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tLAN tŞLERJ: Tel. 20335 

!lifler Vilhclmshafctıdc tıutkımu suJ' lcıkcn (önünde cam 1er lıa ruimdc 
de farkcdilr: 11c:!ir). . . 

31 Martta geçen bir hadise . 

Hitl.er•e. 
Karşı hazırlanan ve , ·ortaya çıkarılan 

Suikast! 
Hitlerin 31 Mart nutkunun··· yarıda 

kalışı ve radyolarda · nut~k · · 
yerine Alman .ninnisi dinlenilişi 

sebebi neymiş.? 1 
Bu sab.ahki posta ile gelen Fran· ı hazırlanmı~ 'e o zaman · meydana 

ız ve Jngiliz ~:elcri •. 31 martta çıkarıldığı halde şimdi) c ~ad~ gız-
Alman dc,·let reısı 1 lıtlerc karşı ı Devamı 4 uncıidc) -------

Ruzveltin 
Almanları 

nutku 
kızdırdı 

Amerika Cumhur reisinin milletleri 
harbe teşvik · ettiğini iddia ediyorlar 

(l"azısı 4 ıincüde) 

ÇERÇEVE 

Dedi - Dedim 
Dedi: 

- 11a patlı or, ha JlatbyBA'ak .•• lan dhn) ıı fcrber ..• Umnmı 
harb ~ nrın sabah ... Ye birdenbire ortalık slit Uman. llatti\ sen de '( 81ı 
nn !i<>nra h~rh) diye bir yan yaı.dm. ) :Ru ne hal! 

Decllm: ' 
- Bir nıimar eski bir yaıııl ı muayene edip (le çüriik hükmünü e· 

rlnce, o yapı bir an Stınra yıkılacak dem~ktlr. ı terse bu blr an on 11c
ne ~ur.iün. Jıklrler aleminde bir an olan bu mild<let, maddi ,zaman öl. 
ç\i-.11~ bakalnn ne tutacak dememi rnlycllm 1 Ev sağlam oldukç-a bora. 
dan korkma. çürilk e ~ık ha\aya gihenmct Dün~a mu\'azeneN, a'h· 
ah bir Aksaray e\indcn daha c;Urlik ' 

Dedi: 

- (Kandenlze kadar ayılır, E,ı:e ·e kadar gideriz) tanaıcla 11f· 

lara ne buynılur? 
Uf'dlm: . . 
- Zatı•n ı;a)f>lerlnin Bulgarlc;tan mo\&sala~lle Karadeniz olduğu· 

ııu hen öyleini_ştim. }}"c~ c g llnoe, hıd t! Şlıiıill ağim:ıd.aiı .·tınacaı. 
her kellme\i, hamam kubbesine ıtarpar gibi beyninde ı:mlatuak dinle: 
.\lodl'nl7in ark kı~Jlamu, tarihe okak koııı"ında brkçlllk cttittn öylr 
hlr millı•t bckli)·or ki, onun ne J~ondralr, ne rarlsİI, ne d.e l\lo koulı hl. 
maye)e lhtl~'M'ı yoktur. lllma3e on~ ANAI>Ol..ULUDUR. Bu lafı ha. 
ldkatf>n ııö~ lemi" hlıi 'arsa ~ a' fc rlf eder, :ı a pala Hacılığı k.aburtm~ a
nır. 

fleill : t 

- l~mumi bir .harbde hlzlm tarafmıız ~ ~~ h~gl!l olniahf 
Df'dlm: 

- .Blı.tru tıırafmıı:r. bence hakt>m "andııly 1 obı~ lı. Bunu y<-rlnr 
1:eflrece..'k olan Şef Türke. O manlı İmparatorluğunun yututmn• bütün 
topraklamu bağt~lamalctan bUyük lyIUJı edecckUr. BütUn c!Oııya dlltp 
lenlrtcen im ana~. tfmdt de btttfht ft11ya sa\~!>m, Mr lftnlene!tm 
Dfnlenellm ki arada bir lskemlemlzden ~o~lrluğumur, nkit, (Gn111-

,.."'n).in dnlerl kadar göze heyhetll görUnelfnı. 

'INrrit- Fnıtl.KT.~AKORR'K 
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D ün yada olmıyacak şey Türk 
milletinin korkmasıdır 

Yazan : SUAD DERVIS 
' 

E VVELKt gü:ı bir yevmi gazetede "Korkmaktan korkmalı
yız,, başlığı altında yazılmış bir fıkra gördük. Bu fıkrayı 

oicuyan bir insanın ilk :1üşüneceği şey şudur: 

Tür!tiyenin de k:ı.rşxsında bulunduğu ve yakmen alakadar oL 
duğ~ bugünkü beynelmilel vaziyetin vahameti gazeteler vasıtasilc 
mübalağa ile yayıldığı için güya m

0

emlckette - fıkranın kendi 
cümleleriyle söyleyelim - "iradelerin gevşediği ve dışarıdan gelen 
tesirleri tam bir teslimiyetle kabul ettiği bu günlerde,, bir panik 
havası yaratmıı. 

Gene fıkra'dan alıyoruz: "Piyasadan gelen bütün haberlerin 
önümüze koyduğu netice lbu., imiş. Memlekette "memleketin ik. 
trsadi hayatı bir an için kötürümleştirilmek,, istenilmiş ve buna 
muvvaffak ta olunmuş .. Gene sözü fıkra muharririne bırakıyorum: 
"Neticeyi ~örmek isterseniz piyasaya buyurun. Halk, banka vez
nelerinin önüne yığılmı§, alı§veriş dünyasında panik alametleri 
qclirmig .. ,, 

Halbuki bütün iradesini kaybeden panik, bozgun havası için
de'lci bu memlekette bir tek insan, bu fıkra muharriri bütün soğuk 
kanlılığiyle orta.da duruyor. Ne yapacağım şaşırmış, sağa, sola 'ko. 
ııan Türk milletine bütün samimiyeti ile haber ~eriyor ki: "Parala
rını çekmek için onları bankalara koşturan tehlike. ne kapımızın 
önündedir, ne de kapımızın önüne gelmiştir. Ne i;:le bu şartlar için
de gelmek ihtimali vardır. Kimse telaş etmesin, bizi korktuğumuza 
uğratacak olan 'ey yalntz bu korkudur.,. 

• • • 
Fıkrasından aldığımız parçalara kendimiz.den bir tek kelime 

ilbc ctmel:liğimiz bu sayın fıkra muharririne şunu anlatmak isteriz 
ki, evvela hariçte Türk menfaatlerini, Türk topraklarım, Türk 
istiklalini uzaktan veya yakından tehdit eder mahiyette en ufak 
veya en büyük bir tehlike belirirse, Türk milletinin iradesi gevşe. 
mez, bilakis her zamankinden daha çelikleşir ve sayın muharririn, 
ancak zekasımn vasatını temsil edebildiği bu milletin şuurlu kalası 
hariçten gelen hiç bir haberi teslimiyetle kabul etmez .. 

Müsaa.deıiy1e fıkra muharririne şunu söyleyelim ki Türk mil
letinin kafası iyi ve 'kötü havadisleri biribirinden ayırrr, kendisine 
sunulan havadisler ve fikirler içinde ecnebi parasının şakırtıları 

işitilen kalabalık sözler, onun kulağına bir ecnebi dili gibi gayri 
menus ve çetrefil gelir .. Şunu ilave etmek isteriz ki, vaziyetin fe
laketini işaret ettiği Türk piyasasının alışveri~ aleminde bir panik 
görmediğimiz gibi vatan sever bir tek vatandaşın banka kapılarına 
balta olduğunu da zannetmekte mazuruz. 

Bu olsa, olsa memle'keti böyle bir boztlln 1'ıatintle görmek 
ve göstermek istiyenlerin bir rüyası ve bir temennisi olmaktan 
ba~ka bir !CY :degildir • 

Hele, bir takım insanların Türlciyede korkudan: "Üzerlerine 
duvar yrkılm~ş gibi cıyak cıyak bağıı:t:lrklarını,, söylemek, Türk 
milletine inanılmaz bir saygısızlık ve sonra "bütün samimiyetiyle., 
bu milleti teskin etmek için teminat vermek te fuzuli bir ukdaJık_ 
tır. 

Türk miJleti; pek genç olduğu yaşlarda iken, memleketin ge
çirdiği bütün muharebelerde eline bir silah almak şöyle dursun, 
İstiklal Harbi zamanında, Anadoluya geçip, herhangi bir silahsız 
i~i başarmağa dahi teşebbüs etmemi~ olan ve kendisine henLiz 
kahramanlığının bir tek nümunesini göstermemiş bulunan ve bu 
saha da tamamiyle meçhuli.i olan bu şahsiyete güvenmeği aklına 
getirmez. Türk milletinin güvendiği kuvvet, her şeJl::.!en evvel kah
ramanlıklarının destaniyle cihan tarihini dolduran, büyük ve mağ
lubiyet bilmez Türk ordusudur. 

Türk ordusunun sayısız kahramanlıkları dururken, betbaht 
muharrir halkı teskin etmeğe çabalamak sana mı düştü?. 

' 
Halkın, Türk ordusuna ve kendi iradesiyle intihap ettiği Bü-

yük Millet Meclisine, o meclisin kabul ve tasvip ettiği bir hükumet 
proğramına ve bütı.in bu mulraddes kuvvetlerin başında, bunların 
nazımr olan ve onlan idare eden ·ve ismini zaferlerinin ~anlı hatıra
sı olarak taşıyan Büyük Cumhurreisine ve kendi gönlündeki bit. 
mek ve tükenmek bilmiyen cesarete, vatan aşkına, vatan ve istik· 
lal uğruna hiç bir şeyden yılmaz olduğuna itimadı kalmadı da sa
namı itimat e.decek !. 

Türk milleti harp sevmez, başka milletlerin toprağını istila 
etmek lazımgeldiği zaman Türk milleti, harpten nefret eder. Fa
kat şefinin, hükümetinin, Millet Meclisinin ve büyük odusunun 

eline mukadderatını teslim eden ve bütün bu kuvvetlerin arasında 
en ufak bir bozgunluk alfümi göstermeden, yekpare bir kütle ha. 
!inde duran bu millet, kendi toprağını müdafaa etmek icap ettiği 
zamn bir harp üstal:lıdır. 

Bugün, şu .dakikada Türk hudutları içir.l:le "korkuyoruz, kork
mıyalım,, diyen ve herkesi teskin etmek için telaş eden bir tek in
san o betbaht muharrirdir. 

Bir millette, on sekiz milyonda bir tek korkağın bulunabile
ceğine milli taasulıumuz mani olmryacağı için ve cesarette bu 
kadar ehemmiyetsiz bir fire verebileceğimizi kabul ettiğimizden 
hi2', bütün Türk milleti, bir tek ağızla korkan biricik vatanda;ımıza 
Junu söylemek isteriz: 

''- Korkma arkadaş .. Bu ordu ve bu millet seni nasıl umumi 
harpte, nasıl İstiklal harbinde koruduysa _ eğer olursa - bir müs
tak1>e1 harpte de gene burnunun bile kanamasmr temin eder. 

Yoksa ufukta bir tehlike yoktur. Ne kapımızın önün.dedir,,ne 
kapımızm önüne gelecektir, ne de bu şartlar içinde gelmek ihtimali 
vardır. Kimse telaş etmesin, .diye kendini teselli etmeğc çabalama. 

Bu ilem, alemi mümkünattır .. Olmaz, olmaz!. 

••• 
Paht o1mıyacak tek şey vardır: O da Tür'k milletinin kork-

muıdrr, Suat DERViŞ 

HABER 

3072 numaralı n tQför Mn!lllafa idnr~inde Yenimahalle otobüsü

nün diin öğle iizerl ~le<'idiyekö~· yohında bir kaza. yaptığını dünkü sa

yımızda. ya.znw;tıl<. Kazaya, bugün ba.u gazetelerin yazdıkları gibi bir 

eocuk ı1eğ.ll, önde giden bir sütı:ii arabasından birdt>nbire atııy:ırn.k oto-

büs şoCiiı·üııü şn5ırtan 2.2 l·eı;larını.la Süle~·man i111nıinde biri sebeb ol. 
muştur. !3oför direksiyonu çe' inniı;sc de ot-0büııün Süleymana çarpma.. 
sına. mini ola.01:ımı5, araba im genci ı:iğncylp öldürdükten sonra yol 
kenarındaki lı enı1 C'ğe deHilml~tir. Otobüstl'ki yolculara. bir ı;ey olma· 

·Hilbfzr. 
... . 

Yeni Büyük 
Millet Meclisi 

binası 
Beşbuçuk milyon lira 
sarfile muazzam bir 

bina yapılryor 

nu-,tır. 

Ankarada, Yenişehirde, Türk dev. 
Jetinin ~erefile mütenasip olarak 
yapılacak büyük binaların ilkini 
teşkil edecek ol~n Türkiye büyül' . 
l\1illet l'.!ecli"i binasının inşaatına 
ait i5ler ile meşgul olan husu~i ko· 
misyon. her türlü hazırlıkları ikmal 
ettiğinden ve projeler de hazır bu

lunduğundan yeni binanın münaka 
-,aya konulma ... ı takarrür etmi~tir. 

Büyük Brltanya hantdanıruı. mensub J,ord Atlon He refikası Ley<li 
Atlon dün ekspresle Lonclradan tıchı-lmizc gelmişlerdir. 

Ankarada, Yeni~ehirde De\•let 
mahalJe.,inde yaprlacak olan büyük 
:\.1illet Meclisi binasının yapılan in 
aat l'e<:i!lcrinde 5,779,659 liraya 
Çıkacaği anlaşrlmrş \'e bu tan~isat 
ayrı1'nıştır. Binanın in>aatı eksilt· 
me ile ihale edilecektir. lhalc ma
vısm son günü Tlirkiye Büyük f\lil. 
İet ).frclb~ in5::ıat jşlerile me:ınul 
bulunacak komi'>yon tarafından ya-

prlnu~ olacaktır. 

Lord Atlon ista<;yonda vali mua\İnİ ve ln~ltere konsoosluk erki. 
m tarafından karşılanarak motörlc Uaydarpaşaya g~m\ş \e Toros 

ekspresilc Anka.raya. gitmiştir, 
Yukarki resim, tn;iliz lordu ile 

g<ist.cı-meli.lcdlr. 

Bö) le 'büyük bir in~aat işini fert Son zamanlarda şehrin muhleli f lük mi.ilılet Ycrilmesini fünirdir. Fa. 
terin deruhte etmesine imkan olma- yerlerinde bazr binaların çöktühıii kat şimdiye kadar bu ~ek.ilde hiçbir 
dı~ınclan in~aat şirketlere '\'erilecek ve yeni facialar cereı anma yol açıl. binanın .;ahibi de bulunm::ımriitıı;. 
\e bu ~irketlerin ortaklarından işin dığını gören belediye riymeti '·ma- Bunun için binalar l::ele<liye tarafın· 
~onu~a kadar ayrılmamak hususun ili inhidam,, binaların ve dl\ arların dan yıktırılarak yıkma ücretinden 
da teminat alınacaktır. Ayrıca fenni derhal tetkiki ile yıktırılma~ı hak· mütebaki kalan kısım sahibi mü· 
jfr .. .,edarlardan en az) arım milyon kında ewelcc yapılmış olan lami- racaat edince yerilm:!k üzere beledi
liralık bir inşaat işini ba~ardığma mi şu·belere tekid etmi-;tir. Bunun rece hıfzedilmektcdir. 
dair , ec:ika j.;tenecektir. Şirketin üzerine ~hrin her tarafında yeniden· Bu meyanda, bilhassa ah~ap bina 
mali \aziyetinin garantisine bilhas- büyük bir dikkatle tarama yapıl. larda binanın kudretinden fazl:ı 

~a ehemmiyet \'erilecektir. nu~tır. yük bulunması ciheti de ehemmiyet 

Hükumet merkezimize büyük bir Yapılan tetkikler sonunda yeni- le kontrol edilmektedir. 

Q;Üzellik ve. ihti~am ve:.ec~k ol~n .b:1 J den yinniye yakın hi~a il.e birçok 
binanın ru*aatında buyuk bır ıtı- dt\'arlarm yıkılma tehlıke~ıne m:ı-

na gösterilecektir. ruz bulunduğu görülerek derhal bun 

Fi rya larm tahliyesi cihetine gidilmiştir. 
O . 9~~rnosu Fakat belediye te~kilatr böyle bi-
genışletılıyor naların ek~eri:)inin sahiplerini bu-

Beled?·e Flo~y~da ye~~ i.nc;~. olu: ı lamamakta ye e~asen bunların Ra

n:~ gazınoyu ıh.tır~ca l,afı gor_n1e 

1 

hipleri tarafından uzun müddetten
dıgın<len bu gazıno~ u daha f ~zla beri bakılmaması netice:.i olarak 
geni;.letmeğe ve yenı kısımlar ılave-ı bu hale geldikleri anlaşılmaktadır. 
::ıin~ kara~_:·ermi~tir. Bunun için Belediye ta:~mat.ı. bu gibi bin~ar 
gazınoya ı::ı.000 lıra daha sarfına için sahiplerıne ılanen on beş gun
lüzum görülmüştür. llaveten inşaa-

Sadıkzade vapuru 
parçalanacak 

Finike ci,·armdaki ,'\drac:an kaya-
Jıklanna oturan Sadıkzade Yapuru· 
mı tetkike giden mütehassıslar he. 
yeti ~ehrimize dönmi.ı~tür. Heyet 
raporunu bugünlerde ticaret mah· 
kemesinc verecektir. 

Vapurun bugünkü hurda kı) me
tile, eski kıymeti tayin edilmektedir. 

Böylece kazadan görülm zarar 
meydana çıkacakk ve bu gemideki ta derhal baslanıp me\•sim ilerleme 

elen ikmal edilmiş olacaktır. 

-o--

Prost lstanbula 
çağınldı 

23 Nisan Çocuk Bayramı n bu- malları kurtulan tüccarlardan cmti. 
nu fakiıı eden haftanın Çocuk Ha.f- ~ aları kıymetine göre tahsil edilecek· 
t:ı.sı olarak tes'idi, halkımızın en bü. 1 tir. 

Belediye Eminönü meydanının 

a~ılma:,ı Ye tanzim hile şehrin 
diğer bazı yerlerine ait planların 

:-ıeri :::urette hazırlanma,mı lüzumlu 
görmü~ \'e şehircilik mütehassısı 

Pro~tu telgrafla ~ehrimize davet et
miştir. 

yiik \e en Heri yurd dansı olan ço. Yapurun ~n tetkiklerle de kur· 
cuk ihtlya<;lıırı üzerine dikkat na- tanımasına imkan olmadığı görül
zarlarmı ı;:ekmek emelini gütmeı.-te- müştür. Yakında bir heyet hadise 

dir. (Ç. E. K.) yerine gidecek ve geminin bazı ak-

samını parçalayarak toplayacaktır. 
Bilhaı::sa makine aksamı sökülecek

T on ton a m ca l tir. Diğer kısımlar da parçalanarak 

ev n. n 1 yor ı:manımıza getirilecektir. 

Beş milyon 
liralık istikraz 

Dün Sahir Meclisi tara· 
fından kabul edildi 

Şehir meclisi dün vali ve belediye 
:ebi Lutfi Kırdann reisliğinde top
lı;inmı~. 1939 yılına ait adi ve re,._ 
k'\lade ma<:.ra[ bütçelerini görüş
müş ve bütçeyi encümene havale 
etmiştir. 

Bundan sonra belediyeler banka
;;ındaı. yapılma~ı istenilen be~ mil
yon liralık istikraz hakkındaki büt .. 
çe encUmeni mazbatasr okunmuş

tur. Neticede faizi yüzde altı buçu
ğu geçmemek ve 15 senede öden
mek üzere beş milyon liralık istik
ra" akdi için belediye riya~etine sa

lahiyet verilmiştir. 
Y:ıli Lfıtfi Kırdar sorulan bazı 

u 1er üzerine: 

Bütce encümenine te« milyon 
lira ile y;pılacak işleri bildirdik. 
Btmu me.:li•te de konuşacağız,. rle_ 

miştir. 
Bundan sonra teklif kabul edil

miş ,·e salı günü toplanılmak üzere 

meclis dağılmı~tır. 
Beş rnilron liranın bir milyon li

ra:::mın otobüs işlerine, üç milyon 
lira;mın i:.timlak muamelelerine \·e 
geri kalan hir milyon lirasının da 
muhtelif i~:crc sarfe<lileceği anlaşıL 
maktadır. 

içme suyu 
Bu sene ancak Büyüka~ 

daya veril~bilece~ .. 
Belediye ile. Denızbank, Buyüka-

1 

da) a bu yaz içme suyu temini için 
hazırlık yapmaktadırlar. Belediye 
Adanın ~adcn cihetinde su depola
rını yaptırmağa ba~larken, Deniz-
bank ela "U tanklarım tamir ettir· 
mckle ve temizlctmektedir. Bun
dan sonra a~ıı mühim mesele Ma~ 
dende su depoları önünde yapılacak 
<:~ i::;kele:-inin inşası kalmaktadır. 
Bu iskele üzerinde su alıcı t~sisat 
da bulunacaktır. 

Bu sene yalnız Büyükadaya su 
verilecektir ye bu da ancak tem
muzda kabil olacaktır. Diğer adala. 
ra su verilmesi meselesi ile ancak 
gelecek seneler meşgul olunacaktır. 
Çünkü her adada ayrı ayrı ayni te
c>İ'lalm yapılması icap etmektedir. 

Yapdan he$aplar, tstanbuldan su· 
yun alınarak Adada tamamen depo
ya doldumlmasma kadar geçecek 
zamanın on saati bulacağım göster· 
mi~tir. Çünkü Denizbankın su tank
ları !stanbulda kafi su verici tesisat 
olmamasından dolayı ancak üç sa
atte dolmaktadır. İleride büyük su 
verici tesisat yapıldığı takdirde bu 

mahzur bertaraf edilecektir. 
Denizbank Adaya 300 er tonluk 

iki tankı ile günde 60 Oton su ve
recektir. Bu miktarın şimdilik A. 
danın ihtiyacına kafi geleceği ümit 

edilm~ktedir. Su, madendeki depo
lardan adanın mühim noktalarına 
tevzi edilecektir, 
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itimatsız ilk 
G ı::ç1ı.uıcı:-.ıız lıu ı.ıkınıııı 

harı. Sunlerın, yalnız son hır iki 
la u zarfıııdu dcğıJ, yıllarılaııberi 
lutltlıQıınız sıkıntılı günlerin en lıü. 
Lesı rc.n~J~ğı lıelki, insanın rnsaııa 
Jık ~~'..Rı. ı~iı~:ıdı öldürnıesi oldu. Ar· 

. Ubırınıızc inanaııııyoruL, lıi 
ti.h!ı-it • . 
ıııeıl ı~ızı bal ağı, kanlı emellere hiı-

b e lltıhanı edi) oruz. Her tarafta 
O)') 

ı.ınd e: Herkes, yalnız lıudull:ırm ull'. 

111 
e4 ı ın~.ınları değıl, 'al:ındıışlıırı

sa' belki kanJeşıni iı;emJınc diışıu:ın 
lıı nıl or: ı l.raf cllıiii 'e) a etleıııetlı8i 
lıı:~ıoıntlcrı uğrunda h:ın~·erini sapla· 
tn laıı lııı .ın çekınmı) ecck hır uuş· 

an ... 

rj ~Un) a s zclclcrine lı.r güz gezdL 

il 
n · hcr .. c,, lıkırcc J.eııdısıııdeıı bir 

ar\· ı 1 1 lı • ıı) ı ı a.ı an hıını ıı.tcmcklc, 

tl~tbıJc ıııc.ı~:ı:ıtı olıııakla ıllllıanı c· 
1l or. !Jemokı ull:ır harp falı) or. Fa

'11sller lı.ıı-p ı tı)or. h.oımi111stleı· 
ıarp · ) ıııtıl or. ~os)ulısller harp ı~ıı_ 

1 
·or. Dıncıa r!ıır harp ıstı) or. 1Jrnsıı

{r harp h.ı) or. Fukara harp islil or. 
ensinl..:r 11 .. .-p isli) Ol' ••• Herkes kom 

§Ustınu, l u. ııı \'ıkııcak muharebenin 
llıesuı..ı Uı) c guı.tcn) or. Oun) a) ı a
teş ~~ . Ji .... ıacak dı)c ıııı korku)urııunuz? 
eıncıı bıı i çıkıp: "Sen harp ıslQ or· 

'Un \c hunun ıı;ııı zıhınlcı ı kurı~lır_ 
llıağa ı::ılışı)oı· un,, dı) ur. "1 el5ş el· 
:c:ıin, lıaı p olnıı) .ıc .... ,, desenız hu 
Ü a harbi ıstedı~ınız111, herke i k:ın
k ırınaga çalışlıgınızın hır delili di) c 
arşııanı) oı . 

). •rnıı ı;eııc C\ 'elki hali unulıııa-
Üık, l.>1z uııutıııııdıı,ııınız i:llıi kimse 
de uınılııındı. Unun 1\ ııı hııgun, ı.i. 
lası karıaalleri, Jıaıhi ıııeııtu:ıllcrı m· 
11lursa ol5un1 şu 'c~ a lıu kimsenin 
~ l~tcdı ıııc ııck hınıul•m•"· Kuu· 

it htcmeı demı) oruıu; f:ıknl ıslı) l·ıı
er her nıcınlc!,cllc, her fırkada hic 
'11lhesiL pek kilı;uk lnr cı.allı) cllır. 
~Ulcs Ronıains'in bu) uk ı oıııı.ııııııın 
ır ;) erinde, meşhur J.J,r sos) alıı;l rc

la, l:H4 tcıı C\ 'el, mırudcn ılılılJıın 
1ıııradc cdclıılccc ını ani.ıtır; karşı_ 
ıınd:ıki gazelccı ona: .. O halde :.ız 
lı:ırui temenni ctlı:> or muı.ııııuz ?,, 
111h sorar. ÖtekL "ilen mi 1 Hıı;> ır, 
der. Xi~·ın temenni ctııgııııı zunııcdi· 
)orı;unu:ı: '1 Sclcrbcrlıgı.; 'c ıııuhıırclıc 
le ıııaııi olııı.ık için clımdcıı geleni 
hpıyoruııı ve 5011uııa kudur d:ı l :ııın. 
<:ağım. Bugünkü nizamın ı;ılsııılıkla· 
~~ Uğruııd.ı mil) onlnrc.ı işçiıun hiri-
1 ırıerini lıuğnzlııınnsını istcnıenı. ~öz 
trını ) aıllış anlnşılınnsııı. Hurili olı
btkıır bir ı.ureıtc derpış etmek, Ö) le 
dır bela çıkacak olur ıı ondan uzaıııi 
treccdc istifade olunma ını teınen. 

it' 1 etmek lıaşkn; harlıı temenni et-
~ek, onun çıknıa-;ınn yardım i~·in 
lı trhangi Lır hareketle lıulunmak 
ı'ilşka şe;o,Jcrdlr.,, Bugün Jıelkı muhtc/r lnernlcketlcrde veya siyasi fırka· 
arda, lınrl.ıin kendı dn' nlarına hiz. 
tııeı cdebilecl.'ğini sanarıl:ır Ynrdır; 
fakat onlar da, Jıılcs Hoınnıns"in t:ıs· 
\·~r ettiği sos)alisl reis gibidir: hic: 
~UPhcsiz lıarhi temenni clınl'Zler, 1111l
:011ıarca in unın ülmesini sui:ukk:ın· 
11•kla jslh enıezlcr. 
llclki lıirıbirimize gosterdiAimiz hu 

lıirnaısızlık harbe hizmet edecektir. 
Cunkli o bizim içimize korku s:ılı-
lor d" 1 1 . 
1 

• unyarıın tnı ını ıo:myor, ıns:ııı· 

1~P.a olan mulıalıheliınizi az:ıllı) or. 

1 ~~ntı, her an korkular, itirııulsızlık· 
r i . l\ ıJ, <;ınde geçen hıtl atı ynşanııı:ıg:ı 

l ğınez hlr şc) ıli) c sn) nınğa ha~lı
b~tuz. Enıinıııı l.i lıusün im:ınların 

1
11)Ük bir ekscri)cli, )tıı:de doksan 

; 
0kuı:u, kon döki.ılıne ini istcıni)or; 

1
1:ırbin cıı küçük sıkınlıl:ırı hile lıa
.1tına ı::clincc tl1' lcrı ürperiyor 'c 
I\• ' • 

•nelen: ".\ııırııı! lııı ohıı:ısııı .... , ıli-
)lor, O h:ıluc lıırilıll"ll'riııi ittıhaııı c
'.h"cekJcrinc, si)a'l kan:ı:ıtlcrinılcki 
1 tiıarı . h' 1 · • ara rnğmcrı hırı ıı· crınc ı~ 

~an~ınJar. O suretle çok !Jii) iik frla
etıerin önüne seçchlllrler. 

Nurullah ATAÇ 

'9Urttn-v--~ ._......_......_......._,....._,....._......._,. 

t'!ı ~·OCuk JlaftMmda ('ocuk l:sirı";I'· 
, e kurumu 517.den ~öreceği alaka 

il
e Yardrrn memlekette kun·etU bir 
t•sıı 

• talııtkan '" muktedir bir 
1'; !'1t !' "'1c 

• 'il<·uıln gı•tlr<'rcl.tlr. 

((,'. K K.) 
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Büyük Millet Meclisinden dileğimiz : 

Devlet şurasının idari 
kararlarındaki müeyyedesizlik 

Yazan: M. DALl{ILIÇ 

T E~IiİI,ATI J~sn iye fümunuııun 51 inci m:ıdıfosl mucibin

ce tesı.il olunan de\ Jet sürasmın 'azifc YC sıılilhi) etlerin. 

den biri idaıi d:nalarm son mercii olmak H idari ihtilfıflıırııı rü. 
yet 'e halli 'nziyct ' e mc, ·kiindc bulunmıılitaclır. 

Şüra) ı ile\ letin it Uhaz cttii,ri kıırarların . tem) iz olun:ımıya

cağı hakkında da bir samhatl k:ınunl)c me\cutfor. 
Uuna nazaran Şuranın ldari ila\'lllıırda ittihaz ettihri lıUlnni • 

mukarrerat kat'i bulunmak1:ıdır. 

nu nokta lıilhw sa de\ Jet menıuriyctlerint1e 'nld ol:ıbllceck 
haks11.lıkların, knnunsuzluldarm, ihtilafl:ınıı, da\ alıırnı lıir adalet 
mercii bulunmasını temin balmnınıl:ırı nt<'nıtıri) etin istikbali 'c 
emniyeti için en ku\\ etli müeyyl'tledir. 

Bir memur, uğ-raılığı hal;su.lığı, Şiınınm ittihaz cdcccl:,rf hii
kiimlc tashih ettirebilir, \ 'azifı·s:nikn k:ınun-.uT. ı;ılmrılnıı5 H')a ' 

hakkı lrnnunsuz ihlal olunmu5 wya bu suretle \'C bunlnra mal.is 
hadiselere maruz lmlm ı-. bir mcmu:-, D(•\ Jet ıjfırıısının ııılalctine 

iltica eder 'r. h:ıl•l•ın lııırıula tecelli ini lırklcr. 

De' !et Şürnsı, ı:enc te l.Jliih esasi yenin tn;\ in ettiği ~artlara 

~öre mühim 'nzifclcrıle bulunmu-,, ilim, ihtisas , ·e fccrübelcrllc 
tma~ üı etmiş ZC\ at mcyııııınd:m :&üyük .Millet l\lcclisiııcc intihııb 

olunarak teşkil cdllıJit;lnc nazaran dn emniyet 'l.'rl'rı yül•sek bir 
mahiyet , ·e dcj;crdedlr. 

llalbul.1 ldnri cla\nlar(J:ı ittiha1. eclilıniş mukarreratın lılı;ı bir 
müeyyedesl yoldur. rnr memur bir lı:ıl,sızlığa ı~uı;:ır olduf;ru 

tak<lirılc herhangi blr w~kfıkti 'cya daire~ i De' lct :-jiırn~ına ıl:ı

n edip, hal•kını tasdik ' o i<'ylıl eden bir k:ırnra s:ıhllı oltlıı'ru 

halde bile o hakkım nkiill.'t nczılhıdc tahakkuk ettiremez, ettire. 
mlyor. 

Kı-ndislııc miildcseb hal•kı 'erllmrnı,i5 bir nı<'ınur, Şfırnyı 

Dc\'lett<'n hu mUktcsch haki.mm hatta tekaütlüğü halinde ilahi 
naıan dikk:ıhı nlınacnğ1nı mUş'ir ittifııkla nıüttnhaz bir ı.arar 

ilamını 'ekfıletc teni! ct11ği halde, münhl olmaması gibi hir ı.e. 

beble 'eya h erhangi bir idari lüzumla bu h;ıkJ.ını istirdad cdc
mcmelctedlr. 

Du mUcyycılc lzllldlr. 

O halde bu mukarreratın kıymeti l•anunlyesl, mücyyc:desl 
bulunmadığına gcirc, müessir clrJ;rildlr. Yazıı kanun, De' Jet Şiırn
srnın salahlJ et 'c 'a:zJfl'lcrl arasına idari dın alan 'c lhtilfıflıırı 
rüyet \'e hal hakkını ithal ederken, lıunun lcrai mUcyJ e<lesi ol
ma!!ı Jiizumunu hesab rtmcnıiş cle~ildir. Pııkat bu clC\ ll'fçc , .c 
arrıea bir kanunla. tl.')·lıl \'C fe'4bit olunmak Jiızmulı. Ru ) apıl. 
manıı,hr. lliikiıınct tc~ckkiillcrinin, ne, lt't Şiırasmca adili hal<lll 

lttlh:ır. olunduğu nınhı\k!.rak' bulunalı bir l•arara dcrlınl ittlba et. 
'De. i r.: .!cburi bu unm la1.1mdır. 

O zaman, bir memurun mcmuriy~ 'azlfcJilnc1c u ,·c~·a ha
n un keyfi harcketile bir gadre, bir kanım~tızluğa maruz İmlmn
'lma inıkiın kalmaz. 

Adalet ' c h:ık daima. te1.ıılıiir ederek müsclılıibini ıııalıcub 
kılar. 

l>e\ lettn memura bıığı~lıJ acağı emniyet ancak bfı) le '\ e ınü
ryyedc!i olablllr. 

De\ Jet Şiırasmm lclari da,·atıırcta ittihaz cılcccği karnrlara 
,.elcfılctlerin 'c l,üfiln tıtınb:ıh lıtil<iınıctin ılerlıııl mutnrnat giis. 
tem1l'<ıl lazımdır. 

1·üksck kuclrctilc bütün milletin ;\"<'kparc itimn.dma ııııızlmr 

bulunan l\Jillet :u cclisiııden bu cihete İcab eden <•lırmnıi~·c·. 
ti n.Hcdt•rt>k DC'Yl<'t Şi'ırasının nıiicn·edelerini temin rdrn hlr lm
nun isti~·oruz. nu lıarı•ket, hiikiıııırtin pro~rnmıııda ıilcredil<'ll me

mıırluk emnl~·etınl mcplana ~ctircC'ck Ye <'hliyct n liynlrntlcri 

ahsi tcca' ii7lerılcn koru~ :ıcak, memurların istll,J.ıal t'.mnlretleri
nl kıı~ iflrrc '" ahı l:ıra lıa~lamnlct:ın kurtarac:ık ' e nilıa~ ('{ da. 
ima hak 'c nda !etle hareket mecburiyetini ikame cılccektir. 

-···················· ···········-··-·-·· .. ····--·····-···· .. ··-························ 

Tramvay Şirketi 
35 bin lira tazmi

nat ödeyeceli 
Şişhanedeki tramvay kazasında ma!lll kalan bir 
gencin açtığı davayı es'.<i Tramvay ş l ri<eti kayb 3tti 

l\. !iye ~5inci hukuk mahkemesi va dün neticelenmi~tir. 
dün çok dikkate değer bir da,·a hak. Tıbbı adli tarafından muayene 
kında karar ,·ermiştir. :!dilen Abdullahın hakikaten me\'Zu· 

Da,·anm mevzuu şudur: 1 ubahs hadise dolayı.,ile daimi olarak 
Birkaç sene evvel Şi~hane yoku- :nal(ıl kaldığı tesbit edilmi;-tir. 

~unda bir tramvayın yo!dan çıkarah Su;lu avulrotlan bu i şte şirketin 

dc\Tİlmcc;ilc husule gelen facia s ı · bir suçu olmadığım iddia etmişler. 
rasında 'Gni,·ersite talebelerinden fakat mahkeme neticede tramva) 
Abdullah i:mindc bir genç kazaze· ,irketini .\hdullaha 25 hin lira mad· 
deler ara5ınd:ı bulunmuştur. Bir eli \'C 10 bin lira ela maned olmak 
çok kimselerin öldtiğ\i ve ağır suret- üzere 35 bin lira tazminat 'erme in' 
te > aralandı~t bu hfıdiscde \ bdul· :rnrarla5tırmıştır. 

laha te adüfon bir ~ey olmamış. yal· 
mz zavallı genç gözleri önünde ce· 
reyan eden bu facia karşısında ken. 
dini kaybederek sinir buhranı ~eçir· 
mi~tir. l~te bu buhran ile Abdulla
hın asabı bozulmuş ve daimi ma
luliyete mübtela olmu~tur. 

Bu \'ilziyct kar~ısmda tahsilini 
dahi terke m~htu ol:\n ~cnç, e..ki 
tramvay şirketi aleyhine :~5 bin lira 

Bir haftada 43 
kaçakçı yakaland ı 

An'kara, 14 (A.A.) - Geçen 
bir hafta içinde Gümrük muhafa
za teşkilatı, cenup hududunda 28 
kas:ıkçı. 393, kilo gi.:.mrük kaçak 
malt ile 149 Türk lirası. 4 altın 

lık bir da\'a açmıştır. lşte bu da- lira, bir silah, 22 mermi, 15 kaçak-

~ Oô M ~ °ilriC ; ;ır; i f1Ltg;i?J C*bi iuı 
Bu toz tokrak hiicumundan 
dükkiinları, evleri ve halkı 

/,urtarnıak liizzm 
Tün1s~kler ve hendekler şaklinde bu1unan yerler kazalara 

sebebiyet veriyor. Dün Babıalide bir kaza oldu sebep 
buldur, önüne geçn1ek gerektir 

htanbulun yola ihti) ac1 a5ikfır-ı l~te kazanın !:cbebi bu. Şimdi bu 
dır.Vali Dr. Ltitfi Kırdan da yolcu \'aziyetc göre yolların tamiri mü
o!arak tanıyoruz. Fılhakika her na clr·tile bazı kazalar olmac:ı va· 
tarafla yol in5aatına ehemmiyetle' !İyeti karşısında olduğumuz anla~ı. 
başlamlmı:ş bulunuyor. Bu çok gü- 'ıyor. Hunu önlemek lftzımdır. 

olunma ı gerektir • 
Geceleri büyük tehlikeler vardır. 

Açık yerler ve toprak birikintileri, 
-;clip geçenlerin, nakil va"ıtalarının 
daima tehlikeye maruz kalmalarmı 
:-nucip olmaktadır. zel bir harekettir . Bunun için de, YcleYki kazılan 

Bu in~at müna~tetile, borula· rcr yeniden açılac.ak dahi olsa, şöy
rın 'e sairenin deifütirilme.:ıi, ana ı 'ece üzeri kapanmakla iktifa olun

Bunların başma birer lamba koy· 
makla iktifa ediliyor. Eğer açık kal 
ması zaruri ise üzerine kalaslar koy
mak \'e kapamak, ertesi gün gene 
açmak daha muvafık olur. Filhaki· 
ka ayn bir iş demektir, ama, yol" 
!arın intizamını bozmamak bakı· 
mından bir lüzumdur. Hele topralC 
\ 'C taş birikintileri bırakmamak bil· 
hassa dikkat olunacak bir noktadır. 
Bu cihetlere tekrar belediyenin na~ 
zarı dikkatini celbederiz. 

kanala bağlama işlerinin yapılma- "l'lamak lazımdır. 
sı için bilhassa beledİ)'e önünden Bu yol, en çok vesaitin geçtiği 
Sirkeciye kadar olan aha dahilin· yerdir. Böyle tüm~ekler, hendekler, 
de her yer delik deşik edilmiş ve \'e..aitin mütemadiyen sarsıntı i
mm·akkaten örtülmüştür. çinde yüfii.rnelerinc scbebv oluyor 

Bundan birkaç gün evvel Babıiı- ,·e bittabi daha az asri olan vac:ı. 
lideki dükkanların bu inşaat yüzün- talar için de böyle tehlikeli neticeler 
den maruz kaldıkları rnziyeti izah \·eriyor. Binaenaleyh kapama işinin 
ederek. in~aatta daha pratik usulle· dıkkatle yapılma ı \'e yolun düzlü· 
rin tatbiki lüzumunu tebarüz ettir· ğünc ehemmiyet ,-erilmcc:i ve itina 
mi~tik. 

BeU.~i ne}riyatımızın tesirile ve 
daha çok bizzat alakadarların tet
kik ve tefti~leri neticesinde tahak
kuk eden ,·aziyete istinaden burada 
matlup olan ~Y yapılmış \'e dük
kanların ticaretlerine mani olan bu 
hal önlenebilmiştir. Fakat bu defa 
da bir kaç mühim nokta meydana 
gelmiştir. Bunlardan biri gene dük· 
kanların ,·e e' terin şikayeti, diğeri 
de kazalara sebebiyet veren bir hal
dir. 
Kitapçılardan birini dinliyelim, 

diyor ki : 

"Şu halime bakınız. Her tarafım 

toz toprak içinde. Bir saat kadar 
kapı önünde durunca tanınmaz h(,l.· 
le geliyorum. lşte misal. 

Bunun sebebi, sulandıktan sonra 
kuruyan toprakların nakil \'asıta· 

lanmn geçmesi münascbctil~ tozu· 
mac:ıdır .. Bütün dükkanların camla
rına bakınız, bu ha\·alideki evlerin 
camlarına bakınız, şu kitaplarımıza 

bakınız.her taraf toz toprak içinde· 
dir. 

Bittabi bu vaziyet sokak yapdm· 
en düzelecektir. Nihayet neden bö)' 

ledir diye de ~ikayet etmiyorum. 
Elbette böyle olacaktır, ama, bunun 
önüne ge;mek mümkündür. 

$imdi sıcaktır, güneş \'ar. Sula· 
nan yollar bir müddet sonra he
men kuruyuveriyor. Halbuki inşa· 
at bitinc:!ye kadar buranın sulama 
,·a~ıtası ba~mda bulunan, bu 'azi. 
yeti dikkatle takip etmelidir. Kuıur 
kurumaz gene sulamalıdır ki tozu· 
masın. 

Bir defa, iki defa sulamakla bu 
i5 olmuyor,, 

Dün gazetemizin önünde bir ya)'· 
lı araba kazaq o1mu~tur. Bunun se
bebini tetkik ettik. Araba zaten yo-
lm~ aşağı iniyor, üzerinde süt gü
ğümleri var. Fakat kapanan taraf
ların bazıları büyük tümsekler ha· 
!inde, bazıları da i.izerindcn bir 
müddet geçtiği için hendek halinde
dir. 

Araba hir yukarı çıkıyor, bir a~a 
•ı iniyor \ 'C sanki yal para 'e dalga
ya h.ıtutmu, gi!Ji çalkJmp duru-
yor. 

~ihayet kitapçıların linüne geldi. 
•i zaman gene böyle tüm eklerden 
'>irine tc::-ac'lür ederek daha büyük 
'>ir sarsıntıya uğruyor 'e arabacı 
1lmümlere çarpıyor. güğümler ) u· 
varlamyor, arabacı da yuvarlanarak 
kendi arabası altında kalıyor 'r 
:nuhtelif y~rlerindcn yaralanıyor. 

Abdulhak Hamidin 
hatırası üniversitede 

hürmetle anıldı 

İhtırslcle bulunanlardan bir kı<ımı ... 

Büyük §air Abdülhak Hamidin lakyidatı haksız görür. ''ŞUrfn elfa .. 
üçüncü ölUm yıldönümü dolayısilc za intikalde hududu kafiye olur,, 
dün üniversite konferans salonun- derken Hamid bunu teyid ediyor. 
dn bir ihtüal yapılmıştır. İhtifale Şiirde yalnIZ form arayanlar dü· 
istiklal marşı ile başlanmış, ve nr- şUnmelidirler ki, bnzı tabiat unsur. 
kasından Hamidin hatırasına hür • !arını tam manasile coştukları za• 
metle bir dakika sükut edilmi§tir. man bendlcre bağlamak imkansıL 

Bundan sonra ilk olarnk kürsü_ dır. 

ye gelen edebiyat fakültesi doçent- Kaynaklar ve seller, formun sed• 
!erinden Ali :N'ihnd Tarlan Hami- dine sığan ııiirl verirler. Hamiaİn 
din hayatından ve kıymetinden şiirimizdeki rolü bu olmuştur ve bu 
bahsetmiş ,.e demiştir ki: olacaktır . ., 

"- Hamitli kaybedeli üç sene o- Hatib sözlerini şöyle bitirmiştir: 
luyor. Ünh-crsite gençliği de onun "- Kafası yıldızlara değen bir 
için iiçüncü ihtifali yapıyor. Hnmi. adamın mcs'ud olmasına imkan \'ar 
de k::ı.rşı gösterilen bu aliıka, acn- mıdır? Mahdud bir akılla sonsuz a

ba neyi ifade eder? sırlara ermek istemenin acışmı 

Ben, bu hadiseyi şöyle tefsir ede. tatmış bir adam için mes·ım olmak 
ccğlm: imkanı var mıdır?,. 

San'at telakkisinin çok garib bir Daha sonra falebclerdcn Recai 
mecraya döküldüğü son senelerde l Keten, Orhan Alp ve İbrahim bil. 
gençliğin hakiki şiire rağbetini - bu yUk şairin eserlerinden par-çalar o
pek hayırlı bir aliımNtir - çok de. kumuşlardır. 

rin bir heyecanla karşıladığım i _ Merasimi müteakip talebelerden 
çindir ki Hamid hakkında benim de bir grup, §aiıin MecidiyeköyUnde. 
birkaç söz söylemckliğim hususun- ki mezarına giderek bir çelenk koy

daki arzu ve ısrarlara itaat edcrc>k 1 muşlardır. 
iiçüncü defa bu kürsüye çı~ıyorum.) l'nivcrsitc gençliği ihtifal dolayı
! !amid için sö~·lcnccek söıler, o ka- sile maarif vekiline de bir tazim 
dar çoktur ki ht>'lim gibi acizler I telgrafı çekmişlerdir. Tcl:;r:ıfın 
değil, en büyük Ustadlar dahi yıl. metni şudur: 
!arca onun hakkında söz söyleseler Ray Hasan All Yücel 
gene bitip tükenmez. Çünkii bütün Maarif \"ekili • Ankara 
Türk edebiyatının bence cnbüyilk Hiımidin kabrine Üniversite na-
0imnsı, bilakaydü şart Hiımiddir.,. mına çelenk koyarken onun kabri • 

çı hayvanı. Bundan sonra söz alan Doktor nin hazin manzaras:na vNıatetinlz-
Mc:-sin mıntakasında 15 kaçak· Sadi Irmak Hamidin estetik husu- le kadirşinas hükümctimizln na.za

çı, 14 kilo 989 gram uyuşturuct· siyellerini teb~riiz ettirmiş ve söz. rı dikkatini celbctmcyi dU~ndUk. 
ma:id::. 

Ege mıntakasında karasuları -
mızda avlanan 12 yabancı ile ik' 
balıkçı motörii ele geçirilmiştir. 

ferine şöyle de,·am etmiştir: 1 Saygılar. 
"- Hamid sonsuzluk iştiyakının 

\'C ndrm endişesinin ~niridlr. Bu 
sonsuzluk i~tiyakilcdir ki, forma aid 

t'nh erslte talebeleri 
namına edebiyattan 

Recai Ketm 
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Bitlere bir ·Suikast 1 

meydana çıkarılmış 
W- Baştorajı 1 incidı 

li kalını);! çok mühim bir suikast ha. 
"adic:ini heyecanla ne§retmektcdir· 
ler. 

Gazetelerin bildjrdikleri hadise 
§Udur: 

Alman devlet ~finin o gündcnberf, 
nutuklarını camdan bir oda içinde 
söylediğinin farkma vamu~!ardır. 
Bu hususta Alman r~i makamla-
n: 

"Führer bdğazındall hastadır. A· 
çıkta nutuk .. öyTerken ü~ümesin 

diye böyle camdan bir oda yaptınl
dı ... demek1edirler. 
Fransız gazeteleri, bu odanın cam 

dıvarfanndan bir mavzer kurşunu· 
nun dahi işlemE'diğini bilhaswa te· 
barüz ettiriyorlar. 

' ' ti 

Jı ve tÜyleri iirperteeek sahneler .• Broilyanıa hJbı ıiımemiı ormanları-. 

Bütün vahti hayvanlar hile hir ad.ama kwtı 

SONSUZ MUCADELE 
( Mar ajo ) 

Tnde/,' • H Ol'I ve Tane.n filmlerini gt1lgede bırakacak derecede meraklı, heyecanlı 

!ayanı hayret bir film .. Kaplanlar ve timuhlar filmi .. Bir •§\ve macera romanr ... 

ve 

Bugün T A K S i M sinemasmda 
Bugün ıut ı ve 2.30 da tenaıilitlr halle matineleri 

Hitler 31 martta, A1manvanın 

Vilhelmashaf en limanında yeni 
harp gemisi Tirpitzin denize indiril· 
me merasiminde bulunacak ,-e 
40000 den fazla insanın önünde bir 
de nutuk söyliyecekti. Fakat devlet 
reisi nutkunu söyliyeceği yere gel· 
meden pek az evvel, Alman gizli 
ve siyasi poiisi Gestaponun adamla. 
n Bitlerin geçeceği yol üzerindeki 
halk arasında iki kişi tevkif etti. Bir 
dakika sonra da gene ayni yol üs· 
tünde bir Südetlinin e\•inde 4 ki~ 
:Iaha yakalandı. Bu 6 ki~i Çek mil· 
!etine mensuptular. Ve hepsinin de 
üzerinde büyük çapta otomatik ta· 

---· 

bancalar bulwıuyordu. 
Bunların iki arkada .. ı daha vardı 

ki, Gestapo ajanları bütün gayretle
rine rağmen bunlan yakalayama· 
dılar ve onlar Holandaya kaçmağa 
mm·affak oldu. 

Bu birkaç Çek milliyetperverinin 
Hitlere suikast hazırladıktan kati 
sur~ meydana çıkıyor. 

Esasen kendileri de bu suikasdı 
bütün teferrüatile itiraf ediyorlar. 
Ge taponun adanılan, ayni zaman· 
da, bütün bu işlerden haberdar ol· 
duğunu anladıkları Holandalı bir 
gazeteciyi de tevkif ediyorlar. Fa.. 
kat birkaç gün sonra, Holandalı, 
bildiklerini hiç kimseye anlatrnıya· 
cağına kati söz ve teminat vererek 
Alman gizli polisinin elinden yaka
sını kurtarabiliyor. 

* * * 
Fransızca Entran gv.etesi suikast 

etrafında diğer refiklerile beraber 
bu habcii. verdikten sonra, 31 
martta Tıpltz mhlısının suya indi
rilmesi sırasında olmuş ve o zaman 
bir türlü izah edilememiş bazı garip 
hadiselerin de izahına geçerek, bun 
lann da suikast işini tamamen teyit 
ettiğini ve artık izah edilemiyecek 
tarafı kalmadığım yazmaktadır. 

Ku11un itlemeı: camdan 
oda içinde 

Tirpitz zırhlı ınm indirildiği gün, 
yani 31 martta, Alınan radyo is. 
tasyonlarından birisi vasıtasile Hit· 
!erin nutku Amerika radyo istasyon 
larına geçirilecek ve bütün Amerika 
bu nutkunu dinliyecekti. 

O gün on binlerce radyonwı ba· 
§mda toplanan milyonlarca adam, 
Alman devlet reisinin tam ilan edil 
diği saatte söylemeğe başladığr nut· 
k"UnU dinl"meğe başladı. 

Fakat Hitler tam 42 kelime söyle. 
misti ki, nutuk birdenbire kesjldi. 
Ve Alman radyosunda bir ninni 
çalmağa basladı. Milyonlarca din· 
leyici bilyük bir şaşkınlıkla bu bek
lenmiyen vaziyetin manasını anla· 
mağa beyhude yere u~ra~tılar. Ve 
bugüne kadar da öğrenemediler. 

Alman mahafilinde Hitlerin nut
kuna iyi hazırlanmadığı rivayetleri 
çıkarıldı ama, böyle bir ;seye ço
cuklar bile inanamazdı. 

Radyonun yarıda kestiği 

nutuk 
Diğer taraftan dikkat edenler, 

Ro ma nya 

Kraltnın 

kardeşi 
''Gizli bir vazife,, ile 
Londrada bulunuyor 

Londra, 15 (A.A.) - Daily Ex· 
pres gazetesinin diplomatik mu • 
harririnin bildirdiğine göre Ro
manya krali Karolun biraderi 
prens Nikola ''gizli bir vazife,, ile 
Londrada bulunmaktadır. Prens, 
geçen çar~amba ~ünü Lon.draya 
gelmiştir. 

Ruzveltin nutku 
Almanları kızdırdı 

V&1iıı.&to:ı, H (A..A.) - Relsıcum. 

bur Ruzveıt bucUn Panamerlkan Bir_ 
Jlğlnin d:an toplantıaına rlyuet et • 
mlş ve bu Mlinuebttte .'!!öyledltf c.;ok 
mUhlm nutukta demIJtir ki: 

"Amerikan mllletleri aile.ti elll •. 
nelik bir gayretten 90nra bur11D aıttiat 
olan dUnya 'kB.rfı.smda. tam bir allkCı_ 
net gösteren bir camia kurmut bu. 
ıwıuyor. 

Amerilır.a devletleri hUr ve :rnüatakil 
olurken bir yandan da kuneUI bir 
ideal, milletlerin blrlltl ideali dotnıllf. 
tur. Amerika. ırulhU zayıf bilmez ve 
Amerlkan kıtuı bu aulhU korumak 
hıı.su.sunda. mUtuhitUr. 

.Amerikan mllleUeri ailesi dliayanm 
d!Jtr k11tmlarında d& lllSz aôylemek 
hakkını lddi& edebilirler. Amerika kl. 
tumI aadece mUdafu.dan daha çok 
genl.J menfaatlerimiz de vardır. Pek 
Alil. billyonıunuz ki, gelecek nesillerin 
terakkileri uld dfuıyadaa bizi ayıran 

mua!eyl o kadar kıaattacakt:ır ki, ha. 
rekeUerlmiz blz:r:arure eski dünyanın 
hareketlerine ballanmı: olacaktır. Her 
hangi bir !Utuhatçt lmparatorlutuP 
esiri olmak iateınlyoru.k, memleket _. 
lerimW birer kııla h&lln• getlrecek 
bir düDya nlu.mmm kurulmamuı 11. 
zım gelcllJlnl llÖyıemelc hakltniı.ı&dır. 

Blzlm de düııya ifleriad• allkamıs var. 
dır. Sulh Ullllmls k&l'fJhklı ınUda!aa 
umlmls dereceaillde kuvnW olabill • 
llr. Fakat. bu mUdafaa azmirolz, bafka 
yerlerde &'eçicı..,ı~t1 p}t; &ıet:.w.z• 
.. ref utnmd& ...,.w. eH~ ~t. 
Jık ve clllfpllnden Oft.lıf bir tecfakl~ 
ve di.aiplln dofur&blllr. :Sizim umiıni%, 
dünya Dizammda Haini duyurıtura • 
caktrr. 

Londra, 15 (A.A.) - Selihi· 
yettar mahfeller, Ruzveltin nut-

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 11·20 ikinci aeri 
p Gorio baba 

12 Deliliğin psikolojisi 
13 ilkbahar selleri 75 

kunu bilha11a Amerikan milleti-
nin dünyada nizam ve aaayiıin te. 
enüıü için sesini yü'kseltecegi,, -
ne dair olan kır.mını;;müıaid bir §C· 

kilde kariılanmaktadıralr. Bu kı
sım Amerikanın beıeriyetin sulh 
isinde inlı:itafım korumak i~in her 
türlü meıuliyete ı:irmef c hazır bu 
lunduğu 1cklinde tefsir edilmekte
dir. 

Bcrlin, 1 S (A.A.) - Matbuat, 
Ruzvclti 1nı:\1iz kabineıi tarafın· 
dan t.kip edilen muhasara ıiy.ase
tine yardım etmelııle itham etmek· 
tcdir • 

Alman iıtiıbbarat büroıunun 

Vaıinıton mu\tabiri yazıyor: 
"Ruzvelt, Çemberlayn ve Vilıo

nun izleri üıtilnde yürüyor, Ame
rika devletlerine lüzumsu.ı bir 
ıaranti vaai.i ediyor ve Avrupa 
İJlerine kat'i bir rol oynamak id
diasında bulunuyor. ,, 

Yarı resmi "Deutıcher Dienst,, 
gazetesi "Ruzvolt harbe t.~vik e
diyor,, ba§lıfı altında Amerika 
reisicumhurunun "tahrik yoluyla 
ıendelcınekte olan haksızlık cep
hesini Hh1cr e Musoliniye karıı 
müdafaa etmek., istcdiiini yaz -
"'4!"'111ı"oıı'~ iki devlet adamının 
cuarc ~ azimle Avrupada yeni 
bir idalet tesis elderek ıarp demok 
raaileı-inin sebep oldukları karııık 
lıkları izale etmeie ;alıp.ca1cla· 
nnt., itive etmektedir. 

Dün ve Yarın 
r ercüme külliyat 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci ıeri 

Numara 
1 Sıfo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka, 

Borsa 

Kuru 
100 
100 

75 

H Enıerek diliUmil 

15 Raain külliyatı lli 
16 Samimi Saadet 

17 btatbtik 

4 Devlet ve İhtilat 75 
60 15 Soeyalizm 75 
75 6 J. ' Ra.ain klilliya.tı I 75 
so 7 İ§çi sınıfı ihtilali 60 
30 8 Ruhi hayatta ıaıuur 60 

18 Çocuk dilaü.rtenlff' 60 
19 lllm ve felsefe ' 30 
20 M~vcudu kalmadı 

530 
Bu ttriııin ratı 5.30 kuru9tur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 lakoıı... 

to yapılır. Kalan 4.24: kuruawı 

1,:U kuruşu peşa almarak mUte
baltisi ayda birer lira ödenmek 
ti%ere Uç t&kaite ltağlanır. 

9 Isfahana doğru 100 
10 J. Ruin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuru!S. 

tur. HepAini aJanlara % 20 
iskonto ya.pılrr. 236 kunııu 
pefin alındıktan .sonra kalan 

4: lira8l ayda birer lira öden. 
mek Uz.ere dört .takıite bağla
nır. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

2t - 30 Kitaplık iiçüncü 

Kwn11 

aen 
29 Kapitaılılımı. buhranı 

30 Slambo 
50 

125 21 Hükümdar millet 
22 Y e.nl ilmt zihniyet 
23 Mevcudu kalmadı 
2t. Gb iln lktıaadl itleri 
2:5 Cumhuriyet 
26 TercUmen.iıl r el i 

27 Değtolşler 

28 t..okoıs 

:rn , 
T5 

615 
60 Bil serlnl.ıı fiatt 6.15 lmr111tur. 
50 li•palıtl ıt.lanlıra 3 2(l iakonto 

100 yapıltr. Aala.n 4.9::! kurllfun 1.92 
75 k:urotu ptfin alınarak mütebaki· 
30 ı . si ayd.a birer lira ödenmek üzert' 

ti~ takısite bağt,.nır. . 

Bugün i P E K sinemasında iki film birden 
1 ) Hallnmndtıft &Öt''-'itii lt~ük rapet .,.. unn1111i araı üzerine 

Süveyş ·Fedaileri ~~·~~v.a.ıo 
.2) Cambazhane Çocuğu 

Sunılar: 

2,30 - 6 - 9.45 

Franaı.aca ıözlü, ıon derecede naiieaair bir mM:era pbeaari. Bat rollerde: 

VALAS BERY - J AKI COOPER 

~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~ .. -
Filistin mesele-
sinde anlaşr:na 

oldu 
lstiklAI an sene içinde 

i lln edildiecek 
Kahire, 15 (A. A.) - Reami lılı

srr mahfellerinde cöaterilen ketu
miyete rağmon siyut Kahire malı. 
fellerinde Fili.alin konferansının 
bir anlatma ile neticelendiii be~ 
edilmelrtedir. Bu anlqma ile Filiı
tinin mul&kil bir devlet olatak i. 
'Iln.r için konulu mUadet, 10 ıene 
olarak teabit edllinietir. 
Mısırın Londra adiri müaakere

lerin ııeticaini lncUtere 
nezaretine bildirmek için 
paar Lon~ra . 

ta.rafından f evkallde bir tarafından yaratılan 

BARONES ve UŞAGI 

En miituİT' bir "J'lenu 
----0-

Li nd berg A me ri kaya ":,;ii~iii~iiiii:iiiiii:iiiiiiiiiiii~iii~. 
döndü 

xevyork, ıs c>.. A.) - Lindb•rı ·Bugu··n 
"Atitanya" oapuriJ( buraya gelıniş
tir. Sivil poliııler tayyareci karaya 
çıkıncaya tadar kamara.amı muha.. 
faza atlma alm13lardır. Llndberg, 
seyaha.tinin se~bleri hakkında 

matbuata ıöyliyecek bir ıeyi olma· 
drğmı ~~·an ctmittir. YU.ılerce ki§(, 
rıhtmıda Lhıdbergi beltleınekl~ydi. 

Melek sinemasında 

-o-

lngilterede bombalı 
suikaetler 

Liverpool, 15 (A. A.) - Gece 
1 bir telefon klüb•iMe bir infillk 
vukubulmuıtur. Klilbe tamam.ile 
harab olmuıtur. Klübe ch·armda 

bulunan bir kadrn y•ralaıtm1' ve 
ha.st.aneye )taldınlm14tn". 

Polis ıuikutt.en biraz evvel klU. 
bede görülen bisikletli bir ada.mı 

aramaktadır. 

Ba,ka bir telefon klübeaindt bir 
bomba daha buiunmu§tur. Blı po
lis memuru bombanın bpeülünü 
vaktile çılrarnıağa muvaffak olmu~ 
tur. 

--0--

Lehistanda tevkif 
edilen af mantar 

Vareova, U (A. A.) - Havas. 
Polonya. mab,ınatt bilh"8a ıarb 

mınt.akumda Polonya devletini 
tahkir ettiklerindtıt ve boaguıılı.ık 
propapndaları yap~larmdan do· 
Jayt Alman eka.lliyetleri arasında 
birçok tevki!ata te\•easUI etmlfler
für. 

Yeni Netriyat 

Çocuk 
Çocuk Esirı "1e Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkanlmal"ta o· 
lan (Çornk) adlı derginin 134: üncü 
·ayı~ı çıkmııtır. Yurt yanulannm 
saı1ık, Sosyal külturt1 durum1an· 
mn in~işa{ına ruzınel ·eden~ kıy· 
m?tli dergiyi _çocukl~r~. çocuklu ana 
ve babalara lav:-;iye ederiz. 

H.ttalllft - emel filmi ... • . 

Kutup Yıldızı 
Fruııazc;a .ödü Atk • GüaeUilc - Gençlik, nefiı tarla ve 

U DIW fe""-llcLa eğlenceli bir mevzu 

SON YA 
RICHARD 

HANNIE 
GREENE 

lllveten PARAMUNT dünya haberleri 
Jtucüa uat 12.45 ve 2.30 da. tenzilltlı matineler. 

lzmirde 

ağaç bayramı 

Bergamada 

Atatürk günü 
irmir 14 (A.A.) - A&ı.ç bay- Bcrıama, 14 (A.A.) - Buıüll 

ramı dün ıthrimfaJe kültür parkta vt bu ıece Bergama A ~tilridill 
yıptlmJıtn·. Meraıime ukcrl \Jın· Bercamayı ıeı-cflendirdili tariııl 

1 
do:ıun çaldığı btiklal mup ile yıldönümünün btiyiik hatırasırt1 

bqla.nmı! ve müteakiben fidanlık heyecanla, içten telen ıevı:i .,e 
sahasına a idilerek ilk fi.dan vali inanla ya~ttt. 
muvıini tarafından dikilmi~ ve 1 Her yıl 13 nisan Atatürk ,uııO 
mümaileyh memleketin her tara· 1 bayum yapan Bergamalılar bu 1! 
fınm böyle fidanlarla bttcnrneıi aynı günde Atasının izirile yür\l' 

t emennisini izhar etmiıtir. meğc and içti. 
Mence: ormın miibendisi Ke- Gü."Uiüz, ıpor alanına toplana" 

mal Ercülcç bir nutukla aiacın bütün Bergamalılar ebedi ıc.fleriıV 
yurt için muhtelif bakundın fay - tazimle andılar. Halkcvi bqkal'

1 

del1.rını faah etlnit ve ağacın bir 1
1 
Halukun hitabesini heyecanla d~J1' 

aılıor kadar yurd için fay~~tr ve leycrck ebedi şefin izinde, ıoıl~ 
lltnn olduifunu tebarüz ettirerek 

1 ıefin emrinde tek olarak yilrUı:ıı'" 
ormanlarla çevreleruniı hudutla· ı ie antlarını tazelediler. 
ra malik otan memleketlerin hu- Gece Halkevi salonunda müne"' 
c:lutlırr ceçilmeyeceğini söylt· ı verlerin biribirlerini arkala}'°'~ 
mittir. hitabeleri bu inana sonsuz inanll' 

Moruirncie Buna me9utıu Faz- kattı. Dolup taşan salon ba~tanbll' 
lı Güleç, b t ltcliye reiıi Behçet, as·: ıta. tazim ile Atasını andıktan, tı•' 
keri ve ınülld erkan, memur ve ta · tırasmı ya~tmaktan mutlutıı~ 
!ebeler ve kalabalık bir halk küt- ' duyarak ve milli §efe ~ı:.ghemı L· 
leei huır bulunmu~ur. I lirttrck tören !ona eı':li • 
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HABER'ın· 

Güzel gözler müsabakası 
1Bf!LJfdrr18rdiLW@FHIBIR . . ' 

Senenin en büyük eğlenceli ve 
mi.iıabakaııdır ansi'nin cenubunda 

Japon kovayı külliyesi 
mağlôp oldu Nımıara: 10.1 BtşikltJ! P. M. 

Olna111e11larmuza dairt&caimu'z mü.kif&tların kıymeti 100 Ura11 

~na1r. 

180 Ura kıymetinde btr r&dyo, kriatal büfe takınılan, kıymetli eeb 

~ mek eaJlhiyetiaJ nrcn %0, 15, 10 lira gibi para kıymetinde it.art
$. lar mubtelif ev eeyuı \e aalJ'e. 
""""' AAA. 

Hatay Millet 
Meclisinde 

Çin kuv·vetleri 1 (.(~~] 
Alman filosunun· 

ispanya manevraları 

Cumhur r.eisimizin telgra· 
fı alkışlar arasında 

okundu 
Antakya, U (A. A.) - Millet 

.Meclisi reis vekili Vedi Karabay"m 
Ö~kanhğmda toplanmıştır. }.filli 

Şefin tekrar Cumhurreiııliğine se. 
çilmesi dolayısile Hatay millet 
meclisi reisinin vaki tebriklerine 
Cumhurrei8i lnönünün verdiği ce
vab alkışla_r arumda okunmuştur: 

Her cephede ilerliyorlar 
Ş.unkin, H (.\.A.) - Cepheden urında Sinlıüh Yıın(lt51)·i Yin,an 

,on i:'elen haberler Çin J.:ıtaalının '.)akınlarınd;ı H~inlunılt~ihi Te Kyo · 
muhteli r l'tl ıntallaiarda mulemadi~ en to'l"u garbinde de Şanıseldanil ell· 
muvaffaJ.:ı~etler kaydettiklerini hil. 1 srecirmişlerdir. 
diriyorlar. Ku,·antungun cenubunda: Burada 

Baıtarafı 1 incide 
büyUk bir ehemmiyet atfedilmekt~ 
dir. Cebe1üttarık em!fiyet :sen·isle
tinin !lefi ile beynelmilel Tanca L 
darc:sinin yüksek ~emurla.rmdan 
biti bu fçtimaa i~tirıı.k et.rilişlerdir. 

Söylendiğine göre içtima esnasın
da tehlike anında lnglliz bah~iye 
Silft:hendazlarmın karaya çıkma!!!ma 
intizarcn şehirde bütün sallhiyetlt· 
ti haiz hususi bir komitenin teşkL 
U ıneseleı.i görü!jülmüştür. 

Alman filosunun 
manevraları 

Londra, 15 (A. A.) 
illan filosunun yalı:rnda ~spanyaya 

Ridece;;ine dair verilen haber üze. 
rine aallhiyettar deniz mahfelle· 
tinde anavatan filosunun icab e· 
derse derhal denize açılmağa hazır 
bulunduğu beyan Odilm•ktedir. 

Bu gemiler lı;analdan geçmeyip 
ıiınal burnu iııtikamefinde uzakla.ş
lllışlardır. 

Röyter ıjanıı.ıun Cebelüttarılttan 
Verdiği bir haberde, bu haftadan 
İtibaren limanm her ilci mahrecine 
de ~aret levhttlarr konulacağı bil
diriliyor. 

.Alman harb gemilerinin .f.epanya 
!'ltıla.rmda cevelanı hakkında tefsir. 
lerde bulunan diplomatik mah!eller 
.\.lnıanyanm Franko üzerinde bir 
taı~ik yaparak komintern aleyhin
deki paktın harb halinde Atlantilr 
denizindeki muva!alaya karşı bir L 
lilaf veya hiç olmaz.ısa bir tehdid 
lie ikmali hwıu.sunun teminine çalı
~acağmr beyan etmektedirler. 

.Ayni mahfeller derin bir endişe 
iııhtr etmektedirler. 

Manevraya kaç gemi 
i.ıtirak edecek? 

l3orlin, H (A.A.) - Resmi bir teb. 
L*cie bitdiritdiflne görei lkl nzhlr, iki 
l<l"\J Yll.2ör, iki deıtroyer filotilla.siyle 
liç <lenizaıtı tilotflla.ııından mUrekkep 
bir Alman filoau taUm ve deniz :aıa_ 
~vt'aları yapmak üzere ayın 18 inde 
-'1nıanyadan hareket. edecektir. 

Ftıo, bp1.ı:ıyol, Portekiz, lspanyol 
ı.· 

l\!ıı ve Tanca limanlarına ufraya_ 
C:J.klır. 

,, Cu ill<ba.har ceve!Anı İspanyada çı 
~· . n dahıu barpte11ben sekledar olan 
A.•nıan donanmasının eski bir anane.si 
n il lh;yaımdan ibareltlr. • 

'S:.ı !ilonun cem'an (0 cü:ı:Utamdan 
ll\ l:clikep olacağ, öğreı:ıilmiııtir. 

.lı.lınan gemilerinin Akdenlze gir. 

miyeceği iyi habtr 
•öyienmtkledir. 

Amerikada sigorta 
ücretleri ar~hrıldı 

Reisicumhurluğa yeniden intiha
bnn dolayıııile gönderdifiniz: tel. 
grafa teş~k~ür eder ve Hatay mec
lisi üyelerine selim ve ı~vgilerimi 
ı:önderirim. 

1amet İnönii 

:Büyük Millet .Meclili Reiei Ren. 
dantn telgrafı da. okunduktan aon
ra ~ameye ıeçilmiş, milU müda
faa biHseaine 200 bin lira. illvuL 
ne, ipek ltoza.aı ötürilnün ilgumt 
müteallik kanu.nl~ kabul . edilmi' 
ve Türkiye :Büyük Millet Mecliai 
u~larznın Hatay dahilindeki tren· 

teıde par'51Z 8eyahatlerinin temin 
e'dydi~}.ly~~ b~a.§vek.llet teıke. 
re•i okunmuıtur. "' 

ltalyan kabinesi 
~talyan kr~hnın Arnavut 
kralı da olmasına karar 

Bu ınuva.Cfakı;)"elltr, Çin ordusu- yapıJaıı kanh muharebelerde son üç 
lıun Japon ordusu istifl,ı anındı· 1 gün içinde 2000 Japon askeri ölmü~ 
kinden on mi.sli daha kuvvetli oldu • tür. Çinliler Kovkonııa askeri mev
!uoa dair ba~lı;,umand•n mare~al kiini zapletmişler n~ dü,manı Nan 
Çankay~eldn aeçenlerde ~apll~ı lıe· bai~·e doğru atniı~tır. 
yanalı teyit eylemektedir. Huarıııı şimalinı.le: Çin kılaatınııı 

Kuangsiniıı şiınalinde: Jaı>on ııu~· Yoşo,·a yaptığı taarnu:la meşgul o
•eUeri Kııonın ~ıırkına do~ı-u ~ irmi Tan Jıtpon kııaaıılının bazı mıntakıı
kilomctre geri ;tılmıslardır. :-lirrulı· ' tarı nıüd:ıraasız bırakına~ından isli
Çin ı..unelleri Tıı.senge ıaat'l'l;Z edi- 1 

fade l'ılcn Çin gerilasl:lrı ~unıışanı 
~orlar. Çin kıtaal; ı>aur ıünü Kao· I i~lirdat etmişlerdir. 
nı 7.aplederken diğer laraHan Çin 1 Şansi cenubunda: Burada Japon 
kunetleri Nan~angı cenubunda Jbi ku,·ayi külliyesi mağlup olmu, vr 
angyang ~e-hrini de ele ıe~imıi~ler- Suntino rlağların:t attlmışıır .. na,. 
dir. kuınııntlan mareşal Çanka) şek bu 

Hupeh merkezinde: Cin L:ıınelle mırnıtrakı:reııen dolayı bir emrı 
ri çok mühim birçok aslı:erl nokl•~ :.H·vırıt ile Çin oruu~unu tebrik et
tar ıaptelmişlerdir. Şunır~ç•nı c.İ· 1 

mi,lir. 

Fransa ve lngilterenin 
verdiği :garantiler 

Muvakkat bir müddet için muteber olacak 
ve müddet zarfında iki taraflı paktlara 

tahvil edilecek 

yaPf!an manevralara iıtirak tmiı verdi Faris, 15 (A.A.) - Salihiyet
tar bir rnenbadan bi.ldir~ldiğine 

gön Fransa ve in(itlere tarafın
dan ıarki Avrupa devletlerine ve· 
rilen timdiki garantiler muvakkat 
bir müddet için muteberdir. Bu 

müddet zarfında bir talrrm iki ta

rafir paktlarla daha cenit bir mü
tekabil emniyet ıiıtemi vücuda 
getirilecektir. 

ristanla uyuşması için Romanyayı 
taz~·il.: edecek vaziyette değildir. 

lcrdir. Talimlerden ıonra kral tay ~oma, 14 (A. A.) '- Muııolininin 
yare dafii '.toplarla sahra toplanm. r!yasetinde toplanan kabine aıağr
teft~ etmi,tir, daki kanun llyjhaaını tuvib etmiı· 

İngiliz mahfillerinde söylendiğine 
göre, Ankaranın Sofya ve Bükreş i
le idame ettiği iyi münase9etler do
la~·ısile İngiltere hükCimeti Türki
yenin Romanya ile Bulgaristan ara· 
sında tavassutta bulunmasını arzu 
etmektedir. Bazı Balkan milletinin 
Sovyetler birliğine kar~ı gösterdik
leri itimatsızlık, İngiliz mahfillerini 
Romanya ile Balkan devletleri \'e 
Sovyetler birliği arasında bir ba\'a 
paktı akdini derpi'} etmeğe se\·key
lemektedir. Bu takdirde bu memle
ketler Sovyet kıtalannm filt yar
dımını derpiş eden bir itti fak kareı
sında hissetikleri itimatsızlığı 

1östermiyeceklerdir. 

Kral bundan ıonra ıne.nevra sa· tir. 
Hasmın üzerinden bombar,dJman 1 - 1t,;!olya kra:lt, Arn&vuthık ta_ 
tayyare1eri lıçar.kc.n kıtalarla irti- cmı kabul ettiğinden kendiııi ve 
batı tenürt eden telsiz telgraf· ser. halefleri için İtalya ve Arnavutlulc 
viıinin i'lemesini seyretmi§tir. kralı ve Habeoiatan im para.loru 

Amerikada milli müd~aa Ullva.nmı alıqtu-. 
Dc.brica meaelHi tahıisatı 2 - İtalya ve .Arnavutluk kralı 

Va§ington, H (.A.) - Parla
mento milli müdafaa için lüzum
lu a:idedilen deniz liılerinin takvi 
yesi i~i i~in 45 milytm dolarlrk tah 
sisatı ittifakla 'ka~1.1l ederell l:1U hu 
sustaki projeyi tasvip edilmek üze 
re ayan mecliıinc göndermiştir. 

Fransada iş kuvvetleri 
seferber edildi 

ve Habeşista~ imparalorÜnu Arna
vutlukla, Tira.nada oturacak olan 
bir general temıil edecektir. 

Arnavutluk tııcmnt İtalya kralı 

tarafmdan kabulilnii 'tasdik etm•k 
üzere yarın öğleden !o'nra toplana. 
cak olan parlamentoda hariciye na· 
:tıtı kont Çiano son A vnıpa hadise· 
!eri hakkında çok mühim' beyanat. 
ta bulunaca.ktır . 

Londra, 14 (A.A.) - Diploma 
tik mahafil ,tnciltere ve Franıa 
tarafından Romanya ve Yunaniı· 

~na verilmit olan carantilerin dip 
lomıı.ıi kanaliy1e "1Ütekabil te.h-

Paris, 14 (A. A.) - Baıvekil Mez.kür tacı ltalya kralına tak
neştettiği bir e- dittı edecek olan 'Arnavut heyeti de Daladier bugün 

mimame ile Franııanın bütün ie parlamentonun bu celsesine iıtirıJ.k 
kuvvetlerinin seferber edilmesine edecektir. 

hütler haline cetirilmeainin pek 
ziyade muhte~el olducunu, ancak 

bu meıelenin halihurrda büyük 
bir ehemmiyet a:rzetmekte bulun
duğunu beyan etmektedir. 

1nıiliz ve Fransız ıarantiled, 
dört devleti birleıtirmek için ki· 
fidir • 

lngilterenin garantisini Roman· 
yaya da teşmil ettiği haberi diplo· 
matik mahfillerde büyük bir heye. 
can tevlit etmiştir. lyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre dün 
Londra Gafenkonun Hitleri ziyare· 
tinden evvel mezk(ir garantinin der· 
hal t~miline lüzum olup olmadığı· 
na dair Paris ile sıkı bir müzakere
de bulunmuştur. 

me8ai nazırnıı memur etmiltiİ'. ------------- Bu mahafil, diplomasi tarikiyle Müdafaya yaprlacak müzakereleri!\ ıimdiki Faris - Midi gazeteai, bu emir. 
name ile, mesai nazırının Franııa

daki milli ve ecnebi bütün il kuv. 
vetlerinin başkumandanı olduğunu 
yazmaktadır. 

Ha1içte bir 
par çılanıp 

sandal 
battı 

Dün ak<ıam üzeri Haliçte Yemi~ 
önlerinde bir deniz kaza'ı olmuş· 

tur. 
Cibalide Yeşiltulumbada otw·an 

Yemiş iskelesi sandalcılarındart Sa
dık. sandalma paçavra yükliyerek 
Kağıthaneye gitmek üzere yola 
çıkmış, fakat iskele açıklannda 

kaptan Eminin idaresindeki Seyim 
motörünün çarpmasma maruz kal· 
mıştır. Sandal derhal parçalanarak 
batmış, ~andalct kurtarılmıştır. Ha
dise hakkında tahkikat yapılmakta
dır. 

Milli halde Türlriyeye müteallik bu-

munzam maaş lunacaimı ve Türkiy~nin halih•· 
nrda Romanyaya bir taarruz vu-

( Başlt1rafı ı incid,; kuu haıincie muıekabiı ve tam bir Küçükçekmecede 
kmdaki kanun l~yihasmın eh~mmı· muavenet itillfile ba;ır bulundu- yaralanan hastahanede 
retine·binaen bu devrede müzakere funu bu baptaki iıtihblrlarına at· 
edilebilmesi için havale · edildiği fen beyan etmektedirler. öldü J 

MilU Müdafaa, adliye ve dahiliye Bu mü.aakereler itilifın htr hıın Birkaç gün evvel Küçükmecede 
encümenlerinden mürekkep bir muh ıi bir taanuıdan korkacak olan ka.nh bir k.avga olmuş ve köylüler
telit encümen tarafından tetkik e. diğer :natkan devletlerine tetırıili den Muatafa isminde birisi kürekle 
dilme3ini teklif eylemiş ve bu tek· imkan ru istihdaf etmektedir. Yahya. isminde diğer bir köyJUyü 
lif kabul olunmu;tur. yaralamıştı. Vaka Musta.faya ait 

Meclisin . dünkü toplantı ında Siyalii mahfellerde beyan edil- bir ııüril koyunun Yahyanın bahçe-
merhum Isparta mebusu İbrahim diğinc ~öre Fransa ve 1ngiltuc ta sine girmesinden çıkmıştı. H!diııe
Oemiralavm hatırasına hürmetle rafın3an Romanya.ya verilen gran den sonra Ctırrahpaşa haııtaneııine 
~ükut edÜmistir. 1 ti geniy mikyaıta Boğazların ıer- kaldırılan Yahya dün akş!\m öL 
Ağn BingÖt Bitlis. Siirt mebuq:la· be~tliğiyle Ingiliı: ve Franıı.ı filo- mü.,tür. 

rınm i~tihap 'mazbalarar tasdik e· larının Çanakaleden ve Bo,uiı;in Vaziyet müddeiumumiliğe bildi
dilmiş, Burdur mebusu İbrahim den ıtrbestçe ceçmderine barlı· rilm.i\!S ve bu aabah adliye doktoru 
~ecmi yemin etmiştir. dır. Eaver Karan cesedi muayene ede. 

Meclis paiartesi günü toplanacak Diğer cihett~n İngiltere hükılmeti 1 rek morga. kaldmlmaıuna lilzum 
1.ır. ' · .Dobri~ me!elesi hakkındı Bulgıa· ıörrnüştür . 

fÇERDE: 
• Hitlerin 50 inci doğum )',h me· 

rasiminde bulunacak heyetimiz bu 
:ıkşam ~aat 22 de ek~presle hareket 
edecektir. 

• 11 inci yerli mallar sergisi de 
bu 5:ene gene Galatasarayda açıla
caktır. 

• Hay\'an borsası meclisi idare 
sine celeplerden Mehmet Eh·enm 
ve kasaplardan da Rıdvan Solak ~c
çilmi ştir. 

• Profesör Pittart dün akşam sa. 
at 18,15 de üniversite konferans sa· 
!onunda ''Asyada yaşıyan be~erden 
evvelki mahlUk,, mevzulu son kon
reransmı verrni~tir. MadallJ Pittart 
da kız muallim mektebinde "Ru..;so .• 
hakkındaki konferansım dün ta-
mamlamıştır. 

• Gelecek sene müddeti bitecek 
olan yardımcı muallim kanununun 
temdit edileceği söylenmektedir. 

• Mudanya hattı yaz tarifesi btı 

sabahtan itibaren başlamıştır. 15 
mayısta bu tarifeye yeniden bazı 
seferler il~\·e edilecektir. 

• 23 nisanda üniversite talebesin· 
den 150 kişilik bir kafile Trakya 
umumf müfettişi Khmı Dirik tara· 
fından Trakyaya davet edilmi~tir. 

•Belediye harita şubesi imar mu· 
düdüğüne raptedilecektir. tstiml~k 
şubesinin de imar müdürtüğünr. 

bağlanması düşünülmektedir. 

•Atatürk köprüsünün iki tara. 
fmdaki meydanların açılma ı ve 
tanzimi için iki milyon liraya ihti
yaç görülmü~tür. Belediye bu yolda 
Nafiaya müracaat edecektir . 

DIŞARDA: 

•Bu ayın 17 sinden itibaren Var· 
şova ile Londra arasında muntazam 
hava seferleri açılacaktır. Bu ~fer
leri tngilterenin "Briti$r .Airivay,. 
şirketi temin eyliyecektir. 

• Alman propaganda nazın Göb
be!s tayyare ile Berline dönmüştür. 

• N:meç..h:ikfimeti milli müdafaa 
için parlaınentodan 20 milyon ku· 
ronluk fevkalade tahsisat istem"~; 
kararla5tımuştrr. 

• F• a11srz mebusan hariciye encü· 
meni reisi Mistler, encümeni 19 ni
sanda hariciye nazırının iıahatını 
dinlemesi için içtimaa davet etmiş.. 
tir. 

• ls,·cç kralı dün Niceden Pari!te 
~itmiştir. 

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

ispanya harbinin 
kurbanları 

Ma.drid, H (A.A.). - Dahili 
harpte ölenlerin miktarı 1.200.000 
kişi tahmin edilmektedir. Bunla
rm450.000 i muharip, 7 50.000 i 
sivildir. 

Madridde "zafer,, resmi 
geçidi 
Berlin, 15 (A.A.) - Alman iı

tihbarat Ajansının bildirdiğine gö 
re 2 mayısta Madridde yapılmast 
takarrür ~den zafer resmi geçi -
dinin hükumet merkezinde yapı

lan hazırlıkların ikmali için 15 
may:sa tehir edilmesi ihtimali 
var.dır. Geçide ''ecnebi gönütlü1er,. 
de dahil olmak üzere 200.000 ki§İ 
i§tirak edecektir. 

!ıpanyanın mü&takbel siyaseti 
hakkında mühim beyanatta bulu· 
nulacaktır. 
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Sinemada ikinci bir 
meslek kazanan yıldızlar 

- Yaptığın doğru değil. 

böyle içtiğin zamanlar yürürke 
yerlere yıkılıyorsun. İçkiyi bırakın 
lıım. 

- Milfahedeııll doğru ama, var 
dığmıı netice yanlıı. Kabahat ola 
iı:mek defi! ki! 

Fernan Gravey orkestra şefidir ; Rober Taylar 
boksör( ük öğren~i; Jüf Beri köpeklere cigara içirir 

- Ya nedir? 
- İçtikten sonra yiirümek ! 

vasıvet 

.. 
'<: ' 

Ölilm döteğinde kanıma: 
- Ticarethanem .ana kalacak 

Dedi. Müesaesemin kapandığını iste 
mem. Sakm iıleri bozma, müşteri 
lerimi kaçırma. 
Karısı teminat verdi: 
- Merak etme kocacığım. Gözil 

arkanda kalmasın. Rahat rahat öle 
_ x e yapaymı karırığnn, dok torun blrl'll yürUme.ii. öteki ayakla. bilirsin. leler bozulmasın diye se 

rımı sıcak u banyosuna koymalı tavsiye etti. hasalanır haıtalanmaz ben ııeni 

muhu ebecinle evlenmietim zaten 

Çocuktan 
aıo habeırU 

Köylü, kUçük oğluyla beraber 
lı"asabada. kurulan pazara gitmişti. 

Bir aralık çocuk sordu: 
- Baba, bu ada.m, ineğin etleri· 

ni niçin böyle yokluyor. 

Soldan itibaren: Fransız Roze "Çöl l'olcııları,. filminde ııalışi lıaj'ııa n mıirebbi5İ kıyafetile. ]ill 
scvıili köpekleri le beraber. ]an Ga ben "Xcfsi Emmare .. filminde mak inisi rolünde. Rober Taylar boksör. 

Babası izahat verdi: 
- 1neği l!latınalacak da sıhhatte 

mi değil mi diye muayene edlyor. 
- Ya ... Öyleyse baba, poetacı 

ablamı l!latınalı:qak isliyor! ~ # ,. 

Fernan Graı,oey or kestra idare ediyor. 

Sinema ile uğra~anlar aç kal· 
maz .. Hatta bu meslek sahipleri
nin pek çok para kazandıkları da 
iddia edilmektedir. Sinema yıl. 

dızlarının kazandıkları para, bü. 
yük rakamlarla bütün gazeteler
de ilan ediliyıtır. Bütün bunları ka
bul edebiliriz. Sinema ,artistleri
ne çok kazan~myor; fakat bu ka. 
zanç uzun zaman devam etmiyor. 
Çünkü sinema san'atkan biraz 
ihtiyarlayınca artik kendini rej:
sörlere beğendiremiyor, meale. 
ğinden ayrılmak mecburiyetinde 
kalıyor • 

Binaenaleyh, sinema san'atkarı 
çalışırken istikbali düşünüp bir 
tarafa birkaç p;ıra ayırmağa mec· 
burdur. Böyle yapamıyorsa e
linde ica hında kendini geçin.dire. 
bilecek ikinci bir mesleği olmalı
dır. 

Bütün sinema yıldızlarına bu 
düşünce hakim gibidir. Onlar si. 
nema yıldızlığını. lüks bir hayat 
yaşatan bir şeref vasıtası olarak 
kabul ediyorlar. İkinci meslekleri. 
ni de istikbalde sefalete düşme -
mck için bir garanti olarak kabul 
ediyorlar. 

İşte belli başlı Fransız yıldızla. 
rının ikinci meslekleri .. 

Fernan Gravcy mükemmel bir 

Boks m'ünekkidleri Taylorun 
vücud nisbetini, ölçüleri, ve dö. 
vüşme tarzını bundan on sene ev
vel yan ağır siklet ~ampiyonluğu· 
nu kazanmış olan Jak Delaraya 
benzetiyorlar. 

Demek oluyor ki Holivut, Ro • 
ber Taylora, yahut Rober Taylor 
Holivuttan bıkınca, sevimli san. 
atkar ringte kendini gösterecek 
ve bugüne kar.tar hatırına gclmi· 
yen bir meslek yüzünden para ka 
zanacaktır. 

F ransovaz Roze vahşi 
hayvan mürebbisi 

Fransuvaz Roze çocukluğun· 
danberi hayvanlarla meşgul ol. 
maktan hoşlanırdı. Biraz büyü. 
yünce kendisinde hayvanlara 
hükmetmeğc kafi gelecek derece
cle bir kudret bulunduğunu iddia
ya başlq.dı. Fakat bu meziyetini 
filen gösterecek bir imkanı bir 
türlü elde o:lemiyordu. Ona bunu 
fiilen tecrübe etmek imkanını te. 
rnin eden gene sinema oldu. ''Çöl 
yolcuları,, filminde vah;i hayvan 
mürebbisi rolünü aldığı vakit bu 
rolü oynamak için sinema hilele. 
rine müracaat edilmemesini şart 

koştu .. Meşhıır hayvan mürebbisi orkestra şefidir. San'atkar bu 
1 Y• • 1 'h . 1 _, Petersenin· nezauti altında bu mcs egını ya nız ı tıyat mes eg, . . 

ı k k 11 S
• , tehlıkclı sa;ıata başladı. o ara u anmaz.. ınema san a· 

tında da istifade eder. ''Bü.tün şe. l Az zamanda tam usta bir mü
hir <Cianso:liyor, ,filminde 93 mu- rebbi oldu. Elde kamçi aslanlar 

sikişinastan terekküp eden bir or. kafesine girdi ve hayvanlara ha
kcstranın şefliğini fiilen yapmış kim olacağını isbat etti. 
ve en müşkülpesent musiki mi:• 
nckkidleri dahi hiç bir hareketin. 
de kusur bulamamışlarclır. 

Rober Taylor boksördür 

''Yaşasın Mektepliler,. filminde 
kürek çeken, sıçrayan, arkadaşla
riyle münakaşa eden, koşma ya. 
rışlarını giren Rober Taylor tam 
mana.siyle bir sporcu tipidir. Fa· 
kat son filmini çevirmeden evvel 
kat'iyyen eline boks eldiveni gc 
çirmemişti. 

Jan Gaben ve 
makinist 

Kar et 

Bir gün Fransada seyahat e. 
derseniz, bindiğiniz trenin ma· 
kinistinin "Nefsi emare,, filminin 
aktörü Jan Gaben ve ateşçinin de 
Karet olması her vakit ihtimal 
dahilindedir. 

Fakat Jan Gabenin üçüncü bir 
sanatı varclır. Bu sene çevireceği 
"Güneş doğuyor., filminde bir 
çelik fabrikasında çalışan bir ame• 
le rolünü oynüyor. O, bu role baş
lama.dan evvel bu mesleğin de 
bütün inceliklerini öğrenmek is. 
tedi. Amiyen çelik fabrikalarına 

• cemi bir amele olarak girdi. Ça
lıştı .. İki ay içerisinde ustabaşılı
ğa kadar yü'kseldi. Sonra stüdyo. 
ya döndü. · 

Şimdi Jan Gaben çok m mnun , 

dur. Kendisiyle görüşen bir gaze
teciye: 1 

- Artık pek memnunum .. de. 
miştir. Sinemadan çekildiğim va· 
kit, altı ay yaz bir lokomotifte ça
lışacağım .. Altı ay kı§ ta bir fab. 
rikada ..• 

Jül Beri hünerli kö
pekler yetiştirir 

Kl\plan po'k<'rile hile yapıyor! 
- 1ngillz karlkatUrU -

SarlhloşDa~ 
aıırasnnda 

- Karımın dişleri inci gibidir. 
- Karını geçen sene ben görmüş· 

J ül Beri ''Güneş doğuyor,, fil- lUm, dişleri inci gibi değildi, bila
minde Jan Gaben ile beraber oy- kis ... Kendisi uyuyor da onun için 
nuyor. Rolü köpeklerle marifet böyle palavra atabiliyorsun. 
gösteren bir cambaz rolüdür. Fa- - Onu uyandırmağa lüzum yok 
'kat 0 bu mesleğini rol icabı olrak k!, .• Dişlerini yatarken komodinin 
öğrenmiş değildir. IIaya~ında bir üstüne bırakmıştır. 1sten1en gidip 
<jOk defalar meslek değiştirmiş o- getireyim. 

lan Jül Beri senelerce bir at cam. 
bazhanesin:le yetiştirilmiş köpek 
lerle bir çok marifetler göster-
miştir. Onun için bu filmde eski 
tecrübelerinden istifade etmekte, 
köpeklerine bir çok hünerler öğ-

retmektedir. Hatta köpekleri ara· 
sında cıgara içen bir köpek var • 
dır. 

Bu misalleri bir çok ilaveler yap 
mak, mesela Madelen Renonun 
kimyaker olduğunu, Klark Geblin 

güzel röportaj yazan bir gazeteci 
V ivyan Romansin telgrafçı oldu 
ğunu söylemek mümkündür. 

Mişel Simonun sinemacılık yL'.p 
ma.dan evvel gazete müvezzili~i , - füıım "l'ırncar şarkuıı" nr ııöy· 

yaptığını herkes bilir. l r<li.Çri :r.:unan ağladığmız.ı gör<.lilm, 
~.t:ıca r mı~ın11 ~ 

O bu meslekte çal ştığı günle- _ Hayır ~Crmllm, ınu~ikI;lna-
rin hayatm n en tatlı zamanları ol 

!> lll ı . 

duğu iddiasın iadır. Hatta sinema 

Melk'lte pfce 

- Ay sona ıeldJ plib&. •• 
- Nereden anla.dm! 

- Babam her kapr ~ıımda yerinden 

Masal 
· ... T ramvay bcrmutad mütlıif 1ı:a1a. 
balıktı. Bir kadm girdi ve bir erkek 
kalkıp yer verdi. Ka.dın diltUp ba· 
;;ı , ı neı r en tramvay ar a 
erkeklerin kadınlara yer verdiğini 

ıörmemi§ti. 

!yileıip kendine gelince: 

- TC1ekkür ederim. Dedl. 

------ .. 

Bu ıefer yer veren erkek diltllp 

bayıldı, ömründe tramvayda yerini 

veren erkeğe teıekkUr eden bir,lca~ 

dm görmemiJti. 
- Ellerlmla yunıaf&k kalması i

tin ne yapmalıyDD! 
- Hiçbir ıey yapmayın. 

Canb&zh&nenln ip canbuı ~ama ıır uıyor .•• 

l\IERAK BU YA t 

- Araba gaıcte:rl hakikaten o· 

Otelde 
- Deniz gör en b ir oda istiyo. 

rum. 
- Hay hay efendim. 
- Buradan den iz görünmüyor. 
- Dürbününüz yok mu efen -

d im ? DUrbünle bakareanız görü· 
nür. 

Güzel sesR 
Ev sahibi kadın davetlilerine 

earkı söylüyordu. Misafirlerden 
ikisi fısıldaştı: 

- Şarkı söylerken elleriyle 
yaptığı işaretlerle uçacak gibi o
luyor. 

Jan Gaben çocukluğundanberi 
makinist olarak bir treni yürüt 
mek arzusiyle yanıp tutuşuyor. 
du. Ona bu emeline kavuşmak 

vesilesini sinema verdi. Filvaki 
hakiki bir makinist olmadan da 

Tay1or yeni scvireceği filmd ' 
bir boksör rolü oynayacaktır. Bu 
filırl:le üç defa ringe çıkacak, bol
yapacaktır. Onun için Taylor 7/ 
gün boks dersi almış, sıkı bir ant-

''Nefsi emare,, filmini çevirmek 
mümkündü, fakat Gaben buna te. 

renman yapmıştır. Fakat bu on nezzül etmedi. Hakiki bir maki 

cılıktan ayrıldıktan sonra gene bu 
işe ıclevam edecct~:1İ ve şimdiid 

:ncftunlarının o zaman ker:Jisin Müfettiş, çocuklara çalışmak la - lruyor mu denin ~ 
- Aman pen.cereleri a çsalar 

l:ari! 

dört giln Taylorun boksa merak 
sar<lırması için kafi gelmiştir. 

nist olarak çocukluk hülyasını ta
hakkuk ettirdi. Ve Fransız devlet 

Şimdi tanınmış sinema san'at. demiryollarında makinistlik yap • 
kan hakiki bir boksör olarak rin. mak müsaaJesini l\1dı. Geçen yıl, 
ıe çdmaıak .. w.ruımak arzusun- tatilinde iki ay <.la bilfiil şimend~ • 
• c!rr. Hatta }'arı a~rr sfklet şam· ı ferlerde çal ştı.. önümüzdeki ta· 
piyonu olmak hülyasına dahi ka. tilde de bu işe devam etmek arzu. 
pılmr!tıt'. sun dadır. 

den memnuniyetle gazete alacak. zımgelece~"inc ve en uzun nasihaL 
tarını gen tekrar eder, durur. l lcrde bulunduktan sonra içini çek-

Halk ötc<.lcnberi sinema ak~ör-1 U :_ Siz yn§ln bir çocuk olmağı ne 
lüğünün ço'k iyi bir meslek oldu-, kadar isterdim! 
ğunu id:iia eder, fakat onlar bu Sonra f'ordu: 
kanaatte değildirler, demek olu- - l\·için böyle bir temennide bu. 
yorki, kazandıkları bol paraya lıındum biliyor musıınu:r.? 
rağmen istikballerini emn:yette Çocuklnrdıın lılıisi atıldı: 

görm:iyorlar ve ikinci lıir meslek - Çocukluğunuzda öğrendiklerl-

~dinmcğe çalışıyorlar.. nizi unutmuş olduğunuz için! YAZISIZ H lKA YE 
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Defirae 
Peşinde 

Tarzan bu macerasında çok tehlikeli bir 
ite ablnnthr. Şimdi "Define ndası,. lnc·a rastla
dığı ve arinldaı olduğu Orııng- Otang maymu
nu ile beraber, bir mağaranın ooüne gclmiı -
lerdir. 'Burada kar~ılarına bir Goril çıkıyor. 

ca Gorn, mağaranın kapısını bir 
b nhar gibi tutmuJ, i~eri kimseyi 
:rlknııyacağını gösterir bir va

~•Yctte duruyor. Tarzan kenıdi 

ş AKA 
Yalan J 

Babası oğluna: 

- Eal:alım, dedi, Türkçede 
kuvvetli misin?. Mesela, '"Ben çok 
z e n g i n bir adamım.,. aersem 
ne olur?. 

Ço::uk hiç di!~ünmeden cevap 
ver.eli: 

- Yalan olur, baba .. 

*** 
l Buz üı:erinde kaymada birinci 
olduğunu söylüyordu. Arkadaşı 

sordu: 
- Bir ayağını havaya kaklırıp 

gidebilir misin!. 
Palavracı çocuk: 
- O bir şey mi! dedi. Ben iki 

ayağım birden havaya kaldırarak 

buz üzerinde kayıyorum. 

* * * 

sahteleri var .• 
Müşteri arkasına bile dönme . 

Jen: 
- Sizin yemeklerinizin içinde 

de karışık yağ varı, dt:di. 

...:.f-_ .. r-
/~ 

Lokantada yemek yemit çıkı- Aslan eski zamanların zırhlı 
yordu. Parayı verdi.. Çıkarken ka askerlerinslen biri kar§ısında: 
sadaki adam arkasından seslenl:H: - Bu konserve kutusunu nasıl 

- Bayım, bu paraların içinde açmalı? • 

Bal{ahm ne çıkacak ? 

Cildine: 

O - Karşıma çıkan müthi§ bir 
J.rrang - Otangdan kurtuldum .. 
~.ayvan bana bir düşman gibi de
til, bir dost gibi hareket etti. On 
~n sonra karşılaştığımız azılı bir 

Ne • 
garıp şeyler! 

Resim yapıp boyamak, her ço -
cuk gibi, şüphesiz sizin de bir eğ
lenceni?Jdir. Acaba güzel resim 
yapabiliyor musunuz? Belki ya. 
pabiliyorsunu:r:.. Fakat bunun 
için ıüphesi:r:, çok uğraııyorsu

nuz.. Halbuki reımin en ~ğlence
li tarafı boyanmasıdır. lplanı da, gene maymunun yar

:~lllı ile tepeledik. Şimdi ü_çUncµ. 
ır tehlike karşısındayım Goril 

~?~ kızmış görünüyor. Mağaraya 
1~ı sokmaldıktan başka, üzeri • 

~ıze kayalan da yuvırtayabilir, 
dıyc düşilnliyordu. 

l Fa~a~.' T~rzanın bu ıssıı adapa. 
tsadufun hır ıird mı ile edindi i 
~da§ı ~,raq ona b ı· 
tlda fda büyük bir hizmet edecek· 
~ ' 

llununla beraber, 'l'arzan ''Ka
>a. Gülle., ismini verdiği bu 0-
~~g - Otangdan ziyade baı:u1arı· 
~ll kuvvetine güveniyordu. 

C l'~zan, mağaranın kapısındaki 

Diğer taraftan, Kaya Güllenin 
yanından uı.klafıg Qnu Gorille 
karşı karşıya yalnız bırakmak is
temiybrda~ • 1Çiliik'li, Su Orang • 
Otang arkadaşın\n kuvvetine gü' 
vcnmekle berabeıı, Gorilin ne 'ka
par vahşi bir canavar olabileceği

Dünyada bizim bilmediğimiz öy 

Orılle çarpışmak üzere kayala
ta tırmanırken, ondan daha evvel 
llıağaraya doğru çıl:mış olan iKaı
~a G.ülle, bir eliyle kalın kütüğü 
d 0rile doğru sallıyor. bir elir.l,. 

ni düşünüyordu • 
. . . . le garip şeyler var k1; insanların 

Onun ı~ın. her ıhtımale karşı. adetleri, yaradılışları biribirine uy 
Kaya Güllenin yar~ımcı.sı olarak ' matlığı gibi, tabiat da her yerde 
'Çr'1tia kalmayı tercıh edıyordu. 1 aynı değilidir. Buradaki resiı 1ler1 

c arkasındaki 'rarzanş.: 
. - Sen çekil, aşağı':la dur, der 

tıbi işaret ediyordu. 

~ İki maymunun karşı karşıya 
t~galan her halde çok zevkli o· 
h~Caktr. Tarzan bunu bir cambaz· 

Bu müdedt ~arfında Qrang - O- j takip ederek yazıyı okuyacak o • 
tang k_arşıCında biltün dehşeti ile Jursanız bunlara yeni birer misal 
mağara bekçisine rağmen, kaya- öğre:ımiş olursunuz. 

~llede veya filmde görse, kolla-
lara tırmanmıya devam e.tmiş ve 
nihayet Goril arasında bir met. 

tıııı .. - ·ı k ki .,. gogsı ne av1ı1şturur, :zev • e re kaı:iar bir mesafe kal.ırt bir nok-
c <ludaklarında tatlı bir tebes • ta a 1 · t' 'U 1 . y gc mış ı 
ın e seyrederdı. · B .. b. . ır... b k 
l<' , • d' b h _.:ı ırı ırıne au~man ve aş a 
aı<at şım ı ne c:am az ano;.ıe . . . 

huıu d ., • d"' B başka cınsten olan ıki maymunun 
L nuyor u, ne ae sınema "·· u • 
•ıeyen 1 f"l · . b' at kavgaya tutuşmalar.r... hakıkaten 
kend· . d t l'h. görülecek bir şeydi. Bunlardan 

an ı macera ı mını ızz 1 

•sı yaşıyor u ve a ı ı may • .k .. d .. , ·a· y 1 tııu 1 • • • d" _ • • ı ısı e aynı cussccıc ı ıler. a nıı 
n ardan bırının veya ıgerının J 1 d ki 

llıa:>1· 1 b ~lı id" JU un u · arı vaziyet itibariyle bi .. up o masına ag ı. 
ri diğerinden farklı idi. Çiinkü 

. Onun için, Kaya Güllenin tav· 
&ıycs· _ • kT G:ıril, mağaranın kaprsında, yük-
. ıne ragmen, gerı çe ı ıp se· sekte bulunuyoı:ı:lu. Kaya Gülle 

l'irci kalamazdı. Kendisi ide ona ise ondan aşağıda idi. Arkası 
~ardım etmek ve mağaranın ka· güçlükle çıktığı bir kayalık, iki 
d

1
'1ndaki Gorili beraberce orta. ya:ıı derin u~urumdu. 
al\ kaldırmak istiyordu. 

h Buna mukabil ~linde yalnız ka-
l
. ou maksatla, kayalardan aşag-ı 
lld· iın b:r sQpa "'nrdı. Halbuki ma· 
Sıkı ~e mağaranın arka tara!~n ğaranın kapıs .ndaki Coril ona at. 
~ ca başka yol aradı. Burada de mak ~re elinin alanda bir ala) 
~Planla olan rarpıcımalanndaki gıb· :ı :ı iri taşı bulunduruyordu. Şt:phe-

d ı bir plan takip etmek istiyor · siz, yüksek bir yet1:ien karşısında· u. 
kine taş savurmak ve nihayet onu 

Sarıklı kadınlar. - Sarık, bil • 
hassa s cak me:nleketleııie yaşı . 
yanlann başlarına geçirdikleri bir 
~eydir. Bunun faydası yok değil • 
dir. Zira, sıcağın geçmesine en 
fazla mani olan renk beyazdır. 

Onu:ı için, biz de yazın açık renk 
elbise, beyaz şapka giyiyoruz. 

Fakat resmini gördüğünüz bu 
sarıklı erkek değil kadındır. Afri
kanın geri bir memleketindeki 
kadınlar başlarına böyle kocaman 
sarık sararlar. Fakat bu onların, 

sıca!ctan korunmak için yaptıkları 
bir ş:y .de~ildir. Adet olduğu için 
yapıyorlar. 

Yine bu adete göre, kadın heı· 

sene başındaki sarığa bir kat daha 
ilave eder. Bu suretle, yaşı ilerle· 
dikçe sarık büyür, bir kadının ya 

§ını, sarığının küçük veya büyük 
olmasına göre anlamak kabil.dir. 
Kadınların yaşlarını sakladıkları 

meşhurdur. Demek ki bu Afrikalı 
kadınlar yaşlarını saklamazlar ... 

Ji. Kırmızı yağmur!. - "Kırmr 

zı yağmur da olurmuy muş!,, de
meyin. Bu, görülmemiş değil, gö. 
rülmüş bir şeydir. Birçok yerlerde 
ve zaman zaman kırmızı yağmur 
yağdığı görülmüştür. Bunlardan 
en yakını bundan iki sene evvel 

İtalya.da Cenovaya yağan kırmızı 
yağmurdur. 193 7 senesi martında 
bu şehre kırmızı yağmur düştüğü 

görülmüştür. Yağmur pek fazla 
devam etmemiş, fakat yağdığı müd 
~et zarfında hava kıpkırmızı 'ke -
silmiştir. 

Yağmurun kırmızı olmasının ıe· 
bebi, damlalarının içinde kırmızı 
tOzlar bulunmasıdır. Çünkü yağ
mur bulutlan büyük sahradaki 
kırmızı kum tepelerinin ü:r:erinden 

geçmiş ve fırtına ile hayava sav • 
rulan kumlar bulutlara karışmış -
tır. Gayet ince toz halinile olan bu 
kırmızı kumlar bulutlarla beraber 

~aplan Üzerlerine atılmak iize
te v . 
0

.. azıyet aldığı zaman Kaya 
d ltlle, gene Tarzanı uzakta bulun-

yanına yakla§arak, bir t~mede 

uçurumdan aşağı yuvarlamak, a
şağıdan yukarı sopa sallama1:'tan 

~ azasoz hDk&ye 
ltrınak ve hayvanla kendisi çar

Pbı§tnak istemişti. Fakat Tarzan, 
u -·· h •0uşterek düşmanı beraber 1 
a1tıaına d.. .. . .• ı,.• t Yı uşunmuş ve ırı _..,ır 

ı:ok daha kolaydı. ' 

(Devamı var) 

havalanmıı ve bulutlar ~male çx. 
kıp İtalya üzerinde ya~mur olun
ca bu tozlar da yağmur damlala
rına karışarak yere dökülmüştür. 

~ Kapılardaki kilitler. - Köşk· 
]erin, konakların, büyük binaların 
kapıları önünde veya kapının iki 
yanındaki sütunların üzerinl:!e 
gülle şeklinde yuvarlak taılar gö • 
rürsünüz. Bunların hiçbir fayldası 
yoktur ve adet diye JSÜS olarak ko 
nulur. 

Fakat bunun eski bir tadhi ol
duğunu biliyor musunuz? Neden 
dört köşe ta2 ~oymuyorlar da yu 
yarlak laş 

0

1<c:.yuyorlar l? 

Çün,cü ukden, orta çağda ıa • 
tolann, kalelerir. kapılarına böyle 
gUlleler konurdu. Bu gillleler, düt 
man gelirse hemen atmak için ha 
zxrlatılmış bulunuyor'du. Sonradar 

gülleler atılmaz olmuı, fakat yin( 
konulmuştur. Bu suretle kapıların 
önüne gülle, daha sonra aynı ıe· 
kilde taş koymak adet olarak kal 

mııtır. 

* 50 Yatında fM'Pİyon! - Otuı 

Hazır bir resmi boyamak iıtc -
mez misiniz? İsterseniz, iıte 11i:r:e 
hazır yapılmı~ bir resim .• ''Fakat 
nerede? . ., diye mi soruyorsunuz? 
Bu karışık çizgilerin içinde size 
vereceğimiz tarife göre boyadıi:'l· 
nr% zaman, resim hem çizilmi§. 
hem boyanmt§ olacalc. 

Çizgilerin ara11nda kalan yer
leri, içindeki sayılara göre, §U ıe

kilde boyayacaklıınız: 

O - Beyaz; 1 - Pembe: 2 -
Kahverengi; 3 - Mavi; 4 - Sa
rı; 5 - Siyah. 

yaşında ihtiyar, altmı§ yaımda 

genç insanlar bulunduğunu söyler 
ter. Hakikaten, vücudun çevikliği 
canlrhğı yaşta değil, sağhktadır. 

Mesela, İngilterenin bisiklet 
mukavemet pmpiyonu olan Ren~ 
Menzier ismindeki atlet tam elli 
ya,ındadır. Fakat keridiıinin yarı 
yaşındaki delikanlıları geride bı

rakarak iki seneye yakın bir müd· 
det mütemadiyen bisikletle do -
laşmış ve bu kadar uzun zamn 
kimse bidkletle dolaşmaya taham 
mül edemediği için o Jampiyon ol 
muştur. ı 937 senesinde biıikletle 
yola ç.ıkıp tam 585 gün, yani 20 
ay, günde bir iki saat dinlenmek 
ve geceleri de dört, beş saat u • 
yumak ıartile, mütemadiyen git -
miştir. Dolaımadığı yer bırakma -
mıştır. 

Rene bu ıurctlc, ortalama ola · 
·sk günde 200 kilometre kadar yol 
llmıttır. 

Bu müddet zarfında bac:aklarr 
pedal çevirmiyc o kadar alıpıf • 
tır ki, bisikletten inldiği zaman yü 
rü.meyi şaşırmıf, bu sefer kendi • 
ıine yürümeyi öğretmiılerdir. ! 

Dkl yumurcak 

daş alarak kaplanın arka tarafın. 
a1t· 

ha 1 bir ağaca çıkmış, oradan taşı 
Y'Yanın sırtına inl:iirmi§ti. 

0 
Acaba burada ayni şekilde bir 

df~na ınuvaffak olabilecek miy • 

Bunu . . ı.. 

llABEP 
ÇOCUK St\ Y;·ASJ 
Bilmec~ kupnna 
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iLK BAHAR 
MODASI 

Bize ne yenilikler getiriyor? 
Hasır kapolinler §imdiden görün 1 Hele dudak rujlarını silmeğe çok 

meğe başladılar. Yani camekanlar - elverişli olan kızıl mendillerin bu 
da, .• Havalar çok kötil gittiği için sene pek moda olduğunu size mUj
kadınlar henüz bahar tuvaletleri delerim. 
glymeğe ce:mret CdP-miyorlnr. Şim- Eğer muhtelif renkte manto ve 
diki halde daha fazla fötrle hasır elbiseleriniz var da fazla çanta aia
karışık şapkalar gi)iliyor. Baharda cak paranız yok.sa iklısat etmenin 
eapkalan snran tül garnitürleri bir çaresi de siyah nıgan çanta al
ve §apkalann iki yanında kurdele • manızdır. 

den süeler çok bulunmaktadır. Böyle bır çanta)ı hem tuvaletle, 
Gündilz elbiseleri çok sadedir. Ya hem de spor elbise ile kullanabilir. 

çok kapalı yakalan vardır; yahu't siniz. 
bir ufak beyaz jlleleri. Bu elbise • Bu bahar mantoların nasıl bir 
lerin renkleri tercihan nefü, lacivert 
krzıl bordo rengindedir. En büyUk 
!llslerl de kemerlerine konulan ma
deni bir kemerdir. 

Bu bahar yepyeni olan şey tUl bo
lerolardır. Dllz, kısa, uzun ve Uçlan. 
na doğru gitgıde bollaşan kumlu 
bu bolerolar tUlden yepılmo.kta, kol· 
lannın kenan ve eteklerinin kenarla 
n pilllerle süslenmektedir. Bu bole. 
ro öğleden .sonra., dilz saten, krep dö 
şin, yahut fantazi ipekten elbiseler 
uzerine giyilmektedir. Eğer elbise 
dilz l'!iyahsa bolerolar açık renk ku
ma§lardan veya uygun emprimeler
den }aptınlmaktn bulunuyor. 

Spor kostilmile giyilen eldivenleı
kalm \'O yumuşak dC'riden ve ka -
paklan kolu fazla taşmıyan eldi • 
venlerdir. Bu senenin eldivenlerinin 
hususiyeti, her eldivenin flstünde 
bulunan nıunyycn Us dikişinin gö -
rünrne) işi, onların fnnt('7J bir t.tıkmı 
dikişlerle süslenmiş olmasıdır. 

durum alacağı henüz belli değildir. 
Sak biçiminde dilz mantolar oldu -
ğu gibi sıkı ve redingot formunda 
knıa mantolar da görünmektedir. 
I(cmer.lj caketlerde elbiselerin Uze. 
rine giyiliyor. Hele reglnn formun -
da uçlarını kloşlatarak açılan man 
tolarda henüz hayala gözlerini ka
pamış değildir. Seyahat mantoları 

içinde ise ön kısmı bir kemerle sı
kılıp arknsı gayetle bol olanlar da 
pek çoktur. 

DUz renkten mendiller bu sene 
çok modadır. Mendillerin rengi için 
de şimdiye kadar görülmemiş olan 
renkler de vardır. Koyu lacivert, 
çiy yeşil, kahverengi mendillere bü. 
tun elinde görülen mendillerdir. 

----------~------~-------------------~ 

Kadın saçı 
Kadın güzelliği sırrmm mühim bir kısmı ipek 

saçlarm ipek telleri arasmda saktamr 
dmlıır, daiına ba§ka. kadınlar. yaptırmamalıdır. Sa!i kuyafilrlinü 

da, hem de gayetle samimi olarak, hazan mahallenizin köşebaşındaki 

beyaz saç gördilkleri \'akıt çok be. kadın berberi dllkkfınındaki mUte • 
ğenirler. Ve büyük bir hayranlıkla: vazı bir genç kız zevkle ve maha -

_ ,Ah bu beyaz teller sizin saçla- rcUe yapabilir. Fnkat saç boynma
nnıza ne çok yara§ıyor? Çehreniz.l smı ancak sanatkar denilebilecek el 
çok dnha enter<'san, çok daha cazip lere bırakmalıdır. 
yapıyor! Bu şeklide boyanan saçlarm a -

Derler. 1''akat hiçbir kadın yok - rasında makul .ınlkdarda b~yaz telin 
tur ki, kendi saçında beyaz tellerin kalması, diğer tellerin hakiki renk. 
sıklaştığını görmcğe başladığı va. lerinc sahip oldultlarma §Uphe bı · 
kıt aynanın karşısında aynı hayran rnkmaz. 
lığı hissedebilsin... Kendi saçmm Kadın g!lzelllğinin en mUhim un. 
ağardığını seve .seve seyreden bir surlanndan biri saçları olduğuna gö 
tek kadın bu dilnya yUzUnde görün- re bir kadın için onlara bakmak, on 
memiştir. ları gUzel tanzim etmek ve onları 

Halbuki bir insanın saçlarına be- boyatmak bfrer mUhlm mesele ol -
yaz tellerin düşmesi daima ihtiyar- malıdır. 

• lığın işareti değildir. Daha on yedi Saçları, l!uvvelli olmaları için haf 
yaemda iken snçlan ağarmağa baş- tada iki k_ere şampuvanla yıkamak 
lıyan .insanlar pek çok olduğu gibi ve her sabah sert bir fırça ile fır -
elli yaşına geldiği vakıt dahi saçla • çalamnk icap eder. 

,, 

• 

. . 

--
Güzel bir göğse salıib olabilmek !çin ne yapmalı? Hangl vnsılaycı 

müracaat ederst•niz ediniz, böyle bir neticeye cri§ebilmek için muhak· 
kak surette jimnastiğe ihtiyacınız olacaktır. 

Birçok kadınlar gayret sarfını icab ettiren biitün hareketlen yal· 
nız )apamazlar. Böyle kadınlar her gün sandovla çalışırlar ve bunu da. 
ha eğlenceli bulurlar. Bunun sebebi nedir? 

"Bu, derler, bizim için füelsiz b;ı.sit jimnastik len daha fnydnlı ve 
rmm beyazı pek nz olan insanlar da 
mevcuttur. 

Halbuki gUzelUğine dil~kUn olan 
kadınların he,Psi, bilfıistisna saçla • 

Kumral ve snrıııın kndmlara, saç- daha.kolaydır. Yorucu jimnastiği bir eğlence haline getirdik. Sando. 
larını her sabah kaynamıs Alman vun adaleleri fazla işleterek çirkini cşlirdiği kanaati Uımamlyle yanlış

tır. Öyle olsaydı bizim vUcudumuz dn berbad bir hale gelirdi . ., 

Güzel bir göğüse na 
sahip 

olabilirsiniz 
--
.s 

papatyası suyu ile fırçalamalarını; 

kara saçlılara da kaynamış ceviz 
kabuğu suyu ile aynı §ekildc fırça_ 
!atıp taranmalarmı tavsiye ederiz. 
Defne çiçeğini kaynatıp onunla her 
sabah taranmak ise saçları kızıl O· 

lanlarn iyi gelir. ÇUnkU defne çiçeği 
kaynatılıp saç bununla yıkanırsa. 

hntt.ü koyu renk bir saçı bile kızıl. 

Sizler de evinizde birer sandov bulundunınuz. Bu sizi jimnastik 
yapmağa teşvik edecek, cesaret vo nuz. V!lc.udu lılç kıpırclalmadan o -

11 recek ve jimnastiği kolaylaştıracak- Sirtınız dümdüz olacaktır. Sandov ~~zlaı:~~. ~~r .hareketi]~ kollan ~~- , 8 i r kaç satırla 
tır. Bu ayni zamanda sizin mü kem. un kordon lan tamamiyh• gerilmiş r.).e gotur~nü~. Bu sıı ada ellcrınız 1 • • ? • • • • • 

:rma l\k dllşllnce onu hcımC'n sun'i 
bir şekilde ortadan kaldırmnğa 

cahdederlcr. llk yaıılıkları §CY bu 
tek tllk telleri örtecek bir boyayı 

saçlara silrmckUr. 

Fakat lilalctUı}'in saçları bo~a -
mak doğru değildir. Çünkü bir ya!'n 
geldikten ronra insanın saçında bir 
tel blle ak bulunmamn!lı gnyritabü
dlr. Ve bu d:ı SD-çın :renginin gayri
ltıbii olduğunu gösterir. 

GUzeUiğiut.' dllşkün n• i)i giyin _ 
meğe menıldı olan her kadm t:aç
larında aklar ı;oğaldığı ıaman onlan 
boyatmak hıteythce bunu bu işin 

tam mAnruıUe ehll olmayan el!~re 

mel bir göğse sahlb olmanızı da te. bulunacaktır. Kollarınızı, dirscldt• • daıma aynı yukseklikte. kalaca~t~r. fJVL ETEK. ~ol etek butun .k 
min edecektir. 1 rinizi kmrmadan, göğslinUz hiznsın 1 :ı::.~ .~ur~t~e ka~ıçuk, .rcsımdc gorliL !arın hoşuna gıder fakat hepsın 

Bu işte size ehemmiyetli bir tav- tAa yanyana getiriniz, 5<>nra tekrar duğu gıbı gerılecektır. Bu hareket l ı .m~~· lncc endamlı ka:lml:ır 

lıaştınr. 

slyede bulunalım: 1 l'Ski hnlinc getiriniz. Ve bu hare. ayni zamanda omuzlar ve sırt için J~~ ıtıbaren ~ollaşan ete;.dc~ g 
Bu aletin kauçuğu adalelerinizi, keli 15 de.fa ilst üste ynpmız (§ekil de son derce efaydnlıdır. Bunu on l>llırler .ama şışman H' halta b 

dU\·arda tesbit edilmiş olduğu nok- 1). defa muntnzam surette ve ağır ağır etındekı ba} anlara bu p"'k ) a Sonra saç kuvafiirlerinin ayrıca 

renklerine uygun bir şekilde tanzim 
edilmeleri lazımdır. :Modaya muva -
flk olmakla beraber renklerinin, u-

Uıya doğru çeker ve bu işte sizin 1 tl.inri harcltct: Sırtınız duvara )apmahdır. (§ekil 3>· maz, onla.r k~lçalardan so.nra bo 
Uönliincü lıarckct: Yüzünüz du. d 1 t h t 1 d ~ahsan s:ırfedcccğiniz kuvvet yarı. clönUk olarak ayakta durunuz. ı.:;ı. ~an mo eı en ercı e me ı ır. 

Yara dönük olacaktır. Her elinizde c-Af'PA GAR~'/TVRLERI ra inmiştir. Binaenaleyh siz daima lrrinizle s:ındovun knbzıılarmı tulu . o"l ! I I\ 1' : ,. 
• • • • • 1 s:ındovun bır knbzası bulunaraktır. 

fak farklarına go-re a'-TI a'-'n ve "eh tJrıbınnın nksı hareket yapmalısı - ııuz Vilcud dimdik olacak bacak- K il b f w 
J J " •• • ı o ar a ifçe kıvrık oldugu için 

re çizgilerine en milnnsip gelen bir nız. 1 l:ır yine birilıirine. bilişik ve aynk- kordonlnr gerilmemiş ve vaziyette. 
ş~kilde tanzim edilmeleri lılzımdır. Birlnd hareket: Arkanız du\'ara hır muvazi duracaktır. Kollar omuz clir. Bu \'aziyctteyken kollnrınızdan 
Esmer bir kadının koyu kara saçla. döntik olduğu halde tluvnrdnn 711 hizasında ileıiye do,ru uzatılmış vn birin omuz hizasında açınız ve bı: 
rına yakışan bir krom, sarı saçlara santimetre mesafede ııyakta dura- zl,rette olacaktır. Ifollurınızı bu va., hareketi yaparken kalçal:ınnız vı
pek yakıPmaz. Siyah saçlar ne ka- cnksınız. VUcut to.mnmHe dik, bacnk ziyette dirseklerden kn•ınnız. Ve l:ncak larınızı kıpırdatmadan vücu -
dar gergin olurlal'l5a o kadar gUzel lf!nnız birleşmiş ve a)'aklnnnız bl- yunruklarını"ı r:ü-1" .. Unr ";m lir nz l dun uzu ayni istikamette çevirinir. 

ri d · r:birinP. mU\·~zi olma'ıdır. Elleriniz. parlarlar ve renkle o ka ar cru:ıp altından \Ucu .aıı •cı. d gclirınlz. Pu suretle kordon azami derccedı-
le !tındovun birer kabzasmı tutar görünUr. Halbuki sarı saçların biraz Sonra kollarınızı line ayni şekilde gerilmiş olacaktır. Sonra vilcudunu. 

kabarık, bukleli veya dalgalı olması ve koll~nnm orouz _hizaınnda )an_ ileriye doğru uuıtınıı ve bu hart'.kc. zu tekrar eskı vaziyetine getirlni1 
ve gUncş ışığını tplleri arasına al:ı. lnra _dogru a.<;arsını:· ~öğrllnUz ta,, ti muntnznrran on beş defn lekro.r Vf' kollannızı da yine ilk vaziyettr 
rnk daha ziyıde ışıldaması çok i)i ı nıamıyle Jlerıye dogru çıkacak VP cdın'z. (şekil 2) olduğu gibi knTık bir hale kQl unuz 

plur. j ( !;l1ru:ii hnrckcl: Yur.Uıılıt- dp ~- Sonra diğer kolunuzu açarak ayni 
Yani iki Uı; sözle vunu lfad.B et • ı tip etmelidir. m.uteveecıh olliuğu hala" <il} ak a I vUcut hareketinı li'ı sefer aksi ie-ti 

m.ek i!teriz kJ bir kadın, toaçınt ka- , Kadın gijzrlliğf sırrmm mühJrn durunuz. Koll:ır ileriye ?o~ru uza- kıı.mette yapını~ Bu hareketl her 
tlyen ihmal etnıemelf, ona daima bir kısmı ipek gaçların. ipek telleri tılrnış ve cı:er kalca hlr.asındn ola. ~ol için yirmi defa tekrarlavınız. 
bakmalı, ônu dalma tnnzlm ve ter- &rıı.sında Mklanrr. caktır. Sandovun kah7.alarmı hıtu. <ı;ekil 4). tur. 

:~•ılann bir çoğu mü !in dö sua 
,ı.1 Ienınektedir. Şapkanın etraf 
,a.an hu ipe!;:li müslinlrr, şapkad 
ı,ağıya doğru da arkıtılınakta 

~O) una bir eşa:-p gibi sarılma 

Jır. Ş·ıpka iğnelcrı de bu sene } 
Jen moda oluyor. Çunkü bazı ı 

;aki ~ap'.,d'ar ancak bu iğne! 
Ja.;ıa raptedılmektedirler. Bu 
Jyle intihap edilmelidir ki şapk 
Jİr ziynet te~'dl et inler. On 
•k .. eriya ede(ten y·dhut küçük ' 
ha}\'an sıluetini gö,teren blr t~ 

ta p3rçasın.dandır. Ç.aylarda giyi 
cek ciddi şapkalann üc:tünde ba51ı 
renkli iri inciden olanlar pek çc 

I 



• 

Yurdu g ns. \erimli bir dış 
l'.lrizm,• ~pbılm k için, ev... ela i . . . 
P.a ılı hartketli \C şuurlu bı f 
ıç turizm 'aratmak lazımdır • 
l;,tı ;at \'ek.lk>ti turizm· bürosu i 
b:.ı da, anın oı •anı olarak "Tu ! . ' 
rı11t .. i minde bir mecmua ıieş • : 
retınc"'~ ba lamıştır. Buradakı ! 
tc~iın'er, mecmuanın Bolu \": 
~nkaraya tahsis edilmiş olar j 
ılk ayı ından alınmı~tır. ; 

1 ...................... __________ __ 

.... Resimler ...................... , 

U~tte: Ankarada bahar. Sol· 
da, a~ğıya doğru: Bolunun te· 
miz yüzlü kızlan; çocuklarını 
bağrına basan bir ana; yüzün
de asil tarih ve kültür mazimi. 
zin izlerini taşıyan bir ihtiyar; 
yün eğiren köçekler. Sağda: An. 
kara Orman Çi ftliğinde stajla· 
nnı yapa~ Yüksek Ziraat Ens. 
titiisü kızlan. Mudurnuda oy
nanar. Meşeli raksından iki gü· 
zel görünüş. 



ada ilkbahar 
arından ·ntibalaı11 

S11ıidı maltinıyı ait olan~ ıııdifinriı valtit, bu naillıti r ~ ~ ıoist nııUn Ptıindı lıoıturpıalrlan vazgtçlilrlni ıün onların ima. 

!~dar Mü/jt olacaldarını dufiiniiyordulı • 

· ı 

Profesyon 1 
gureıler 

Hava Kurum menfaatine 
yarın Taksim stadıncla 
bir çok müsabakalar 

yapllacak 
Yarın Tablm stadında yine pro

fesyonel wbat sUret mQabakılı
n yapılt.cakttr. 

Son amulanla dalma daınpJdı 
d6111ültl Mtlaelerle blteia profU. 
yonel silntlerln bu aetie411W!e 
bbce orpnllatarler ••'uldllr. J'a.. 
kat yarm 'l'aUba atadDl4a yapıl&-

dalaverelerinin karıpbileceğini aan 
ffil)Ol'11Z. 

Saat 14 de bqhyacak ınUaaba
~alann bir Jtıamı l'&flı, bir kumı 
da serbest slrtl olacaktır. 

BqpehU1'all 'Tekirdağlı Hu.eyin 
de lilretlere glrmek için ıehrlmlze 
gelnıiftlr. 

.. 

Güreş takımı 
A v rup a şampiyonasına 

••tı rak a t m a k Osere 
Bu akşam Norveçe hareket ediyor 

Noneoıa O.Jo ~hrlnde yaptlaeak Avrapa ••mpJyona,.ma fttlrak 
etmek lbenı ~en .mı dret.talununuz, "1 ak,..md 8onıanya vapa. 
ru ile m~ketlıııbclen hareket edecek ve Romanra lblerlnden N'one.. 
Ofl gidecektir. 

Yukaıtd realmde eski Balkan ıamplyonatarmm birinde milli tak .. 
lllllllD PirtUNektedır. 

Amatör olmak istiyen 
llir pehlivan 

Alaturka pehllvanlanmıadan Ya. 
nmdUnya Süleyman, p&aar ıUntl 

yapılt.cak aUretlerde Teklrdallı HU. 

retinden hiç bir şey kaybetme • 
mfş olduhnu ve bu itibarla da 
rıeticenln İta 'yan milli takımııı. 
~UlUmaemeıi çok bUyUk bir ihti.. 
mal dahilinde bulunduiunu yaz. 
"ll"ktadırlar. 

ltalvanlarm. en bU~k tımltle
~ini Pi la te 'dl etme! tedlr. An. 
4 ak. 'l:>r gi.t le yağ olamı)'aca· 

1ı unutulma 1ttadır. 
"Georriere Delta Sera , pzett;.

CJİ. İtalyan milli takımmm, mut. 
laka muvaffak olacağına itimat 
.. dilmesini ıöyleme!<tecilr, 

"Gazet!a della S,.,ort., da ~oll 
,fkb'n g"rUnmekte:rr. ltalvan o 
VL1ncularmın ince tarzla, 1n~iliz.. 
terin siatematik tarzlanna Us " 
tiln 2eleceiini kaydetmektedir • 
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Orta A vrupadiı 2 
nufuz mıntakası 
Dolaşan rivayetlere göre, 
t amamHe parçalanmas 

· Arna,·ut;u:-run ltalra tarahndan 

Vugoslavyanm 
mevzuubah~stir 

IŞ"'aJi . o 
nın ılk günti ajans telgrafları 

a·a· d ~: ın a Fran a'lın en me<mr c:h·a-
ı lltulv•rr 1 . • ı. • ~ •. 

e·· J· "" .ır crım.~n ı..:aynn Cer.c\ ı-
d•i <ı.bouı:; bır r.·~,alc inden bahse-

! 
1 .mut~ ve bu mnkalenin birkaç 
ıp ·a . 
. ·• · r <ırn~n j azıim:ıl:taydı. Eu-

~~n!:ü Po.ta ile g:?:c:l Ö\·r gazcte::i.."1-
,.: .:\v;up:ınr;ı "'c;iım~>tc oldu&u si
l~~ buhra:u ı,c:ıJi l::ı!anuna göre 
~: ·ıi eden bu mal,alenin bazı par

~:ı a:-1,1 h1.1'a a e~zrC:•, yazmaJr fay 
O'-!r t;:l:-d ::!c. 

• • • 
"D 

h .ın Londrn c:l.f.:ı ı:mumiye ini 
:ı· • 
••.ı n:ı::ı.·~ar me=Iisinı daiu heı·e-

c ' . aı.a ~::ir.a, b:: gün ol:lu. Bir gün 1 ··-----·--·-·-·---ı 
~~'.e! lr.;;iliz hariciye nezaretinde va ~a O'"'\l 11 

Aır; JJi t\'!,a: yoktu . .Fakat ltalyamn G ~ neviev Tabouis 
tna •°'Jtlurru işgali Londrarı sade-

ce heye:::ınlandırdı teJac; uvandır- Fra ısanın e n mcş~rnr ı 
:adr, ln~iliz hari~iye ~ ~e~u~ları -··-~:~.:.siyasi _.~~a~iri f 
u haherı zaten bekledıklerını \e . . . ·- --

bir :t• c.l b . b . 1. t 

1 

lefetını dahı kar~Ilt) acak tedbirler . an ·erı u ışga ın mun azar 1 t 
O'du" . . . 1 :ı-'llrc: ır. 
: . gunu ı:öyle:iıler. Bu ışgalın n· R · d ... -

1 
f . , . 

!Yılız 5· · •· · · · 1 ·ı· 1 oma a m~.:ıu acıst maııfıller ,. ıya etı uzerıne te:sırı ııgı ız e· '" • 
rı·n R . .. Halvamn \'urdu'u btı da~ıJ"n'ın ma-omanya Ye Ru ya ıle olan mu- · . .. · · ~ 
takercle · · t · be' ld .. f'k nen lngıllcre\'C muten~ccılı olduğu· rını e5rıe se .) o ugu ı ·- . · 
rinde Londra dıplomatlar mahafili 1 nur;. ·le~iror: ?\Iu. elini Hit~e::-e Ro
llli.ittcfiktir. ma - Berlın mıhverı Fran ız - Ingıliz 
_ Ak~a doğru Londranm bu te· an:a~ma r ~aı:ı :r.da 1:11<?.r~ kalırsa 
~şsız manzarası değişti. Londra J\\~~a?akı hakım mc' kıını karbe· 
s.ıYasi mahfilleri tela~landı. Sosya- dec~g;n: ar;r~ça anlatmıstır. ı\rna-
lıst fırkas 1 t d 1 1 \'Ut.u.~ ış~nlı 1talyan - Fran ız an· ı par am:!n onun er ıa 
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topıa . 1 ..ı· ,... 1 el. ıa~-nrna Roma • erim rnıh,·erı-. runa'>ını ı.:ı e..ıı. ı ,,nzır :ır m~ ı- . · ... 
Si "'u··stacelen t l k s· A _ nın ce,·abı olarak kabul cdcr~ılırlcr. 

... op anara ır rşı 1 h r·ı· ı . . " 
bat Scnklerin bir teklifini müzakere talyan ma a .. ı ı 6 nısan ~;.ı38 :n 
ttti. Bu nazır Jngilter . .. rhal laşmaı:;ının hu,.,un mevcut o madıgr 

cnın ue r·k . :I . ı 
'runanistana teminat \'ermesini is· '. rın edır. talra o v::ıkit Bahritc-
1"1utt}U. Nazırlar mcc.11 ı bu hu:ıu:ı- fı te. ~a ~?nuı: CC\'ttm:"r ~bul 
;a fikir teatisinden sonra me~elcnin etmıştl. 1 akat han a ıle tngı!t<.':e 
1Sltoçyada bulunan lngiliz ba~veki- arası~da t~:U.bir fikir ~~r!i~i t~:::ıü, 
'ilin dönü!;ündcn sonra müzakeresi- edcmırece).{ını YC Bahn nfıt \·azıye· 
r kabul e~ti. tinin tabii olarak cl~f:~c--ğ'ni de 
G ö r il n ü ş e g ö r e b u n- dü5ün.-nü;ıtü. 

da n ~ o n r a lngilte:-c hü· Yalnız 1talra t:mfm·b-ı yapılan 
~eti Akdenizin şarkında kati bir h:ızırhklann bürü!:· J:;:i bu işln bu 

}'a3Ct takip edecek ve derhal bu noktada durmiyacağrm gö ter·yo:. 
>'asetin tatbikauna geçecektir. ltalya Arna\"Utlukta ne y~porc:a 
'funa nehri il~ ayrılan rapmı ·ister reni bir \rna\'Ut hü-
lki n ii f .ız mınta 'tası kumcti kursun, isterse \mavulluğu 
1"39 ı· d b · "l ı· · ItalvaYa i1hak et in - bundan can-" . yı ::aşın an ea "' u.,o mı d. : . . . v • 

(ı.aı Z~oya karşı takip ctttği jya- ra a .m ~erler ya~::ıak ı~tırecektır. 

r~ raJ ::ittir. Rcmada 1 tal yanın 
J;:..,:-t Cia:ıo ve Stoyadinov:ç arasın
da'd nn'::ı.maya tamamile ~:ıdık ka· 
J::ıc:1Jı t~miıı ediliyor. Hatta bu an
la%:ıra takaddüm eden görü%e
lerde Yu~)slavyanın Arnavutluğun 
İtalyanlar tarafından kısmen i:gali
nc mU\·afakat edildiği ileri ~ürül· 

m~kte:Iir. Fakat bu sözler herhalde 
bu ac;keri ic:gale raslhyan günlerde 
Delgradın muhalcfetile kar~ılaşma
mak olsa gerektir. 

Yugoslavya iki ş ı!ctan 
J,;j ~ı:ıi tercihe mecburdur 
lt:ılya Yugoslavya mco:elcsi hak· 

kı~da çok nikbindir. l tal yanlara 
~öre Yugoslan'ada vaziyet bu hü-
1.0m~tin tam bir surette mihvere 
girme3ine müsait bir şekil almıştır. 
Bun!ara göre BC'lgr::ıdın alacağı iki 
taraflı ültımatom rr.~ :::leyi hallc 

kafidir. Yugo3la\'yanın muka\'emcti 
l• ~T· • !TQ l:ı '.}• lU. • •i 

fuz mmtakasın3 taksimi mukamr

dir. Bu su:-etle Dalmaçya ltalyaya. 
Bo,na da A1manyaya ilhak edile· 
bilir. Kont Ciano demokrat hüku
m~tledn böyle bir tak~ime fiilen 

m~:n:ıneat ctmiyecck!erinc d.:! kani· 
dir. Hatta dolaşan birçok şayialara 
göre Yu~oı:ta1·yanın tamamile par
çalanma~ı da me\·zuuball'~tir. Bu 
t ı1\dirde ~1:i ı\vuc:turrn - Macaris· 
tan imp:ırato::'luna ait bp-aklar Al· 
manya Ye c~ki Srrbı lana ait toprak 
!ar da Italrara :ıit o!ncaklır. 

Korf ı üı~riude ltalyan 
i :ldi3ları 

V AZA l\T : L . Bosc'l 35 Yılını vahşile r arasınja geçirmiş bir r\lm~n :~yyah t 

Dünyanın, ölü insanların cesetlerini yiy.en 
yegane meş'um kıtası ! 

.... --

... 

Muazzam insı.nltk mo::cfoniyE't -
!erinin gölgednin bile dü-:mcdiği 
yer burasıdır. Avustralya! .. 

Dünyadan büsbütün nyn, kız 
gın denizler ortasında kalmış bu 
geniş ve yabani kıtada yüz bin. 
lerce senedenberi yaşıyan bu in
sanlar ne yapıyorlar? Nasıl ya
şıyorlar? Ne düşünüyorlar? ö _ 
mürlcrini nelerle dol.duruyorlar 
\'e nasıl bir alem içinde çırpınıp 
duruyorlar? .. Bilhassa bu insan 
lar (mesut olmak) i::ıtemiyorl:.r 
mı? Kendilerine na~ıı me~ııt ol. 
mak ç:ıreleri yaratmışlardır? .• 

• :rımtalarda K orobori r!amı 

-~7- solucanları, ~'llanTan yerler ... 
Dünyanın .ölü insanlann ce .. 

~u yabani ve verimsiz kıt:ı .. ü-
1 
sellerini yiyen yegane meş'um 

z~.~ıncıc, çıplak \'C kuru arazı u - ı kıtası orasıdır! .• 
z::::-inde, bu kadar hissiz ve pin.! rilhakika Avustralya yerlile • 
ti bir vatan üzerinde, anadan· rın aşağı yukan, pek küçük fark 
doJma çırçıplak, nasıl yaşamıy:ı. iarla bir ırktan olduklan hemen 
ba3'1ı kalabiliyorlw-? Onfo.rın i .. : göriilebilir. Yani bu kıtayı dol -
çinde kaynaştıklnn dünya, ıiı: duran :insanlann bir ccdden g<:l· 
şil Jhcsiz ki bizim dünyarr z1a dikleri ve bu kurak kıta üzerin • 
hi7bir alakası olmayan bir akrn de yüz binlerce scncdenbcri türe
dir. Bu alemin sırları nedir?.. yip çoğaldıkları görülür: Açlığa, 

Avustra~ya topraklarına her ::ı kıtlıklara, aralarındaki vahşi da
yak ba an ınsana, bu adaların krz ıa~mnlara ve salam hastalıklara 
gın giineı;lcrde uzanan dikenli w ra~men!.. 0 

daima yabani manzaraları önün ° 
d .. k b ıı b' · /sustralya insanları 1'c1an"z. 

lara göre1talranm yeni hedeflerin· ~durper~br? h" u suader ır cın \•a ve Polcnczrnhlarrlan her 
den birisi de Yunanistandır. ltal· or us~ gı 1 ucum c er.. .• 1 cihetçc ayrılırlar: Gerek vücut 

· ı " ti k h·ıı ı Ve ınsan Avu::;tralya dcnı.en kk'• . . . . yan orcu arının :ffnavu u sa ı E:· b k ta d • d.. d 
1 

!arının tcşc ulatı ıtıbarıle, gP . • • u ·ı ya me enı unya an taç k . 
nne çoı~ yakın olan h.orfu adasını mış insanların vaşadıgı- garip re yaşayı_ş Ye cemıye~ tar:ı1. 
· l • l · b. ·· 1 'd' - ' le ve hatta gerek de yıvecr · ı,ga e.m, en ır gun mc e c:sı ır. esrar<'naiz mel'un bir adaya çıkı . .J 

Göbel in Atin:ı~ ı z':;arcti dı: bu ka- yor gibl bir hisle ayak basar.. rıle... . .. .. . 
rarla aJakadaı. Ji'ilhakika bu ·abani kıtanm A\'llstralsalılar butun bu cı -

· .. ) k k hetlerde Melanez'-·a ve Polene?. _ !Jcr?in - l'ar§oı·o: ıns!l.na urperme ve or u veren 
11 

rd d . .J k k . 
b • ya ı a an ıuma pc · ço gen Almanya \ <:rş0\'3 ile Lon·lr3 ara- \'a anı manzarası, vayaş yava!-l d h . t"d ·a· 1 :- ı · ·· .. d .. k ·. k t' ve a a ıp ı nı ıı er. c:mdal.' anıa~.ma''3 \'arc;,:>\'3''3 gön· ıç crıne yuru u çc ınsanı a ı . A t 1 • ' • 

J J d · . vus ra ya ıns"nıan umnmı • 
dcrcce<ri bir ultirr.atcm ile mt'kabcle yen nl atma~. lfakıkatcn orada, ti t b l b. ı t B 

h sanki cehennem mahllıklarının Yt' c or a. oyu ır ır.t ıı•. :.ov. 
etmesi c!e ınuhtc-:ncklir. Bu ültima- b' ·a· d . . . . 'b" !arı ckserıyetle \'asrt olarak bır 
tom tabii Danzig \"C' koridor mesele- ır geçı m c ımış~ınız gı 1

' son metre 60 santimle bir m<'tre cc 
- d~,.e"" kuru, su·?m ııısanların do . 

sinin rlerhal lıallini i~tiyeccktir. 1 t ki .. .. .. .. santım arasındadır. Bundan ıı . 
aı:-Dı a. nnı 

1
gorbu.rsunuz. _ zun boylulanna nadiren tesarli' r Her halde I.chistana karşı olan u msan ar ır cezaya ugra - . lunu 

~ti değic;tirmiştir. Bu sıralarda Ro- I talra ne yapabılır? Ihtıra der· 
llıa ile Berlb ara mda ortl A\TUpa hal Yııgo~lavya g~liror. Bugün Yu
~--1 · . . d b' 1 .. k go~!avyamn '"aziy~ti birçok tef c:irle-

Alma-:ı aşk~ri hazırlıklan henüz mışlar gibi cılız. kupkurudurlar. 0 r . 
Fakat lıcmen cümlesi dünya . Gene musırran d, .. vam eden c;ayia- clurm:.ıı d~giiclir. Belki artmıştır. Ve bütün ömürlerince böceklı'ri. f 

nın en zayı , en sıska adamları _ 
1·~ e-ı uze:m e ır p;; muza ·ere- __ 

~ciU\'M~a~~ma~fi~anh~ a n~t-A~--~-----~----~~---~~-·~-~~~~~---~~-~~~~---r ~:i~:~!" :~:~;i;.;~~:;~ 1 K 1 z D n ~ö D :91 e H A B E R ' 1 N R E s 1 M L 1 z A B 1 T A R o M A N 1 . 1451 
a.'l'l alıyordu. i lill\e"e g;.Jıe orta _________ ı:a1 ______ _ 

\'rupad:ı iki n-:i!uz mmtaı.a ·ı kurul PE'MO VF'A~~t'lRı BEIJıİf', 

~
YOl?uYEN l?UH o:.ouo1. ,..4 

icap eder. Tuna nehri bu iki "'~"'""11s111l.l/R .•. .qı: so"'~~ 
Go~()~ıi 'l~Z.. ... l~T~ ~Vtf4 

ntakayr biril>irinden ayıran tabii -;,q 4RtJoıc;ıM o;e; BiR I(_.~· 
\1<iuttur. Bu -ruretle halya Yu- -;;:;;:u~ 4~%/!~v..__M..__ 
0~a .. 1·ada, Arna\-utlukta, ve Yu
<ı:ıistanda er~tili harekatını mu 

faza edecek ve diğer orta AYrupa 
PrakJan .Almaryanın niıfuz mm
asr içerisine ~ireccktır. 

C'.ekosıovakranm Alınan ordusu 
l'afından İ§galinden sonra Roma 
ki Akdenizde kendisine tavizat 
tUeceğini sanr.ııştı. Bunun için de 

rankonun zaferini bekliyordu. Fa· 
t F'ransanın muka\'cmeti ve !n
~leren.in Frarsa siyasetine tam 
J?.ahercti M ısoliniri mu•:affaki

er 
: Arna\-utluk tc-praklannd:ı. ara-

t &a st'\ kettı. 
lalran matbuatı kr::.I Zogonun 

21 ta~av,ı.ırlanndan bahsederek 
işgale mPŞnı hir m:ıra vermeğe 

lŞ.r}·o~. Fakat bu işgalin mana~' 
1 d~ Yugoslavvaya mı.iteveccir 

1 laanıımn h:ı1.ırhktandır. 
nsbr1ikdc f,!ene,.öl Keytel ik gö· 
·~ ger.eral Pan·ani Alman hüku
tile bu işgalin ~uhtemel net:cele
k:ırşı icap eden askeri tedbirle· 

lcararlaştırdıl:ır. l t;ıh·:ı t:;ıbii Ar· 
~uk işgali ara ında .\man1t
h1.rkindcki hükumeUeıin ım:ha-

dır. O derecede ki çoğunun zalıf 
hktan kemikleri saJ-ılabilir. A • 
vustralyada şişman insanlara 
rastgelmck bir istisna kadar n~
dirdir. 

Avustralya insanlarının bu çe. 
!imsiz ve sıska oluşları. vücut • 
!arının zerre kadar yağlanmama 
c;;ının başlıca sebebi gayet az gı -
1a alabilmeledir. 

Bu kıtadaki insanların umumi. 
yetle gıda azlığından Ye tega-idi 
tarzlarının son derece aşağı ol -
mnsından dolayı fiziki bir sefa -
tct içindedirler! .. 

Bununla beraber A\'llstralya 
nın bazı yerlerinde vücutfarı 
kuvvetli. adaleli \'C oldukra ı:;c . 
miz kabileler de göriilür. Bun!ar 
verimli ve bereketli arazi üze -
rinde yaşıvan bahtivarlardır! . 
Avuc;tralyr-hlnn umumiyetle kuz 
guni ~ivah insanlar add"' • .... rl,,r. 
Halbuki hakikatte bö\'le de~ildir 
Daha zivade kovu çikolata ren -
gindcdirlcr. Pakat unıun•ivcıle 
renkleri kuzguni siyahtan riko _ 
lata rengine k:ı.dar tahawül <' -
der. 

Bir de A \'llstralva insan lan ga 
vct kılh~ırlar. S-ıçları umumiwt
k g-ür, dalga 1ı ''eva kıvı"rıktıı. 
Parhk kuz~ni. siyah olur ''" 0 • 

muzlarına k?dar ı"ı.rkar. F:ıl~at 
çoğunun kolları bile kıllar için· 
dedir. 

Eks.!riva bütü., 'ticut!..,,., kıl -
'."rl:ı örtrlü ·~ir. ;' t !'tl4·"'tle h37 
vana clah:ı yakın bir mruızanı 
alırlar!. . ( DC'vamı var) 
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HABER'IR m leket 
HABER'IN TARiHi ROMANI : 24 M u z • ffar M uhittin kOHürüne yeni bir hizmeti 

l e bek/edili mesut gün gelmişti. Mal B1ruıc 11t1aktrhk'•r1t ııuırıauıı• 
Hatun, O mancığına kavuşuyordu TORKCE .. FRANsızcA 

Fakat dervlf Torut pek ll1 bu l· ama, ııetice artık aüakkaktı. lnu
fln lç y\llUJltl büiyordu. Bir taraf • IDl, inanmum, itte D1kill hasır~ 
tan ıeyb Edetı.11 e6dndmı d&µDe- oluyOl'du. 
mit olmak n Yeiltlik kendlıllade Kara Omwa Salbla ituet etti, 
blmıt bulunmak için bu rDyayı L Bu llaretiıa mana1mı kavnyan Sal. 
Jet etmlf, o.nan da Mal Bata.na tık ata burrdı. Hemen clJtanya 
u.hlb olabilmek için ıeyhin tu.a - fu1adı ve mlkellef kıyafetlerlle ha 
1Ub taratma ilticadan bqka çan mlaıwı llvarf kolunu bJr araba
tml•mamlftL I um arlra .. aa takarak pyh Edeba-

Ber lld taraf da a)'Dl mevn o.- Uala ••• yollanclı. 
rba4e, &)'Dl dDette .,. MıWteydller, O*tu u'Hrelltr Kal 11atuDa bu 
ama. blrlblrtu kU'll 1ı1r a)'llyet ...._ u1*rlal Yendtl•rdl. Kal 
da'Wa1mclan da prl dvmuJOl')ardl. BatQ 1ıtır •lhv d&mlt atla
le)'lı vermek ı.tecUtl halele verad. -. • .....,, llfll'llll, ~ ba. 

yor, Olllwa tekrar JltlJeeell Ulde lnul "ilba1't a.ıbbln k~ 
fatlyenılyorü. .. atduü batl&il"46. fite yıllar. 

zaterlerl karpaıada bile, aeviacindea 
de olta dejil allamak, kOçlik bir he 
yecan bile dU)'llWIUI birilllydi. Bu
rada bir kadına aa1ılb olurken af. 
lamuı hiç te i)'i bir .. y ola•aMı. 

Fakat Saltık ve Torut hakan O.
mum heyec:aımu MSllDlller ve bir 
an eYVel itin bitmem• pyret et· 
mitlerdi 

Torat: 
- NlkAhı ~ak mubarlyetlne 

bllU ull ec!-.niz milmtt duyarım, 
dedi. 

o.nan 19Yhe tı.ktı, eeyh hala elin 
mlyea. ak yqlarını kollarmın yeni 
ile lllertk : 

- Pek al&, dedi Öyle oı.n. Nibayet bu llya llUlle1' Jıraldla. dır oaua ela bekledlll meat sQD 
._ ballettl ft denlt Twut .. .-...._ lfal Batu ~ 
.. yla .,_...._ MlllrlM llayru lııaftlll)'OJ'du. ' "lzdivaç merasimi deebl diria1 Sel 

.W... Bealls aqllQe hc.t ku.. cüiyan ve u.uıtı carlyei Oiiunlyan 
Bir aralık denli ToNt, hMu lkn, kapı vuruldu T.a ltlvariltrbl nçhUe tutana lle delil fakat ıtlıı-

Omaım bir ~·nara ceJreı,k: uı ~Kal Batuau yerinden atti peypmberi illere aadeee icra 
- Jlalwum, dedi. Buır 149yb bırecaa ve leaetl• ~tı. olunmuttur. 

ram olmuttur, hemencecik Wra4a N.ik&hl akteden feylüıa mllrlda-
nitlhı akdecliveraek fena olmu. - ......... tıamali retdiler. nmaan Wt nlehayı ümmetten der. 
8lmdl bana llerl ttlreeelba, Hll dı - Bbıl ıu.., 1aa"11 bayırla1ı. Ba· vlt Toruttur. (i),. 
muhalefet eyleme. ban ıeylı her halde bu fite Bir ı.. 8\dtan o.an trOrutu çafmp al-

Olman Toruta takdirle büm11tı. bet ~l'llllftUr. Ceu.br bak bayırlı. Dbldan Gpttl •e : 
Kendialnln belki yıllarca dtlltinse llDl naalp ttlla. Allah Ddalsl de me- - Sana bir tekke bina edip arazi 
halledemlyeceZf bu iti dervlf bir rn_ llllt etaba. Haydi -"cbm,. metia ol bailflayacajım. Şimdi camll ı•rlf 
ya l§lyle halledfvermil ve birdenbi- Bu kadar saat da işi dejüdir, Q.ribiadeki •Yl l&lla vakfettmı dedi 

ııunlan yuar. lıler~ bahialerdeıı 
bulanduiu i~ ~ 'fttlk : 

"Büyük hlltüındataam Yilidetı .. 
rinden akdem bu ılb1 rllya!arl& 
mU.takbeldeld eevketlerin1 tebtir 
etmek prk mll~rrihlniıae mahtu 
blr hud'aclıt. Bu &det 'larbm uki 
ve yeni mllvenihlnde dahi mevcut 
idi. 
Herodot K•yhtl.lrevin büyük pede. 

rinia rU~-.da kuimHl (Kanda) nm 
bevıt bUtila Aıya)' ı lld etlijüü sik 
reylediji libi lAri Ttr oadaa DÜ• 

len Jibo• Censts Hum \"aldtalnÜI 
nlfalyle aemavr tnı- alevi te'kerek 
hAmlle kakbfmı lııe~u etmtılerdir. 
fark mtlwrrlblerl rllf*lardan blflra 
Hüma )'dut BUıüy demlen kuıu 
icrayı hllkblet fl\l@cek satın bqı 

ilttllnde uçmasını dahi r~ hayır .a_ 
dederler. 

İran ve Tl1rk milverrihlu llU&l'Ul. 
yırtıcı k\41lal'lll ta uili ~)'dit. 

Rivayet ile malba olaa ~tan. 
bi tablilinde bıa kut hayvaaat tara· 
fmclan paıç&IAHD lill6n1u l&1.ri 
bJr teY yani canlı laay9anJa tapddi 
etmedifi rf bl tdalike 8'11n&ruacla 

J avnılanıu ku.tlyile ~~ na•· 
habbeU maderanatnl lıbr •1'1111: 

( btvnn Nr J 
re nildha bile yilrUyUvennifU. Haarlaft, ben de huırlanayan, Tonrt daha bllytik rütbelere nail o-

Kapr '9fet11. Salbt etek 5p6p lacııj:mr biliyoriiu. . (1).,.. fkn el .... .s..o.. 
D...tf Torut ı~ylle dinerek: u • .;..._ ,.._ ....... u ... _-..... ..... ıı... ---. ........... ..__._ -• 

bek.lemlftt. Şeyhin 1ıtanm hiç tellj .u..llUl&tr 11• _.. ==-·-- - __. -,,- .,,. -leYtllm,dedl.Cenabrbakolacak ~------+--........_~,__.,..,..._... ___________ ...___...._......., __ _..... __ 
ve blteeefl hakan Osman han mari- hareketi -.ıerııneden : 

- Bbl nilıih için bekliyorlar de- "'•prar •lllllCI ·' !etiyle kullarma ilham eyledi Bu_ an ml Sal ...... ,_ cU _ı .Y- • ı o ~ • 
c8nlln bllttlıı Muhammed tlmmeti ..,.. -.... yı 90rdu. 

• - m.et atencUmJs. 
için eaadet batlanııcı olacajmda ~ ... 

benim ıüpbem )'Oktur. Eler llılfı.. -.....~.d--ithlr:~ 
'Yeriteen 'ftt' lı-'8n rlza f31thirler- dun. Allah senin de tuttu· tii 
ile nlklhı b'1flıielkta eda ediverelim. ada lltılin. rua 
Ne denin? 

K1*11c1Mnt ba illi yatrtıyu blrtti· 
Şeyh Ecl.?ball artık bJr emrivaki rbae M4;mlt. ar aa eYNf bu ftticty:I 

karfıımdaydı ve saten bu emtlvaldi iatlyoriaa. 

bizzat kendi dillle meydana ıetir • Hamdol1ua oldu. 
m1t bulunuyordu. Artık elbette: 

lfamrle•ddar ve alay hareket ettl 
-Hayır? 
Diyemezdi. Olma. Torut, ..,11 vt Akçekoea, 

- Pek lll, dedi. ICerlmem Mal Ha Konut, Tuıfataıp, Aykut, Kara T._ 
tunu cemiyetlmlse devet eylelinler. ke, Abdtlrrahman Gut ıellnf bpı-

b .. da karwdaclıle. 
Kara Olman, ir çocuk nete feyh" Mal Hatan lrUcaklqtılar. 

içinde, eler utanmua zıpır zıpır oy ljeyhta Sklertmln Url damla yq w 
myacak, haykıra haykıra, bafıra ba
tıra herkesi kucaklıyacak, weybl ... yaz lakallarma atıatıldtl. 
pır ppur ~tl. o.man ctiflll'ini dudaklanua reçl· 

Ydlardır beklediği lla1 Batullu- rlp kail çıkanuaydr, o da bu stl· 
na ~ UVUfU)'Ordu. Hem }im D(la ~ wı heyMa•mdaa. bir çocuk 
IOnr& onun malı olu.yordu. Bunu ~ rfbi aflJyarak mahcup olacaktı. 
ruaıjla &ine Jnen•1J1ewclr Nete~· Nlh•1•t 08map Jtla )lal Hatun 

~ttfii rQ~ ~"'11 d~ lna•adı. .bir '"" olacıktı. o.mu .. en btlyUk 

Soliltm !Offl ~ 

1 - Birçok halk, 2 - Asillik -
Göz ütmnCleki Kıldaıt uzuv, 3 -
DeniZJerde vapurlann emnif't du. 
yacaklın yer • Geri verme, 4 - U· 
yaftJk - Bir nida edatı, 5 - Akim 
kalma • Birlepne (akid), 6 - Atıf 
edatı· Bir, 7 - Fakirlerin oturdu. 
iu yer • Şöhret Cm tilrkçe), 8 -
Bir edat • Bir kadm adı. 9 - Süt 
veren uıuv - Gelir, lO Samalar. 

İNGILIZCE-ALMANCA 
DiLLERi ÜZERIN6 

Resimle 
Bii.gük LUgat 

A 

• il 

• J"Aeldeea~lılrtutllt 
1 t it ~ .,._,. ,.._ •• ..,...,_mma -8 d 

llrls ~ .. """' .... elde -....& - ....... 

'* ............... -----.. ler , • ...,... 
. CI e 

oo ,ua, yta1 c111 11re..u •- lıtiyenlere p a r a e ı 
1• Mrklli, 1ıer ariyedtJd ta~ • • 
•lllelı lalli1t1eri, tUaUr ·•~ b r o' ü r s ö n de r ı il 
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me<liniz mi Z - liayır, ben değilim. Benim
ıe beraber geliniz, ~·olda konuşu
ruz. 

Bununlıı. beraber yolda hiç ko 
tı•.ı·mıyarak düşünceli durdular. 

- Hayır. Siz~ ıercfiW tlz~ri • 
ne temiıı /ederim. işte komisel· 1 

Rirl 1;i5ylesin. Poli~ ırnüdürlüfilne ''Ak~am ı 
Rid tasdik etti: ı postası., nın otomobillerinden bi· 

Bir f;OCukl uk hatırası ... 
- Evet. M. Ji'urlunı;- bize bir rile gelmi~lerdi. Kapı önüne çık . 

~. liub~rt Deyl, müdürüyette de. şey söylemedi. Söyleyen sizsiniz. lıkları vakıt Doyl arkada..11na: (Bat tuafr tlöokü sa~ rmıula) 
Cıl~i. sivil komiser Ricli ziyaret - Ben mi? - Slr Peteri görmeden e\·,·el 
ettiler. Onun odasına girince Furl - EYet. M. Furlong)ın sizi eJe ıizinle konusmak isterdim. - 5 -
long, tepeden inme sualini sordu: verdiği zn.nnile hidde lcnen?k - Peki. Nerede? Koridorda koşulan ayak ~esle-

-:- ''Ak~am postası .. muharrir- her şeyi siz anlattınız. Aleyhiniz- - Ya1cınd). bir çay r.alonu Yar. riyle, yirmi bet çocuk birden neye 
ler~nden Yansı tevkif ettiğinfa de bizzat kendiniz şehadette bu . - Peki gidelim. ufradıfımızı t•tıraraJc yatakları-
dogru ınu? l lundunuz. Davı ım!öre· mızdan fırladık. 

- Evet, doğru... Sizinle ve Furlong lafa karıştı: - ·Ga.zcteye. dönünür., dedi. Şafak henüz söküyordu. Tavan 
A~. Doylla görüı:1mesinden on da- - M. Ridin hakh'1 var. ?\e ka· Mis Farrene yarım saate kadar da acıtı kandil sönmüttü. Koyu 
kıka sonı n tevkif ettik. ı dar az söyler!eniz o kadar lehi • geleceğimizi Sir Petcre ıöy1em-!· 

GtilUmsiyerek ilave etti: nizde hareket etmiş olursunuz. sini rica ediniz. bir loıluk içime, eneli ıaşkın 
- Aklıma gelmişken sizdı-n Bir 8\'1.lkata danıştını:ı: Jnı? - Peki efendim. takın ba'kr§tık. 

~~ <:igar.a izmaritini de intiye<:e .1 - Hayır. irıtemern. Ikni ne i:ı;. Dı!arıda !mık bılrıtlar "" hıç· 
gım. Ricamın kanun namına ol- terlerse yapsınlar. Pettigrevi ber. Doyl, arkadaşını \'niteholL!e kırıklar vardı. 
duğunu tabii tahmin edersiniz. öldürmedim. bir çıı.y salonuna götürdü. Sakin Hep birden kapıya koıuıtuk .. 

'r;. D bir köşede oturdular. th · · ı ~urlong cebinden bir zarf cı - oyl: H' tiyar bir muallimımız, kol arını 
karıp koyduğu sırada komiser - Makul olunuzVans. Derli. · ızmet eden kadın yanların · açıp kapıyı örterek bizi lcar§ıla-
neşe ile gü!Uyordu. Furlong sor. Mahkemeye ver:ileceğinizi ta.h • dan uz_a~Ja~ı~ca Furlong: dı: 
du: 1 min etmemekle beraber bir a\'U· ı = ~~~~ ~~nlıy~rum, dedı: - Durun çocuklar! Nereye 

- Demek biliyordunuz? 1 kat tarafından temıdl edilmeniz ~· So::>lı::> eceğim katı bır ~ey koıuyorsunuz, diyordu, bir ıey 
- E~vct, sayenizde, .. Çok tc • lazımdır. ı ~egıl, aklıma gelen bir fikirden 

Şekkür ederiz. F..sasen 'J'z~ ilk - hlal1kemeye vcrilmiveceg-irn ıbaret. F~~at ehemmiyetli bir ip yok?. • 
l • ,J ucu olabılır Vans • t• Koridordıki lambanın aydınlı-c efa. yardım etmiyorsunuz. 1 öyle mi? Demek masum olduğu. .. · . ll'l masumı.ve ı _ .. . .. _ 

D k ··- d'kl · · d mu 8 •1., •..t k b l ea· ., ne kanıım. Bız mcs•Ienin dü'"'m tında, yuzilnun sapsarı oLdugunu - eme· ogren ı erımı er- .. .ı.ıe ·a u ıyonunuz. ~ . a- .. .. 
hal size bildirmem 18.zımgeldiği .. . _ nokt~!llın_ı unutmu§a benr.ıyoruz: I corduk.. S•çr sakalı darm-.~af-
kan t' d . . ı - Evet. Mu11aadc edınız de anı Pettırevın kasasında duran nıktt. 

aa ın esmm. k t 1 ·1 b ı ··h·· ı ·· 
Al ı .d b' t d ı a nıcse •sı e en me,gu ola - mu uru mektubu Vansın vaz Sınıfın büyüklerinden biri de - ~ a c ır va an aş o s8 y . 1 . b' ,J • 

rlınız b ·r . d' F k t . yım. yı ır :ıvukat tanıyorum. mış olmaınnd:\n şüphe etmiyor • bendim. 
\·a·ı· tut bv.nzı ct~:z ıb ... ·la ba .. sız Onu alıp size getireyim. Muvafık musunuz? • 

., ye e ırza ı..c:ın O) e il.. tır de-·1 . n·d? B . - Ne oluyoruz hoca.fendi?. 
Furlong sinirlenmişti. Kom.ise· _ gı ~ı 1 

: _ - u pek az muhtemeldır. Diye sordum. 
rin .... .. k t'· . Tahıl... A'\ukat ne 7.aman - O h4lde me'kfupta -ı r ~· 1 sozunu es ı. ıstersc M V .. b ': "'"' e Jazı ı - Bir şey yok, çocuğum .. Ra· 

- Şakn yeti~ir. Siz kazanc'.lı • F 1 ·. ansı gore ıl.r. "'lldufuna d~ir malCımafr bulunmı • hatmıza bakın canım!.. Ne üstü-
~ız. F~kat söylejin bana, nı:~s.ıl ur;~~· ,. r . . vac:ağtna gö~e bunu Pettigrevin elin nüze vazife!. 
oğrcndıniz? - zulm~,:>ı.n .' am;:. d.edı .. !ı. tıen almağa çah§macı ihtimali dt 

_ Ben de sizin ,gibi tahkika r.e çaı~a~~r \ e ıGt~:eccg!nıı: di~~r mc,·zubahs ofama%. Küçükler "annecifim, babacı· 
Yapıyordum. Vansm, Pettigrev • ı ~eylen ondorecegır.. Bırkaç gun _ E,·et. ğım !,. diye a;laımağa ba~Jayrve-
le ka\"g'l etmiş olduğunu ôğrçn..1.Ua?ar n:ıe.vkuflu.k nabralarınır.n rince, muallim biraz hiddet ıöster 
rlim \'e kendisinden malfıma€ al. f daır 'heyecanlı bır. makafo neşre . - K~tilin izleri karı.~tırmak için mele istedi. F ak.at, ıeai titriyordu. 
rnağa lüzum gördüm. Biraz ev • debilecekıdniz. .. 

1 
• bu mektubu a!mı} olduğu da iddi;ı. Nihayet öğrendik ki, limana 

vel çağırttım. Sualler sordum. B.u dos~~a soz1er '· n.nsı sakın- edile"1ilir ama bu pek ıaif bir ihti· dii!man ı:emileri celmiı. Boyuna 
Şon derece asabi bir genç oldugu fesllit?1{ş_ti. L~k~t birden rnc maldir. Biz ş:mdiye kadar emin ol karaya asker çıkarıyormut. 
için sinirlendi. Hiddetle sövlen • neşesını"'.Raybetti. • madığımız bir noktaya dayanara'k Mefer küçücük yilrefimin 
ınege başladı. Ben de sual~ sor . - Birisine.-haber göndcrmc,k muhakeme yürüttük. sıkıphsı bunaymıı!. 
makta~ vugeçerek onu dinle - 1 isterdim. Di ek~fodj, ~ - Hangi nokta? 
mekle ıktifa ettim. Böylece ~iıi 0 \=: :d nlirı ' __: Jlettlı:rrcvin ~ .. t:tµpta nel .. 

Yazan: o-onkavecı 
ha~"' dan feıini alıp pa\alacJıl:ları· 
;ıı, sakat bir emirberi ta§a tuttuk· 
la.r;nı titriye .titriye aeyre.ier'ken 
· ;imil ııdıyor: 

- Zitoool. 
- Katoool .. 
Seııleriyle kulaklarımızın hır· 

palan~ığını duyuyorduk. 
Çok ıcçmeden ıokağı baıtan 

ba§a sünıülü düıman neferleri 
kapladı. 

Pencere arkasında minimini •· 
vuçlarımızı açıp Cenabıhakka 

nasıl da yalvarmııtık ! .. 
- Allahım. diyorduk. §U bir yı· 

ğın düıman askerini taı yap .. Ya
hut, ba§larına Ebabil kuşlarını 

musallat eyle ... , 
Amin!.. 

-7-
ihtiyar müdürümü!':, c!üıman 

kuman ianına saatlerce yalvarmıı. 
ayaklarına kapanarak uzun uzun 
ıf la:nı,, tek bize, evlidlırına bir 
ziya.nları dokunmuın diye ... 

' Ak~ama dofru nihayet, ailesi 
olanların evlerine dağıtılmalarına 
müsaade olunmuştur. 

Babamın giderken yanımıza bı
raktıı;ı ihtlrar Hü'Seyin ağanın 

himaresinde, eve güçbeli gide • 
bildim. Tam kapımızın önünde, 
eJlerinde mavili beyazlı bayraklar 
,al bir sürü Rum çocuğu lcar§ı· 
mı:r:a çıktı. 

-Zitooo!. 
- Ka.tooo!. 
Haykırışları arasında: 

- Katoo, kara İbrahitn .. 

- Kahrolsun kara ibrahimin 

feklerinin dipçiğiyle döverek alıp 
götürmüs .. 

-8-
Bir hafta hiç bir yere ç kmadan 

7.orku içinde yaşadık. 
KapıJanmızı, penccrelerimi~i, 

:ıukısıkıya kapatmıştık. • Hemen 
her gün, kapımızın dibinde: 

- Kahrolıun kara İbrahim! .. 
Diye haykırıyorlardı. Bunlar, 

vaktiyle babamın hı~mır.dan kor
kan yerli Rumlardı. 

Biri on, biri dört yaşındaki iki 
çocuğuyla yapayalnız kalan za
vallı annem, üzerimize kapanır· 
ken, bu haykırışları duymamak 
için kulaklarını tıkadı. 

Bir gece yarısı, alt katta1d eda
lardan birinin pancurunun kırıl · 
dığını duyduk .. Ve çok geçmC'Je ~ . 

1:öı:leri kanlanmış, düşük bıyı:.' ı 

bir düşman zabitini karşım. .. c1 
bulduk. 

Gözlerini falta§ı gibi •»mı§. ı'l· 

zerimize yürürken, bozuk b\. 
Türkçe ile: 

- Kara İbrahim teslim oldu ... 
Onu kurşuna dizdik!.. idi ye hay
ktrı} Ord ı. 
Kaprmızm önünde, biribirine 

karışan bir sürü haykırışın uful· 
tusu vardı: 

- Kopsi kefaliii !. 
- Kara İbrahim kahroldu 1 ·• 
- Kamını da öldüreceğiz ı .. 
- Çocuklarını da öldüreceğiz!. 
- Kopsi kefaliii! .... 

ildiklcnnir:. Jfo n;yoa. -ögrendinu: . zjfc\ - bana :verebil' ~ "YI ....,.. ~ 
'b • Uth" k d 'l\ ~ · •• ır. yazıh o.lduğundan ma!Omatı olma· ou genç sıze m ış ız ı. •inız. insine masum oldug-unu- s,. Pİ~\!,. 1 • , 

Annemin, yatağın altında bir 
tabanca çıkarıp, gözleri kanlt idil .• 
man :zabitine ate§lediğini, sonra 
dü§man askerlerinin onu kıskıv -
rak ba~layarak başı açık götür
düklerini hatırlıyorum, 

tit- Diye üzerimize ıd:lırdılar. 
Zaten yüreği kan ağlayan Hti- - 9 -

B ., N d ., dıgını Rabul etmedik mi? 
- ~~a ~~ · .. e .. e~ · ıu ve · zlib;Q:emesini söylemek is 
- Sızın ıkı yuzluluk yaparak "tiyorsunuz değil ın1? Furlong hayretini ,iİzli~·emcdi: 

onun ağzından laf alıp bana sl>yj Vans kızararak cevap verdi; _ Si&e gö:-e mektupta ne yazılı fimdiye !eyin ağayı bu hareket çileden çı· Gece yansı annemin devirdiği 

~ediğinir.i, benim de kendisini 1:5u - Eve!:.. olduğunu bi!h·or mm·du? 
ızahat üzerine çağırdığımı flanı • - Merak · etmevfn. sö)1erim. · · 

kadar hiç 'örmediiim mavili be- 'kardı. Yaşndan umulmaz bir kuv· düıma nzabiti, düşmanın en bü
yazJı bayraklarla donanm"-tr. I vetle Üzerlerine atılarak elini ge- yük kumandanlardan biriymi~ .... 

Kolkola zirmi11 irili ufaklı Rum ~ir~iğini yumruklamağa baıladı. Babamr ele geçirmek için nrdik-
çoeukları, mektebin önünde boy Bundan sonraıını bilmiyorum, !eri zayiatın intikamını annemden 

Yor. Cigara izmariti meselesini Sizi kurtarmak içfn e1imden gl!· .- ~u sua_?e ne . e\:~t, ne de harır 
bana. kendiı>i anlnttı. leni yapacn~ma inanmanızı ri. dıy~mıyec~ğım. Fıkrım ize çok mu 

Do;vl abldı: ca ederim. 1 "'arı P. ~eldı? 
- Size .. : Şe~ d7... . • Dô_il da aynı ~ekilde dosth k r ...,_ Tayır. Bilakis fok entereı:an . 
Furlong un bır ışar~tı iizeıintt teminatı Ycrc'li. Delikanlının i~ii10eranı ~:ııiz. 

boy dolaı•yorlar, yumruklarını Kendimi annemin kucağında bul almağa geliyormu~ .. 
uıtıyorlar, hazan camları tatlı · dum.. Kasabaya giden yolun ba~ında 
yorlardı. Zavallı Hüae/in ağayı, oradan ~imdi, etrafındaki parmaklıklarına 

1iustu. . 'ferahlamı11tı. ( Deucınu var) 
l{omıser sordu: 

Yoldan 'eçen bir kaç Tiirkün ieçen bir dütmın devriyesi tü • J ( Lütf~n sayfRyi <'il''lrinb; ) 

- Ne yi -de? 
- llic:! 
Furlong aynı bahsi dcğiftirıli: 
- Sitdf'n bir ricanı var. Be:&i 

\'ansla konuşturun. Birkaç da -
klka kafi, siz de bulunursunuz. 
Ona kendisini benim ele verme -
diğimi söylemek i. terim. 

Komiser tercddtit etti, sonra 
karar verdi: 

- Olabilir. Doğrusunu söyle • 
llı.ck lnnmgelirse onun müerinı 
?lduğundan emin değiliz. M. Deyl 
ıle görüştüm, elimizde mevkuf 
ı utmağa kafi gelecek derecede 
llelil olduğunu söyledi. \'a7.iycti 
tavazzuh edinceye kadar mev-:..uf 
ka.lac k. Serbest bırakırsak ve 
l'llUcrim olduğu da anla~ılırsa l'aç 
tnasından korkuyoruz. 
k - Beni bilirsiniz, eğer onun 
auı olduğuna inansaydım bu cif tra mesele ini si::e açardım. Fa

ta.t kcnclisilc bir defa görüşm ~m 
!ttasunivettinc kanaat getirmc:n 
lt;irı k:fi geldi. 

. - Biliyorum, demin şaka et· 
"tİ§tiın. Bu.rurun me\•kufun ri . 
~aretine gidelim. 

1 Uit·az evvel if!tiC\•ap cdilmif o. 
a.n 'reri Vans küc:ük bir odada, 
~abıt varakasını ha?.ırlayan bir 
~~li~Je b"rabcrdi. Doyl ve Rid ile 
r l'l!ber ic;eri giren Fw·Iongu gö-
unc:e Yerinden fırlndı. 

lk:- Bc>ni ele verdiniz değil mi ? 
.ı \ iı -ıu r 
I'..id ·~U1a "nle etti: 
-~ k' }' • n ın olunuz. 
ıırun~: 

dU- .l3aııınr•n gelene pek Uzül • 
!!\, 'rcvltif edildiğinizi neden 

t ">\"' . ~ • 
i : ~ l :..r~ndirrimi size söylemek 
' n ' ıraya ~cldinı. 
- .i'fasıl? rolise siz ihbu et • 

lS.t 

nı ôa açmı§II1', 'lıaydi fazla üz. 
r.ıe, :ırkaclapn Sanc1rico ıeni 

bckliyol"- Hatti ıeç kalclltını 

ı,;ördükçe aabırsızlanmaea bile 
!Jıı.,Jamıştır. 

hkala Brinonun ıeıinJe a. 
!aydan ziyade korkunç ve ciddi 
blr hal vardı .. Bartolo duvara 
kadar çekilere!< dayanmıf Ye el· 
l~rini sanki Üzerine ıelen bir 
haya.li def etmek iıtcr ı:ibi ileıi 

uzatm ştı. 

hkala Brin::ınun göderi C:ön. 
ehi. .Elini hançerin: uzattı. Ht. 
rM:n meyhaneciyi kanlar içinde 
ıı yaklan dibine ı;erecckti. Fakat 
kc,..3ini zaptetti. 

Bu tereddüdü gören ve hiıse· 
d:n Bartolonun gözlerj ümitle 
parladı : 

- Şey azizim, hani cfer içe. 
cek -ıarap istersen ... 

- Hayır, kuyudaki ıudan ka. 
fi miktarda ictim. . 

~ I 

- Arkadaş, emin olunuz! Si-
zi kuyuya atan ben değildim ... 
San:lrigo idi. Ben size fenalık 

yapmadım?. 

- Ben de öyle .. Senin fena. 
lıfını istemiyorum. 

- O halde buraya niçin gel. 
diniz .. 

- Sadece seni öldürmek için l 
- Hayır, hayır! Bunu yap-

mryaı:aksınıı:. .Beni öldürmek 
ha!., Zannederim etleniyor-

ıunuz .. Ne tuhaf adamarıuz! ta• 
kala D ino !. .Eilenceleriniı bi
le .korkunç .. Beni öldürmek, fa. 
kat niçin, ben ıil:e bir fenalık 

yapmadnn .. Daima •c her v•kit 
iyiliğinizi iıtedim .. HatU, biraz 
evvel gene ıi.zıden bahsetmittim. 

- Zavallı Bartolo? ölümden 
ne kadar da korkuyonun?. 

Hakikaten meyhaneci zangır 
zan: r tihiyor ve diıleri biribiri
ne çarpıyor, rengi atmq, alnm. 
da;ı soğuk ter damlaları akıyor· 
du. 

isl<ala Brino: 
- Bartolo ! dedi. 'Bu halinle. 

inıanı zorla merhamete ıetiri
yorsun ... 

- Ya, ya ... Ben raten bili. 
rim .. Siı çok iyi 1ı:albli ve yük
sek ruhlu bir adamsmıı.. Beni 
öldürmiyecekainiz, bana acıyor
sunut, .değil mi?. hterseniı: ö~ 

nünüzde diz: çökerek affetme. 
niı: iç!n yalvarayım!. . 

Diz çöktü .. Yalvarma~a baı· 
ladı .. 

- Ayaja kalk 1. • , 
Kalktr.. Derin bir nefes aldı: 

- Oh, beni affettin degil mi? 
Nasıl 7 Bana bak nrdin, ıeni 

kuyuya atanın Sandrigo olduiu
na kanaat ıetirdin değil mi?. 

hlcala Brino hiç ıuini çıkar
mıyordu .. 

Bartolo kendi kendine: 
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- Oh, Fransız ıarapları da 
halcikaten pek nefis oluyor. Şim 
di anlat bakalım, ne var, ne 
yok7. 

- Haberler çok mühim mon
ıenyör .. 

Cenaro ehemmiyetsizcc omuz 
luını kaldıtı~ı. 

- Yal anlat bakalım.. M Ü· 
him dediğin haberler neler?. 

- Bendeniz arzedeyim <le 
zatı devletleriniz: arzu etti~i e· 
hem:niyeti versin ... Rotan Kan· 
diyano Venedikte değildir. 

- Vay canına, acaba nereye 
ıitmiJ .. 

- Taraftarları MilSnda ol· 
dufunu söylüyor. 

- Pelı:ilL Bartolo, rıhtım
daki vaziyet naaı)? • 

- Çok fena monsenyör!. 

:Rotanın pek az sonra mühim 
hatliııelerin vukubulacağını va
ad etmui üzerine bütün Lido ıa· 
kinlerinin kafası, düt5ncesi alt 
üıt oldu. Hatta bu akşam bilr 
meyhıneme gelen mügterileriı 

he:nen hepıi muhterem hükume 
reisimizin aleyhinde ağza alın 

mıyacak :küfürler savurdular '\' 
R o 1 a n .Kandiyanonun vaac' 
ettiği kurtu1uı gününü sabı • 

sızlıkla beklediklerini söyledi 
Jer . 

Cenaro bütün dikkatiyle dinr 
yoriiu ... 

- Zannediyorum ki, Bab:ı 

Bartolo, Vene dik halkı tama. 
rnen bu Rolan Kandiyanoya ta· 

raftardır. Onun bir hareketi, bir 
sözü ile bütün halkın harekete 
geçeceğini zanneder misin?. 

- Doğrusunu söyleyeyim 
mi? 

- Evet, öyle istiyorum .. Hat. 
ta emir bile ediyorum .. Söyle!. 

- O halde ben zan değil, ta
mamen kaniim 'ki eğer Rolan 
Kandiyano da ıu anda Vene. 
dikte yalnız bir kerecik görül
se, bütün halkı isyan etrirmeğe 
kafidir. Çok şükür ki kuvvetli 
bir oroumuz ve zatriıliniz: gibi 
l>ir dahinin emir ve idaresinde 
muntazam bir polis teşkilatımız 
var. 

- Evet, e\•et, şimdi bunları 

bırakalım, sen benim emirlerimi 
tatbika devam ediyorsun ya .•. 

- Elbet .. Noktası noktasına .. 
fonsenyör Fos1cari aleyhinde 

:.ulıınanlarla beraber hiddetleni. 
·or köpürüyor, bağırıp çağırı

·orum.. Sabık hükumet reisi 
'lbık Kandiyanonun gözleri 
'lsıl 'kör edildiği anlatılırken 

' hüngür hüngür ağlryoruın. 
Polis müdürü memnuniyetle: 
- Çok ~ıa, çok güzel.. dedi. 
Ancak bu memnuniyetin haki. 

i sebeplerini Bartolo anlaya• 
-nazdt. 

Bir mUBdet ıükf1t ile geçti..• 
Kido Cenaro zihnen daldığt bk 
dil§Üneenin henüz tesirirlden kur 



Orta Anadoluda yol faaliyeti 
-...-.,., ..... _,,_,, ,_, ---. ~ ,,_, ,_.,, -

H A B E R - :t.kıam FoatıHı 

Devlet Demiryolları. ·ve Liman lan 
işletme Umum idaresi ilanları . 

Muhammen bedellcrile miktar ve \'a$ıfları a~ağıda yazılı iki grup 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 21.4.939 cuma 
gün~ saat (10.30) on buçukta Hardarpa1ada gar binac:ı dahilindeki 
komısyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Ankara Radyosu 10. 

10. 

15 NtSAN - 1939 

Çankırı yeni bir şose ile 
Çoruma bağlanacak Bu işe girmek istiyenlerin her grupa ait hizalarında \'azılı mu\'ak 

kat teminat \'ermeleri \'e kanunun tayin ettiği , e'aikle birİikte eksiltme 
~ünü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

t:ı.:ııı Program. 13.:Jj lfüıik (!'\e ırı. 
ıcli ıııiizik - pl.l. 14 ~leınleJ..el ı1aaı 

10.30 

::\apoli gr.: Handel, Cheruhini 
Lonôra (B.): Brahms, Strınıss 
Jloma ır.: '"Lodolcıta" 1-'las· 
cagni). 
l'ariıı (PTT); Opera Coııı iı;ue· 
ten nı.ldl. Böylece Çorum ih:-aç mallarını sekiliden 

daha yakın olan Çankırıdan sevkedecek 

s: ii 
· Yeni yapılan Çankı n Xaf1a hlbası 

Çankırı, (Hususi) - Çankırıyı zam denilebilir bir hale getirilmiş, 
iki büyük \ ilayete bağlıyan Anka. beton köprüler, menfezler rapılrnı~
ra - Ka tamonu ~seleri bozuk dü _ tır. 

zen halinden kurtarılmış ve bugün Bundan başka, Çerkeş, Gered<' 
3 - 5 saat otomobille gidilebilir bir hududuna kadar olan 40 kilometre. 
hale getirilmiştir. lik yol ~se haline getirilmiş ve 62 

Cumhuriyetten evvel Çankırının kilometrelik Ilgaz _ Çerkeş yolunun 
bu yollarda yaptırdığı kısımlar An· çok bozuk kısımları yaz kış geçit 
kara yolunda 20, Kastamonu yo - verebilecek bir şekilde tamir edil 
!unda 10 kilometreyi asmamış ve mi~tir. 
diğer kısımları, genişçe, köprüsüz, 
menfezsiz ıbir halde kalmıştı. Fakat 
Cumhuriyetle beraber Çankırı bil . 
tün enerjisini yollar üzerinde teka. 
suf cttinniştir. Bu suretle on be~ 
yıl içersinde 222 kilometrelik vilayet 
yolundan Ankara hududundan Kas 
tamonu hududuna kadar olan 109 
kilometrelik Çankırı yolu munta-

On beş yıllık nafıa faaliyetini bu 
"uretle hula a ederken ~u rakamlar 
göze ilişme. '·tedir: 

926 yılında rafıa işlerine 120 bin 
lira, 927 de 105 bin lira \'e 934 de 
100 bin lira ayrılmıştır. 

926 da 82 köprü, 927 de 54 köprü, 
928 de 15 kilometre yol, 926 da 21 
kilometre yol yapılmıştlr. Aynı za· 
manda 928 de 130 kilometre, 936 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan para..;ız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 2925 kilo muhtelif cins \'e eb'atta cirnta muhammen bedelı 
1197 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 89 lira 82 kuruştur. 

2 - 20 adet ince \'e kalın kum eleği, 80 adet 1 \'C 2 ;-.:o, h bala t 

\:a1buru muhammen bedeli 1120 lira \'~ muvakkat teminatı 84 liradır. 
(226:?) 

Y~N i T[SLiMAT 
iLMüJ.IABE RLERi M ii 

DAUAYUKSE:IC 
rAiZ, DA~A E:Yi 
ŞARTLAR-TE:MiN ro~R 
l-IOLANTS~ QANK-UNI NY. 

t) arı, 11ja11~ ve meteoroloji lıabtrle 
ri. 14.IO Türk ıııiııiğı. Çalanlar: \'t· 
cilı<', fü•5ııt Erer, Cc,·ılct l\oıaııoAlıı. 
Oku)aıı: ~luzaffcr llkar. 1 - Efİ\' 
JJC'.)rc,·ı. 2 - Cemil lıcyin - Evi~· ,ar· 
kı • Bır nigalıın kallıimı etıı esır. 
1 - !'iadclliıı Ka) ııağın - E' ir şarlı:ı · 
Doğıı)ur örıırüıı•e lıir yiı mı 'cl.:iı )a~ 
l(Üncşı. '4 - Eviç ~:ırkı • Cözlerım 

renk renk paçavralar sarılmış,. bir 
türbe var .• 

Her geçe bir bahçe çitinin ya
nındaki bu, parmaklrkları paçavra 
1ı türbenin önünde bir lahza du
ruyor. Dileklerinin, arzulannın 

husulil için, ellerini açarak oku
yor, üflüyor. Ve, yağmurdan yo
sun tutmuş parmaklığa yeni bir 
bez ilave ediyor. 

da 125 kilometre köy yolu yapılmı~ş-.... ==:;;::~;;:::=:::;;::======--ı=:ı:-------...,.....,--, 
tır, 

1111 ai;lıı) ur. 5 - \'ecilıe • Kanunla -
l"cralınak lııbiıııi. li - ~akır :ı/:ıınııı 
Ferahnak )uruı. ı.eıııahı • Bir uıltıe· 
re ıJıl cJuşıJıiki. i - Ferahıı:ıl.: ı.ıı1 
'l'ıııai,ı. J 1.4U ~luzık lllııfe 111111.ı
~i • µf.). 1:ı.:Jo Kvı111}111a ılhıkul.: ıf. 
ıııi yayıııa l.uruıııu • Bıı.r Sl'1111.·an.J. 
,\lııJ..:ı) e~eli hukuk lıakıııııııcfa ıı l ıııu
liı lıuı\•lar lıukukuıııııı aııil ıın·ıı,ıp· 

lcf'İ. (l}fıll i.011 rH:lll'I lırılke\ İnıfoıı 
ıı:ıkkn ıad)uıııuzla nc~n:dılcı·eı.tır) . 
17.30 l'ruıw:ıııı. li.:ı:ı Muzik (Uan' 
,;ıııti - pl.J. 18 .Koııu~ıııa (Çocuk e· 
iırgcıııe kunııııuJ. 18.lj Tiirl.: miizijı 
( F:ı,ıl ht•) clı) <;alaııl:ır: Hakkı l>er· 
rııan, E:)rcf Kadri, JJıı,an (iür, Bas· 
ri Grıer, ilanı eli 'J'ol.;ay. 01.:u) ıııf;ır: 
r.ıhsın l\aı aku'}. Sarıl e Tul>ııy. 1 ~ 
Konıışnıa ı Uı~ ııulitil.:a lıadhclerıJ. 
19.15 'J'ıırk müziği (Halk tııı,·afım • 
Sha~Jı Aşık \'e>~eı \'e ltırahinı) Tak· 
furk nıüziğı ( E,kj l'SerJerıfen ınÜlt• 

,ekkil ııroıınuıı) . <.,:alanlar: Falıirr 
l•'er~an, Hcfik Fer~aıı, Cenlel <;ağla. 
Okuyan: Muallim :\uri Halil l'Ol l'•Z. 

:w Ajun~. meleoroJojİ haberleri, zi. 
raut bor,~ası (riy:ıO. :w.ıs Teııı~il: 

(l'crca~ ,.e MrlizaııılJ. \'nan: Mauri· 
c:e ~lııeterliıık. Tereüıııc eden: Eheın 
Hcşit. Temsil e~n:.ı~ında Cemal Reşit 
pi) anoc.J:ı CJaude L>olıu~')"niıı oper11 
~1111.laıı "lnterlude" lcr çalacaı.tır. 
~1.15 Memleket saat a)·uı. :.!1.15 Es· 
hanı, talı' il ili, kaınlJİ) o • nukut bor· 
-;ası ((iyal). 21.25 ~etell pliklllr - n 
:! l.30 ~lüzıl.: C Kü\·üı.: orkestra • ~el. 
3ccıp .\şkınJ: 1 - lianıluerıer • Er· 
• arıelcr urm:ıııınua. 2 - :Sclııı..:ıılcı • 
.\le,hur röfrenlertfen - potpuri. 3 -
J. Slrauss - Nrşeli vals operetinden • 
l:luseler \'alsı. :ı:ı Haftalık po)la ku· 
lufü. :.!2.30 Müzik (Opereller • pi.) . 
23 Müzik (Caı.b•n - pi.). tl3M.,· 2• 

~~~~--~·~----"~~-........ ~~---ı )011 Ja mu-erte \e arınU pro · 
sayr.abilir. Pmumi meclis, bu yılki m HAJ.I\ OJIF.flETl 
toplantısında bu yolun biran e\'vel . ~'~ nu akşarn 

raııı. Ilu yıl ise ancak 16 kilometre so
se ile 140 kilometre köy yolu ya . 
pılmıştır. Bundan ba~ka nafıa bir 
kamyon almış \'e yinni bin lira c:ar 
file bir naha binac:ı yaptırmıştır. 

yapılarak Çorum vilayctile iktisa· \• 7.IR VEı.tı.ım 
Pazar: .\rli.,/u gecesi 

di münasebetini biran e\ \el temin Fi) all:ınla zaııı ~oktur. 
etmek rnakc:adile nafıa büt~e ini 

Yabancı Rt'.dyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Fakat bu güzel çalışmalar arasın 
da 'ilayetin iktısadi hayatında mü. 
him ro1u bulunan Tos) a ve İskilip 
rolla:-ı henüz yapılmamıştır. 

!azlala~tıracak \'C İskilip - Çankırı 
yolu gelecek yıla güzel bir şose ha· r~ı ı:nn.;Gnur. SAD! TE.K 

Prol(raındaki Yakiller TürkiH ~All· 
li üıerinc Ye öjleôen sonraki Hal 
11larak ,·erilnıişlir: 

Kasabaya giden yolun başın· 

daki bu türbe, benim annemin 
mezarıdır. 

!ini almı~ olacaktır. Bu suretle Ço. • ~~lızaclcbaşı <T~R.\:\) . . ı · J l l ı~:ılrosundn (D11gıl111 
rum ıhraç mallarını Çankırı ıstac:. ~ " maline: JIAMlT ilıtirali 
yonundan ç~~ .. uzak olan Sekili is •

1 

nıüıı:ıselıeti~lc (EŞBlnlX) s:ırny ra.,Jı 
tasyonuna ~oturmekten kurtulacak· , e c lsT.\:-\BCLDA:--: ı.o~onA Y.\) tll. 

OPEnALAR \'E SE!'\FO:\l 
KO.!'\SERLERl 

HiKAYECi 
Bu yollar yapılacak olursa Ç.o -

rum 'ilayeti Çankmya tağiarunı~ tır. \'od dl 3 perde . .\liliı Serç ,·ar~ elrferi 
Hrül.;-;cl 2: 
731'1). 

C.\HT:.A~YAN HAYDUD 

tulama:nı§ bir I1at:ıe sordu: 
- Deme•t iri, senin töyledi. 

ğine na'ann Robn Kandiyano 
Ven: · ;tc de~ildir. 

- Evet, şüphesiz zatı cev-
1. ::l,.ri daha evvel haber almış. 
lard r ya .. 

- Pc'ki, ya clcstu ! .. 
- llangi ~ostu?. 
·- Canım, yanından hiç ayrıl

m·y1!'l adam: takala Br;no .. 
Bartolo meşum bir tebes. 

sUmle sırıttı: 
- Iskala Brino mu .dediniz ?. 
- Evet ... 
- O halde, Rolan•n dostu o· 

lan lskala Brino adındaki ad< m. 
dan çekinmiye lüzum yoktur .• 

- Niçin? O da hemen herr:en 
Rolan kadar kuvvetli ve korku,ç 
bir :Hişman !. 

- Kuvvetli ve korkunçtı•, 

doğru. fakat şimdi artık de~il . 
- Ne demek istiyorsun?. 
- Monsenyör, Rolan Kan-

diyano nasıl Milina gitmiş ise 
İskala Brino da o zamandanbe. 
ri pek başka bir memlekete git· 
miştir.. Öyle bir memleket ki 
şimdiye kadar gidenlerden daha 
kimse ldönmemiştir. Onu bu 
memlekete yolcu etmek !Crefini 
kazanan da biuat benim., 

- Vay canına, demek Sldil.. 
Daha iyi.. Ben tskala Brinoyu 
bundan yirmi gün evvel gördiL 

ğ'.:m zaman .•.• 
Bartolo sarardı.. Sı~rayara ·: 

ayağa kalktı .. Polis mü::ürünlin 
sözünü kesti .• 

- Ne dediniz monsenrör, n~ 
c1~dir.i~ .. Yirmi gün evvel İska. 

la Brinoyu mu gördünüz?. 

- Evet, hem de yanılmz dıf:ı
ma eminim .. Çapkın, vücutça o 
kadar semiz ve lmvvetli idi iki, 
senin yaptırdığını sandığın yol. 
culuğu yarı yolda bıraktığı ilk 
ba!:·~ta anlaşılırdı. Haydi, hay
di Bartolo usta, bunlar hep il-in .. 
ci derecede ehemmiyetli şeyler .. 
E1na asıl lazım o1aıi şey evvele~ 

-d: söylediğim gibi bütün halkn 
n,ı=t., Kan liyanoyu sevmeleri. 
dir .Bu nokta benim için pc!; 
miih:mdir. Rolanın her te§cbl::ü~ 
v:: her hareketinin doğru ve 
mantıki olduğuna avam tama. 
m::n kani bulunmalıclır, anladın 
mı?. 

B?yl: sö·•l::yer-:'·, po1 ıs mü. 
d:.rü ayağa kalkmı§tı.. Ve Bar. 
tolo tarafından takip edilerc~c 

m::yhanedcn çıktı, dışarıt:la e
mirlerini tekrar etti. Ve ayrıl r . 
ken : 

- Bilhassa, önümüzdeki şu. 
batın birinci günü, her zaman • 
dan fazla bağrılmalıdır, dedi. 

- Niçin şubatın birinci gü. .. , nu .• 
- Çünkil muhterem hükQ. 

I~ATTnA~fı\N HA YDVD 183 

met reisim;z rcskari cenapları 

bir §Ubatta muazzam ve an'anevi 
d::nij!: merasimi y:ıpılaeaktır. 

Bu merasim.le l:endi düşmanla
r nm sesleri ne kadar ço}; çıkar. 
sa o k~:lar fazla memnun olur. 
Den t'lbi:ıti lİ bilirim. 

- Anl:ıd.m ekselans .• 
Poii:ı müjürü uzaklaştr. 
Bart~lo olJuğu yer.de kalılı .. 

DJşünüyordu .. ı;:ido Cenaro • 
dan aldığı emirleri deJil, Iska
la Brinoyu cüş::nüyordu: 

Polis mil:lürü c1aha yirmi gün 
evvel onu sağ ve ~alim görmüş 

oldı.ığunu söylemişti: 

Hayır, hayır .. Mutlaka Kiclo 
C·naro aL:lanmı~tı .. Nas 1 olur. 
c:., .. 

iskala Brino şimdi meyhane. 
sin:n bodrumuncla1:i kuyuc!a 
çürümüştü bile .... Döndü, mey
ha ıesine gireli. 

Kap.yr arkasından sımsıkı ka. 
pJı. ,Doğruca, hiç bir tarafa 
lıakmaıJan tezgahın başına geç. 
ti. 

O günkü hasılatını rnymafa 
b:ıfa:lı .. Bu işi de 1..ıitir:Jiktcn 

sonra kıllttr .. Kuyunun kapağı· 
nın önünde durdu! .• 

Acaba!?. 
Diye düşündLi, kapağı biraz 

kaldırarak dinledi .. Sonra ee.a. 
ret bularak tamamen açtı.. ö. 
nünde ldiz çöktü, eğilöi.. Elleri 

ile kenar ndan tutarak kafas·nr 
kuyunun içine uzattı.. Baktı, 

baktı, baktı .... 
Kuyunun dibin1e cesede ben

zer bir şey yoktu .. 
Başını geri çekti.. Daha ırı 

t:tkik etmek için bir rr.e§'ale 
alma1t üzere ayağa kalktı. Geri 
dö 1d:.i, döner dönmez gözleri 
fırlam·ş, tüyleri diken diken ol. 

muş bir vaziyette dehşet iç:n.;ie 
çivilenmiş gibi kaldı. 

Oracla... Salonun nihayetin. 
de. bir masa baıında, bkala Bri
no oturmuş, kendisine bakı
yorJu !. 

- Rüya görüyorum!. 
Diye mırıldandı. 1skala Brino 

ise tamamen sakin bir ıesle: 
- Ne o? Usta Bartolo.. Es. 

ki dostları böyle soğuk mu kar
şılarsın .. 

Bartolo korku içinde mırılda. 
nıyordu : 

~ Aman yarabbi. sesini <':: 
işittim. Kendisini de gördüm, 
Hayr, hayır .. Aklımı kayb:di • 
yorum .. GCSren işiden beri de~i 

lim. Karşımdaki başka birisi .• 

1skala Brino: 
- Ne duruyorsun baba Bar. 

tolo 1 dedi.. Bodrumlarda sakit 
olan nefis şarapların.:1an çıkar. 

sana! (Yanına yaklaşarak) Oh, 
ne ala!,, Tamam da bodrumun 
balına gelmişsin .. Hazır kı.pağı-

"Sernglio'' (~(o. 

10.30 Strasburııı: Clıcnılıiııi, Sl ra· 
,·in~l;i. 

OU.\ ~ICSIKlSl \'E KO:\SEnı.J:H 

5. 
li.5 
i.3:; 

8. t;; 

9. 
\l.jU 

I.ooı.lra (R.) : Koro. 
hıokholnı: Pi) ano konseri. 
l'aris {l''rf): llask lınlk ~.ır· 

1.:ıları. 

J.ondra (:\.): 13aclı'rn J..anta· 
talilrı. 

l~> ıcı kulesi: Keman, ııl~ .ıno. 
S•,llcıı': Ualcruze pruı;. aıııı. 

11.\FlF ~ll'SlKl \'E Kü~SEBl.1.H 

J,j 

i.JO 
8. 
8.l:i 
8.:!J 
8.4.) 

hırı. 

11.:JO 

9.30 
10. 

1 l.15 
ı. 

Hadio Parh: Orke~lrıı. 
Fnıııı.rurt: .'.skerl IJaıH11>. 

Munilı: Hafif ıuusikı. 
\'ar)u,·a: .Koru. 
HüJ,;rcş: Orkc,ır:ı, 

htokholın: Eı;kı dan.; 

Kolonya: A,f.;erl lrnnılo. 

llıuııburg: llkiyar nıu ı .. ıd i. 
'J'uriııu .ır.: )lu ıl.;ilı ku •• ı •• ı. 

Bukreş: Harir urkcı;tı.ı. 
{l.ieı.:e \'.sonra) Slulll'• rt: O· 
perel pıır\·aları. "Ual,11:< .o" 
(:-iuppe); '"\'enec.Jıkte lıır ı:c· 

cc", '"\'ara,,n" lSlruuı.ı.ı. 

JHXS MUSIKISl 

!l.10 Sıutıgarl; 11 Yarşo\'a; 1 ı.:.w 
Müııilı; 12.15 Turino; l:!.30 J.oııcırn 

(H.); 12.;) Lonc.Jra (X.); 1 l ... diu 

Pari~. 

YAR\'ETE \'E Kı\D.\fiELl::t 

rn. 
1U.3ü 
ı . 

J.onı.Jr:ı (X.): ~lüzikhul. 
Eyreı kului: \'ar~ ete. 
Pu,,\e Parisicn: Kıılıaı c. 

PiYES, KO:\FERA:\S YE 
KO:\L"ŞMALı\R 

-4.45 I.koç - ln•iliz futbol maçı. 
!),3;; Radi o Eırcann ı thlO'nor-), 

''Beyaz bayan". 
10.3;) Sollenıı: Bir perdelik komedi. 
ıı.ıo EyCel: "L'agiolage" (Pic:ırdl. 

J!\GİI.İZCE HA\' ADlS 

1\.13 r.oma 1. 
ll.U J\olon)a, H:.ııııl.ıurı;. 

11.4;) Bül.reş. 

Çocuk bulmacası 
Saat 

Dakikaları işaret eden yelko\'anm 
14 dakika 60 saniyede katettiği me· 
$af eyi, saatleri i~aret eden akrebin 
katedebilme:ıi için ne kadar bir za
man ~arCedeceğini hcsaplıyabilir mi 
siniz. 

Birinciye bir kon~l ~ati, ikinci
ye bir kilo çikolata, üçüncüye bir 
c:i~ bü\'ük kolonva \'e ayrıca 200 
~ ;J • ., 

okuyucumuza muhtelif hediyeler 
\'erec~ğiı. 

Vakii Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

l ~ ülliyatı 

No. 31-40 4 cü seri r~r. 

31 Rasin külliyatı iV 60 
32 Metafizik 40 
33 İsken der 60 
34 Kadın ve 10syaliz:m ·100 

35 Demokrit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filozoti ve aanat 40 
38 Etika ıoo 

39 Heraküt 25 
40 Ruhi mucizeler 75 

-
650 

Bu serinin rtatı 6.M kuruetur. 
Hepsini alanlara yilzde 20 lakon. 
to yapılır, Kalan ~.20 kuruıun 

120 kuruıu peıln almarak mUte· 
hakisi ayda birer lira ödenmek 

Uzere ılört taksite ba:';lanır. 

1" 

1 
b 

?lj 

lu 

r 
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CAFER 
•• MUSHiL ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bil\ımum ec

zanelerde bul'!Jlur • 
- - -

P o _K_E_R·!·SAGuG1N1Z1l
1

I 
Sayın Mtışterilerimize 

'D i k kat edi n iz 
Dünyada emsali bulunmryan nefasetiyle meşhur YENIHA YA
TIN· her yerde taklidleri YENIH YAT diye satılmaktadır. 
Alda~mayını:ı:. Hakiki YENIHA YAT'ın firması olan (KU
RE) alameti farika olduğu gibi her tanesi üzerinde YENI
HAfl AT yazısına dikkat ve iyice dikkat ediniz. Ambalajlı lo
kum hcrnevi nefiı karamelalar . 

KE R traş bıçakları en sert 
~sakalı bile yener ve 

: . cildi yumuşatır. 

~er yerde PO K ~~ :::~~~!~.~"~:.I 

Türk Hava Kurumu 
· 27 nen Teır'R:~IP 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide: 11 Mayıs 939 dadır. Büyük ik

ranıiye: 40 bin liradır.Bundan ba§ka: 15 bin, 
12 bin, 10 bin liralık ikramiyelerle {20bin ve 10 
bin) liralık iki atlet mü~~afat vardır. ' 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal ctmeyi
lliz. Siz de piynngonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 
lursunuz... 

' -,~· .,· ,iti ı-· .. ,~·--· - .~ .11'!"' .... ·il!•-.,"'-,..."' ·' ~ ... ~ 

• 

KORUYUNUZ: 

En hoş \'e tabii meyva usare 
!erinden yaprlmı~tır. 

Taklit edilmesi kabil olmıran 

bir fen harikasıdır. 

lNGtLtZ KANZUK 1 
ECZAl\"ESI I 

'-·BaE•Ylllor.1!11.•Ll·T·· .rs·T·A·i".:·'B·U·I·~ ili 

Tstanbul 4 üncü icra memurlu. 
ğundan: 

Orhangazinin Sölös köyünde otur
makta iken alen ikametgahı meç· 
hOl buluruın Halirıı oğlu Hasana: 
Şükrünün zimmetinizde alacağı 

• olan para için mahcuz bulunan Ba. 

Adrese dikkat: 
Galata NECATIBEY caddesi No. 92. Telefon: 40058 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

Makine şeriti ''Mavi - kınnızı.;-
11 ,, "Siyah • kırmı,, 

Sabit toı mürekkep 
Yazı makine yağı 

Sarı kalem ucu 
Mürekkep lastiği 
Stampa rr.ürokkebi ''ma\•i., 

,, ,, "kırnuzı,, 

Sünger kağıdı 

Mikdan 

2000 adet 
3000 •• 
2000 paket 

500 Şite 
Takriben 25 Kg. 

2000 kutu 
5000 adet 
2000 eişe 
500 

" 20000 tabaka 
Takriben 600 Kg. 

ABDULVAHIT TURAN -----

. Muham. Be. Muvakkat Temi. Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 
1250.- 93 75 Açık 14 

: 
224.-. 16 80 Pazarlık 14.30 

40.- 3 00 .. 14.45 
379.- 28 49 Açık 15 
272.50 20 44 Pazar. 15.30 
93.70 7 03 .. 16 

393.96 29 25 Açık 18.30 

l - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdarr yazılr 7 kalem kırtasl. 
ye hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri.muvakkat teminatları eksiltme l!!Ştlııeri hizalarında r:österit 
miştir. 

m - Eksiltme 17-4-939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki A. 
lım Komisyonunda yapılacaktır. 

~- .. , ....... -~ -
IV - Şartnameler her gün 8özü geçen şubeden parurz alınabileceği gibi nlimuneler de glS. 

rUlebilir. 
V - Ekıııiltmeye girmek isteyenlerin % 7,5 güvenme paralariyle adr geçen komisyona gel

meleri. (2088) 

kırköyündc Kartaltepe mahallesin· J IPI•••••• 
de hatboyu ve Millet bahçesi soka· iktidar 
~mda yeni 28,33'No. ıle mürakkam 
~hırn menkule 3 yf!minli ehlivukuf 
tarafından beşbin lira kıymet takdir 
edilmi~tir. l 
t~Bai)aöta bir itirazınız o1duğu tak 
c,iırde il~n tarihinden itibateıi7Wi 

ve Be~ -.. ;llOlne Karşı 

ORMOB i N 
gün zarfında dairemizin 33.375 dos ıilllm••• 

- Tabletleri her eczanede arayınız. Posta kutusu 1255 Dormobbıl••••• .. ra rıumarac:ını hamilen Istanbul 
krahüi~~i~~rara~dmmiz =~~~~~~~~~~T~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~i 
mcılCı.m olmak icra \'e iflas kanunu· 1 __ , A • • K 

C.:ocuk Hekimi 1 
nun lO::l üncü maddesi hükmüne IHl. AIL\llff AKI\O\'UXl.U sıpı n enan 
tevfikan tebEğ makamına kaim ol· 

Tak~im • Taliınhone ~ol:ıs No. • 
mak tizere ilan olunur. P:ız:ır<lıın nınnda her gün 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Taksim· 'folimhııne Vrru oparlnınn 

felefon: •1r.:.:-ı. ·Muayene: Pozordan 
boşko her gOn l.C. 18 c l.:ad:ır. 

saat Jj den onr.ı. ........... .. Sizi . soğuk algınhiından, nezleden, gripten, bat n dit 
ağrılanndan .konıyacak en İyi ilaç budur. •••••I ismine dikkat buyurulması •••••• 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGINIZ· 5· KURU~ ... 

-.... . ~ - -
-*~ -... . 

:::::-::=
~--S---:.----.... 
~ ;:_----... 
~ 

YARIN·KURACAGI NIZ · EVİN ·TEMfLİOİR 
- - ~&· -

T . C. 
ZiRAAT BANKASI 

o 21%. 

ı 1 1 ıııı ı• ı ıııı ıııııı 1 
ıı ıı~ _ m_ CııL 

' 
11111 111111 
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Rakipleri çoğaldıkça şansı yükselen 

K 
GiŞESi SAHiBi CEMAL GÜVEN'DE DOÖRUSUNU SÖYLÜYOR· -
TEKKOLLU C MAL bu defa da 2 O. Lır yı 
tam lüzumunda r·· k a a K ru u k' z dı 

1 - 24675 No. lu bileti, TEK KOLLU CEMAL kendi eliyle Ankarada Nafıa Vekaletinde santral memuru Bay 
Yusuf Volkan'a birinci keşide de satıyor. Bu zat her nedense bileti taldp etmekten vazgeçiyor. Satılmayan biletler 
meyanında Piyango Direktörlüğüne iade edilen bu bilete 6 ıncı keşide ele 200.000 lira vuruyor. Bay Hüseyin Volka
na bu büyük servet kısmet değilmiş. Bu parayı tam zamanında hava kurumu l<azanıyor. 

EHEMMiYETLE o K u ·v u N uz 

40. Lira z 1 
Daima mU9terilerinc bUyUk 1k-
ramiyeler Yeren harp mnliilU 
subaylardan Tek Kollu Cemnl 

GI$esi sahibi Cemal GUven 

ÇOK DİKKATLi OKUYUNUZ .. ' • ... • • -#. • 

Piyango Direktörlüğü, badema sokakta ve dükkanlarda kıymetin den aşağı olarak bilet satışını ve keşide arala
rında (KEŞIDELIK) bilet satışını sureti kat'iyede menetmiştir. Biletlerinizi devamlı olarak birinci keşideden itibaren 
muntazaman almak mecburiyeti vardır. Birinci keşideden itibaren devamlı bilet almayanlar ayrıca son keşide biletini 
dokuz liradan aşağı kat'iyen alamıyacaklardır. Şimdiden sayın müşterilerime Piyango Direktörlüğüniin bu son kararını ar 
zederim. 

r' · ...... "'! • • r l't' 1 , ·~ .. ~ ı. 

Taşra siparişleri için dükkanımda ayrı bir yer tesis ettim. Sayın müşterilerimin siparişleri ufak 
bir teehhür bile olmadan vaktinde muntazaman gönderilir. 

ADRESE DİKKAT: 

1ek kollu Ce 
lstanb~I, Eminönü Tramvay caddesi No. 27 Telefon: 24093 

al G iş esi Sahibi 'EMAL 
Hiç bir yerde şubesi yoktur. -

Almanyada yapılan 'e 

uğlamhiı bU.ttln dlln -

yaca tanmmıı. SOO de

fa çalmakla bozulma • 

dığı teertibe ile sabit 

olan 

Hazımsızhk, Şişkinlik, Bulantı , 
Gaz, Sancı , Mide Bozukluğu , 

POLYDO 
PIAkları 

BELKIS PLATiN BAYAN NEDiME BlRSES 

lncltıi sodim ,(karacı~. a 8 1 A,rıldtın gülüm ııendr.n 
8051 ş:ırkı) 06 Kalk gidelim dağlara 

leni.ancak '(Uşak şarkı) 

BAYAN~"NEVZAT 'ORGtlPLO' "REFİK BAŞARAN 

Şiddroı hicran ile Rast ga- Kız senin ndın Emine 
~.0~2 - 7.el 8060Aman Allah 
'°UVi r.Alemlsln (Neva Türkü) 

BAYAN BELMA ZARALI K'OÇ'OK HALİL 
Gözyaşlarım (Uşak şarkı) p d de ben 

8054
~ . 

805 
g cnceren e pcr 

saçlarının her leh Hüı.am w Kaşların baıka başka 
ş:ır. 

Gramofoneularclan ısrarla isteyiniz. 

Kepekleri ve eaç dökillmesini 
tedavi eden tesiri müccrreb bir 

Uli.çtır -:aa ıı:ı.ı x::-==n:=:::ıma::r.: 

~Necati Pakşi~ 
i! Di1 doktoru :ı 
İi Paznrd:ın ınnncl:ı Jıı-rgün saat il 
ft 9 d:ın akş:ım 18,30 ıa kadar hııs· ı 

1 
talarını kabul ,.e tcda,·i eder. 
Adres: Glatn Tünel meydanı 

I Tersııne caddesi b:ı~nı da 1/2 
::mar No. lı muayenehane. --=:a 

Barsak ataleti, İN Ki BAZ , 
Sarıhk, Safra, Karaciğer, 

Mi DE ekşilik ve yanmala

rmda ve bütün MiDE, Barsak 
bozu ki uklarmda ku ilanı mz. 

HOROS mor~a~mo ~iıtul 
1 

Son c!erece t eksif edilmİ! bir toz olup yerini tutamıyan nrümaıil m üıtahzarlardan daha 
~ha kolay ve daha kat'i tesir icra eder. 

çabuk_, 

........................................................................... -------------·--- VENÜS kadar güzel olmak isterseniz ... ! 
Sütçüler aleminde bir hadise .. 

Süt Makineleri 
· 1939 modelleri gel

miştir 
Dlinyamn en sağlam Ye en 

ucuz 

Mi ELE 
Süt Makneleridir. 

, Paslanmaz. lekelenmez ve 
bozulmaz. Yedek aksamı da. 
ima mevcuttur. Anadoluda 

~ ... 
E 
c:ı 

L .. ınumi d~pJsu: Nureddin Evliyazade Ecza, al~t ve ıtrıyat 

depom f ı;tanbul 


