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Amerikan 
Yardımı 
Münasebeti le 

Akla gelen en kestirme ve mü
Cbir hal çaresi Avrupaya cep
hane taşıyacak gemi kafilele~ 
ni Amerikan ha:rp sefineleriyle 
himaye ederek malzemeyi Av. 
rupe. limanlarma salimen çıkar
ınaktan :ibarettir. Fakat Ameri
ka ef'kin umumiyesi. henüz bu 
tedbiri kabul edemiyor. Çünkü 
Almanlar kendilerinin bir harp 
gemisini batırırlarsa. muharebe
ye mecbur kalacaklarını söylü
}'Orla.r ve doğrudan doğruya 
muharebeyi de Vılemiyorlnr. 

Aınerikanın .lııgUiereye w hiir
lffet ve isfik1il uğrunda harbede
flfık Ali' memleketlf'.rc yardan et• 
~ Jwoarlaştt. Fakat Amc•rtka. 
.._ 1&~ harp malzemct>lnin 

\"na .. ya DaSll göndf'rileceği me
~ henüz halledilmedi. Alman· 
... kenclJ aleyblf!rinde kollaıula• 
"41r cephanenin \'C harp aletlt-ri
"9 tereddiiifiüzoo bahnlarağmı 
lllYfiiyorlar. Amerikahlar buna al. 
~ etmeyip yapt.lk1an )~,·azımı 
~ kendi lhnanlannda lngiHı. 
ıcenınertnc doldunnakla iktifa (..'
decek olurlanı& maksat elde edU. ....,,eeek. Şa halde ne yapmalı r 
L._ İı,te Amerika. ~lnidiye kadar 
- flaalln CC\"abmı ı;.arih surette 
"enneie muvaffak olunamı~
~kla gelen en kestirme ve miies• 
llir hal çaresi A.J'napaya. cephane 
~'Yaa.k gt!mi Ckaftlelerlftl Ameri-
.Qa harp BEIOMIMQie lllilMıfe e. 
-~ ....W.eyl vnıpa ......... 
.._ Mllmea çıkarmaktan llllu'et.-
ttr. l'ak&t Amerika etkin umuml-
1eıııl henüz bu tedbiri kabul edenıi-

Ç6rçil 
Mançsterdeki enkaz 
önünde şUyle dedi : 

Bu bir 
lıailedir, 
fakat ••• 
Düşman 

üç mislini 
ödeyecektir 
.Man~ter, %7 (A.A.) İngiltere 

bqvekili ile bayan Çörçil Mançeatcre 
yapıl'ln hava akmlanndald tahribatı 
tetkik elml§Ierdir. Çörçll bithaasa me§ 
bur serbeat :mUba.delc halinin enkazını 
ve bombardıman edllcn kJliaeyi gez.. 
rnl§tir. Enkazı temlzliyen ve kendisin! 
alkışlıyan iııçilerc Çfü~il demiştir ki: 

•'Ev.:?t, bu bir hailedlr, Fakat düş. 
:nan Uç mJall ödiyccekUr.,, 

(l)(wamı 4. tbı~üde) 

Yunanistan da 
·Atina 

yakınlarlnda 

muharebeler 
oluyor 

Almanlar Ter
mqpilde CP.f< 
ağır zayıat 

verQiler 
1or. Çünkü Alma.olar kendilerinin " Y' 

~ gemhlbıJ batınrlanoa mu. 
( Y u..ası 4 üacüde) 

•) e m~bu r kalacaJda.rmı 
"i11ilyorl&r ,.e doğrudan doğruya 
~beyi de i8t.cmlyorlar. 

4ınerlkaD gazetelt-.rlnden bazı
~Ye haricl)e nazın da dahli ol
:'a halele bazı nazırlar Amerr 
~ eftin umomlye.Jnl bu tehll-

Jtöze almağa kanchmıaia ~ 
~orlar, !:Ok makul de'Hller ser
~Yorlar. Fakat öyle görünüyor 
1..,, .\ınerika halkı henüz bu mefi>eoo 
..._ ~ bir hale gelmemiştir. 
.._~dolayı olacaktır ki rom
;~ Mr. Roo7~,·elt Udsl o,rt&ıtı 
lılı- ~ arıyor. Amerika hükiı
llleta 7.aten şimdi kendi bitaraflığa. 
'r illıhahafaza için Atlas denizinde 
~ye gemileri dolaşt.myor. Ba 
~ye gemileri sıklaştmhr ,.~ c.'C· 

~-.halan Amerikaa sahille. 

İngiliz donanmaslle birlikte mu.lııanbe ~ bir Polonya barp gemi!iln~ tay. 
yan.ılere at.re eden lllf'!:!hnr pım • pon toplan Muhariplerin 

Yalova kaplıcaları 18 ayda ticaret 
gemisi zayiab 

1 m a g ıS fa açılı g 0 T Yed!.y~:!!n <!_"~~ y_ak~~~ı 
Bu sene Yalovaya araba re~~~ınp::S~1; ~~:; 

g<•misi zayiatı cem'an 6.687.000 . vapuru da işleyecek Lonilatoya. baliğ olmaktadır. Bu • 
nun 5.4-00.000 tonilatosu İngiltere 

Sıhhiye Vekaleti Yalova kab_ 
lıcalan işletme "Jxtüdürlüğü, Ya· 
)ova ka.blıcalarının bu seneki fa_ 
aliyeti üzerinde geniş ve zengin 
bir program hazırlamıştır. Kab· 
bcalıi.rın-bir mayıstan itibaren 
gerii't ~ fHJ~ açıl. 
m.uı mukarrerdir . 

Yine kablıcalar işletmesine 
"bağlr bulunan ve Yalova kazası· 
nın yanında !bulunan Plaj da 1 

hazirandan ıtiıbaren halka acıla.. ile müttefiklerine ve "bitaraf mem. 
caklır. Çök güzel olan bu plijda. lekeUero aittir. 802.000 tuıillto
bazı ıslaht yapılmaktadır. 6U Almanyanrn ve 485.000 tcınili
Denizyolalrı idaresinin Yalova_ t.Qsu da ltalyanmdır. 

ya gidecc·k halka kolaytıkıar l Amarı·ka llRI. · anla
göstermesi .için temas ve hazır. 

JlkJ'lr yapdmak'tadır. Bnlıa.,., d lk fJ 
bu sene Yalova kaMbasmın nU· rın a ,. 18 gem 
fusu c:.ok arttığı gibi bir çok şe_ • 
hirlilt>r kasabada daimi yerleş. Vaşingtonda toplanan 
mış ve kabhcalarda daimi oda l 
tutmuştur. Bunun için Yalova• ma İ komite bunlann 
nm vapur ihtiyacı da artmıştır. müsaderesini tavsiye 

Denizyolan ida~i gerek yol. ediyor 
culann gerek otomobille seyahat 
edecek hastaalrm ihtiyacım teJif \'aıoıinKt~. 27 (.\ . A.) - v ... 
ve vapurdan istifade için elinde. ı::ingtonda topla.nmııı olan mali ve 
ki iki yeni yapılmış araba vapur· iktısadi Amerikalılar- istişare ko • 
ıarından birini Yal h tt mitcsi, Amerika. krtası limanlarm. 

• w ova a. ~a da bulunan ve kullanılmayan 160 
tahsıs etmege karar vermıştır. • ''cnebi geminin müsadcıretrini tav
Bu seferlere de mayıs 15 ~en siye etmiştir. 
sonra başlanması mukarrerdır. Bu 160 geminin sulh "" Ameri-

ka ltıtasınm emniyeti lehinde Jml
IMtlmasmı da tavtıi~·e eden mez-T obruk a 1 kfrr komiteci<• bütün AmC'rik:ı 

' 

cumlıuriyetl<'ri t<'msil olunmakta. 

t 1 
dır. · · 

Q a 11 UZ ·Birleşik Amerika hariciye .mti&-
. teşan V'els komitenin bu tavsiye-

Müdafaa hatlarına ' ~~!~~~it!~1~~ih~~~!~~~~f,t1Pre 
' varmadan· kınldı · Haile .. Selisiyenin 

1 Cenubi Afkrika Başvekili 

ı General 
Smust'un 

nutku 
Almanganın 
harbi kazan.:. 

• 
ması ıçın 

ingiliz adasını 
istila etmesi 

lazımdır 
Harı> ga rpta, belki de 

Uzakşarkta 
kazanılacakbr 

Kap, %'1 (A. A.) - Cenubi Af• 
rika Başv:e1füi general Smuta raa. 
~~~ir nutuk ~dyere· · 

- ŞimctiJd harp 
netiıcelemniyeceittir. AJma.n~ 
.BaJkanlarda .Pranlığı k~ 

· ke..,.IAlkutuna 8Elbeıı> OlaCak 
"""'"''f'""\•p. ~ • 

....... , ............ J - ._ .. 

Britanyanm Yunani8tem yardanı
na gitmelli bü)'ıitk Jıli. ~ Kti• 
tecavizin had>i kftanmR8r * Bri· 
tayayı mtili etmflll ~ 
DiMJnllm·~diye kııd'-?' 'buna .ceaa. 
reıt edememiştir. Buna. çesa.ret ~
dPrsc de- etme7.se de beklediği fe
ei ikıbete kavuşacalctır. 

AkdcniT.dP..ki zaferlet- HiU~ 

:.·egine :müttef)Jdni ka~·OOtürdi 
Bntanya il\fl Amerika gibi bir 
ıuüttefik elde ctmiı:rtir. llitleıin. 

teca,iizlcri Amerika>, uylrusun,,. 
dan uyandırdı. MUcadelE> Balkan -
larda değil. garpta, belki de uzak 
şarkta neticelenc<:ektir. Bu harp 
çetin olaı:-.ak, b<'lki de cok uıun 
sürccokt.ir. Netice zaft'.'riJniz!f' Ji .. 
tPcektir. 

~ 

bin kilometre kadar mak• 
1'ta ~I edilirse İngilterenin 1 

--~ olduğu malzeme 1nglıtere
!~ ... oldukça yakın bir me8aleyrı 
~ emniyetle ukledibnlş sayı. 
~r. Rebi Roozcveıt ondan öte- • 
";:!de utık tngUtcre temin etsin f 

Binga ziye yapılan müm8SSİIİ -
hücum tafsilatı 1 • ı 

1.onc1ra, u <A.A.> _Bu 11aboh Makonne ·Adıaababaya ı 
Amerika devri~ 

...:wJIC'k M.er gibi davranıyor. 
lltL "111ıakıu, bunun büyük bir fay· ı 

Londrada öğrenllplğinc göre 24 nLsan ı ·gİtti · 
sa~: §afakta beJ"Rber dUşman ptya- .\dlıtabaha; 27 (A· A.) - Habeş 

• dem topçunun da mUZahcretile Tobruk imparlı.tonı Hfı.ile Selasiyenin şah. tenıin edeceği ~ki.rcbr. Fakat 
'MiPlııe yok ld Amerikaa malzrme
Jıl lag111z llmanlarms kadar tnp YUMD htlkfllnMlılln llalaılduiu Girit adumda KancU~·eden blr görünüı; 
Ilı harp grımllertnln faaliyetine ha. 
Cet kalmada.il gldebll8e hPBz 
!..~ b&ı;ka yerlerde 90" fay

mUda.faaıaı.-uıa Akroma latikametlnde si mUmeiısıil Malfonno 15 nisan • 
taarruz eylemigUr .. Taarruz, d&ha da Adi&ıba'ba'ya gelmiEjtlr. Kendi. 
müdafaa ballarına varmadan topçu sihe 4 Sub8.y refakat ediyordu. 
atC§lla kınlml§ ve birçok dÜJman as. Ma.konnc beş senelik ~galden SOD

kerl ölmll§Wr. Bütün gUn fasılalarla ra hükümet m~r1ı:ezinin ne vaziyet 
mUdafııa haUarınm garp kısmına kar te olduğunu bizzat müşahede et --.. lşıer göreblUrle..r • 

...._ ~ bu gayeyi temin için Ame
-~ eamharreisl ııhnali Atlantlk 
~~ tanla etnıe)i düşünüyor ,·e 
ı1·~·1 bir Amerika üssü ha• 
•e getirmek istiyor. Bu t.a&a,-. 
~ ftlle ~ıkmasmı beklerken 
~ ltooze,·elt'ln mi.nasını pek l3i 
~~antaclığnnrr. bir beyanatını o. 
~"k. Gôya Groenland'm mlh,·er 
-v1etıer1 tarafmdan k1S111en işgal ;:';:il 8Öyleniyonnu"° Amerika 
.._:;. bir işgale mini olmak için 
~bir ahyormw.. Rocne,·elt 15ttk· 
\> e bu tfhl lşgaDere meydan 
~laı!Y~il ümldbll izhar et
~~. Groenlandm iffgaH 'f&yia• 
~ Mb olup olmadığını tahkik 
"~-ek ha kadar zor bir lı, midir ? 
...._..._ kmuldanmcava. kadar Al-
~?& eBni çabuk tutup orasmı 
~. etmltse Amerika bir harbe 
"9""'-' venned~ G:menlandt wa. 
l'M~blDr! Huıh, mHte· 
\c;:' 'bir nziy.llt devam ediyor 

\'l'tıpada harp yürüyor. 
11~ ('.ahit YALÇIN 

Anadoluya trenle :gideceklerin de . . 

listeleri hazırlandı 
Bey anname verd ikte n s o nra 
gitmekten cayanlar istanb ulu 

terke mecbur tutulacak 
Arzularile hUkfımetin meccanen 

gösterdiği kolaylıkıa:rdan istifade c.. 
derek Aanodluya gidecek olanların 

·Fataay;ı kadarki Uateııl gazetelerle t-
JA.n ohaımU§lu. Villyet, F.ataadan 
daha te.§ka yer!ere gideceklerin de 
listesini hazırhyarak deniz ve demir. 
yolları idarea!ne göndermiştir. Mar • 
mara Jıavzaama Te oradan lrenJe di. 
ğer iata.syonlara çıkacaklarm 1iat.eei de 
demiryoUarma gönderllUÜfUr. 

Bu t~e mefl'Ul olaD komlııyon Hay. 
darpqada trene binecek ve cenup 
vUA.yetlerine gideceklerin Jis".eıd de 
yarm l'ıazırtanaıcaktır. Yalnr.ı ""' vaA. 

yetlerc giderken ecnebi hattan geçe. 
cckle:-i nıeaafenln paraamı ödiyecek
Jerdir. Bu liste pazartesi tamamlanmUJ 
Dcvlnt demiryolları idaresine tevdi c. 
dilınif bulunacaktır. 

DLter taranan gltmek U7.e.re beyan. 
name verdikler! halde bazı klmseler'.n 
gitmekten .sariuıazar ettikleri vilayet 
ve kazalara ntUracaatıardan anlqıl

mıgtır. Bh'çıok mU,kUJlta ve uğraş. 

mak neticesinde hazırlanan poet.aıa.ra 
fftlrakten bllA.hıra arfmuar edenlere 
bllka.1ltU ltfal ve f§kll etmlf nazarı.. 
le be.kılacak ve afleb! ihtimal ııe.yaba. 
te medııar bltulaeakllmll:r. 

· (Devamı 4 üncüde) mek 'iÇin gelmiştir. 

Amerika tuatmdaa lfpl alt:nıda • aJmum:.yan Fran8aya Od ftpal' aa " 
Ak~Roı' h~----~elıMI~~ 

~ ...... , .. 

gemileri . 
At/antikte 

. Daha uzaklara 
kadar gidecekler 
. Bu haber Londrada 

ehemmiyetle kartılan~ 
\ "qlagtotl, ~ (A. A.) - Reisi. 

cumhur Ruzvelt, gazeteciler top • 
lantısmda gazPtecllerin Atlantik • 
ten harp malzf:'metıi taşıyaoü: g~ 
rnilerin kafile ve muhafua altın 
da sevki meeelesinc dair eordult 
lan sualine kasten müphem ee • 
caplar vermekte iktifa etınifUr. 
Ruzvelt bazı mUJihazalan kendisi
ni dinleyenleri merak'a eevlte~
ae de, umumi intiba '1]dur: "A -
merikan btta.ra.flık devriyeleri .J&J.• 
lantikte daha maklara •gidecekler 
dir. Böyle bir t~bir, i\tlhU ~ .. 
len hattı harekete unun olarak 
Derl bir adım tetldl edecek ~ 
nlbayet katile aiatemine mUneer 
oıaoN.tr. 
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BÜYÜK KORSAN ROMANI 

11 Yazan : KADIBGAN BArLI 
T::.!ıirle MusWa ve iki kllrekçi parma3m.da bir yakut parlıyordu: 

ı5ke~eda bekliyorlardı. Konağın - Hayır ... Hentız detlll 
~·alntz ~ penceresinde qtk var .. - Kırmı:zmm manası nedir? 
Jı : bunlar rn Udsi hoca ÖmP.r efen. - Aşk demektir; a.te1' demek. 
diye a.itti; hllA kitap okudutu tir. 
vnlıut y~d·ğı anlaşılıyordu. - Yeşil sevmiyor musun! 

- Hayırlı geceler!.. - Severim, lakin benim mura.. 
~ Haytrlı geceler!.. dtm irişilmesi pek gU~ bir şey. 
Kotra Küçüksuy~ doğru uzakla- dir; yeşil takma.$n faydası ofur, 

·~a-ken Ömer elini sallıyor, öte - ınu, bilmem ki .. 
kif,Q!' karşılık veriyorlardı; lakin _ Nedir? 

dellkanlmm gözUnde Ofelyadan _ Ben de pak ~ ımltya.mıyo. 
~kalan birer rlllged&n fa.r'!Icmh; nun; :y'ahut a.nlanuya cM&retlm 
yalnrz o, ean ea.çları, aydınlık yü- k yo . 
zn, beyaz TC>bu, ince ve zarif vü • - Cesur olan kazanır; bil yüzil.. 

cuduyla, ay ışığmdan, deniz kö • ğil de onurı yanma taka.tun! B!rl. 
püğlbıden örülmüş bfr deniz kızı birine yakışacak~ 
halinde parlıyordu. _ Hayır ... Mademki öyle muva. 

_ 4 _ fık görüyorsunuz, ben ba~ka. bir 

YEŞ!L VE KmMIZl-
İstanbulun dar, todu, iğrl büğri 

ve bir çoğunun iki tarafı mezar• 
larla. dolu 8Ukaklan, ka.vuklu; ka.f. 
tanlı. renk renk. elbiselere bürün. 
m.113 karınaka.nşık bir kala bq)ıkJa 
buram buram terlerken &lğa.zda 

cemıet havUJ esiyordu. Cat, Ar. 
tilr ve Ofelya. sabahlan demze gt. 

riyorlar- Açılryoriardı; fabi: bun. 
tarm arasında en c;.ok açılan, dalan., 
artık ~yacağı sanılırken blr • 
denbire outz kırk kulaç öteden 
tirlıyan yalnız gen~ kızdı. Ömer o .. 
11u çok zaman kendi odumm pen.. 
eerealnden, ArtllrUn eon gUnlerde 
ıldeta bu iş için hediye ettlfi dür. 
binle seyre dalıyor; buan da Dra.. 
ke1erhı nbtmımda oturarak göz. 
feriyle takip ediyordu. Bu banyo 
yarım eaat sU:rilyordu ve Ofelya 
denize kadar uzanmış, etrafı kapa.. 
tılmI§ olan soyunma yerinden ~ 
kmca yeniden beyazlara bftrllnilr; 
henU.Z d41n'ıd~ koJ>mUJ bir ma.. 
ııUJyayı andınrdı. • .. "' 

Ömer &ğleye kadar devam eden 
ve bazım Cakın da ğeldiğt dersler. 
de bulunuyordu; profe~r Edgar 
Ambros'un, sivri sakalını durma.. 
dan kaşıyara.lt anlattığı bahisleri 
dikhlle dinliyordu. Bunlar onun 
kendi lıocasmd&n aldığı mUcerrct 
ve kuru şa.l'k bUgilerine göre daha 

çok renk ve hayat taşıyordu. Ar. 
tıilrle Ofelya onu yemeğe alıkoyu.. 
yarlar; Ömer, erkP.k kadm· ve ço. 
euklar, hep beraber. bir mıı.sad!i, 

koltuklara oturarak yenen bu baş. 
ka c:eşit ve baharatm yemekteri 
hiç yadırgamıyordu. Bfr balo ve 
ziyafet hazırlığı olursa orJara yar. 
cimı ediyordu; birkaç d ıııfa dans 
tef!"ll'in1erine kanşmış, Ofelyanm 
elniden tutarak f~ydi EY:f Ue 
mllrebbiv~ Elli:abetirı ~drldan 

harp ve fl~Lll:ı ımı&kisine ııya.k vı:ı 

hareket uydurmaktan zevk ı.'m&yr 
öğtoeniyıırdu. ArlUr oo.u lmloya res.. 
men çağırtmış; ili.kin Hot'a Ömer 
ıef'eııdt. bunu !azla bu1muDtu. Sa. 
zı günler öğleden so11ra. atlar& bL 
?rlyorla.r; Göksu boyunca. dö'rlııal 

sUrilyorlar, tepelere 4:ırmanıyorlar, 
o.ralardaıı boğc.'nn yer yer serpil. 
miş dağ gUUerfn.l andıran rn&Ma.. 

ramnı .seyrediyorlardı.. Böyle bir 
gün Om.er ev-elden baZil'ladığı züm 
rM yil%üğU genç kım vermiş ve de. 
?nişti ki: 

- hte benim kilçiik hediyem. .. 
$?.mdl gtleUın bu kRdarma yetfyOT! 

İleride kudret sahibi olunca biL 
.vök hediye ter mi verecekti! ömer 
bmuı hic düşünmemişti; fa.kat hı. 
suun kalbi bfas111a hlldm oldu. 
ğn mrad& ka:Casmm kalbine hAkim 
nMuğu samandan da.1ıa gtlııel ve 
!1Wl&h konuttuğu az defUdir. 

Ofelya onu aldı; taşa dikkatle ve 
:?ayranhkla. baktı: 
-- Yeşil rengln bu derece tat. 

lll'!ID8 hi~ rastlamadım; ba.he.rm ilk 
~lerbıdeki çayırlan. yaprakları 

'ıatırı1Ltıyor ! 
- T~l renk biT.de uğurludur. 
-Ne gfbl! 

- Ye§fle bıdranl&t" murada e. 
rertor; y&hut, murada. erenler yo. 
şll giyerler! •.• 

- Seııfn. ytlwtiğUu de Yevil mi? 

"-w ml elini ~a.teıdf: yii~. 

ta.ne alırım. 
ömerin ata rnniı,i Ofelyanm pek 

h017UDa gidiyordu. Onun buna dair 
ııöylediği takdir edict sözler, deli
kanüya da genç mm yUzilcülUğU. 
nü takdir fll"Satınt veriyordu. 

Haftada iki gün Civani Braııdi.. 
ni ve Arlllr is.krlm ta.timleri yaptı. 
l"lyordu; Ömer geniş ağızlı '.!'ürk 
kılıcı yerine bir kebap şişi kadar 
ince olan me<}in nasıl kullanıldığı. 
Dt yakmda.n tetkik ediyordu; eon. 
ra. o da bir meç alıyor; ArtUrle ça.r 
pJ§IYordu. Bunda ikisi de muvaffak 
oluyorlar; ba.zan btrlikte Civaniye 
karşı mal} yapıyorlar; ona epeyce 
l!IJkmtılİ daırtkala.r yaşatıyorlardı. 

'ctvani'nin bitmez tifkenmez 'kor. 
san hikayeleri de onlarm hoş ve 
fa.yd&ll vakit geçirmelerine yan • 
yan mUhlm sermayelerden biriydi. 
Bu hikA.yelerden miihim bir kısmı 
Murat, Şaban, Turgut, Çolak Meb.' 
met Salih reislere aitti. İşte Ö. 

' -mer ancak o .zaman babaaını luı.br. 

Iıyor; onun ~avı §imdi..., • .Ç.J:iaıın~ 
belki bir kııdtrgllllm güveı*esinde, 
rampa ettiği düşman gemisine sal. 

dırmak üzere kılıç sıyırdığını dl!~ 

şiinUyordu. Sonra ona ait hatıralar 
karmakarışık bir halde kafssmda 
canlanıyor ; üzerlerlndc bil'a.Z du • 
runcn kendisiıü b'1ğazm bu nok~ 

truıma bu hayata atan macera kes. 
kin ve kalın çizgilerle sanki yenL 

den ya.cıanryordu: 

Sinoptn. bir demirci ~il&hçı dük.. 
kft.nı; Süleyman isminde iri yan, 
esmer, hP.ybetli bir adam .. · Çok 
Ç:l~yor ve pek az söylüyor; Ömer 
onunla ka~ılaştığı zaman kalbinin 

heyeca:İıla. çarptığım hissediyor; 
sebebi hürme t midir, korku mu. 
dur? Yoksa. her ikisi briden mi; 
bunu ke.crtiremiyor. Bir sll!h veya 
alacak meselesinden dci.;.yı komşu 
sil&hçı hakkında. dcıva açıyor. 

(Devamı var) 

Vahıt 

Aam.'Uıruıı bugitn:kii 1MtgMt1lmlesf.. 
niıı a<!c "Atma.nlarm yeni hrap pl!ru,, 
dır. Muharrir, yazuımda von Prı.penin 
karde§inlD son günlerde Lizbona git. 
Uğl.ni ve orada bir dostuna Almanla. 
rm lspanyaya harekette &"ccikmiye. 
ceklerlllt söylediğini anlatara.lt bu \re. 
bil ıaytalar üı:erilıe tngilt.erenin de 
Cebelllttarık kumandaıılrg"mda dı:ğiıılk 

ilk yapbğmı, diğer ta.raftan Almanla.. 
rm MLSJ.r hududuna gelmeleri ve Ada
lar denlz.lnde de Lfmnl Ue Semendrek 
adalarını fKal etmeleri şukl Akd~ 
ntz vaziyetinin de gözden uzak tutuı.. 

madığmı, fakat AJ.manlan tsp&nyay& 
h&r&kete aevkeden mUblm sebebin Ce
beliltt.nnk Boğazmı ele geı;ılrerek Ak. 
denizl İnglllz donamnasma kapatmak 
olduturıu. böylece §lmall Atrlke.ya ge
çecek olan Alman kuvvetlerinin 88. 

dece Fr~ mUatemleketerlni almak 
la. kalmıyacağmt, garbt Akden.tzdekl 
Frıınınz doJl&llmumm da teslim oı.. 

mağ& mecbur kalacağını işaret ettik
ten sonrıoı. diyor ki: 

"Bu suretle garbi A!nlerıtzden 
ı:arki Akdenizo rloğrn bir lı.ttli ha
reketi kolayla~mrş olur n~ eğ\.'r 
bu arada Libvadafd Alman ve ttat 
yan kun·etlerl de talniye edJlerc'k 
r.Iır4rr üzerin<> :rnm1actık t.ıı.arnız 
muvaftı-"ıı: ?!ur ıfa. ~1jn•y!-, "in•ırh 

ın11tcılllir">c. ;ı:,ln•t h:ıvıı. tu:lrru:t 
lıırr ile l:tı knoah hnpatmak imhan• 
~'' ohn:sa ~m., don~ ar-
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~,,,'/llnJ~ J Bayan in9nü 

Mandıracı!ar 1 Denizyollan kooperatifinin e~ki 
Beyaz ·peynır I h I .. d . .11 narhının kaldrrll- esap arı uoz en geçırı yor 

masını istediler Bu hususta teşkil edilen bUro 
Trakya mandra sahipleri ve pe:yntr 

tactrlar; beyaz peynire konulan nar. 
bm kaldır.Jm&lllllı ve bunun halk için 
daha iıttifadeU olacağını ticaret mtı. 
dllrlUğüne tekli! et.nl1§lerdir. Bu hu_ 
ll1Ulta yapılan tetkikler mUsbet netice 
verını,ttr. Yarm toplana.cak fiyat mu 
ra.kabe komlsyonu bu bwrusta. l~arar 
verecektir. 

Ticaret ofisi Vald~ha .. 
nına ta§ınacak 

Yeni tıca.ret ofisi te§ldla.tmı: ikmal 
etmtıtır. Ofi& §lmdlllk Bahçekaprda. 
Kutıuhanda bulunmaktadn·. Yakında 
Yeni Veldehanma t:B§macaktır. 

--0--

Şirketibayriye umumi 
heyet toplantısı 

Şlrket1harlyeııln fevk&IMe hissedar 
ıar heyeti topla.ntrsı dUıı yapılmı~tır. 
Toplantıya saat 10 da, şirketin meT .. 
kez bln.amnda ~lan:mq ve ru"Zil&me

deki meseleler g6rllgfilmüşt1lr. 

--0--

Dünkü baro toplantısı 
Baro umumi heyeti dlln öğleden 

sonra. Eminönü halkevi salonunda 
toplana.rak, evvelce seçtiği bir komi. 
tenin adUyenin uılabı lçin avukatların 
temennisi etrafmdaki raponı tetluk 
etmiştir. 

Netlc\!!de, bu raporun yeniden seçi.. 
lece:<. bir komisyonca tetkik ve daha 
şümullü bir §ekllde hazırlanmasına 

ve umumi heyete böyle e.rzedilnıesine, 
kat'a.l' vcrilıntş, toplantı S nıayıs gUnü 

öğleden soım.ya brrakılml§trr. 

.. •ff'J..Ondtiı. tffif Versitelii ptôfflıöl"lerin 
den ve terbiye eruJtitUsü mümessili 
Prf. Havley dlln balkevi 88.lonunda 
lngtllzee muallimlerine İngiliz lisanı 
hakkında faydalı bir konferans ver
mişUr. 

• Öğn'tmenJ.ere yardım cemiyeti 
yıllık ltongrestııi tatanbul kız lisesi 
saıonlarmJa yapmı§tır. Cemiyet geçen 
sene oıu muaııtm ailelerine ve yardr. 
ma mubta.; arkadaşlarına 17,884 U.. 
ratık yal'drmda bulunmuştur. 

* DUnkU nıracatmuzm yekQnu 250 
bin lt'radır. 

• Ma.hmutpaşa camii va tth'besinin 
!.çinden tarih1 kıymeti haiz çiu1ıerin 

m eydana c;ıkantlması ve t llrbeniu ta .. 
mirl için belediyece faaliyete ge.;ilmiş 

tir. 
'* A vrupada. ta.luıilde bulunan TU.rk 

talebelerinin aon kafileal de Kösteııce 
lima.nmda.n hareket edecek Daçya. va. 
puru ile salı gilnli gelecektir • 

• Bt.· kaç gllndenebri Ar.karada bu. 
luna.n parti idare heyeti reisi Rept 
MlllVU"Oğlu da şehrimize dönmıl§tUr. 

çallşmalarını yakında bitirecek 
Denizyolla.n işletmesi mem.ur .. j büro teşkil e~ir. Kooperatif 

lar kooperatifinde bundan iki se.. m\lhasebesinclen ayn olarak ça. 
ne evvel usulsüz bazı sarfiyat lışan l>u büro heeaplan stlr'atle 
yapılmış, kooperatif fena vaziye.,. tetkik etnieğe ve ayumağa. .~ 
te cüşmliş ve ortak\ann biribiri lannştır. 
arkasına yaptıkları biık'l. gü- Kooperatif otta1<Jm heyeti 
riUtülli içtimadan sonra bu \':L. umum.iyesi, köoperatile, bıttuk. 
ziyete sebep olanlar lı :ıkkmda ı lan yollarla ~ vermiş olanlar 
takibatta bulunmasma karar ve· haWm\da takibat yapmak bak
rilnıişti. j kmı koope:r-atif idare heyetine ver 

Denizyolları kooperatifi iki se.. 1 miş •\:nılu.nınaktadlr. Heaap~ 
nedenberi uzayan eski hesapla- tamamen tetkik ve tasfiyesinden 
rm tetkiki ve bunların tamamen sonra idare heyeti bu hususta ne 
tasfiye edilerek ın1thiyetinin yapmak lizrmea. yerine getire
taın olarak anlaşılr:ıasz için bir 1 cektir. 

Karlal romorkörü 
neden batmış 1 

Suçlu çarkçı dün 
tevkif olundu 

Haliçte anı olarak batan ve içinde_ 
ki Uç tayfa ölen "Kartal., romorkö. 
tıUnUn geçirdiği kaza etrafında yapr. 
lan tııhklkat netlcelerımltlr. Romorkö. 
rtin ı:arkçrSt Mehmet Kadıoğ'tu Kln.s
tln valf mt açık brraka.rak tedblratzlLk 
ve dikkatslzlllde olüme .abeb olmak 
suçundan dün adliyece tevklt olunmuş 
tur. 

Aklan ve Demir 
vapurları çarpişlı · 
Demir §ilebi .su ala ala 

limanımıza geldi 
· Zongu.lda.kta.n kömUr lUklU olarak 
lımatırtnıza mittevecclhen ' hareket ~ 
den " Aktan., vapuru evvelki gece, Ka
rader.i.f:d(' Kefken önlerine geldiği va. 
kit ansızın "Demir., vapuru ile kar§r. 
ta.şmrş ve Hd vapur çarpl§ml§lardır. 

Ça.rprşma netice&inde Demir şllepi 

ortasından yı:.ralanmq, su almağa baş 
lamııstır. Aktanm yarııın ise baş tara
fmdad.-r. 
. Alttan ve Demir vapurla.rı dfüı li. 
marumıza gelmişlerdir. Demir, Istın. 
yed•' derhal bavuzla.nmıştır. 1ruıanca 
zayiat yoktur. Tahkikata devanı edil. 
mektedir. 

Nafıa Vekili 
şehrimizde 

Cebeaoy Trakyaya ela 
gidecek 

Nafia vekill general Alt Fuat Cebe. 

lıOY ditn sabah An!<arade.ıı. ~hr1mtze 

gelın.l§Ur. Vekllln burada bir müddet 
kıtldıktan sonra. Trakya.ya gitmesi 
ibtilnall vardır. 

Milli Şefin imzall 
fotoğrafları 
Bugiln Beyoğlu 

halkevine asılacak 
lıllll1 Şef lamet hıönüııt.ın Beyoğlu 

halkevine he<Uye etbkl~rt 1mZalı fo. 
toğr&fllerl ~g1ln öfleden aonra mera
siıule yerine ftstıaca.ktır. 
Aynı zamanda. gene halkevinde \tJ 

mera.simdoo. BOnra Gtınıane, Gllm.Uş. 

s'lyu vo Haydaıpqa h&stanelerindeld 
gönı.mu bast.abakıcılaT kursunu mu.. 
vaffaklyetle ikms l eden 120 tı&;;ana 

dlplomalan tevzl olunacakbr. 

Salih Bozok'un 
• 

cenazesı 
Merasimle Ankaraya 

götüru . .. \dü 
~ ·~· 
' Vefa.tl:f}ı .~e..ı!!:.haber "''ftt'. 
diğimiz Bilecik mebusu Salih 
Bozuk'un cenazesi diliı Haydalt' 
paşada.n 14,25 de kalkan trenle 
AnkaraJ·a. götürillm.üştür. 

İstasyonda ~i ve belediye re
isi Dr. Llitfi Kırdar, Om İdare 
komutanı korgeneral Ali Rıza 
ArtunJral, 1.stanbul kumandanı 
İshak Avni, emniyet miidilr ve. 
kili SaJfil:ıattin Korkut. şehri
m.izde bulunan mebuslar, daire 
müdürleri, vilayet ve parti erka
nı, merhum.tın dost.lan ve kala_ 
balık bir halk kütlesi huır bu
lunuyrdu. 

Cenaze eller 'l.17Jerinde vagona 
konulmuş ve muhtelif makam ve 
şahıslar tari..f ından gönderile:ı 
çelenkler de vagona. yerleştiril
miştir. 

Tren, ihtiram resmini ifa et. 
mekte olan bir kıta. asker ve bir 
polis mUfreusinin &ıUndet ge
çerek istaSyonda.n ayrrlmışbr. 

Salih Bozuk bugün Ankara.da 
merasimle gömülecElktir. 

1 

Dün Ankarada sargı J 
ve harp paketi . 

servisinde çnlııb İ 

Bayan Mevhibe İnönü, dilıı 
sabah d:ı. Ankara yardmı ıseven. 
ler cemiyetine giderek sargı ve 
harp ~eti servisinde bizzat 
öğleye kada.r çahşmışlardır. 

Türlt kd!nla.rml vatan müda· 
faa.smda yer a.lmağa sevkeden 
hayır sevenler cemıyetinin be. 
yannam.si yurdun her t&.rafmda. 
büyük 'l>ir alaka ile karşılanmış, 
ve bu · maksat la harekete ~eçmC:. 
Uzere toplantılar yapılmağa. baş
lanm.ıgtır. 

Ankara kadmlan başlarında 
Bayan İnönü old~J halde ordu · 
hizmetindeki çalışmalarına. her 
gUn artan bir hızla. devam et
mektedirler. 

Diğer taraftan şehrin ka.dm
lan da yarm öğleden sonra. pu. 
ti binasır.da topl~nacaklar ve 
hayır sevenler cemiyetinin !s
atnbul şubeaini Q.lJ3?'ak, kadnıla. 
nmızm cephe gerisindeki çalış
ma1amu programa raptedecek.. 
terdir. 

Toplarltıda Bayan Lutfi Kır: 
dar bir nutuk söyliyecek ve partl 
idare heeyti azas:ndan Ha.san 
Ilgaz Türk kaiiınl~ düşen 
vazifeelri bildirecektır. 
BASIN BIRL!G1N1N TEBLtöt 

Basın Birliği IBtanbul mınta.. 
kasından: 

Milıt müdafaa işlerinde Türle 
kadının kendisine düşen. vazife
leri almak üzere başlayan teşeb .. 
bilse ilHhak eden şekillerini ko
mıŞma.k Uzere Birlikte aza olsun 
olmasm gazete ve mecmualarda. 
yazı yazan veya. kitap neşreden 
veya gazete ve mecmua idarele.. 
rinde herhangi bir vazifesi o!a.n 
biltlin bayanların nisanın 2t) 'un· 
cu salı giİnü saat 17 de Türk Ba· 
sın Birliğinin Beyoğlunda Ule 
cineır.ası · karşrsn1daki merkezine 
gelmeleri rica olunur. 

·"" 1 ~, ' Feci bir kaza 

Bir dana bir çocuğu 
,, 

surokliyerek 
yaraladı 

DQn Halıcıoğlunda gartp ' 'Ve f~ci 
bir kaza. olmU§, 12 yaşmda blr çocuk 
a#Jr surette yaral•nmışbr. mdl.lle 
§(Syle olmtq1tur: 
Haııcwğlunda Bademlik eaddeslnde 

123 :ıumarada oturan 12 yqmda A.. 
gop adında blr 4<0CUk, dUn daı:ıaBmt 

otıatmağa. çıkarmış, akşam üzen d!). 

nUşte hayva.nm lpiDI sağ eliDin blle. 

ğine do'amI§trr. 
B!SylP.ce gelirken yolda bil'denbi~ 

Urken d&11a. hızla fırla.mı§ ipine bağlı 
buluna.il Agobu da sttrtlkleml§tlr. Da
na vaT hızılyle bir haylı ko,-ınu~ A• 
gobu da sUrllkllyerek parçalaını!Jtir. 
Çocuk vüeudu hurdeha§ . ol.ıııu" bir 
bıl.lde danayı durduranlar ta.rafmd&ll 
kurtanımış, ·Şl§U EUal ha8taııe81nc 
kaldmln:ııl§tır. ÇocıuğUlı yaraları t&ıb.. 
llkelldlr. _,. 

--o-

tık garbi Ak.denizde olduğu gfbt 
t4&rki Akd~e de tatnna.maz o
lur. Akdeohdr-n tnglUz donmı:ması
nın orkınur ise yalnız A vnıpıı.nm 
değt~ Mrlkanm ve h&ttA ""5yanın 
da yavaş ya.vq Alman fstlllsı ıd. 
tma ıt0Çmesl demektir. Ondan son. 
ra. Almanya, İngt]tere ve Ameri-

HUseyJn Cahit Yalçm ".Alm&!lya ne 
yapacak., sue tine cevap vererek, 
Almanyaıun hareketstıı dunı.ı:ıuyaca. 

ğnır, harbi her tarata götUrerü dlln
ya.yı at0§e vermekten geri ka.lrnadıtı:
nı, mukadderatı icabı bu çırpmmal&ta, 
bu teca.vtızıere kendl.'lini mecb'.ll' g-6r .. 
dUğünli, anlatarak Alm&nyanm BaJ.., 

kanlara gelmesinin kuvvetlerini da. 
ğttma.ktan başka. bir tşe yaramıyaca. 
ğmı, fakat nELllyonal llOl!lyallzmln ye. 
nil:nesi demek lnglltere tarafmdıuı 

yuvı:rlanrnasr demek oldufuııu, bu. 
nun i~tn de muttasıl şuraya buraya 
ke.nd!sil1i çarparak dJdlııe didine, na .. 
!;ar, muztarip, mUtehevvlr ve ,edit 
u#'raştığıru yazıyor ve sözlerbıl şöyle 
'bil:frtyor: 

Altın 
Al~ :nyaUan dUn de ~keelm!tı 

bir Re!J8.dlye &ltın1 28 Ura.ya ve k ll"'
çenbı gramı 360 kuıuga çıkmıftır. 

fe bUo llbanı c8~rtantı. &tan- · ı 
bold& Alman Pl'OP9-JU4aa lllıDıma 
en ııalAhJyettar •tn:Jar 1ıbbo lilne 
kadar lngtılı: Adalannm latlllaın-. 

tetebblt• edllecıeibd \'9 .. lld ..... 
obıde lnglltıeftlDln •pto""'--tau ... 
7.at iBua tt-mln ~ ~ kt!llCUle. 

rinde 1tlma& ft emniyet ~-· 
ı1ı. tıua u.ew ını..ldıta w1ma 

o 

POLiSTE: 

Bir fırın yandı 
kaya.: • 

- Siz, Okya.nmılan istediğiniz 
kadar hli.kfmtyÔUnlz altında tuta.. 
bll.lnılnfz, Ben, eski dtinyayr te§kfJ 
eden ü~ lota üzerinde hAldm ola
rak müdafaa harbbıe devam edebL 
lirim, 

Dlyebillri yahut Amerlka Cnm. 
hurrelsl Ruıveltln dedJğl gibi, OD· 

dan sonra Japonya ne blrle,erek 
eski dünyadan Amerikayı da fet. 
he gidebilir. 

Demek istiyoruz ki, Ahnanyanm 
.\kdenlT.den ln.rdliz donanmasmı 91- ''Almanya in~ pDp gclemJ. 
'ltam1aJt f~in kabul ettf1a yeni harp Y~ çoktan antamıtfn'. ~ 
ıllô.m ln~lizler l 'O hattıt. Amerika.. haziranda Mani} denizi kıydamıdnıt 
hlar için Atlantik deniz harbi ka- İngiliz sahillerini m;nlctaıı Mlz tı,:lrule 
dar mühim bir ~eydlr; fakat tat- ı<>eyre clnlclt~ cbddka.clanberl bu •et 
hn• edilmek tstenllen plln tabak- hakUca.tl tıhı\k etmlşttr. Fakat böyök, 
lrnk etttrilemediğl taltdirde hUlklJ; bir ,tecrlibe yapmadan bu amnı kem. 
Ahnanvanm zaman 11.,, ha.l"bi kay. dl I:ı~ndfrıine ftl.raf edemezdi. A.umi 
bt1Ier.e~ ıte fllttphE'1!17:dlr. ztra. her bir gayn'fle bllttbı t.edartldrırhıt gir., 
taraftan tn~lh abhıkn..-.ı ne m~h. . "dü, her 3eyi bau.rlo.dı. BQ lıtbımah 
.-ur k.'"l'nn blr ;\Yl'UTlft'n "<onunrı k-ı- f'tıall)'t1t içinde kencllJerfnl gulebedcn 
•far ~·noı~tnı:-··· frln \lmamRoın ı:o" emin tell\.kkl ettikleri bir dak\ka bolOt 
fm.,.,·et'i \ '(' h!!rnri bir d~·le-f ol- f'ttt. Kuvvetıerlne o derece emJndller 
rn~ kifi d(>ğitdfl' .• , ld yııp. ı<'ıtklan h~ tt'P'tdr ~)ıııMıo. 

geldi. Fakat 1ngmz ~ ,... 
Ublyetl lnıtıtoermtn MkeMe • D1f!, 
haRrlık99 en ged bir daldkumda ba 

mlithiı,; t.elıllk~yi oı1adan kaldmb. İ§• 
te ondaa 10nra Almanya i~ln nihai 

r.a.fere hiçbir yardum olamıyacak, IJ01l 

mağlfibiyetl '® 4etfştinn)yeoek' bir 

kknn .eıgbeetıenı atdmmktall. aT&
hJri kurtarmaktAA. led akıbeti mftm. 

l!ıön nldqu kadar ~ ve te.. 
ıMdütlln. talDdn alda plmlJllll bir 

lflttuna IJekleınektcın batka ~ 
bir "'° lcaJJlllMfT. 

Blnaenalc)"h. Blıllaln mMelUI nilla. 
yete ererııo, handakt AlmıLn kanet .. 
lert t.elcrar ten.ık edWr edU-. ıtlmu 
di •üeu111 ne &an.fa 9"db eıUlecdlf 

dl1e beklemek lltnmdlP. llüamD ime 
mi olaealr.tn f !oY)'etler Bbtlllne mi 
fevcılh ec1Ueoell.UrP hpanp tarUd1e 

jlmal! Atrlbp İDi ~' ....... 
sıa lh112mtvr mi ele ~'ldll'f Bu 
rUIRt ancalc ~ Nlll'. BJzlm blJ.
iUj'lıntıs bir ,.,y ...,. o da A.lmıtıtya. 

tiOl nıuba~ ~ ~ 

-~. 

ŞifUİ!e Halaak.A.rgıı.zi caddeainde 17& 
numa~tı Artiııln tırmmdaki ocaktan 
sıgra.ya.n kıvılcımlarla. kaplamıı.ıoır 

tuluşmurı, yanmağa ba§le.mıgtır. 

Fırm Juııme.n yandıktl\D 90Dl'&. ateC' 
itr&lye taratmdan ııöndOrWınilfUtr. 

KÖPRD OöZONDEKt DENt:I 
KAZASf 

Dt1n, köprü gözUııden Umana ç~ 
m&kta. oıuı ViZcye ke.yıtıı ''Klvılcı:ııı,. 
motaru. Yat iskelesine bağlı 802li 
numamll A.bdullabm. Varkuma ç~ 
·Dlfl.ı babnm§tır. Kayık sahibl kurtr 
ntmı!J, te.hktkat a b"§llU1llll§tn. 

BtB QOVVli OTOMOBK. 
ALTINDA KALDI 

Şdr Hasan GllltektD. td&resindek\ 
2830 numanüı: otoınobU c:Un Bahçe:ıc... 
pıdu geçerken, Beyoğlunda oturall 
12 Y14nı.da Jak Bahara çarpmUJı, nyalr
larmdım yaralıtmrııtır. 

Ştlfür yakaıan111e) ~uk tl}d&vt attı• 

""' n1'tomıftas. 
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~&diseler 
Ve Tarih 

Gökten ~ülle 
Y Qğıgor 
ar'fere.k tayyare ve gerek top· 
al~- ~'apılan bombardnnanlar 
1~rndu. korkunç ihab~rler ge· 
1 r. Sarf edilen harp malzeme. 
~ kadar çok ve pahalıdır ki 
\ nlar bunlara v~rilen emek 
~Paraları hayırlı işlere, dünya 

asu<!Uerini zeka ve san'at vası. 
Ilı ~ k~nmağa tnlısis etseler
~11dıye kadar kara toprak 

et olurdu. Ne çareki kuvvet, 
~ \re ihtiras terazıye gelmi· 
a~h._~kılan ve ibütUn varlığım 
~ ...:aen bir devletin bile ileride 
tnuı geniş ve dolayısiyle başka 

ı:tıeri esir edecek bir vaziye. 
ıl~cğini iddia ettiği görül. 

't'~Yo~lar ki İngiliz donanması 
1 lusgarbe (11500) kilo mer
l'ağdırmıs; Alman tayarcle.ri
~nı'bardımanmdan dolayı 

'ld~d ~clıri bir kül yığını ha. 
. "' ı.ıniş. İngilizlerin cepheler-

1 kaYipları Londra ve diğer 
ttlerdeki kayıplarından az tu· 

b;,01-nıu.cı. Artık cphe kalmamış-

t "Hattı müdafaa yoktur, 
~ı müdafaa vardır." lnsanm 

t~ insanlara. imrenecıcği geli. 
· Maa!Jlı veya._ gönüllü asker. 

~n mürekkep ve cok zaman 
\ll' ınd n fazla olmiyan ordu· 
l~ 'U~- cephelerde hnrbeder-
1 hal'\t "enlerde tam bir huzur 

llid calışıyor; vazifesini ve 
Ycopıyor: harpten haberi 

b 01nıuyordu. Şimdi harbin 
i"~eıı evvel cephe gerisine 
~ıgı görülüyor. 
,. S~iden gökt.en gülle yağma.!{ 
.~ b"rer hikaye ve efsane. 

·Jt 1~<lrt:tti; bunlar başka mcm. 
~~le.rde hayret ve dehşetle 

<ısı eıtir; Allahm insanlara bir be. 
~ ~~~k telakki olunurdu. Yok 
~-~nıann günahları pek mi 

a aldı da Allah onların başları· 
ltrı~lllleleri de kendi ellerile yağ· 
<U"dtt.ı-ı Her ifratın bir tefriti 
alı r; milletlerde alabildiğine 
~alan bu harbin sonunda 

1 ı edelim ki rnakOI ve in_ 
ll)l01sunlar ! 

Ruzveltin 
oğlu Çine 

gidiyor 
Mareşal Çan Kay 
Şekle görüşecek 
Şanghny, 27 (A. A·) - Ameri

ka cumhurreisi Ruzveltin oğlu 
James Roozcvelt birkaç güne ke· 
dar tayyare ile Hongkonk'tan 
Çunking'p giderek mareşal Çan 
Kay Şc~·ıe görüşecektir. 

Şanghagda 
iki sinemada 
bomba patladı 

Japonlar sinemalara 
girecek Çinlileri sık! 

muayeneden 
geçirecekler 

~angluıy, 27 (A. A.) - Ja.pon• 
lnrm idaresinde olan Hongkev mr
hnllcsinde iki sinemada ve hemen 
hemen ayni zamanda saatli iki 
bomba patlamıştrr. 19 kişi çok a
ğır yaralanmıştır. Bir .kısmının 
hayatı tehlikededir. Bu suikast • 
ten sonra mahalle derhal kapatı' .. 
mı§ttr. Japon makama.tı bundan 
böyle sinemalara girecek bütiln 
Çinlilerin muayene edileceklerini 
bildirmişlerdir. Bu suiknstlerin s'
yasi olduğu zannedliyor. 

Fon Papen 
Hafta sonuna kadar 

Berlinde kalacak 
nerlin, 26 ,(A·A.) - Yan resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 
Berlinin siyasi ,_.lllahfilleı,;;nde 

ı>Jyan• edildiğine gör~, Almanyanm 
Anka(ıı, tJOüyW ~lçi.Si ~»Papen-> 
dün Bt>tllnde bulunuyordu. 

Fon Papcnln hafta sonuna ka. 
dar da Berlinde kalacağı zan.nedi. 
liyor. 

Cebelüttarıktaki 
siviller tahliye 

ediliyor 
IJ:ı IAnen, 27 (,\, A.) - Ofi: 
CebelUttankta bulunmakta o • 

lan bütUn mültecllo'!" derhal tahli· 
ye ed::eccktir. Kalmak istiyenlcr 

rke-re nlınmL5 muamelesi göre. 
cC'kler ve müdafaa işlerinde çn. -
Lı,.tırılacnklardır. 

U{fııı ~ senesi haziran ayında 
Valisi Karnkaş Mehmet 

l?-Ja~n gelen bir ürizadn şu sa. 
t Ol-unuyor ve herkeste 

"li Uyandırıyordu: Necdet: "Demek ki hfılii sevi. 
~gacya !"imalinde Morava yor! .. " diye dü§ündU ve dudakla. 
lnde ikindi zamanı bir si· 
~ arlak bulut görünüp nn· rmda acı bir tebcssUm dUğümien. 

ıı~an yağdı ve bir büyük di: 
.~"'Il kopup ibuluttan, salip - Hayzı, Sermet bey, dedi. Şük. 

,.:;ıtllde bir ateş göriindü. Sonra mn fenn halde hasta değil .. Yal. 
toparlandı; !büyük bir du. mz çok zayıf, çok sinirli ve çok 

dı ~ıp etrafa yayıldı; hemen UzUntUlü .. Çok şükür bunların hep. 
teııJ 1 ~ir yıldJ.rn? dahi çatladı; sini tedavi etmek için elimizde im. 
u etin aklı gıtti. Dışanda 

ltutıa.n hayvanat dizleri üzerine 
~ ba.~armı göğe kaldırdılar 
ı~ .:ra sahralara kaçıp dağıl. 
~ıQ Sonra gökte üç büyük 
te{1ıı. · c.:tildi ki heybetinden 

'<ı.}\ \· ~r Yarılırdı. O buluttan si· 
e Yuvarlak gülleler inip bir 

kanlar var. 1',akat size sunu söylL 
yeyim ki, eğer benim şimdi size 
söyUyeeeklf'rimi tam bir soğuk • 
kanlılıkln dinleyip, arzularımı nn. 
lıyabilmeniz için her şeyden evvel 
benim Şilkıan için lnlmzcn bir kar. 
de5, bir ağabev olduğumu kabul et. 

~ı~: !lrşm kadar düştüğü y~ı'<' 
~l.itdü. Bazısı tartıldı; ü~er m('nh: lüzım. Dört senedenberl a • . 
tı l' !{eldi." ramızda husule gelen hal de bizi 

l 'iı bom"'aiar. o1 cf.jcnii vve!d nhf'ı i bidbirlmize hnğlıyan 
ht> • ~tuz .n. trelik .. cukur ? · .

1 

:lissC' Yeni bir isim vt>rm('kten 
l!aa Yüz kıloluk gulleler. bır bncıka bir !l"Y değildir. Ve iı;tf' bu 

1lk> tte koca ı:: birleri enkaz . . . . . 
get

1
• h h.. Jnrı de>rın karde."lı'i seygısıdir kı bana 
ren ava ucum, . .. .. ,_ k ·•· . 1 tt ~ flt1 l' 1 't:" l • d · 1 oe>ll'\rnnıtı TSt il lll> Cf' lıgmı n il n 1 

··~ n er ... ı:""I •vıre. • • 
-Jı ıtrr> vasıtal rı bunlara güre \'C' o 1.aman Şükranın teyzesinin 
~ kalıyor. Eski devirle; ç S(lçtiği niş::ı.nlıyı dc~il, lrnlbinin 

• ~ ekenlere hak vtınnek ıcin snçti!;'iı1 i sevdiğini anladım vo o. 
,,_.u. kiiçük mııl·aycse kafi nun için kalktım, burııyn geldim. 
.. lldtr? 

Sc>rmet. Ne>cdetin sö'-·lcdiklerini 

~{) 
KADIRCAl\ IiAitLJ " bfiyül: bir clıkkat ve alaka ile din. 

t\aervatuarın son 
~ konseri 
1 ~~atuar orkctsrwıı. 20 nisan 

ll'ransız tiyatrosunda mevs!
ı:ı 1 'lru.; rln! verecektir. MUsa. 

11 ı: Vkalnde olması iclıı aylo.r
~lmaktaydı. 

lt'misti. Genç ndnm sözilnü bitirin. 

cc:> Scrmet: 

- Sizi temin ederim, dedi, Ştlk. 
ran hanrmm bana karşı merha. 
metten başka bir his besledij;inl 
zannetmem için ortada hiç bir va. 

ziyet yoktur. 
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Günün içınden: 

Y unanistanın Londra 
elçisi diyor ki: 

Jtalganlar 
Kazanmadıkları bir 
zaferi iddia etmek 

küstahhğında 
bulundular 

T erkettiğ::niz mevzileri 
İtalyanlara İşgal fırsatı

nı Almanya verdi 
Londra. 27 (A. A.) - Yuna

nistanm Londra elçisi Simopulos 
Anzaklar günü rnUna~ebetiyle ve
rilen ziyafette hazır ibtılunmuş vo 
bir nutuk söyllycrek demiştir ki: 

".MP.mleketim, altı aylık tarihi 
bir mukavemetten sonra, Alınan 
makinelerinin istilasına u~ 
trr. Almanya, terkedilen şehi'rle -
ri, mevzileri i§gal etmek gibi İt.al· 
yanlara müstesna bir fırsat ver -
miştir. Ve böylece İtalyanlar ka
z.ıınamndıklan bir zaferi iddia et. 
mek küstıı.hlrğında bulundular. 
Kralnn, Yunan hükfımeti ve Yu
nan milleti ya. rnuharebesiz hürri
yetlerine vedıı etmek veyahut da 
bu hürriyetleri müdafaa etmek şık 
larile karşıln.~tııar. Mukavemet et. 
tiler ve kendilerini bekliyen lmt'
hanlnn tamamiyle müdrik olnrak 
bunu yaptılar. Zafer için her şeyi 
veriyorlar. Bugün size ~mı yu -
karda hitap ediyorum. Çünkü va
züemizi yaptrk ve nihai zafer gü. 
nUnc kadar da vazifemizi ynpmak • 
tn deva.m edeceğiz. 

Ayni ziyafette Avustralya baş -
vekili Menzics do {}unları söylemiş
tir: 

"Yunanistan, :i.Manlık tarihinde 
hUrriyet uğrunda yaptlmış olan 
en cesur sava.sın, en parlak rnisa1-
lerinden birini göstermiştir. E -
ğer bana "Yunanistann yardnn et
mekle iyi mi ettin" diye sora.rlr ...... 
sa cevabım şu olaca.ktrr: Yunanir. 
lan ıiiçbi~ tereddüt --göstermemi ... 
U. Yunıutismn harbctmeğc hn -
,zfrdı vo 'bunu büyük bir UstünlliğıJ 
kal"§l yaplr. Bugün endi'jede isek, 
kaygılarımız ve me:s'uliyetlerlmiz 
vnrs:ı herhalde bunlara tecssur 
kansmamıı.ktacrr.,, 

Fransanın 
Amerikadaki elçisi 
iaşe yardımına yeniden 

işaret etti 
\·aştngton, 26 (A.A.) - Fransız 

bilyU!c eıçf.sl Amerlknn hariciye mUs· 
tcşan Sumner Vels ne I<"msamn la. 
şesl Lakkmda. yeniden ı;örilşm\4ıtllr. 

Elçi Amerikanın Frnnsaya yardım et
mesi !Uzum.una işaret etm~tır. 

Hul ile Albay 
Knoksun 

nutku 
Berlinde oldukça 
alaka uyandırdı 

Balkanlardaki hadise. 

ler Amerikanın tahmin

lerini altüst etmiş? 
Borlln, 26 (A.A.) - Yan resml bir 

menbadan bildiriliyor: 

a 
Do:-.tum yana yakıla uykusuz 

gcı;cn geeelerlnılcn tJ}\İl) ctçlclir: 

- J·:slli s:ıJr, diyor, btediı;-,.; ka
dar absh olmıya.n gccelcnlen gam 
ehlinin ıstırap çekeccğjnJ, münc<;• 
clınlo mU,·ııkkit'in bono anlamıyn
caklarmı lıldia ede da....,un, yirmhı. 
d nsn gönniyen adamın uykosuı 
IUb"UD miı.nasmı anlt~·amıya(·ağına 
ln:maııfardanım. GUndtiı, hayatın 
\ ·e işin nlu~ı insanı oyalı;\·or, nosıl 

bir dm irdc )~5t\dığnıı unuttunı
yor. Faknt alc,am bir dakika d:n• 
lcncyim uiyo galctcnlr.i cliniı:o al• 
dınıı mı, ,-c bllh86tra nulyonuzwı 
h.ışma geçtiniz mı, rahat uykuya 

veda etmt! .. tcn ba.'l>a ç.arc yoktıır. 
Diinyadald ;\:etmiş iki baçnk mil • 
Jet, yetnıiş il\i buı;uk dilden biri· 
birinin iaırutml~ le mlclı olan r.cy• 
Ierı haykırıyor, birinin ak dediği• 
ne, öteki kara diyor, birinin yan
lı bulduğunu öW-ki doğru buluyor, 
akıl dunıyor, muhakeme bu söz 

yığını ic;ensinde yolunu ~"ırıyor 
\ "C yatak durulm!l7. bir f'<'hcnnem 

Amerikan hariciye nazın Hull'Un 
ve bahriye nazın Albay Knox'uı:ı nu· 
tuklan &rllndckl slyııst mnhflllcrdc 
oldukça al!ka uyandırmıştır. Zira bu 
nutuklardan anlaşıldığına göre, Bal. 
kanlarda cereyan eden hAclseıer Va• 
şington bUk<ımctlnin tahminlerini. alt· 
ti..cıt etmiştir. Vaşington hUkQmctinin 
daha geçenlerde Blrleı;ik Amerika ta. 
rafından yapılacak yardımın dünya 
için genç mllleUere karşı en iyi der
manı teşkil edeceğini zruınetUrmek oluyor, 
lstedi6i Berllnde hatırlatılmaktadır. 

Yugoslavya ve Yunnnlstana gelince, Uykusuz c!O'ltuma, geceleri bir 
Va§ington hU~meti tarntmda.n ileri çocuk gibi mı ıl mrsıl uyuduğumu 
sürmen iddianın yR.nlı§ olduğu artık 
tebarüz ettirilmesine lüzum kalmıya.. söyledim, lnanmndr. Fabt ben 
cak ..ıerecedc tesbit edilmfştir. Berlln• iddiamı kun·etıi delillerle ispat et. 
de ıı~ve edildiğine göre, Amerikan tim. 
hQk<ımctlnin bundan evvelki vaziyeti· Uykumu ne diye kaybedeyim. 
ni şimdi tadil etmesinin sebepler! an- O uyku ki oğukJcanlılığın ,-e \"il· 
ı~ıııyor. Maamtı.fib Amerika mantı· 
ğtn ıca.bettlrdiği tadllAttan imtina ey. eut Mbhatinin annesidir. Dünyanın 
liycro:t eski tabiyclerinde ısra:- et• Ya1.iyeU l~i de~rfl, tabii bu inkiir 
mektedlr ve mcvzuubahs iki nutuk olunmaz. 1·aınız knranoı ,-cnniş, 

bunu açık bir delilidir. yolunu çi'lınl~ bir nıllletin hakim 
Mıııı.ma.fıh, birlc~lk Amerikada her olduğu bir mcmlelicttc ya,.ıyonız. 

zamandanberi, Hull ve Albay Knox'. DUnynnm ısulh ic;indo ya~ mı 
tın söyledikleri sözlerin dalma lsnbet-
11 olmııdığı fikrinde olan bazı şahsi,. i<>tlyorduk, olmadı. Bo kanh ci-
yeUcrin scslcrlnc de kulnlt verildiği handa yurdumuz smrrlan l~ersln• 
Berllndekl siyasi mahfillerde kaydolun <le barı~ı bakim kılmn~ 1 tiyoruz. 
ma.ktadır. Bu arzumuz ac:ıhnlrden ,·cya koP 

Alb.:ıy Knox'un nutkunda Blrie.§ik l.."11..muzda.n cleğildlr. t~tlkliı.Iimlro 
Amerlknnm dllşmnnlanna ait kısmı 
da dikkati celbetmfşllr. Bu hususta 
Almnn • ,A.meriktı.D:m~bcUerlnde. 
ki bıu;mano edanm mllııbamran albııy 
Knox vo d08tlannm eBtırt olduğu ııa. 
tırlauımaktadır. 

Beriir.dc !ııe Amerikan halkı ek.scrl. 
yetinin Hull'Un zihniyetinden ayn btr 
zihniyete s3hlp olduğuna Berlindc 
kaU blr kanaat vardır. Gene Alınan 
mahfiJlerinde tebnrUz ettirildiğine gö. 

'c emnlyetiml:ro kötü bakacak 
özler; barut clumnnlan içersinclc 

körletmej;e, me\cıu11yctimiı.e düş. 
man ola!'lllf-"tızaDAC11k' ~llci1 l3r· 
mn~a kudretlmJz vardrr. Yurda 1-
clarc edenlerle ,-.tanda'Iarm fikri 
bir, düşUnee ... ı bir. tcyal..inrrn son• 
suzdur. Smm bekllycn M<"hmcdin 
lmlbi silngüsUnUn çeliğinden dıı.• 

1'C lkt Amerikan nazırı Almıınyanm lıa s:ığlnm, imanı :ıeka,.mm bcfon 
Amerikan halkından nefret ettiğini n demirle öroüi:fü kalelerden da. 
söylemekle hakllmU tahrip etmiş bu. 
lun•ıyorlnr. Hakiknttc Almanyanın 
dUşmıuılan olarak kat'§l çıkanlar Hu1• 
ler ve Knox'lard•r .. 

Akhisarda tütün ekiıni 
,\lrnisnr, 26 (A .. \ .) - Tlltün diki. 

mi h:ıraretlc devam etmektedir. Bugü 
ne l<ndar 30.000 d!SnUm tutun dlklldli:'f 
teııblt edllmlşt!r. 

ha mf'tfnıllr. Yttrd~ma hlı:bir fC'nn 
lığın gelmiyeccğinc emin oldult• 
tnn nnra niçin rahat uyumıya• 

yım. Hem bu uylm ·arm için b:ı• 
na liizmıdrr. Rogün ı;.inlrlerinc hi
klm olan, g~e mü..,terilı uyu~"abl 
len insan, yarm m('mlekf't kendi
:;.indcn bir fc<lftkarhk i"t""e buna 
~ağlam biiny<'SI ve sinirlertyle ko
layca yapabil<'~e1dlr. 

dan ibaretti. 
Şimdi Cemil Sermct, mesut sa. 

atlerlne ve bUyUk ıstırabına şahit 
olan kUçük salonda bulunuyor. 

·58· Nakleden: Muzaffer Acar 

Güzide teyzeyi ve doktoru gör. 
dü, gö~tu.. Şimdi de Şilkranm 

ihtimal vermiyor. O ka.dnr ki san. 
ki bunun anormal ve tahakkuku im 
kA.nsız bir hakikat olduğuna inanı.. 
yor. Heyecandan yUztl harap bir 
vaziyette, gözleri çukurlara kaç.. 

nıış ... 

- Teminat vermenize hacet 
yok.. Size inanıyorum.. Fakat ço. 
cukluk arkadaşına kal'fJI Şükran 

sizin gibi ketilriıiyeti rnuhafnza cL 
medi. Ben her §eyi biliyo. 
ı um Sermet bey .. Şimdi sizden is. 
!ediğim mert bir erkeğin, mert 
bir erkeğe vereceği güvenilebilir 
sözdilr. Şimdi sizin mertliğin.ize, 
doktorun, sizde mevcudiyetine i -
rnan c>tiği yüksek hislerinize hitap 
ediyoııım: Siz Şükranı scviyorsu -
nuz, nasıl ki o dn sizi seviyor, in. 
kıir edemezsiniz. Çünkü demin ko. 
pardığınız. feryat ŞUkrnnı nasıl sev. 
di~inizi gösterdi. Söyleyin bana, 
SC'rmct bey, onu hakikaten derin 
bir aşkla seviyor musunuz? Onu 
mesut edt>bilir misiniz? 

- Onu seviyor muyum'? .. Onu 
mesut edebilir miyim? Ah beye. 
fendi .. Bilmem size nasıl anlata. 
yım., Nasıl nnlataymı size ... 

Cemil Sermedin gözlerinde çıJ. 
gmca bir sarhoşluk büyük bir min 
nettarlık okunuyordu. Ne<:det tek 
rar etti: 

- Onu mesut edebileceğinize 

inanıYor musunuz ? 
Sermet bir an için durdu, cevap 

vermedi.. Kendi kendini istiçvap 
ettiği, hislerini yokladığı muhak. 
kaktı. 

Necdet ciddi bir erkeğe mühim 
bir sual sormuştu, buna verilecek 
cevap genç bir ft.şığm illik yemin. 
!erinden ~ok daha kuvvetli ola. 
caktı. 

Nihayet Sermct kat'i kara.nnı 

vermiş bi'r insan haliyle Necdctin 
ıtimat telkin eden yüzüne baktı: 
- Evet ... d~di. Onu mes'ut ede
bileceğime eminim·. Şllkran benim 
yanımda mesut olacak .. 

Ve sonrn ihtiyarının haricinde 
bir kuvvetle ilfıve etti: 

- Siz, ı;iz benden çok yüksek 
bir insansmw. dostum .. Verln elL 
r.lzl hürmetle> Eııkayım .. dedJ. 

. . . . . . . . . . 
- Sermetle Şükran sevişiyor. 

lannış! .. Sırlarını ne kadar da gü. 
zel sakladılar. Fııka.t bu işte ken. 
dini feda eden Necdet azami bü. 
yilklilğü g1Ssterdi. Bu çocuklan ev. 
ıendirelim doktor. Ne güzel bir 
roman yaratmış oluruz, değil mi? 

1 te bu mühim meseleden Güzi. 
do teyzenin çıknrdığı netice bun. 

Fakat, işte, Şilkranm kendisine 
doğru ilerlediğini göıilyor.. Onun 
da yüzü heyecandan harap olmuı;ı .. 
Adımlarını ne kadar da yavaş atı.. 
yor .. Evet, gelen o! •• Büyük anne. 

cik!.. 
Genç kız birdenbire duyduğu bü. 

yük sevinçle b~ sarsılıyor. Ye. 
şil kurdelfılı penbc clbi3esi içinde 
yUzU biraz daha solgun görünü • 
yor. Gözlerinin kenarında iki dıım. 
la. yaş var. Ve Sermet bir adını bL 
le atamadan, ayakta he.reketslz, 
Şükranın yaklaşma.smı bekliyor. 
Korkuyor .. Kuledeki küçilk oda.qın. 
da gördüğü hayalle karsı k~ıya 

znnnediyor kendini·. 
Anca.k Şillmın tamamen yanına 

gelince genç kızın ellerin!, volk:.m. 
lar gibi yanan avuçları içine nh. 
yor. ŞUkran bütün vli,.ııduvla sev 
diği erkeğe yl!klnqıvt , ve fısılt~ 

gibi ;.ııvaş, ı:ok yavnş " •-.;muşak 

bir sesle: 

fi 

Şu baldo nöbet bclillyen bir Dl ... 

ferin uyum:ı.nııısı nn ıl bir borı-sa, 
vatıı.ndaMn shıirlenmcden mı ·ıl mı 
şıl uyuması bir Ynzifedir • 

Radyo ba.~mda sioJrlcncl"Ck u
yuyamıyan bütün \'&tmıdaı.larn 

yah"anyornnı. Yabaneı mcmleket.. 
lcrden gelen hitnpları dlnllyecck 
yerde yalnız. ~zel mlizik dinlemek 
için radyolarını ~lar, ,.e ısinir
lenmeden rahat uyusunlar, günün 
istediği ~lışma.ya \'O iradeye an• 
<'.ak rahat bir uykudan 80llJ'a sa
hip olıı.blllriz.. 

Mııza.ffer ESF..N 

Amerika devriye 
gemileri 

At/antikte 

Daha uzaklara 
kadar gidecekler 
Bu haber Lond~da 

ehemmiyetle kartılandı 
Locdı-a, 26 (A. A.) - Amcri

kcuı bitnraflık devriye gemileri .. 
nin g!U"J) nısıf kUresJıin mUdafa .. 
ası ne kadar icap ettiri'rse Atlan • 
illete o kadar uzaklara g5nderile .. 
ce!;'ine dair Ruzvcıt tarafından 
l'apılan beyanata Londra basını bi 
rincl derecede ehemmiyeti haiz 
bir haber nnzariyl~ bakmaktadır. 
Londrn basını avni zama:ı.da İn • 
giltereyc gidecek harp malzeme -
sinin Atlnntikte batmasına Birle .. 
şik Amerikanın müsaade edemJ .. 
yeceğine dail' Amerika harlclyc 
nazırı Hull ile bahriye na.zm 
Knoks'un beyanatını da tebarüz 
ettirmektedir. lngiliZ ,gazctelcrlne 
göre. oğor mihver bu hı:uıpteaıIDu• ••• , ... 
zaffer çıkarsa Amen1talılnn nasıl 

bir tehlikenin tehdit edeceğini A • 
merlkahlann §imdi her znmandan 
ziyade idrak otmeğc başladıkları· 
na mezkur beyanat bir deliklir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
Gemi kafilelerini himaye etmek 

İngiliz donanmasına terettüp et • 
mektc devam edecektir. Maama ~ 
fih Ruzveltin beyanatı çok mil -
himdir ve Hull ile Kno~sun §ld .. 
detli ve açık be) anatındcı.n derhal 
sonrn yapılmıştır. Amerilfa mille -
tine hitnp eden bu beyanatta A .. 
merikayı tehdit eden tehlike siya. 
st sözlerle gizlenmemi.sir. Bu teh
likeyi yaratanların mahiyeti de 
keza sak!anma.mr§tır. Birleşik A• 
mcrika.nın bugün tehlikeyi ciddi o
larak gördükleri inkir edilemez.. 

Taymis gazetesi de ııöyle diyor: 
Bu beyanatın tazammun ettiği 

mıınftdan ba~kaca hilniyetin son 
ileri postalarmı müdafaa için çar. 
pışıınlara kuvvetli bir manevi mü. 
za.heret teskin ettiği aşlkbdır. 
BilyUk Brltanyarun müdafaası Bir· 
lcşik: Amcrikıınm ilk mlldafaa hat• 
tıdrr. Bu mUdnfaa battı, sayıca 
yilksek kuvvetlerin veya muvak .. 
kat muvaffakıyetler karşısında 
kat'iyyen gevşemiyece.k bir sebat 
lıı tutulmaktndır. 

Vilki 
diyor ki: 

ıngiltereye sevkiya
tımızı himaya 

etmeliyiz· 
Pittsburg, 26 (A. A.) - ViUf'. 

gazetecilerle yaptığı bir kon~ .. 
mada demiştir ld. 
Eğer Amerikadaki istihsal~tma 

Okyanusun dlJ:ıTıııl 3 yauı.eaıtet. Jstih 
salatı hızlıı.tmıık hiçbir işe yara • 
maz. HUkfUnetin l"a.I'('kete geçme. 
si zamanı artık gelmişti,. Hfik{l • 
~et etı>:~n umumlveye tAbt olaca.k 
verdf' Hare et.melidir. tnglltercyP 
vnptı!hmız t1r.vıovnn n'fl1\a.'ft!> !lllt • 
memlz lU.Zımdn-. Askeri ve bahri 
mUtehassısla.nmızm en mlleeslr te 
lfikkt -ettikleri usulo tnra.ftanm. 

..,...... ""Mı 
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A YILDIZI ' 
Niğbola kalesinde lıeyecanlı bir aşk macerası• 

kazan: 'fELLw. ... 1 
bı.tnbu1wı ıctbhı.ı 11 öne.: (i:Jb H.) turihlnctı• elıll ımJlıı ort:uı:ın, l.lıı. 

r ıu-a.1 bıkr.munu•uu fillm::ınd:l-.ıoda Tuna bo' larlllll inerken, dü:ıamn 
f•ı)t rlan. ı·ıun .. l:>..ıyı nd:ılci • 1 bulıı kalesini nmh ımrn ctınl:;1lerdl. ı ııcıı. 

run tu)~ dı: c "' .. c:ın Bu. ~ ı u.ohıL..ara etml bulunn)ordn. 'Lıldınm 
~ bu rl ııhnco nr•Jııı-ile llı;,.uıı.taı: Tunaya donü;ı;or 'e f\iğbohı uales! 

~ uııunıw QU'uıuı en ııx~u .. e twhllı mub&n.·belcrlnden biri cereyan ooı. ' 
4 yc;;r \ ıllJır-.. nuı (,allp gclulğ'I bu tanlı mu.narebc csnnsmdıı Nığboıu im-

' !l'SıaCI r.:~ '-ut lı 'Jt.Ulllı t.ır m:teera!IUU ele aluıı mulınrrlr, bu e-
ıt•rın •, rraıı~ kralın.ıı it ırtll':il ıuesıııır ''Korku lll .Jan.,rn ko,rn'lnd:m 
ltntıp l~iboln knl"' 1r:l' nuc.a edı il dllnyamn en güz.el bir l•odmmı 63tı. 

1 
ne3e çtknnyor 8u '"'dm kim"!ir'l Fransadan niçin kaı;m!Ştır'l Türtdere 

~ ne:! Utica tn ~c 'nlıkh·r.de ldnrl .enrdt \"e eıı aonundıı kimin han

~ cerl)le vanatanmıştırl' 

~ Bu PSrarengiz aşlz macerasını 

~ ÇOK Y. l'INDA HA BE A 

Sütunlarında o!l.uyacaksınız.! 
•••••..,.,••••••••••••....,...,..•••••••V~,....~··•••~•"•~•~•r+...,•...-ı 

iaşe üsteşarı beyanatta bulundu 
Yakında mühım mik-
tarda kahve gelecek 

Se ere veniden zam 
.a ılacağı yalan 

Şehrimizde bulunan iaşe mUste .. 
şan Şefik Soycr dün de buradaki 
tet.kilderlnc devam etmiş ve bila
hare gazetecileri topltyarnk bir 
haftalık meşguliyeti ctrafmdll f:U 
beyanatta bulunmuştur: 

- Son ı;ilnlerdo bazı kimsele
rin, füzla miktarda şeker satın al
dıklan, bu suretle şeker satıştan.. 
nm nonnıllin Uç dört misline çık
tığı ö~tir. Bunun için cid
di bir sebrıp mcvzubnhs değildir. 
Şeker fiyntlarma yeniden zam -,,a
pdncağı, vnhut şeker sabşmm ve
sika U!lulllnc tUbi tutulacağı yo. 
lundaki gnyin.lnr kntiyen yalandır. 
Binaenal~rh, hnlkm bu maddeye 
ıilcumu yemizdir. 

Bisküvi, pasta börek vesaire gi-
; gıda mnddelerl iRleyen esnafın, 

nuhtnç ol<lııkl!ın unu mutavas."rL 
!ardan değll, Toprak Mahsun ri 
Ofisinden almalarma karar ver
dik vaziyet, kendilerin bHdiril
miştir. 

Ticaret Ofisi, ça.lışncak hale geL 
rni.ı;tir. Kadrosu ikmal edilmiştir. 
Yakındı. yeni bina.snıa naklolunn
c:lktTr. 

o~i.sin ilk iş ohrnk getirtmekte 
oldu3u 600 ton kahve yUklrınmicı, 

-··-····--·····----·-----··-·---·oı• 

ol ioUkler 

gelmek lızercdir. Ayrıca, yeni kah_ 
ve teklifJeri de var. Bunlar üzerin
de de temas halindeyiz. Birliğin 
10 bin çuvalı da gelmek üzeredir. 
Ofis, daha. §imdiden memleketin 
bir senelik kahve ibtlyacmı stok 
ctmi5th- denilebilir. 

Romanyada bulunan petrol he
yeti, temaslannı ikmal et.mlştir. 
İstenilen şekilde bir nnlnşmaya va. 
nlmıştır. Muknvcle bugünlerde 
imza.lanac.iktır. 

Aynca. Hayfa yolu ile de 310 
ton petrol gelmektedir. 

Ticaret Vekli.lctini., delaleti ve 
Hariciye Vekt\letinin tavassutu ile 
getirllece'k bnzt maddelerle halk 
Upl aya.kka.bılıı.rmın im:ıline ya_ltm_ 
da b:ışlanacnkbr. Bu halk tioı a
vakkabılarm 660 kuruşa sahlnca
ğı tesbit edilmi"tlr. lmulata önU • 
mUuleki ay i<:lnde baı1lıuıacaktır. 

Halk U l elbiseler için de tek tip 
kumaa bulmak mn.ksadiıe tetkik _ 
ler yapı;, oru::. İlk tetkiklerimiz, 
halk tipi elbiselerin yirmi }in"li 
betı liraya mal olacağı neticesini 
yerroiştr." 
İaşe rnUstC!jjarmm çarşamba ııi'

nü Ankaraya avdet etmesi muhte
meldir. 

Türkiye T uring 
ve O omobil Klübü 

Dün senelik umumi 
toplantısını yaptı 

Türkiye Tııring ve otomobil klQbll .. 

50 ve 100 gram
hk turalar halinde 

sahla Hecek 
nUn 1940 Eenesl mesaisini havi raporu 
bugtııı Deyoğlunda halke\1nde topla

İ nıuı umumt hc.)ctçe tetkik edllml§tlr. 
ı \ Mezko.r raporda bilhassa klUbUn g • 

çen B'lne zarfmdn memleket 1çlnde tu-

Ti t \ . , A. 1 t' . ~~ 'b'l nzme mUtealllk hazrrlıkl ı.rı, hUkfım<'-carc e ·..ue mm wnS! ı e , 
b d ta il · l T' tın gc'-lcrdlğl tolaylıklnr, tcbarllz et. un an m n cene evve ı ca. 

t od 'tfh d'l · b' tlrllml!1llr. Yilksek makamlardan alı. 
re a ı~ra ~ ı az e 1 mı~. ır nan te~vlk ve terglb telgrafları okun. 
kar~~ .vaz yctı ~azı~a .dolaymıyel mu§tur. KiübUn nisan bUıtentnde int'
) cm oır ı:eld.c gırMı.ştır. şar eden rapor 1.1urctı azaya dnğı!.ılmı§ 

939 sen 'Sİ nisanında ittihaz. o_ ,.c l'.yrı<'a hesap raporları okunarak 

lunan karar göre evlcrd.'.! elle ço

cu'c elbi esi, b ::lık, yelek vesn.
ire v rıl .<ı.::r" J. 'rnll;uuhn ve pC 
r~':endn c! ·• t.ıt:,,a c;•Jm,.ıla, 

h r nc\İ :l· ıp1 ik! r'nin runba. 
ı·J!ı ı mu~)} n e\saita olac:ı!< 

ve bu ambaı· ilnrda daima 150 
gram iplilt b ı' .m <'' 1ÜI rakat 
evelce mu:ıyy n y.,rlerden gelf'n 
yo.l::rncı ve yerli viln iplikler için 
konul n hu f}art r n z:manhrda 
ipl;k' rin nıu'ıt !ir m mlek"ikr-

Midilli ve 
T aşoz adaları 

Almanlar 
tarafından 
i 'gal edildi 

Semendre adasının 
İşgali hakkında verilen 

tafsilat 

Londra radyomınun bugün 
verdiği bir habere göre Smen. 
dire, Limni, Taşoz cc Miuilli a· 
daları Almanlar tarafrndan iş.,aul 
edilmiştir. - Radyo Gazetesi -

«- "' * 
B rlin, 26 ( A. A.) - D.N.B. 

ajaruır, Yun.,.,lrlann smenıfü·c, 
adasının işgar hr· nnda bu iş
gale şahit olan birisindf'n aşağı. 
daki malftmah almıştır: 

Cörçil 
C:Caş fa.rafı 1 n--iifc) 

Lo'ldl'l\o 26 (A.A.> - Hava ve dıı.

b!lt e:nn1yet nczaret'crlnln teb1lği: 

B:.ı!{•JD .ü.,..-manm !ngUtcre Q•.artndc. 
ki fe:•llyctl ç k kUçUlt mikyasta ol. 
muştur. ô~lede.'l .sonra cenubu earkt 
sahill!ıc!e bir §eblr Uzerlne bombalar 
atılmı ·trr. Müteaddit kimseler yarnlnn 
mrş ve bir miktar ev hasara uğrr.~ 
tır. 3r.şkıı ycrl~rc bomba atıldığı bU. 
dlrllmcmclrtcdlr. 

İngiliz bahriye nazı
rınm sözleri 

Plymo:d, 't"I (A.A.) - Plymo. 
ut'u zi:aret ed"n baht ıye nazırı 
Alekcı-=ınder bu şehir halkmın 
h:ı.va bomba.rdmıruüurma karsı 
gösterdiği ~~etten dola)', 
hayranlığını bildu.niştir. Halk 
ar1smda'1 biri nazırın sö7linü 
keserek "dihµnana ayni ~ilde 
mukabele ediniz" demiştir. Bu
nun U?.erine nazır su cevabı ver-
miştir: 
Dounmanın himay<:'si altm~a 

.A!:lerikadan hemiin gelen yar_ 
dun sayesinde QOk ya kmda düş. 
mana olan bu borcu faizi ile ö
düyeceğiz. Esa.cıen :yapmakhğı· 
mır; lfizımgelen ~ey de budur. 

19 nisan sabahı saat beş bu
çukta motörlü

0

alb kotradan mU. 
rekkep kü~ük bir filotilla Trak
ya sahilinde bir limandan ha.ıx>. 
ket etmiştir. Bir sal üzerinde is-
tihk~m krta.larma ait aıtı botla Tobruka ta~rı~uz 
iki hücumbotu bulunuvor. Bura. f..l. 
da 300 de Alman askeri vardı. <&. .. tarafı ı ncidc) 
Semendirc adosı işgal edilecek. §ı ta.muzlar yıı.ptlmış tnkat bu taar-

Tavyarelcr adadn İngiliz gnı- ruzlıı= n.uvıı!!ak oltıma.DU§tır. Gün. 
nizonu bulunmadığmı muşa.he. düzUn dlışma.ııdan be§ subay \' 123 
de etmişlerdir. Fakat adada Yu- asker .. sır aıınmışt r. lnguızıerın z.ı
nan p !isine ait kilçUk ınüfreze. ylatı yoKtur. 
ler mevcuttur. Bunlann muka· Kahire~ 26 ( A.A.) - Ortaşark 
vemet göstermesi beklenilmiyor. İngiliz hava kuvvetleri karargfı.. 
1600 metre irtifadaki daı?lık a.. hının t.ebliöı: 
dayı gördi.ık. V(' girdik. Filotllla· Lıbyacia, 24 • 25 nisan gecesi 
mwn kumandam lbi7.i durdurdu. Bingazıye şiddetlı bir nkın daha 
Sis birdenbire dağıldı. Şimdi a. yapınnı3tır. Mendirek üzerine 
dayı yakından görüyoruz. Ada tam isabct!er kaydedilmiş ve 
halkı da bizi gördü. İki gemi bombn.rlar bir petrol gemisinin, 
kaçmaya çnlı'"ryor. GPlililerimi· bir ticaret vapurunun ve bir ro. 
zden biri buna mani oldu. Gemi. morkörün hemen yantbaşına d~ 
lcrimizden her biri üzerinde mit- müşlerdir. ~kPri binalann ya. 
ralyözler ateş vaziyetindedir.. kınında yangınlar çıkmıştır. Dö. 
Birden bire atCf} başladı llıraç nü.şte tayyarelerimiz Bingazidcn 
için her şey hazır. Ask~rlerden 30 kilometre kadar uzakta bulu. 
bir kısmı sulara atlıyor ve ka. . . . . 
raya d~f,ru ilerliyor. İhraç böy- nan Elargu~ ~varında oır düş. 
lece yapılmr:dn-. Her ev a.ra_c;tr. m?-11 k~ılesını .bombalamışlar ve 
nlmt;: ve h:ı1k tonlnnarak mu· ~tralyoz. ate;}Ule .~utm~la.rdır. 
hafnza altına almmurt.Tr Mu Butün bombalar duşman ara:ba. 
kavemet kmlmıştır. H~rp v~ ı larırun arasına diışnıüR, iki bii~ 
av tüfekleri bulduk. Çeteciler yük infilak olmuıı ve dört büyük 
gittiler ve taki'O başladı. Sah ·ı yangın çıJt:nıştır. Ke~ Akroma 
den beş kilometre i<:e:ride bulu. ve lJernc cıvarmda du...cmıan mo. 
nan adanın içine giden yolda :!.2 törlü nakliye vasrtruarına do. ta. 
~ir aldık. Saat 13. Adanın mer- arruz edilmiştir. 
kczini ~örüyoruz halktan bir gu. Habeşistaı.da, av tayyareleri. 
nıp önde beyaz bayrak ilerliyor. rr.iz Combolcia tayyare meycla. 
Kumandan şehrin teslim olması- rum mitralyöz ateşine tutmuşlar 
nı kabul ediyor ve sonra bölük ve yerde Cr. 42 tipinde iki düş.. 
şehre giriyor. man av tayyaresi tahrip etmiş. 

Halk bizi s:ıınki muzaffer Yu- !erdir. Dü.<:ımnn kıtalanna Jim. 
nanhlar imieoiz ~bi karsıladı. ma ve .Arğio'da taarruz edilmiş. 
Ki' ·~e kampanaları çalryordu. tır. 
Tercüman halka Alman i~al Diğer C(;;phelcrde kaydedilece.ıt 
grupunun arzulannı bildirdi. b:r P.ey yoktur. 
Dücmı~n mütP~ddit ölü ve . ·aralı Av tayyarelcrimizden biri kay. 
ile 15 sir knybtti. B zlm tarafı. bolm~tur. 
mtzda tek bir aD-ır yarnlı vıı d!. 
E~er yarm ada polisine rnen...<111p 
edı;-rse günümüz yine ~etin ola. 
cak. 

Amerika devriye 
gcn1i!eri 
(Başta.rafı 1 ndde) 

Reisir.umhur Ruzvelt, bita1·aflık 
devri) c erini, vaktiyle Amerikaya 
ilk gelip ;, •rlP"mek istiycn ltC'r -
vnnlara yerlilerin ) akla ,tığını h" .. 
ber veren öncUl"ı e İJC'nzebnlıot1r. 

Bu <>uretı" re•~icumhur, Atlnntik
te dolaı;a.cak olan Am<>rikn•ı harp 
gemilC'rinin l f!ll'z vnpu.lnnruı. 
'ıi<'manm ynkJa.qtığını bildlre<:<'k

lcrd'r. 
Şu cihet umumiyetle kabul ('fü .. 

Jiyor ld, bn.l1riye nazırı Kno1rn vcı 
hariciye n •zrrı Hun pel'f)e-mb" 
günkü nutukl.,rındn kafile usuJU-
r.ün tathik edtıecrğlni ihsas etmiş 
Irrdir. Hu~w<ılt, bir suale verdiğı 
cevapta, h.nox 'e Ilul'un kendi nn 

* * * 
Kahire, 26 (.A.A.) ......,.. Kahire. 

nin doğru bab<>r ~lan mclıfıılcr1, 
düşmanın Tobruk'a yaptığı mil. 
teaddit bücwnlardnn buradaki 
İngiliz garnizonunun Alnıan'arı 
hırpalamıya de' ı:un ettiğı mana. 
smı çıka..."IllB.ktadırlar. Dü~na _ 
nm hücumları geniş mikyasta 
yapılan baskın lıareketlerınden 
ileri ~rnediğinder. Almanların 
burada fazla m ·ı t:ır<fa insana 
ve malzemeye malik olmadıltla 
rı anlaşllmaktadır. Tobruk'a y? 
pılan ve a 1rn.metle neticdcncn 
son hücuma yUzı'fc elli nic:betin. 
de Alman pivad"'si ic:t;rak etınis. 
-nq !>Hi>A3 u-epunq pptql'UH 'J!l 
cumlarda ltalva:-lnr ve Alman. 
lar ayn ayn diZ:' ıımlı:1r teşkil 
cd"l"Ck hu ckct etmi lcrdir. 

Sollum mınt.ıkno;mda İnı?ili:ı: 
zırhlı kıtal~rı'devrh·e fnnb ·etirıi 
ttl+mn q}ardır. Sollum f'."hri iki 
tlilcmıcrı hattı nrac:mda knlmıı:ı 
bulunuvor. 

d n udmesiı Q n eolayı bozl l
mu5 ve t:.ıth' 1 • 1 b'!i • ti ka''.11a. 
mtstır. Bunun i"ln bundan sonra 

l:ab•JI: idare ve hesap lıeyct'erl 11(1 
sene lçln tecdit v cemiyete karşı ~ .. 
mimi nlllkll göııtel'('rek mesaisini ter. 
hll ve tesvlk eden lzml r m bwru ve 

cJmhurfy .. t halk partisi rellıl tatnnbul 
mU!ettt:ı muhterem Reşat Mlmaroğlu 
mU.:ssls ıı.7.alı~a 1nt1h p ve klUbiliı o.. 
ı..:ı nlzıır.ıruı.me inde ba:ı:ı madd"lcıin 

tndıl teldiC!l yUksek hUkClmet makam 
lanna ıırzolunan ileride tPtblk cdnı.,e
Bi dJ;tlı.Ulen turizm programı umumi 
l:ley··~Q tnsdik edllcrelt celseye nihn 
ye" ve hazır bu'unıın hilcUmle nz ya 
toplantıyı ınUtc..~ı.ıp h füe\ inde bir 
c v ::ı~ afeti vcrıımı,ur. Mmn söz SÖ) le iklcı ını kayıtsız o

lnrak kııbul etmiştir. 

Kahire, 16 ( A.A .) - lyi hıı. 
ber alan mahfillerdeki kanaıw 
göre Almanların tazyiki netice. 
s'm.ledir ki Dil:.- D'Ao:ota lııgiliz 
tekliflerini reddetrnişti . Aynı 
mahfil'ue gorL! bu red ~vabı a. 
zerine yüz'crce ltalyan kndm ve 
çoct•ğunun hayatı tehlikeye P" n. 
ruzdur. ÇünkU harp eden lnf"i. 
lizlerin sıvil halkı him::ı.ye için bir 
kısmı kuvv~ t a'.\'Trmaları nıUm. 
kün değildir. M:ınmafih civar 
mıntakalardc:n gp}nn lıırçok si_ 
vil Adisah!l.baya sevkedilmic;tir. 
He~lerin İtalyan zulmtinden 
inti1'am almıva te.cıQbbli.s ettikle. 
ri llakinr ·a bir alA.m('t ·o~a dn 
rerli kıtınt mens.tıp hı lraç:al:. 
h: .. · 11apulcu cetclcri tesltil etmiş. 
lerdir, 

50 ve 100 r;.-cı_rn'ık tura1ar ha
lınde yi' n inliJ.lcri satılabilmes: 
de kabul cd'lmiştır. 

Halkın nldanmamnsı kin bu 
ip~ik'crin Uzednd" miktar'~ · 
s rnh"tle i~arct cdi'ec"ktir. Bu 
karar. lngiltercdm gelen bu ne· 
vi ioliklcrin piyc..s da mevcut ol
d ığu mliddetçe devam edecek 
lüzum gör\ıluüğü zaman ikinci 
b:r kararla. ka'dırılncaktır. 

Almnn iktısat heyeti 
Japonyada 

Toltvo. 26 (A. A·) - De\let 
m:lı}:ıv~ri Vohltatm r'yn eti ltTn -
da buJunnn bir Alman i' tır.at hr. 

(Buna alt diğf'r haberler S Uncu 
'l tyf'\mızcl:;.(lı r.) 

General Papa~o1 tekaüt 
edildi 

yeti lmgün Hsinkingtnn Tokyoya Atimı, 27 ( A.A.) - Gn<'ral 
muvasalat etmistir. Heyet hnrlci- Papagos, kendi talc'bi Uzcrine 
ye mi!.St>ı,arı Ohnşi \'e Jr.pon tıca - ı tekaüt edilmiştir. Bacıvekll ~udP. 
ret müın sstııcrl tarnfmdan istilt- ros harbiye nezaretinin idaresini 
bal edilmiştir, eline almıştır. 

Yunan harbi ingiltere ileJ 
y=~~:ıa~~~?;tan!.Bh~~- Çin arasınd~ 

vetleri, dUşmanm son derece p 1 
şıdetli tazyiki karşısında. g.ın ara an a ması 
çekilmekte1.ir. Dümdar kuvvet- • d"I · 
leri sarsılmaz bir azimle hnrbe- ımza e 1 cı 
dere!.: Atinaya doğru çekiliyor. l"\01\\~rlt. 21 (A. A.) - ~ 
lnr. gUnU VAŞingtonda. yeni bir ıJ. 

Atina ga.zeteleı·i dun Yunanis. 1 Çin pnra anl~ması imza! 
tandaki Brltanya kuvvetlerinin Anlaşma~'I İngiltere namma 1' 
~ekilmokte olduklarını bildiri- liz hazine mümessili Frederlk 
yorlardı. llps, Cin ruı.mma da Çin mally• 

Bu hareket munt.arm şekil- şnvirlerlnden Soong imza etın 
de devrun ediyor. Korent körfe. !erdir. Soong aynca, Amcrik• 
r.:tıe lıd.kim dağlarda. büyük bir 1 7Jnc ne7..::ıreti ile de bir iptidai 
harp cereyan etmektc<iir. Atina. lıışma ımzalamıştrr. 
ya 70 kilometre mesafede ipia. Var.im:tonda:.t 1ngtıiz bU•~ 
yolu ci\-armdn-ki dağlard~ lıar- çiliği dUn şu notu n tmişt:it" 
bediliyor. 939 senesinde Çin paraanııll 

Atina ge.~Ieri Tennooil mu- tikra.rmı temin maksadiyle JJ 
harebesini harbin en ~tin çar_ si bir sandrk teş1dl edildiği ~e 
pı~:ınası addetmektedir. Alman. müesseseye ayrıla? fon'dnn 
hır ağır topçu ve da?r,alnr halin- milyon sterlinlik bır kısmm :1ıı 
de pike tayyareleri ile taı..nı.ız 1~ hnzineSi tarafından garantl 
etmişlerd·r. Brit.nnya to~nsu dilmiş bulunduğu malfundur. 
yılmaz mukavemet göctermiştir. !;illi' huin~ı bu. garar-tfyi 
Düı:mıan bire karşı on nisbethde r>:.ırc:.qı olım y, ..... 'l1 st_:rllne ıı 
olduğundan nihay~ t gcci<le giı- ran f'\Zla temevvUç ~~terrıt 

1 

mesi zamanı gelince Britanya l>nl"""' l!flV"' n,,, ve C'h pe.rı' 
kuvvetleri hattan y nlmadan istikrarı hıı.kkmda yanılı:ı.n ın 
çckilmişlerdiı. \'eleye istinaden vermiş bulıJll 

Almanlar bütün Yunan ceferi yordu. ~cç:n iThkfuı~ı;: t 
esnasında ve Tunnonil geçidinde hUkümeti Çin hükfune 

v • w ne bu mal· tln beş milyon • 
cok agır zayıat::ı u~a.ı_nışlardrr. liıılllt bir kredi açmıştır. 
Bu zayıat tekmıl Brıt.aiıyu kuv. btikrnrmt temini için alma~ 
vetı:rı .mec:n.ıu dan fnzladır. nik ,,,ali tooh'rler J1o'-'·Ttıda t1' 
Z ~ı ettiklerı tank .ve top.:ır d3 kr·.,..ler cerevan E"fm'qtir. 
Brıtanra kuvvetlen mecmuun- Bu müzakereler bugün v. 
dan Ç?ktur. da t:ı~lllz ın-auy .. t hUkO.mcU n 

Bir Frcdcrllt Pilips vo Çin hU~ 
na.ru..ıuı Song tara!nıdan imzal,; 
wılll§mnyn mUnccr olmu§tur. Esliya gazetesinin 

bir makalesi 
Görünüşe göre yarın ... 

yazamıyacagımız §ey-
leri bugün yazmak 
rnecburiyetindeyiz 

Bu mukavele tn=:iltere De ÇIJl.ııl 
sında mail sahada yapılım lf bWl 
nln yc.'lı bir tezalıUrUnU teşkil e 
ta ve iki memleket arumda.ki d 
mUnuebctlerlnl tcbarUz etUrme 
Bu 'Ulla§ma Amerika lle Çin a 
bugün imzalanan ve Amerikan 
ile Yuaı:: arasımda bir rnl \-ar:eıı' 
sl.ıılni !:ıtlbd!lf eden aynı mahıyettl 
mukavc.eyo muvazi olarak a!ttt' 

A ina, 27 (A.. A.) - Atina a... ml§tir. Amerikan • Çln anl"fUl_.. 
jansı bildiriyor: cibln::e de diğer bir s:uıdık kurul~ 

''Estia" gazetesi dUnkU basma .. 

hlcshıde bilhassa şöyle demekte
dir: 

"Görti Uşc göre yarm lıuhaldo 

~·azamı; acağmıız bazı ~ylerl bu
gün yazma1t mecburiyetindeyiz. 
Altı ny kahramanca devam eden 
m 'c:ıdnle esnasında Yunan gaze

teleri Yunan ordusu ve milleti ile 
tam bir temas hclindcydi, Şimdi 
Yunıın .milletini acı günler bekli • 
yol'. Bu giinler maddi tshrnplnr 
d 1ayrnivle değil, "1l!ılarım k~tla -
nacam imtihan d:ılayısiyle acı o-
'\Ca.ktır. 

tır. ı.meriko. 50 milyon dolJ.r t.ı 
da Yarn satın alhıa.ğı taahhUt et 
tcdlr. Bu iki sandık Çin hUkQnı4(l 
rafmıten teokU edilmek U7.erc b·ıl 
birer letlkrar komisyonu :ıf!tLrtfetl 
idare edilecektir. KomlEyQ~ar 
kiı1lde:.ı mürekkep olacn'ttır. 
UçU Cirli, biri Ç1ıı hllko.metJ t3 
dıuı J. 

0'l'crikan hazlnC'slnln tavd 
,.~,.""'i mU~nvi,. er arasında aeÇl 
tir. Bir Amcnkalı. dif.erl de 
tınzlne&lnln tavrılye cd~eğl mUt 
sıs1ar arasından inUhap o!un~J 
lrıglllz aacaktrr. 

Amiral sakaloryunu" 
Yunan gençlığine me 

Bu ıstr~n· rrn U" ,., pı•rt>('";-· " Atımı, 26 (A.A·) - B 
tıımn,...·vıe knniiz. F'p'IMt 1-'.ı ,... ırJ .. muavini Amiral S9.kella.riu ve 
det kinde altr ay müddetle Yun-ı- biliye nuın Manlııdakis ~ 
nfstana ~an ve sere! VC"Cn fart- hl\kiımeti nnmmn milli gençli) 
b•Ierln ynrine baRkn '"un f ... _ ltilfıtınn ll§ağıd::ı.kl mesajı g" 
letlerinln kaim oı ıa,ı 11\zım~clc - tn1~1 "r ir: 
cclı:tir. Rflçu.'c Yunanistn: •ın tam .. "F.,eJadnnrzrn ke.hraman lt.,sıl 
mivle ri'.1'hırııırnk b' "·~ bir im • sulanmıç olan mukaddes toP 
parntorl .. ;;.<ı. knl"flr dıırrr"'"Tn' ~"TI'' mızı müstevli tiğni ... ·or ve or 
eden sru-s•lmaz fıiııl!yctl, n.skcr ve zulf..m ynrııyor. Mağdur ıııll 
harp m lzem"leri 1 n'\ı: ....... """..:ı., .. a - istikbali ve ümidi olan siz 1 
de-tce U tt\n1ni'F11 venmrı;,, T"'' ı-tr - gen<,:liği ces::ırf'ıtiniti kaybetıll1 
dir ol n ~p,,,oi lt11lı.!"?J11P"'''· ;.ıı·,..ı; niz. Ş:ınlı vntruıımız mU vU t 
tam bir onl•f\...,ntlp , ... !"'°., ..... _ ... , .. ft_ 

gat yerine şimdi cebir, m ~dura ne 
m'lli tcv kktil ve ycr.··-.H'z Yu .. 

Bunlnr 'kolıı.y bir takdiri C"ll=edecek 
yakın bir zaferi temL'l edec,.k fn~let 
ıcır değildir. Fakat bımtar bir milletin 
çctln imtihanıan yare.sız olal'l'.k geçir 
mc.cılnl ve ger. n altı av içlnde1tt lm.h . 
ramanlıklar kadar ona gerer vermesi.. 
ne menar oıacalt faziletlerdir. 
Şunıdan eminiz kl hl'ld'ı:el,.rln hakJ. 

k1 lnki :.fınm bU !Ut bir klrnırnı öt" 
renm~k imktuınıı bulamıyacamr.uz bu 
mııvAltkat devreyi gcçlrirlken \ ~nan 
mnıeu bu fıızilctlcri göstem elt ve 
bllhruısa katı ve sı'u bir milli tCBanUUe 
ha e:<et etmek lktldnrmı kendinde 
bulacaktır. 

Yunan mUletl bu suretle vakur, mağ 
nır ve dalma ayaktn obrak kendi.sine 
sabır ve en.it tavsiye Pdcn hristlynn
lık dlıılnln ahkl'lmı dairesinde hUzUnlc 

"trgasllc ilk defa karf,rln.Ş 
11.Hlc;tevliler her şeyi ; ap&b~-" 
Fakat Yunan ruhunu mah?'°· 
mezler. Yunanlııtruıı infisah~ 
tarmnk için onu kalplerinizde 
lnmak size 11ıttir. Çünkü yuıı 
tan ruban, fikren ve medenliıl". 
kalplerinizde kök salarsa ~ 
şeyden pervası olamaz. :rvrnst 
nln bula.ı;ıklığı ruhunuzun da 
lcrlne kad:ır nufuz edemez. 
rıunan çocuklarının kalbinde 1 nak bulmuş clacak kirlenıno• 
nlstan hürriyet Mlneşl par-_., 
zaman t · rar b"ti.mlUğU ııe GV~ 
caktl'l'. Ruhunuz Yunanlılrkl• t 
bu olarak durunuz. Ve Jlln~ 
s bırlı ve ba.b3.larmızm, kard il 
rinizin bütUn yaptıklarile ~.~J 
znt sizin yaptıklarmrzla iftJY, 
derek ve bütün bunlara la~ 
rıı.k bf\kleyiniz. ÇUnkU maf.10P

1 
medik. Çünkü altı n~ mUcl~etlff 
gibi bir in:paratorlngu ezdi1' 

yo'una devam edecek ve gecirdl~l hu cak lOO milyon nUfuslu bit 
çetin luıti . .ını ım - ~~ .. .Jhln sü:.:.lerl mu ratorluk bfai nr~:ndan \'U~ 
cibln ;ı • lıiç lttm.sPnln kPndlslnrlcn ge 1 rine r,ekll llk· Mn~Hip cd~ 
ıi e• 1"1 yE'csğı bir radı 1-rte ml.lncer muvnkkat~n <'ekih.Jk. çunttU 
olncn~ını bilecektir. zam ve kudrot ölçUlmez bit 

İtalyanın Amerikadaki 
deniz ata~esi ayrıldı 

Nevyor7•, 0 i ( A. A.) - Ste. 
fani: 

İtalyanın Va1ingtonda.ki deniz 
at~si Visamir,ı.l Alberto I..ais, 
"Mar<'hese Comilla-c;'' ismindeki 
İspanyol vapurile hareket etmiş
tir. 

ratorlu;_;un öncilsil bulun ~ 
Ve bu imparatorluğun yaıııb 
Imılımrz ikinci Jorjun id;,c.ıı ~ 
da savaşa devam cdiyoruı. (1 
E'nnleyh s:Lbırla. ve nihai zsf6 ~ 
z5m olduğu iman. o fikrinizın ~ 
hunuzun bUmyetini muha! ıJcl 
diniz. Tek bir Ma.m gibi JJl 1 
olunuz. Ve Böylece imtnı:ııı ~ 
sinde Yunnn cemlyetine_~~.ıJJ 
diniz, cessret veriniz. Y~ 
Jet, yaşasın kral. .. 



Z1 N t S A N - 1941 
f!!:r 

iNSAN FiYATJ . - ~ . . . . . ... ' ,. ~ ... , ,;,...;:/!~~ . •• ,, ... * .... • - ... ' - ....... _....~-~ ~~...-~:~ ... cw-' 

Milli küme ma 
lstanbulda 

İngil eıe i 1e 
vusl.ralya 
aı sında 

ç ııa 
Bazı insanlar vardll', e.lm!Mitan, insan, öyle bir cevhenlll' ld ona 

IUliUca eşyadan anlarlar, Eıtki bir kıymet biçmek kabil değlkllr, 
~ ecdat yadlgin bir sUlM, Abalı 1'hı1•, Kütahya.da bula. 
kalam bir ~ürke, palantalı bir en- narkea har·- gider, N...-ettın 
fire kutusnna, bir (Çeşml bülbül) Jıocayı da beraber gotllriir, Göbek 
e, ipekli bir halıya, bir Çin ~·azo- t.&şmda &aradan bundan konu.5U1'-
81Qıa bakıp dcğerlerbll tahmin c- lal'lu:ıa, iftocayı 9fSJk*nelı:, bir Jiti
doı-Jer. Muhakkak k.I tahminlerin- fo Mvurfmak için Mrar: 

clo, Uo eksik, beş fdla isabet var· - Bana bir paha biç! Kaç ~e 
dl!', Ve bo nihayet bir ihtisas ~1- ederim ben! 
dir. Hoca ha, cevaptan hiç lakmır 

ŞiaıdJ ele, bu lbtbu sahibi bı - mı? Benlem Jallllbnr: 
llaniarıa, rehin lizerlne moamelo - Kide aqe ! 
)'apaq b:wblardald, mezat yOl'IC· 'ltmutaak ba flatt UllDIU'! 

l'fndckl muh.ammlolcr arasına, in· - Amma pptın ha! der. Sa--
8aıılara kıymet blçealerln kant~ rmClılm fıta 7aln• kutı .qe c -
inır 1 itiyoruz. der. 

/.Spor Maskespora 4-2, e· 
şiktaş Harbigeg~ 2-0 alip 
Ankara da 

Avustralya harp 
sonuna kadar · ngilterc 
yanında harhedecek 
;) dJ y, :;.o (A.A. - 1u ter il 

Avusturalya ar ıncla lhtlll! ulun 
duğunıı. d lr A1'llanlum yaptığı pro.. 
pag!tndalan Avustumlyıı. baş.döl. 

muavi • Fabdcn <'k•.ıp etm1.ştlr. 

Fabden, Alm:ı.n proı:a •ru: 1acılnnnm 
tAblyeıcrinl ô ğişt.rmdcıi '!l::ımgeldl. 
ğlnl söylemiş ve d ml.ştlr kt: 

- BugUn Alınan prtıpaband.:un, bU. 
yük Bı ı taı.ıya ile A vustumly«ı arnsm 
da lhtilllf ç·ktıgına Al an mJ!letini 
ve bitaraf memleket\crl ~ ndırm k 
istiyor. Şun· herk s bll in ki, A nıa. 
turalyn 1nı;1lteren1n arkasmdr.ı tek bir 
kUUe gibi snp .ıı.ıam duruyor ve 
Balkanlarda lng1Jiz ve Yunıın !otala· 
rlyle beraber :ılunmaktan ıııUtt.ehlr. 

dJr. Avusturalya ~pamtorıugunım 

bir zvu olarak harh<'tın ktcdir B • 
naenaıeyh nllıat zafere kadar lthdcsl· 
ne dü e11 vnzlfe:;I ifa edecektir. MU=
herct ettiğimiz da ava knşı katiy• n 

~ Uk defa fiat biçen Al. - ilen de aten ona paha ~ 
rnan alimlerinden biridir, Onun ttm. luanlar, velevld etcndlmtz 
b~ladı;., ffat cet\'ellnde i118&1llı&· gibi elhnglr ol...ıar da bir para et
l'IJl değeri §O suretJo tcsblt edil- nıcsJer. Yana yok otaau, toprap 
~r: kal'llMU Nr •eneye kıymet biçi

On be,, yaşmda bir im; 2'75581 
11'aılk. yeni dolan bir ~ttk MO 
11'aıık, altmrtmı g~mlıt bir i~I 
lia,&15 frank, otu• yasnula bir 

~ %41,%70 frank, ayni yaşta 
1' erkek %88,965 frank, 50 ya ~ 

illada bir adam 188,711 frank. 
Cetvelde yctmıııı apıılarla mu

!le\'flertn luymc.U sıfır olarak göe
~rillyor. 

İlltııa11a erik gibi, ilhana gibi, a· 
hkk.b. gibi ftat blçm kte De ~ 
"- "'&r eanki1' •• :Bu llmI, felsen 
bip daVMlln hallini gösteren bir 
fo11n111 do değil ki, lnsa.nlık, bo

a .. bir ,ey kuansm, DODA sade

tti de ıtaı"latanlik derler. Çüntru, 

Bu ne reami? 

. 
G 

~ 
' ( 

lir mi! •. (Ba fıkrayı l&1r Ahme
di'ye de atfec1erler) .. 

O. betlDcl ura nuaran, insan 
fia&ında tıodenal mi ur, tcreffü 
mU f,. Bun h&kkmcla kat'i bir 
hüldlm verllcm<>~ de, son yıllar

da V.ctısadi dorum yüzünden çı. 

kan sava.,tan da anıa.,dıyor ki, bu 
giln tn~nm kıymett hl~ yok: Bak 

aann:a, ke>yunlar gibi mezbahaya 
sevkedlllyor, Alimler insanlara kıy 
met bloerlertten, bir k111ım eller 
de ln8111l ~yort 

lnat.ıı kan.dal olaa getirmez buna 
takat! 

L/\F.DRI 

Bir lnn'şun kalemle dört kÖ§e içindeki harfleri A dan Z 
)e kadar 8rra ile birle§tirlniz. 

Bet kibritle 

1tu İ3eş kibriti türlil şekillerde 
aa Uanarak, 2. a, 5, o. ıo, 11 
~ l1Ilarmı yazmak mümkündür. 

<l1.lnızt. ~ 

Çivi oyunu 

Kutu oyunu 

Bir madent kutu almrz! Oyna. 
nacağı zaman kapağını kaldırn
smız ! Çapı sekiz on santim, yük· 

sektiği de zıpzıplarm yUksekli. 
ğinden biraz fazla olsun. Kutu. 
nun içine yirmi kadar zıpzıp ko· 
yun! Bu zıpzıplann dört tanesi 
siyaha boyanmtg olacaktır. Bun-

lan öbür zıpzıplarm içine karış. 
tırrn! Sonra kutuyu elek gibi 
tutup sallıyarak. bu dört siyah 
zrpzıpı bir ara.ya getirebilmeğe 

çalışın! Bu meraklı ve her zaman 
oynanabilecek oyunda, kim daha 
çabuk dört zrpz?bt bir araya ge. 
tirebilirse, o birinci sayılır. Si· 
yah zıpzıplarrn sayısını azaotrp 
çoğaltabilirsiniz. 

Eskişehir Demirspor Altmorduy 3 - O, 
Gençlerb'rliği Alfayı 3 - 1 mağ Op ettti 

Milli kUmo dcplAsmıı.n maçla.n- ı ke.rrenıe geçirdi, Mükerrem de üç 
nı ynpmak üzere Ankara.dan şeb. metrcdon hafif bir vuruşla takı
rimlzc gelmiş olan Harbiye İdman mmm üçüncü golünil yaptr. Niha
yurdu ve Maskespor tnkmıln.n ilk yet 20 inci dakika.da. geriden bir 
knr§ıla.şmnlarmı dün Şeref stadın.. pas alan Maskespor sağa.çığı topu 
d:ı dört bine yakm bir knlııbalık biraz sürdükten sonra uzaktan sol 
önllnde y~ptı. Birinci müsabakada zaviyeyi bulan bir şütle takımının 
lstanbulspor Ma..~kcsporu 4-2, birinci sayısını çıkardı. 25 inci da. 
ikinci müsabakada da Beşikt.aş kikada İstanbulsporlular b.jr gol 
Harbiyeyi 2--0 mağlüp etti. MU- dah~ kazandılarsa da. ofsayt. _üç 
sa.bakalaı m tafsilatı şudur: dakika sonra. topu santra.dan wan 

Kadir şahsi bir gayretle sUrorek 
bütiln müdafileri atlattıktan son
ra dördüncfr lstanbulspor golUnU 
do attı. Bu golden sonra oyun bL 
raz fa.vllu oluyor. Ha.kem sık sık 
ihtar vermek mecburiyetinde kah. 
yor. A:rtık Maskesporlular d:ı. mağ 
liıbiyeti kabul etmiş görünüyorlar. 
l<'aknt 44 Uncu dakikada sahn or
tasmdn topu ynkalıynn Mnskespor 
mt>rkc>z muh:ıcimi ani bir çıkıs ya
parak topu sUrdü, lstan.bulspor 
müdnfileıinl atlatarak taknnmm 
ikinci golünü de yaptı. Ve oyun da 
bir dnkika sonra lsta.nbulsporun 
4--2 galibiyetile neticelendi, 

lst.spor - Maskespor 

Bu birinci mil ab:ıka hnkem Şa
zi Tezcanm id:ı.rNdndc yapıldı. Ta
kımlar sahada eu kadrolnrln yer 
almL.,lnrdı: 

lSTANDUI.SPOn: 

J"ikr<'t • Sefer, Hayri • lumr
rcr, Rittu. ()eliıl • Tıu·ılt, S ley
man, l\IUkerrcm, Kadir, İsmet. 

MASKF.SPOR: 

Refet • O!mıan , l.\l<:lih • Reşat, 
Celil, li'ikrl • ec,·dct, Adem, R<'
fet; Ahmet, Kenan. 

Oyuna Maskesporun soldan in
kişaf ed<'n bir akmile. bn,.'11D.ndı 
Mukahil lstanbulspor a.kınmda SU. 
lcymanm bir n.n teredrlUdU takı -
mmn bir gol knvbettirdi. Oyun niü 
tcvazin ve süratli olııvor· Da.ha zi
yade nefes ve cmf'riive dayann'l 
iki tnkım. Bmıinci dakikada M s 
kesporlulnr btr kornc>r kazanıyor • 
la~n da istifade PdPmivorlar. Bir 
dakika sonra MllkPrrcm l·alc-ci iıl' 
karşı karmya kl'löıih hnldP top•· 
avuta atarak mühim bir gol fır 
satı kaçırdı. On be.! inci dakik-ı r • 
şekilde gcc:tiği halde iki taraf (lr 

Mkimiyet kurnrnııdı. MnskPspordn 
da aşağı yukarı bütün 1akım1un -
mızdalrl ayni lın.stnlık var. Jfale ö-
nünde ı;üt atam1yo'!'lar. Nihayet ıs 
inci dakikada r. spor lehine olan 
bir kornerden istüade eden Kndir 
sağ zaviyeyi bulan bir şUUe 1stnn
bulsporun birinci ,olünli attı. 

Beklenmiyen bu savı MaskMpor 
1ulan harcketn getirdi. Şimdi mü
temadiyen hUcumdalar. İstanbul 
spor müd:ı.faası tehlikeli dakika • 
lar geçiriyor. 24 ünci.1 dakikad::ı 
Sefer hatalı bir çıkışla bir penal. 
tıya sebep oldu•·sa da M-ıskespo • 
nm Rf'!ş!!dt bunu kalecinin eline 
atmakla mUhim bir gol avantajı 
kaçırdı. Oyuna nisbcten Maske • 
sporlular hil.ktm, fakat futbol bil-

Beşiktaş - Harb. idman 

Sıra gUniln an mtlhbn maçma 
gelmJşti. Herlı:('S lst.snbul ıµunpL 
yonu Beşiktaş kanmmıda Ankara 
ikincisinin nJacağı neticeyi merak
la bekliyorlardı. Nihayet takmılar 
sahaya çıkarak mutat merasimden 
sonra şu şekilde sıralandılar: 

BEŞİKTAŞ: 

l\lehmet Ali • Ynrn7., Alımct -
m fat, Halli,, Fe 'Zi • Uayri, Hakkı, 
l'lül1rl1, Şc~f, J<:şrer! 

Il.\RBİVE 1Dl1AN: 

r"dı 1 • lfn.,fm, l\Jiinir - Ync:ar, 
\I ~i Suohl • hemal, Mehmet, Er
tu•rnıt, Bürlıan, Ali· 

Hakem Sanıllı Duransoy. 

Harbiyeliler ovunn soldan inkL 
s:ı.f eden sUratli bir akınla ba.5la
ılı. Oyun çok sUrn.tll. Top mlitema. 
diyen iki kaleyi 2lvaret etmekte. 
tJd taraf da blribirini deni}or, ''e 
hakim.lvP.ti Jehlerlnc çevirmei!e 
uğraşıyorlar. nokuzuncu dakiknda 
Bc>siktM kalesi önünde mUdafiler 

btr penaltıya sebPb oldularsa dn 
hakem bunu her nedense v<>rmc
di V<' haklı ohrak da halkın pro

teı::tosuna maruz kaldı· 
BugUn B e ş i k t a ı;; 1 ı 1 a r mu 

tadm hilflfmda verilen kısn pıı.slnr. 
la ovmıyorlar. Bu nrndn. ŞUkrli ile 
Sı:>refin ellı:orine r,il?el fırsatlar geç 
tı:ri haldP. topu avta ata"I"ak bu gol 
mmrıtailarmı knVbettllc>r. 

Yirminci dakikadan c.onrıı. Hnr -
biyeliler BN•iktaş nISif sahasına 
yerleştiler. Si\'alı-bevaz kalesi üs. 
tü'3t~ tchli!tC" g<>çirly~r. Biraz son
ra. Beşiktaı;hlar oyunu açtılar, 
Hakkı çok gilzcl gollük fırsatlar 
hazırlıyor. Fakat hemen h<'r fır • 
E.:ı.tta gol çıkarmasını bc>ceren si
yah-beyaz muhacimlNi bugün çok 
beceriksiz. Harbiyeliler de hece • 
rfr.sizlikte BC' itMlılardan aşağı 
kalmıyorlar. Vakrt ilerl"'<iikçe oyu. 
nun sürıı.ti de 8.7.nldJ. Nihayet 34 
1.inı-ü dakikada Ha1tkı topu geriler. 
den aöker<'k Harbiye miidafilerinl 
atlattıktan sonra uzaktnn snğ za -
vivcyi bulan bir ııUtle Bc>Rikt~m 
birinci poliinü vaptT, Bu r:old<>n 
sonra oyunda bir tevazUn hnsıl ol
du. Simdi Br~iktaııltl"r da'lı:ı t 0 h11 
keli oluvorlar Rıı arad!l lıir Har
biye akmmda Ertu<'l"l.ıl Jrtızel bir 
fırr:atı heba C'tti ve dakikalar ilc>T. 
lc>di!rC'E' de oyund:ı. sertlil: basladı 
Ve birinci dc>vre bu cekilı'lı> 1- -O 
Brşikttın lE'lılne neticelendi. ~ 

fKtNOI DEVRE: 

Oyuna Beruta.., baslad~ • fuka • 
bil alı::mda Hn.r'>İVC'lflf'r bir frikik 
'k .,.!UldYlarsa dn ktlf de <'dC'medi
ll'r. O 'Un duT"Mın o uvor. Yava~ 

lstck:ıi.711k göstcnniy :tz. 
Parı mento ön~mUzd kl e.vm ba

!!Jnda toplanarak AvWitUral'j.:Ulln §im 

diye ltıı.d:ır oldutundıı.11 d zl3'a .... e na.. 
sıl 'Jır narp gayreti aatfcd! ğlnl 

kararıacuracaktır. 

" vııdr ' 
tayyares; ,, 

An eri ac a 
alacak bir ,ar 

yapıhy 
NC\')Orl•, Z (A.A.) - [) ;ı.ll N a 

gazetl'.sının yazdı~a or "R pul 1 
AvlaUon Corporatlon,. fatr kalıı.n 
kmd:ı. ço'k kuvvetli y n b r av la • 
yares. çıko.nıcaktır. F ı ı yyarc 13 
bin mctrryc k d r yUI l' 1 c kt r 
Bu av tayyarcll' tev 
duğundan yıldırım t 

yavM Reılkta.~hll'r ovunu Hn'r~ • ıacaktır. Tay;ı.car r r .ı tu 
ye msif. sahasın intikal ettirdiler. tuluyor. an<' . t<;ırt:r. ın n.ı btn bf:y 
Fakat yıne gol çtknramıyorlar. Bu , gir n•ıvvetır r old u " r b.Ur. 
aralrk t 0 'knnda bir değişiklik dC' 
yaptılar. Sükrü saS!aç1~a. Sabri 
mE'rkez mühn.cimf' r:e('ti ı::.iroili sarr 
dn.n ini~~er tebliltr>li oluvor. Top 
mütemadi •l'n H rbive kıılı>sinn<> 
dolasrvor. Fnknt 1 rıkr'irin fer<>1dir 
ovunıı gol olm0 o:cma m'lni oluvor. 
Hıırblve muavin hattı l"Ok bozıık 
ovnuvôl'. 30 unC'U d'lk!Jcad'l ~ı>refin 
fevkardE' bir vo1 e ini. 'Rf>dri a\'111 

ncf<>s"tte bir plonio,,1 .. kurtqromk 
muhakkak h"r rro11' rn~ni oı.:ıu. Bun 
dıı.n sonrn H!'r1'iv<>'i1C'r BPc-U.•ett 
tazvı~rn~ n kurtuldu} r. Si?"ldi bC'
raberlik sayı mı c1karm'llt icin 
canh b 1:11a , .. ,l~rvorlnr. Fakat 42 
ncl ~31-'lr,.~a FhrMvP kalesi kans 
tı. Ec;rcf·n orta1<>rlı<1 tona Sfikrü 
yettcıti. l{all've C'Pldi. top k':ılPrive 
carparaı: rrE>ri "'<'1di tr-1 JTr ·veti.cıen 
~Ukrü ik·ııri bir Vl•ru~h tornı ~ ;;.. 
b.rn b•knrnlr 'Rf'cı·ıtt"r.,, ikin!'i .. n. 
yısmı da r•l(<ı.rih VP bıı wüear-ıkrı 
da bu !'C'k.lde 2 --0 Be ikta.<t n gıı. 

libivı-tile bitU. 

Ankaradaki maçlar 

Ankara, (llu u i) - Bur.ün 
(dün) Ankara.da vap1lnn ma<'larm 
netice><ti nunlardır: 

Eskiş<'hir Demlrspor taknnt ilE> 
tzmirin Altmordu talmm arasında 
oynanruı maçta E ld!;ebirlll('r 3-0 

Şubeye da et 
Rc~oğtu ~-ab ncı f!sl erlUt şu n.. 

den: 
Beyoğlu ve Beşıl:taş Mmtal<aıımda 

ikamet ed~n abancıl T ~ ubemiu'c 
kayıtlı bulun n ve c ııunmı;ı.an y1.lk. 
'sek ehilyctnam 11 ve ehllyctnsım iz 
kısa htzmeu•ıertn 25 4 ııu tn 'ıın • 
subcmlzc mliraC' t et.>n ı rl l!fın olu.. 
nur. 

Emlnünll n l<"rül• şuoo "l{len: 
ı - Muamclcs.1 t kemm'.lJ etml§ 

kısa btzrıetll yUltıı k a•kcrt ehlıyet

namc.11 ı~rle ask rl ehl ctnam JI ol
mıyruılıır. 

2 - ~ sl~crllğini tam hlzm"W ola
rak ya~hktan so,ra tah ıllerlnl lise 
ve:ı;a cJ 1'11 yU t k d ccyc çı':aran 
ıardıın y Cet ub v olrr 1 ı thcnıer. 

3 _ Yukard ki evsatı haiz k a 
hizmetmer s vk c J!.le kle..Wden n:l.. 
fus ctızoan ve ı rk 'P v slkalarlle 25 
nisıın Nl t rllllt e lm • şubeye mu.. 
racaatları nıı.rı olunur. 

======= ~~===== tzmirln Altnıorou t kunmı Y n. 
miştir. 

Ankara Ge-nc1,,rhirli1'i ile t"'ıni • 
rin Altnv tnkrrn111n nr ""'.'f,,lrf m " 
dtt, zevkU bir o t ı ~ 1 
Gençl0rbirliğinın r-n i'"'ivl'tll" neU 
C'elanmic-tir. 

gileri birıı.z noks n. 35 inci dakika. 
da merkezden inkişaf (>den bir ls
tanbulspnr nkmmda MUkcrremden 
bir pas nlnn SUJ"yman raviyevi 
bulan bir vurusla lstanbuls~onın i
kinci gohinU de yaptı. Ru gol dC' 
Maskosporlulan ~ ıldrrmadı. Yine 
hücumdnlar. Fakat bütün C"lışm'l 
lor netices:~. Ve birinci devre bu 
şekilde 2-0 !ctm•1>ulsporun gall
biyetilcı neticelendi. 

tr~. ,,...,.ın "' Mn,:,.,... l•,hnln! ~nnl~~I~ >)"31: 

ı TRKÇE SöZLU ve (TEKNtKOLOR) T ABtl RENKLİ 

NAMUS BORCU 
(KAHRAMAN FED~l ) .. . 

Yalnız •PEK sinemasmda büyük muvaffakıyetlerle gosterılmektı~rl•r. 
--Filmln uzunluğu dolayıslyle seanslar saat 11,15 teıızlllı.Uı, l.45, 4, 6,15 ve s.50 de 

İl{INCt DEVRE: 

-fümllBI ;. ' ı •n""' • :.j', ·ı~ ~ • .. 

ı 1ı 11 '1 ·!. ; 1:1 ' ı, .. ' . ' 
Ça ~U'Yarlak veya kare biçiminde 
bi Pı Parmak uzunluğunda kalın 
ı. l' tahta kesiniz! Kalınlığı ne 
~ olursa olsun. Bunu iki 
lazn tan yere çakmtz! Bunun 
ğ\ı ortasına şekil A da gördü· 
~tta çivi gibi bUYilkce bir de-

btanbulspor başlndr. Bu devrl'dc 
Mnskesporlular taknrlarmda ufnk 
bir değişiklik yap:ırak merkez mu 
avinlerlni merkez muhaclme ge • 
çirmiııl<'r. İlk dakikulard<ı Nr kor
ner kazandı!arsa da istifade ede -
medilc>r. tstanbııl1:1porda da müdafi 
Hnyri sağnç1ğa, Tarık merkez mu. ============== avine. Rüştü sol müdafi mevkiinP 

Bugün T AKSiM sinema .. 
şımd13c ımdar görülen A • K k TUfl 

r sakınız! 

lilltSonra. aynı boyda dört yuvar. 
\.. !na.den alınız! Ortalarını her 
lllti 
1. . gittikçe daralmak mere de
•tlııı 
~ • Muayyen bir mesafeden, 

Cfllüo delikliden başlamak U· 

r.ere sıra ile bu dört madeni 
atıp, deliklerinden çiviye geçir. 
meğe çall§Dlız! Kim en çok, yani 
kaçıncı madeni yuvarla.mağa ka· 
dar geçirebilirse birinci olur. 
üstüste, biç mka geçmeden dör
dünü de ~ene bra.vot 

gcçmis. Oyun ~in" süratli oluyor. 
Bu arada da MaskPspor soliçi bir 
dakika içinde ltalect fJe iki defa 
karşı karşTYa kaldığı halde topu 
kalecinin eline atmakla iki mUhim 
fırsat dnhn kacrrdı. Ovun müteva
zin cereyan cdivor. Dnklka 16· Bir 
lstanbulspor akmrnda soldan tdpu 
alan Süleyman kısa bir pasla :M"U.. 

1 
:::;:: ::::.~.,.:: S 1 8 Z a Söz 
lı ve mf\nıldı bir fllın. yoz blnl~rce askerin ı tırlUdlc ve mllyonlıı.r sarll~le çevrilen muar.zam tarihi film. 

••D~Mmıı~ ıı 111m~ı ıl~I ıım-•~ llR.. ni!l1!llt.ı!lllı;~:ıııııl!']'I!! 
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Güzel AnadolumuZ : ıo 
ALMANCAt36) 
(Der hakkı Haber pztık8hııe aittir) 

BEN ATE R ı; NA T E 

Storm Storm 

AnD;doluga geçm.ek istiye 
taiıbullulara JUrdu tanılı 1 or 

-86- -36-

l. D:ıchte ahcr, leh mı.i .. se ılı-r 

hiiflichen Ancrbletunı; dcs .Bau· 
ren cin" c•ntgec;cnbringcn und tM'

ı:ann also die annıutlc;c l.nge s('(• 
aes Jlofcs oberlıalh ıles Trecne-

t. Fakat çiftlik sahibinin mülte· 
fit ikramlarına hiç değilse bir kaT
~ılık göstermcltllğin:ı 13zmı.gcldiğini 

M · A .LA TV A 
fln~'ICS in dl\.., l.IC'hl zu 

•.-.·a5 er gar ;;crn ?u hört•ıı ,..khil•n.1 

!. "Das mii~f't lhr \\ohl ... !\gen, 

Jforr Shıdio i," ht•ıı er an, "und 

hıı.t auch ı;<"ine <"ic:eıw BeTiandt· 
nlcı. Der ~lamnıef~ noch au .. der 
katholi .. chon Zcit ,·om alh•n Got• 

forJl'chen ni-.<-hof Srhondelcfl, 

tler drühcn in df'm "ii .. ten Turm

;cbiu r<-Sldierct, "o .. pi ter ılcr 
König selncn Amtmann -.iti.en hııt. 

tc. Mü. set niimlich "ı-.scn, lx'\·or 
ı-le Anno3 16'?1 da druot<-n dic 
!'\tadt ond dic c;rosse Jo:ldel'S('hlcu

"e bautcn, kam dil'! Flut aurh hier 
hen.of, und wa.'> ihr drunten dorl'h 

das l•'ens~r schet, war darna.b ein 
breit unıl mii<ohti~ wa.-.ser, S-0 mil 
selnen Burhten in (fon W11hl hl• 

ncfn~lng. Trleb ı.IC'h a~·r ıltunal .. 

nut allen M<-eren f'ln "Ud und /!C

fiihrlich Gc<;indcl um, die cıich J,I. 

kcıclclcr lıl~-.cn: ihr · "i-.-.t:t, dlc 
\"italicohnider unkr elem Godekc 
)fichel" unıl d<>nı ~tiirteht.ı:.er, elem 
.. ıc auf dr.m llamhur;::cr Gra..,hr04~ 

kt' den Jiopf h<'rnnter.rhlu~<>n.,, 

3. \'on d•·nen hııtte lrh ılf'nıı 

rrcllich wohr \Cmommen. 

.ı. Xlcht mindrr, da."<; selbi~c. 

"O 'i<' 'on clrn Han-.i'<>ti.dt.en• nder 
l{'n l\l('('lilC'nhurgem l!:f'~ct "ur
'••n, "i"h ortm:ılcn mit lhrcn 
:-hiff<"n elit• Trcene hirr hcrauf• 

•tirit~ret hliftnn, fılhrn ihnen M.r 

"rlH• \\"ald im fllkla•n "1lr· 

:i • .'fıırkto da... alı.o an und ~
:t• an<'h: "J':s "ird aher er zahlct 
lcl" nischor -.clhcr haJJe hier den 

l~iinh<'rn c•inf'n 

""l'°u ••• 

(1) gPrn ~heinen. memnun 
göriinmek: gı:>rn zu hörcn schei
nen, i<:itmekten memnun görlir
mek (hoslanmak) . (:?) stnnımen, 

bir ne::1le mensup olmnk, bir met:
şeden gelmek. neset ı>tmck, ir. .. · 
mek: dns Hnus, nus denı <'r 
stnmmt, mcn..cıup olduğu aile (ev); 
woher stammt ('r? nereden nf'şet 

Pdiyor? nereye mensup? (3) An
no: Sene, yıl. (ol) Hnn:ı kn~abıı.'lı 

halkı. 

de düsünüyordum; bu yilzden Tree• Anadolunun cenubu şarkiainde 
ne ırmağının yuk:ınsmda bulunan bulunan Malatya vilayetimiz 
çlftliği\un catlp vaziyetini tebarüz mesahn.sı 19310 kilometre m~ _ 
t?ttirmeğe ba ladmı ki o bunu i .. rabbaı, nüfusu ise (köy, nahiye 
~ilmekle pek memnun olmuş gö-o ve kasabaları dahil) 414 bin•kişi 
rünUyordu. olan büyük bir ı:ıchirdir. 

Merkez Malatyanın mesahası 
2. "Bay mektepli bunu söyle-

ise, 2805 kilometre murabbaı, 
.mekte ha.klısmız, tlcdi, bura.cıınm nüfusu da 97 bin kadardır. 
bir de hu~uet var.ivetı vnrdır. Eski 

Malatyaya gitmek için demir
Gottorp katolik piskoposu Schon-

yolunn tercih etmekmecburidir. 
df'ICff zamanında yapılmıştır, o ~ 
tf'ki taraftaki ıssız kule bina!imı Çünkü Malatyanm hiçbir taraf_ 

tan denire yakınlİğı yoktur. An
merkez yapmıştı, sonraları bura• 
da naibi bükiımcl ikamet etm~- cak Malatya birçok demiryolla
tir. Şunu da bilmelisiniz ki aşağı- rmın birleştiği bir noktadır. Hay 
daki şehir1 •·e Eider'deki büyük su darpaşa - Afyon • Konya hattı 
bendinin kuruluşundan ewel 1621 Fevzipaşadan Malatyaya çrktığı 
y:ılmda burnya kndar etrafı ~ular gib,i. Ankara, Sivas, Erzincan 
kaplıyor \"O pencereden aşağıda hattı d:ı Çctinkayadan Malatya.. 
gördiiğiinüz Ş"Y k:oy halind~ orma• ya in!'I' ve nihayet Samsun - Si
na kadar ııokulmuş olan geniş ve vas hattı da. Malatyaya kadar 
munzr..am bir ~u kütlf'::1inden iba

ret bulunuyordu. Bu devirde tü
tün bu denizl<'rde vah~i \"f! kor

kunç "Likedeler.. adıyle anılan 

bir sergerde dola~t\·ordu: Godeke 
Micchcls ve H:ımburg'da Gra.s
brook üzPrinde başı kesilen Stör
tebekeı· idaresindeki Vitalien çe
tesini b!lirnnlz .. , 

3. Şüphcl'iz bunlardan hah<11C'di'. 

diğini duymuşluın. 

1. Ke1.a onlann Ha.na kasabası 
halkı ve Mccklenburg'lular tam• 
fından takip adilm<>lcri yü7.iinden 
ekseriya gPmilori ile Treene'nin 
yıılcan tarıtflıırma sı;ındrklannı 

ye orada sırtlnrmı k~if ormana 
dayadıklannı da anlatıyorlıırclı. 

;;. Buna da ioı.arct rdC!'ek dr
clim ki: ''Fakat bizzat piskopOBun 
da bu haydutlara burada bir mel
ce "ÖStt'rdiğl hikaye edilir.,, 

(·1) Ho .. anda miiltP.Cileri tarııfın
clan "Ei<ler" UT.etindf' kunılmu:. r. 
lan "Friedrichs\,-ıdt. .. isimli şc:>lıiri 
kastediyor. 

uzanır. 

Görülüyor ki. Malatya şehri 

mühim dcmiryollarmm birleşti -
ği bir noktadadır. 
Haydarpaşadan Malatyaya ~a 

dar tren ücreti ikinci mevki si. 
\'İllere 2237. talebelere 1118 ku. 
ruştur. Üçüncü mevki tren üc -
rcti ~ivillere 1396. tal~erc 698 
kuruştur. 

Malatyaya kadar eşya nakli 
D~vlct Demiryolları anbarlarm
ca yüz kilosu 5 liraya, yani kL 
!osu ~ kuruşa yapıJmalCtadır. 

Malatyaya kadar tren hergün 
3,15 de Haydarpaşadan kalkar. 

Deniz seviyesinden 900 metre 
irtifada bulunan ve 1800 metre 
irtifalı Beydağları eteğinde ve 
bu dağ ile Karoda~ arasındaki 
geniş ovaya hakim bir nokta.da 
kurulmuş olan Malatya bağ ve 
bahçelerinin letafeti ile meşhur. 

<Hu 'lıtıında okuyurulıuımı71n ~a. 

~l!tPoıiı • ~ ıınındakt kuponla bfrtı:•te 

glln•lt'rl'~kleri 

IJ\. u ;l"oo )tt; 'f.EhLll'LEKl, tı; AU,\ . 

:\L\, I";' n;uııı:. .tLBI, "'·" TDI 
J;ihi tu'8rı mahtyeli bail!' olmıyan kii. 
ı;u.• ililnlan paraııf7 ~rolunor..) 

.. 
Evlenme tehli(leri 

AN ALIZ ve TEORt • Yii.§ 81, boy 161, kilo 6..1. Buğday 

tenli. kc.ı!t.ane renk ııaçlı ıı;iyah gözlU 
asil V" temiz bir ailenlıı orta tahsilli, 

a. Das alte Wcib. druı mit den biraz geliri bulunan tıamıruı ve neşen 1. Geçen dc~l<· 'eril~ a.lıll&JI.. 

ca cümlc,lerin fürkc;e ka.r)ılklnn: 

a.. Babası henüz lıayattAdır (ya
şıyor) 

h. Bana ytiz frank kadar bol'(
ludur. 

r. Bahı;c otuz metreden fazla u-

7.Undur. 
d, Bu adamlar arasında bir lı;

panyol vardr. 

eı. Onu dostlarım ara..."lllda sa~ r

:voru.m. 
f. tskrmlcler arasında bir de 

kana.pe vard1. 
r;. Nehir üzerinden geçtik. 
h. Onu oğlu gibi (yerine) kn.bul · 

ctti. 
i. Allah riza.sı için hana mQrha-

met ediniz. 
j. Yalvarmalarına rağmen . 

k. BütUn manialara r-ı·· Hm. 
il. Al'Ağıdaki t•Umlc:lf'rin ı.-.ro• · 

lntena clikkat cdlnzl: 

BaurP.n ein:;:otrcten. ev ı.şı~rtnl bilir, zcycindcn aynlmıı 
bir kız: çok esmer ve pek sıırı oınu

KöylU ile birlikte;! it;eri girmlı:; yan usgari orta t.a.ıuıllli 60-100 lip 
olan yaslı ka.dm. ' geliri s~.16 ya§ıannda nlle kı)'Dleti 

h. Das aite Wclb, da!i mit lh- bilir, tucllian ilk tedrisat mlltcttlşi, 
rem lırngcn Striekstrumpf auf und janda .. ma ırubayı veya bir nahiye mu. 
ab gewandcrt waı· dUrü ile evlenmek 11ıtemektcdir. laU. 
Ördüğü uzun çoıapla öteye be- yenlerin (Heyecan 2) remzine milra

caatıan • 5-0 
-riyc geT.irıcn y~h kadm. 

"· Der Bauer, der .,s wohl Vl'r~ 
nommcn hatte. 

t~iec ~itmiş olan köylü. 
d. Re.nııte, dic am Fen.ster Si\~. 

Perıc{'rf' ynnında oturan Rcna-

te. 
e. Der Baucr, der acl'ıon den 

halleh Wein in dic Glii.ı5cr g~qs. 

Berrak ~an1b1 bftrdnklara bc

saltan köytu: 
r. Der Turmgcbiiu, wo der Kii

nig !'leinen Amtmann sitzen halle. 
Kral naibinin oturmoo olduğu 

• 
kule binası. 

• H yaşında \'O yalnız bir kadın 

5C-'l0 yoıııarında bir erkekle evlenmek 
isliyor. Bir ev alacak parıı.ııı ve dı~r
da gUnde iki .saatlik meşguliyetine 

mukabil 78 lira maaşı vardır. Yllzü 
gUzel o?mayıp vücudu y~ma rağmen 
genç \'C gllzcldlr. Neşelldlr. Temiz bir 
kalbi venlır. YUk~k tahııll görmfil ve 
llıııana a.fina olduğu ic;in e~lyle nrala
nnda eP.viye uygunluğu amrnakt&dır: 
Bu yüıd<'n gün görmüş mutekaiUeri 
tercih eder. CF..skl zaman 2) ftnızlne 
mUra-:nat - 1.11 

AÇii< KONUŞMA: 
• 

ıtzı remzine: Sarih adresiniz bu.. 

1 Otel yapılmaya elverışl 
kirahk. bina 

l 
lunrnndığı için UAnınm ne§redemiyo.. 
MV- Ne§rlnl lstıyonıanız yeniden yazı. 
nrz w adrestnlzt earlb olarak Ut.•.- e
diniz. 

1
1§ ve iıçi arayanlar: 

Ankara cıaddC31nhı en tt.u~ber yerinda fe•kalide nuaretH h•· 
ndar \'C aydınlık bir bina ldnıldliır. • 29 yaşında kibar dört lisan bilen 

Vakit ga.&~t<-~"1 idarehanesine müneut.. 1 bir bayan boğazı tokluğuna pansiyon 

1ıl••••••••••••••••lll•••••••llııi n otenerde çalışmak istemektedir. 

Malah·a bez fabrilcası memur m·Jeri-.• 

... 
Tokattan bir 

dur. 
Vilayet merkezine dokuz kilo

metre mesaf cde tarihi Malatya 
şehri vardır. 

Malatya deniz seviyesinden 

bir hayli yük&'ktc ve deniz tesl-

• ::ıs ~ında lisenin ıı inci sınıı:ı. 

na dc\'am eden bir genç gtlnUn her 
EaatlnC:e çaırş:ıbiltr. MUessese \'eya 
devlet memuriyetlerinde iş aramak. 
tadır. '!'icart muameleleri de takip <'• 
debllır. İst!ycnler Maçka • RAğtthane 
caddca Soydan apartmııı.nındıı S. 
Tokaya mekluplıı mUrncnat edebilir. 
!er . 

• ıs yaşmdıı. bir genç ailesinin ma
li vaziyeti dolayısilc ortamektcpten 
mezun olduktan sonra hayata atılmak 
mecburiyetini duymuştur. Herhangi 
bir ~lıeıısc.scde herhangi b~r işi kabul 
~ebiılr. (I<.Ş. İ) remzine mürncant 

~ Ortanın UçUne kadar okumuş, yr;ı. 
zısı gllzcl bir genç herhangi bir mQ. 
essc3Cdo tş aramaktadır. latlycnlerlıı 

(S.T.S.) remzine milrncaaUarı . 
• ıa y~nda bir genç milesscsc.lcrdc 

yazı ı,Jlcrlndc çalışmak istemektedir. 
(Birlik lf ı remzine mOı"D.cant. 

• Llse bire kadar okumuş bir genç 
herhangt bir mllesscscde ve ya.zıhıı. 
nelerJe iş aramaktadır. tatlyeıılcrln 
(Pnruız) remzine yazılmBBı 
(Şadi) remzine mUracıı.aUıın. 

• 20 yaşında llse 10 uncu sınıı 

tl\lebeılt bir genç herhangi bir yerde 
tı aramaktadır. Az bir ücretle çıılış:ı~ 
bilir. {H Kırlangıç> n:mzlne m(lnı. 

caat .. 

Aldırınız. 

.\~ğıda ruwu1.lan yn:ııtı olıın o

kuyucul:ınımzın nanılurma ı:-rlc.-n 

nıel>.tuph~rı ldaretıaııcmi:rdrn bngiiıı 

.abahl..tn otJcye kadar \'t'ya Ba:t\ 17 
den onra atchmınları rlra olunur. 

(l. Heper8) (M. 1S6) (F.K. 98 saro 
'(Emekli) (M'..Ç. 3:S) (Nur) (H. Tallhl 
(Bürban) (S.F. 11) ($. M. A.) 

CE.N.Çağ\ IR.F.18) (.M.22) (TUIA.y 39) 
(Mukadder ne l.sc 12) (Bulmuı:ı 881 
(F.4S) (M. 27) (27 S.R.) (H.B. 4ri) 

. (Birlik H) ı(Kısmet kim) (~. B.) 
(R.M.C. IS) (R.S. 12) "(Şansıma 3) 
(M.N.) (H.H.S./69) (Pembe zarf) 
'(Deniz 41) (R. 23) (1Jd gül) (Ay 27) 
(K. 12) (R. 27) 

:?:Örün üş ••• 

r.indcn tamamen uzakta~lduğu 

için bu şehrimizin iklimi serttir. 
Kışın merkez ile birçok kazalar 
arasında muvasalanın kesildiği 

vakidir. Kışlar çok şiddetli olur. 
En düşük hararet sıf ınn altında 
on sekizdir. Yazları umumiyetle 
sı<'.ak olur, en yüksek.hararet o. 
larak sıfrrın üstünde 38 derece. 
kaydolunmuştur. 

SIIIIII DURUM: On beş sene
denberi Malatyada salgın halin -
de hiçbir hastalık görülmemiş -
tir. 

Vilayette 75 yataklı bir mem. 
leket hnstaıwsi vardır. Bu hasta 
ne tam teşkilatlıdır. Yani miite
hassıs doktorları, röntgen gibi 
lüzumlu cihazları ve diğer teş -
his ve tedavi aletleri vardır. 

Malatyada Cumhuriyet devri. 
ne' kadar acemi ebelerin eline ka. 
lan doğum işi Cumhuriyetten 
sonra fenni bir şekle sokulmuş -
tur. Bugün Malatyada. biri do -
ğum diğeri de çocuk bakımı mü. 
tehassısı olmak üzere iki müte -
hassIS doktor, ve muhtelif ele -
mantar vardır. Malatyada doğa
cak çocukların sağlam ve temiz 
doğmasına ve aynı şekilde temiz 
bakılmasına büyük bir ehemmi. 
yet verilmektedir. Bu sebeple bir 
çocuk dÔğum ve bakrmevi tesis 
edilmiş ve halk fenni bir şekilde 
doğunnağa ve çocuklarını he -
kim nezareti ile büyütmeğe ahs 
tırılmıştır. 

Trnhom mücadelesi de ::\1alat
yada büyük bir ihti~ı karşlla
maktadır. Çünkü cenup vilayet. 
lcrimize yakın olan Malatyada 
son zamanlara kadar birçok kim 
sclerin tedavi görmemiş trahom. 
dan kör olduklan görülmüştü . 
Bu sebeple memlekette trahom -
la mücadele hastane ve dispan -
serleri açılmı~ır. Yalnızca mer. 
ke7.de değil, ka7.alarda da müca. 
dele dispanı:ıerleri vardrr. Esa -
sen trahom hastalığı en ziyad 
Adryaman ve Behisni ka..,..alarm
da salınn halindedir. Bu kazalar 
daki disapnserler on yataklrdtr. 
Her birinde iki ımütehassm dok-

tor çalışmaktadır. Amca r.ah. 
ye ve köylerde de mücadele dok
torları vardır. 

KÜLTÜR: Malatya merke~.n 
de 1000 den fazla talebesi oıdn 
muhtelit bir lise vardır. 

Malatya kazalarından Ar.ı:ı 
kirde muhtelit bir orta mehter 
mevcuttur. 

Bütün vilayette yirm!. dort t 
nesi tam ve 63 tanesı bir devn;. 
ıi olmak üzere 87 ilkotrul mev -
cuttur. Bu mcktcpıerın ÇOh'1l 

Cumhuriyet devrinde y:ıpılmıı.;

t1r. Bugün Malatvı na: kıt'm 

yUzde yirm. be§ı m"i.ı.evver.;ir. 

ŞEHiR VE BELEDiYECiLiK 
Malatya büyük olduğu kadar 
muntazam bir şehirdir de. Bele 
diye son seneler zarfında faali -
yetini artırmış ve büyük cadde • 
leri parke ile döşemiştir. 
Şehrin birçok kısnnlarındn. kn 

nalizasyon tesisatı mevcuttur 
Malatyanm asri bir rnczbahaı::ı 

sebze ve meyva halleri Yardır. 
Bütün şehir elektrikle aydın -

!atılır. Bu hal Malatyada olduk 
ça canlı bir gece hayatı yarat -
mağa yaramıştır. Malatyanm i<: 
me suyu sehre 19 kilometre me· 
safede Pınarbaşı mevkiind n 
gelmektedir. 1938 den sonra ik -
mal edilen tesisat fennidir. Yol 
daki birçok nahiye ve köyl!rdc 
de kalan bu suyun Malatya& k 
miktarı saniyede 22 litredir. 

GEÇiM ŞARTLARI: M lal 
yada hiç de pahalılık yoktur 
Çünkü Malatya bolluktur. Ev -
!eri ucuzdur. Dört. beş ki iJıl-; 
bir aile vasati olarak 65 - 70 Ji 
ra ile rahat rahat gecinebilır. 

MALATYANIN KAZALART: 
Malaiyanm dokuz kaztı.Sı var

dır. Bu kazalar hakkında. kısaca 
şu rnalfimatı verebiliriz: 

AKÇADAÖ: Malatyanın gar
bında ve deniz seviyesinden ııoo 
metre irtifaında h-iiçük bir kaza· 
dır. Mesahası 1653 kilometre o· 
lup nüfusu köy ve nahiyeler!ı de 
dahil olmak üzere 42 bin ki ~ 
fazladır. Suyu ve havası çok ı: 
tif ise de kışlan pek uzun sürer. 
Bu ki.içlik kaza çok ucuzluktur. 

HEKiMHAN: Deniz seviy • 
sinden 1080 metre irtifaında. o .. 
lnn Hekimhan kazası Sivas - M 
latya şosesi üzerinde ve Malat • 
yanın 75 kilometre şimali garb•· 
sindedir. Mcsahası 2080 kilom€t
re murabbaı, nüfusu ise köy \" 
kazaları dahil olmak üzere :') 
bin kişi kadardır. 

ADIY Alil AN: Malatyanm c<'· 
nubunda ve merkeze doksan ki ' 
lometre mesafede Karadağa ) • 
kın bağ ve bahçeli düz bir me'' 
kidedir. Deniz sathından 750 ıd· 
Jometrc irtifadadır. Mesahıı.s1 

2715 kilometre murabbaı. nüfıt· 
su ise (köy ve kaza.hırı dahil 0

1
• 

mak üzer<:' 52 bin kişiden fat.
ladır. 

BJiJlflSRI: Bağ vebahçe)erı 
üzüm ve fıstığı ile meşhur oJafl 
bu kaza deniz sathından 1150 
metre irtifadadır. Mesahası 32"~ 
kilometre murabbn.1, nüfusu 4 ı 
bin kişidir. 

ARAPKiR: Her tarafı d 1j{ 

olan güzel manzaralı Arapkir d • 
niz seviyesinden 1200 metre :rtı 
fada olup rnesahası 1295 kilo • 
metre murabbaı. nüfusu da S 
bini mütecavizdir. 

Yüksek ve dağlık bir anızidC 
olduğu için havası serttir. 

~1'alatvanm dirrer kazrları JJ 
rende, Petürke, ve I<ahtadır 

M. A. 
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Bomo-Rti Balıçesi 
Açılmıştır. Her sene gibi . 

BiRA KOÇUK FIÇU.ARIMIZOA HAZtRLANMIŞTIR 

lnhlsarıar umum 
müdürlüğünden: 

• 
Kiralık Soğuk Hava Depoları . 

ı ldat tıl :z..n Fenköv iJlrn fabrikruım::la mevcut ıki adet ı;oğulı: hava 
~ kira.ya vertleoektlr. 

2 - Ta.f.WAt almak istlycnlcrin Kabnt~ta levaura ve nıüb&y&at şubem 
mtıdtırJycttne nıtıra.ca.:ı..tlnn utuı olunur (80"17) . 

I• ~.060 l!ra olıın tedrisat blnuı inpsı bir ay içinde paur. 
bkltı. v ılacakur. İlk pazarı 'ı'I %8 ~ 941 gUnU saat 14 t.c Eıık!;;eblrdc ıcerı 

stı.tm ima lkomıayo-und:ı yapılaca~tır . . TaUplc:ln belli valdttc lteımisyona ı;oeı. 
me'ı.: ri. f 232:'. ~285 ı 

md~n yumuşak bir gürü'tü hlsıl 
oluyo.<.iu. 

Nill<.yct n1ercısim son;r erdi .. O 
kadar he~rec.ana kapıliriıştıin ti 
bütüTI vücudumun ~ ca"k bir jif 
banyosuna atıldığını hissedi:yor 
,sonra oınuı:ltr.rfudan a~ 6üi ilf· 

• 

b'i'Suw'1ir <;!ö1tü1U~--Ordu),~.~ .... , .. .,, t 
o dereoede :idi ki. bırnn için l(ris. 

=tôntt ~ unutmuc:turn. Fakat 111-

lıa.vet ıkadıqların çeki1mis öıldUWi. 
r:ma kanaat getirdikten soera der 

t' 

ha ··~m. Krest()IJ.Uti lniliiliıili. 

'I~ gittiıiı. Zmcir Ye kllit bttaktl -

1 • 

bm v:ıziyette duruyordu .. Hiç kmı 

se e!iru !bile urmemiŞti. Afiatitılm 

deli~. <-0ktum, kilidi çe'irdim w 
ıincırı çötei~ içenyc girdim. K .. -
1ül::fede ıı;lk y<lktu. Kadınlrır eüşar. 

da mınltı halinde ~rkı sö)'ler . 
k~ ıçerde l!mba sömiıüştü. Ltm~ 

. banın u1,erinde durduğu masaya 
~nı bir adım attım. Fakat W. 
hal oldu._~ yere rmhlaridmi Ül. 
dım . u daha kalbi:ı~ dufacakti. 

(Sonu ywtW) 

·~~~!!!l!ll,l .... 1!!!!!!!!!!!9!!!!!11!!!1!!1!!11!!!1919!!!!!1!1!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!! 
~ ~ jJİlja bi-

------- __ __ ...., __ . ~- - . .. _..._._ ... - ·-p -

: aktı w iilf ;ıe ha) 

~ bmiırmaYilıı! ·e 
~~ anlayalım.. vaı& sW; 

. Otr~· Ha~ bir k dına 
~il lı...~ edilpıez .. ayıp
~fkk..-..nQda menllüıetin en 

fl : ~-, '11t ıüvendiği bir adam 
i~ rdı Ben nounla .·onu 

§.._1'>rtan. Onu gönderin. gel-

: ~ biru geriden 00\ ap 

1~ ıı.ı"'~~ boylu lwnu,<ma 
ı ~l ~\'ar, a devıetlim? j. 

~ ~ teslim edin bam .. 

r' ~--· derhal daidJJ> gide-

ıt 

\> 
~ iU!tan hazretleri, Luk

Q ~memleketine~ 
,~.v~:.n!~ 

\>::: bahdı: 
n · Yalan .. onu burada 

~nler \W. tlma alanın cellit 
un.tından niçin öldürüidül\lnü 
bilmi)'or muyuz sanJ)'Or'aınml Ztn 
Uan höbetçisinin boynu vuruldu. 
-üiiıdan haberimi.J yok mu sanıyor
sunuz? hepsini biliyorum. Haydi, 
'..ıöe stıltaM haber verin .• benim 
ôedikleftmi aynen kendisine söyle
} in' 
Kiramu~lafa Pli§& ne dediyae 

kir wneaı. 
ASiier: 
- ~ itiS ne li10rsa onu 

yap! 
diye lliliftiiali IMj1°ditar. 
Karamusfafı liöek tasın· 

dan iDdi ve *8Ya *'*' , 
Vakle suıt.n ...,.. oiüp tJHeiF 

d'İ duru>•ordu. o. Mtaıililt .... 
dönmeden her tefi bulrlaımlb. 

Mustafa pata: 
- Aman naltamm. dedi. bir 'V~ 

nedik .,a1tesi yibQnden ~ 
h:!ysi~ ayektar altına dGfOyor. 
Lukreçya hl.alda ise §ti herife w-

..... 
ıWim de asileı' defolç gi~. 
Yok.sa bunlan dağıtmak kolay ol· 
mıyacak. 

- Recebe çok bail~tır, de-: 
ğil mi? 

- Evet, sultahiifı! ~p (y.ii

Hl!) &ese. k.&ıirı küip içeriye gJ. 
..-oer. O aman - Allah göster
iöi$iii • ün ~i götürür. 

Mü9tifa ,_....., reiij'f baJmumv .. 
&itil sjijtjjüjü. 
Viıtde iiiitaa itidiliıil ~ 

mış gibi gfJiilniiyöiclu. 
~ anmdiki cxwı açu ve ,._ ap 

seslendi: 

- L\,lk~), a ... bura~ a gel! 
Mustafa pa,a birda\blr smh : 
-Deınek ki Lukreçya burada 

imiş! O halde Reoebe !karısını ' 
1 im.. dava bitsin .. 
Yul~ardan aşıği iJ:)cldi kuma br

la giydirilip siışl,iomiş ()lan genı; 
\ e gilıel bir-.kadm yüzu ~ aşma~h 
olarak içeriye girdi. 

it.a 'de sultan gülilmsedi : 
- Haydi, Ali.alı selamet ''Enin. 

Şlliitfiye kadar ollum Muradın 

koYfWtıda yatmt$Un. Bundan sot!

,_ Recep rtriSle Ya§~~cakstn ! ıa
·~ sen onun nikJhh kansı idin! 

- H ~di. ~n lx-nım dedik ttımi 
~a.p! 

dı} e baitrdı. l\fa tala paea dibıio 
nm k~ )e,\nı top1ar aral· kapıya koştu .. 

te\ra· binek ta--ma çilm: 
u: (' , 'J"- - ·u ... ınu ~ - ller .. beni dinle· . . 

~ ınız . 

lapa a \ ald<' :::ultanın ~zleritri &)'· 

H!l' c ; ..,..o n , i e· rf. t ııen t ra !::ı rJı. 

Lukr"Ç) adan af)cr ' r• ·, bu -ı .. ada ık hartmajaunm 
"l.ukreçnı. · "• \'d n awılmak ı~ a a-.ı da )"'a~ :.rı'aş yilrü~ 
temiwl du. ,.al qılta., onu kan• \ pı\:.ı ı:;clen • •·kreçyayx gördüler-. 
dırdı \e Rece ~ıra· ettı. Kend1sırit' R r. Rci f,,ukreçyanın kaıxra 

lr konak birde ç;ftlık l~t'T tadı. . ~ ldiğinı gorünce, asilert: 
de, R~ ka~tsını ~l ;ın, gitsin - 'li>l açın_ karım ~iyor •. 
Riirilltu bitsin. di}>e bağımı. Reoebin kalliil o 

Mustafa pa~: gUn i~ defa buk3dartidMtli~ 
- Madt>mki bu lutfu R~en mata h<?şlamıstı. 

esirgttJr'J}ocelı..."tiniı .. ~n G&ha. ' Bu Sada bamlauan WUM' 

ön<:cden yapımadını~ sultanım? arabalanndan birine LaklıtlWY• 
Ortalık bu deftlCe ayMlıı.nmaz bincf.rtiiler .. )W bit im o •le ı 
~ huıur \"e rahatı kaçmp. ıda..otul'da. 
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