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~a4'"!'~ 
Estianın 
Bir 
Makalesi 

ekerde dcJrlık ve zam 

Türkler istik~leıini ve 5eref
lerini müdafaa için silli.ha sarıl
xnak mecburiyetinde kalırlarsa, 
bunu yn}larken, karde.cı Yunanlı;. 
tanın tekrar dirilmesi için de 
cidal etmekte olduklarını düeiln· 
nıckten büyük bir haz duyacak· 
lardır. 

Yazan: 
llıeylD Cahlt Yalçın 

Atina ajansı Estia ~azefrsinin 
bil' makalesinin hula"iasım bize 
bildirmek hizmetini ifa etti. Alman 
f!igaJlndcn bir gün C\'\ el intişar et· 
lnl" olan bu yazı artık i~Unabı im
kansız bir hale gelmlı; olan feliikc• 
tin bütün acılarını inik& (•ttlriyor 
'e :t~Jen ._albinln duyduğu derin 
lnateınln hüziinlcriııt• sarılmı<; bu• 
IQnuyor. 
Eğer Elen milleti yirmi asırdan 

~ri hürri)etln sönmez mcşalcsini 
l'Uhunda t.a..,mıa._"llydı 'e bütün ta.
:rhlnde bu şanlı an'ane ne iftihar c
dı:ırek yaşamı,.; olmasaydı ı;üpbc 
lok ki dilştUğü feliketin ıstırap. 
latını bu ka«lar canlı surette duy• 
"1az.dı. Başka Avrupa milletlerini 
~Ördük. Kimisi h~ müdafaaya tc• 
11«:ıbbüs hile etmeden ellerini kc
le~cyc uz.attı. Çünkü onlar ecnt"" 
bi bir işgal altında bir lokma ek.. 
ıtıek bulup hayatlannı u1.atn1ııyı 
Jn1JH s rer , e namus namına ümit
Wlz bir ı.aRe @lm•i• ~ edi
Yotfanır. Batka mtnctler bir eene• 
bi sopasına ~ ıllardıınberl hasret 
te'ld~orlarmı" glbi Alman ı Ulası
•ı şenlikler yaparak karşıladılar. 
Fakat Yun!Llllılar bastan başa bir 
hatnh et , c scrcf kavası gibi dü~lllanm önünde bir set tcskil etti· 
ler. Faşb.m imııaratorluj;;'"U bir a• 
''"llç Yunanlının cesareti \O feda.· 
karlığı önünde yerlere s<'rlldl. NI• 
balet yüz milyonluk Alman kütle .. 
111 "1odem tekniğin bütün k.atlan
lı bu f,h•n rnukanmctini parçala
~ için kullandı ,.c maattec süf, 
~k tabii olarak, mu\ affıı'k ohtu. 

l!'.stia. gazetcslnhı makalesi son 
~!&ket içinde de kaybolnuyau 

ll'Q ruhunun necabctlno tel't'Ü
::- olu·or. Biiyle bir mlllet ma~-

General :Franko bahrll rlllerin bir 
g~Jt resminde 

Lizbondan lngiltereye 
verilen haberlere göre 

ispanyanın 

Mihvere 

Çıkarılan şagıalar1 

asılsızdır 
Şeker şirketi piyasaya ya1nız 
dün normal 100 ton yerine 

500 ton şeker verdi 
Son beş gün içinde 500 ton olması lôzımgelen 

normal ihtiyaç miktarı yeı-ine 2000 ton 
şeker verildi 

istediği kadar şeker aldığı halde 

Şeker yok diyen veya az 
veren bakkallar hakkında 

~akibat yapllacak 
Ticaret Vekaletinin §ehrimizde 

bulunan en salahiyettar eiicanm
dan hiri, dün, l~tanbul matbuat 
mümessillerbıe, şeker fiatlarma 
zam yapılacağını veya şeker satı. 
şınm vesikaya tii.bi tutulacağı hak· 
kındald şayialann tamamen yalan 
olduğunu söylemiştir. Ayni zatın 
verdiği maHimata nazaran memle
ketteki şeker st.oklannm her za., 
man ihtiyacı karşılryacak kadar 
bol bulunduğu, aynca yeniden 10 
bin ton şeker gelmekte olduğu 
da anlaşılmıştır. 

dığmıız malfunata göre, lbakkalla
rm §irketten güya istedikleri ka· 
dar şeker alamadıkları yolundaki 
iddialan kat'iyyen asılsızdır. 

Bize verilen malfunata gör • 
İstanbulun bir gUnlilk normal §<"• 
ker ihtiyacı, 100 tonken dün t.ıir
ketten alırtan şeker miktan 482 

<De\anır 4 üncüde) 

Diğer taraftan §eker F"keti ls
tanbul rıe,ı;k~~ .~ lllPah al-iltihakı gün 

meselesidir General Dö Golün 

Bu sabah bir kadın 
tren albnda 
parçalandı 

(Yazısı 4 üncüde) 

~ 

Alman kıtaları Fransız
fspanyol hududunda 

toplam yor 
---<>

Hazırlanan programa 
göre evvela J spanya 
Cebelüttarıka hücum 

edecekmi§?., 
(Yazısı 4 iin<'üdc) 

kuvvetleri 
Fransız 

soma/isinin 
·cenubunda 
toplanıyor 

(Yaz181 4 ii.ncüde) 

•• 
ŞUPHE 
A§k,ıatırap ve hia romanı 

NakleOOn: 

ftt/ü :J(auteş 
Yarın HABER'de 

ba§lıyor 

Amerikan zırhlılarm<!;ıa birinhl muaızam toplan 

200 Yunan-· Başrekifi 
Amerikan Nanyada 

harp. nutuk 
gemısı · söyledi 
Atlantiğe 

açıldı 

--o-

(Yazısı 3 'Üncüde) 

p edllebllfr }'akat bütün dünya. 
~- hürmet ,:., muhabbeti bu tür· 
d "1ağllıh olan millctlo beraber
~· Müsit•, iller hiçbir tarafta tcn
t....... '_e takbihten baska. bir hisse 
-...cıur edemt•z.ler. 

lstanbul kadını müdafaa safında 

Sayı üstünlüğ·u 
karşısında 

mağlOp olduk 
Ati naya 

hür olarak 
döneceçJJz ı 

biı-'tunanlılar kendileri için uzun 
bin ltltırap de,·reslnin başladığını 
ttı lol'Jar. •"akat vu.ift•lcrinl yap-

Dün yapılan büyük bir toplantıda Vardım Severler Cemiyetinin şubesi kuruldu 
~ , 

" olmanın 'icdanlarına \ t•rdiği 
:1'1'UI' ve itimat onların alınlarını 
il ep. ıaınan dik tutmağa kafidir. 

•la..11 ,;ünü behemehal hulül edP ... 
::ıc '\e Yunanistan bütün bu mlh• 
'-ti tlerden ve imtihanlardan daha 
de Yibnüş, daha yü'ks«'lmiş bir hal• 

tekrar doğacaktır. 
d~11nanlılann uzlfelerinı bütün 
ela Yaya bir nümuno olacak tarL-
1ııı:a'• ettiklerine bütün dünya şı-- ' 
eı "· Biz dost ve kardcşlcr1 onun 
11:"'1ne t-0k yakından a..~lna bulu. 
-.r0rı.ız. ihtimal ki yakında Türk 
"e letı de aynı imtihanı gC4:irecl'k 
)~~~. kahramanlıkla 'azlfeslnl 
ı_--.nrr. Her hald<", ya1\m şark• 
'e ltll'fh no suretle C('rcyan (•der
~ :ın, şu altı aylık deHC Türk 
'len ınilletlert arasında unutul· 
~ bir hatıra yarnfü ve çok kıy
'- t11 bir dostluğun n kardt•ı;liğin 
aı-~hğmı ispat (•tti. İki millet 
~de l~i dü ünü1mü" tenwller 
'tlrıe nılistenit bir lı;ı birllj!; \"Ü. 

"'tlv-~~tlrerck hf'.r hadiseye karşı 
~ -ıt '\C müst.erck bir 'azlyet 
'&rtnı lüzumuna kat'i !'.'llrctte 1-
'llte etnıışlcrdir. Türkler lıootlk· 
~ rtnı ve ,ereflerini müdafaa i
\aa alllha san1mak mecburiv«'Unile 
\>""'~' bono yaparken,. kardeş 
11~.._.tanm ~krar dirilmesi için .._:c1a1 etmekte olduklarmı diP 
""~ büyük bir has d1Q'a-

rr. ... 
Münevver lstanbul lıadınlarının dünhü top}.Jll!.t~ 1-ht.eül. intıbalpr (Yamı 4. üncüde) 

Hanya, 29 (A. A.) - Yunıuı 
başvekili Suderoe, Hanya hıilk 
teşkilatları mümcssilleriniıi önün
de söylediği bir nutukta Yunan 

(De''anll f \incii(le) 

Irak yeni 
hariciye nazır:ı 
I Beyanatta bulundu ,. 

ı Basraya çıka-
' <' 

rılan Hintti 
kıtalara 

Fil isti ne 
gitmek üze
re transit 

müsaadesl 
] verece€)ız 

fYUISt_ct-.ı~ 
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BOYUK KORSAN ROMANI 
Tezgahlardaki A d l g ·d . 11 TiCARETiMiZ 1 

na o aga ı e-
gayrete bakın: k k J .1 l •t 1 10 milyon 14 Yazan : BADIBCAN llAl'LI 
Alelade birkumaıı ce Q l e ere Ql ı urahk yeni bir . - Ofelya nişan atarken, kılıç kullamrken, at 

· Iirerken. deni7de ve: karada seni hep cesur gör
düm. Ömer - Sana ı.öylemek iatediğim ·bazı 1.ey
~ ;)r vardır ki korkuyorum. 

lngiltereden kupon Jı [ kl 
geldi diye azır l ar anlaşma 

60 liraya 
ilk vapur pertembe günü hareket ediyor. J\kde
niz ve Ege denizi iskelelerine Bandırmadan 

trenle sevkiyat yapılacak 

DünAf!karada 
parafe edıldi - İnşallah daha çok düzelir! 

- Ne kadar düzelse aonu gele. 
· "ktir; içimde zıd hisler var: Bir 
ihetten memleketimi görmek is. 

tiyoram; bir cihetten de buradan 
uzak kalmak ihtimali bana keder 
Yeriyor. Ne güzel yer, belki dün.. 
yanın en güzel yeri . ., İngilterede 
bu hava, bu su, bu har&ret ve hele 
bu güneş yoktur; oraya beni sa. 
dece yaradıbf talil baflamlftlr, 
buan burada doğmadıjıma, bura,. 
da &lmiyeceğime Uatllllyorum. 

- ı.tenen gltmglllfn r 
- fmk4n var mıT 
- Niçin olmasın! Ben mi ya. 

hancı bulmuyonım. 

-Bu Wi değtldlr, blltiln lu. 
ve analann tlsttlnde bul saruret. 
ler ftl'dır. Belld een beni yabancı 
g6rmel8in, Wftn bqka herk• ya 
bencı g6rllr. Htlrrlyet!mJze ve ha
yatımıza sahip değiliz ki, bağlı oı
dufumuz kbııaeler var ve onJarı 
takibe mcoburm! 

bile bile aeyrett.iği en gOsel rQya 
idi. Birdenbire başını kaldrrdı. 
dedi ki: 

- Hoca Ömer efendinin en 
çok takdir ettiğim tarafı nedir bi
liyor muaun ! 

- Nedir? ' 
- Yalnız bir k&rısı oluşudur! 

Kusura bakma, birden fazla kan
ii olanlardan iğreniyorum! 

- Ben de öyle ... 
- Sahi mi söylüyorsun? 
- Evet... Belki de htç evlen .. 

.mem? 
• 

- Niçin 
- İnsan iki defa ssvmez ki ... 
- Birisini seviyol'8un demek? 

Bu talili kız khndlr acaba? 
- 9nu tlı.llll mi sayryorsun ! 
- Evet... Seni gayet fyt anla. 

dnn Omer; sen açık kalpli, dUrllat 
ve cesur bir delikanlısın! 

- Belki açık kalpli ve dUrtıat 
oJduium doğrudur; lAJdn cesur de 
filim! 

- Niçin! Nişan atarken, kıltç 

kuJlamrJren, at stırerlı:en, denizde 
ve karada hep cesur görcUlm. 

- Sana söylemek istediğim ba. 
11 ıeyler va?'dır ld korlnıyonım. 

- Benden mi? 
- Evf!ıt. •• 

satmış! 
''Yilniş., kumaş mağuasmda 

çalışan Mustafa adında birisi, ev
velki gUn dükkana gelen bir milş· 
teriye: 

.. _ İngiltereden bir kupon ku· 
maş geldi. Fa.kat çok pahalı!,, di
yerek, bir toptan arta. kalan 2,5 
metrelik bir kumaşı 60 lira.ya sat
mı!'!trr. 

Trakyadan göçenlerin liste
leri de vilayette hazılanlyor 

Müşteri bili.bıre kandınldığmı 
öğrenmiş ve n.bıtaya ~ikAyet ede
rek Must11fayr yakalattırmıştır. 

Dün aaliye UdJlcl ceza mahke
mesinde sorguya çekilen Mustafa· 
om hareketi lhtiklr mahiyetinde 
görülmüş ve tevkifine karar veril
miştir. 

Orriıanda 
asıll bir 

ceset bulundu 

DUn\{U saymuzu:ı. b tanbulu kendi 
arzuı~ rı ile teıl•ct.;:1ck lstıycnıerin ver 
dikleri beyannamelere ait son üstenin 
devlet C.eıılsyollan l§lctmest umum 
mUdUrlUğt\ne gönderildlğlnl ~ znuş. 

tık 
Denizyolları, nakil etrafındaki hazır 

lıkla.rr.ıı ikmal ebnl§ bulunmaktadrr . 
Hazır'anan programa nazaran •lk ka .. 
rue .Karadenizin Zonguldak iske!esine 
gönderilecektir. Bu kafileyi götürecek 
olan Aksu vapuru, ı mayıs perşembe 

gllnU saat ıs da İstanbuldan hareket 
edecek, erteal aabah 8 da orada buha.. 
nacaktır. 

BUttın vapurlar, ıskelelere sabelıle
yln uğrıyarak bUttın gUn tahllv"' lflle 
meşgul olacaklardır. Karadenizln bU. 

d ••Jd'" .. 1 k yUk ııkelelerlne mtınhUirat.ı bir vapur 
Başka yer e o uru ere gısnderuecekttr. Zonguldak da bunlar. 

ağaca asıldığı sanılıyor 1 dan biridir. BUttın Karadeniz yoıcuı.. 
Eyübe tabi tıısa.niye köyllnUn n Uç kafilede taıma.caktır. İkinci ka. 

ornianmdan dlln sabah odun kes- fileyi Tırhan vapunı glStUrecektir. 
meğe gide~ köyliller bir a.ğ~ta Akdenız ve Ege deııiztne vapur sefer. 
35 yaşla.rmda birlslııin aaılmış ol· leri yapılmıyacaktır. Buranın yolcula. 
duğunu g6rmllfler ve hldiseyt za.- n Bandmnada aktarmaya tabi tutu
bıtaya. ha.her vermi§lerdir. ıacaktr.. Marmara hattı lçln henUz 

Uzerlnde hüviyetini tesbite ya.- tarife İıazırlanmamiftır. Hazırlanan 

program lıltınakall.t vekAlettnln tu. 
dlkine anıedllmiftlr. 

Blr yolcunun beher denginden 25, 
bir vallzlnden &, b1r 'bamaJm t&§!ye. 

bileMği kadar qyadall da 15 kurut 
hanı:ıJ)-e 11cret1 aımacaktır. 

Dtter taraftan buı klm.aeler beyan. 
nameıeıde gtdeoeklerbd bllcUrdUderl 
yerıerl .IOIU'8dan deflltlrmek latemlf
lerdlr. Bu kabil m11raeaatıarm kabul 
edilmemem. dtın aWtad&rıara teblil 
edilmİftlr. M91ru mazerete tatbaat et. 
medeD muı geldltt 'b&lde gttmlyeDler 
meccanen nakil h&kkml Jraybetmlf o. 
lacaklvdn. 

TUKYA VllAYllTLEBINDl:N 
GÖÇJDCIDKL'&B 

Dlter taraftan vlJA.yette, bugUDdeD t. 
Ubaran yeni bir liste faallyeU bafla
mıgtır. Bu Hateye d&J:ıll o1&nl&r Edlr· 
ne, Teklrdatı, ve Kırklareli vlJAyet
lerlnc!a ikamet edenlerdir. Bunlar da 
bulundukları mmtakalara beyamı.ame 
vermişl~rdlr. Bu beyannamelerde te. 
tanbu:Ja tasnif edilerek bunların sevk 
edllecekieri gtııı ve binecekleri vesait 
tayin f.'dlldlkten sonra yapılacak teb
ligat d11lreslnde aevkedtleceklnlir. 

i 
Bu S'lbahld gazetelerin Anka.radan • 

aldıtı Nr habere na.zara, Almaya f,. 
le aramızda yeniden lO milyon lira. 
lık bir ticaret aclaf9!11' eaallan a.ıa. 
kadarlar tar&fmdan parafe edılmJl

tlr 
Birkaç gtın evvel de 41manlar1a 

Anka "ada 3 mllvon liralık başka blr 

ucaret anla§ması lmzal&mlllftı. 

Tüylü derilerin ihracı 
menediliyor 

Ankı:rsdan blldirildlğ!ne g5't'e hU. 
kQmet lU)'JU derilerlD lhracuu menet.. 
mektedir. Bu husustaki tamimin bu. 
gUıı tehrimladeki alAkadarlara 'bildi. 
rllmNl beklenmektedir. TUylU deri 
ııamı altında ihraç edilen deriler 11-. 
rinde mebni miktarda yapalı bulUDııo 
dutu aııl.qıl.migtır. 

Asker ailelerine yardım 
Mart sonuna kadar ~ledlye 515,108 

asker ailesine 199,000 lira nakdi yar. 
dımd:ı. bulunmuştur. Bunun 115 ~ 
Urasmı belediye vennlf, 18' bin llrUr 
da roUltelleflerden taJıall edllmi§tlr • 

- Seneler geçtikçe prtlar de
ğifecek ! Sen btlytlyecebln Omer, 
iş ve naife sahibi oJacabm. Ev. 
leneelariıi, çocutlann olacak, at. 
ta ba gllnler unutulup ptecek! 
Birlblrlmbe yeniden teadlf lh • 
;mali yok gibidir. - Ha»yn yok; 

- Niçin olmumT BeDd Ccın tortnmçT 

nyaeak b1ı; bir evrak bulunamı- ------------------------- Dahiliye vekaleti kiralar 
ya.n ceset sahibinin evvelA öldilrill
düğü ve sonra şttpbe~i celbetme· 
mek için katilleri tarafından ağa.. 
ca astkbfı samlmış ve bu yolda 

Et fiyat . Peynirden hakkında bir tamim 
·yr yeniden buraya celir; eeDi 
;ıraya 'etiren ve beklemniyen 
l .. teM4.\\{ b~~illr. 

- Belki ... elei o1arü Lan -
raya pHrııiu ! 

- Bak. bunu hiç dtlştlneme • 
ı iştim; ne iyi. •• 

- IAldn. bunlardan ne fayda 
v'8.r? Belki i>in blrimizl g6receğiz 
de konuşmryacağn;, kontlflllak 
mUmklln olmıyacak ; belki ben ev. 
lenirim; benim de çocuklanm o • 
lur ve bu gtinlerl ancak · bir prk 
halısı, bir şark tablosu gördllğllm 
181Dan, ceki bir rüya gibi ha.tir • 
lar, geçerim. .• Hayat budar; biz 
ona değil o bize hlldmdlr! 

Ömer ilk 8* nefu alıyordu; 

bu acı hakikat onun ka1bln1 eo • 
iuk bir pençe cD>i mkıyordu; gar, 
Jeri belli beUraiz lllaıııyoıdu; bal
kona. dayandı, sa.rmaşıktan bir 
Japrak kopardı, parmaklarmm a 

. namda oynatırilen dt)fllrdll; ora • 
,a baktı; euda geng kDla kendi -

: llhıin aldalerini g5rdll; yaprağm 
• itlpneeiyle beraber bu aklısler bir 
iıılenbire tit.redt; yavq yavq ye • 
lddell ben'aJdaştı. Ne ıDzeldJ, ~ 
mqıldır cmlan. yetil bir ~eve 

• &mütttl; ba, murada erenlere 
• 'llyık hlr renltti; htlba:ki onla.t' i. 

ıcln bu IUdet nektdar mlllıktl; ay 
Wamı ortumt boydan boya yaı
bhımıwtı. Dellbıılı dtlfUntlyordu. 
Ofelyanın onu beğendiğine şüphe 
JDllbı; hattl sevdlğinl UBIUJ'Ordu; 
llkfn aeaba bunda yanılmıyor muy 

11111 ! Ken&lntn Aşdt olduia mu • 
llakkaktı; bilsbUtlln aynllk şöyle 
411maa, kl!I geUnce ODlarm kal'ŞI 

lahlle döneceklerini öğrendiği za., 
mendanberl derin bir ilzllntll çeki
yordu. Genç kız doğru ıMSylilyor • 
d1I; onu alıp gideceklerdi. Kendisi 
burada eniştesinin evfnd~, ne de 
olsa bir yabancılık biaeediyordu; 
elinden ne geleblllidl? tkl tıç se
ne .sonra Fitnat hanDn bir im be
ğenecek, dtiğün yapdactk Ye deli
bnJr hiç tanmwfltt, sevmediği, 
eevemyeoeği bll meghul lwimla 
bütb &11.rflne& beraber ~ • 
la mahkbt olaca.ktı. Ofelya ise 
Mede timbWr klnı.in konan &rMI 

na atd.,.k, laeDd o dev kılıklı 

. TiJ lıfüoJ8.Y'lll elfne geçecekti. 
Ofet,. da 9'lya. kendi akisleri

.~ '*'°"'**· -. ...,. oldağuaa 

-· Benim konum o çettt de • 
fil; sen.in ~anım Slbıal'.tan kor -
karım; botuna gitmez diye kor -
karım. Da1thnml ~e ~ıft~r( 

- Gene hahmım; benimle her 
eeyl açıkça konuşabilirsin! 

- Bir Umit kapısı var, onun ka 
pamnaamdan korkarnn. 

- Ya. kapanmaz da büeblltUn a 
çılnu. ? .• 

- Keşkf! .. 

- Ofelya, lldmiz de biribirin • 
den çok uzak ve ba§lka memleket .. 
!erin çocuklanyız, iltimiz de baş
ka insanlara bağlıyız ve. hürriye
timize sahip değiliz ; bu fena ta 'il 
başka bir iyi ta.H yendi ve seni 
aylarca uzak olan o yerden bura. 
ya, beni de günlerce uzak olan 
bqka bir yerden buraya getirdi; 
buluşturdu, Tallin bir daha bu 
kadar parlak bir hizmette bulu • 
na.cağını anmıyarum; bunun ]ay. 

metini bilmek 18.zmı. Beraber ge-
9$Jl gllnleri unutmaldığmıa imkln 
yoktur; ben aeni seviyorum O • 
felya. •• Beni affet, belki bu bir 
kUatalıJı:ktır, ma dün Slnopta de • 

tahkikata b81lammitir. 
'l'aJlldkata mtıclie.lamuml mua. 

tmlerinden Kem.al özço'ban elk,,y
muş, ceset adliye- ;doktctruna. mua
yene e ttirilerek morga kaldaıl .. 
mıştır. 

iaşe stokları 
ihtiyaca kafi 
Bir peksimet stoku da 

yapdacak 
taş~ mllstep.n Şefik Soyer, bu ak. 

p.m Aııkaraya gidecektir. 
MQ.stegar, dtın de t.etklklerlne de.. 

vam elml§tır. Tetklltlerlnin sonunda 
Şefik Soyer, guetecUere f1I Asahat: 
vermiştir: 

.,_ D8lıllde - .tokundan 
peksimet stoku da vtıcnda getirmek 
kararmr verdik. ll'aallyete derhal baş 
lanac."lktır. ı.tanbulun kanı aebse, 
zeytır.ı, zeytfnyatı ato'klanm tetkik 
ettim. Stoklar, üıtiyacı ber zaman kar 
fd111Cak miktardadır. Daldlden ~ 
rlkl kab!l olnuyan kaim ham deri, ve 
manltatura 8fy&lll da tleanıt oıı.t .. 
HyJe ıtaaı edUecektlr-

1 O kuru§ inecek 
gönderdi 

narh kaldırlldı Dahiliye vekAleti, htıkflmettn llOll 
~Jı&AA ~ ~~d&..w.1~ be":, "fi : • ) -'•e • , • Jcart.rJ Userllıe Anadoıuy& Sldenlerln 

&ıına IS kunı§luk tenzfl&t yap~ı.. ~tı :n:aurakabe ~. don. sıttıkleı'l ııkele ve ısta.ayonlarda m~" 
Ha.Ger. aldığımıza göre kasaplar, ken. k U. totıaıatı~;her ~~· 1fWt.ta n lht.ikAra maruz kalmaıe&l41'1"> ... 
dlliklerllıden et fl.yaUarını biraz dalı& zu narhm kalclırılmuma karar ver-- bUh&aea buıılarm glttlklert yerde kira 
lnd1ı'm3ğe dtlftlDmektedlrter. Yeni ten- mittir. Bu karar, yeni mahlul peynir. lhtlkll.n Ue karpta§mamalan 1çtn 'Vi. 
zU&tm 10 kurut kadar ola.cafı anla. ıere d·:ı şamil olacaktır. Buna aebeb de JA.yeUere mufassal bir tamım s&ıder• 
§Ilmaktadır. Yeııl tenzilAta sebeb, yeni ma.hsultın her turlU ihtiyaca ye. mtftlr. 
kasaplık hayvan mtıvaredatınm art. tecek derecede bol olufUdU!'. B1Daell -------------
makta olmasıdır. aleyh yeni mahalli peynlr, aerbest ta. 

kat metnı fiyatlarla satılacaktır. lıı. 
POLiSTE: 

Erik dah koparmaktan 
çıkan kanh bir kavga 
Osman adında bir genç, Ba. 

hklr pma.rma git.mi§, arkadaşile 
beraber bir hayli içmiştir. Dö
nüşte bir bahçe duvarından sar 
kan erik dalım koparmış, buna 
hiddetlenen Hayık, Ha.mparsom 
ve yedi sekiz arkadaşı kavga 
çıkarmışlardır. Bunlar, hep bir. 
likte Osmaru dövmeğe kalkıqea 
Osman da bıçağını çekerek Ha. 
yık ile Hamporsom'u ağırca 
yaralamıştır. Osman. Suıta.nah
met UçUncU. 8Ulh ceza mahkeme-
81nce tevkif edilml§tir. 

tlkAra sapanlar görüldUltl takdirde Anlar bir adamı soktu 
cezalandırılacaktır. 

·-·---0-

Nişan 

Uıldldarda ArakJyect Hacı Hu.rev 
mahallesinde fldncl çıkmaz aokalmda 
otura:ı Huan Kizllay, elinde bal ae. 
peti ile giderken peteğin ağzı ~lf 

içinden . çıkan anlar kendlalnl vücu. 
dunun muhtelif yerlerinden aıokmut

tur. 
Hasan Kızılay, zelrlrlenme aJ.ıUml 

göıterdiğtnden haataneye kaldmlIDil
tır. 

SEDİRDEN KALKARKEN 
AYAOI KDULDI 

Ka't's mebusu merhwn General 
Muhittin Akyttz'tın hatıdesl ve Bq. 
vekAl~t Matbuat Umum · MUdllrlUğü 
Evrak ve lıluamellt MUdllrU Bedri 
Akyllz11n kızı Bayan Tllrkb AkyUz'le 
İnhisarlar Umum MUdUrlUğü mUfeL 
t.lf maavtnlerinden Blrzincan mebusu 
Azls Samih ttterln otıu Motıt Ar.z 
S&mlJı. nterllı Dlf&D ruime81. 4Qıı An. 
karada Gar lokantaaında her Dd aile. 
Din ya.km dostıan ve gUzlde dantlL 
leı'l flramıda yaptlmqtır. 

İki genel tebrik eder, 
enctn eaadetler dDerlS. 

UakUdarda Ayazma. m&hallealnde o
turan 6f. yaşında Hadlçe ouı,eu otur. 
dufu sedirden kalkmak ıaterken ye. 

keııcHierbı.e re dtlpıtıf ve ayatı kmlmıştır. 

1 Yarau, hutaneye kaldlnltnift.ır. 

mbdve elWıçr, bugün Cealrdel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
k~ olan bir adamm olluyum; 
bigbır servetim yok; açdt konut 
dediğin için buıılan ıı5ylil)WUJl1 ve 
kalblml l8ll& açmafa ceearet edl. 
Yorum, Mil olmuaydm bugUn Yll
f~ Wda Maden ayn. 
lt?WUD ve ebedi oJarak blrJeıjmek 

DarDIAceze menfaatine 
bDJUk bir müsamere 

verilecek 

Yeni Sabala 
HQ:ıeytn Ot.bit Yalgm. İqJltere baf

veklll Çörçllln llOll nutkunu be.hl8 
DlflYZUU yapmaktadır. Kubanlr Çör. 
çflln n:hal zaferden em1JL oldufunu, 

vul19U ml1mldbı oldulU kadar ob. 
jektlf aırette nm1u!keme blılllJeU. 

al Jraybetmemlf olaDl&nn da Jng1lls 
bapekd! De ba noktada mtlttetlk ba. 
lundaldanDI kaydederek diyor ki: 

.......... lılJle ........... lteraller, 

......... ""' ... .........ıe ... lan"f'et. 
lerta ................. ........,.. .... 
.......................... buüddlit .. 
çla Mit• ti rl ,.._._ lıllmefeD 

lıılllk ldltlelııırtllc lılr ...... ldalll .. 
,......... •eıldımr -.-t eldala 
aflk&rdlr. llr. Çlrçll lllle 1ıa ......... 

a ıı..,. peqembe u,amı -.at 21 ~ ............... ı--. 
de şehir Tlptroeu komedi 'lmmmda ............ memJeke&te !larp ....... 
DartUkese ınenfaat.tne bQyQk bir m11. )"eli )lb:ltl ılea .._ fldleler ...,.... 
aamere nrUeceJrtlıı. Bayan l'e)taa Ta. ~ ~ c1o11iJı lılr -. 
la7 tarafmdan 'Viyolemel ..ıtaıı "· I ,....._, fdmlııt .ft JlaDt De tıea... pi. 
riJecektlr. Kmd181ne Bayan Hep ıe.. aıılt oldllt- 1611rf7or. 
tabt edecektir. Bundlll 1ıqka '8htr ..... .... • ...... ...... .... 
Tl)atnm uttatJerl tarafmdla ... .. - .... ıı.a ldlDrJıud ,... .... 
ca operett.nden bir perde t.....a edi.. _... ............. ..,.a 11a11 ... ......., 
lecektlr. dlr. 881811 ... ,.,... mDMemsiedalo 

BaJ11D l'e)taa Tala7 '11 '8flllda ......................... ...... 
genç bir aanatklrdlr. Ankara Balke. ..... ......._ " ......._ da ~ 
vlDde iki kamer wrmff ... çok raL ........................ Çlblkl .. 
bet giSrmllıtl\r. Komertertn 1:ıılrbd Re. ı.rp yalnız tngltlzlerln c1t'fllclf1o, ltttr. 
181~ da .,....neııdlnnifler • rt;re& ... lıdlldAllerlae. mlDI weret ve 
dlr. w.ı.nna '-Ilı....._ lı6t8n lllL 

~ ele llaılıldb'. lqlUeımln .... ........ .................... " __ 
Devi~ oı..ldlr. lqtllz .... 
............... lılr iiWNW tfılkll 
edıııa ft dlDJUlll .. ..,_ ~ 
ba ktaae De de ,....._. ...... pi. 
meU ft ODllD cllllfbcelerlnl .. ...... 
bcbr • ., 

BUlıeyla C&hlt Yalçın, ÇGrçiUD. Yu. 
nanlatamn yardmı talebinin recldl tn.. 
gnts 19reflle teUf edileınlJeCelt 'balr.e 
kmdakl beyanatmı naklederek bu be. 
)'allatın yardıma itiraz edenler ftr. 
11111 !ıialnt verdtlbd. b&lbukt meaele. 
llln 'Dl1 olmadJtmı tpret ederek 1157• 
le deftJll ediyor. 
~ llııltftldll, ...., Yuenla-

.... nlCID ba ..... - ~ tealnıls,... 
cbm Nlt141ttnı hala etlDek leap edena. 
lnclJtenı y ........... )'Wdna ......,._ 

ndftl.(llrstlba~--- .... 
lld flrbp lnld9ar etmlt oJdalana 
Mldlrlyw. K-. Brltup ~ 
lala Yamlstua e1IDdea pkın P1"• 
dam ~ dair lld -- ene! 
lemlnst ftr'lr, ;ranl tıelllllceyl lld llllD9 

ene! sörttr de ........ ........... 

hlr yakft ~ INNlra lt'ltlfke dlıe 

ldkaa " yardım .... tı balCd edblee 
.,... ""'~ ~~ clllnyıMlarrl 

etmefa ....,mtyet nımellcllr ki ııatte
lelalailmlere malllll kallD&llDl Vfl dUr • 
mu pro,............ ellllfl bir ellD 

ftdlmeeta.., 

Vakit 
.uım u., "İtalyanlar bili. 

P8fbk'cı,. bqtiklI makalealnde, MUO
ltıdnm İtalyan ordu.suna Jlefre~tiil eıo 
mtrnamede YunaıılJlarm beılDt klraCatı 
'bakbıcJald vaadlni tuttutunu zOaWt,, 
mlf olma.mm bah18 menuu yaparak 
ezctımıe diyor kt: 

'"Nuyonal sosyalizm AlmaDplll 
aadeee lan-vete istinat eden ve _.. 
dece kuvvete lıllnnet eden hlr -re
Jlmdlr. MaMOftnl Bltlerle at bllfl 
beraher yttrUmek lzeYe Wr fttlftilS 
yaptı.. Pakat bd lttlfalda llzerbl'° 
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\f1;~;P 'WJllS~ 1 
uu~uı ıuu ~urı, 
•H•lllQlllll!llAIAJ ::SHE;ııtillt l!JIM 

Gtbı 

.ı.,. .... sen A .. lrn Ua 
•vARe EV} ,.... ..., ._, D • 200 V. d ,_e-;:.~ ... ::::-=n- essıe ıyana a 
·~~·= : : = İngiliz kuvvetleri Amerı·kan bir konferans 

Edeb yata 
Düşen V azıi!e 

"l80~1;·vı.11TtA.V :-- ::... =- tarafından h yapılmamış 
:= :a= '5 = işgal edildi arp · -- K 

~""14ııi•!l6' Valatmatbaaat _ __ gemisi Rı_bentropla ont 

Korkıılu rUya gormckteıııte u
yanık yatına~ hayırlıdır, derler. 

Dünya hiidiselcrini öt"denbcrl 
-<likkatlı• tnkiı> eden memleketimiz, 
hildbclcıln iuki.,:ıflarından sonra 
hudutlarına gelip davanını oln.1 
bir trlılikc~c kar~ı aln'ıDJası lftzım
gclcn tedbirleri arttırmağa. b:ıslıı.· <:::::: Habesistanda A • .... Cıyano arasında tta d i seıer ıtaıyanıarancak iki At lantı ge v aın•z cenubu ıarki dı .•• 

\ I ............. noktada mukavemette açıldı Avı·upa~ıı:':~. ye~ şekli 
~ 

00 
I ~-~]--':'. bulunuyorlar --o-- goruşulmuş? 

İshmbul \e llh ••• ı,:-fbl nüfusu ka 
labalık schirlcrden ihtiyarlar, ço-
cuklıır, çocuklu kadınlar n• ha.. ... ta
lar çıkarılıyor \'c Türk tı:adınları 
da milli müdafaa lşl<'rin<!c fa:ı1 \"a~ 
zifc almnğa daYct C'dilmls bulunu· 
yorlar. Bütün bnntıın bir taraf 
tan hcrhan~ tehlikeli bir Ya7.iyet 
karşı:!;ınd:ı l<arısıkhf,'ll schep o'· 
ma1ttan b:ıc;l<a bir i e yaramıya
caJt \'C belki de çalışaeal· r-.ı lıf

re:- engel \'e yiik olacak bulunan 
z:ı.•'Jnarımızı kor.ımnk için ~'ılpıyo

ruz. \'c dlf,er fornftan da bu su· 
retll• serht'c;t kalan \'C vatanı ica-
1ımcla miıcla.fııaya rnr,htedlr \"8.ts.n 

- - - - - - - Nairobi, f8 ( A.A.) - Şarki Bcrlin, 28 ( A.A.) - Yan rcs. 
Afrika imparatorluk kuvvetleri Destroyerler , denizaltı mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Kan meydan 
muharebesi ... 

ı:. lıır başmakalede şu dikkate 
"~k .... 1---·etl' .. .. ah ı·· Ola Y\,. AUVV ı goruş m su u 

n satırıarı okuyoruz: 

tat~~lınania.rm askerlikte daima 
bir ık etmek istedilileri meşhur 
ö ~n" meydan muharebesi 
d rneg •r. Kartaca kuman· 
lllanı n Romalılara karşı 
l> U\>a.ffakıyctle tatbik ettiği lbu 
~~ıı dUşmanı iki cenahından ku
tıtı ıo İınlıa etmektir. Alman gc· 
ın ... ~rrnayı he.9nen daima kan 
aı-;;~n muharebesinden ilham 
.. ~ gibi Alman politikası da 
bi~ı Akdenizde aynı planı tat. 
tcı. e çalrşmakta.dır. lngiliz impa.· 
kıs~rluğunu her iki cenahından 
~açlamak gayesini takip eden 
llJ an siyas~i, lbu harp zama. 
lar~' tabiatHe sevkulceyşi pl!n.. 
~o: tahakkuk cttirmeğe çalışı. 
<Je : Evet, siyasi kan planı, Ak· 
h~tzde \'e Afrikada !ngiltere}i 
, an garp cenahından hem şark 
t..=·Indan sarmal±ır. Garptc, 
~Ya ve Fransa tazyık edil. 
, tedir. Şarkta da Türkiye ve 
ca "Vtlere karşı tazyık yapıla-

:t:ır ... 

~111~İrndi kan meydan muharebe. 
1 göz en geçirelim: 

aartac.a lrnmnndanı Anibal 
~yı vurr.ıa.k için deniz yol•ı-

1.t r'k'nniy~tli bulmuş, İspanya 'e 
la~ Fransadan geçerek Alp 
"~tamu aşmış, şimali ltalyada 
~ ... ~ arkaya Uç büyük zafer ka.. 
tı.~llllıştı, Romalılardan başkala· 
it SCrbest bırakıyor, onları 
rj~ağa geldiğini söylüyor
~~ıılattan 217 sene evvel a. 
ı)~l.QSUn ikisinde Adriyatik de
fi~ sah. :nde Kan ovasında, Av· 
il~ .. deresinin yrlan gibi aktığı 'ilkte Roma ordusuyla karşı
!'orı . Roma ordusuna biri Var
l{ ~~ri Emil Pol ismindeki 
~birer gUn nöbetle ku· S ediyorlardı; o gün ku. 
ttta hakkı VaITOn'a aitti. Ro
~Ordusu 80,000 piyade ve 6000 
<)~den ıbaretti. Anibal'm or 
~da 40,000 piyade 10,000 
~ bulunuyordu; bunlann 
~da İspanyol, Golva, Nü. 

1 
Slivarileri vardı. 

ttı.eı~Yollar kenarları el işle
~ elbise giymişler, bellerine 
:'ala arı kılıcı takmışlardı. Gol· 
la 0~~ çıplak, ağır kılıçlar. 
~u~1-ua idiler. Evveli. hafif 
tlllar 1 askerler harbe tutu§tu
Sı netice çıkmadı. Sonra ts
~ ve Golva süvarileri soL 
ta; :___orruı. süvarilerine saldırdı
~"UJtla. süvarileri at üstünde 
\> tl'e etıniye alış'knı değillerdi. 
~ atJadııa.r, yaya dövüşmeğe 
Qlduıadılar. Fa!:~t hepsi de telef 
~ ::: O zaman Roma lejiyon· 
~ h~Yol ve Golva piyadele. 
~ ~ ettiler. Anibal'm pi
~l'i Yavaş yavaş ~ildiler; 
%ı lejiyonlan piyadeyi kova· 
~ar.: Aniıbal ordusunun orta. 
ilti ~~·1er. İşte tam bu sırada 
~eı-~ta bulunan Afrikalı pi
ltı t .. e:_ _.leriledile:r: Romalıların 
<l~mı çevirdiler; Roma oı
ll.ıltı u kılıçtan geçirmeğe ibaş.. 
ı ~· SUvari, takip muharobe

!.lla1rı tı; harp meydanında Ro· 
~ar. 30,ooo ölil bıraktılar; 
t\ıl~J>ı'Vade ı e 370 süvari kur. 
t~d ~-bal'm telefatı 5,500 
~ : ıbaretti. Roma asilzade
~ ın Yiizük takarlardı; harp 
:''% ~ o kadar çok yüzü.k 
~;ıu ki Anibal bunlardan bır 
""l'Q' dolusu 'Kartacaya gön· 

ı. 

~~~ unutmamahdrr ki 'ta. 
~ ~~?tnıak isterken kup.tr 

·-.ıuar da vardır. 

1'adircan KAFU 

umumi kararg8.hmm tebliği: 1 t Bugün Alman hariciye neza. 
:n..~--ı·e 26 nısan· da dfüsmıiio.tur" . avcı a n, mayn arama 
LNlXI ~ ~ retinde bir kere daha tebarüz 

Krtalarmıız saat 18.30 da şehre gem iler i ettirilmiştir ki, bazı ecnebi ga; 
gi!'lllişlerdir. zet('lerinde çıkan iddialar hilafı. 

Londra, ıB ( A.A.) - Dük D' ı·ng ı·ııereye ınal na olarak, Fon Ribbentropla 
Aoste ordusunun Habeşistanda. Kont Ciano arasında Viyanada 
kendilerine son tahaşşüt mevkii · ·ı · · · ı • yapılan son mülakatta münhası. 
olarak aldığı Dessie - ki bugün go uren gemi erın ran ~enubu şark'.i Avnıpasının 
İngilizler tarafından alınnuş bu. yeni şekline dair hazırlıklar ha. 
lunmaktadrr - Adisababanın • tuttukları yolda his mevzuu olmuştur. Bir koıı. 
220 kilometre simali şarkisinde ferans bahis mevz..ıu olamaz. E-
bulunmaktadır. Dessie üzerine sasen böyle bir konferans olma. 
İngiliz hücumu. 4 ve 5 nisanda D • sı iqin sebep de yoktur. 
bitirilmiş olan Adua ve Adisa. e V r 19 e Yeni nizamın hamisi olar~k 
•babanın alnınıasr harekatının k Almanya hakkında gazetclercl 
neticesinde inkişaf etmiştir. g eze c e çıkan yeni zihniyet de bugün 

Dessie'nin sukutundan sonra, ~crlinin siyasi :nalıfillerindc 
ftalyanlann iki mukavemet mcr_ Londra, ıs (A.A.J DUn o.k§am, mevzuubahis edilmiştir. Bu mt.lı 
kezi kalmıştır. Bunlar, Tana gö- Başv.eltU Çörçil radyoda lngillz tmpa. fillerde söylenildiğine göre. Al. 
!ünün §İmalinde Gondnr ve Adi. ratorJuğuna ve Amcrikaya hitaben man matbuatı böyle bir düşün. 
saba.banın cenubu garbisinde şarkta Hltlerın ınu.-affakıyeUerı her cede bulunuyorsa münh:ı.sıran 
Jimma'dır. Dessiedeki İtalyan ne olursa olsun hayaU mUcadelcnln büyük yeni Avrupa nizamıl'l 
kuvvetleri §İmdi, Fransız Soma- AUantlkte cer&yan eden mücadele oı_ kasdetmiyor. Bu yeni nizamnı 
İisi istikametinde şarka doğru duğunu söylediği sırada Amr.r!.kadan merkezini mihver teşkil ettiğ 
ricata teşebbüs ede<:eklerdir. Fa. Londraya çok mUhim habe~ıcr gel! _ aşikardır. 
kat bu ricat hattı. arkadan kc. yord:ı. Ru haberlere göre. 200 AmerL -----<>-----
silmek tehlikesine maruz bulun. kan harp gemisi mllıverc c.lt gemiler! 
maktadır; V.eyahut bu İtalyan araştırmak 11- _re dcni.zlerc açılmış 
kuvvetleri, Dessienin şimaline bulunuyor. Destroyerler, dcnlz"Jtı av. 
giden yolda kaçmalarına devam cıtarı, mayn tarama. gcınitcrl ve bu 
edeceklerdir. Fakat bu yol da yolda deniz t'lyynrclcrl. tnglltereye 
Dessieden 300 kilometre mesa. mal götUren vapurların mutad olarak 
f edc bilyük Ambaalagi taıbii ka. tuttukları deniz yoıund:ı. devriye ge _ 
lesi Ü?.erilıe tazyiklerini icra eden ziyortar. Bu gemilere dt~er harp ge; 
ve şimalden ilerliyen İngiliz mileri de iltihak edecektir. Çörc:utn 
motörlü kuvvetleri tarafından der:ıfiı glbl, bu Amerikan ı;cmll<'rl, 
tehdit edilmektedir. harp mmtaknsı haricindeki sahada 

Londra, !8 (A.A.) - Salahi. muhariplere nıt denizaltıların vr.ya 
yettar bir menbadan öğrenildi. harp ı;emllcrlnln meveudl! tındP"n bfi 
ğine göre. İtalyanlar, Dessie 'tın ~mıeket sefri8e!alnin1 haberdar 
mevzilerin&! u~~ yf:yeeek ıw edeceklerdlr. 
mühimmat toplamışlardı. Şehrin 
alınması ile iğtinam edilen bu 
malzemenin miktarı hakkında 
henüz malumat alınmamıştır. 

----o.----

Milyarderler 
Ruzveltin tarafını 
tutmaya başladllar 

Nc\")"ork, 28 <A.A.) - su·fanl: 
Domokra"iler lehinde mUcadl'Jc et. 

mel;: tçin milyarderler, Ruzvelt!n ta.. 
ro.fmr iltizam etmektedirler. Bu cllm.. 
leden oııırak Rqktcller, NP.Y,YOrk Tsı.y. 

mis gazetesi sahibine bir mektup ı:-ön 
doNrek mtııetl Awrveltın ~~ 

topl:ı:ımağa ve tngflterenln harbi k'l. 
zanmıısı için ne ırızımsa yapma$ta ı:i • 
vet etm!§Ur. 

Milyarder, doğrudan doğruya lr 
müd!lhakyi icap ettirecek dabl olsa Dessie, normal zamanda 6 bi. 

ni İtalyan olmak üzere 36 bin 
nüfuslu bir §ehirdir. 

Yunanistanın Amerika
daki alacakla n bloke 

edildi 

İngiltere ve Çine yar
dnn Amerikayı harbe 

sokabilir ., gemi kafilelerine tnglil.z llmantanna 
kadar refakat edllme81nl teklif etmiş. 
tir. MUdabale leblndek! cereyan gittik 
çe kuvveUenmektedir. 

V"*ington, 28 (4..A.) -Ame
rikanın Fransadaki eski büyilk 
elçisi Bullitt, Çine yardım ce
miyetinin toplantısmda bir nu. 
tuk söyliyerek demiştir ki: 

Vcışftıgton, 28 ( A . .A.) -
Ruzvelt Yunanistanın Birle.<jik 
Amerikadaki kredi ve alacakla.. 
rmın derhal bloke edilmesini bu. 
gün emretmiştir. 

- Tuhaf doğil.t. Tuhaf değil!,. 

"Çine ve tngiltereye yardım 
siyaseti Amerikayı harbe sürük. 
liyebilir. Fakat totaliter devlet. 
ler tarafından cebren kabul etti_ 
rilecek bir sulh gayri kabil ta.. 
hammUldür. 

Casus mektebi profesörlerinden 
lsv~li 

Maçek Zagrebte 
Bcrlln, 28 (A.A.) - Berlinin 

salAhiyetli mahfillerinden öğrenil
diğine göre, eski Yugoslav Baıı· 
vekil muavini Maçek Zağrep clva
nndaki köşkündedir ve sıhhati iyi
dir. 

Çeviren: 

H. D. 

'l"tıklannm ı;aflarmı sıltlas!ınms 

oluyoruz. Jlcride lmrlrulıı rüyalar 
ı~(irmck niyetinde olmaı1ığnn•7. idn 
bu~iin uyanık bulunm:ı~ tercih c
•liyonız. Ant'ak bc"iylclikl«' komsu• 

ltalgan lar 

Korfu adasın ı 
işgal etliler 

Roma, 28 ( A.A.) - İtalyan 
orduları umumi kararg8.hının 
'327 numaralı tebliği: 

Hava teşekküllen ve siyah 
gömlkli müfrezeler bu sabah 
Korfu'yu işgal etmişlerdir. Ma· 
kıneli bir piyade taburu Preve-
7,e'yi i~al etmiştir. 

Sirenaık'te Tobnık cepıhesin.. 
de düşman tanklar ve piyade 
kuvvetleriyle bir kere daha~ 
taar:uza teşobbüs f!tmiş ise <.:e 
7.&~a geri piWd!rt.Ulmu.,ttl.r. 

İtalyan ve A1ma.n pike bom
;;ıardmıan tayyarelerinden mü· 
rekkep teşekküller Tobruk civa. 
nnda düşman bataryalarına, 
makineli vesaitine ve kampları. 
na taanız etmişlerdir. 

Şarki Afrika'da düşmanın taz
yiki ve krtalanmızm kahraman· 
ca mukavemeti devam etmekte. 
dir. Dessie tahliye dilmiştir. 

Alagi mmtakasında düşman 
taarruzları tardedilmiştir. 

Deniza.lttlarımızdan biri At. 
lantikte 10 bin tonluk bir düş
man muavin kruvawrünü ba.tır
m:ştır. 

. 
sah, işte o tarihten itibareJı Av. 
ıııpanm en korkunç hakikatlerin.. 
den birl olmuştur. 

Ve o masum Ovareçka değirmen. 
cisi Stefan Ropek'dir ki dllnyıuım 
bugllnkll en tehlikeli casuslarından 
birini ilk ke§f eden adam olmU§. 

ı tur. 

MUthiş! .. Müthiş efendim!. ôm. 
rllmde böyle bir gece kuşu görme. 
miş olduğum için mecburen yan 
d5nerek, dediğim gibi, benden 900 
metre kadar uzakta yere konmuı: 
bu garip kuşa baktnn .. O anda, bu 
acaip hayvan da başmı çevirip ar
kasına baktı. O vakit bUtUn tüyle. 
rlm ürperdi! .. 

- Tüyleriniz mi Urperdi? A. 
caip! .. 

A. Mengham 
• 8 • Filhakika o zaman Çekoslovak. 

yanm müttefiki olan Fransanm as. 
rak b8.§mı 'yavaş yavaş yan tarafa kert emniyet teşkilAtiyle yapılan 
çe\-Irdi ,.e memurlara: muhabereler neticesinde casusun 

Köylü, ytlzbqmın istihza.sun L 
§itmemiş gibi aynı tutuk heyecanı 
içinde devam etti: 

- Evet .. Acaip! •. Çünkü bu sim _ Evet,. Bu garip hayvan u. 
siyah hayvan ark~ma dön~liğll za. zaklqıp gittiği halde ben deb§e. 
man onun tek gözlü oldugunu ve tlmten olduğum yerde çivilenmiş 
uzaktan tek gözllnün ateşteıımiş gıöi titreyip dunıyar... Hatil öl_ 
gibi perladığmı gördüm? .. Çok kork J mek Uzere olduğuma, gözüme mc. 
tum .. Dediğim gibi, ömrümde böy. !eklerin ve şeytanların görllnmiye 
le bir mahluk görmemiştim!.. başladığına hilkmecliyordum ı ... He. 

- Evet .. Sonra?.. le blraz sonra da ansızın karşımda, 
- Sonra ... Bu bUyük kuşun be. uzaklardaki ışıklı binalardan birl-

nl belki de parçalamak için hava. nin korkunç bir gümbürtüyle siyah 
dan indiğini zannederek titremiye dUnmanlar ve alevler içinde yan. 
başl!ıdı:n... Çok korktum.. Evet, hp çatladığını göli.ince dehşetim _ 
çok .. Halbuki ku!j kanallarını ka. den yerlere kapandım!.. Katlyen 
padı ve benim b:.ılunduğum jstilta. emin oldum kl.. Evet bay komi. 
"metin aksi tarafına doğru yavaş, ser... Beni mazur görün.. Muhak
yavaş ytırUyerek karanlıkta kay. kak şeytım bizim bu civara geleli.· 
boldu!.· Buna şüphem kalmadı... Şüphem 

Yilzbqı glldü, gözlerini, köylü. kalmadı! .• 
yü afallaşmış gözlerle dlnliyen iri Yüzbaşı dudülarnu ısırıyordu. 
yan memurlarm yilzlerlne, gayet O kadar 'klzmı§tı ki memurlar 
mOstehzl bir bak!lla. dola§lt(dı:L adeta yUzbaşmm yUzUnlln sarar. 
tan sonra: makta oldufuaa f arketmekteycll • 

- Devam edbüz ! Bay Stefan ler, 
Ropek ! .. dedi. Bu korkulu rüyanız. Yüzbaşı Makevi, g5zleri hiddet 
dan ne vakit aııldum? .• ve a.bjyeUe köylüye dildlm!ş ola 

- Yeter! .. Bu adamı tevkil e. bfiviyeti yavaş yavaş tamamlyl,. 
eliyorum! .• Derhal servis otomoblli.. anlaşılabildi 

ne koyup sıkı nezaret altında em_ Çllnkll Fransız emniyet -q,ekilatı 
niyet dairesine sevkediniz!.. şiddetli. tazyikli hava tulumba& gi_ 

Diye bağırdı. Akabinde de sinir. bi cihazlar kullan:ın vEı Fraruıada 

U bir sesle ilave etti: faaliyet göstermiş olan tek bir a. 
- Dikkat edin.iz! .. Bu adam iyi dam bulunduğunu bildirmişti. 

film çevirecek pek mahir bir ak. Bu da Albert Howet isminde bir 
tördilr!.. SUdetli tetltlşçl idi. 

Memurlar derhal, ne olduğunu lşte bugUn, yeni harpte (Gökl~r 
~aşıran adamın tizerine atıldılar ve vamplrl) ismiyle şöhret alan bu 

en ince tevkif ettkiklne tamamlyle tehlikeli profesyonel casustur. 
riayet ctmiyc son derece dikkat Bu adam bugUntin en tehlikeli 
ederek adamı kıskıvnıJı: yakalayıp ve mUtbiş casuslarından biridir. 
dı§an çtkardılar. Dalma dllşman memleketlerine 

BJr dakika sonra askeri polis o. geceleyin paraşütle indiği ve da.i. 
tomobill hareket etmi§ti. ma görünmemek lçni siyah para. 

YUzbaJI, sahte köylünün bu bu.. §Ut kullandığı için (Siyah kanatlı 
d&laca uydurulmuş siyah kanatlı adam), yahut (Gökler vampiri) ıa. 
kuş hl.kAyene uzun uzun ve dişle. kabiyle anılmaktadır. 
rlni gıcırdatarak hayli gtlldU. Franaız emniyet ve askeri istlh. 

Bunu bir Bobemyalı olduğuna barat dalrealnln verdiği bu ilk ip 
şUpheBj kalmamış bulunan bu sah. ucu tızerlne Çekoelovak polisi bu 
te k6y1Unlln baştan bap. icat et. siyah kazıath CU1J8U gayet iyi teg_ 
miş olduğuna son derece kani leli .• his .ede~tlr. 

HalbukJ; aıyah kanailı Jruf ma.. ' 

lamnızm yurtlarını kiil eden lllfı!j" 
um yangın kt\'llcunmdaıı kendimi· 
zi koruyabiliriz, 

ıucmlcl•et c' Jiıtla.nnm gönlillU 
ol:ını~t bir mUdııfa.a ltln sclerber 
olmağn. lıazırlanclı~.. lıuctinlcrdc 

hiç r.üphc iz ld Türle edibinin df' 
bu hizmete kosmcsı \'C kalemini 
mil.ı rnüd:ıfaa hl:ımetınc gönüllii 
er olarak lmydcttirmcsl Jiznndrr. 

Ciddi tarihi günler yaşıyoruz. 
YaşadıI,rınuz ~ünler Ye saatlerin 
artık gc\'czcli'~e taıı:ımmiilü yok· 
tur. A k ~ilrlerine, a~'' romanları.. 
na, ferdi aliikad:ır cılen mücerret 
ıne\-.tul:ırn vccl:i etmek. ~arabctten 
''ıı.zgcçmck bngilnlln edibi \'C piri 
için artık milli bir ,,Wfcdir, 

Türle cillbinc düşen nzlfc (J;IV 
l)ah sanat) için }'apma!< Jnbl oto
plk bir iddianın pe~ndc koşnııktan 
artık ''llZg~ett't (sanatı cemJyet) 
hizmetine '-nlrfetmls olanlann sa· 
fma geÇtnclrllr. 

Türk cdcblyat<'ılan bugiln üst• 
lcrinc dilsen ' 'azlfeyi iyi hisseder
ler 'e l.)i hlsscttirecelt bir fSCldJdc 
basarnbllirlersc nülli müdafaa t.i
lihlarmm ha'healanndan birini ya• 
ratmış olurlar. 

Suat Derviş 

Lindberg 

Tayyare ihtiyat 
subayhğından 

istifa etti 
Neuyork, !8 ( A.A.) - Mo.ıı

hur tayyareci Lindberg Reisi
cumhur Ruzvelt'e bir mel~tlı} 
gondererek ihtiyat tayyare su· 
baylıi;;rından istifa etmiştir. 

Lindbcrg, geçen hafta kend 
hakkında söylenen bazı sözle• 
dolayısiyle bu karan verdiğin 
bildirmektedir. 

Lindberg tayya~ciliğe tnlebt 
olard.k girmiş ve 1924 de yttzba. 
~lığa Ye nihayet Albaylığa ter 
fi etmiştir. Lindberg'in :rhfttatç, 
dü~ünceleri dolayısiyle geçcıı 
cuma giinü Rei~1rumhur Ruzvclt 
gazeteciler toplnııtısında Lind· 
berg'i "Copperhcad" diye ta\•
:Sif etmiştir. O:>pperhead, Ame. 
rikada en tehiikeli bir yılana Ye 
riJen addır. Ruzvelt, avni gaze· 
tecil er toplantısrr. :la Lindber;;'in 
siyasi düşünceleri dolayısile fili 
hizmete çağrmıadığını da söy
lemişti. 

S icilya 
açıklarında 

Batırllan İtalyan 
destroyerleri 
hangileridir ! 

Londra, 28 ( A.A.) - İngilte
rebahriye nezareti bugfin öğle. 
den sonra aşağıdaki tebliği neış. 
retmiştir. 

Bugün sabit olduğuna göre. 
15 nisan gecesi Sicilya ile Tra.b. 
lus arasında bir düşman kafile. 
sinin tamarnivle imhası esnasın. 
re bahriye nezareti bugün öğle
da batırılan üç İtalyan destro· 
yeri 1628 tonilatoluk Ta.riko 
(Luk 'l'anga) 1220 tonilatoluk 
Luk Folgore smıfmdan bir 
dcstrover ve 652 t.oniHitoluk 
Vego sınıfından bir destroyerdir. 

Almanya 
Müsıemlel'e 
emellerinden 

vazgeçıı1iş değil ! 
Bir pezaret ihdat 

edilec~k 
Berlln, 28 (A.A.) - Yan res

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Alman siyasi mahfillerinde, bir 

Alman mUstemleke nezaretinin ih· 
das eJilip edllmiveceğine dair ga· 
zetelerin sorduktan suale .''eve!, 
<.eva.bı verilmiı ve au cihet bydc· 
dilmiştir ki Almanya biç bir vakit 
müstemleke emellerinden va.z geç
maıniför-
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_[ kad lnl A ina harp Ameriı a ııarbive ne;:are· 
Q.Q SQf lnda SlraSmrla linin ·eni sene bUtçosi 

f t n> ,J hdml:ın, Mılll ci -- Halid• E .. b!n ... _t .. !un.. b :m1b a.lanmadı 1 o 
C '1ı1rrdsi• izin rerıkalnrı Ba. dıı ninc:ığı ~re ruerkcz ıd1re beye.. a~3ıe ""'"ı tayy~ ro 
ya ı ! .ôııü. ün davetine icabet:e. tın3 gırmeslne mnni olur mu'! Deılln, !l (A. .) ......., D, N. B. ::ır\ - • C4 Ç 
cco!ıc eris"nde hıvnet etnı~ı: ve l H:.l!Je Edip, söz ı;öylcmck 'll2:crc ajan ~ hl)diriyor: al "' d • 
hayır \•enle~ cet'flİ ·ctinih t ... l~n. nyağn kl\lltın Ut alktt turanı kö~ İyi bir ka~·m:ktan b<ıber almd•- 1 m 'n e f p • Ş 
bul ş l'-':l'li a mn.k Uzere. ı·n muş v(!~ ğnıa. :na~ran b\\tun Balkan t~fcri d 
ö<Y d:!ll c:;on"a Cumh•ır'v"t tta!k ti kllrsll t;6rmck \stcr\1., dı.. esnnsmda Yunan lıtikft."nct D;CrkE- e ;yo 
Partisi mı>"'·ezitıdc bir • toplnr.tı ye ~ ıcı: ~Ukırolmlştıt'. tine ne bir bomh3 ne do mıtrnl .. • 

adı 
a ça 

yaNnı.::lardır. Fakil.l lsl!kİM ıtt\Val'!tt'.lln lU.UrL on. yözle tek b:r kurqun atilml§ltr. Al 1 B 1 r b w ç u k m 11 yar 
İki vüı kadıı.r milnevcr Türk başını bUlundugu yet®n şu sazlef:I tnrn b"\'l\ tıınl"\!.!iartrtm Yett.fte .T/ I [ • f J J b • 

kadınının hnzır bulunc1uğu oU sByleml~Ur: hodP.fini I·frc limanı teşkil ebiı~· · d Ü 1 ar I Ô ) f'1'. ar.., Q l S Q ._ !/On Un Q Q l f 
toplantı saat 17 de lstnnbul ı -Ç'cıcutd:ın:n' istnnbul 'k!l.aırınm tir. Su liman Atfuar1:ın klloınet .. \ T "" e top 

• 1llt ~t· R l\/r' .. Lo d b ık· • b ltUli t"eler~c uzaktadır. Bu limanın .ise, a,. .. rare v - k h "" k ·ıdı' 
Partı .ı.uüfeı. 1 i eşat ·ııramog· yıı.pacag. iş. n ra e 

1 ı.;c 1 orııda de~.ılrli eulul'e.n bl~ôk 11t1!:- fabrikaları Y8ti. tİcıcak m Q Cl S Ç l R f n Q C Q g l e S l Iunun kısa bir nutku ile açılmış- ı diln)'ll. kadınliğtnm 'Yn,i')abllc~~ğt ı!iıten _ 
tır. bUytlklUr. Hcpllnlz tehlikeye aUlaca.. \iye ve İn"ili-ı harp gemileri de. Vaşingt:ın, f9 (A.A.J - Har-

Bundan sonra i ~timaa ı·h'3Sct ğ: •. lter işi Mırarmak ı~ın ç~ıracağız. aayısiyle b::u iz n.skeli bir mnlıiyc. biye nczarc..tinin yeni sene büt· 
ed cek olan reiQle, reis v~:li ve \ Bu vatan lçln kap ederso sokalc eUpU. ti vardı. çesine göre Bir!eşilt Amrı.ıca sc. 

ki!.tibin inti1' hına ~ilmiEflir. rncnıfiA1,inU dahi zevkle şapanm. li"a.. BA~Vffı,ıl N NUT.l./U h.eJe 80,000 as!ceri ta·-yare ima. 
Vali Lutfi J{ırdarm refikası kat merkor: idare .t:cyetlnde vazife ıı. ~ ! ,\ J fil lie.rpi5 eUnektedir. 
Ha.~;vc Kırdar T('tsliğc halk tanı.ar geceli gtındfü:lü bu 1§ lçln çıı- • (Da tarafı 1 nc!<lc) Patlaın ... nloun bu~i.ı.n ınU.v.a'lro-
Partisi ı.ıat'C heyeti a~sındıın ıı,mak ım!cburcyctindcdlrlcr. Halbu. hükümeünin harbe devam ıı.znuni reye ba;ı:adığı bu bütçe 6 milyar 
Haecne tJ~az reis v~killiı!fne, ki benlm b!llyonrunuz iki oo"ka f§Iertm ve hUrdyet kuvvetlerinin 2;afer·- 604 rnilvon 605 b:n 468 dolar
Heylıeliada ortaolml mUdünl var. Aynı zamanda ben artık lhtıya.. ne olan imanmı be~an etmiş ve de hk ..ahsisaiı ihtiva ctıftektccUr. 
Şazi~·c de katipliğe gctirllnli~Ur. nm. Bunun ıçtn bent muur görlln. miştir ki: Bu paranın nıühlm bir kısmı 

Bu lııh çıı.!r~ cak çok 1Umseıer bulu. ''HU.ıi ret uğrunda. savaş ve büvük ve uzun mesafeli botnbar. 
lIAl'1U'rti: 'f(T'QOARIN' nur. Ee-ı de başka şekilde çatrııırnn. :'c:laMrıığın 'blr remzi olan Cirit dıınan bı.yynrelerinin t tlh alın.. 

İZAHI • nu aıszıer oiddctıe all\ııııanını~. mcr- bugün lıUr Avıı.ıpa mHlctierlnin mastna tahsis edilmiştir. 
Reis Hcıyrİ\•o Kırdar ŞU söz· kez idare heyetııc kollar şu ıcltllde l"· son feret"U kalesi olmaktadır • .Ka Va~itı1ton, ~9 ( A.A.) - fyi 

lerle tonl<'.lltıyı a~ ı~tır: §CkkUı ~tıniştır. dor bu mi'!ltesna v:ızife içln iki :ı- maltlmat alıın mehfillcliicn öğ-
"MH·~ Rrl'im:z !sn-et lnönt\ntin 1 ıa re tıeyeUllC~ t:r11yrlyc Ktrdar, dn scç.mi~tir: Bü~\ik İngiliz adası r ... :-ıddigıne göre harb~ye rıezareti 

:refikası Mevhibe tnönUnUn ri· san• PUBcym, kelle Tevnk ~a.m. ve buyuk Yunan ad:ısı. Du ikı a- büyük homhardmıan tayyareleri 
yruıetinde tonhr'l~n yardım • Semlı'l!.mü Ri\!lene lıguı. danın millctlerl bugtin hürriyet .• mali için yeni bit facrika ku
vcnler ceımiveti bir bcyannaınc !d!H heyeti yeıiek uı ııtt\Brfi\!1 tta; meydan muhnre:bc!llnde sebatla, rulmcu:ı~ hakl·mda Glenn Maı tin 
ile Ti.irk it tlJtımr vatan miir!nfa. Nebahat Karnosmaıı, I"aklzc, Belki.s cesaretl", azimle ôögil!'Uyot-Iar. müessesroile 24 milyon tlolarl:.l{ 
nsmdn üzerine diişen vazifr-~c 6e·n~ngil, suroyya .Aill081Uı •Meliha Cebir ve çlddet ıne:mtcketleriodcn bir mukavele in!Zlllnmt$tır. 
davet etti. Avn\ suzen. gel"'n kara a.km Avrupanm üzer:. Yine aynı mahfillerden ö;;ro.. 

Anknradan yükse1m bu lrut.st Ne,rlyat kolu: Jiallde Edip, ŞU. ne c;:ÖkW. Be§criyel böyl~ barbar nlldiğine göre, demo!trıı.si)ere 
ses bizi btlra:ta toplanmaya sev- kftfe Nlhıı1, M~llhıı Avni Sôzcn, ıuct iı:ıtflülarmı mazide de gömıl!ı.ılUr. ya.'"dnn içlli parifunento tarafın. 
kl"tti. Ve bu sesin etı"ılfında İs- Hni!m, Halide Nusret. l<,al ot her vakit hiir na:ı.tn mcm- dan kcl>ul edUen 7 milyar dt>· 
tanbuJ knaınl:ın toplanmı{l bt\hı. çoc•ık u11şurn1e blmn,ye: Dr, Mc. leketl gal<.'bo f..almı§tır. Btı top - )arlık ~tt:atı bit buçuk mil· 
nuvonız. une Fatma, :Or. Pakiz<?, J:taUcc Açık. raklaroiU'l cılt:üı medentyet l~lıt, yarını lı rp malzemesi içlfi yeni 

En 4'!VVel ele almak istediğimiz alın, l'eıihıı..n Çamlıbel, e.ynt '2nmnnda kaı'dcşl~rlntl~tn kur fabrikalar kurma~a ve mevcut. 
şey, tıın rnüt:afaııs:ntin vazife n:nıırn ve çocuk himaye lMlu: Nıı.- tuıuııu için bugtifi bu fı>,•knlbtıııer hırı gerı; .letnıeğe sarl~yliyccekUt 
almaktır!' ime Haılt, Nebahat Karaoaman, Me. eavaqı yanalım. Memleketih enıcl- foşe51 derpiş edilen yeni tnbri· 
HASENE tt {: A '1{ VERD1ôt dlha. Baysal, HUviyet IlekJr, Şadiye !erini, dü5Uncelcrinl, kararlarını 1.alar ara'.3ıncla tayyare moWrl 

MALOMAT ôllltefi, nefsinde toplıynn majeste kral, ile 30 tane de top, tank ve cep-
Havriye Ktrdatdan BOnra. Ha. Rrcş\er koluna: ıncel\ . RC!tk Berk birliğin, azmin, tbnBa.li olarak artı. hane fa.brika~ı vardır. 

flt"le tıgaz kilrsive gelmiş ,-e neık!& Sevengll, HUrrcm NURet. mrzd:ı. bulunuyor. 
1928 de tC\"!8 edilen, biUihare Haatnb kıcı koluna: Nahit, Safi.. .IUtecnVü:e ka~r en hev~cal'lı 

'" Pakize Nihal, ~uhıbe; Ketlnl; Hu muknveL1et mi<-..alloi Limnt \'Ö Sc-
1938 de ufak b:ızt tadilat yanıl· J d . ..ı ı k u 1\ a ıa b"J ttyc llc,nıce scçtlın~ıctcılr. mn reıt o'b üç c k a a r ı e 
mış olan vartlım!evenler ot?l'ml)'C"' :tchNı h tt rımmtım !ıtmr& to... ı;-ös~nrd!. 'Yunruı rrilleU btr im~.. • 
ti niznmnnmesini okumuRtu~. ,.. •' - h 

Ha.sene llrraz~ lstanbulda iten. lııntıyıı son vcrllml.fUr. Kollar tıugfilı.ô ratorlug:ı kawrc:r altr ay r.ıbed~-

dilcrine d'l""live gönderilen 1m.. 'lrnek olmuştur. Ayni millet ı:ıütc-

Sonumdan 
Mıs~r 

hudud~na den itibaren faaliyete geçeecktir. 1 rı.,k onu mnı;lub edorck şanlı bu· 

dmlnrmıu•ıb.n bazılnrmm nd cnviz Almanlarla, onların mUthi 
ıerirtde bulutımn"tk'nrı içtn top- Af .k d k. G l mııkinelcriyle ylnni gUn savaştw- 0 :ren 
l tn•a l~ 1klcr;nı anla.tm11 fi a a 1 enera tan, destnn\nra g~çecck ola.n c ,.; 
\'e T'lr t k"('lrnmın een:lıe eeriPin. dostlarmm vo dilşmnnlnrınll1 da J 1 
de ne lıfZ!llntler e-örebfle<'t'.'~ni do·· Gol kuvvetleri hayıa.nlı#m.r çeken bir mıı,aı:n ta va n ve 
izah voııu gnr.eteıero wrnen e muhareoesınden oonradır kt ycru'- AI m an 
malO"llntr tf?1trnrlavnrn.k buırtın mlştir. Buglih climtzıle kaltı!llnr 
için Ü"'"rindc <1tınılan m vı:ııut\ Cibutl, 29 (A. - .) - ôrt fı.jatt.. • kUçUcük adalarımlZ • c~lffiMen J<LJ VVetle rf 

Bu sa~a.b, Şebftmtzde feci .>ir 
tı en ko.zası olmuş, 30 yaşları da 
bir kil.dm tren altında kalarak 
parça.lanmış ve ölmüştür. 

BerHnden bildiı H igine 
göre 

ny 
·İsviçre ile de 

meşgul 
olacak 

Bettin. 20 (A.A..) - Yarı resını blt 
mcmbadah blldlrlll)"ör: 

Bir yab:uıcı gnzelccluliı, Roma tat\ö 
yo<Ju:mn İsviçre ınntbuatı hııkl.ttıJ1 
kUlluntlığı llMhr mcvtu\ıbb.hB ederek 
Alift:u harklye nczarcUnde uoi'duğü 
bir Bııale §ô~le bir ce\rtt.p v H.\!Jı~Ur: 

•'bıvıçrc gnzetelctt Almnnya ile 
tlacyanın l~ tl nefsini ltınnnğı ktıh. 
dllei'liic gaye eWnınl§ ğlbl g6rtuiU. 
yorlar., 

Almnn barlc!ye tıeznteti mll.h"'Jlcnn 
de Alınanynnın bİT gllil 16vlçrcnlii hat 
tı hııi'Cltetinden mUtcvellll füeı;ele erle 
meşgul o!n1ak l'ırsntmı bulaC<'l~ı ~e 
tsViçro gazetclerilll derili d~Uiımcg-ıo 
mecbur edecek bazı noktahrı letXt. 
rUz etUtc:ccAl UAvc edUml§tır. 

ispanya un Mi 1vare 
iltiha ı gün · 
meselası 

c miuet r 1 .. ~ınnam si <)Cl're t sı btlcl!riYör: ı savaşıyorlıır. t.ütUn YuM.nltlıır 
c1nl,1Jl'lrl '<1 islerdt'n !lıaret ko1ıı.. Öğrenllôiğ!i~e gtt't'e 'nttlHz m~ y\ıkeek bir ruh\ıı 'Vadt'el111'ihl )!lJJ"' Duii n pe ( az Lönclra; ııo ( • A.) - lnı;rutye. 
ra~rnı R6v•nm1$ ve Anlm~t1 h törlU krtalal'tnclıln mt.izalirret r!'· mışlar ve c.ncalt !ayı UstÜtlUğU ıım va lyetl ııaltkındB l.ıöMN ça• 
ml'""'ld Fi alıT\tr atmmıı~ ôifter ren general ae Oaul kuvv<'tlcri k:ıİ"l'rsında m'\ğltlb otfnu'1laı,,\tr. 1 1 b• d 1 zPteler;nin miltalcale.n .tnulitcılt'• 
ccn~c Peri i himıetlct"l iı:fn de Fmn!lız &mııHainin oemıbtında bıl CaıJvckll Ôltlt haUtrntn tnzıbat •ı r oye 1 ,. nr tir. 
fnllretn qc:}ilecc{iııi bil6irmi tr, h a Ofbuil Ue Ad ]is • ıb~ba ve ahenk du)•gtılnruıa ttıütnc at U \> T· Ymis gatetcsinin dlplomstlk 

demlcyolu Uzerinde Daoueonle nım ettikten ve bt?.•at Jtenl'il!-'ılhfn de K1ıh!tc, 28, < \.A.) - öttaşftrı. tnet muharılrine !]'iirc, Al.manyanrn 
GT." :!'F.n T • ~11<°'11{ tnkasmda toplanmrşlardıı. De 1 iştirak tWı Glr\t hürri,yetı SP· lıL kuvvcllcii umumt kııtargruunin ı !l-idJc .. li tazytİtifte \ıgrıyl\ft gefittml 
f /\ (•r ]I. TN Fİ!m t GüUll kuwOtı~rlM blr hrsmrftm ~·a'51ıırmı ve fedak&rlıklörrnı hatır- tcbll~: ' 1 Frank o, Y":ıi nııı.b lıl nltnmadan 

Rımırln film ı:;on1l:ın Dr. Pro- d:ı lns:fll! Sômr\llt11nt1o z u~ ıh• ıattrlttan soın·a &azl cini 3öylc bi- Lib>n~a. '!'obrukta, IUçbir Hı>tti~lk- harbe girerse milletin a"ırktan a-
fcsör ,,, 1k Sağlam da ezclitn:e rnç edllCllklcl'i tfü• Chfi\t:lttcdlr, Bu timılfltir: lltt ~oıdur. ~ollumd.<ı gcCcn lfüşam nu ... 

1 

lf'ccğini söylemek surelile vakit 
demh~tir ki: kuvveti tc m nsup lln.!ıUı-1 r bıw Glı i1in ve Yunan şotE>tlnln mi.!- d!.ıltruı ltı.krlbcn 8 kilometre 10" \ g\r. kaznumıştrr, 
''- B"'nim kanaatimo ırörc bu- Frllh!!tt nerı it raıt ıı riyle temM dafa ı lçtn kr 1 ve h\ikôtn~l nra- mli oı eu;unnn mtlfrcu-ıen, 6Ufi ak. 1IalbUkl Ntyuz Kf'ônikJ ve De ·-

güntln lht:ynr,lart, bUS UtUn ~ etmek istemişlerse de ınuvııffak mztla bulunuyor, Fcdakh~·hgın ,.,,._ şanı, aııcnk pek nz veya.lıul lilç tcraı:- 11 H~t'fiıa ttftZCtl'l rliıln L!zbôh 
kadrr. Uının siiren p~mlar olamamışlaı"1rr. De Gaulle kuvvet- sabı yo'rtur. B t hlin1yct ve kn"- ltl yapmamqıur. muhablrlerltıc g6 1sptı.fiva ffi 
yantni!k, sonnak, cevl'J> almakla Ierlne menliup btr trıyyarO Itfan _ rıuuanl·k lo!)reMns, bnyuttt'turutt Meılı\lr bil:' lfitlill.i zıthh tıfkn .ınm mlllvel'c mm kı aftili lilr &Un ttıt'. 
rreçirl'ecek v::ıktimlz yoktur. Baya ait t.oprakla.r Uzerinc beynr- nltmıı ginnemek, hal"be devam hant unsurıım yeniden dUşmanla te- selesidir. 
Harnlcr, nrtı::k ~ki harpler de- nameler altnrşlır Bevnnname ısar j etmôlt l in g ldllt, Vô eminim kl ınu fillli eCli'. lll.ylız Kronlkl mUhh.bh'l ~ıor 
ğildir. Gcnr. lhtt • r, ooauk hE'PSİ ki Frıuı.se A!rikkfillnltII ebkl b"'- :valttfldlı AtUıa c. yıUın hUr olnl'Wt HabejlilMMı cumarteııı glliiUı föU. ki ı 
aHrn1er, artık E'Sld hıırnlcr de. k•unandnnr gencıi'al ı O hlll .. 1 değil avni ~~nı rıtld dnhıı tiye.de hlm lı1essle meıketı, cenupthn üetlP. lilpanya hariciye nnmrı SunCt\ 
şiimurıe nıU ~· tı. etm(!li~. Bu, ~omm •un lmM&ını Ul ırnıtktadır. bU\•l\mll olAi'rilt dönec~z Melle• mıt ol!fi ltôll.lfiıllZ tatlı.rıntliUl ıvı:ıe.ı r. İspanyayı artkçn mihverin ya.mnn 
dal.<ı tiyade tcı:ıldl~t m~elesidir. General Fmnıııı Somallsindo bu • 1 niy~tın ltalesi olan ve bt'f:!er hUI'" dılm !tir. Esirler, gnnalm hakkında 1töYmak \i~ Ceveıuttııfi'.K UzefirtBc 
Geceli giim'f iz1U C'alıetı.rak i hız ı lunıın Fransız krtaatmı toplu bir rivctinin tekı ar menşei olaC'ıı.k Gi tafslUt henu:.: mcıvcut değildir. BUtU..ı itla.IRlaf\in bultınfua.!t Uzere IH n hr. 
verilll1e-;i rnvn dır... halde ve mUhhr.mnllıı.rlylc bera - rit düşmana çlbıenmivecektir. Bu mmtakoı rda, harekat şayanı ınemn • :tlt'hlilnrı ye.f)mhld.hthr. Atmanlnr-

Has0nc flgaıı, aotttor Tevfik Sag-. ber DfioUMle ve Zcllada.k.I de onun ~erefidir. 'tii,.asıu millet, nıyet 1 ır tnn;dn devam ctml&ıtir . la yapılan p"Ogtrun gudur: 
lamın mUta1easma cevap v rcnkı GaullP. kuvı·etlerine iltihak P.t.mt'• ya.'3n.sın \'rit. yaı :ısın kml. Kahire, 28 (/~. .) _ Röytcr :ı.. İspanya üclil ııakta gir oek-
"Du ~ zaten blılm d 6n p'l\nnnızda ğ davot ettntştır. bildiriyor: tir, Bunun İr'İn de Suner yakında 
bulunu or, dedi ve Yardıma ve11ltr Jialihagtr •nrUarı aıtmdll dahil. ş J d 1" 1 b ...n b Bcrline veya iş0"'al nltmdald Fran" ,, !'l cer 1' tb r 1 { ..... alfı.hiyct mnhfilerde ub .. n e-
cımly;ırlnln yeni !dara hııyetı lntıhn· de buluııan halkın açlıktan ko .. u v HC. ' ı yruı OlUIHİUğuna gtireı Mısıtnı hu- sava gidec"ktir. 
h yapılac ıtuıı haber verirken, idare runmnsı ve !hha.U bozulanlarla ·a I dut 6chı1 olan Sollurnun dilşma.n 2. Bunun Uzeıine tspan~·a fngi'. 
bey(ltl enıınndn vali, parU reisleri, ralılıı.rm tahllycst bnkımtndıın cı .. va zam YQj{ elir.de buhır..duL'u ırnnnedifö Ul'. tere n.Jeyhinde vaziyet ala::aktn-, 
kaza kayrunkamıannın renkalan bu. ht t1 d ın.lryolunuıı ietlfadc t!dll(! • J HAVA KAI:AP.OA.lllNIN 'l'EBLlr.t fopanya ~ memleketlıı dahili şart 
ıımrnıy:ı ıı.l!'Ulı. çUtıltU kcndll tinden cek en l)i vastta olduğu g6ıönU.... (Ba.' tatatr l ntılllô) Katııre, !B (A.ı\.) _ orta i'K ln- Hlrın6ıın İfi!;llit 3.blukasil.lı mes'ul 
kuvvctt• eleman oınrnk dnha 6Gnr& be.. de lıulund111ıJl&.ra.k bv 1lt.i nokta tonu bulınUŞtur. GötUIU)iot' lü ~· ... rlllZ hlıvo. kuvcvlıcri uı:ı.ıuını lti\Flltgi\• tulnct\k, ya.hu na Cebeltltta.rtltm 
ıırccek lhtıyaçınra göre tstmıde edl. lıa.kkmda bir e.nla;mayr. "ıı.nnak ruz dün vcrllen bu ııekc.rler 1stnr• ıımın l ~'iği: t~pa :vn~·n fadeıılfiJ blr UltWı:ıtun;. 
ıeoegını ae Utivo ctml§tlr. Uze'rc mUzakcreler cereyan ctmr- bulun 5 gtlnlilk ihtiyacını ltaıııılı- Ll~yalla, lı•gtll t!lyynıoelerl lll'ker la ietıyecektir. Bu tnlcp reddetli • 

mımı.:z 10 r. HEYETt st 'lll\.Stebat dcğils~ de mUst~mle- yac:ılı: kadardır. kıtalarını ,-e nalclıyc kollarını lxım'ba. lince de muha :unatı açacak va 
k@ntlzln asi kuvvetlC?rte ınUnMe .. Şirket, son beş gUn içwto y,ı.. lama~ ve mıtrulytiz nt ,..ınc tutmak Alnuuıyanm yıırdmımı istfyecek • 

SEÇiıut beti bahit mcvı~1u doğUdlr, Y..sa • yMıaVl\ U t bin t<m f!eREll" veımı.-- Ur. 
.... lh A k - " suret':rıc dUşmnm barclctıtlcrlnde liır. d = 0 ' " vnl. burada eöz aıe.ra • e n Fı nsız hUkQrnoti mUstt'lnı1C1ke tir . .Hn.l'rıulH norml\l Mtt!:i ~~öfiUtl 3. eıhaltlttart~n. kn-ı tnnmızu 

,. b 1 15" ôalatıi tlUtl de U~vum ()Ui11.ölt!ftllr. '" 
mcrk z ı~arc h~ll!tl:ıc :ıtan Kııdar, valisi C' im hu"ustn lAwlTT''ı"Clen hı• rlP hıtulu-·-ı bP~ bidavC'ttP yalnm 1.epnlivolJn "OP:l-

tı BJHlrıl\d:ı ıı• ta) ;'fıie1erlıtılt1 nsk • J J 
Hns:m~ .,nz, Na!le Tovffü f1.'ığliı.m, lim:ıt.ı vernıiıı bulunm:ı.ktlı.dır. 500 ton olmn"ı icnp C'ld lr. caktır. 1'flkat Almanya üclü paktı 
S T~u ıl k 1 k1tntaı'fi1ı f! k'li ıııa~ wı •1runıt ,. t12,, 1 a!lyc rı suyln va o tor em re..:nlsi ! " mil tC':Wrmm, pnz:ır gU :tU lteFi U erek ımımv:ı.r.tfi Y ırdımı • 
namze!. oll'rnk göstcrm~tır. L?n~m, 139 ( A.A.) ..... Londnı.. e:ıyı.nızün in!i ıır eden beytumlt • t!plntlo bil' 1.:ok Alman t:ıyyaı "ini nfı gJ 'ccokttf'. Daha. şittıt116t!Iı A 1. 

~!kı 1~Ur Fransız. karargllu tob. ' dııtt tlıı. finlı:tı!>tlİitgı va;.hlle me.tflk- yerilen Mkcr alırken, mıtral~ö:: a "!!'· fi\nti kıtal n nı:ı.yoo ciVliftildfi ve 
181 iHLAL BA \'AŞl.NlN HALiDE lıg etuyo~: So? gunl~rdc, Framıa.· kette kat'fyyen l.ilr ~tol<t•r buhranı ne tutm•ı !ardır. Bir dUşmıın tayyart-. Pirene dnğlıı.rfT'ttı mUt :ıdrfit rtbk-

ONBAŞISI da, ~arkı Afrıkı.da.ln ~Ur ~un· movcut ô fütlir, Bu kım atı rtılm si ;\angın <:ıkarılnrak t<ı.hrlp cdıı •• u,; tdlnnnda tahaş~üt etmi.:1 bulunu .. 

Makinist 111Ba.n ve Melımedl 
idaresindeki Czurtköprti - lstaıı' 
bul posta. treni bu sabah, 9 raO. 
delerinde Ahrrkapıda Cırnkurtıı. 
ran istasyônuna geldiği errad 
birde:ıbire iruıisnrlar tUtlifi de' 
posunda <'alı'jan Edirneli Naci>" 
Oca.k'a çarpmıs, kf:ıdm teı~1e."" 
ler a.lünifo kalarak param pın' 
bir halde can vermiştir. 

Ya ılan tik tahlükat neti~ 
sinde Naciv nin, ha.tbovundaJI' 
tellere yaslanmış bir vaziyettl 
rnen katarın ı'll~crnmıaan ete~ 
!etinin tekerleklere kapıldığı, tf: 
suretle ~vallı kndnım katar at' 
tina ruvarlanarak öldüğü aıılf 
şıhnıştır. 1'ahkikata devam olu!" 
maktadır. 

BlR MAK.t: SCJ~'lN BACAGl 

KESİI.J)f "' 

Diğer ta.raftan kattnt fc:ıtilS)~ 
nunde. dn ~velki ~ saat 1 v 
bit kaz.a ölmüslur. 64 ttumai":' 
marşandiz, Kartal 1ctaQvon\.Ul ,. 
m:ıne•Ta ya'1arken, incıkn'3et , 
ya$mdn Z.~ki GUnôen. vfij!on jj 
bnde. kalıır~'< sa~ baca~t. ~J 
l·ap:ıı?ınchh kö'ı>inu..~ur. Ya~ 
Ha ·darnaM n·\rn.une hastiı.lı~ 
sine kaldırılmıştır. 

nazınnın fi 

M llhıı Avnıntn bJ toklıtı k&reuıaı. sız, kuvvetlerıni~ tnqil ız kuwat. rrda verdiğimiz salış rakamları vo dl;serlcrl c' ·at hıııınra utıtntıırtı:~lır. yor, 
d:ı a\•uknt SUreyyıı Ağaoğıu: lerıntn yıırdrmı ıle Qi~Uye l:ıır. da t()vit etmektt;ldlr. Hatıo~ıstahdn, dUn n bıvyarelerlıfilte ~' ~~~!!!!•:!!=~cw~:!•!!;!ili':H:~~·~~~~~~~~!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!~ 

- Bugün ararnızdn bu'unwı Halide ~I t.aru;uu hazırlnndlkln.rtnn. d. ~ Şeker şirketi halen ıılvrı.eıı.ya Allontllladn dtıııl:hııııın mot6rıtl na)(ll 

~:ı~~!~~ı~ı:A~ı~oaJ~d;t~r~!~~:~~ ~u~f.!n:ızo::V~t!~~~~: :~~:i!tmk:ı~::üi~e\: ~:c~~~~. ;~d ı~~:r~~~ :~::,~t:!e v~:ı~uta:~ I' _. __ .rı.A __ _. ............. ......, ......... • • ·• ...... ~ 
merkez !danı beyoUnc namuıt. Olarak lım!fl böyle bir tna_rruzda~ hn. Son gtlnlcrdnlti f zla şekel" talep.o mcy..Janındıı. da. benzin deposuna atq .. T u A T 1 L 1z1 
göstcrec~ğlm. berı yoktur. Bu şayıal:ır CıbutL Ieıinln çrkııı rlan asılaız enyiıılar .. vermlşlen r. Evvel1'1 gUn de dUşman ... 

Mel.ha Avni! deki FrntLcıız garıılzonunt•n hare· dan ve bunların te.,ırfndc kalan ıuta•nrım hnıtl ar.tt mölBrlU bir kıırı... 
- Dtıyan Hnllde Edtrı• n bek·ıy cc. klı.tm:ı i~aret etat cktedh. Al- h:ıhcın da yenıiz telllşındnn ıı.,rl ıeyc l.Wıtl'UZ cti!Iıtıl üf. Ar.1m hfısar 

l?lmlz daha bUyllk Mer var. Bu tın. matıya ile mUtarclcc akt~lldUc. geld'ı?i nntasılmn.kt dır. Şir'kettcn ynpıl~·§ ,.e arflf fıı~'lat. Vcıl'dll'llın~tlr. 
JUi& Ttırı kııdmı bir edJpUr. :B!r rıcto ten 8ônra fll< muko.vem t mcrkP. ıstettl1't :ıtadnr şeker altlığı ll§lde Ccnulıl Afrika tnyyar~ıcrı Jimmnda 
r:tyat ko'u kurn~ğtt. Kendl.sinl, bu l<o zi Cibuti olmuştu. ~tek bura· mUşt rfloro "ııok'?r yok 1'' 6iyen askeri b'.naları bombaıamreınr ve mit.o 
lurı ''rna geUreccği%. daki krtaalm. gerek sivil halltm veyn 250 grnm tıı.n fıu:ll\ gekcr ı ral1ö:a aleııne tutmuele.rdır. 

611rt!)'JS Ağaottlu: hissivatı hür li'ransı.zla.rla bera- 'vermiycn bnkkalln:r hakkında ta .. BUtun bu harokctıerdcn tnyynrcle. 
- 1stikl&.l sav~mda b11Yllk ~er berd!r, kibat yapılacaktır. · .,rlnilz ldlüillcn Uitetıil~ dölihHijlMdlF. 
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---"Kendi Miktarın 
Bilmezse Kişi I 

,, 
ikl Stba ewel <Va.kıt> ta ı.ır kaıo 

ltb&at Olktı. ı>enıır parnWdddı 
Lir pencerenin arkasında plpo!i11Du 
tiittüren bir 1nglliz eri, pencere
.._ JUUnd&ld kapıya bMIJor. J>ı.o 
9'ı'Cla litibMle (llısu) 7Aiili bpı
llbı öallJıde de bir Alman askeri, 
lılr e&qle bpqa dayanqor, bit e
liJle de bir ıw,.n aefedlala eue 
blıt.den 7.n&aan11 çelııltor. Ve 
~rklc 

- Sea de a.,....... )'Mta. 
a.ıu. abmeti .,._ IHralltm !.· 

ltaıynn neferi cevap yerf70rı 
- Ben bir kere claJaadmt da 

lolap Bingadde aldım. 
GörtıUQ-or Jd, umNJm ftületı 

le\1le, hldlselerl clejlttlrlp muı .. 
lltaya bojmaya müsaadesi Foktur. 
t&bubus vo riya ile koltukta Mi-
1'.nit, bu sığmmanm ,·erdljl eesa
~ atıp tutmaya alqmış olaalıP 
l'lll, falrtn deaığl gtbl, haçtan oa
~ ziri b&Pf de çıkıyor, \'e ba, 
lrttuıanirl~te, karlkatürtstlere ıı.. 
~ me\'ZUU oluyor. 

IJuf'Uı ııuıhaliltAltttt ld, (mlDb) 

~\teiltl, hliklkJ t.Mvtrıortn, mavr 
-.utn, lh8UlaHb fök ftefi bsttıne 
-.... W f~ ftarbeSI, ıtıtttö ill-
._ )Uılatdan dahA xiyade 111.ld
lıltt meytliü lioyar. cVliüt) ta 
~ ul'Uiatilr de, btt fftlhljcit.e 
._ tefftlr. 
INııw Mı.tHıltı hu ~" Nn& 
~ Ahmet :Rislffllii jttlet btt 
,.._ halıtlattiı Aytıflıil ükledi.. 

"'-ı 
•AilMneafth • tabtn teala tiH • .._.t IUhuiylti ityie iıtr hile g@·I 

... ld bibi mı, köei& mt, unlıA 
111. layı iiiı1 ltMAnali mı, nuıat 
'il, liUliıteelr lllt, ._.. hlf, veldl-
1'~ mı, yoksa sığıntı mı fatlölt~ 
deatı, nı murrıt ı;aı 1fnillli jtiWn. 
4'- W evlldttun lfllfiltll ua11tmt1~, 
"-nslllı bentmıııettH!dlele Mflaifiıt, 
111Pteerlnhı ,_..IM'llU ....,..... 
ldlıC olm•ı., hem"'J'eflmht ktımı Xfilı 
"tce .. _,mı 8ı'tt" ddlf, -rlıll 
...... gelen ev Mhlblbeı 
-=-xe 

S.O.S, nereden çıktı 
..., ~ hıii'Pletinlıı eiddeUendJğt 
111 ....... ıevltde bulunu)'Orutı. .Her 
-~ bllU@tce ton telftl eulllttl 

:-'11Uyor, yüie blnlel'(!e tön it. 
" lıaıı:ıra uğrayor. Her gUn m\&b-
1.i\ Ut. it!ııtt1elôe bet otı gemi toh
~ e Ue kartflif tfot ~e ün4at SIU. 
ot. 

~hUi. 8.0.9 imdat ıeteyen 
1'ıa tUr. Fakat bu S.O.S in ne za. 

hiç 'Q \"i beredeft ctknlıj öl4uğunu 
iller.& ~ttiniz mı! 

it tf er bilmiyorsanız biz size an
~ ı 
l9Q3 ffıletlııde Befllil ltonle

~ ilk defl ollttJt remlleııhl 
r • 8'1ıyallerini muAyyOft blt 

1;""1iı Ut vemeıert göl"Uflllmut. 
,\I· ,o ~ ltaıyan ın\lttıllh&elart 
nıb ~uıu ttkllf etmtştor418,1!,l!I ... 

.D •• Yanı b&ftalll 8 hatfltrl !:' "Aftaaıa geleıı lhJp gelftlo. 
tbıt ~. b haf'flerl de aocaıe lit.tt-

0 ln1ııtzyordu •• 
'l&araana kadar buna benıer 

•hrlneı bir formUI vatdı .. 
ç~ lene lıılarkonl (mUıtacelen 
es rua ..• ) mAııaama ıeıen 
r
0 

.t> fonnuınnu ortaya attı. B\l 
~l de iki aene kullnıldı. 
~ &)'ot 1006 ıencsinde yine 

tıt:ı11tt konteıranemda S.O.E for. 
dıı.u ll.rı11n kabul edilmesi tekUt e. 
lf~ Fakat bu f'ormlUün E harfi 
"'--. ltaretıerinde nokta ile kan
~dan ~.O.E İngilizler taı'a
~ ladU olundu vo (Bl!lm oA.n. 
~ ~ızı kurtarın) Mltıuma relen 
~ :lhnehtn (Stve Our soult1) 
tbıtı~ lrtt~rtnaen s.o.s vtı<:uda ~-

s.o· s •· 
t"tıltt: ..,aretınt ilk kullanan Tt-
ltı tt.tir. 'Bu imdnt işareU e<ıo 

~tinden nttrolunur. 

- lea geten •1 4a pata v~ 
llledbı. Artık 8Ulh mabkemesloe 
müracaat edeceğim! 
Demiş,. evde blrt ı _.,._.... 
.,.,. httılf .... dik •le: 
- :ı.me.un, efendim ı ............................... 

il ...... elde ....... ., ..... . 
.... IY'fAlııra ....... • ...... . 
~ ................. ... 
11a1ıtatta• ıeılH ı~ 
Mea ll'lt odlGa ..._. oına. .. ... ...... 

ltM6 w-. MiMi .... ,öl' 
adle Mfolaia iM WeU Nhlte 
........... twelA~ ... 
Cilp ....... ~ 1let ... 
sUf IÜll OMllll • ...,_ JHMI& ................. " .......... ........... _ ................ 

MM'H81 lildmluta lltifltti81ı 
- Ne de.em yapar, ıii WJ4t te. 

.. ......,.....,, t-elılJ11'56 

"'· IÖlb ..... ..... • ., de
tıt@io 

....... Melda• Mtttduı 
- Allt vt1, dW )'Ok, Wıdmld 

örl@ .. ,.., 

MR oN•lita llll'U@flı 
;s;;& IUJml u.t 1 
ll•tiNll• 
a-- O fll&• Mil •• M hale ı• 

tttdil 
Demtltllttımıtlu. · 
~iti H IMJ l@liH 

lfflmlll .............. •flllll dUP kA.. ......... .. Mlllll. rtH 
zMllllMdllU ....,.. ......,. it. 
derbi 1M9P'ıt, dedlll ldı 

- Blrador, lleBla habl P9i11tıa 

•• .., ..... --· w fiil te· vttl 
IW'l lllf ., .. .,._, I 

-~· _,, ... , 
- .... .,. '""61 H .. ... 
~ 9u 't ffl( ...... ... 

KIACU dWln Wlmt9t -'• 
döl lllM •llllnl ıau oıv lld•r ... 

IAl1Dal 

Hastalık ayları 

Jlt&tJIWl ••töl ~bir 
11tYfilt, Jlor mtwıııtllttt41 ~y111 
ııll'betJ IOl'IDH, fall&t AllU~Hk!MI& 
fatatfllUk mtrôl ldt haltalll&tır. Btt 
gtrt.botıet m•tokotlndt o ka4t.t 
tuhaf s.tlatlitdllll' ~pıtır ld tMlll 
~ tellt, fü&t iN ~ 
ler ara.emda herkese ~ o. 
ıanıar ela mlWUt1ar. 

M ... 1& lıı&r AaııerlkM dOktoırun 

yaaılllll 014111- 1*' ı.t&u.tll hlllfl 
hutal*larm, Hrasi qlat llM'flhda 
fH1a oldıaf\lnu meydana ko)"IDlılr 

tadır. 

BU cioktıorun W.t.lıttlline '6l'e 
..... ~ C5b&1l1liQ &)'lllır, 
Tifo eylill .,-- lalpı !lalini •· 
lır, Kutpald iklrıcıılt91ftDde, ıullll 

Is• '"'batta artar, 
Aym iıltatJetile tGre senenin 

en çok Jaut&lıkh &11 mart ayıdır, 
Bu rqd&, ntem, Juumdc, satUrrG 
ve neakı aLbi but&llldar iuanlan 
kırar iGÇİıir,· 

Çiçek haetaııfmm mtftlml de 
baha.rlarm ~ çiçeklerin mıan 
bahçeleri .U.ledlği mnslmdir, 

BORSA 
lllMMX-Ml 

ı llterdal 
100 Dolar 
100 lsvtçre 1l'ro. 
100 Dtt.hnıl 

ıoo ~ta 
ıoo ., .. 
ıoo ı..,.. ıu.u ............... , 

1.IO 
132.20 

!9.98 
0.99 
ıt.h 

I0.61 

lknuniyell Ergani % S \9.0~ 
Anadolu Demlryolu bir, iki U.90 

Altın ffyab 
Altın flyatıan dün biru ytllt

se~ttt. Dtınk'1 fiyat rr,90 -
27,95 lir& aramada - I 
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Cörçilin 
nutku 

Amerikada 

Mecliste dün kabul 
edilen kanunlac 

teşci edici Vakıflar U. Müdürlüğü bütçes nin müzake-

t 
resinde tenkit ve temennilerde bulunuldu 

bir tesir yapı M ~.ç V k .1. y .1 .. 
V&,ingtoıı, :Z8 (A.A., _ Ç<IN;illfi a arı J e ı ı .. eş ı can L l l n 

nutku, Amerikan mllletl Uzerinde ka. 

=tıt~~;ı~e~:~:~a~B~:J~~= tamiri etrafında izahat verdi 
leınetn881le tanındığı için sözleri her 
Malan hedefe \'atmaktadır. Almanla. 
tiii Llbyada lngıtlllerl hezimete uğ_ 
J'ilUfl hakkındaki ltıraf kadar Mıaır. 
tiki ultert vulyet h\kkında verdiği 
temtiiat da ly1 karıilanmı§tır. Nlha. 
yet, hava ve denli kuvvetlerinin art. 
tırı n YBzlyetın geçen yazdaki ka _ 
dlt na1iJk olmadığı hakkında yaptığı 
beyanat Amerikalıları tatmin etml11 _ 
ur. Amerikalılar artık blllyot'lar ki, 
mücadeleye lştltak etml§lercllr ve e. 
decektercllr ve mUcadekı viıhim ve bU 
yultlUt. 

KAN ADADA 
, 
Ottava, 28 (A.A.) - Çörçllin nut. 

ıtu bUtun Ke.tıadıU1a çok bUyUk bir a_ 
Jlkı Uylindırmıgt.ir. Re.ıunı mahfiller 
öuluıt hokltında mUtalAa yUttıtmUyor_ 
lllfia aa Bagvekll Mak~ng bu • 
ıwı ttıPcllııle harp hakkiA beyanaL 
U. buıuntu:aktır. Çörçllln ııut:ku har_ 
tM mUi!iffer1yclle neUcelenecl!ğl hak_ 
JiüUli lngttl.iilenn beııledlği kanaati ve 
İflfiUilııtııı ceııareU lı;ln bir ilham 
itı~att oiacaklır. Ortlafjrktaki acil 
V•l17etıa memnuniyet verecek bir 
.liü•ita ar11etmekle beraber, bedbin 
cnmait ıc;:ın ortada bir eebep görUlme_ 
m•ltt!dtr. Vaztyet cesaret. ve hareket 
lüp ettirmektedir. 

INGtLtz GAZwr:roLEIU NE 

f>JYOR? 

Londra, !8 (A.A.) - Bu sa. 
hahlti tngtll.I gueteleri, mUtale. 
&l&rıfida, B. Çörtilin nutkunun 
vakur ve oeeaı-et verici tonundan.. 
Uhm atmaktadır. İngiliz baeve
klllnm .bircôk me.&ıyetlerinden 
bir Uıiesı Cle hldiscıerl liakiki 
--~ ·adrmek ... ll~ 
hakkında., daima h&rp gayretL 
ntn umuınl çcrç<?vest içinde e. 
hemm.lyetlerlr e göre, hUkUm 
verme1ttlr. 

Oeneral Vavel Bingaziye doğ. 
ru ytirllrken heyecruılanmrş o. 
tanlar, o zaman B. Çörçilin ileri 
8\ltdUl\l ihtarlat'dan şaşırmışlar 
ve başvekili bedbinliğe meyyal 
telakki etmişlerdL Bugün ise B. 
Ç&çi\, bu aynı insanlar tarnfı:ı. 
dan, fazla nikbin görülebilmek 
tehlikeslne maruzdur. ÇUnkU ö 
zaman, "Vavel hlıri>I kata.ıınıa.k
tadı:t9' diye düşünenlerdir ki bu. 
gün .Al.manya Balkanlarda ve 
Libya4a harekete geçince u çok 
şaşımıış bulunmaktadır. Niha.. 
yet, Balkanlardaki muvaffa.kı. 
yetsizliklerin ve orta şarktaki 
tehdidin bi.itün genieliğini' giz.. 
lemiye çalışmadan B. Çörçilin 
dün tebarüz ettirdiği gibi mücıa.. 
dele şarkta değil, fakat garpta 
:neticelenecektir ve İngiltere is. 
tilaya uğramadıkça ve Amerika 
ile münakalatmı idame ettikçe 
hj" bir f8Y kaybolnmamıştır. 

ngiliır; gazeteleri Yunanistanın 
Alman hakimiyeti altına geçme. 
sini büyük bir kederle bildirmek
tedir. Gazeteler Yunanlıları 1· 
talyan ileri hareketine mukave. 
mette ve ancak adet faikiyeti 
karşısında gerilemek suretilc 
Alman taanızuna karşı koymak • 
ta göstrdiği kahramanca cesare
ti anmaktadırlar. Fakat gazete
le..r fU ciheti de tebarüz ettir. 
mektedirler ki Atinanın işgali 
ve lngiliz kıtalarmm geri çekiL 
meai ha.beri ne kadar müteessir 
edici olursa. olsun bu kadar gay
ret boŞuna gitmemiştir: Alman
lar evvelden hesaplamadıkları 
eerait altında çarpışmak mecbu. 
ri}retinde kalmu;lar ve nisbeten 
mua!Utn miktarda insan. mil
hhnmat, top. tıınk ve tayyare 
harcamışlardır. 

idman tenlikleri 
hazırlıkları 

On dokuı mayts idman f,ıenlik
lerlnin programını tesblt etm~k 
Uııere dUn vilA.yNtc bir toplantı 
yaptlm1'lıt. Toplantıda bUtUn bay· 
ram hazırltklal'lnm dl)rt mayu.a 
kadar lltmtlt ~ilmmıi ve d6rt ma
yısta blr toplsntı daha yapılarak 
umumi programın teıbll cdilmesJ 
llararlaştıı'1ln'ıJflır· 

Anknm, 28 (A.A.) - BUyUk Millet 1 edici bulduk fakat bununla da iktifa 
.Meclisi bugUn Şemseddin GUnallaym etmcdlk. Eski eserleri bilbıı.ssa blzlni 
bagkanlığmda toplanarak Anlalya ve memleketimizde tetkik etmlı ve kıy_ 
tskendctun elektrik mUCSBJ!S<!lerlnin meu. iki bUytik cilt yıuımıı. çoğumu. 
ttıılbıı111 bdc61yctere acvrlnc, memur_ zun h; mesai.sinden haberdar oldu • 
lartn tahsil mUcsscseıerinde talebe o_ ğumuz Fransız profesörü Gnbrıyele 
ıamıyncaklarına, vllllyot idaresi ita _ bu ınporu gl.Ssterdlk. Ondan da ayrı_ 
nunun altıncı maddesinltı tadiline dev ca bir rapor aldık. Bu surctııı tşln 

let memurları aylıklarının tevhtd ve t.ctlUkat safhasını biUrdllt. Bu I~ bil_ 
teadUlUnc dair kanuna bağlı bir nu. tikten sonra çinilerin eski çlnl kulla. 
mııralı cctveUtıifi Rlynaetlcuınhur dal. nnrak yerlerine konulması imkll.nsız .. 
resi ır.cmurlarma alt ltIBmının dcğlıs_ lığını görünce cvknfla temns etlik. 
tirilmealne alt kanun lAyihnlnrınm lkin Arzettiğlm gibi evvelce yapılan ta • 
el ml!.takereltırlnl yaparak kabul ey. mlrattn kullanılmış olan çinilerden 
ıemııur. lstlfa~o ettik. Varmış, e\•knftan sa_ 
Meclıeln yine bugünkü toplantısın. tın aldık. Şimdi tamirnta ba§lıtnmış. 

da i~incı mUzakerelerlnl ynpnrak ka_ ur. llu tamirat atkadaştmffi dediği 
hUl lll'lOdlğl kanunl!ır ara.tıtnda 'rür_ gibi bozuk bir yeri alcllUaK öllteltmek 
kiye • bvJ~re, Türkiye • Füılll.ndlya suretinde değil, tal.ıtri malı!uıı lle res. 
ticaret mual1cdelerl ile Türkiye - ln. torc etmek yani ilk ynpıldığt zaman, 
gtltııre ticaret afilll§mümlil UçUncu hangi mimari vasfı haiz ise climl.zdeti 
mad!lel!lnltı taVllhlne, 'i'Utk _ Alman geldiği kadar eı6ek1 mlltebnssısıarın 
bususl llnla§m&ama mütedair not.ala. Clltlt1erlü(len ı~uracle ederek o tarzda 
rın tas1iklne att kanun 11\yllıalnn ve lhyn etmek yolun<layız. Tamire fillen 
TUrklye ile Bulgaristan, Holtı.nda, ls. başlanmıştır. 
vttre, fielı;llta araamda mevcut Uca_ Maarif Veklllnl taltlben gelen Os. 
ret va ted!ye anlll§Malarmm takas mnn ~evki Uıudnğ (Konya) Bursada. 
mUildctlerlnltı temait eımtneıerltic alt ki Yeşil cami ve tUrbesinln tamiri sar 
kanun lAyUıalan da bulutımnkta tdi. 

Mccll.s bundan sonra devlet Dcniz
yolları f§letmo umum mUdUrlUğilnUn 
1040 bllt~!!slndo C1eğişlk1ikler yapil -
ma.sıtıa 11.lt kanun Ue valtttlar umum 
mUdllrlUğtl bUtçesi Uzerliide 1ı6ıı ıiliuı 
baUpler evkaf idaretılnln meaaWfiJ ve 
başardığı eserleri takdirle tpret ede. 
rck bazı temennilerde bulunmu§lar _ 
dil'. Blı tıı•aruı Relik Şevket İnce ecdat 
ne yagıyıı.ıı tıeı!ll araııında Srtlbı\t te. 
a1JI eaetı bu muesseaımın ınl1%elerıe ar -
ıiv daireleri teıilıı ederek evkafa alt 
bUt1ln mUesscaatı, evrak ve vesaiki 
muhstaza husulNllda g&ıterdlği alA • 
kayı kayifey1emff ve TUrlt Jlayırper. 
verllğlııln ve TUrk .slyas! 1dat"elllbln 
birer vcl!ikaıımı tc§kil eden Vlt.ktflı& -
meler yUıJarmı nenae ôkttyabllecek 
mUtChasıtısıar yeUıUrmelll temenni • 
sinde tulundumıuııtur. 
F~rldun Fikri, "Bingöl" de bazı 

türbelere büyük camilerde tesadU! et.. 
tlğt no\uıa.ntara \!jarııt cyıcmtgtlr. 

ııatnrı etrafında malOtnat \lerttı~ ·~ 

• l 

bu tamirler esnasında yapılmı§ olan 
hata:ıırı ıtlkredcn.k bu-ıların ıslnhı ile 
ııau asmerıne ırca edUmacrlni l.9te • 

AbdJrrtıhmıın Nact Dcmltağ (Sl. 
vae) Dlvrlktekl bUyutt ... am!ln tamiri 
hueuıttu:da evkaf ldardılııl!l g sterdi _ 
ğ1 al!!.kauan 11Ukrrınıa btıhsetllklan 

ıonra camlln bilyiil: bır d kkatıo ve 
lhtlmıı.mla. ta.mir edllmesine :nuknbU 
medrese kısnıının bu.•<.":ın ıoahrum bı_ 
rakılrnı~ olduğunu ve bunun medre. 

sele~le ma.ırt!c n.{ buıunı.1asmdıuı ile. 
rl geldığlnl söylemiş !!) hayatına uy_ 
mllyan bu vazıyelııı lınlltWlruesı te _ 
mennililnde tıuııuımuştur. 

Vakıflar umum mUtlUrü Fahri Ki • 
per Yeşil cnmlin t'lmlr1ndc ynpılmıı 
olan yanlıslıkları tetkik ettlreceğlnl 

ve ha\tlliliten btlyle bit sey buluı:Hlu -
ğtl takdirde bU hataların tıı!hih oluns 
Cllğttıı AöylettılfUr. 

Bu izahatı mUtcsldp hl')'etl umu _ 
mlycsl Uaerindeki milz.-ık re kMI gö. 
rUlerck maddelere geç'1mlş ve kabul 
olunmuştur. 

Mceııs grlt?eek ltllmattıı Qlrş~mb& 
gUnU yap!lettkhr. 

-

Ziya Gevli~t Etli! Yeşil ~ıurtl ve tUr 
btısltıliı tamltl mesetel!l üzerlfide du_ 
rarak bu tamir ljlerlnde rııtıtatll ve 
hassas davranılmasını ve LApseklde 
Çnrdaktakl meşhur kervansarayın 

m ildi ve mane'l.1 değeri Uzerlnde du. 
rarnk bU tarlht e erın bir an evvel 
tam ..r edllmcıılnt ıstemı~ur. 

Zincir 

Htıplerin bu beyanatını takiben kür 
aUye gelen Maarlf Vcklll Haııan Ali 
YUcel, vekllelln Yeıll tUrbenln ta_ 
miri 111110 iki et>neye yakın bir zaman_ 
dtr meegul olma(ta ~ladığmı işaret 
ve bu tUrbenln 23 sene önce yapılmtş 
olan tamirinden bahsederek demıetır 
ki: 

ııc_ l3tz Zlya Ge'l.·he.r arkadn~ımızırı 
buyur.:tuğU gtbl blr tutOTaııyon yani, 
alelltıalt bir çini tamir etmek l'!Uretlle 
değil, eski mimari Ye ııanat Yıuııflan. 
nı muhafaza suretne tamir etmek için 
bir mlmanmıza bunu tetkik eturdlk. 
Yaptığı tetkikatı ilo iktifa etmedik. 

Onun tızertnde TopKapı aarayı mUzesl 
mlldUrünUn rtyaııetlnde ve evkaf b8§ 
mimarı Bay Nihad! da alarak bir ko. 
misyon teşkil ettlk. üc;: mimar ve eıı~ 
kl eııerlorl bilen bir arkadaştan mu _ 
rekkep bir konııııyon, bunlar da bir 
rapor hazırladılar. Bu raponı tatmin 

29-4-941 
13.05 TUrkçe 

pltlklar 
13.20 Kan~ık 

program 
18.03 Çocuk haf_ 

tası rt1Unıı.. 

scbeuııı: 

Radyo ı;o. 

cuk klUbU. 
18.30 Komıııma 

cçmı,:ın!.rı 

lltıııti) 

18.45 MUzlk: 
( ÇI !lClıi in 
naU 

19.00 Manaoıın 
kUaretı: 

Adnan Ko., 

puz ve ar. 
kadnş!arı 

19.20 Snkso!on 
parçalan 

19.30 Ajans 
19.45 Ziraat tak, 

vtmı 

19.50 Fnsıl heyeti 
20,15 Radyo ga. 

ıretesi 

20.45 Salon or_ 
kcstraııı 

21.~0 Konuşmn 

21.411 Koro 
22.30 Ajanıı 
1!2.45 MUZlk! 

Dana mU 

Bu zincirin kopuk yerlerini zincir meyôana geti1.-n1 
renkli kalemle bfrle§tirin. Her hiçbir zincir pa.rça.eınm 
zirindc iki kilit veya kelepçeden rn" ı lbmıdır . 

~riye 
artma-

biri bulunmak fuıere dört ayrı 

PRATiK BiLGiLER: 

Barometre yapmak 
İçinde, çok tuz eritilmiş bir 

miktar suya bir sicim BOkunua! 
Sicim ibu ımdıı 24 saat kalsın! 

Sonra ~ıkarıp kurutunuz! Bir u_ 
cuna bir kurşun bağlayın! Boş 
ucundan dışarıdaki duvara asın! 
İyi lıavalarda ipin uzadığını, 
rutubetli havada kısaldığını gö. 
rcceksini. 

•~•iri · 
D.. h" ti t" .. l ort şe ıra e ızm mu· 
sabakasında lıtanbulu 

temsil edecek tak•m 
Jstanbul A tletiznı Ajanlıq 

dan: 
4 Mayıs pazar günU Fenerbah. 

çc stadında yapılacak olan dört 
• şehir atletizm temMında latan. 

bul bölgeei şöylece temsil edile· 
eektir: 

lOO M. Cezmi _ Mu7.affer, 20(' 
:M .. Cecmi • Muzaffer, 400 M. An. 
cus _ Ahmet, 800 M. Ahmet - Rı. 
za • Cevdet • Hliseyin . DUndar 
~ Skocimanı. 1500 M. Veli De
mir _ Rıza, 5000 M. Artan • Eş. 
tef - Halil. 

4 x 100 M. Bayrak. Haydar. 
p~n spor takımı. 
4 x •OO M. Bayrak. Kazım • Fo. 
ti • Ancus - Cemal. 

Yüksek atlama: Mehmet. Na. 
di • Güner - Selim • Nedim . 

Uzun atlama: Ömer • Ça.roğ. 

Köprüler 

On beş köprtinün her birinden 
·ulnız birer kere geı;,;erek, A 

lıısından l3 adastna g lln1z. 6 
dara da, bir def adan f gazla 
uğrıyabilirsiniz! 

Bilmece 

lu. '0ç adım: Yavru · Ömer. Sı- Yukarıki resimde bir kurt 
rıkla atlama: Sudi • Halit. GUlle: 1 1 ... ,.. .. d k' kemı·--;.1• '--·:p 

t D . k y ey egın "a~m a ı 0 '"' -
Ate~ Mehnıc . ıs : avru - I · 
Ateş. Cirit: l\t'ıntıl - Fuat . Kroit maküooredir. O kurt neredcdır. 
zer • Ahmet. Çekiç: İzzet • Attı. 
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Storm 

- n-

l, Da lacbtc der Baoer ud 
grtff in aelaea sclı\\·anea Bart: 
.. Dar meblet naeb der Begel, 1 wo 
der Marder .ela Neet ı..t, da bo

le& er elle Bibner nlclat! bt aber 
Alhvelhenede; der alt.e Scboade
Jeff batte gar llbela Vertng mit 
deaea ad hitte wobl pr IMıill 

Leı.ea aa ıde laMea gaten Axt Jae

raasphaaen bitte, Deıobalben a
ber hat er Dm mit dleaem Bof 
~ Wald mut Grladen begaW 

1IJld Uma den Namen "Ohm" bel· 
plegt, well er nlcllt als ela Dle
ner, tlOlldem als ela Freand aad 
Olun aa Dmı plwtdelt Mbe..,, 

s. 1Jlld da kıla fn& "'° aolelle 
Kılegdat clabl geeehelaea sel, u t. 
wwtete der ır.aer: •Ta W ..,. 
• ~ .ıe. delll 

Bade, • dml Vlfa&wlwlem, der 
.frelllcla tt.o Jlleldll .ı. ellle leere 

llöllhmg l8t., danan • - .... 
"Bolhek" n aennm pflegem; • 
ber Mrt dahlater stehet noeh de r 
Wald. c1uamel, 1llld ftll der 
Hölle lst ela Aahllek welt la dlıe 
DltlaDaneber i.nd MMas.,, 

1. ·- woltl helrmaea, ..... 
1tel ....... z.......- melıle 

Gedukea nar llalb sqegmtS w. 
rm; ıde glagea DMll Mm • 
dem Feaster, daran Bellate -, 
DOC!ll bnmer Uber llll'e NiMlftll 
ı;eaelget. 

4. iller huten war'a llocll dlllte
l'ft geweldea: aher d...-ea .... 
&er dea Blamea apleltm dle L1e11ıı. 
terder N~a.. 
ıdell der AbrlM lltfelt W11c1am 
Aqeslelltes glelrla eiaem se.ı. .. 
teallllde saf ~ ~ 
deüh•h. 

5. "'Nan, Rerr 8tadloel," def 
der Baaer, da leh im Rlvcıleyftl 
wold sebler mochte •entammet 
.ela, "wM ~ llar 80 .. Fem· 
terf thr melnet aaeh • .,.., 1e1a 
sol.ite eln pu.r Klaftem Rols .. 
mehlea alten Blmnea ..._f ... 

BEN ATE 

- ırz -

l, Çiftlik sahibi gillmeğe başla
dı ve kan sakalını eliyle karqtır. 
dı: "Bermutat sanaa.rm yuvumı 

kurduğu yerde tavuk aramağa gi

dibniyeceğlni aöylemek .istiyonru
nuz. Fakat bütün bunlar yaşlı ka

dmlarm declikodaau; ihtlyar 
Scbondelett'in onlarla araaı kötU 

idf ve efer annemin dedesi gaş. 

maz baltumı kullanarak ODU kur. 
bamamı1J ol8aydr hayatına bile ks
Yaeeklardı. Bu ybden piskopos 
dedeme ba çlftliğl olduiu gibi or
manla araslyi balılladı ve bir u
şak gibi delfl, bllAkls ona kar§ı 
bir d08t, bir amca gibi hareket 

ettiği için Ohm (= amca) admı 
verdi.,. 

Z, .B6yle ~ mQcadelenin nere
de cereyan ettiğini eorduğum m.. 

.man çiftlik 8&bibl g6yle cevap 
ftl'd1: "Dyün dolusunda yalnız 

çeyrek fenahlık bir meeafede Vi

talien Jfmenmda, ki hakibte bugün 
ba yerde bot bir gtrbıtiden başka 
'8Y ,.alrtur, hattl bu ybden bu

ra-la Holbek <= bot Uman) adı
m Tennelt &det olmu!tfur. Fakat 
orman mulde olduğu gibi gene 
&ibda hemen llbıan yanında ~ 
Mliyor Te tepeden ''DithmarBes" 
memlebtt bOtUn gentşHğl ne gcs. 
rlU8,or'. 

1. i tiraf etmek ljamdır ki bu 
kompwta fDdrlerim yalnız yan 
yarıya ha.ar bulunuyor, qaiJya, 
daim& dDdP berine eillmlt Re. 
natenln oturdulu pencereye doğ
ra ......,.,.,.u. 

4. Odanın .içersl hentlz da.na 

kanm1*tı: fa.kat dqanda ağaç~ 

ra aıülıda ildndl gtbi0finin !JU8ııo 

lan Gyle bir tekilde oynaşıyordu 
iri Renate'nbı ııevlmll yilzUDUn et. 
rafı yaldıslı ve Yetil bir 2leDlin .il• 
serinde g6lgell bir reün gibi itti-

- edi)'oMu. 

6. Bu tema,a içinde tamamen 
dJJsb bldJimı için çiftlik sahibi 
haylardı: "Peki, bay mektepli, 
böyle pencereden neye bakıyor
aun? Yoba kocamq afaçlanm • 
dan ne kadar kereete ç•arahlle. 
eeğim1 mi he9aplıyonnm? .. 

(1) Regel: usul, Diam, kaide: keme Regel olme Ammabme, la
t.1aııuız hiçbir kaide yoktur; in der Reıeı. b.ideten; Dı&Oh der Regel, 
bermutad, usuHlnce. (1) ZwieepUh = Zwieepruclı = Zwiegesrlch, 
Jroauema, diyalog, mWr.Ueme. (1) zapgm: huır bulunmak, me~t 
lıaltmmak. (4) Nlchterei: dalt. 

ANAt;tZ ve TEORi: 

ı. Nllbl Dlllhter (bedeilmde (SdKller) ! ab, su'lurılş olduğum 

Flnr&ier) laaklrında ~ çayırlar! 

llOktalan dikkat edtnls: Freiheit, die leh u.ıt>e, dle mein 
a. der, die, das nillbl zamtrleri Herz erfUllt, sevdiğim hürriyet, 

welcber, welche, welcbes yerine kalbim seninle dolu. 
bi.IA.tefrik k1111amlabüir; yalnız 4. Nilbı zamir ibarede fail ~ 
der, elle, daa kn11an•lnwıu tercih ziyetinde bulmıU1'8& fU1 Uçtlnctl 
olunur: şahısa aitm19 gibi konulur: 

ı. Şah• zamirlnden aoma: du, :leh, der Unbill haut, adaletaiz.. 
der da ıeln Vetter bist, onun :,-e. likten nefret eden benim. 
fent ol-. aenaın. 5. Eler Iıiılbl zamirden evvel 

2. Gayrimuayyen bir zamirden gelen ıahm amiri birinci veya i

eonra: kennen Sic jemand, der khıel şab8a aitee umumlyetle :ıis
mlr dleılen Dienat lelılten kann ! bt mmlrden eonn tekrar edilir ve 

Bana ba hlmıeti ifa edebilecek fili '8hıa zamfrtne t&b1 olur: 
bJırtni tanıyor musunuz! icb, der leh aeın Va.ter bin, se-

3. NJda veya barfitarifslz anla- nln baban olan ben. 
tııaa abstre bir mefhmndan son- lbr, die ihr relch und glllcklleb 

ra: ıeid. zengin ve babtı:.·ar olan siz. 

thr Wleaen, die leh wlleerte (Den.mı p leeek derste) 

l°nhlsarıar - umum 
ı mOdürl ü{IOnden: · ---
Kiralık Soğuk Hava Depolan 

· -- ........ ,..._ ... fabrikumda lllft'CUt Od adet .,,.ır baft 
-..... idnp "'1Jecektk. 

2 - 'l'&CtMt almak ı.tıyenlerln Kababaft& inama ft mftbQaat IU1-i 
aaı•:tJ ıllllt =tz ıt1en illa olaur, (*7) 
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Güzel AnadOlumuz ı 12· 

--------- ------- - - - - - - -

Anadoluga geçmek istigen l s
tanbullulara J Urdu t rınıtıyoruz 

Sallifilsun v~ kS\~©.lDc§lrro 
Bugi1nk:ü yazunmda memleke. 

tin en büyük şehirlerinden olan 
Samsundan ve kar.alanndan baıh 
sedeceğiz. 

Samsun şimali Anadıoluda Ka
radeniz sahilindeki villyetleri. 
mizdendir. Şarkında Ordu, cenu. 
bi şarkında Tokat, cenubunda 

Amesya. garbında Çorum ve Si. 
nop vilayetleri vardır. 

· Vfüiyet topraklarmm geru§liği 
9576 kilometre murabbaı, mec
mu nilfusu 338,717 kişidir .. 

Samsuna bağlı yedi kaza var. 
dır: Bafra, Çarşamba, Terme. 
Kavak, Haw.a, IAdilc ve Vezir. 

1stanbulu hakikaten aratmaz. 
Her türlü modem tesisata ma. 
lik olduğu için bunları teker te. 
ker saymakta mana yoktur. An.. 
cak bu gayretin mevcudiyeti de
ğil, fakat azameti hakkında bir 
az malfunat verelim. 

köpıil... / Samsan memleket hastanesi-

Samsun şehrinin tenviratı ve 
pek çok olan ~yi müessesele. 
rinin ihtiyacı olan elektrik kuv. 
vetini temin için sekiz yüz bey .. 
gir kuvvetindeki .üç Dizel mo .. 
törilnUn çevirdiği 700 kilovatlık 
bir elektrik santralı vardır. Bo 
santral ve şebeke 380 bin liraya 
mal olmuştur. Senelik istihsali 
bir milyon 152 bin seksen bet 
kilovattır . Samsun dağlık bir arazi ime. , 

rine kurubnuştur. Maamafih set 
set yUkselen ve daha ziyade vilL 
yetin cenubmıu kapbyan bu dağ
lar 700-800 metre irtlfadadlr. 

Merkez Sammmun DıfU8U 30 
bini geçer,, 

.Samsuna limanmıızdan kalkan 
vapurlarla gidilir. Sumun ile 
İstanbul arası 324 mili bahridir. 
Samsuna taftanın Uç gUnil va. 
pur vardır. 

Yolcu tarifesi ikinci mevki ai. 
villere 1371 kurul. talebelere 
892 kuruştur. 
Göğerte sivillere 454: kurut. 

talebelere is 298 kuruştur. 
Samsun açık bir limandır. Fa. 

kat şimal rllzgirlarma karlı ta.. 
mamn açrk değildir, Yetibrmak 
ve !Qahrmak deltalan şehrin 
pı'1anda ve gamnda biTer ~ 
çıkmtl t.eo1dl ederek clenise da.. 
külür. 

Kat kat inen setler tıaritıe ku. 
nılmuş olduğu için SanwNn '8h.. 
rinin bilhassa denialen görilıılL 
şü f evkali.dedir. 

Samsunun ıkliml mutedildir. 
Yani yazları pek sıcak olmaz. kış 
lan da bilük soğuklar htiktım 
sürmez. Poyraz rüzglrlarma kar ,. 
şı da kıamen mahfumlD'. 

Samsun hem Karadenlzln en 
Bafradaıı bir 

mühim limanı ve hem de iç Ana. langrc; noktam oluğu için mühim 
doluya giden demiryolunun baş.. bir ticaret merkezidir. 

(.Bu alltuada ~ p. mOracaat. 
......._ >"'"*iri 1aape1119 Mrllkte • ltUÖada l&J'&D aylık da Terebll&. 
cladeıeoelderl cek kudret~ olan evli bir kunduracı 
&vuı:NllB 'l'l:IU.bPl.l:a it ASA• apartmıaıııııı muhafaza ettirmek ar. 
llA, iŞ VEBllJD, .&Llll, MTDI SU8UDda bulunan blr1ıı1n apartımanm. 
pili lkarl ~ .... .......,.. ka. da kalmak iltemek~dlr. (3 N.N. 3) 
Ç8'ı DAnlan ,.,_ ............ ) remzine mllracaaL 

Evlenme telıl,illeri • 17 yqmda orta Uç taha1ll1 bir 
• Ya§ 20, kilo 157 boy Cll'ta,, etme genç herhangi bir mUeueaede yazı 

dolgur., 8&rlflD, eli. sGs!O. ey ve el q. lflerinde çalı§mak arzımındadır. lstı. 
lertnden anlar, nepU, bir~ olan yenlorin (H.Ö.E) remzine müracaat.. 
bir bayan YBf ye gQJıeWk mevzuube.Jur ıan. 
olmakaızm umeree bir ;ytlsbqlJle ev. • Askerlikle alAkaaı olmıyan iyi 
ıenmek ı.temektedtr. (K v K s. Jll) t1lrkçe ve tran.sızca bllen muktecıır 

remzine mllracaat. 116 bir ınuhaaebect mutedil bir ücretle iş 
• Ya, 38, boy 178 kUo 80 88l'but aramaktadır. Fabrika muhaaebeclllğt 

meslek erbabı a)'da 17'5 Un. lı:adlr ka de yapar. (H.S. 47) remzine mOraca. 
sanan bir bay dul Teya im ey lflerln. at. 
ilen anlar. 65.70 kDo anamda kumral • 115 Ya§mda, tahsilim orta mektep 
yahut buğday nnkU 'bir bayula ey. 79dfncl amıfına kadar. Allevt rizlye. 
ıenmek Utemektedlr. (Ulur XI) rem Um :2olayııı1Je bir il &n10nmı. her ne 
ztıle mOracaat JJ7 lf olursa oı.aa. 

• Yq 28, 40 lira maqll. ldJuul Adrea: KOçlkpazar Hacıkadm Ta. 
bulunmayan bir emaf, namulu, ev it- ftDlıçeıme llOk.. No. ~ Uttı Bayn dl. 
terinden hotlanır kıs veya dul 2o.10 19 milracaatlan • 

YBflannda bir bayanla nlemnek,ı.t. Ald-ın•• .• 
mektedlr. (Eımaf) remzine m~ ... ..., 

at • M Aptıda l'lllDU&lart yaZJh olan o-
• Yaş "0, boy 168, kilo 70, biç men ~ aamJanna gelen 

memlş ayda net 60 ltra alan temiz ..,J(toplan ldarebanemlzdea laerglln 
bir ailenin yerinde ve zamanında, SU. ..ı.aatan ltleJ'e kadar veya aaaı 11 
me8lnl bilen bir devlet memuru temtıı .,.. ııoara aldumalan rica olunur. 
bir aileden, kara ~il kara g6zl0. (Etııane 315) (K. 136) (F.K. 98 un) 
1yl huylu, terzi mekteplerlnbl birin. '(Bmeklf) (K.Ç. 315) (Nur) (H. Talih> 
den mezun gOmlce bir cenç kısla (Bllrban) (S.I'. 11) (8. K. A.) 
nlenmek ı.temektedir. Boy 115&.1.M '(E.N. Çağ) (R.F. 18) (K.L.İ. 12) 
arumda olmalJdlr. (B.B. TallhU) (Acaba kim 12) (BulmUf 38) (lçlll 
remzine mllraclat • Ol (l'.4S) (K. 27) (27 S.R.) (H.B. 4n) 
lı ve İfçİ arayanlar: <B.F.ş. 152> <Kmnet klm> <N.B.> 

• 19 yqmd& orta mektep memnu. (IUl.C. 15) (R.8. 12) (Eııkt zaman 2) 
yazım gOZel hesap kuvveW dalctllo bilen (11.N.) {H.H.8./89) (Z.E. 20) (Dilek) 
bl:- ba)'&D berbangi bir lf anmaktadır. (R. 2'1) (Çalıfkan) <t. Heper 8) 

Aa Dcretle p.lıpf. ı(DUek), nıulDe (11.8.C. 115) (A.B. OG) '(K. 13), 

Samsunda dört yüz bin lira 
sarfile bir su tesisatı yapılmıt-

~ 
f tır. Samsunda 56 çeşme ve bit 
1. büyük havuz vardır. Senevi su 
f sarfiyatı 466240 metre miklbı .. 
i . dır ki, her nilfusa günde elli met-

re su isabet ediyor, demektir. 
l Belediye doğum v çocuk bakı. 
~ :mınm sıhhi bir şekilde olmaaınJ 
~ birinci planda göz önünde tuttu. 
~ ğu için bir doğum ve bakım m 
l essesesi vücu<ie getirmiştir. 'n'o. _ __.._ 

' müessesede doğum ve kadın haf 
talıkları mütehassısları vardır. 

Sıhhi dıırumu: Samsunun sağ 
lık işlerinden balısederken ev. 
vel~ memleket hastahanesi U7.e. 
rinde durmak lbmıdır. Sa.msu. 
nun memleket hastahanesi bel' 
türlü modern tesisata malik 125 
yataklı .. ve tam teekili.tlı bir ha&. 
tahanedir . 

Memleket hastahanesinden 
başka Samsunda bir de zührevi 
hastalıklar hastahanesi vardır. 

Bu hastahane hUSU8l idare tara. 
fmdan verilen tahsisa.tla idare 
edilmektedir. • 

Merkez Samsun ile Bafra, Çar 
şa.mba ve Tenne kaz.alan ve bir 
çok köylerde Yeşilırmalda, Kıztl 
ırmağın ve müteaddit kUçUk su. 
lann vUcude getirdikleri batak. 
tıklar olduğundan Samsunla 
Cumhuriyet devri ile beraber bir 
srtına mücadele teşkilitı kurul. 
muştur. Bu teşkillt bugün ~e 

bakidir. Fakat artık Samsun ve 
.kasabalarmda stbna kalmamış 
gibi birşe}rdir. • 

Kiiltür: Samsun çok münev. 
ver bir şehirdir. Bi:ı kadar tale. 
besi bulunan bir lisesi vardır. 

Bu lise her türlü tesisata malik. 
tir. Ayrıca Samsunda. l?ir de or. 
ta okul vardır. Bu mektebin ta. 
lebc mevcudu bine yakındır. 

Bir ticaı'et merkezi olan Sam. 
sunda açılmış olan bir orta tica.. 
ret okulu da bu gUzel şehrimiz 
ve halkın şiddetle hi88ettiği ihti. 
~ardan birine gU7Je1 bir cevap 
olmuştur. 

Samsunda müteaddit ilk okul 
vardır. 

BelediyecUfk: Smwwı, gbel, 
m<ıdem bir aeiürdir. 

Bu müessese on hastayı 
edecek tesisata maliktir. Sa!m-
sun belediye blitçıesi 310 bia lı 
radır, 

iktisadi hayat ~ geçim şart. 
lan: Samsun merkezi Anadobs
dan gelen demiryolunmı mtlnte!~ 
ha noktasında bulunan mlltbill.,.., 

Anadolumuzun mümeyyiz h 
siyeti olan ucuzluk g&e ça 
maz .. Maamafih Samsunun 
yatı her ne kadar lstanbull~.ıı•1111 

farksız ise de hayat yine :tst.~rııu 
bula nisbetle biraz olsun 
dur. 

Fakat asıl giiZ( \ ve ucuz 
Samsunun kazalarıdır. 

Kızılırmak deltası fi'• r.ol'i'na.! 

Samsun merkez kazasmın 
bında ve denizden 22 kilom 
içenle bulunan Bafra belki 
dnu bütün kazaları içinde i 
sadi durumu, nUfus kesafeti 
mamuriyeti bakmımdan bi 
gelir.. Nüfusu (köyler 
65443 kişidir. Merkez ~rı8Uflllll' 

53 kilometrelik bir şose ile 
lıdır. 
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ın ea anlar: en Urktilğünüz ecy 
llh&kJtak ihtiyarlamak ve çirkin 
l'ilııırıekttr. lhtiyarlamsnm önll • 
teç:neğe çalı§mak ta.biat ka • 

r ~rrna aiya.n olur, ancak tuvn• 

e ~\aa:;:~d~~=~ ::~n; 
tıJ. 11bna.Ytn kl gUzel görllnmek eli 
ıde olduğu gibi, çirkin götiln • 
eııııe de ekseriya kendiniz sebc. 
1et \1erinmls. Kadmm yUzllno, 
ekeUcrıne gtlzeJllk veren mer 

~et, §0fkat ve uslu baelılıktır. 
<ltıt ,§iddet kadınlan çirkin 

•teren ve çabuk ihtiyarlatan se 
Plercı r 
ö . 

fke en ufak sebeplerden do-
ı-. l{ııınak, hlddetlenMek bir hl· 

~lıai>Jıdrr. Bir ek söz, bir satır 

heden dlleUnWı, no diye öfkcleni
Yorsunuz? Ellmlzdo mJ demeyin? 
Öfkelenmek de öfkelenmemek do 
elinizdedir. Blr kere ölkelenınek o 
iete hn.ksız olduğunuzu meydana 
koyan en birinci dellJdlr. Eğer 

haklı iseniz ne dJye 6fkeJentyor • 
sunuz? •. Manbğmızı kaybetmeden 
haklı olduğunuzu meydana çıkar. 
maruz her zaman için münıkUndUr. 

Öfkelendiğiniz z:ı.m:uı muhakc • 
mcnlzl, mantığmm kaybedeceği • 
nizden hakkmw da müdafaa ede
J!liyeceksinlz. ÇUnkU bir kere 6f. 
keJcnen kadın başkasını dJnte
mez. Mo.kul bir mUnakaşaya ya .. 
naemaz, hattıı. SÖ)lenenlert duy • 
maz. Kendi s8ylodiklerin1n de ne
reye vardığını i!Uştinmez bile. Bu 
sebeplerle öfkeniz hnkkmrzı mü -bir m nalı b:ıkış, lılr ima sı~ 

~.ı af'n ~ıkarahlir, ateş pilskü • dafan otmcnizc miıni olur ve size 
'.ıı lln~ Fakat düşünüyor mu • ayn bir zarar verir. 

ı- ~ ki hiddet her 5eyden evvel Öfke insanı hAm manen hem do 
• lr ızı, muhakemenfai öldürür. nısddeten yıkar. Öfke insanı ya • 

ltcre kızdınız mı artık salim v~ yav kudretten dilştll"ilr, ah 
laraylo. dUşünemezsinlz. lıfon- 11.kt meziyetlerini kaybettirir, çir .. 

l l'eriri hiddete terk~tm~tir. kinleştlrlr, vakitsiz ihtyarlattınr. 
~ bu hiddetli hnllillz slzl evve- Bu kadar zararlı br halden ku~ 

·• taı.~cvi bakımdan çok çirkin, tulma'· istemez misiniz? Elbette 
ıı >~UI edJlmez bir insan ola • istersln.it. İşte ene tavsiye edece

! ti gösterir. Çilnkil bilhassa er. ğlmiz çare: 
· er her eyden evvel kr.dmda Kı:zdığınızı hissettiniz mi hemen 
1 ~ %ekil., mantık ararlar. Zek&.- makinelerinizin çözUlm~lnc mey • 

• ~· tllantıktan mahrum kadm mA. dan vermeyin. Kendiniz:f aıkm ve 
• 1 ıı bir geydir. füddet, §lddet. ei- hlr dakika sabredin. Bu bir dakl. 

ktnızdan mantığmmlan mah- ka içinde yapaC1!ğmIZ iş gnyetle 
• lr ettiği için manen çirkinleşti - ba.'iittir, Derhal banyonuza koşa • 

ld llopsi bu mu ya? Öfkelenen, rak varsa bir du.' yapar, yoksn el 
~ tlencn bir kadının ytlzUne lerinizf, yllzfinilztı, E!ı:ısenlzi ve 

tle tıakmız. Bu kndm neka. aakaklarmm gUzeJce yıkal'8lllız. 
ttizeı olsa hiddetle eski gtlzel Serln su slnirlerinfzf tenbib eder, 
kayb.,lUl' Öfkeli bir kadmm başınıza çıkan kan aşağı iner ve 

rOJ::ıOtnisinf. tetkik edin, gözleri öfkeniz geçer. 

e 19 l'bıden fırlamış, yilzü kızar • Eğer öfkelenmek, hiddetlen • 
- llt' alııı kınamıu. nğzı çarpıl • mek, artık s:zde tabi! halleriniz a-

''aı;Ian karışmış, velhasıl tn· rasında yer almışsa o takdirde de 
l\bı l1ı edlleır yccek derecede ya bir doktora başvurun veya ilk 

ı.ı ~ • asabi bir manzara içine pratik çare olmak üzere yemek 
1%ı llştur. sisteminizi değiştlrin, eti az, s&b-

H A B E R - A~:c:am oosta.sı 

-
Yumruk ve ka/ a 

Nakleden: Ce ı Nejat 
Askroniç elektrik fabrikala

rında mUdUr muavinliği mün. 
haldi. Herkes Coe Bol'Un müdUr 
muavinliğine tayin edileceğini 

söylüyordu. Coe iri yan, uzun 
boylu ve ismi ~ok anılan amatör 
bir bola.ördü. Londra spor ma.. 
hafilinde herke:; tarnfından se
vilirdi 
Fabrikanın sa:h$bi ihtiyar 

Askroniç. direktörün tavsiye 
ettiği bUtiln namzedleri tetkik 
ediyordu. Damlan ou namzcdler 
arasından Coe'yi tercih ebnesi 
için Askroniç'e t-esir ediyorlar, 
Coe'nın se'\'imli hali ve bilhassa 
kuvveti ile kendisini ameleye 
t:evdireceğini ileri si.lrüyorlardr. 
Coe güler yüzlü idi, mütavnzi 
idi, merddi .. Çocukla ~uk, ".JJ
yükle bUyUk olur, bir hamalla 
bile arkadaşlık etmekte tered. 
dilt etmezdi. Fakat buna rnğmen 
patron mU:nhal mevkii derh31 
Coe'ye vermedi. ÇilnkU nam1.ed. 
ler arasında bir de Alber Ros 
.vardı. Bu genç de i§ine fevkalft... 
de bağlı, cidi ve sözUnUn eriydi. 
Fakat Coe'deki hususiyetler mu
hakkakki Alber'dc yoktu. Bunun 
üzerine Askroniç: 

- Her ikisini de hususi bir 
imtihandan geçirelim, o z..ı.man 
karanmızı veririz.. • 

Dedi.. 
Coc Bolin ile Alber Ros çok 

samimi iki arkadaştılar. lkisi de 
biribirlerinin karakterine hay
randılar. İ!tisi de mühendisti, 
ikisi de fevkalade çalı~1{andı ve 
meydana gelitdikleri işler müta. 
hası.slan hayran bırakıyord·!. 

t:isi ele miidür muavinliği mev. 
kiine scçilcoelrJerini umit edi
yorlar, faka bu yakın :rekabet 
bile aralarını açmayordu. 

Bir ak§8JD yine iki arkada.c; 
bürolarında otururlarken ıçcri

ye birdeıı:biro ihtiyar Askroniç 
girdi: 

dikmiş, harekets~ kalml§tı. Ar 
kada§mm sözlerine ccvnp bilJ 
vermedi, sapsarı kcsilmi§t.i. Coe 
derhal döndü kapıya baktı: 

- Kapının eşiğinde sağ elin
, de bir tabanca tutan maskeli bir 
haydut duruyordu. Haydut: 

- Eller y .. :rnrı .. diye kU.krec:L 
Sen Coe ver bakalmı şu kasanın 
anahtarlarını .. 

Alber Ros tireyordu: 
- Eyvah, mahvolduk. 
piye mırıldandı.. Haydut Al. 

ber'in endL~ini farketmişti: 
- Kesin bakayım şu mırıltıyı. 

Verin diyorum size anahtarları. 
Ve haydut iki adım ileriye 

attı. Coe hiç istifini bile bozma. 
mışb. Büyük bir cesaret ve so· 
ğukkanlıhkla: 

- Anahtarları mı, dedi. Eğer 
an ah tarlan muh ... kkak i"1:iyorsa· 
nız gelin alın.. Tabii alabilir..._ 
niz. 

Ve sözlerinde kuru tehdit ol_ 
nındığıru göstermek için de 
yumruklarını sıktı. Albcr arka· 
<taşının fikrini anlamıştı. Mani 
olmak için: 

- Coe, dedi, d'lha iyisi nnal1· 
t :.rlnn verelim .. K~ı gelmemiz 
nafile. 

- Hayır, diye Coc kükredi. 
nyır, bu ahlaksızca baskına 

boyun eğemiyeooğim.. Cesareti 
varsa yana.§Sm •. 

Maskeli haydut acı bir kahka. 
ha koyuverdi: 

- Bana bak delikanlı, dedi, 
ben öyle fazıa cesaretten pek 
hoşlanmam.. Uzun müddet de 
keyfini bekliyeoek vaktim yok. 
E*er on sayıncaya kadar analı. 
tarlnn barut atmazsf!ıı at.Efi edc
oel;'lm.. Merak etme tabanca..ı 
sessizdir, başka kimseyi rahatsız 
etmeden hayatını cehenneme 
gönderebilir. Eğer Hayatını 
kurtarmak istiyoı'San anahtar· 
lan derhal atarsın ... 

Ye haydut saymağa ba l:ıdı .. 
- Bir.. İld. Üç .. Dört.. Beş. 

Sekiz .. Dokuz.. 
O zrunana kadar sessiz duran 

Coe: 

daha uzaklara fırlattı. Bunun 
üzı:rinc maskeli haydutla Coe 
düşünmeğe ba.5ladılar, iki daki· 
ka sonra Coc kuvvetli kollarile 
hayduda hakim olmuştu.. Sırt 
Ustü yere yatırdı. Ellerini bağ. 
ladı 1re di?.ini de göğsüne basa. 
rak: 

- Şımdı maskeni çıkaıı", sc· 
nin kim olduğunu anlarız. 

Dedi ve haydudun yüziinden 
maskesini çekti. 

Maske düşUnce iki arkadaş da 
ofalladılar ve: 

- Mösyö Askroniç:. 
Diye bağırmnh-tan kendilerini 

aJamadılar. llıtiyar patron nefes 
nefese kalmıştı: 

- Çek dizini göğsümden, de· 
li oğlan. dedi. Az daha öldüre. 
C'eİttin beni. 

Bir iki dakika 8onra Coc Bol 
ile Albcr Ros ihtirar Askroniç_ 
in yazıhanesinde pntronlnrile 
karşı karı:?ıya bulunuyorlardı .• 
İhtiyar patron: 

- Çok cesursun Coo, dedi •. 
I•'akat soğukkanhlrğrnı muhafa
za edip tam 7..amanmda hareket 
etIT\emie olsaydın partiyi kaybe· 
decektin.. Beni Y<'"-" yuv mdı. 
gın saııiy~yc 'Kadar uzerlm a_ 
tılacağmı tahmil\ ctmemi§tim. 

İhtiyar Askıoniç bundan son· 
ra Alber Ros'a dönerek: 

- Sen Ros. yerinden bile kı~ 
pırdanmada.n aptal gibi eyirci 
kalarak billün vUkU Coe'y1> b .• 
raktm. 

Dedi. Alber lup!mınızı kc. 
sildi: 

- Nfızik vazıycttc bulunuyoı-

kov'a gideceğinizi söylediğiniz 
zaman ayağınızda topuk Uı.stit>i 

büzülmüş ve tamir cdilmi..::; bir 
sarı iskarpin vardı. Bu iskarpin· 
leri haydudun ayağında görünce 
derhal kar§mıızda sizin bulundu
ğunuzu ::ı.nlamıştnn. Sonra solnk 
olduı!unuz için tabancayı sağ e. 
linizde pek acemice tutuyordu. 
:ımz İşte bu sebeplerle bizi teh
dit eden 58.htc haydudun siz ol
duğunuzu derhs.l anl::ıdıın .. 

İhtiyar Askroniç: 
- Öyle mi? .. 
Dedi ve bir daha bu mevzu ti. 

zerinde konuşmadı. Kimseye bu 
garip macera da bahsolunmadı. 
Fakat ertesi gün müdür mua_ 
vinliği mevkim Alber Ros'a ve
rildiğini duyan herkes şaşırdı 

ve bu tercihin neden ileri gel
diğini kimse anlayamadı .. Yalnız 
umum müdür meseleyi öğrendi. 
İhtiyar patı"On bu tercihin sebep. 
!erini §Öyle anlatıyordu: 

- lıtlsini de imtihan cttinı .. 
Herhalde Coc Bol kuvvetli ve 
çok cesur bir delikanlı.. Fakat 
müdür muavini olabilmek için 
kuvyctten ziyade akıl ve zeka 
lazım .. 1ştc Alber Ros'un bu m<>. 
ziyetlerini buldun~· FiHınR~H' • ,, 

1ruvvot de lazım ama. zekayı ter-
cih etmek bizim içın daha. hayıı • 
11 olur. Bu yilzden ben de Albcı 
Ros'u tercih ettim. 

OEMIL NEJA'A.' 

Birinci ınıt llltf'htıssı" 

Doktor 
Nuri Belle1 

• t~ tu, öfkeli bir kadmm sesi no zelerl, vltaminll yemekler bol ye
. tı ile tahammm edilmez şey. yn, her gUn 9 sa.at uyuyun. Bazı 

llfilnlln bir kere, tatlı biT nm kimseler "uyuya·mıyonım, çok eı.. 
~hı dinlediğiniz o kn.dm se8i, nirllyim., derler. Yanlrştrr. Sinirli 

- Çocuklar, dedi, derhal 
Glaskov'a gitmek mecburiyetin. 
ooyim, bir saate kadar eksp. 
resle hareket edeceğim. En iti
mat ettiğim kimseler sizler oldu· 
ğunuz içln kasanın nnnhtarla:rını 
size bırakıyorum.. Plii.nlnrm bir 
çoğu odamdn masamın Uzerind<!. 
dir. Onları kasaya yerleştirirse. 
dir. Onlan kasaya ycrleştirirsi. 
niz, sonra sen Coc anahtarı ge
çerken bizim eve bırakır!m. 

- Kazandınız, dedi.. Verec,. 
ğim amıhtarlnr:ı bir dakikn du. 
run .. 

dum Mösyö. . eledi. Pek tnbii ~ :sı11ır ~·c nı.h ıınstalıklıın 

" Uak cıkm!lkta., adet! bo- olduklan içi.il uyuyamıyorlar de -
~tlll)aktadır. ğil, uyuyamadıkları ~in sinirli o -

' ~lar kendi kendlnizl kan - luyorlardır. 
~<ıı. l>fkenln bir an için de - Sonra bir de telkin meselesi 

ft. tlıp geçeceğine inanmayın... vardır. Bir insan her ne olursn ol .. 
~ ı,. 

:ı it 1dde!: yilztinüzU bir dakika 
u~ ltinıootırmez. Öfkenin yil -

~ hfuııl edeceği çirkinlik d -
{i fJuna inanın ki yüzdeki bu 
~lann, şişkinliklerin, mavi, 
b arların h8sı1 olmasına sc. 

.. ~rı h1ddC't şidd'- ttir. Kadına 
e~"""ilılık yakışır. Öfke en fc. 
~dit 

• ~yanlar bir do ou cep-

~ ~rccek vaktimiz yok. He
~ llikah kryılsın. Şerbetler iç.il· 

~ 
.. lukreçya yukarda, kom· 
~ n gı.:Jen bir kaç k~dınla be
t oturuyordu. 

' ~(aPıda Sünbüla~a okağında 
t~ <1> reisin evinin alt katında· 
it'aıı tıikft}ı kıyılıyor. hafızlar 

okuyor serbetler içiliyor-

~ 
'il >'aı ':>ın evt' kadar bırlikte ge-

~· ittn arkadaşları da nikahtan 

~ · uğurlu kademli olsun, 
tei ! Artık muradına 1 er· 
t~tleri ıçtik. .. gidiyoruz ... 
~ _tekilip gidiyordu. 

~l.ı. tşi bir saat bile surme-

~ ~ei bu işi acele bitirdi ve 
~ v ~ Uğurladıktan sonra, alt 
r~~ lrcn bir arkanıı ı .. ı nöbet

ı. 
htraku v:e_tcl.Tar üst ka

sun sinirlenmiycceğini kendi ken. 
dine telkin edel"!e sinirlenmez. 
';i.ı:: de böyle yapın, gilnde dört beş 
defa kendi kendinize ı::lnirlenmi -
yeceğfnıze söz verin. Çünkü si -
nirlenmc'·, öfkelenmek, hiddetlen 
l'l"Pk, hiç de hoş §eyler değildir. 

Sizi hem çlrkinlcşürir, hem çabulc 
ihtiyarlatır, hem de karşmtzdnkf • 
lere eğlence yapar. 

LlJKREÇYA fLE GEÇEN 

MESUT GECELER 

Recep rei memnundu. Artık • e,· 
gilı inP. kavuşmu tu. Bu. herkese 
na.,jp olmaz bir muvaffakiyetti. 
Recep: 

- A lan ağzından kuzuyu al
dım .. 

diyt ... c: .. \•iniyordu. 

Recep son zamanda Bekri Mu~· 
ta-f anm teşvikıle içkiye alışmıştı. 

Recep dnlaptan içki çıkardı: 

- Bö)•le bir gecede de içmez
.. cm. ne zaman içeceğim. Lukreç
ya? senin icin sarayla, zulümle 
mücadele ettim .. Bu ak~ sarhoş 
olmak hnklmndır, <ieğil mi? 

Lukreçya gGIOyordu: 
- lçebHirsiniz .. içki, neşe verir 

derler. 
- Siz zaten memleketinizde iç

kiy~ alışııuşsınız~lu".- Ben de bir 

lki arkadaş derhal çalrşmağn 
basladılar. Yarım saat sonra 
plaruar yerine konulmuştu .. Coe 
kasayı kilitledi. Anahtarla1~ ce· 
bine koydu ve sonra arkadaşı 

Alber'e dönerek: 
- Nasrl, dedi, hiç de geç kat. 

madık, yarım saatte işi tamnm. 
tadık. • 

-.akat Albcr gözlerini kapıya 

\akitlci d.'.'n.ize çıktığım zaman. 
adaların nefis şaraplarına ah~mıf
tım ama, 1stanbula ge'ince o şara· 
bı bulamadım, terkettim. Son gün-

lerde senin yüzünden tekrar içki .. 
ye ba5ladım. 

Kadehleri doldurdu .. 
Küçük bir tepsi içine birçok mey 

valar koydu 
- Haydi bakalım. bu gece ben 

en mesut dakikalarımı yaşıyorum, 
Luk:~çya! 

Lnı<reçya kadehi aldı .. kOLdadı .. 
tiksınmiş bir halde tekrar kadehi 
tepsinin içine bıraktı: / 

Ve elini cebine nttı, nnahtarları 
~ıkardı, yabancı adaın::ı doğru 

fırlatırken kendisini de bUy .. ik 
bir ccviklikle ileıiye doğru ntt: 
ve haydudun bucaklal'lna sanı· 

dığı gıbi yere serdi .. Bu hareket 
o kadar ant olmuştu ki. haydut 
tabancasını kullanabilecek uı· 

man bularnrunıştı .. Yere düşme. 
siyle beraber haydudun elinden 
tabancası da. kaçtı ve Albeı 'ın 
ayakları dibine düştü .. Albcr ta. 
bancayı alıp derhal vazjycte h.l· 
kim olacağ.na onu bir +c.kmc ile 

- Bunu na ıl içebiJiyorsunuz? 
- N!çin? hoşunuzn gitmedı mi? 
- nız içkiye alıslk değili:. Sa-

rayda padişah içkı içmezdi. 

- Biliyorum ... Sultan l\lurat 
içki düşmanıdır .. Hatta igarayı 

kahv.!:·& bile menettı. Fakat, ~n-

san dunynda bunca sıkıntılar çe
ker, sonsuz meşakkatlere laham· 
mili ea~ de içki içmeden yaşarsa, 
dünyay: anlamamış sayılır. Sizin 
Venedlğin nefis şarabını burada 
bulmamıza imkan yoktur, Lukreç 
~·a ! Bu gece afyon da bulsan içme
lisin! : 

karışaınazdım. ÇUnkiı fikı inizi nknra CnddCEt Sumnnı: 71 

anlamıştım. Coc'nin dahn ileri Muııyclle sruıtı r:: lG dan 2& > 
iıl kndar 

gitmesine müsn de edemezdim. i:lm&Rm~~Bm••~ 
- Dernek maske]; ha) dudu 

tanımıştın? 

- Tabii M() yb. 
- ~ imcli t 'ıl•k geçmt11 oldu· 

~u ic:ir. pek t ıb·i böyk konu.,..1. 
caksın . Söy e nası tnnrmıstrı 

l ~ni' 

- Basıt patııoıı. J<~lbıselermı 
değiştirmıs sesınizı mükemm · • 
len değiştiı miş. fakat kundııralw 
"mızı deği~tiııne-c'Ti unutmue'• 
nuz.. Odamıza girip de Gla • 

t .. uh.ıeç\ a oyun 1 ozanlık ~ apma
ma:i ı ;ın bir \'Udum içti \l<! dudnk
l mn- 1'üı<;11 .. yuıuııü buruo:.t•·rdu 

- Çok ı:crt .. 
- t 'iraı u ko' alım.. ..,crtW11 

gidl'r 
Y n leueti? ! ... 

- O kndar fenf! dc,ğil. Yedıkule.
nin e•ı v.üzel. en neli rakı ı .. 

Recep "'u uz olarak bir kadehı 

mide<;ir<' 'X>' -ılttı · 

- Uh .. ı~ime bir ~ ıl!ın ate~ do· 
külm ı~ gibı, damarlarım birand:J 
tulu~t .ı sanıyorum. Ha~di,. iç ı:u.

nu. Lukrcçya 1 
Ve kadehi tekrar uzattı: 

B<ık .. ben senin için ne ı,ken
relere ~atlanclım ... Ne t€hlikdere 
~oği.ı;; gerdim. Sen dr benim biri
cik arzumu yap! bu, zehir de olsa 
iç.melisin! Başka türlü viizün gul· 
miyect'k. 

Lukreçya: güçlükle kadehı her 
Berbat bir §ey .. bununla ın

~-:ılttt: 

Dr. I<. emiıl Ozsan 

·-ar yolları hastahk

iarı mütehassısı 

• \nğl•J btıklnl lAdd ı u. ~I 

1 lrınoıı Pr. "' l'lltll l lbllll\1111 

\ ""rt. 1 11 !ıtl 

ın .rn"ıl ne elenir?! 
- Biraz ~nra gôrtlrsün, vgil 

; çt- ın ' Bıraz c;onra bülbül gıbi 

.,:akıdı~ın zamnn, sen de benim g • 
·, tı..t u te ~ecek.,in! 

H(\cep elma ::;oruyordu: 
- ')u Cemal çclebi)'c nnSJl ur· 

dun t1a ba .. kın Yerdin .. onun elim· 
naı:u dli tün. Lukreçya? buna ha
lli -:ı:•orum. ~eni o mu kaçırdı 

.araynr:ın? 

Lunıeçya ı;a';oJ..ın a-;;kın Recebin 
yuzune bakarak: 

B~ma gcçmıştcn bah~ tme. 
rica ederim, c ki şeyleri karıştırma~ 
olan oldu .. c:imdi karşi karşıya o
turuyoruz. Kendimizden, ı:aadeti
mizden hah edelim. 

Ah. sen ne kadnr güzel ko
nuşuyorsun, Lukr~'1ll türkçeyi 
b;r Türk gibi öl{renmi~ ini seni gô 
ren Venedik1i demez .. bir f cıtan
bul bliföülü ötüyor saıur. 

Lukreçya gülmcl'e brşlndı. 
(Devamı 1Xtr) 
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Güzel Anadolumuz 
(llaı; tarafı 6 neıda) l Eiekt,rik tesisatı ve mezbahası 

tlaf~da ~us~i idarenin açmış yeni yapılmıştır. Her cihetten 
oldugu hır dıspanser ve ayakta tavsiye olunacak bir kasabadır. 
tedavi evi vardır. 
Bafranın en güzel nahiyesi, 

merkeze 31 kilometre mesafede 
Alaçamdır. 

ÇARŞAMBA 

KAVAK 

Kavak ka?.SSı merkeze demir. 
yolu ile bağlı şirin bir kazadır. 
Bilhassa hayvancılığa ehemmi. 
yet verilen bu güzel kazada hu_ 

Samsunun şarkında ve Yeşilır j bubatm da her cinsi bol olarak 
mak deltası üzerinde kurulan yetişmektedir. Canik dağlarile 
Çarşamba Samsunun zahire ve cevrilidir. ae:ediyccilik bakımın
sebze anbarıdır. 1 dan da ileri bir manzara arze. 

Çal'§a.Dlba 35 kilometrelik :,ir der. 
~ose ve 36 kilometrelik sahi: de. 
miryolu ile merkez Samsuna bağ 
ıdır. Samsun - Çarşambeı yolu 

LADiK 

... 
muntazam olduğu c;-'bi bu şose Demiryolu güzargahından 15 
Terme ve Ony~ye kadar de uza. 

1 

kilometre içerdedir. 1310 rakım. 
naktadır. lıdır. Güzel bir sayfiye yeridir. 

. ~ . . , . . Hayvan yetiştirmiye fevkalade 
'leşılırnv~ı.-. ıkı .n.1ılınc Y~ müsaittir. Belediye ve bayın. 

yılmış olan Çıu .. ı?:ımbada ev1enn dı 1 k bakımından iler'dir. 
h • kA • • r 1 l 
epsı argırJ:r. 

Meyva ağaçlan ırmağın üze. 
rine dallarını sarkıtır .. Kaza bol 
ışıklı olduğundan gece hayatı 

da vardır. 

Çarşambanın yollan munta. 
zamdır. Fenni bir şekilde kazaya 
getidlen Eminhnn suyu ~lı 'Ja. 
§111& bir kazançtır. 
Çarşamba her türlü mahsulü 

bol olan güzel ve çok ucuzluk bir 
kasabadır. 

HAVZA 

TERME 

Sahilden beş kilometre içeride 
dir. Çarşambaya 22 kilometrelik 
bir şose ile bağlıdır. Daha ziya. 
de ormanlıktır. Hububat olarak 
bilhassa mısır ve pirinç ekilir. 
Daha ziyade hayvancılık bakı. 

mmdan ileri bir manzara arze_ 
der. Çarşambaya nazaran Terme 
bir derece baknn.qızdır. 

VEZİRKÖPRÜ 

Havza yakm bir istikbalde Çaykalan ve Tavşan dağları. 

Türkiyenin sayılı su ~ehirleri a. nm arasında 320 metre irtifalı 

rasma ginniye namzettir. Yem. vadide kuruludur. Hububat ve 
yeşil korusu serin ve temiz Ter. bakliyat anhan gibidir. Günde 
$ikan suyu, sağlam havası \•e beheri 3500 kilo un çıkaran iki 
meşhur kaplıcaları ile emsalsiz faQrikası vardır. Hububattan 
bir sayfiye yeri gibidir. sonra Vezirköprüde hayvancılık 

Havza Samsun - Sivas de. göu çarpar. 
m:ryolu üzerindedir. Ahalisinin VezirköprU merkeze 115 kilo. 
c:oğu ziraatle iştigal eder. Hubu. metrelik bir şose ile bağlı oldu. 
ba.t, bakliyat ve bir miktar da ğu gibi bu kazamır.a Havza yolu 
pancar ekerler .. Bolluk ve güzel \ ile de gidilebilir. 
':>ir kasabadır. Suyu gi17.eldir. M. A. 

,... 

ıstanbu Levazım Amir,iğinden veril:Jn 
ıarıci askeri kıtaatı ıllnları ---8~·eı Çlftf::e tahmın edilen !!atı 600 ı..uruı olan 25.000 çift B. tipi 

kundura puarlıl<:a mlın:ıkıuıaya koııulm~tur. lhaıe81 2.15.941 cuma günü 
aaat ~ı oe A'llı.:ı.r&.lta lıl.M.V s.,tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

Kati t~mınaı.ı 17.~ liradır. Evsaf ve §&ltı.ameııi 750 kuruşa komisyon. 
dan aııııu . .uıteklllain kanuni veaikalaril'! belU vakl~te komlayona gcJ. 
melerl. \2321 3263) 

"' .. 
Bcneri t.akrll>cıı ayakta 260·300 kilo ağırlığuıda olmak U7.ere 2~ b8§ 

etlik aığır aıınaC!lkUr. Ayakta t>.:her kilosunun fiyatı canlı olarak 26 kuruş. 
tur. Tahmin ~eli 18.200 liradır. l'a. .. .arlıkla ekalltmeal 2.5.Hl cuma günU sa. 
at 115 te fio.rumkoy<!e askert sa.t:ma!ma komlayonunda yaptlacaktır. Taliple. 
rin kaU tca.ınaUan:e belli vakitte komisyonda bulunmaıan. Evaat ve prt. 
11ameai kom!B)'onda görlılUr. (2311) (3232) 

*** Beher kl!osu 45 kuru§tan 60.000 kllo mp eti pazarlıkla aatm aımacak-
tır. Tutan 27.0'lO lira ilk teminatı W2f liradır. ihalesi f.15.Hl aalr günil saat 
ıo da LWe'Jurı;azd& ukeı1 aatmcı1ma kom.layonunda yapılacaktır. TallpleriD 
llelll vakitte k.:-ml.sycı:a gelmelerL (2297 • 3072) 

• • • 
.Be!ıerme tılhınln eC:.:cn !ly.ltı S50 Ura <'lan 70 adet balya makineai ka. 

palı mrfıa ekalltll'cye konmu~tur. İhalesi 16.5.Hl cuma g11DU aat ıı de 
Ankarad.., M.M. V. &atma!ma komibyonunda yapılacaktır. llk temlnab 18:>7 
Ura t50 ~ıl!Uf~ur. Evsaf ve prtnıımtsi komisyonda g6rtUUr. htekl!lerln Uıa. 
le eaatl.,deıı bır sııa~ eV\·eı kanıu•I .,e8ikalarllc teklif mektuplarını komlsyo. 
na vermf'ltn. (23:>1 - 3Sll) 

• • • 
Sankış:aaa tamlrat yaptınlacaktır. Keıll bedeli 22,198 lira 40 kunıı Uk 

temin&•.ı !664 lira ':3 kı.nııtur. Kapalı zarfla ek.IUtmeat 20.5.Hl alı gUnU 
ııaat lo le Ankn:ada M M.V. puı:~ma kom!.lyoaunda yapılacaktır. Şart.na. 
me111 ın irıınııa kom,syoııdan 8.lmır. Taliplerin kanuni TeSikalarlle tekllt 
.mektup!l&l'llU lhRlc saatinden bir saat enrel kom.layona vermelerL(2326 .3287) 

• • • 
Beheri.ne tahml:ı edilen fiyatı tiO kunıt olan 100.000 adet kar ba§lığı mü_ 

teahhld ııa.m Ye hesabına pazarlıKla satm ~ınacaktır. lhalesi H.5.Hl çar. 
pmba gün!l tıaat 11 de Ankaraı'a M.lıl.V. •lmalma komllyonunda yapıla. 
cakt.ır Kd.U te:nlnatı 8.'lOO liradır. ~artname.al 300 kurup komiayoad&D alı. 
ıur. Tallpıerin belli vakltte komisyona gelm<?lerl. (2291 • 3021) 

T.H.K. Hava Gedikli namzetlerine: 
115.18 Yafmda oı·.p ta mu:ıyt-nıede kazanmq oıan hava gedlkli namzet. 

teriııiıı dertı.ıl rıavııcılıK mllme....!lllt'.ne mllracaatıarı. '(3814) 

Sıhhat memuru aranıyor 
Türk hav.& karumu havacıl ·k d.ıireai için &f&ttdald p.rtlan haiz olmak 

Uzere 7G lJr.& ııcreue bf:- •ıhhat memuru aımacaktır. Taliplerin latanbulda 
buJUD&D::..ruı Türk !ıan lrurunu:ııda havacıhk mllmeallllJtne ve diğer ma. 
ballcrdft bulıwanlarır da Ankan;da havacılık daire•i genel dlrektörluttıne 
mllracJ.atları ll&o olunur. 

1 - Sıhbl~ mektebi mezunu o:.mak. 
ı - Yap kırktan yulcan bulunmamak Ye faal blamete elverifll oldutu

a. dair tAbab rapora 1ııu!UDm&k. 
8 - 'inıdt,. kadar çaltpUf cıiWIU ,_.ıttdea ftl'Umif lyl hal kACrtl&

rm9 ~ 

4 _,.. ICa'bal f1Necet obt1 91hlıat rMMUnı ln!SDQ karııpmda iıııtilıdam edlı. 
•c:·C'~ttr. (3Mll 

Vali Disney'in yeni eseri 

Pü n .oçyo. 
Miki Mavs'm doğduğu stüdyo

larda hayat nasıl geçer 
Sinema ilcmiııin en garip stüd. 

yosu hangisidir bilir misiniz? Valt 
Disney'in stüdyosu. 

Miki isimli küçücük bir rnahliı
ku yaratarak beyaz pc:rdeyc ha -
kim· olan ve bu küçücük fareye 
bütün servetini medyun bu. . \ 
lunan ressam Valt Disnı>yın 

stüdyosu d iğ o r s t il d y .o. 
!ardan t a m a m o n farklıdll'· 

Çünkü her stüdyoda az çok eğ -
lonce1i vakalar cereyan ederse 
de, Valt Disney'in stüdyosu y~k
nasak ve metodik bir hayat ya • 
şanan bir sen eşya fabrikasını an 

dırır. Çünkil binlerce küçük fare
nin ve sık sık Valt Disncy tara -

deki resimleri yapılır. Valt Di-; -

ney stüdyolannm kendisine has 
bir çalışma si."temi vardır. »er ay 
yirmi dört kişi stüdyoya ayrı ayn 
birer senaryo verirler. Bu senar
yo bizzat Valt Disney'in de dahil 
olduğu altı kişilik bir grup tara

fmdan tetkik olunur. Bu heyot 
fevkalade titizdir. Verilen sonar • 
yolar arasında bliyUk bir Utizlik -
le seçme yapılır. Baznn yirmi 
dört s('naryo birden reddedildiği 
de vakidir. Bcğcnil('n scnaryola -
nn sahipleri bin dolar ikramiye 
alır. Senaryo }laviyonu işini ikmal 
ettikten sonra bu senaıyo musiki 
kısmına verilir. Burada hareket -

fından yaratılan tiplerin film ce - Jerin kısalığına ve uzunlui;"Una gö
virdikleri bu stüdyodaki bütUn ha re filme bir ahenk hazırlanır ve 
yat kağıtla kalem arasında geçer. -bütün hareketler bu ahenge uyar. 

Valt Disney'in stüdyolarında Filmin musikisi tayin olunduktan ne Pinocyoyu hazrriamağa haşla- bir prova etmiş ve son'fa h 
735 sanatkar ressam çalı§makta • sonra parçalar teker teker vo de. mıştll'. dığı kordelayı beğenmedi-· 

dır. Birçok kimseler bu ressamla. falarca çalmrr. Senaryoyu yazan • Los Ancelos senelerce bu fil• hepsin1 imha etmişti. lhma e 
rr yaptığının kıymotini, neye ya • lar, müziği hazrrlıyanlar vo demin min dedikodusunu yapmı~tır. o~an beş on kurus kıymetinde 
l"ıyacağını bilmlyen ve körü körü- bahsettiğimiz 6 kişilik heyet bu mü "Kar beyaz,, ve "Yedi çocuk" tan brş resim değil, bir milyon 
ne çalışan işçilere benzetmekte - ziği dinler, mütalea beyan eder. sonra Valt Disney'in uzun film - kıymetinde bir eserdi. Valt 
dirler. Bu iş tabü haftalarca devam eder. Ierc kıymet vereceği artık Pinoç • ney hiç yılmadan eseri baş 

Belki bunda haklıdırlar. Çünkü Bundan sonra resimler yap!!mağa yo ile bir hakikat olmuştur. na kadar yeniden yaptırmış 
Valt Disney'in stüdyolarında çalı. başlar. llk olarak filmin ilk sah- Valt Disncy, bundan birlcaç ay ~eni resimler üzerindc de d 
şan ressıunlar yalnızca kendile • nesine ait reslmler yapılır. Bazan evvel sahneye korunu.c;; olan mcı;- lnrca du-rduktnn sonra 
rine verilen işi, yani resimleri ya- bir tek sahne için iki yüz resim bur Piııoçyo kordelasından başka 1940 senesi sonlarma doğru 
parlar, bunların yann birleşerek yapılll'. Renkli filmlerle yapılan bir uzun fılm daha hazırlamakta- noçyo ikmal edilmiştir. p· 
bir film vücuda getireceğini dil • bu re~mlcr duvara yapıştırılır ve dır ve bu filmin movzuu hayvan • hareketli resimler yapan Valt 
§Ünmezlcr. Bu filmin ne şekilde 1ıahnenin hareketi bu suretle tos- lar aleminde geçmektedir. fsmi neyin en büyük csflridir. 
teşkil ve tertip olunacağını bil - bit olunur. Bu ilk provadır. Çün- Barnbidir. Valt Disney hazll'lnmıık Fa1ı:at Vall Disncy· ne kada.f 
mezler bile. kü bu filmden sonra da kordeliı. ta olduğu kordeliilann mükemmel yük eser.ler yaratırsa yara 

Bu 735 ressam bilrniyerek bü • üzerinde bazı lilzurnlu tashihler olınası için hiçbir fedakarlıktan nun ismini daima andıracak 
yillf. sanat e11erleri vücuda getir • yapılır ve ikinci bir film çekilir.- kaçmamakta ve bu sebeple hazan Mikidir. Çünkü Valt Disney 
mektedirler. Bitscler bile her gUn Tabir cai~e ilk film müsvedde, i- garip hadiseler de ce.rcynn etmek elik farenin omuzuna basaralrr 
muhtelif pozlarda yilzlcrco miki ikinci film ise temizdır. Resimleri tedir. Mesela Vail Disıl(ly ve on günkü şöhret zirvesine .>il 
resmi yapmaktan bıkmışlardır. Ar hazırlıyan paTiyonlann içi başlı • ressam Bambi filminin iptidai mad miştir. Valt Disney :Mıkiyi, 

tık bu ameleyi stüdyoya bağlıyan başma bir alemdir. Burada re • delerinden birini teşkil edecek 0 .. do Valt Disne,>i mc>. hur e 
sanat zevki değil, geçinmek ihU .. simleri çizen birçok reBSamlar ve ı b' ·-· d -an ır geyıgın ogurmasını ya • Bu baba oğul ancak bir 

çizilen resimleri boyıyan küçük k d .. ek e e bU .. ·"k bır' m an gorm uz r .r" .} aıııyabilirler, biribirlorinden 
ressamlar vardır. Bu kUçUk rcs- 1 ta\ esi ıo S Dlego hay yo cu . 'J'Rr Y an rıldıkları takdirde Jıer iki · 

yacıdır. 

samların hemen ekserisi "Ok gU • t hah · 't · lerdı'r " vana çesıne gı mış . 'T' h kk ktır 
çeriye girerseniz öyle büyük faa- zel kız ve kadınlardır. Gözlerinde Sonra Pinoçyo kordclfuımın ha- 1 0 

um mu a a · 

Valt Disney'in stüdyosu Holi • 
vutta Hiperyon caddesindedir. 1. 

liyet, göze çarpan bir hareket gö- kaim camlı gözlükler olduğu hal- zırlanması da başlı başmn bir ii. .. 
reme:r.siniz, herkes masa.sının ba • 
§rnda çalişmakta ve bir seri resim 
yapmaktadır. 

de her gün en az on saat resim lem olmuştur. Kordelanın nihayet 
boyar, göz nuru dökerler, bu me- ı 938 senesi sonunda ikmali bl'k· Göz Hekimi 
sailerine mukabil aldıkları hafta• 

Bu stüdyonun tam karşısında lrk kırk dolardır_ 

bir kahve vardır. Bu kahvenin is- Kısa mevzulu senaryoları Valt 
mi "Farecilcr kapanı" dır. Her Disıley bizzat hazırlar. Uzun mcv 
gün yüzlerce fa.re resmi yapan zulardan hoşlanmadığı için ibunıa. 
reseamlar akşamlan işten çıkınca 
kendilerini kapana kıstınnakta ve 
yorgunluk almak behanesiyle ka • 
zançlannın mühim bir kısmını bu 
içkili gazinoya bırakmaktadırlar. 

Valt Dimıey'in 1ıtUdyoeu biribi • 
rindmı ayn ufak paviyonlar halin 
dedir, Bu paviyonlarm herbirindo 
başka. ba§ka pozların seri halin • 

I 
( 

n senaristlere bırakır. 
Ancak Valt Disncy bundan dört 

sene kadar evvel bizzat uzun bir 
senaryo üzerinde çalışmağa baş • 
lamıştır. Bu güzel senaryonun is

mi Pinoçyodur. Valt Disney din -
lemiş olduğu çok güzol bir ltal -
yan masalını filme almak tasavvu. 

ve bunun üzeri-
/ -

• 

Plnnç)e 

Dr. Murat R. Ay 
neyoğlu Pannakkapı, tınan 

No. 2, Tel: 41553 

lenmekteydi. Hakkiatcn hazırlık -
lar filmin 1938 sonunda biteceği
ni gösteriyordu. Fakat tam işler 
sona yaklaştığı sıralarda Vnlt j 
Disney bütün resimleri umumi iııı••••••••••ll! 

- ···---· ---.-................. _ .. __ iiii 
Ttlrklye Camburlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
KW'Ulu~ tarilıı: 1888. - ::>ennayesı: 100.000,000 Türk 

Şube ve Ajans adedı: 265. 
Z11ai VE tıcan ti!1 ru>vı banko nmameleleri. 

Para blrlktlnıolere ı8.tl00 l1l'a ikramiye ~. 

&raat Bankumda lrumb&rab ve Oıb&m:r tuamıt be..,.,., .. ...,~~ 
CJIO llruı bOJunaDJara ııenede • cıera ,.ekilecek kur'a De ap~ 

p1&na rore ikramiye '1ağrtılacııılttır. 
• ..., ı.ooo 11ra1 .. e.ooo 11n ıoe IMled 50 aı..ı11s ,,,.., 
• • 600 • 1.000 • 120 • co • """ 
• • !50 • 1,000 • 160 • !e • ..,.. 

.. • 100 • "°" . 
OIKKA T: BesaptarmdaJd l)&ralar btr eene lefnde llO aradlll 

~enlen IJD'amlye Qlktığl talu1irde 9'I *I tazıaslyle ftril 

Keeiı"·•~r: 11 Mart, 11 Haziran 11 lil~l(ll. 11 BlrtnclklnUll 
rinde yapıln. 


