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is :anda 
Siyasi parti 

mümessilleri 

ihtikar r 

autun AHup· 1ı ~ rl'.}(.> k.ır ı 
c he tır. 1 "" 1 tltınriakı 
A \.'l'Upn \lmnnvwıuı ünd <lir fu. 
k.ıt Alınan :-a di..c mandır. ' Ru 
memlekctlE"l' Alm· n~ n ırın bir kuv_ 

l t d •gı • bı zaaf scb bidir. 
1am ıı za r r yuzlındcn 

kuV'.:etlerin d "Mnı tır Vf' vara_ 
lanma.~ı kn ıl noktaJ.arrnı cogalt-
Ill1 ır. lkı c p Pd mulıarE bed!'n 
knrtı:hn Alır <:.n~ 1' ok nokta 
lardnn .}ara! nmn a müsait bir vu. 
l hah <>im d._ rdf' gıımi<İ't.ıı 
aıınun aC!sını c;ı:kıyor \ • lngıliz a. 
<i nn k r ı t('(' vüzdt>n • ız k 
J 

Yazan: 

Ca •t 

BugQn Kralla 
görüşecekler 

1 a t vlllft.r 

t7or 
ı .. ondrn, 25 (A.A.) - (B.B.C.J: 

Balkanlnrdıı.ki vazi.}eltc mühim bir 
degi.cıiklık oldugu•ın dair haber alı
namamıştır. Sofyadan gelen bir 
npns hıı.bt>ri, faşist ve: Alman tn 
rnftarları gnıplar harl~~ olmak tize. 
r". fosh!'dilen siva.si ı>art.ileri lem
sıl eden bir bcyı:tın bugün Bulgar 
kralı Buns 'tarafından kabul edile· 
t·c ğiui bildırmı:>ktedır. Pa.rtilPr kra. 
ln mliracaatla harici politika ha.k-

i kında ~örütım<'k ic;in kabul edilme· 
Jı>rlni iı;tt>mi ·I~rdir. Murahhnslnr 
m n•lekctin dahili va7.iyeti hakkın_ 
cm da gôrü'jmek ısliyor\ar. 

8of:y l'lda birçok BulgarJamı da.ha 
\l . +p\ kif Nlildiğinc dıı.ir lınbcrlPr ge(-

ı.· lll nl nıı en r·t>ktııdlkh•n "' 1·~ mıı:;tiı· Po1is bunların memleketin 
~ ;ı <'Cphcde birden muhn.r«>h<' mec_ l C'~ni,: tı j~ n vapJldımm beyan ct: 
!lUrf~tındr "·-Jı·- 1 • I' ·ı " • ,,. 
hn hU 

1 
,... .. ır. •11l 11"' nı ktf"dir. Bnzı nlf'\·kuflann tocrid 

,._ r:ptr lıu ~ ü dm n€' bular sıkın- kamplarına göndeıildiklPTi habfor 
... t<.'ktiJ,lrriru bir hirllı uııutmıı T 
ını !ardır,. hu;, fer nnı 1.or \il.. Hrı J\'or. 
dlet( rl isnwmek için cllf'ıindPn -----------..---
~<'leni :rnpmı tardır. N ru \ onal sos_ 
\al'zmin ~aLd!"il olan \'olkischN' 
.B{"()bac • r bu ml'\ zuıı hilh:ı!>-su 
ti'b:triız <'ttimıe~I' çalt"l) or. nıtta
!>I hunl an <:ıkımn k i-.tfdii;-i miına, 
•lif <"<'Pl>l"de ınuluırche arun-Ondl' 
~ahnı · 11 \iman~ ııın netler.de gn.
lıp ı;Pl u f,'1 ı ııaatimkn ih:ıl'f'ttir. 
Ro 1 ı :ıal ı Dl' ıler('('<':re kadar 
ıfo Tlı ol h! n 1 nnl m:ık için, u· .. 
rn n ı:ı: .. mn=~ uruft.u !'lı muhn... 
kf"mr, i ~or •Hın: • 

IS azi \hı n) a ı h:\n rn muhlnı 
t\ i \aılff' \lmıın " l!IH har
lıim 1.1 \ azi' ef.e tl'u-.m kn 'ikayı 
f'lnwl,; olmııoıtur. Bir hu.rp znhur 
Pdt•l"!w, (;eko.,10\ uı,, ıt de\ idi in· 
t:;ili.r.lcr 1uruhnılıuı \ioı:m, avn kar .. 
"'' hır t n;.ll'f' ı,:t•mi:..i ı.,rilıi ku ll:ınl.. 
l:wa-ktı. Lehi!.1 n s:ırl<tan t"C-a\ üz 
t:d reı. R••rliıw doi;ru ) üru~ Pt·<'k

ti, SO\ ~ f'f füı;,, a ile 'Uıpılae~k bir 
ifti(al, H sindf' Lehı .. tunııı geri· 
lf'ri t~min t'<lilrt'Plcti. Pran ... n Hhht 
u ~<'rinı• l lirli\ er ·k Rulır lıtı.Hll!imt 
'"'~nl <'rl<'.N' ,u. lngilh·rı\ dp Alman .. 
'.\nl 1 <lenızd~ nblnk:ı nlt•na nla.. 
( R h. 

Tay misin Sof y a 
muhabirine göre: 

Bulgaristan 
Endişe içinde 

is ıaı 
hayatınln son 

günlerini 
yaşıyor 

Polis ve matbuat 
Alm~ kontrolünde 

Solya civarıada 
ıayllJ• ere Almaa
ıar rıe~ şler 
J,oı.rtr , 2t (A.A.): 
Tin t" gn7.etesinin Safyadakl muha.. 

\iman ı:.,a.:tl'te...inin \iman.} ı düs
tııanl nna. ıtth-ttlgi bn pli'ııı m:ıkul· 
dür, lnni lnıdllı•rı• fJc> Fr:ın .. :ının 
1 ;) l<' hir he p 'ürııtnııı ... olmalan 
lnPlhnıdur. HitlPrin cliplonıa,bi, biri ;yazı:ror: 
\lm::m ı:a rtt• ... inln iddi;ısma ~Öf(', Bulı;nrlstan cndŞı lçlndo isUkW 
h t•· b hayabnın son gUnlı!rinl yaşam..-ıkta.. n un il pl"ııhn altü ... t Phııi, ... tir. 
\ dır. Almanl:ırm her sa.nlye mYVasal~t. \'tı tunnn n il' akı i"i mmaffukı .. 

... f• h lıı.rı bcl:Icnmoktc ~ buna. ictina.b1 tm. ., e •f' ltirHclildcıı onra So\ ,~t. 
r.u il ' ~ kAnm. bir §CY Ql:ırak bakılmaktadır. • 5J1ı C' tir do'ltlUl\ misaJ,ı lmzn.. 
1 ndı. <ı::ırte daha. hnrıı b:ı.,ıanın- So!Yü ch.-armda Almanlar aayflyelere 
dan l'\\ el Jı•ı.,riliz - lı'rnn .. rı h:ırp ycrl~işlerdir. Sof,yadn sivil Jaya-
l>ol:Uk rette Alman gençleri tanıfındmı Bt>V""' a"'mıt hir darbe indirildi eli ·o 
İfflh kcdilaı nskcr1 otomoblllcr görWmak-ar edh or ki bunda da. h:ıl,lıclır. 

Ilııııı b:ı !n\ mm \lnıanl n dü..._ t..~r. Bunlann sMl elblsolcri M-

mnııJarmı bll'f'r blr!'r <'zın!'J, , r ıı.i kcı ı tahvilde ı;ecikmlyc
oc'jıhC'dr blrtiC'n mubarelw :ıaınna.. c.,; lcrl kını.senin mcçhfıtn değildir. 
nıaı, t>mf'lini mm nffnl.n etlt• tatJıil, Zira r:;·;nı ' aya!. arındakl ·asker çiz.. 
Pdehlldi. ı <'hi~tnnm İ'iİni çabulu~a mcBi:ıi dahi gizlcemktcdirlcr. ö.vte 
"ordu. Fraıı ... ız , I' 1n~lizl<'riıı Fin- gbrunliyor ki Bulgar hUlrometl Alman 
1" ndh \ n , trdım ir;iıı ı ... ı.nndin:n ~ıtaat.ınnı geçmcaıyJo harbin Bulgar 
~ l\,\<R U'>"H•r t;Ond('ntlC'll'rfn<• nll'~- ilror.l!!r.e teşmil edllmie olDUyoca#I 
d 't•mwdi. ı ilhalfık.'1 İ-;karıdi. tımidındedir. Türk - Bulgar dcklArBB' 
118.\Ytulu )f'rlt"'r"el< muttcOlder '\1- yonı.ı de bunun için iyi ~nmı,.. 
nıao~a itin bir tehlik~ f<> ı n ı•dp trr. Bununla beraber hallan Rus to.· 
hlUrJenh. \iman~ a buna illi';\ ılnıı ınftsırı hissiyata. malik olan ek.ııtıri· 
'\ Pmıedild<'n h:ı..,J,n ı .. ı nııdıııa' '\ a' 1 y<'ti AJmanln.rdan nefret etnıektedir. 
kendisi bnnI f'tfi. :sonm l'<'l~ .. ~- T') h §imdiden Bulgarlarla Alman tek 
o(> '(' IWlcik 1\ n hiicunı Ml'U'il J:,l'I 111sycru"ri aııunnd.'l hlrçok lıMiscler 
di. Bunlartla da. mU\ n.ffak oldu- vııkubı;Jmu,,crt.ur. Ordu Alman taraftır 
l rıınsa~1 iııhilalP uj;rutarak \uu: n<IP-. PoliS vo mat.buat .AJmruı koır, 
l•anm lıutun ~a.rıı ":ıhilini 1-.ııanl n troıu C'ltmdadır. 
lılldadnna kı-.d:ı.r i ı.; 1 dti. inı:iliz ·-------------
adalarını "'aı1>t:m itdt•fa ablul.n nl B • d 
tmCu~~·~ knılar rt•nlit<'\İ mii,·lhe_ ulgarıstan a 

Moskova 
Bulgaristan ın 

istf ıasıne;a 

Lak ayıt 
kalacak mı? 

Molotofun bugün 
öyliyeceği nutuk 

alaka ile bekleniyor 
Mo konı, U (A.A.) - (B.B.C.) Bu· 

ru-ı So t ~li.'!t cumhuriyeUcti 
bi"'llv vll~ • -,.,rı J'IDl 'l.\i.,.hı"i 1 ... 
tim dcvx.'N!! l\(ılııulttTT 

(>J.OTOVVN SÖl l .11"ECE01 
N YJT CJl\: .Ye B ULGARlST N'IN 

. l:ı:TttASl lHTIMAL1 
Londrll, :u ( .A.) : 

Dey;! Tt>.Jgrof ~lnin Sotyada· 
kf muhabiri, Bulgariırtıuıda bir mu· 
ko.vcmc~ kar§ılaşmıyacak oJa.n Al
man u:tilAJ!lnm d rbal mi yapılacağı, 
yoksa Molotofun Mlı gtlnil SOTYCUCT 
~r~lnin \"&Ziyetlnl tayin cylemcaine 
nli V<! yahut daha ~ bir zamana mı 
t&Ilk edileceğinin Dl1!ÇhQl olduğunu 

blldlrmektedlr. Vcrllen malömata gö 
re, Yunarılstana girecek Almaı:ı kuv· 
vctıcrlno karı.-ı yilrümlyeceklerindP.D 
emln clabUccc,k ckrecede. aelllı bul· 
mıı.mıtıttr 

Bir ingiliz gazetesine 
nazaran 

Ber.linden 
soiyaya·, 
ve1ile.n 

teminat: 

Alman· 
kıt81arı 

·eutgaristandan 
geçecek 

Fakat Bulgar 
hükumetinin siyasi ve 

idari işlerine 
kantmıyacak ! 

flf'df' \intan J.:111'.C'h-Sİll' miitfrflkfa, s f b ı · k m•ı 
'nkat i'd CC'Jılwd( muhıın•be et. .e er er t Londm, :U ( A .A.) : 

I De•·l! M yl gazetesi Sofyn mubabl-
>ne rtıf'n kurhılınat. \ lman:rn'\ 1 mnğ- ' 
J • bi • • • ı A d · ı d • ? rinin ımza.m ltmda nearettlği bir ma· tı lett<•n muvalt.mtrn kurtardı 1 an e 1 1 
i c• df! zafer<' ı;otdrdlt miı? Cimku • k&Jc<l~ Almanlar tarafından Bulgarl&· 
•ııt ele "'nlnb(• t'tmelrl"'ln". . tara n.rilcn teminattan lxl,hSetmekte· 

" ' "' Uwı uk unki Ankam Rad.)o ga.;re-
\lnı:m ••uzew ı bu tnU\affa1,ı.. dir. Muhabir §iiyle diyor: 

"' tl'!.Uld<'ll: _._n~ _.._ 
~ etlPrj iznhfan sonra: in~ilt.t're ''N&.Zl kıtalannm Bulga.~ ....... :ı ı>" 
lıutün \ nupal 1 l.al"ıı.,ındn hulu_ Br Hut rsclyosu türkçc neşriyatı n.- mesınt temin DUlksadllo Almsıılaım 
or. , l'Up 1 1,,fa.o;ı ,,.imal bur- 1 ınıi~ Bnlgıı ristnnm bugün oot'or Bulgarlara V<>rdlği ganuıtncri ~dl 

n elan Sidl)'ın kad,.r mıh\ •r•ı e .. 11.ı<.rlh· ilan ettiğinı haber vcrmi§tir. l1'p odeblllm: 
liruledir. T<'lann \, nıpa kıt.ası tn.. fhttys.Ue ttlAkki edilme& IAmn ge· ı - Almanya. Bulgar btUtemettn!D 
~~('r<'l e l< rc;1 cephe nlmıshr di. lrn bı.: haberin ne dereceye kadar doğ- slya.at ve idari l§lerlne hiç bir sıu~t· 

(De\anıı 4 ınıcl'de) ı ru olc'ıığunu taıQJclkıı. lınkrtn olmamrı;·, le mQOaba.ıa e lmiyecekUr. r 
HC 'Ji \1 C'>\lHT 'AU;'I' llr (9ea' ...... '1 ' 

Akdenizde 
Alma·n· tayyareleri 

Tic 
Ve 

et 

Yeni iaşe teşk ili-

tının yapacağı 

işleri anlattı 
llabtemeı Er ltarp 

blll il iZ! r. 1 1 

balaca tır 

Klirtaj facias.ı 
Samatya güzelinin kard8şinı de 

Bir vapur kafilesine 

._:,:c:.,etti,~:c.ıo D& 
1gene bir doktor başf an çıkarmış ! 

ıuuıms.nuzm bul kıwnlatı Akdflnizde G e' b k a 1 d ı.ıtrya Sahilinde mUnnkalAtJ temin et· e 1 n c a a 
mekte lken esas kmmı dört günden· 

':ıôri m~rkezl .Akdenl7.dc vapur kafile· 1 hemen ·k u• • rta1• ya pt 1 r m iŞ 
ı .. rinl himaye etmektedir. Bu mUddet 

::~: ~~::u~~~\r. ~~=~ı;;~ Güzel Anna üddeiumumiliiie 
relen, kolayca taarruz edilmesi kabil ::J 
ota'l ~yyııre~tn~: hUt: ~tm;ytp müracaa e :ek vazıyeli a atlı 

Oalkl Adada 

Halk 
varı aç 
yasıyor 

Aile ha ma. ayda ,5 \dJo odun, 
600 gram p:ıtate • 400 g ram pirin~, 

480 ı:ann kuru sebze. 100 gram 
z~ytin~ ğ '\'flriUyor. 

~taı1an sabarıarı 
imtiyazlı: 

Kokmuş 
eşek eti 

al~t)ıliyor·ıar~ 
Ccmen e, 24., (A.A.) :._. Juma.1 

de Genev~ gazetesinin Roma mu. 
habiri yazıy·or: 

1 marttan itibaren ttnıyn.da yi
yecek maddeleri hakkındaki tah · 
dida.t daJıa 2'iyade şiddetlcndlrik _ 
eeklil' • .Alınan knı-arhm gorf', a.y. 
l~ yağ ıniktan 800 gramdan 400 
g"!nın fodirıilıııi§tir. SUl, un ve te
re~·ağını ihtiva eden p.ı.ştn imal ve 
sattşı YMıık edilmiştir. , 

OX Jlit AD \JJA \' Zf\".l•.:'l' 
tlnn, 24 (A.A.) - 12 nda. aha· 

lisindcıı, 'sekizi kadro olmak üzen~ 
· (De\"aııu 4 ilncfüfo) 

Hitler bu sene 
kati neticenin 

ah nacağı 
ümidınde 
u ilkbaharda 
dlşmıaıa 

kaneııerlmlzl 
6lçecııız., 

Hitler tiddetli denizaltı 
harbine ba§landığını da 

haber verdi 
nr._f._....) 

ve davacı oldu 
deşi vardır. Adı Anna olnn bu 
kır. da Balıklı Rum ha.Stahane· 
sinde ablası ile birlikte çal 
maktı:ıdır. 

Anna da, ayru hastahanede 
Ermeni •bir doktorla sevi§nıiş ve 
bu münasdbetin sonunda ,,.~ 

Cesedi nıezardan çıkanlnıı 
Samatya giir...eli Katinanm lrik
tajdn.ri öld~öü Rnlaşıldıktan ve 
hem kendisini gebe bırakan, hem 
de kürtaj yapan kadın doktorla
rından Hüdaverdinin tevkifi ile 
nelicclencn kürtaj hiı.disesinin 
bir yeni ve enteresan safhası da. 
ha meydana çıkmıştır. Müddei. gayri meşnı. ola:aJc gebe kal~ 
umumiliğin eı koyduğu ve ehem. tır. Bunun ~nne bu doktor 
miyetle tahkikatına başladığı bu ktzı tanıdıgı doktor arkada~la. 
hadise de şöyle cıereyan etmiştir: 1 rmdan Dr. Çıkrikçıyan'a. gotU-

Samatya · gü7.cli Katinanm rerek kendisine kürtaj yaptır· 
kendisinden küçük ve hemen mıştır. Ancak, ameliyat muvnf_ 
kendisi kadar gilzel bir kız kar- (De,-amı 4 tineüde) 

Bir· ~adı,,· sevdiği 
genci bıçakladı 

Na~ır enin t~valrf ardaa IJlle lsiıkandıtı 
Al .Gar pkaı ka ıar fçlnlla 

· llarakola ko tu 

Hadıseterın - -r etsır ... 

H:tlerin nutku 
·ve· denizaltı 
Harb~ 

Yaza o HASAN KUMÇAYI 
Nllh)Onal osyali t partisinin ilk 

t.csl iin in 2l inci ::rıidi)nilmli miina. 
sebeHl-0 Hltlerin söylediğt son n u
hıkta f'n U.}"ctd•' dikkate carpan 
ıı okta d<'nizaltı lıarbine alt fıkrs.
dır~ Bu ftkrsdan ~unu anlıyoruz ki, 
Almaıılana bo'l.yısız adcddc yap· 
makta oldnklan kü~ük denlT.altı 
geınllcrl !Jlındiden faaliyete geç .. 
mit lr n iki gün lçlnde. 200 J.ilsur 
bin fon ingtliz gf'lml"I hatrnnı tır. 
Bu harp ıruu1. \ 'C nisan aylan i~in.. 
de son ofddetue devam edeoektir. 
Aynı umanda tn~tercye h ava tn.
arnızlan o lacnkhr. Eğer Almnn • 
la r dcnhaltmdan -çe ı.avadan yıı._ 

.. ~" ~ . ... , ... ı.,.ç 

(l'a.zw t fincude) 

lı.•flce~i nlııbllirlersc yani Britan
)a ad rnı nhluka ederek hnrl~k 
mtn usnlasmı koscblllrlcrsc bundan 
-;onra istilit taarnınına g~cıc·ldc.r· 
dir. 

iFakat llltlcrin nutımndan dabu 
24 saat bile geçmeden denlzalb 
harbinin iki türlü tahribattan hah. 
sf'den 200 hin f-On nt:mıru derhal 
l.ondnıdan iekzlı> tıdlldL 

Jlu iki iddiadan baorrfslnlu dOb"
nı olduğunu tipbeslı; biıdtselcı 
g<is~rcccktir. Şu kadar ,·ar ki, Al 
mnnlıırm kilelik caııta peli !it.b d<'. 
nlznltı SC'ınl. i yaparak lngilter~~ 
lınriı;tcn besliyen nakli)e koltarını 
rnrmak ICln üzcrinıJ ı:a.IJstıldarı 
,.rn kimseoln m<"e>•uıu ılccUdrı. 
Tabii olarak İnglfüJn:r 'Cıif:aın n 
ada.c;ma havBdnn vo dcnlulen gel'c 
cı'l\ bir lstlliı hareketine karşı mü 
dl\faa slstend 1.-urduklnn gllıl hn 
rlc-J ll<'mle olan mtinnlmlclcrlnin 
emnlyetlni muhafaza bakınımdaıı 
rla bir taknn f#.rtiba.t aldılar Bu 
Uiharln :reni bn. layruı denİznıt ı 
harbinin hakikaten mllesslr otuıı 
oJmıyacağı hakkında bir hillliim 
"'erebilmek için sadece Od sUıtliilı 
nıkarn dcf!il. ild avlık btr dCtTe 
sonun<'lıı. ohı.cııt. tahribatın billıt -
~ lkllDCJrr • 

iflASAN UMÇA' ı 
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I TARiHi DENiZ ROMANI 

.Jalgalana tepeııaı bar ytl~ıeıışıerladı 
delikanlı devrile• ıaadıla bakıror; 

>rada geaç ll111a ıaıara gl mlllp çıkan 
baıını glrdlllçe gayrıll artıgorda ... 

Dorı Alvaronun gözleri o kadar 
kuvvetli değildi; o kadar bUyUk 
tehlikeyi atlattıktan sonra çocuk· 
larına bir şey olmak ihtimalini dil. 
şünllyor; olmıyacak şeylr le sinir
lerini ve ka!asmı altüst ediyordu. 
Arkaya seslendi : 

- Amiral Blasko ! .. 

yordu; fakat o bunu sebep olarak 
kabul etmekten çek.iniyordu; b~
ka sebepler anyordu: Eğer kızı 

kwtarınıa bclki onu ağır ışl:.rde 1 
kullanmıyacakalrdı. Belki de sor -
best bırakacaklardı. Gamsız Al1 
bil\, son ihtimal üzerinde duruyor 1 

ve mırıldanıyordu: 

fllllllllllUllllllllll 111 1 lllllllttllllltMl 

! Milli şeliD 1 
teşekkur ırı 

Ankara, 24 (A.A.) - RL 
yasetlcumhur Umumi Katip. 
Uğlndcn: 

Uallic\'lerl \'C odaln.n kuru
luşunun dokuzuncu yıldönümtt 
\'e mc\"cut ev ve odalara ye· 
nllerlnhı katılması milıı88eb6.. 
tiyle yordun her tarafından 
aldıkları asil duygulan ha\i 
telgrafbırd.ı.n ç.ok mütehassis 
olan Ret .tmımhnr l\lllli Şef ıs. 
met İniinll, lm.rştlık tebrik V{ 

dalmn art.ıuı haşan temenni· 
lorinfn lbliiğmn Anndolo A · 
jansmı t:ıvslt etmi~lerdlr. 

Bütün şehirde peynir 
kontrolları başladı 

Peyn · rleri narhtan fazlaya satan 
toptancılar ş·ddetle cezalandırılacak 

Sanat Aleminde 

K onservatuar 
orkestrasının ba 
akşamki kon&eri 

- Buyurunuz, efendbniz!. 
Amlral atnu arabanın 801 tarafı. 

na, Valinin yanma doğnı allrdil; 
hemtins gidiyor, hem de soruyor
du.: 

- Eğer Don Alvaro den11en bu 
herif bizi Cezaire göndermezse e
meklerime acınm ! 

Fiyat murakabe bürosu, bütün ı bassa, kaşar peynlrl fiyatiarmıı 
~ehlrde beyaa ve kaşar peyniri fi· narhını tatbik eden hemen hiç blı 
vatlıırmı tetkik ettirmektedir. DUn toptancı görülmemektedir. Fakat 
;kipler halinde fiyat murakJplerl bakkallar da bunu gizlemekte bir 
İstanbul, Beyoğlu, Kadık~y ve Os.. daha peynir alamamak korkus;Je 
kUdarda hemen bUtOıi bakkallarda ihbarda bulunmamaktadırlar( Bu 
peynir fiyatlarnt tetkik etmiş ve halin §iddetle 5nUne geçilecektir. 

.,,,, ,, .... ,.................... ............... her bakkala narhtan daha fazlaya Bayan Vahdet Nuri 

-Emriniz!_ 
-. Karanlıkta yollannı gaşırma.-

suılar !. ' 

- Hiç UzUimey:ln.iz, olamaz!. 
- Niçin?. 
- ÇUnkU onlıın sahile götUren 

8Sil kuvv&t dalgalardır; dalgaların 
da bir kaç saat, hattA bir kaç gün 

den evvel ba§kö tarafa dönmeledne 
imkAn yoktur. 
-Doğru_ -. f ' 

- Başka bir §ey var !, 
- Nedir !. 
- Sahile yanaşırken kayık far-

çalanrrsa ? •• 
- Bundan bir ıey çıkınaz; 9n. 

far kurtulduktan sonra kayık ne 
olursa olsun !. 

- Onlan da sahlle dalgalar çar
par!. 

- tkJ c!enfı kurdunun 11eler yap. 
ık1~t görl!llnilz; bundan sonrası 

Jnl&r için oyuncaktır. 
- Türklerin yaman detdzcl ~

luklamfa ban de inandım. 

Deana.-Alvuo·merakla ıı&e ka. 
rıııtı : 

- Neler işltlyonım: yavrularımı 
kurtarmnğa gidenler TUrklermlcllr? 

-Evet ..• 
- Bunu yapacak bir bnisUyan 

yoknıudur? 

- Yapmak lstiyen bulundu, fa· 
kat beceremediler. 

- Eyvah ... Ya şimdi o canavar 
herifler çocuklanmı alıp kaçınrlar
sa! .... Yahut intikam almak için 
öldUrilrle~e ! .. 

- Kuruntuyu bıralnırz, efend'm 
bir şey yapmazlar!. Onlar olmasay
dı i>oğul~ıüla.rdı ! 

IAk1n vallnln karısı bir türlü 
mer-~t~n kurtulamıyordu : 

- Ah, yazıklar ol8un !.. Yazıklar 
olsun! .. 

Pazarl·k etmedik ya,_ İsterse 

yapar, isterse yapmaz. 
- Kc§ki etseydik! 
- Ne çıkar? Kız kurtulsun da ••• 
- Oğlandan hiç bahset.nııyor • 

sun? •• 
- O da beraber değilmi ki. .. 

Hürriyete o kadar susamış o -
lan Koç Ahmet ı;imdi ona aldır • 
mıyor; adetli valinin kızından baş. 
ka bir §ey düşünmüyordu. Gamsız 
Ali her nedense bunu hoş göremi
yor ve yeni bir büyük dalganın te· 
pesinde bir an dururken §Öyle d1. 
yordu: 

- Bana kalsa yerimden kunJl. 
damazchm: senin için geldim! •• 

Koç Ahmet nrımra doğruluyor; 
öteki sandala bakıyordu; arnların· 
da yllz kulaç kadar mesafe kalm·ş.. 

tt. Sandalm devrildiğini görünce 
gözleri korku üe bUyüdU ve kU -
rcklere daha sıkı asıldı; ayni za· 
manda arkadıışma adeta yalvardı: 

- Aman GamsTZ. çabuk olalım! 
Dalgalann tepesine h4!r yükse. 

lişlcrlnde delikanlı devrilen sanda
la bakıyor; orada :gebe; kımı sula· 
l'a gömUIUp ç·kan t})aşmı gördtik _ 

~ gayreti artıyordu. 

Aralarnıd:ı tiç dört kulaç kalın
ca Koc Ahmet ispanyolca bağırdı: 

- Geliyoruz; korkmayın! •• 
Delikanlı devrilen sandatn ram· 

pa etti; genç kız on lan g5rmUştU, 
hattA bir elini uzatıyordu. Bu kı. 
:,ıunetin arasındıı şimdiye kadar 
dlpdlrl ve aklı başında kalması şa.. 
ş·Iacak şeydi. Rlkardo ise ~C'ndın· 
den geçmiş gib!ydl; genç kız hnttA 
ona da yardım edeblllyordu. 

Koç Ahmet ellnl uzattı: 
- Çabuk ol! •• 
Dedi. Rozita delikanlıyı göster. 

dl: 
- Evvclii. onu nim! 
Gamsnla. beraber bir kavrayış

ta lı:ayığm içine atblnr; o anda bir 

Adliye vekili bu 
akşam gidiyor 

Bir müddettenberı ş~hrimiz. 
de bulunan adliye vekili Feth· 
Okyar, bu akşamki ek~preslc 
Ankaraya dönecektir. 

satJlmamam için tenbihatta bulu • 
nulmuştur. ~ .. dliyeye verilen yeni 

iht.ikar maznunlan Ticaret VekAletJ, memleketimiz
:ie mllhim bir gıda maddesi olan 
ve blih~ faltlr halkın yiyeceği· Fl\•al murakabe itomlsyonu. dün, 
nl teşkil eden peynire konul'Ul nar_ b:üıa v6 oğlun yaptığı manifatura ih· 
hm tamamen tatblldnl fiyat mu • tık!.rı hAdiscstnJ ocUcclcndirml§, fa. 
r:ıkabe bllrosuna bildirmiş .,r pey- lll"rl a~llyeye vermiştir. Bunlar. Av· 

f fi ,_ 11 d n:~ t-&rblnl müteakip manifaturacı· 

Co··çmenlere ag"aç n r yatmrına son yap an zam an 
"" 5<>nra hiç bir sebep ve vesile ile lı?'a ~ıamış. bu ytb:den 150 bin lira 

Vekiller lleyeti. yurdun muh VekA.letin bir zamma taraftar ot· ka1ar b!r kazanç temJn etmişlerdir. 
tçlif yerlerine f~'<ıin edilmiş o_ "lladrı'h da ayrıca iliivc olunmuş. B:uıdar· başka komisyon, Suıtanha· 
lan göçmenlere W.zmı olan ~ayri tur. Halbukt toptancıların peyniri I muınmm. Kt>nan Aracı ku~a§ lhtikA· 
mamul ağaçların en yakın or- umumiyetle narhtan yukan fiyat. ' m.da.,,, Hüseyin Rııhml KaramUrseıı 
manlardan kat'ini kabul etmiş. \ 1:ırln satmnKta oldukları ~apılan !e toptan ~bun ihUkAnndaıı adliye· 
tir. şikayetlerden anlaş lmaktadır. Bıı- ye •·ernılştir. 

thtil:::·~a mücadele için Darülacezeye 
e~edıye broşür ye yardım 

tise ve ortamekteplerin 

Ders saatlerıne 
deyışiklik yok a ışler hazır.ıyor arttırılacak 
Yalnız çifte tedrisat 
yapan ilkokullarda 

Val ve belediye rdstıniz LQttl I{ır
dnr bnknç gUn evvel verdiği bir beya· 
n1'tta balkı da lhtlkllrla mUcadeleyc 
davet etmiş, bir §üpheye dü:ıtUklcrl 

vııklt hf-men polise hııber vermelerlnJ 
bLrUnnJ~ 

b•Jr.u"J üzerine belediye halkm ihU· 
kA•la n.ücadelesinl temtıı için ~ler 
yp,purmeyn ve broşürler ncşretmcğe 

~:.nraı verml:;tlr. Bu .gunıerde afişler 

dı.•1.·a:l&ra aş;la~k vıı1tır,:ı~Urler herke· 
se aagı.tılac:ıktır. 

Dünkü ihracatımız 
Dünkii ihracatın yekfı·ıu · r 

milyon 300 bin liradır. Dünkü 
ihracat esnasında Amerikay::ı 
fındık. trak:ı rakı. konvak. Al. 
manyava t'.!tUn, Fransaya fın· 
dık satılmıştır. 

Kaıı araTar tiplere 
a rılıyor 

Fiyat murakabe komisyonu 
aynkkabı!ann muayyen tiplere 
nvrılarak azami kar haddi ta
yıni için çalışt.1alarına devam et. 
mektedir. 

-0-

B~lediye bu hususta 
tc§ebbüslere başladı 

--<>--

Bir kı ı aceze 
çallştırllacak 

Belediye, darill§.ceze varidatı. 
nın genişletilmesi iç.in yeni bazı 
çarelere başvurm~tur. Bu me
yanda ötedenberi belediyenin ge
lir kaynaltlarını teşkil ed~ ma. 
biyetle mUesseseye muntazam 
tebem.ıat yapan mUeseseler nez. 
dinde teşebUsatta bulunularak 
darülacezeye yapılan yardrmm 
genişletilmesi istenmiştir. 

DarUUi.ce.zeye devamlı şekille 
teberruatta bulunan milssesele.. 
rin başında Denizyolları İşletme
si bundan sonra Şirketi Hayriye 
gelmektedir. Denizyolları 1şıet· 
mesi darülacezeye senede 13,300, 

tadilat yapıldı 
Bu s:ı.bnhkl ''Tasfirl Efkiır" ga.. 

zetesl lise ve orta mekteplerde l 
marttan itibaren yine eskisi gibi 
sant 8,15 de ilk derse gfrilcceğtnl 
yazmışsn da bu haberln Mh :yok. 
tur. Lıiee w orta mekteplerin ders 
saatJcrtnde de.ği§Ildik yapılmamış
tır. 

Maltlnuı.tına mllracıınt ettiğimiz 
Maarif MUtiUrU Tevfik Kut ilko· 
kullann evl:at cetveli milddctinin 
gubııt sonunda bittiğini bu itibarla 
Maarif Vekatetince gllnleli .. uz:ı.. 

mış olduğu nazara alınarak ı mart 
tan itlb:ıren yalnız çifte tedr:Sat 
yup:ın ilkokullarm ders sııatlerin. 
de yeni bir cetvel Ue tadilat yapıl
mış olduğunu s5ylemlştir. 

Klrtaı ur anıaıa 
ta 1ılkatı 

Şirketi Hayriye ise 7000 lira Orta köy Şifayurdu 
vermektedir. Belediye evela bu h"b" d dl. 1 

iki müesseseden Dnizyollarmm sa 1 ı e a ıyeae 
tcberruatmı 15,000, Şirketi isHcvap edildi 
Hayriyenin de 10,000 liraya çı. &ır.ııtyalı 19 yqında güzel KnU· 
karmasını temenni etmektedir. nanın tııumu ne neticelenen kürtaj hA· 

Bu akşam saat 21 de İstanbul 
Rcledly 1 Konservatuvar orkest • 
rası ll'ran ız Tiyatrosunda m«n'Slm 
kon erlerinden birini 'erecektir. 

ef Cemal Keş.din idaresinde yay• 
lı sazlar l'°nscrfnden maada Av
rupada tahsilini ikmalctml3 olan 
mezzo 80prano Beyan Vahdet ND'" 
rlnln de sesini dinliyc<ıeğiz. 

Bııyan Vahdet Nuri Viyana, 
Pmğ, Berlin \"e lünlh gibi muslld 
şehirlerinde tanınmış ''e b<>ğ~nlL 
mi bir san:ıtımrdrr. Küçükken im· 
m na olan merakı dola) , ... ııe bab:ısı 
onu A\·nıpaya tahsile gönclerml:ı, 

lıocala.n onun s~lnln de çd'.t ı;tı· 

zel oldtıj'.;'Untı görerek kendisini tc •• 
\ik etmtslerdlr. 

E\"\•clil Almanya.da sonra da Vi. 
ya.nada hfısll \'C burncla tahıdllcl 
llanııl ettikten sonra bu zor sanat 
iıleminda öhrctini temin etmek f. 
çln Adeta pençeleı;mek mecburiye· 
tlnde imlan ve nihayet Viya.na, 
Prnğ gibi ~ehlrlerde yaptığı an. 
go.jmnnlnrla kendisini Avmpaya 
tıı.nıtan Bayan Vahdet Nuri mem. 
ll'lrctlne döndülden ıısonra. Anltara 
radyosunda ve l\lnslld Melrtcbtnde 
''erdiği l'°nserl • le ltendislnl bize 
de tlı.nıtını,trr. Bn a'i<şıun onu Uk 
olııral< lstanbulda dlnllyeceğb. 

.1t nhulda ilk tiyatro 
ve tiyatro tarihimiz 
1atantuıu sevenler ccmlyeU tarafın 

~IUl tertip edilip Beyoğlu halkevinde 
Vf'rile:c ııcrl kontcranslarm yediDclsinl 
!<P.ır,u.· Emin Bara vermiştir. 

''İr.tanbuldıı Uyatronun tcesstlsü" 

Diyor; durmadan haç oıkanyor, 

solgun faknt güzel dudaklarmm 
arasından bir duayı mınldan=yordu 
sonra arabacıya seslendi : 

Dün kunduracılarla temas e. 
dilmiş ve netice.1e erkek ve ka
dınlar için üçer tip ayakkabı 
numunesi hı:ı.zırlanarak komis. 

dalga onları sanki uçurdu ve genç yona verilmesi kararla.~ıştır. 

Diğer taraftan darülacezede dl!cJıln~e maznun doktor HUdaverdi 4 
bulunup çalışacak vaziyette olan güt: rnel tevkif otunmu§tu. 
acezenin )i-.)rulmadan çalıştırıl. Ktlcıüelumumlllk kürtaj Mdlsest 
malnrına karar verilmiştir. Bu. haltkınJakt ta.tıklkatı derlnle§Urmek· 
nun için darillfıeezede geniş .>ir , ttt.ıır. 

ı nk.unc!r.kl bu mllsahııbedc §Dhrlmlz· 
'1e ilk Uy:ıtronun İtalyan grup :Ll'WID 

G\"Dat'ıkl ... rı opera ve opercUerle ba§
lı.dığ.LJ ve ilk tiyatro bin::ısınm Glwr 
t;ı umi lsmlode bir Vcnedlkllnln Gala· 
tnaıırııy civanndıı, İtalyan mimarisi 
.a:z.ınun ~npt.ırdığJ müessese u.duğU· 
t•U sl:ly'edll(ten sonra mra ile "Naum 
U.,vn:rr.su .. undnn, ilk tUrkçe eser oy· 
o'lnan Gedikpa§a ve Ye~iltulumbada 
<ıt:ıa o:uııan tiyatrolardan bnhscttiği 

~Jra'\ıı <'ynannn eserlerin o zamanki 
t tibdat rucın!ne tesiri dolayıslle Na· 
.nık Kemal beyin Mngosaya netini ve 
r.ya.tro yıkılmasını anlatmQ, laUbdat 
devri.ilet- devam eden O~anlı Uyatro
~l.!nur kıymet1n1 izah etmiş ve tulQat 
..ıvatrc.lannm nnsıl meyclnna geldiği· 
nı ctraflle hllt!ye ettikten aonra §eh" 

'"t'mlnl Cemil paşanm zamanında (Da
:-.,lbc<;ııylJln t~kUlni ı.te bugUn o@lr 
Uyat.ıoınınun doğWnunu anlatml§tır. 

kız k5pUkler arasında kayboldu. Bu nümuneler maliyet fiyatlari-

- Bana .:ıalt, çabuk ol!.. Daha 
çal>~! ... Onlar sahile çıkmadan 
:.varmış olalmı ! .. 

Lakin bir iki dakika sonra yeni· le oeraber Ticaret Vekaletine 
den gt>rUndU. Koç Ahmet kayıkta gönderilecek ve muvafık görUI. 
ki i ı ona doğnı attı· tuttuğu - 1 dü~ tak_?irde bu tipler Uzerf.n. 

P ' • ı den ımalnta ba-;1 anacaktır. Boy· 
nu görünce kuvvetle fakat acele lece halk ımğlam ve muayy· 
etmeden çekti; arkadaki dalga ye· fiyatlı kundura tedarik iınkfuıı. 
tişıneden evvel elinden yakaladı; nı bulacaktır • ' Vali de emredJyordu : 

.ı - Evet ••• Hızlı gidelim!._ J bir çek'şte yan beline kadar ha. ! 
vaya kaldırdı; belinden kavradı; Oğretmenlerin kıdem -s-

ROZtTA ... 
" Xoç Ahmetle Gams-z Ali kayı
ğa bindikten sonra beş on kulıç 
kadar, az dalgalı bir denizde git • 
Jnl§lerdl, çUnkt1 fırtına bu kıyılan 
pek yakmdnn vuramıyordu. Fakat 
bir dakika b'le geçmeden çok ça· 
buk yükselen ve kuduran dalga • 
1ann aral!lma atılmışlardı. 

~~ayık genişti, sağlamdı; altı 

dllz de~di; dilmen en sert çarpış 
lara bile aldırmıyordu. 
Şimdi baş aşağı giderken biraz 

sonra şahlanıyordu; kUrekler, snn 
sıkı tutulmazsa TSk"rnw lnnn ya -
nıbaşmda boşluğa sarkacak, 8alla

nacaktı. 

teknenin ortasma, hlla kcndlnden 
geçmiş bir halde, adetA baygın du 
ran, sol göztlnlln Ustü mosmor ke
s'lmiş olan, saçları solgun ve sa· 
ra::"l'Tltş yllzilnde saçaklanan dell • 
lı:anlınm ayak ucuna oturttu: 

(Devamı uar) 

Yeni Sabah 

HUse~1n Cahil Yalçın, Til:-k • Bul
g:ı.r bel annamcrlnln u~adığı bnzı 

~'lllılı, tefsirler mUnasebctlle Harlcl:'C 
V' klU•-ı11ln beyana tmı bahi8 m~V1:UU 

ynpmuktadır. 

Hflııo~ Cahtt Yalçın, Hnrtclye ve· 
kı•lmirin birkaç etimle içinde vnzlyeU 
blltOn vfüruhlle teabft ve Türk 8Jya
ııe!.l ttr1!fuıdA yaratılmak istenen sunı 

Koç Ahmet yaln-z bir defa bu tı.•\•ayı derhal izale ettiğini kaydet· 
derece yaman uğraştığını hatırlı· mdtt.e ve beyanatı 6 maddede hül1l.r.a 
yordu. O da babaamm ölilmil ken. etT.!'!ıd(dir. 

clliılnin es!r olmastyle neticelenen Bıı beyanattan sonra mihver propa· 
bUyUk d!Mlşteydl Şimdi de ayni ganı!aııınm artık blz.i rahııt brmlmca.-

tmr tıııılt. ~tmek btedJğlnl kaydeden 
hevesle bu korkunç maceraya a - H'l!~ytn Cı..hlt Yalçın. bıı.rtcı:re vekili· 
tılmasmın sebebini ap~ık lı:csthe. m1z1n dizlerlnln Türk istndAI ve top 

mlyordu; gen~ lcmn kurtubn&a ar ı ra.ı bU•.filılUgilne vuku bulacak herban· 

.-ıı 1ıR dakika &ı p1'ada ~ ıı 1ılr 1ıtcavtıa ile~ ubam11 

zammı 

1.!lm görüp bUtçc darlığı dolayrslle 
ken·-ı1Pr1ne zamlan verlle:nlyen ötret· 
menıeı ln bu tıcretıerlnln ödenme::! lçln 
btll,_ııye 1~ bin lira konulmıı§tur. 

A:rncn ~O bin ıtnıyn lhUynç vardır 
B·J pı.umın bUtçcnln tnsıı.rruf tnslm· 
d~ n tnnlnl çarelerl arnnmııktadJr. 

hııkk &daki 8özterln1 tnhlll ederek di· 
yer kl: 

"l urır ıdyasctinln en blıincl hede!l 
Türk tuprnl.larını ve lstlltUl ve hMd· 
rui;rf'tlnl tnnrruzdnn masun tutmak· 
b.r. HnrlrJyo \"Cld1lmlz böyle bir ta• 
arnız.s t;lll\hla mulmbcle edlleccğlnl a· 
ı,:ıl< ı:.ıırcttı• ll('yan edcrl•cn hütCn TUr· 
kl;)f'Dln kendisini teylt et1fl!iııdCD zer
re kıu•ıır 6lıphc ctmemlı;tır. Bu knnaa· 
U- mllıı.-er devlcUerlnln de l§Urak ede
ooklerinl tahmin e.)lerlz. 

Ttı:r!.t•'t"nln, err.nl~ et ,.:ı!la~:b yıı· 

bann blr devletin gö:ıt.ereea~ faali· 
yctr 'e yapacağı hareketlere ele lA· 

kaf,t kalamı.):acapıı ~:· yekJll. 

atölye kurulacaktır. Bura.nm da 1 DUn de, bu me~ele hakkmdak! malQ 
küçük de olsa müesseseye bir m".lınt. mUraca!lt edilmek Uzere, Or
gelir temin edeceği muhakkak takö)'. Şifa yurdu sahlbl Ahmet Asım 
görülmektdir. O:ınr mUddelumumlllğle davet olun· Sö;.1\ tıyıı!A'O eserlerine nakled .. rck, 

\"akLle bizde tiyatro bulunsa !dl bu• 
:;un o~ır başlı olarak tanıdığımız r;a· 
irlc-:w Mo!yerl imrendirecek kuvv~tte 
<'"Crlet yazmak kudrcUnl göstcrecck
ıerlnc delil olıırak da. Na.binin bir ha· 

Tiyatro v sinemalar ha!ılatı· mı.~ıur. 
nm da gittikçe artması dolayı. 
siyle darülaceze hissesi de art. 
maktadır. Mesela son senede d. 
nema v tiyatroların darülaceze 
bisses1 10,000 lira kadar artmış 
bulunmaktadır. 

Bele:ilye, darllliicezenln ge!ir 
kaynaklarmı genişletilerek mU
esse~de JUzumlu görlllen ıslaha. 
tı yapacak ve bu meyanda mU. 
ez ... csenln kadrosu da genigleti!e. 
bilecektir. 

mlz ihtar ,., tasrlbe lllzum gönııUştur. 
BıırııJl munası oudur kJ Tllrklye için 
ı•nuH~ ı•t sıılınat tqkU eden Bulprts· 
hın bir Alman l!ltllA.ımıa ufrana, ,... 
hat AJmanya, Bu1gariBtandan ordusu
nu ~N;lrmt'to kalkarsa Türkiye kolla• 
mı. lcavuı;tarup anylrd kalacak değU· 
dlr. Ne ~11(Y.U'.ak? Diplomatik bir llııaa 
kullanan hariciye vekilimiz bundan 
\lııla~ ı da harp eclooe:tz derulyor. Yal· 
nıt. •'a..ıla l!lkayt knla.mayız,, tablrlnl 
t.ıttnı tdlyor. Bu atilka bizi nereye k&· 
dır l]l'I) gJtllJ'eb'llr? B .JJ'a.SDU 9lmdt
rten l!An eunu!de B:ırlclye weldllmlz 
hl~ Jılr mecburiyet ve rürldymba mea 

faatkıl belrrmmcl8" l&l&1* ---~ 

Tünelin öğle 
zamanlarında 

i~liyeceği doğru değil 1 rap ~vl tasvir eden gazczlle, Ebubeldr 
Katı'r;ln bir mektubunu ol•umut ve 

Bir akşam gazetesi TUnelin ı..onft:raJJsa nihayet vcrm!;ıtir. 
tasarruf için öğle üzeri işlemi· 
yeceğini yazmr.ssa da bu, doifru 
değildir. Tünelin kayışı tersine 
çevrilmek suretiyle kullanılma. 
ğa bqlanmıştl?'. 

Tütün ikramiyeleri 

Eminönü Yerli Askerlik Şu. 
- ,~sinden: 

Wı:ua etmemı,ur. Yalnn: aWcad.arla· 1 - Eminönü askerlik şube
,. blldırllrneıd icap eden cihet bizim sind"n tUtUn ikramiyesi alan 
bbylt! bir \'1lka kar~ısmda hareket !!er j ma101 subay malUl er ile şehit 
lıeııtımlz! mııhııtnı.a ettJğlmlz.1 bllcJJr- yetimlerinin yoklama. günleri 
llDC'kten lbal'et idi.,. aqnğıda gösterilmiştir. Bu gün· 

lerde saat (9) dan 12 ye kadar 
V akıt: şubeye rnUracaat etmeleri ilan 

Astm Ua, "MU80l!nl kend'nl r tıd:ı· olunur. 
faa eGerken milletini mahkQm ediyor,. I 2 - Mal<il su.baylar 2/3/941 
ba:ııklı makalesinde, MwıoUnlnln aon 1 den 10 /3/941 tarihi.ne kad~r. 
nulkı.ınu tetkik ve tahlil etmektedir. MalOl 11 /3/941 tarihınden 20/ 

Muharrir , MusollnJnln nutkunun mart,1941 tarihine kadar. Rapor 
Libyadn hazrrlı'ldann itina ile yapıl· ı ve resmi senet niifus ka~ı ik. 
~ış c!duğu hakkındaki kısmını z.ik· ramiye cli.zdanlariyle müracaat 
re•!erfll< !.luaollnlntn kendlnl mUda!aa edeceklerdir. 
cUııtım fakat bumı yaparken, .. Eğer f 3 - Sehit yetimleri 21 /Mart/ 
bu mıığJObJyetteıı dolayı b11' meaull· 941 tarihine kadar mUrncaat e. 
~ı. '-0."&a bu radece orduya aittir de· de"eklerdir. 
ıı:ıU •at,yerek kaba.hat: orduya do'ayı· I 4 - Nüfus ka1ıt'arivle :•.r::ı
IBll" ıııuu.u. ~~ tebaı11a.~W- ı miye cüzdanlanm llirlikte geu-
ıtr.x. '4 r~ ,,,- -- -
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Hadiseler ................ , 
Ve Ta rıh ,, .............. , 

rındır ! .. 
, En yüksek diplomatlarınu_ .• 
~!hu belkı kurtaracaktır .. ve 
bır yangın ortasında esen hafif 

---0----

Halbuki İtalyanlar bu 
şehri sivil halkı 

kurtarmak için teslim 
etmişlerdi 

Lofldra, 24 (A.A.) - Amirallik da
ircsı tarnfmdan bugün nc.,redilcn bir 
notta bilhnssa §Öyle denilmektedir: 

"Düı;ınanm Akdcnizdcki tuıkcr1 ha· 
'"CklUı idıırc Sisteminde Almanların 
ltalyıı.nm ımdadma koşrnnları zıırureti 
hasıl c;Jdu!;-u g1.lndenberi ehemmiyetli 
bir değişiklik hami olmuştur. Fillıaki· 
ka Dc-restchlrc hasta.ne gemisi Al
man tayyarelerinin iki defa hilcumu.n11 
uğmnııssa da hiçbir isabet ''akl ol· 
mam.J§t.Jr. 

MotmMI, U (A.A.) - EMü1iııi 

k~edenlcrdcn biri ola.D Slr Fredcrik 
Bautln~ lle diğer üç kişiyi hamil bir 
asker! tayyare cuma sabahmdanbcri 
kayıpuı. 

Tayyare mevridinc muvasalat etme
di~!ne ve hiçbir tcls!z i§areU de alm
madığma göre doğu sahili açıklann· 
da deruze veya her türlü münakale 
va.s.ıbilarmdaD uzak bir yerde ko.rnya 
dUşmılş olduğuna hilkmedUmektedlr. 
Tayyıı.rcnln arnnınasına ba.§luıım.ıştır. 

Musolininin nutku 
hayallerle doludur 

bir btlcama 
mar z aldı 
~ 

KaJe'de otuz yangın 
çıkarıldı · 

l.nndra, !4 (A. A.) - Hava 
nezaretinin istihbarat b\İr<'SU, - :)öyle, ne)I, çalmıwa geldin'? Uoğru &O)IC~n ırıenl poUae 
diln havanın fena olması İngiliz ctmonı • 
bombardıman tayyarelerinin is.. - Kay •. ı..-u>··· 
tila limanlarından öteye gitm1> - Kaynanamı mı? .. Ha~·di öy1c)ııc gtt. .• ~rbcfots~ 
terine mani olduğunu bildirmek. 
tedir. uouoa Saat 19,30 ile 20 arasmda 
Bouloğne'a varan pilotlar fena 
görüş şartlarile karşılaşmışlar
dır. Fakat bir kaç dakika sonra 
bulutlar açılmrşt1r. Sonradan • 
Jınan raporlara göre, doklar, 
kolayca gözüküyordu ve ancak 
yangmlardan çıkan dumanlar 

UYKU~ UZLUK h E :E GELiR ? ve sı::rin bir rüzgar" diye andın. 
lan Aı. '.ara deklarasyonu lı::' .i_ 
kat• . onu yapanların söyledık 
'eri 'rndar mü~vazi bir e5er sa· 
. ııııalıdır; esa. taah • 
ıkı tarafın sadakat ve iyi niyet: 

rı dcrecesinJe kıymet kazanır
lar: uzun ve heyecanlı münaka. 
~larla. meydana gelen, bUyük 

Dort:Stchlre, hastane gemisi altunct· 
lenni I'(lk bariz bir 8Urelte taşıdıktan 1 
başkı; mahiyeti de beynelmilel kaide· 
lere ~vflkon dll.,mana bUdlrilmiştl. 

----<>---- tayyarelerle toprak arasında :.ir lJ)ku :ın.yatın yorgunlukbınııı -gerçekten bcı- 6 ebeblni anJe-
A:'Tlerikan gazeteleri mania teşkil ediyordu. Boulog- 'c acılıkla.rmı unutturduğu ictn o. .},P ona göre ç.areslnl bulmak 

nutku bö"yle tefsir ne'da yangınlar sür'atle çıkan!- lacak, uykuyu emılye.n nnlb ıu d 
mış ve ılk akından sonra gelen I"-"' zım ır. Bunu da uyuyamayanm 

ed• la . b l kimse \nrdır. Onun için uvJmsoz. kendi i dc;;.ıl nn__.· k"'ndı" b-u-ı 
ıyor r tayyarelenn u yangın ar mü. " 6 " <:öl\ "° t-' 

ıuı .ayısleı le ilan edilen, göklere 
c~kanlan niçe diplomasi eserle. 
r~ne> tesadüf etmek mümkünrlür 
kı 7.amanmda tatrn köpüğünden 
farksız kalmışlardır. 

Bulgarların da sulhu gerçek. 
ten ve candan arzu ettiklerine 
('Jnin olmak ısteri ~alkan sul
hunu tehlıkeye koyması muhte. 
mel olan hareket onun kaı>ısın 
da bulunduğu cihetle Ankar; 
rie~~aresyonunu kıymetlendinnek 
ı olu de hC'men tamamiyle Bul. 
u:ırlara ait sayılabilir. 

Diter taraftan .Malto ?taıya.ya ka.r'§ı 
yapılnr harbin flk yedi ııydmda lta.l· 
yanlaı-ın birçok hıı,·a tıı.rruzlrınıı u~ 

:rarJtIBtir. Fakat bu hilcumlann hiçb1· 
nndı: t.a.statıclcr kasten hedef ittihaz 
OCilmtmlştlr. Halbuki Alman tnyya· 
relen mcrkczT Aktlcnızde faaliyete geç 
tikten ııonra Malte.dald l.mtıırfa h~tn 
nesi :<asten bombalanmı§tır. 

31 ikiııclltl\nun cuma ı.;1inil ôt;'Ieucn 
sonTB u;indekl ltalya.n csirlcrlnl çıkar 
makt.• olan bir vupunın da tayyarele· 
rln hücumuna uğradığı hatırlardadır. 
Bu tayyarelerin Alm!ln tayyareleri ol 
duğv ıannedllmektcdir. ~r hü
cum esnaamda bir çok ltaıyan harp 
cııirı tt'lcf olmuştur. 

Cngillz Nil ordusu BingaZl.)1 za.ptl}t 
ugı zaman 1tıılyanlar şehri hususi em· 
lAke ve sivil halka. ?.arar çelmcmesl 
içi.o teslim ettiklerini söyle~lerdi. 

P'ilhak!ka bu l!llvil halk ıı.nı.smda bir 
çok ıt.ıııyau da bulunuyordu. Halbultl 
~· bir müddet sonra Almı1n tay 
ye.relı~rl tarafından mUteııddlt •i,.falR ~ 

tıombardımntı ~dilmiştir. Bu oombıtr 
dımanlo.r wtviJ ahali nnumıda btn:olt 
t.ele.tauı &ebebiyet 'Verdlıtl glbl Mrcc>'~ 
evlcrı \'C c:ılr lıhıa1An hıu!ara .at 

Bulgaristanda bu -deklfırasvo
rıu kendi milli metfant ~ rne <:!'İ. 
<len yolu tıkaya:ı bir set gibi 
karsıJayanlnr bulunabilir: az da 
olsa memleketlerin çoğunda 
menfi düşünenlerin bulunmala. 
rına ıht"mal verilemez: hatta 
demokrat hükumetlerinin milli 
InC>r.faat namına ileride ma.küs 
<'areye de başvurulmak Ü?,ere 
~uhalif partive müsamal.
~österdikl<'ri de olur. F...sascn 
Bulı:arıstan parti münakaşa.la. 
ı ının. hatt.d mücndelclerinin ... T&.tnuştarttır. 

ık olmamasiyle tanınmış bir 
rntlhkkettir. Hatta bu devle: 
t ekkülü sıralarında iki miüı" 1 

Parti vardı: 
l - Rus taraftarları ... 
2 - Bulgaristan Bulgarların 

.ır" taraftnrları... -
Bulgaristan, 1878 senesınde 

13 hnziranda,n 13 temnıu? ... 'l ka. 
ıi~r Almanya başvekili Prens 
Bısmark'ı~ .. reisliği altında ;_v _ 
rul?~ın. b1:1Ylı·~ ve ala.kalı d~vlet-
1 nnın ı~tırakı !e toplanan Ber 
im kongresi neticesinde Bu' -
garların .se~tikleri fakat. padj: 
· aha tabı bır prens idaresinde 
le~ekkül etti. Bugünkü Bulgari ·. 
tanın, merkezi Filibe olan .. 
kısmı Şarki Rumeı; : 11 altında 
Osmanlı imparatorluğuna bağlı 
kalmıştı; .... sine, padişah t:ı . 
r~fmdan tayin olunan bir Iıris
tiyan vali bakıyordu. Fakat 18 
t'ylül 1885 de b;r ısyan ~ıktı; 
B~garlar bu valiyı Filibeden 
kogdular ve Şarki Rumelıvi 
Prensliğe ilhak ettiler. Bu h;t 
dise Bulgaristanm büyümesınl 

temiyen Sırblarla, on beş ı,:rün 
ıtren bir muharebe cıkrn:ısıı .... 

S 
bep oldu; Bulgar1ar Sırbları 

• hvt;Utza'da mağlup etU!er; 
Sırbıstam · d.1.1 " başladılar. 
<Avusturya • .Macaristan) im. 
ı>aratorluğu bu hareketi kendi 
me~aatlerine aykırı buldu: Bul
garıstanı sulh için zorladı ve ka. 
bul ettirdi. Bu suretle Şarki 
Rumeli ile Bulgaristan birleşmiş 
oldu; Osmanlı imparatorluğu 
bunu tanımadı: bununla beraber 
Bul_gar ı,>rensi Sarki Rurneliye 
vah ta~ etmek suretiyle mcse. 
~ halledılmiş göründü. Bu sefer 
r.orluk Rus Çarlığı tnrafmdan 

Japonyanın 
sulh 

tavassutu 
---o-

Japon Hariciye Nazırı 
mediste izahat verdi 

Toklo, 24 ( .\.A,) D.N.B.: 
Hariciye azm B. Matsuoka, 

bugiln rncbusan meclisinde bC'yıı 
nattn bulunaıak demlııtir ki: 

B. J.::den'e göndermiıı olduğum 
mektup, hususi bir mesaj dr.ğil, fa
kat B. EdC'n'in 7 subatta Japonyn
nm J..ondrn cl~isi B. Şigemitsu iJP 
yaptığı biı- ı;örüı:;mı.>rle Polinezva 
meselesi ve T'\yland Hindirlni 
uzlnştl1'n'Ja konfernn<11 hn!dmıda ile
ri stirdüğü no'<tni no7.Rtvlan rnül 
hem bir muhtırnilır. B. r~dl"n pc:ki 
dostlnrımdnn oldu~u !cin uznn za
rr.a11ci-=ın h ......: , tih... " .. ~ ... o,;.,,~~ 

ki sa.Jısi fikirlC'rlmin umumi bil' 
izahını b('raj ı nın IİJ:n'I t kPndlc:in" 
hlldirrvır>,·i dofr•ı ht•lrl"nı. 

Okumağa veyahut .} nzmnğa ko. 

yuluyoı, fokat b!ı türlii onu dü · 
şUnmekten kendimi nlamıyorum 

Bilmem neden bir hiıziln, iç sıkın~ 

tısı ve korku bütün benliğime ha. 
kim oluyor. Sonra bu azap ölil hn. 
yatın ne vakit ve nasıl biteceğini 
ve kalbimde ne derece derin ızleı 

bırakacnğını k<'ndi kendime sordu· 

ğum znmnn. buna bir cevap bul -
mağn ceMr ~ı edcmıyorum Ceva. 
bımdnn ben bfü ıirküyorum. V <' 
bır çılgm gibı ellerırnlc sac:lanmı 

darmrıdağın edettl!. tendimı yat,. 

ıkarıldı; Ruslar bu birliği ta. 
ıumadılar. Onlar istiyorlardı ki 
l3ulgaristan kendi himayelerin
de ve kendi nazırları mesabesin. 
:l~ bir prens tarafından idare e. 
"1ılen bir memleket olsun. Siya_ ğmın •t!vorıırn .•. 6<'nım tlf' .>nun gı 

tle uğraşanların bir kısmı bu bi delirmh'pceğlmj baoo 5"5ylc~ A 
r:.ekli tercih ~ttil<"r· bunlar Ru~ zız do0 tum ! söyle ••• Çünkiı başı -
fT>JJhıles denildi Rir kısmı da mın döndü6'iinü vı> aruk bu baya 
~"Pk RtLc; Carma gerl'k Pndiı;a_ Uı tnhammül edemiyeceğiml anh.. 
P'l '- ~ı müstakil knlınak ı~t,,_ yorımı .. Hayır . hnvır artık t hn..-n 

r; '~ulgarist:ın ·Rul~arJarm_ mliJ edPmiyece.ı;....1• 
,,., .. dedHC'r r.:. flC"rt 'ito.m'bouıof . &"" 
,,_. "el k b ·· k rt" \.... ilır r-Livlc •fokt.t>run ehnı aradı 

• l ffiPT ' D!t 1 <ıı!. 
k"i Bulgaristam ya.rnttl. , Ar'kad~ı dl\ bm·eeroı \çi.ndeydi. 

"' "."'· ~r dC'klarasyonu Stanı... ı' Söz bula:nıya.rat Cemilin gözleri -
•n ... 'n ruhundan mülhPm nl. ne b!ıktJ ~ onu lruvvotle kucak. 
"J.n· .. "lmı:ık isti'l.·oruz! ı ıadı. 

Kadirca":,. Kaflr Sirdentme subay ~ Ukbı. 

k el b . kl • 1 uşt luktıın r:lkii.yct edenler pek çok yapabilir .... 
?\"c')ork, 24 (A.A.) Musoli- emın ır avuzu om ur. _ 

Pil t] h-..ıeflerı· ta~"nde lıı"ç hulunıır. Ru şikn.vet,.llcrin hensfnt" 
ninin dün söylediği nutuk et.rafın· o ar \:u J • " ... 

da miltalaıı yürilten Nevyork H e. müşkilat ~ekmemişler ve attık. hı:ık 'l'rmek dof;ru olur mo? Bur:ı -
rald Tıibun~ diyor ki: tarı bombaların grup halinde da hiraı tereddüt etmek daha 

"Diktatörün gürliycn sesi. ateşli doklara düştüğünü tesbit etmiş. doğrudur. 
na""'rlan, S('rt çenesi, fikirleri kam. lerdir. Bombaların tam isabetle l' 1 1 . "'° ,y ru"m: ııkt.an sıkayct ed('tılr.-

Uyku uzluk, bir kere ' . eua·· 
bir tarafında sııncıdaıı gelir: G" • 
ğıi sancısından, kann ıığnsmclan. 
Hu türlü uyku uzluğu herkes aym:l 
eder \ c snncı kc ilin<'<' u\'lnı kendi çtlamağa uğ'rafjı~·or. Hadiselerin rıhtımlar ve antrepolara düııtü-

v• -rül· •· t·· H 1 rfn hazıla.n az uylnı ile knnnat C!t. yürüyüşü gayri müsait olmağa baş- gü go muş ur. avuz ar ara. kendine gelir. 
lar başlamaz bunların hepsi acına· srnda büyük bir antrepo siddetle sclcr hile \iımıtla.rmın thUyacı al 
cak kadar boş bir hal almaktadır. yanıyordu. olduğu için, erken u~·anırlar 'c u.. 
Ne olursa olsun İtalya için bundan Almanların bu istila limanma yuyanındıklannı 7..annedr.rler. Her. 
sonra artık muzaffcriyetin bahis 1 verdikl<'ri chenuııiyet. tayyaıe- kes icin muayyen bir zaman uyku 
mevzuu olamıyncağmı bilen milyon_ lerimi7.den ek~risinin burad:ı tayin Nnıck mümk\in olsa) dı o-
larca İtnlyanın kalbinde MusolinL uğradığı şiddetlı muka\'emetten 
nin 7..afcr teraneleri t"üphl'siz cok de anlaşılıyor. kndnr zaman nyo~ amıynnlar uyl u-
zayıf bir akis bulmaktadır.'' Calais'de, pi10Uarımr1.dan biri sın sa)·ılahllirdi •• lla.lhukl iıısa.nla. 

Ncvyo'l'k Tnymis dl' diyor kı. doklarda 30 yangın çıkarmıştır. nn bn;r.ılıın az U)'tıyarnlı pekiiliı 

Ateşli hast:ılıklann bazılıırı in.. 
saruı. dalgınlık 'erdl'kleri b ide, 
zılnnnn da -aksine-- uylmsuzluk 
'f'rirler. Bilhnssn grip hn tahğı, 
ııt<-~ geçtikten sonra uykusuzluk 

,·erdil,ri gibi, ntcs de\am ederken 
hllr uykıı~·a mani ohlıığıı \ arehr ••. 

.\!kol blrdrn çok içilince insanı 
:·Nutuk .bi~k hayallerin t:kra- ~urada da kara müdafaa~ı müt_ 1 ya~ııynbllirlr.r. Bazılarının da aksı. 

n ıle dolııaur. Öyle h~ynllc;_':' ~ı. on· hış, olmuştur Maamafıh feno ne eok uyıımııyn ilıtiya~lan \ar. kcncUndt'n geçirirse de, u.ar azar 
lann tahakkuk edcmuyeccgını biz.. hava pilotJarımJZJ hu müdafaa. . . - rııkat dC\-nmlı icllince uylJm .. ozluğa 
zat ftalyıuılar bile pekiıliı biliyor d f 1 . ' t "..+ B ' 1 dır t.'11.,dC'n denildiği ~hl, ~ndt' 
tar · \..~bcaz a ız aç e mb ı 1'1''tlır tmu

1
, M'lri7 -;aat u~·ku)a herkesin ihttya- scbcrı olur , ... o :ı:nmnn hiç de iyi 

• Ut;Jcı r ara sıra u u ar a<;ı mı0 • bir alamet .. :ıy:ılmaz. Çünl•ü böh-
Akderuz vazıyeunın kurtarılmak ve bombardımanm çok iv. i netice 

1 

C'I 'ardrr. kaıdesin_i -;im. dl doğru bııt-
lmk"- rs k Al ani 1tkleıi boı.du,,..•nn ilkin o.~lmya 

uul va n onu ancn m o leri mticıahede olunmuş•ur mak mliınl,uıı değllclır... ,,,.. -
~ kMurta.r1~ccegı ru}ikli.rdır Fa · Diğer bombardıman ta~)"aTP. Baı.ılnrmnı da uyuduklan za. mani olarak ha.bn \"erir. 
.tut uso ınınin pazar gıinli itiraf 1 · ı.d - kk b- ··ı b' f 'M.. Uyku uzluk, en zi~·adc. böbre • 
"ttiğ'i gı'bi nPticesi nP olursa olsun erın en mu:re. ep uyu.t ır ı· ~l\dn rndrlerinln .işledit"u• 

" lo da Breı-t doklnrma hücum t't. den b horlPri olur da nyu.._...m.. . leriu bastalıi;ınn a.liı.mettir. 1ıısaD 
ınueadale çetin ola<'.a.k vf' hCT ibti. mi"'tir. Bn hücurntı yapan tn..,.i_ .,~·-
male k~ uzun süre<-ektir." ~ ,.., dıklanru z::ı.nPodN'.ICJ' \"e aykwi.n~ a.lkol lmUıuınraJ< da böbr(>Jdcrt W ___ ....;. __________ 1 liz tııyyıırı>lerinm hepsi üslerint' zulnbllir. Onlar bozulduğu 

~ 
dönmüşlerdir lnJ.'1an . iki~ ct~i olurlar. Böyleleri· 

' - -1. ı J r --f J nin .;ildiyetlerln<" d4' hal; ~· .. rllf!. hemen l•.~nen llk nliın1et uykasU~-
'~ ~ hık olar. Onun lçlo aylmsuzhıli 

f m Siyamla Hindiçini m~:~nuııJa beraber ı:erç~ktC4\ O:"- tan şiltiyct edenlerin ilk · lcrf id 
• l:IUkr~. 24 ( A A J titefa.nı 11.· arasında. lnıımzlar bulnndo~ d.n liphcsizdir rir tahlili yaptırmak olınahdır. 

JL.naındııo: Resmi bir toblıCde bfldJril 
rllğiııe göre ayın 26 ıncr perşumbe ç1l· ı 
oflr.dPn itibaren memleketin bUtün bat 
hıruıda yolcu trenleri normal flervt.!ı-

Gtare e on gOa 
uzatıldı 

ı~rlnc bnş!Jyncaktır To~ o, 24 ( A.A.) Hındıcıni 
' H<~rım. 24 <A.A.) -:Ste.fanı aJan· \"O Siyam hükiımetleri tarafından 

sınıl:uı : Endüstri 1§çilcrl taşlst kon neşredilen müşterek bir resmi teb. 
t...:ı .. ıasyonu rc!sl Capofcrrl Alman iş Jiğ' miitnrekeyi on giln dııha uzat • 
C"phe3ı şefinin daveti tizcı ıne dün maktadır. Bu tebliğde bilhassa dl'" 
Hcrlın.· gitmiştir Beri inde on gün ka- n i'imr kJ: 
ıec.ıımr "F'ransa ılc Siyam drıuıındn mu. 

• M<'1>ko\·a. 24 (A.A.l Huglın lınsamntın tatili için konulan rnUh_ 
Mosı<ovadıı Rusya llc İsviçre arasın l ırt <'Ok kısa olduğundan ve hnlbuki 
ete. t-ır Llcıırct nnlaşması imznıanmış ' t&\ zihi icabodcn diğer bazı nokta-
tıı Bu nnıa.şmonın mlid.dcti \'ene kı.} lar ml"vcut olduğundan Japon mu 
mette t'Pyn mUbadelcsınl dcıı '" et ' · 1n, mütnvnsıut sıfatil<'. bu. 
ugt ·nr !Om değildir. 1svicrc • .>d •Jr rnlitnrekeııin on gtin clnhn • 7 
Moııkovı;ıda bir ay kalmı§trr n· ı ı ·~l<',re kadar - tcmdldinl Frnn 

.. f/.lllats . 2~ t A.A.) - Foıı r. cıvo sız \ Sh·nm murnhhaslaı·m:ı tC'klif 
~Jıı.un \·erc1!ği bir habere gorc Afrl· ctr.,: lf'>rcli'r. Bu teklif hemen kabul 
fuidakl Frnn.sız mllstemlekel.rın tı::f· ,.,l ı l"UStur." 
t1 '1 f>UT.Pkte olan gcnernl \'1.'\ l!rtll ı 

D':lt(a. :.ı ı ıuvasaıııt etmiştir. 

" Vıeı. 24 (A.A.) - Mareşal Pctcn 
tinümılzaelci cum3 gUnU Saint 
e::nr ı; .. t.rtnı ziyaret cdccd:tır 

IW· 

'.l lr&ilya. 24 (A.A.) Mnrsllyıı 

(!, ı.;lr 1 llniktc karod~er hnstnhğm 
chn Javı ednmcktc olıın eski bahriye 
n z:·ı <'r!mplnchf \"det clmi:ıtlr 

'e hunların sayısı hal;sız . ikil et 

çilerl' nhbetlt'.' Jl<!k çok zil l<'..dir. 
Onlann :;,ikayetlf'rin<" hal• , ·ormek 

doğru olma.kin bernber uyuyama• 
yrın herkesin a) ııi uyku ili~larmı 
kull:ııımnsmı doğnı bıılmn) n im. 
~fın ~oktur. ('üııl•ti u:rS.usuzlul\ 
Hirlü t\irlii ha .. tnlıklarda mu t~rek 

bir nlômet1ir. Bu aliunetin, ona 

C'l>ep oln.n hıı .. tolıAn gilrr. farlimı 

bir hekimin lı:e.,ldıı ~öıü nyırd c. 
dcbllirst" de ıı~ uynıuı;rnnııı ••endi.,i 
a~ ırd f'dı•mcdi·-~nden hı•r türlü u~·

ku .. ııılıığıı tı) ni ı.nıııwdrr ,.,. hir-

1:0!,l:ırı ılıı keneli 1 f'nclilcrlnc uylm 
lliwı l,nllı:ıııırl ı r. .. ın .. nıı llaçln u.' w 
maya hir IH'rP ıılısınra, git~ide o. 

nıııı ınilıtarını artınnalı: :r.n rııri olur. 

!\llktnr nrt1ıkçn d:ı ilaç nlh:ı)ct in. 

sunn 11'bİr olur... U~·kusuıluk1an 

kurtulmak içlıı ilkin onun grrcek. 
ten olup olmaıhğmı. ~onra ela 

-ti- Nakleden : MECDı ENUN 
dı ve doktorun yiızime gozlerini 

dikti. Bu bakışta bir başkalık, bir 
tebessüm başla.ngıcı sPziüyordu. 

Doktor merakla : 
- Ne var? ııc• oldu·~ rli~·e sor 

du. 
Subay birdı::nbin: siıkunct bul 

n uştu: 

- Ya iyıleşsc, dıve kon~tu 

Ya eskisı gibi ~uuruno ve knlbinr> 

auhıp olsa ? O Pöz•ı:>r ırısnnı k!>r. 

kutan o ruhsu7 \'f' "" l :t • .ı ' . 
rmı ebedıyyen ıttn t>t"Clereı.: tı<tkıkl 
bakı la.rmı i.klJSJp ı>t-"elPr \ 
"'arı tilylerlni ürperten o f:'11U!l bıı 
daha ağzmda görulnıez olsa' Rn 
gtln bana şuul'una hakim .,ır \'El· 

:ıi}"ctte: 

- Sana mtmıettanm. Senı tal'>. 

dla ediyorum. Sen beni yeniden 
hayata kaYU§t.ımilın, seni Be\i _ 

\ oı um. Sana tapıyorum! Diyerek 
ağlasa! .. Alı bir kere onu ağlar • 

ken göı ebilsem. !iuurlu özıer soy
lediğini uııtsem. Bütlin d"ğer kız_ 

lnr gibi onu da ıistU bası tC'ntiz 
ve sa~ı başı muntnram gorE-bil _ 
sı:rn! 

Onu bu hayata beu iade ettığı 
nu, blitun emellerini tahakkuk , t 
t"rtlığimi. aska 'e liıytk olduğu ) u 
\'a~·a ~ t n kavusturdugumu ona 

;ö ,·Iı~ c bilsem 1 

floktoı urı c-ıleıındeıı luttu. Göz. 

ı yo.şarnmı ve sabit biı nokta. 
....ıı dikilmişlerdi. Sonm devnmln 

- O zamnn kcndimı bir Allah 
rndar yüksek sanacak, ben dl" bıı 

sey yarattığıma kani olacak, iki 
ruha sahiP, olduğumn ve iki ha· 
yat, onun ki ile benim hayatımı 

ynaadığnna inanacaktım. O mablfı 

ku k 11dı escıım adJeucc(k, onu 

ı .ukndderntın h ıın bıı muknfotı 

olarak • nı\•ac ak '(> tcmı.z 111 mr 
l<'k gıbı nnıı m•n \an nn ..,otur1: 
r Pktiın ... Af bı.ı ıstckl •rim tnhok. 

kuk c-d l>ıls"ler 'lluh ıı;:knk .u s(' 
vıncımdcn 

Atilıvaraı< 

dı. 

Bu ıı ndıı 

"1ı n rduıı ... 
l'erıl<• \iuzı.nu k 

Bı:mim jzel sevgılım 1 

f>İ) e "it sl's ıı:itildı t mı h 

ıC'n aynğa knlknrak · 

Beni aln ız hııak rı :ı d 

rıın. 

Doktor ı-~nık g-ıdıncc> Ccmıl bır 

kn<; dakikn odanın ortasmda haı ı.: 
ket.siz kaldı. ,:j()nra pencereye yak 
Jnştı. Açtı. V" gözlerinin ön Un • 
deki muhteşem manzarayı bit 
müddet seyre daldı. Mehtaplı, 

O zaman, şeker hastalıgı \ilW'&ll 

o da meydana ~ıkar \'e pel• boytlk 
bir i)illk olur: çilnkii ~kt"r hn.<ıta• 

lıi:.,'Tildan gt>len uykusu7.lu\> rlyado 
cnn ıknc:ıl< bir ali.mettir. Fa.kat 
hekim 'nktindr ~·etisince, ba 

metin haber 'enliğt fıkıbetten in.. 
snnı lmrtanr. llalhul i selu~r IUl5f.a.. 

hi,'Tilın "'l'h<'ll ohlui;,'ll uyku ozlnğu 
in,an J,endl kC'ııdiııe ilaç kolhma

rnk ~cçinncğe çnlı51rsn, o zaman 
~el~<'<'k derin u~'kndan uyaoebU· 
llH'k J:iiÇlt"'iiı •.. 

Uyku.,lll.luk, biraz da, lnlrlilflrin 
r,• lır. Onlaını a.nısmda gCJ1'Ck. 

t l'n U\ kus01: olmıyanlar, ~ nJ 111r 
<hıklan hnldc U:"-ıtmndıklannı zan. 

· nl'cf('nler° mrsa da, ,.,fkiiyctıerinde 

hııklı olıınlnr 5ii1ılıesiz clnha ~ı.-tur. 
Fnknt "-İııfrlilerin uyku uzluğu Mr 
~·a1ıyn ı.;ı~ml\'D<'nk kadar urun bir 

ha.hMJr. G. A. 

, ı ı ol(, ru ~ar::..z. • ıı.S3nı ga.5 • 
v<'dfln hir g1.ceydi. tik pl.i.nda kil· 

~banın sahıl <.>vleıı gorunu~ordu : 

ıı;sız sokaklaı. Lıman. Ay rsığmm 

bır günr!ilz gıbı 1)1'\'ar.lo.: uğı kum 
.nl Ordnn sonra d!! akin vl' çar. 
ni .ıbı duraı. '1enız •öruııtiyor _ 

du. l 'fukt k • Pn \ k:r. ah ıııı ha· 
ıf bıı c;i. •ııbakıısınr hurunmuş 

hğlıırı do ..ıu m ıızJr:. .. •uzcl bir 
o • k; <' li\•oı du Oerın l>ır ses

..,.ı'ik "lCl'\• bıı ımt :inha güzel. 
fü ko.tıyordu. C'em1ı denızp bs.k 

tı. b!'l.ktı el ıcını ç<.'kt t<'k: 
Ah b<'ıı dP bu r::-uzn) •cc 

ın z v.dn c.ıo\nbıl nı · ded. Sor. 
"n kalbı •"dd tlı ·arp.,rok pcnc,., 

~ dııh .Jk ' kla t: A ag') 
ıktı \\ <' kapının önünde oturu 
t1rdıı · 

Ayı;e' Dhe> b!'l.ı.!trdı. 

Cnnımı. i~i • 

- Ne- ycıpn o mı oı nda ' 

- BilmtYot musun? B ni yu. 

knnya almanı bekliyorum. Bu :ık. 
sam içeri gelmemi istemıyor mu 
sun ? 
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Miı.nih, 24 ( A.A.) - D. N. 
R. ajansı bildiriyor: 

heyet ekse!' saman?arda yalnız 
harbin imtihanlarından geçmiş ol
makla kalmamı§ §an ve şeref de 
kazanmıştır. MUmtaz bir lnsa.n 
grupu dilnyanm en mükemmel as
kerlerini dünyanın en mükemmel 
siliıblarile sevk ve idare etmekte. 
dir. Ve bu ukerlcrln. bu kuman
dc.nlann arkasmua Alman milleti 
dikiliyor. Ve bu milletin arkasında 
da bir nllve olarak nasyonal sos
yalist ha~kett yilkseliyor. ' 
Millet ve ordu, parti ve devlet bu· 
gUn çözülmez bir birlik teokfi edi
yorlar. Bugün dilnyada hiç bir kud 

A frika cephelerinde 
---0--

Adisababa 
tayyare meydanı 

bombalandı 
--<>

E\·itrede bir, Somalide 
iki kasaba İ§gal edildi 

B. Hitler, nasyonnl sosyalist 
nartis:nin tesisi y1ldönUmii mil. 
nnsei::etiyle söylediği nutukta 
'\'Vela partinin tesiı:;i ile parti 
pro~ıammm ilanına bir geri 
naı:ır atfetmifi ve bu progra. 
mın o zamandanberi hkbir nok 
ll'sın·n değişmt'dığini bildirmiş -
tir. 

(Hitler btlTa 1a nazi partisini 
metmiş ve bermutnt Versay 
-nua edeslnden bahsetmiş, gon_ 
ra k~ndisfnın kc • iı s >rü11:ıc "ıa<;;J 
b r e.dam ol lıı~uııu ar.11\tm:"', nı _ 
hnyeL sozü şimtııkl 'ıclrp h:ır<'klitı_ 

ret yoktur ki bu birliği Bar8abflsin. Londra.., ss ( A. A.) _ B.B.C: 
!918 ytlmm bir daha gelebllece· DUn Adende neşredilen resmi 
g·ne anı-nk c:ılgınla~ inanabi~lr... · l bir tebliğe göre Jngiliz tayyare.. 

Daııolnuiler, bUtün Um.itlerinı leri Adisababayı bombardnn 
d~~li. s.lya~et sahasında vukubula.- 1 etmiştir. Tayyare meydanı b~ 
ca- bır infl!l&ha bağlamıııl&rdt. Ma· ""k h w • 

zlde bu Umltlcr işte bU" fikirlerle j yu asara.u.~ıştır. H~ıs-
=ı g~t!rerek şunları ıı5v11Jnıiştir:) 

Öyle zamanlar oldu ki, ltalya 
milhım dü~man kuvvetle.rini tut 
muş ve üzerine cekmiııtir. Bir 
çok İngiliz gemisi hareketsiz 
kalmış, bir çok f ng'iJiz tayyare
leri bir çok kara kuvvetleri g· _ 
bi Mrikada durmak mecburiye_ 
tinde kalmıştır. 

beslenlyordu ve bugUn de böyle _ tanda Dessıe de dUşman naklıre 
dir. Bunlar altı haftada Almanya. , vas~an ~balanmış ve mıt
da fbtiliıl çıkacağını söylüyorlar. ralyoz ate.şıne tutulmuştur. 
Fakat bu ihtilAli kJmlerln ç:kara _ 

1
. Kamyonlar büyük hasara uğra. 

cağını bilmiyorlar Şunu biWnlcr m~tır. Ölen ve yaralanan var· 
ki, ihtilalciler bfzİertz. Diğerleri, ~ır. ~gili~. tayyareleri salimen 
Thomas Mnnn nevinden ihtilalci - uslerıne donmll§lerdlr. 
ler ıı:ncadele sahalarmdan mlimkUn KUPKUP'UN ZAPTI 
oldugu kadar uzağa gitmlelerdir. 
BinaenaleYh ihtll~i kimlPrin ya • 
pacaklannı ve nasıl olacağuu an _ 
layanuyorum. Benim bildiğim tek 
bir §ey vardır: Almanyada, ihtiWe 
inanan ancak. bir k~ bu · · vardır. 
Blınlar da demir parmaklıklar ar
ıı:asınıiadır. 

Bu vaziyet Almanya için çok 
faydalı idi. Zira, denizde müca
delemiz ancak ~•mdi başlryabi -
lir. Bunun sebebi şudur ki, ev 
vel emirde §İmdi inşa edilen ve 
denizlere açılacak olan denizaJ. 
tıl:ırmıız için mürettebat yetiş. 
tirmck istiyorduk. 

Bundan iki saat evvel deniz 
ba§kuınandanlığmdan aldığım 
ma1Qmat iki giin zarfında açık 
denizlerde bulunan deniz kuv
vetlerimiz ve denizaltı gemileri
mizin 215 bin tonluk dUşman va. 
puru batırdJkJannı bıldirmekte 
idi. 

Bu 215 bin tonun 190 binini 
denizaltılar batı~tır ki, bu_ 
nun içinde dUn tahıip edilen 125 
bin tonluk bUtUn bir kafile mev
cuttur. Fakat buradaki baylar 
mart ve nisan ayı zarf mda da • 
ha mühim rakamlara intizar e. 
debilirler. O zaman bütün kış 
uyuyup uyumadrğmıızı ve za.. 
mandan kimin istifade ettiğini 
anlıyacaklardır.,. 
DdunıuııırJanmu beni zamanla kor. 

kubıcaklıırmı zannedlyorlanıa ODl&ra 
bck~eır.eıttnı (lğrcndlğim1 ve btldlğlml 
83~1l!'rlm. Fakat beklemek mecburiye.. 
tlıi~ .. rl6uğum bnt.Dn mUddeıt zartm
da nlttımı fimdlyc kadar hlç btr :ııa.. 
.:ııvı kaybetmedim. 

Bqkalan şimdi şunu veya 
bmıu yapıyoruz dedikleri zaman 
ben onlara diyorum ki: "BU tün 
bunlnn ben vnpmış bulunuyo. 
rum. Yalnız bana maeal okuma. 
smlar. Ben silahlanma i§lerinde 
bir mUtehassısım hem de bü
yilk bir mütehassısım. Bir in
sandan ne yapılabileceğini ve ne 
yaplamıyaca~nı bilirim., 

Alman milletini mücadeleye 
attım. Avrupayı da mUcade1eye 
ata.bilirim. Ve bunu yapıyorum. 
Büyilk muharebenin gelişine 
&ilkUnetle bakıyorum. Yeter ki, 
diğerleri de aynı sük\ıneti mu _ 
hafaza etsinler. 

Alman milletinin bugüne kadar 
malik olabUd'ği en mükemmel or
duya dayan·yorum. Bu ordu, a. -
detçe de sHAhça da kuwcllidir. Bu 
ordu azamt derecede sllfıhlanmış
t:ır ve kumanda heyeti de o za
mandan daha mUkcımmeldir. Genç 
bir kumanda heyetine malikiz. Bu 

Her akşam 
...................... 

<Baı tarafı ı nclde) 
;\Ot ki, burada k~ndlsindcn aynh
yoruz. 

Blltun A\'rupa. lnglltereye ka.rşı 
oephe almamıştır. l~gal altındaki 1 

Almanyayı kır; m•.>vshninil" yıka· 
cağını söylllyorlar. Alman milleti 
soğuğu duymuyor. O, binlerce ve 
binlerce kış Yll§am~ur. 

Açlığın geleceğini de söylüyctr _ 
lar. Fakat burada hazrrhklamnızı 
yaptık. Çtinkil dilşmanla.nm.:zm in.. 
sanlık duygulannı blliyonız ve yln~ 
biliyoruz ki. açlık bizden daha ça
buk onlara gelecektir. 

Sonra zamandan bahsederek bu· 
nun kendilerine ya.rdun edeceğini 
ııöylilyoila.r. Fakılt r.:ıman ancak 
çalışan& yardım eder. Alm.&nya da 
çalışyor. 

Bugünkü mücadele mademki sa.. 
Jmulmu bir mficad~le idi, bunun 
bt>n heıı!la hayatta iken ve benilz 
kendiıni kuvveW h186ettiğim bir 
d~e vukubulmuş olmumdan 
dolayı Allaha tetekkilr ederim. Ve 
tam fimdi kendimi taze ve kuvvet. 
li hiaaediyonım. lşte hepimizin se
vinc;le ka.ııtılad·ğnnız ilkbahar gel· 
met ftzeredlr.. Kuvvetelrim1ıt öt 
çebileceğimiı zaman tekrar geU _ 
yor. Fevkalide zor muharebelere 
rağmen, h« Alman askerinin bu 
anda benim dilşUndllğtlm seyi dU
şüııdilğUnU biliyorum. Arkamızda 
tas:ıvvur edilmez muvaffakıyetler
Je dolu bir yıJ, heyeti umumiye ltL 
banle değil, tert. itibarile mUtalAa 
ettiğimiz zama.n ağır fedakArlık • 
!ar yolu var. Fakat biliyol"\lz ki, 
sayısız Alman askeri hııyatlannı 
c::n'hede fevkallde blr cesaretle 
tehlikeye koymu"lardır. Ve koy -
makta berdevamdırlar. 

Yeni bir mlicadf"lc yılı (;nünde 
bulunuyoruz. Bu yılın büyUk ka • 
rarlnr getireceğini biliyol'ı•z ve ıs. 
tfkb::ıle sanıılmaz bir iematla bakı_ 
yonız. Çok çetin bir mektepten 
geçtfk ve bu mUthi§ fedakirlrklann 
boea gltmiyeccğini bllivoruz. 

LONDRADAN TEKZİP 
Londra, 2.& (A.A.) - Röyter ajan. 

sınnı (iğrendiğine göre, Hltler!n bu 
g1hık0 nutlcunda, aon 48 ıwı.t içinde 
~ı~ bln tonllAtoJuk Ucaret g-emlal ba, 
tinldığt hakkmdaki iddiam tamamiyle 
ıunl8rz6ır. 

İngiltere ve 
Amerika 

:.ı Japonyaya tifahi birer 
nota verd iler 

vnıps Alm:ınyanm elindedir, fa· 1 
kat Alnuı.nyııya düşmandrr. Bu Londra, t6 (A.A.) - (B.B.C.) 
memJ<:'Jte_tle.r Alrn!ı.n a için bir Jru,•. İngiltere }ıllkClm~~ Japonyanm 
'et değil. bir 7..naf sebebidir. cenuba dogru ilerlemek teşebbil • 
\lmRnYJJ. bu zaf<>rler yii2tlııdeo sUnün tngiltercniı. hayaU menfa.
lru\"\'ctlerlni dağıtrnı tır ve yara. aUerlni tehdit cdc·cei,ini Tokyo ae· 
l:ınması f,abil :uf..tal:ınru coğalt- firi va.sıtas.ı"c Japony:ıya t~bliğ et. 
mı5hr. İki c~pbode maharclM'ilen miştır. Aynı ıamanda Jıı.ponyanın 
kurtulnn Alll'.anyıı birçok nokta· Londra sefirine de bu }'flMa tc.b. 
!ardan yaralanmağa müsait bir vU.. Ugat yapmıştır. 
rııt haI:ni aJrnn.lda dl"rde girmiıPJr, Amerika hükumeti de aynı tan-
Uı;nun acllimı çekiyor \e 1n~'1.ll:c a.. da te3ebbüste bulunnıuetur. 
dıılnnna J{."ll'til tecıwU7.den iid:ı: ka-
lı~or. \'aleti gelince bunu yapa: 
<-nWı elemek turlcçede 0züğilrt U.-.. 
l'llloJ" tahinle ifade t'dllen '\'azl.. 

~ PttJr. 
ne 'EYJN CAllİT lALÇIN 

Beııratta l•gllterı 
Ubl•d• tııalllrat 
Loadra, 25 (A.A.) - (B.B.C.) 

, b J " 1 Belgradda, İngiltere kTa1 '" kra.. r 1 1 çı lic;e.sln"n resimleri bulunan dünya 
8 ıı battı hnberleri filmi gösterilirken ln-

' giltere lehinde tezalıilrat yapılnuıı 
Londra, 24 (A.A.) - Amlralllk ı tır. Sinema mUdUrU takibata. uğ
~ Ormonde, 9'1A.hlr b&lılrçı ıre· ran\a.smdan korkarak balcı 1Ustur _ 

mbln1ıs batnuf n ölenlerin erı yakın 1 mağa ~1JflD1'H da muvaffıtlc ola.. 
rah1<>mm vaziyetten haberdar edil- mam'!br. Şbndf yeni tealıilnLttan 

o ı-f bulundutunu rmmen 'blldlnDek· Jı:erkularak bu :fllmin g&teıırflmemi-
t.edlr, . M mllaeile edltmiYGI'. 

Londra, 25 ( A.A.) - Hartum
dan gelen bir Röyter haberi E . 
ritrede zaptcdilen Kupkup kasa
basının ehemmiyetinden bahset
mektedir. Burasmm zaptı Uzeri. 
ne Keren'in müdafileri ~mal
den de tehdit edilmektedir. Kup
kup'u hür Fransız kuvvetleri 
cepheden taarruz ederek zaptet. 
mişlerdir. Ha.be§istanda Fran:;.~ 
sipahileri Habeş milliyetperver. 
lerine yardrm etmektedir. 

SOMALI DE 

NairoUf, f4 ( A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, bundan bir 
kaç gUn evvel Cuba. nehrini EJ

çen kıtalar cumartesi sabahı Je
lip istikametinde ilerJemeğe baş. 
lamıjlardır. 

Jelip, Cuba nehrinin şark sa. 
hilinde ve şarka giden yolların 
iltisak noktasında mUhim bir 
İtalyan mevziidir. Bir kaç köprU 
ballmda kuvvetli mukabil ta.ar. 
ruZa rağmen Jclip'e kartı taar
ruzumuz muvaffakıyetle netice
lenmiş ve kıtalanmız bu mevkii 
öğleden evvel zaptetmiştir. Je. 
lip' in cenubunda. Margerita da 
keza ele geçiririlmiştir. Alman 
esirler ve harp malzemesi hak. 
kında henüz tam ma.hlmat alı • 
na.mamıştır. 

Alldealzde Alman 
tavrare erı 

<Bat tarafı l nclde) 
dlfc'" l'.arp gcmJsinc taarruz ctml§ler· 
dlr. 1''&kat bu gemiler hiçbir basanı. 

ugnınamt§lardır. Alman tayyareleri 
?ıM&a:-a uğraWarak tardedUm{ftir. 

Fi.oyu takip etmek ıst.ıyen dllpıan 
tayunrelerl, tayyare gemlal.nden tayya 
relerin havalanma.ar Uzerlne takipten 
Va.J'.S'N;miıler, bombalannr tellfla de· 
nize atmışlardır. Bir dU§man tayyare 
si inıha edllmlftlr. Bir diğerinin baa&· 

:ra uğradıtı zaımed.111,yor. 
nı: barekAt eımumda İtalyan do

ımnmıı.sr, mutad veçhlle, ııaklandıtı 

d:?l'kten çıkmamJJtır. 

POLiSTE: 

Bir çocuk mangala 
düşerek öldü 

Fenerde oturan Ahmedin bir 
buçuk yaşındaki kızı GUlseren 
dün evde oynarken, mangalın ü. 
ez.r~"'le kapaklanmış, muhteli! 
yerlerinden yanarak Şitli Etfal 
hastahanesine kaldmlm)ftu. 

Çocuk aldığı yanık yaraları 
yüzilnden bu sabah hastahanede 
ölmüş, adliye d<>ktonı Enver Kn. 
ran cesedinin def nine ruhsat 
v~ir. 

BİR ~ s:m.LARIN 
ÜSTÜNDEN DÜŞTÜ 

Yedikulede Tatlıcı sokağında 31 
numarada oturan Manoh adında 
bir çoeuk, dün Narhkapıda. kale 
duvarları üzerinde gezinirken 
muvazenesini kaybederek yere 
düşmüş, muhtelif yerlerinden a. 
ğır surette yaralanmıştır. <;ocuk 
Yedilrule Ermeni hasta.hanesine 
kaldırılmıştır. 

DON CEZALANDIRILANLA..-ı 

Dün de muhtelif suçlardan d~ 
layı 27 §Oför cezalandmlmıştır. 
Bundan başka. Tophanede 233 
numaralı Muhfttinin dllkklnm· 
da 80 kilo eksik ekmek bulun. 
mU§, bunlar musadere olunmuş. 
tur. Ayrıca. iki fmn sahibi de 
pialikten ceaya çarpıJnılfbr. 

Bir kadın sevdişi 
genci bıçakladı 

Her zaman kıskançlık yüzünden kanmağa başlamıştır. 
erkekler ka.dmı vuracak dl'ğlllel' Nihayet dUn aralarında yine 
ya. Dün de bir krıdm çrldrrasıyn böyle bir kıskançlık yüzünden ge
sevdlği bir genç adamı, kıskançhk çen kavga esnasında. NnciyP Şen· 1 
yU%Unden çakı ile ağır surette ya- gUl: 
ralamıştn'. Yapılan tahkikattan an.. "- Madem, ki bana yar olmı. 
laş-Jdrğma göTC, yaralama. hM.ise- yorsun? Bari başknsmn da ytır ol· 
al §Öyle cereyan etmiştir: ma! Demiş ve eline geçirdiği bti • 

Aksa.rayda., Dawtpa.şada Yalr 1 yük bir çakı ile Ali Garipkuljun üs_ 
boyu sokağında, numarasız bir ev. tüne saldırmıştır. 
de oturan Ali G«rlpku5 admdn bi- , Erkek vaziyetin kötülilğUnU gö
rllıi, bir mUddet evvel, Lruıgada. rilnce sakmmııs ve çakı gö~U yeri
Cami soltağmda 45 numarada otu· ne snğ kalc;as,-ıa isabetle derin bir 
ran Naciye Şengül admdn bir genç yara açmıştn·. AU Garipkuş bundan 
kadınla tanı.,-mış, scvişmeğe bqla_ sonra kuv"·eti hemf'n bacaklarına 
mışttl'. Ancak, Naciye Şegül mü- vermış ve soluk eoluğa knrnkola 
nasebetlerl ilerledikçe Ali G&rip· giderP.k yen> düşmüş bayılmır:ıtır. 
ku§U §iddetle sevııPğP. Lqlamış Yetişen polislr>r Naciye Şengülü 
ve sevgi.~i son gilnlcrdc o kadar kanh çakısı ile bernber ynkala.mııı. 
had bir dereceye ç·kmıştır ki, Ali A:i Garipkwıu da tedavi altına aL 
Garipku§U tavuklardan bile kııı. mışlardır. 

· Vişide tam 
salahiyetli 

yeni kabine 
kuruldu 

--<>-
Almanya ·ile iktisadi 
İ§birliği yapılacak 

Londra, !15 (A.A.) - (B.B.O.): loiıı.· 
rt:,at Peten tam sa!Alılyetll bq nazır
dan mürekkep yeni kabineyi te§kll et· 
m\ft1r. Kabineye dahil olnuyan ııcl<tt 

mUSU§&l' da vardır. Nazırlar ~lar
drr· B8br1ye ve hariciye Darlan, har
b:ye HU!!tziger, adliye Barthelemy 
mali.ve BonUWer, ziraat Caclo, 

MUateprlardan birt Almanya. ile 
ifbtr;ijtl l.çtn çalıpca.ktrr. Vlfl sözcü· 
lerlııden biri iktisadi sahada .Alm"n· 
ya De iş birliğine kati surette karar 
Terlld1ğlnl eöyleml§tlr • 

İngilizlerin 
hazırladıkları 

askeri projeler 
---0--

Almanya seri ve tiddetli 
bir hareketle bunları 

önlemeğe çalışacakmı§ 

Lnndra. U (A.A.) - Müatakll 
Fr&nAIZ aja.nm bildiriyor: 

_.:.manıann Bulgarüıtanda yerleş· 

melerıntn Yunanlatana kaıyı yakm 
umanda bir taarruza mukaddime ola 
cağı qlkA.rdır. Bahusus kl Eden, Dllı 
n Vavelln projelerinden tamamen bt· 
Iı&ber olan Alman genelkurmayı seri 
ve §ldcleW bir hareketin bu projelerin 
t&tl :kine mani olabileceğtnl dU§Une

cektir. 
Almanya tngWz krtalarmı Almaıı 

ordularını durdurmağa kati gelecek 
~usa telAkkf etmemekle beraber 
!tıeaTlh etmek ve Yunıuıı.sta.n gibi kil 
etık bl"' memleketi muharebe hancı 
ıuımal. tızere kuvvetlerini ltalyan kuv 
vetlerlnc katmak için kati bir bah&nl!' 
olaralt tellkld edecektir. 
Yunanlılar ve lngillzler Almanların 

bu Umldtnı pek iyi bilirler Almanlar 
da b!.,: filphealz bunu tahmin ediyor· 
ar, f&.kat lrıgllterenln mUdafaa vazı 
yetinde kalmağa ve sadece darbelerl 
kaT§ı!ıamağa a:ala mtıtemayil olmadı 
tını da blll.yorlar. 

Amerikadan bir 
ımam ıstenıyor J 

-<>---
Oradaki Müslüman 

Türkler 
Gidecek bocaya 

dolgun bir maa, da 
batıayacalllar 

Blrlrrılk .Amerikadan §ehrlnllzc gc· 
ıen 11.aıomata 1:öre, Amerilmnm .l\1iç

~ cynlctinden bir imam istenmek· 
t.JC:lr. B:ı eyaletin DeUoyt r.ıchrtncle 

bul1ın1ı11 nıilhlm miktardaki musıuman 
'J'ürklcr, bilhıwıa cenaze merasimin· 
1e Mca sıkıntısı çekUklcrtnl, mcmlc· 
UrrJv•eıı gonderilccek bir hocaya tat· 
rnlu cdict bir de maaş bağlayacaklan· 
nı bild!rmektedirlcr. Bilindiği glbı, bu 
te"ı'rdc Fort mUessesatı bulunmakta
<\Ir. 

BüvUkderede 
mü,1im bır nırsızh.< 

--0-

Diyarbakır mebusunun 
evini soYan hırsız 

Mlcev er vı 
paraları remeden 

yakala dı 
Evvelki gece Büyükdcrede mü

him bir hırsızlık hadisesi olmus 
D. ak ~· ıyarb rr meb'usu Zekinin evi 
soyulmuştur. 

Hırsız Yorgi oğlu lstavris a. 
dında birisidir. !stavris, geçen 
gece evde herkes uyuduktan 
sonra kapıya anahtar uydura. 
rak içeri girmiş ve yükte hafif, 
pahada ağır mühim miktarda 
eşya, mücevher ve para çalarak 
kaçmıştır. 

Ancak daha bunları satıp na. 
rasmı yemeğe fırsat bulamadan 
dUn yakalanmış ve bu sabah 
BüyUkdere mUddeiumumfliğine 
teslim edilmiştir. Çalınan eşynla
rın hepsi de tam olarak bulun· 
mu.~. sahibine iade edilmiştir. 

Onlkt Ada~a 
(Baı; ta.rnfı 1 ncidc) 

33 kişi memleketlerinden doğruca 
At.inaya gelmişlerdir. Hepsi, adn. 

A1 na vutluk cephesinde 
~ 

Fena havalar 
harekatı 

güç:eştirıyor 
-0-

Cephede mahdut 
devriye faaliyeti oluyor 

Uııın, 25 (A.A.) - (8.B.<J.): Vıln 
gccf ncııredilcn Yunan t bllğldlr' 

.M.,h,hıt d vriye tııallyetı \ e topçu du 
c ııosu oimuştur. Tayyare dafl topları· 
nm t>\ \'llki gUn iki düşman t.ayynrcsı 
~'11" dl .f rdUğü §imdi tahakkuk el 
mlştlr. 

KAh \e 1'ACMUR Yl)ZüNDl';N.-
ı\tlıı ı, 2~ (A.A.) - (B.B.O.): :Mat 

buat nazırı kar ve ynğmunın h rekA· 
tı hC[• derece gf.içlcşttrdlğınl, bu sc: bclı 
le kt. cUk çnrpıamalar olduğunu h<>l'an 
<ıtmJı.ıtır . .Atina radyosu lt lynnlard ın 
son znplcdilcn tepelerin tam ımen t 
mlzlcndiğtnl, yeniden erir. otomalll< 
ı:?ilft.lılnr, çadır, battaniye alındığın 

bUdlrmlıtir. Mm'Zii ça ışmnlar\:!n 2 
d:l;ma ı tankı imha cdllml~tir 

lngfl:z hava kuı.·yeUerl Po, -ııdeı, 

Lin, F.lbasan ile Şkombl 'ndısınd 1 
t.P.ly.ıı• mevzilerini durmad n bombar· 
dımıaı ctmlşlerdır. Buradaki ltftlııvn 
kuv\cllc'r' son hnfta znrtır.da takviw· 
cı!Umlgtl. 

Berllrd.en soırara 
vEr len teminat 

(B.<ış tamfı 1 ncidc) 
2 - Yalnız AUnan kıtaıarırun l'u· 

tıa!ll.ıılnna doğru Bulgar topraklann· 
dan gtçmclerlnl temin lçln BulgarUi• 
truı ycıll.:ırı lle dcmiryollanndan istlfıı· 
de cJIJecektir. Almanların emrine tab 
ıWı cnilccek olan bu yollarla d mtryol 
lan sr.rahate tayin edlcceltUr. 

3 - Abuan kıtaları Bulgar'latanda 
kaıdıkı.;a ancak evvelden tayin cdlıc· 
CEk şelılr ve köyler bu kıtalar tarafın 
dan ~!!'al edllebllccckUr. Bu vehir ve 
köyler araauıda Sofya da dahil bu 
luwnaktadrr. 

<I - Işgal kuV\'eUeri içhı IUzu11~ o· 
lacak hUtun bşe ve malzeme maddele· 
rl Bu.f:arlstaıı hnrlclnden geUrllecek• 
t!r. l."alnız Bulgar hUıd~meUntn borÇ 

tarım ödemek lçın vereceği bazı mad· 
deler bundan mUstesnadır. 

Bazı emarelere göre, Alman ordu· 
su, h'ç olmazsa Dltndillk, bu prtıara 
riayc: etmek niyetindedir. Bunun aebe 
bl de ~ahi11 kıınşık.lıklarm çılunuın8 

manı olmak arzusudur. Filhakika Bııl 
gar kbyJOlert hUkillJıeUn kendtıenne 

neler bazırladığmd:uı tıı.mamlle gafil 
bulu:.h.-.·ortnr. Fakat memlekette kll1 
derecede kuvvet yerleşince Almanla
rın bı. vatdleri bUtUn nazı vaidlert gt· 
bl un1.ltuıacaklarma şUpbe yoktur. 
~S!Ulf'L Almıın ajanlarile nazı tahrl" 
ltl\u-ııan daha şimdiden işe başlamış· 
larılır. 

DiğrT tarattan aynı muhabir, Al• 
man Mkerl kıtalannın Bulgaristan• 
vava«:n ntifuz etmeğe başlamı§ bU" 

lundu~nu ve şiddetli bir aksUUlmeJi 
dnlemı,k için bu sureue hareket edil· 
dftln1 kaydetmektedir. BugUn Buıgs· 
rlstru:ctu slynııl himayeye mazhar ol' 
mıyac. yalnız dört tngWz tebaaııı k&!• 
mıet:r. 

His ve Aşk 
Romanı 

Kartaı ıacia11 
(Bat tarafı 1 nclde) 

fak olmuş ve Anna da gebelikten 
kurtulmuştur. 

l:.ı.nnda maruz kaldıkları mııhrumL 
yet ve her tUrlU ız.lırap ~'ilzilnden 
bitkin bir haldedir, lf adelerine na
zaran, bunlar balıkçı kal ıklarına. 
binerek mı.limnos ve SUmbeki nda· 
larndaki İtalyan jandarmalarına 
b:ılık avına gitmekle olduklarını 
söylemişler ve bu suretle 2 şubat. 
la Sisıun adasına geçebilmişlerdir .. 

Pell yakında 

ı~a~~s~~ 
Vaziyet bu merkezde iken ab. 

la.smm kürtaj neticesinde ölme. 
sini ve doktor Hudaverdinin de 
adliyeye teslimini duyan Anna, 
hemen müddeiumumiliğe baş
vurarak vaziyeti haber vermis
tir. 

Anna, hem kendisini iğfal e_ 
den doktordan hem de kendisine 
kürtaj yapandan davacıdır. 

Tahkikata, birinci hAdil!letıin 
ta.hkikatını yapan mUddeiumu. 
mi muavinlerinden Edip el koy. 
muş her iki hadisenin dosyaları 
tevhit edilmiştir. 

I<'akat, da.ha ziyade şayanı dik_ 
kat olan §PY 12 ada hakkında ver
dikleri malU:nattrr. Bu adalarda 
açlık hUkilm sürmektedir. Kaç ki· 
şiden mürekkep olursa olsun her 
aileye gilnde 150 gram un, hafta. 
dn 120 gram kunı sebze, 100 gram 
pirinç ve 150 gram pat..ates, ayda 
100 gram zeytinyağı verilmekte _ 
dir. Şeker, kahve vP et hiç yoktur. 
Yegane tenvir vasıtası olan petrol 
ayd:ı. 250 gmm verilmektedir. Bu 
miktar o kadar azdır ki, halk ekse
riya karanlıkta oturmaktadır. 

Bula.ırk hastalıklar bilhassa ço· 
enltla.rda verem hUkUm silmıekte. 

Genç kız ve doktor Çıkrıkçı- cllr. Birçok kadm ve çocuk bitkin_ 
yan bugün mUddeiumumtıiğe lilrten ölmektedir. Ölüm vakalan 
celbedilerek eıorguya çekilecek- o kadar çoğalmıştır ki, 1talyan1ıı,r 
lerdir. , cenaze merasimlerinde kiliee çan -

ı .... ...., ... ,...."T"'I""""~ ................... ... 
larınm ~alınmasını mcnetmişle'rdiı'• 

Bu musibetlere maruz talanı-t 
yalnız adalar halkı değildir. ı.-1 
ordusu da aynı açlığa manı3Cluf• 
ltnlyan ankcrlerinin ekseri& fa • 
şi~m aleyhinde>dir. Her tayyare,. 
çışi şaşkınlığa sebebiyet ve~ 
ve askerler s·ğınaklanna iltica et.o 
mektedirler. Ancak aubaylar .. 
.zengin aill'ler, bir parça kokmııf 
keçi veya eşek etine ıo liret vere 
rek yiyebilmktedir. 
ll adada vazi~l tahammülfers' 

dn-. Ahaliden eağ kalanlar anca)' 
kurtulug gUnüniln yaklaştığını dil 
şUnerek dayanmak için kuvv<- bil 
.maktadırlar, 





FRANSIZCA (8) 
(Her hakkı Halx-r gazetesine 

Ç O J, O l\f R A 

P. Mbımce 

\"111 

1. s·ıı .. e fiıt agi cl'un .officicr, on 
"üt ete oblige clı· lui parler, dt> 
,i,ıre &\ cc lal: mal.; il\ L'«' on capo
ra1, i1 n·~· a pa., ii sr. ı;eucrı, et 

r'est un i-tre sans consequcnCf', 
lorsquc son escouadc n'est pas la, 
bftionn{'tte aa hout clu fosil, pour 
\"OU.'i men er m( 'ous n'ave:ı pM en· 
\fo d'aller. 

2. - \'otre parerıt a..Ul lP ma.l 

ele met'? dewnanda miss ~·mil d'un 
ton see. 

ll. - Jamah, madcnıoi~eııe: ~ 

ccıeur fenne comme un roc, 11ur 
mtt cornmr- sur terr<>. 

alttır.) 

KOJ,OMBA 

P. MC.rimlc 

vın 

1. Bir subay mc\rzubahs olsaydı 
ommla konuı;mak, be?"nber bulun.. 
mak mecburiyeti olacaktı, fakat 
bir onba~ı resmi tckcllUfata değ_ 
mezdi. OnbaJ.iı, mangası burada 
olmndığı, süngüsü, tüfeğine takılı 

bulunmadığı .zaman gitmesini ar:zu 
etmediğiniz bir yere s.izl göUlreml
:recek olnn ehemmiyetsiz bir mah-
1fıktur. 

2. Mis Lydia kuru bir sesle .sor
du: 

- Akrabanızı dcnfz tutar mı? 

3. - Asla bayan, midesi kara
da olduğu gibi deni.1.de de taş 

gı'lri.. 

4. - F.h bien ! ,·on<ı pou,·n 4. - Pek ii.llı.. dedi, yanınıza a· 
l'emme.er, dit-elle. labilirsiniz. Albay da tekra'r etti, 

- VoQ!! poG\"CZ l'cmmener, re. nlabllirsini1.. \'P g!Jzintilcrine de. 
peta lo ('()1onrJ, et lk oontinufırf'nt vıım etti!Pı. 

Jeur promf'nadc. 

5. \ "ers einq 

le eapitalnc Matei 
h<·u~ do soir, 

'int lus cher· 
cher \lOUr montcr iı hord dl' la ~o

ıöleüe. 

6. Sur i l' ı)Ort, Jlrf.s dP la yolf' 
du capitaln .. , ils truu,·erent un 

grand jeune homml' 'etu d'une re
dingot~ blf'ac J)(}ulonnec jusqu'ao 
menton, le tcint basane, kıs yewc 
nntrs, lif!-, biı>n fPndus, l'nir franıc 

f't !Oiplritn<·.I. 

7 •. \ l.ı ınaııil·rc dont il effa~.alt 
le,r.ı f.paule'-, a sa petitc moustaehe 

frlsee, on recoııııaissalt facllemıtınt 
un ınllltalre: car, it cette ~ıt0que, 
les m<>ustaehr.5 ne c-ooralerıt ııas 

les rucsı, et la ~u.nl.- na.tlonale 

n'a\'alt pa-. l'll«ore iııtroılnit dans 
foatcs lr!'! famillcl" la tenuı• ıl\·cc 

lr.-ı habltude-. dıı corı•" de ::ardr.2• 

8. Le jı•ıuu• lıomııw ôta sa ca~· 
quettc en ,·oynnt iP colonel, rt le 
remf'rda ı.an-. 

boos tı•rm~ ıhı 

J"f'nıfalt. 

emharrns et "" 
"<'n iı·ı• q u 'il lul 

9, - Ch,ımıc ıl«' voıt"- etre utile, 
mon san:on, dit iP c-olonf'l en hıi 

faf.,ant un -.iı:nr ilr ti-tf' amlcal. Et 
il enfrn ılans la ~olı•. 

ıo. - ıı csı <>ans gene, \"otre 
Anglaı .. , dit tout bas en italif'n le 
jemıP homme atı patron. 

1 ı. Cf'lui • el ıılaça !40n inch·>: 

800!!1 ~on reil gauclıc et abahısa lf'S 

ncax •·ftiıuı de in bouchc. 

12. Pour qui cıomprt•ııd' le lan

p.ge des ıdgn<'@, N'Ja \'oulaJt. dire 
qae l'Anglais <>nt.endalt l'ltallen et 
q'llfl e'etait un hommc bbarre. 

5. Ak!jarn üstü beşr> doğru kap. 
tan Matci yolculannı iskunayn ÇJ· 

karmak üzere çrkngeldi. 

6. Limanda. kaptanının sandalı 
yanında çenesine kadar ilikli mavi 
bir redingot giymiş, yUzU ı->smer, 

gözleri kara, canlı ve pek iri, seı:ı
best ve zeki tavırlı uzun boylu bir 
delikanlıya rastladılar. 

7. Omuzlarını dik tutmasından, 

küçük kıvrık bıyıklarından bir a,S..; 

ker olduğu kolayca belli oluyordu; 
çünkU, bu devirde bıyık bırakmak 
herkesin mutadı değildi ve milis 
tC§kilii.tı bütün smıflnra askori ü
niforma ve giyimi heni.iz yayma. 
mışt.ı. 

8. Genç adam albbyı görünce 
ka.cıketlnl çıkardı ve serbestçe, mu.. 
vafık kelimelerle kendisine gös. 
tenliği iyilikten dolayı teşekkür 

etti. 

9. Albay dostane bir baş işareti 
yaparak : - Size faydalı olduğum 
için memnunum, çocuğum, dedi ve 

sandala girdi. 

ıo. Deli.kanlı kaptana İtalyanca 

olarak fısıldadı: - Senin lngiliz 

laubali. 

11. Kaptan ı:ıehadct parmağını 

sol gözü altına koydu ve ağzının 
kenft.rlarmı büzdü. 

• 12. lşareUeıin ıiilini anlayan 
kimse için bu, lngilizin İtalyanca 
ı:uıladığmı ve tuhaf bir adam oklu· 

ğunu anlatıyordu. 

(1) 11 n'y a pn.s i\ sc gener: seremoniyi icap ottire<:ek bir Rey 
yolır, tekelltiflU olmak zarur~ti yok; sc gôncr, kendini sıkmak, sıkıntı
ya. kallanmak. (2) Ne couraic·nt pas lcs rues, herkesc,;c mutad de~ril_ 
dl (her yerde gön1Imilyordul: courir les nıes, herkesçe mnlfim ol· 
ma.k. herkesçC' mut.ıid olmak. (3) La tcnue avec lcs habltudes du 
corps de garde. askeri Unüormn g-iyinmc. (f) Pour qui comprend cc
lui qui coıoprend, anlayan kilI'Be. ıç!n (nnlıyan kimseye göre), 

------o-----
ANALiZ veTEORt 

1. A!fllifdakl cümleleri türkçeyr 
çmirlnlz ' e bu parra> ı g<'çen 
ilfll'llte \"erilen framm:ea ı•an:a- ilı• 

.n-.yese edbıJz: 
- Matei. fit le ooloncl, assuı e 

que 80rl protege est d"unP. fnmillP 
de "caporaux". Blzarre pays oiı 

.._ J'"t~ ..., N19"M'11! de 

pere en ftll ! Maia puiaquc cP n'est 

qu'un caporal, c'est un etre sans 
consequence, et il n'y aura pas a 
nous gencr vis-a..vıs de Jui. 

2. A~ğlilaki ""ailen' cenıı ' 'e• 
rinlz: 

a. Quellc question miss Lydla 
posait.elle a.u patron? 

h. Quand enhıı.t-il damı la yole? 
c. Qui y avait-il sur le port? 
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1939 
Harp tarihınin 
Vesikaları 

Belcika 
nasıl 

teslim 
oldu? 

Belçllıa Kralı 

Lıopold vat•aıaa 
tbanet delil blllkls 

blzmet etmı,ar 
YAZAl'1: • 

SabıT' Amerikan Oumhurrci."ti 

HERBERT HOOVER 
ve 

Amerikanın Belçika sefiri 

CUDAHV 

-4-
Bu zatlar çok samimi ve ·vatan 

için her §CYi yapmağa hazırlar. 
dı. Bunlar Kral Lcopold'u Bel. 
çikayı terketmesi için çok taz. 
yik ettiler. 

24 mayıs gecesi, harp bütün 
şiddetiyle etrafa alev ve ölüm 
saçarken Leopold hiikiımet erka
nı ile istişarede bulunuyordu. 
Kendisine bir kaç saat sonra 
memleketi terketmesinin miim. 
kün qlamryacağmı, bunun •,;r 
vazife olduğunu telkin etmcğc 
çalıştılar. 

Kral kılını kıpırdatn1adan on. 
la.rı dinledi. Hem hükfunetin 
hem de ordunun reisi olduğunu 

söyledi. Ordusınıun başmdaıı 

ayrılmıyacağmı ilave etti. 
Nazırlar hararetli kelimeler 

sarfettikten sonra İngiltere yo
lunu tuttular. Alman tayyareleri -
gelerek Belçika il7.erine ask 'ri 
vaziyeti gösteren risaleler attı. 

<•u dtwaoa olnıyucuı..,_,... p · 
HtemlJı J'aalad&k1 0.-lıa ~ 
;'hdel"fft!k ıert 

lfYLllNllE TEICJ...In...Sr.1, l f Ar.4 
111.A, l~ ı.-:ıuun:, .u.na. • ... T.llıl 
gtı.f llic..r1 mahtyeU b&Ja olaıya• .lıııl· 

ı:nı.: ııınıarı ,.ruıır ··~·> 

Evlenme teklifleri 
• Boyum 1,70, yaşon 22. esmer lu· 

vırcık ımçl: yakışıklı bir gencim. 80 
Ura n.oa,,ıı devlet mcmunıyum. Liseyi 
ikmal elUm. Boğazlçlndc iki evim var. 
lııtanbuilu ve kimsesizim. Benimle lul 
y:-.t aı·kadaşı olmak istıyen bayanın 

16-2(1 yaıılnrmda olmu.sı. güzel. ev lş· 

lf"rlndoz• anlayan, temiz ve d{hilst ah 
laklı olması IAzmıdır. Fakir aileden 
olma..,ı tercih edilir_ Kabuı edenlerin 
bir resmlle <K.l.Ş. MET! nımuzuna 

itimatla ml•ktup yazmalnn. 
• 26 yuşındayını, boyum 1,78. kl· 

lom 74 tur. Harem kanununa göre 
(20X3) 6li Hnı ınaa,,b devlet memu
ruyum. Mesleğim oldukça serbesttir. 
Şimdıye kadar biç ev.lenmedlm ve ha 
yatta )'alnızun. Kendime mUtenaaip 
yaşı eı. qağı 18·20 arası ve meaut blr 
yuva kurulnınlı:ta istenecek eyaatJ ba
tz bir t-ayanla ebedi bayat arkada§ı 

olmak eaıcllnde)1m. Tahsili Uk llA orta 
arası cıımalıdır. Bu arzuyu kabul e· 
den trı.llplerl~ Haber gazetesi va· 
mtası.f" (A.Ö.K.) remzine mck
tuplan:ıı ve 9X12 ebadmda bir de boy 
fotoğrafını göndermeleri blldlrUlr. 
Fotoğraflar inde edilir. 

• Asil, ciddı ve kıskanç bır kızım. 
Kısa boylu, kıvırcık saçlı ye§ll g~ıa, 

kumrıu balık etindeyim. Sadik bir 
memur veya subayla evlçnmek lstlyo
rum. Yirmi lkl yaşmdaynn. Şimdiye 
kadar d:ı. ıuııkançlıgtm y1lztinden evle· 
nemeıilm. Ev i§lerlni bilirim. Oldukça 
okuyur yazmam vardır. 30-35 )'&fla· 
ı-mda ortaboylu, kumral olmuı. evlnl 
ldortı edebilecek bir kazancı bulunma· 
BI Ilzımdtr. İl!Uyenler Haber gazetcaı 
vaaıbuıihı ıL.E.) remzine müracaat 
edebilirler. 

• Kırk Y&§Wdayım. Kumnllım. Ba· 
tık etlndc ve orta boyluyum. AlatUJ'· 
ka ve alafranga piyano çalanın. lkl e· 
vfm ve ayda azamı 80·90 Ura gelirim 
de v~rdtr. Kendi seviyemde, kırk bet 
yaşl,.rı atasµıda ~un tıoyıu. kumra.ı 

eYkıe sadik bir bayla wlıelUDe1l lılU1'0-

Bclçlka bıl§\cklli l'a.ul \un :lcıt•laud 

lar. Risalede bulunan haritanın 
altında şunlar yazılıydı: 

"- Arkadaşlar; vaziyet bu 
merkezde. Sizi idare edenler 
memleketi terkederek tayyare 
ile kaçtılar. Sizin için harp bit. 
miş demektir. SiJRhlan indiri_ 
Diz.•• 

Alman risalelerinin bütün söy
ledikleri doğruydu: yalnız doğru 
olmayan bir şey varsa o da Kral 
Leopold'un memleketi terketmc. 
diğiydi. Kral bu risalelerden ha. 
berdar olunca milletine bir me. 
saj gönderdi: 

''- Arkadatılar; 

çok iyi biliyordu. İngiltere erka. 
nı harbiyesine vaziyeti bildirmiş 
\'C teslim olmaktan ba~ka bir ça
rei hal olmadığından bahseden 
mektubu son bir \·asi~~ lname o. 
larak general Sir John Dill'e 
verdi. 

I..eopold memleketini ve aha. 
lısini terketmiycceğini söyledi. 
Mektup ertesi giinü Bukingam 
asrnymda bulunan İngiliz I<rn. 
lına verildi. 

Kral Leopold'u iyi tanıyan 

İngiliz donanması am;ralı Sir 
Rog<'r H<'yes Çörı;ile te!e\on e· 
derek Leopold'un hnklı olduğu. 

nu ve Belçika ordusundan dahıı,, 
fazla bir şey beklemenin gayri 
insani olacağım sUyledi. 

Harp son safhas11. ginni!!ti. 
Binlerce insanm hayatı askeri 
kontrolu altında bulundı.ranlar 

teslim olmaktan başka bir caı 
~örmezler. 

Da.ha fazla mukavemet etmek. 
ıe hiç bir şey elde edılC'mezdı 
Teslım olmaktan b:ıı:;ka \"errlen 
herhangi bir Karar korkaklık 

·~·a taassup demektir. 
27 mayısgünü. Kral Leopold 

böyle bır karar vC'rmek zamant. 
nrn geldiğini anladı. 

Ordusu teslim on yedı gün· 
dür ric'at edeıck dövüşüyordu: 
bu öyle bir harpti ki. insan etı 
ile makinal .. r durdurtulmak iste_ 
niyordu ; Ordunun kuv\· mane. 
viyesi mahvolmuştu. Böyle bn 
vaziyetaltında herhangi diğer 

bir ordu isyan ederdi: zıra heı 
akıllı Belçika askeri muharebe. 
nin bittiğini ve daha fazla müca 
dele ctmmin af olunmayacak 
bir hareket olduğunu biliyordu. 

Lcopold İngilizlerin İngiltere. 
ye çekildiklerini biliyordu. Fran 
sızlar dağıtılmıştı. mal teslim 
karc!nnı vermeden evvel, 68 incı 
Fransız fırkasının Dünkerk'c 
nakletmek için kamyonlar gön
derdi \•e Fransızlar bu "'iy<'de 
Diinkerk'e nnklolunabildiler. 

(Dct'<lmı t·ar) 

Beklediğimiz büyük muhare· 
be başladı. Muharebe çetin ola. 
caktrr. Bu inıtih'anda hi.itün kuv. 
vetimizi ve gayretimizi sarfo. 
deceğiz. 

Askerler, 
1914 te müstevliyi durdutnnı§ 

olduğumuz aynı araır.i üzerinde 
dövüşeceğiz. 

Belçika, vazifeyi şerefle başa· 
racağımızı umuyor. 

Subay ve Askerler, 
Ne olursa olsun, sizin mukad. 

dcratrnı:r. benim mukadderatım 
demektir. 

Kadınlar ıçın en 
kolay jimnastik 

hareketleri nedir ? 
Sizden kuvvet. disiplin ve iti. 

mat jstiyoruın. Davamrz doğru 
ve haklıdır. Allah ibi?.C yardım 
edecektir. 
Vive la Belgique, yl!-Şasın Belçika 

Doopold 
Harp sahası 25 mayıs 1940" 

Kral Leopold mukadderat1nı 

rum. Elimden ev işleri geldiği gibi teı 
zWğim de vardır. A% çok okuyup yaz 
ma bWrim. Asil bir alJeyc meruıubum 
Yıılnız kıskancım. İsUyenlerln Hntw'r 
gauıtes! vaıııl.tısllo (S. 5.) remzine 

1 ı arayanlar 
• Ortanıektep mczunuyuın. Ya.c;ıım 18 

dlr. Allo vaziyetim okumama ımkluı 

vermemi§t!r. Kendime bir iş rica edl 
yonım Ya~rhane<h:ı, tlcarcthııncde ça 
lışır kitap evlerinde satış yapabllırlm 
Slnema gişesini idare ederim. \'clh:ı 

mı buna benzer mllessesclcrdc çalışa 
bt:inm. Arzu edenlerin Haber gazete:,i 
vasr:.ııs:lle <l. ~.) remzine ınllracaat
lar1 r:tca olunur. 

• llk • e orta okullarda !n.n uzca. 
riyaziye, Ulrkçe derBleri Yermek ll!tl 
yeıı bir bayan •ardır. ts•-ıı::ııerlı. 

(R.İ.) nımuzunn mektupla mUrftraat. 
lan. 

Uıserun U lııcı llıAıtına deYttm edi_ 
yorum. Bazı eebeplerden dolayı öğle. 
lerdeıı aonra çahımak mecbıL'1yetıa. 
deyim. lstiyenler Haber gueteat (Ç 

Ç> rumuzuna mOracaat. 

• Ltııe 10 uncu eınıt tab.sllli ve 325 
doğumlu usulü de!teriye vl!Jufım. 

Tica.rethanclerde b8§lıca muhabcratı 

idare edeblllrim. İll§cml temin için ya. 
tacak yerim temin edildfğfnde 20-25 
Ura ile herhangi bir işdo devamlı ça· 
ııpbillrim. Oteller ve yazıhanelerde 

bir iş vermek IQtfunda bulunanlann 
HaheY gu.eteslnde (M. S . 60 -1} nımu 
SUD& mOracaatıannı rica cdiyonım. 

•Lise mezunuyum, Almanyada mU
bendlsllk tah8lU glkdUm. tsUyenlere 
evterinde buausl Almanca ve Ulrkço 
derileri vermek istiyorum. Arzu eden· 
lerin Ha1>er gazetesi vuıtaslle (A.!.L 
S .) rumuzuna mUracaatlan. 

Aldırınız 

1 - U•lf.U!ıf/ GEVŞEKLiK 

VEREN HAREKETLER: 
Bir sandalyeye oturarak ar. 

kanızı dayayınız. Sonra vücudu_ 
nuzun yukarı kısmım sağa dön. 
diirürken kollarınızı yukanya 
kaldırınız ve bu hareketi sola 
dönmek suretiyle de tekrarlayı
nız. Ba~mızı dizlerinize değdi. 

rlnceye kadar öne eğiniz. Kolla. 
rnuzı da gevşek bırakıp yere 
değdiriniz. Bu hareketi kendiniz
d<! bir gevşeklik hisı:ıe<1.inceye 

kadar tekrarlayınız. 

/!,- 0'1U7,LARI GEVŞETEN 
T! AREKETLBR: 

Dik oturup başınızı enseye 
değdirince\·e kndar kollarınızı 

dümdüz dizlerinize toplayıp C'l· 
lcıinizi sıkı sıkı tutunuz. Bu va. 
ziyette bir iki saniye durduktan 
sonra tabii hale gelip yine tek. 
rarlaymız. 

3 - GERDANI SARKITMI. 
YA, ~ HARl'~KETLER: 

Evvela başınızı öne eğerek 
3·öğsünüze değdiriniz. Sonra b~ı.. 
~ıntzı birdenbire l:aldırıp arka 
nsenize dl'ğdiriniz. Sonra ba~ı

nrzı düz vaziyete getirerek bir 
defa sağa. bir defa da sola dön. 
diiriinüz ve eski vaziyeti tekrar. 
!ayınız. Bu hareketi de dört heş 
defa yapınız. 

4 - KARIN ADALEl.ıERl 
/<}iN HAREKETLER: 

Ayaklarınızı önünüzde bitif;. 
tirerek dimdik durunuz. Ve kar
nınızı miimkün olduğu ka<lar 
i<;eri çekiniz. Ve bırakınız. Bı 

hareketi on defn • krarlayarak 
Jİr müddet istirdhat ediniz. Bu 
hareketi 1' eı- gün birer fırsatla 
tekrarlayınız. Duruşunuzun <;ok 
düzgün olduğunu görürsünüz. 

.5 - KARIN VE ARKA 
TIAREKETLERI: 

Evvela dümduz uturunuz, ba. 
caklannızı ayırınız ve tedrh. 
başınızı ve gövdenizi öne eğerek 
cllerinizi dizlerinize koyunuz ve .A.failM nıamla.n )'udi Glu o-

kayueularmama aamıar..- c••• karnınızı içeri çekiniz. Sonra 
mektuplan ldarehanemtzde• -.ergUJt doğrularak kolunuzu dümdüz ol. 
.ııaıatuı «Jtle1'9 kadar ttya aa.a.t ı7 mak Uz.ere dizini?.e koyunuz ve 
dea .oara aldırma.lan rica o1UAur. bacaklarınızı birleştiriniz ve kar 
(XX?D (: Son gelen mektuplarını iki 
g0n tçınde aldırmalıdır. Aldırmazsa runızı gevşetiniz. Tekrar eski va-
mekluplar malırcçlerine iade edilecek· ziyete geliniz ve bu harekti bir 
Uır..., ' kaç dfa tekrarla.ymız. 

Annelere 
Tavsıyeler 

Bebekler nasıl 
uyumall ? 

Çocukların ilk hayatları sJt 
emmek ve uyumaktan ibarettir. 
Yalnız günde iki saat banyo za .. 
manian ve aradaki fasılalarla ikı 
saat uyumasa bile günd" yirmı 
ihi saat uyur. Çocuk uyku esna .. 
sında bile olsa muntazam besle 

1 me saati gelince uyandırılmalı .. 
pır. Bu suretle muayyen itiyat 
sahibi olmuş olur. 

Sıhhatli bir çQcuk. tiç ı:ıaatlık 
muntazam uykudnn sonra gıdası 
kafi olduğu takdirde uyanır. 

Bazan iki veyn iki buçuk sa;.tte 
de uyanırsa üç saati doldurmnlt 
üzere uywrrnlrdır. Bu vaziyet ııcr 
zaman oluryorsa yani çocuk ii<: 
·antten evvel uyanıyorsa gıda .. 
!';lnl'1 az \'eya kuvvetsiz olduğu· 
na hUkınetmek lazımdır. 

Çocuk. altı aylık oluncaya ka .. 
dar her gece muntazaman saat 
altıdan ertesi sabah sa t altıy:ı 

kadar olmak .ızere on iki saat 
uyur. Her gün d<' bir defa ss .. 
bahlcyin bir defa da öğleden soıı 
ra olmak ü?.ere ikişer saat dahil 
uyur. 

İki yaşına bastıktan sonr 
gande iki defa uyutmamalıdır 
Çiinkü bu takdirde gece uyumaı-
Bu vaziyeti ço<'uk 4, veya 5 ya .. 
~rnu gelinceye kadar devam et .. 
tirmclidir. llk zamanlarda b 
uykuların açık lıavadn coeuğı 

uabası içinde olması daha fn) 

dalıdır. 

Çocuk yedi ya.c:ına gelince) 
kadar akşamları saat altıda Y" 
tırmayı usul yaparak geecleyııt 
çocuğa on iki saııt uyku uyut· 
malıdır. Çocuk yedi yaşına gel .. 
dikten sonra da on yaşına kadıtf 
kadar her gece on saat u) ku U

yutmalıdır. 
ÇOCUK ~EREDg 

UYUl\iALIDlR? 
Bu da mühimdir. Ço<>uk rntı

hakkak annesinden ayn yatrnıı
lrdır. Yatağı mümkün oldu~ 
kadar sert olup yastrksız yatırı " 
lıdır. Odasında aç1k penc<>r b 
lundurup kalın 'gecelik gi~ d 
nıelidir. 
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Karaağaçtan Galataya 
kadar tarihi bir gezinti 

1 ürk Dıl Kurumu Yay nıartndan 

Yeni Türk _4rgosu 
-3- , 

Piripa§adan Haıköye, Haıköyden T ersanei 
Amireye. 

MACERA ARAYAN BAYAN 
BWldan altı yedı yıl önce. Ha. retli muharrJr kıtabm basmdakı 

her gazetesinde, ben bir Argo tn.rihcede eski tulumbacı ve sc
lfıgatı neşretmıı~tim. Gazete say. mai knhvelerınden de bahsetmiş 

~u~n İstanbul sahillerind?'ki 
~ıhı gezintimize, Piripa§a, Has 
koy ve Tersane boylarında de

ediyorsun. 
Zamanımızdan yüz yıl kada· 

eVVe) bu sahil boyunun •. ıar.za· 
rası şudur: 

"'~iri . p_aı:ıa icıkclesi, yamnda 
A:~ reıs•n kahvesi ve Baki ef·n 
dının kayıkhanesi, yanında bey
lik kumbarahane ve demirh<ıi.e 
ve tophane, Mimi zeminin tuğla 
harmanı, yanında H~ı Sadığın 
h~anı. yanında ka'lafat yeri, 
terzı İsak yahudinin hanesi, ya· 
~~da Hamam iskelesi, yaru:.~·a 
vivaslJ Alinin kayıkhaPCSI kalfa 
Ylhudinin hanesi, Demfrlu.ne 
~= ı Y up a~ • ıc.. ~ inin • 

s·..sı, Ye"";:n 1b.·ahirr agva arsa.. 
T •ı• İ n ., 

a 1 ~ıı.,k ''f' lı . · ·- :n. ' ve 
kav:khane, Ali Haskinın arsası 
Yahu~ilerin sıfu salhanesi, t..ıt~ 
~ane ıskelesi, ı<ayıkçılar kehyası 
• U~fanın !·:.hvesi, ipe!{çi ~·a· 
:u~·~ln hanesi, sabık gU~ .J: 
~nu~ı hacı İf:mail a<Yamn arsası, 
• esım vahudirıin hanesi ve aı
~31· a· ncu o 'ı Yasefin hane::.i, 
anında Diviti~zel karısının arsa., bov . • gçacı Salamon yahuc.i 

ııın kavıkhune ve hane::.-i. Be~:er 
~i hanıanıcısmm irloy yah1.t· 
!ne- ve kayıkhanesi Sa1·~1ar 0 &lu H · · ' k~ . ayımın haneı::i, Hasköy is

esı. 

k~·ıaskay iskelesi, yanında :..a-
"ud sınaılin kahv .:, yanında 
~~ oğl_u yahudinin hanesi, ya· 
kur ~ı mollan~ kayıkhan;:-.r. i, 
nı bın .... e Tersaneı a:nire l.arıta· 
bi kol!armm kayık!1anesi, kuı
F n~t' Bostanıı Osmanm kahvesi 
Li ~~ıh sultan Mchmcdin ihya e• 
~.carnıişerif .• " 

r~ p:ı.şa : 

k!hliya Çelebi Pirl.,PaRa h_aJ: 
,el. §unlar: yazar: .. Baywt 

1 ve Selimi evvel devri vüze
ı!'ldan Kara Piri paşa . bu ye:

ı.n i.bu havasını ~ip '!>fi' .ı.· 
. afnıda bir bahçe bina ettirmi§ 
e t'vabıine bur .. da bir kas.- ·,a 

ru l olunmasını fc.rın:ın etmifltir 
•e Piri p:ı~ denilmt'Sine sebep 

Udur. Bın kadar bağlı bauııc:i 
atnur L ne'erd;r .• , 
P"ri "'~ ı.. escic!i, fevkant b.r 
esc1ddır. Altı mahzendir. EA· 

'si Piri Mehmet p:ı..~n Silivride-
1 ın "hur camiin u.vlusunda l!leU 
nd1;1r: 940 da or. · ölmU.~tur. 
ese;dın yanındakı tek hamarı... 

a Piri pa .. amn binas·dır. 
~ğla ve kl:e:n;t hannanlan: 
Pıri'">"'"'ad<' t ;;ıa ve k" + 

a 1 ıre •-r_mln an on altıncı asırdan· . ı: me<-l-ıurdu. Evliva Çelebi 
_ırı nı:•<-adan b"' ederk~: ''iki 
ib kad'lr kiremithanesi vnrerr. 
uralarda denizden temmuz a· 
nda arnavut dalgı(')ar bir türlU 
ı~aıı camur çıkr.. .... ,~ki b~a 
·ı tja hı11'T1?!'!8Z. 0 C8M•ını ~e" 
' erd~ Çtkrınn çamurlu~:'arda 
tı;uturıar. F'n·lt rriia Y"' ..ı"r ha· 
a an· l·tan 1 • r sonra. am .. e ic;ı ... .; 

"' .... .,,·1arile ri-Tner. vuPı•ruı-
u:~I B•,_nda_~ yaT')!lan kiremit ve 

1 a PI§tlr,.ı vakıt sivah ren •ini 
~1!?Va t->'-vil P~"'r. B'ltıln fs
~ul ev!edinfn cl<t"11an bu ki· 

e~ıtten örtınnr. lstanbul, sreri-
ö h:ıkana serapa kıpkırmızı 

MlnUr, Piri paşa kı:ıqab;m:un 

Ka.'l.il bey: 
D Y CUı.k oldu Omere ".!emişti 

ve:n kAtibi Cemal ı ~lebı ek 
SJtaQa ~ 

bu tnecliste bulum.yor 

~-·~ sen de. Bu. seı se..;nin 
:r · Padi1ah onu meyhaneden 
1 

eliyle Yakalayıp zindana at 
rıt.ış Bundan daha tabii ne ola· 

kd!remit ve tuğlalan me<-'ıurdur,, 
ıyor. 

.~s~e.le bac:ıı ciHkl·t.nıarı: 
.. Pırıpa§ada iskele başında iki 

Yll~ ~adar dükkan• , "rs:ı. da ek
~:ısı. uı_evhane vç ·bozaha..eaır 
Çunkı hmanı ıat;f 0ı~ ,~nW!.n 
~emiier orad:ı. kıf'l?r. r.e]"'liciler 
ı-:.> ,.....,ybane :bab drr" Evliya 
Çelebi. 

p· haı::a.nın suvu: 
Pirimı.ı:ıa ka"'lb.,~r. on ye.1:~ i 

a~rr c.rtasma knd-ır mısuzdu. Pi· 
r · - . :ıyn i!!c suvu g-etire.:ı dörc~ · n 
c!i .M ... hmettir. Suvu, lr"ls~ı':>a ha· 
nc'"dP. Nr bağdan gelmeı'tedir. 

Has1<öy: 
Evliya <"'~1E-l-i S valıatnam n 

d_t.> _Hasköyün de güzel bir tasvi· 
}"1J"1 l-.,1_., •tn'"IZ. 

''J.dı J-T., ... ı.;.: . Ni1r sıma bi. mü· 
zevven selıirdir. On bin ka~ar 
kat at, b'.'lhr ii ziba hancleıi 
varı:lır. Bazı bağlarrnda lirı.on, 
tıının,. hn-·1 "'ıtr. Hrı1~sr ]Ptif· 
tir. Küpe1ioğun -1, Mordohay, 
Nesim, Kemal Tam Yahudile
rin lrnn<'lerinin b~hc:clerind<' olan 
limon ve narlar bir bağda l:u_ 
lunmaz. Ilı.. sı Galat:ı kadıht'J_ 
na tıı.b;dir. Liı.kin aynca subaşı. 
sı ve yeniçeri çorbacım vardır. 

Han, imaret ve medrescı:;i yok· 
tur. Bir h~m:ı"'lı , bir MUslUw:m 
mahallesi vardır. Geri kalanı 
on bfr mahalle yahudi mahalle. 
leri<?ir. 

Hasköy yaht•dılerl: 
lstanbul yahudileri on yedinci 

asır ortalarına, Köprtililler z;;. 

manına kadar, Yeni Cami ve ci. 
varında otururlardı. fstanbulea 
bilyük bir ytngın oldu. Yanan 
yahudi evlerinin enkazı arasın

dan , Safiye Cultaı · başlat ,, ya 
nda kalmış olan camiln (Yeni 
Cami) eısası meydana çıktı. 
Turhan valde tarafından bu ca. 
miin kenJi adına ihyasmA. karar 
veıiJince. evl"ri yanan yahudile
rin arsalan isti, .. :r.k olundu. 
Yirmi camiden fazla yahud 
Has'{öve isk" 11 edildi. Cümles: 
11.000 kadar yahudi idi. Has. 
köyde 17 nci a - ortasında. 
Küpeli yahudinin mesleği elma 
suyu, Tiryandefil adında.ki Ru. 
mun da misket prabı erenler 
arasında meşhurdu. "Yahudi 
peçe~lerin terbiye ettikleri şef
talilerden gayet iyi içilirdi 
evl;va." 

Hasköy kasabası sık s·~ yan. 
gmlara maruz k~ · ıştır. Cevdet 
paşa, 1219 c·~ ola ı büyük bir 
yangını yazar: "'Hasköyde bU. 
yük iske!e civarındaki boyacı 
dükkanından ateş çıktı. Aynrı'ı 
kavak önUnden ~-.kalar denilen 
yere ve oradan KuI"lbaracılnr 

kıl]lalan civarında Tuğla har· 
manlarma kadar besyüz kadar 
ev ran"lr. YUz e:!i kadar ev de 
yıktırıldı.'" 

Dalgın lawrla ada1,vm. 

Süheyla da yU::b:nlerce kaöm 
gibiydi. Fakat, o kendisi.ru her. 
kesten daha güz""l farzederdi. 
Pek genç te def;ildi. Bununl 
beraber kalbi hiı.la kocamamıştı. 

Hala roma.'1tik bir sevgiyi, şa. 
ırant. bir aşk gecesini sık sık 
rüyasında görüı dü... llkbal. r 
gelmişti. Umumi bahçeler<le, 
parklarda ,türlü türlü çiçekl .. 
kokulu tarhlar arasında &.ğa 

soJa &erpilmfş kanapelerde, bf • 
rı!lirine sokulmuş çiftlere; ve. 
yahut, birisini bekledikleri ta. 
vırlarından bcJJi olan gençlere 
rastlam:ığa başlanmıştı. 

Uzun tereddliCerden aonra, 
bir iıdndi vakti, Eayan Silheyliı. 
büvük bir dıkkatle tuvaletini ya. 
pıp en şık elbisesini giydlkten 
sonra; o da Gülhane parkına 

gitti ve dalgın dalgın oturan ir 
bayın kanapesine oturdu. 

Bayan Süheyla.. dal:m bir in. 
sanı alaka.dar etmenin kolay o. 
lacağıru düşUnüyordu ... 

Havalaruı vaziyetinden, dUn • 
yanın gıdişatından bahsede~ 

ahpaphğı çok çabuk ilerlettiler. 
Kanapesindeki adamla, bu 

kadar çabuk tanışmasından ce
saret alan Süheyll, karar verdi: 

- Eski filM.Oflarm kitapla.. 
rında, insanlar yalnız kalmama.. 
lıdırlar; diye yazılıdır. Bwıa 
rağmen, ben çok yalnızım. 

- Peki niçin böyle yalnızsı. 
111Z? .. 

- Çünldl hiç kimse beni anla
mıyor! .. - Bayan SüheylA, in. 
sana bir şeyler vandcden bir 
iç çekişile devam etti: - Er. 
kekler çok egoisttirlcr. Hiç biri 
karşısındaki bayan mes'ut mu 
yoksa bedb:ı.ht mı diye dUşUn. 
mUyor. 

- Ah evet! Fakat, biç evlen
mediniz mi? 

- Evlend;m. Fakat adeta ko. 
cam yok gibi... Kr"!:!m, can sıkı. 
aı ticaretleri i~in Hindiçinjye 
gitti. 

- Hindfl'fniye mf gitti? ... Vay 
canına!.. Fakat size herhalde 
mektup gönderiyordur. 

onur.. cli}'e söyler.ıneğe başladı. 
O: ·· n bir başka haremaiası or 

•.aycı ~yit bir IAJ a ttJ: 
- lyı ama. Omer. Lukreçyayı 

nerden taıııror? Onun hakkında 
padiı,.aha malfunat vermek üzere 
sarava geldiğini söy.emı§ .. Acaba 
bu dcğru mudur? Eler dolru ise, 
ısıl Utiraya uğnyan Omer olsa ge
rek .•. 

- Hakkınız var. asilzademl Bu · C:ıferafa bu sözleri duymamaz 
herif Pm; sarho~. hem de kü::ıtab Wctaı• gelerek: 
bır ,,ersendir Ontine geJer.e ıftira - Omer. efendimiıin huzunın· 
abyor. Padi§abrn huzurunda öm da 6ylt> saçma ~yler s6yledi; öyle 
rün,ie ağzına clirhem içlo koynu yalar .. ar savurdu ki ... Hünkar bile 
yan A.ılerdba§Inın bile gbli gı.tı onur. bir mecnun olduiuna kani ol 
içki içtiğim söyıedi. du. üten böyle olmasaydı, öme· 

Cafer ağa kurnaz br Araptı Ni· rin ~ı çoktan wru'muştu. 
bayt>t Kfunil beyi de tahrik etme· ~mil bey hayretle sordu: 
nm ro:unu bulınuıtu. - Şuna buna iftira eden bir a· 

Kilerdba§ı Kamil bey bunu du dama padiplı nasd oldu da merha 

kanapuine oturdu. 

- Bana sık sık mektup yollu. 
yor, fakat ben yine yalnızlığımı 
hissediyorum. Hem bu mektup· 
lar beni na eıl tatmin edebilir? 

- Sizin böyle ~O.baht olma. 
nızdan dolayı çok müteessirim_. 

- Ah! Yalnızlığımı unuttura. 
cak bir arkadaş bulabilsem. 

Şimdi. bayanla pelc alakadar 
olan -Oalgrn bay, çekine çekine 
Bayan Süheylaya sokuldu: 

- Aziz Bayan, size bir şey 
rica edebilir miyim? ... Fakat çok 
rica ederir· beni mazur görünüz. 

Silheyla, cesaret vermek için 
hitap etti: 

- Aman efendim ... Çekınme. 
yiniz. .. Arzunuzu öğrenmek h;in 
sabu-s1zlıkla bcklıyorıım. 

Hava kararmağa başlamıştı. 

Parktaki çiçekler, etrafa insaru 
mest eden bir rayiha dağıtıyor 
ağaçlardaki kuşlar gelen geceyı 
selfıınlar gibi durmadan §akl· 

yorla.rdı. 

Daikm iida.m, çekme çekme 
devam etti: 

- Beni pek fazla cür'et.kir 
bulaeaksmra. Fakat beni anla. 
mağa çalışmalısm:aı.. Çünkü, 
şimdi öyle müşkill hır vaziyet.. 
teyim ki: daha fazlasına tabanı. 
mille kudretim kalmadı. 

- Siı.e tekrar ediyorum. te
reddüt etmeyiniz. Ben her şeyi 
anlarım ve affetmesini de bili. 
rim. 

- -Sözlerimi reddetmeyiniz 
değil mi? •. 

- Hayır sizi memnun etmeğe 
çalı§B.cağım... Hem sUıi reddet. 
miveceğimi gözlerimden de mi 
okumadınız? 

Nihayet. dalgın adam son bir 
gayretle: 

- Peki Sizin lrn fy1 sözleriniz 
beni bUsbütün cesaretlendiriyor. 
Hindiçinide bulunan kocaruzm 
göderd;ği mektupların zarfların. 

daki pulları bana vermek ne?.a• 
ketinde bulunur musunuz? Çiin. 
kü ben bir pul koleksiyonu mUp. 
tel~ıynn. 

VAHiT OR.GUN 

fasında. tam otuz gün sfircıı bu b d Ar 
800 • 1000 kelimelik lügat ıçin, ve ura a tuhımbacılJkla go. 

yıı bırlbirile nek sarmaş, dolaş o zamanlar bana bir çok hususi 
göstermiı:ı. sonra da eskı tulum. müracaatlar edildiği ve bir çok 

kitapçılara da bunun basılması bacı kahvelennın me<iliur scma-
ıcl, manicı , km.ımacılarınm isim. tavsiye olunduğu haldi", rPdı.>nsc 

İstanbul kitapçılarından hiç bı. ll~ı·ıni .ıyarak bunların muh3. 
rı. bunu basmaya tenezzül et. tablarınm. yanı dinleyıcilerınin 

· de kumarbazlaı, mantarcılar. mcmıştı. 

800 . 1000 kelimelik kadar o. papclcilcr. kalpazanlar, mıskin· 
ler, karmanyolacılar, ma.nitncıl· 

lan bu lugat. tabii tam bir Ar. yankesiciler, dolandırıcılar. gece 
golfeti değildi, bunlar, benim a. ve glindüz hırsızlnn, kasa so. 
klii cele aklıma gelmiş şeylerdi. yanlar, ~ılefc tNilcr, esrarl,eşlcr 
Hntt.8 o zamanlar bu IOgaün bir olduğunu yazmış ... 
aynı oraya göndPrİlmfk Uzcre fşt<> bu olmadı yalnıii, burası 
Yugoslavyadan br müsteşrik bıra.z saçma diyccı;-ğım ama ona 
imzasiyle bir de mektup almış, da pek dilim varmıyor Burun 
fakat müsvettelerini kaybetmiş pek mübalaöaJı \'~ eski tulumba. 
olduğum için t>u isten11Pn şeyi cı ve semaici kahvelerıne karnı· 
yapamamıştım. Yir.e o zam:ınlar pek insafsızca bir kelime, far· 
ruhiyat profesörümüz. bu !ftgat kında olmryarak yamı1n pek 
için maliı.nıat almak ve onun ü. haksızca bir isnat... Yukarıda.. 
zerit.de ebitler yapmak içi,. bir vasıfları ve san'atlerı sıralanan 
kar kız talebesini bana gonder- gU.nıhu liı.yüflühtin bu kahvelere 
miş ve ben de kcndilrine ldzım pek giremez, hatta ara ınra ve 
gle izahatı vermiş, ondan sonra tek tük sokullll'l olursa hemen 
dcı bizim mahut lügat, gazete dehlenir, (kovulur) hatti. baıan 
sayfalarında derin bir U) k11ya da marizle teşyi olunurdu. Bu• 
dalmı§tı. Vakıa, neden sonra 

mikrop güruhu, bu esafiJ zaten · 
Eıminönü H.ılkevi edebiyat ve tek tUk ve ara sıra nereye ııoku. 
dil kısmı başkanı M. Halıt Ba. 

lup ta dehlenmez? yırı • İstanbul Argosu ve HaJk 
tabirleri'' diye bir kitap çıkar. Mesel~ aynı kıtapta ismi geçen 

tulumbacı ve sP.maicilcrden Çi. mış&a da bu kitaptaki sözlerin, 
anc k Yuzde beşi Argo, kalanı roz Ali gili lalalar, dadılar elin· 
hep halk tabirleriydi. de bUyümilş, kibar aile çocuğu 
Ş. a· l d "T .. k Arg ,, ve şimdi çütiik çubuk sahibi o. 
ım 1 

e ım e .u osu lan defterdar Asaf bey, Teraa.. 
diye yPui bir kıtap var. Bunu ba. neli Ahmet Reis, ~e mey. 
na. bu kıta.hı yazan Ferıt Develü danlı Behcet bey gibı insanlarm 
1
0tfedip göndermiş.. muhataptan, dinleyicileri. ka· 

Türk Dil Kurumunlll! yaytnla- fadarları nasıl olur da, yukarı. 
n aı asmda basılmI§ olruı bu ki. daki ipten kazıktan kurulmU§ 
tap, bir bakınca şimdi gazete serseıilc.r olur? Sonra, tam Ar. 
~yeaıannda mışıt mıpı uyu. gonıın bu tuıumbaCJ ve"BemalcL · 
makta olan bizim mahut lQgatı lerle olan münuebeti adeti. deve· 
de uykusundan uyandınnrş \'e de kula.k kabilindedir. 
- eğer ıa.znnsa - onu da istifa. İçlerinde bir çok namuslu, 
de meydanına koymuş oldu. san'atkirlar, okur yazarlar, 
Çiinkil kadir bileu müellif, benim hatta şiir söyliyenler, edebıyat. 
lugatimdeki kelimelerin hemen la memeşgul olanlar ve bir çok 
hepsini kendi kitabına almış.. eli kalem tutan ve kalemlerinden 
Bundan dolayı, kendisınc 1.e§ck- kan damlayan katipler ve hatU 
kür ederim. Çünkü o, böyle yap. bunlardan BAia rütbesine kadar 
masaydı bizim lCıgat ta bir gün, yükselenler bulunan tulumbacJ. 
güsbütün ortadan gümleyip tar, hic; yankesici, hırsız. kar. 

gidecekti. manyoları dilile konuşur ve on-
Bu yeni Argo lu~tinin başları. 

fmda küçük bir tarihçe. vardır larla senli, benli olur mu'! Anla. 
ki, bu tarihçe lôgatc bir kat dn. şılan Ferit Develü benim vak • 

tiyle Haberde çıkmış olan Argo 
ha kıymet vermekte ve Argoya trıgatimi havli dikkatli okumut . 
dair bıze 1.Je bilmediğımız bır olduı?u halde yine benim aynı 
QOk şeyleri öğretmektedir. gazetede "Tulumb-:ıcı Fltcbiyatı'' 
Şimdiye kadar Argo içın ge- diye çıkmış ve sonra, Eminönü 

!ip benden maltı.mat isliyenlcre, HaJkevi tarafmdan "Meydan 
~k ıyi, muntazam. r.ıddi hır Şairlerı ve "Semai Ki.hveleri" 
çalışma mahsulü olarak meyda. ısimlı CSl"rıme pek dikkatle göz 
na getu·iJdığı anl~ı1an bu "Türk gıdirmemiş. 

Argosu" nu okumalarını tavsiye I """atte ·maraza" keli:rr.eııi dt 
ederim. Onu okm·anl-:ır benden çını:.,.enece olarak gösterilmi,. 
alaca1dan şifahı maliımatta., . . halbuki "mara?.a" arapça "mü. 
kat kat fazla faydalanacaklardır. nazaa" kelimesinin bozulmuş ve 
Yalnız şunu da söylemeden yarı argolıı,rnış şeklidir. Ve ke. 

geçr.ıiycceğim. ki genç ve gay. (Lfitftn stıt1faııı croiri?tiz, 

Gözürr. görmesin!,. dedi. Artık böy Cooıal çelebi de Kamil beyin fik 
le brr serseriden bahsetmek abes· riıı.e ı~·ırak ederek: 

- Padı38hım111n ~nl yt 
yorsun da neden durulrnut sular 
bula naımıa~a çalışıyonun? 

tır .,ar.ınm., 

Bu h!dıseye isminin kanştrnJ· 
dıt.ııa çok hiddetlenen kilercibaşı 
Kamii bey: 

- Evet .. bu bahsi kapataınn, 

- Ki ercibaşmın hakkı var de 
dı, bu iŞE> benım de akhre ernıed• 
d~-ı1su Lukreç\·arıın kavboljuğu 
gündenberi bu me~le zihnimi kır 
calavıp duruvor lc;tanbuJun dört 
köşe~: arandı .. bini bulmak kabil 
olmadı. Ben Ltıkreçvanın zorla bir 
ye..- kapabldıı?tnı samvonım Bu 
i~'ere 'ıf>rim J>E>k aklım emı<>z a· 
ma. ~i?im ka,'Illoederin mec:hu• 
hir <:()zO va,.nır· "r.üzellik hır ~ 

fettır ! der. Lukreçya hakikaten ~ 
siı bir güzeldi. 7.avalh kt7.ca~z 

ınlze'liğin!n kurbaru oldu gitti ves· 

~!im. 

K.Jerciba,ır.m odasından dağıl· 
mı~l3tdJ, 

Haremağa!ıı lkina kadın efendı 
n·n kl\1elerlndendı ~rçek blraı 

~eve.ıe iği cıt\ erdı ama, orada do!' 
ru~t•m• ı;Oylemiştı. Mtıamafth Ce 
ferd n çekindi!i için, birdenbin 
şaşırdı: 

- Berum bır maksadım yok, c 
ikı ~oztım' n ' ~ hiddet ediyor 
sun? aıye ce\ı'ap verip- yürümek i<ı 

tedi. 

Cafer vol ''ennedi: 

- J3en senın maksadmı bitfyt> 
ruı-.,.. Sen ortalığı karışUrtnak Vf 

bulaıuk ~uda balık avlamak ıstiyoı 
sun' 

a;: ~lentn içki i~nler, hırsızlık 
"·ar elbttte zindanlara atıla· 
'~ rezatannı görecektir. 

C--. t.elebinin bu sözltri C.a al.{'\J· 

yunca köpüıdü: met etti ? 

det:fi. yılar. hikayesi gibi uzayıp 
gıt.iJCek Yalnız ağalar burada i· 
ken. onlardan bir şey öirenmek 
istE;rim.: Lukreçya bir gün bahçeye 
çıktıfl zaman saraydan birdenbi· 

re kaybo' uştu. Aradan ay!ar geç 
ti ..ma ... ben bu esrarengiz kaybo· 
J··,u h!Ia aklıma sıldıdanuyorum. 
~ mecnunmuş. aµma ~eteni 
~rkmj§ .. ola' "lir. Fakat. biı de 
Omt-r gib; 21·tımızı kaybedenlerden 
delilız Ben şimdiye kadar saray
da11 bir kuşun uçtuğunu. bir kedi· 
nin ka vboldutunu ızörmedim. Kos 
koea bir kadır ~raydan MreW 

ıfdebJir? l§te buna bA1i §lll)'O" 

Caferafa. Omtri iltizam tıden ve 
mlerinin doğru olması ihtimalim 
ileri iiireıı ba.rernağtH•ıu.& yolda ön· 
1edi. 

Dı~e b:ığırdı. Harem atuı bQs

b~ıtün afal1a.'Il.~tı. Cafere vereoeJ; 
Oıt\'&p bulamıyor. tnüUımacli)'ID. i ki lt1 c kadar .bo§una &it.miı· ... 

- Vay alçak vay_ demek ki. - ÇürJdl onun söyledikleri bi· 
benim de kırk yıllık namusumu ri!>iıinı tutmuyordu. Padiphr 
tirletnıek iatemiı. ~ _ Glaun ma; "bu pla sarbopı stnclaaa atm.. rum.,, 

(Deutamı wr) 
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,,.. ,.... aoateena ayı ~
... Aw.pumı m wea1in fabli. 
iatılrlerbadla lıütlıl ayılan vc 
gnp llaaecJanmm lıçbel l'ISbekte 
• olan l'rederlk Krap birden· 
olN alcll. • korkunç harp aJ4t.. 

\erlnJa " - dayamkh zn1llarm 
~ f&bdkaJara hllkmeden 
iN adam bir gueteldn ale)'htnde 
l1Udıi1 yudan okurken berine 
l>lrdeıalıire fenalık plerek bir an 

•ıllnd• dtınJa)'& &6dnil kapa -
,JUltı. 

Ablwıya Kıııp ü.;ın muhtetem 
JU" cenue alayı yaptı. O nkit 
Uınanya imparatoru olan Wncl 
1iJıcım tabutu ytlrilyerek takip et. 
~ ve mesar bqmda Alman ordu
ta .,.. AJman donanm&lllllJ en iyi 

ijarp lletle~·le teçhiz eden doltu 
otn b6r d@ nutuk söyledi. Cena
• &Onthl bn)11k b&baamm ika • 
:net.cüı olan mUtevuı evden kal. 
iirddt. 

U yqmda &en Fredrik Knıp
ı:ua oflu yoktu, sadece Bert ve 
krbara leimH Ud llm n.rcb. BO.. 
• mı •na:ıeelnln vuUili altmda 
~ M)'Ok bir .ervete ahip oldu. 

Ba mnthi.t tenet le batında ve 
JOO .... lçenlblde tcıplaDllUlltı. 

KBUP AILJ:lt 
1'np alleet orta halli bir aile • 

6'. 1'11>3 taıtbJnde Knıp ailemne 
...... Mrill lDllea bavmmda 
bir ~ kar4etl de bir ai1'h 
..... ,,, idare ~u. 1'180 
,. klıDlk brdeelnin dal b1aa ka· ................ ~ 
...... lıtr ft ~ deadr. 
fl ohq m ı lıatesll Tanına olan 
~ Kiup t8J1 de bir demir 
bQe. brda. Bu demlrllane bir •. 
dtnae -ır, bir d6tme &t&yeai, 

~ • te1tıe MI verme banla -
,... lberettt DemlıWae bir .. 
i~ ..._...,. dotlan 
biHtet kumti De ~ 
.. ,....... bra1Jına tarlıi '* 1 h it - ~ .Pn#i. 
~ ı.Dt.en ale)'llble bra 
~"fl' Dlıl etmlltt, fnsDfs ~il. 
e.&~ ~ 0n1111 

~.ta'idls~JMI - .. 
'~ :a*'teI.,ae yapılan 
... ....,. ........... ktlnldtr Al .. 

~ niitiet ..... falda 
•• mal ,.,tlltlnmei bir Jule 
•f.ML. ~ ..wat fabrtJcumı 
ı.r.s ~ebnefl ~ Bil 
..... 18'8· da l'rededk K1'Up 
~ Bl)1lk otla WllOI ,ana br· 

i,abnJr fabribam ...... ~ 
1-.o. benber dert elle: ite sa.. 
lıNd.r, atak eild arQla1t dnTe 

E Vateno aferl ~ in. 
cellilid A.vrapa. ~ 
lltt:. Fakat ana otuı bıat et

fiaer. ~ ~tlar, ı,.uru ekmek 
..-., ~elertld k.....,..dr.,,.. 
~-~b~~ 

• ,. tılr ui1al a.fetlller. Bu 
iİlaJliıa 11ııııra ltaümt tn&llterere 
~ ~ !ıh' para b91uh • 
1*. Bu ~ at61ymr blr tat 
.... ~edi. 184a te fabrikada 
~ amele ...-dl. Alfred Knıp du. 
!"&' eıı~. top1aT ve eeHt 
t*eüter .f&pinalı iQin boYQlla tee 
i:lbeler yapıy~ 811 macla Bel'-
~ ~ cililU terılde Knip a. 

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

ıtıtte yan "11io, )'at"I halk ta'bfri. 
dfr. Argôda uıl kavga maru. 
dtn .rjade •ç~ dır ve ba1 

ı.ııme ~ola gerektir. 1 

-11ırpô•• diy JUl)an kelime cıe: 
birpo ~ "~"dur. "Nal.,.' 
J&a'J atmU" cleiil. "aall&n tit- ' 
.. ~ ti!'. -~ da argo 
~- ş.tk ~iden tabanca. j 
~~~denlL . 1 

,.. ~ ela~· 
~"dar. j 

"' ' 

- Adam aen de. bu kadaredc 
ıtpar· Ud•Jqmada da bulunur. . 

~ benim de bUnJara 
.... ., deditim yok: ~ç ft 
dmtt1i lalllıarrlri tebrik eae;.; 
....., Y~ yukandakt tahım. 

'blc2 "' ieJııalcllerle ~ tf- -olmm~ kitabm kıy. 
'IUl& 1llıfkl ol~ 

.. _.. ....... ........ 
•-a1a•ıldan 

Rur 
havzsında 

Krup 
fabrkaları 

"'asıl kuruldu. 
nas•I büyüdü ? 

tölyelerinbl yaptıtı i.kl top tethir 
edildi.. jüri bu topları befendi ve 
milklfatlaadJrdı. Fakat buna rağ. 
men fabrika blr tllrlll buhrandan 
kurtulamıyordu. Alfred amele 
yevmlyeelnf adiyebilmek için aile· 
ainJn Yeclne miruı olan gilmllt 
sofra takımlanm eriterek sata. 

Bu son kurban taW detilti?'dl 
lM.1 te Alfred Knıp çelik te • 
kerlek bandajlarını yekpare ola • 
raJr yapma uııulllnll keefetU. Şi · 
mendiferJerln alıp yllrtldüğQ. ilk 
ıenelere teaadUf eden bu tarihte 
bu keıııff (Ok milhl!Jıdl. A.rtık fab. 
rib bir daha yıkıhnryacak derece • 
de kunetlenmlf bulunuyordu. ll'a· 
kat Krup'un bU derdi vardı. Yap. 
ttiz harp lletlerini Almanyaya at 
mü. Fakat Alnıaaya hUk6meti 
her nedense bir tflrlU Krup fahri. 
blanna elparie vermiyordu. Nl • 
hayet ıunan birinde Knıp fahri. 
J.uıiaJD japtılı toplan kulluıchl&r. 
Affred Knap 1881 de öldtlğtl nkit 
~ en bOyUk ıd•mlarm
claa blrWydl ısı ı ete bir hektar 
aıul berinde kurulan fabrika 
188f de 310 hektarlık bir topraj'ı 

bpiam1fft, ~ 12.000 ıune. 
le~ · 

A1fred l:rup aajllimda bOtiln 
kı•ncan lllbrtb.Yı bOylibft.te n 
lllü •tmelW lal'f e.tmfitf, .. bil-

,. ..,... ~--- WMll. 
~a&lelednl ~ *len demir nı 
WmUr ı..~ elde •e\tl 
0*111 ftld.t ba saYllini aanen 
elci• etmil Jıalilİı9qrda. 

6fla ~ lb,ıp babumm 
1 

f~e Mddt kalarak Knıp fab • 
rDralanai bUytU:mfıtte " teklin&l 
ettlnnek~ de\ram etti. Toplardan 
ve harp leftZDllııMtan başka ~ • 

~er lllY~ ve dünyanm 
en uğ'Jam çelik ve nikel 11afhala. 
mu tmıal etmefe bqladl.. 

1902 de Frederik Krup 6ldtığtl 

vakit fabribl&rda 50.000 den faz 
ta ~ele ~- F&b~ bu tarihe 
kadar 40.000 tQP dötunq., bulunu· 
yord~ Bu raüıD o saman ldn e. 
t"liilmes bir rekor ıamhyordu. 

r Krup &ilftf 1902 tartliine kadar 
fabr:lkalarmm ldareeine kimseyi 
kanttJrnlanldıt ve bütün te.iaai tl
ıerinde mutia khlkimiyetl~rinl 
mUhafaza etmJteJrdi. Frederilr 
Knıpiuı &UIDı&nden • IOllr& !ae bu 
anayl haftUI bttytık fmna lntl. 
klıl etnift olinaJda beraber f&bri -

ularili baimCS. ba kadı'na kal'IJ 
mes'ul vulyette bulunan bir mü. 
dUrl~ mPcltli vardfT. 

Eeki Alman~·· jmparatoru ikinci 
Glyom, c;ok ıevdfgi ""'derik Krup 
lmıs Ue yalnndaıı ..ıikadu olinwt, 
omı llont FQn Bohlen Halba.h ile 
!Vlıendlrnüftjr. 

Rar htlnaaı klm1n3"Um batıl 
A \'l'llpa lTtunnn en bDyllk eana
vi mırıtalrurdır. Bu mmtatanm 
en mWıim .,ebri ır..eudir. Krup 
tairrOWan da Eaien şehrinin -yan. 
andan fldUllD kapl11. 

aaUne ancak JrAft pllr. Knap fab
riblan muhtaç olduia demlrl, 
harpten eneı, l'rlmm Lor8ldn -
den, Celialrden, lapan)'adan, 1ıil • • 

BORSA 
I& IUMT - "1 

Ka111n• 
8tftUn I l.H 

ıı... ta.aç ft Noi •eota tAılDfa 
ederdi. 

atJS BAVZMllND.& 
toPLANAN iNSANLAR 

Bu h&vsanm m~ezl oıluı .-e. 
niıı nllfuea kırk lene loerilade 
90 binden 6lJ8 bine- çr)amftır. 

Herhanci bir villyettmr.aen lr.11· 
çük olan bu .aııa tlıertııde ntlfuea 
ı oo bln1 seçen on tıg tehir var. 
dır. Bu danclk toprak pucallDID 

her kilometre munJ;ımmda 1300 
insan otlaur. 

Rur b&va1111m nlf911ma ...,_ 
le mllthlt bir aurette .-.. ,.ı. 
nJZ doğumun ooldafu.71a •...
tır. Vakit Alman JdlıJIGllaln -
çocuk yetıetirdiil b*lr c+-em~ 
Fakat bu nUtua tc*lala '81·m 
Uttıaıdt lebepler4ea &ıeniiill'm'e 
Günden gllne yilbelm amele aJ 
retl a.y!llS insanı barap ~ 
Kırk aenedenberi bQ hawaya ae4 
lip yerlepnler arumda Alman • 
yanın be!' tarafmı!Ul plenler ol· \ 
duğu gibi ya~ inelnleketler • 
den ıehnlt ~t ilciler de \"&!'

dır. 

Bu kadar kllabalık bir mmta • 
k8da. nalliyat çok mlliıfm bir rol 
oynar, bu hanayı bir <Srlhncek a· 
ft gibi kapbyaıı dfimlryollan bu 
nakliyat için un dettıdlr. Eğer' ta 
biat prbl Almatıyamn en mUhlm 
mmtakalumr flınal denil:lyle bir -
letüren Rayn nehrlıd yaratmamıo 
olaydı bu :"?.mtaka bu kadar in. 
kifaf edemez, fabrikaların yaptı
iı etya tıkanır Ulardı. Bunun l. 
Çindir ki Alman ıehirclleli bu ne
hir tızerindeki ıehirlere ~ ehem. 
miyet vermitJer, bDhuu Dl18eJ • 
dortta btıytlk bir nehir limanJ yap. 
mıtlardrr, 

Rur .banaa Jptidal maddeli o • 
lan demfrl nehir )"Oluxıa alır, k<S. 

mnr w ~ulltmı bu yo11a aev -
keder. Blic8nkl harbe tabddtım 
.CtiJ.!M ~ ~~-ı»fJk 
fmDlar ela D~ yüJqmıiitft', 

ıtıl lwtllnden eonra muİitelif 
menfaatleria blıi1>irile k&l'lllllUI, 
sermayem temkkllstlJlll. klımtır 

çıbnıaktaD ~ m•kfftelf • 
«lhnJt ve lokomotife kadar daya -
nan ~ ltl•tliı ayni elde top. 
Je,nma-. lllerbi çolduğıi ba muU
zam teeleat.I, fUJa .iıltJhaal ve ı._ 
eizUk bubranlan ytatlndeır .çOk 
müteealh' oı.Qftm'. Hatta Alman
yadaJd naayc>Qal • *?'Yali8t hare • 
kitmdan evvel fabrikamn latih • 
~aİe devaınmdan adetl Uİnit keell
mlştl Alman htıkbıetİnin harp" ha 
zırlıklan ve bu ytızdeıı dolan intıt 
hiş llparltler fabrtkayı ihya ~ 
1930 bubrinlal'I ve lf1ülar 11D9 • 

tuıdu. eeld Krupan ~ 
Alman 11Wılan olacak demir kit. 
leleri 'herine mmefe baflaclı. 

HABER 
ok1ıyuculan ic:in ....... ,.... ..... 
lerl ldtaPIUf k•PR• il , .......... , .... 
pttftta ... ,....,... ... 

..... tat ter 1İ11nıt1D ..... ........................ ...................... 
al(lt) .............. ........, 

100 Dalar ıauo 
100 rro. ·-
100 Un& 
100 ımcre rrc. 
100 J"lortD 
100 RQlfmark 
100 ..... 
100 DnJnnS 
100 ı.na 

100 Qek Jaocmu 
100 P.-.. 
100 ... 
100 ..... 
1GO ~ 
lOI DlaU' 
ıGI Y• 
180 ı.wa llnDu 
1GO Ratıll 

...... ~t 
8nU • llMü1llD 2 1s.e 
lnu·Dw& 19.IG 
• ...... dlmlrJola t 
l ft I,... 40.95 

25.2.941 Salı 

Kemu. KaDwı Vt. 

GtBDlll Y A.Bbl 
B&BÇESlNE " 
AB FADtMv.M • 

MUST Al'A ÇAGLAR 
Kemu, ~ Kii.met, Ut 

&ALBbdN ABAMI 
270412 No: YOKTU& 

ÇALIHRIP f' UAUIYI • 

REFiK llASARAN 
ıa11us CUnı. 

270415 No: onuu.~ YANAOı-
llABAŞ MARAŞ • 

HAL11...:SUYLER 
lleollWI. llaDua llJAraeıt 
DUMAN OLV~ 
DAOLA.R BAŞI • 
GÖÇ 6ÖÇ OLDU • 

•• \)3 Ajau 
3.18 Ha,tlf 

procram. 
1.4& Ev kadmı 

12.83 Tlrkge 

ıe.oo01:!::vaları , Türkiye 
Kuarteti. 

11.80 AjaDll 

. pWdar. 
ıı.so Aıau 
11.06 TOr~ 

pllklar 
ıuo Kanpk 

::::=~yeU Seker Fabrikaları 
:ao.u :::;e:ı· Aaoal• 'lrllellll•••: 
21.80 Konup\& A.f&lıdaki l§ler mu.att teklifte bulunacak latekWen verueoe 
21.4& Salon orbt ı - hmıtten ı.taııbula dem yoluyla ,eker na.kil. program. 

ıs.oa cazbant 
18.80 Koaqma 
18.'I Karadeniz 

22.80 Ajana 
22.'5 Radyo salon 2 - Saam.uıda vapurlara teker tahm!li. 

orkeat.ruı. 8 - Slrlced. Derlnee, bmlr ve damsun Umaıılarma gelecek 

----------- maden kömUrterbdn tabllyeat. 
Bu ı,ıere talip olanlar §&l'tıwDelen Bahçekapı Tqhaa a UncU 

taki bOrolllWldan &lablllrler. . Sinema ve Tiyatrotır 

ll 
Şelair Tiyatroau '1'!aklUler 'mart UM! pqarteel gUntl aat 11 e kadar bOftlmnal 

ver~ • .. ,, .•. , . .,... . . ..•••••••••••••••••••• 
~,.,.. ... ı• 

Me4ileler 
y AZAN: a.rt Beti• ... 

11Mctml"8*~··· ... .......... 
Beyazıt IAled. Abata? .,...,. 

• .,. 'l'opbpı)ra otolıalt ~ ab8' 
aattm. 

...._._r~ ......... .... ..._ ..... 
~ ---· tı\.-aof..Aırllll> 

Kamedl <•> l'9fde 
o 

B~yoila Halit Sinemtm 
B"yotlu Rallt elaemumda: Uatad 

Kuhlf• Sa.,._Wn o,.eu bu aJqam 
..t 21 dl: (*9iılD Alla> OpeNt. Qç 

perdto. BiyWc orkestra o.fıadl llublla 
SabfthattlD tdf,reıdnde. Tel: ceın• 

· Göz Hekimi 
Dr. Murat R. AyJın 

BefOllu hımaklmpl, iman eokall 
No. S. Tel: 'iMi Huyene ıre IM'r 

...... ........ ,. .. flJEarll' tein ......... 

Dr. le. emGI Oucuı 

idrar yollan haatahlc 
ian müteh&uıaı 

.., .... bllldAI oa•••• .,., .,. ..,. ...... .,.. ...... ,.. 
~Plll'lr' - -...... .. 

......_.. __ ..,..... __________ ,_...... 

inhisarlar umu 
mOdOrlüQOnden: -

ı -- ..ur.dltlft idaremiz taratmdaıl -c;tmımak ozere tU.Hl 
..... alu$1 ........ (1.0MJIOO) '11dlıt - ......... 
germen Hlztmi tllıerlne thunt e4Dm9ıtır. 

JI - PUarıtk a1.Hl p.l'iamba l'Q*ltt fiil' 15.80 da Kabatqta 
'ft mUbçaat 1Ubeatndekl alım komiayoDuDda ~. 

rlD ..,... stın " aatt.e yOsde 'l ,15 temlnatıarUe blrlUde 
...,_. m .... Uan UAn olunur. Uda) 

1. J1 Bankası 
941küçük 
Tuamıl Heaablan 
IKRAMIYEPLANJ 

ledlCIOOOU191*
I • U. • ..ic 
1. - • '. - . ' - . - . .. 

• 


