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~aAş~-= 
'fugos av 
~uc"'zesi 

~ug06lav mıllcti rnihve r m; nfa
atıarına kurl1:ın edildikten sonra 
1".r ""enlik vnpılma"Jl mukarr~rdi. 
Bunda 11 zır bulunmak tızen• ta 
1.IZaJı: ©rktan bır davetli ge' -
~Ot'du. Maşa.Hah ayağı pek 1,1guı
lu ol cak ki B rlinde ne düğUn 
kaldı ne bayram. Dimyayı pay
ı~ malihulyası ile fıı.nliyetn 
g ç n ü< ortak veni kandırdık
ları kurban dol~vısıle ke~ if c
dec leri sırad hür ve mert bır 
bıUlNm isyan hnmlf'bilP karııı
}Q,ı ıtaı-. Şimdı hissf>lerinf' dt rtli 
dert1ı dl) \inmek du tü. 

www 

Yazan: 
"8eylnCahi~Ya çın 

ı r~ 
1 

. ( 

~ \ llgosla\") arım dtl!'ttlarJ ırp hür .. 
~ f!t \e istlküı.linin kurtulmasın
Old ad!'tii tamamı n ümit kcsml 

memıup Jutalar & •lg rad Mkaklanndan ~l<en ve bir l'ugoıılav bonl7.anı 

fı '-klan bir daJtlkada Sırp millc
bit ttıhunun d<>rinlikh•rln<J('n ~elen 1 
"e .ı.ıvı.ııma. ile k<'n<1islni toııladı 

1

. 
"- baya.f h.akkmı Jıer ~areye ııa-

Belgrattaki 
Alman elçisi 

iZAHAT 
iSTEDi 

----0-

Ber]inde dolaşan 
şayialara göre 

İ)_LTiMATOM 

41 l'aruk müdafaa3 a a:ınwtmı .. ,, • 
...._'i;uııu cUmruı ~üst.erdi. lluııu bir 
~ r '<'kimde tl'takki ctrnC'k bil· 
itil ki pek doğru oh.ır mu? Çün .. 
~ nıurlıc tabiat haridndf' ve hiç 
~ enmcdik biT h?i.di ooir. Dnlbn
ı.ı.~;crı rbi hitWml.'f'linı· kntıa.nma• 
~ nıUli SC'r('f 'e i'ifödfıli dalına 
'- faza etmek • ırp milleti ifoin 
~!:a!ui bir kf"J fİ,l <.'ttfr. ıoıf j.!U) r. .. 
-. ıı olan Sl'l Belgnulda idareyi f'· 

~ almıı olan o eski menlıus lıii
"- N1L llaJ.ika.tw ırp milletiniq 

11 ;\1.ik">ek 'c taıııraman hamleşi- • • d b" 
~hl~ hayrl't etmiyorur .. Onclau 1 Mahıyetın e ır nota 
ı..... J nım 'e onun k.ıraldcrine ya· verilmis 
"'n ı arC'ket bn~dn. 

..... '1l'bı..ta.M1a w~i ir hukrun " p Pof 
;r'kklilü \C bu hUJdim,,,tln l"ırp ren 5 
, IJt nıenfaatlcrlııi, Yat.an lstJdiU 

.!_~ıunusunu miıdafaadn. tereddüt At• d 
i.:._~YO('(>ğinin anln..,ılm sı birçok 1 na a 
~farı alt ust etti. Yogosln'' mll· 
""'1~11ı, er meııfruıtlorino kurban 
~~en sonra Jılr ~nllk ~aın'
~ı rtıtfJ{nrrerdi. Bunda lıazır bu
~ üzere ts 07,a.k sarlrtan bir 
lfc Ull geUl ordu. • lnsallah a3 ağı 
dır.,;."i"urlu olacak ki Berlinitt> ne 
·~n kaldı no bayram. Dünyayı 

Yenı Başvekil 

Bir beyanname 
D8'1'etU 

~~ak m:ılihullw i)ll' faaliyet-0 Alman 
~ ii!; orfak yNıi knndırdıkla.rı 
~ dolayı: il le keyfeıleockh•ri 
\' hür \ O mlistakll bir mille .. 
~ ~Yan JıamJcc;l)'le karsılaşblar.

1
1 

~I his6elerine der1U dertli dii

hariciyeıinden 
bir zat 

-~«.1( düsiü. 
~ts. tetio;ınhonnus :.."fbi frfka
..,_,.~a ttaıla."nlann yeni \C mlihim 
~fabi)-etıeri ha.beri ı;eldi. J;rit• 
~ l\<'ren 7.apt-Odildi \O 1ngili.ı 
4t. eflf'ri Jfabeşlstanda Jlamn a'• 
11ııı..... ltaıyanla.r Kerenin fôOn clercet• 
tıt-:!_ bir mfl\ lıidc bulunması saye
~ g~nneye mm·affRk ol
'lara molm\ em<'ti büyük bir 
'l'aınanlı.J;: de<ıtanı haline sok
ıt a ~ahşa) ordu. lngillz km"\ etle
~~di böyle kahraman bir mukn• 

ut)çll pakt )'lrtıla
maz,, demlı 

Londm, 28 ( .A.) - Bclgraddan 
gelen haberlere göre, Almanyanm Yu. 
goslavyadakl cl~isl Von Heren hil~. 
m<>t darbcslnl haber alır atmaz derhal 
hariciye ncznrctine giderek hAdiae 
bakkmaa izahat ist:cml§tlr. 

~LD IATOll Ş.A~"JAI~ARJ 

ilkrlln, 28 (A.A.) - Belgmd hAdl. 
sdcri bakkmda. resml veya yan rcsmt 
hiçbir tefsir yapalmamaıttadır. Diln 
nkş:un Bcrlinde deveran eden vay1n -

Yugoslav Ortodoks 
patriği 

Radyoda bir 
hitabe 

irat etti 
"lllr yaıamak lçba 
ilmek ıazımsa,, 

Şanlı ecdadımız gibi 
hürriyet için öleceğiz 
:f'elgnad, ~ (A. .) - vaı}3 a

pmmd•o: 
Ortodoks Jı:itieeııll patriği Gam. 

lo, saat 16 da :radyo ile neşredilen 
bir nutuk söylemiştir. Mumaileyh, 
ezciimle demiştir ki: 

.. _Bu sabahtan.beri milli idea
lin alemdarı, Balkan milletlerinin 
hürriyeti bayrnğmı: Uk ola.ta~ 89-
m rş olan namdar Karayorginin 
Hayrülhalefi olan ve memleketin 
vahdetini temin eden Şövalye Kral 
Aleksandr'm oğlu genç ve sevgili 
kralmıtt İkinci Pierre Karadjor. 
dje\'ilah'tir. Y8!Jamak istiyoruz, fa· 
kat hür olarak ya,,cqpnak azminde
yiz, "8YCt ölmek lA2ımsa eanlı ve 
kahraman ecdadmuz gibi hürriyet 
için öleceğiz. 

Pat..r:i:k, sözlerini ttı euretle bi
timıi,.crti r : 
"- Kat'i bir azimle müttehit 

bir halde !bulunuyoruz. Sevgili kra
lmuzn. sadık aı!keri ve mtılki ma. 
kamatm cmlrleıine riayetkAr ve 
bentnev'imizc \'e diğer mezheple~ 
de bulunan kardeşlerimize ka'l'Şl 
knlplerimiz muhabbetle meşhun ol. 
duğu halde vazifemizi üa edece • 
ğiz.,, . 

Patn'lt bundan sonra milleti tak· 
dis etmiştir. 

~"ti yenmekle kahramanlar kah
~· olduklarmı isııat et.tiklerini 

a... · t>.demezlcr mi'? 

l&ra s-öre Alman hUkQmeti Bclgrad.. y . t d 
daki yml hlik(lmctte Ultimatom ma_ una n 1 s an a 
hlycLD.Clc bir nota vermiştir. Bu nota 1 

ıı..~IYanla.nn düsün<ıf$izoc JlrO· 
~alarfyte 1ngtlir.1<'r h•hlnde 

\ ıs oluyorlar. 
'1 ~~osıa,')'ada Sırp mill<>Hnin 
' •gn.ı gost~nn('t;i Hal.) an kU\ -
~~tinin gittik~e daha çok yı
~ İif:lf'ri kötiirüm metine uğ. 

b b benzi) or. 
~ ~:r ~in ttalyadarı arfık hlç 
~ Ylr kalrnamıshr. O ~hr.dl ar-

..... ~ları için sakat bir uzu,·dur. 
ıı.:lllleıti Balkanlarda tok w:r bir 
~\"lf 
' ,, sokan da İtalyanlard ır. 
\~ tılara, gelinN', gün geçtikçe 
~ l f'tlerinin fffllnl!l tıj~mı giirdük.. 
~ \lnıan)a ile İtalya uğ-nmda 
ıı_~1~rini aft>şe abu~k lmdar mu
~lrle-ıtb: , e akılsı:r. 018.<'.aklanna 
"- Çi al ' <>rih'11K?7.. ~..at<-n .Japonlar 
' bıı 'kapanına sn"llklannı kaııtır-

\11 ~:r \ a1j) Mtedirlcr. 
._1~1 güya 1uttular, elll'rlne gt"

.. ~ "r ama Çin on lan bırakmadı· 
~ " bir tarafn lnmıldl) acak h al
~l<>ktur d<.'nilebilir. Bö.))C• bir 
~ k ltlnde) kcn dl'.nizlndc A
'llt):a, la tn~ilf.ereye mr) dan oku• 
~ kalka.raklıınnı mih,.-r d<'\• 

'"' iinıit f'diyorlı\1-ı>a çok alı19bı· 
._. '· 

~-~<>!!la., muciz<-sinln ilk tıl1!1rl 
~~er \"aziJ <'tinin bütün bütün 'ie..
~ ~ oret.ınde t4"C"fllK e~ 

dünkU h..'idisclcr hakkında müstacelen sevı· nç 
izahat istemektedir. Maahaza Amc • ı 
rlkn g112'1etecileıi tarnfmdnn yayılan 

(Devamı 4 ün~üde) (YazlSI 4 iin('iide) 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

jıs , . . .. ,. 

Bütün Yugoılavyada 

Halk 
bayram 
yapıyor 

-0--

Milli birlik hükiimeti ve 
kralın idareyi ele alması 

Olrllmemıı 

derecede blylk 
beyecan ve nlllla
ıt.ıerle ll&r11ludı 

Yeni kabine azası 
hakkında malumat 

Belgnıd, 28 (A.A.) - Aval& ajan. 
ınndan: 

Kra1 lkınci Piyerin ikUdan eline 
aldığına ve General Simoviçt yeni ka... 
blneyi tc~kllc memur ettiğine dair 
gelen haber, Ljubllanaya ve bUUln 
Slovanyaya bir anda yayıJmı§ ve her 
tarafta tavsifi gayrikabil bir !reye • 
canla karşılanmıştlr. BUtUn binalara 
bayraklar ıunlmıştır. 

(Devamı 4 iineüde) 

ingiliz 
Başvekilinin 

beyanatı 
"Yugoslav milleti kendi 

ruhunu tekrar 
bulmu§tur" 

YENi B'OB.'OllBT 

İngilterenin bütün 
yardımına mazhar 

olacak 
Londra, %1 (A.A.) - BqvekU Çör· 

çı1 muhatazakAr fırkasının bugUnkU 
\oplantımnda iradettitt nutukta Bel. 
gradda cereyan eden son hA.diM!lerdetı 
de baheetml§Ur. 

(Devamı 4 inciiele) 

Japon nazırı 
Bitlerle iki baçll 

saat glrlıtl 
Matauokanın Vitiye de 
gideceği bildiriliyor 

LONDRADA 

Beri inin 
nasıl 

ka1şılıgacağı 
merak 

edili9or 
--o-

Şiddet kullanılmaıı 
Yugoslavyayı 

ingilterenin kucağına 
atabilir 

LoDdra, 27 ( A.A.. ) - Ofi: 
Yugoelavyadaki devlet darbesi 

burada geçen ilkbaharda yaptığı 
slirpr.izlere benzer bir heyecan 
hasıl etmiştir. Şu farkla ki bu 
defald sfirpriz Almanlar için gay
ri mii&lit oldu. 

(De,·amı 4 ı:nciidc) 

ARNAVUTLUKTA 

Topçu 
faaliyeti oldu 

iki ltalyan tayyaresi 
düşürüldü 

Atina, %8 (A .A.) - Yunan orduları 
Ba§kumandanlığl tanıfından 27 mart 
ak§amı neşredilen 152 numaralı rc.s.. 
mı tebliğ: 

Mahaut ke§it kolları !o.nHycU ol • 

m~ ve muhtl'Jl! k<>sa!ctlc topçu faa. 
ılycU knydcdilmlştır. 

Hava ôfüi batnryalarnnız iki düş_ 
ınan tayyaresi dn,urmUşlcrdir. 

Atına. 28 (~\.A.) - Umumt em. 
niyet ncznreti tarafmdsn 27 mart 
akşamı n şrcdllcn resmi tcbllğd<> 

memleket dahlllndP. sük~net hüküm 
ellrdllğ'l ka ydedilrnl'ktedlr. 

Hadıseı erin 

retsır• --
Şarki Alrlka 
ıtaıyaa 

lmpar atorlatmıaa 
Tasllyeıı artık blr 
0111 meselesidir 

Bertin, ıs (A.A.> - Resmi tebliğe Yazan: Hasan Kumçayı 
göre, HiUcr ile Malı!uokanm dUnkU 
müllkatınn iki buçuk saat sürınil~ . \ ' ugosla\')-ada ,,ıkua gcl('n h il
tUr. Mü!A.kat iki milleti bağlayan dollt kümet darbesiyle BAI".ıanlarda .. ı . 
luk havam içinde eereyan etml§llr. ya& hir h('dmt:t~ uğrıyan mlh\ er 
Bütün sıya.!1 meeeleler tetkik ohm • de\letleri ayni gtinde lki miihlı 
muştur. mailôblyet gördlller: Eritrede Ke.-

\'lfl, IA (A.A.) - Japon hariciye ra, Ra~lstanda Haran 1n~tfü· 
ııazırmın .A.lmanya ve l talya •y& - le.re bıraı-.11t:·. 
llat.ıerindaı eonra Vtıfyi de Jlf~~ Bu Jld me\ l.!:n 7.n.bn Eritre ile 
~ Ubet' wık Jslc - · ~ ~l!!mm D.l'1~991ııi;;.aa 

AFRiKADA 

Keren ve 
Harrar 

İngilizler tarafından 

dün~abah 
zaptedildi 

---0-

h a lyan kıtaları Asma
raya doğru çekiliyor 

ICıboti - Adis-
' aba'ba 

demiryo•u 
kesilmek 

•• uzere 
Taarrazan ta!sll4tı 

Kahlft, a8 (A. .) - B. B. <. 
Keren pcrvembe sabahı saat ) r • 
de zaptolunmuştur. Asmaraya do,..
ru çekilen İtalynn kıtalan KM"eu 
tepelerini işgal etm~ olan lngı.. ;.z 
topçusunun şiddetli boınbardnn:ı -
nma tutulmu§tur. 

Kahire, 28 (A. A.) - B. B. C 
Askeri sözcü dün Keren ve Ha• 

:rarm zaptı hakkında şu beyanat
ta bulunmuştur: 

Kereni müdafaa etmekte olnn 
kuvvetlerin Dük d'Aost admdakl 

(Dcrn.nn 4 üncüde) 

ANKARA 
Yugoslav 
elçi liğinde 
P rens P olün resmi 

indir ilerek 
Majeste Kral 

Plyerln portresi 
konalda 

Elçiliğe çelenkler 
gönderildi 

Ankara.dan bildirildiğine g6rf' 
Yugoslavyadaki hükfunet değişme-
si ilk olarak Belgrad radyosu il!' 
yayıldığından haber Ankarada sa -
baht.an itibaren duyulmuş ve An
karadaki b~k Yugoslav tebaası 
hn.berleri tahkik veya daha mü -
temminı mnliımat almak üzere Yu
goslavya sefarethanesine k~u 
lardrr, 
Öğleye doğru Yugoslav büyuk 

elçiliği binasına Yugoslav bayrağı 
çekilmiş ve bina methnline mnj -
te Knı.1 Pjyer1in portresi talik .e-

lunmu§tur. Portre bnhar çiçeklen 
ile süslenmi.ıı. nnib prens Poliin 
portresi indirilmi Ur. 

Öğleden sonra büyük elçiliğ 
birçok kimseler ve müesseseleT ta
rafmdan buketlC'r gönd~rllmicıtir. 

l<at'i bir hadisedir. 
Keren t;ritrcnln l egiıne llnıanı 

Musanaya gidMı yo1nn başıdrr. 
Uurası fe\ kalsde s<'J't ' '<' miistah· 
kem olduğundan ltalyanlar uzun 
:TJLmandanM.ri muka' Pmet cdehilı· 
yorlardı. 

Keren ahn drldan sonra lngUiı 
askerleri :,tnıendift•rlC' A'ffilara "' 
'1usan'a\'a kadar kolayca gideoek
Jer ,-c M~usa,.,,·aya \"ardıktan sonnı 
t:ritn:ınln yegane limanı 1talyanlıı 
r. kapanını olacaktır. 

Harara l:l'lince, burn.,ı da AdisR
baba.ya giden Cibuti simendlferini 
kesmek ic:ln birinci rnerhalr.dir. Z!· 
ra lfararclan sonra Dirida\"1ıaya ko
b)'ea giclilı•btıir. Cihntl şimendifc· 
ri lizerindcki bu me\ 1.1 almdılda.u 
Mlnra. 1t.a.l)'llnlar ellerindeki hıı 
'edne demi~ olu va rtasınclıln ~ 
mahnım ' qlfl'. Rt•nılnn ~nrn Ntrkı 

Mkadnl.i 1t.at:vnn lmperııforlnlu• 
nun tamamen tasfivMI nibA1fJi 1ılr 
hafta meı;clesi ~klini alrr. 
, ... ,...m:XTJMÇ!ATI 
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TAR/Hl DENiZ ROMAN/ 

A:limet ısözüne devam etti: "Ben onsuz, o da ben· 
siz ya~ıyamaz. Arbk babaaım, anasını, kanle§İni, 
hıristiyanlığını aklıma bile getinniyorum. Biz bir 
\'Üc-ıdun yanmşar parçasıyız! Bizi biribirimizden 

mahrum etmeie kimsenın hakkı yoktur! •• " 

Bunlar olurken Gam.sa Ali hep 
,uauyordu; Wdı: Koc; Ahmed in 
:.izli bir ma.badı olduğunu sezmiş 
• örUnllyordu, delikanlıyı o kadar 
ı yecanlr, cC'sur ve son kararını 

vermiş bir halde buluyordu ki, biç 
ıt.iraz etmiyol'du. Aydın Reis ona 
fikrini sorsa o zaman bile hiç dil-
ünmeden: 

- Hakkı var ... Doğru söylilyor! 
Diyecekti. 

Koç Ahmedin son e6zlerl p lo. 

- OhMsam beraber ıeJma • 
diın. 

- Sal ol ..Ali. Beni pek çok 
sevdiğine bundan daha lruvvetli 
mfsal olamaz 

- Benim bqka ldmaem yok 
ki. •• 

- Benim de ••• 
- Senin var! 
- Kim \'&?'? 

- Sevgilin! .• 
- Şimdi kimbllir nerede'!· 

H A B ~ R ·- Ak am 1'Mta!T 2S MART - 1941 

' niş 1 
~-----,.... =Ban~'<-asıı 
f~!1~la~~A~~e Yeniden 10 ihtikar suç-'j top!":ı~j::~:~.ıd.I 
imal etmeleri biİdirildi 1 u su Ad 1 iyeye ve r i 1 d i 1 41bmt•,".,aGtDakkçlesı!. 

Belediye sıhhat mUdrlllğü, oubat • au 
ve mart aylan içinde tahlil edl • ı:..ı 'lr • ı.ı 
ten yeni çelllı meklerin çeşni ı.. Aralannda mürakabe komisyonuna 180 liralık utD .. ayı uD ~ D 
:1:.zı ~i'!roa g==~ makineyi 350 liraya sürmek isteyen firma da var Ttuarruf heaaplarm-

:ı~~~e~tl!bU~dJ~~~~~:~!i Dla de bazı mub a'klrlsr ma ~tm edil ti da büyü~:;r fazlalık 
eeraltte ekmek yapmala.mu lhtar 
etmletfr. Fiat murakabe komisyonu, dün.. Diğer taraftan dUn, lhtiklr da • Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye 

kü toplantısında 10 firmayı lhti· val.arma bakan a.sllye ikinci cezp. İş Bankasının hissedana.r alel!de 

DevJet Demir
yollar ında 

kAr euçuyla adliyeye vermlgtir. da da ısu ihtiklr muhakemeletine ve fevkalAde umumi heyetleri bu. 
Bunlar, §unlardxr: Hurda demir lh bakılmxşUr: gUn öğleden sonra banka idare 
tikfı.rmdan Taha Bozmacı, pljame. ı - Galatada kundura malzeme meclisi reisi Ahmet Nealml Say. 
hk kuma3 fhtlkArmdan !zak Ben· si satan AJI Arann yaptığı çivi 1b. manm reisliğinde ve hUk met ko 
levi, dantelA yumağı ihtlklı.rmdan tikArı. 2 - Galatada demir taciri miserl huzurunda banka umumi 
Hayim Tara.hiyon, kaymak ibtikf.. Bııki Tezcanın 23 kunı§luk demir merkezinde ı>U'll ile tôplanuutlal'
rmdan yağcı Lftkıı, fl01 ipliği ihtf. kö3ebentleri 40 kunıea satmak su. dır. 

du: - BuJunız!.. 
) 

Ana hatla Avrup"- hatt' 
İstasyonlan arasında 

doğru nakliyat 

kA.rmdan Ohannes Çorbacı, kahve retiyle yaptığı çivi lbtlknn. Hissedarhr alelAde umumi he
ihtikarmdan Mehmet Tarı. film lh· Bunlardan başka ayni mabke • yeti toplantısmda müessesenin 17 
tlk!rrndan Foto Sare. pulluk ker. mede dUn zincirleme baharat ihU.. inci 1.§ yılma dair ldue meclllll 
kisi lhtik!rmdan Memduh, sabun kln yapan Mıs1rçarşrmnda baha • raporu Ue mUrakipler raporu, 81 
lhtıltarmdan Yorgi Civapopulo. rat taciri Samoel Saporla ile Ce • birincilmnun blA:nçoeu. klir ve a. 

1 

- Dönmezsek ruerak etmeyin! 
Sonu 5lilm ve esaret değil hayat 

:vıe kurtuluş ohn bir yola atılır gi

bi ateıı: kayığına giröI; Gamsız Ali 
şartsız ve kayrtsxz onun cazibesiııe 
tutulmuştu. 

AydI:ı reis filoya fener yatı} • 

~"'UIU enıretti. 

Karanlık bnsınca Şaban reis A.'I. 
mer.ya yolunda uzakla§tJ; aut ta 
yığmJ ve kUçUk füikayı yedekte 
glit.:lrllyordu; fent??' yalunadıktaın 
bqka ktırek do çektirmiyordu. 
ÇilnkU muntazam aralıklarla sö • 
1lilp parlıyan yakamozlar bir es • 
minin yaklaştrğmı ser.direbllfrdf. 

Alnieriya kumanda.ıu amiral 
Bluko bu gemlnln İspanyol olm&m 
ihlim:ıli kadar Türk olmam tbtfma. 
linltde g&önünde tutabilirdi. 

Gtbel lbir keslşleme rU.zg&.n a • 
niinde, gecenin derhı ve dar b • 
ranı~ yıldızların bem beıtr • 
sis avdmhğında U.arledller. Artdt 
şehri,. T"rklan, Umanm aimıdakl 

fener C:o iyi sörOnUyordu. 

Şaban reis 'kı~ ka.saranm kflpeş. 
test.ne dayanarak qağıya aee1en. 
dl: 

- Ahmet! .. 
- Buyur reis •• 
- Daha !:idelim mt ! 

Delikanlı bir defa daha, dikkatle 
ileriye baktı; mt!!!afeyf taııarladı:

- Yeter! tpt çetha! 

Dedi. Alet kayığmm provası • 
na bağlı olan ipi çözdü, boeluğa 
fırlattı; Gamınzla beraber kürek • 
ıere oturdular, anık dumıut o • 
lan geminin i!kelc borda.smdan ge 
~lt 11ert'ldiler. Şaban rel8 onla
~ seelendi: 

- Uğur oia, sağlttıa dönün! 

- H.ooça kalın! 

.R~lıca leventler J..an.nhkta yal. 
:mz ellerini salladılar. Herkes da
ha birkaç gtln evvel dilşman elin. 
..ıea kurtuldukları halde yeniden 
tıehlikell faknt şerPf11 bir macera.. 
Ja atılan iki lcvende lı:a111 derin 
bir hayranlık ve sevgi duyuyol' • 

l lanb. 
Epeyce mıxıan tek kelime ko -

Jmf!Dıulaıı gittiler. Bir aralık Koç 
:A.lımet arkadaşına fJSildadı: 

- Gam3l%! ••• 
- Ne var! 

- Ben kendi kendime bir karar 
•erdim. Bunun için anceden a.na 
tianlşmadrm: simdiye kadar sana 
daıııtımadan \'erdiğim ilk karar hu 
oldu; fakat şimdi s6ylemek f.stf • 
:yorum; daha fazla mıııamıyaca • 
ğmı! 

, - Sen onu bana anlattm ! 
' - Neyi? 

- Verdiğin karan ..• 
- Hiç hntırlamıyorum. 

- Fari(mda değilaln ! Yüdnle, 
g&lerinle, h!U'Setlerlnle anlat • 
tm. 

- NımJ! 
- Onu bilmem .•• Yahus neye 

Ura.r verdiğini söyllyebillrim. 

- Sö3le! 
- Gemiye d&mıek istemiyor• 

sun: limandaki gemileri yaktlktan 
sonra civarda bir yere, sahile çı
bcalcsın ! 

- Bildin! Sea bwıa ruı mı • 
sm? 

- lnşa!lah. .• 

Bir müddet ııu8tı!Wır; Mhfileri, 
§ehrl ve limanı, gemilerin belli 
belirslı: gl5rilnen direklerini dik • 
katle göz:den geçlrdller; tuttu.klan 

rota uygundu; bununla beraber 
biraz sonra şehrin daha yüksek o.. 

lan birtakım eski kule ve duvat
larm da bulunduğu !!01 Mhfline ya· 
km gitmeyi emniyetli buldular. 

- Ali, bu tee girerken yalnız 
bir §eyden korkuyoruın. 

- Neden? 

- Sen beni ayrplarsm ve bt • 
ralrmaam diye. Fakat bunu yap. 
madan duramazdnn; yqıyama.z • 
dan. Kimbllir :aavallı Rozfta şimdi 
nasıldır ve nekadar üzQlUyor! Ben 
gemide kırbaçla d!SvUIUrken onun 
kOŞarak tenane kapmna na.sıl 

geldiğini, nasıl bağıidıfmı hf~ u.. 

nutamadun. O da bensiz y&.ŞIYJl • 

maz. Artık babumı, anumı, kal'
dc§ini, hrlstiyanlığmı aklıma hile 
getirmiyorum. Biz bir vUcudun ya. 
nmpr parçamyu:! Blzl blrlblrimJ1. 

den mahr-.ım etmcğe kfnısenln hak 
b yoktur. Öyle değil mJ ! 

- Evet. .. 
- Vaktiyle böyle söylemiyor • 

dun? 
- Sen ~ hu kadar se'YMiy...,r • 

dan! .• 

- Dansı 6f.'tl1n başmal 

- Allah korusun: Benhn yüre-
ğim artık naııtl' bağlamı"! •. 

- Belli olmaz!. Benim de böy
le şey a.klrma gelmezdi! 

Gene sustular. 

Limanm nğzmda.ki büyük yuvar
lak kule arıcak iki yüı kulaç iler. 
de he,.b .. Ue ,.Ukıı:,.ll•·ordu MaT.l!'l • 

ların arasmda tolgalı aaker!erfn 
kapkara birer hayalet gibi gidip 
&e!diklerl göıilTOyordu. ·'<'Ç Ah • 
met mühim bft r:ey blılnn:ş gibi 
arkadaşına fı•ıldadı: 

- R02:itanın yeni ':I rı. san~ 

llÖyledim mi? 
- Hayır ••. 
- GOiiü ... 

(Devamı Mr) 

Vakit 
Aamı Us, bugünkü b&§makalealııde 

Yugoslavyadakl kurtarıcı hUkWnct 
da.rbesı:ıden bahııetnıC'ktedlr. Mubar. 
rit, Yugoııl&v radyoewıun dün abalı 
.. haydi r.afer. bayrakları fk!rf" maııı 
ile kraJrn tahta çıkl§lllı ve bllkQmet 
c!ttğişmr8inl haber verdiği.Dl yazarak 
paktın lıru:aııma luıdar Yugoslavya • 
dakl fikir eereynnlanm ve balkm te. 
mayülllr.fltı mihver aleyhinde olmam. 
111 anlatarak diyor kJ: 

Şimdi M 01..-1 YwgOfllaT)'ada 
lktidan etine alan kuvvetler öçlli 
paktı kabul etmlyecekttr. lcap e
dene 'l"agosla-.· mille*' harp ~ • 
eektlr. Bu ,·azlyet karfnımda ili"' 
dl9elerln ~ lattıaunet Alman. 
yum hareket tanına b&ğhdD". 

Almanya dorlıal YagoalaV)'ll llu • 
rtne hücum ederek bu memleketi 
lıdJJi edebilecek midir! Biz bunu 
tahmin etmiyoruz. Zira hndlyc ka· 
dar Rornanyaya '\'C Balgarlstana 
giren Alm.&n orda8a bUhaMa Ya
nanJstanı tazylk ve 151111 ~ ha • 
zrrlanan bir plAa ftaerlnde çalJJ
mıştır. Şimdi Yugosla\'ya blrlnel 
pllna gepmlıtfr. Bu memlek~ ifı
tlIA etmek ise tamanıen yeni bir 
hardcel plbma ihtiyaç göstcre
l'lflkffr. 116,Yle .... ,,..... Whlkl t. 

Devlet Demiryoll~ Umum 
MüdurlüğUnden, verdiğinıız oir 
haberin bir noktasını t.ashilı e • 
den ıu tezkereyi aldık: 

Ayrıca, fhtlkA.rla mllcadele için mal ve Srtkmın mt•l- '·"'Jnelerlne rnr hesabı okunarak tasvip olun -
kurulan fiat murakabe komisyonu de devam edilmia. & oPlln suçu mu:ıtur. 

''Sayın gazetenızın ll mart 
1041 tarihli nüshasında inti§-: 
eden (Devlet Demiryolları IJa
resinin mühim bir karan) baş. 
Irklı yazıda; tUtUn, pamuk, yun, 
y.-.pagı, tii: tik gibi havalelı eşya
ya mahsua D. D /245 No. lu tarı
f enin 1700 kilometreden fazla 
mesafelere de teşmil edildıgi 
kaydedilmekte ve (Devlet De • 
miryollar:ı ann şebekesile Avro. 
pa hattına 1 nisandan itibaren 
tek hamule senedi ile nakliy_t 
y~pılabileceğinden yeni şekil bu 
suretle Avrupa hattına da şamil 
olacaktır) denilmektedir. 

na 180 liralık daktilo ma'dneslnf "~bit gl5l"Olmemiş, Cemal ile Sıtkı C. H. PartislnI temsilen top;. 
350 liraya satmak istiyen Jan Se. 25 lira para cez:ısma lst klfil cad.. lantıya tştlra!t eden Tevlık: Fikret 
laha ve mahdumlan da adliyeye desinde tUtllncU Riza l 5 Ura pı:.. Srlay idare meclisi raporu miln~ 
veri1mlcıtir. ra ce:r:ıuıma ~arp1lm15lnrdır. ~!!bE:tlyle söz alarak mUessetenin 

Gerek D. D/245 No. lu tari
fenin 15. 3. 1941 tarihinden iti· 
baren 1700 kilometreden fazla 
mesafelere teşmil edildiği ,..e ge
rek 1 nisandan itibaren ana hat 
i~yonları ile Avrupa hattı is.. 
tasyonlar:ımız arasında tek ha
mule senedi ile doğru nakliyat 
yapılacağı hakkındaki havadis 
d9fnıdur. 

Usküdar tramvaylan 
sc·nelik toplanbsı 

--<>-
idare 97 bin lira 

k4r etmlf .. 
Üskildar ve Kadık!Sy Halk traır

vaylan senelik heyeti umumiye 
toplantısı dün §irkctin ÜekUdardr .. 
ki merkez binaıımda yapmıştır. Q. 
kunan blliuıçoya nazaran şirketin 
97 bin lira safi kAr temin ettiği 
anlaşılmL:tır. 

VekiJler Heyeti toplandı 
Ankara, 27 (A.A.) - lcra Ve

klllerl l ~yeti, bugiln Başvekil Dr. 
Refik Saydamm riyasetinde haf
talık toplantısmı yapmış ve ruz. 
namesinde yazılı mesaili mllzakc -
re ve tetkik etmiştir. 

Şeı.-r sergisi 
Bugün açılıyor 

1nkıl6p mfize ve kOtüphanesfr. 
de hazırlanan belediye faallye ve 
neşriyatını gösteren sergi, bu gUn 
öğleden sonra hnlka açTl~cnktn·. 

Ancak, ana lıat ist;.syonlan i
le Avrupa. 'hattı istasyonları ara
sındaki doğru nakliyat, şimdilik 
beher parçasının ağırlığı 200 ki
loyu geçmiycn ve perakende nak 
!edilen eşyay.,, hasredilmiştir. 
Halbuki yazınızda tam vagon yU 
kU şartına tabi olan D. D /245 
No. lu tarifenin de doğru nakli
yata tatbik edileceği manası i, ;. 

rillmektedir. C · J 
Tam vagon muamelesine tabi ıa.Z1-110 arın yaz 

hamuleler gimdilik doğru n~kli- tarifeleri hazırlanıyor 
yata kabul edilmiyeceğindcn. bir r Belediye ikt:reat mUdül'l!.lğti, 
yanlışlığa sebebiyet verilmemek bahçe \'e mesirelerdeki gazinolara 
için keyfiyetin tn vzihini saygı - ait tarifeleri tanzim ctmege başıe .. 
lanmla rica ederim.'' mıştır. Bu i~ 10 Nisana kadar bi-

Saç ne su-1 
Keğork adında birisi geçenlr·. 

de sarbog bir haldr.ı Kurnknpıda 

raslııı:Iığı Ana.stns adında tir ço • 
cuğa bıçak çekerek tasallüt etmek 
latemiş. gürültüye yet~Pnler k n
disJni yaknlamıştır. Ayrıca RC' • 
ğork poli8 memurlarına da baka • 
ret etmek istemistlr. 

Suçlu dün, asliye yedinci Cl'7.a 

ır.ahkemesinde 1 ay 9 gün hapse, 
35 lira p11 l-a cezasına çarptlmı!J -
trr. 

<;in Alman oriusunun noks:mlan. 
nı tamamlam&Aı hiç otmaz<>a blr 
kaı: av meselt>Sldlr. 
• Eğer bu müddet Z&Tfında \"u. 
gOtil:n-ra ordu o Yunanlılar De el 
hlrlt~ f'ıd<>rse be~ on gün içinde 
Amavattaktald İtalyan onlu nnu 
temlzleyebllfr. Dlğor taraftan 1~a
km Şarkhtk1 tnglllz kuv\"etlcrl do 
bir taraftan Yunan, dlğer taraf
tan Yagoslsv ordnl{\nna l•afl dr • 
:recede yardım temlninr lntlulo bıı
lablUr ,.e Almanv& ister f!>temcı 
:Balkanlarda m~anam bir hnrp 
cephesi ile brşılaşmrş ölur mr -
lerln Arnavutlukta lta~\'&YJ kur. 
tarnudc l~n Balkanlıu-a vl'rdlğl •· 
t~ Ahnu nı!llctlnl de )'al<acak. 
ttr ... 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cnhlt Yalçm, "lrte mil. 

let'" ha§lıklı makal~lnde Sırp mille.. 
ttntn h!!:SU ve hamlyetalz birtakım 

politlkacıla.rm vatan men!aatlerlne 
ve mUU ceret ile namuıılAruıa perva _ 
.m:a. ııtınMk tstedfk1ert lokeYi ,.ek 

tirilC'Ccktir. 

fzmir e zelzele oldu 
lzmir, f7 ( A A.) - Dti.1 eeh. 

rimizde r.:-.at 5 14 le 4 sanivc de
vr.m eden hafif bir 1el1ı>lc o!muş. 
tur. Yıne dün Dc-<Yirme.ıdere 
n:ıhiye<:inde saat 16,:15 te 8 sa· 
niye ve saat 18.20 de 3 sani··~ 
süren bir zelzele olmuştur. Ba_ 
ymdırda da saat 5 :; ge<•e ve 
Torbalıda beşi on beş geÇe be· 
şer san.ye devam eden birer ve 
~rsmbsı olmuştur. Hasar yok. 
tur. 

necip bu nefret vo galeyan hamle.ile 
:ılldlğlnl. milletin ru un:ı hiçbir za • 
r.ıan kfik ulmamı§ oıan mcşum bir 
bU~T. l ı: mC'~ bir ı;azab ve is.. 
ya.n darhes le parçaladtğıDJ, böylece 
f:ırp rnn:eu dünyaca haklanndn e6y. 
ıc:ıen ytı urek !!kirleri tekzip etmem~ 
oldu1$u?tu ve en son dakikaya kad&r 
eu.bredıp topraklan ecnebi ayaklan 
tarafmda.n çi~cneceğl !elAket tını 
hulCll <.der etmc:r. bu mcnhuıı e :ıtln 
!;almasına !ırısnt vermedC'n Kral lkln. 
el Plyt-rl b!Ifill saltanat mcvkllne Ç1-

knrıp, vatanpcrverlerdrn mtırokkep 

bir kabine kurduğUnu anlatarak ez. 
cllmll! ~öyle diyor: 

"Diln Srrp millet.ini tannmyordnk. 
Ftıkıı.t bugtln karşnnızda blldlğtmlı,, 

'"'"dlğtmlz, hUrmP.t ve takdir etUğl • 
rntı; Sırp milletini buluyoruz. Blzlm 
ınüttdiktmlz ıete bo millet l4L Bu 
hıkllAp Sırp mllletlnln tarUılnde en 
§OrefU b1r gün, ldeta lkln<'J bir fırttı.. 
IAI bayramı ~tkD edecektJr. SVetko. 
vlç Jle Marko\lçln muZIJ' 9'I yıkıcı 

gnyrotlerl 7.ehlrll eeııwrelorlnl \ crnılş 
~lsay.c)r, Vlyanadlt hm.alansa ~kıl 

Memur arın 
tekaüt 
sandığı 

o 

LA; llia m eclf se 
ver.idi 
--0--

1-!er memurdan ayda 
yüzde beş keailecel::, 

yardım sandığı 
18.ğvolunacak •• 

Ankaradan bildirildiğine göre 
devlet ikt'so:ı.cll teşekkülleri me. 
murlarınm tekailt sandığı l.ak
kmda lktısat Vekaletince hatır
lanan kanun la}ihası 'Bilyt:! 
Millet Meclisine verilmiştir. 1. :
yihaya nazaran sandığa d~bil 
memurlann aylıkları tutanndan 
mensup olduklıuı idarelere her 
ay yUzde beş ke.silecektir. 3208 
n:.ımaralı k~nunla teşkil edilmiJ 
olan yardım sandığı ilga edil. 
mektedir. 

Memur ve müstahclcmleri.ı 
bu sandıkta.ki aidat ve ikr~mi· 
yeleri kendilerine tevzi edile. 
cektir. 

Tramvayda bir 
bayan el çantası 

buJuadu 
Dtın a.kşnm saat 20 • 20,20 

sulnrmda Fatihten Harbiyeye 
giden 79 num.::.ralı birinci mev
ki tramvay ar bası içinde yaş. 
ltca bir bayanm unuttuğu r: 
çantası bulunmuş ve 2820 numa. 
ı.:ı.lı biletçiye teslim edilmişt"r. 
DUşürenin trnmvay idaresine 
müracaat ederek kaybını aldır
mn.sı çantayı bulup biletçiye tes· 
lim eden tarafmdan idarer.~ 
bildirilmi3tir. 

kat'iyet ker.betaeydl Sırp m1Uett tıXU11 
7.ıım&nlar ı,ın hUr ve mlls"'.akll mlllet. 
lı;r nu.mdna IU3klaşllllf vo C3tlretıe. 
rln en acwna kcndl9lnl at'.ınq buhına. 
caktı.. 

Bugün SıTblstaiı nıllll:tlnln mukad • 
derntına fi1i fiuret'te ldkim olmağa 

~lıyan Knll İklııd Plyer hDkllmdar. 
lann en b:ıhtlyarlarmdan ııayıtabUlr. 

Çtınkli "'tnmn ~ettf ve lstUdAll dU. 
ıtllnccslyfo ~-ağa kn.lluın Sırp mlllııU 

btı vab.clet '-e mtıu tesanüt noktıuıı 

olıt:'llk göz:lerlnl gene kralına ~\1rdJ 
''o onun gt'DÇ \."e 'lltt!llap kalbbıl blr 
milli bayrak olamk kabul 't'e tebcil 
etti. J\11111 nllmaylJlertn c>n bUyllltl, 
ı>n ruııill 'e MI mukaddesi ile !Nıta ge. 
INı Kral İkinci Plyer için artık takip 
r.d'lecek hattı hareket dalmJ wı kat.'1 
ı.ul'f't~ çlzllmlşUr: Kral İkinci Plser 
mllletlnin te...-ıılz ve yUkııek blalerlyle 
hcmııhenk bir tı0rette, .mUIM.bıln ana. 
lıırnıa muvafık bir tan.da hllktllnett 
iı:lnrl'J ve memleketi bugünkü btıhmn. 
d:ltı kurtarmak ııuttU)1e Srrp tarihin. 
de kend151ne ,ere1U ve müstetına bir 
,., -evkJ tı-mln edecektir. ~ krala 
tahts çıkmuı mllcalebet!yle tebrikle. 
rtmlır.! Uade ederken bir temomılcle 

baJnnacağıı:: 

Uöyle bir mlJlcw lAyık b1r hWdbn.. 
~ar olmak!" 

1940 yılı faaliyetinden ve elde e~ 
tlğf neticeden hissedarlarm i~ar 
duydaklarmr sövliyerelt takcllrlerf 
nl ifade eylel""Jştir. 

İdare meclisı raporunda da te • 
barQz ettirildiği veçhlle 1940 yr. 
lında TilrkJye İş Bankruımda 
mevduat h~aplan l::ir yıl evvC' lncı 
nazaran 3.689 974 87 Ura fazlalık -
la 51.645.545.50 llrava, taııarruf 
hesaplan da bir yıJ evveline nls
betlc 1.185.098.37 Ura fazlalıkla 
18 717.643. 03 Ura va yllkselMlotlr. 

Bu suretle Bankadaki tevdiat 
h 0 saplarmm ır.numl yekl\nu 1940 
yılı sonunda 70.363.218.53 lirayı 
bulmuştur. 

Müessesenin 1940 yılı tnıumlu 
~armen katşılıklan safi klr ayrıl 
dıktan sonra 1,032.385.10 Uradrr. 
lifssednrlar umumi heyetinin ?'1r. 
di~ kar.ıra glire 16 numaralı ku
ponlar mukabilinde tamamı öden • 
mı bel"-er on liralık hisseye net 
oinrak bir Ura tevzi tdi1eeektir,. b 

Tevzfata 15 nisan 19(-1 tarllıln
de başlanacaktır. 1940 yılı kA.rm -
dan ayrılan miktar ne bankanın 
ihtiyat akçası 4.164..MO lirayı bul • 
muştur. 

194 t mUrakipliklerlne Ali Bar
las ve Ari! Sayıl tekrar seçllme
D'liı:;lcrdir. 

Hissedarlar fevtallde umum! 
heyet toplantısmda ise banka esas 
nizamnamesinin bazı maddelerinin 
tadlll hakkmdn idare mecllı5l ra -
ponı ve bu rapora ilişik tadil tek 
llflc-rf ok~arnk müzakere edilml§
tir. 

Bankalar ve devlet mileıssesele -
ri meıuurlnn barem kanunu mu
cibince esas nizamnamede yapd
mnsı ı~ap eden bu tadiller umumi 
h~y t tarafından tasvip olunmut -
tur. 

Malatya bez ve ipftk 
fabı-ikalannın toplanhaı 

Atıkara, f7 ( A.A.) - Malat. 
ya bez ve iplik fabrikaları T.A.Ş. 
umumt heyeti dün içtima ederek 
şirketin 1940 sern!Si faaliyeti ve 
alm~n neticeleri tetkik olunmUf" 
tur. Birinci i§letme senesini id. 
rak etmekte olan Malatya fabri
kasile Adanadaki mensucat. 
Çırçır ve Prese f abrikalannın 
194.0 senesi çalı§mal;.n neüte.. 
sinde: 

Yedi milyon 382 bin metre 
muhtelif renkli kasarb ve ja· 
karlı mensucat, üç mı1yon 863 
bin kilo muhtelif ııumııralarda 
iplik imal ve ilci mı1yon 600 bin 
kilo koza ve kütlü çrrçirlamJI. 
iki milyon 585 bin kilo pamulc 
prese!emiştir. 

Fabrik~br imalltmd3. millf 
mUda:faa ihtiyacına da büyilk bir 
yer ayrılmıştır. 

Bu sene zarf mda: 
4 milyon 856 bin liralık J'll• 

muk ve m ıhtelif ham madde i9" 
tlhlftk edilmiş 1 milyon 293 bin: 
lira işçi ve personel ücreti &
elenmiş ve muhtelif vergi ola~ 
hazineye 1 milyon 120 bin li1' 
tediye edilmi§tir. 

450,000 lira anortisman tefrik 
'\:e bankalara faiz olarak 225 biJl 
lira tediye eden şirket bu devre 
mesaisini 363,000 lira karla oe· 
ticelendinnişti r. 

l\'1aluller bugün 
top lanı 

Oreu mamııer birli@ !stanbuf 
şubesinin Veznecilerdeki bln:ısınds 
bugün öğleden sonra bUvük bit 
toplantı yapıla~nktI?", • 

' 
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lnailiz Batvekili 

Ç6rçil 
MOhım 

bir nutuk 
irat etti 

......... 11 (&.A.) - tqWz mu. 
batuakir ,.nt.bda b!r tGpMınbmnda 
8ls ııtiyle78 BapekU C&'çD, bu DUt 

Jınmda YUCoal&TY& ~1e11Ddell bü· 
8lttlktm ...... AU...Wc mallarebal· 
81 de ....._ mnmu ;,&pnuf w bu mu. 
lıanbmbl birkaç •Jda kumulaealzn• 
ftlnMıdmı bDdlrmlftlr. 

Qlll"oll dem~ ki: 
alda JD&ddeleıtmlz, mWli.mmat Vt 

1ler DeYldm Amerikan yardmuam stt 
tUcoe artan mlkdarlarda lıbe .... bU· 
-.l lçbl. bu maunbenbı kaamlma· 
• lbnDdlr. Bu mubaNbe. dtıDls o.tu 
kolw.:ı ıremllerlne. adal&rmus etrafı. 
• plmek tbıere 1l'ramm n Nonoeç 
..ıdllerirJdelt bar san ststlce kalkan 
tan&Nlele n denlaltı ır•aıllertne 
brfr yapılmaktadır. Bu muharebe 
....... ~. Bu mabarebe, 
0Qaamma lkt tarafmdakl büyttk mil
letin a.,.tt meafaatlerl Ue alAkadar
cllr. 
~ bqka aGçJQJder ve 

1ıı11f1ra tMHkeler de vardlr. lluvatta. 
ld,.aldDder o!m•lremm 7&bm mu
~ ~ Kuvafta· 
Jd1ıetaerl kalııul •WCtmls tanda mu· 
ftft'aldJ'ttaf.UlrJere de karp .,.. .. 
... dmma oldatu stbl. ..... olDuılJ,. 
1IS. llufttfald1ıet stbl muvaft~t· 
*8k de p)'l'eUerlmlııt tul~ 
mali dır 

~------_,,~ .. mir• • multtm ı bir ~ 
~ m_...tne temu etmlf " 
dem1Jtlr ld: 

- .,.. bir dekl&raQea. ...... 
mcak wnaml imbata Ue ,apdaııatr. 

11011 blrlllt temin etmek ,,. aaemJeke. 
tlll •ttafmı 8U'U tıellHkelerl u..ıa 
111U.m mGmlrla 1nlmaJc bere rf7Ue· 
Umclekl blldUMt tılfekJdll ... be· 
JDeD ..... lılr ..... cıllaufbar. Bu bL 
ırem.t, c1nam .eliyor. BIO 11ılr ..... 
...-.ıcD Jııadar ımn.tlt 'ft baslDlrG 
kadar tlmltJe clolu lıalunmaddr. llDD 

blrUlr .... edl1alf " laanetlelldl
rilmlftiJ'. BOtGa ........... u.r.. tAtllllk• 
aatlnde banılret tam baklrmda mt· 
... ftl'lldl ~. 

llUD lıll'Uk. blltlll aıi7Ul puttler
de fedaklrtıklar ı.tıemeldedlr. Rlç. 
bir parU. parlAmatodakt ııaıtlk •k
.m,.u Ue mubafaallr putt kadar 

1jtıkran Mmbanm altmda baf•t 
llalae einüf, elindeki iti ifUyor, 
bala8lnm bu heyecanma dudakla • 
nm aUallyen muwn bir lebmdm
le gtllüYCJl'du. 1Jıtlyar teyse ilik -
rana: • 

- Yavrucuğum, bir daldb lı:~ 
dar mıırm. çJlup temi& bava al • 
... dedi. Umla hanım bana "Saıh. 
te mtırap1ar" m eon Jumunı ok1iıo 
yacak. 

Siz de wmudf' eder 11Ü1iniz 

Sermet!.. 
- Ob teyaedtl•. hay h&J .. 
ftlknn y&\'llC& ilini bınktı, ye

rtnden kalktı, ..... glktı. Cemil 

_, 
.... ~---Utıl· ,... 
- Ywrt OlıDcll9 )tMı: ıla •T 

........... Olta_• .... 

...... baalı 
• hin toalak zırhlılana 
~ .... hale 

koaal•cak 
... ,_., 17 CA. A.) - ...... 

tıımdıla N.,,.n &ral&l .,.._ 
...... lıMdldlllD• .......... 
nama MIWı 491ıf•t lıdn 65 tıa 
tGDl1* ....... se;m• 1 7 7 •• 

olwk ...... t8dlll • 1 o.. . . 
dilmektecllr. 

fedakArl* 71P"8•..-..... tttr. 
1ddan yapmakta ............. ... 
Diba~ .. 7tam aıüluuma altmda 
ublce"8 lradar mmı 'lılrtlll lconı7a· 
eap. 

Japon ri~ Na.... 
Matsuoka 

Dün 
Rtbentropt~ 
saatlerce 
görüştü 

laftçre ..-.....
sön a..a ... , .... ....ati Mr 

•üallellllı 
Bu zamanm awa ve ne aman P- ltlllaal .. ll 

lecettnı .a. 8IJ1'b -. fabt ı. 
amanm ıreJecett ......a.bldlr. Zate. ı_.._ı, .. 
rlll it!kUnln ve ~ ...ı ola.. .. ._ 

catmı evvelden btf'd wm Bu a • .... 11 (A..\.) - D. N. a 
fer kazamlctıtı aman. .Am ..... llat. ajanm bildlri)"OI': 
.. dOn)'ada ne stlıt bir YU1J9t 1ıa1a.. Hariciye Mm'I Voa Rl»beau.,p 
naca.tmı nyabut l!M8Dlena ftddum... Alman hllldUnetiabı d&1111tl tberi
da ne gtlıl do,Gwler lıahmecıe,_ da ne BerUDi rr•ea lllyarete plen 
keffedemem. lla•••flh, .uDmD taml.. mllttetlk J..,cmya baridye nam 
mı lflnde de mDD 1:ı1r111tn mneut o. lılatBaoka)'I ba 8ÜÜ kabul etmlt 
lacafnıı Umlt edlırlm. Bu m m'strUıl tir. 
baJ1»teD 80DJ'& QrllepaMiDI " 1ı1JM llllüat -imi bir doetluk ba
blr alle glbl tam J011a banut.e pe. YUI lciDde eet"8JUl ehldttlr. Sut 
muini mtımJcOJa kdm&lr .........,. a. lel'Ce .ere. wlMht eaeencla 
lnaacak bul pratik J8P1C1bk ..,. -.. llçltl püt 08llQl'9811 cWd1IW Al
yal terakki ı.ctblrleft aı ı rbldıe • mu - ltal7a • .ı.,. it blrUti 
mWl blrltk meYCUt ........,.., talııılt 97. ile •MWer 1ııltlD awleler ise 
terim. HOkametlD .Utellf _... rinde tam bir a&.u. mObıl>Uatı 
partilere memup - ....... ı.m huıl olmattar. 
öyle ballar n doeUuld&r ~ bal. Alman h&rlebe llUll'I Voa Rib 
muıtur ki, buDJarm Jmdm&a lcoJay beatrop mllllkattaa 80DI'& Ja.pon 
olmıyacaktrr. ÇQnJcQ tıebllluı alanDda heyeti tereflne bir küuJ 1911li 

\'8 blrliktıe ;,apılan seç .... - • tertip etmlfth' . 
amda bqlı)'&D arkadaflık,..,... par. ilen, n (A. A.) - Ofi: 
tiler U&8I o.rinde dalma temterlD1 lSViçre guetelerbdll BerUndelf 
göet~recektlr. ltçller .,. llbenllıar •- muhabirlerine g6nı, Alman btıkil
rumda arkadqJ&r '" dostlar balduk. meü Matauokaya fMtmllde bir ka 
Hepim!zln bir tek m--k bedeft. bul g&ltermekJe ba liyarete atfet. 

_...... ti~ si·-·• eberımd1.u UılJaı11s et-
mJa vardır. O da AYrupayı ve dOnya_ b' ~-
JI :ıutzm belbmdan n t.Upcl&ttaıı tirmek 18temtp.lr. 
kurtaimakbr. Buglln Berllnde ~ ve 

tkUdara plcqim zaman, maaıop sonra Romada dMlllll edilecek o • 
edllmas bir Wmat blmlle m41tbadum. lan müsakerelerln mOepet nıevmu 

hakkında Alın~ remnf mabflJleri 
BugQn de bana Obam Yeren ayni mat ketum davranmakta ve fakat mU. 
ıop edDmea ıttmat bı.ldtr. 

O amaııdaııbert bir ııert mllhim sa· hfftl kararlar alnwealmı ibMa et. 
!eder elde etUk. mektedlrJer. 

tngtlla bava kuvveUerbıin parlak 1 Yeni dipJomaük vNlltalarm b;D • 
"""••nıa aa lnd Httı riD ı..-ıı. • edihneai pek mnlıtemel dejlJ. 
-ıı- n yea e. e ----~-~ ~ aldlD lmaJttdl. -· ~,, 

Am&ll Yel'IDU baft bom..........._ = bir,.. .. 
1ari1e memlelrıetlmDln mlvll llallaDI 0uetıe' de Lawıamae'm Bedb 
t.etldt etmek w lrarkutmak ........_ deki muhabirine glSre lolll pakt 
~ aldm lıaaktılL Bu m..,.... '" mfsakmı harekete geçirmek, yani 
mtatekrbı t........_ bOttbı mOleUlld. Japonya ile mihver arasında te • 
liD analmu ceaNtl ayealllde mu.. sanldil mUspet bir fekle koymak 
YaffakQetmlile atraau1tır. mevzube.hatır. 

OrduJan:lım Atrtlcada ttaıyan kıad. Berlinin iBtedlif ter icar ve ia.. 
ret1Dl '" lmparatorlutunu tahrip et- re kanunu hakkmda Rusvelte J.., 
mlfttr. Ordularmmm l'ruaız mUtte- ponyanm muvafakatile kat1 bir 
ftldmt• mtlaberetllldell mahrum mukabelede bulunmaktır. Buna b•. 
1rammenna ve blltDD AkdeniSde dol'" naendir ld Ahnanya Yugoalav !li
ra bir temuı idame için Hlsumlu bU. ni Japon hariciye llUlrtllm mu • 
ten 91ntıeJlk noktalardan mabram \-&salatmdan evvel bitirmek iste • 
kalmıf olmanuq. ratmen yalına Nil mlşth-. 
ndlalDJ mOdatu etmekle k&lm&dlk, ROMA ZIYAn:rl 
fakat İtalyan laUpdaduun Afrika top. 
raldarmda "t1leuda ptlnalf olclutu 
belwlen blltlll leluıleri 8lldUL Geri le&· 
lan lekeler de pek 7alrmda ldlbalp bit· 
mit olacaktır. 

Roma, 21 (A. A.) - D. N. B: 
Japon hariciye nasın lılatmolra, 

31 Martta Romaya muvualat ede
celrtir. Nurr Romada ti~ ıGn 1r .. 
laeaktır. 

AHRETTEN 
1 )C 

1 

r) rz ._. L -J§ __ ... _ 
• 18 • Nakleden: Muzaffer Acar 

u okudum ki. 
- Birkaç romanla bul ıiirleri

nl okum11'8UJ1. HüJanda bir hU • 
küın vermek iıcin ba kadan da 
kUl Bu adam unde ne t.e.ar bı
raktı? 

- Ne te8ir ml bmlıttı ! 8uDu 
16ylenıem belki hayret edecebbı 
Senllşt. YMU'I Glncllt.I obrkea 

fikrimde " nılıumda prip bir ra. 
batmlık hilıHttlm. Adeti. 'rioda • 
l\B muaaep ohı)'er, kendime Ye 

baf)ralarma karlı 111emnuniyetais • 
Ulr duy1l)'Ol'Ulll. 

- Hepm ba kadar mı! 
- Ha.yır ... J'llha1dlra bu adamm 

drtlkıe,td Dmf hOf11111& ~ • 
ela. Pabt ne )'Ulll, ,..._ luılJ6.. 

Uyetbıl o kadar fena aarfedlyor 
ki. DoetJanm, ph=hn, ama -
mmlanm dabua brmbk IOlpn 

renklere bo~. 
- Do9bnn mu dedlnls? 118)'11', 

Yearl Gtlndtlıı benim doetam de • 
IDdir .. dl)'e Cemil :..- llddeQe 
itina etti ve *8ne cleftmla: 

- J'abt ,.wwaı-, .,.. -....,_m ki. 1'9 Y..t Ol .. 
" ,... ... •• .... zpht: 

- Bu beUd onun yqadJll dU. 
ya için böyledir. Herhalde bana 
dilnyada iyiUk, \'lcdaa, haldbt b1 
madı d1)'elDel8ln )'& Sermet T • 

- Ha)'ll' ltlkruı. Yyle bir id: 

dlada bulunamam.. -
y eeari Glndls8n bidemini bo • 

san WWna•u oldQmtu bba1 ect.
rfm. 

- Bu i8tllaeJan neden bir -e
nara atıyorlar? Nlobı bu l1il8l'f 4e 
ifleyip birer gllel mlla1 slıl haJ. 
bl önüne ~? Sara • 
rma --. Sennet, ana teıbtye SQlın 

bir ~ 'f'e!Mler .. dalma -
kalıahatJerJnl )'lsDDe '9111"111' .. iyi 

banketlerllll hlo ........... - • _, 
Bu pala mau.-1 MA' ' ·, 

doialt.an ,..._., ,_ taNetJt el. 

dalanu Ye ne ..an, ae de blmat 
ltencllılinhL g6ıtereeeif btlyö ..,.. 

retlerle de bu bılU.tJertıdD tuld • 
btae imkAn olmadlian 118yll)ıırMlr 
milin? Ba)'ll' delil ml f c;aatl m.ı 
klbt ballar. ttlıaf ebndl 1 .. • ................ ,..... ..... . _ ............... ..... 

l 7 1 &7 
2 

ıı• . 

•• 
'rAIUil ıoıq Nıiı•.u.iı: 

1D.ur -.untt711'0.-mf llON .UZUllU 

- Son anu.u ne)'llllt T 
- Yaadrk. .. Bir tabi~ ,.......11 a.tedtibd eitJtedll. 

Kokain çeken adam 
G6ribllfl..._ belll o•: r.,.ı, 

lmpbn, derlstallı ıörtbae9 ._. 
~ bUe .rt, lı:at kat IO,...... 

r. llelkh hali.•• .......... 
1m.-mtıwdır •• .....,.... b"'lple 

nlıhleWult ......_ •ö&&erdill • 
-.rb allmettir- ......... de\'MI 
etUqe, tlddetl~ kobla telııe
... ..._ de Mw. Zelılıta 

\Wdlll tatlı ..,.a.re .......... kr 
natalar da m..- elu: ...... 
oeken derlebda ...-. ....... 
Jar, Wkııekler P-11 ........ ... 
lteller. - ~ ... ...,.., ~ 
................ ![ ft1••• 
.... , ·'"' Jk#JJJJP... Kehle te•ı• .. Mr tle ...... : 
hnm lıpe&Jan blee, tellal dbL 
.......... pNtlarla ~ 
yedenle t.e,u ~iller- 8IJal _. 
tiye ~ealerla 1ılle .._-.. 1-
~ --- ... _ .,.. ..e,e 
...... ........ W. lllJÜe ..... ............. ~ ....... 
.,. bir ......,... .. lnmlr, .... 
lr. B'DI Fa lld t .... deltlnbı a
.... dald kemi~ "'""" olu lllee 
dert da1ta dyade kanır, - lnln-
711Da ~r ... O delbıdlllten Mil 

ra kemik de • ate. lllee oldala• 
dM • dellnlr ve ""na lılr lua • 
fmclan 6t.Jd taratma ~~ -.r ... 
Kanlk dellnlaee, taWI, ilana da 
bam ohlr: Kobln ~IE91fırtn tlaı
....... kartmaa kan c1erl1eltJle 
..,.. ..._lan metlnm1111' ••• 

Kobln c:elrn .. ran ilk .......-

nıblanbdaki acı ve mtırabı ~· 
rine peiımek, huta dllt\blUfle • 
rtni karilerine afdamak hat&mla 
dUftlyorlar. Bu adamlarm evvel& 
kendileriyle ba.nşmaları, ceaant • 
llbUil bırakıp o1cun a&'Ulltl bir .. 
dam olank kaleme unlmalan 
doira olar. Qer romaıılanndald 
sa.vallı tneanlan blm olaml da • 
!ertene aanld ne kaybederler? 
Hem ba flldlde cem1JıeU DmlfD. 
ken dejil. MJAkla bayatı pembe 

g6rmefe eevketmesler mi? ı... 
lan ohlakları &ibl delil, olmalarJ 
llmngeldlil teldlde ptermell. 
Fakat l')ID•acdar bu yolda yGrtl • 
mek töyle dUl'llUD, bll&kie y&ra)'I 

tedaYlei imHnets illi ~. 
klıbnmaD1armı hiçbir vutJetten 
•tf'ul tutmuyor ve hemen ebe • 
riya bu •ftllılan lbtfrularmm e
lirl, kmtımu olarü ~. 

- Yamaeatam, fDblldb bak• 

ı-. .. J'üat ...,. dlflD ld - -
bul'llter ...... -- kwlllerlDin 
teltıl7ecl oldülanm iddia ... 
.. Ula .... yola ......... .. 
..terine .......... ..... .._. • 

DID tRedflhd ilWlit llbi y...ı;ıa. 
m8ll pek aderdlr. BlrP clefalar 
dltlbıOtler, ldıller JE&tıt tısertae «m 
klllr .. '* • la ....... 
..... 1ıltÖl ., 111111 - ~ 
'*boa• ..,_ lfdd dııla 
lnlıll' .. 

...,.. .....,_ fet' :"•e •ı ntı ; 
ll1dtaldıa ............... ...... ................... .,.. .... . ..... ............... ..... 
~-Jaftl~ ......... ... ...,.. .............. . 

Oteıld ........ ,.... ,.,,.. ~ 
111'. Kobla telıem ilk w d rfa 
ap.mtlldml ....... ıaıılar 
..,. tatllı1aa a,..n .. --. ~ 
... .... ,...edl • ftı • 
............. Aşı ı, .. ,,. 
llM ... , P.ı ,... "' ') ' 
-~ 
.. ı;;=,r,ıc:.e = 
•ııuwte Mr ... uua, -an elıılıil-
ler tılWlealacle •*84ar ,... .... , 
............ 0 ........... .... 

te.lr ettllf aaeı ' o : ' / ... 
o... .. .. seldrla • 1111 il' ................ " .... ,.. 
M'fem.._ ......... '6f • . ..... 
................ .., '5'ıll 

•lcreled aelıhter ...... lıl ... 
11 lılıtlılıtlle ......... ...... ... 
_....., .......... 1'111• 
Ja1dır. Oaaa ....... _._ • 
damDksamaalanla ..... ..... 
Itır lbertnde teıdrl lletle r•ı taılb 
lla"8er lllaeder, faW ,._, ıa-
ftıt ... ........ ..... ••f'P 
... lltınph ............ _ ..... 
....... 

Aıtlıltler, •Jat n ıe•le .. 
~khlnu h - ... 
lalsll nlbnnelerl olhldul .. b-
blaclftl •~•ltı.ılr ..... 
lu: tik 1 ....... ...,.... ... 

cıellr, Pltlller, falrat llMllrfe ... 
lerl •J"llU. lndelerl ..,....,, ... 
ft'llEt"tteli ........... 

............ ffnDeJ'e ....... . 
lılrffılWnı , ........ 

O. A • 

Alman hava 
generali Lör 

ı.ıg•rlatudı. 
A••u llava lm--••

lerbd ........ 
Scıl7a 27 ( A.A.' - 0.11.ı.. llllllLrı. 

)"Ol': 

HaY& &eDenll L6r. .....---
buhLD&D Alman ll&wa JmneUılltıll t.eS • 
tte etmek ....,. dGa .............. pl 

- " ............. lui•• 11111 ~ 
dam .-.. ..... .....,.... .... 
_,.......,, 1 

Bir ......, -- .-. ... _.. .... ,. .......... 
a-.1 Lir knJ Bon. ...,.,_., 

kalıal ........ lııutla ..... - --
.... ııı...-.Olt ..... -
halı& elClll bir kalııul ,._, ..... , 
.......... Bulpr n.11 De ~ 
... ••••GlrtDe ..... ,... _ 
....... llttrak .,,_,..,tur. 
..... Lir, ............ 11! , ...... ~ ............... . _ ...... , .. ._. 
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Balk ~yram 
yapıyor 

(Bıı..s tarafı 1 ne.tde) 
Saa 10 a dcğru Ljubuana Unlvecr • 

sltesıa.u. talebeleri ve gehlin bUlUn 
,,enı;ligt tlr a.y teşkil ederek başta 
Plyerm ı '" • e bayrakltlt oldiığu 

nalda ıukaklardruı geçmtşlQl'dir. 
NUmıımçller evwıa Kral Aıeksa.n. 

drm heykeli önUne gltmJşlcrdJr. Bu. 
rada tezahürat yapılml§, Krol, or.:iu 
ve Yu >oslavya alkıiJaıinuştzr. Gazete. 
• er hu u t nUı;halar neşrlwcrek kralrn 
beyaıın:ımesınl ve resmini ne§retmiş_ 
erdi •• Ş bir, bayram gUnlerlne mnh 
~s oır hal aımıjtır. Belediye rclsl 
ir t ·nnnamo ncırederek vuandaş. 
nrı. • ıdın etrafında bfrıc:ımcığc da. 
,et elmi§ .,;e Ljubllana halkı namn.a 
erattı. bir telgraf çekmiştir. 

Slovanyanm bUtlln ıehir ve kasa. 
1al:ı.rında blr b::ıyraın havası esmekte 
ve em :ılslz teznhUrat yapılmakta • 
dir. 

Çıot!.nedc de heyecan ve ~vinç teza.. 
Urlert ynptlına.ktadır. Halk, kral ve 

brdu n •mına :ı. apllan nıunzzara tt:za. 
nUra:n iştlra.ıı: ı,tmektcCUr. 

Kra.llığ14 bU•ün şeblr vo kasabala. 
rmda buna mümasil nümayişler yapıl 
maktadır. 

BELGRADDA HEYECAN VE 
.Nl)MA YlŞLER 

Bclgmd, !7 ( •. A.) - Ycnl mflll 
birlik hUkümcU muazzam vntanper. 
rane nümayişlerle karplanm.ışur. 

Payitaht, emsali görülmemi;) bir he 
yecan • .,indecllr. Ştmdlye kadar btsyle 
bir h~ı görilJınenılıtlr. Yugoslavya
nm bJ.Şltca merkezlerinde olduğu gib1 
en htıc·' ltts§e1erindo de acvtnç tama. 
mile umumJdlr. Alı ll, vatanperverlik 
heyecanmm kuvveu r.ı,. eri •,.indedir. 
Dc\•amlı wrette kral. s::.dakatlni ve 
ııtana merbUUyetinl teyit eden t"za
Ur.ıtta bu.unmaktadır. Her tarafta 
ıl ·rinde cayrnklar çekilmi§ olan a.. 
: l&r r,llrUlmektedir. Alayların ön!ln. 

e kra ı lyerrn portreslnl taşıyaı: 

:n.se er Uerlemektcdlr. Memlekette 
m bir silkQn hOktlm sürmektedir. 

fIBAf,, l\IEI\D..EKETİN NAMUS \'E 
ŞEUEPtxı ım .. 'lL\FrW.A 1çtN 

lK lD-\IU ALMIŞTIR 

Belgrad, 21 (A.A.) - Binlerce in· 
san Sırp Ortodoks kll.soııl bll3 melr<» 
pollthanesl ö:ıOnde toplanarak Kral 
Piyere hararetli tezahUrattıi. bulun
'llU~rdır. 

BD.3 metrcpollt halk& hitaben fU 
~zleri sl.lylcmlşUr: 

- Tam blr asır Sırp kllses1 ve mil· 
.. t Karnyorglycv!çlcrln §tUlll haııeda· 

nma scdal:at vo feragatle Wzmet et. 
mJ:ıUr. Sırp milletinin parlak bir 
yıldw daha görOnmU,tür. Genç kral 
lkincl Plyer milleti ile beraber mc.m
lı$cllo namus ve f8l'dlni muhafaza 
etmek için lktidan eline "lml§tır. 

Sırplar. gene; kralımzm etrafında 
toplaum ve onu koruyun. Kllse dalma 
<Jzinle beraberdir 

)'f~t UAB1NE AZASI 
llAJUtTh--ıJA l\IAL'(}'MAT 

n ~rad, 27 (A..A.) - Yeni 
teşo Jl eden kabine erkanı 
hak1•11 .. ı muntasar malfıınut: 

Kok. .ı kumardanı olan g~ 
neral Douchan Simovitclı, ~ 
~ harbe iştirak etmiş ve bir 
müddet sonra hava kuvvetkri 
kumandan muavinliğine tayin 
edilmiştir. Bilahare bu ku.-vet -
!erin kwnandanlığma getirilmşi 
olan mum~ileyh, Yu.golav hava· 
cılığının bellibaşlı organi.uı.töı
lerindendir. 

Reyno ve Daladye 
evle~rnc gönderildiler 

VJ'1, 27 (A. A.) - Tas: 
Hapishaneden çıkarılan Rey. 

naud ve Daladier eimdi Ikamet
gühlcrında mcvkufturlar. Kendile
rine siynai faaliyette bulundukları 
takdirde te>hrıır hapse atılacaklan 
teblığ edilmiştir, 

olrn~tur . 1umaileyh, demokr:.t 
partisinın en ı)arl~k simaJ · 
dan birıdir. Uzun seneleredenbe· 
ri Belgrat ünivcr itesinde pro. 
fcool'luk etmiştir. 

Miça Trifumoviç, maarif neza· 
retini deruhte etmiştir. Mumai· 
leyh mUtevaffa Pasiçin samimi 
mesai arkadaşlarından idi. Re· 
dıkaı partinin rcis muavmı olup 
bır çok defalar nazırlıklarda bn· 
lunmuştur. 

Ivan Andres, ticaret ve sana 
yi n.g.zırlıi;'IRa getirilmiıstir. Hır
'· ... t köylU fırkası azasından ve 
!\[· çckın mesai arkadaşlarından 
dır. 

l{abineye dahil olanlaroa.n Jui· 
ay Şutey, kendisi M~ekı:ı fırka· 
sındandır. 

Bogol Jubyevtiç. hariciye ı 1-
zırhğında ve başvckfüette bulun
muştur. Evvelce Tiran ve müte 
akiben Viyana elçiliklerinde b -
lunmuş ve son zarna.nJnrda saray 
nazırlığına ta~in edilmiştir. :Ia 
len de milli Yugosla\ partisinin 
ikinci reisi bulunmaktadır. 

Sloven partisi lıderi Mihi 
Krek, yeni kabineye devlet nazı 
n olarak girnıektecHr. 

l\111..Ll ll1RL1R HCit'Cl\IETl 

Bclgrad, 27 (A.A.) - Avala Ajan .. 
sı bildiriyor: 

G<?neıal Duşnn Simoviçin riyasetin• 
de t.qekkUl eden kabine memlekette· 
ki blıtUn s1y&11t fırkaların llti-.er mO 
m,. .. ,nını lhti\'B etmekte ve bir mllll 
blrlllt hUkQmeti mahlyetlnf la§UIU\k. 
tadır. Yugoslav mllletlnfn bütUn sı· 
nıfiarı kalı!nedc temsil edilmekte olup 
hUkfımct. milletin mutlak itımadmı 

hnizdir. 

KAB1NE TEBEDDtlLl:JNE 
DAlB iZAH 

~lgı-ıMl, 2'1 (A.A .. ) - Kabine te
bedGı.lU, tamıu:ılle cahili bir me:.mo 
olu1ı harlcl siyuctıe bir guna aJtıkası 
yoktur. :M.llet, irad.eal.nl temsil etmı.. 

yen bir hUkQmeti kabul etmlyeccğinl 
birkaç gUndenberl ilAn efuıektc ve 
halkın amaline tercüman oıııcak bir 
mi1ll birlik kabinesinin t:eşekkUlUnU 

ıstemekteycll. 

İ§te vukua gelen tcbcddUlllıı h"ld. 
ı manası budur ve eheın!'."1.lyeU bun.. 

dadır. 

YEDEK SUBAYLARIN 
TOPLA!\'TISI VE KRALA 

TELGRAF 

Bc1grad, !i ( A.A.) - D.N.B: 
Radyo biitün ihtiyat subayla" 

rmı bugün saat 16 da orduevinde 
yapılacak bir topl~tıya davet 
etmistir. 

Loııdra, 27 ( A.A.) - Belgnı.d 
radyosu yedek subaylar cemiye
füıin Kral Pier'e bir sadaLt 
telgrafı gönderildi{'.;ri bil." rilmiş· 
tir. Bu telgrafta şöyle <leni!mek_ 
tedir: 

"Bütün yedek subaylar büyük 
bir heyecanla emhierinizi bekli· 
yoruz. Yaşasın Kral ... 

Binnci Başvek:l muavini olan 
B. Vlatko Matchek'in ı;c!idir. KRALIN BEYANNAMES1N1N 

Stepa.n Rnditc:h'in ölümünden METN1 
soma bu partinin reisliğine geç_ 
nıistir. 

B. S'obodan Souvanovitch, 
ikinci bıı.,.rwekil muavinliğini de
ruhde etmiş olub meşhur Vladi
mir Som~novitch'in oğıuc;ur. 
YugOfllavya'nın en yüksek si. 
malarından olubfevkalade şöhre· 
ti haiz bir hukuk filimi ve tarih· 
çıdir. Mumaileyh, ulum akade. 
misi 8.zasından ve Univers!te 
profesörleri ndedir. 

Monıoçilo Niniç harici~~ na· 
zırlığmı deruht etmiştir. Ra
dikal partisinin şeflerinden biri 
olup müteveffa Paçiçin belli 
başh mesai arkadaşlarındah i. 
di. föıdıkal partisi icra komitesı 
azasındandır. Bir çok defalar 
maliye ve harıciye nezardlerin· 
de bulunmuştur. 

Jan Budisnvligiviç, dahiliye 
nazırlığını deruJ1te etmiş oh • 
mustakil demokr~t p a. r 
dsinfn şefidır. Har-Odcn evvel 
Sırb · Hırvat koalisyonun:m .• cl 
ıerindcn biri idi. Uzun scnt'ler, 
mtite\effo Svetozar .Pirsıçevi-
in samimi -mesai arkadaşlu.rın· 

dan idı. 

Belgrat, 27 ( A.A.) - Kral 
İkinci Pierre'in beyannamesi
nin metni şudur: 

Hırvatlar, Sırplar, Slovenler, 
Milletimiz için peıt nazik o· 

lan şu anda iktida:-ı bizzat eli· 
me almıyı:ı. karar veıciilli. 

Bu k~ra'.rın isa.bctıni takdir 
eden naibler, kenı:liliklerinden 
derhal istüa etmişlerdir. Sadık 
ordu ve donanma cmrirr:e ama· 
de olduğunu hemer. bıldirnıiş 
ve emirlerımi tatbika başla· 
mıştır. 

Biıtün Sırpları, HırvatlJrı ve 
Slovenleri tahtın etrafınd~ bir
leşmiye davet ederim. Bıı \•a
him zamanlardn dahıli nizınıı 
ve harici sulhu muhafaza et· 
mek için en emin vasıta budur. 
Ge1ıeml Duş.;.n Simoviç'i ye· 

ni kabineyi teşkilc memur et
tım. 

Allaha ve Yugosle.vyanm is
tikbaline güvenerek biitün vn· 
tandaşlan ve memleketin ;dare 
amirlerini krala ve vatana k.;ı.r· 
şı olan vazife!erini ifa}a davet 
ederim. 

IJ(.fNCl PIERRE 
Gen ... rnl Bogol _Jı1biliç. hgrb·· 

:,·e ve bahriy rı.1zırlıklarına g~- NA1BlN NE OJ.,,DPCU BELLİ 
tirilmioıtir. Mumaileyh ikinri c. DEG!L 
duya kumn ilanhk etmiş ve mü· Blgrad, f.1 ( A.A.) - Prens 
teakı~n orth müfettişi umumf 1 Pol'uP- Kent düşesinin hem.~resi 
muavınl olmuştur. o':--ı :- ·· .., ·· .. birli! memleke-

BoJo Mar.aoviç, adliye nazın ti teritetı .{l ztnnedilıne:ktedir. 

Dahiliyede 
yeni tayinler 
Müste§ar ve Emniyet 

Umum Müdürü değişti 

Dahiliye Vekaleti mUstesar1 
Etlıem Aykut ~msun Yn.lili~
ne, emniyet umum müdürlüf:;"li • 
ne Tokat valisi lıı.ettin, Dahiliye 
mü~e:'jarlığma da emniyet u. 
mum müdiirli Ali Rıza Çevik ta
yin edilmişlerdir. 

inglllz Başvekilinin 
beyanatı 

(lla tarafı ı nt'lde) 
tngtlız bıı.Ş\-cl:Ul Yu.,osıav hll.dlselc

rl hakkında ıunıan söyleml§tlr: 
"Şu nndıı sıze ve blıtUn memlekete 

verceelt muhlm bııbC'rlerlm vardır. Bu 
ııabPb Yugoslıı\' r.:ımct.t ltendl ruhunu 
tekrtu' b\!lmustur. BclW'l-dda b1r DıU· 
t&.l oıınu:ı \.e (lll!ı tmzaln.dıklan muka· 
vele Uc n: ernıekctkrlnln crcl ve hUr" 
riyettnı satıın nazırlar tcvkıt edilmiş· 

tir. 
Bu vııtnnpcrverane hareketi mQcn· 

deled ve cesur b!r milletin fevcrıını 

tıoğtırnı~tur. Bıl mıııoUn ~unanıdar 

ıarnun 28.tt mlh_ver aevlcUcrinin en
trikaları kendlıtılnl 'tnemleketıer.ıne 
lhan~te eUrUll:l..,mlştlr. 

Yugo_lt.v vatnhının tamamiyet ve 
bllrriy~t nı nıUdafaa edecek bir Yu· 
gosl.ıı.v hUk 'nıetlniu kurulmasını ümı~ 
edebillrız. Bu Umldlmi aldığım haber
lere lsUnıı.t etltriyorum. Böyıe bir hU· 
ldlmet Brit.ıuıyıı lnıpııratorluğ'unun 

.bütün yar'1ımınzı. mazho.r olacağı g1bl 
AmcrU..ld:m da mUmltll:ı olan bUtUn 
mUzaherctl görecektir. 

lnglliz imparatorluğu il~ mlltte.tık. 

lcrl Yugoslav nıll'"Unin davasmı da 
kcndl m{l,\ılerok davaları yapacaklar 
dır. Kati zafere kadar beraber yUrU· 
yüp bcrııber nıUcadelcye devam ed.:ı· 

ceı:tz,,, 

lNG!L!Z RADYOSU SIRBC.\ 
NEŞRİYATI 70 DAKİKAYA 

ÇllrAnDI 

Umdra, Q"I ( .. 1. A.) - Dün 
A v&m ke.marrı.smdn beyanatta 
bulunan istihbarat nazın Duff 
Cooper ıiöyle demiştir: 

''Yugoslavya mi!Jetini hfidise· 
!erden haberdar e<lebilmek için 
İngiliz radyoeu Sırb _ Hırvat 
lisanile yapılan neşriyat nıüdde. 
tini 45 dakikadan 70 dakik~ya 
çıkarmıştır. Bu müddet p"k ;a
kında 10 dakika dnha uzatıla· 
caktır. 
Nazır, dost memleketler tara. 

fmdan Yugos!3vyaya ynpılıın 
ne.<ITTyatın da tcş"\·iki için gay. 
ret edileceğin.i bildirmiştir. 
K~ire ve diğer yerler1en ay. 

ne~ neyiyat yapılacaktır. 

Londrada merak 
(Ba., ta.ra.fı 1 nclde) 

Bununln beraber §ura.eı teslim 
edilme..'<tedir ki, vaziyet oldukçıı 

müphem görünüyor. Herkes kral 
Pier'n arkasında bu isi idare e
den şahsiyetin kim olduğunu me -
ıak edyor. Bu suale bu sabah ve
rilen tabü cevap, darbeyi bizzat 
general Simoviçin yaptığı merke -
zinde olmuştur. 

Fakat bu şnlısiyet şimdiye lta -
dnr ikinci plunda. g'"dlktilğU için 
bu cevap tamal!len tatmin edici gö 
zükmcmckte idi. Bununla beraber, 
bu husustaki İngili'l aksllfamı;li c-. 
saslı bir vakıa idi ve bu nksü!a -
mel bizzat Çörçil ifade etmi§tir. 

Çöı'<')l Belgrad hA.dis sini, vatan 
larının şeref ve hürriyetini feda e
den nazırların kovulması eek
lindc tefsir <'tmiş ve yeni hUkfi
metln m~leket hllniyct ve ta
mw:niyetinl mUdafaa edeceği ilmi -
dini veren bir htidise olarnk telük 
ki eylcmi.~Ur. 

HAdiseyi mUtea.k:p hcrlı:esin me 
rak ettif;1 diğer bir §"Y de ha.be
rin ncrlin~c nasıl kar§ılanacağı
<'lrr. Zira Berlinde Matauokanın 
bu yeni Alman diplomatik muvnf 
fakıyeti ko.rşımnda hayran kala
cağı lln,it edilmekte idi, 

ncrllndek! ilk altllillô.meller pres 
tijini kurt!lrma.k nrzusundn oMu -
ğumı ve yedif:1 d!lrbeı:in tesirini 
inkfı.r etmek istediğini göstcrmek
teciir. 

Londra diphmatik mııhfillerinde 
bu hal AIT"lnnyanm hiç nuphcsiz 
B"'lgrarlda niza.Pli iade i~;.,, l:ir ka
rar almakta tcrcddilt ctliğı şelt -
!inde trfsir ediliyor. 

Şiddet ku!lanma.sı. Yugoslavyayı 
1ngih.ercniıı kucağına atmak g!bi 
fın! bir netice vereb!lccektir ve öy .. 
le anlaşlll}or ki vuln.bulnn bu in
ki~af Berlindn biç beltlerune,lik bir 
şey olmuştur. 

Yaaanlıtaada 
se\'lnç 

Atina, 28 (A. A.) - D0n sabah 
.Bolgra.dda cereyan eden hfıdiseıe. 
rl ve kral Pierre'in tahta çıktığı. 
nı balk, Belg?'ad radyosundan duy
muştur. Atina gaaeteleri. derhal 
hususi nl.isb,alar neşretmişler ve 
.A Una radyosu Bclgrad radyosu ta 
rafrnd:ın v.erilen halirleri tekrar 
etmiştir. 

Atina radyosu, Belgrad radyosu 
ile. ayni zamanda Yugoslav milli 
marşını ve Yugoslav milll havala
nnı çalmağa başlıı.mı§br. Öğleye 
doğru Röyter e.jansmm bu hnbcrle 
ri te;it eden telgrafları AUna a. 
jansm"\. gelmeğc bnşlamL5trr. Yu
nan efkarı umumiycsinin intibamı 
§Öyle hulasa etmek mümkündür: 

Yugoslav milleti knlıramanlık an
clt'rine sadık olduğunu ispat ef. 

miııtir ve Yugosla\'}·a, vatanın 

~ükranını kazanm~br. Yugoslnvya 
hadiseleri burada büyük lih- heye. 
can tıyarıdırnuştır. 

r,1aliye Vekili bu sabah 
sehrimize geldi 

Maliye Vekili Fuat Ağrnlı bu 
sabahki ekspresle Ank&radnn şcb
rtmize gC'lmişt.ir. 

Altın 25 liraya çıktı 
DUn bir nlhn;,n fiy~tı tam ~ . 

lira idi. Reşadiye altını 24,90, 
kUlç.c ·oo 3,27 lira idi. 

Afrika harbi 
(Baş tarafı 1 nclde) 

kuvvetlerin üçte biri, yani altmış, 
yetmiş bin kişi olduğu tahmin edil· 
mektedir. Kerenln zaptı !tnlyan 
şarki Afrika imparatorluğunun in
kırazmı te~ri edecektir. Keren 
muhrwarıısı yedi ho.ftadanberi de
v;ı.m etmekteydi. !ta.ıyanlar bura. 
da büyük bir mukavemet göster -
mişlerdir. 

Keren İngiliz kuma.ndanlığmm 
evvelce yapm~ olduğu pland~ tes
t0i t olunan tarihten bir gün evvel 
zaptolurııuu.')tur. lsltoçyclı ve Hint. 
ll kıtalar ıJh:ıi t.:ıarruzu ynpmı~
tır. Dllndenberi ve bilhassa bir li
va erkf\nrbarbiyesin.in esir düşt.ü
ğUnn bıldirC!n Kahire tebliğind n 
sonra Kerenin sukutu he?" an ~ek
lenmekteydi. Son günler zarfında 
İtalyanlara her yerde büyUk zayi
at verdirilerek pllskürten birçok 
mukabil taarruzlar yapmışlardı. 

Kerenfn zaptı İtalyan prestijine 
bl.iyük bir darbe indirecektir. 

Keren lle Asmara arasındaki 
mmtnkada yiiksckliklerl sekiz on 
kilometreyi bulan birçok dağlar 
vardır. Bunların muannidııno bir 
şekilde mUdafıuı.sı mümklinsc de 
!taıyanlarm böyle bir mildnfM ha. 
zırlamadıklan göıillmektedir. 

Kerenin zaptı Eritre harbinin 
sonu olarak kabul oluneıbilir. ltaı. 
yanların ne Asmnra ne de Musav
vada mukavemet göstcrmiy ceklc
rl zannolunmaktadrr. ÇünkU DUk 
d'Aost bUtnn kuvvetlerini Keren 
ve Adi.cıaba.bada toplamıştL 

Habcşisanda Adisababadan son
ra iklncl mühim şehir olan Hara. 
nn düşmesi de bUyUk bir ehemmi
yeti haizdir. ÇUnkü Harar Adisa
baba ilo Cibuti arasındaki son 
muvasala yoludur. Harar Dirado -
va şehrine giden yola da bükiın • 
dir. Bu ee.hrin zaptı artık bir glin 
meselesidir. 

BlR llA\'A HARBİ 
Kahire, 28 (A. A.) - B. B. C: 
İngiliz hava kuvve.tlerinin ort2-

şark umumi knrargılhınrn resmi 
teb~ğine göre yirmi avcı tayyare
sinin refakatinde uçan altı İtalyan 
bombardıman ta>,Ynresi 1ngiliz ha· 
va kuvvetlerinin küçük bir t.• upu 
tarafından yakalanmL'! ve birçok 
1talyan avcı tayyare~erl hasara uf
ratılmıştır. 
mu l!VANIN BOTUN KlJRl\lAY 

HEl'ETl t:stıt EDlLnt 

Kııbire, 27 (A.A.) - Orta Şark 
!ngiliz kuvvetleri umumi karnrga 
hmm tebliği: 

Libynda kayda değer mUhbn 
bir şc-y olmamıştır. 

Eritrede, Knende vaziyet ml!nl 
nuniyet vc!""ci bir şrkilde l:ıkfşaf 
l'.ı berdemmdır. Kıtaatrmız yeni 
kazançlar kayrletmiş ve bir kaç 
mukabil hUcumu tardederek bir 
mik~r uir almışlardır. 

Esirler arnsmda bir livanın bü
tün bir lnırmny heyeti de mevcut 
tur. Dllı,mar:m son 48 saat zar
fındaki za}iatı evvelkilerden faz -
hdır. 

Hııhcşlstnnda, Afrikalı ve Bel
çikalı lııtnlar birlikte olarak Gam 
bt>lnyı zaptederek Baro çıkıntısı -
nr dii,.man kuvvrtlerlnden temiz
lrmiatir • 

Ccnubf Habeşistanda, bütün 
bölgelerde ricat etmekte ofan İtal
yan kuvvetlerini takibe devam 
ediyot'UZ. 

Türk - Sovyet 
de~(iarasyonu 
Fransız gazetelerinin 
makale ve tefsirleri 
\'işi, 27 (A. A.) - Ofi: 
Dclebek Türk - Sovyet dckl!\

rasyonu hakkında Action Frnn
çnise guetesinde şu satırlan ya
zıyor: 

"Sovyetler BlrIJği Türkiycye 
Polonya gibi yapmıyacağmı ve 
k ndisine tam anlayış göstercceğ"
ni temin ederek bitaraf kalacağını 
tnA.hhiıt etmektedir. 

Btitün bunlar pek tehlikeli şev
ler değildir. Fakat bu fı1te dom
dan doğruya mcnfaattar ve alüka· 
dar olan Türkiye memnun glirli· 
nUvor. Bu çok iyi bir şey, Kiyaset. 
li kimse &"la iktüa etmesini bilir . ., 

Jour - F.<-ho de Paris de bu hu
sustaki makalesini şu snbrlarla 
bitiriyor: 

"Ekseriya kanlı sahnP.lerc ı;abit 
olan Bıılknn satrancında hfıkiın 
taşl:ırm vaziyetleri i§te budur. 

Şimdi oynamak srrıı..~ı Stalinde
dir. Henüz parmaf!ını yerinden 
oynatılacak tnşm Uzerine koyma • 
mn:ıtır. Stahn oyuna iştirak etme
mPkto, sakit, sn.hırlı bir surette e
ğilmiQ ovunculnrı seyrctmC'.ktedir, 
Onlan ihtimamla tnkdir ediyor ,.e 
ilhrunlarda bulunuyor. Ftsıldıyarak 
ilhamda bulunmak o~rnnmak dcğ1!
dlr.,. 

Münakalat 
Vekilinin yeni 
beyanatı 

"Münakalat hizmetleri
nin yarın için daha 

verimli olmasına 
çalı§ıyorum." 

Bir müddettenlX!li şehrimizde 
tetkiklerde bulunan Münakalat 
Vekili Cevdet Kerim lncedayı, 
dün de deniz yolları ve mıntaka 
liman reisliğinde bir müddet 
l;Q~gul olmuştur. Ve!.,.ıl, bir ara. 
Iık kendisile görüşen bir muhar
ririmize demiştir ki: 

"-Münakalat Vekfiletinc ait 
hizmetlerden bugün ve yarının 
ihtiyaçlarına göre daha verimli 
neticeler elde etmek için almma· 
sı gereken tedbirler etrafında 
tetkiklcr'<le bulunmaktayım. İs. 
tanbulda bırkaç gün d'l.h~ kala. 
rak Vekalete bağlı müesseseler
de tetkiklerime devam edece· 
ğim. Vekalete b·ığlı miiesse- .• 
lerde umumi hizmetler biiyUk 
bir intizam dairesinde cereyan 
etmektedir. Bu faaliyetten mem. 
nunuın . ., 

Macar askeri 
Yugoslav hududundan 

çekilemezmiş 

Rudapeı~te, 27 (A. A.) - D. N. 
B: - Poster Lloyd gazetesi yazr
yor: 

Bir aj:ıns Alman diplomasisinin 
h len Macnristanda orduda büyük 
mikyasta terhis yapılmasını ve 
Yugoslav hu<ludundaki Macar kıta
atının geri çekilmesini temine ç::
lı~tığı hakkmda bir şayia yaym·ş
tır. 

Macariatnnda Alman dlplomasi
slnin bu kn.btl gayretleri hakkında 
hiçbir malfimat yoktur ve bu ka
bil gayretler imkll.nsu:d•r. Zira ma
liun olduğu veçhile MaP-aristan S"· 
ferberlik yapmRmıştır. Keza Yugu
slav hududundan da kıtaat çekile
mez. Bu hudutta hudut mulı 'ız -
Jıırmdan başka kıt'a yoktur. 

Dünkü ihracl'.tımız 
650 bin lira 

Dünkü ihracatın yeldinu 650 
bin liradJr. Di.in muhtelif mem· 
lcketlere deri, halı, av deri::ıi, 
susam, tuzlu ve taze balık Ec.. 
tılmıştır. 

Vilayetteki dünkü 
toplantı 

Paraf,lüt denemeleri ve pasif 
korunma teşkilatı etrafında c;ö· 
rlişmek ü:v re Vali mu<'vini Ah. 
met Kımğın b;ı.şkanhğı altında 
bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda t:cşkilfltın ha:~ırlıkları ve 
yakında yapılacak par&.§üt dene
melerinin günleri llzerindP gör:U· 
ştilmüştiir. Paraşüt tecrübeleri· 
nin ne ~man yapılacağ1 hc.nı.iz 
belli değildir. 

l\lm;: eıç~ıl 
ızabat ııtedl 

(Baş tarafı 1 ncldc) 
bu p.yialar kısıı b1r mUddet sOııt' 
Alman heıiciyesi tarafından tcıtıl' 
edllmi.."1!r. 

"V'ÇLO PAKT l"'IRTJLA!ll \Z" 
Bern, 28 (A.A.J - B. B. C. 
1sveç muhablrme göre, Almo.n 11" 

rlclyeainln sCzcUsU bir gazetenin fı;. 
goalavyanm eU\.ıı UçlU pakta ua ,,. 
yılıp ı.ayılmıyacağı hakkındaki sutıl
nc fU cevabı vennıotir: 

- ÜçlU pıltt hlçbır vakit yırtılll' 
maz. 

J•RENS POL AT1NAD.\. 
Bclgrad, 28 (A.A.) - B. B. C0 

DUn E;ece geç \•akit resmen ııtıdlo 
rildlgınc göre, eski nalb PrC'Jıı Pol Jıi. 
rısııc birllkte kendi isteği Uzcrlne >• 
tinay~ hareket otmlgtir. Prensin 1f' 
naniStandn kalıp kalnuync .. ğı bL' 
değlld!r. 

MUHABERE KESlLDt 
Bndapeete, %8 (.A.A,) - Budal"" 

te • Dclgrad • LubU.yna ve Sofya ·~ 
smdıı tf'lgraf ve telefon muhatıert 
kesltmı~Ur. 

BAŞVEJOL IlİR BEYANNAl\d 
N'EŞRE'lTt 

Bcl,ı:r&d, 28 (A.A.) - Yeni Yıı 
lav kabincsl dün gece Bıı§Vekll 
ral Duııan Slmoviçin r\yMeti al 
içtima etmlşUr. Bu içtima son 
Baııvekil halice. hitaben blr beyaıııı' 
me ntşrctml§tir. Beyannamede 
lar denilmektedir: 

••Komşulanmlzla ırulh ve d 
mllnascbeUerlmlzl bozacak tczab 
yııpıJmuma.oıı için herkesi dlalpllne 
vet ediyorum." 

1'0;\lADA TD'SlR l."OK 
Bem, 28 (A.A..) - lııviçro Tle 

Ajansı Roma.dan §U telgrafı alınlfıı' 
Romnda. Yugoalavya hAdiscleri 

kında tefsirde bulunmamakta, J3llS 
rad vazıyetinl aydınlat.ııc3.k mıılO 
bcklcnmektcdlr. Gazeteler haberi 
Il03?'Ctmekte takat mUlalAa beya.II 
memcktedirler. Yaınızca Jurnaıa JJ 
talla t}\Jnlan yazmaktadır: , 

"lıluhakkak ki lngiltere Yugc '9 

yanın Uçlll pakta girmcsll hO.ınl ol 
vazlycU bozmak için e.n kuvvetli 
larmJ oynuyor." 

HER TARAFTAN BlNI..EBL 
'l'ELGRAF GEL!YOR 

Lon~ra, 28 ( A. A.) - .A"V 
ajansından: 

Memleketin her ta ~.-/. 
Kral sarayına binlerce t.eı0•, 
gelmekte ve bunların anlı a 
kesilmeınekted ir. 

Bunlar meyanmd~ bil!ı . 
ihtiyat zabitlerile eski muh:ı 
ler f cderasyonundan gelen 
rafları kaydedeceğiz, bu tel 
larda ihtiyat zabitlerinin ve 
muha.ıiplerin Krala ol'ın -"' 
kat ve merbutiyet temiı•,. 
tecdid edilmektedir. 

Gönüllü fedailer cemiyeti 
Tchetnizi cemiyeti de Kral& 
telgraf çek'-rek vatanperve 
azimlerininin ve mutlak itaşt 
disiplinlerinin teminatını te1' 
etmişlerdir. 

Memleketin her 'brafıtl 
vatani, kültiırel ve in~ani ıll 
seselerden gelen telgrafla 
Krala olan merimtiyet ve . 
kr.t hissiyntı arzcdilmektedi.t· 

POLtSf$ 
···-...... ·· 

Vapurla otobU~ 
arasında sıkı§an bİ 

ezildi 
Dtin iskeleye yanaşan Şlrkctl ~ 

riycnt.ı 4i numaralı araba vaptıır. 
dıı garip bir k za olmuş, şo!or :ıı 
si admdn biris1 vapurdaki ••l{c~ 
sayılı otobUsünU dı.:;an çıkarır 
tayfalardan Mustafa oğlu ştl . ..d 
kaptan kti§kUnUn alt1T1dakl F. 
sıkıştırnııı;ıtır. Gwılclnin vucudU 
telif yerlerinden ezllml§ b.:) gıtl 
halde hastaneye kaldm!mıştır. 
HulClsl yukalanm~tır. dJ 

Bir hamal yaraları 
Sirkecide .Araba vapur IJl}Celll~ 

hamnllılt yapan Haydar, dlln ~ 
dan Nr sandık indirirken, d 
başından yaralanaralt baygın tıır 
de hastaneye kaldınlımşt1r. f 

Bir günde 39 eın• ' 
cezalandırıldı 39 

Son yirmi dört saat za.r:taıda 
nat, H pör cezala.ndırılıtııf• ~ 
vaylar yUrUrken atlayıp blll~"' ~ 
vapur yanqm&dan aUıyan l Ju~-
kmdn ceza zapb tutulmuştur. dl 
Ayrıca .Ahmet Yunus adll1"A' 

dil.enci do dllenlrken yakaauıııı1' 

Aktarmalı tranı"ıJ1 
biletleı·i 4 nisaııd-

başlıyor et' 
Tek bilet sisteminden soıırıl 
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:.J-f!/ici~ - ut 
u HAFIZ SIGOITASI ! ,, 

Vsta.dmıız, Balr l'rlehmet F..min 
l'urdalmlun t'\inin ynnnıns~ bana, 
3 angm f c.>lliltettnft o sigortanın ro
Jtinll ha' rrlattı. Bü •le znmanlarda; 
e,i, eşynsı y:ı.nnuş, çmlçıplnk, be~ 

parasız sokn'kta. kalmış bir aile :. 
çin sigorta :;Uzel bir yOJ'dııncı
•lır. 

llugUn, btanbuldnld bin:ı.larm 

ka.da kaçı &lgorta.hdır bllmcnı. 

1' .. kat Abdülhamit de,'lind.«; pek 
azdı. Dalın CW\ cllerl de esasen sı.
ı;orta şlrhtlerl knrulmu!j değlldL 

O yıllarda, halk, t.e\'ckktll ak1· 

dmıine bağlı, her ııe rtn "Allaha. <-
manet eclllmestndc bir hayır" ohlu· 
iuna knni bulondu~ndan emlalı· 
lerlni sigorta ettirmezlerdi. Bu 
hareketi deği Hnne.}1 bir de''İ tir
mek değil dü ürun~• bile bir iman
sızlık sa3,ldığı için, sigorta l~ini 

hatırlannıı gctlrmezlen!i. 
Yalnrz, evlerin, dUkkii.ıılann gö · 

ze görUncn bir köşesinde "Ya lla.. 
fız!" yazılı bir lc\ho. asarlardı. Jl~ 
nı•~la Ynrınn f«>.liiketini önllyceck. 
Jeriae. 'icrlndc yangm ı;ıkouya• 
cat~na lna.nırl:ırdL O kadar ki, bu 
inanı; onln.rda bir luum halinJ al· 
ll1!5b. 

Bu lnanşın bir de c prlsi ,·ardı: 

"Evini, dllk.k5nını hangi kumpımya-
1& sigorta cttırdıj;,rini soranalra, 
ml\lk ııahlpforl "l'a Hafız gorta. 
ınnıı.!'' diye cevap vcrlrlcrdl 

Şair E'refin şu lnt'ıısmda "l'a 
Hafız I" nükteshıo bir telmih v~ 
dır: 

Lisanı hal ile dalın çeker enkazı 
"Ya Hafnr'. 

Denir ibret ahını Babrfillnin 
helaklnden! 

:.meesirdir klUbe Bn.bıfilinln bu 
tanziri, 

Çırağanm geçen yılki maka.mı 
suzhıakinden ! 

F.-sld ae,irlme, yanıtına 'klU"!ll 

ŞTI tıcldlde t;Jr tahaffm: çanwfne 
ba~nılurdo: Malıatlcde yanmaya 
ba}lıyan eve kn.rşı, ötckl e\'lerin 
pencerelerlndC'n her C\·dc bulunan 
bir lc\ha tutulur, atese ve duma
na maruz bırakılırdı. Bu levhada 
altın yald12lıırla bazı ayetler, sure
ler yazd~ clı. Hepsi batınında kat-

mıyan bu ytı2ılardnn bir p~ 
yazıyonım: 

''Llhamsekııtftblha. •• " 
~lgortayı, 1'tlrk rnllfetlnr, Dk de

fo öğretmek istiycn, müwrrlh, 
Ş:uıiıade MOI~ Ata.llaıll fllmdl. 
dJr. 110 kilıar yd tm"CI, tügoria 
hn'~ldı;da lfllblan yazmı,tı: 

"'Londra gibi iChirlerde Şôyle 
bir nbam vardır: Evini, t~ya.4'mı 
ynngın yüzünden telef olmaktan 
konmak hıtiyenlcr, ıt(!hrin birçok 1 

yemrbıde kirgfr haneleri olup tu- j 
lumlMaeıbafı nıa.kanunda halik emi
ni mi\n~ına sigortaca tabir olunur 
ve o sıfal!a geçinir klmsclerclcn 
birini dnvct eder, o\inl, C§yıısmı, 
döf;emelcre, güm\iıı takmılarma 

kadar ona gösterip bir deftere ~ 
dmr. Her sene fJ§1MllUD. değeri 

nlspotlnc bir akçe vermek ..,.We 
ynngm nıkunnaa gelecek dyamn. 
öıtonmeslnl taahhllt ett.lrlr. Slgor· 
tacı böyle bir mukavele IJc emanet 
olunan evlerin blrlnclo yangın yüz 
gôsti?rdlktc askerler hemen slgorta.. 
cıya haber verirler. O <la, dörtler, 
albşar beygir ~eker tekcr:e!dl b\l

)'Ük tulumbalarla. adam yoll:ıyıp 

sokaklarda yecyer yangın i~ln y:ı. 

pılmıf demir kapaklı musluklardan 
tRl aldrrfarü at.eti u bir zarruın 

içhıde &Gndtlrtiir. Sigortaya ke,U· 
mit evlerin ~ğu tamamlylo yan· 
madaıı kurtanlrnaktadır. Çünkü st.. 
gortaemm adamla.n, e,·ıer Ç(endi 
mall&nJDiış gibi gayret ~öste.rmek• 
te, yangını söndilnneğe ~.alışmak

tadırlar. 
"Sigortalı bir evde yangın p

km<'-R mülk sahibi ula teli.fa dlt
mcz. İ~iyle gklyle meteul olur. 
Yangında aJlka •e teli.ş gösteren 
t;l~ortacıfür. Sonrıı bu adamlar, 

yansı ftf• bttttinü ,........ evlerin 
;ya bfıdeUnl verirler, JÜd eıekl 

ıtekBncle olmak llsere ~ Je
nlsbd ,..,arak mülk ıııahJblne t;eı,. 

llm oo~. Yangmıla telef olan 
ctY•YI da • a\rbe ve aynasına va• 
rmcaya kadar - yerlerlno koyarlar. 
Ol yangıncı bu sanatı yüzünden 
katı ~k pa.n. tı:az:uur. Li.kln hal. 
kr da yangının zararlanndan ko-

rur.,, . 
Duza.h tutu§ur ate~i nşkı 

şererimdon ... 
J..i\"EDRl 

Londradci 
ha vat 
nasıl 

geçer 
Onüç ay 

Londrada 
gaşamış bir 

tüccar 
anlatıyor: 

Şarap mabzenın~e 
&d.are m ecllisi 

toplantıs~, ,uneı 
ısiosyoıı. unela, 
ır .. ç parbfh 

1939 eylülü ••. 1941 martı .. On 

Harp çamaşırcıları 1 1940 ta ölenler 

lsvicrede her sınıf halka men- 1940 yılında ölen insanlar :-ı. 

sekiz aydanberi Büyük Britanya 
harbediyor. Bu on sekiz ay içer • 
sinde düşmana mükemmelen mu • 
kavemet etti. Hatta yalnız mu • 
k:ıvemet cunckle kalmndı, hPr dile 
man dnrbeslni mukabil bir dnrbc i· 
le knrıııladı ve bu suretle zafer ib. 
res:ııi İngiltere tarafına çevirdi. 

sup vatan ~ever kadınlar birle. rasmda bazı g~betlerile şöh. 

şerek harp ~aşırcılnn ismi ret kazanmış bir kaç kişi de var
P ltmda çamaşırhaneler açmış. dır: 

lardır. 

Bu çarna.şD'ha.neleıde askerin 
meccanen çamaşırları yıkanıyor. 

Lcwiçre ve ordusunun ~kerlcri 
bu iyiliğ'P karfl memnunıyetleri
ni gö~tcrmek için bir ~re ara. 
ınışlar, ve aradıklarını bulmuş. 

!ardır. 
Alayların muzika takımları 

her gUn nöbetle çama.şırhanele· 
rin birisin gidecek, ve gfuel 
h.:ı.valar calnrak ça.ma.şırcı ka. 
dınları eğlendireceklerdir. 

Keza1ik askerler geceleri ıııehir 
tiyatrolarında konserler ve 
rnUsamereler vcercek ve burala
ra askere çamaşır yıkayan k:ı. 

dınlar meccanen gireceklerdir. 

HA3ER 
~er •• gun 

a 
sahife 

Los Ancelos'da ölen Virikt is. 
mindc bir Amerikalı, ahi is. 
mindc bir romau yazmış, elli bi: 
kelimeden ibaret olan bu roman· 
ıla bir defa bile "C'' hç.rfini kul. 
lanmamış ve bu yilzden bU~ıi.ik 
bir şöhret kazanmıştı. 

lngiliz Kralı mütevaffa Beşin. 
ci Jorj çok sevdiği bir köpek 
tiyarlamış, dişleri dökülmüştüı 

hayvan artık pirzolasını istinha 
ile yiyemiyor. ve bu yilzden .,_ 
bibi çok üzülüyordu. tngilterenin 
tanınmış dişçilcrinden Sir Fre
derik Holdav köpeğin ağzının 

ölçüsünü. alarak bir takım takma 
diş yapml§tı. Şöhretini bir köpe. 
ğin takma dişine bağlayan bu 

meşhur diş doktonı da 1940 ta 
ölenler arasındadır. 

Kezalik 72 sene aynı ailenin 
yanında uşaklık yaparak vazif~ 
de devam rekorunu kırdığı için 

bütün dünyada tanınan Afred 
Vinni de ııyıu yılda ölm~tilr. 

Toplantıya Davet 

BUyUk Britanyanın merkez! o • 
ln.n I..ondrn bugün İngiliz muka • 
vemetinin merkezidir. BugUn Lon-

drnda ) aı ıyan insanların yirmi 
dört saıni, ısUkba 'deki hayata da. 
ir fenni romnnlar yazan me§hur 
tngiliz romancısı Vclsfn bile ta • 
hayyUI edemıycceği bir fcvkall • 
delik lçersinde geçer. BugUn Lon
drada nasıl ya.~nndığı herkesin me 
rak ettiği bir mcself'cilr. 

Mısırda fransızca olarak çıkan 
bir mecmuanın muharriri yakın 
vakte kadar Londrada oturduktan 
sonra Kahireye dönmllş olan Mı • 
sırlı bir tUccarla konu~muıtur. 

Bir hayli enteresan hulduğum~ 
bu mUJft.katı okuyucularnnızm me. 
rakla takip edeceklerine emin ola.
rak tercüme ediyoruz. Mısırlı 

tüccar diyor ki : 

- Harbin başlangıcından 1940 
yılı blrinclteşrin ortalarına kadar 
Londradııydım. Bu ml.iddet içersin. 
de bir e3inin daha görUlmeıiJıe 

imkln olmıyan birçok hadiselerle 
karşılaştım. Fakat bUtUn hu anla
t.acaklanm, okuyanlara hakikatin 
ancak bir parçasını ifade edecek • 
lir. Zira Londrada yı.§nmanm ne 

Haliç Gt>nçUk KlübU .Bafkanlığındanı olduğunu anlıyabilmek için orada 
%9.3.1941 Cumart.esi gtlnU akfamı bulunmaktan bll.§ka çıtre yoktur. 

saat ıe da .fel'kaJlde bir kongre akit Londralıla-r hatta J;ıUtUn ln ilizler 
edileceğinden biJQmum Azanın mezkür g 
gUn ve u.at te Halle Feneri c. H. P. 1 harp başlarken vapılan bUttin ha.. 
bl.na.suıa te§ritlerln.l rica ederim. zırlıkları ciddi ve hakiki bir iş o-

torbalariyle •aı.....,.ıı•eu Loadra 
ahalisi mendi: "l"8 ~ bu 

manr.ara1an 8QteC m'/ tdi. Sığı • 
naklara M1Jnn aMlcalJI yeni olan 
bir vey karşısında hissedilen me • 
raktan ibaret kalırdı. Harbin b* 
;lımgıcmda bütün İngilizler harbin 
p uzun sllreccğine kanidller. Jl'A.

tat ada.lnrmdn clddi bir şekilde 

ll81ultaıs edileceklerini pek sanm·. 
fQdudı. Norveç seferinin muvaf· 
fabJıetsizliği, Londra Uzerlne ya. 
pdan ilk hava hUcumlan, Fransa 
baıti, bütün lngiliztere çok cld • 

dt saatler ya~nmak üzere olduk • 
hırını anlatti. BUtUn İngiltere har 
lıl b1r hakikat oJamk gf)r(IU. Mem

leketin vazlyrU tamamiyle değiş.
ti, e.skeıi sefC"rberliğin yanında 81. 

vil seferberlik yer aldı. En küçük. 
ten en büyüğe kadar herkes yurt 

mUdafaasmda vazife almak iste -

di. 

Londrada hiçbir şey olmamış gl. 
lıi hayat muntazam devıım ediyor. 
İlk günlerde t~hlike işaretleri ve• 
rllir verllmez umumi lıhmıetler du 
ruyol'. fabrikalar, mues.~eseler ka.. 
palı kalıyordu. Fakat bunun Al -
manyanm işine yanyacak bir ted
bir olduğu anlaşıldı, bu umumi 
memnuiyctler yerine tayyare akm 
hırı esnasında nasıl hareket edi - . 
leceği halka öğretildi. Şimdi bava 
hücumları sıra!mda trenler tra.m 

vıtylar. otohfıql"r. hattiı taksiler 
işliyor. Fabrikalar çnlısmaktan 

bir dakika \•ııv~eçmlyorlar. HnttA 
tiUk"kanl:ırın b'r kl!Illı lıilc kapan
mıyor. Posta. telgrnf, telefon ser. 
viıılerl mun+awman çah!jryor. Bu 
gün Londrn övl" bir ışekfl almı~ 

tır ki tayyare hücumları şehrin 

hımgi semtinP kanr yapılmrnsa ha 
yat yalnız nrada duruyor. BUtün 
bilvUk mUc~""Bt'l"rdc tarassut ver· 
leri vardır. Bnradıı tngı'b:lerfn Va 
<:er ismini v""<iikJPri m~murlnr 

bütUn gUn dl.işmlln tayyarelPrinln 
o semt" gelin gelmediğini gliıetll

yorlnr. Tehlike çok yalmı olduğu 

vakit bu müessesenin memurları 
ellerindeki !şlerle beraber, mah • 
zenle.re. zemin katlanna, yahut 
husutıf surtte hııırralnm~ !!Jğmak. 

lara giriyorlar. Ben de hir mali 
mUessesenin mahzeninde vnpılan 

bir idare m('cfüıi toplantısmda ha
zır bulundum. Bu hıtyntımde. hiç 

unutamıyacağnn bir manzaradır. 

Fabrikalarda bombardımanlarnı 

yaptığı zarar mümkUn olduğu ka.
dar eüratle ta.mir edilmekte, bu 
;aaretle istihsalin azıı.lmamasına ça
lışılmaktadır. Ben şahsan lngilte
renln bh"çok fabrlkalarma mU • 
him miktarda ııipaı131er verdim. 
Bu fabıikAlann harbin b~lr.ngı • 
cındanberl taahhUtlerlnl muntaza • 
man ifa Pttiklerini. ıipa~lerlml 
~ııl'Tlantnde •r~lim ettiklerini söyJi. 

yebilirim. Yalnız bir defa bir Uüç 

fabrikası taahhUdUnU 
yerine getiremedi. Bir hava......_ 
bardımanı neticesinde lAbc:w--.r 
tnrm hn ara uğradığını, bu ~ 
la '1hUdUnU anca1c on beş gtla..un 

ra yerine gctlrebiJeceğinl bB aı&. 

tupla bildirdi. 
Gece hayatına gelince;~ 

yn.t şUphe yol: ki çok dcği+dJ". 
Sinemalar, tiyntrolnr saat d~
da kapılarını kapıyorl:ır. Bu llili.t· 

ten sonra Londralılar ya e ut ••, 
yahut da eığınakltırma ~. 
Maamafilı geceleyin bin.- dllba ~ 
turmak lstlycnler bUyUk ot•a t, 
ve bUyUk lokantalara gluı '111' 
serbesttirler. Londrada bOtOn o.
tf'll4?r şara.p mahzenlerlnl gecAl9. 
yin şehir ahnlisinin girmesine • • 
çık bulundurmak mcoburlyctinde • 
dlr. Londralı "gece eşyaaı" ismi
ni verdiği bir yastık ve bir batta. 
niyeyi gece çıkarken daima bera. 
her tnşıdığı için bu mahzenlerden 
epeyce istifade etmektedir. 

Londra sokaklan geceleyin ta.. 
b'f tamamiyle karanlrkttr. Otomo .. 
billcr maskelenmiş tek btr feneI'" 
den başkasını ynkamatlar, bUtfuı 

bu fenerlerde L5rk ı;iddetl ve ma.a
kc sistemi biribirinin tamamiyle 
ayni olduğu için Londrada gecele. 
yin seyıilsefer tamamlyle emniyet 
altındadır. Bundan ba~a Londra .. 
lı mavi ltAğıtla mnskclenmlş ol • 
mak şartlyle cep fenerini de kul
lanmakta st>rbesttir. 

Londra şehri dünyanın en mü
kemmel sığınaklarına maliktir dr. 
nebilir. J..ondradn Uç çeı;lt sığınak 

vardır. YPr altı tramvayları iatas. 
yonlan. kiJisı:>lerin geniş mahzen. 
leri, bllyUk mües11"11elerln. konak
lann, eskiden kalma uçsuz buca}:. 
sız şarap mahzenleri yer altı 51jf. 
naklarını te kil ı>der. Sonl'a 1ngi
lizlerin Anderson sistemi i'5Dlini 
vC'rd1klcrl eığmalclar <la vardır. Bu 
sıı:tınaklar bnb(:clli olan evlerin 
bahçelctinde yap,lmaktadır. Çok 
kutlnnışlı, ve çok jqr yarar bir 
ı;ıeyd1 r. o.,nrn tumıı ve betondan 

yapılmış l!ıfhnakla-r vardır ki bun. 
lara Londranm hPmen her soka· 
ğmda rasgelinir. Ru Uçünrü çeFit 
sığınakların sa~,sı ~nd4?n güne 
artmaktadır. Demek oluyor ki iı-. 

ter evinde olsun. ister ç:ılı§hğı 

yerde, yahut da sokakta bulun -
sun birkaç dakika içerslnde bir sı 
ğmnğa iltic8 ı>debilir. Sonra bu 

sığınaklar mUmkUn olduğu kadar 
içersinc sığınanların rahatını tc • 
min edecek bir şekilde yapılmıştır. 

l..ondrada bulunduğum son günler 
lçersinde hfikfımet Londralılara 

birer kart vermeğe başlamıştı, bu 
suretle şehir ahalisinden herbhisi 
bir srğmağa yahut umumi bir si
per icersinde kendisine mahemı 

bir yere malik bulunacaktır. 
Ben de Uç bin insanla beraber 

bir y~r altı tramvayı istasyonun
da bUtUn bir geceyi geçirdiğimi 

Metrolar, birer .... half!le 
gettrthniıtır. Aı.m amanlannda 
ba1'91an birer e 3 1 '•ne mur.aras 
ancdcr_ 

hatırlıyorum. !ki mil kadar uzun. 
luğu olan Kensington gibi yeraJ. 
tı tramV88 hatları tamnml.yle umu. 
dllğmalt olarak kullanmaktadrı 

tllm hatlarsa gündU~lerl işlemeJ... 

~. ancak gece yediden 80nro sı . 
ftmak halini almaktadır. Bu ista' 
yonlarda geçirdiğim gecelere fena 
gec;:m(f Ur demek do~ olmaz. u. 
mumi ~ığmaklarda auğı yukar 
geceyarrsına kadar uyunmuyor, 
konu,uluyor, gillünllyor, eğlenl • 
nlyor, hattA musiki meraklıları 

çalgı çnlıyorlar, şnrkı .löylllyorlar, 
musikiden lıoşlanmıyanlnr kağıt 

oynuyor. Sıhhiye vekaletinin me
murları mütemadiyen sığınakları 

teftiş ederek sarf hastalıklann ö. 
oUnU almağa çalqryorlar. 

Bilhıuııaa İngiliz kadmmm tııa 
harpte üzerine aldığı vazife tok 
mühimdir. Kara. deniz, hava or • 
dulanna yardımcı hizmetlerde gö
nüllil olarak çalışıyor, bllha.eea ı:ıa 
sif konınma işlerinde en e9ııllr 

vazife kadınlar Ur.elindedir. 1"a5 • 
rikahrda kadın cepheye giden er
keğin yerine kaim olmuıtur, tı.ılli 

şoförleri, tramvny ve otobUa M .. 
letç leri tamnmıyle kadındır. Va • 
zifeslne tamamlylc baf;lı olan has 
tabakıcı kadınların bu harpte şe • 
ref hi.ssesi çok bUyUk olacaktır 

İngiliz kadmmın kıyafeti harbir 
ba11langıcrndı\rıbert çok değişmiş • 
ttr. On İngiliz kadınından dokuıu 

alçak Bkı:ell :ahrpln giyivor. or 
kadından alt sı muhakkak panta • 
lonludur. I...ondra so!rnklannda sr. 
at ibeşe doru ayağında pant.alonu 
kucağında çocuM.ı olan birçok ka· 
1•nl.,r.n ~eceyi geçircc<"kleri si • 
perlere doğru ''n"'\ndıklarını he• 
gtin görmek miimkündiir. 

Harbin başlangıcmdanberi lngiı 
terede hayat yUzde 33 n!spetind 
pahahlaşmıştır. B"r.zin yüzde 2· 
vUksC'lmiş. amel( ücretleri hafta 
da bir lirıı artmıştır. 1ss1zlerin :.ıı 

\'iSi harbin r"'~'ıı 1ığı g-linll.'r" na 
zaran >'arun milyon ekFih'l~tiı 

Zaruri eşya narha tfı.hidh·. Gıc 

maddPlı.-rinden doğmuş sıkmtı yo 

tur. Halka vesika ile tn~·in edil 
miş olan miktar kafi gelmektcdi 
1ngilterc limanları yine gemiler 
doludur. 1nıziltercden aynldığ r 
gUn GJasko limanmda 7G vapu 
saydığımı hatırlrvonım. 

Londra enle ı.·; mü~afııa e 

(De' amı 8 nd • 
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ALMANCA (21) ·Biz sulhu sevivoruz 
X&er bakla HABER ~:azeteaine .aiU:ir.). 

REN AT 11~ 

Storm 

xxı 

ı. Mit ıl~m, llıı ltd ,11 ... Muo;lkaa. 

ten nuf l'lıu•n neuen 

hm, 1 "nr ein jun~rr 
ihr hcrnııgl'tret<'n :4 

1ao7 aohu· 

.Kn<'eht 7.U 

rl ı• r st ifo,.qıı 

•inen ,J ıt<'lızcr su-. und ~ inkte ihr, 

da:;-. ... ı" mit lhm in ıllC' Rl'ihe t.ri
t~~ 

2. Aber sic "andl<' nıır Jeichtfn4 

den Kopf, ab sihc toil<' lhıı kaum, 

ıınıl rii1u1t> i"h nieht ,.on ibrem 

Plab.f'. 

S. I>n stamı>fto~ der Rarsche 
gar grimmigG ond mit {'fnf'm l<'lu · 

ehe' aaf den ~en: u•d dauert~ 

('18 nicht lan~. so sahe idı ihn nut 
riner andem im Oedranı; ,·ersch• 

\\inden. 

l. Dle zkırllehe Dinl &her stoad 
ııo,•h a11 dem Ttlrgerötı~; und 'hat

t" leh, da sie vorhfn den Kopf g~ 

\\ andt, hemttkP.t, dBM sie dle Kin· 
d{'rschah' noclı nicM gsr lıuı~ 

'erworfflfl tıa.be, dcnn lhl'e, 
briinnlfohen Wan~en "'8.rcn ııocll 

\\fC \"OD 7.a.rt.em11 Pflnlclaf .... 10 

it~ 

5. "~ mir". f:nıg idi cin al
tee; Wetb, 8f> eben mit elnem 
Fi.59CM!n Blcr an mir \"oriHM!r woll
ı o, "wer :lst dle retnc Dime dort!'" 

"Die, Jungherr!' DM lst dlıP. Re
ııate ,.om llof." 

- "Vom hof ! Da nordea Yor 

lPm Dorf'!" 

''Ja, jj\, llcrr! Oh, tlie ist stoht! 
\\ollen lmmcr was Be88e"'8 seln,11 

rfie vom Hof; siml al.ıer aach nar 
r.:ıurcn, !!ilnd in!" 

- "Und wer war", fru~ i.-:h 

'' icd~r, "der jungc Knecht, den 
..,ie oeben fort8Chickte11?" 

''ilah'" nit'ht ~hen, Hen: 
"ird ah<'r "ohl nlcht hoch geaug 
gCM•csen st1n." 

6. Xach solchMn sahe 1.-:h gar 
friihllclt nur mclnem rote Rock und 
..elde hohen Stiefel, za mir 8ellter 

!lpfteh('!Dd: "Du bil't der Bet-htıel.'' 

RE'.S'ATE 

1. ~imdi ~algıcılar yeni bir dane 
havası çalmağa b~lamiflardı, bu 
esnada gt>nç bir köylü onun yanma 
ya].;laştı, nc~li bir gürültü kopara
ı ak ona kendi@iyle dall.'I edenle? 
sırasına kaW.masuu işaret etti. 

2. Fakat, o sanki onu g5rmem~ 
gibi, hiç ehemmiyet vcrmiyerek 
yn.lnız başını çevirdi ve yerin. 
df!n hiç krpırdamadı. 

3. Delikanlı hiddetten köpürmü5 
bir halde homurdanarak a:rağı ile 
yere \•urdu ve bira%. ~nra onun lrn
labalıkta kaybolduğunu göroüm. 

(. Gtizel kız me kapı önündeki 

&edde hllil ayakta duruyordu, d.-. 
.rnin, bqmı ~virdiği vakil onun ço

cukluktan srynlalı dRha çok r.aman 
olmadığmr hiMCtm(§tlm. çilnkU e • 
meriıMi yanaldan henfiz daha ince 
:ıyvn tüyleriyle örtü!Uydü. 

5. Önümden küçilk bir bira [ı
<:!81 ile geçmek letiycn ihtiyar bir 
kadma sordum: "Affedersiniz, kim 
bu. tuTada duran güzel kı:ıt !'. 

.. _Şum mı tticllk bey! O Re

nlll'e. ~tlikten gelmiş .•• 
"-Çiftlikten mi? Hani su, kö. 

yün llenıindeki, ıdmaldeki Qftllk 

mt? 

''- Evet, evet. küçilk bey! Bil
seniz neltadar mağrurdur: Bu çift
liğin adamları daima berkt><rten iyi 
olmak isterlı>r: fakat eh, onlar da 
köylü. kız da!"' 

'l"'ckrar sordum: 
"- Peki, bu kızın ko\·aı gibi 

muamele ettiği genç kih·Jü kimdi?., 
"- Onu görmPdim ki~clik bey; 

kendi derecesinde yüksek Wri dr
ğıldir herhalde.,. 

6. Bunun iiwrinc kmnızı eltıi"~ 
lcrirn ve yüksek ç.lzmelerime mrm. 
nuniyetlc bakarak kendi kl'ndime 
dedim ki= ''Ona layık olan sensin ... 

(l) anbeben, başlamalı:; <'in Lied nnhebeıı, r;ıarkı söylemcğe baş
lamak, er hub :ılso nn, §U suretle söze baf.!ladr, söze şöyle başladı; e'I'" 

lıub an und spraeh, şöyle başladı ve dedi. (2) herantrcten •• yakl&ş
mak: nahe genuı; hcrantreten um hören zu könnrn, mitebileoek kr.
dar yakınına sokulmak. (S\ &u...~. izhar etmek, kopanllllk, ilin 
etmek. (4) lcichthin (zarf), mühlmaemiyere1c, ehemmiyet vermiye
rek. (5) st.ampfen: mit d~m Fuaıe auf deo Boden stampfen, ay:ığı ·• 
le yere vurmak. (fj) grimmig (sıfat), kudunnuş, nhşi, yırtıcı; einen 
grimmig Appetit haben. müfrit bir qıtihaya maJik olmak; grlmmigen 
Hun.ger haben, fevkalade :ı<' olmak; es iat grlmmig 'kalt, hava deh
set soğuk. (7) Fıuch, lanet, beddua. (8) Kindenıchuh, çocuk ayakka
bısı; (mecazi) die Kinderschuhe abgetreten ha.ben, QOCukluktan çık
mış olnıak; €r hat dle K•nderRChuhe noch nicht vertreten, daha pek 
küçük çağdadır. (9) zart. yumuşak, taze, Jltif; .zartee AIWr, çocuk• 
luk ÇBh'l; von semer zarteAten Kindheit an, Ç9Cukluk çağmdanberi; er 
hat kcin schr zartcs Gefühl, pek ince ruhlu değildir. (10) PfinUelı, 
ı:ıeftali, flaum, tüy: hav. gmclerin yanakla.rmda ~ıkan ince Uiy. 
(11) Besser werdM <·. sich beetıern). daha iyi olmak. (12) fort
schicken, kabul etmlyerek g!ri göndermek, reddetmek, geri çovi ... 
mek. 

A N A L 1 Z ve T i. O R t 

1. ,\•ıı~dalzt U\.'Hrf<'r~ dfP..;kat e
dinı~: 

n. en wcm liegt es? suç kimde? 
b. Wessen Schuld ist eı.? hata 

kımin, kabahat kbnin? 
c. gern Ha.ndarbdten me.clıea_·el 

ı. leıinden ho;ılnnmak. 

d. er arbelt@t wfo <'in Pferd, e. 

'* gibi çalışıyor. 

e. dt!r Phıtz llt ~. bu yer 

tutulmUjtuı. 

r. achwer lc:men, g1'ıı; ~n

mek, kalm kafalı olmn. 
g. eich auf den Bekten hattıett, 

ayakta durmak. 

h. sehwach bcgaıbt se:in, kahrı 

kafı\lı olmak. 

ı. Nutzen zieben aW! -.... den 
istifade etmek. 

j. fa.Men Sie ihn a.n, oou eiia

desı tutunuz. 

"Fakat bu t.esUm veya uşak olmak demek de ğild i r. 
Türk daima ve dalma efendi yaşaya cak t 1r., 

''Beşeriyeti bir kogun sürüsü gibi çenber 
muhal bir hülyadır,, 

• • • 
ıçerısıne 

almak 
MebuManmmn yurdun her 

tarafında vermekte oldukları kon
fcranelara de\'am odilmektedir. 
Meclis re.la vekili Şemsettin GUn
aJtay. dün ikinci konferansını 
saat 17,30 da F..minönü halkevi 
salonlılnnda çok büyük bir kala. 
halık ve gençlik kütlelR önünde 
vPrmistir. 

Konferansta vali, ido.rei örfiye 
komutanı. şehrimizde bulunaıı me 
buslar da ha.zır bulunınu.qJardır. 

Dün verilen bu konfcranBtn ö-

(Bu .u&ueda okuyur.ulanau•• ı•· 
utııenlh yannldlııki k•,..ı. ı.frltlı t (' 
ı:-öadel'Meklfti . 
~\'LE.l.'Of1': TICIU,l'Fl.1!:K1, ' " AKA • 
M.\, t~ \.'P1RNll. Al.Dl. MTIM 
gil-l tlc-ari ~ lmk ohmy .. kö· 
tlik Uiialım,....... M!Jrohurur.) 

zünü, okuyucularımıza veriyoruz : 
Sayın yurttaşlarım; 
Son cihan harbinin her gün aı

zettiği yeni ve başka başka man
zara ve fCkiller inııanlarm 888.bı 
i!zerinde bir huzursuZluk tevlit 
cbniftir. Bu tesisin vatanda6-
larımız aııunnda görülmesi pek ta
biidir. 

Devletin tuttuğu siya.9et duru. 
mundan vatandaısları haberdar et
mek, parti genel merkezi tarafın
dan faydalı görUlmUş ve bu husus 

un Ankara ve İstanbulda iıfuı ŞC- Alman \•e Japon rieali, şüphe ~ 
reft bana bahfolunmuştur. ki, bu meselenin müzakeremyte 

Tnniye cumhuriyeti lcaraJduğu meşgul obnaktadırlar. 
günden itibaren takip ettiği si- Beşeriyeti bir koyun sürüaıü gi. 
yaset şartlarım değİljmez bir E'Sas l>i çenber içerisine almak, ta.hak
olarak kahul etmfı;ıtir. kuku mümkün olmıyan bir hillya

Hükiımetin memleketi imaı· et - dan b~ka bir şey drğildir. Biz 
mek. büyilk inkılabın icap ettiği memleketimizi harbe sokmak i11tc
şekllde geniş hamlelerle ilerleme miyonız. Fakat bizim sulha m<':
adımlarmr arttırmak için hem i - butiyetimiz kayıL-sız ve şartsız de
çeride ve hem de dışanda kat'i ğildir. 
bir eilkfınun teminine ihtiyat; var. Biz sulhu seviyoruz. Fakat bir 
dır. şartla ki; başka memleketlerin m-

Cumhudyct hükumetinin dahil - sanlarının da bizim hilniyet.imirıe, 
de böyle bir siyaseti ne kadar istiklal ve bütünlüğümüze hürm~ 
muvnffaluyetle tatbik ctmifj oldu- kar olmalaı ı liiznndır. Buna uy
ğunu hepiniz bilirsiniz. Harici si. ma'dıklarmı ve 'riayet etmedikle
yasetlni de aynı şekilde muvaffa- rini hissettiğimiz gün, bugilnkti 
ktyetlc tatbik etmek ve istenilen Türk ordusu karoeııleıinin :rUlaM!lc 
sulhü sükfınu temin etmek için misalini dnba şerefli ve daha fark. 

• orıamektep mezunuyum, :lS y&§Ill de, yakm komşumuz Sovyet RW>· lr tatbike kadir ve hazırdır. 
dayım. Askerlikle btr lU~tgim yoktur ya ile ve diğer bir QOk devletler. Asırlarca istiklali için didin~ 
Eski tıttrflert mükemmelen ok•JT yaza le anlaşma yapmış, ademi tecaviiı olan bir millet. asln esarMe Uı.-
rmı. ~ktilo da bilirim. MUeaeaelerde misakları imzalaıİuştır. hammül edemez. Onun için mıı. 
kll.tı~li!t istiyorum. AZa kanaat ede lilçbir milletin toprağında gö:>:ii kadder olan akibet hPr zaman 
rtm. ısrckllicrin. B. K. rumuzuna tah olmryım, hi<: bir millete karşı kin. hür ve müstakil olmaktıı·. Bizim 
rire:ı ruüracıı.aUan. 

• Yeni harflerle mükemmelen dak. 
uıo oı•en orta tahsilli tecrübeli genç 
bir l'ün bayan resmt. buaual daire ve 
m~lerde iş aramaktadır. Ibtl-

husumet hisleri beslemlyen Tür - istediğimiz §ey ne teslim olmak 
kiye için bu. tabii ve zaruri bir ve ne de uşnk olmaktır. <Şiddetli 
siyasettir. • . alkışlar.) 

• Ya:. 24, boy 176. siyah mırcık yacı olllr.lann Şehremini Edalkadm 

Türkiye cwnhurlyeti bugün ele • Tarihin karanlıklarına gömülen 
aynı siyaseti aynı samimiyetle ta- devirlerden beri bütün milletlere 
kip ve cihan sulhunun temini 1- efendilik etmL<ı olan Türk. daima 
çln çalL,ntaktadrr. Fakat vatan- ve daima. efendi yft.§ryacaktır. (Sü
daşlar, bfdın bu halisane ve sulh. t·ekli nlkışlar.) 

saçlı, C:evlet. 'memuru, alkol kullan. soknıtı 18 numıırada lllet adresine mtı 
mıyruı kuman olmıyau muntazam nı.caatıarı. 

cQyane emell~rimhe rağmen harp Hatip burada Gelibolu yarnna -
tehlikesi bugün memleketin kapı • tlasmdıı Türle kahramnnlannın u
smn kadar dayanmıştır. mumi harpte yarattığı şehamet 

yaşı)'B.ı:. bir genç sar~m veya esmer, • 1837 te•ellOtlilyUm. Uaeyı ty! d•· 
ıq.'30 yqmda dul veya k12 wıunea recede ikmal et.Um. Herhangi bir mu. 
boylu mütc.Msip vtıc:utlu ev ifier1n1 giderim Her ışı knbul ederim. J11tek. 
bilen bir bayanla eT\mmek UZ\A.IUDoo • etiı9e8ede bir ~ anyonım. Tafraya da 
dadır. lste!Uer (letucbel) nmızhlıt ya- ıue:tn (Er 'l'ılm) nımuzwıa bildirme. 

Vaziyete bakılırsa öyle ~örUnü- manzaralarını tasvir ve Türk kah
yor 1cl yakında tarihin ~k acıklı ramanhk destanını anJntmıs, (ıe
bk trajedisine şahit olacağız... cnvüzden korkan milletlerin dt\i -

pllınRIJdır. leri. 
Hatip bundan sonra mihver ıııi • ma tecavüze uğrayacağını, en bli

yaseti ve UçlU paktı mewuu 'hah- yük kuvvet ve kudretin tecrıvüzc 
~ede-tek bunun gayeııinl ve mahi- uğrayacak milletin kendini müda 
yetini izah etmiş ''e ~~cUmle de- faaya azmetmiş ve tedbirlerini 

ıs :!5 yıLflllila 170 boyunla. balık e. 
tinde yalnız bir anncs1 bulunan ince 
ruh!u temiz ka.ıbll dul blr bayan e\'. 
i~nmek iBteınektedlr. t•tiyenJerln (lyl 

kt\lbl rL'lllZine mUraeaatlan. 

* .)3 kilo. ı.6ll },oy, keAtaue rcngı 
nçır m8vf g6iıU sa~ yapılı orta 
tııhsılli. maaşı flO llra, şerem bir moeı. 
!eğe e:ahlp bir genç, esmer, siyah 
kaşlı. trt kirplkll, siyah göı:!U klto.!U 
boyu •ıe mntenulp uıheitl az ev işlnl 
\"t\kıf hir b yan.la evlenmek llıtcmck
tcdlr. Arzo.ı edenler bir reırl.mle birlik· 
te ndrl'ı;tcrtnl (B . .M. 15) rumuzuna 
mek"·.ıpln blldlrmelerl. 

(Barlnya.n) ttlmlannızm Ue§rl için 
sıırllı adreslnJz ıazmıdır. 

I şçi Arıyanlar 

• Bir bayatı aranıyor - J<tlçUk ve 
~-a bUyük yaşı t5 den yukarı olrıuyan 
dü. ~ h!:illk bir Türk ailesini~ apartı
ma.nında yalnız ortalık ~ini göre
cek oir bayan arıtnıyor. A~ edenler 
göruımeı.: için hergtlıı !ki buçukta Şif. 
hanede mı-~rutlyet caddesinde Krl.znr. 
tem apartımanrnm ikinci katına mU. 
racaaL 

* Evvelce bir ttrkette •e pi,rangı,, 
gifelerınde çalıpu tecnlLcll blr ~enç 
yazıbaDelerde lf aramaktadır. Arzu 
edenler Beyoıtu Ağahamanı 64 numa. 
ra birinci katta (J.P.t ye müracaat e. 
debil:rter. 

• Llseııln 10 uncu amıflm devam e. 
diyorum Oğ'leden ııotıra bOf kalan 3-4 
eaaUmde çalt!Jmalc istiyorum. D aeııc
romence tahalltm \"ardır ve romen<:c. 
yi çok iyi biliyorum. Romence den. 
verebilirim. ı_ıttaJı m0eııı!e9elerde ça. 
ııoabllit' ve aynı zam~ urcUmao. 
ilk ta yapatılJlrim ... bUyeDIU g11:aete. 
sinde ıN • 10'7. Ziyaı re~ lltt!lıc. 

toıt!.ı müracaat edebil.iri«. 

• 25 '.'f&flllda)'m!.. Aı«erltk •otfem• 

yeni Ntırd1m. Ta.hallim orta ftçe ~ 
dardrr. Muameleye Aııuayım. Eakl Y.. 
nl yuı\an fevlı:a1We oltur JWWWllh 

Rerhang! bir naUeaeMede n.zl:e &lmalr 
tstlyorura. llltiyea~ri.D ZcegUldakto 
ballc tırim• lııı&ltUpMaıe memuru Bay 
~uri yanmda (H.Ç) ~m~ ııUratlt
mtlrıtCMUAn. 

• S6 y&flDdaynn. l'hmdaııı enel dok 

tor yanmıı.1 Çllllltftn. 'nndl ee lıfr dolı 
w .. ,.. dftci J&Dmda callflllU !atı· 
Yof'UID. JSDJebl,ae ,..,........, da bili · 

rtm. ~ .. -*- mGncaat· 
ıan: Tcıpapı rat-1t&D l:tılmefea
"' llOkalr 10 aumarada b&J911 Zabei. 

• ~11\edt' okumaktayım. aile• ! vazı· 
yetım oıektepte olcunıama engel ot • 

ductıncan. ben de hayatımı kozan • 
mak mecburiyetindeyim. Herhangı 

bir mtıessesede •eya ynıuhanede kA. 
tıpllk yapabilirim. arzu edenlertıı Eıı 

Sou Dakika gazetesi •aıııtaslle (M.ı,ı 
rumuzwıa münıcııatıarı. 

Dersler 

• 0"tnmektcp •• l15e talebelcr!ne 
ehven bir fiyatla rlyazıye •e flY.lk derıı 
teri •ermek t.ıı'Jyen bir genç .,ardır. 

Jııteklller1.n Haber gıızctestnd~ M M.A 
rumuzuull mUracaaUarı. 

miştir ki: almış bulun mnsı lazım olduğunu 
"- Milletlerin ha.klan me3nı söyledikten sonra, bunun mUsbf\t 

ve haklı hiçbir sebebe istinat et - ve menfi iki misali olarak Fran • 
medt'n nngillsni bir hücuma uğ- sa ve Yunanistanı göst<>rmi.<ı, 
ruyor. Bu vaziyet karşısında yer- Fransanrn i.unilılalinde sınıf mü
yüzllnde huzur ve silkun beklemek cadclclcrinin mUhim roller oyna
lmkanı olmasa gerek... dığoıı tebarüz ettirdikten sonra 

Mihvercilerin büyük tantanalar- sözlclini şöyle bitirmiştir: 
la ilim ettikleri ycni nizama ge- "- Türkiye Cumhuriyeti ku-
Unce; bu henüz vuzuhla üade e • nılduğu gündenberi dirayetli ida • 
dilmiş bir esas değildir. Muhtelif re-.si sayesinde memleketimizde hir 
memleketler matbuatının. fikir a - bir zaman sınır mücad€'lel0ri ol· 

· damlarmm bu yeni nizam hakkın- mıuntştır. Türk milleti tek bir \"Ü-

dı:ı.ki vazılanna bakılacak olunın cut, tek bir gaye arknsındnn ko -
·~ mezunuyu~. Almanya~a mli bUtiln dünyayı muayyen devletle- şan müttehit bir millettir. 

tıendlıı .... k tatı.snı gordUm. latf~enlere 1 rin hükmi nizıunı altında topta. Birliğimizi ve blitünlüğUmUzü 
e•ler1.ncıe hususı Almr:uıca •e tUrkçe mak iktmadi ve hatl.A kültürel Jhlfıl edecek, hainlerin hnr•'kNlf'
der'!llert •ermek !atıyorum. Arzu eden 

1 

bir İnhL~ar altına almaktır. rine ka111r en büyük güvenimiz 
~rlıı Ha'>er gazetesi vasıt~lle 1 A..ı.t. I Eğer böyle i.4'e, bugüne kadar bu milli birliğimizdir. 
... . ) nımuZUDa milracaatlan. hür ve mUstakll yıu.;amf6 olan Türk tarihi gösterir ki, Tiirl: 

• Ist. Üniversitesi kimya mUben. memleketlerin hüniyet ve istiklal- mlleti ne zaman birli{;'inl kaybet. 
di.Bfylm. Fizik - Kimya • Umumi rl- lt>rine veda etmeleri zarureti ha - migse, varlık ve istiklalini ve biı-
yaziye derslerini (tUrkçe. franeızcıı l s•l ol3.<'akttr.,. tünlüğünü kaybetmek tehlikesin<' 
otamk veren tecrUbcll blr hocayım H ti b d hü · t n P un nn ~ra mye ve- düı;ımüştür. Ne zaman birliğine sa-
oıınınluk • Dc\·Jet • Deneme imtihan. i~tlkldl mef'humlarmı kıtmca izah nlmış. onun kudsi ha\'zası dahili, 
lBrına haznınnmalc lstiyenlcr {A B.C. ettikten sonra demi~tir ki : ne girmişse en müthiş kU\'\'Ctleıi 
Kur) remzJnc mektupln lılldirsinlcr. "- Ötedenberi memleketimiz ycncrı:-k varlığını muhafaza ve i. 

Satılık, kiralık 

* Kadıköy Tr.ldeftrmeni Ar.lziye 
hamamı c!varrndn ~rcfoğlu sokağın. 
da 6 numaralı ev s:ıtılıktır. 9 odn, 2 
mutfak, 2 hamam, bahçe \'esaircs: 
\"ard:r. Hertaraf a yakındır. lçıııdekt 

iare müracaat. 

Mütelerrilı 

Sabllk villa • Florya - Kalltarya 
asflll~ Ozcrlnde beş oda, b3nyo vcsa_ 
lr m:xlem ihtiyaçlan karşılayacak 

bir f!!llildc t50 metre murabbaı bir ar 
aa Uzerine inşa edilmiş bir vlllAt yedi 
bin l!rayıı satılıktır. lstlycnlerln ~ör. 
mek "~ görtışmek için yerine mUra. 
c..atlu'ı. 

Aldırınız 
A..-f• ~__..., y ........ . 

••rncuıanm ...... ıar.. ,.ı .. 
..-u.:p&&n IU.relııaa~atzdea "-",.. 
.. -..r:aa -ııe_r. lrad&r ••J'9 .aa• lT 
Ntı ... ra aldır.alan rt• Mıaı.r 
(F.T. 1291 {D.80) (A.D. 122) (Sadık) 
(Bulmu1' 3 t (Şans) (GERÇEK) 

!S.P'.S. 22) (Ciddi) (Deniz 3001~ 
cF."'.:. S8> (K.t.Ş.MET> (Evctment) 
•(W.X.Z) CC. 3•) (R.F. 18) (Bay 78) 
(Fenerbehçe) (Bay Si\) (tJ'.Z. 11) 

'(A.B.C. KUR) (R.ö. 26) (A)' 120) 
o(Putl!.W!) N . K.) 

ha.kkmdalri duygularını, ihtirasla • damo etmiştir. 
rmı saklam.A~a lüzum görmlynn Milli mücadele devresindeki gi
y a p t ı r d ı k l a r ı harita- bi heyecanlı ve imanlı yaı11yahm, 
lurda tahayyül et.tikleri y o n i büyük tehlikeler kar§ısında TUrlt 
imparatorluk huduttan içinde Tfir. milletinin şian böyle bir durum 
kiyavi de di.i{er memtek~tler gi - olabilir.,, ı 

bi, göstermekten çekinmiyen Mu -
solini 1talynsmm harekatı Türk!. 
ye cumhuriyetini bu ihtira.sa kar. 
şı tedafut bir vaziyet almağa 
mecbur ve sevketmi~ir. 

Musolini, açıktan açığa eski Ro
ma imparatorluğunu ihyn edece. 
ğini ileri sürüyor. Bu tahayyülü 
da.ha canlandırmak ve ltalyanl:ın 
hu gaye etrafında toplamak malt. 
s::ıdmr güden Mosolininin Arna
vutluğu lııgal edişi, gizliyemedi~i 

bu siyaseti fiiliyat ıııahaııma koy -
m&k amılnde bulunduğunu g&tcr
mİılj oluyor ... 

Şemı!ettin Gthıaltay, bu harpcı1· 
yane emeller karşnımda büttın 
tedbirleri almış olmakla beraber, 
mem.leketimizin yalnız Yunan it
tifnkınn gtlvenme!li mümkün ola. 
mıyacağmı söyliyerek lngiliz itti
fakını imzaladrğmıızı, bu ittifakın 
şimdiye kadar ate11in Ya.kın Şarka 
intikaline mani olduğunu fakat. 
bu hfıdisclerln inkişaf' ettiği sırada 
mihvercllerin evveJl Akdeniz ve 
Avrupa;-a inhisar eden bu emelle.. 
rlni nihayet Okyanus adalarına ve 
Amerikaya kadt\r teşmil etmek nt
yetlnde olduklarmı 8'Sylemlıj ve 
demiştir ki: 
•·- Şu saatte BerlindP birleten 

Ba balta yapdacak 
milli lılme maçları 

. 
Milli kiime komitesinden: 

1 - Bu hafta yapılacak olan 
milli tüme maçları Fencrbah~e 

ıtadmda yapılacaktır. 

2 - Birinci oyun Fenerbahçc 
GaJataaaray B. takmıları !!laat 13. 

3 - İkinci oyun B~kt~ - ts
tanbulspor saat 15, 

4 - Üçllncü oyısı Fenerhahçe -
Galatasaray saat 17, 

5 - 17.diiıama mahal ka.lmaına· 
sr için gişeler saat 12 de ı.çıla

caktır. 

6 - Duhuliye biletleri 40, tri-
bün biletleri 75 kuruştur. 

T - Spor muhnnirl ariı:adaşı.· 
rm karnelerini bölge spor servi -
sinden almaları riea olunUT. 
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llıı~ Binlerce perestişkfırlarm:z ol 
u unutuyor musunuz? 

t'- Sinema p!:rdeslndc görUnen 
~~e perestlf eden prest.işltar. ... 
lert- Canlısı önllnde diz çökeceh· 

Qıtıhakkak ' 
fı.~nıeıya, h~una giden bu ilti · 

llzer1ne: 

•• - Acaba? Bundan emin m.is.f. 
"'•? 

~ ŞUphe bfle etmJyorum. 
\> llvertede ilerlerken, Kornclya 
t6lrboronuıı hafifçe topalladığmr 

l'trek sordu : 

~ - 'l'opallıyorBunw:, eski bir y~ 
llıı? 

Cllldll: 

~ liayır, yeni bir yara, tngtı .. 
~Yken bir otomobil kazası ge-

' Yere dilştUm. 
~ Geçm~ olsun, bu kaza Lon
llııı! ı:ru oldu? Bana orada baş·. 
~ aıı fevkalAde bir şey geçme -

V l &öyleml§tiniz. 
•riıoro tebessllrnle: 

ılı. - lla.yrr, kaza Londrada olma.. 

' l3ir köyde mi? 

~Cet nıOtE'" .. k':r: bulunarak cc • 
""ercU. 

>t;:- Evet. çöld gezmek. lngiJtr. 
liıtı: gezmekten dah az tehllke-

~\:ı~rneı~ a mehtap altında parlı-
den1z.. bakarak: 

Do;;rudur, nakliye va.srtaları 
llkÇa kazalar da çoğalıyor. 
~I denize bakarak susuyorlar-

~
~ Varboro, bir clgara içmek ıçln 
t : _cebine soktu. Cebi bUyUktU 

Çtııde clgara paketinden bqka 

~ bh-çok şeyler vardı. PaketJ 
llrrrke_n güverteye bir sllrU k~ 
\'i nıektup dökUldU. Varboro, 

111tınak için eğildi Kornelya ona 
~ için rüzghm sllrUklediği 
~dm peşine dllştll. Nihayet 

t'fı Yakaladı. İçinden kullanılma.. 
~bir tren bileti çıktı. Bileti a • 
\r eıe göğsOne sılkiadr ve zarfı 
~toya götUrdll. 

~' İ§te, rüzg~rm 6Urilklediği 
~ 't'lr. mektubunu iade ediyorum. 
er: 

~'Sizi temin ederim ki bu blr 
tolbektubu değildir. 

tneJya alay ederek: 
ıı..ı.':- lnklr etmek iatiyorsunuz 
~nıl? 

~' İnanmıyorsanız mektubu si-
't~Yaynn, veya siz okuyun. 
~clya, Varboronun ha)Teti 'lnda mektubu baştan sonuna 
~ okudu ve bitirdikten sonra 

ra btralrtr. 

' &..... Sır oteı hesa.bıyml§. dedi. 
"IQ'a mevzuu deği§tirerek: 

~' liava serin, gidip kendime 
)ı 'tll re•Ireytm. 

~~la. bir aey ~ylemeden uzak. 
~ Cer, tekrar gelir UmlPJyle 

~Vakit epeyce ilerledikten 

I~ 
~ 0 kadar. Ben kalbimi yalnız 
~ \'erdim, seni ilk görü~te sev
~~~ya ! burada hayatımm 
\..~ırırseıc, oturduğumuz yerden 
"Q)a}arı fethedebiliriz. 

~di gel, Lukreçya! Beni red. 
\ti~ beni kmna ! Ben hem ~en ı 

b· ~ven bir ~~ıkm. hem de se
~~ lltıaye eden bir yurtta.~ınım! 
>~· burada orduların yapamı
~ işi görtirfiz. Padi~ah l stan· 
''Yokken, ko'ayca yapacağı • 
t~ ~Yı~ rnfihim işler var ki. Luk
~! ·:ürk sarayını, Türk hO · 

till.i içinden vurmak için 
~ daha güzel bir fırsat ele 

§~';'anın tahammülO kal • 
' ~ı. Greçyu, onun dayana -
~ 8on kuvvetti. Son des
~,l Onu knmak istemiyordu. 
\ ı.~~' gidinceye kadar kendi -
\ ·~ görünıneğc karar vermiş-

~9'3'a elçinin yalvardığını 

Yazan: OTWELL BİNNS 

sonra kamaraama Ç4:kildl. 
Ertesi sabah kahvaltı eanaaı&da, 

onlan aradı. Göremeyince kama • 
rotlardan birine sordu. Kamarot, 
bayanlardan blrin1n ha.ata oldııfı;.. 

nu &ayledi. 
Oran limanına gelinceye kadar 

görUnmediler. Gemi nhtıma )'&Daf 

mak üzereydi. 
Cef Varboro, ıubay Oniformaaı

nı giymişti. Kadınlan, bagajlarm 
yanında buldu. Yakla3tJ. Komelya 
onu lln.ifonna ile görUnee: 

- Demek tekrar uker oldc. 
nuz binbaşı Varboro.,, 

- Evet efendim, vazife tca.br. 
- Demek bizi gezdl.remlyecek. 

siniz? 
- Böyle ~erefU bir f§1 Ozerhne 

alamıya.cnğm1dan dolayı çok mu • 
teessirim efendim! 

- Arkadaşhğmımn Sid! - bel 
Abbaada da devam edebfleeeğinl 

mnarnn. SergUzeetlerlnlzden va • 
klt bulabilirseniz sizi Oran oteJlr. 
de akşam yemeğine bt>klerim. 

Varboro Sidl - bel - Abbaaa gi•. 
memesi tc;in komutanhktan emir 
almıştı. Bunu gtzlemelr llzımdı. 

Tebesst1m ederek cevap verdi: 
- MaalmPmnunlvet. vaziyetim 

mti3aade ederse sizi yarm raha•. 
sız ederim. ~ 

- Yarm olmazsa ,ln>Ur gün mu
hakkalr beklerhn. 

- Hayhay efendim. 
Enfd Standia, kat gl5zJe, Cef 

Varboroya nhtnnt işaret ediyordu. 
Varboro kadmlann ellerini sıkar
ken yan gllzte nhtnna baktı. Rıh
tımda, Greek sokağmda b8fmdan 
zorla deft>ttlğl uzun boylu lrtyan 

adamı g5rq~. m tf r.r 11 I• "' 
~emJ rdatnna ~. 1ıbhl. 

ıı kendi.sini beklemem icap eden ıı
damı anyordu. KendialııJ bekllyen 
asker blnb&§YYJ g6rUnee, ihtiyat 

tavsiye eden bir işaret verdi. 
Cef Varboro geriye çekilerek: 
- Allah Allah, bizim Jaka ne 

oluyor? Karaya çıkmak için acele 

etmeli. 
Bay Sta.ndlf, sırtım çmrerf'!k 

kadmlar ve bagajlarla me§gul o .. 
!urken merdivenlerden hıdl. Jık o
na doğru koşarak: 

- Binba~ı. çabuk acele ediniz, 
dedl 

Yarboro ir;i şakaya döJrtO: 
- Ne o Je.k? Ne oluyoreun! 
- Binba§ı! Beni, ısu rrhtnnda 

gördiltfintiz adam 1000 frankla 
snbnalmak l!tedl, kendisi herha.J • 

de bir Amerikalı. Binbapm, bakm 
bi:r.lm tarafa b3.kryor; acele ede • 
fün, sokakta bizi bekllyen bir ara
ba var. 

Cef Varboro. arka.mıa bakma • 
dan arabaya bindi. 

Baba Jak arabacıya: 
- Atlan tatlarcasma sllr, ~a -

buk gitmezsen seni çatlatrrnn ha! 

(Deoomt var) 

görünce yerinden fırladı: 

- Benimle geliniz öyleyse. .. 
Dedı. Greçyuyu bal1~ye indir. 

di. 
GrtÇyu şaşkın şaşkm genç ka • 

dının yüzüne bakıyordu. 
Yalmm rıhtımı üstünde yanar. 

bir fenerden süzülen ışık aıtında 
Lukre-çya birkaç asniye teıeddlit 

ettiktensonra, bahçenin bir köşe -
sinde durdu: 

- Buraya bakınız sinyörl 
Ve Anastamn üstündeki Çırtliyil 

a.Çarak sordu: 
- Burada yatan kadını :am • 

yor musunuz? 
Greçyu yere iği!di •• 

Ve hayretler içinde titredi: 
- Evet.. Anasta.. Halbuki bcıı 

onu evınde aramıştım: Derr.ek o, 
buraya gelmiş.. 

- Benim geldiğimi sezmi,. Bu. 
raya gelmışti. Ufak bir ka,•ga<ian 
sonra ... 

Lukreçya sözfuıü tamamlıya • 

~~ -• €#" 

PENBE BLUZ 
Yazan: Nez he Muhiddin 

Küçll:k ff!r oduı.nda bulanık bir 
JO.k yaaıyordu. A.ktamın alaca ay
dınlığı giren daracık pencerenin 
önUnde, sevimli baaı pembe bir blu 
zuıı ince ve zarif işlerine eh'ilmi§ 

olan genç kız birden feci bir çığlık 
kopardı : 

- Görmeyfonım ? •• Hiç gönniyo
rum anneciğim 1§ığ1 yak!! .• 

Halbuki l§ık yanıyordu!, Mangal 

bafmda kahveainf pi§lren ihtiyar 
kadm bu acı feryatla bir deli gibi 
yerinden fırlıyara.k kızına kogtu : 

- Macide! Yavrum!. Ne oldun? 
!§Ik. Işık yanıyor kız.m !. 

Genç kız korkunç bir şeyden ka. 
çıyormu§ gibi güzel baaını anne&- 1 
nin göğsüne aaklıyarak mut.hl§ bir 
Jztirapla hıçkırıyordu : 

- Görmiyorum.. Işığı görmlyo
rum !.. Hiç biı şey görmiyorum ! .. 
Kör oldum anncci~im !.. Kör ol. 
dum ben. •• 

İhtiyar anne. bembeyaz dudakla. 
n Utriyerek yavnıaunun betbaht 
başın· kaldırmağa, meaum felAkete 
ınanmamağa, inandırmamağa ~ 

lıyordu. 

- Olur mu bu biç evlldım? _ 
Kabil değil! ••• Ceyı&o clbi güzel 
gözlerin Allaha emanet.. Macide 
Macide! Kaldır batuu çocuğum .. 
Birdenbire bqnı dönmllştllr. Bana 
b.:ı.k yavrum .• Bak bana Macide!. 

Genç kız acı bir al.lkinftJe bqmı 
kaldırarak gözlerini açmafa çalıatı. 

- Hayrr anneclffm.. Oh hayn 
görmiyonım!. Seni bile ıı:ö-m.yo. 

rum!. Yarabbi yarabbi!. KlSr ol
dum •• Kör oldum ırtıt! .. 

Zavallı ihtiyar annenin dili tu
tulmuş gibiydi. Söylemek istediği 

boş ve manasız kelimeler dJ.llnJ bir 
• l • 

p;ıengene Pbi kmtın)·ordu. 
İJd b&htas; Jdlnjdmls biçare, biı 

aefll ve metruk yer odaamrn peri
şan duvarlan arumda birbirine 
sarılarak, hayatlannın acı ve mih 
net dolu Jı1craıılarmı eöyllyen ha
zin hıçkmklarla aaaUerce ağladı

lar. Kimseler onlan duymadı. Ha. 
rikulAde bir aanat ve emek -mahau 

Ihtiyai- anne bu §efkat ve mer 
hamet dolu sesten 003tu. Yüre
ğinde katılaşan ya.~ar buruşuk 
yanaklarında mebzul bir tufan 
gibi boşandı. 

- Allah . sizi mesut etsin. . 
Çünkü size ver~k hiç bir oeyL 
miz yok.-

Hiç bir şeyimiz. .. Ah o pembe 
bluz!. Doktor Bc.y •.•. Biz çok fa
kir insanlarız.. Kocam çoktan 
öldü.~ Kimsesiz kaldık, yavnım
ra ben çalışıyor... Nafakamızı 
çıkarıyorduk. Fakat sağlamdık .. 
Gözlerimiz görüyordu. Onun, Ma 
cidemin ceylan gibi gözleri var. 
dı ... Onun ~zel g_öileri kapanın-
ca artık benım elım, ayağµn tu
tar mı! •• Çok çektik. .Meğerse 
,ne kadar mesut imişiz!. Ama 
nankörlük etmiyorduk. Halim.iz. 
den adeti. memnunduk. Yavru
cuğum bir sene evvel Kız Sanat 
mektebini bitirdi. Çok güzel i§
ler öğrenmi§ti .. Çok hünerli ÇO!t 
marifetli parmakları vardır onun 
doktor bey... Yavnıcuğw&un 
yaptığı işler el dokunmamı~ gi. 
bidlr. Güzel güzel işler İ§lerueğtt 
başladı. Hayatımız daha dil?.eldi. 
Durmadan çal1€tyordu. Evlatcı
ğım... Hiç hatırıma gelirmiydi 
bu Allahnn!. Daha on dokuz ya
şmda ..• Bazen başcağızı ağırırd.ı 
O zaman ona tatlı tatlı masaJlar 
anlatarak oyalamağa çalışırdım. 
Nihayet.. Of yarabbi of!. Ah o 
pembe blm!. Ah o pem~ bluz! 
Öyle ince. öyle gUzel. övle de 
güç bir işti ki.. Qnu yirmi liraya 
mukabil işliyordu ... 

Genç doktor ayağa kalkarak 
bir köşeye büzülmüş olan kör 
kızcağıza yaklaştı ve onu ince 
ve hünerli ellerinden hafifçe tu. 
tarak açtığı kuvvetli bir ı§ık 
hUzmesine doğru götilrdil •• 

Dıtiyar kadın iki eme göğsü
nü bastırıyordu. Macidenin gör· 
miyen iri siyah gözlerinin pınar 
Jarında saf birer J!lrlant~ya ben. 
ziyen jkLaafula yas p;ıilıfaraft 
doktQTUn temiz ellerine dll§tU. 
Geniş oda h~sııs pir silkutla de
rinleşm iş gibiydi. Birder. genı;: 
doktorun ahenkli sesi duyuldu : 

- mzmızın göilefr yakında 
görecek !. 

lhtiyar anne bir sevinç çığlı
ğından sonra doktorun diZlerine 
kapandı. Genç kızın görmiyen 
gü?,e} siyah gözleri ha)ratm en 
mesut bir tebessümlle I§Jldadı . 1U olan luymeW pembe ipek bluz, 

nihayet uğnında gfü:lerinln ıuı~ 

aönen genç sanatklra hUnnet ve 
minneUerlnl &ayliyormue gibi ses
siz sessiz yerlerde ıUrtlnUyordu. 

Zavallı anne gülüyor, ağla.yor 
. ve sayıklıyordu : 

••• 
İhtiyar ve betbaht anne tJtri-

yen ellerini uzatarak kendisini cld. 
diyetle dinllyen genç doktora yal
varıyordu : 

- Krnnı, Macldeml kurtamıız! 
Görınllyor. Artık hiç görmUyor 
evlfi':iım ! .. KomşunuruZ.. Bu va
kit... Bu geç vakit sizi rahatsız 
etik .. Fakat hiç kimsemiz yok 
bizim .•. Birdenbire bu f~lakct 
karşısında sizi hatırladım ve he. 
men yavnımun koluna girerek 
size getirdim. Bizi kovmayınız!. 
Sakın bizi kovmayınrz .. 

Genç do~rtor müşfik bir sesle: 
- Ne mUnıuıebet!. diye ce

vap verdi. 

- Doktor bey! .. Benim mer. 
hametli evlA.dım .. Sana bu yanık 
hayatımdan başka verecek hiç 
bir şeyim yok .•. Macide.. Mad
dem görecek öyle mi .• Sire ha
yatrnı feda olsun! •• 

Genç doktor mütevazı ve mil§ 
fik bir gülüşle : 

- Sizden hiç bir şey istemi. 
yorum .. dedi. Ameliyat blhp de 
Macide hanımın gözleri tekrar 
dünva ı§ıı'!Fma kavuştuktan sonra 
bana yadi~ar olarak o pembe 
bluzu veriniz. 

*. ~ 
Bir hafta sonra Macidenir. 

gözleri açıldı. lkinci haftanın 
başlangıcında güzel Macide göz 
lerini kurtaran genç ve müşfik 
doktorun kolunda nikah daıresi
ne giderken şık tayyötiinUn a!tı. 

.Topkapı · SarÇ}yrna giren 

.cA·~us· .LUK,REÇY·A 
Dorduncu Murad 'devrinde bır Venedıl< öval osının kıtı 

. ~ Yazan: İSKENDER F~ SERTELL 

madL 
Greçyu dikkatle cesede baktı: 
- So~umul). •• 
- E\ct. Yaşıyor mu sanıyor -

dunuz? O öleli birkaç saat oldu. 
' Grcçyu sert bir sesle sordu: 

- Onu~ mi öldürdün? 
- Hayır. Kendı kendini ôld~-

dii. 
- Kabil değil. O, kendine kJ -

yacak kadar budala bir kadın de
ğildi. 

- air kaza neticesinde öldü ... 
Taraçada konu~11yordu. Üzerime 
atıldı: "Burası benım evimdir. Yi
ne mı geldin]" dedi. Ç.Ok yakında 

gıdecl!ğimi söyledim ve göğsOnden 
ittim. Taraçadan "bahçeye dü,tü. 
l~te hepsi bukadar. 

Ve uşağa reslendi: 
- Haydi, sen de gel anlat. bu

gün burada olup bitenleri .• 

Uşak koştu; efendisine Anasta. 
nın tuaçadan bahçeye nasıl dü,. 
t .. w.i'lü ve bu kaza neticesınde Luk 
rnçyanın ne kadar üzüldüğünü an 
lattı. 

- Kabahat kimsede değil. sin
yörJ Ar.aşta boş bulundu ..• Tara
ça .tan düştü. Bu kaza her zamal" , 
hepimizin ba;;ına gelebilir. Ben 

size kaç kere rica ettimdi, şu tara· 

':Yırtılmış şaheser,, 
(Bu paıçalaıı 

ihtimamla toplayınız) 

BüJWı mllMbcık'llllW netloel~rıdlrecek uc bGJ11k mtJ..bakadaa tıtrınM~i 

ae ,....dik. ISu mtbıab ı.kaow acıı .. Yutılmı' şahı:&er.,dir. 817 parr.a p:.ın1' 
ed1lm1t bo şabeı;crlo pıar~;ularmı k>plıyacak, blrlblrlne uygun ccJe-

ca pıı.rça edllmlt bu şt1heserın parçalarını toplı.vacak, bmbırıne uygurı 
gelecek bır surette }'apıştıracak ve meşhur tablo>u ortaya çıkararak 
b~n~n han~ı ressamın eser1 oldu~unu vt J:angı müzede bulunuuğunıı 
soylıyeceksınız. 

ilk mllaabakamızda yapılacak te> ban.t:uı ibarettir. Bütün /XlrC"aların 
tıCŞTı tamamlandıktan sonra on be~ gftn ıçınde parça!an muntazam 
bir surette yapışt11aralt vücwte getırdığınıı resmı. tablonun ressamı 
nm edını ve tablo11urı hang1 müzede bu.mıdıtğunu da yazarak üzerıır 
de saıılı Esim ve adresınız yaıılı zar1 ıçı'le koyacak ve zartı başkası ta 
rafından açıtmıyacak şekılde muhiirlıyere'l. 6 net noter Galıp Bıngo 
le teslım ıdılmek iaere ıdarehencmııze ıeı,dı edecek ve mukabiltndf 
ıdarelıanemızdn sıra numarası taşıyan '>11 numara alacok&ınıı. 

Zarfların ıçine ;ımdı;,;e koda1 gttzet ~mızın başlığı vanında neşretJı. 
ten ve 365 numaraya kad01 :ta devam •decel• olan kuponum koyma 
ya lüzum voklu1. B:ınlar Uç mllMbaka blttıkteo ve mllsnbakalarda aı.anıı· 

dıktan ıonra beill) el"? ıllınma) a a;ellndl "• oiUJI" ~österiıcct'l.'tlr 

Milsabakeıardt. kazanm~ bulunan bı1 okuyucumuz bızt bu ~ 
pontarı tam olarak ve:emezsr ı :ltün lwkJ;ını zayı edeceğını bılmeu vt: 
bwjıarı beuellerını 1aemek .stcse aohı Jc;:>t:lasız olduRunu bılmfluür. 

Büyük bh· fırsat 

htarehaucmb. .. r:lU!iıtbakalıınmızm l;-ı1ay1'ı~ı ,.e ~ulbf>&I ka~ı~tnda tı6ylt> lılr 

ıırı.atı Kaı.;ırmak lıo;teını..-~,Clikrtıı nuıuıı.ıbııt·~ğlnı du)Unereı. nu ıcf'>ltl'rloe 

~imdi.> l' 1'8dıtı "cı.;mlş ._uponlıın ıamııınlay"bilmelcrlnc lınkltn ıı.:ızırlsru15tu 

Uu glbUuı. o..ı .ııU!i&haka oetinelenlp de nal uarnarını lılarehıınrmln t:oeltm 
t•dt'<.!klut mruana kıt.dar bUtUo llupoıılıırı ~cf:llcrlnı ocknıı.:k eur~ille ta 

uıımlllyablkt·.t:k.ler<Ur. 

Yırtılmış şaheser 81 parçadır. 

ıdl J pıırç~ya ayrılan şatıeı..t:rtD pıucuJaı. bira,) içlade tama!Df'ıı bltlrU 
ffil'l e ı;ul· ret ed.llcet"ktlr 

Hediyelerimiz 

1 utıp l'dllt'C"elı ''<' mllııabakanm ileUnU ,,t.> ttaftıodPn!Pr ft1 ıu•dlyelerf b 
uuıaraı.ııırwr: 

ı - ~' 1 ıc teşrlnleVttl ı...ıo lO aqrlntıovveı llHI .ent'lll lçlndt yapb 
rı:ııeaıı \C 4,) da mut1tb11wnıll oldut;u kira UCJTtllıdeD a.carı tak9lt 
ll'rl~ ıum11tbak81arııwı.ı ootnı nallt'<tl'Dl' verllect"IL MUııabekalan 

mm ııoğru l\alll'CH'n Olr kl~toeıı tuı. oluru araanncla llltlbladl 
bu.turunda mr•a oekllı-t'ıt'lıtir. j 

1 - ıoe Un aaıdCI. 'l#vı ......,_mıyao•ı anAmda ,._.... Of'ICBHU 
ımr"adll ıuunnaNlk bet ldolyto wırm mWdUatı. tct kırkar lira J 

1 - ~ ura 1 l'l'!M"lU mUkAfaılbl Kaır.ananııyanlar a.raamoa çeki~ 
ırur'ada kaı.ıınacak blr kt,ıye ıo liralık pardeeft almak cmkkm 
ftl'eD Dil Kart. j 

C - SO ura 1 to •lraltı; pardf'atl almak !ıAkkmı a:rsnamryaalar a..-n 
da çeklll!'("#k arur'a<la llB'lJlnacak Ud ldely. ıa • llrtdı ı>anle9I 

almak nakıunı v·reıı ıtan. ı 

6 - Uert Kalan!ar arumda Qf ldlecP&i ırur'ada ~ kttlY" trtreı weelllı 

Ha beı at>oneoıil 

8 - Gt'rt ıuııanla! Bnölllela ı;ek.llt..'CCI> ıuu'l&da ~ lllşlye al.U &)'Wt Haber 
abonetot. 

Bir tavsiye 

ı - sı p:ırtayı blrlblrlnr ywpııtırmaya eltnh:df' en a:r <'" beş "9"9 ... 

ınnmadıtn oaşııımayınıı. . 
~ - f'at("lllıırın .;;eıınrlarmdan ketımeye tıaıtamadan bunu kalmcıa lıb 

ıuka\ıv11y11 renli"b olr k ·ıa~1• yapııtırdılltarı -ra kPHlnh! ft arattlf9aia. 
nnw bO~lett muka"'"BYD \"Dptttuılnu~ parçı.larla yapmo ld .ırJ lDıllt kAtı' 

ıuTnlıuall şaşırtuu:; nlmıuını. 

~-------1!1-na o pembe bluzu giymişti. Fa- ! . 
kat bayatı birdenibre değl§Cn Dr. /<. emôl Ozscuı 
gen~. ~~· yakındJ. ya~ılac~k dil· h'Tar yollan haıtahk 
ininu ıçın kıymetlı ve ınce ışlerle 
bezenmiş çehizini ısmarlarken ian müteha11111 
fa.kir ve ceylan göz' · i-u-j kızlara ıt.-yotı•ı t»Uktaı '~ N-. .,.. 

füzumundan fazla ücretler veri. -sıınoa Pe -vı Ustö u1ıaa""" 
yordu. o\pAm ~ı ı ttz.-tıı 

ça.nm kenanna bir parmakıık yap
tınn diye. 

Greçyu ne söyliyeccğini , ne >-a.. 
paca.iirrı bilmiyordu. Biraz önce 
Anasta için neler atıp tutmamış· 
tı! . 

Halbuki şimdi onun ölümün" .. 
~ "lk keder ve ıstırap duymuştu. 

Lukreçya, cesedin üstünü tek -
rar örttü. 

- O.lUn vücudunu ortadan kal
drracağmm sö.;luyoidunuz. Hal -
huki, ondan tabiat intikam aldı .. 
Si1.den evvel canını cehenneme 
gönderdi. Bu kadın er geç sizin 
başınm da at.eşe yakacaktı, sin
yör 1 

Gerçyu şimdi anlamıstı ki, A
nast~yı seviyordu. Sevmeseydi. bu 
derece üzülür. sarsılır mıydı? 

Ya"lr Lukreçya giderse, G~· 
yu, lstanbuldn Bizans devrinden 
kalmı~ bir hevlrr'" hmri\'en böv'e 
ı;:-üzeJ b:r kcı"'"Tlı bir daha nereden 
ele g~irecekti? 

• ...... mm ......... 

f av aş yavaş üst kata çıktılar 

Venedik elçisi düşünüyordu: 
- Şimdi, bu kadının cesedinl m 

<apacağız? 
He:kes, bilhassa komşular onun 

bura~ 1 ~ık sık gelip gittiğınl bi -
lirler. Yarın kocası bile onu bu 
rada.., arayacaktır. 

Lukreçya: 
- Göğsüne taş bağlayıp de°nuEı 

atanz. 
Diye mırıldandı. 
Uşak da aynı sözleri tekrarla.. 

dı. 
- Kimseler görmez, sinyör •. 

denızlıl dıbındeki balıklara ziyafet 
vermış olursunuz. 
U~k uraçada Halice baka.ral: 

kendi kendine sövleniyordu: 
- Ne olduysa bana oldu .. Yı

k?.•· k için çamaşırlarımı vermiş· 
tim .. P stelik benden ödün; para 
da a ı · Hem çamaşırlarım cit· 
ti. u~ı .. de param ••. 

( Devtımt t1t1r ' 
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Kendinize beyhude"ı 
Yere eziyet 
ediyorsunuz 

NEVROZiN 
varken ıstırab çekilir m i? 

Baı, Dlf, Nılle, lrlp 
ve Ü§Ütmekten müteve l lid bütün ağrı, ıızı, 

sancılarla romalizmaya kartı : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir . 

.... 
Devlet Demiryoltan ve Liman 
· i letriıe Umum idaresi ilanı .. 
lılu.tıammen bedeli 3170 (üç bin yüz yetml§) lira olan 2 kalem Bo8ch 

yedekler! 11.4.941 cuma. gtlnll tıaat 15 te açık eksiltme usulü ne Ankarada 
idare bina.sır.da satın alınacaktır. 

Bu i§C gtrmek l!:Uyenlcrln 237.75 (iki yüz otuz yedi lira yetınlıı beş ku-
1'11§) liralık muvakk<:.t teminat ile kanunun tayin etUğ!. vcıılkalan hamilen 
&Jlll gGn ek.'!lltmc saa.Une kadar 1-.omisyonds iııbatı vUcut etmeleri lAmn. 
dır. 

ŞartDame Atıkarada 

eeıft'. fefll!lnde. hminle 
matame d&ircsinde, Haydarpaşada tescllüm ve 
İzmir mağazanruta g~rOlebllir. (2278) 

"' .. . 
Kutwunmım bedel! (3500) liu. olan (10000 K;-. dekistrin (10.4.941) per. 

aembe gUnU saat (14) on dörtte Haydarpqada Gar btnaer dablltndeki ko. 
m1ayon tarafmdan açrk elaıl!tme •ıırullle satm almacaktır. 

Bu i§e girmek istıyenlerin (262) lira (50) kuruttuk muvakkat teminat 
w kanunun tayin etti~ vesalkle b!rliktıe eksiltme gilnli saatine kadar ıro. 
mtQona mll:a.caatlan IA.r;mıdır. 

Bu ~alt ll'\rtnameler komlcyondan parasız oJaro.lt dağıtılmaktadır. 
(2284) 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden verilen 

harici askeri kıtaatı ilAnları -----------· 
Blr ay zarfında. tealim ,artlle heberiae n o Jrart,aı t.a)Ul)1n edileaı 111imu.. 

nesi veçhlln 6.000 adet kayı§ yular bqlıgt ağlzl~ kantarma l5/4/9H cu. 
martest gflnU sa.at 11 de Çanakkalede ulreıi satDa alma komlayononda pa_ 
.zarlıkJa satın almacaklır. Hepsinin tutan 6:500 lira kati teminatı 975 liradır. 
Nllmunesi her gUn komU!yonda. görillttr. lM.eklil~ belli valdt.te komleyo. 
na g~lmelcrt. (2103 - 2«16) 

•• • so ton sabun almacaktır. Pazarlıkla. ebiltmeei 29.3.941 cumartesi günil 
saat 10 da Ankara Lv. Amirliği ~tmalma komiByonunda yapılacaktır. TalJ 
m1n b«Jcil H .fOO ltra katt teminatı 2160 l!radır. Şartnamesi komisyonda gö. 
rülUr. 1stcklılcrlıı bclU vakitte ko.mı:ıyona gelmeleri. (2157) (2250) 

• • • 
Beher kiloru 39 kunı§tan ıo.ooc kilo toz şeker çana.kkalede asken satın. 

alma komisyonunda pazarlıkla eatrn alınacaktır. thaleleri 15.4.941 cumartesi 
gtınU snat 10 da ynpıtacaktır. Tutan 7800 Ura llk teminatı 685 Hradrr. ls
teklilerln belli vakitte komisyona gelmeleri. <2177) (2308) 

lstanbul a'eıed iyesi 
ııanıarı 

- ' ~ 

Beykoz _ Akbaba • Anadulufent:ri yolunun lnpatı kapnlı zarf usulHe 
eksiltmeye :tonulınuştur. Keşif 1: aelı 26032 lira 69 kunış ve ilk teminatı 
1952 lira 44 kurutıtur. Mukavele, eksiltme, b6ymdrrlık l§lerl umuntl, hususi 
ve fenni şıı.rt.namelerl, proje keşif hUlAsaaUe buna mUt.etcrTl diğer evrak 130 
kunış mukabfllndc \füıyı:t nafıa mUdUrlllğündcn \"Crilcccktlr. lhalc S/4/941 
salı gtlnU saat ı~ de daimi encl\men'le yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz .. ·eyıı mektupları, ihale ~rih~nden sekiz gün evvel vllAyet nafıa mU. 
dUrlilğlino mürııcaaUa alacaklan fenni ehliyet ve 941 yılma alt Ticaret o_ 
da11ı vı:-•lkıılarflo 2490 numaralı kanun un tarifatJ c;.evreslnde ha:zıruyacak. 

lan teıdlf m"ktupl ınnı lb:Lle ı;ünU saat 14 oc kadar daimi en<:Umenc ver. 
mclerl llizım\llr. (21'14.) 

)lektepliler 

_""° .... ~...,,.. - ~~ 
Ba~·ram, seynm, tslt~naya niha}et ,·ermez. Noel günü bilo ~h5ılmıs 

" "' maldnP.ler dönmüştür •.• 

tondrada \~ 
hayat 1..\ 
nasıl · ~ 
geçer 

(Bas tarafı 5 iııdde) 

mektedir. Bir <lilımlan tayyaresi 
Londra ufuklanndıı. görünUr gö .. 
rünmez derhal Aturican yükselir. 
Balo~ baraja.in dilşmn.n tayyarclo 
rini çok yüksekl(\n uçmağa. mcc • 
bur ettikleri için kullanılıyor. Tay 
yare diı.fi toplarnıın baraj ateşi i
se cok kuwetlidir. Baraj ateşinin 
ne olduğunu görmiyenlerin tasav. 
vur etmeııine imkan yoktur. Top
lar sanlleree gürler ve bu güriiltü 
kulakların tahammül edcmiyeceği 
cehennemi bir şekil alır. İştt> bu 
güriiıtü arasında Alman tayyare-
leri bombalar atarlar. Alm'.lnların 
çok iJ; nişancı olduklarını sanm•. 
yorum. MPscla ben bir tayyare hu 
cumu esnasında üzerinde on iki 

tayyare moydanI bulunan bir sa -
hanm Alman tayyarecileri kadar 

J..ondrada büytik b1r nuığıu.a diisü
riilmiis Alman tayyarel<"rindcn 

birini teşhir etınlştir 

aylarca devam edn bomba'l"dman kı 
ramamıştır. İngiliz halkının mane. 

7 iyatTo ve S inemalar 
Şehir T iyatrosu 

l!SD 
· bombardıman ı>dildiğini gördüm. 

\'İyatJ o kadar yerindedir ki gü -
min birinde Londı·a sokaklarının 

birisinde evleri trunamiylc harap 

olQ'luş oltın iiç İngiliz kadmmm 
bir valiz üzerine oturmuş oldukları 
hnlde İngiliz milli marşını söyk
diklerini gözümle gördilın. Bir ge
ce ı:ıipere on sekiz yaşmda bir 
de1ikanlmın dizlerine başını elayı. 

yarak u~-uynıı ak saçlı ihtiyar bir 

kadmla karşılaştım. Delikanlı de. 
ıin bir şefkatle kııdmm saçlarmı 

okşuyordu. Sordum: "Bu kadın 

annen midir?., C1-vap verdi: "Ha

yır, kim olduğunu hilmiyoı um . ., 

Harp başlangıcında lA>ndra mü -
zikhollerinde çok meşhur· bir ar -

Tepcbaşı Onun ıusmıoda 

.\k~m saat 20.30 ~ 

fi 
Hürriyet ı 
Apartmanı 28.3.941 

Yazan: 
Sedat Simavı 

* • 1(. 

~UISJAI < ııutıtt-.. 
A.k')anı leO~'IO ılU: 

DADI 
• * "" 

Beyazıt U'llcıt Aksarıı., Şe!.reml 

nı •e roı•kapıyı .,tol>llıı ·~ ... ı.rı Jtwı 

mu~tur 

IUtS AjR n• 
8.18 H a fit 

per<;al .. r 
8.45 Y<-mek 

Lbt.-ııl 
ı 12.SS Snkı \ C" 

tı\rki.ı ler 
12./iO Ajı!n" 
rn.O'l Saz r•erl,.ri 
IS.20 Ka~ık 

pr~ranı 

1 IK.nS r~t1rn 
1 ~'\0ll11( 

19.SO ,\ jaM 
ı ıa •. u KGnoşmıt 
Hl.60 Muht"ttr 

31lrkılar 
;!11.U Rıul~ o 

OıtV!t<"&I 
2ıu.; Tt•ınall 
21.84\ J{ORIJ'!lnA 

2 1.U Salon 
or ktt.tnun 

2:?.llC) Ajooı 
22.45 ıoitllon 

ft r ' ~tnuıı 

:ıs.oo c.a-ıtı.nd Bevoğlu Hn.lk Sineması • utso ~~~t7ı~~~tı 
Bug{ln mııtine 11 de, gı.: ce de. 

1
--------------

1 - Hortlak. Kan emen kadın, 2 
~ Leylf.klar açarken. Nelt:on E
di. 3 - R nkli Miki. 

Buraya dört yiiz bomba atıldığı 

halde tayyare meydanlanndan hiç 
birisi hasara uğıamadı. Buna di • 
ğer bir delil de Loııdrnnın on altı 
köprüsünden hiçbirisine bir dilf; .. 

man bombasının isabet f"tmemll7 
olmasıdrr. 

Londralıların maneviyatı çok 
miikemmelair. Fransız mnğlübi:r e .. 
tinin 1ngilfzler fü..erinde bıraktığı 

tesir çok garip olmuştur. İngiliz 

halkı bu mağlübiyeti: "Allaha çok 
şüküı-.. artık bizim n:ı.m ve hesab·
mıza öle<'ek bir millet kalmadı. 
Bundan sonra kt>ndimiz için ken-
dimi?. dö~Uşeceğiz.,. cümleleriy!P 
karı-ılamrştır. Halkın nikbinliğlni 

tist vardı. Bugün bu kadın sahne
yi bırakmıştır. Siperlerde kimse • 

siz çocukları sallıyaı-ak ninni sô) .. 
!emekle vakit geçiriyor. İşte size 
İngiltPrf'nln maneviyatını göste -
recek birkaç misal. 
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