
• 

SON HAVADiSLER 

tt.:.. """ t:.\, .. ;-:. , .. ,. ·.-~ .· • - ·-· ' 
,t ıılt; ....,, .,.. - • h'\ • .#~\· ..... . • ·~ 1 • ~ . . . t 
'~ ~-- . . ·*.~.. ' . ~ . . . • 

İdare Tel 24370 • Ser.e 11 - SAYI : 3221 12 Ş U B A T - 1941 ÇARŞAMB A Yazı ışlerı Tel. 2a8iı Fiyatı 5 KUR US 

!f.u aAşam : - ~ ,,_, _..._,... 

eye 
eş 
~~ 

Evet, Suriyeyi, h atta belki de 
Fıli.stıni Türkiyeye peşkc;: çe· 
kPnler vnrdır. F akat Bari rad· 

'~ u buıılann kim olduğunda 

hata etmiştir. Çünkü Tiirklerl 
~uriye~ i isülaya davet edenler 
Almanlardıı·. Hatta bol keseden 
bize Mus u\u bile bağışlamışlar. 
dır. Umumi harp neticı>sinde 
ka~·bettiğimiz i.J.l.!;eleri tekrar e. 
lı> geçirme>k için fırsat çıkt.ığı 

h:ı.ldE1 bundan is tifade etmediği
rnizden dola~, biı.I muahuc e 
d c>nl<'l' Almanlardır. 

İngiliz membab ı ı 
bildiriyor : 

Alman 
hücum 
kıtal arı 

'Evleneceklere para 
yardımı yapılacak 

Yazan: 
ltValçm 

• 1·.u.ı- 1\ LARIN nan rad-

yo u arıııtÇa. neşriyatında 

~\raıılan 1ngutcrc nleyhlnde tah. 
lik ('fnıcğo ıığ~ır. Bu onun n7i. 
f idir. Araptan • Ol aklandırarak 
lııgUtereyo rorluldar tıkannağıı 
C}aiısmasmdan dolayı Bari radym.ıı

ııu munlıazc etmeğe hakkımız yok· 
llU'. Ya.luız bu ncsriyntm itine bi· 
1J do knnııtuıyor 'o cenup !\omşu-
1 rıınız.la o.rnınız.ı nçmıığn. tcsebbü 
ediyor 11 buna. ınüsn.adc etleme. 
lllek mecburi) etindc)i7~ 

Uarl rndyosu seçen nkşı.nıld a. 
rnıw;::ı. n<' riya.tmdn f:Öl le dedi: 

"Dün TürlJyenlıı dü .. manı olan 
inglltcre bugün onun müttefiki \C 

ılostu oldu. Da.ha. dün ı 1..-endc.nın 
a.nc"llğıru url~ ıXlı:'ll kopanp Tiir-

1 İle~o \Crmi Jl:cn imili de Ruri· 
~ edıı di~er nk6ammı ona pc;;Jlı~ 

çcitil or.,, 
fü et, ~uril C) ı, hatta be~d.l de 

Pilistinl Tlirkiyel e ıu~~l<c~ ı;ckcn · 

Irr vardır. raknt Uari rad~ ıNı 

hunların kim olduğunu ta>;ndc ha
ta etmi tir. Çünkü Ttirkleri ~ori. 
~ "~i ı mayi\ da' et cdcnlı~r Al. 
nuınlrudır. Jlattü bol keseden biı.o 
Musulu bllo hai;'lı;lıın115lanlır. r
ınunıi hıı.rıı ııct.iceslnclc knybettiğf· 

miz Ulkelcrl t~krnr ele geçirmek 
i1,1n fırsat !Jıktığı Jmldo bundan b· 
tiftt<lo etmediğlnıizdcn dola)"l bil.I 
hlıınhıuc edenlrr Almanlardır. 

llem Alınanlar hunu gizli ka. 
Pa.klı l npmryorln.r. J?:ı.dyolnrile bü. 
hin Türkil l'~ o hitap cdmr.<en hu 

t<'S\iklcrc lrolk1yorlar. .\nlaşılan, 
tnih, er d<'\ Jetlerinin lıirlbirlrrinden 
~ıı. haberleri ~ok, ~ aJıut, dnkikao;;ı· 
n:ı. ı;•ıN', i lrrim• ne türlü lıikırd ı 

Ol ll'mı•k u ~an ı;eli) orsa onu or 
ı n~ a ntıl orJ. r. 

Rlziın Araıılarl:ı H' hilhw.~ıı ~o
ri) l'li doı>tlarrınıila :nnmıZJ açmak 
lı;iu ltn ıl ıınlunn fm rfct tiklcri bü. 
Hin ga) rot k•r akim knlmağa mah. 
~<Üındur, {'üıılm Tiırki3 c 1 oın~u 
ınlllell <'rin hürriyet 'o btiklii.ll('ri
nr knrsı he lcdiği h ünnct lıis,,ini 
imclh r kadnr fiiliyatla i"p:ıt et~ 

(Dc\'amı 4 üncii<le) 
Jlü,,e3in C'ahlt YAU;L'\" 

Sivil kıyafette 

Bulqar·s
tana girdi 
Zırhlı trenler akın 
akın Romanyadan 
Sofyaya asker ta~ ... !>r 

Macar 
hududunda l 
Romanyaya gİrn .eğe l 

hazır vaziyette ı 

'Yarım milyonluk 

Bir Alman 
ordusu 1 

bekliyor J 

Bulgaristana Alll"an 
sevkiyatı Romanya -
ingiltere münaaebtıt • 
leri kesilir kesilmez 

başladı 

Balgarlıtana 
çok mllltarda 

ta1yare de 
g6aderllml' 

Londra, 12 A.A.) 

Müstakil Fransız. ajansı 
bildiriyor: 

Deyli Ekspres gaze.te
si büyük bir başlık alhn· 
da neşrettiği bir yazıda 
binlerce Alman askeri· 
nin sivil kıyafette Ro· 
manyadan geçerek Bul -
garistana girdiğini teyit 
ediyor. 

Deyli Ekspresin Al
man hududunda Lulu-

1 

_ .. 

ingilterenin 
Sof gaga 
ihtarı: 

Alman 
ordusu 

Bulgar hudu
dunu geçerse 

BULGAR 
MüNAKALE 

YOLLARI 
BOMBARDIMAN 

EDiLECEK 
İngilterenin Roman

yaya karşı askeri 
harekette bulunabile
ceği de bildiriyor 

(\."an ı .ı ün<-:üde ) 

DUkbaharda 

Japonya da 
taarruza 

geçecekmiş! 
Almanyanm bur.u 
temin için çalıştı~, 

anlaşılıyor 

nan muhabirine göre in· 1 

Londra, 1 2 (A. A.) - 1:ö~te~ 
.. aJ·ansının diploma.tik muluunn dl 

g iliz • Romen munase- , k'. 
• •• \OT 1. 

betlerinin kesilmesı uze· I · Almanlarm ilkbahar taarrw:uy~n 

Almanların 
Balkanlardaki 

mustakbel harekatı 
planı 

İngiliz gazetelerine 
göre 

Nedir? 
Y unanistaru harbı 

bıralanağa. icbar ve 

Tlrklye,ı taıtk 
etmek lıtlyorıarmı 

Londra , 12 (A. A.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

İngiltere ile Romanya arasm
da. diplomatik müna.sebeUcrin ke 
silmesi \ 'C Bulgaristanın yakın

da Almanlar tarafından işgal e
dilmesi ihtimali matbuatın ele al 
dığı ba.§lıca mevzulardır. Gazete
ler Romanyadaki İngiliz elçisi· 
nin geri çekilmesin in önüne geçi: 
mez bir hareket olduğuna !şarct 

ediyorlar. Zira Romen hükumeti· 
nin muvaf akatilcdir ki Alman 
kurmayı Romanyayı hareket üs
sü itUhaz et mi§tir. Binaenaleyh 
Rom~nyayı düşman işgali a ltın
da btılunan bir memleket acldede 
rek Iiı.zımgolcn askeri t edbirl: rir 
alınması İngiltere için bfr zaruret 
o:muştur. Gazeteler Romanya· 
daki elçinin Cörrcilin n•·tkunda 

(Dtwamı 4 ilncfülf! ) 

Romanyadakt 
ıngihz elçısı 

'nden bir kaç saat neç· müterafik olar~ Japony~ın ib~r 
rı .. o teeavilz hareketine geçm=.ı çın 

~---~~.~~~~~~~~~- tikten sonra dun p,ece Almanyanın elinden geldiği kndar 
binlerce sivil giyirımiş Japonyayı teHVfk ettiği hnkkıTnd: 

Cumartesi günü hususi 
vapurla hareket 

ediyor 
Rhkrr,, 1% ( A..A.) - B.B.<Jo B!Jk 

retıteki lngUtcre clçls! cumarteıd g'ÜLtı 
nusus1 bir vapurla Romanya.ds:ı ayn 
lacaktır. K~ndJsinc Romanyaı:ıak~ bll. 
tun İngiliz t.cbaMJ ve mllttcnk millet· Aşkın 

e • 

mucızesı 

Aşk, ist ırap ve 
his romanı 

Nakleden : 
~~(ÇDI ~6'!10lNI 

adar 
llyor 

· • uzak f;arkta emareler "-ardır. c 
Alman subay Ve er ~nı ditkar · bir mahiyet almamış olmak. 
hamil bulunan zırhlı ıa bPraber vaziyette cı1diş_? vo: : 

l R el cek bazı unsur lar bulundugu SO)· 1<'ra mensup b:ızr aatımyctter n>la!cet 
tren er omanycı an 

1 
b'li edecekti ... 

• 1 e~n~c~ı~r·:......--------------~--------------------::-

~~:Y;~:ı:;~nbire~:;~~e:~ EVLı· e·ın KADIN KISKAI. DIGV 1 
evvel Berlindeki Brılnar 

elçiliğinden kendilerini ERKE Gvı. SOKAK gümrük kontrolünden 
muaf tutan pasapcr aar 

verildiği söylenmekte. ORTA: ll'OA O .. LDU .. R'DU dir. Pasaportlarda dül • : 1\ 
ger oldukları yazılı ~se • • 

d.e bunların garp CeP_J:~· Zah;reci olan genç cınayet günü hır 
sınde muharebelere '"!'lı· 
rak etmiş tecrübeli bir l 

(Ocnou 4 lincti<H-) kızla nişanlanıyordu 

General 
Frank o 
Bugün Italyada 
San Remo'da 

Muso~ini ile 
görüşüyor 

Mareşal Petenle Amiral 
Darlan da San Renıo 

civarına gittiler 

Franko sulh 
için tavassut 

yapacak? 
Londra. 12 (A. A.) - B. B. C. 

Berlinden gelen haberlere göre, 
Muso!in i ile general Franko San 
Remoda (İtalyan Riviyerasında) 
buluşacaklardır. 

Franko • Musolini mülakatın 
da görüşülecek meseleler bakkm 
da §imdiye kadar mevsuk hiç bh 
haber alınmamıştır. 
PETEN-FRANKO M'OLAKATI 

Pa ris, 12 (A. A.) - Paris rod· 
yosu bildiriyor : General l4"nı.nko

nun Musolini ile görilştukten son 
ra Jspanyaya dönmek üzere Fran 
sadan gcç.,,rken MarC§::ı.l Petcn j 

le görüşmesi nıubteıne:dir. 
AMİRAL DARLANIN 

. HAREKh°'Tl 
Londra, 12 (A. A.) - B. B. C 

ôğrenildlğine göre, amiral Dar
lan bugün Fransız Rhriycrasına 
har eket edecektir. Malüm olduğu 
üzere mareşal Petı>n dün öğle
den sonra Vilnöydeki kc>§kilne 
gitmiştir. 

.Iı"RA!\"KO FRANSAD.AN 
GEÇTİ 

Vişi, 11 (A. A.) - İspanya dev 
!et reisi general Franko. ltalyny~ 
-;idip Musolini ile görüşmek U

cn"'·amr 4 tin""""' 

Hadıseıer ı n - - - -r ets ırı ----
General 
Frankonun 
Seyahati 

f azan : HASAN KUıÇAYI 

G Eı.'\"ERAI. 1' .. nurkonun Roma
ya gidişi tilr lü turlü tef ir· 

İl!.rC uğruyor. Eğer Komaya değiJ 
Berllne dtml§ olsaydı hldtAentn 
h:ahı daha kolay olurdu. Bu tak. 
dlrde Fnuıkonun seyahaff Hltlo· 
rin Pi resae dağlarma. kadar ~le. 

Muayyen bir 
m iktardan 

fazla çocuk 
sahibı L 

Babaların 
• 

verg ı sı 

'fa tıa amEn 
llaldlrııacall veya 
çoll ızaıtıııcak 

Aııkara, ll - Hllkfunet, nfifuMWJ 
artmasmı tcmJn ldn evlenmıı.vı ~vU: 
)'Olunda mu kararlar aım.ı r\ı\ı1tr. 

llU meyanda cvlenmelcrllı ço,Z ıı.ııı&aı. 

ııı tenıın için bir ke.nun lA yt 'ıa-ı; .ts. 
ı:ırlanmaktadrr. Bu kanu:ı pn ~sm 
göre. evlenecek memurlara :k • ~ ay· 
Jık nlabotiııde ve ketaıeUc ava.ruı ve
r'JecckUr. Serbest mesleklerde ı:ıer 

de çalıp.rı vata.nda§lardan ev~nNCk. 
fere de muhtelll §Ckillerdo uıutdJ var. 
dun lmkAnlan dcrpl§ cdllm~ıtt~ir. 

Çocuklar lçtn do prim veril.'D.~ 

mevzuu teU.ik olunuyor. Tayl'll ~.De· 
cek blJ' miktardan fıuJa ÇOC'l" tıe.hf• 

bl olaıı btıbal&rm vergi mtlkrJ•efiyct... 
Jeti ya es:ıslJ §cldldc auıltııa.ca~ vera. 
tain&inen kaldmlualdır. 

f ...;.___._.__.._.._~----~ 
Arnavutluk cephesinde 

italyan ar 
netices•z 
mukabil 

hücumlara 
gene başladı 

Avlonya §iddetle 
bombardıman edi~di 

Atina, 12 ( A.A.) - B.B.C ; 
Yunan resmi tebliği: 

Cephede dcvnyc ve topçu fa. 
aliyeti olmuştur. Yunan tayya· 
releri bir düşman tayyaresi dü~ 
şfuınüstür. 

İTALYAN HÜCUMLARI 
.Atina, 12 (A.A.) - B.B.C: 

Atina radyosuna göre Yunanlılar 
dün 1taıwın mukabil hilcumla.n. 
nı muvaffakıyetle tardetmişler· 
dir. Pazartesi ctınü 1taıvan mu
kabil hücumları c-:vclkilerdcn 
da.ha az şiddetli olmu§tur. 

Cephenin şimal kısmmm t :r 
noktasında go: şiddeUi çarpış· 
malar vukua gelmiştir. Yunanlı • 
lar son derece şiddetli bf r ateş 
.11.cmışlnrdrr. Araları::.qa iki • · 
zabit bulunan b ireok esir .. tın
mı~tır. Bilyilk miktarda harp 
maizcmesi iPtinam . lmiFtir. 

( [)n,1\mt 4 lln<'ildc) 

rek l>c ndMue yııpb~'l ziyarctiu 
karşılığı demek olurdu. 

Bununla beraber general Frnn
Lt\nun Romadao sonra Bc rHne gi· 
dııNığt do b.ab<'r \'eıillyor. ı ;r;cı· 
bu hnhcr doğra çıkarsa 1 pıınyo 
d r \'le t nıblnln Musolininln ~önlünü 
almak istemiş olınıu;ı lhtlmnll \ 'W'. 

dır. Ma ilim ~ n Musolinl dah11i harp· 
!eri ırasıııda tı-r&nyava asker ' c 
llih gönderere k yardım etm4ti. 

tlonr ral Franko bundan dola\'I Du. 
\-eyo şah an mlnncttararr. Fabi 
bu mlnnettarlığ-n mukabili ollll'll'
o şimdi İtalya lehine tnglltereyc 
karşı harbe ı;tnne~e 005:ıret ede
miyor. Galiba nezaket dya.nıti U,. 
Afrtkada. ~ Ant&\-utluktald matıu· 
bfyetJArdeft Y~ fttnae tııataa.n 
Musollnlvt t~m ne mlnncttnılık 
boreua ödeme• ltıttyor. 

HASAN KUMÇA'n 



- aTihi deniz ronrıanı: 58 Y '""':an: Kadircan Kafh 

- Sfa kaJ"adan biz denizden hücum edince Ceza· 
irdeki bir avuç Türkiin daha fazla tutunmaıarı· 

na imkan kalmıyac~ .tır 

Ibni Ha.mun Jspııro'<tlların b.irruı • 
\·e>sine girdiği znma.n ber sene on 
bin altu:ı, on bin kile buğday, on 
bin koyun. bin sıi?;:r ,,e biltün ta

k:mılariyle blrli)tto on dört ta.ne 
ctns binok au ven il( k iız re mu · 
ıhadc imzalam15lı; bunlan min 
iclıihnek iç\n hl\lkı E:~yor; s vu

\ ordu. 

Oruç reıslc birl~ mk bu mua. • 
nPdeyi bozmakla hUkUmdann kir
lı çıka.cağına şUphe :v<lktu; fakat 

panyollnrm yardmr olmaaıkç.a 

tahtını munn!nza od mlyecekU; 
<;, unkil iki kardC§ini bu sayede hap 

s attırmıc:;, kendisindrm kuvvetli 
olan F\u; ult.a.nuım ibtirnslanna 
kn1111 fapa.ızyo:llnr.ı kalkan olar.ık 

kullanDU5U. 

Bundan ba ka 1.ımanyol hükf.ı -

meti de §imdi Türkl rin şimali Af 
rikadan kovulmaları için yerlilerin 
vardnnlarrnn ibtiysç duyuyordu; 
bu yard-ını ynpmnk imkdnına en 
<~ ulıfp nla.n a.dtun T t hü. 
klimd nydı. 

Oran kumandanı Marki dö Go· 
mı:ı.r, krallık bilkümetınin '?mriylc 
hükilmdara elçt gonderdl; gerek 
müdafaa gorek tecavüzde bcra.hor 
bnrekct ctmok Uzero bir ittif 
p,ılmafunı teklü etti. Maı::ki " 
ımı.r}a. hfikfiındtUı &Mlsnldll 

veya elçi vnsrtasiyle şu nokt8lal' 
;;örfü:ıülaü : 

- Siz karadan bb denizd bil.. 
r ediMc CC7:1.irdeld bir n.w 
TUrkfln daha. fazla tutımmalanna 
:mkan kalinıyacnktır. 

- Bu takdirde benim kazan • 
nrın 'QC o.lacaktır? 

- Haşrn t1 lmıl ~ 

zi ayııi.deroccde. ercfli bir nıüt • 
tefik p'bi kabulde. devanı ~~. 
vergi almıyacak, s:ıdcce h di)<e • 

lt'riniz knbul oluna tır,., bundan 
başka simdi · lerln esinde
iti yerlerin sizin hUkmUnüz altı _ 

nn vcrllm .... için ayrıe g iişUJe· 

cc ktil". Tekrar ederim ki İspanya
nın h et kralı · all Afrika. 

dan toprnk almak arzu ve ihtiya· 
cmı hiç ·r ıamaıı dnyın t.Ir; 
krnl hazretlerinin maksadı yalnız 
c;M!ild birk8~ k de donanma \"e 
asker bulundurmak, batı Alt 
nlzde korsanlığm önUne geçerek 
hnlkm rahat ve t'mniyctlnf temin 

etmekttr. 
- Bunun için nekadar ~ 13... 

zundır? 

- On b tI olma -

mahdııı. 

- Tekliflıtizl kabul ed rim; li· 
kin hazinem bomboştur, bütün va.. 
nmı daha geçenlerde krnl hazret· 
Jerlme gönderdiğimi batrrlarsmız! 

- Bütiln masraf krallık hllkfı.. 

meti bu'a!mdan ödenecektir. 
- Bu kadar fn an ic;in pek 

sil!h l!ımndır. 
- Onları dn kral hazretleri ve. 

t'CCe.ktir. 
- Bir zorluk daha kalıyor ki 
mübbnmi budur. lspany kral· 

Irk hUkümetine k8.l'§ı g6sterdiı'fün 

bağlılık halkr ''e • btr k-sım Reyh· 
lerf benden soğutmu,tur; doğnı • 
su vcrgil ri toplıynbllmek için faz 
la sert davranmağa mecbur olu • 
votdum . Halk ve E1eyhlerin arala
rına gfrJlce g3ndcrdiğlm adamlnr 
bana bunlara gtivenmek mUmkiln 
ol.ın dıwı bildiriyorlar. Hattfı bü. 
vük bir kı.:::nu 1'iirklerin TP\emsa· 

na gelmelerini istiyorlar. Bu mah
zurun annne geçmek icln de ted • 
bir almalıdır. Aeıtba nP. dfiı:;ünülil" 

)'Ol'? 

MU.Stemlekc işlerl11de zulüm \'C 

Pnt.Mkanın her tUrlüsUnü donemL5 
olan lsp:myollnr bunun da kolayı
nı bulmakta gü~lilk c~kmediler: 

- Para, sll!lı, C\lbise. nt. her ne 
lazun olursn şcyhlcı, \'E'rllmcden 

vv l kendilerine yc-min eltiıilir, 

imza ettirilir ve oğullan rehlrırı o. 
lmanı.k Oran'a getlrilfr: ihanet et 
i1tleri takdirde ~lnlPr 'hıt'kkmıia 

dilediğimiz gibi har:e .et edeceğimiz 
için korkacaklardır. 

Bu, gayet kestirme bir usuldü 
ve artık harElkPtô geçmek için hiç 
bir mnl\tul" kalımı.mıştl. 

lspanyollar. a eı. silah, cep 

ha.ne ve donanm~m: Or.ımda top· 
lanmruıı işine hPmen ba~lamı;ılardı, 

tbni Hnmun dıı onlardan geri kal. 
mıyordu · fakat bu bnzırllğın ts 
pnnyollanı mı yokc;a '.l'Urkler" knr· 
~ı m• olduğonu ı;izllyordu. 

Oruç ~·. anlaşmayı haber alır 
atmaz Hızır rei11i CezaJre çağırdı. 
U<.: kard başbnSll vererek Tr>lem 

sand3n ı;elı:-u sözlü ve> yazılı ra • 
porla11 üz<>rlıı-Jo uzun uzun durdu 
lar. Oruç bey: 

- Onlar.dan l."rk"n <iavrıinmalı, 

hnzrrlıınrnnı~-rna \ak't bırakmama 

h! 
Oi~·oı'du. Zat n Tclcmsnna gııti

ğl takdime şPhrin UCT'l gelenleri 
ve b:ıl~ tanıfınd n ivi k:ırşılann • 
cağı şliplıo lı:di . 

Hızır reis bu. fikri tasdik ve şun 
lan ilive etti : 

- lbni HJUllun'un tahtmdan in· 
ditilınesi v ha.ttii idamı i in Ceza· 
ir ulemasından fetva alahm. Son. 
ra Tele.ın,ıınn' c:Uı, o balkı namr 
na ileri gell!ı:ılor ~dan davet 
olunarak oraya gldellın ! 

İshak boy bu tıkrl Ç9lt b ğen -
di: 

- Doğrudur. Böyle hıir f~tvayı 

ve da.vet mekttlbunu temin edor. 
sek hiçbir güçlük kalrrınz! 

~ bey: 
- Ederiz,! .. 
Dedi. v ht.tnen adamlar koştu· 

rarak Cczalrln ıseyh ve ulemasını 
çağırttı. Onlara sordu : 

- Sizler ne dt-rsi!liz ?-1tite bıı 
YIJ'IP Tclemsanı atmak dileriz. 
Burada üSlilmu:nb.r var en o. ye
rin l;ıeyi kafirle bir olmuştur: bi_ 
zc ita.at eyl ez? 

Toplantıya gelmiş olanlann ka · 

naatleri ljlOk acıktı ;, hffkümlerln.i 
bildirdiler: 

- Tol"msan beyi bir zalim kim 
sedir ve kafire tabtdi'r ve isl!mla
ra sıkıntı '>der; ztıtUmlc hct'birln. 
elen çok ş_nyler nhp k'ü.flrlere ve· 
rir. Beyliğinden kovulmam. tııütii 

yok editmP.si lfiznnd1r. 
Oruç beyin T-elems:ına gidip gc 

len ad mı haberi ~tird" : 

tDevamr \'Ur) 

ZA Yl - Fatih askerlik rıutıe..ln.don 
aldllun asJı:c.rUk terhfs tezr remt :ı:.,,_ 

yi etum. '\~nislni çık rt r,:.ım&ın 

csklstnln bUkmO ~ur. 

314- teı.'efMitt" n m ot''' 'l'llbiJ' 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahit Yalçm, ·nıt.t-rln 

nutkundan oonra Balknubr.. '"':.f•lıb 
makalesind , blr .t\lman aıt t""'IPir• 
nutttunull llnlkanlarda husule ll"'irctl. 
ği tesirlerden bahsederken Hcıt,ınd 

muhabirinin iş'arına aUen b.'ır:ı nuganı 
terde bulunduğunu kaydedettk •llyor 
ki : 

"8u kWiki~t· gon', HaJkınılur ııaı... 

kmda Hitle~ ö~ri bu hıwııliJ" •\I· 
mantar tarafından bir 'Urlll'U" yı.ıııı. 
lıuıağrnın ihban mahl3etirtdc dr~Jldtr. 

\lllntz. lnglltt-1"• Bıılkanlındn lılr tı:ır

bo ı:lri mflk nrzmmııu tah kkcı. t'tt!. 

rirı;o \ ndJetin oe cliil al:ıcoğı111 l>iı 

hin Ralkııııh dP\•letlere lrildlmı k '!'lııtl• 

sadilt• ıııo;ı. lı~nmiştir. Hllkrin irııdiJ •· 
kadar irut f!ttl "i rıutokl:.ırm f••thiıı. 

de Balkanlara t emas edilmedi"' balrt .. , 
ttalJım - \'unıııt harbinin nf'fir.t • nla. 
rnk tuglllzler tu.ralmdaıı bir l'ri\d3tın- • 
le \'ulmıı gelmcıd ihtimali Fühn\11 böy 
le bir ihtantıt huhmnııya s.•,-ı..,.~ tem ~
tir. 

,\lnıan c 't'lt slııiıı hu hl,r11!Hht o. 
lmdu\doıı ı;oııra, ttal~nnm narı rııch'o 

r.tmuıı ne-;retttgı "" hll\'lld! hfm1 
dikkat t•tml'k n.üıuı ip olur: 

· "İnglltcrr.nln 'fiirld;\ e~ 1 luırbl !ili' 

nildcmı•l' l\·ln N.ırfı•ttlği nır Ri Dulgıır 

\"(• \·u~o,,.lıı\ ıımha tillnd•· ı·ııdl'Sf' tı•\•l•t 

·tm•·l•tl'dir.,. 
Hu yeni hlr marıe\ nı d•'tılldir Ç"ık

ta"bıı.rl başlamışttr. U41ıl dtl dr\•:ını 

ediyor Müıwr dcı.·tct.Jerfnln pr.~ııat.'1Ml. 

""' ~ t'DUtıı!ımalJlr-~ 

Bir Alman 
mümessıli 

Eskiler alayım! 

B UGONKtl gazeteıer'1e J'\!l~ 
bir haber: Bilytlk A1mMl 

ltbalAt firmalarmrn lılr mlbneeslll 
5clırlmlze etml • btooMeıt esld 
elbise, eski ~ Te ban1ua 

Eski ayakkabı ve e!bise 
almağa geldi 

Sinemalar için yeni 
hükümler konuldu benzer eyler. 

ltlaliun olduğ\I lizcre bu 
bizde oldu· gibi, vaktlyle A 

BazJ firmaları temsilen ,oıırtmtze 

gelen bir Alman taciri alakacı:;ır ma· 
kamlarla temaaJarda buluna.r '" eski 
vo yeni hazır ayaldwıbı ve elb!Bc nl· 
mak istemektedir. 

----o-o-----
Veni ekmek 

t pıeri 
Bugünkünden hiç 

değilse yüz para ucuza 
satıiamıyaca.i 

~lı.z® 20 ,.e 40 ç:ıvd11r unu ıı.avcaıA 
uııztrlnnn.n yeni tlp ekmek 110'1.ıW\e. 

hJcı ıııt rn~rlıırı ıqho.t v1:k~t~e 

gonderitımııur Yüzde %0 c;:av r unu 
ılA \'!J i>dlh:tı Qk.fnek ıs.a t?ul cdildYi, to. t 
dırde on 11'.8 <tt~ r tip k buı ~ldl 

g-. takdl yirm pua 1~b&, uc za sa.. 
ul.ac81ttıı;. Halbııki ı..-:ter;ılletı 'il <tardlı 

te?n~J un t<'mlnl l)u vazıvc~te kabil 
oımmuk1P.dır. 

Elkmcls Qvntın-J il.' olı:ııtı'eS-"\ h\lgU.. 
ne nazarını yüE para tenzil tst.~nrnek· 
t.cdir. Vaziy4"t totk!k cdilmek•""!i?' 

Ege rıııntaka
sı nda sular 

çekihyor 
Afyon, ıaudırnın 

trenleri izmire ka dn.r 
g"dbıor. 

l:wıir, 11 (A-.A...) - l\lene
menden alman son haberlerde 
yatağında ilti n:Kt . 30 ~ntim 
yükselmiş olan Ge\lız neb,rı pa. 
zar gilnü ~..baht ~aat altıdan 
i~ibaren tedricen · ı!e ~la. 
'31.;r bilı:liril.miştir. 
· Su!arla malı.sur kalan Tuz-
çullu ve Suzbeyli köylerinde 
bir çok ~ ve damlara sular 
gi.n.ni ir. So ~ övü\lde ek
seri kısrm su aJtmdadır. Mene. 
m~nl Emiritlem ~mdaki şu. 
senin bir kıfillIJ ile Be~a ç:>· 
sesinin 400 metrelik kısmı ve. 
G~diz ki'mriisii ile Baruncuk kö
vü .arnsındald şosenin 100 met 
relik tıir k.tşmr $ular altında 
ka lnusıtır. 

Bavuıdırdan bildirildiğine .. 
re, son vağmurlarda.n Falaka 
kch'Ünde 25 evin duvarları rı. 
kıl~ıştır. Nüfusça: zayiat yok
tur. 

Simdiye kadar l\lanisaya gQl
mc-l,{tc olan Aiyon ve B:ın~trma 
postaları dün akşamdan ıtiba. 
ren doğruca t zmire gelmei;e 

lanuştır. 
lı. dın hattında. ise ht!r gün 

saat 10 o hareket eden tren. 
Germencik _ Erbeyli arasındaki 
köprüden aktarma suretiyle an
cak Tazilliye kadar gidebilmek. 
tedir. 

ıılrı Turı..i;\t:.) i hıırbo tc;:.\ i•, ettnf'ktc 
c•lı1uı;'U11u ;)a.auı.ıtr. UW\u yulm:ı. bl7. bu 
.. utuıalarda ou bı'ş :\lnnl drhı mrı.·zım 
balıs cttll;. ,\ lı VP. ~!it olnuıdığuıı 

~ttstentrk. Küt '.fiırk Rllltbu!\tı ay. 
ııı hRklk ti ı· 1'ta miUteflı.tlr. 

l'Url< dl'\JP.t ndnmt nııın """lii tıeJa• 
ııat ı da fi.1rk'i;\·f".1ılıı kcııdiıılnı• \'il tıa

nıt saha"ıııa hlr fPro\ Ut. 'Hıkıın ~·I. 
:nedıkte 1<11lhluıı n rıloııyıı~n!ıııı ilin 
P.trı,wktrıı ~~rı ı.alnıaııustır. l•'nS.::ıt a). 

ııı propagandruıtıı ı rarlı tıir uff!Ue 

ılt'vaou lmr ı!>mda : 

''Bu y:ılanları ııesr..tııı ekl<'l.:i tı•:ık 

~t nedir~ .. 
Nıallni ~cımınmnyıı irııklirı \'Ar mı

dır! 

ı tc, h-an tlmtJ;<:t>., bu ımUn ~,·n .. 
tımı Hlllcrin nutku hir par~11cık c;r+-.. 
latınıij oluJ or. Alnısu pollt\1-a!lmdu 
defnlaroıt tnthik ooild nnl gonni"" 
oldıı !Umue. taktiği (Klli çııtn.ık tıınırıı. 

Onl r 1 ıı.armza •·ı·~rt·eklcri l1Un:.1n. 

ltftr111 tıır:ıfo. tn.urru~ emeli tt clt~k·r 
'" ı;u~ı' d::olı:ı t>nrl da\·rnnmı.; ol!mık 
wlıı lıh<'umıı ltull\tıldannı "ü .. i•rlrr 
Rı:ı.wnıılerlı, Alınan ~oze~lıııo Bal 
lmııl rd.ı Hltlnrln nutl\u Al'11l!nyıuım 
bu ha,'nlll bfr lıi.t<'um ı. vvurunda 
bulıındu nııcn l~ıırett glbt tt>lf.l.hlri (dU 
-uw 'n l»ı s Bfilf,....,.. .-. 

Daima mesul müdüı· bulunacak, çıkış kapılurı a~ ynda da muse,iler yııparlanb. B• 
... . b l J f k l\şl;ıil i Jerf büy\ik Alman flrmaı.· rı olacak ve sıhhı ım.dat çantası u uttcıuru aca nnm üzerine almalan §Wla aaıa· 

Seblr M~ist dün toplatımış. 
zabıtai belediye talimatnamosi
nin miizakercsini yapmıştır. 

Talimn.t.namenin sinemalar 

kadar çocuklar gün:füzleri ter· 
bivevt film oldu?ru ıcımanlarda 
sincnnı.lara girebTleçeklerdir. Fil 
min terbivevl olması cıarttJT. 

tıyor ki muse\iler Alman_m ~ 
manlara mu evf ruhunu k&O dere
cede a~ olarak aynlnµflar, 
on4'rt de. kendllerlnden ~prn lal" 
du. l{a!P &0nunda ~ilerini ko{lanm 
sall ya llay f\ne ki "rUaır 
na döneblleceklcnllr. 

hakıtmdak\ hükümlerine gö . 
sinetl]~larm harice çıkış ve da. 
hile giris kapılan avrı avn o
lacaktır. S.evircileritı oturac ... k -
tarı yerler !:oltuk ~klinde ola. 
cak en a~ ti'.:> Bantim gt>ıılşliğin. 
<le bulunacaktır. 

Sinema işlet~leP sinf':ll\nla~n 
et '-trik teı;ıl ahm altı a'•da bır 
olmak üzt>re mart Ye evltil ay
\l\rtnda Nntia Vekftleti tarafın
d'\n ehliyeti musaddıık mUhen • 
distere kQntt"Ql ettirel"f'!k r~nor. 
larm1 h,."ll .. ~h·evc ver oe1"1Prdir. 

Tecı1'in i 1 merkezi bir tesi
'llatht temin edjlf'f'~'·tir. Bu te
st attan J@Yfl teshin t si~atı 

, kul'amtmava~akhr. 
. On iki yaamdan a a~ı 9c><:uk. 1 
tarın sinemalara konulması ya. 1 
sal{t1r. A'tı va111ııdan 12 va..'mla 

l-f udutlarıınıZ1 bekliyen 

Asker çiftçilerin 
borçları 

Ziraat banka~ına olan 
borçla• tecil ediliyor 

Sinemalarda bir de Slhhi im· 
dat dolabı bul\J.Ddurulması mec
buridir. 
Açık yerlerde sineına işlete. 

cekler makineleri evvelce bele. 
diyevc .ı?Ö ter!p ~emıır<> 1atacak
lıırdır. Perde ilf." ilk ön sırı\ 
arasmda en az beş metre uza~ 
hk htılunacııktır. 

Tiyatrolar da teshin ve ten. 
vir i~inde sinemalarm ahkftmı. 
n? tabi olacaktTr. 

Aradan Fuat Fazlı 8lnemada 
matinelerde muhn!>kak mesul 
bir müdijtiin bulunmasını \ek· 
1l1' etti. ~eklll re\'e kondu, 
ekserivetle kabul edildi. 

Müzakere bu kadarla kili 
aönllerek talimatname kabul 
edildi. 

A manyaya· 
satılacak 
tıftıkler 

Temas ve müzakerefer 
mü&ait bir safhada 

Almaııyanın mUbtl.,wa edeçen Uf il\· 
Ankaradan blldtl'i\d.igitıo göre. hU- Jer ıı:ın temaslara lıaşlanmı•tır. Ve-

köm~t, m ınkıl\eıtlml.ıin mt•daf'latıı nıcn ın~lörımta ı;:örP- l)lJ t mcı-..ıır nıll~ 
tçin buduUarımızı bekllyen ~~'!.eri. salt blr 418ttıaı.b ocrey:ı.n etnll•ttcdlr. 
mı+Uı, Zin:a~ bankmıı~a ol® lNrçları tık pa rtide Almıınyaya 200 ow 'irıı. 
Dl tecil lçi.n bir kanun projest hıtmtla• lık tltllk lt\tll{t.~J\tJr. Dlg~r tur ftaD 

map ba~J1\1'tn'. Almanların ıwıcakl n k çl ıu:ı " kit 
LAylhantn esasıanna göre, aakere re için de tc.maslar yap:lmaktıı..uı ın-

gt®n top.- k '"htpl•ri. Ziraat '>!tnka· t gilteroyo eatılm.ıp olno .coo bin nelya 
sına olan bQ?"Çhırmı torh\I.! ea!C:ilrle.. !;ifp Mlfi bjp \.filsı ~ twzırl ıuxuş.. 
rlnden bir lllUdd~t eonr ödeıne~e ba~. tır. 
lıyııca k la.~ır. 

Ekim vaziyeti göı:den 
geçiriliyor 

Anknrııdan haber v ıildlğine göre, 
".Asmıı.altınd Jiriıııo tarcılııd eminin 1 Trıprak l\fahsullerı ort& mU~"!tt·~l<'ri 

dUldd\.nuıd3 kt!tU içinde satı.an ve muhte ıt ~ııt\yctlcrdckt silolaro t"fUşe 
çay değil bir ta!tım otınrrJan ıb<ıret o. ba~:amı~hırdır, 

lan eahto Ç3Ylardan buhnımuş • .nüsa· MUf tt\şler bu arada köylere ç ldo· 
de.re edilerek tahUle gön<lcr'J ı!'ııtlr. , elt nıı.iıslabsUhırden ekim vnz yeti 
Bunlıın ptyıı.aaya aUrellleır 1! 11 ~ •ındn 1 hakkında ınalfımııt ulmakta..ıırıa~. 

şiddetle takib>ıt yapılı•cnktır. ! BUtlın köylere da ıtılmı oıa:ı l'l.1m 

Verem mUca<Selc cemıyctl·- 1-ı bu . !eri tmkl{ınd::ılli ögilt kl!.arlı:ı.rmın 
.....m ... d ""·f b 1 , t ' •·ovlll ı o ratındıın tntbll<inden 11.man ıı.yın on ~oı~ c vcrec_ a o ıç.!l ı- ~ ril 

caret ve 81\n&ıyl erbabı tarafınıtan 8 nctlceıer de bu ııradn gözden Z"~ -
bin liralık bilet satın almmı~• ır. Bu mcktedır. 
balonun haınlatUe cemiyet f,· ... rıköy 

natoryomuna bit' pavyon d ı • ıı~ve 

edcc=ckUr. 
• lngiltoor ve Isveçten HO "'" cep 

elektrılt ıı\mba.ıu pili gclmıştl~ Mııh. 

tellf c.ı~ ve bo;1da olan bu :llllenn 
satış f1yatlan rnnllyetıerlne !JO •t1 ya. 
rm murakabe komiayonu tanfın.ian 

tesb!.t edlle~kUr. 

Sömestlr atili 
baila ı 

' 
Unhcr~ t e \'c yükıı<"k mGkLPr'IP.'"dc 

nönır. .. tr tatili bu j!Abahtan ıtttmren 

oıı~:ıımı<>tır. Tamlıi ııı:ı:umıu ~N•l'Pn 

rrıckt~p tılıınto.rı bu t!\tıl •.;-.. , .rıd 

t ıınılr tdllecektlr. 

nııni tan 't• ııc ti<> Türld-
.rnrıin nuıırn.ristan lil'('rindc 
P !J ktlçiıl• r.ml'll •ıi ~oktur. Bıı iki 
ılC'\ lct saılece kl.'ndi f'nıuiyot \C 

lstikliıllcıinl ınUdarı:ın t:tmd< g:ıJ c· 
:.ile me, ~ııldlir. H:ıl hiiyle iken til-

Zamane çocuğa 
dişli doğar 

M ARDlNDEN bUdlrllen tr 
habere gö.-e, oranın Gül 

mahallesinden SiimnUerdQn N®O 
kııı ( rY• bir kn wcuğq doğqr. 
m~. F~at bu çocuğıw ~IDA ~ 
kıldığı zımuın alt ve Ust çenelertn· 
de U\ijer dl"-i olduğu ~n-ctıe ı;ö· 
rülınüş ,.e a.lıika IQ'andmnış. 
Zamiınc c;ocul•lan dünyaya nL 

hııyet n ıl gellnm icap e.~ 
anla.dılnr demcktlr. Anş l\Şm.ın• 

dan sllihlıı mücehhez bir şeldl.de 

tıkmak liizım. Her ba~dan mu· 
\'affak olnlıUmek için. •• 

B. 

Nisan ba ınd 

on ııralık 
ı ror 

Tuna nehrlni ~a11tamıt Q\an bu% ta.o 
baknlarının mart ba~ına kada.ı loırıta· 

rak nnkih11tm teınln eciilebUec.:gı tıd 
!1mizdek! a1A!rıd:ı.rlam ildlriiQl.l:t!F· 

1"una t.ınlklle nisan b&§qıd ~brtJpJ 
zo U<i mtlYan Ural\ğı mUtA<-avv tt· 
hallt malı cleQ<ıkUr. Bu !\il:~ AM 
ızmıt ka~ıt ta.brUtıısıoııı yarım ınl'
yon liralık eelll.ilozu da vardır. 

Bir hizmatci 
zehır enerek öldü 
Yeni doğan bir çocuğuıı 

ölümü de §ÜphC;li 
görüldü 

Ko:slta aıdcle ndt oıınıara.tJ GU 
npnrumnnınoa1 • numara® " ııra.!J 
doktor NeJ"dtll hlzmotçiai .f\lıllC.I. e\"' 
\•c:U.ı gecJ yıkanmak Qıerc ab·ıc!8tbB' 
neye bir numgaı koyınu§, ancıı.k yııtıa
oırken man aldım !nU§ r en fal
ınrdnn z !Urlenorek ölnıUDtUr. 

Ev balkı hlzmetı,:l UZU{I mUdd't dl" 
an çıkmnyıııcıı itlııhelcne~ y•k.uıdJ.
ğı yerln Kapııım açml§t. r \'O twıdıstnl 
ölU olnrr k tıuımu~mrdır. 

Polis tııhklkata ~lamı~, Rıı.~IJll 
eCB ... dl b !"diye doktoru tarattndaıı 
.ııııııvı ""' c dilerek morga lt~dırıımır-
1.ır. 

Bundıın bafka bir rıU{ıbf'.li öllım ~ 
dlscı.u ıbhn olmuştur. 

Yemşehtrde Bost.a sokağı •6 nu.ın•· 
rada oturan Elen! birkaç gllo •vvel 1 

ııylık blr kız çocıtğu doğ\ırm•ı,, tak•' 
ı;rıeuk iki gün onra 6lnlUtt'i;-. su tı
•lım b!dlJ!esl oUpbeli görUicr~ıı: ~sel 
morga kaldırıl~, her lkt h!\.il'le ~ 
kında da tahkUtata başlanm• ,ur. 

ğildlr. Bıiıun B.'\lkaııhu hıı 

ı.."llfll da\'ranmıunı .. ııırdır.,, 
ı.::ıclar 

liih nlluııla huhınnn GulJtl\r a.slier- o-

Vakıt 
Asım Us, ''Balkanlar için te \z' !tur. 

tulu§ yolu,. ba§lıklı makalcşlnda, tn 
ı;!lız: baıvek\lıı Çörçllin non nıı~ırn.nun 

Bıılluı.n\ııra dair oınn kısınmm $,,fva.. 
da neFedıtm mit olduğunu Y•lı::ız Sof 
yaıian yayıyan bir telgrafın BJlgllrls· 
tarıdaki Ull'YlU'<1 Usl rlnln Almınılııra 

tctılim edilmlf atın ı h&klnnd:ı!ı;i ~. 

ylayı teı:zır cıttlğlnl kaydcder"k ol)'Or 
k ;. .. 

"Halbuki biz lxhfo ha.s.lt bir tek· 
:.r.iptetı daha haı;;t~ıı şe;\·lcr hı':<ll
yorduk. Bilh s n Bul~ari-.tanın 
miJn·er de,Jctlc.rlnc alt ol~tı.D ve
ya olmasın luı.rbanıi bir taraftım 
isttkliline, hürriyetine. hudutlıın· 
nn vaki olacak bir tN•n\ih:i.i im\'· 
,·etl luı ıh~ğının w:ık \'t' knti 
t~mJnahnt &örmek isti)·orduk . ., 
Asım Uıı, lngllten::nin Rom<ı:wn l'e 

siyası mUnascbeUerini k sm •3:nı bn 
his mevzuu yaparak Romany vın tım. 

ıanıın yUzbinlercc Almnn ul.Pr;:ıın 

en mUhim kısmının Bulgnrlstıı"l nu
dullanna tahı.ıtt clJilmia ol1••S ınun 
inld'ır kabul etmcz b~ haldk'l.t olduğu 
~u yazıyor ve: şöyle diyor: 
.................. 'T.,_ 

leriııiu Roıoan~a hududunda de- lorua pJ""' 1 m8"Jlt• 
i:"il, '.Tmt·ya hududunda t-Op1andığı· ı ;/ a ~ 
ıır iı;ltirsenlt. hayret etmez mlsinlzT a~ll&Ca 

nulıtıni ·tanın mıı1mc)denıtını el· y 
h•rlnrlt> tufan de' ll't Rdanılan iJ; Bel diye, F'lorya pltı.jlannı m.t.y# 
ılüo;Unsiinlrr. lı-mlclu!'tle.rinc bir b1rmcl güııU açmak ve lr.ap eden ~ 
ı:iin ~r.lr..:~k tehlike ttnuptan dr. ııatı tamaııılamak Uz otm:i•d.:ırı ıı .. 
.;il. imnlclcmllr, Bnllianlara. bu o.- z.rlıklara haşlamıştır. 
rnıfa. Utıl!;ari-..tann ~elıne.J nuıhte- Hıızırlanan pl{ına göre Floryli 1$~ 
mal bir Alman lstlli t ehhü Uniın yonu kısmmda bir m~ydruılık ve tıııl'' 
önUıw ~eçnı"k içiq tök bir <;.are çc yapılacaktır. Bunun ark&ıılll•\8 set
'ardır. Hu ıla. Çiirçilin dedl~i ı;ibi !er Uzt•nnde kUçUk villAlar vilcudeo s; 
lltıl~arl tnnm dl'rhal hudut!:mnı t .rUecekUr. Bu vUlAlaruı ctnıcıncı:ı 
hr·han~i hariı·i bir dil mıına karşı uru! ormanlık haline gctırl!~ıt:lf 
mfülnfan dnıek için ıli~er llnlkan- Yalnız wzvinı mnh!yetl haiz oıın-" 
it kum ul rı llc nnlasmaı.ıilır. Bir dolayı.silo belediy<' l:o1oryanın tın.ı' 
Alman ortlo unun Uolgarbtıs.na ph\nını tntbike bu sene dc,·an. e~ 
dnn""i ancak Balkanlıın l tlta et. yeccktır. 
mek fC)ln oJabfllr. Eğer Dtdgar bU-
kiımeti sık ·tı< hiitUn dünyaya knr· 
ı llün ettiği sulh iya.c.etlndc sn

ınlrn1 l"e mP.ml~<etfoin huduttamu 
ınildafa.a hmmı.unda bütün Balkan
lı ılwl<'tlerlc- birle mC!lindcn da.ha 
f.:ıhil hfr hart·k~t nasıl ta.5.-ın•or 
<ıdilf'hiHrf Ak i tal dlrde blitün İl-i 
ııi,·f'lUC':rc rnğmcm 'Bnlı•ıu·lı.fon kom 
"UnlllZtın i'd :yüılli lıir slyuset lml
lananı.I; bir gun Alm11~lnrl:ı ımç 
8rl""' "l"hll""""iihıe htllw.letmc.k ta.-. 
•4ılilt lifıWl.t'" 

Bin ton çivi 
ıefrlllJor 

çl· HUkQmct, Slo~·akyıı.dan 400 t-111 
vi gctlrilmesl için nkrediUf açmı.'JtJf 
Demir ve madc ı eşya birliği t,u ıııı 
susta Çekoslovak fırmıııarne mutll\ıl 

)14 
kalml§trr. Diğe.r taraftan :rt1btr. 

firmalar be.sa.bula dn 600 ton c;M 1 
ıııekt.eellr. 
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Şunaı.n uzun omüı lü F;slcrıne 
iınm i.ış olan 1zlanda pek ço. 

{,'"\Unuz ıçin bir yanardağla ,_,.r 
aç gayzerden ibarettir. Hikla 

Yatıardağmın gemicilere fcnew 
vazırc ini gördiığü meşhurdur. 
Ya çın sahiller, rutubetli, çok 

ı bir iklim, cins bir toprak, 
~ ın '\:t' beyaz tenli doksan 

n ınsan ... 
llüviiklüğü 102,846 kilometre 

k'll'adır: buranın halkı buzlu 
denizin en meşhur bahkçılarıdır. 
~. lngilterc. 1rlanda. Nor .. 
v~ . Danimarka ve hatta .AJman
Ya.dan balık avına gelenlere va. 
krt Vakıt karargah olur. 
hıandalıldr için dünyanın en 

~u. en terbiyeli ve en iyi in. 
sanJarı demek mümkündür; 
Bırıbirlerile değil tabiatla ve ha
Yatıa mü_c:ıdele ederler. Asırlar. 
danberı bu adada tek cinayet 
olınaınrştır; SOn defa 1929 la 
b1rısı öldütiilmu~ bu cinayeti de 
'ıatırımd.:ı kaldığına göre Ford 
acentesınc mensup bir Ameri
kalı i IC'miştir. 1918 senesine ka_ 
dar Danimarkanın idaresinde 
bulunuyordu; O sene istıklıll ve. 
l"ildi; }alnız Dnnimnrl:a Krnlmm 
hüküınranlığı ve himayesi de
vam dti. Adanın bayatı çok gi.i. 
riUtüsüz gecmiştir. Almanlar 
Danimarkayı işgal <'ttikleri za.. 
man tzlanda bunu tanımadı : 
t.ngff.,. er d<' orayı dostça i~al 
tt]<>r. Şimdi oradaki İngiliz 

kuvvetlerinin seık.cıen bin olduğu
nu öğrenıyol"U7~ "Bütiin halkı 
ıioksan beş bin kişi olan bir a_ 
dada sek~t'n bin askerin ne işi 
ar?'' dememeli. lzlanda lngil-

t renin en serbest olan şimal ve 
un.ali garbi sahillerinin abluka

sı ıcin mükemmel bir hareket 
noktasıdır; ayrıca Groenlfı.nd ve 
Anıerikaya doğru sıcrama yeri 
Va.zifesinı de görebilir. 

• Adada seksen bin kişilik koca 
hır İngiliz ordusunun toplanışı 
t ııcınm tarihinde çok mühim 
bir hadise olacaktır. Esasen 
lzlanda tarihi uzun bir 
ulh ve sükün devresinden son .. 

ta ibarettir. Bu sulh ve sükun 
d vresine yalnız bir defa 1627 
senesinde cesur Türk dcnizcil..:ri, 
'l'ürk korsanları fasıla vermiş. 
lerd.ir. 

\forat Aeis kumandasında iki 

hka.dı.rga İngiltere ve 1zlanda sa. 
l]('nni vurduktan sonra şimale 
ta vernıiş; buzlu ve sisli de. 

W"re dalmıştır. Orada bir li. 
Fna girmiş; demirli olan gemi
<'rden birini zaptetmiş; esirler 
lnu : karaya mUfrczeler çıkar. 
1 tır. Sonra adanın cenup sa. 
ılle~ni ~amış; çiftlikleri. ki

<.>rlerı Yagnıa etmiştir. Bu ha. 
~ he~ tarata yayılınca. ada hal_ 
ıce_:uere kaçmağn başlamış

ı:. Türk denizcileri birkaç gün 
cınde dörtyüz esir nlnrak Ceza_ 

re dönmU.:ılerdir. Esirler ora_ 
satıımı~. fakat bu sarışın ve 
u insanlarAirikanın kuru ik

ınaıae, .kızgın güneş altında. 
U?tılara dü en su c;iccklcri gibi 
lrnuş, erimişlerdir. Danimarka 
:.ıkf1nieti dokuz sene sonra hun. 
a~ sağ kalanları para mu .. 
abilinde kurtarmış; 15kin meın· 
ketıerine ancak 37 kişi döne. 
ltrıiştir. Naima tarihi ''Ali 

~eis" admda bizinden bahseder 
~_esirlerin sayısı sekiz yüz ol· 

gunu, İzlandalı bir yoldasın 
a\"uzluğu ile gittiklerini va. 
r. Esirlerden papas Olafr r 
ne sonra kaçıp kurtulmuş. 
CCrasını bir kitap halınde 
~tr. 

2.a.uıan korsanlığın her 
;;;ıl'~ette meşru bir h~~et 
ri dı nı, devletlerin bırıbır. 
lJ'ı1 al<'yhine korsan ocakları 

Uklnrını, bunlara yardmı 
K(P'1. ·can Kallı 
(D< \unu 4 iinrfüle) 

1 

. 1rrmumeş;-I NAZJKTER ..... 
Ruzveltin 

ı ngi itereye 
yardım projesi 

1 Parla mentodan bir av 
sonra çıkabilecek 

Ayal! Enclmeaı 
dün VHlrlyl dinledi 

1' a~iııglou, 11 ( A.A.) 
vas: 

Ha-

Yem bır büyük faaliyet hafta. 
sı b:ı.,ıanuştır. Siyasi ve diplo
matik mahfillerin biitün dikkati 
ı;;ımdi ayan hariciy<· cncümrmiy
le doğrudan doğruya nyan mec
lisi üzerinde toplaıınıı!i bulun. 
makt.a.lıl'. Fillıa !.ikn kiralama 
ve ödünç venn~ projesi mezkur 
eucürnenle mecliste tetkik edil· 
mektetfa·. Ayan hariciye komis
yonu bu husuı:ıta .uıuhtclıf şahsi
yetlerin fikırlcrıni dinlediği gibı 
bugün de Vilkı'yi dinlemiştir. 
Yarın hükumetin projesinde ya. 
pılması istenen tadilleri müza
kere edecektir. 

Heyeti uınumiyes i ıtı~.ırıyk 
muhalefet tarafmtl.-ın yapııatak 
tahdidatın, mebusan mecliu:nr.e 
reisicunıhul'Un salahıvctleri miid 
dctini tahdit eden tadillerin ana 
hattını ta-kip edt'ceği tahm iı. e
dilmektedir. 

Ayandan Taft'm <ı!tı tadil tek
lıfinde bulunacağını bildirdiği 
malünıdur. Taft bütiin teklifleri. 
nin salfıhiyctlcri tahdide matuf 
olduğunu yoksa projeyi akame
te uğratmak 11iyctindc olmadı
ğını söylemiı;tir. Bw1unla bera
ber ayan hariciye eneümenmdc 
büyük b•r miicadeleyc intızar c. 
dilmektcdır. Hükiunet erkanı 
encümenin lehte rey vereceğine 
kani bulunduğu gibi ayan umu
mi heyetinin de a)ul istikamet
te rey Vel\.."Ceğini ür.ıit etmekte
dir. Umumi hevct m:.a.akereleri. 
nin 3 hafta kad:ı.r süreceği tah
min olunmaktadn·. 
Kongrcnın demohat e.kseri

yeti proje le-hınde Şımdi kuvvetli 
bir delil do.ha elde etmişlerdir. 
Bu da Çörç.ilin, JngıltereJ.in ne 
bu sene, ne geleeck sene ve ne de 
daha ilerde bir Amerika ordusu
na ihtiyacı olmıyaca~ :buswnın. 
daki sözleridir. Bu s5zlcrin m ü
zakereler üzerinde büyük bir te
siri olacaktır. Filhakika proje
ye alerhtar vaziyet alanlann en 
cok ıleri sürdükleri endişe, reisi. 
cumhura fazla salahi~tler veri
lerek Avrupaya bir ordu gön
derilmesine müsaade etmek kor
kusundan ibarettir . 

• Hı•Isı.ıkl, 11 (A.A.) SWani a. 
Jansındun: Bır milyar marldık mll!J 
ımar isUkrazın:ı kayıl muamele11!ne 
bu ayın 17 Binde başlanacaktrl'. 

Bul garı standa 
Almanyaya Sovyet 

petrolü götüren 

Hanovr K ALF .4N I N 
Altı saat müddetle 

Bir tren 
kazaya uğradı 

ŞiDDETLE HATIRALAR/ 

29 sarnıçlı vagon 
yandı 

Bel~rad, l 1 (A. A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Varnadan .Almanynya Sovyct 

BOMBARDIMAN 
EDıLDi 

Bu mıntakada birçok 
yangınlar çıkarıldı 

IMıdra, 11 (A.A .) - Hava 
ner.areti tarafından bugün öğle. 
den sonra tebliğ edilmiştir: 

"Bu gece bombardıman tay
yarelerimiz Hanovre iizerinc 

lunan Dragoman istasyonu civanıı çok 6iddetli bir taarruz yaprnl§· 
da yoldan ç ıkmıştır. lardır. B u harekette kullanılan 

petrolü nakleden bir tren gcccyn· 
rısı Bulgaristnnda Yugoslav hudu
duna bir kilometre mc..'lafedt' bu -

29 ~arnw vagonu !\HMva uçuı'U filoya mensup tayyarelerin yüz· 
muntt .rurnrlanar:ık yanınıştıı. de doksanından fazlası bedetlc. 
Yangın hiilit devam etmekte. alev. rinc varmışlardır. AJtı saat sü
ler biı kilometrP gen isi iği knpln - ren taarruza orta deı ecede mü· 
maktadır. sa.it bir havada ba.c;lamnış, fakn t 

Hiı.dis(' Belgradln :>oı ya arruıın - e-ece ilerledik~ havn da iyileij. 
da telefon görüşmelerinin kesilme· miştir. 
ı;lne sebep olmuııtur. İnsanca za - Taaııızun ilk saatleri esnasm 
yiat rnC'vcut olup olrnndığı meçhul. da hedef t utulan bölgenin şi
dür. 

mal, cenup ve garp kısımlannda Sol~ a , 1 l CA. A.) - Bulgar a- B 
Jansı bildiriyor: yangınlar çıkarılmıştır. u yan. 

D'" ~ 3 gınlar müteakıbc.n gelen tayya-
un saat 2 . . O da büyük bir sü- relere büyük' çapta infilak bom

ratlo. giUnekte olan bir ma~andiz 
treni Dragomanln Çarihrod arasm· balarmı atacakları yerler i ny. 
da raydan çıkmışlrr. Kazanın oto· dınlatmıştır. 

N AKLED&.' 

lskender F . Sertelli 

VENİ TEFRlKA."IZDA ~ 
BİRKAÇ 8 :\TIK : 

"'Şebzaac o zaman ı;ok y.sk·~ıcıı 
bir gençti. Bir akşam harem nğllarm. 
&in C&tei" ağa, M urat efendlya k~tu. 

Şehzaoem! dedi, sızı sar .. yı'l :zo 
mln katındaki Uı§ orinlarda h!ip~diJcn 
bit' !:adın çağırıycır. Onu muUnka gör. 
mell!lni;ı: . P.;ğer bu kadmın ydrdıınma ' 
ko§mıya.cak olunıanı:z. padlşalı•.n ya· 
nn Bizi d!l hap11eUncsi ihtimali varılır 
Şehzade Murat bu haberi 'tiınco 

ljJ~ırd·. Derhnl lınrenıar, asınrı ıı.•,f'l• 
takıtcıı : 

• Haydı götür bcnı onun ~ :ıııınıı 

Zındana atılan ve şehzade M•ırn•tarı 
yıırdım if"..Jycn bu kndın kiı'ı~ıll ~. 

l lh- .. ~f'huıdc 1\lurat deodi 

Tarihe geçmemİf! yeni vesikalar - Mühim ifşc.al. 
Ve Abdülazizin intihar ettiğine dair yeni ve en· 
teresan malumat - Heyecanlı vaka lar - Li.le rlev· 
rini andıran zevk ve safa alemleri - Abdüli.zizrin 
sevdiği kadınlar - Ve akılları durduran saray en· 
trikaları ... m:ıtik ft-endeki aro.adıın ilori gel. Tayyarelerimizden sonuncusu 

d iği anla.ı;ıılmaktadrr •• Yol temizlen !bölgeyi terkettiği zaman bom· 
mck üzeredir. Şimdilik yolcular ak· bardnnan <:dilen bölgenin hm 
tanna ımrctilC> scvahat etmekte _ tarafında sayılamıyacak kadar 
dirlcr. · çok adet de yangmlar yanmak-
--~~--------------- 1 taydı. • l lİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiWiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii'EPriEiiiiiiiift;iiiiiiiiiii::;& 

Daha küçük diğer lbir filomuz 
Roterdam limanında.ki petrol te. 
sisatmı bombardıman etmiştir. 
Büyük yangınlar çıkmış ve infi· 

Cumartesi günü EN SON DAKIKAda j 

• ·evyork, l1 (A.A.) AMcrika· )aklar vukubulmuştur. 
nın yeni Londra bU,1lk elçisi Vbı.:ınt. Almanyanm batı .. şimalinde 
Lizbon yolu ile Londraya gitmek tıze. müteaddit diğer hedeflerle Ho
re Cllppcr tayyaresile hareket ettııi· landa.da iki h ava meydanı da 
tir. bombardıman edilmiştir. 

• Vaşıngton, 11 (A..A.) - .ıapuoya· Bundan başka bcm1hl.rdıman 
nm yeni Vai§Dgton bOyük e lçisi anıt. a.ervisine mensup tayyareler dün 
rnı Nomura bugUn buraya muvasatnt gündüz bombardnna.n eden Bou. 
etm13Ur. Seiır muvasatatmda h:ı.ridye I Jogne limanma tekrar taarruz 
~kllnı ne· Alma,nya ve !ta !ya eetareu etmi~lerdir. 
mtlTneesillcri taralmdan kansıla!!ıllllll • sJw ~tma memaıp t.ay. 
tıT. yare]erimiz Cbenbourg ft Gandi 

• Al<>Uova, 11 (.A.A.) - SOYJet - bombardıman ederek ıbüyWc yan 
Belç ika ticaret m'1naaebeUerl Mkkm gınlar çıkarmlll}lardır. 
da SovyeUer bir11ğt dl§ Ucarot romt.. Bütün bu hareklttan yalnız 
aeı1 De mOzakerelerde buhmır.ak tıze dört tayya.remiz üslerine dön
re Alınan ve Be.lç.lkalr azalardan m O- memiştir . ., 
le§ekkil sekiz ld§:lllk btr beye• llos. ---=------------
kovaya geJmfşur. Romanyanın Atina 

• M:oskova, ıı (A .A.) Dön bOyük elçin tudedildi 
Rm şa1rl Puçkinln 6lllmOnün 10. Un· Btikref, ll (A.A.) _ Stefanı Ajan· 
cQ yıldônUmQ idi. Bu mOnucbetle I. suıdan: 

vanov bölgesindeki Mihallovskcc kö- Romanyanm Atina eetiri azll"dil· 
yfuıde bulunan Puçkin mllzesinde bil. 
yük bir s uvarc tertip edilmlştlr . 

• V&§lngton ,11 (A .A.) - İngiliz 

maliye n<.>zaretl mcmurlanndP.n alb:ıy 
Vickers ile yüzbaşı P leydell, V'*ingto 
nıı gelmişlerdir. Bu zevat Vl\Y.ltelerl 
hakkmdn maJOmttt vermekten imtina 
etmilJerdir. 

mi§tir. 

• Çunking, 11. (A.A.l - Oentral 
Niyuz gazetm Ruzveltin hueu:ıl mO. 
messtli Currlenln halen Çindc rnlliıa

kali\ta alt nleselelerlo mail ve iktlsa. 
di vaziyett tetkik ebnekt.e olduf,uııu 
yazmaktadır. 

1MBQ;SUI 
Ses ve aoaa 

K OKULARL~ 9eb uzcrine tesir 

ettiifni. şbndJye kadar işit.. 

m~ yahq t kendlnl7. blssetme

•i'8oni7. şu kı"kau~hk hikayesini 
laatırlabı'.\'11n: 

A\'npa ~rinden birinde kL 
...,. • e (!lak 7.engbı blr ~ dostlan-
81 ziyafete çaiınr, d yafctten SOL 

.. m..od !QJVaresi tertip eder. 
Şehrin biytlk opera tlya tr08andan 
Ud lıadm utla~ tt-gaıud cbnck U
aertı davet olunur. Hanlardan blri. 
ne dıtba blyiik kıymet ,·erildiği l
em programda daha önce yazılll'. 

öteki kadın artist ziyafet yrrlnc 
gitmezde n önce, ctllllartel8f oldağtL 

na bahane ed~rek, arkada§mdan 
811'Mmı kmdl!dne bırakmamın rtra 
ede r. Arlı:ad&l}t bo rfoayı derhal 
kabul eder. Ot.eki de te~kldirüıw 

bir nft'Me olarak arkadaşına ga -
yet gib:el blr menekşe buketi \ 'fi. 

rlr. Menekşelerin kokusu az olur-

Halbuki ~imdi bu ıaaz.a.rl)ellla dıll· 
nı olduğu iyice raeydua gdmalf • 

hr. Koku ' eren weylerdea gi9e 

~örünmoz maddeler ~ıktığJ utdı 

tahakkuk etmistır. Gözümöab il· 
remedltl o maddelelta- 1111...,_. 
hatta Hlnemnııımı lllle alm8lr ..... 
ktiadür.. Tabii eıMM J8PlllÜ .. 
lmllanılaa ~lçekle.ıta blıaR ae lıa
dar ktn'\·etJi oldalw. ..._._ iL 
neması alınarak talallr edlllr ..... 

mek iri bu ' "' arta ....._tıt,e rJ!I. 
mi!! pratik bir h•Mbtelr. 

• da ç~lerin üzerfnr de esans 
ti!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. f ~!fC'f'ilnl bo' nlhr... A rkıulaşı, ha ne 

Berlin J 1 ( a\ .A .J - Yanr~ınl bir 
menbadan bildiriliyor: 

~ dokunan, .. ......, ... 
olursa se 1 büsbüUba keaea 191 de 
t>, giiriinmeycn maddelerdir. Onlar 
burundan :lı;crt,·e ~k boluta 
•ıcs tellerinin üıerhle lloaartu>, o
rada gayet ince bir tabaka "'811 &. 

derle r ••• Göi:fü•t.en gelen havaDJa 
ves te llerin i fitTCtmM, Mili çıkar

maı;ı iı;.ln o telle rin ~t 
l•lMMı liızımılır. ODlarm ~ 
yabancı maddele rde11 bir ....._ 
konunca ha~-a telleri tHıaw. 

Bcılln siyası mahfillerinin fıkıi, 

Çörçilin atin sö)1cdiğl nutkun lngilte· 
ı-enln içinde bulunduğu çıkmazm bir 
delili olduğu merkezindedir. Bu nutuk 
lnglltcrenln halP.n çektiği ve UJtıkbal
dc çekeceği ıstırapların dalm:ı. nıesuli:! 
bulunacak ndamın bir tezabUrlin<' 
lt\yık nllılm ilC' okunmuı.ıtur. 

Şlnıall Afrika Mdl5elcri lınltkıntl& 
şu clhnt kaydedilmektedir . 

•'Mademki harbin netlcesl 8:Hnnya 
aausı Uzcrind" nlınncaktır, I..on 1rı şl. 

mali Atrıkndd ıkl hfldlseterbı nı bl e 
hcmmiyctslzllğlni knbul etmiş bul•ın. 

ınak.tadır 

1 ngllterenln Uınilalz 'l.'ıtzJycu .:ıoıa vı 
sile Çortllln :Unlknn devlcttcrh ı Al 
manya a leyhine tahrik etmesi ''~"t-•,LJ 
ııti karşısında, Berllndc ancak omuz 
ı;ilkilmektcdlr. Bu sefer daha ıı:t.yat. 
kılı bir formUI kullanılması twı-ih ... 
ctUmiş olmakla beraber, bunct'J lr.j:t· 
ıız politikasının dnhn geç!!ll .. •m: c . . 
nu:ıu ~nrltı dcvletıerıoı kendi tar!\fiNı 
çekmeğe teşebbüs ederken k~• t\ndı. 

r;ı aynı uııul gozüknıcktecılr. 

Bcrlmdc bcyun edildiğine gvre, cğQr 

~oq;:il. Ball<nn devletleri hulü ın(!'.l, 
yeniden umumi harple t:nr mukayese 
ynpabilcccğtnl Sllllıyorııa., lngll!~ ·.fü~U. 

nUşUnün t.clkt d' en mcşum tcltı.kkl e 
d!lnıesı ıcabcd<'n esas yaniı§rtıı bir 
kere daha lsbat cdıyor demek~•r. hı. 

giltere, umumi harbin, ne A lmnnyanır 
ask n ve dahili kuvveti bukmıuı..ıao 

ne de umumi vazıyet bakımınci&n, bu 
ııarp ile kıyas cdllemlycceğiru h!ll!I 
wılamamışa benzemektedir. 

Bu mesele ile aldkadar olarak bıı 
gün Almnn hııriclye oezaretlnd11 lx>yan 
edildiğine g6re Bulgarıatanda AJman 
kıtnl:ırının 'bulunduğu hn.kl;ında Ro
Jınd.:ı ~tçbir şey billnmemektedır. 

Mihverciler ÇörçiJ~ 
cevap veriyorlar 

ltalyanın 
mukavemet 

ruhu 
Her zar· - nkinden d~ıha 

Kuvvetli imiş! 
- --o-

va ~ t i gelınce 

İngiliz ılerıleyişi 
İtalyan başkumandan· 

lığının bir emrile 

durdurulacakmış! 
---o-

İngiltere bir çık:nl\z 
içinde bulunuyormuş! 

tTAl.l'AN GAzı;n:SlNiS 
tDDiAf,ARI 

Roma, 11 (A. A.) - D. N. B 
ajansı bildiriyor: 
Çörçilın nutkundaki Afrika h~

rekiı.tma ait sözleri tahlil eden Gı. 
ornale d'İ talia gazetesi, İngiliz baş 
vekilinin halen devam etmekte o
lan muharehelcri kazanılmış bır 
zafer gibi gösterdiğini v~,.makta • 
dtr . 

Bu gazete, ba.şveltilin İııgiliz kı· 

talarmın Trablu.sta kat'i muvaffa. 
kıyetlcr kazandığını söylerk en ken 
di kendini tekzjp ettiğini kaydet
mektedir. Çilnkü Çörçil harbin kati 
neticesinin denizlcrlo havalarda ve 
bilhassa İngiliz adalarında alma -
cağını daha önce itiraf etmiş bu· 
lunmaktadır. 

Bu yarı :resmi 1ta*·an gazetesi 
Afrikada İngilizlerin kıu:a.rıdığı mu 
vakkat zaferlerin harbin neticesi 
üzerinde amil olamıyacağını, zira 
bu muvıı.ffakıyetlerin İtalyanm 
harp kudretini bertaraf cdcmiye · 
ceğini de kaydetmektedir. Filha. 
klka İngilizlPr büyük insan ,.e mal 
zcme ihtiyatlarını hareket e geçir
mek suretiyle Afrikada muvıı.ffa
kıyetlcır elde etmişlerdir. Fakat 
\ine kendilerinin itiraf ettiği veç· 
hile harbin neticesi Afrika harp 
sahasında alınacak değildir. 

"ITr\l.\'.\~1?'\" MUKA\'t~\lt.1' 
RUH Ul" 

kadar güul 1'oku diye bukc tJ bir 
defa kokla~Tiıcıı ~• blrdenblr<' ~e 
böır.bütiin k~IHr •.. 

Kokulann seıt>e dolnıoduğo ot.?. 
denberi az t ok blllnlrşc de hu meş

hur kı!>kan~hk hlkiyesi , üzerine, 
ht'ldmler işi merak ederler . Koku 
a~ha, nt'Ck-n s<.'61 bozuyor! 

Klnılsl, boğarunızın lçen inde bu. 

lunaa !'!4'14 t rlle rlnln koku lifi felc~ 

uğradıklarmı düşünür. Kimisi ko
kunun ı.lnlrlert zayıflattığını, buıa.. 

na ba,·gmhk H'rdlğinl hahnna ~<'
Urtr. Bazılan da buncb maddi hiç 
bir t~ir olmadığı halde an<'ak ses 
artistlerinin kumntularmda n dola.. 
,.,, bir löoku hksoolnc<', eslerinin 

bo~nlduğuno iddia ede rler. 
lfoJruların na!lıl çıktığını ııynra 

MlattJkta n ~ra hu ltım ı;oım dn 

~imdi kola yc-a anla-,ılahlllr. Kokn • 

nan, koku 'f'nnP!'İnd~ ~ö:lümü:ı:r 

Uı•rlin, 11 (,\, :\. ) - İtalyanın ~örünmlycN"f, katla r in<·c maddi'. 
vaziyetinden bahseden Frankfur · ter çıkarak bua yaplm:ısından I· 
tC'r Zeitung diyor ki: lerl ıı:cldi ii;f e--1.id<>nh<'ri tahmin <>di. 

"İn;;iltercnin ı. imali Afrikada 
llNe df' bu ta hmin ..,.km zamsna tahşit Pttiği Yen! Zclandalılar, ce. J-

nubi Afı;knlılar, Avu.<ıtralyahlar ve kada r hlr nB.7..arl)'edf'n ibare tti. 

Kokulann bazılan se.t dalla il. 
ad c bozarlar: E n hafta ualaalı 

~içcği kokusu, sonra mhnoq, me
nekşe, ya .. Pmln, bir de, ttmht .._ 
Jmso. 

Kolonya u~'U kokasu lılle MM 

az ı;ok ılokundoğu gllııl, ,..,_ Jra. 
tmtardan lr.u:ılan da - d8'auıu. 

Ondan dolayı see artistleri e.. 
>ans sürünmekte n bıçaarrlar. Te
J~aıınl ed~kleri yerde ~ .._ 

lnnmasına ta hammttl edemezler. 
Hlr ( lçek görünce onaa kolnallaa 
h: .. sctm<',den laıçaalar bUe 1ardır. 

Kı~ ldirk mantonun ,_...,.. 
kll(ük bir menekse baleti f:akm•k 

(!f'k 7.Rrir olur, mantoya ~ 
gÜ7.elll!t'ni nrttınr. Fakat maato)'u 
J:fym bayanın ,.,..,j ~ael oluna .,.., 

ııu~nf'l."<le koku-.llf' bMınak yuık • 
hı r... K oku "ürünraek aDt'&lr Ae9I' 
l!,ii.:rl olmı:ranlant Y"k1'•r. s~ 1Jti 
H~I olı: nlar dn lahlatm kendilerlqt. 
1 f'rcliJil bıı iıııth az• ,u.. ~det 
ıntcn \'aluız ba!liınll ı;li7.t>I olan 
kıulrn kolm!iilll' iktifa Pdt"rlf'r •. 

<: " 
Kanadalılar her zaman ileri ı;ide- !===========================..::.:.:.:. ceklerini zannetmesinler. ÇünkU 
bugün şimali Afrikada cerevan o-
den Mdis('ler bir safhadan ·ibaret Evini yakan ve çocupım: 
kalacaktır. İngiliz imparatorluk ı 
kuwetlerinin kudretine rağm('n 1 Uiln l stanbu! adhyeıı n~ R zadN 
vakti gelince ttalyan ba.şkuman •ki deli getirtlml§tir. Bunlar :.:u•ıı ad. 
danlıb'Tllln vereceği emir üzPrinr ıce mOphedl'den sonra fj"li<ır rl" m. 
İtalyanlar bu ileri hareketini dur razı akliye h:ıetaaı:ısint' ' :.r i ra l 
durmasını bOecekle rdit. tır. 

ttalyanm mukavemet rubu hiı Bunlan'!ıııı tsma!l, Rlzed<> •m !lir 
bir sureti~ yıpranmam"tır. Ve hrı. uhran üzerine kendi evini nt"şıemlş. 

zamankinden daha kuvvetlidir.,, ' liOnra da cHne bir bıçak geçlrerelc ahl-

kesen iki del· ~eth·ıtdi 

~mel ,. d . 1 . ı r n n,.r" ll • 
ı ~ ba tamı tır 

nı ı..: l A ı d ndadır tfU da. 
o r gun aellrmış ~ öz çoeugu u 
;armdaki HUsey&.ni ~il: lıılbt 
kmr l<esmi"tlr. 

Ali ~di hiç kcmUflDUlslr•.A w 
mfltemadi)'CID &tlamalltlıdlr. 
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~o· o n. d n ~ve ~ .. u g.·q~~fo n h~ .. a'b er· ~~ve .-,hr-A~ d··i. s e ·ı ~ r i 
Vişide kabine 

tadılatı 
P aria radyosuna g~İt'e 
· areşal PeteılD 
ıeyabattaden 

"oorava bırallılmıı 
Paris, 12 (A. A.) - Parla ra.d· 

osu bildlrlyot": 
Vişide dlln uşam yapılmaaı bek 

.enen knbine tad.iliu, marqal Pe
tenin Kot Dazürden dönllşllnden 
sonraya bırakılm·ştır. Kabtneden 
çekilmeleri mıihakkak görUlen na· 
zrrlar srumda da.hflJve nar!"" Pey 
nıt.on Ue lş na.zın Bölen de va?'. 
dır. Peyruton tekrar, nazır olmaz.. 
jaıı evvel ı,gal ettiği Buenoe Ay
res sefirliğine tayin edlleeekUr. 

FLA1'~EN vt~IDEN 
A\'"Rlf Dl 

Bem, l 1 ( A. A.) - İsviçre rad· 
·osuna göre l.stifa eden har'ciye 
nazın Flanden bu aa.ba.h tayyare t. 
le Vişiden hareket etmiftlr. 

Almaıı•arıa 
~tak eJ arı et 

ıa 
<~ taıafı ı ııclde) 

.Umany:ının BulgarLtana uke-

lngllterıaıa 

SOl.f &J& llltarı 
Loadra, 12 (A. A.) - Milatakil 

Frana·z aja.n.eı bildlrfyor: 
Dally Mail dil.n Sofyada ya~-ılan 

bir haberden bahsetmektedir. Bu 
habere göre İngiltere. Alman as -
teri Bulgar hududunu geçti~ tak· 
dirde Bulgur miln&kale yollannm 
bombardıman ed.1leceğtni şimdiden 
Bulgar bUkflmetlne b!ldinnlştlr. 

Da.Uy Mall'de çıkan başmuale_ 
de denildiğine göre Romanya Al· 
manlarm hareltA.t Ussll otdı•ktan 
sonra İngiltere lilzum g~receği her 
harehtf vanmakta serbesttir. 

Datly Telegraph gazetem Al • 
manlar Balkanlara tas.mu ettiği 
takdirde orta şarkta b· ··nan 1n • 
rlttz kara. deniz ve hava kuvvetle
rinin bmıu Almanlara pahalıya 6-
deteceklerine işaret etmektedir. 

General Fraago 
(Bat tarafı 1 adde) 

zere bugün Fransız topraklarına 
gtrmlştlr. 

FRANKO HlTLERLE DE 
GöR'OŞECEKMtŞ 

Londra. 11 (A. A.) - lspanyR 
dan a·ınan hl'"'ı>rlere göre, gene- , 
ral F'ranko ile Suı::er yakında 

Hitler ve Rıbentrop ile görliı,e
ceklerdir. 

ri bir huHiJ yaptığını aöylemee u SULH TAVASSUTU MU? 

zerine çekildiğini tt!barilz ettire- Nevyork; 11 (A. A.) _ Röyter 
rek bu hareketin Bulg.,... ''1:ana Nevyork Tayml" gazetesine Vi 
karşı da bir ihtar mahiyetinde 01 şideki muhabirinden gelen bir tel 
duğunu yazı ·orlar. gra.fda ezcümle şöyle denilmekte-

Taymia gazetesinin diplomatik dir: 

muharriri diyor kl: General Franko ve Musolini t 
"Almanya Yunanietanı tazyik talyan arazisinde bir mtil!kat ya 

etmek için Balkan!arda şld tll pacaklardır. Hit'er!n de onl:ıra 
bir askeri nllmayi§ yapacağına mUlfı.ki olması imkanı vardır. 
dair bir çok alametler vardır. 3&· Mareşal P ct cnin bir kt1<: gün 
zılanna g~re. Almanya Sofya da Kan civarındaki körkünde istir11 
bil olmt.k Uzcre Yunan hurJu :iu r.a I hat edeceği bildirilme,• ir. Ge-
adar Bulgaristanm bir kısmını neral Frankonun, Fransr..:nın ts-
1gaJ edecek v~ Yunan t nın ttaJ panyadnki eski büyUk elçisi ol n 

vaya bazı tavızlerde bulunmasını mareşal Petene fe\'kal!de l lirme 
ve bUahare av:ni şekilde bir tu- ti vardır. 

/ iki Türkiye üzerine yapmak U· vtştde ileri stirUlen bfr Uıbml~ 
midiy:e Yunanistanın hlU"be o;. ne g6re. gcnet"al Frnnko mu vaP 
ıay~t ~ermesinJ ltrt. yec ktir. Bu !uttır ve lngUtere i~e t al) a anı . 
:abıl bır harekete intizaren lngil sında müzakerelere başlanması 
terenin BilkreşteJd eJçilini geri f muhtmıeldlr. 
çektiğine uUphe et melidir. Ro 
manyadaki lngiliz elçiliğinin ora- B' -4 <) 

da bırakılmasına lmki.n yoktu r 8 ın ıs 
ÇünkU Romanva bükdmeti. Ro· I ftı erketı 61 r 
manyanın Almanı r tan.tından 1 ·ı 12 D'" h · · d b" • . zmı • - un şe ı'lmJZ e u 
harekat Ussü olarak kullanılma- . t i 1 · Hld t ad 
sını kııbu! etmi!7tfr." emaye ş enmış, nyc: ın· 

da blr kadın. dün bir kııla ·~ 
merasimi yapılmakta olan Asım 

H e I a ş a m &dında bir genci tabanca ile 6()-

--------- kak ortumda vurarak öldürmil§ 
us.,taraıı ı adde> tur. 

mi~tir. Suri>·eu do.tlarmu:ıla mı· Asım zahirecidir. Dün sabah 
nasobetlcrlmlz gittikçe um1m11~ genç bir kızla nişan merasimi ya 
k~pctmekte \'e mUtckablJ bir em· pılacaktJ. Aaım biı ark'ld~J ile 
niyet \'e muhabbet temellerble beraber yukan Ta.ştan kalkarak . 
müstenit bulanmakta.dır, Kandıra caddesinden geçerken 

Uıuo ve kard~ mil.'tcrek bir Hidayet:e karplaşml§ ve Hidayet 
bayat Türklerle Araplar aruında hiç bir feY söylemed~n tab:ı11cası 
dalma canlı kökler bırakmııtır. Ue Aaımın üzerine yedi el ateıt e
Biltiln entrikalara ratnıea bu batı.. derck öldUrmUş, yilri1)1lp evine 
ralar 1nymetlerbı.I muhafua ede- j gitmif, bfra.z .onra çıkarak kara. 
cekler 'c tesirlerinin gttttkoc lnıv· kola teslim olmaya giderken yol 
vctlnJ artt11'1lcaklardır. da yakalanmtfbr. 

Ayni ltalyan radyo.a tngtıtere Hidayet. kend1aine Ammın ö-
aleyhlndeld ne:rlyatma dovam e- lilp ölmediğini soran polislere: 
derken lnı;lliz harbl1e nazın Mr. "Öyle wrdtım ki c;oktan ölmUı,
Eden ale7hlnde de bazı tefler tür." demi§tfr. Müddeiumumilik 
&öylUyor ki bunlan biraz Kttlmck 1· te yapılan blhldkat netlce1ıinde 
çtn burada tekrar edeceğb.. Eden Hidayet epey ıamandırAaımla a; 
Alrfüada logfUzJerln ihraz etüklr. kadqlık etmektedir. Ammın baş· 
r· "ufn dek" movaffakıyctleri ka bir kızla nl§anlanaca~nı ha· 
bilyUk bir zafer gibi gösteriyor- ber alan Hlda et en ten intl-
mu,ı Eğer Bari radyosu faşist or- y g ç 
d •·- lh dJI 1 be kam almak için cinayeti lşlemiş-usuna 1'Al'ŞI raz e en ga c • ir 
nln k k 

ı t . 
pc olay olacağını, blnaena· j 

lcyh bundan dolan iftihara mahal 35 yasında.. evlf ve bir de ~CU· 
görlllcmly~ceğl :Unasmda bunu ğu olan Rfcfavet tevkif edtlmlştir. 
söylUyorsa hakkı vardır. Fakat ı 
h&of,rt muıet oıursa oısun, ıı.ı .,. H a d ı s e 1 e r 
içinde Llbyadald koca bir orduya '* • • • • • • • • • • • • • • • 
siler sUpUrilr. mfüııtahkem ~hlr ve 1 ve T a r i h 
llnu.nlan hlrlhlrt ard!llca ıapteder '** w u u u u u+ u w w u u .. 
,,.e nihayet telimi! SlttnaJk ölke. 
sinden tt.alyan hiklmlyetlnln lzlerl
nl mah\·edcr ve bundan ba,'tka yüz 
binden fazla esir alma bununla pek 
h~h olar:ılı iftihar edcblllr. Slllh· 
ız llRbeştllcrl :ıehlrD ~erle kat

tctrnJ11 olan ltalyanlar bunu tev· 
ket ve kudretlerinin en parlak bir 
ni~ancsl olıırak anlatıp dumrlard1. 
Şimdi kendilerini yere seren bir 
de' let t-01< muazzam o!mak icap 
etmez mi? 

Hilleyhl CWılt YA LQN 

(BOf tarafı 8 Qnde) 
ettiklerini. bilhaaa avnı devirde 
bir çok Avrupa memleketlerin. 
de. Avrupalı korsanlar tarafın_ 
dan esir edilmiş olan binlen:e 
Türk ve MU!lUman eflirinin zin_ 
cirlerde inlediğini hatırlamak 
ii.ztmdır. 

Bu akm İzlanda tarihinin tek 
mühim hA.diseslydi. Sekeen bin 
ki§ilik tn~iliz ordusunun orada 
b•ıh•nuşu da ikinci milhim hadi. 
sedir. 

.. .. • ..,, ... - • ',• ... ' ... , t l 

Japon va 
Siyam ve Hindiçir.iye 

Bir nevi 
ü~t'matom 

verdi 
Bu iki memleketin ıulh 

yoluyla istismar 
1 

olunmağı kabul 
etmelerini istiyor 

Şanghay, ı:. (A . · ' - Müsta
kil Fransız ajansmm hususi mu
habiri diyor ki: 

Hususi bir rnenbadan öğrenil
diğine göre, Tokyoda toplana.'1 
sulh konferansının ikinci ce: .. 
sinde Matsuoka, Fransız ve Si. 
yam heyetle:-· •• :~: •• inden Ja
ponyanın Asvadaki rüchanh va
ziyetini kabul ettiklerine dair 
r&.nıi beyanatta bulunmaların: 
ts.Jep etmiştir. 
Kabuıü iet,.niler rilchar.11 va· 

ziyete g-öre, d:myanm bu VJFmın. 
da nizamı .ıe 3uıhu tenıiıı ve ida· 
me edece'< ve::ıine ievlet Japon
ya v .. 1 ı::a '<tır. 
Mats~n·u .. b•, talE'bı cıernıeyan 

ettikten &eura korferans s:-ılor.u
nıı terkctmiş•.ir. Ak§amn d'>d'ru 
Matsurr.=··a ~er u; bcyt:t~ birer 
muhtıra vere"l'k Matsuokanm 
talebini tekrarlamış ve bu suret. 
le .Japonvamn sulh}: -ver ve ıa
tikrar1aştırıcı vazifesini ifa ede
bilmesi i<-: Hin ve Siv .. • 
mın lcolavlık e-öst~ek mechu. 
riyctinde bulunduıtu hakkında 
ısrar etmiştir. Jaoonya a..."11 sulh 
mfü•.akerelerine ancak iki taraf, 
bu hususu kat•f ~urctte kabul et· 
tikten spnra ba.şlattıracaktır. 

Tevit edilmiven ve kontrolüne 
de im!can o!mıyan bu haberler U· 
murıi ·p !e emln bir menbaı • .ıı 
ı;ıkmırtır. 

Konferans diln ün1anmamı§
trr. J3ueün de zevahire bakılır ..... 
Janon taleplerinin tctirikine has. 
redilmistir. 

Resmt mahfıUcrde konferans 
bakında mllt.l.lea vilrUtüJmekten 
imt:na e ilmektedir. 

Dtin ti(' re Hen t11blii?'de sara
hat vcr;Jmeksizin. ar e"C ··mus
bet teklifler" etrafında görii§ül· 
düğü bildiri!mirtir. 

(Bq tarafı ı aclde) 
hücum lutasına meı;~up 
oldullları anlaşıln1akta -
dır. Hepsi hücum kılıı!a· 
rı erlerinin yaşında ;y.1ni 
23 ils 26 yaı arasında· 
dır. Bundan bQ§ka Ro
manyaya girmeğe ho.~ır 
bir vaziyelte Macar hu· 
dudıında 500 bin kişilik 
bir A.lman huvvetinın de 
tahşit edildiği söylcrıi -
yor. 

* • • 
Bel~ 12 (A. A.) - B. B. C: 
Bulgal'Jstana 901' miktarda Al 

man tayyareleri geldiği ıiiploma • 
tik mahfellerde teyit edilmekte. 
dir. 

AL\IAN AKL.._.I 
Lonclra, 12 (A, A.) - B. B. C: 
Rôyter ajansı. elyevm binlerce 

Atmanın Bulgarlstana ve bilhassa 
Sofynya gelmekte olduklarına da
ir Nevyork Taymls gazetesinin ' 
Belgraddakl muhabirinin verd 'ğt 
bir h~berl nakletmektedir. 
SOFYADAKt YUNANJ.1 KADIN' 

VE ÇOCUKLAR 
&fya, 11 ( A. A.) - Havas a· 

janeı bildiriyor: 
Balkanlar vaziyetinde muhtemel 

berltRngi b'r lhtllAt kanımntfa. 
Yunan kadm ve c;ocuklanna Sof. 
yadnki Yunan elçiliği tarafından 
Yunani~ana dl5nm~lert için tava!· 
yede bulunulmuştur. 
SOFYAYA AYMAN KITALA.RI 

GELDt Mtf 
Londra, 11 (A. A.) - R~yter 

aja.nı--nm diplomatik muhan1rl ya. 
nyor: 

Romanya.da Alman latalarmm 
tahl}lt ecUtdiğlne h!ç şllnhe yoksa 
da • ki b11 tahşldatm fngtlterenln 
Romanya ile stvasf mllnucbetleıi. 
nl kemıe~'rJ lntn~ etml~tlr • Sof. 
vava trenlerle Atman krtalan gel 
dfğlne dair bazı kaynrıl:iardRn çı -
lı:an h"bttlerl lhtiyntla karşllamak 
laZTmdrr. 

Romanya Ue Bulgaristan nrasm· 
<la r'olf.nıd-tn dol'Tnıvn ht~blr de • 
mirvolu 111fhı•kalNıl uokt-\1l'. 1-A'Uş • 
terek hududu t~kıt eden Tuna 
nehri ~c<'ft tel" clddt bir manla teş 

Hatayda yağmurl r 
bir felaket halini aldı 

Türkiyeden 
geçecek 
musevi er Antakya, 11 ( A.A.)- 24 sa. lerek civar yUlasek köylere nak. 

a.ttenberi şiddetle devam eden le1ilmiŞ~erdir. 
ya?fuıurlar Hatavda bir felaket Kızılay felaketudelere yar. 
halini almış Antakyada Ast ve dım etmektedir. Antakya ile 
Amuk ovasında Afrin nehirleri Revhaniye ve Antakya ile ls· 
görlllmemlş bir derecede taş. kenderun eoseleri sular altın. 
mıştır. dadır. Antakya deba~hanesini 

Transit vizesi 
verilmek için 

Antakya kazasına ba~lı altı, sular basmış ve elli bin liralık 
tskenderuna bal;h 4 ve Reyha • zarara sebep olmuş-tur. 
niye kazaq•na bağlı 19 köy su. Seyli:p mmt&ka.smda'ld m~ 

Bazı ,artlar 
aruacak 

lar albndajır. ruat mahvolmuştur. Şimdıye 
Ankara, U (A.A.) - Tabii~ 

terinde bulunduktan devletler ~ 
rafmdan takyfdata ta.b! tutuldl 
bulunan ecnebi musevilerin tt1 
raklanınızdan transıt olarak r 
melerl hakkında icra vekilleri °' 
yetince kabul olunan kararnsJI" 
nln esas hUkUmleriyle tatbik etf 
lan şunlardır: 

Iskenderunun cenup mahalle- kadar insanca zaviat hakkında 
lerivle sevlap mmtalmsmdaki hiçbir haber yoktur. Bir kısnn 
kövler halkı daha evvel alınar f '<öylerle irtibat teminine çalışıl
tedbirler savesinde tahlive edi. 'llakta~1r. 

.:-------~---------------

ingiliz donanması 
Alman istila 

limanlanndan 

O standı 
topa tuttu 

Cenova bombardınısın 
edilirken 

ital) an donanması 
.. Sfcllya 

botaııada mrşı 
Londro, 11 ( A.A.) - İngiliz 

amirallik dairesinden bu akşam 
tebliğ edilmiştir: 

tngihz donanmasına mensup 
gemiler bu sabah erken Alman
ların işgali altında bulunan C.3-
ter.de'i bombardıman etmişler. 
dir . .Mermtlerimiz liman tesısa
tına iOJabet etmio ve bir,ok yan
gın 'arın çıktığı görülmü~tUr. 

Kuvvetlerimiz hasara uğra· 
mamı§, in~anca dn zayiat kayde. 
dilmemiştir. 

IT; LYAN 00 :'': IASI 
MEGER DE.~1ZE 

AÇILAB!L.IYORMUŞ ! 
Londra n ( A.A.) - B. B C.: 

Diin Roma radyosu Cenovamn 
İngiliz donanması tar:-fın~"- bom 
bordrmaoı sıra!ında ltalvan do
n<ı.nmac;nı•n ~:ril •a b<-~azrnda 

dolaştığını ve lngili" donanmasi
le bu se-bep'e karR laşamadığını 
bıldirmirl.ir. 

ÖLENLERE .BIDE 
Oenova. 11 ( A.A.) - D ..... 

B .. CP?ınva m~ ar-.'arı, ~~l rin 
İnf!iliz filosu t~rnf1Tlc1nr. bom,..aT' 
drmam esnasınıia ölenler'n hntı· 
ra!'lma mermerden bir abide in. 
şasını kararlaştmnıştxr. 

kll eder. HU6usiyle ki donmuş o· 
lan nehirde buz kUtlel"ri yığılmıı,

Afrika cephelerİı•de 

Hür Fransız 
kuvvetleri 

Cenubi Lıbyayı 

işgale 

baş adtlar 
Motörlü bir müft'eze 

huduttan 1100 
kiloınetre içe i~ ~ 

girdi · 

ı - Memleketltırinde takyidi 
tabi MW!evilere, 

a - Gldeeekle'ri memı~ed 
duhul vizeslle TilrkJyeden ~ 
geçecekleri memleketlerln trv. 
vizelerini veya sadece TUrkiyıd~ 
eonra ilk avak bMscaklan rDCll' 
leketln dub~l vize!inl, ti 

b - TUrk'ye hudutlarından 
ye kadar nakil vuıtalan bile~ 
nl, hamil bulunmalan şartfle l" 

kiye koneolosluklannca 18~ 
tı'an!lt v1zesi verilir. • . ..1 

Bu suretle transit vfzesi aıv.. 
rm Türklveden BOnra ilk vıırll_~ 
lar. memleketin vizeai mOdd -~ 
hftammd1t11 en aşağı 15 gün ~·. 

Londra, 12 (A. A.) - B. B. C. Tllrkiye hudutlıırmdan glrnı1f 
Hür Fransız kuvvetleri umuml j mn2ı~ mTü~cbınii dir.lı:. 1 1 klaJ1 

• b' •··l·ğin .. r ye oD.90 os o .ı 
karargahının ır tc.., ı e go- kararnameye mU!tenlden vcreer 
re Fransız istiva Afrikasındaki lerl tran!'lit vizalertnl alü:adariJ. 
hür Fransız kuvvetlerine men- topnıklarmım geçtJkten aonra ' 
sup motorlu bir mUfr~ze Ceııu avak. bruı:ıcaklan memlPketln 

• . . . zeler nln tal'lh smuıma görtl 
bı Lıbyaya gırcrek 600 mılCllll tarihi avru olen vizelerde vize; 
kilometre') ilerlemiş ve Kutra num11rnsma göre eıra ile vbıe ~ 
mmtnkasıııda mUteaddid vaha· rirler. 
lan iFgaJ etmiPtir. j 3 - Fransa bükfımetinin b~ 

Hü; Fransız" kuvvı.tlcnne men da 50 _Romen MU8evi•lnln, el!r_, .. . . l de Fil etin duhul vlzeslle ınu~ 
sup muhım bir tayyare tegekkU· ret ve!'kw ve Surlve tn., it 
lü Kutra mınUıknsında dUsman zesl bulunmak ~artile. Suri"'~ 
mevzilerini bomb:ırdunau etmek· ı ge~?11<'"ine IT!l'saade etmis oıııı, 
tcd • 'Kurrt: tayyare meydanın- na mt'hnl. h?ft~da a,:rnı miktar tV 
d -'*~·ddid t•~· · t . men lıfuııevısln n Tilrl:lye top _11 a mu-.- 14.iyan ayy:ıı esJ larmdan geçmesine müsaaee il" 

tahrib ve meydanda hasar Uta e- naı-ıı.ktır. 
dilmiştir. Düşman ağır zayiat Tilrklyeden transit maks•' 
vermi~tir. Romanvndnn ~ vtj memleketI_, 
ÖLEN tTALYAN GENERALI d0 n gelecek Museviler için ~J 

vasrtalannm lmk1nlan nfcrbeW 
Knhire. 12 (A. A.) - B. B. C. ~lAkad r her 'rilrk etç'ltı'fö:e :.t 

OUnkü tebliğde ölilmU bildirilen kon"o10,lul'.'.ı.ına 15 ~ntnk ~ 
İtalyan generalı Tallera Zingazi· kontrnfanl n harlclye veklle 
de clcfncdilmiştir. j ee- t .. ~~ıt vo teb ı~ oh•nur. ...,,,/ 

Müteveffaya askeri cenaze ç· • b• JI 
mernsimı ynpılm~ır. ır ·ın ır propagan 

tNG!LlZTEBLtaı Amerikada 
t:r. Kahıre. 11 (A. A.) - Orta 

JUVSTAK1L FRA:.,;sız Ş rk lngiliz umumi karargilhı· Ordu İçin 
r\Jı\NsıNA ooRE.- nın tculiği: Bir buçuk 

Londra •. 11 <~- ~.> - Müstakil Libynda., alınan ma!Umata gö-
Frnnc:tz aJar.sı b ldirıyor: re onuncu İt:ı'yan ordusuna ku mı 1 yon tab· ıf 

Son 48 saat uırfmda Balkan va· ' uı 
ziye~lne veya batı Avrupasmda ve j manda eden genemi Tcllera, Bm 

yahut uzak şarkta mUh\m inkişaf. gazinin cenubundaki muharebe- ısmarlanmı~ 
lara dair oluak dolaPan heyecan lerde aldığı yaralar neticesinde, if 
verici şııyfala~an hiçb~ bu sa - esir düştükten sonra ölmU§tUr. \'a,,Ington, 11 (A. A.) - 'I 
b:'lha kadar tngıl'z ealtıhıyetli mah· . . vas: 
filleıinde teeyyüt e•-emi.,tir Bu Erıtre, Hab~standa ve ltal· . ·~~ 

• • '·"' " · - So • .. Harbiye nezareti, hıfirat.c~ 
nunla beraber Mdiselerln şimdi se yan malfsinde bUtUn bölr,eler- lideri bulunan Vbeeler'in ord\V', 
ri bir tempo içinde lnk'~at etmesi de harekat memnuniyeti mucib bir buçuk milyon tabut eip~..ı 
icap f!deceğtndc kimsenın Şli!>he· bir şekilde inkişaf etmektedir. Uğl ba.kkmdııld sözlerini teV 
si yoktur. Ve Çörçilln Balkanlar 1 etmiştJr. Hazar zamanmd& ord'. 
hakkmdakl l§aretl burada bu şe • nun tabut sJpari§ etme&ne ı'ıil 
kilde tefsir edilmektedir. Bu !AR. Petrol ve benzı·n olmadığı tasrih edilmclrtedlr. 
retin doğu • cenub Avnıpssında 

ş~raaı lh!as edilmektedir ki. çör- UCUzıayacak Mıaır kral• yirmi bil 
çıl bu kadar vah'm vakıalarda ııl· 1 ~ 
dığı haberlerden emin olmadan ve yaşında ti. 
pek yakm tehlikeye kanaat getir. Ankara, ı ı - Haber almdı~ Vlfl, ıı (A.A.) - Kral 1"'a 
meden geUşigUzel baheetmi~ değil. na göre Ticaret Vekdletl, plyua: 21 inci doğum sınes1nln ~ııJdf rl
dir. da toptan ve perakende b 1r gekll. eebeUle Mıaır elçllıl Fahri pap tılı' 

C<Srı;Uin zikrettiği vakıalara ben de satılan petrol ve benzin flatla· le ztyateu verml~Ur. 
zer diğer vakıa'ar da bugün kay- rmm daha ucuza satıla.bilmesinin DaveUller arosmda TUrkly• ,J 
dcdilmcktedir. Nevyork Taymllı ga mUmkUn olup olmadığın: tetkik et- Behiç Erkin. harlclye nezareti f fi. 
zeteslnin Bel!?I'addakt muhabiri. mı>kte ve diğer barı ut&k petrol IAde saJAblyetll eıı:ısı Lagarde. 
Sofyadaki diplomatik mahftllere şirketlerinin de lt.hal~t yapmam su traıı ve Arabıatan eIQileri a.aıs; 
g!5re son haftalar zarfında Bulga- retlle yurdumuza fazla miktarda lta.U cclbetml§Ur • 
rlstana birkaç bln Alman turisti petrol girmesini temin edecek ka· 
~nr.l ve hemen hava meydanla • rarlal' vermek üzere bulunmakta.. 
rm-n kontrolunu ellerine almış ot. dII'. 
duklannr hlldirmektedlr. 

Buna binnen Londmda h!khn o· 
lan intlba Hltlerln, ahvalin kendi
sini Mu!!Ollntyl Amavutl:ıtta tam 
bir hemıiet utancından kurtarmak 
için SelAnik lııtlkıı.metln~e A.nf bir 
hareket haztrlamaya mecbur etti· 
ği kanaatinde hulundnlhı merke • 
zlndcdir. Bunun Cavallera muka • 
bil U!am11r.1Jnun tam surette akim 
kaimı:ş olmasmm do&udan doğnı
va bir nP.tfccsi olrluihı blldirilmek· 
tcdlr. ÇUnkU bu ltalyan muvaffa.. 
kıveta1zliği ttatv:ınlann. mütemadi 
takviye kuvvetleri sevkedlh'l~!tıe 
rağmen. b!zzat kendi vasrtalarlle 
vaziyetinin ve mihverin lıtt•,..ivet1nt 

kurtannnya muvaffak olamıyaca • 
ğmı ispat eylemrctir. 

Ya11 an barbl 
(~ tarafı 1 nclde) 

TAYYARE FAALİYETİ 
Cephede hava f anUyeti art

mıştır. Pazar ve pazartesi gün. 
leri dU~Urlllen İtalyan tayyar<.'!!e
rinin yekilnu yiııniyi bulmu§· 
tur. 

İngiliz Ye Yunan bombardı
man tayyareleri pazartesi gilnU 
Elbasandan Avlonyava. giden yo. 
lu ve Avlonya limaniyle §ehrİni 
bombardıman etmişlerdir. 

İtalyan tayyarc?eri de Yuna
nistan üzerinde büyük bir faali
yet göstermişlerdir .. 

laglltere 
Stagaparda 

tab,ıdat Tapıfot 
Nfl\-york, ıı (A.A.) - rtıl 

janemdan: 
All80Cla.ted Pres ajansı, 

purda 90 bin a.akerin taheit 
ğin1 blldirlyor: Hava ve deısJf 
lertle iııt'hkAmlarm 
10 bin işçi çalışmaktadır. 
miktan Rangon gamJzon b 
nu tecavUz eden mühim kU 
tabfit edilmi§tir. lngiltereııil' 
kulcen pllnı. Slngapar ha'/11 
vetlerlnin Honong ve Rango~ 
llni derpiş ettiği gibi AVU'' 
dan Singapura tayyare il<' • 
nakli de derp4i edilmek ıedit 
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Benim gUn görmilş, hayat kaJıtr
gala.n içinde yuvıırlanm:e, eiyll.8i 
i§Jerle uğraşmış bir dostum vardır. 
lhtiyar dostumun ''Hukuku dU
vel" c taktığı isim eudur: Riya! 
Ve kuvvet u erin zayülan soymak 
1çln kullanılan orijmal bir Alet der. 
Hoş bugün böyle mukaddes bir 
mefhum yeı; taUnde kalmadı ya! .. 
Bu zUmrUdU nnkayı bulsak altm 
kafes Jç ndc besliyeceğiz. 
Do~tuınun kUçUk milletler hak

kında da fikri §udur: Bu ulusların 
büyUk milletler aras·nd ya§aya
bllmeleri dUnyanm siyasi nlzamla
rı, uı.vaUı milletler cerniyetinin Is
tilıdnf ettiği maksatlar eayesinde 
deı,'ildir. Bu ayakt& dUt'\lf1U, nU
fuslan milyonları ve milyonlan a
van d v cUsse hU.kii.metleıin men
faaUeri, avantajları, çıkarları yll
ZÜ hUnnetinedir. 

Medenıyetin tabii hakkına inancı 
'Vardır. Fakat bazı devlet §cflerinin 
iddia ettlklerl gibl bir de vesayet 
hakkı olduğunu kabul etmez. Bunu 
da ıısyıe isimlenclirmlı:tlr: DUnya
IUn en bUyUk marta\ah' 

Diln, köprilden geçerken ihtiyar 
dosun karş la§tnn. l3u tecrübe 
CörtnU§, hayat kurduna sorduğum 

ilk sual fJU oldu: 

- DUnyanm vaziyetini nasıl gö· 
J'llyorsun aziz dost? 

Portakn la tavlanmış enfiye ku_ 
tusundQll bir tutam aldı, burnuna 

Gazeteleri 
karıştırırken 
Çemberlaynm balık avı 

Eski İngiliz Baı;veklll Çember
la~ çok zarif ve çok nUktedan bir 
adammış her hnlde. ÖlllmUnUn {L 
zerinden aylar geçtiği halde bUtUn 
dU'.yn gazeteleri ve mecmualı!.n 
kendisine ait fıkral:ı.n yaza yua 
b!tirem yorlar. 

İ§te bu fıkralardan biriti: 
18 Temmuz H2"6 Pcrşer.be gü.. 

nU. O tarihte Çemberlayn Kraliyet 
Hazinea' lordu, yani İngiltere ma· 
llye ıuwrıd.r. Parlamentodan çık-
mıu, yürüyerek Sen Ce~-::ıis par
kından geçiyor. Parktn kUçfik bir 
göl var. Etrafında Qocuklar oynu. 
yorlar. B:rdenblre çocuklar ara.. 
emda bir ferynt koptu. 

Alelade bir hadise .•• D6rt ya§m
da bir yavru, dadısının blr gnflet 
daklkasınde.n istifade ederek oyun. 
cak gemisini bJraz; ileriye doğnı 
ııUnnek istem!§, muvazenesini kay• 
bederek g61e yuvnrlanmI§. MinL 
nı1ııi göiUn derinliği bir metredir. 
Yavnı çrrpmıp duruyor, bir hayli 
su yuttuğu muhakkak, belki de 
boğulacak. • 

Maliye nazrn, hiç tereddüt et. 
ıneden, siyah ceketi, Roye panta
lonu, silindir gapkMiyle göle atla.. 
dı, çocuğu pantnlonundan •. nkaladı 
ve çıkardı. 

Maliye nazırını tanıyan birkaç 
kişi kendisin! tebrik ettiler ve ya.L 
nız elbises!.ne ynzık olduğunu söy. 
lediler. 

Cemberla•'!l gülerek: 
- Bir şey Jeğil, dedi. Ben ba. 

hk avlarken kTyJlnrda hemen dai
nıa ıslanırım. Fakat bu gölde balık 
avlamanın yasak olduğuııuıı bildi
ğim için oltamı nlmamıştun. 

Sonra çocuğa bakarak: 
- Fakat taliim varml§, doğru· 

eu, avlanmanın memnu olduğu bir 
Yerde, cezaya çarpılmadnn mini. 
ınlnl bir uskumru yakalndrm. 

Sonra paralarından sızan sulara 
ehemmJyet bilf' vermC'den ağır a. 
gır yoluna <le.vnm etti. , 

Dr. K cmal Ozsan 

· idrar yolları hastalık 
i rı mütehassısı 
cıtt<ı ladkW t~ No V>· 
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H A B E R - Akşam postast 

k al ar ve Kra 
1 

çekti. Sonra btlyUk ~men-
dille sildikten sonra. kclimclcrı: 

kuvvet vererek konuetu: e aıe ee ? • 
- Mart havası gibi. •• KAh si • 

ylUif ufuklarda bir durgunluk ha • 
\ ~ı esiyor. KAh ıı.ettJ bqlılı:larilo 

gözU ve kalbi ellrle do1duran hur
ma onna.nlanncla toplar patlıyor, 
bombalar kelle, bacak, kol, kafa 
uçunıyor. Sonra çölün uhrevi sn -
kQtu tekrar bqlıyO?". Yine bir dur 
gunluk, bir ıdıllk, kum deeya. 
smda ışık oyunlarından b~ka bir 
oey yok .•• Fakat bir de baluyonru
nuz, ufuklal'da tekrar siyah bu· 
lutlar uçuşuyor: işitiyoruz, bir şc· 

bir dll§mUş, şu kadar kişi e.s.ir •.. 

Yırminci asır Krallara ugursuz geldi 
Kral kaldı 

Topraklannda kar yrğmlan in· 
san boywıu aşan, ukerlorin bıyık. 
larmda buz enlkrmları sarkan ve 
burunl.anndım !iı:lum dunuuılarm 

sorgu~l ttğt OlkelCTde de vaziyet 
böyle ..• 

Evvelce durgunluk ve eükfınet 
içinde geçen gUnlerde duyduğum 

llzUntU içime koliru ..erirken, bu 
sefer bu vutyet karemmda kal. 
bbı rahatlanıyor, yQreğim ferah
lanıyor. Malam a ! Serde OıtJy&rhk 
vat'. Olur olmaz ylerden ah'kAm 
dı:anr, man&Jar veririz biz. 

- Gallba Aııabmız bozuk ve ger-
gin ! Bari bir Ulç alsanız. 

- ŞimdJ aldım yawum. 

- Valldo1 mll T 
- Yok canım, ÇörçWıı nutkuntı 

okudum! 

Edidma der bu nıfı.der: 
Sev nlhü ve harbe hOnnct et! 

LAEDRi 

HABER'in 
Bulmacası 
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oJdan ısa?: 

Avrupada yalnız yedı 
Yirminci asrın ilk kırk senesi 

dilnyadaki Kral aileleri için hiç 
tc hayırlı olma.m~r. 1900 dan 

kuz hükümdar da halen memlc. 
ket dışında bulunmaktndır. Aca
ba bu Kra::ar haJcn nerededır. 

bugün içinde bulunduğumuz ler, nasıl yasarlar hıç merak 
1941 senesin" kadar bir çok et tıniz mi? 
Krallar ve l~ral ailel(Ti hükü.."ll 
sürmekte oldııklnrı memleketleri HABEŞ İMPARATORU 
terkle yabancı bir diyara kıu;. İki harp arasında memleketin 
mağa mecbur olmuşlnrdıı. işgali üzerine yabancı yul'dlara 

Bugün dUnya daha ziyade sığınan ve bu VC'Silc ıle de ci. 
Cumhuriyet veya Diktatörlük- hanşümul bir şöhret kazanan 
le idare olunmaktadır. Mo_ krallar kralı, Halx.~istan impa-
1131"6i art.ık bütiin dünyada yavaş ratoru Haile Sclasiye bugünkü 
yavaş çökmektedir. Fakat Kra. harbe tekaddiim eden t.anrrnzla. 
liyet ile idare olunan bazı mem. rın birincisine kurban gitmi~ ve 
leketlerde Cumhuriyet rejimine ltaıyan]ann Adisababaya kadar 
yakın bir idare sistemi de tatbik gelmeleri Ur.erine memleketi tcı·. 

olunmaktadır. Esasen ~<>1.in kederek Kraliçe, çocukları, bazı 
Avnıpada resen hareket eden kumandanları ve bir miktar pa. 
Kral yok gibidir. ra ile birlikte evvela Filistinc 

1941 senesine kadar yirminci geçmiş oradan da Fransa yoliyle 
asır Kral ve Kral aileleri i~in bir lngiltereye gitmişti. 
yaprak dökümü mevsimi ol.mu~ f 
tur. 1 

1914 harbinden evvel evvela · 
Portekizin Bragam Kral sillalesi 
memleketten nyrılmağa mecbı. 

olmuştu. Bundan sonra uzun 
yıllar Çine hakim olan Mançu 
sülalesi yerini Milli Çin hilkfi.. 
metine terketmeğe mecbur oldu. , 
Bu şekilde bugiln de hüniyet . 
için mücadele etmekte olan 
Çin Cumhuriyeti kunıld\L 

1914 - 1918 harbi monal'§l re.. ı 
jimi için bir f elik et oldu. Roma. ı 

noflar ailesinden meşhur Rus 
Çan tkinci Nikola, Hohenrollern 
ailesinden Almanya imparatoru 
İkinci Vilbelm, Avusturya ve 
Macaristan İmparatoru Birinci 
Şart. Almanyada hilkfim sür. 
melde olan bUtUn Prexınler, DUk
ler, Grandilkler, Bulgaristan 
Kral! Birinci Fcrdinand, Os.. 
:manlı Sultanlarmdan Altıcı 
Mehmet umumi harp esasında 

veya sonunda tahtlarını kaybet. 
tiler. 

Hol nda krall!,'81 

Bir çok 1.0rluklarla karşılaşan 
Haile Sclasiye İngiliz bükfune
tinin misafiri olmuş ve İngilt:e.. 
ı-enin meşhur su t;ehirlerinden 
Batha.' yerleşmişti. Negüs son 
:zamanlara kadar bu sehirde o. 
turmuştur. l•~akat Afrikadaki 
harbin birdenbire İngilizler le.. 
hine büyük bir inkişaf gösterme
si ve Habeşistana istiklalinin ia.. 
desi için harp başladığı bugün. 
lerde Krallar Kralı derhal lngil. 
tereden hareket etmiş ve yanın
da oğulları olduğu halde İngiliz. 
lerin el.inde bulunan Sudan'a 
gelmiş, Habeş hududunda impa. 
ratorluk davullarını çaldırarak 
kendisine sadık vatanperver Ha-
beşleri harbe teşvik et:mirJ ve 
sonra memleketi topraklarına 

geçmiştir. 

Bugünkü harbe hazırlık ma. 
hiyetinde olduğu görülen harp. 
terin ilk kurbanı olan Haile Sc
lasiye'nin yine bugünkü hnrbin 
demokrasiler lehine ilk büyük 
muzafferiyctindcn istifade ede. 
rek Habeş tahtına. otura.cağı 

kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

ARN'A VUTI..UK KRALI ı - Yapl§luı.n bir maddenin içine 
gtren etki kcllmel, 2-Tnvnı har~ket İki harp ara.smda Osmanlı ha
:ert ~hça, gentt toprak pa.rçım 3 - )ifelerinden Abdülmecit ~ t.a~t
Et, Allah, • - BUyükçe. n~9t:m~ ı tan indirildi, 1 ran Şahı yenne 
meklik. 6 - Büyük, yasa, 6 - Bir bugün dost 1rana yeni bir rejim 
emir, ~b=1:a~r6 U:.:.,t!~·r 7b;; ve hayat veren Rıza Şah Peh. 

~=.1~~tnın erkeği, 9 _ Ka~ 1'k&. le\·j gelerek yeni bir sillfıle ~u~: 
tm ecsı, bir kavtm, ıo - Henll~ yııpıl· du. !spanya J{ralı Onilçlincu 
mış ev (lkt kelime), 1l - MUt.'ll~ mcr Alfons İspanya tahtını terkede-

Bugünkü büyük harbe tekad. 
düm eden küçUk muharebeleıin 

ikinci kurbam da Arnn\'utluğun 
sayın kr~h birinci 7,ogo'dur. 
Kral Zo~o kendi sülatesini kend 
kurmuı:ıtur. Arnavutluğun dev
let reisi bulunan Zogo, geçen u. 
ır.umi harpten hemen az sonra 
Kral olarak milletinin başına 
geçirilmişti. Krnl Zogo bundan 
üç sene evvel cok gii:ıel bir ka_ 
dm olan Kontes Jeraldin Aponyi 
ile evlenmisti. 

kep (iki kelime), rek melcket dışına kaçtı, Efga_ 
'\ ukardaıı aşntıya: nistan Kralı Emanullah Han. 

Ha.beş lmparatoru Haile Seln. si •. 
ı - Su vcrtımi§ demir ha!ln~ (tren 

(iki kelime>, 2 - Her l§l çtl\'ll't'bTINı ye. Arnavutluk Kralı Birıncı 
ycmıınllerln etralmdaki tezyt.rıat. s - Zogo da memleketlerinden al'Ttl. 
KC§i§, ya§. 4 - Arkaama bır on) mak mecburiyetinde kaldılar. 
getlrirseniz bilgi olur, yaralar~ :yı ge. 
len bir madde, kısa zamruıı:n torFI. 5 1939 da patln.k vermiş olan 
- YUz bulmıı§ olan, manevi leke, yeni büylik harpte Norveç ~r~ı 
6 - M~zar tattı yazuıı, 7 - Kı..JU\Je, Hak Hollanda. J{ralicesı Vıl-
zerectt§, s - Bulmağa çalıf'".A•nıık1 ~n, Lükse.mburg Grandü. 
soru edatı, 9 - Ayağnı altı . reesaüı l helmın ve 'nden 
hini, ıo Bir parçacık, ters ~vtrın şesi Şarlotun memleketlcrı 
•'herkes,, olur. ll - NlkAhta~ evvel· aynlmalan liizumu do~uştur. 
.ı menı:ıım. çcn<'nln lliıt kısmı Görlllilyor ki Yirmincı Asrın 

s nıımnr11:1 bolmac4mıun tnülı: ilk kırk bir senesi I<rnl nile ıc 
~ülaleleri icin hıç te hayırlı oL 

1 - Kcştdelor, K. 2 - Ala.men. MR. 
) a. 8 - Rıza, Sevap, 4 - Ab, .a...dyık. mamıştır. 

Ra. 6 - Voliler, Tay. 6 - ~,afir Bf'· BugUn Avrupad yedı Kral 
sa, 7 - P, Feleklvnt. G - Uzıı Eni. •• 

1 
l k ·den Av 

8 A, 9 - Rota, :rı.~ lak, ıo - uıusaı hüküm surme < c ve es 1 • 
ş,' T, ıı - Atlnalı, .Aç. 1 nıpa.da hükilm siırmüş olan Jo_ 

1939 senesinde bir cuma günU 
Arnavutluğun birdenbire ltal
yan istilasına manız kalması ü. 
?.erine bir müddet ümitsizce mu. 
knvemet gösteren Kral 7..-0go ni_ 
hnyet, karısı cocuğu. üniformalı 
hemşirelerite birlikte Yunanista · 
na geçmiş \e 'l'iirkiyeye d" gel. 
dikten sonra ali si efrndiy!e bir. 
liktc lngiltereye gitmiE>ti Bugüu 
Rrnl Zogonun nere-de y~arnııktıı. 
oldu~u mal(ım değıldiı. Anca~: 
g len bır haber J(ral zo..,. n 
memlek tini ıstil:ı etmiş olan 

1t..ılyanlara kar§ı döv\işmek üze. 
re Yunan ordusuna gönüllü ya
zılmak ı<'in mlirrıt'aat ettiğim 
bildırmektedir. 

gsı't İSPANYA KRALI 

Bugiin harpten çok evvel 
memleketinden aynlmağa mee. 
bur kalan krallardan !spanya 
Kralı üçUncli Alfons Habsburg _ 
Burbon sütfl.lesine mensupt 
Kral on üçüneü Alf ons yennı 

Cumhuriyet hük<bnetlne terkct
tiktcn sonra Fransaya geçmis 
ve yanmda bilhassa ook güzel 
kadınların nn7.arı dikkatini c<>L 
beltiği on kadar dostiyle evvela 
Fontcnöblo'da sonra zaman za.. 
man Roma, Lozan ve Paristc ya... 
samıştır Kral Alfons bugün artık 
dünyn siynsetinden tamamen • _ 
za.k yaşamakta ve tahtı için en 
ufak bir ihtiras bile beslcmemP..k 
tedir.. Kral Alfons'u bugün en 
?.İyadc meşgul eden g{mel kadm. 
lar. golf. brİC! \'C sinemadır. 

NORVEÇ KRALT 

Bugünkü harbin darbesini yi. 
yen ilk Kral Norveç Kralı Ha
kon Alınnn taaruzuna mukave. 
met göstermiş, hatta Alman 
tayyarelerinin §ahsına yaptık. 

lan müthiş hüeumlnn aUatmı 

@nlercc uyumamıs. mücadele 
etmış ve nıhayet Norveçln der
hal kurtulmak ımkanı olmadığı. 
nı görünce, ıırum ettiği müstak.. 
bel zafer ve ı~tiklfıl\n ~l 
zamanı beklcm k uzcre lngılt.e
JP\' (' gıtmıstır. .. 
LÜ.KSEMBURG ÇRAND0Şatt 

Bugünkü harbin ikinci kurba.. 
nı LUksemburg Grandüşesi Şar
lot'tur. Almanlar birdenb::e 
garp cephesine taarruz edip ıo 
mayıs 1940 da LUkscmburg·n 
girdikleri zaman Grandüses Şar
lot kocası ve beş çocuöl· 'e alı.:_ 
Iacele mcmleketıni terkle Fraru:;,, 
ya geçmiş oradan da Amerika'.\'3 
giderek yerleşın~ir. Grandüşes 
Şarlot'un kocası Avusturya Ma. 
caristan Kralı Şarl'in karısı olan 
Kraliçe Zita'nm kardeşi Feliks 
dö Burbon'dur. 

HOLLA ·nA KRALtÇF ... <;I 

Yine on mayısta Almanyanm 
taarruzuna uğrayan Hollandn
nm Kraliçesi Vilhelmın memle. 
ketin müdafaası için çok bUyUk 
gayrctlC'r gö~~ermiş \'E" toprnkla_ 
rım adım ndım müdafaa <.'ttik. 
ten sonra ümıtsir. bir vaziyette 
bir harp gemiEiy1e lngilterey" 
geçmiştir. 

Krnfü:e Vilhclmiı1 60 yaı:ımd. · 
dır. Dünyanın en e<>ki kral ailC'si 
olan Oı anj si.ilıllcsinc mensup 
tur. Bu sillalc 11 inci asırda.ılJ<oı ı 
ı Ktidar mcvkıındedir. Kraliçe 
Vılhelmine Hollandnda iken 60 
yaşınn rağmen bıslkletc biner 
Lahey cnddelcrind('Jl öyle ge~er _ 
di. Şimdi 1ngilterede geniş im. 
paratorhığuna ait işlerle IDC%~1 
olmaktadır. Çünkü Hollanda 

Norvcc kralı llakoıı 

topra.klanndan dahn çok geniş 
olan müstemlekelere maliktir. 

Kraliçe Vilhelmin'in km Pren 
ses Jüliana da yurdu mnğl\ip 
dÜ§Uııoe bir harp gemisi içinde 
ve Alman bombalan alunda !n .. 
giltereyc geçmiştir. 

Prenses Jilliana'nm iki çocuğu 
?a.rdır. Biri on sekiz aylık digeri 

3 ~mdadır. Prenses lngiL 
tereye geçerken çocukJarmı ze. 
hlrligaz tesirinden masun \>e6ık. 
)ere kapatmı§b. 

Prenses Jfiliana lngiltP..redcn 
Kana.daya geçmiş ve Ottavaya 
yerleşmiştir. Prenses her snbah 
bizzat çar§IYa çıkarak alışveri
ulni yapa.r. Yanında bir başka 
kadın ve arkasında da daima 
husus! bir hafiye bulunur. Çiin. 
kil Prenses Jüliar ne kndar sa.. 
de giyinse yine de Uzerinde mU. 
cevherat taşrmaktadır. 

Prenses JU!iana. ln'!llte 
Kraliçe Vılhelmin ve Hollanda. 
hükQmctile beraber knlmış ol:m 
kocasına her gUn telefon eder. 

Hollanda kral ailesi dün~-:ıd:l 

görül.en kral aileleri icinde 
de hayat yaşamakta olaıı:dır. 

SABIK ROMA..ı.'-TY' A KRALI 

Son olarak Romanya Kralı 
Knrol memleketini tcrketmck 
mecburiyetinde kalmu:tır. Bu 
Kral Karolun ikinci defa nıcrole. 
ketten ayrıbşıdır. llk ayrılşnda 
da yanında Madam Lupesko var
dı. Bugün Madam Lupesko ile 
beraber Scvil'dc Amerikayn git.. 
mek üzere vize beklemektedir. 

:il- * * 
Bulgarıstanm eski kralla.rm.. 

dan ve bugünkü kral Borisin ha. 
bası olan "Tilki Ferdinnnd" na
miyle manıf Çar üçüncil AlE>.k. 
~andr. Kanunucnrcl 1918 tari.. 
hiııdenbcri memleketten a.yrıi
miylc maruf Çar ücüncil Ale!t_ 
sandr "Tilki .. sıfatını hnkiknten 
haketmişti F e v k .\ l fı d e 
açıkgöz bir adamdı. Bugunkil 
Knı 1 Borisi hem Oı todolt ... hem 
de Katolik olnr:ık vaftiz etrni!'ı 
bu ".Ckilde hem p:ı.panın hem de 
Rus Çannm sevgi ve t 'i<'Cctl. 

hiinii ka?..anmıı;ıtı. 

M vkiı iktidnrdan düc;tUğUn. 

denb rı K ohurg şatosunda ya.
ı;anınkta ve yirmi ıki senedrnbe. 
ri nebatatla u<Tr . akta ve bil. 
hns...c;a gü?.cl kelebek kol't ksiyon. 
!arı '-Ucude gt'tinnekt<>dir. 

Avusturya Mac<>ıısta! Kralı 

biriıı<'ı ~arl'n karısı Wı-ali 

Zıta da halen A:l'lerilrnnın kiıçilk 

bir knsn.bası olan Ati1ol 'de .akin 
bir hı.yat va~amaktadı . f" çir
diği felaketl<>r onu zav Ih, ma. 
temli bir kndnı halıne "okmu.~. 
tur. Daima r:iyahlrır J?İ~ mektedir. 
İki oğlu Otto ile Feliks Nevyot 
ta yaşamaktadırlar. Görül' 
ki Yırminci As!T' Krallar, K 
çel r ve 'Kral aileleri için t 
uğurlu olmamıştır. 



YABANCI Dil DERSLERi 

ALMANCA c2> 
REN ATE 

Storm 
il 

ı. Und Schwabııtedt bot1 nO<'h 
aaderea für dle jugondllche Phan
tuie; denn Sage und h11lbcrlosche. 
ae Geschl<'hfo flechten f;hr<'n dunk· 
lal Efea um dl<-scn Ort. 

!. Frt•lllch, "enn maın '4i<'htbarc 
Spllftn auf!iuchf'n \\ollte, so masste 
,_. ~cnü~sam' Meln: \YO c>ir<ıt oo;. 

ten dem Dorff" ein llafrn der ge· 
~hteten \ ltalit>nbrüder gc\\e· 
IM!ll ~in ~llte, Mah man jt·tzt nur 
us dem Flusstal cine ~khhreht 

• im l.nnd hint'ln: 'on d~m h•"ten 
Bause der schlf'S" lgscht'n BIS<"höfr, 
wehK'ht'S !'llch etnst oberhalb dt'!> 

.,UMSl'S ha rt3 am Dorf erhob, 1 "ar 
alchts mehr übrlg als dle \ 'ertil'. 
fangcn der Burggriben ud karJ;e 

Mauerrest.e, elle hle and da awı 

elem Rasetı hen·ol'Ycllea; wean 
.... ntcht e~a dle Zihne \ OD 

Wlldtıchl\f'int>n hlnT.Urcchnca wtU, 

det'f'n "1r Knabeın elnmal elne 
llenge anter der Gl'a8Dal'be her· 
VGl"R'Ühlten, so das.~ \\ir das Zeag. 
n des ~ Wlld • and Wal
dftlchtmas, dtt clast hler ge
llerrwebt haben soltte, lelbhattiı la 

dal Hindeın hlfJlten. 

3. Aber noch mehr alM durcb tlie
lle Örl:lkhkelt~ wanle melae Ntıa.. 
der durt'h eln ~fohtllch dem Ver. 
falll" prf'kgcgebenes Gehöft cr
nıgt, du ıwttwarts ,·on der Bl

lll!laofsltöhc lag, fast venteclrt ua.. 
ter unHen hohPn Ekhbianu.•n. 

f.. 1>u Haus, da8 !4Choa durell 
.._ swel Stockwerke slch TOll 

.._ tibrlgen Baaemhlmıen ant.er. 
9C!lded, gewann albn&hnch clae ge
helmımvollc Anzlehangskraft für 
mlıch; iMi' 6 ~t der h · 
pnd blnd4'rt~ ml<'h , nihcr henuı. 
zurht•n. 

(1) Bleten, takdim etmek; 

R t: X ATE 

Storm 
il 

1. Bundan başka efsane ve yan 
;ıu bir tarihin karanlık sarmaşığı 
ılc kuııatılan bu yer, Schwabt;t.edt 
köyü gençlerin de merakını uyan. 
dırarak seylı>r tıuııyordu. 

2. Hakikntte, eıh'r belli izler a· 
raştınlması iste-nirsc, çok !\Z şe) le 
iktüa edilmcsı liızımgclir: bir za
manlar, kÖ\'Ün doğusunda. kor. 
kunıo Vitalien kardeşlerc1 ait ta· 
hassıuıı;ıüım bulunduğu yerde, bu· 

gün yalnız vadide arazinin içine 
doğru sokulmuş hlr boğaz görülür; 
\'aktiyle. köyün hemen biti!jiğinde, 

nehrin yamacında yükselen Şlez
,·ig pl~kopo:.;lnımın mü11tııhkem şa. 
tosundan artık bakiye olarnk an. 
cak şato~·a ait temel 'ıenö<'ği ile 

çimf'nler arasında ötede beride be
liren zavallı duvar par~cıklan 

kalmıc;t:r; eğer çocukken ot taba
kası altından kazarak çıkardığımız 
bh- miktar yabandomuzu dişleri 

bir değer ifadP etmese bilt>, bu. 
nunla cvvely burada h!lkilm sür. 
müş olan av hayvanı vP orman 
bolluğu hakkında mllşahh&JI bir 
delil elde etmiş oluruz. 

3. Fakat bu yer daha ziyade, 
görilnü.şte harabiyete uğramıı kU· 
çUk çiftliği ile tccessüsUmU gıcık

lıyordu ; bu çiftlik pialı:opOt1lara ait 
tepenin yan tarafmda idJ ve aııır 

dide yWaıek meşelerin altında ht'. 
men hemen saklı bulunuyordu. 

4. Bina iki katlı olması ile öte· 
iri köylU evlerinden ayrrd ediliyor 
ve ya'9'1Ut yavaş eerarlt bir cıuibe 
kuvveti ile kendine çekiyordu. fa 

Irat gençlik ürkekliği onun Y.,ant!lli 
gitmekten heni ahkoyuyordu. 

HABER-Akşam~ 

1

( Balkanı~-;;'} 
Tanıyalım: 3 

Balkanlarda 
muhtelif 

menfaatler 
Balkanların 

zenginliği ve 
Balkanlardaki 
komiteciler 

nistanda birçok şubeler açmJf -
!ardır. 

Yunanistanın §l.1 veya bu işle
rine yatırılmı olan !ngiliz ser • 
mayelerinin ı.1ecmuu on beş mil
yon lirayı bulmaktadır. Aynca 
lngiliz hükumeti on beş milyon 
_liralık yeni bir kredi için Yunan 
hükumetile anl~ış bulunmak. 
tadır. 

Balkanların 

zenginlik leri 

Balkanlardaki 

komiteciler 
Balkanların karakteristik hu

susiyetlerinden biri de bu mem. 
lekctlerdeki daimi karışrklıklaı
dır. Balkanlarda ekalliyet mese
lesinin geniş mikyasta olması 

da bu karışıklıkların sebeplerin. 
den biridir. 

Balkanlardaki bu ekalliyetler 
daima nasyonalist hareketlere 
sapmışlar ve Balkanları birçok 

Kapitalist Avrupa devletleri gizli -cemiyetlerin barındığı bir 
Balkanlara sermaye yatırmak - komiteciler cennrti haline sok -
tan. Balkan memleketlerine kre- muşlardır. 

diler açmaktan hiç çekinmemek. Balkanlardaki ba.c;lıca gizli ce
tedirler. ÇünkU Balkanlar 7.eil • miyetler o. R. ı. M, U. W. t , 

gindir. Borçlarını verebilir ve o. R. t. M gizli cemiyctı Make. 
qaıkanlardaki işler, para yatır- donyaya istiklal kazandırmak 
mış olanlara kar temin edebilir. kaygusile 1896 senesinde kurul -

Balkanlarla bir yandan lngil. Sermayesi olan zengin Balkruı ınmıtu. 1914 den evvel bu cemi-
tere ve diğer taraf'tan da mihver memleketlerinden bir iş muka - yetin hakiki bir ordusu vardı . 
devltelerinın alakadar olmala· bilinde menfaat beklemekte, pa • 0 _ R. 1. M. komiteci teşkı. 
rında sebep vardır. Mihver dev- rası olmıyan A vrt devletleri muazzam bir şeydi. Gizli polis, 
!etleri bir yandan Balkanlara ya. de t;ok zengin ham maddelere mahkemeleri, hatta maliye na • 
yılmak isterken diğer taraftan ve zirai zenginliklere malik olan • zırı bile vardı. Bu nazır, elindeki 
zahire anbarlan vaziyetinde <r Balkanlara ~ koyarak kuvvet. silah kuvvetile vergilerin yüzde 
lan Balkan memleketlerinde harp le veya desise ile bu memle~etle- onunu bizzat toplardı. 1914 haı-
ateşinin çıkmasını istemezler. ri ~lde- etmeğe bakmaktadırlar. bi bu komitecileri -za~ ıflatacağı-
ÇünkU bugijn fevkalade genişle- ... w 8'p.JUJUltW'8Z uos '8.\u'BWOH na bilakis onlara kuvvet \•erdi. 
miş olan Almanyayı Balkanlar ruz kaldığı bütün kırpma hare. Makidonya, B 1 :-aı tan Yuna • 

beslemektedir. kellerine raf'nen Balkanlann nistan ve Yugoslavya arasını. J. 

t ngiltereye gelince, bu memlc. ham madde bakımından en zen • olduğundan o. ,R. ı. M komiteci
ketin Balkanlardaki menfaatleri gin memleketi olmakta devam leri de üç c<.. •• l dövüştüle"'. 
stratejik baknndandır. Aynı za- etm~ktedir. Almaların Romanya 

0 
kadar ki, bazı Balkan hükft. 

manda İngiltere Balkanlara çok ya el koymaları sebebi de bu şe- metleri bu gizli teşkilata resm n 
geniş sermaye koymuş, büyilk kilde izah olunur. harp ilan ettiler. 1924 senesine 
krediler açmış olan bir memle - Romanya petrol istihsalatı kadar O. R. t. M Alcı, Jrof tn· 
kettir. Binaenal"Y İngilterenih bakımından dünyada altıncı gel. rafından idare olundu ve Alek -
Balkanlarda mali menfaatleri de mektedir. 1929 senesinde Roman sandrofun katli üzerine Vançe 
var demektir. Bu mali menfaat. ya senede bir milyon ton petrol Mihailof komitenin idaresini eli. 
!er çk büyük ·- İngiltere Ro - çıkarmıştır. 1936 dan itibaren ne aldı. Bu adam biu.at en az 
manyaya. Bulgaristana. Yugos- iae istihsalat senede sekiz mil - iki bin cina··et işlemiş ve Uç bin 
Javyaya defalarca büyilk kredi • yon tona ba+iğ olmuştur. Romen cinayet için emir vermişti. 1930 
!er ac;ınış bo~ paralar vermiş- madenlerinden senede altı bin senesinde Mihailof merkezini 
tir. Aynca İngiltere H.omen pet- kilo altın da çıkmaktadır. Gü - kurmuş olduğu Bulgaristandan 
rollerine mılyonlarca l ngiliz li. möş, mang:>nez, baksil, kurşun, kaçarak Jstanbula geldi. Falrn.t 
rası sermaye yatırm~ıı-. Fakat bakır. krom, cıva r ad.nleri de Türf<, Bulgar akrnla~ması üze· 
Ingfüerentn Balkanlara }atll'dı - ROmanyanm zengi1.ltikleri arasm rine Pölonyaya geçerek Gdyni..ı. 
ğı en biiyuk sermayelr Yunanis. dadır. Romanyadaki kömür at-O- şehrine yerlefiti. Bilahıra tekrar 
tanda.. Yuna.nistamı verilen --·· ku üç milyar tondur. lstanbula geldi. lzmire geçti ve 
giliz paralan muazzam bir ye. Zirai bakımdan tetkik olun • nihayet Berline giderek tama -
ktin teşkil eder. İngiliz serma • duğu zaman Romanyada üç bu. men yerle.c;ti. 

ı te kurulmuş olan 
l u. w. o. dır. 

memurunun \c 
dan Pt:rn~ r. 

u 
mali Ame i'rada atıcılı 
ri maskesı alt • 
bir Ukranya rd 
1938 

t'ni .-rf + 

ka
t rafın. 

te ki· 

mob· İ'l ma • ·. r 
ranuığa muva.:. fak o'm tu. 
Usta~i t \ılutmın fi Ante Po
veliç idi. Bu'-a ülT1 ·, d a ıdam 
mah "kum ol mu tur. 

Birinci defasında 192q 

Bunl<> dan 
ufak, tefek "r ~ n'izr t 
lar görürsünüz. Balkan ı ar 
mumiyetle hatıin, kavgacı kim -
selerdir. n·- yanın belki en c;ok 
harb, dahili i yan gciren 
Balkanlardır. - :n!. 

Dörd'"nc · 
Balkan bot (bal hiklyesi) (2) Kanaat.kir. 

(3) hart (zarf olarak) civarında, 
yanında, pek yakmmda: hart _an 
4er Klrche, kllise yalanında ki.in: 
hart am Dorf, k6ytln pek yakmm· 
da. (4) erhoben (erheben'den) 
kaldırmak. yükseltmek: dle StlmllM'! 
enebell, sesi yükseltmek; erhob 

( 1) Vitalien kardeşler (VltaHen_ 
brilder : 14 Uncu a.'Ul"da bilhas
sa Baltık denizinde Şle~-ig ve yesı Yunanıstanm bütün sanayi, çtık milyon hektarlık bir arazi • Müstakbel bir tr.~ranya 

ticari, mali i~!enne karışmıştır. nin buğday 7.erriyatına tahsis o- _ _::::::::::..::. _ _:.:..:__.:__..::... ______________ _ 
Holatein kıvılarmda tahasaün c· Hatta belt'd'ye işlerinde bile L. lunduğu görülür. ,... ı ekimden 

(hll hiklyesi). 

den bir korsan grupu. b -
giliz sermayesi vardır. her sene 300 • 400 · vagon 1...,, 

Yunani.ıstanın lngiltercye 89 day elde olunur. Mısır mahsulü 
milyona baliğ olan umumi bir ise senede beş yı.ı ~ . va.gondur. 
oorcundan . ıaada Vitehal Seku- Romanyanın ayrıca kerest" 

Günün 

Adamları 
~--~-o'~--~--- riti Limit.;~ ... ıli İngiliz şirketi pamuk. keten, yün, kenevir, pı· 

ANALlZ 
L İhren dunkle n Efea, karanlık 

ıarmaşıklarmı: EfMJ veya Epheu, 
yer sarmaşığı. 

D. a. wenn man slcbtbaııe Spa 
ftlll aaf11Uehen woDt.e (.izahJ cllmle: 
bir şartın mevcudiyetini anlatı. 

)'Ol':) eğer va.zıh izler bulmak is. 

tenine. 
it. \VO ein•t eln Hafen der Vlta· 

lkıabrttder gn·et1M1 seln sollte. 
Evvelce Vltallf!n kardeşlerin ta
ltMeUnıgllımın bulunduğu yerde. 
wo (umumiyetle zarf): wo ist er? 
nerededir? wo l<ıt f'r durch gekom. 
menf Nereden geçti? 088 Haa", 
wo leh wohne, oturduğum ev; bier 

Evlenme te ldi/ /e ri: 
• Yaınn 38, kazancım a)'WI 110 ıı. 

rayla 230 arasındadır. Hayat~ !iti er. 
kek kardeolm ve bir annem \''!l.r Bo 
yu orta. Serbest mesleğe m'" &ul>um. 
'Bir kusurumdan b..-ışka her kJd.mı 

DIMUt edebllecek bır karakterlleyioı. 

.ICvllydim. lşime fazla dllşkUn olmam 

Ye eğlencey ıazıa zaman ayıramam 
yOzQnden ayrıldık. Kuaurum dıl yal. 
nuı bu. Eğlenct-sln,. dlifldln obm)'lll' 

dal bir beyanla tanıştıkt.aıı AOOra ~. 

lcınmek nıyetlndeyım. Çirkin deımıly<> 
cek kada1' güzel, cazip ve mLtma.~p 
vaeuuu <>!aıaeı l!zrmdır. ı ı;.;yeııler 
iade edll9Cetlne emin olaral( t' r fo,. 

totrafla,ı1Jıl Haber paetealnd" 'B.B.K. 
rumuzmı.a mOracaat edebtllr t'r. 

ve TEOR l 
b.t et1, wo ~h "'ohnf', oturduğum 
yer burasıdır; e r wandtc slch na<'h 
t~ngland, ak wo dle mebite Frel
bett ist, hllrriyetbı en fazla. bulun· 
duğu lngiltereye gitti. 

3. Du haus der sehlesa igHCben 

Blsehöfe, welc-he8 "k-h elnıd olM"r
halb des FIU!l8e9 erbob. vaktiyle 
vadinin yukan ttrafmda yükselen 

ŞlezvlJt piskoposlarma ait ev (Tabi 

cUmle). 
TtlRKÇfı:l'E ÇEVİRME 

Atina şehrir:deki tramvay ve o. rinç ve soya fasu: .. si gibi zı:ı. A m ., 
tobüslerin işlemeleri için b . ginlikleri de vardır. \ 
milyon İngiliz lirası sarfetmiş • Macaristana gelince: Esas • 
tir. Ayrıca İngilizler Yunan!ıla 1:-arile bir ziraat memleketi. olalı M ol ı s 50 n 
rın başlıca kredi fonsiye bankr.- Macaristan senede 15 m:ly · 

Dlinyada mevcut kadın ta) yar 
il 'r arasında c~aret ve iradrsı 

:ü müteaddit tecrübelerle ispat e. 
Jc>n Ami Moli9SOn artık hayatta 

sına beş milyon ingilil lirası da kental huğda_., altı milyon · n
vermişlerdir. !ngilizkrin Ham · tal arpa, beş mil:ı n .kental ·u 
ro bankası da Yunanlıların sana laf, iic mil) on ktnlal c;a vdaı. oı 
yi işlerine ve bilhassa kimy sekiz milyon kental mısır, on b,:-

mevad sa.nayiine bir milyondan mı iyon kental patates. on ii<; m ı1 '"il. Vazifesini ifa ederken 
fazla para yatırmıştır. Bir lngi· yon kental pancar \"C üç yüz btıı le öldü. 

er f 

liz müessesesi olan Yunan Limi. kilo da tütün mahsulü alınmak· Ami Molissonun aştığı m s fe-

1. wo Du hingehst. da wlll 

auch hlngehen. 

ted bankası Yunanistanın en bii- tadır. ıcr AmC'lıya Erhart kadar uzun 
ich yük bankasıdır.Diğer ln~ili~ m~ ~lacaristanın bu toprak zen · değil. mukıtvc>mPt rökorunu Mc • 

csseseleri de maden. sanayı. zı- ginliği gözününde tutulursa Al · riz Bastiya, l-.lRriz Hilszin elinden 
raat ve deniz ticar(.'t i~lerine az manyanın hu memleketi neden c· alamadı. I<'akat Londrn • Knp 
c;.ok mühim p:ıralar yatırmışlar. !inde tutmakta olduğu koıayca Kap I_,ondra uçuslarında erkeklE' 

2. Dae atreift hart an eine LUge. 
3. hart yor dem F.eeen. 

mesı. 

• Llsenın 1 inden çıktım ~lmdı •m 
avukat yanında veya resmi ve tı•ııııııtl 

mUeaııe8elerde iş arıyorum ı .. t•v~'llf'. 
rtn Haber gazetesi vaıııtuile l !il Y. ı 
romuzuna mllracaatlen. 

Müteferrik 
ı:: 9 ve ~ltı Yatında iki er~ ~le "O.."'Ul< 

evl&.dlık olarak verilecektır lııUv•n 

ltr: Davutpaşada Çukur~ş>:•-" ~ka. 

fmdK (40' numaraya mUraca,.t "de-

dır. Ayrıca birçok İngiliz sigor- anlaşılır. rin sürat rökorunu kn lı. Tiçl ·r 
ta şirketleri de Yuran hükü. Yugoslavya. Almany.ı, İtalya tavyareci Amidr n H 1 Lond 
tinin milsaadesile bütün Yuna-

1 
\'e lngiltereyc kereste ile kiimt'S dan Kapa kadar uçtuitl ın onr 

bilirler. 

* Kimse yanına ver:lmeını~ ~.12 

yaş arasında bır kız çocuA"lJ evı~tlık 

alınacaktır. Sıhhatli olmaııı ,ap:rır 

Arzu edenler Ha bt-r gazete111 vı. ~ıta. 

sıle ı Ş.H.ô. ı rumuzuna ml'kltıpı.ı mil 

MlCaatları 

• 9 yıışJnda klnıscaız kalan l:l'r e:k!'k 
çocuk iyi bır aileye evlli.tlık v •'"ilf'f'"ktir 
c;ocuğa l.t"ndı e\"IAtJı .,1bı lıakm1&k v• 
tnhautne devam ettlrmc'k !'arttır 1,;o 
c-Jk halen ilkmektelıln !\tinci :nrıırınrta 
dır. lı!tırenler Hal>cr ıazeteııl n••ta. 
sile ıM. E. 44) rumuzuna mek•ııoıa 

mllracaa: edf'blllrler. 

Aldırınız 
A.f&ğıda rumuzıan yazılı olan o 

kuyucuıanmızın nımıann• releT' 
mektupları ld&rehanemlzden Mrcttrı 

ıatıahtan otıeye kadar nya ııaat 11 

1en ııorıra aldırmaları rlCll OIUDUf 
(H. Fehmi 67) ıN.) ıxı ı l) (~od 

yoı (l.F. 13) (XX ! D.) 

hayvanları satmaktadır. Yugo birkaç gün jçı rsindP il ·nri l .. ı 

ıavyada zengin madenler vardır. nUş ucuşu )apm:ı.M' tı. 
Bilhassa bakır madeni büyiik 
bir zenginlik ifade ed"r. Alman· 
ya son snnelcrde Y ~>Slav bakır 

ları üzerinde çok durmuş:;a da 
umduğu neticeleri elde . edeme. 
miştir. 

Bulgaristanda halkın b('. tc 
di:ir•lii zituatle uğraştığı ır:ın bu 
memleket senede 25 milyon kcn· 
tal hububat, iki yiiz elli bin ken
tal tütün ve 1o'· .:an bin kental 
gül mahsulil elde etmektedır. 

Yunr.nistanın belli ba lı zen . 
•ın\i.Ti ba<rt.a tiitün olmak üzere 

ö • w 

·:uru üzüm. _:ırap, 7.eytınyagı. 

v.eytin ve bazı madcnk.den iba· 
rettir. 

Arnavutluğa gelince; bugün 
harp sahn"'"; ol!ın hu memleket 
st'nede 250 bin ile 300 bin ton 
arasında petrol c;ıkarmaktadır 

Ami Molı on l . 

lfıkıwar olma.} ı 1 CJ28 
ba.'ilam!"tı. B r gi.ın Stag L n 
yar<' mı.:oydanında, ta:ı,) art cıl rl 
konu!}urken Londıad ki h ıva k!U · 
büne girmek fıkri bird nlıh e> kil. 

na gclıvcrdi. Kl'ip duhuliyt sıni " 
rebılmck irin haftada on ılin bı • 
riktıımeğc baııladı. Ve o güne kn 

dar ı:ok sevdiği ~ Ü7..Jnl') i, t<'nı " 
d·ınsı bıraktı. Hava kiti lın' 
olunca on b s günde bir d fa 
rnn saat uçma dc>rsl :rı nim 
başladı. Bu gfinden itib~r n Ami· 

nin ha;) ntı iki\ e inkısam etti. Sa 
bahın altısmdan doku?.a kad r ve 
aksamın bef;ipden gece yar:s•na 
kadar tayyare kltibünden ;) nl • 
maz ve geri kalan zamanlarda 
Lonpradaki bürolardan bırı ınd 

çalışır. 

lPrindrn il rde 
cektir. 



ııa 
Bu.ulan bllmiyordum. Antarııağa 

da lUıUm gönnedlın. Ne olursa 
olsun, generalle karvı karaıya to· 
tıuşınam tlıemdJ. 

General beni her zamanki ar • 
kadaş~. fakat daima ciddi olan 
tavrıyıa karoıladı. 
. ~endl.elne, hiçbir muknddemeye 

lüzum görmeden, hakikati bUtiln 

ÇfnJ&klt!ıyla anlattım. 
- Gc.ıuıralim!,. Polonyanın na· 

a:ı t&rlhl günler ya11adıfmı bili -
Yo1'unua ! .. Naaıl bir dU manla çar 
l>l{ltn.U vulfeşi Ur§tıında bulun. 
du~'lllıu ili ~lkf heplmlıden daha 
iyı takeUr ıdecok vulyettesinlı! ... 
~o!r.ınyıuım, bllllaaaa klSrtl körQne. 
belki de hayatına mal olacak teh 
likeıcre sürüklen!ll ni ptk gilzal 
hildlğiniz muhakkaktır! .. 

Fakat, yalnız l>ir şeyi ya blç, ya 
hıu dt pek U;lce bUmacUğiJılzJ hay. 
ret \'t dehşetle sCSrdUğümU it'.rn.f 
edel'bn ! .. o da kendi içlmlzde di.iş· 
~ rtıli ellerle haz rladığı au· 
lka.auerdir! .. 

Müsaade edereeoiz, ne kadar n· 
fur olursa olsun size hakikati ol. 
duğu g bl, bildiğlm gibi ... e düsün

dUfUnı pbl ıöyUyeecjlm !., Bizıat 
atı da.hl bu gizli ellerin bir oyun. 
ca11 vaziyetinde bulunm~kta!lmız! 
ttitere1r ve3ıa b lmlyerek ! Fakat, 
bu artık aızo sö~ lcnilecek kadar 
ilik!r v elim tir hakU·lt olmut-
1.ur. 

.Bu sew rlmi önce mütevnzJ bir 
l.obeesUınJe dinlemeye başlamış o-

1.&Jl neralin yUıU blrdenbJre q • 

l'u!ru,tt. Yll2ıllme hayret ve deh _ 

~le baluyordu. 
- ~. general!,. Sbtn seci -

Yenl.&4en, vııtaneeverllğinizden, 

YltkaeJt bir aaker ve battl n:ıı:mle. 
ketin la.yl}J Hderlerinden biri oı p 

d.utunuıdan, U_yakat ve mezi_yetıe
rı.nlzdeu, hiç klıll.!enin &ilplıesi o. 
1atnnı?.. Fakat, biıce ve bialm 
rxıa.ı- l{>m teşkilô.tmuzca memleke • 

liıtU&e Uıaneti muha.kkü olan bir 
lllabllUta, g&ıterdJğiniz saaf:"n, hem 
bın."lt s'zin hem de memleketin 
haratına ~lll olacağından ciddi 
lillrelte ezıd.i§e ett.lğim.izl size aöy-
1"me;-i vazife bilirim! .. Bane bu va 
ZİfomJ mertçe yaptığım lçln danl~ 
ınıya<.>a{;"lnızı ummak isterJrı ? .. 

General sapsan bir yüzle ayağa 
k~tku. Yav&§ça, fakat heyeearıll 
b~ aeeıe: 

- Kimden bahsetmek istediği· 
n1zı ıhndl anladım ••• 

Oiye mınldandı. 
- Evet. muhterem ge.'leraliın!.. 

talıııun ettiğiniz şahrstan, Vales • 
lt--ll ba.hsetmelr istJyol'\Ull !, Bu 
kaıtnı memleketin dUşmanlarile 
Pek Sıkı ve pek mühim mUnasebet 
!ı'1j ndeclir! •. Hatta, söylemekten 
ltinnfyeceğim ki sizi me:ınleket. 

l'llt.i 1 
d siynsr mevki°nlzden istifade &-

ı-crC,>k, hllkümete aleyhtar bir ha· 
t\Jrpte sevkctmeve Çitl~anm da, 
lıb . 1 Vicdanınızdan zıyade bu lla -

dQl QJduğuna Jrat'!yyen 11Upiıcm 
\ottllr' ... 

Fakat eunu da snyliye:ıım ltl l;u 
kadma karşı gösterdi~iniz himaye, 
ula yP.rinde değildir, ve hlçbi'r za
man olmıyaca.kbrl .• Bu kad:n, 
hem s'zin, hem memleketin haya· 
tı için bir tehlikedir! .• Banat iti. 
mat ediniz!.. Oh! .• Hiç zannetmi -
yorum ki s'z, benim yakından ta • 

nıdığım ve hakkında samimi bir 
hilrmct ve hayranlık beslediğim 

siz, iktidar mevkhle geçmek için, 
harici dUşman b'..r devletin kuvve
tine dayanmak tenezzUlünde bu -
lunas~! .. 

Azlz generalim!.. VubakJlu ld 
pok ağır konUfllyorwn !.. Mat 
memleketin ölüm ve clirbn günle -
rlnd~vb! .• Hakikatleri olduğu g1.bJ 
konu'!mak vaz

0

fenıi%dlrt. Vazifemi 
sert bir şeJtllde yaptığım \çln beni 
herhalde affedeeeksinia? .. 

O vakte kadar hfobir "'7 tıeyle. 
meden, yalnız &arann~ bJr yftzle 
beni dlnleı:n~kt.Q olan general, bu 
sözlerim üzerine b'rknç defa yut
kundu. Nefsiyle mtlthiş bir mika. 
dele hnlinrlo olduğunu görllyor -
dum. 

Belki bu kadar a~ır ithamlarnn 
karşısında bu genç ve sert tabiat
li general heni derhal bir düelloya 

davet etmekte tereddüt et.miye • 
ce~tl Fakat, be.nim bu sözler he. 
yecıınla söylerken gözlerimin yaş· 

lar iclnde oldufunu rarmuı. llOQ 

derece mliteessir olmuatu. 

Ben l&lerimi bitirip generalin 
ne cevap \'el"eeeğiııl anlıunalı üıere 
onun yOzUne baktığını zaman, ge. 
rıeralirı gözlerine kan hücum et -
mi~ oldufu,nu gördUnı. 

Buna rağmen llendbı.int!I hA.ldm ol 

m.a.ya ~all§tığı belli olan, aaktn, fa
kat müthi~ bir sesle: 

- Valııskaya ait yenj Mr eey 
nü lflttlnb? dedi. 

- Evet, ~enlim !.. 
- Bunu si.ıden fQra.btUr mJytrn? 
- Derhal a.rzedeytm: V.aleeka 

diin gece vUIAnılda delildll .. 
-Ya! .. 
- Evet! .. 
- Fakat ben ~le bir ~en 

haberdar dejiliD'.ı ! .. 

- Bu da pek tabU değil mldtr? 
Elbette böyle bir hareketten s!:Wı 
malUmatnz obruuna& Iazand:r!_ 
Bu hareketJ ValesP ancak son 
derece gia1i yapınağa mecburdur! 

- Hangi hareketi? LOt!en izah 

ediniz! .. 
- Valeska dün gece vfD!nız -

dan, s'.z herhalde uyudııktAıı son. 
ra, gi.ıllce çı.Juıııv ve kenm.tııı bek 
liyen bir otomobile atlıyarak Var

!JOftdan !:t1lllU'§tı!'! •• 
- VarfOVadan mı? Fakat ne 

söylüyonmnuz? .. 
- Vakay1 eöylUyonıın, gene • 

ralim ! .. Siz herhalde katı bir fikir 
vereceğini aannctllğim ııon vaka -

yıl.. 

- Evet, devam ediniz!., Vales· 
ka otomobille nereye gidiyor? 

- Kendı.lni bclı:llyen bir tay· 

Ncikleden 

L. L. 
-ı-

.Kıraatnanede. Saat 18,30 üç 
m-kada,: Nazmi, Ferit, Sulhi ko. 
DU§Uyorla.r). 

Nuıni - Haydi, ı; .......... - . 
Kalkm, gideJim artı)J. 

Sulhi - Şimdiden mi! 
Nazmi - Bakeana h!va ka_ 

rarardı. Evli adamla.-ı• Evden 
merak ederler. Gidelim. 

lan erke'kler vardır. Bana gelince 
her iki vaziyet~ " •• ·. · " "' .. ::f. 
kimdir. 

Bayan - Peki, ne istiyorsu
nuz! 

Ferit - Evet, gltmeliyb. .. 
Ha.ııımlanmıa oimdi merak eder
ler. 

Nazmi - Neden? Sen ne ~p. 
mak fikrindesin 1 

Verit - J3en mi ? Ben aokak. 
larda ava çıkacağnn. 

Sulhi - Anlamıyorum. 
P'er:it - U"1u adamlr olduğu

nuz nede belli! Avla, macera a.. 
vtnı kaslediyoruın. Bu kapka.. 
ranlık gecelerde, yollarda hima
y.,.ye muhtaç bayanlar çoktlU'· 
İşte, onlara yanaşır, hlmayenıe 
alırım ... 
Namıi - 'Nki. himayesini 

deruhte ettiğin bayanl1' ideal 
!erine uygun olup olmadıfmı 
nasıl görUp anlayacaksın!' Bu 
zifiri karanlrkta blriblrinizi na. 
sll göreceksiniz? 

Ferit -- Maceranm en tatlı 

ve heyec:anlı tarafı da bu zaten. 
Denize oltayı attığnrı saman ne 
yakalayacağını namı bilmiyor. 
san, karqJdrta ınacera peşinde 

dola§ttğın zaman da gecenin, 
ağhınna ndll bir §eY atacağuıı 

bilmezsin ... 
Sulbi - Bakıyorum, keyfin 

yerinde. Harpte ~ hazardaki 
gibi bir adam olmak arzusun· 
daam. Refik.an. bütün bu mari. 
fetlerine acaba ne der? 

Perit - Refikam evde beni 
bekliyor... Haydi çocuklar. u. 
ğurlar olsun! 

-Il 
(Yolda. Ferit. yanmdan geçeıı 

~adın siltletine dikkat eder). 
Ferit - İ§te, bir gU7.el siUiet! 

YaıtlJl.ll gideyim.- (Adnnmı hız
lqtmr.) Bayan, korkmaYlJ! ! 
Bildiflnlz adamlardan değilim. 

Bayan - Karanlıkta bütün 
erkekler birdir. Aydmhtta ol· 
duldan gibi ... 

rerit - Aman efendim, ba
zan da değ~mealer mi? Aydm
lıkta ba§ka. karanlıkta başka o.. 

yareye binmlye! .• 
- Ne diyoraunuaT •• 
- Evet! .. Bu tayyareyle vahan. 

cı bir memlekete citmlt ve 1lç sa· 
at ııon.ra ayni yolla avdet ederek 
\illA.ıı-za döa.mllftllr. 

- Yabancı bir memlekete mlT .• 

- Tabll .• 

- .Q,nrııa ••• 
Generalin adeti yaralı bir kap. 

lan gibi inlediğini gördüm. Gözle
ri milth~ bir hararctlo parlamış -

!arı.il. 

Bıyıklannı dişleriyle TStrarak o· 
da.nm içinde dol~mağıı ba§ladı. 

(De\.'allU var) 

Ferit - Siıe refakat et.meme 
müsaade etmenizi ... 

Bayan - Sebep? 
Ferit - Sizi korumak için. 

Etrat .kapkaranlık... yalnuısınıa. 
ben de yalnıum ... 

Bayan - Bu za.hmPte l<at.. 
)anmanıza hacet yok. Tehlikede 
değilim. 

Ferit - BüyUk söylemeyin .• 
Ma.azallah, bir otomobilin at. 
tında kalırsnuı; yahut bir JJ
ftğe çarpar ve yardıma muhtaç 
kalabilirsiniz. Bundan başka, fır 
sat kollayan aırnatıklar mı yok? 

Sayan - Siain gibi, me!ell! 
Ferit - A. rica ederim! BL 

lfilcia, ben kadmları bu gibi er
keklerden korurum. 

- Bayan - Ne asil ruhlusu. 
nuz! 

Ferit - Gördünüz mü, gördü. 
nüz mü? Bunu takdir edişh.iıc 
çok sevindim. 

Bayan - Kaç ya§mda varsı_ 
ıuz! 

Ferit - Efendim, yaşım biraz 
büyük. Tt.hll karanlıkta farke.. 
demezsiniz. lAkin gündüz de o 
kadar yaınn pek fula belli ol
muyor. Maamafih çok yqlı dıl. 
filim. 

Bayan - Ellilik? 
Ferit - Ama. yaptmıı! On, 

hatta onblr yq daha ininiz. 
Bayan - Demek. otuz dokuz? 
Ferit - O kada.r. Yani kadm. 

lara emniyet blüf~ bft 
yaştaymı.. 

Bayan - Fa.kat ben baı,ka fl. 
kirdeyim: Bahusus beyte met. 
lere kadmla.r emniyet etmemeli· 
dirler. 

Ferit - (bk sevimli ve ç..,k 
aek:isiniz. SiT.e Atık olma.fa bet
byorum. 

Bayan - Ne tuhaf! Karanlık 
biraz da tehlikelidir. Yüzümü 
görmüyorsunuz, bir gaf yapma.. 
nıs tehli!tesi yok mu? 

Ferit - Yani? 
Bayan - Çirkin bir k8dm 

kar§ısmda bulunduğunuzu an. 
larsanız bu kadar neıaket gös.. 
termeni2 bin kere plfman ol 
maz mumuz? 

Ferit - Sevimli olmanız w 
aekanız bana kift. 

Bayan - Evli misiniz? 
Ferit - Bu, sizi allkadar e

diyor mu? 
Bayan - Hayır. Fakat bek!r. 

lardan ~atiyen hoşlanmam ... 
K?l'k yaşında evlenroemiı bir 
erkek, nazanmda daima anti
paitk bir adamdır. 

Ferit - Yalan söylcmiye ne 
hacet; evliyim! 

' . ? .er, sınyor. dığıru yazdım. 

Bayan - Evvelden anlamış. 
bm ... 

Ferit - Ne şeytansınız! 
Bayan - Siz sokaklarda ka

dmların peşin!len koşarken ıa_ 
valh kannız evde sizin iç.i merak 
eder. Acımayor musunuz? Ya 
ışimdi alarır. dijdUkleri çalarsa 
onun vaziyetini dU!jUndünüz 
mU? 

Ferit - Oh, efendim, o da dert 
mi? Na!ıl olsa tıir caresini bu
lur helb;ıtte! Fakat ben merak 
etmedikten sonra siz niye ilzü
lüvorsunuz? 

Bayan - Zavallı karmırm ha 
lini dill"UnUyorum ... Tn."'it blJir: 
siniz. biz kadrnlar bu gibi va_ 
ziyetlcrde biribirimizin hukuku
nu müdafaa ederiz. 

Ferit - Bırakın Allahaşkma. 
Oniki senedir onu ÇE-.ktiğjm 
yeter! 

Bayan - Kar1nız o kadar f e
na mı? 

Ferit - Fena dei?il, ama ne 
olacak. Oniki sene'ik hayat, 
tabii insanları daima fena yapar. 

. Bayan - Çok katı yüreklisi_ 
nız. 

Ferit - Fakat hal(jl·::ıb ~v 
Hh·orum. Hisse.tt i"ini, di"c::ündu: 
ği.}nU gizleyen kimselerden de_ 
ğıJim. 

Bayan - Bir şey sövlivevim 
mi? Karmwa bu kadar 1tJ!ka_ 
dar olmayacaktım... Fnkat zan
n"tti~ime göre kadmcağızı tn. 
nıvorum. 

Ferit - Ya? Ciddi mi söylü_ 
yorsunuz! 

Bavan - Tabii ismi Saide de
,nı mi? 

Ferit - EvetJ 
Bayan - Sizin de admıa Ferit 

r~il mi? 
Ferit - Evet! Ferit. Nami 

bıliyorsunuz? Beni nereden tam. 
yoı'Sunuz? 

Bavan - Eh. i~e bunlar. ka • 
ranl ı ~ın sürpriz!eri ! 

Ferit - Peki, bu kaNnlıkta 
beni nasıl tanıdınız? 

Bayan - GörUlilyor ki kadm
ların göz:ü sizinkinden keekin. 
Hn.~ta. yanılmıyorsam m biru 
mi ·::>nsunuz. 

'Ferit - Bu da doğru. Tan~ 
tığımıza çak memnun oldum; 
iyi arkadaşlık edece~iz! 

Bavan - Şüphesiz. Zira, ta.. 
savvm• bile etmediö-ini~ daha ba· 
zı l'tyler ı:ıcvlivece~im. 

Ferit - Şu halde aydmhk bir 
yc:re gidc-Jim. Daha raha.t konu. 
~uru~ 

Bayan - Gürel fikir. Bir pas. 
t:ıhaneye ~rer, biribi.rimfırfn yft
zUnii ~rdükten sonra eğlenae.. 
mi~ devanı ede:riı. 

Ferit - Ben de bunu. teklif 
cdocektioı. 

OJ 

Lüks bir pastahane.ve pirule.r.) 
Ferit (hayretle)~ - Saide l Seı\ 

mivdin? 
Bayan - Evet, beyim ! S.tın4i 

do~ eve. .. Eğlencemi• de"8lll 
E'dE'lim. 

Fent (tamil' etmiye n_Vftt 
ederek) : - Sa.na avnad1~ 'bu 
oyunu ciddiye almışsan 'hakika. 
ten çok hoş bir şey olacak. 

Bavan - Onlan ba"'kasma Ml. 
lat. Haydi şimdi. mıt~ıı:avı att
tllst etmeden e'-e "i~~tfm! Orada 
sana ~österirlm. Fı1A\em &tU. 
mliooeki karanlık rl',.ll"r· ~~..u. 
nUyor sen de sokaklarda ~ 
yesiıliklerle ffiP"'Tlll olll)'OriUD 1.-

IV 
(Evde. Kırılan tabak veuJre 

gUrilltüsU. l 
All'ağıdaki kattan bir tıe9 -

Hev!... Yuk&l"l.dll ne t>Ju,... 
yahu! .. 

Ferit ....... Korlculaı-ak bfr "1f 
yok Hüsnii bey. Biade allrm 
işareti verildi de ... 

(HABER} in yabancı dil 
· · ders er.ni takip edecekleri 

Böır nınılUJJ<dle 
- --1!!!!!!!!!!!9-· 

2 5 O şer kuruşluk yabancı 
dil dersıerı yalnız kendilerme 8 O kuruş 

HABER ;aı.eteıWalo ( 1'abaıu:11 dil ckzer.,ıalul ı ut: 1;tao••11ı·uı1A-. 
lstlfade e<SereJ' ıert•k yabancı dlllcre yeni be'JhY&cakıv gerek llllQ ...... 

lert takip o<Jt•C'f'kh:r için rumıablz lılr )&rdrmcı olan "1HI oenı&e ktudt lla
dlnlze Haber meto<Jtı" cat>rlnl mvıılJe tıdl.)oruL 

KütüpbaDt'mlı mevcutlannın pek ıu.alwq ol.muma raf11181ı 1111 .... 
kemme.I mert parasır; m',Qt'Ull kadar küçük Nı ...... a.-~ 
oularuuı teınin elmi.)e kıu-at \'CrmlwtLr. 

90 Orst.e kencu llcnd!Ile lnglllzcc 
90 Fransızca 
00 .. " A imanca 

adlarfyle ve Halter metoduyla neşrtıdUml!I 01411 bu ı:IPl'l!llerln 119 lıllt 
IOO • 800 .. yfa tutacalc haclmoo ıoplanmıştır \'e ._ biriola ıu.ıllwa ..,. 
$1t fiyatı eUlU olanık 2SO karu,ıar. ıote Uatwr okUY"l"Jlan bıııı 119 -. 
nı.,tuk caer<lon llanı;l.'Jlnl laterle.ne bunu "üttiıı-anemıı..- .. -.... 
edlıw bil rr.eldc rolr. 

Bu hrsattan lııtlfadc etmek f!ltlycıill'rln rzulannı yeri.De ıe........,. 
nıemlz için ~tı prtlııru göre hııreektll'rlnl rlea ederiz: 

ı - 20 lklncll.lnun 20 Şubaı 1911 ıı.ras~Cl3 sar..h adrealertvlt- ...,_ 
likte &eksen kuruşun yarısını lrtitUphanemıze ödlyer .. K t1'rall.lla•1A 41-
manea. lnglllzcc ı c'Jllerinden tıang1 kitabı ıatedlkterın bUcih'ın•.u.r .,. 
bir alparl§ flşi aımaııdırıar. 120 Şubattan sonra ıUparit ı.atıuı e~~mu.) 

2 - Bu sahş Haber okuyucularına mUutuısır·ı<ı liutı<l&o dOlayı 
lkJncl tıln tanhlnde slpaı1şlcrl aıatıllm:ıerı itin 1 Şutıaı 1041 ı Mart 
1941 tarthıert arasuıda HabC'r gazateatnde nt>~redUece!{ ulan K'tPQQJaft 

da sipariş fişlçriyle birlikte ı;etlrmclldlrlcr . 

·.. Topkapı Sarayına gıren 

CASUS LUKREÇY A 
- Canım. padişah seni se~dik

ten sonra, öteki kadınlan Nşırıoian 
lllaklaştırabilirdin ! Aynı n-:.1.:1rıda 
bu vaziyete geçişin de bir ~u,·at· 
takiyet değil midir? Bu su'"etle s.ı· 
IGY<iı olup bitenleri öğrennı·~· pQo 

di§alnn neler yapmak iete--fifinj 
vakmdan anlamışsındır, de~I mi? 

- Sultan Murat. Bağda! c-.c>feri
ne çıkarsa, Vencdik hükO!l'Ninin 
bunda bir kazancı \'ar mı? 

n Türkler değıl, §eytanlnı b"lc 
hulamazlar. 

Lukreçyarun ic:.tirahate ihth'1lcı 
vardı. 

ncdığe göndc.rmeğe karar ~ 
tj, 

Zaten Vencdik hükfunetln:ım de 
birkaç kere: 

. ;: DorJlirı .. ii Murad c1evrıııde hır \'c?rıod•k Ş~>'.ıl a·;·rı.rı kırı 
... 
; ~~"· İSKENDER F, ·SERTELL --- . 

.ıı-

. 
1
"1di beni <fffhal Venediğc go!lder 
~tf 1 ı · tn Yolunu arayıroz ewyor · 

~eni 
tekrar sarav adamli!rıııın e-

~ dürsürmeyini~. 
11; Merak etme. Lukrepa! Sl'· 

' Ven.edik hi.ıkQmetme. karşı 
ftı>tıgın hizmet , e tedak5rlıklara 

.. :r~1lık olarak ben de seıı! hirna· 
r.ı edeceğım .. \' e bütün istediıdeıi· 

~·aPaca?rım. 

~Yo, Venedik di1berine bir 
larap ikram etti: 

Pa~ tty · §imdi &öyle bakalJm.. 
Şah seni seviyor muydu? 

LukreçYa şarabı bir yurlumda 
içti: 

- Seviyor demek de l!f mı? 
delice seviyordu.. Benim yUzilrn. 
den haremdeki biltün kadınlan 

ihmal ediyor, y<Werine bakmıyor 

du. 

- Ne güzel bir tali! 
_ Güzel bir tali mi de:Jiniz? 

Siz Osmanlı sarayının iç yüzünü 
bilmiyornınuz.. Harem1ekı ka· 
dınlar kıskançlıklarından !.f"ni ıe. 
bir~ bojıaık. ökiünlal t.ti· 
ıorJ.::.."liL Buna aüıe1 tali mi .. 

- Şüphesiz. Fakat, ne ~ıursa 
olsun, e;:ash tedbirler alıp ff'ltrıl" 

oraya düşmemeğe çahşn.-a'ırırn, 
sinyor! orası müthiş bir k:u.;(fü. 
Son zamanda çok sıkı bir ~~z hap 
sine alınmı~tım . Size bir !ıabeı 
vermek ımkanı tamamile k~yool· 
muştu. 

- Son defa elmalarla verdiğı. 
niz habere ne kadar memn·m ol · 
muıtum. O sırada Venediğr. hare
ket etmek üzere olan bi:- ticaret 
gemlsile Venedik senatosu'la var;.. 
yeti bildirdim ve padişaha \'erı.i 

bir Bald&t 8deri buır~ baş;a· 

- Şüphesiz. Padişah 1:>u P!r.ıja 
uzak bir sefere gitmesi, V•!J1~ik 
donanmasının serbes19! Atdeniz.. 
de faaliyete geçmesine yarourı e 
decektir. 

- O halde beni Vene·1:J•: 1>iran 
evvel gönderiniz! Vencdik .1iıirt· 
metine O~man!ı $<ifannda 1~ S ı;Jüf.. 
!erimi tamamiyle anlatayı:n, 

- Onbe' günden eweı "'~r f,t" 
miııin gitmcc;ine ihtimal )'lRtur 
Lukreçy&! ilk hare!:et edec~k geını 
ile seni Venedi~c göıı:fl"rıncğe 
çalı~ca~rım. Gerçi bu pek kolay bir 
iş olrnıyacak. Belki bundan ~on:a 
hareket edı:>r ·~ '- · gemi eı, sıkı 
bir muayeneden geçirece\<1»r Fn
kat ben. birkaç giin e\''\'el t;emi 
kaptann~ a"1?~ır. onu me.mmın e. 
derim. Bizim tittret gem;le• :nin 
öyle gizil köşeleri vardır ki, bunla· 

- Bana yer gosterin ti,., \·n•n· 
rım. inyor! 

Venedik elçisi, Lukrr.ç}~ı.i) <ı b:r 
oda gösterdi: 

-Gidinceye kadar burada ya. 
tıp kalkar.ınız! 

Hiç bir yabancıya gcrıırrrıeı 
siniz! 

- Siz bunu kendi adam• · :mııa 
ten?:>ih ediniz' Ben pencere:t•r t.<ı · 
palı ve güneş görmiycn :·C'r erde 
va~amağa alıştım. 

Lukreçya sendeliyerek. f'.Çt"lın 

gösterdiği oda}'a ~irdi .. Ye kPpırı 
kaparke."1: 

- Allah rahatlık vcrsın, ,,ı'l)o•! 
dedi. Sizi gecerarı ı rahatc-!z et. 
tim .. Ku!lu'"a bakmayın' 

Sinyor Greçyo, saraydan hç.-na 
tcl muvaffak olan Luk~yayı Ve 

"O:ima.D.lı sarayına gön~ili
ınız. ca u tan luila esaslı naberler 
alamadınız mı? .. piye son;ı.tŞlar 
dı. 

Lukreçyayı Vcnedığe göıv1""111ek 

!azımdı. Fakat. ~ınyor Greçyo i
l.inci de!b g:ô:-ı'üifü bu güre kw. 

nı o kadar •c\'ım:. \'e cana vakm 
bulmu5tu kı .. Acaba ondan k~1ay· 
• a a~·nlabııecek miydi? 

-Zavallı kı .. cağız! bizt> "'ı1vft~ 
,ıızmetler gördü • Nihayet Y~ı • 
ko~ilr.e kaçırıldı .. Oradan -ıa ken 
dı İ"nde ve zeka!lrnın yarcbmile g& 

cevarı ı kaçıp bana iltica ett:. 86)' 
•~ b:r knuına benim çok ihtiya.a.re 
vaımr. diy mınldanıyo .. du. 

Greı;yr, o gece sabaha kadaı UY\J" 

yamamı~tı. 
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Kaka adan kaç t&WI ü 
t.Uı ya191hr? 

~t-Savaren; ''çikolata 1i!ıh

mttu'9 diyor. Doğru. Meksikn-
da.R ptirileıı kakao bidayette. 

bünyeyi hali tabiisine irca cde.1 
mukavvi ilaçlardan biri gibi lnıl
lanılırdı. 

18 ~ci yüz yılda, (An Dotrı~ > 

tarafından çay gıbi, kahve gibi 
ıkram olunmaya baş:adı. Ve bu 
adet bütün dünyaya yayıldı. 

Bugün, table, bonbon ?ekıi:uh.: 

satılıyor. Çikolata daha birç(lk 
şeyler yapılır. İşte bazılannm 

tertibi: 
ÇiKOLATA BULAMACI 

Hd kişilik: lki çorba kaşığı un 
ve bir kaşık kakao tozu, yarım 

litre sUt, iki rsrça. şeker alınız. 

Sütün üçte birine unu koyup ku
nştırrıız, hallediniz. Geri kalan 
sütün üçte birile kakaoyu hulle
diniz. Un ve kakao, koyu bir ha
mur haline gelinceye kadar ka -
nştınnız Sonra, bunlan biribiri
ne kanştınnız. Geri kalan siitü 
ateşin üzerine koyunuz .Kayna -
mağa ba.slayınca kakaoyu ilave 
cdiııis ve kuvvetlice karıştırnız 

Sonra, hafif bir ateşte on beti, 
~irmi dakika kadar pişiriniz. Şe
keri, ateşten indirmeden beş da· 
kik& evvel içersine atınız. Sonra 
sUzgegten geçiriniz. Tabaklara 
koyuauz. bu bulamaç, İngiliz kre 
muı kadar lezzetlidir. 

ÇİKOLATALI GATO 

üç tane çikolata. ta.b1eti alınız; 

banl&n ateşin kaı1mtnda tutarak 
;JUIDUlatnırz Sonra, ilç yumurta. 
ve yamurtaiann ağırlığmda un, 
tceyağı ve Jjeker alınız. Bunla.n 
~ ayn yumurtaıım içeısine k~ 
yuaus; on dakika kadar döverek 
~ Sonra ya Ben • 1da~ 
ya da tmııda on. be@ ~a kadar 
#lala. Çok kolay vo çok tatlt 
1ı1r.-oıur. 

YUllUB'IAU ÇİKOLATA 
Bir kitilik: Bir ~olata table~ 

alma. Bir bardak .Ut, bir yumurta 
11111111, dört QOrb& kaşığı ~ Çiko. 
~ ki1çUk puıcalaıa a~. 

Sıga ~ aq dakika hafif ateş 
ta tlıtunus. Bırakmıl soğusun. Yu• 
:murta l&nBIDI bir fincana koyu • 
mız, çikolata Uzerine dökünüz ve 
karl§t.ırıms.. Ve Afiyetle yeyinlz. Bu 
işma.nlamak i.stiyenler için çok i

yid! ... 
rl.KOLATA 

Arzu ettiğiıılıı kadar çikolat.Aj ı 
(bir fincan için 40 gram). eman•e 
lıir tencereye koyunuz. Fınnm ke>. 
11.armda brraJcm.rz. Çikolatalar eri • 
aıeye başlayınca su ile sütU ilave 
C'diniz ve kuvvetlice kanştmnız. 

Çikolata köpüklenmeye başladı nu 

rıaeanlara koyunuz. Çikolata yeri· 
ne kakao da kulla.na.bilirsiniz. Yal
nr:z bir pa~a ~ker ilfl\•c etmr>k 
linnd.n-. 

ÇİKOLATA TATU:SI 

Altı kişilik: 3 tablet çikolata, J5 
gram ~ 300 gram silt, 40 gram 
toz ıekeri, 10 gram vanilyalı şo • 
ker, 3 yumurta sarısı, fjice dö • 
vü.bııiif -t veya 5 yumurta akı. Çi
kolatayı parçalara a) ırmız. Süt 
ve eekerle karıfftmp at.eşte plı;i

riniz. Çikolata hamur haline ~c • 
lmce, biraz soğuk suda erittiğiniz 
unu ili.ve ediniz. karı§ttnnız ve 
b~ dakika kadar ateşin üstünde 
bırakmız. Soğuduktan sonra, yu • 
murta sarısını koyunuz, kal".ı§tırt -

mz. Koyulaştırınız. Bir pasta kalı. 
bınm a1t kısmmı ynğlaymız. Sof -
ı'llya getirmezdl'Il on dak!ka ev -
vel, yumurta a.kmı illıvc ederek 
on dakika kadar fırında tutunuz. 
eu tatlı, frrmdan ç:knr çıkmaz sof 
rnya konulur. Ona ~orP hazırlııyt. 

nl7~ 

~1KOLAT.\LI KRt;)I.\ 
Dort çikolata tabletini atcf.in 

karş-stnda ) umuşatınız. İki kaşık 
"J<:ak ımyun içcrsine koyunu~. ka· 
nııtırmrz. Koyulaşınca dört ~umur 

ta sarMmı lUive ediniz. Sonra da 
ıki kansık toz şeker. Dört yumuı -
ın akını döklintiz, kaşık ka5ık ilii. 
\·e edı>rek karrşltl":nrz ..• 

('IKOL..\TAl.I DONl>VRM.\ 
,BPıa • mari veya fırında 200 

.,ram vanilyalı çikolatayı yumu -
, .... 1r 8cmıa bir litre sıcak ıntle 

~ah. ~er taraftan, bir 
lrap lollllleııle T yumurta sarnn ile 
·:•lO rnım eken hallctmPll. ~n. 

B A B E R - Alqam 'POftUr 

--J a hepsini biribirine kanştırmnlı, ılii. ve vo ılık olarak muhafaza e-
bir toprak güveçle hafif ateşin üs diniz. Bir düzine bisküvi alınız, 
tilne koymalı. Knynnmasınn. mey· ikisinin arasına bu kremi sürü
dan vermeden krem haline getir - nüz. \.&ri kalanını da üzerine 
meli. Soğuduktan sonra. bir don • clökünU7 ... Frigidcre koyunuz. 
durmn tc>nekesine koyarak bir sa- Çİ.KOI .. ATALI ŞlFO:"i 
nt kadar bırakmalı. Dört tane çikolata. tabletini 

YUMURTASIZ Ç1J{OJ.A1'.\ toz haline getiriniz. 2 kaşık toz 
T.ATJ.JSI şekeri, 125 gram erimiş tereyağı 

Alu ki~ılik: Altı çikolata çubu- dövülmüş iki yumurta akı. lyice 
ğunu, altı kaşık kremle kart§tın - karıştırınız. }>asta kalrbma. ko-
nız. Bir litre sütü atcşo koyunuz. ·k· ·· t k d Ben yunuz, ı ·ı, uç saa ·a ar • 
Kayna.mayo. başlayınca çikolatala -

Mari'dc pişiriniz. 
rr yn.va.:ı yamı:ı üzerine döke're'k ÇİKOLATALI 'i'Ul\lUR'l'A 
kanştmnrz. Sonra yanın saat ka-

Üç ki§ilik: 3 yumurta, dört çi
dnr hafif ateşte bırakınız. Sonra 
l2 saat ııeıin bir yerde tulunuz. kolala çubuğu (250 gramlık 

ÇIKOIATALI ŞARI..OT tabletlerde 6 çubuk vardır). Bil-
125 gram tercyat'.;'I ilo 125 gram yük bir bardak su, ibir kahve ka

çikola.ta.yı kal"JŞtınp hallediniz. Be §ığı vanilya tozu. Çikolataları 
ri tarafta, vaııilyalı bir krem ha· parça paIT)l kırınız. Ateşin üs. 
zırlaymız (yarını litre süt ile). L tündeki suya atınız. Bir çeyrek 
lık olunca bir tencereye koyunuz saat sonra 6ekeri ilitve ediniz, 
'9e hCPf5ini bir araya karı§lırmrz. kanştrnnız. Soğumaya başla
Bir pasta kalıbmın attına tereya~ ymca yumurta sanlannı illve 
ğı sürünüz, bisküi yC"rlcı;tirlniz ve ediniz, kanştınmz. Sofraya gc-
üzcrine dökünüz. tirmezdcn evvel, yumurta akını 
ÇİKOI .. ATALI MARGERfT dö\'iinüz, ürerinc dökiinü7" .. 

TATLISI ÇİKOLATALI BAVARUA 
500 gram cikolata, 250 gram TATLISI 

tereyağı, 4 yumurta. 0 - ·l kaşık Yarım litre siit, 200 gram ııe-
toz şeker. Çıkolatu ile ~ekeri bi- kcr, nltı yumurta s:msı. bir 
rJZ suda eriniz. Tcrcyağmı krem kahve kaşığı ııisasta. 250 gram 
haline gctiı·iniz. (Ben • Maridc). c;ikolnta ile bir lngilir. kremi ha
\'e çikolataya ilave ediniz. Sonra zırlaymız. Krem. sıcak iken ü
yı.ımurta sansını, daha sonra zerine altı yaprak aclatin ilave 
yumurta akını karıştırın1z. Bir ediniz, karıştırınız. VC' buz dola_ 
ı>asta kalıbına koyunuz. Bisküvi bına koyunuz. 
ile veyahut buzla sofraya getiri. ÇİKOLATAI..l BARKIZ 
niz. Bu ttlı bir gün evvelinden 250 gram çikolat.ı., 25'.) gram 
hazırlanırs..ı. dahn. iyi olur. tcreyağ1, 70 gram toz şekeri, 

ÇlKOLATAL[ BİSKÜVİ 2 kaş1k sUt, ;3 yumurta s~u·ıgı. Çi-
Hafif bir ateşin üwrinc tence- kolat.arı toz haline getiriniz. 're· 

rt!yi, içine de bir buçuk kaşık su r('yağı ile karıştırınız. Şekcı i, 
ile ü<; çikolata tabletini koyunuz, biraz süt iccrisindc eritiniz. A. 
karıştırınız. Krem hnlinc gelin- tE'ştrn çekimz. Yumurta sarıln
ce ateşten çckini7 ... 125 gram te- rını. bir('r birer \'e ka.rıı::tırarak 
reynğı, üç yumurta akı ve yu. ilave ediniz. Yarım s::ınt kadar 
murta sarısını döverek üzerine karıstınnız. .. 

ı<:ıymPti 

L. K. 
361 10 

130 26 

113 23 

pey nk~<'BI 
I- 1'. 
2'i CıO S:ımatyn.da K&ırap llyas .ııah \lleııınde Hora« :ıcı M"

la.rı ııokağııv!a eski G y<'nı 4 No lı Jkl odnlı ham nitı 
L.\mamı 7120 

ıo o•ı Mahmutpaşada. Sururı mohalltsındc Sulln'l o •.ı!.Pıı ha 
nı alt katrndıı 1 =--o. lı odanın t.nmamı 7221 

8 55 .::iamatyacta J\ b<".lçelebı mahallcslncle <>ski Pııı.::u lnop 
yeni pulcu sokağmdn l1 ~o. it 10 ,48 metr<' "'l·ı:"'lbba• 
mısanrn nısıf hlsseııl 72!'i3 

\"uknrdn yazılı m15.k satılmak u,.crc onbc'ş ı;Un mUddetle açık t.•:.•ırnıa 

ya c;ıkanlmıştır. Jhalesl 2'i·2.941 perşembe gi.inU sa.at {Uı) tc 1rra t~'•<'tı>ğln 
d'n i.!!tekllkrin Ç'..embcrlltaşta Jstanbu' \ akıfla.r b:ışmUdllrlllJ'ti mahl"ı A.t ka. 

lı'•mınc mUrııcaatl 11 (1047) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

KURTULUŞ 
BtÇKi ve DiKiŞ 

DERSHANESi 

Müdirc~i: Ba~an Papazyan 
Haftada dört gün kadınlara 

gündo ü~cr saat Fransız mnılilc 

biçki rn dilds dersi tedris edilir \e 
l cyda Maarifı;:e musaddak dJplo· 

ma 'erilir .•·e.rlköy Tepeüstü 116 
No. l'apazyan apartımanı. 

12.2.1941 
8.0:J Ajı1J1!1 
8.18 Hafit 

proı;r.,m 

8.il3 l't>me'< 
Usteı;.i 

12.SS Koy tilr· 
kıilm. 

12.60 Ajan., 
13.0S Hafif 

prkılar 
13.'.?0 Orlttııttm 
J 8.0.S Oda mUd~I 
18.SO Konu~m11 
H~.41l Çocuk 
19.l."S (loouS.l:ır 

kin musiki 
19.SO Aj.U18 
19.46 }"ıunl beretl 
20.ııs Radro • 

pzctC!li 
:?0.45 Sema.Ucr 
:ı.ıo Konmtnıa 
2U5 ~rif JUo· 

hlttl11!n lllU 
ııemalk-rt 

21.45 Rİ\·"B~Jrom 
hur lııoU1doeu 

n.so Ajans 
:!2 • .Jl'i caı.oon4 

11 111 1 111 ŞehİT Tiyatrosu 

~ııı I 111 l'cpebası Dram lnllNIMla 
iiiıı Akpm 20.so "": 

Emilia Galotti 
*** 

btlklAI Caddesi Komedi kmnmda 
Gündüz H te Çocuk Oyunn 

Akpm 20.SO da: 

Kiralık Odalar 
Her &i1n rtfCde l)OCOk temsUlert 

için bilet .erilir 

lr.rl kitabı kopo •11 12 

(Bu lı.uponun 30 tane.ini 
cetlttn olo."1ıyoculanrm;ı ~ 
beri ~ fe'I' kunııluk lnn
•rzca. lnglllzcc, almanc'3 
derale.rl kltapl&rmdı&n blrt. 
nl (80) kunıt" tedarik ..-. 
blllrlf'r) . _ ......... ._. .. _ _. .................. . 

Doktor A. Emanuelidi 
SJrkeclıickl mwıycnchancslvln 

istimllki dolayL,lle aynJ ııınııia 

Merkez Lokantruıı Uzerinc nak 

---- lelml~tlr. • •••• 

325 doğumlu .Mehmet oğlu 1h· 
san ~alıverdi oğullarından Za
ralı Ye 325/ 161 No. lı askeri 
terhis tezkeremi kaybettim. Ye. 
nisini çıkaracağımdan eskioinin 
hükmH yoktur. 

325 doğumlu Mehmet oğlu 
insan Şahvcrdi oğ'ul!arın

dan Zaralı 

BORSA 
11 ŞUBAT - 19U 

Sterlın 

ıı.ıo Dolar 
100 J<"rc. 
100 Llret 
100 hwiçrı? Fre. 
100 E-,ıortn 

100 l'.ayt~mark 

100 Be(ga 
JOO Vrahml 
100 ı .... \"n 

100 Çek ı.:rouu 

hl<l l"ı'c;ı ta 
100 ZlotJ 
100 Pcngo 
100-l.ey 
JOO Dınıır 

JOO Yen 
100 lsw~ç kronu 
100-Rublc 

Esham \e Tnh' ı•at 
Jo:rı;.ını 

Su·as • Erzuruın 2 

Sıvas • Erzurum 7 

1 i2.::0 

U.097ri 
1.622~ 

12.9:!75 

~. 175 

:1.1376 
Jl.OOS 

~i) 

U!M 
Hı 'i6 

1941 iKRAMiYELERi 

T. iş Bankası 
ı adet 2000 Liralık - 2ooo-.ı.ın. 
3 • 1000 "' - 3000.-. 
2 .. 750 .. -ısoo.-. 

941küçük 
4ı .. 500 • -2000.-.. 
8 n 2.50 .. -2000.-. 

M .. 100 .. - 3500.- • 

raıarruf Hesabi an 
80 50 .. - •ooo- .. 

300 20 - 6000.- .. " • 
lKRAMtYE PLANI Kqideler: 4 Şubat. 2Mayuı.1.Ağus-

tos, 8 lkincltc§rln tarihlerinde yapılır 

- -
Devlet Demiryoltarr ve Liman a 
i$1etriıe öinüin idares(Jiiiıiarc. 

Muhammen bedeli 937i,50 lira olan takriben 178 m3 çam kenwtc 
26.2.9U çar§&Illba günU 6S.&l 15.SO da kapalı zarf 11.!UIU ile .Ankanı.Ja 1dmıo 
binasında. satm alınacaktıı·. 

Bu l§e girmek isU~nlerln '(703..82) liralık muvakkat teminat 1 e kanu· 
nun t.aytn etUği vesikaJan ve teklltlcrlnl aynı gün saat 14,30 a kadar komls
yon rc~liğ'lnc ırcrmelerl JAT.rmdır. 

Şartnamelı-r parasız olarak .Ankarada malzeme daıresindcn, Haydarpa 
~da tcs•UUm ve sevk ııelliğil'®n dağıtılacaktır, (915) 

Nafıa Vekaletinden: 
2J 2 9U p:ızartcsi sUnU saal 16 da Ankarcı.dıı. Nafia vcldl.leti bı.'laaı :ı:ind 

malzeme mtidürhiğü oaasmda. toplanan malzeme eksiltme koml.syonund& 
(1423) lira ıJ2) kurıı§ muhammen bt-<2e11i .Ankara Çubuk barajmd& yaptın. 
lacak sruıtral \"C telefon tesisatının açık eksiltme wıullle eksilt:ıncsJ )ııpıla. 
caklır. 

Eksiltme şartnamesi ve tclcrnı:ıt.ı bedelsiz olarak malzeme mOdilrlUğ{ln 
den alınabUlr. 

MIJ\-akkat lcmlnıtl (105) lira (73) kuruşlur. latcklilenn muvakkat temi,. 
nat ve ııartnamcde yazılı vesaik ile birlikte aynı gtln saat 16 da mezk!)r k 
misyond3 hazır bulunmaları lı\zımdır. (671) ( 9 ) , -·rur•ıre cambarlyetı 

ZiRAAT BANKASI 
Kurutuş tarı.hı: 1888. - ~nnaycsı: 100,000,000 Türk Lirau. 

Sube \'C Ajans adedi: 265. 
Zırai ve lıcarı her nevi banka muameleleri. 

rara biriktirenlere 28.800 Ura Uaaoılye ••rlJVS. 

1 Türk umumi tiyatro 3t :?5 

1 - ldaremi;:!n Adapazarı havaıtslnJc mevcut 14.000 '.!l.f3 köknar t0nıl1l .... - ...... - -·-·..::::::::- ı 
1'o. b ' , .~ ............ ::=___.... • .._....-•Mft 

.ıiU'aı\t Bankasında kumtıaraU ve ihbarsız tasarruf bcsaplsnııda • az 
fJO lirası bulwuınlara senede t defa c;ekllecck kur'a Ue apğıdlıld 

t>.ınun içilmesi l pazarlık usulllc t:ksıltmeyt:: konulmuştur. Ü :: 
u &her M3 nrn !4) liraya biı;l"cceğl tahmin olunduğUna gôı m1ıham Si Göz Hekimi ~ 

mc:ıı bedeli r.6.00Q lir\ muvakkat te'lıınatı 4200 l!radır fi i'. 
ili - 2000 • 40 ıl M3 lçın dahi t. kli!to bulunulabilir. Bu takdırd ' t ·kht i; Dr. M ttrat R. Aydın .. 

ecliloce.k mıktar Uzerindcn teminat yatırılmalıdır. n 
l l:Seyoğlu Parmakkapı. imanı n· - Pa~mrlık 20.2.9U pl'rşembe gUnU saat 16 dl. lstıınbulda I<ar.ııı.taştn 

14'vnzını \t- mUh:ı.)ut "•ıbesindek! alım konııııyonundJ yapılacaktır. ff~kalt No: 2. T~I! 41~ 
V Şartnamr lo:>var.ım şubesi veznesinden \e Izm r • Adana. b&jıntidUr. ~ u•rerıe " be! . turla cm 

IUklertle Adapauı.rı mUdUrlUğilndcn 280 ımruşa alm.ıbilir. ]İamelıvah fıkara •em panara.. 
vı - bteklllerln pazarlık için taylll olunan gün ve saatte yUzds 7 5 gU. IUI &••• 

venme pııralar!I t ı lktc mczkCır kombvonıı mUr:ıcnatlnn <74fı) 

plAna ı;r;öre ikramiye dnğıtııacalıtır. 

• ıaded 1,000 u.rawı t,000 Ura 100 aded 50 liralık 5,000 ııro 
t &00 • :!.000 .. l!?O ,. 110 .. f,800 ,. 
4 2JO • 1.000 • 160 • 20 • UOI • 

:ıo 100 • 4,000 .. 

ülKK,\ I': HesapıarmdakJ paralar bir ıscı:ıe tçlnde :50 liradan a;ıal 
dll§miyeı:ıle~ Uuamly. çıktığı takdirde % 20 tazla!91yle verilec&kı:tr 

Kur'alar ııeoede 4 defa: 1 EylQl, l BırtnefkA.nun, 1 Mart ve 1 Hazira 
tarihlertnde c:ckilecektlr. 

................ Iİllllllllİll ................ GJ 


