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Üçler Pakb J_ Yugoslav hü· , 
ve yap91avya kômeti Üçlü 

İMZA YIRTI- Paktıreddet· 
LA CAK MI? miyecekmiş 

Yeni Batvekilin ilk be
ranab Oçler Paktı bak· 
kında hiç bir kaydı ihti· 
va etmemekle beraber 
Yuıoılavyanın tuttuğu 
ye tutacajı yolu az çok 
aydınlatmıt bulunuyor. 
Şimdiki halde merak Ye 
teceaaüa ıözleri tekrar 
Berline çevrilmiıtir •• 

f uan: ETEM iZZET BENiCE 

Yacoslavyada 1eai vul,et il • 
tlbu bulmuttur. Kral ve kabille 
it bquuladır. Tutulaa 1ol tıaeriıı· 
.. 1111luml bir itimat ve bizlik ha· 
nn esmektedir. Her tiirlü tören 
Ye ciateri bitmiı, aonnal bayat 
b .. laınq ve Baıvekil General 
Simoviç lıtlldimet beyaaaamesi 
laalindeki ilk sözlerini ıöylemiıtir. 

Başvekil, beyanatında bütün 
dünya ve bu arada bizzat mihver 
tlevletleri için de merü mevıuu 
olan tiçler paktına müabet ve~a 
menfi pkilde biç temas etmeJDll· 
tir. Berkesin dillııdeki ıual sürüp 
si diyor: 

- Yugoslavy8, tlçler paktul• 
koyduğu imzayı JDt&cak mı?. 

Bu soru henüs resmi ve fili ma• , 
ltiyette cevapsız kalmakla bera • 
ber; ıerek vukua ptirilea iktidar 
tlarbesiaba inabiyetl, ıerek Baı .. 
vekilin beyanatı bareltet hedefini 
Ye meveut vulyeti, tatulan ve tu· 
tulacak yolu Uf1 derecede ayclm-
Jatmış bulua•JGW• 

Baıvekll, .,.,.. .... bilUsla 
fl1le 4emektedJr: 

.__ Ba ftlahD ctmlerde Yaıos-
Jay JDiUeti üvW 1tJeriain idare 

• faızua .. eadlfe ~. 
, • • • Efkin 10Dami7enba ba 

entlişeal )'lsilnden huclDkl tle
iifiklikler vaka •ulmuıtur. Bu 
endlteJ'• 'bqia artık sebep 7ok • 
tar. 

• • • • Y1110llav ntanüflan • 
llDl ntanpenerllkleria• mttneaat 
.. erek, kea.Uı.ile tstlkhalde de 
.... .,.. w ulinde J8Pmak 
arsasanü bmmuluiaJDu kom • 
plummla milllalebeılerimld 
•lfkll Wr fekle sokabilecek tesa· 
•1r1eım yappaelerlni rica 
eftrlıL.. 

ilk ....... " ...ıe71p. 7eal 
~ lltlkranlll .,... " 
Y1110llav vatu.....,. .. dkha 
mulıafua11 tavsiye e4eD 1tlr h • 
7D libl .astlk• k t8sler, laakl· 
katte çok ıenlt alçlde mınıhtbr 

(Deftm 1 lılel ..,, ... ) 

'1=====1 
a HÜCUM 
~ BORUSU 
• • • 

...._._ V.--i-• _. _ ........ --

...... )".afız 
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tariW aydmlataa 
bu mlbim eter 

icla UDD samaaclaa l.e-
ri pbpyor ı 

~ERİN etKINCI KISMlN· 

DAN BAZI aABiSLBJdN 
SDLBVBASJ: 

Tanblustn fttanbula ıeJen Ocb· 
aı ıaeret _ Tarablus ba)kının 

raırat sıkı bir bl· 
taraftdı mallalaza 
edecek, topraaıa
daa alller geçirt· 

mlJecıll 

Alman sefi· 
ri dün Berli· 
ne çağırıldı 

Fransada, bil
hassa Marsilya
da Yugoslavya 
lehine büyük 
tezahürler o 1 d u 

Alman Kara lnaneııerf Bııkumandanı Feldmarepl 
Fon KAYTEL 

!nıiliı Deniz Kuvvetleri B•tkumudanı Amıraı 
ÇABLS FORB~ 

Kerende alınan 
Vişi 29 (A.A. )- Fransanın muh. • / • •k 

telif şehırlerınde Yugoslavyaya e S l r e T l n mı • 
karşı sempati tezahürleri olmuş· t h •• 
tur. arı enuz sag-

Bilhassa Marsilyada çok muaz· kl b • d • 
zam bir nümayiş yapılmıf ve buna ma a ıtme ı 
10,000 kişi iştirak etmiştir, Halk 
Yugoslav milletine karşı sempati 

(Denml 5 tncl SQfa4a) -• Diktatörler 
Balkan har
bini kaybet-
m i ı l erdir 
Kap Z1 (AA~ Cd11M Af. 

rika Bapeklll Geaeral Smab 
dün söyledili bir nutukta bil· 
..... demiftlr ki: 

«Diktatörler Balkan laarltbai 
bybetmiılerdlr. Onlar bir 
çoe11k taraftatlu, YupslaYJ• 
Kralı ildnd Petro taıafmdaa 
mall6p edilmltlertllr. Raid -
btea Kral cBlylh Jüa)Jma 
llyıktu'. '-------J 

Hayvanlan ko-
• • roma ıçın yapı-

lan bir toplantı 
---

Orn ltlar8 11omatam 
Dı PoUı talelteıtata 
ltllludllla toplatı· 
da 111r m• glltırııt ı 
Şehrimiz Hayvanları Xorum& 

Cemiyeti ha'IPmmn hayvanlara 

Başkumandan ta ar -
ruzdan evvel cephede 
hazırlıklan gördü 
Kahire 29 (A.A.) - KCJ'Ulde e· 

sir edilen İtalyanların miktarı he-
nüz malUnı değildir. Fakat Röyter 
muhabrinin öğrendığıne göre 20 
şubata kadar Kereni müdafaa eden 
İtalyanlardan ~000 i İngilizlerin e. 
line di1fm8'tti. 
~AN'rMJWZl>AK 

BVVBL CEPBEH GELI>1 
Kahire 29 (A.A.) - General Sil' 

Aqb1d Vayvel, nJhal taarruzdan 
en-el, Keren cephesine kllB bir zi· 
yarette bulunmuttur. General ta· 
arruzun ilk tıazırlıklaruu ~et· 
mqır. 

Asker yüklü 
Bir italyan 
~'akliye ge
misi babnldı 
lemlJI ltatıran 
Yanan denlzaltı11 
diler 1111 gemlrl 
laaaara aarattı 
Atina 29 (A.A.) - Yunan 

Bahriye Nezareti tebliğ edi • 
)or: •Trıton• Yunan denizal
tm. ........... ~9ildak 
.alllhlt ,......, ...... bv -
ntle labaaye edUeD bir kafi. 
le7e felatllf etmiftlr. A1ker 
rtlJdtl Ye MSl tonluk bir DÜ• 
llye ..... lal Htumqtır. Di· 
ier Ud pmi .. alır lauua 
alntilmepr. 

• 
ltalganlar son 
taarruzda 50 
bin zayiat 
vermişler 

Yunan tayyareleri 
1ta1 yan mevzilerini 
şiddetle bombaladı 

At'.na, il (A.A.) - Ketlf f~ 
_toPf11 af.ell, YllDMI tananlerl üt· 
man mevıdlerlnl mavıılfakl7etle bolD· 
banlnnan etm.lşUr. Bi*in &anareler 
tislertne dömntiftür. 

balyan ta11attlet1 F.cede bir -,eJ. 
1leınli)'e neUeesh a.teş açnuşbrtbr. 

iTALYAN ZAriAn 

........ (A..L) - .._.. ........ .................. _ ...... 
tuftDHI •ı ...,._ ~Lafa il.- e 
.... ...., ıtu. ................. ., .......... , ..... 

çllltı 1 
Şık siaemaıında dila pee ftlm· 

lerin tutu§Dlasile bir yansın pk· 
~ da mm 1udaktaa sonra 
86n4tlriilmtitttlr. 

Nlpatqmda Vallkonıtı ea4 • 
tleshatle 1'1 numarada ılprtab 
p1a Ban Vıtmuyua alt Ki. 
flkpalu l Dumanlı dairesinde 
lfaelyenba )'Ühiı sobadan yaqm 
pkmıpa da aöndtirillmlittlir. 

lngiltere' de 
hava akınların

dan ölenler 
Nn - ea•eaatırae, il (AA.) - tn-

111111 Dalalll Emab'e& ..__ .. .... 
tlllln -- v ............... , ... 
tllS bir • ..-. tanan la...._hn-. karşı gÖStennekte oldutu iyi ve 

aıüşfik hisleri tezyit etmek .. ye - ----------------------------1 ........ ,...... basan.., .... Ja8k. 
aile ~lan htmaye eden Tlirk 
bııun ve nizamlanm tamamen 
tatblka medar biltuıı vasıtalara bq 
vmmaktadlr. Bu meyanda Polis 
iraktebi ıalebelerıni dün mudür 
ve mua1Uıi:ileJf1le davet etmŞtir. 
Bu toplantıda dareiörtiye Komu-
tanı General Ali Riza Artunltal da 
bulunmuş, Cemiyetin Reis vekfü 

ı>Dşmanla mDcadele 
için en başta gelen 
şart millf birliktir 

sabık Bıtlis Valisi Bay Sedat Aziz ' h 1 1 d M y·· ..ı..• 1 1 Erim tarafından Cemiyetin teP.uO.. e r in Z 8 Uwftlyen n V8Z ,eti • 

..... r't o ........ ~ 

.,_.iJ'e ..._ larn-. lmerlae 1•· 
...._ 11&'1& Jaitımrmlan -IM•da ilea 
lll'Vltlenl lldıeil 11.859, alv -,an.lalarm 

..,,... 48.111 dır. 

-- bMt. bieamlan =nda tlea 
ukerlerln mlldan. alvWerbt DLUdan-
u aaaann 5t de Wr a.lsbeUndedlr. 

&Ü ve faaliyeti hakkında bir kon • mevzulu konferanslara devam edlllyor 
ferans verilmiftir. Mütealuben BO:rOk ll1Det Medid Bela Vekllle- .-----------1 
bayvanlann korunmasına dair " rtDden Swaa Mebusu B. eem-uıa Nafia V eklll b 

B.ll&C& 

Benim merakım 
Japoa Barlclyq Jlaunma -

lillft 1Udetle (1) lltikMll lcla 
Yas"1aV7Ullll mllıvere lldllUI 
ll'8 edlbalftL l'alutt, Berlbll ... 

öğretici mahiyette bulunan fUm OGn•ıt.J' cD6n7a bldllelefl ıruwwn. U 
g~terilmiş talebe büfede Jzaz e • :..:=-~Q~ır:: ubah geldi 

BALKAN 
· Vaziyetine 

Umumi Bir 
8 AK 1 Ş 

Genç Kralın 
Cülus ve Ye-

• • 
mın. merası-

mi nasıl oldu 
"" 

Al•a••ara ıın 
içli pallt lmza-
11Ddalllterl mert 

Fakat pakhn Yu
goslav Meclisleri
nin tasdikine arzı 
lazım gelmektedir, 
bu taktirde Meclis
lerin reddedeceği-
ne şüphe yoktur 

ANADOLU AJANSINDAN 
VE ANKARA RADYOSUNDAN. 
Belgraddakı a kerl hükfunet 

d rb inden sonra, id reyi ele •· 
(Deftlaa 1 blcl SQfaU) 

Alman Sınai 
merkezlerin
deki tahribat 
Yalnız Brem tay
yare fabrikasında 
1000 amele oldU 

Londra 29 (AA )- Hava Ne • 
zareti, Alman harp cihazını tahrip 
için İngiliz tayyarelerinın sarfettl)l 
ıf aaliyet hakkında mühf.m bir ra • 
por neşretmiştir: 

tııgiliz hava kuvvetleri, Alman• 
yaya yaptıkları akınlarda bilh_.. 
mıat merkezlere hususi bir ehem
miyet vemıektedlr. Şimdiye ta~ 
Alman tayyare fabrikalarının bu. 
lunduğu Bremen sınai merkezinde 
1000 amele ölmüş ve 700 Mnele ya
r~tır. 

Rodos tayyare 
meydanı 

bombalandı 
Kalllre. n <AA.> ona en ı.. 

sllla bn ~ mrniml bnri&
lmun ön akfuakl teblltl: 

Erltnıde, Kereı'bı 11&1»ta ile net1eeı.. 
Mil bu'ekitm n.'tıai Afhalanncta. ta
ailb bava kuvvetleri, şehir etralmcla
ld 4tlşman mevsllerlnl 'Ve lıatarıalania 
1tomı.rdamaD ederek ontan nnem 
J8l'd.ımda baJgnm ..... 

(Denma 1 .. ..,..., 

Beykoz açıklarında bir facia 

Benzin yüklü bir 
motör yanıyor 

Motörde bulunan tayfalardan üç 
kişi dıri dıri y arak -ild · 
Dün gece saat 23 de Beykoz a· 

hillennde benzinle dolu büyD.k bir 
motörde yangın çıkmıf ve üç kıp 
feci bir şekilde yanarak ölmfittiir. 
Hldisenin tafsilAtı f\ldur: 

İnebolu limanına aıt 150 tonl~ 
cŞişman• a:not(irü evvelki gün Bey• 
kozdaki Şel kumpanyası depola • 
nnm açıjınıda demirlemiş ve beil

(Denma 1 ... __.,., 

----------~ .. -------------
Şeker fiatına 
zam yapdacağı 
doğru değil 
Ticaret Velllletl
... 1allıada lllr 
tellUI aı'"tmıll 
1te11ıe .. 111tedlr 
Şeker fiatlannuı aı1acalı ve)'a• 

but vesikaya u.bi mtulacalı blk
kmda bazı yalan, uılm pyla)ann 
çıktığı görülmüftilr. Bu münaae • 
betle Ticaret Veklletinin bugün• 
terde bir tebliğ neşredecelt haber 
verilmektedir. 

Y\lrd ıhtiyacına yetişecek mik· 
darda şeker stoku mevcuttur. Bu 
pyialar, hiçbir esasa istinat etme
mektedir. 

ÇERÇEV• 

Balllllllarü lud 
laml Mlllnr eda• 

ımclP FAZIL KISAKO&m 

Bitaraf ......... Wr .... 
ünıiem!. ,,......,.... .. ~ .......................... 
...... .,... lılr ... .. ....._...... .... ..... 

bk Okullar her 
yd 31 bk teşrin· 
de tatil edilecek 
O ... teL•ll , .......... 

ta •il••• ı•lıa· 
dlJd ,.,.~···· .. , .•. ,., .... __ ... 

Her yıl blrincit.e§rinln 81 lnct 
lflnfl cokuma çatuıdaki çocuklana 
Ayımı> nın yapılması Maarif Va
Wetinee kararlaştırı!mıştır. 

Bu işte ilk tedrisat kadr~ 
çalışan bütün öğretmen müfetııf. 
}erinin de vazife almalan uygun 
görülerek 8ÖZÜ geçen günde ilk 
okulların tatil edilmesi için .ilk 
mektepler talimatnameshıin 14 cm. 

(Dnw ........... , 

Ola, ela, •il, aranmla (Bal • 
....... bir .. 1oktur!.) 4J1ea
lerta mtlllhuasmı ,enal4 
ltafka ltlr py dileaaeaL Paclllütan l»lr riCUI - Fas &alla· 

mna 16nderllen Batu HümaJUll -
~ bareket eden do-

nanma -
dilerek toplanbya nihayet yeril· ............... .....,. DıM&Jll- lftı6a V..WU Ali Pat Cıt111, •• •lı .... tulılp ................ . 1ı1rw••--ı. 

......_..iılılllllı:Mnt t ' ..... 

Yuf, Jllf, ~uf, dt .......... 
...!.) -- ltlr ..... 
·- \N'nih...... .aNllEW-i ......... .... ... 

..... llAJllllllll 

SOi TELGRlf Tl 

_ .... +i•. -- .. _ .... --- ' .... _...... uun • ---- ..... ıhkt •;n Je o' ' LalR• 
•-~ ellQntl ı 1'llaD Peıwemtw lllDO .-& PallaJlll ···---- 11,IO ela Şifll B&'trAode .. ..-a.r. ......... plwlfdr. Veldl Bq-

117. 
........... Jluma'le7b .. de~~ ...... ...... Ha6a ...... 
......... aunda bir 1ı:onfenml 'Nl'mll w...,... ....... ~ ılabe ............ 

eli~ ö tlmizl anlattıktan 10nra TOrk ordusu· 
Ankaradan bildiril •• ne 1 ~ aun her zamankinden kuweUI oldutu- nim ... kal'fılınmqtır. 

barut ve patlayıcı ~addelerle a- au tebarilz ettlrmlt ve dOlmanla mfl- Mumaileyh ıebrlmizde bir mlhl-
lih ve teırerrüatı tntıısan hakk~ eaftle için en batta pln tartuı lllDI 
bit' liyiha Büyük Millet Mecl11ıne Birlik bulundutuftu 16Jlemiltir. det kalank tekkiklerde ....... • 
wrliml§ür. ..,.._. ı llld ..ıaM) caktır. 

Jlli.ı.lılr.11111111 ...... .... ......... 
1lilimnı' dı ......... 
-Bea ............. ,.,. 
Dedllda •ara, llAve etti: 
- AcaH Matnokı .. ••le H 

.... ve ....ı kUflladıT. Panlalı
aı mNı mı, ....... mlf • • 

... eMlıla ıra.. mü .. P

._ ~•ırttm. .... 
lıirtl'J ·2 -L 

'Oaenaı.e ............. .... ............... " ..... .. 
Jaeatı-, •tellk ..... ~ ._ 
madde .............. ,. ... 
kan" ..... IMltıeaiuD lda .... 

..... .... ..,.. 1 ırl ....... ... ... l~· .... ...... ...,..,. .__. .............. .. 

... pvirln, INıfka bir feY aı. 
lememI. 
kaı,. •arbe giri10r; ona• 

CDnMm l lnel ...... , 



KIRAVAT 

FlATLARI 

Fi:ıt Mürakabe Komisyo
nu, kıravat ve gömlek fiatlan 
üzc~indeki tetkiklerini de
;varn ettiriyormu§ ! Halbuki, 

bize kalına, komisyon, tetkik 
ett"ği madde ve nesneleri mev

sime göre ayarlamalıdır. Ya· 
nn, öbürgün sıcaklar baılıya
cak, önümüz yaz.. 

Kıravat takanlar tabiatiyle 
azalacak.. Herkea, yaka, ba
iır açık aoıa,acak. 

O zman, kıravat fiatlan, 
kendiliğinden ucuzlamaz mı?. 

RENKLi 

FiLM 

Uludağda, renkli bir film 

çekilmif.. Günlerden günlük, 

ııüııeılik bir gün imiJ.. Genç 

kız ve erkekler, karlı yamaç

larda mayolarla türlü spor ha

reketleri yaparken, film ma· 

kinesi de bir taraftan dön· 
mÜ§! 

Ben, bu filmi ıabınızlıkla 
J,ekliyorum. 

Neden derseniz, yarın, ö
bürgün mevsimi gelince, ma· 

7olu genç kız ve kadını nere· 

den seyredeceğiz?. Çünkü, 
bütün Florya plajları bqtan 

bqa lüks bir hale aokuluyor
DIUf ! 

SEYYAR 

SATICILAR 

Mektep kapılarında, sey· 

yar satıcılar çocuklara muzir 

bi,· t .!kım yiyecek maddeleri 

aatıyorlarmıt·· Seyyar aabcı

ların artık mektepler civarın· 

da dola§malan menedile

cek.. Onların, Köprü üstünde 

dolqmaları da yasak •• Emin

önünde dolqmalan yaııak •• 

Fkat, nerede dolatacak· 

lar?. Hiç olmazsa, bu aabcıla
rın ueyyan sınıfları kaldı

nlsa, kendilerine bir d.e yer 

ııösterilse ve ıui.bib hale gel
seler •• 

OTOBt!S -
BiLETLERi 

Eyüp otobüslerinde, bazı 
biletçilerin para alıp bilet 

kesmedikleri yolundaki tiki

yetler, fıkra mevzuları ara
sına kadar girdi. 

Bir arkadq: 
- O halde, bu hatta kon

trolü daha sıkı bir tekilde 

7apmalı, diyor. 

Fakat, bizce, meseleyi he
men suiniyete hamletmek 

doğru değil! Kimbilir, belki 

de, o batta çalııan bazı bilet

çiler, kırtasiyecilik rubu ile 

mücadele fikrinde ve kağıt
tan tasarruf azmindedirler. 

AHMETRA.UF 

Edebi Roman: 13 

yıllık stok 
tenekeler 
Yakında hariçten şeh· 
rimize mühim miktar· 
da teneke getirtilecek 

Yakında şehrimize 'hariçten mü· 
him miktarda tekene geleceği ha. 
tıer alınmıştır. Böylelikle senelik 
teneke ihtiyacımızın temin edile
ceği anlaşılmıştır. Gelecek tene
kelerden bir kısmı petrol kumpan· 
yaları içindir. Diğerleri konserve, 
teneke kutu fabrikaları arasında 
tevzi olunacak, piyasaya çıkanla· 
rak ihtiyaç sahipleri arasında tak. 
sim edilecektir. 

K0çt)K BABERLEB 

ViLAYET ve BE"LEDIYE: 

* Şehlrcili kmütehassısı Prost 
Eyüp ve Boğaz:çinln imar planla· 
nnı imzalamıştır. Bu p!Anlar Şe.. 
hir Meclisinin Nisan devresi içti
malarına sevkolunacaktır. 

Diğer taraftan Samatya mınta· 
tasın·'\ imar planları da tamam -
lanm1~<1r. Bu mıntakada bulunan 
İstanbul surlarının iki tarafmda 
da şeritvari bir yeşil saha vücude 
getirilecektir. * Beyoğlu kazası dahilinde üç 
manifatura mağazasının mükerrer 
olarak pazarlıksız satış ıkanununıı 
muhalif hareket ettiokleri görül • 
:müştür. Bu dükkanlar h.ıkkında 
15 şer lira para cezası kesibniştir. * Yenicamiin arka cephesinde 
iıulunan küçük kuşçu dükkfınları. 
nın istimlüklcri de tamamlanmış
tır. Bunlar da ytkılacaktır. 

Bebek • 1stinye yolu üzerinde 
bulunan Reşitp~a yalısının istim· 
liki de tamamlanmış ve yalının 
yıkılmasına başlaıı:ınıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Amerikaya verilecek demir 
siparişleri için henüz müSlıet bir 
netice alınamamıştır. Amerikan 
firmaları F. O. B. satışı dahi kabul 
etmemekte, rıhtımda veya vagon
da tesli.ıne razı olmaktadırlar. 

Basra yolile gelecek demirlere 
ton başına Basraya kadar 25 <kılar 
navlun kabul edilın;ştir. Temas • 
!ara devam olunmaktadır. * Altın fiatlarında dün biraz 
itidal görülmüştür. El altından 
25 liraya kadar satı,lar olmakla 
beraber hakiki pi~·a;a fiatı 2490 ku
ruı;tu. Külçe üzermdt•n 329 kuruşa 
kadar muamele olmuştur. Altın 

fiatlarının hiç bir devirde25 liraya 
çıktığı görülmemişti. * Yeni kurulmakta olan ithalat 
ve ihracat Ofisi Umum .Müdürü 
Ahmet Cemal Conk şehrımizdeki 
Ofis hazırlıklarını ikmal ederei< 
Ankarayn gitmiştir. Umwn Müdür 
kadro ile !birlikte bugünlt!rde İs -
tanbula gclecl'k ve ayb<ııjında Ofis 
faaliyete geçecektir. * Dün şehrimizden yapılan ih
racatın yekünu 200 bin !ırayı geç
miştir. Bu ihracatın bir kısmı Al • 
manyaya yapılan tü•ün, pamuk 
kırıntıoı, İsviçre ve İsveçe deri ih· 
racatı tutmaktadır. 

MÜTEFERRiK: 

* Moda Deniz Kulübü ile Zeki 
Rıza arasında çıkan hiıdisenin mah
kemeye intikal ettiğini yazmıştık. 
Öğrendiğhnize göre dava 15 nisan
da rüyet edilmeğe başlanacaktır. * Vali ve Belediye Reisi dok -
tor Lütfi Kırdar, Fatih camii etr~
fında fakir Üniversitelilerin barın 
dığı Karadeniz medreselerini;, ta-

KOL K·o LA 
Müellifi : Nizamettin NAZİF 

_ Onları bırakalım da O~'unla • 
nnı bitırsinler. Ucunda bır büyük 
siyafet yar bu oyunun. Fak:ıt bır 
aydanbl'ri bitlrcmedi!er gıttı. . 

Bu od;ıy:ı bitişik bır odadan fı~ 
oıkırtıları ve; 

- Servi ... 
-Bob' 
- Padükart ... 
Diyen sesle~ geliyordu. 
Naci, Rezzanın peşi sıra o odayı. 

girince yeşil çuhalı iki küçü-k ma. 
sa ba~ında sekiz kifinin poker oy
nacl:ğını gördü. Hepsi sigara iç • 
m•k'~ e' W<ları için oda düman 
ıçi,-deydi. 

Eıı~v yüksek oynuyorlardı. Jale 
ile Ra ırlP şatrarç masası başında 
kalmışlardı. Z<>kiyc ile Nesrin ve 
Cavidan karelerden birinde, önü 
fi,; \'c ba'lknotla dolu iri yarı, es. 

• 

mer ve bu· gözü şaşıca bir oyun • 
cunun arkasına geçıp durdular. 
Naci, Zekıyenın ona daha fazla 
sokulduğunu, hatta saçlarını ok
şadığını gördü. Reaarun kulağıra 
eğildi: 

- Kim bu? 
- Sacid Bey. 
- Zekiye ile pek teklifsiz ... 
- Allah Nesrine acısın. Bu sa· 

!onda kocası tarafından aldatılan 
tek kadın odur. 

Ve karelerden birinde ince bı -
yıklı, sarı saçlı bir gencin yüksek· 
ce bir not kaldırdığını görünce, 
Perihanla Cavidana seslendı: 

- Hele şükür .•. Sizinkinin bir el 
kazandığını gördüm. 

Sonra, sesini yükselterek oda • 
dakilere hep bırden httap etti: 

_ Size arkada~ım Naci Galibi 

Günün meselesi: - : Azapkapı I· 
ve civarı ~~~~ İngilterenin Amerikadaki böyilk Bir mi 1 yon 1 i ra l ı k 
Esaslı imar ve tanzim 
faaliyetine Haziran

da başlanılıyor 

Bara Yorgt ot 
Yazan: Ali Kemal SUN,~~ 

elçisi Lord Halifaks, uzun zaman ı• ı aA ç ve ecza g e 1 d •ı sustuktan sonra, geçen Ciin ııö71e-
diği nutkunda: 

.._ İcap ederse, İngiltere Jimı.i. • 
sene-harbe devam edecektir.· dedi. Du··n ln,aı·ltere _,en mu""hı·m mı·k-

Tarihte, on sene, otuz sene, yüz 6 Uı 

::;:ı ~:;~::i~e~~!~i~:n: ::?: tarda ithalat eşyası getirildi 
fın da iyi hazırlanmış olmum -
d,n doğan bir neticedir. Bu sefer Tunanın donması :rüzünden bir 
de ö)'le, müddettenberi Tunada bekliyen 

Nazizmin dünyaya. vermek is- mühim ınilı:tarda iliçlar dün şeh-
tediği yeni nizamla, demokrasinin rimize gehn.iştir. Bu iliiçlar, Al • 
halim kılmak istediğ adalet sis· man menşeli olup henüz ithal e. 
temi çarpışıyor. dilmemi:jlir. İthal işine, bugün • 

Jllantık ve akıl adalet tarafta • lerde başlanması muhtemledir. 
rıdır. Küçük, büyük bütün mil - Her ne kadar memlekette ilaç lll-
letlerin, dünyada yaşamak hakkı kıntısı yoksa da gelen iliiçların i
bulunduğunu idrak etmek müt.bit cap elliği şekilde tevzii kararlaş
bir zeka işi midir?. 

Bir takım devletlerin, yeni ni- tırılmıştır. Tuna yolile gelen ilk 
parti mualecenin 1 milyon liralık 

um kadrosu içinde 7eralmakta 
olması ise, hakikatle, o cemiyetle- olduğu söylenmektedir. Ayrıca, 

rin akıl ve mantıktan mabrumi • ıüğer memleketlere sipariş edikn 
yetlerine değil, cesaret ve enerji- eczayı tılfuiye de yakında beklen-
den mahrumiyetlerine delil olan mcl<tedir. Son zamanlarda İngilte-
hadiselerdir. reden de mühim miktarda mua -

Şu muhakkak k.i, yeni nizamın • 

lece gelmiştir. 
İNGİLTEREDEN GELEN EŞYA 
İngiltereden dün mühim mi.k -

tarda ithal.At e§Yası gelmiştir. Bu 
partide, pamuk, yünlü mensucat, 
kırtasiye, makine yağı, tıtıbi ve 
kimyevi maddekr, çelik çubuık • 
lar, kösele kayış, radyo, mattıaa 
mürekkebi, mualecat, tuvalet sa
bunları, kalay, jüt mensucat, ka
uçuk ipliği, külçe kurşun, çelik 
teller, sualtı tulumbalan, sudkos
tik, göztaşı, 28 ton makara, bakır 
çubuklar, levha teneke, traktör, 
sinema makineleri, piller, klHl -
dura taban lastikleri, elektrik kal>
loou, balık ağı, kireç kaymağı var
dır. 

gayr;yikabili tahammül bir ha1at f gllt d "°Dl 
çemberi oluşunu, dışarıdaki mil - D ere en u ver-ı Şirketi Hayriye, Ba-
letl~r ~~ğil, ~aha.ziyade, bn ~em- !siteye getirilecek Uç ve mot6rlerln 
berın ıçındeki mılletler takdır o. 
diyorlar. proles6rler lcret tarllelerl 

Bu harp ZO ııene sürer mi!. 
Sürer mi, sürer. 
O zamana kadar ne olur?. 
Neler olmaz ki, di1e, ııormak 

daha yerinde değil mi?. 

REŞAT FEYZi 

Bir Balo ve Şark 
odası 

Kastamonu, (Son Telgraf) _ Çoculc 
Esirgeem Kurumu tarafından Voluniz 
Mılhat Allıok'un himayesinde bir kos
tümlu balo verilmiştir. 

Çok :;en ve samimi geçen bu balo
nun hususiyetlerinden biri.si de bir 
c.Şark Odasa nın bulunmasıdır. Bu o
da tamamen Şark usulü ilzerine dö
şeruniş ve yine e>ki Sark wulil ile gt. 
yinm~ kadın ve erkekler tara!:ından 
davetlilere oda gezdirilmiştir. 

Baloda üç asır evvelki kadınların 
ziynet eşyaı;ı ile kadın ve erkek kıya. 
teUerl billıassa goze çarpmakta !dl. 

KIYAFET MÜSABAXASI 

Üniversite Fen Fakültesi sınai 
kimya profesörlüğüne İngiliz kim
ya alimlerinden ve Oksfotd Üni· 
versitesi profesörlerinden ordinar
yüs profesör Leğ tayin edilmiştir. 

Mumaileyh birka<; güne kadar 
Londradan §elırimize gelecektir. 
Diğer taraftan Üniversitemizde 
münhal tulunan, Astronomi, meta. 
malik. Ciloloji profesörlüklerine de 
İngiltereden bazı profesörlerin ge
tirileceği anlaşilınşıtır, 

Şirketihayriye, Haliç vapurla • 

rile limanda işleyen tenezzüh mo
törlerinin yolcu ücretlerini tesbit 
edecek olan tarife komisyonu bu
günlerde İstanbul Mıntaka Liman 

Reisliğinde toplanacaktır. Hazır • 
lı.klar tamırınlanmıştır. Liman Re· 
isinin Ankaradan dönmesı bcl< • 
lemnektedir. Şimdiki tebkiklere 
göre, ücretlerin aynen ipka edile
ceği tahmin olunmaktadır. 

_..._{ ADLİYEvePOLis-~-
Muhtelif Apartmanlardan 14 
elektrik saati söküp satmışlar -Ba saçla Adliyeye verilen iki açık giz 

sorgalan sonuda tevkil edildiler 

Şişhane yokuşu ile Azapkapı 
arasındaki caddenin açılması Be
lediyece hazirana kadar tamam • 
!anacaktır. Bundan sonra Azapka· 
pı ve civarının imar ve tanzim o
lunmasına başlanacaktır. Gazi 
köprüsü başındaki Azapkapı cami. 
inin etrafı ist.i.mlak olunarak bir 
bahçe haline getirilecek, sahile nh· 
tım yapilarak buraya ağaçlar di
kilecektir. Tarihi çeşmenin etrafı 
da açılarak bir yc~lliolı: haline ge· 
tirilecek ve burası çır.kur bir şe • 
kilde 'bırakılarak Caddeden bir 
merdivenle inilecektir. 
Diğer taraftan burada sahilde 

bir csahil gazinosu• tesis ve inşa 
olunması da tetkik edilınektcdir. 

Münakale Vekili 
dönüyor 

Bir müddettenbcri şehrimizde ve 
Trakyada tetkikler yapmakta olan 
Münakalat Vekilimiz Cevdet Ke
rim İncedayı pazartesi günü An· 
karaya dönecektir. 

1 Yllda toplanan 
çöpler 

Belediyece son 1 yıl içinde şeh· 
ri.mizde 257 bin ton çöp toplan -
mış ve müteahhitçe işe yarıyan • 
!arı ayrıldıktan oonra denize dö
külmüştür. 

Ter l m Komisyonu 
çali •malarım bitirdi 

Üniversite Edebiyat Fakültesi 
Dekanı B, Hamit Uygunsoyun re
isliği altında calışan Terim ıstılah 
Komisyonu çalışmalarını bitirmiş· 
tir. Hazırlanan esas bir kitap ha • 
!inde bastırılarak Maarif Vekile. 
tine gönderilmiştir. 

Limanlar 
sindeki 

idare
teftiş 

Baloya, Tosya, lnebolu kazalarından 
da daveUiler gelmiştir. Mili! Ju.1a!et 
mUsabakasında Valinin kın Bn. Ti.ır

klln Altıok birinclllği, Bayan Uti!e 
tin.sal ikinciliii, Bayan AliJ'e iauın da 
Oçüncü!Uğü alarak zari! ve güzel ei7l· 
nişleriyle temayüZ etmişlerdir. 
Yabancı kıyatet müsabakuında ite 

Bayan Teyanc: japon elbit-esi.yle birin
c.Uigi, ?wfarkız kıyafetinde Bayan İllet 
Seyhun i.kincllit,t. Arnavut milll elbi
sesiyle de Ilayan Nııhlde Öz üçune!il!i
iü alıp \akdu: edılmişlerdir. 

Şehrimizin Nişantaşı, Fındıklı, 
Cihangir, Bostancı, Ayaspaşa, Pan. 
galtı, Kurtuluş gibi muhtelif semt
lerindeki apartıman antrelcrinden 1 

14 tane elektrik saati aşırdıkları 
iddiasile yakalanan Pandeli ve 26 I 
yaşında İredogas, dü )\.dlireye 
gönderilmişler, Sultanahmet !kinci 
Sulh Ceza mahkemesinde sorguya 
çekilmişlerdir. 

Divanı Muhasebat murakıpla -
rından Be im Ankaradan şehri • 
mize geLıniştir. Devlet Limanları 
İşletmesi Umum Müdürlüğünde bir 
müddet meşgul olacak ve bazı tef· 
tiş ve tetkikler yapacaktır. 

rini ayar etııniştim. Fakat ayar pa- ---o--

Halk pl41 ve hamam
ların da yıkananlar 

Beşikta - Kuruçcşme ~ra:ıında 

yenl ve meccani bir halk p'.ajı te 
sisi için dün Beledıye reis mtia. 
vinlerimizie,1 B. Lütfi !,\t!'oy ma
hall.nde •~tkil':lH yapınıı;tır, 
Diğer taraftan 1940 senesinde 

'bedava halk plajlarından 38,742 
kişinin ve halk hamamlannda da 
12565 kişinin yıkandıkları an'.aşıl
mıştır. 

mır olunmsaını emretmişti. Ta -
.mırat 5800 liraya ihale olunmuş
tur. 15 alıne kadar tamirata baş. 
!anacaktır. * Galatada Mahmudıy~ Cadde 
sinde Keçecioğlu 1273 kilo kalay: 
fazla fiatlarla sattığından dolay• 
ihtikar su~ile Cumhurıy~t Muddr 
iwnumiliğıne verilmiştir 

takdim ediyorum. 1 
Ve masalardan bır ikı el uzanır· 

ken, bir iki oyuncu ayağa kalkmak j 
isterken: 1 

- ~'-ndı işinıze bakınız dL 
- dedı - sonra yaparsınız mer33i.mL 

Buna itiraz eden olmadı. Zira 
her iki masada da oyun tam tavına 
ulru;mıştı. Naci, tekrar kolundan çe-
kildiğini hissetti: • 

- Gel de biraz başb~a kalalım. 
Rezzan böyle diyerek kapa it bir 

kapıyı açtı ve karanlık bır odadar. 
t:encı ycdiyerck geçırdıkten sonra 
bir başka odada, ışı~ı bır yazıma
sası üzerine vuran büyük ipek aba. 
jürlü bir lii.mba yanında durdu. 

- Kaç kişi kaldık~ Bir , iki üç ... 
Bir de ben dort ... Mükemmel. :len 
şöyle geç Perihan. Sen de bu kol· 
tuğa olur Cavidan. Sen de n:asa 
başına geç Nacı. ALI.. Benim de 
yerım masanın üstü. 

Ve kıvrak \-Ücudüniin cazibesini 1 

bir l<at daha arttıran bır lı:ıreketle 
masaya oturarak bacaklarını gen
cin oturduğu tarafa sarkıttı. 

- Oooı1 ... Ne ratıatıı: L~.ıüa d~-

Pand~li. sorgusur>da eben bu a· 
partımanlarda oturanların saatle· 

rasını bir türlü .~)~adım. Parasız La.atik tevzlab Pazar. 
kaldım. Bunun uzerıne ayarladı • 1 
ğmı saatleri ~öküp götürdüm, sat-

1tesl 11 D Ü b a '11 Y O r 
tıım• druniştir. Arkadaşı İredogas Limanımıza gelen 1600 otomo-
ise, suça ı,tırak etmediğini, çalın- .bil lastiği gümrükten çıkarılmış • 
mış olduğunu bilmediği saatlerden tır. Bunların ekserisi tenezzüh o· 

tomobillcrine mahsustur. Pazartesi 
günü 11ıstiklerin ihtiyaç sahiple • 
rine tevzi'nc baslanacaktır. 

bir kaçını rehin olarak yanında 
alıkoyduğunu söylruniştir. Mahke -
me, her ikisi hakkında da tevkif 
müze.1<kercsi kesmiştir. 

Bir demir muhtekiri 7 gün müddetle 
hapis cezasına mahkum edildi 

İhtiyaç vesikası olup da evvelce 
Jaslik alamıyanlara evve!S tev • 
ziat yapılacaktır. Yakında yeni 
!astık partileri geleceği öğrenil -
an iştir. 

Merkezefendi mezarlığı için Be· 
lediyece alınan 340 kilo köşcbend 
demirinin, bu neviden demrilere 
Mürakabe Komisyonunca 23 ku • 
ruş fiat konduğu halde kilosunu 
40 kuruştan satarak haksız kar te.. 
.min etmekten maznun ve mevkuf 
Galatada Şarap iskelesinde 50/l 
numaralı <iemir .ıeposu sahibi de
mir taciri Baki Tezcanın muha -
l:emesi Asliye İkinci ceza m:ıh!<e· 
mesin<ie dün neticelenmıştir. Mnh· 

ğil mi~ Aramız<i:ı ham ervah tan 
kimse yok. 

Burası mükellef bir büro idi. 
Yerden tavana kadar uzanan geniş 
ve yüksek kiitüphaneler. geniş ma- ı 
roken koltuklar, şu ço'· rahat ya· 
zı ma,:ısı ve üsttinü dolduran bib. 
!olar insana bir zengin münevve
rin evınde bulunduğunu his.setti • 
r;.vordu .. Rezzan. ışığı arkasına al· 
dığı için, Yarı karanlıkta bakış -
!arının kendisıne ihanet etmiye • 
eeğine emin olarak gözlerini g_ence 
dikmi:;, dudaklarını ısırıyordu. Pe· 
rihanla Cavidanı ham· ervahtan 
saymadığını söylemışti. Fakat ha
lind~n anlaşılıyordu ki onlar da ol
masaydı, yani bu odada Naci ile 
tek başına kalmış olsaydı çok daha 
memnun kalacaktı. Odada kısa bir 
sükut oldu. Sonra Rezzan avuç • 
!arını rııasaya dayayarak arkaya 
doğru e ılcu, tavana bakarak bo • 
ğuk boguk mırıldandı: 

- Haydi Cavidan göster hüne. 
rini. 

- Yerinde mı? 
- E\'\·,!ki aksam nereye kov -

keme, Baki Tezcanın haksız olarak 
56 lira 45 kuruş fazla kar temin 1 
ettiğini sabit görmüş, kar nisbeti 
az olduğundan 50 lira ağır para 
cezası, yedi gün hapis, ve 15 gün 
dükkanı kapatılmak suretile ceza. 
landırılmasına; başka 'bir demir 
satışında da fatura venncdiğinden 
ayrıca 25 lira para cezasına mah
kumiyetine ve hapis müddetini 

mevkufen doldurduğu için tahliye
sine karar verrıı.iştır. 

duysan hepsi oradadır. 
Naci, genç kızdan beklenen hü

nerin ne olduğunu bilmediği için 
onun g!ttı~i tarafa bakmak istedi. 
Reuan hemen dotiruldu. İki elini 
gencin iki yanağına yaslıyarak yü
zünü gencin yüzüne yakl~tırd.ı. 
Dudaklarını, gencin dudaklarını e
m;yorm"• gibi oynatarak bay«uı 
b

. • .. 
ır sesle: 
- İçeceğiz sevgilim - dedi • ra· 

kı içeceğiz. 

.. Bu sırad~ Nacinin loşluğa alı§an 
goılerı Perıhanın şehvetle ışılda
yan gözlerini görmüştü. Pertev • 
suzdan ge·iril.ıniş eüneş ı•ıin bir 
taMayı ~asıl yakarsa, onunla göz 
goze gelınce, Naci de içinde bir 
yerin tıpkı öyle •cızzı. ettiğini 
duydu. 

Ötede Cavidan bağırıyordu: 
- Bu !:.elayı hep benim başıma 

sararsınız. Yardım etmek aklınıza 
bile gelmez. İşte, yine havYarın 
dibine darı ekilmiş. Koca şişede 
iki parmak rakı kalmış. Hepimize 
birer kadeh ya duşer ya düşmez. 

Bir dakika sonra küçük bir tep· 
sivi masa üzerine koyuyordu. 

Slllll ve çakıl ta'1-
Y ın deniz vasıta

ları CcreUerl 
İstanbul Mıntıı!ı:a Liman Reiai 

Refık Ayantur Nafia Vekaletinde 
toplanacak tarife komisyanu içti
malarında bulunmak üzere Anka· 
raya git.ıniştir. Komisyon liman -
!arımız arasında kum ve çakıl ta. 
şıyan küçük vasıtaların ücretle • 
rini tesbit edece&tir, 

Rezzan kadehlerden birine elini 
uzatınca: 

- Dur! .. - dedi • dur ve hesap 
ver! Bir §İşe rakıyı, sen, tek ha· 
şına iki günd~ içemezsin. Kimi ee
tirdin yine bu odaya? 

Bu sözler, bir an içinde birçok 
şeyler öğretmiş oluyordu. Faraaa 
Naci bunları ıı;itince, kocasının e
vindeki bu odayı, Rezzanın bir 
garsoniyer gibi kullandığını an -
lamakta zorluk çekmedi. Ve haya. 
!inde derhal bir sahne kurdu. Molla 
beyi şatranç masası başına geçirdi. 
Rezzanın koluna büyük salonda 
dans eden ine.? bıyıklı delikanlılar· 
dan birini taktı, Cavidan ile bir • 
tikte bu odaya soktu. Rezzanı cra
kı getir!• diye bağırttı. Kendi otur
duğu yere o da delikanlıyı oturttu. 
Kadehler birbirini kovaladı. Der
ken Cavidan bir kitap alıp koltuk. 
l;ırdan birine gömüldü. Rezzan, 
lienidsini okşadığı gibi o delikanlı· 
yı da okşayıp scvmei!e başladı. Son· 
ra bir aralik bir el abajürün k&
narından sarkan iplerden birini 
çekiverince lamba söndü. 

<Anaanıt 

Yugeslavya vrkayii bugıı•-~.ı S 
birinci derecede mevzuunU !iP::: ra 
etmektedir. Çünkü şu uk .. ~: • 
türlü çözülmemiştir: Daiııı~ ın 
d_i varlığını, benliğini muh~;:: ıı;u 
çın uğraşmış, hiçbir fedak ~ ·~ 
tan geri kalmamış olan Sırb. t 
bıralı:mq olduğu ibrelli ın - ,,a n 
şimdiki Yugoslavya taraf~I ol 
nasıl oldu da wıutuldu?. • 

İşte bu sualin cevabını 
sonraki hadisat verecek. 6 
kü Yugo>lavyanuı ba~ıııda dı'P~ğl 
reisi olarak bulunan Kar• 
oğulları hanedanını te•is 
Yorgi Pelroviç bir gün grhf 
memleketinin böyle b;.~Ü) 
ni, fakat niha;yet bi>~ le b:r 
rana da maruz kalnc•~mı bt~ 
mit etmen1iş, tahınin d~ cd' 
miştir. Haıukalen :>ırb.staıı 

yüdü. Fakat e~nııp hlad rı 
lığı bugün büyiık b;r ,nr>ınU 
çiriyor. Böı·le sar. ıııtıinrd•P 
tan ve istiklal '"'Lası le caııtı 
lan bir nıillet lıcr 'Jl.ıt 1< 
lmrtarabilec• !..tir.. .\ı:s~ ile r 

Kara~·orgi oğullarının 

yüzü gülntez, şaka o.iıut:ı: bit~~ a 
tL Bugunierin \tkn) 11 o ~ 
hatırlatsa gerek. Çünkıi sııPl r 
istiklal ruhu ile Yoıf' ,ır• ılııi 
adı birbirine karışmış. Y•i:ıJ in 
çatık yüzlü olduı:ıı ıçin kcn ~pi 
•Kara• denmiş olan Yorgi e ~ ~ 
bir Türkün çiftlığiııde çal.,W tt~r 
Riv~yete. göre .Fa,•lı ile~ ıs~ ır 
dekı o çıftlik sahıbı de aı ~ • 
miyetli bir derebeı i deg i/I ıtt 
Yorginin bir zaman sonıP ~ trı 
fena gidiyor, aleyhindeı<İ 'ot/.. ed 
battan kurtulmak için A\lısl ti i 
ya kaçıyor. Orada kendi,iPı~)' 1 

liyen iş ancak bir ormanda . • 
c:uluk etmekten ibaretti. lJif i 
senesini böyle geçirerek ekJl"",.ıek 
ni çıkarabilen Yorgiyc nihaY~ 
ha mühim bir iş çıkıyor: ~ ~ll~e 
ve Avusturya impacalı:ıı •U~lık 
arasında muharebe zuhur ~ 
Yorgi de Avustur;ya ord ~ 
başçavuşluk etmeğe başla 
Fakat asıl meramı bir an ' il 
memleketine dönmek oldıııi0 

4 
-e.y 

bwıa fırsat elvermiştir, ıSll~u 
Sırbi>tanda yeniçeriler ~· ) :tın 
bir isyan olmuş, Y orgi de b» f lf, 
reketin başına ıeçmiştir. lşteııı' Ilı 
ra1or1inin fiihreti buradan lrd 
lı) oı mnş. ~ 'lia 

Fakat bu şöhret beyhude lra 
verilmiş ve alındıktan sanfl,,ılf n 
ça~ueak koyybol~uş gibi ";j;ı!I ~ 
muyor: Karayorı:ı de kul 1 erı 
mahsus olan ameli bit aıılaY~l§ı 
gözü tehlikeden yılmamak, ,ti ı 
mamak ve idare ettiği çete ııı._..,_. .. 
rebelerini başarmak suretile,, b 
dini tanıtmıştır. AvustıJr)eıl'.• ~ 
döndükten sonra Topolad• 1zbı 
şerek cn·ela çobanlık ile ın 
görünmüş, 13.kin az ~onra sır a 
ayaklandırıııağa girişmi~tir "iJ.. t 
Sırplar için onun emrinden .,- 'r 
çıkmak mümkün değildi. /\ '"~ ~ 

d k b ••"':r ın turya or u Junun sabı n"'" ~ 
memleketinde böyle nü(Ul ;;,J,. çı 
uınca Avusturya İlnpıı:.::.ft ~ d 

yolladığı memurlar da arlık.,.ıı', ~ 
yorgi ile münasebala ve ıııli ,... .J 

1 . . . 1 d' A ıs•ııı1"',ın re ere gırışnuş er ı. ,., ~ 

diplomatlarla konuşurkcı:. ııt\ 
yorgi belki de pek ince bır • •n 
değildi. Faka kc.kin anla~ııf la 
her i.s.tedi!CiAi anlatabilen bit 
li demekti. 

Yorgi bütün Sırplarca reif 
nındıktu. ııonra ta.kip cttili 
likaaı aamıına cöre lih İ 
daki Türk padişahına sad 
teyit etmek, kah AvusturY• 
paralorunun himayesini it ~ 
fakat nihayet &ıu ÇarındaP 
istirham etmek olmuştur:. A 
Sabistanın tam isiklilinı~ 
Sırplar 1808 de Yorıi Pe 

le onun sillüesini Sırbisı.P ~a 
hükümdar diye tanıdıktarııı' 

1 
etmişlerdir. ~ 11 

Bununla beraber Kara1 dj! k 
ömrü vefa etmemiştir. il•>'~ 
son zamanlarında SırbiS , nı 
kendisine karşı ıelenler olıl" l. ık 
nebi nüfuzu da memleket~~ or 
ediyordu. Avusturyanın 

1

;; ~ • 
yanın ayrı ayn adamlı~ re 
Yorginin şiddet ve ta 'J.. b.a 
Sırplardan bir~oğunu mıJh-1 il lu: 
sevketmişti. Nihayet O•ııt•~_., g 
paratorluğu da başındaki r~ o 
!erden bir kısmını atabilf11~, ın 
duğundan Kara)'orgi ile ~ • 
uğraşa bilirdi. 1813 de SırP t /
vetleri h~zimete uğradı. /\l' t 1\ 
rette hasta diişrn Karıror 14 

güçhalle ;\lacarlstana itli<•~ q 

Karayorgi Sırp !stiklalinl0 

sisi sayılır. 
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· ÜJl bahsi bep Yuroslavya -
Son haftalarda siyasi faaliyet 
adda azmai derecesini ltulda. 

cıslavyanın şimdiye kadar kar· 
adığı bir dönüm noktasıııda 

ğu, verecc<•i son kararın bun· 
sonra istikbal üzerinde de öy
t ' bir tesiri olacaiı söylendi. 
n harpte İn&ilteredcn pr -
olduğu iyilikleri unut~u:ı~~ı 
u da bilhassa kaydedıldip

üre siyasette de eski şü~an 
ularının yeri olmak lazım 
cği hatırlatılmak ;isteniyor 
ktir. Son otuz senedir bu 
. SırbU.tan daha Yugoslavya 

dan ev\el Çarlık Rusyasının 
bcği idi. Balkanlarda Cer • 
nüfuzunu temsil eden Avus
inıparatorluğuna kar§l Sır· 

ı her vesile ile korumayı Çar
usyası biç ihmal etmemiştir. 
k bu işte iyidt>n ·yiye mu
k olduğu zamanlar ve olma· 
vakitler de vardır. Bosııa • 
ğin 1908 soabaharında Avus
tarafından ilhakı üzerine 
ınüşkül bir mevkide kal -

e g-öz göre cöre Sırpların me· 
'ni tatmin ettn <>memiıtit'. Fa· 
arlık i~in bu ~rk biiyük bir 
olmuştu. O andan itibareıa 

~ Avuıtur)aya, )aDi Cer -
a karşı harbe haZll'lanmaYı 

nıiişll!l'clir. 

lar için hcmea daima şik.a
ıncvkiinde kalmak uzun za
r mukadder olmut bir key

lr. 

. ~rh oir iı olarak 912 Bal
ıttüakı ve onun neticesi 3Ç -

ı harp olmuştu. Fakat çok 
eden Bulgarlarla aralarında 

ihtilat Sırbistaıu yine eski 
etç_i mevkiine getirmiş olu -
• Islavlık namına Balkan -
Bulgarlarla birlikte bir it 
k mümkün olunca hep Bul
ın karlı çıkhiı, Sırpların da 
erinin mağdur edildiklerin
kayet ettikleri görülmüştür. 
an harbinin ikinci safhasn· 

Bir zamanlar küçük Sır
bUtan• himaye eden Çar
lık Rusyuı idi. Sonra oau 
~orumak Garp .levletle-
inin İfİ oldu.. 

• 
çok müşkül elmUf, fa~at . mütkü-
r t nisbetinde de kendılerıne UDU• 

:m.ıu bir teref temin etmiştir. 
Umumi harpten ıonra Sırplar 

da ıaliplerle beraber. bulun_uyor
du. Fakat eskidenben Sırbı.stanı 
himaye ellen Çarlık Busyası artık 
tarihe karışmı~tı. Sırbistanın me
talibini sulh konferansında mü -
dafaa edecek elan İngiltere ile 
Fransa varclı. Artık küçük Sırbi&
tanın yerine yeni Avrupa harita-
sında Sırp - Hırvat - Sloven kral
hgi görülüyordu. Fakat bu krall
iin her istediğini, galiplerle be • 
raber bulunan ltalya lrnbul etmi
yordu. Buna mukal>il Amerika 
Cunıhurrcisi Viıson da yeni kral
lığın dediklerine müzahir çıktı. 
Çünkü İtalya ile Fransa n İngil
tere araınnda bir takım gizli an
laşmalar ''ardı. Eger bunlara ria
yet etmek lazım gelirse Adriya -
tikte İtalyanın dedikleri olacak, 
Sırpların, Hırvat ve Slovenlerin 
istediği olmıyacaktı. Reis Vilson 
gizli anlaşmaların hükmü olmadı
ğını ilan edince Sırpları memnun 
etmek kaliyordu. Yalniz Fiyume 
İtalyanlara geçiyordu. 

1919 sulhu tenzim edilirken İn
giltere, Fransa ve Amerikayı tem
sil eden diplomatlar Avrupada fs
lavlıi:rı kuv\etlendirm<'yi düşün -
müşlerdi. Bu itibarla Sırp • Hır· 
vat ve Sloven krallığı Avustur -
ya • Macaristan imparntorl.uğu -
ğunun enkazı üzerinde g~nış hu
dutları olan bir de,Jet halınde teş
kil edilmiştir. Krallık sonrad~n 
Yugosla,•ya namını almıştır. Yır-

. 'ki sene evvel bu devletin teş· 
mı ı . 

1 
.. 

kilinde Sırplara cdilmış o an ıyı-
ilik bugün kendilerine hatırlatıl-
mak isteniyor. • • 

_._HALK~ 

_.OTUNU 
taınamile böyle oldu: Ma· lı Ve itti Arıyanlar, 

Yada Bulıarlarm hissesine ıikayetler, temenni· 
ask i vazifenin de kendi-

.. Yiıkletildiğini seyliyen Sırp- Is ve müıküller 
tış~erek zaferden çok teY Ü· lı Arıyor 
bnışlerdi, Fakat Balkan harbi .~ mezunuyum. herhangi bir mil-
, Sırplar daha üç ay harbe essese ve ticarethanede sabllhtan ak-

t 
, __ 1 şama kadar çalışmak üzere İl aıvo-

e nıek ıneeburiyeünde _.. rum. 
dı. Çünkü 912 de Sırbisto, İ§ vermek isUyenlcrln Son Telgraf 
i, Yunanistan ve BulgarİI- gazetesinde F. T. iş rumuzuna tahriren 

llSua4a Balkan ittifakı akte- müraeaatlan.> 
n llliittefikler kendilerinin Kanaatkir, liee mezunu bir 
kadar parlak muvaffak.iyet· genç iş arıyor 
rişenıiyeceklerini ümit ede- Eski ve yeni Turkçeye bihakkın vl-
lerdi. Halbuki netice um - )Of azısı düzgün, if desi kuv\·e~ıı, na
uıın fevkinde çıktılı zaman rn~u ve kimsesiz ııse mı c:unu bır gkenta· ç 

tkAr bir acreUe b r ıı; arama -
ettiği fedakirlıklan uy- kana Lütfen taliplcrın Halk Siltunwıda 

başlamıı, Bulgarların işini ne ~aa'tkar~ rwnu:ıuna muracaaUan 
kolaylaştırdığını söyliyerek rica olunur. 
ilinde miikifatuu istemitti. it Anyan Bir Genç Kız 

dinlenmedi. Arada kavra Lise mezunu bir genç kızım. Ailevi 
aınak i~in Çarın her iki ta• az.tyeUm b bay umı çalışarak ka-
ttiği naaihatleri de Bulla· ~ya m b r etütınden re m1 ve 

d' hususi muess elerdc ı, aramaktayım. 
ınlememiş, Sırbistanl.D İl sahiplerin n Son Tc'graf Halk_ siltu-

ibine ehemmiyet vermemit- nu vasıta.siyle Mahmureye müraca-
' nci Balkan harbi de bu su- auan. 
ıkmış oluyordu. Gelen Mektuplar 
de Avrupa harbinin çıkma- Ba.1 v. E. R: Galatadan - Bayan 
. amil de İsla\'lık ile Cer • MilşkUlpcseııt: Haliç Fen r nden mck-

ir tupıanııız vardır. l3::ıy Kutıp 24 Yıldız, 
arasındaki eizli ve qik 

1 
K uı Pek .... B yan M.... T, 

1 't 1 Maızun n ık olmuştur. Strbıs an s- H iye sempatık, Mubcccel, Utangaç, 
temsil ederek Cermanlığa a~ ı iı Bursalı, Ş. T, R H. 27, S. H. 

koymagv a uğra•ıvordu. Çar· ~U::; namlarınıza gelmiş olan ve mil-
'r" ' ren aldırma w llln ettı1; mlz 

ndi ılc beraberdL Ayni za- :~uplannızı l;ı ıt arasında aldır-
Çarlık Rusyasının mütte- ınnııız mc:ı·c d 

n Fransa ile dostu bulunan AÇIK KONUŞl\iA: Ba~an Hayrlln-
re de Sırplarla beraber de- nisa: :Mektubunuz adresinıze gönderll-

Kaza 
Kaza ke•iminin tahdit edi

leceği haberi küçük bir hiidi
•e olarak karıılanmamalıdır. 
Bu mevzu üzerinde, daha ev
uel, bazı arkadaşlar neıriyat 
yapml§lard ı. H enü.z •Üt kuzu
m iken bu mcuum hayvanları 
keımek hiç le doiru bir hare
ket değildi. 

Şimdi, kuzuların epeyce 
büyümüı olmasına rağmen, 
bunların pek küçük iken ke
.ilmesinin tahdit edilmek ar
zusu, çok yerinde bir fikirdir. 
Nihayet, kuzu lezzetinden 
mahrum kalmak, hiç te mü
him bir meaele değildir. 

Kuzuların vaktinden evvel 
keıılmesinin, hayvan tasarru
fu itibariyle ne büyük bir za. 
rar olduğu meydandadır. Bü
yüyen hayvan, bittabi daha 
verimli olacak, memleket İk· 
tııadiyatı için daha çok lay. 
dalar temin edecektir. 
Bahusuı böyle bir .zaman

da, her nevi memleket mah
mlünden ci.ıami randıman al
mak lüzuma Qfikar değil mi
dir?. 

BÜRHAN CEVAT 

Un fiatlarını ucuz
latmak için 

tetkikler yapıhyor 
Toprak Mahsulleri Of isi, değir· 

menleri ıkcncli işletııneğe başladı· 
ğındanberi un maliyetini ucuzlat
mak için tetkikler yapmaktadır. 

Ofis, değirmenlerden kar bekle -
miyecek ve onu .maliyet fiatı üze-

rinden fırıncılara verecektir. Bu 
sebeple bugünkü un fiatlannın bir 
ımiktar ucuzlıyacağı ve dolayısile 
elmneğe de tesir edeceği tahmin o
lunmaktadır. 

Upza nasıl tH•· 
vl etmeli ı -·-Uyuzu kendi k.eoc:Umlze ıöyle ~ 

davi edebiliriz. 
Akşamları yntağa girerken, VÜ· 

cudiln her noktasını Adeta yıkanı
yormuş gibi Arap sabunu ile ve 
bu sabun bulunamadığı takdirde 
adi sabunla yıkamalı. Kirli ma-
hallerin ve kaşımın yerlerin te
mizlerunesıne daha ehemmiyet 
vermeli. Sabah! yln kalkıldığı za
man, kaşınan yerlere qağıdald 
poma1ayı sürmeli: 

Vazelin 30 Gram 
Kilkurt çiçeği 4 Gram 
Karbonat d5 potas 3 Gram. 
Eczahanelerde hazır pomadalar 

da vardır. 
Vücut bu pomada lie gfb:elce o

ğuşturulduktan sonra altı saat ka
dar haline terkedilir. İkinci defa 

olarak yine silrulür. Gecellyin has

ta gilndilz arkasında bulunnn 
gömlekle yatar. Ertesi sabah knlk
tığ zaman, vücudil tekrar sabunlu 
su ile yıkar veyahut hamama gi
der. 

DE: 
Zaten "Ummadığın 
taş baş yarar!,, derler 

''Tevekkeli değil.. Kızın aşık ol
makta yerden göğe hakkı varmış,, 

-~· f:vazan: C&EYtN BEHÇET 3--
Genç, genç olduğu kadar da gü. 

zel bir kadındı. Adliye korido -
runda, sinirli sinirli dolaşıyor, mü
temadiyen, dişlerile dudaklarını ı· 
sırıyor, elindeki minimini mendilin 
ucunu dişeri arasında cımbızlı -
yor, asabi harC'ketler yapıyordu. 

Yine koridorda dolaşanlardan bi. 
ri, onu, yanındaki a'rkadaşına gös
terdi. 

- Şu kızı görüyor musun? dedi.? 
Sevdiği delikanlının yüzünü dört 
bC' vcrinden jiletle kesmiş ... 

lah Allah! .. Sevdiği kadının 
) ı..-unu jiletle kesen erkeği işittim
di amma, bunu yeni işitiyorum. 

Hem de bu kıı, ha? Ba-k, hiç ümit 
olunur mu? 

- Zaten, ummadığın taş lbaş ya
rar. Ne çaçaron, eli maşalı kadın
lar vardır ki, :\>unu yapamazlar. 
Maamafih hatırlıyorum, galiba 
bahçekapıda bir leblebici dilıkki. 
nmda da ıbi.r kıı sevdiği gence ta
banca çekmişti de, tabanca mı a
teş almamıştı, ibir şeydi, 

- Yüzünü kestiği genci tanı -
yor musun? 

- Şahsan tanıyorum. Hadise za
ten bizim tarafta olmuştu .. Çocuğu 
da, mahalleli olduğu için, şöyle u. 
zaktan tanryorum. Hah, işte geli
yor .. Bak, dikkat et, yüzünde bili 
jiletin izleri var ... 

Gösterdiği tarafa baktım .. Çe -
limsiz,, karakuru bi.r delikanlı ge
liyordu. Pek fııhıım şahım ibirşey 

değildi amma, derler ya cgönül ki· 
mi severse güzel odur!• 

Dikkat ettim .. Delikanlının yüzü_ 

nün iki tarafında da, gayet hafif 
izler vardı. 
Mübaşir mahkemenin kapısından 

seslendi: 
- Efimiya .. Necati!. 
Ufak tefek, çelimsiz delikanlı ile 

sinirli sinirli koridorda dolaşan 
genç kız mahkemeye girdiler. HA
kimin huzurunda, yanyana mevlti 
aldılar .. 

Dava evrakı okoodu'ktan sonra, 
evvela davacı Necatiden soruldu. 
Necati, hadiseyi anlatmağa başladı: 

- Bir gece, tanıdtklardan birinin 
nişan merasiminde, içki sofrası 
başında Efimiyaya tesadüf ettim. 
Ben rakı içiyordum, o, bira içiyor
du. Orada şöyle teşehhüt miktarı, 
bir parçacık 'konuştuk .. İkl gün 
sonra da, bir gün yine buluştuk_ 
Bir birahaneye gidtp öğle yemeği 
yedik .. İkişer duble de !bira içtik. 
Ondan sonra çı:kıp bir sinemaya 
gituk .. Filim seyreltik. Fak::ıt, son
radan vicdan azabı duydum. Çün· 
ku ben nişanlı idim. Vicdanım, bu , . .. 
ahbaplığın fazla ilerlemesıne mu • 
saade etmedi. Münasebeti kestim. 
Birkaç kere rastladım .. c.l§im var> 
diye, fazla konuşmadım, yürüdüm. 
Birkaç defa mektup yolladı; cevap
sız bıraktım. Nihayet, b~ gün yol
da karşılaştık. 

_ Sen artık !benden kaçıyor -
sun Necati! dedi. Neden yoUadı -
ım m~tuplara cevap vermedin. 
Hakikati söylemek, onu da fazla 

ümitlendiıımmeek lizımdı. Açıkça 
söyledim: 

- Matmazel, dedim; 'ben nişanlı 
bir gencim. Yakında da evlenece. 
ğbn. Onun için, biz artık seninle 
konuşnuyalım .. Ahlbaphğımız bu
rada ~alsın! 

- Ne? dedi. Bunu bana şimdiye 
kadar niye söylemedin? 

- İyi amma, ben sana hiçbir' va
idde bulunmadım ki... Zaten, ara
mız.da da hiçbir bağ yoktur. Niha
yet, bir gün beraoer iki lrndeb bi. 
ra ~tik ve bir sinemaya gittik. 
Hepsi bundan ibaret!. Onun için, 
ikimizin de birbirimize hiçbir §CY 

söylemcğc hakkımız yok! 
Bu, çantasını açtı .. Mendil filan 

çrkaracak zannettim ve hiç o ta
rafa bile bakmadım .. Birdenbire e-
Jini salladı. Yüzümü bir şeyin çiz
diğini hissettim .. Bir daha, bir de 
öbür tarafa salladı. Kaç defa vurdu 
bilmem .. İki yanağımdan bırden 
kanlar fış'kı:rmağa :başladı. Kan gö
rünce, olduğum yere düşüp ba~ ıl. 
mışım. Ayıldığım zaman, yüzüm 
gözüm sarılı kendimi hastanencde 
buldum. 

- Yani, yüzünüze ne olmuş? 
- Efendim, elindeki jiletmiş v 

iki yanağımı, jiletle kesmiş .. İşte, 
izleri ha.la duruyor ... 

Efimiyaya da ne diyeceği sorul
du ... O da an1atmağa başladı: 

- Dediği gibi, bir nişanda tanış
dJlk. O gece, Necati benimle çok a
lakadar oldu. cBen bekarım .. Si -
zinle ni~anlanalım .. Babam çorap 
fabrikatörüdür. Ben de fabrikanın 
işlerine bakarım. Babamın benden 

başka çocuğu yoktur. O ölünce, bü • 
tün f8brika, bütün paraları, malı 
mülkü !hepsi bana ikalacakl» dedi. 
İki gün sonra ibuluşmak için rande
vu verdi. 

İki gıün sonra buluştuk. 1~ bir 
l~antaya gittik ... Hem yemek ye
dik, hem !bira içtik. Çıktıktan sonra 
sinemaya gittik. Ondan sonra da, 
Çok defa buluştuk .. Gezdik .. Sine
malara gittik. 

Ben bunu gittikçe sevnıeğe baş· 
ladrm. Anıına, o benden soğuyor. 
du. Bunu anlıyordum. Bir gün ge
ne buluştuk .. Artık büsbütün so -
ğumuştu. 

- Artık seninle konuşamıya -
cağını.. Nişanlandım. dedi. Hal -
buki, artık Necatiyi iyice seVJneğc 
baılaınıştım. Gözlerim karardı. Ne 
yaptığımı biliniyorum. 

- Peki. .Necati diyor iki: cBi! 
bir defa buluşup 'birahaneye, sine
maya gittik. Ondan sonra bir daha 
buluşmadık.> sen de cbi:nkaç de
fa bulu3tuk> diyorsun. Hangisi 
doğru? 

- Hiç değilse on beş defa bu -
luştuk. Hep o ibirahaneye gittik. 
Birahanenin sahibi de, garsonları 
da bilirler. 

- Hangi birahanedir o? 
Genç kız, birahanenin, patro -

(Devamı 5 inci DJ'fab.) 

aflllôarrırıer 

Ne Diyorlar ı 

1 KD A M 

B. Abidin Daver cŞimdl ne olacak?> 
isimli bugünkü Başmakalesinde Yu
goslavyadaki bükıimct darbesinden 
sonra; bu darbenin yegane mucip se
bebini tc~kil eden meselenin; ÜçlU 
Paktın altına Yugoslavya namına le.o· 
nulan imzanın ve b!lhnssa bu imza gerl 
alınmak istcnildıgi zaman ne olacağın
dan ibaret bulunduğunu beyan etmek
te ve Yugoslav sürpriıiııin Balknnlar
dak.1 Alman plAnlarını altüst cttltınl, 
bundan sonra Yugoslavyanuı Üçlil 
P ktta kalması lhtımalinln tasavvur 
cdılemlycceğiııl söyledikten sı:>nra: 

Aklımda olu meıeıe 
ve eakl lllr ldkAJ• 

cŞimdıllk akla en mülftyim gelea 
nok1a, Almanya Yunan! tana karsı 

Bulg:uislanla bernber ve Yugo lavya
nın muzah\creliylc yapmayı duşundilğ{i 
hareketi, bir muddet tehir edecektir. 
Bu arada Yugoslav hudutlarına yı !lla
cak Alman ve İt lynn ordulan ıle yi
ğit Yugoslav milletine karşı tekrar bir 
sinlr hıııbi yapılacaktır. Bununla bera
ber, Almnnyanuı ııc yapncaiı.nı tayin 
ed bilmek ıçin, bır kaç &un daha hA
dlselcı ın inklııaCını beklemek daha 
doğru olur. 

Şımdıllk, Yugoslavya sürprizinin 
Balkanlara ait Alman pU\nlarını altüst 
etmlj olduğunu söyliyebillrlz.> demek
tedir, 

CUMHURiYET 

B. Yunus N:ıdl cKercn ve Har:ınn 
Sukutu> isimli bu ünkll Ba m le in
de ŞarkJ Afrlkadaki en eskı it lyan 
n ustemlckcsi olan Eritrcnln en müs
tahkem mevkii buluıınn Keren'in ve 
Habcsu;tanda Harar ı;ehrınin Inglli:ı 
İmparatorluk ku\'vet: cn tarafından 
zaptının ehemlyctini tebarlh; ett rmck
tc ve İtalyaya İmparatorluk finv nuıı 
verdiren Hnbcsıstruıın; beraberinde 
imdilik Sırcnayıka ıle Eritr~yi de sil-

rOkJiyerck elden gittiğini, hddlsenin 
ltalyada ve dunyadaki tesirinin çok 
bil~ilk olncağını kaydettikten sonra: 

fŞimall ve Şarki Afrika işlennln bu 
nsfıye şekli kad r milh m diğer bir 

nokta bütiln bu hareketlerden muzaf-
fer çıkan İngiliz kuvvetlerinin bundan 
onra istenilen yerlerde kullanılacak 

vcçhile serbest kalmalarıdır. Ve yalnız 
bu kuvvetlerin dcgi, Şiınnll ve Saı:1tl 

Afrlkııyn hasredilen bütun İngllız ham 
clcrinin. Şimali Afrıkadan sonra Sar-
i Afı ilcanın dabi tasfiyes le İngill:ı 

Orta Şark kuvveileri her gaileden Aza
de bir serbestlık vaziyetine eeçmf.t bu
hmuyorlar. Bunları takviye edecek -re
ni hnmlelcrin dalma artan bir gayret 
hııiyle devam edeceginl de dU;ıilnilr
sck Orta Şsrk ordulnrının ne hatın 
ayılır bir kudret haline geçmekte ola
caklarını daha iyı anlamlf oluruz.> de
mektedir. 

YENi SABAH 
B. Hilseyin Cahlt YalÇlll c.Balkanlar

da 7enl vaziyeb isimli bugilnkü Bat
yazısında Yugoslavyada mlW blr hil
kılmet tetekkül eder etmez Balkanlar
da va:ıiyeUn derhal deiiltllinl 967U
yerek: 

.Bu değişiklik yeni bLr kanımaıwı 
ve fenalaşmanın başlanııeını mı teııldl 
odecektlr, yoksa teh!dit altında bulunan 
Balkanlar biraz emniy-ıt ve sükQna 
kavı.ıpcak mıdır? 

Yeni Belgrad kabinesinin V.iyanada 
ıınzalann tİçler Misakını 'r'eddedecell 
§Uphesizdlr. Çunk(ı bugünkU Yugos
lav hükCımcti bu imzanın tevlit ettlll 
aksüllmclin bayır)ı bir netıccsldir. 
Bınaenaleyh, Yuıoslav h(\k!tmetlnln lllr: 
ifi bu esaretten kendisini kurtarmak 
olacaktır. 

VAkıt\, Belgrndda hükOmet darbe
sinin dahlill sebeplerle wkua geldilf 
öylenlyor; eski Svetkovıç kablııcelrıio 

mllll temayilllere muh lif hareketi 
böyle bir mukabeleyi zanıri kılm1' ol
duğu temin ediliyor. Burası dogrudur. 
Ancak eski hiık<ımetln Sırp milli b.Ja
lerlne uynuyan hareketi ıse Üçler Mi
sakına girmesinden ibarettir. Binaen
aleyh, mc ele hangi bakımdan muha· 
keme edılse neticesinin 'Oçler Mlea.. 
kından u:ıakla§IlllYa vannaıı pek tabil 
ve zaruri görulilr. 

Mihver, daha doğrusu Almanya bu 
yeni vtıkıayı nasıl kaı-şılıyacaktır? Al
rnanyanın memnunıyet beyan ctmesiM 

Bir arkadqunıa bana ... 
marladıiı bir yazı l'ar; elim 
değip bir türlü yazamı1 .. 
rum. Bana verilen lJlevzu, 
ıöyle bir üç ay oluyor. Ara aı
ra, bu arkadqa raıtlanm: 

- Ne oldu, hani ya, çıkma· 
dı, bili?. 

- Aklımda, derim. 
Fakat, yine unuturum. A

radan bir hafta, on gün ı• 
çer. Tekrar teaadüf ederiz; yi• 
ne aorar: 

- Hani nerede birader?. 
- Aklımda, aklımda •. 
Dün yine biribirimize teaa

düf ettik; beni görür görmez, 
yolun üzerinde §Öyle bir dur
du, hazin hazin güldü. Ben 
hemen, acele acele: 

- Aklımda birader, üzül
me, dedim. 

O, yanıma yaklaı h. Sakin, 
aoğak kanlı bir eda ile: 

- Sana bir hikaye anlata
yım, dedi .. 

Ve anla tınıya b"4tladı: 
- Vaktiyle, Ahmet Cevdet 

Paıa ·henüz talebe iken, ço•c 
se i w i bir arkada§ı vamuş .. 
K. rlarmış, arkada /\h. 
met Cevdet Pa§aya (Tabii 6 

~aman daha Pqa değil, tal&. 
be): 

- Nazır olursan, benim de 
bir itim düterse yapar mı .. 
11n?. 

Ahmet Cevdet Pata: 
- Tabii .• Aklımda.. 
Cevabını verirmiı. 
Gel zaman, git zaman, Ah

met Cevdet, Ahmet Cevdet 
Paıa olmu9, ıonra da, Adliye 
Nazırı olmUf .. 

Eaki mektep arkadaınun 
habraları canlanrnı§ .. «Gide
yiın, ıu Ahmet Cevdete baka
yım, fU benim iıi halletaina 
demi~. 

Citmif •• Ahmet Cevdet Pa
ta ile bot bet etmiıler •• Ziya
retçi arkadqı: 

- Hatırladm mı, demit. 
mektepte iken .cfz verımt
tin?. 

- Aklımda .• Merak ebne. 
aen.. Yaparım .• 

Nazırın odaıından aynlan 
eıki arkada§, bir ay kadar 
beklemif.. Balmııı, aea •ela 
yok .. Bir ıün yine, Pqayı ne
zaret makamında ziyaret et· 
mif .• Adliye Nazın, eaki ar
kadqı görür aörmez: 

- Aklımda.. Aklımda de
miı •• 

Kahve, ıigara.. Yine ayrıl· 
mıılar.. Aradan bir müddet 
JeçMİf•• Yine aea aada yok •• 
Bir kere daha aidip nazın 
rörmüt·· Yine: ccAklunda ak· 
lımda cevabı ve kahveler, ıi· 
aıaralar .. > 

Bu ziyaretler uzamıı, fa
kat, it le olmamıı .. 

~~S:ı:r=p~la~r~iç~i=n~b:u_:m:u:· c:ad:::e~le~•mJıür:::~·~· =-=~=-=================~::;~;:::::::~===============:=:;=:::=:::~::==:;;::;;:::=~~::=:=:=::::;:::=:::~:::::::::; =====-~ çekiniyordum?. daha ilerisine gitmiyor, dii~üne - medii:rimc inandıramıyacağım. Mer 
Saate baktun. Biri çe)rek ıe- mez bir halde bütlln sinirl1?rinıle, hanıctimi, vkdan mes'uilyetinden 

kimse intizar edemez. Fakat tfuısede
cegl can sıkınbsının derecesi ne~e 
kadar varacaktır.> 

Dedıktcn sonra t>llfıhare Alm1lll78 
hesabına vaziyetin gerçekten zor Ol· 
dugunu söylijerek yawını IÖYl• bıUr
mektcdir: 

Nihayet aradan uzun bir 
zaman geçtikten ıonra, eski 
mektep arkadaıı, nazırı bir 
kere daha ziyaret etmeyi ka
rarlaıtırmıf.. Nezaret odası· 
nın önünde ceketinin önüntl 
iliklemiı: 
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de Seveceksin I 
't Ezan : E.. TEivl iZZET BENİCE 
-

ak, ya ôliım .. ) a aşk .. dır ve 
;t ısrar ederse o \akit günah 
n g dc.r. ı"ı, dem d uı ~e .. 
kcuaı ınc ) pt .. der 'ıcda· 

.abat \e huzurumu bulurum. 
nız ben butun bunlıırı dil • 
ikçc asabını büsbütün bo • 
or, zihnim arap saçma dö -
·, ne l apacağımı, bir türlü 
ırcmiyor, içine aplandığım 
batağından çıkmı) a çal~tık· 
tün bütün batıyonını. 
gari~tir ki, hütiin bu beye· 
orku, endişe içinde daha çok 
ınca 1 irdcu ağlnı ıya baş· 
• Bu bir sinir buhranı idi. 
a~l ) or, hcnı: 
o\llahmı seu bana rahat l Ü 
tcrmi) cc s'n ne · hı 
ın çile 

d ha çok kederı )Ur derler .. Agl~
ıuak bana da biraz h i geldı, g:ılı· 
lı . Ilı~ ır I:ırıın d ndıktcıı sonra 
biraz aç l hm, rıılıatlndını 'e .. ka-

rarımı "erdim: • 
Gidıp onu görecegım!. 

- · ımae Bu kararı vcrirl en hem ıç 
· · · ·er buldu-bir nıcrhanıet Jııssıııın ) . . 

v hem de ona karşı hıslerım-
gunu, . d'ğ' . •e: 
de bir zaaf belır 1 ını \ 

_ O ülmesin.. ı-
. · t nın yer ve P Dıyen bır çırpın ı 

bulduğunu duyuyordum. • 
Bunun sebebini tayin etlelul 

mem çok giiçtü. Niçin 
_ O ölme in!. 
Dı)ordum?. Onu tahteşşu~ın

da kun etlen n bir hisle s~~ ı) ior· 
du n da {nı a nıı d~ ~ • 

h. . rle n hır ın n 
Yoks ı 

81' cll ktcıı nıı 

çiyordu. zekam ve irademle kasılıp kalı • kurtulmak için sokağa çıktığımı 
_ Hemen gitsem mi?. yordum. diişünmiyccek, mutlaka: Beni se-
Diye düşündiim. Fakat, nereye En son gi;ı:indim. veriyor,, diye hiikiiın verecek, 

gidecektim. l\lı:ktubunda muay- - Ne olur a olsun, vakit1i va-
d kl't ı'z çı"-"C·· ını.. Bu düşünce ile tekrar yukanya 

yen bir ~er öylemi yor ıı. K .. -
ı m. Tam sokak kapısından çıktını, Fakat, miithiı bir müca

- llerhnlde her yal itki gibi .. 
Ben sokağa çıkmca o b ·ııi bula-

n d , rıya atarken, içimden dele içindeyim. 
bir ses u ı: - S::ınt ikide gitmek de yine ay-

ca~~im. _ Dur Lutriyc.. ni şey d ril mi?. 
Dedi ve kcndımi geri) c çek • Diyordum ,.c .. ila\'C ecliyordıım: 

-Ancak, saat ikid(' .. diyor. Bel- 'h d 
1 1 k tim. Yine ayni ses nnki J tar c i- - O \-ak·ıt de «benı' se,•dı'gV,.ı' ı'çı'n ki tam o saatte bura ara ge ece - . 

Ş. d'd k k yordu: geldi• diyecektir. Belki de mcrba-tir. ın 1 en 50 aga çı ar • _Daha ikiye yirmi var. O im-
saın beni bulamaz.. di okakta cı.i gurur e: •Halı işte metime yine onu inanduanuya -

Diye düşi'ndüm. Fakat, e\ de o- beni sevdiği, bana dal anamadığı cağını, belki de kendisini öldürür
turmak1an da bunalıyor, içim İ· için hemcıı kendisini okağa attı.> ken bile sırf inat için keudisiıai 
çime sıgmıyordu. Bir yandan da dheccktir. Buua meldan verme.. sevdiğimi söylemcdiiimi sanacak· 
dtişüniiyordum: l\l~ğlup olursan bir daha kendini tır!. 

_ Gidip ne yapacağım?. 001111 stidikleyici kudretinden kur- Herhalde mulıakkak ki, bayatı-
Bu su l kaışı ında zeka ve man- taramazsın!. mın bir döniinı noktasına ıelmiı-

tığım susu)ordu. Ben de, onlar da Bu ihtar ve tenb üzcrimü 
b'l d •· E hakikat"n bu"yük b·ır t""ir yaptL tim, bu tehlikeli, üzüntiilil, mes'11· ne yapacağımızı ı nııyor n~. n " ..., 

çok aklıma gelen ey: Ona yal • Dü iindüm: liyetli dönümü en müsait şart i-
varın ktı .. Amma bu ~ harı ım - l\hılıakkak ki, nktinden önce çinde geçmeli idim, En küçük bir 
fa'.\' da , rmezse ne olac ktı?. O sokağa çıkmak benim için bü) tik hata, en ba it bir ihmal bütiin ha· 
v~kit k disini öldurec k m' di? ı bir zaaf olacak, ne söy\e eın, ne yatıma malolabilirdi. 
B.ı a gelince mulı kcm<·m yapsam, artık onu, .kendi ini s ... <Ark861 var) 

f.Bize öyle geliyor :kl Almanya u 
çojt bir memnuniyetsizlik nümayişleri 
yaptıkt&n ve bazı diplom tik tccrube
lerden sonra hilr Balkan devletleri ta
Jnfından ve bu devletler nrnz smdeıı 
~ nd si nl yhlnde bir taarruz b rckeU 
yapılmıyacaı:,'Ula dair teminat alırsa 
mevcut vaziyetı muhafaza ctm yl daha 
bayırlı görecek ve Yunan tanı tehdit
ten vazgeçc ek İtalyayı mukadderab
na terkeybyccckUr. Alm nya için lıin 
içinden en zarara12. surette ı;ıkmanın 
yeılne yolu bundmı ibarettir.> 

TA it 

M. Zekerb'a Se.rtıel c:Yugoslnvyıuun 
vaziyetındcn doğan sualler> isımli bu
gilnkil Bn yaz.ısında r.ıubtellf sualle.re 
cevap vermekte ve bu mey nda: 

c:Yuıoslavyadakl hükılme\ darbesi, 
eski~ilkfünetm Üçler P ktına ılrmek 
için verdi i imzayı sllmiye kAfı ml
dJT?> Sualine ıu cevabı ve.nnektedlr: 

cYeni hükıl etın pakb reddetmesi 
muht el olduğu gibi, Vıy n da ver:!· 
len lmz :> n r yetle berab r rafiı-
ğını m h f uı ederek Yu l v top-
raklarına Alınan askeri maltla 
ikt fa c esi de mümkünd r > 

- Tak, tak.. Kapıyı vur· 
mUf.. 

içeriden aea: 
G 
... 

- arınız •• 
Eaki arkadq, kapıyı ara 

lamıf, içeri adımım atın mıf, 
ıadc, uaulca, bukük bo unlu 
batını uzabnıf.. N zır Paıa, 
eıki arkadqını ıörür gör· 
mezı 

- - Akhmda.. Aklımda.. 
Deırıiıt 

BURHAN CEVAT 

ilk okullarda 
ŞehrimiJıde tık ~ulların ve mr 

okula devam cdenlcrih ~ayısı her 
yıl gıfükçe artm k a«ır. Ezcumle 

1936 • 1937 yılında 4Q8 ılk ok\ll 
va n bu yekftn geçen ) ıl 438 

ya b olmuştur. İlk okı: 'a de -
va nlerin sayısı ise 2&5 bıa 
COCU'ktur 
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Bayan Leyla çini çekti ve başını jı 

kaldırarak yaprakların arasından 
görünen gök yüzüne_ uzun u~ bak 
tı. Altında oturdugu ırı gogdcl; 
ıhlamur ağacı her sene olduğu gibi 
şimdi de güzel kokularını etrafa 
yayarak insanın içine tatlı 'bir bay. 
gınlık veriyordu. 

Bu sayfiye köşkünde, ihtiyar ka
n koca senelerdenberi yaz mevsi. 
mini geçirmekteyidler. Şehrin gü
rültülü hayatı, insana, zamanın na
sıl geçtiğini farkettirmiyor; fakat 
sayfiyede vaziyet böyle değ;Idir. 
Orada insan mevsimleri birb:rle 
mukayese ediyor ve mevsimlerle 
beraber gençlik çağlarını da hatır
lıyabiliyor. 

Oldukça hayalperest olan kan -
sının aksine ,bay Cevdet enerjik 
bir ihtiyardı. Her sabah erkenden 
çıkar ve kırlarda uzun saatler açık 
havada dolaşırdı. 
Şu anda Bayan Leyla l"zlonga 

uzanmış düşünüyordu: 
cKocam yetmiş yaşında .. Ben de 

altmış dördüme girdim. Daha ne ı 
istiyorum? Hayat adamakıllı yü
zümüze güldü. Bütün arzularımı 

yerine getirmiş bulunuyorum.• 
Kocası servetlerini iyi idare et • 
rnişti. İki kızını iyi ve zengin in-

1 
sanlara vermişti. Fa.kat böyleyken 
aşksız bir izdivaç yapmış olduğunu 
da unutamıyordu. Evlendiklerinin 
üçüncü yılında sayfiyelerine ya -
kın olan bir köşkte oturan Fuadı 
tanımıştı. Çok sokulgan ve hoşsoh
bet bir adam olduğ niçin çabucak 
a.ile dostu olmuştu. Fuad gayet gü
zel keman çalıyordu. Kendisi de 
piyano çaldığı için haftanın birkaç 
akşamında kendi kendilerine kon
t>er wriyorlardı. Kocası !r,ÜZJk 
sev!nemekle beraber hatırnazlığııı
da ?>dolayı sesini çıkarmıyo~ 'e 
2~vk duyuyormuş gibi bir vaziyet 
takınıyordu. 

Bayan Leyla, Fuadı sevdığini ilk 
anladığı zaman hem sevinmiş ve 
hem de üzülmüştü. Çok namuskar 

r kadın olduğu için, mahcup bir 
tebessüm, tatlı bir bakıştan saadet 
duyuyor ve aşkını yalnız sinesinde 
ve ruhunda yaşatıyordu. He!" ko
casının ona olan itimadı, her ikisini 
sadakatsizlikten uzak tutuyordu. 

Bazan kocası mühim işler için 
§ehirde kalıyordu. Böyle bir gün
de Fuad ona aşkını itiraf ederek: 

- Size perestiş ettiğimi söyler-

sem neye yarar? demişti. Sizde hiç 
bir ümidim olamaz, biliyorum ki 
hayat bizi ayırmıştır. 

Leyla: 
- E .. Evet. Tabii! diye kekele

mişti. 
Kısa bir sükutu müteakıp genç 

adam: 
- Size bir sual sormama mü -

saade ediniz! demişti. Evli olma. 
saydınız beni sever miydiniz ? 

- Bilmyiorum, böyle bir şey dü
şünmek istemiyorum .. 

- Ben buna eminim. İnkara kal
kışmayın! Size çok geç rastladım, 
fakat kimbrlir, hayat imana öyle 
sürprizler hazırlar ki.. Şayet bir 
gün serbest kalırsanız .. 

- Susun, susun! Böyle şey !er 
söylemeyin! 

Bunun üzer:ne Fuad onun elini 
öperek çekilmiş ve onu yine bu ıh

lamurun altında, yine böyle bir 
akşam üstü hulyalarfle yapaya! -
nız bırakmı~tı. 

Ihlamur kokuları onu büsbütün 
çılddırtmıştı. Bahçeden uzaklaşa
rak yola doğru çıktı. Ortalığın ka -

rardığını farkedemeden bir hayli 
yürümü~tü. Neden sonra bir fırtı
nanın çıkmasile eve dönmüştü. D!
şarıda fırtına devam ediyordu, gök 
gürlüyor ve dolu ile karışık bir 
yağmur yağıyordu. 

Bir iki saat sonra kocası çıkagel
mişti. Daha kapıdan girerken: 

- Leylacığım verilmiş sadakam 
varmış, dedi, az daha öbür dünya
yı boyluyacaktım. Yolda fırtınadan 

olacak bir ağaç devrilmiş, neredey
se araba kapaklanacaktı. Alla'htan 
bir kaza çıkmadan geldim. 

Leylayı o gece, dört gün süren 
bir sıtma yakalamıştı. ve sekiz gün 

sonra da kocasile beraber bir se.. 
yahate çıkmıştı. Ertesi sene Fuad 
evlenmiş ve sayfiyedeki köşküniı 
satmıştı. İşte otuz senedir bu asude 
yerde yaz günlerini bahtiyar bir 
surette geçiriyorlardı. 

İhtiyar kadın: Şayet bunları Cev
det bilseydi!..• diye düşünüvordu. 
Hayır, iyi kalbli kocası bunların 

hiç birini bilmiyordu. Bu sırada 
karşısındaki şezlonga uzanmış olan 
ihtiyar kocası: 

- Biliyor musun Leyla! dedi, 
,eftalileri saydım, alt dallarda tam 
yüz yedi tane var. 

.---MARMARA 
Sinemasının Zaferi: 

Tatlı bir saadet duygusile ağlı yarsunuz, harikulade bir Macar 
musiki dehllsı sizi gaşyediyor. Benliğinizden sıyrılıp heyecan ve 
rüyadan tılsımlı bir a~k alemine kapılıyorsunuz. Saatlerce ... 

2 Haftadanberi lstanbulu parlak ve mu· 
azzam bir hayranlıkla mest eden MAR• 
MARA'nın Türkiyede ilk defa gösterdiği 

BUBLAB TİTBE1 EN SUPEB FLi • • 

DANKO PISTA (Macar Senfonisi) 
• DID IOD gtlalerlDe 

Yetı,ınız. 

AYBICA: Yunan harbine aid rumca yeni 
3 numaralı büyük Jurnal gösterilmektedir 

il;::ıııı:ma:ı ....... -.. .............. ~ ....... =---
Bıı ak~am Şehzadebaşı T U •R AN Sinema - Tiyatrosunda 

SİNEMA· TİYATRO· VARYETE 
San"akıir NAŞİ T ve arkadaşları. Yeni varyete numaralan 

YÜZ KARASI K3o:e~fe 1 

Sinemada: 2 Büyiik Film birdea: 

1 •• D'OŞMAN ELİNDE ESIB 
Türkçe ıiizlü 

2 •• HAFİYE KÖPEK Büyük Gangster filmi 

BUGÜN 

MELEK 
ınenıasıada 

BÜYÜK REJİSÖR 

ERNST LUBİTSCB'in 

.l~ STEWART v~ 
.. FRANK MORGAN 

tıarafıadan temsil edilen 

NL RI 
Nefis bir koıaeli 

Bugün . aat 1 de tenzılatlı maüııe 

(} T · 1 i .. . 

1 - ,'.lrlka Cep'..elerinde: 

Eritredc (Keren) bir lı fta sü -
ren ş.dJeUi muharebelerden .on
ra İn,.ılizler tarafından zap edil
mi~tir. B,ından son.ra (Asmarn)
nın işgali de uzun sürmiyecekt:r; 
muharebeye dernm edcbilece, 

mütebaki İtalyan kunetlcri ruıcak 
şarka (Musavva) }·a çekilebilir -
!erse de kurtuluş üınicii yoktur. 
K!zıl denizde İngiliz deniz kuv -
vetleri vardır. Süveyş kunalı ve 
Bchiilınendep kapalıdır. 

llabeşistaııda !Havini! boyunca 
ilerliyen İngifü kunetleri ve 
Habeş vatanperverleri Debra Mar
cas civarında miktarı 18 bin tah
min edilen İtalyan kU\wederile 
mıılıarclırye tutuşr.rnştur. Bu me,·
kiin şimal kısmı dağlıktır. Cenup 

kı~ru" .k ... şatnuya ıuJ.,u.ıtlir. Iıa -
beş va:aııper\'erl~rinin cenuptan 
kuşatımya memur eılildiklerini sa-

Hit erin açtığı 
l arp, artık 
onun irade ve 
kontrol .. n en 
kurtulmuştur 

Şimdi, Almanyada 
harbin aldığı cereya· 
na göre tedbirler ara· 
yan adan1lar vardır. 

r Yazan: ' 
1 Emekli Kurmay J 
" ubt.y · 

nıyormu. Muvaffak olduğu tak - ) tı"kre kuvvetlenmek• d" A · d. . . ~ le ır. mcrı .. 
ırde buradakı kuvvetler şımale, ka İrlandaüa lı . . d · ·· · 

atılacak ve (Adisababa) ya 170 ki- ld a'e se 1. rıa~la ved 1enız uslderı 1 e e e r , gı ız a a nrının e-
ometre yaklaşm15 olan Habc~ kuv-

vetleri daha çabuk ilerliyecekler -
dir. 

Cenupta Nigelli mevkiini zap -
teden kuvvetler, şimale doğru ile
ri harekete devam ediyor. Göller 
ınıntakası dağlık ve taşlık olup 
buradaki İngiliz kuvvetleri piya
de ve süvariden mürekkeptir. Zırh
lı ve motörlü birlikler olmadığı i
çin ileri hareket ağır cereyan et
mektedir. Fakat bunlar da (Adis
ababa) ya 450 kilometre yaklaş -
llllfhr. 

Şarkta Şibeli nehrinin sol ayagı 
boyunca ilerliyen taarruz kolu 
(Cicika) da (Berbcra) dan gelen 

nizdcn ve lıa,·adan nli.io.!«faa,1 Al
man!arın zafer ümidini büshUtün 
çürütecektir. 

Tehlike daha ziyade Alman de
nizaltılarının, hücum botlarının 
ve boınhaJ·dıman tayyareler~nın 
müştcrekıeıı taarruza inıkan bul

dukları deniz sahasıdır. İngiltere 
bunların müştereken çalışmaları -
na mani olduğu takdirde deniz 
harbini kazanmak y9luncfu büyük 
imkanlar elde etmiş demektir. Bu 
:r:anıanın da uzak olını::odığını söy
liyebiliriz. 

3 - Hava Cep!ıderind~ : 

çıkarma kuvvetlerile kısmen bir- Geçen sene Alman hava kuvvet
leşti. Bundan •onra garbe dönüle- !eri Londraya 1380 ton bomba at
rek (Harar) a yürüdü ve kı.a sil- tılar. Bu hesaba göre İngiltere a

ren artçı muharebderindcn sonra dası her ırün 4-5 ton Alınan bom _ 
bu ~ehri işgal etti. İtalyanlar (Ha- basına maruz kaldı. Fakı.! bu ~ene 
rar) ı açık şehir ilan etmişlerdi. İngiliz bava kuvvetleri, ınüdaiaa
Kapalı da olsa, yine ayni ikıbete yı bırakarak taarruza ba~ladı ve 
uğrıyacaktL bir seferde (Berlin) üzerine 10 ton 

Önümüzdeki hafta, (Harar) a bomba yağdırdı. Böyle devam e -
giren İngiliz kuvvetlerinin daha derse, ;}!manya hava bombardı -
garba yürüyerek Diredan mevkiini manlarından çok tahribat görecek 
işgal. ederek (Cibuti: Adisababa) \ ve çok fazla zayiat verecektir. Al
dcmı~yolunu ~esmesı çok muhte- manlar şimal ve garp ~hirlcrin
meldLr. Habeşıstanda İtalyan or - deki çocukları, şark ve cenup şe
dusunun geri irtibatı olarak bir hirlerine nakle başladılar, hatta 
tek bu deıniryolu kalmıştır. Adis- lüzumu halinde hükumet merke -
ababa yaylasında ~arıla_n İ~alyan zinin (Berlin) den (Viyana) ya 
ordusunu Gondar ıle Cıbutı - A- nakledileceğine dair şimdiden ga
disababa demiryolu arasında ka • zete haberleri yayılmaktadır. İn
lın boş sabadan şimale çekilmiye giliz av ve bombardıman tayya _ 
muvaffak olamıyiciık gibidir. Çün- releri sür'at, muharebe kabiliyeti, 
kü bu sahayı da Eritredeki İngiliz ateş kudreti, bomba ağırlığı iti • 
kuvvetleri cenuba yürüyerek ka-

barile Alınan tayyarelerinden çok 
üstündür. 

İngiliz tayyarecileri de dünya -
nın b:rinci sıruf huva •3SD larıd.ır. 

T yyaren;n kı:·mct~ p rsoııel c?nsa
Jile mütenasip olur. nu sebeple Al
manyanın (;ava harbine İngiltere 
kader dayanaınıyacal:ını tahmin 
edebiliriz. 

4 - Balkan Ceph .lednde: 

Harbin de kendine mail>us ka
nunları vardır. Ve bir defa başla-
dı mı, harbe Jtlavuzlıık edcu bil

) .ık iradeler bile onun cereyanına 
kapılır. Harbin kanunları, büyük 

adamların irade ve kontıolünen 
kurtulur. Mesela hava harbinde 
başta isten:ncıği halde, şimdi hom
b~rd,man ed:len hedener ordular 
d<'ğil, jChirlcr ve si\1 İl halktır. 

(Hillcr) in açtıı;ı !:arp, artık o
nun İrt.?.<lc ve kontrulündc.ı kur -
tLlmı:~tur. Şimd;, Alınanyada har
bin aldıi!r ccrC'yana r,-öre tedbirler 
arıyan a<l:ıınlar '\'ardır. Al 
artı:i kurclu:.;u kara hakimiyetini 
n1uh:ıfaza ctınek için luırLctnıck 

1 

ın "cbt:l"İj ct!ndcd~r; 1.ttrL•• gücü yc
teı.c kaılar devanı edebilir. }'akat 
i.r"ccl;ğj gibi bjr sulh yapanuya-
cakfır. 

Harp tehlikesi Balkanlara yayı-

(Devamı 5 inci sahifede) 

19_.QİPtKAT 
Yakında bir harıka 

göreceksiniz. 

Türkiyed'! ilk defa 

MARMAB~'da 

... --TUl' A~ 
Aile Pastanesi açıldı 
Viyana kahvaltısı: 
Sütld Kahve 
Ekmel&. Tereynğlı 2] 1/2 
Alalı.ok Yumurta 
ve Reçel 

Bira tifesi 30 kuruş 

Nefis meşrubat ve pastalar. 

Fiatlar gayet ucuzdur. Bir 
ziyaret kafidir. Beyoğlu 

Asmahmescit No. 3/5 

patacaklar, veya (Gondar) ile 

1 

/ 
(Harar) da bulunan İngiliz kuv - rtm•••I SARA y Sinemasında 
vetleri karşılıklı ilerliycrek kese- L~~~:_:::_::_::_J--------
ceklerdir. . 

9 mayıs tarihine kadar 40 _ 45 Fevkalfıde bir rağbet görerek iraesi temdit edilen ve deh&kir 

gün vardır. :ıtt saatte 320 kilometre 
ilerliyen İngiliz ordu•unun en 
fazla 40 - (5 gün içinde (Adisaba
ba) yı işgal etmesi ve italyan do
ğu .Afrika imparatorluğuna ni -
hayet vermesi çok muhtemeldir. 

Lihyadaki Alman motörlü bir -
liklerinin gittikçe ço&"aldığı, fakat 
piyade kıt'alarının henüz gelme -
diği bildirilmektedir. İngilizler AJ • 

manların bu &ahte hareketlerine 
ehemmiyet Yermemişlerdir. Zira 
Almanların maksadı, buradaki İn
giliz kuvvetlerinin başka cephe -
!ere nakline mini olmaktır. 

2 - Deniz Cephelerinde: 

SPENCER TRACY 
ROBERT YOUNG 

tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

Süper filini Salı günü son matinesine kadar gösterilecektir. 

BU SON 4 GÖNDEN İSTİFADE EDiNiZ. 
•••••• Bugün saat 12 de tenzilatlı matine •••••-

llkbaharın bütün zarafetlerini mezcetmiş olan 

DEANNA DUBBİN 
Çevirdiği bütün filimlerinden daha cazip ve daha nermin 

olarak Holivud Yıldızlarının güzellik Kraliçesi 

KAY FBANCİS 
ile beraber kısmen Havayda, Ne~york metropolitan operasının 
iştirakile çevirdikleri 

BAHAR MELEGİ 

Akdenizde ve Atlas denizinde 
İngiliz gemi kafilelerile Alman 
bombardıman tayyareleri ve de
nizaltıları arasındaki muharebe • 

ler şiddetle devam etmektedir. Fa
kat Almanların batırdıkları İngiliz 
gemi miktarı ve tonajı gitgide a-
zalınaktadır. Bundan anlaşılıyor Şayam hayret filminde 

ki deniz harbini kazanmak için fn- ı Bu hafta S 'OM E B Sinemasında 
riltere ve Amerikanın müştereken Muzafferane bir muvaffakiyetkazanıyorl*r. Bugün saat 1 de 

aldıkları müdafaa tedbirleri git - =-••••••••- tenzililth matine. •••••••••mii;;ı 

Başlıbaşma bir tarih yaratan •. Deni zlerde eşsiz bir saltanat kuran ..• 
Düımanları yıldırım gibi sanan... Esrarı bir günq gibi nurlandıran 

LONDRA U UMUYOR 
__ e---=u=G=ü=N==ıl L A. L E ısı NEMA s ı N o A 

Cephe eerisinde çarpışan iki kuvvetin mücadelesini ... Cesaretı. zaferini... Aşkın k11irotiai 
yaşatan bugünün bakild filmi. 

Fevkalade ilave: 
~, A- Arnavutlukta ileri harekat. 1 

Puamunt jurnalda: 
Yunanistan da. 

1- •Tiitkçe. Britit 
A- İngiliz laıvvetleri 
B- Şimaranın işgali. 
C- İstihkam taburu un faaliyeti. I

:'.:~ Z- cRumca. Yunn jurnalcla: 

B- Akdeni:rAle SOB aühiıu donanma lıeni I!. 
C- Afrika muharebeleri. . 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 1m ........ :a:ıııilı:ma._mıı ... ıli::iıı1aaiiiiıiıiııi:ı;ı.:ma. .. ıım:am .... _.,_1 ............... 1 

ek • 

Kurnaz olan kocakarı 
fanın sözleri den kuş 

- Çabuk neş'eni• ~ Biraı sonra yaularına gelen yaş
lı kadına Mustafa . sofrayı giiste
rerek sordu: 

- Bu ne bal analık? 
- Fena n11 evli'ıdını, tam aeain 

arzuladığın bir h.l!. 
- Yaaa .. Demek bu gece ı.un

da da keyfimiz tamam!. 
- Elbette!. Bura.ı senin llllll -

nın evi yavrum?. 
- İyi anıma, bu genç hanım 

kim? 
- O da benim bir kızını, yani 

senin gibi bir evlatlığını!. 
- Desene bizim ablaınız!. 
- Ona şuphe mi var?. 
Bazı yedenle pek saf, bazı yer

lerde de pek zeki olan :Mustafa 
derhal vazıyetin biı kısmını kav
radı: 

- Sakın öteki otlalarda da ha-
lalarıınız . teyzeler.miz, yengeleri
ıniz olmasın!. 

-- Ne münasebet yavrum? Bu 
dLr; dünyada benim bu kızcağızla 
senden başka kimsem yok!. 

- Öyle he, müsaadenizle ah· 
lamızııı eli)le bir tane yuvarlıya
bilir nıiyiz!. 

- Hay hay yavrum, bay hay!. 
111mtafa bir koca kadehi bir 

yudumıla göçürdü. Ya~lı kadın 
l\Ius!afaya çaktırmadan, aman i
kinr;sini d• çabuk daya! der gibi 
genç kadına giizlerilc bir i~mar 
geçti. ::\lak>at, zatPn olgun olan 
111.istafayı lıirr.n ö11cc sızdırmaktı. 
Birirıcinin peşisıl'a ve acele ile i
kinci kadeh de k•nciis;ne uzatılın-
ta ~fustafn itiraz etU. 

- Ne olu)oruz yahu, peşimiz
den atlı a ')es kovalamıyor ya!. 

Genç kadın giilcrek cevap ver
di: 

yapıyorum! ·-
iyi amma çabuk ça 

1111 
aeş'e yerine benim bcY• 'I 
o zaman, karışmaın bat 
kaçar!. ~ 

Bu ribi şeylerde yıP.k 
bu işlerde çok pişkin. r'"" 
olan kocakarı Mustafaıı* 
zünden fena halde 1' )1 
yoksa bu o~lan bu gere 
mızı çaktı mı? diye d 
başladı. ~ 

Biraz sonra Mustafa, 
ikinci kadehi ağzına giı .,ıı 
sol eliyle de bir ba,k• 
dehi genç kadına uzattı: ıl. 

- Haydi bakalım. bt~ 
- Aman kardeşiın. b 

tim de{; il, ben i~meın !. 
- Hele, hele~. 
- Ger~ek söyluyoruıll 

mem!. 
- Hatırını için! 
- imkanı yok!. 
- İç diyorum, yoks•· J 
Mustafadaki tavrın dıJ'ı 

ı gören ev sahibi, genç ~ 
diye başile işaret etti. 

d . ıt• dm kadehin ancak or ıı. 
içerek kalanını yere bır3~ 
fena halde içerliyen J'rlUi 

redi: ti, 
- Bana bakın hey, ~e

fartn furtam yoktu< na-· 
kafam kızacak olursa. • 
yedi mahalleyi ayağa ı.;e• 
ba! İş şu zıkkımı hPp ııır 

sa!. 
Ev sahibi öyle afa •oı!t ~ 

ne yapacağını bilnılyord0·, 
mış yüzü ile :Mustafa~a · ~ 

ti>'' 

l_ç_E_M_B_E_R_L_İ_T_A_Ş __ Sin-em-a~-s;:a; 

31 Mart Pazartesi giinü ak~amı saat 21 Je 
Türk mu~ikisinin 50 senelik emektarı "hın 1 

Bestekii< B j M E N Ş E N >er<~ 
Fevkalade MÜSAMERfi 

Memleketimizin en güzide sazende ve oku>·uculS 
müteşekkil muhteşem bir heyet hu miistesna müsamereYt 

rak edecektir. ·o'-
DİKKAT: Koltuklar numaralıılır. Biletler sinema gi~rsı 

satılmaktadır. 

# Bugün . A S B 1 Sinemada 1, 

1 
MOTO DAZINE SABAHSIZ 111 

1 
PETE!:~R~! ~DE ~!!us° BO~!~ 

MARY l\IAGUIRE İRENE O 
,_•••ı:ı•aıaı Fransızca sözlü 2 süper Film birden 

MADLEN LAVRENS'in 
Hakiki " feci menkıbesi 

(lA P iz E ~ 
KIUST1NA SODERBAUM tarafından harikulade bir teıd 

1 Ş A R K linemaıınd!l halkı heye-
= canlar içinde bırakıyor· 

1 MİLLİ~ ALEMDAR j·d.-" 
Y apılan yüzlerce talep üzerine Son d 

Gösterilen Türk Filimciliği~ 
d i 11 ere destan harikası 

I · Herkeahı bir kaç defa ııeyrettiği 1 

KAHVECi Güzeli 
L-~~~~~~~~~~~--~-:-::.~~ 

Siaemamu:a büyük bir hücunı olmasına rııjT. 
Aacak soa bir kaç ıü• daha gösterilecektir 

11u son fırsattan istifade etmelisiniz. 

AYRICA: 
Düılya11111 en meşhur ve dahi Polis hafiyr.slni fstıPbııl 

ilk defa &örüyor: 

i K o 
Mümessilleri: RlTA JOHNSON - WALTEit p!nGf . 
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(Bu 7uumt meUnı.rt ,.... ••• 
AJanaı bülteDJ9dDclm ~> 

Telhiı eden: M,,.,,...., ~ 
Ue}vadda Kraba dllt1u H 7• ı 

nıin merubal tle Wdtea ...ra. 
tehir normal ........_. a••ap 
başlamııtır. 
Ş.mdi •~ Knba ...-ı Kra

liçe Mariala ......... selmeai 
beldeamekt.ıil'· ~ •1r bç 
aydaaberi Ud ella Preu Tomialav 
ve Preaa Aadre ile benıber iaail
ten4e etarmakta WL Gen~ Preu
lu lqil ..... tallalkle bul- -
maktadırlar. Kraliçe, koaıu Kral 
Aleksandrm Manılya4a bdia -
denberi ekser znmanını tnplte • 
rede geçirmekte idi. 
AMERİKA YARDIMA BAZIB 
Nevyork pzeteler~ Belgraddaki 

hükumet darbesiııi heyecanla al
kıılamaktadır. Gazeteler. japon 
Hariciye Nazın lıfab11okaıım Ber
lini ziyareti esusmtla vuku. bu -
lan bu baidiseyl, Almanya l~ 
Jalnız diplomatik bir mağl6biyet 
deıil, ayni zamanda blr prestij 
ıukutu olank ıösteriyorlar. Hat
ti Japon hattı hareketine tesir bi
le yapacağmı tahmiıı ediyorlar. 

Halbuki mihver devletleri Yu· 
... laVJadaki bllkfimet darbesini 
laJnanaile dahlU blr mesele olarak 
telAk.kı etmektedir. 

Diift tarafta Aakan Wy• 
laletesinia venliii blr habere sö
re, Anıerlbam BeJıraddakl ..tiri 
... Yupalav htik.fametiae rea -
IDen hlr nota vererek, AmeribDID 
7ardua brumı bildinniltir. 
~11C•la91a bir tecavüze marus 
. llJiı takdirde Amerika kendi -

':!,her türlii yardımı yapacaktır. 
uukUMET DABBF.St NASIL 

Be•- OLMUŞ! 
ltt .:s ... dda ftreyu ed• hidi,.,_ 

n'°.Yle bikiye edilmektedir: 
K ~kın tezahilnta karşısında 

1 
ra ikinci Petro bJuat iktidan 

e e .•hnap karar vermlt, H-17 ,.. 
cesı ıarnizon kıt'alan ile jantlar· 
Jna ve IDotörlfl kıt'alar aeuret • 
leri, raını daireleri, aobk ... -
lanaı, kiprillerl .... etmlttir. Sa· 
at 8 da kıtaat yeni Knla sadakat 
Jeaıiai etmlt, api amuda Kral 
~YannamesbaJ n•10 ile nepet • 
llltftir. Sabahlqia ı a bar si· 
~ui förilpneler Wtmlf. mılU lrir-
lik bbba..ı t.f1dl ..... ,, ........ 
nuyordu. Daha 0 ... tte halk so • 
hklara döktilmlf tesahiint bat
laanıftır. Biptr Udise nim bal-
1111l11Uf, blr damla kala dökillme -
llllftir. 
MEVKUF NAZISLA& TAllJJYB 

EDİLDi 
Zl-ZT mut ıea11 tevkif emlmit 

olan eski htlktmet ama, e ki bat
nkil Svetkovif barif olmak öze. 
re, serbest lnnkdmqtır. Baki Bel· 
crad polis mflffrtl Dria~~ .. JaA.. 
il mevkuf Wanmaktadır. 

B1TLEB MATSVOKAYA Bia 
ZIYAFE'r VBBDI 

Bitler, .._ Berlbule bafveUlet 
daireabule japoa Barld1e Num 
Mat aob tueflne bir li1afet wr
miştir. Bu ziyafette Muepl Ol -
rinı, Pon Dbeatrep, Amiral aı
der, Marepl Branhlc, Ka1tel, Gl
bels ve diler birpk maruf AlmaD 
ekiltiri ile mluftr Muma .....,.. 
ti haarhhmm.,._. 
Ziyafeti milteakip Mabaob Bit· 

1ere Ja.-~ btlret" 
refala temml .... Wr ~ .. • 
ıliıe ........ Bitler, ..... .... .......... .. ........ .... .... ..,. ........ ,. ... ..... ............................ 
.. a .............. ~··· 
ret edecektir. 
HİTLER'lf Bsın-am>IÖI 

BIB cEPHB 
cNeıvyork Sun• pıetesinin u

keri muharrın Dvayt fWllan yu· 
mıştır: 

·Turldyenin fnailtere ile olan 
ittıf akına adak kalmuı 'e Rus • 
yanın Türkleri Almanyaya karşı 
mukavemete teşrik :yolunda ald ğı 
ha t verıcı vaz t, Hıtler ı~ n 
h ~ de hotı gttm ,.ecn yeni bir 

ç rm ftır. İflmn ~1'1ne 
r a H t r' n, h ~ b leme-

dı r ceph le ka~lqması 

muhtemeldır Bınaenaleyh Yuna- 1 
n na taarruz etm · i ted t gun 
on d n<lurecek ~k çok eyler 

1 
ha abileceği gıb kollanna bir 
~ rlık ann taıkılımuı da petl· 
la k nd r.• 

İT f\L YANLARIN DoGU 
AFRfKASlNDA VAZİ~ 
A d o ga etesının ver • 

d 1 ta gore, Sudandan 
CU'bl Habettatana aıren Be~fka ve 

Edll• .. X--'clm >..
......,. ...... çekilmek-
te olan ltalyanlar ıiddet
le takip ..ıilmeldeciir. 
~'in aukutundaa 
......, Doiu Afrikaam
daki Jtalpn lmparator
lujunUD tufiJeaİ bir 
hafta meeeı.a acld~iJ. 
mekteclir •• 

5 

========.:-= hür Fransız kıt'alan Gambıyale'yi 
aptetmıflerdir. 
Gambıyale Adisababaya 360 ld· 

lometre mesafededir. Askeri hare
katın inkişafına göre, Habeşıstan· 
daki İtalyan tmparatorluğunur. 
tasfiycsı bir hafta meeslesi haline 
gelmiştır. İtalyanların göstereceği 
son bir mukavemet Unıitsız ve mez
buhane bir mukavemet olacaktır. 

Kerenden Aanarava doğru çe.. 
kilen İtalyan kuvvetlerı şiddetle 
takıp edılmektcd r. A ınan esırler 
henuz yılmamı tır Fak t İtal -
yanlar buyuk mıktarda harp mal
C211l1C ı bırakmı ard 
ARNLVUTLUK C 

Arnavutluk ceph vaziyet 
sakind r Ankara rad o nun ver
diği habere gore, İtalvan ar geçen 
pazar günu olulerinı göm ıçın 
bir mutareke taleb nde bulunmU§
lardır. 

Bu da gosterıyor ki İtal anla -
rın son hafatlardakı z yıatı gayet 
buyuk olmU§tur. İtalyanlar bun -
dan evvel, hoparlorl rle Yunan 
hatlarına doğru bağırarak, Alman· 
larla Rumenlerin ve Bulgarların 
birleştiğini ve yllkın zamanda Yu
nanistan üstüne yüruyeceklerini 
söylemişlerdi. 

Bu haberler Yugoslavyadaki htı. 
'k(ımet daıt>esinden sonra dumı~ 
tUT. Evvelki giln de İtalyan hat -
Ianna lcarşı Yunan hoparlo:leri 
faaliyete geçm ler ve Yunanlılar 
cephedekı İtalyan askerlerıne Yu
goslavyadaki hidiselerl hlber ver
mışlerdır. 

L~ILİZ FiLOSU ATLANTIK'E 
AÇILIYOR 

Cebeluttarıktan Amerikaya ve. 
rilen haberlere gore, Akdenızdcki 
İngiliz don~asının büyük 1J·r 
bmnı Atlantiğe açılmak niy tın • 
dedir. Atlintikdekı Almanların 
Şamhorst ve Grayonau korsan 
zırhlılarını tak p ve t hr p ı ın İn· 
gilterenın büyük müfrezeler gon
dermesi lazım geldıgı tebaruz ett ... 
ri)mektedir. 

.. pn qa11ıar1ade 
lllr lacla 

(lllrtMI Sa7fadan Dnam) 

zın yüklemeğe başlamı t r Motör 
9000 taneke benzın alacaktır 

Dün akşama kadar da 6000 te-
neke benzin motare yuklenmqtir. 
Nihayet dun gece saat 23 ı dde
lerınde Mehmet, Salıh, Hakkı, 
Sabri ve Sadık ıamılerındekı mo.. 
torün beş tayfası sahılden sa al
la motöre ge m r k uzere 
ambardaki yerler e çek lm ler • 
dir. Fakat ifte tam bu sırada mo· 
tördetı tıen.zinler bırdenbıre ifti. 

~ 

·$~-.;w. ·~,elQ~c;• f 1 ar 
İki Alman 

sarnıç vapuru 

.E .. ~~!.~_ng,~!-1 
da.de faal J~ bulunan Kanada •• 
Hollanda dm~ lnıVTHleıt ıa.oeo a-. 
....... iki AnllıO .......... , ......... 
tar. Alman mUt"etkoblı4 hlf makaveme& 
ıisknnemit*b'. 

Yunan gazete
lerinin sevinçli 
neşriyatı 

Atina 29 (AA.)- 194Q senesın
denberı ıkı sahıfe olarak çıkan ga
zeteler Yugcslav hadıselerı hak -
kında Avala ve Royter ajansları 
taraf ndan verilen uzun haberle
rı neşredebilmek ıçm dort sahife 
olarak intişar etmışlerdır. 

.41)~!;...:L-~~ .. 

luı Olıallar 
U lııel S&h.lfrden Ot,...) 

cü maddes:nın tadil olumnası ta -
karrür etmışt r. Bu tadılit .. göre, 
Cumhurıyet b am nnda okul· 
lar bırıncıt • ı cı o n-
den ikıncıt .. ı ın bırıı e k ar ta. 
til yapacaklardır. 

Düşmanla müca
dele için 

(Blrlnel 8&1fÜMl Devam) 
Dijer tara tan hr miz H 1 evle. 

rinde müııevve lcı lZ ıarafınd n da 
halka ~ mevz da k nf n "e
rilmeaine b anı ı ır. Bu ı ey nda 
diln aklam Em nil Halkev nde Ev 
Re1a1 B Yavuz Abadan cM lll B rlllt> 
himll b r kont rana vermill r Yann 
abab ta 888t 10,30 da B'eyük dada 
Parti bmaaında ve saat 17 de Hcybelı
ada Balk Odasında Avukat E ın AU 
ve &4lb.lr JıleclisJ bundan B A n Ya
lız tarafmdaıı birer konferans \erile
cektiı'. 

TUIOILAVTA 
(1 bael SüJfedea De..aa> 

tezahürlerı gostenn ş ve mute -
vcMa Kral Aleksandr0m oldurül • 
düğü yerde hat rası içın rekzedıl-
mış olan abıdenın önune gelmış 
ve: cYaşaaın Yugoslavya, yqasın 
Kral ik ncı Pıyer• dıye dakıka • 
larca bağırmıştır. 

ALMAN SEFİRİ 
BERLl • E GİTTİ 

Londra 29 (AA ) - Belgraddan 
gelen haberlere g re, Alman hü
kumeti Belgraddakı .tef ırı Fon 
Hcrren'ı çağırm tır. 

ÜÇLÜ PAKT 
REDDEDLMİYECEK Mİ? 

Bern 29 (A.A.) - 1svıçre gaze. 
telerı Yurroslavya hadı eler ndcn 
uzun uzadı a bahsediyorlar. cGa
zet dö Lozan Yugoslavyanm üçlü 
plllktı iııklr e4ımfyecelini, fakat 
kat'I aırette bitaraf bir politika 
takıp edeceğini ve kendi toprak. 
larının herhangı askeri bir mıtk at
la kullanılmasına minı olacaıanı 
) az.maktadır. 
BVZVELT GENÇ' 
UALI TEBUK rrrt 

Vqf naioD, 2t (AA.) - A9erib 
.fÜlllharrelal BaneM Y ...... TY& Kra. 
b tklac' PIJ'er'e bir tebrik tetınfı te· 
iterek. AJMrlb m.H~lntıa Knlm ..ı.-
batl. 9U4tıU n Y•cos n anteUa.la .. . 
Wt!ll 'ft blrriyetl •sMı~I ...... . 
n1erine terdmaa ........... 

awneu. 1ı111r ud ....ıttEe& .......... 
ld mln11ebetlertn •er W • rm1ete&m 
de tlafa e&tlll 11~ ft ~ __... 
81pleri ,.._...... ......... .. .. 

Yugoslavya, gazetelerın ılk sa
hifelcrını tamamıle ı gal eden baş
lıklarda bildırıldiğı , eçhıle k h
ramanlık ve eref an'anelerıne uy
gun bır şekilde hareket etmış. it
tifakına ve dostluğuna d k kai
m tır. 

Gazeteler, Kral İkıncı Pet o'nun 
patriğin General S ovı 'ın, di. 
ger nazırların ve Yugo lav r ca -
lının re mlerinı dercctmckte ve 
Harrar ıle Keren'ın aptma dair 
Avala ve Royter aJanŞ ar n n tel
gra!larını neşrettikt n sonra bot 
kalan yerlerını Yug av)a hak -
kında duyulan takdire ve sempa
tlJıa tahsis etmektedirler. 

(Dördüncü ıahif~m devcun) 

Jınca, 4lmanya harbla esaa ıaye
ıi bakımından hatalar• dilşmUı • 
tür. Cenup htikametinde i.atili i

çin sevkulceyşi vui) eti hali teh • 
llkelidir. Bugünlerde Yuıoslav -
yada başlayan hareketJe Alman 
ordusunun ceri emniyeti hlll ut· 
lam dcğıldir. Yu1011lavya bertaraf 
edilmedikçe Alman ordusunun ce-
nup \ eya şark istikametinde ba -
rekctleri doğru bir iş delildir. Ya

nanstanın Yugoslav hududu ka • 
ı-ah kaldıkça, Alman ordu u, bil -

yük bir cür•ete kapılarak belki 
Kovala \ ~ Selinik nuntakasına i· 
nebilir. Fakat bu takd'rde cephe-

( den Selanik ş:ırkında Stroma bo

l unda kuvvetli bir menle çar • 
ııacak ve duraklayacaktır. Bundan 
ba .... ka Alman ordusunun ııark ve 

~arp Ct>nah lnrı 'c geri irtihatı da· 
una tehi ke i(inde kalacaktar 

Yqoalavya eakl bükiımeiln İm· 
sa ettiği fiçttzlti an1a9ma~ ı taaı • 
mu a Almaa ordusu )erinden ko
lay kolay kıpırdayamaz. 

Yakanda ai7leditim veçhile 
harp (Bitler) in irade ve kontre
lünden kurtulmuıtur \ e bunu açı
ğa vuran Balkanlardır ve harp 
Balkanlarda Almanya aleyh ne ye
ıai vasiyetler dojurabilecek isti ... 

J ttadır. 

ille• idam ola ar 
Tetraamm mtiDdereeaJ.e._ 

~klujaadaa ltor......tak. Ö.lr •· ....... ........,. 
ıa,maya ılrmesUe ordularımm 
Tiırk - Bulıar ve Yunan - Bul
gar suurlarlBI boylam.asındaki 
hikmeti, Allah rizası için tap • 
lizlere kartı kendiml müdafaa 
bak ıma bajqlayua, bqb bir 
19740.....!. 

al etm11ttr. Tayfalardan Sabrı ve 
sadık kendilerini denize atacak 
tadar vakit bulabilmişler ve Sabrı ıiil:iiiiiiiiiiiiiiiiiiii9. ______ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi-iiiiiiiiiiiii--iiiiiıi;;;;;== 
yaralı olarak ve Sad k da salimen 
kurtulmuılardır. Fakat tayfalar
dan Mehmet, Salih ve Hakkı alev
ler ıçınde kalarak feci bir şekilde 
ölmüflerdir. 
Yangın sahilden görillur gorul

mez derhal lsttnye, Kadıkoy ve 
Uaüdar ıtfaıyelerine haber ve • 
rilmif, dJAer taraftan jandarma da 
harekete ~· F.Ul Götün 
çalıfmalara ntmen benzinleri sön
dünn«* kll>il otammnlfbr 

12 saatten fazla bır aman seç
mesine ralmen yangın blll devam 
etmekte ye mot6r ile beıtziDler 
yanmaktadır. 
M~ıumumılık ve Jandarma 

ehemmiyetle tahkikata baş mıştır. 
B6diRnin, tft9Yanll yatmak ü -
zere olan tayfaların ihtiyıtsıslık 
ederek b r ııgara veya ate yak • 
malanndan ileri pldllf tahmin e
dılrr:ektedir. 

öLUM 
Teessurle haber aldığımıza ,.ore 

Jtdt Ll9Elli muNSillerınden ve eski 
muallın l~rınderı !ımail E'dip Tôp. 
çu'nun 'utuld ğtı hastalıktan kur
tulam varak A ~ıu hast1aJ1esınde 
olmuş•ur. Cenazesı bugün saat 1 de 
bldır lara.k 0-,kudar camilnd0 na· 
mazı kılıncbktan sonra aile kabria
tanına t'!efn~U~"ktır. 

ClkOdar Vapur t 
mQvezz ı ismet Erte 
tarihinde bir loa cıoeutu 
milUı'· 

ÇERÇEVE 

lılJra••araa laml ............... 
NECiP F AZiL KISAlroBK 

(l .... lalllf ... ~ 

Yaba H Orta Şarka ftl'4iil 
temiuta 1tel J.ilaym, a.pa 
Wr te1 dile ... !. 

e e; balya Yaunista.a -
saldırdr hunu Mlaim kaim el
maun yaptaiı lef 9irml ytlril -
tün batka bır teJ 411 ..... t 

ltalya )'U&keri sidiyena, ~· 
ku onu bu te .. ltltüaünd. 1abm 
lt&raktaııma ve 1abua lılnk • 
_.ta denm .. ecelime lllk • 
..Mi•, Mfka bir teY .uı-w!. 

Yeni •lsam ... uuu ilk Mfa 
Balkaalanla tatbike ...... .__ 
u, bunqn llerhanıi 'Ar .. ... 

müdahale iti olm•daiını, ancak 
nlh Ye eami1eti aatlamlafbncı 
bir fikir Ye ıontll barbji eme• 
luıden dotdurunu ınla)m, bq
b bar te>' tlilt>mem!. 

Boman7a1a ıinli--, ealail 
ordusuna bir kaç ilk mekteJt 
muallımi ıöndermekten citiirii 
bir niyetim olmadıjını kabul 
edin, bafka bir ıey dilemem!. 

Bundan boyle Bulsarlana sa
minu olarak herhangi bir mu
daha leyı r•ddedeceklerinı ve 
bana karp s lah kallaaacaklı· 
rıru tahm n edia, bqka bir tıeJ 
tlll• em' 

11uJ.prlarm b r aadı Uçl& aD-

Mademki Yacoslavya bile ha· 
ıınd•kilerla bir Difter darbe • 
.O. ..ıUetlain bltila bama u. 
...... IMtpltank ha kanletl
- .ıU; 1,1e, .. (Jeal abam) 
mefhU1•• maal6m millet • 
len • epb •ır hayat iksiri U
lttutıaı ıörila, bqka bir 191 
........ !. 

.AJ, •1, ~1: YlllOllavyada eşi 
ıorllme•lf bir tertip ve usta
lıkta ltlr lnkı••• ltWlwi al; 
laidiaeala YqıMlavyayı aaill • 
vena ~ ....... 
plmiyeceiini Ye mu.kat.il .,.. 
....... tapın •abltU OJ•• 
aa tat ~abrtaeatuu .. , .. e4in 
ltaşkı hir teY dılemem!. ' 

Balkanluda Bulıariıtan a... 
rinden Türk ve Yuaan huda • 
4uaı, Yq01lavya üaerind• 
l'wwa. Aruvutlak Uaeri ..... 
)'İne Yunaa hudutbana dayu. 
diktan IOlln htHUn :na um • 
melleri ıerçeklqtinniı olaea • 
pı, hundan JHiyle de saibil
n~a dua etm•'lı:ten pvrl hlçW. 
ifım blmıyacatuaa bir .kaç sla 
için ıhtimal verin, bqka Wr 
PY dılemem!. 

• Dnanm lt•I Wr prkJ.tm 
Kollamada caa "91'e1im, ı...

ka ltir .. , .w-..ı. 

Oçler Pakb 
ve Yugoslavya 

(Pspn 'alete• Dnaa) 

ve Kralın, hilkilmetin hanci 1e

beple işbaşına geçtisini ve ne Ja
pacaiını sekiya ve tedal1e terke
den bir bitaptır. 

Bu beyanattan anladıjımız fU • 
dur: Cçler paktuıa imza ko)'laak 
ne kadar kayıtlı ve prtlı oluna 
olsun; Yugoslavyada umumi infial 
ve iğbirar yaratmqtD'. Millet, AJ. 
man)anan bu pakt ile Yqoalav;ra
ya bir kanca attığını ve bu kaaca
YI safha safha, her türlil istiklAI, 
h~yet ve nisam hadlnindea P· 
çırerek tam iıg:ıl ve esarete kadar 
götürecetini ezmiıttr. Bunun için 
de Kral Naibinin ve Svetkoviç latl
lı:6metin'n idare tanını endite lle 
takbih etmiıtir. Yeai hükumet, ar
tık hnJkın bu endiıesine mahal 
kalmadığını, Yugoslav f iklal, te
ref, hürriyet ve bütünlilğUnün mil
G&f::a ed lel'eğini bildirmektedir. 
Bu aç:kça m hvere teslim olmı • 
yı.cak 'e bu >ol da ki her h !il ih
timali, bütıin inıkıinlarım zla red
dedeceg ı demektir. Hukümet, 
zımnen bunu temin e) lem ekle be
raber; .komıulara ile e kıdcn oldu· 
gu gıbi tam bır b•t r flık muha • 
fazası" barıı hal'ndc '.\a amak az· 
minde oldugunu da teb .. rüz ettir· 
mektedir. Bu söyleyiş'n manasını 
da, Yugoslavyanm tiçler paktma 
ko.) dueu nnza) ı ıimdıki halde bir 
ademi !ecavuz pakta imzalanmq 
~crecesındc ve itibari bir nıabıyet 
ıfadesi içınde telakki ettigi şeldha
de tefsir eylemek mümkundür 

Yeni lııiküıuct bılhassa bu ~
tı meskut &eçmekle ve emlişe U)'· 
nagı olmut bulunmumı ,, e artık 
endııeye mahal kalmadı ını am-
nı bir surette anlatmakl:ı da ual 
karanm hicli eterin ınkıftafına 
tcrketti.:iııi ve 0 zaınan hakiki 
çehrc~.r.ı ortaya ko3aca nı ihau 
eylemektedır. Bınaenaleyh, Ya • 
coalavyanın bir ncı merhale4eki 
vaziyeti taay3 ün etmi t r: Kom • 
plan ile dostluk ve bar s muha • 
fazası azminde bulunan b"r bita
raflı~. Mu takbel hattı hareketi 
de yrne taa3 yün etmiıhr. B ta • 
r~CI ı ilıl~l edildifi ve) a .ecavtid 
b:r harekete maruz bıraksldııa tak
dırde kcndhini 1iddetle le IUzu -
nıunı.la demolqaıiler cephesinde 
nıu~ar .. a. 

Bu vaziyet ka?Jlsında kendi as
lına, öı hü,jyetine, alım kararına 
dünen Ya Mlavy nm ne J'••tıjı, 
ne yapa ı, •• ) p u k iıtı,_.. 
ti ıorusa ••merakı arfak blaa
msıtır. B lik 1, flmdı bütün teee.
ıüs ıoalerı. tekrar Berline tenil
mittir ve m r • mevzuu yeni va· 
abette Berlinin ne yapacqı. ae 
Jıpmak iıth ettjidfr! 

ETEM iz,, -T BENiCE ------
llodoa ta,rare 

••Jdaaı 
O lnt"f Sahllednı Den.m) 

Beı.e.c.tan·d ' Pertemı.. cilnii, Adi= -Clbtl&I d mlrvola bo...,.. 
IAJ)'areler • tr.rafmduı re

aid~ .WdıPUI •Iİnllll:a marn bal'"UJl. 
mlf ır. AMnh~ı'a• " •il •14re 
fuklllda bir ........... mitraJJla ... ..................................... 
w. 

Ce••bl Afrika bava klWYMilrtM 
mensup ıa11art'ltt, lladolf clillala 
Şlmallndıe kala d...._. hmpmı, .._. 
bbıalan ve .Sperlerl mantrıılQrelle ............... ~. 
On•ı Adada. iadıla ..... • .... ,. 

lertnelDellRPMr ............ ... 
tekktutl, ................. tanlll'e 
me1damndaatl ~ ft bir ..._. 
depoemda JUIPlllar ............ ft .. 

,. .......... -- -- ••h"' ı• HıautN: '•I• ılr'>Z ı• 
Alsart .. _,.... ~ ....... : ......... 

'l'et:elH ... , ... _.. .._ 
lılnaNwl ............... ........ .......... 
R DYO 

29 Mart 1941 
lS.00 Proll'am ve memleket aat 

ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo caz orkestruı 
(İ'brahicn Özgur .idarainde) 
18 40 Müzık: Hafif prlular. 

19 00 Konuıaıa: Gunun meeeleleri 
19 15 Murlk: Ha)k tür1ri1leri: 
19.30 Memleket saat ayan w a-

jans haberleri. 
19.45 Konupna: Ziraat takvimi. 
19~ Müzik: Faml heyetı (bdm 

okuyuc:ulw ) 
20.15 :lydyo pm.t. 
20.45 Mllzik: Şum ye tarldller. 
21.16 Kon~a· (Kitlp ...U) 
21.30 Mcızlt: Radyo lalon Ol'bl • 

truı (Vlolonlat Necip AP 
idarainde) 

22.30 Memleket uat ayan ajal 
b r er ; zıraat, elhlllı • 
tahv Jlt, kambiyo. DUJaıt 
borsMl (Fiat). 

22JO Jtonupa (tnıiltere JÜlm 

................ ,1 
Tw•• ••• J. stanbul Dördün 

(llMlllMll ... Denm) 
lan paç ltral Wnc:i Jt.trcımm clQa 
&ab&a cUl&\&u ıuruimi 7 p~ • 

Kral ııabable7in saat 10,41 ıe •· 
l'llJda. bükUınet erk.im, lleb'opoUıt 
Gavrilo, Sen Sinot Azası ve an17 
erkAııın.m huzurunda )'emin 9'
mlftir. 

Saat 11,30 da Betıradın büyük klli
M8inde dini bir iyi.o yapılmıt, Ayinde 
Kraldan başka hükun l Az sı, askeri 
ve ıuvil e k n, kord plomatik. ha&ır 
_bulunmuştur . 

Gene al unıformuuu ıqııtif olM 
Kr 1 kiliseye ııd rken ve dönerken 
halk ıaraCından çıJcuıca a kıtlıumut
ıır. Kral 7anmda Başvekil Harbıye ve 
~e Naaın UUc oldutu balde -
ke ı Jut'al n ıeru etm ask r he,e
eanlı ve ıür bir ..ıe cevap venru,tlr. 

Kral kilisenin tap oda Bq Me&re. 
polil tarafından ka alannu1. Bat ... 
repolıt Kralı tahta k dar t6Ulrmo,ıGr. 
Bundan sonra Baş .MetrepoUt Jma bJr 
llltabe ırat eımı, ve senç Kralı iki ra· 
naimdan öpmüstür. 

Sara7a don rken de muazzam haJk 
kütl f dd t alk arla Krala ballı· 
lılını 1 tcrm t r Teuh rat Belcrad.
da ı li g r ln em ı de~i bulmut
tur D er k hae erde de ruhani AyJnl• 
1apllın11, bil Uo Sarp, Hırvat ve ~ 
ven na:ı.ırlan hazır b lunmuttur. 

HOk m t n red ec k be)'annaDMli-
nı hazır makta ld r 
Al ANY A ALEYHiNE 
NU 6'A 'i iŞLER 

Bclcrad kaklannda Inaıltere ve~ 
m rıka le de old tu ka Alnwı7a 
al y ınd d ddeU n maylf ler de
vam etmektcdır Bunun beraber feh· 
rln yavaş yavq norm 1 blr hale ıir-
n ekte old ıor lınekledir 

Bir çok Alman teb ına hakaret • 
dil ı tır 1 \'eÇın Ber n Set rı Alman
n konu tutu ıçln nüma7i,çlleı- -.... 
tından o\Omobilinden •lmarak hlrpa
lanm ır 

Be d radyosu da artık Alman 
t bil lerınl ne,mm~ekte, Urid ha. 
ber erde demokrasi memJeJce ertncleld 
had el re & 11 7er venneka.dlr. Ba 
aurel e Yug lav rad7osu da b taraflık 
\ y tınd bile 17nlarak İnliltere 
ta tına d nı kaym tır. 

tJ L PAK t AKKI DA 
SO'l N N O L R 

Cçlu Paktın ne olacalı 
d \ etmektedir. 

r taraf ndan verılen ce
v P şudur Berlinde UçlU Paktın ıa .. 
d ı:ı ı n ıeup ıelmıycceli hakkın· 
d iti u , paktın ını ulealup 
uı r'ıyete ı ece&f h kınd k h kilm
lcri ihtiva ettltı ve ik edilmesine 
lüzum olmadıja cevabı vttllmifUr. 
Almanlara ıöre, her hükllmetin ..ıe.. 
h taraf ı d n imzalanan taahhütlere 
ri yet et teeım 1 icabıdır 

lı1I lız m haflline ı re be, paktm 
nıer'ıyete ı r l(Ul Bellradda b• 
ık n cc tnratınd n ta diki llum 
gelı ekl dır. Ycnı hukumet te paktı 
Parl ment ya Verec."t!ktir Londradaki 
Y g la\' mahf lerine ıöre, hükWnet 
darbe obı dı dahi. Parllmmm 
pa redckdeollttl. 
ALMANYA.Nllf 
VAZİYE i 

BerU e Y plavy dan ıelen ba
be ~r l •luz addedllınelı;t. ,,. Ua-
t 7 tk v anıl a -ve hiç bir ..,, 

'1 m m k tedir Bununla beraber 
Alı n H ye metal tinde lleı,rad· 

n ebııa ına ve İsvet Sefirine 
1 pılan m ~ll'lerbı dikkatle takip 
e i n t r Bu hususta bir 
P notası \ r lecektlr. Alman hQ-

tı mdıye kadar ~J.crada her. 
ı, d klı vaa17e

e sarahat k betmeal 
t 1r 

--------------------~-~ 
Sultan Ahmet 3 üncü 
sulh hukuk hakimli
ğinden: 

141/591 
Avlon a Ş hbenderi Şükrübrı· 

sı Hesena Surel ve karQ.eşi İbrahim 
Suret namlarına dort müsavi talr. 
sıtte ve dort tene Ula edilmek e. 
re venlen ~3, 34fl508, M8IOT 
sayılı -hazine taiıvilJerfnln hile t.
timalı suretile zayi edfldljinden 
bahllJe mezk6r tahvillerin men'i 
tediyesıne karar verllmesı İltandul 
Maliye Muhakemat Mildürlili(iM 
lzafetftt hazine avukatı Yusaf Na
rl tara!ından talep olunmuile cer. 
yan eden muhakemede: Meıbs 
Bankasına yazılan cevabata ifba 
tah\'ıllenn Eminönü lıfalmüdOrlL 
lüne gonderılıdiii ve onda hile._ 
timali ıuretile alındılı bild.irUmif 
ve ıelen banka kaydareimiai ile mGI 
tedinin talebJ ticaret bnununun 
437 nci maddesine muvafık '6rill
müt olmakla zikri seçen maklr 
auıdde hukmüne tevfikan yubftla 
yuılı llıhvillerin faiz ve temett6-
lerınin tecliywludeo ı.ı-.. .._ 
kasmın men'ine ve ke~-. 
kere ile Bub79 .. ~ wı
cliril1Dt8ine ft mtı*6r madcW .. 
nwü,e maei»ince UAnata lhilM le. 
~dair bbW temyiz olmllk il
_.. 'l/J/MI tarihinde karar verll
mit oJdulundan müddeti kuıunl
yeet sarfında temyizi dava edilme. 
dilf takthde hü1aniln kesbi katl
ı• edecefi llben teblll olwıur. 

1nsa dalp pclltuile), 
22.llO Muzik: Cazband (Pl) (Saat 

23 10 a kadar 7a1nız uza 
dalca De). 

23.25/23.30 Yarmki prosram 
kep-

cü icra Memur-
luğundan: 
Evvelce Kadıköyünde 
Bahariye caddesinde 
Şehtade Süleyman ıo
kağmda 16 numarada 
mukim iken halen ad
resi meçhul bulunan Re· 

•• 
caıye 

Hazınei Maliyeye izafeten t..ıan
bul Malıye Muhakemat Müdurltı. 
iü tarafından 1/8/M tarihlı senede 
pul ılsat edilmemesinden dolayı 
mülp Seyıiıııefain İdaı8ı ikru 
ve teavun sandığından ödünç ola· 
nıık ahmt oldutuııuz paradan ez
gay~i tedıye 7 lira 74 kuruşun fak 
ve ucreti vekllet ve muarıfle tah
ııli talebile tanun ed lıp yubn
daki adresınıze gonderilen ödeme 
emrı adresınızın meçhul bulunma 
hasebile bılA tebl~ iade edilmif w 
zabıtaca da yaptınlan tahkikatta 
adresiniz bulunanwn•ı oJduj'un. 
dan ödeme emrinin bır ., 
müddetle UAnen tebliibıe karar 
verılmif oldujundan lfbu i1'ııuı 
tarıhı neşrinden ltıbaren ifbu bor
cu ödemeniz veya takip talebine 
karşı bir ıtiruınız vana yıne bu 
müddet içinde bildinneniz ve yine 
bu müddet içinde mal beyanında 
bulumnanız aksi halde hapJale 
tecziye olunacağuıız haıkikate mu
halif beyandı bulundujunm tak
dirde hapllle cezalandınlacatum 
lüzumu Meme emri teblilf ma. 
kamına kaim olmak üzere ilin o-
lunur. Ml/tm 

. (3 üwcü ıahiftUn devam.) 
nun, bır iki garsonun lsm'ni say
dı. 

Bunlann phlt olarak çatmı • 
malarına ve diğer ba7.I huualarm 
lahkikine karar verildl Mahb • 
meden çıktılar. 

Mahkemeye girmeden, koridorct. 
konupn iki adam da oradaydılar 

Bai dedi: • 
- Baık, çocutım babam fabrika

tormuş .. Acaba doğru mu, yoba 
atıyor mu? 

- Yok .. Dedim ya, 4>izım mahal
lelidir .. Uzaktan tanırmı. Babasuıım 
bir çorap imalithanesi vardır. 

- Tevekkeli de H • Kızın Işık 
01•'*f.a 7ealu löie kadar bakia 
!!l!!U!: 

Taliye Hal.inde 
BALYA • KA&AYDDf 

llADENLBBt 
Tiril Ane•lm Şirketi 

ADI HEY'ETt UMUMİYE 
TOPLANT{SINA DA VBT 

26 Mart 1941 tarıhınde AD! su 
rette toplanacak Hey'etı Umumi,. 
içtımaı içın yatınlan hıase senetle
ri Tıcaret Kanununun 368 ve Şir • 
ket nizamnamesının 27 net madde
lerindekı nisbetı d ldunna11Uf ol. 
duğun<lan Tasf ıye Halind BAL • 
YA • KARAYDIN MADENLERİ 
Türk Anonım Şırke mm hilledar
lan ilk toplantı m v uunu tepU 
eyi yen acafıdaki huıu atr • 
mek uzere 18 Nıaan. 1Ml ~bU 
CUMA gunü saat n bırde Şirk tlla 
Galatada, eüi Şarap iskelem IOb. 
tında Muradiye Hanın n 6 ind q. 
tındaki Jılerkeande tK.tNct defa 
olank ADI Hey'etı Umumiye top. 
lanblana davet olunurlar. 
1 - Tufi1e memurlan ve mtlra

kib raporlarının dlnlenmeaL 
1 - 31 İlkklnun lMO tarihind8 

kat 'edilen tasfiye h911p 
billnçosunun tMvibL 

a - Şirketin fufJyeye Ptf tan. 
hi olan 21 Nisan lMI t1ır1 • 
hinden il lltlEAIHm lMI ı. 
rlhine kadar olan devre he • 
uplanıu tedvirlerlnden do • 
laya tufıye memurlannm 
tebriyeli 

4 - Bır Mirüib taytm ile Gere. 
tiain tllWU. 

Ticaret Kanunu w Şirket nizam. 
namnfn olbaptak maddelerine 
.... • klDcf toplantı lçiıa yat n
lan "'- llDetJerinln mOrtan ne 
oluna olau b tıdNct toplant da 
fttihu edf1ecek mukarrerat mute
ber anktıl'. 

Bu oplantıda asaleten ftya w. 
kll@ten hazır bulunmak 
hialedarlar ~t Kanun 
1'71 nci maddesı mudbfnee hlmDl 
bulunduklan hiae senetlerini topiP 
lantıdan en u bir bat ı nvel 
ketin Galatadaki Merkezine yaı.. 
malan •&mndır.-

Hille MDetlerinla yatmldıtına 
da mali mtlesse t tarafından ve. 

len veslkatar h · se senedi gib te
llkkf ve kabul olunurlar. 

1ıtanbul • ?'! • Mart - 1941 
'lASFIYE JrfEJrfURLAJU 



i - SOM TELCRA F - 29 MART 1941 

Y'azau: lalrentl~ . F. SERTELLi No. 69 

Mebuslardan biri: •Böyle tdare olmaz. Sad
razam dediğin biraz uzağı görmeli!,, demiş. 
Talat Paşa bunu duyunca ateş püskürmüştü 

Cavit bey miistahz! tavırlarla 
mü'emadiyen giılüyordu . 
Nıhayet mübahaseye Talat pa· 

fll<la karıştı: 
- Halac .. Yine ııed<!n kızdırdı

lar seni? 
--: Pafam! ı.aıınederim ki, beıı. 

dl'fllZ davamda pek haklıt\IUIL 
Cavit benimi<! alay ediyor amma 
'18 uzağı eönnüyor, yahut beni at: 
Jatıyw. 

- Nedir dHanJZ."? 
- Cemel paşa meselesi" 
- Yine mi o mesele?! Haydi ca. 

nım .. Bırakınız Cemali, Suriyede 
prenaliğiııe devam ededursun. 

H&lacyan efendi büsbütün şaşi· 
ayor: 

___,_,,m sadrazamı böyle si!y
lerse, bize llÖZ diişı:nez. 

Diyar1 bir mpsanın başına koşu• 
;,or. 

- Haydi_ Bu kare tam«mdır 
beyle-.•• 

Bİrinci lı:are tam111nlaı:ıınca !><>-' 
iter başlıyor. 

Talat paşa, H alacyan efendinin 
madamı ile lı:oııu~yor: 

- Bu akşam çok yorgunum
Arkadaşlara söz vermemiş olsay. 
dım, doğruca n-e gidp - hatta ye
mek yemeden • yatacaktım. 

- Aç olarak yatılır mı bjç, a pa· 
pın? Bu gece geleceksiniz diye Ha. 
lac size o lı:adar nefis mezeler al
mış ki. '.Midye dolmasından to
piğme, turfanda çileğine ka -
dar her pey var. 

- Teşf!'lckür ederim. Fakat, bir 
lokma bile yenilye iştahım yok. 

- Bir kadeh .içiniz .. Vallahi iş. 
tahınız açılır! 

Tal.it paşa batır kırmıyor, Bk 
bdehi nazlanarak içiyor.. Fakat, 
arkası 9"!'8P eöküğü gibi geliyor. 
Bir tarafta poker .• Bir tarafta iç-
li Öbftr tarafta da cephelerden 
ıelen fib'e1er hallediliyor. 

'l'alit ~ ogiin Meclisten 
J'Ortun olduğu kadar da hiddet. 

li dönmüştü. Biraz sonra, Hallaç
yan efendiye h.ddetının sebebini 
anlatıyo" 

- Bugün mecliste bir aralık me
buslardan biri •böyle ıdare olmaz. 
sadrazam dediğin biraz w.ağı gör
meli! . demLj. Ah, şunu söyliyenj bir 
bulsam ... Vallahi meclisin ortasın· 
da ağzını kulaklarınakadar ayıraca. 
ğım. Daha ne yapalım? Her ta -
rafa koşuyoruz .. Bey !erimizin cep

leri dolsun da çeneleri dursun djye 
her istediltlerini yapıyoruz .. 

Halacyan efendi soruycr: 
- Paşam' Cemal paı;a hakkında 

bir takım şayfalar dönüyor .. siz de
duymuşsunuzdur elbette bunları. 

-Evet. Duyuyorum. Manasız de-
dikodular. Habbeyi •kubbe yapı:yor

ortada fol yok yumurta yok. 
O halde bu dedikoduları kimler 

uyduruyor? Ve maksatları nedir? 
- Bana kalırsa bunları kasten En 

ver uyduruyor. El altından tabki. 
kat yaptırıyorum. tahkikatın ne
ticesınde de bu hakikate varacağım· · 
dan eminim. 

Halacyan efendi bu muhavereden 
sonra bahsi kapamıya mecbur ol· 
m~tu. 

Talat paşa ertesi günü Kemal 
beyi (Küçük efenru) yi çağırtıyor: 

c -Cemal paşa hak'.kındaki de
dikodular artıyor. klüplere hemen 
bir tamim gönder ve bu mesele hak
kında dönen dedikoduların iç yü.. 
zünü ve bu dedikoduları klüplere 
kadar getirenler varsa, bu getiren· 
lerin iaim ve adreslerini öğrenip 

haklarında tahkikat yapılmak ü
zere bir listesiru bir haftaya kadar 
bana ver!• 

TalAt paşa, Kenal beye bu emri l 
verdikten sonra, polis müdürüu
mumisine de aynca talimat veriyor. 1 
Şimd; işin mühim tarafını tetfilk 

edelfm: 

İstanbul Dördün- İstanbul Dördün· 
• • 

cü icra Memur- cü icra Memur-
luğundan luğundan: 
Evvelce Gılıtada Bü- Evvelce Sirkecide De· 
tük Tünel hanında 3 nu- mirkapı Çavuş oğlu a
marada mukim iken ha· partmanı 11 No. üçüncü 
ten adresi meçhul bu· dairesinde mukim iken 
lunan Agoıtinos Papa- halen adresi meçhul 
dates'a bulunan Mehmet Tev
Hazine.! lüliy~e i.zafetien :fsı • 

tanbul. lılaliye Muiurkeınat Mü -
CirlüCü tarafından İstanbul As
liye Birinci Hukuk mahkemesinin 
'36/M ayılı ve Temyiz maJı.k:e • 
-i Birinci Hukuk dairesinin e-
- lB82 ve karar 2393 sayılı ilam-
ların miisteniden 64-0 kuruş Tem· 
Tiz ilJmı barclle 1528 kuruş mab· 
lı.eme il1m harcı ve yirmi lira üc· 

ıoet.i velileı ve ınasanti icraiye i
le blrlJlı:te baClz yclıy le ta.hsıli ta
lebile l&nzim edilip yukarıdaki ad
rsınize IÖnderilen icra emri ad
ıeslnlıin meçiınl bulunması hase
bile bill tebliğ i.ade edilmiş ve za
bıtaca da yapt.ırı.lan talıki-katta ad
resiniz bulı.ıruınıanıış olduğ\Uıdan 
~ lcr.ı Hakimliğince İcra 
emrmm bır ay müddetle ve bir ga-

pzete ile i.Iinen tebliğine karar 
'ftrilmiş olduğundan mezkür mud
iet içinde borcu ödemediğiniz ve 
7a tetkik merciinden veya ait ol-

dQğu mahkemeden icranın geri 
tıırakılclıima dair bir karar eetir

medikce cebri İcra yapılacağı ve 
yine bu müddet içınde mal beya
nında bulunmanız aksi halde hapis
le tazyik cluııacağıruz ve hilan 
Jıa.kilcat beyanda• bulunduğwrnz 
takdirde hapı.sle cezalandırılacağı

nız İcra emri tebllj:i ıınakamma ka.. 
tm olmalı: üzere ilm olunur. 

fik'e 

Memur ve Fen 
Memuru Alınacak 

Maliye Vekaletinden -~ /9 / 1940 tarttı \. e 4605 numaralı Resmi Gazetede münteşi r~ 17.8.940 
. truıh ve 2/ 14 77 n r h k ararnameye bağlı toprak tevzi talimö:tname-

sın.: tatbiki iç n t k OC len ve edilecek olan kom.isyonlaro.a çalıştırıl-
mak üzere /\.. Re s, B - Aza; C - Fen mernuru alın ac:ıktır. 

Bu C'Cmurlara, yol masraftan harıc. ayda maktu.an ver ilece1' ücre-
tin Azamı miktarı, 

Reise 175 
~a 150 
Ftn~~ ı 150 

K.üçük T aaarnıl 
heuıpları 1941 

ikramiye Planı 

•D• 

-, 

TAKSİM BELEDİYE Bu akşam saat 9.30 dan itibare-

Y[Hİ Ye l[H6İH PROGRAM! [ H'ıJI GAZiNOSUNDA: 

'Z/m1.1m J)eposll' 

FeYkalide aahneler - büyük koıııl' 
tablolar • Bale 

PAZAR GÜNÜ saat 5 dl 
tekmil programla Matiltl 

Mirasçılık ve AlaC 
ve Verecekli ;ıart, 

Sulta.nalı- 5 inci Su1'. JJ; 
ldm!lğlnden: U ~ 

Lumbul Tahtakalcde zııııC':.I 
lllJlda Tanburacı hanındn.kı ilSI 
numaralı odasında sakır. ikell ı._.. 
tarihinde Olen \ e :t bıtanın ~ 
zerine terekesine mahkeıtl_...., 
konmuş olan İranlı ve meıl<O:,,. 
da 3, 17, 18 No. mahalleri Jı;e~ 
diye itUhaz etmiş olan çuvalcı 
mirascılannın iı;bu ilim taril> 

baren ilç ay ve ~lacaklılan ~ 
ceklilerinin ise bır ay içınde 
mette Tapu Dairesi alt katın~..ı 
kememize ltlzuınu ınürac::a~. 
bwılardan alacaklılann btJ 
zarfında alacaklarını ıelip 1' 
dıklan takd:l"de haklannd• ""J 
Medeııln.in I!'.add""ı b, 
tatbik edil-el ilim olunur. .,J, 

941/~ 

I 
- , 

atanbal Komatanlıi:1 
tmalma Komi•Yod' 

ilanları 

Belıerlne 50 liro P'iyal ıa 
100 adet tevh1' scmerı 2 4/g{l 

saat il de pazahrlda s:ıtm a dl 
Şartn=esı her :.ın ko sy n ~ 
leb!lir. Muhnırr en bcJ ı 
olup kat'! temin • . 750 1 radı!· ı,11 

İSTANBUL,BAHÇE KAP!, KUTLU HAN f-4 1 
!erin belli gün ve saatte rı.ıı~ ..... 
tın alına komısyonuna ıeııne1 ,':JI 

MAKSIM'de 
SAFiYE 

• 
ve 20 kişilik SAZ hey'tı 

Yeni 40 kişilik büyük 

ÇRAGAı 
Görülmemiş muvaffakıyetler kazanmaktadır. Zengin kostünıltt'ı 

gözleri kamaştıran dekorlar 

Deniz Levazım Satınalma 1 
Komisyonu lliınları 

..J • • • • 

IDARUINI sıu• 1$ 9AllCA51NOA 
,KRAMIVEL.i H1!:5AP . AÇAR 

1 Devlet llcm:ryolları ve limanları İşletme U. İtaresi ıliD 

hava mıntaka depo amirliğill~ 
yeQnlş altı lallıem muhlel.tt teza,llı malzemesi açık eksiltme ile f"..-

calttır. ·~ Açı.it eblllme ile ihalesi U.941 Perprnbe IÜllil saat H de Yet' .J 
Jılnt. Dp. A. ııcuıde Rv. Sa. Al. Kom. da yapıiaeakur. .. .,. fı 

~ KEŞiDELER: 4 Şubat, 2 Ma:ns ~~ lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

Taliplerin malzeme listesi ile şartnamesini görnıek UEere her gilII ,,ıJ 
meye işUrak edeceklerin 825 lira muvakkat teıninatlarıyle yukarda 1 
ve saatte belli yerde bulunmalan. (2371) 

!~ 1 Ağust<>s, 3 İki.ncil<>şrln ~~ 
tarihlerinde yapılır. ~~ · h . ~ !!i•""1llz veaa.iU nakliyesinden 3 No. lu motörün tekne vesaire tamiratı suııapa>ı- 5 t...ı s.U. - Bi· 

1941 uaamiyeleri ~ açık eksıltmeye kx>nulmuşıur. Ekxiltme 16.4.941 tarııı.inde Çarşamba ıünU saat· k:lmlftın.ııon: 
Göz Bekiınl i' 

Dr. Murat Rami AfA 
Beynllu • ParmakkaP1

• •1~ ı adet 2000 Llık = 2000,......Llra /' 16 da Bıı;,ilk Postahane karşısında Vılde Haru ikinci katta idaremiz unıuml Ça71ı.kapıda Molla Fenarl Hliseyin 
3 > 1000 > = 3000.- • ~ depo muhasıpliiJ odas.ında t<>planacak ınUdılrlilk alını satım ltoıııil1onunda A.iıa mahallesinde 18 No. lu evde Aya- M>kak No. 2 Tel. . ._. 

",ııı ,.;. 
l\luayene ve ·her ıu 2 > 750 > = 1500.- > ~~ yapılacalı:ı.ır. aofya Jtayyunlanndan mü1eVefia Os-

4 > 500 • = 2000.- > man o&lu Mebmel Halıdin akıl b .. ta. 

ZAYİ - İ.rtaııbul Fen Falclllt...ln- Z.A Yİ - İstanbul Fen Fııkilltea!Iı· 8 > 250 > = 2000~ > ~ Muhammen bedeli &O 11.ra oltıt> muvakkat teminatı 49 lira 50 kuruştur. Ta· lı.,ğına milptell oldutu bu itibarla ve· 
elen alm1I oldutum ~g oumarah oe- derı aJm1' aldu!um 206i numaralı ,e- 35 > 100 > = 3500.- > ~ l!plerın fartname ~ projesini ıörnıekve muvalrl<at U!minatlaruıı .)'lllırmak ilze- sayete muhtaç bulunduğu tabibi ad.11 tıekeml zayi ettim. YenWı>l alaaıiım- bd:emı zayı ettim. Yen.isınJ alacalJm- 80 > 50 > = 4000.- > ~ re çalışma ıünlerınde Bılyllk Postahane bına.ı blrıncl katta ldart ]tal.em ıe.azım raporu ile anlaşılmasına binaen hacrile . . .. iJS" 
dan ..+1.tnin hülanü yoktur~ 4-ıı eek1Nntn bilkm<i J'Oktur. 300 > 20 > = 6000.- > ~ 1· lu,smında ve eksiltme ıtin ve saatınde de SM:l mall aenesi için muteber Tı·--ı kend.lsine kardeşi İsmail Nizamettinin Sahip ve Ba.şmuharrırı. El.fiti 1'. 

941/208 amP.liv.etı fıkarava par•~ 
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