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Yugoslavya 
Türkiye 
işbirliği 

Her iki devlet arumda 
eulhu Te emniyeti bedef 
ittihaz edecek bir anlat
manın temini rüç olm .. 
dıjt kadar f aydaıız ela 
değildir; hatti böyle bir 
anla!ma Yunaniıtanı da 
içine alan tedafüi bir 
pakt da olabilir •• 

fuan: ETEM iZZET BENiCE 

BeJgraddaa abedeıı bir ha~ 
cire; General Simov.iç bükiimeti
aiıı takip e4ec-ti siyaset araıı.ıı
tla. Türkiye ile ijbı.rliı:i menuu ~ 
vardır. Bu haber •l nen ıu metnı 
ttpyor: 
•- Hii.kAıaet. Türkiye ile olan 

JDÜDMebetleri.ni sıklaştınm) a ça
hpc.ık ve bu ıayeye vastl olmak 
için, iki menıleke.tin bayat ~
... da bir :ifbirliği t.esisiue daar 
vaktile Türkiye tarabıMlan yapıl· 
1111§ olan bir tıeklif e istinat ede • 
cıektir. Söylencliiine ıöre bu hu
Matalıi milzakettlere pek yakın· 
da ~atlanacaktır.• . • 

Bu ha' adisin vüsuk lieftceMDl 

wı...tjimiz bdar, yiııe Türkiye 
t.rafından baftd.iste menuu balı· 
leıliLliii ıibi; l:"ogoslu7aya bir 
teklif yapılmq olup olmadığını da 
lıibw1oruz. Aacak, bildiiimiz wı 
-.hakkak olarak bikfitlmiz tek 
l'Y; Tirkyea.ln Balkanlardaki • 
..._.sulhu ,.. istikrarı muhafua 
ip., - fınattan istifade ederek 
llZaaal pyret tufetmlf olmasıdır. 
Eler, Balkan devletleriain heyeti 
-~, Polonya teovüzü ile 
Attapa lun-bl •flar baflamu, 
Tthtiyem. lfm'et ... m91iye et
titi 7•ldu ıitmif buhmnlardı; 
.. .._. .. ._, atefi asla sıçra-
-, hc&nkl nzlyetler laWis ol-
- '9 Urp HDllD8 bdar Bal • 
._... rahat " •azar ipaü b
.... .__ Wyle olmayıp, bir 
._ BaJbalar. ıırf ...o bil-

--- litmesi, mulltelif ve çe
lltli ... '" tbnitJere bpdması, 

Yucoslav Kralı Ddnd. Petro 

YUGOSLAVYA 
Bertaraf edilseydi! 

Yunanistana 
yapılacak Al
man taarruzu· 
nun bu hafta 
sonunda başlı· 
yacağı hesap 
ediliyordu 
Londra 31 (A.A.)- Balkanlar

daki yeni vaziyetin manasını ~
kik eden Observ~r pzetesmin di
rekfürü Ganin fU satırlan yM.Jto 
)'Or: 

Balkanlar hakJnnda iyi malu -
<Denmı s ıne1 •1'•> 

RUZVELT 
Yunan is tana 
yardım proje
sini ya tında 
imzalıyor 

........ illlhecli lpfttleri ~frik 

.. ı ıll JlzlHm .ı.mpır. Bi
--.1e,1., 'l'a.rld)'e, pıek tarih 
.... l'Q4la, .-- d•t " Jı:omıu· 
ları ...._deki isabetli ikaz n 
~ Ue keacli hissmhte tlü -I 

... Mittba Rllla, lstibar, .......... 
~ ifa ecmif, Jddafu 
teAlrleftmi IWermlftlr. 

&merlllada 88 mihver 
ı••lılae el •oada 

8- ..U, Yqoa&ıv;ra Be tile a. 
._ .._.. lı:aa'llfulmut •e tavP. 
7elerde •ahmabauı olması ihti • 
-.&i ftl'ittir, Alacak, fimdiki ha). 
4., YacoslHyanm ne rfbi bir te
• •• '"11 clahiJinde Tiirlı:iye ile 

Vafinıten 31 (A.A.)- B.B.C. 
Potonac ismindeki yatmda Ka • 
nlin ..ıa1ar ... seyahat eden Cum. 
lturreisi Buzvelt, Amerikanın l'u
..u.tam yardım projesiai, yatın-
ıla imzalı.vac:aktır. Bu hususa dair 
fazla malumat verilmcmdctedir. 
AMERİKA iN BiR Tt."DBIRI 

Vaşington 31 (A.A.)- B.B.C. 
Sabotaja mini olmak üzere, Ame
rikaıı hükumeti, Amerik:ın li~ 

(Dnanu :B ..... ıılıle) 

Almanlar 
Hırvatlara 
yeni Avrupa 
nizamında 
müstesna bir 
mevki teklif 

ettiler 
Hırvat liderleri bu 
teklifleri rede t ti 

Londra 31 ( A.A.) - BBC: 
Yugoslavyadan gelen haber

lere göre, Btltün memleket • 
te rikUnet devam etmektedir. 
Yugosla.vyadcıki tebcddülün 
dahili sebeplerden neş'et et· 
tiğine dair teminat alan AL 
man sefiri Von Hccren, dün 
sabah tekrar Hanciyc Nazırı 
ile görüşm:iqttir. 

(Devamı 5 inci a7fa4a) 

Kral, Eski Er
kin ıh ar biye 
Reisini teka
üde sevketti 

Bclgrat 31 (A.A.) - Ofı 
Kral i:kıncl Piyer bir kararname 

JM?Şrederek 27 Marttan cvv<'l genel 
kurmay başkanı bulunnan genaral 
Piyer ltoçiç He eski har.biye nazır 
muavini gennral Alcksan<lr Stc-
yanoviç'i tekaüde s.vketrniştir. 

Diğer bir kararname ile de saray 
nazırı B. ~Ulan Antiç'in ~erine 
profesör Kadoye Knejcviç tayin 
edılmiştıir • ---o---
INGILIZLER 

Asmaraya 
Doğru Süratle 

ilerliyor 
Somali ve Eritredeki 
sivil hal yanlar Adisa
babaya doğru kaçıyor 

Kahire 31 (A.A.)- B.B.C. btp
liz tayyareleri Astuara böl~nde 
askeri hedeflere tam habetler kay
debnitlerdir Bir istasyon tle muh
telif tesisat bombalanmıştır. 

Trablus üzerine uki olan bir 
uçup, bonıbalar, limanda bailı 
bulunan ıemilerln ve bir telsiz s
ta,-yonunan pek yakbıine dilşmüı
lerdi.r. 

. 
l:"ul°'JCJav B.vat Par&i üdttt 

Maçek 

Bulgarlara 
göre Yugoslav 
hadiseleri git
tikçe vehamet 

kes bedi yor 
Belgrat hükumetinin 
düşmesi Üçlü Pakta 

müteveccih imiş 
SolJa 31 (A.A.)- D.N.B. Hti -

kiimet partisine mensup mcb'u • 
Jardan Soür janeff, Duma gru:cte
t.inde o tttliği bir makalede Yu
go~avyadaki vazi,ceien ~ahset~ 
mekte ve buhranın 'ahamef kes
bottiğine ~aret etmt-ktedir. 27 
.martta olanlaTdan sonra Yugos. 
lav hüktimetindt-ki değişı'Jı.Jiğin 

(D~ 5 lrıc-l •Jfada) 

Yunan tayya-
• 

releri ltalyan 
mevzilerini 
bombaladı 

Esir ve otomatik 
silih ahndı 

Atina 31 (A.A.)- B.B C. l:"u· 
nan resmi tehligi: 

Mu\-affakiyetle tıete,-vüç eden 
topçu ve pi)ade faali:>eti byde-
41ilmiştir. Birllat esir 'e otomat Ilı: 
ailuh aldık. 

BALKAN 
Vaziyetine 
Umumi Bir 
BAK 1 Ş 

ALMANLAR 
Yugoslavya-
nmüçlüpakt 
tan uzaklaş
tığı kanaa
tini besliyor 
17'·- ---

Bel g r a d'ı n 
ı bitaraf kala
cağını göste

lren deliller 

Yeni btlkllmet ıl
klbletıe çalıpJor 

Hırvat Lideri yann 
Belgrad'a geliyor 
SÜKUNET 
AVDET E'.ITİ 

Anadolu ajansının verdlll u
berelere ıör,e Jtral ik.ıncı Petro
nun ~in elme&f ve h• tantta 

(Deftma 1 Jul ..,,..., 

Pasif Müdafaa 
denemeleri 15 

Nisanda bitecek 

Kazalarda hasır
llklar ilerliyor 

Bütün kazalarda yapılacak hava 
denemeleri 15 nisana kadar biti • 
rilecektir. 'Oüüdar kazasındaki 
hazırlıklar tamamlanmıftır. Bir 
günde birkaç kazada birden de -
neme olacaktır. 

iKiNCİ iNDNONDE TOHKON 
MAKOS TALllNi YENEN KUMAfıt 
DAN BUGON DE BAŞIMIZDA 
' 

BUi,..un J.ldııcı 
lııWıCl zaferının 
ve Türk mille 
tinln mAkU. ta 
lihinm yenUdıaf 
&Uniln 20 ne 
yıldönümüdür. 

llsmet İı:ıönUnün 
k:um:ındaaındakJ 
Türk lstiklAl or-
dusu; bundao 
tam 20 711 evveı. 
İnbnU denll n 
uğurlu )'erde. '1 
rilnl!lk blr mey 
dan muba 
dnden 11>111-a, 
ikıncl defa b r 
lsti!A ordusunu 
durdurm'lll ve 31 

- Mart - 1 NIAD 
eeccsinde Met
ris tepeyi alarak 
bu orduyu ,.az 
&eri etml,ye rnec 
bur bıraJcnuştır 
l'ürk istlkl 1 
Harbinin bu za 
feri Türk CClm
huriyet ve inlu· 
lAbırun temel· 
lerlndcn blrldır. 
Bu sanlı vak~ 
Ebedt ~Ata· 
türk MetrU Te
peden; Muaf. 
fer Kumandana 
~il 1 Nlaan 
tarihU bir tıebrDı: 
telgrafı ile bU
dfrmlş ve bu ta
rihi f.e]ırafmda 

caiz cırada 'J"lll
nız dUsmanı de-
tn. mtııetln mA
Uı talihlnJ de 

Milli Şef lnönünün Kartuq Harbini mi• 7endink..ı. de -

teakıp çeln1mit fotoirafilerindm (1 arilti ~~ .._. 
reaim ltoll.Uiyonwmudan) et _,....> lmmı5 .... .._ ______________________________________ ., 

Dünga Hadiseleri oe Türkige 

Şemsettin Günal
tay'ın konferansı -Vıli} et Seferberlik Mildürluğü 

kcndıne ait bütün haurlııkları bi.. 
tirmiş, hakem hayelleri tqkıl e -

dilmiştir. Bütün denemeler bit • Viliyet Parti idare heyeti; •Dün- Parti 1atanbuı idue heyeti aza -

Bu akşam Kadıköyünde veriyor 

Yunan tayyareleri, harp uha
esmcla bombardamaolarda bulwı
mu tur. Bütiln tal arelu ü feri
ne dönmüşlerdir . 

tikten sonra umumi olarak bilyük ,.. meseleleri karşısında Türkiye. mndan Bayan Jl&sene Dgu, Bil· 
bir aktif ve pasif korunma dene· n.bı vaziyeti> nJ her sınıf halkı - yükada ~e H~ behadada B f'Tc.ia 
mesi yapılacaktır. mıza bildinnek üzere her bzada Alı ve Avnı Ya~ır, Beyoğlu Hal • -o- -- konferanslar tert.p etmeğc La,la- itevinde Baro reısı B. Mekkı Hik-MiJ)j halk oyun- nuştır. Bu meyar.dı- dun ög'leden met, E)up Hal;:evınd·~ Beyo hı 

90nra 'Üsküdar P .. :li merkl"1lnde (DeY&BU ı mal •1fıı.:ta) 

Mahkumlar İm- ları ihya edilecek ----, -E -R -,-E -v-.. --------.-h-. -ileri-. -.mik-)-.... -:mü-. -.. ac1ır--. 
ralı'da bir vapur Şehir arasında Afriı.a oi;y;-~~a,ı;.,, ..... 
· k lesı· ya t raks t u r ne 1er1 1• 2• 3• 4 mı ki Uzerinde konUftDAk mü ... 

• .._betini nklaıunnak lhti· 
~ ._>dutau tayin etmek ve 
kan ltir hükme nnnnk mümkün 
killdir. Böyle J.iı. hükümde bu
ı.n.btlmek itim, ev\•elemirde 
Y•ıosla\ryaa.ı mihvere brp ve 
.Uhverle olan münasebetinin hal 
Ye istikbal bakımından iyice •Y· 
•mıa......_,ı ve Yine Uçlu pütına 
Unan hnzanuı haldeki Ye istik • 
.. ldeki clunnnunun filen tavaz
•h et:n.esi ıerektir. Mütevella 
Kral Aleksandnn Türk da&tluğu· 
.. ve Türk.iyenio mtitekabilen Yu· 
ao&lav ilo.tluğuna \lenliği büyük 
•hemntiyet; tarihi blr hakikat ol
•utu sibi; Balkan birliği temeli
•in, >ine bu iki devlet ve Atatürk 

Donanmamıza bu 
gün iltihak eden 

genç subaylar 

IS e P J NECİP FAZll. 1U AKVD:I: küu n alika)a değerli olsun?. 
tertip ediliyor Afrika Pnıdi, içinde u1a1ı:tefek 

Haftada bir gün 
vapur işleyecek 
fmralı adasındaki mahkumlar, 

!k nd mes ılerı ile Ada) a bU)l k 
b r \ apur ıskelesi yapmı ar ve 
Adhyc Vek!ılt? i va ıt ıle D •\ z. 
yolları Umum MudurluP,unc mu
racaat ederek bura}a vapur ışlc. 
tilmesini istemişlerdir. Dcııizyol • 
ları Umum Müdtirlüğü de, mah • 
kılmlann senelcrdenberi munta -
zam çahşmalarıle çok güzelleşen 

CumhurıJ et Halk Partisi Genel 
Sekretcrlığı dun H lkevlerinc mü. 
him ıbir tamır goııdcrıni§tır. Bu ta
mıme gore h r Hnlkevi bulunduğu 
yerin en karakterı tık halle oyu
mı tesblt ed c<'k ve her kazada bu
nu nıahalH hususıyetleri ve ori • 

(Dua.mı Bqinclde) 

- l - ubtta hareketleri cereyan • 
İngilizler için, donaınnasaz ._ den koca bir inıiltere ... lnpu.. 

denize i&tmatsn. bir 4&if1Uan ler kilçiiiü vererek bilyf.111 
hiç ele ac\lınli dıegilclir. inıiliı.- almıJ, (İngiliz Somalisi) ni t.., 

.bdip Afrikayı topyektn fet • 
ler için böyle bir düşman, kuv- betmiş oluyorlar. lnciUs milB 
ntin.i başka plinl•a tebil ede- bünyesindeki incelik ve çevılD-
ccii isin, hatti donanma ..ıübl lite yeni bir misal .. Almanla 
bir düşmandan daıba pıS:indir. 1Ha milleti yenmek ehllyd!M 

He Kral AleksllJMlr aruuwla atıl-
llıfı da Yakın tarihin en canlı ve· 
libaıdu, 

, ıa •uca 1 ••ı 
Yeni Tef rikamıt: '?' 

HÜCUM 
Borusu 
-Y•zanı 

Rahmi Yağız 
Bir iki gla IOD· 
ra başbyoraz 

Heybeli Deniz Harp Okulunda 
saat 16 da diploma dağılıyor (Devama; 1 lnd ayf~) 
Denia Harp Okulumuzu bu yil 

'kmal eden yannın genç den"z su· 
~3 lanııın dıplomnları bugün sa-

t 16 da ile) belıadadaki okul bi. 
• b" .-ında tertip olunan ar n~ • 
·m1e tevz.i edilecektır. l\lenıınme 

~-•.4A müdürünün biT bitabesile ~IA>p • 
ballanılKak, muteekiben yem me
nn.Jardaıı bir pnç arkadaılan 
aanuna bu autka Ce\ ap ~erecek -
tir. Törmden sonra yeıru mezun· 

lardan donanmaya il~hak eden· 
kr Bamidiyeye ugurlanıacaJdar -
dır Bu ubah ınrktep iclanısındcn 
alchğnnız maUımata gore bu~kti 
merasimde diploma aJacak olan 
mesu.nJum 18,_ 15 • N kadardır. 

(a i s A c~) fYUGOSLAv:: 
ltalyan donanması ~ O R D USU ~: 

BWm mahut arkadaJla son de.- " " 
niz harbi bahı>.&Ai konuıuyorduk ~ 
ela: 

- Şu ltalyanlara bazı ata sözle
rini tercume ettirip hediye etmeli •• 

Dilerek, illhe eltı : 

- 1\1 elu bımJnrdan biri: •Ne
ee gerek sütlü bi.ır<"k. tir. Sindik· 
Jeri deliklerde nu ıl m ıl uyumak 
nrken Şarki A.kdenize çıkmana 
Ye bu darbe, i yemeniıı ne nıaıum 
Mrdı 11mk1?!. • • 

~Bu ordunun km 'eti, teşkilitı, 
kı)oı ti nedir?. Ne 't 

ıorebilir?. ~: 
~ 

~~ Asker .k m;Ue1ıa$sınm.ııı" bu ~~ 
~ 

çok muhını tckkik !f~""ı.nna bu· ~ 

~ gün dörduncu .ahif emızde o. :~ 
kuyunuz. ~ 

. -

---o~--

HalİÇ vapurları· 
nın vaziyeti tet· 
kik ediliyor 
ADkaradaa baraya 
bir bey•et geldi 

Halıç vapurlan idaresinin vazı. 
yetınin tetkiki için Münakale Ve
kaleti şehrimize hır heyet gön • 
dermıştir. 

Heyet azaları iki gündcnberi t
darenm merkezınd ~ k:u va \"<'

tınt ve hesaplan tetlnke b .. lamıt
lard.r. Bu tetkikler bitince atolye 
111e\'CUtlan Ye malzemelerin mik -
d r t b t rdilec \ c ıb J ~ 
Munakalat VekAleline d~ mua· 

(Deftaı Be"5dte) 

Deniz rinıiııin ~ bok-
IÖrü :lnıilizler içia doaanıua ~olı: uaak. 

-J-eahibi bir dilp1an, kcmclt lı:uv • 
•etiae clelil de in&ilia kuvve • 
ıtiııe dojru inkipf etmlt mü • 
kemmel bir avda. 

Jıte biricik pyesi bu •va • 
mn yeni bir »bat- Jauar1a • 
mak " if'SU sti~• Jı:aJıwmtıls 
elan hUyü iııF& ........ 
llOD ~ mulrlıetem hir 
:mık) ast. murachoa ernıİt bı.a.
Juauyor. Delitiocfe a&eleıne 
üli9eli .... (Taranto) dan 
tonra ffal) an •onanrneısı 11İlla-
7et IDCl danda )'akalanabilınit 
ft delft :ringisıJn )'«!'Dilmez bok
aörii tarafından 'bir Yuınnak.ıa 
llüm aabvtuna kavuftunıl -
muftm. Deni& riqin.in ,.UI -
•es llıobirii tıek ~ itile 
b1betmemittir. Artal it.I 
lar ı-.bıına dODMUIM mefh 

•ııı. na IMlhlllMIM• 

Almu Hariciye NHannm 
.Japon Hariciye uırına b.lfl 
~ llanıret, heyea&a, tıel'et 
vait ve tem1nat dolu nutka, J• 
pon Hu dye Naz.ıruun çıkılı 

bmj li ve çekik gözlü bir b 
up çehN&i içinde sunduiu, ~ 

ıru. et, itidal, mülayemet, ibtl • 
) at, avutma dolu cevaba bayıl. 
dun. Japon Harici)e Nıuan.,.... 
diği cıevapta, 11mmni lıılr yJka.. 
laştM 4~e Almaa ~ 
mflnıkiln oldulu bd.. uzaktır. 
LGtfea aatakluı brplaftum 
ve (ben ne slyltiyorum, tanba
nım ne çalıyor!.) memıununw 
su:r 1 bir tecelli ine şahit olun!. 

-4-
tl~lü anlaşmıya resmen gir. 

dikten sonrı. filen ginni) en vt 

U>n11m 1 .. -· ta) 



K.UŞ 

Jl!.Uf! UÇTq_ 
Şair Orhan Seyfi Orhun: 

cO, bir beyaz kuttu·• iıimli 
ye. ; bir tiir mecmuası netret
li. Henüz r;örmedik. Gazete
ler eki ilanlardan anlıyoruz 
iri, bu e.erin içinde, hem ye
ni, hem de eski tiirler varmıJ .. 
Fal·at, «0, bir beyaz kuttu• 
aözlerinden kastedilen §ey 
ne<! ? . Gençlik mi, a,k mı, 
18V'" ı!i mi?• 

!\- ıiim ya, L:uı oldu, uçtu, 
tliye bir ıöz vardır. Acaba, 1 

lııut olup uçan nedir?. 

YE.NI BiR ----
MEC!f!UA ---Şe ir Tiyatrosu artistlerin-
den Neyyire Ertuğrul bir Ni
sandan itibaren «Sahne ve 
Perde11 iıimli bir tiyatro mec
muası netrine bAflıyormuı ! 
Halbuki, ayni tarihte, tiyatro 
mev~imi ıona eriyor. Yazın, 
tiyatro mevzuu ile uğr&§Anlar 
baluııur mu?. 

Fakat mecmuanın intiJara 
laaflıyacağı tarih, nazarı dik
lra_timizi celbetti. Bir Nisan.. 

Sakın, Puvaaaon Davril ol
-ın! 

SELAMININ 

ARZUSU 

Dostumuz Selami izzet Se
cles, İkdamda yazdıiı bir fık
rada föyle diyor: 

c- Türkçemizin aavb t.. 
ltit edilmelidir. 

Azizim, kime hıtap ediyor• 
M1D? •. Yeni nesil savt kelime
Iİni bilmez ki.. 

Sel· mi izzetin damadına, 
bu meseleye dair fikrini sor
mak i•tiyerek, mevzuu baha 
fıkradaki uavb kelimesini 
parmaiımızla iıaret edecek 
elduk: 

c- Eyvah, dedi, yine mü
rettip hatası olmut!• 

EYOBON 

iMARI 

Mimar ve tehircilik müte
h.x·11 Mösyö Proat, Eyübün 
İlllar planını da hazırlamıf .. 
Bilmiyoruz, bu planın tefer
ruabnda neler var. Va - Nii'ya 
IÖl'e, bu aemtin ismi evvela 
Eyüp değil; Eyip imif.. Her 
M hal ise .. 

Eyibün planını yaparken, 
Mıruım imarı, ancak zamane 
züppelerinin ortdan kaldırdı
p, OJUnckçı, kaymakçı ve ke
bapça dükkinlannın ihyası 
ile mimkiindiir ! 

AHMET RAUF 

leledlyeDla spor te
.-111111ıertaa yardımı 

Belediye tarafından şehrimizde 
spor teşekkullerine yapılan yar _ 
dıınlar her yıl artmaktadır: 

1936 <la bu yardım 23.000 lira 
iken 1930 da da 311,000 lirayı bul
muştur. 1941 bütçesinde 150 bin 
Ura tahsisat konmlllitur. 

Edeb1 Roman: 15 

KOL 

ihracatın 
sevk yolu 
ltalyan topraklarına 
girecek ticaret mal
larını Yunanlılar mu-

sadere ediyor 
Yunanistan üzerinden yapılan 

ihracatta Yunan hükumeti bunlan 
müsadere ctmiye baş!:ımıştır. Ti. 
caret Veka:etı ibracatcılarımızı hl·, 
maye için bu hususta teşt-bbüsatta ! 
<bulunmuştur. Bu suret;e müsade- 1 

re ed.lmiş malların sahipleri hu- ı 
bubat Bırl ~ine müracutla müsa- . 
dere edilmıs malların miktar ve 
cınslerini bildir:c •. · •e davet edil -
rnişlerclir. Memleketimizden İsviç· 
re ve; a b 'taraf memleketlere gön· 
derilecck ticaret eşy~, <la İtalyan 
topraklarınd·Ul gedrildi;!!i takdir- j 
de bunlan Yı.;nan hükumetı mü -
sadere etmektedir. Bundan dolayı 

1 

bu gibi memleketlere gönderilecek 
mallara Bulgaristan ve Buch \'olu 1 

ile gönderilmesi alakadarlara bil. 
dirilmiştir. 

KCÇOK HABERLER 

ViLAYET ,,,, BELEDiYE: 

HALK-

Kim taııp?. 
Yunan • İtalyan harbi başlıyalı 

ite~ <'Y oldu. rıu lıe~ ay içinde, mih
verciler, belki, on b,ş defa, Yuııa
nhtanııı sulh.ı laliıı olduğunu işaa 

ettiler. ller dt:İaı.,ıli~la da Yunanlı· 
lar, hu l·ötii propagandayı şid • 
detlc tekzip etti. 

Yunaıılıları, ~ulh foli~Ji,i gibi 
gösteren, d:ılıu Zİ) ade İtal) an kay. 
nakla·ıdır. Son defa, yiue bir rad
)·o Ista ·onu, kendisine bir İnı;ılız 
istas3 onu tisii vererek, ayni ~ ı-

" hikilye•ini tekrnr etti. Yunan
lılar yine ıekzip elti. 

Atin> ajansı bu sonııacu tekzibi 
yaparken, oyle diyor: 

•- Perva ız olan \'e ~·uıune 
\·u.ruhıcak bir a.) ıhı bulunınıy 1rı 

Yununistanın. bugün de, un1unıi 

sulhtan ba ·ka bir sulh tasavvur 
etmesi içiıı ortada lıiçlıir sebep 
yoktur. Bu umumi sulh mill<'tlcrin 
ve hl•şcriyctin hürriv{'t!ııi ınüda
fsa eder.lo.r tarafuıdan )·aplırıla

caktır. Yunan' lan, sonuna kadar 
o milletlerin ön snfınJa buluna • 
cağını rcsnıen LildJir.• 
Artı1'-~ bu kadar kat'ı ,.e sarih ifa

deye kar~ı, ~ullı arzusu yalanla • 
rını ortaya ata.ıların, bu palav -
rayı tekrar clnıcnıcll'ri lfı.ıım, de
ğil mi?. 

Günün meselesic· 

50 Milyon Liralık 
S işi Yapılacak -Nafia Vekaleti su programının 
tatbiki için geni proje yaptı 
Su ı~l n ıçin Naft:ı Vekaletince 

yeni buyuk b'• rroje hazırlanmış· 
tır. Bu) 11 tatbikına gcçilect:'k olan 
bu proj il' y~pılması düşünülen · 
~krm yc1<ıinu elli milyc•n Lraclır. ~ 
Bunun Ziraat Bankasından temini : 
için Nafıa ve Maliye Vekıilctlcrile ' 
Ziraat Bankası arasında mutaba- ! 
kate varılmıştır. Şayet Büyük Mil-' 
Jet Meclisi, bn tahsisatı kabul eder. 
se Z!raat Bankasından avans su-

Abrat.am paşa 
korusunda 

Beykozda Abrthaır.µa~a korusu 
yanında Belediyece buyuk bir is· 
tinat <luvraı y~pln.csı kararlaştı· 
rılmıştır. Bıı cuvara 3800 lira har. 
canacak '"'' 15 nisanda inşaata baş· 
)anılacaktır 

ıraramttı·seide yeni 
bir iskele yapıbyor 

retile işe girişılecektir. 
Tahsisatın bir kısmı, başlamış 

işlerin devamı için ayrılacaktır. 
Büyük kısw..le Porsuk, Sakarya ve 
Kızılırmak havz:ısın:ı ait projele· 
rin tatbik:na ceçilec~ktir. Eskişehir 
civarı iyi bir pay almak suretile 
bu projelerden Orta Anadolu, kıs· 
men de Şarki Anadolu istifade e
decektir. 

Don anmamızın 
Maltaya seyahati 

Parti Genel Sekreteri; jji Halkev· 
!erine; halkımıza gösterilmek Ü· 

zere ycai fL mlcr göndermiştir. 
Bunların biri • Yurdsevenlrr• ve 
dineri de cDonanmamızın M:ılta - 1 
ya~ scy.ı.hatı• me\-zuludur'. Y~ni 
filmler bugünlerde hemşcrıle~ı - 1 

rnize parasız olarak l!alkevlerı sa-l 
)onunda gösterilecektir. 

---0-

Basma 
satışları 

Milli fabrikalar ma· 
mulatının esnafa sa• 
tışı için yeni bir 

kolaylık yapıldı 
Sümer Banlt fabrikaları rnamu

Jatının tüccarlara mıntaka taksi
matı üzerine satılması usulünün 
tatbikile kolaylık ve sür'at temin 
edildiği görülmüştür. 

Sümer Bank idaresi bu kere Na.. 
zilli basma, Kayseri bez, Ereğli 
bez fabrikaları parça bez mamu
lalının da her tiıccar ve esnafa ay
da bir defa olmak şartile azami 2~0 
lira!ı! p:ırtile• halinde ve mezkur 
fabrikaların bulunduğu yerler -
deki ma!'lazaları tarafından satıl -
.masını kararlaştırmıştır, Kolaylık 
ve sür'at temin edecek olan bu sa. 
tışlar yalnız Konya, Antalya, Kır-; 
şehir, Amasya, Çorum, Ankara, 
Çankırı. Niiide, Erzincan, Tokat; 
Sivas, Yozgat. Urfa, Mardin, Tun
celi, B:ngiı 1, Muş, Ağrı, Siirt, Bit
lis. Van, Hakkari ,1ıa~·etleri tlıc· 
car ve esnafına yapılacaktır. Bu 
tüccar ve esnaflarının bulundukla. 
rı mahalli Ticaret Odalarından, 

Ticaret Odası bulunmıyan mahal
lerde Belcdiyl.'lerden alacakları 
vesikalarla müracaatları da ban· 
kaca mecburi tutulmuştur. 

* İstanbul ve Kadıköy havaga
zi şirketleri fiatlara zam yapılması 
için Belediyeye müracaat etmiş -
lerdir. Bu talep heyet tarafından 
bu hafta içinde tetkik olunacaktır. 
* İstanbul - İzmit şosesinin ve 

Dcgirmen<lere - Gölcük şasesinin 
yapılmasına yakında başlanıla - • 
caktır. 

Hayır; bir de bakar'1nıZ, beş 

on gün .sonra, temcit pililvı tek -
rar öne sürülür. 

Galiba, kendileri sulh taliplisi 
amma, söylen1eğe utanıyorlar. 

Denizyolları İdaresi Karamür • 
selde yeni ınıodern bir iskele in
şa et.ıneği kararlaştırmıştır. Buna 
3000 lira sarfolunacaktır. İnşaata 
önümüzdeki ay içinde başlanıla
caktır. 

Borçlarını vermi
yen tüccarlar 

iÇırçar, Çengel, Tarak 
ve OAcD. tevzlab 

MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Yardımcı muallimlerin maaş
larının verilmesi için 300 bin lira· 
lık münakale yapılnuştır. Bu mü
nakaleyi Büyük Millet Meclisi <le 
tasdik ettiğinden maaşlar bu haf· 
ta içinde verilecektir. * Üniversitede biiyilk a<lamlar 
galerisi tesisi hazırlrkları yapıl • 
maktadır. E<lcıbiyat fakültesinde 

şair Nedim, Nefi, Baki, Ziya Gök
alp, ve Mehmet İzzetin büstleri 
yapılarak galeriye konulacaktır. * San'at mektepleri Tnczunları 
Cemiyeti şehrimizde bir seri kon· 
feransı tertip etmiştir. İlk konfe
rans 4 nisan cuma günü B. Muzaf
fer Yasa tarafından verilece-ktir. 

MÜTEFERRiK: 

* Çorum Valiliğine nakledildi
ğini dün yazdığımız İstanbul Em· 
niyet Zllüdtirü Muzaffer Akalının 
yerine Ankara Emniyet Müdürü I 
B. Şinasinin getirileceği tahmin 
olunmaktadır. Çorum \'a!isi Salih 
Kılıç da Sinop Valiliğln~ tayin o· 
lunmuştur. 

* Ecnebi memlPketlerde açıla. 
cak olan fuar, st:'rgi, panayır, fes
tival ve kongrelere ~tirak ed· cek 
yolcular gıdiş • dönuş şartıle u
mızmi tarı!e üzerinden yüzde 30 
tenzilat yapılması kararlaşınıştır. 
Bu hususta yeni bir tarife kazır • 
!anmaktadır. * Dün yapılacak olan . loda De
niz kulübü seneiik umumi heyet 
içtimaı, ekseriyet olmadığından 

gelecek pazara tehir edilmJilır. * Verem Mücadele Cemıyeti 

mutat aylık toplantıSJnı 2 nisan 

çarşamba günü saat 18.30 da Ca
ğaloğlundaki Etibba Odasında ya. 
pacaktır. * Takas tetekik heyetinin ça · 

OLA 

REŞAT FEYZi 

Toprak tevziatı 
Topraksız köylüye Hazineye ait 

toprakların tevzii için Maliye Ve
kaletince faııliyete gcçildiğ;nı yaz.. 
mıştık. Mayıs başında, bütün 
memlekette, toprak tevzi olunacak 
mıntak:ılard:ı bu te\•zlata başla -
nacaktır. O zamana kadar tali -
matname mucıbince Maliye Veka
letince teşkili lazım gelen tevziat 
koml;;yonlarıııın kadroları ikmal 
edilmiş olacaktır. 

--<>--

iki idam cezasi 
maz~atası 

Tekaftt kananand~ 
bir tadlllt 

As1<eri ,ve mülki tekaüt kanunu
nun 4 üncli maC:desfnde yazılı cet. 
velin dcgcştirilm<?Si hakkında bir 
kanun l:iyılıası hazırlanarak Bü
yük .Millet Meclisine verilmiştir. 
.Meclisin bugünkü içtimaında ko
nuşulması muhtemeldir. 

Ticaret Odalarına zamanında 
ikayıtlarile aidat borçlarını vermi· 
yen tüccarlardan kaydiye ücreti · 
nin üç isli olarak tahsil edilmesi 
kararlaştırıl.mıştır. 

Burgaz adasında ye
ni elektrik merkezi 

Elektrık İdaresi Adalardaki mu
havvcle mcrkc:ı..lerini ycnilemeği 
kararlaştırmıştır. İlk partide Bur· 
gaz adasında 5000 lıra sar!ilc önü
müzdeki av bir muhavvcle mcr • , . 
kezi inşa olunacaktır. 

r . . ) =::::c ADLiYE ve POLiS :;..1== 
Demircinin Azi:ıhey köyünden l 

Halı! İbrahim oğlu Veli Acar'ın ve 
1 Arkadaşını yaralı yan eli bıçaklı: 

Eleşkirt'in Çeli köyünden Koc;ak ı • 1 

oğullarından Selim <>ğlu Namaz hır sarhoş Balatta nasıl tutuldu 
Koçağın ölüm cezasına çarptırıl - J 

ması hakkınd.ı BaFekalet tezke -
releri ve Adliye Encümeni maz -
balaları Büyük Millet Meclisine 
verılmıştir. Bugün görüşülecektir. 

Sığır ihracatı art
tığından 

fiatlar yükselivo r 
Cenup vilayellerimizdcn Suriye 

ve !\~•sır.ı buvük baş hayvanların 
ilırar.ıtı çok artmşılır. Mersin Ji · 
ınıaııı vasıtasile son günlerde Su
riyeye sığır giinderilmektedir. Sı· 
ğır nalları bu yüzdQn yükselmek.. 
tedlr 

lışma müddetinin 30 haziran 1941 
taı :'1ine kadar temdit olunması 
karJrı a 1 tırılmı~tır. * Buı"Sa belediyesi bir şehir reh· 
beri yapacaktır. . * 'afıa \'ekili General All Fuat 1 
Cebesov d•ın tetkiklerde bulun -
mak ~re Trakyaya geçıniıjtir, 1 

--------·c:ı--

u Dur ı,, emrini dinlemeyen Urırlye 
ateş edildi bir klşt halli yaralandı 

Balatta ahçılık eden Ahmet is
minde biri hndisini ziyarete ge
len Ö:r.-r ismindeki bır arkada -
şile bırhkte dün s:ıbah s:ıat 8 de 
rakı içmeğ(> başlamıştır. Bu alem 
öğle vaktı saat 12 ye kadar de -
vam etmiş ve kafalar tütsülenin -
ce Ömer eski bir kaclın me,cle -
sinden bohıs açmıştır. 

İştı> bu açış iki arkada~ arasın· 
da bir münakaşaya ve bilahare de 
kavgaya sebep olmuştur. 

Ka,•:ıa esnasında Ömer; yanında 
ta~dığı bıçağ:nı çekerek muhat:ı
•bımn ıiwrine saldırmı:ı ve muh
telif ~erlerinden yaralamıştır!. 

Alır:-.et aldığı yaraların tcsirile 
kanl<>r iç ı.dc yere yıkılınca da e
li b., . ''.:ı c.ıır: o· bu vaziyetten ko!'
'karak. kanlı ıbıçağile l:ıirlikte so -
kağa fırlam1';tır. 

Bu hali gören cİ\·ardaki kadın 
ve çocukbr feryada b~lanıışlar, 

bir kısım halk da Ömerin pe~ine 
düşerek kaçan suçluyu yakala -
mıya teşebbüs etmişlerdir. 

Bu ara Balat poli< kanıkolu mü
rettebatından Kadri tabancas:nı 
çekerek Öınere: •Dur. ihtarında 
bulunmuşsa da azılı s:-.rhoş din . 
lememiş ve kadri de meC"buren a
tes etmU;tir. l''akat çıkan kurşun 
Öm< re değil, Ömcrden kaçınmak 
istiyen Salamon adında birine isa
bet ederek kaba elinden yaralan
m~ı. Salamon yere yıkılınca Ö -
mer de çarparak yanına düşmüş -
tür. 

Bu suretle yakalanan sarhoş 
hakk:n~a takibata haşlanmış, Ah
metle Salamon imdadı sıhhi oto. 
mo-bilile hostaneye kaldırılmıştı.-. 
Salamonu kazaen yaralıyan polis 
memuru Kadrinin de ifadesi alın
mı}!ır. 

tefrika adı verdikleri saçmalar da 
kabak tadı veriyor. 

İktısat Vekaleti köylüye tevzi 
için ye:-uden 300 adet çıkrık yap. 
tır.m:ıı;:ı v~l&mıştır. Bu çıkrıkları 
ş<':.r:miz Maranrozlar Koopera -
tifi hazırlaroaktadır. 

Bun ıardan ba~ka. tezgar malze
mesine ait lefcrrüat olan mekik, 
tarak, gücü, ç:rçır, çengel, iplik ve 
tarak çekeceği, çerçeve ve gücü 
tellcr'nin de Vekiıkke, rnt•cra • 
nen tezgah ver!knlere tevzi olun
ması ka ·arlaştırılmıştır ., 

---~--

9, rsado 2 milyon 
ki=o tü --n satlldı 
Bursad.ı tütıin piyasası hararı. 

lidir. Sillıdi)·e kadar 2 milyon kilo 
tütün 'atılmıştır. Fiat 61 • 69 ku
ruş aras;ndadır. Yeniden şehri • 
mizden muhtelif ecnebi kumpan
yalara mensup eksper ve alıcılar 
Bursaya gitmişlerdir. 

Taksim Bahçesi -
Dolmabahçe yolu 

genişliyor 
Dağcılık klübü yanından Dıol

mabahçeye intn yolun genişletil
mesi hazirana kadar tamamlana • 
caktır. 

Dağcılık Klübü yanınd3ki lbaş
lan;; ç kc-mından Taksim bahçe -
slnın bitış yerine kadar yol 50 
metre genişletilecek ve >buraya bir 
otoır. bil pafrı yap;lacak ve ağaç

lar dikilecektir, Yolun otomobil 
parkından sonraki kısmı 25 metre 
gcntılıkt< olarak Dolmabahçeye 
kadar <'cvam ed<>cektir. Otomobil 
parkında:ı yüksekte kalan Tak· 
sim bahçesi ve ve Sürpagop sa.ita
sına merdivenli yollar yapılacak
tır. 

A}r.ı zamanda halkın geçmesi 
için de Taksim bahçesinden Sürp
agop sahasına otomobil parkının 
üzerinden ileride bir köprü yapı -
lacaktır. 

Naci gülmekten kendini ala -
madı: 

rv. üe il ifi : Nizamettin NAZiF ı 

iskand~ tından talı· edecPk misiniz? 
- Bı!mem .. Faka• ~na bt1 fenalığı 
yapmış olaııbn pa,~na ed•·ceği · 
me err.in olunuz. Baynn P~rfhan 
size bunu bir :nisal!c an!atır.~ma 
müsaade eder misiniz ? 

- Haı ha)" ... Buyurunuz? 

tikten sonra toprak altında kala • 1 
cak ve orada da asırlar geçirdikten, 
sonra bir gün bir ~lim kazması ona i 
d€'gmce uunya bir insani heyecaı.Ja ı 

sarsılacak, mıize kapıları a<;ılacak. ! 
Dünyanın dört bir tarafında yola 
çıkan umumi bir tecessüs onu ta
vaf edecek, So'.lyısız nesiller, en bü
yük havranlıkla onun önünde e
ğilerekkrd!r. 

- Tarihi yazılar he•· memle -
·kette halkın büyük alakasını çe -
ker. Demek burada beğenmiyor -
!ar. 

- Siz ne yaman bir rnünak.klt
siniz ... Matbuatımızda eler tutar 
yer bırııkmadınız. 

- Hakikati söylüyorum. Gazete 
ve mecmua nep'eden mileııııeselerl
mizin tek heddl var: Kiir. Kazan
mak... bunlııruı naannda her 
ıınevzu, bir bakkal dülckinuıa ıro. 
nacak bir yenı mal çeşididir. Ka-

Genç kız pek asabi konuşuyordu. 
Jiaci onun oturduğu koltuğun bır 
~ı.na ilişerek: .. 

_Durunuz ... - dedi ·Bu ~oyle. 
iiiltleriniz bir :mesleğin aleyhinde 
bir fikir sahibi olmamıza sebep o
lama?. Faknt sizin de tıpkı •benim 
gibi düşünmekte olduğunuzu izah 
eder. 

_ Anlıyıınıadım ... 
_ Evet, s!z de benim gibi düşü

nüyorsunuz. Ben de gazeıe:eruniz. 
den bir ço un:.ın peok bayagı ol -
juk'arına kana:ıt get;rm!ş bulu
nuy ·rum. Fak.ıt bazı gazetelerin 
ne;:riya•ınıfakı bozukluk, gazete -
cili~· ., csl !:n· ba~a ~ısa~ 1< 1ak. 
kını b 'ze v rcmcz. Olsa olsa bizi 
iyi bir g"zete nümunesi ve,...1eğe 
teşv'k eder 

J3lı sırada Cavidan; -

- Aaah ... • dedi - tam konuş - 1 
mağa başladık rakımız kalma<iı. ı 

Rezran, masa üstündeki büyücek. 
~ir cev•ı kutuyu açarak aldığı bir ' 
anahtarı ona uzattı: 

-:- Al şunu! Romanların rafını 
aç! Maupassant'ın cBel ami• sini 
çek. Arkasında bir şişe altınb31 
olacak. 

- Eğer onu da içmemi4seniz ... 
S. konu~a bitince Naci devam 

etti: 
- Ga~etecilik, bdki 'bazı fena 

unsurlar elinde hiıviyetini kay -
betmiştır. Jale hakkında yazılan. 
Jnrı ben <le be~enmiy<>rum. Fakat 

0 nevi neşr!vat k~rşısında mtica ~ 
dete etmek için en iyi \"asılanın yı· 
ne gazete oldufunu s!ze isbJt ede
ceğim. 

- Nuıl! ıazetenlz çıkınca Jale 

- Sız liığımcılarııı nasıl çalış • 
tıklarım hiç gördünüz mü? 

- Hayır. 

- Bakınız ben size anlatayım. 
Onlar ellerine küçük bir mil alır
lar. Bunu parkeler arasına sokar. 
lar: Ustünt- çekiçle vurup parke.. 
lerı verlerınden oynatı ı"ar ve ç.

«arır :ar. Sonra toprağı kazıp bil
di[;.niz işleri görürler. Bu iş, belki 
faydalıdır. Zıra nihayet 'bir umumi 
sıhhat işidir. Fakat görünli§ü ba
yaö d.r ve liı[;ımcının elindeki mil, 
bir bayağı işin aletidir. Şimdi b!l 
Aletı alını•, bir büyük saıı'a•kiirın 
elınP veriniz. Faraza Praksitelin 
eline ... o da obür elile bir çekiç 

sallıyacaktır. Bu mil. yine taşlar 
üzerinde oynatılacaktır. Fakat ne 
eser doğacaktır. Bir eser ki artis
tin ölümü üstünden amlar geç • 

Ve, Ca ddan ın açtığı yeni şişe.. 
den dolan ilk kadh',ı bir dikişte 
yuvarlayıp ilave etti: 

- İşte Bayan Perihan, lağım -
cının elinden mili bunun için alı
yorum. 

- O halde, kuracağınız gazete 
mcml .. ket i~in büyük bir süı priz 
olacak. 

- Sanmam ... Temiz duygular ve 
dikkatli eserler bu memleket için 
bir sürpriz d"ğildir. 

- Beraber çalışacağınız muhar
rirkri seç tini uni? 

- Henüz kimse ile temas etme
diın. 

- Gazetelerdeki küçük hikaye.. 
!erden herkes §ikayetçidir. Tarihi 

- Neşredilenleri beğenm:yoı!u. 
Yoksa h•lk, tarihi ile pek mağrur
dur. İyi yazılmıyor. En heyecanlı 
anekdotlar en bayağı zabıta ha. 
berleri gibi yazılıyor. Gazete sü
tunları bir takrm imzalara hasre
dilmiş gibidir. Onlardan başka hiç 
kimsenin eli kalem tulamazmıı 
gibi, onlardan başka hiç lbir zeki, 
hiç bir muhayyile bir sütunda en
tresan olamazmış gibi, her gaze
te sahibi başına üç beş kişi top. 
ıamışt.:. Romanlar h?p onlara yaz
dırılıyor. Hi'kayeler hep onlardan 

aranıyor, makalelvin siyasi olan
ları da, ekonomik ve sosyal olan -
ları da h"P onların kalemlerinden 
çıkıyor. 

- Ya mecmualar? 
- Onlar da öyle ... Yahut onla-

nn bir kısmı öyle de bir bııw. da. j 
ha b8'ka türlii berbat.~ 

litesi iyi imi,, fena İIDİf, umur
larında değildir. Tek endişeleri 
vardır: Süriiın. Gazete aahlıi y"'l
nız makaleye konaca:k ııerlevhamn 
tahrik edici olmasına dikkat eder 
ve altına konacak imzada biraz 
gürültü arar. 

- Bana. pek faydalı ftkirler ver
diniz. Gazetelerimizi d.ildı:atle göz. 

den geçirdiğiniz anla'1hyor. 
- Hepsini okurum. Beğenme • 

eliğim halde, sinirlendiğim hal -
de oıkurum. 

- YudJlam ela olur mu? 
• (Arbn Vuf. 

Yazan: Ahmet Şükri 
1934 senesinde MarsilY .... 

ledilen Yugoslavya Knıh 
sandrm söylediği son şiil: 1 

goslavyayı koruyunuu 
Filhakika bu sözler, hiçbir 
bugünkü kadar derin bir 
fade etmemişti. Kr.ıl Ale 
ölümünü takip eden y~i 
çimle Yugosla•·yıı.ııın m 
ratı zayıf eller tarafından 
dildi. Cu ziıf ba7.an, Sto) 
gibi haris politiknrılarm i~ 
gclmelernc ebep oldu. B• 
s,etko•iç g'bi, d r.ıJct a.,. 
tercdd:t adamları i:j.başıua 
Bunun neticesinde \•u

0
csla 

lcllcrinin ağU' fedai a.1ı! • 
ticesinde kurı !Mn • J,up 
devleti. ink.ır "'a doı:ru sil 
mcl;,le idi. 

Bu hataların en bü) ıi J. 
yet, de• lct"n i tıı.ta•·ni ( b 
ve bırl ı;'ıu ıchlıl..e , k 
hareket olmak iıure Yı 

yanın üçlü p.ıkta ili 1 ,okile 
etmiştir. \"ugo ).,. politi 
ne düşün·, e elli. .ünsün. 'f 
lav milletinin isi klal n lrı. 
ve hay!>iyet dıı:·gu<ıı pek d 
Yugoslav ınilletlcrin'n bU 
terini bilenler, Sntkoviç 
meti tarafından atılan aaa 
hayretre karşılamışlardıır. 

Ancak gPrecek ey!üld~ 
chın tevarü; ettiği taht• 
lecek olan gen<; ,·eliıııht, ik' 
ro un,·anilc Yug<,.fav ·anJll 
kadderatını eline aldıf:DU 
Haşmetlü Yugoslav Kn 
harek .. t"nde YugoslavyeıuO 
kurucuları olan Karayorgi 
zimlcri, iradeleri ve c 
zihncktedir. 

l<'aknt ş!mdl herkesin 
sual, l'i) :ı!lada in1za~ı a 
emrival.i olan paktın mı 
ne okc· .;:u!ır. Bc?gr1•?:lnu 
herler, bu s:..:.1~ do[;r:ıJan d 
bir cc.·ap verıncmtktcdir· 
suale hadiselerin nunıt.ğı 
vap \·ermek 111L11nkilll ı r: 
Yuı:osl:ı> nyı karşılı~ :uı ell 
miyotli ın sclc, üç j pakta 
edilip edilıMr.ıesi ~ 

Haftalanlanberi, bu uıd"l• 
goslav halkına ıztırap ,c 
ihtilif mahiyetinde de• " 

l\leselc kabinede müzıı 
dildi. Üç nazır iltihaka 
olduklarından btifa ettiJd• 
lardan biri, bilahare istif 
ri aldt. Diğer iki inin ) 
başkalanru getinnck içie 
zorluk çeken ba~vekll ve • 
nazırı, Viyanaya giderek 
zalıyorlar. Avdet ettikleri 
gecesi de bu darbe vuku b 

Üçlü paktı inızalıyan nas 
kif ediliyorlar. Buna ta 
lan Naip Preas Pol meP' 
kaçıyor. 1'1ıkta aleybtarl 
tanmmış kimseler yeni 
Ceşk.il ediyorlar ve ha 11.İ 
leybtarlıklan dolaywle, S 
viç kabinesiudcıı çekilen 
zır da yeni kabineye giri)' 
tün bunlar, darbenin baJdlıf 
bi ne olursa ol un, Yugo~ 
mukadderatını elluine 
pakt karşuındaki vuiy 
rih olarak aulatm~· 1 

Bununla beraber )-eOI 

lav hüluimeti henlia P-' 
ııandaki vuiyetiai iub 
iilcilr. Bu prtlar altınd• 
zum olup olmadığı da ll),.. 
~le4İ'r. Çünkü pilt . . 
oklujuna a.ıızarwı, ıiı::.
kWı>etten ııiyaıle ona 
cek veya etmiyecek 01'1' 
U.e Ye Knltı d 
dir. Bununla -.,_Iıe' 
y-ada lmzahınan pakt 
olmak için Yugosl.v _..... 
llİy>Millill bilkümleriee ıı:•· ·: 
e4ilmelı. llzmıdır. Bu 
melesiuön tekemmül 
kuvvetle Wımln ..ııJelı-.: 
Jlelsnolıılaa gelen haber 
jil, hadiselerin 11181Jlı' 
rılan bir aeı.Mıedir. 
Şu hale ıııöre, •u 

kat'i olarak aınlapla· ...:·~ -
birkaç gün beklemek iı<d 
tir. Şimdilik Yugoel-" 
bu balı~ sarsuıı .... 
masından dolayı tebrik 
metld tkmei Petroya ~ ~ 
m&Uelleriniu btildaııer--. 

mıya, Yupslav ~ 
IDğünU mlldafMY• ve 
hwbn ıefaha b 
.n et11ı-pııı. fllp!MI 
uzun 1ıir ömilr ~ 



Vücudünü ıporla kuvvet· 
lendirmiJ, fikrini de anne
sinin ve İngiliz mürebbile
rinin telkinlcrile beılemit 

K r a ı i ki nci olarak yctiıti .• 

P 
ya Kralı ikinci Petro ıüpbesiz laa-

e t r o • • basmm öldılriılmüş olma mdaki 
Yb.aa: A:lJ _ ........... sUNJl&l' elemi küçük yaşında iken dujdu. 
~ F•kat o ::ıamand:ınberi geçen yedi 

Pek genç yaşta ikea tac ve talat seıae aarfanda yetişen, bir &ün Ü· 

•ahibi olanlar çoktur; fakat melll· zerine alacafı hül iiındnrlık vazi-
lckctinla buhranlar ıeçirdiii bir ı lelerini diişiinerek biiyii) en ikinci 
2anıanmda mukadcleratua sevki e Petro bugiin artık mcmlcltctinin 
htikiimdarlak nıc\ kiine çıkarken 

1 
idaresile me gul olmnğa ba~ladı. 

:rnua'-"" en .. ac• aacak vasıl o muı "" " ıı- • • h Muhtelif sınıflara mensup adnm-
bulunaular tarihin dikkatıoı & , laruı zeki ve ralı kaa roculdarm -
vakit keadilerine çekmiş olan bir ~ ll 

d ku dan seçilerek kemli ine ders ar • 
sima arzederler. Geçen oa o -
zuncu asırda uzun bir saltauat kadaşı \'erilen ve ın ai aatlcrini 
r.ürnıuş Avrupalı hükümdarlar - eflence zamanlarını onlarla ge-
dan geııç )aşta taç ~e talat alıibi çiren genç Kral halk (abakalan -
olanlardan ) alnız bir iki ini kay- nıa ha) atmıı J üçtik yaştan ahs-
•ctmek ınak nda kafi: İngiltere nuı bulunu.} ordu. Sporln vücu • 

K 1. · V'kt r ·a 'le Avustur''• diinü ku\ \ ctlendirmi olnn JCrnl ra ıçe ı ı o ) ı ., 
Iacaristnn imparatoru Fransua ayni zamanda İngiliz mürebbile-

jozcf. Genç bir J.ız iken Kraliçe rinin ''erdiği it>tikamctle gnrp a-
l V

'kt B 'k B •t ·a • lemi ııedr, dcmokra inin faz.ilet _ 
an ı ol') a U) u rı an.} ' lcri nasıldır, mcmlcl tini müsta-

tngiliz imparatorlugunun an'at, kil \'8 mes'ut görmek ti) en bir 
edebi.} at ôlemindc, si) asi \'e içti- hükümd:ır ne gibi '\ nzifolcrle 
mni l ayatında uzun bir de\ ır ya- mükellefür? suallerile de ::ıihnini 
mış \'e yaşahıuştır. Kraliçenin işletmiş bulunuyordu. 

nhta çıktığı .ıamaa İngilterede J{rahn yetismcsinde mühim te-
gnile )Ok değildi. Fakat sonra sirleri olan annesini de unutma-
•ıuhtclif safhalarda türlü me ele- malı. Zevcini acıklı bir surette 
lcr çıkmış, İngilizlerin bcllibaşlı kaybettikten onra bütün efka-
ltir kaç harbe girişmeleri lazım tini oğluna hasreden Kraliçenin 
&elmiş 'e Kraliçe böyle mühim de e asen İngiliz terbi) alnut 
ıanlarda muhakemesindeki i abet, olduğu malum. 
kararlarındaki metanet ile daima !=========---==-=--=~ 
Lnklı bir takdir kazanmıştır. 1m
Pnrntor }'ransua jozefin saltanatı 
i e büsbiitün mlişkülôt içinde baf
lnınış, pek uzun süren hükümdar
lı~ı esnasında imparator ailece 
aıı:radığı felaketlerin de siyasi ,.e 
askeri ma~I fıhi~ etlerin acısma ka· 
ırı tığını g()rcıııştür. Fransua jo -
.. f . e ınıpar torluğunun en sar to· 
tılnr &cçirdiği bir zamımda tahta 
çıktığı zaruan iht!lalleri bastır • 
n_ınk, Macarları yatııtırmak. ha· 
rıçtcn yardım istiycrek Çarın ) ol
ladıgı askerle imparatorluğunun 
nıuda.faa anı temine u:ı;...actı. Bu 
h 'kü •• :ı 

u mdar pek ihtiyar yaşta ıe· 
CCn uınumi harbi de ~ördü. Fakat 
kendisi için talihin bir ICıtfu olsa 
ıcrek ki ınağlfıbiyeh ve impara-
•orluı;un d ğ .. o un parçalan ı ını gor • 
:"eden dünyaya ve41a etmiJ bu
ıundu. 

• -~~çük Y•ıta nya pek genç ike• 
ukurudar olanları merak ederek 

~n~ırnı11 olanlarua 5lraladtjı i
snnl · e.rıa De kadar çok olacaiı k.-
-~) .ca tabınia edilebilir. }'akat tas· 
bıfı Yaparken hem ıenç yaşta, hem 

c buhranla bir ::ıamanda hüküm -
d.~r olmuı, ıeua u:ıua bir devir 
Sür .. 

nıuş olan mUstesnalan ayır • 
ll1 k . . a ıcap etler .Bir de oalarıa ıe-
çırdiği devri11 timdikindeo epey· 
ce uzaklaşnuı olması da a;rrıca me-
akla tetkik edilecek bir mevıu· 

dur. Bu itibarla mesela on doku
zuncu asırdaki bir kaç hüküm· 
dar simaı.ı ıöze çarpı)or. Eğer ha
tırayı dalla zi) ade yoklamak li . 
~ın gelirse isimleri çoialtmak o 
u bette nıümkündilr. 

Me eli ikia~i Sult .. ı Mahmut 4a 
buhranlı bir zamanda, genç :r•t
ta padipla olmak itibarile pyaa 
~hemmi)ettir. Bilbas a devri pQk 

huyük gailelerle ıe"uı:ş, olüncive 
kndar dahili ve harici iizüntıller· 
le ugraşmııtır. 

Hulasa babadan taç ve tahta ıni
ı·. çı olanların hayatında da hiç 
gıı>tn cdilmiyecek taranan pek 
cok. Hu miras elemli \'Cka) iin ha· 
hrasıııı dn saklı) or a genç bir 
hiıkinndar için metin olmak, \'a
:ıifonin icap ettirdiii kun•et ve 
ce areti gö termek liiı.umu daha 

de kendini anlatır. Yugosln-
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Ü TUNU 
1 ı V c l ıçi Arıyanlar, 
fikayetler, temenni· 

ler ve miiıkıill.,. 

İt Arıyor 
.ı.ue mezunuyum. herhangi bir mn

essese ve UcareUUıncde sabahtan tık
şnma kadar çal11D1ak üzere ış arıyo-

rum. 
İi vermek bUyenlcrln Son Telgraf 

ıazetesinde F. T. il rumuzuna tahriren 
müracaatları.> 

Gaip kardeılni arıyor 
cHarbl Umumtde Erzlncanın suku

tunda muhacir olmuştuk. Bu karışık
lıkta yolda Erzlncanm yalnız Bağ kö
yünden ilç yaşında küçük kard~lm 
Tahir oğlu eski lsml Nusrcttıni; Erzin
cannlı Alay Kütibl B y Emine vcr
miştik. Alay KAtibl Bay Eminin kar
deşime Zcld ısmınl koyduğunu Amas-
7ada du,.dum. Amasyadan İstanbula 
ıeldiklerlni ve buradan başka ,.ere 
gittiklerini de sonra öl'I"Cndım. Ken
disini arıyorum. KendınI vuya adresini 
bilenler lOtfen insaniyet namına &u 
adrese blldi~lerlnl rica ederim. 

AclreS: Şltli Hali8Ur Ga&l Cadıılıeıll 
No. 371 Tühmcu 7..ekertJa Uxı .,. 
.ı\Nlesl AMle t}zd. 

Açık it le memuriyetler 
Ankara Defterdarlığı Muiıakemat 

:MildilrlilğUnde 140 lira ücrell.n üçte iki 
tutarı Ue 'e ın c t m urluğu 
vekAletınde tihdam cdtlmek Ozcre 
lbir hukuk mezununa ihtiyaç 'ardır. 

Çocuk & rgc Kunımunun mer-
kez çocuk b hç i için b r muallim ta
yin cdilecek'llr Naınz-.:Uerln en az lise 
mezunu oım:ısı, şimdiye k:ıdar 8POrla 
m ul o a k sopr \C d n ~!erini 
idarede ve çocuk bahcelerl krokilerin-
de A ina olmal n l dır. 

Ankara Şehır n r ı içfn 140 Ura 
ücret c :ten n kt 1 mez u olmak. as
kerli uıl ynpmış bu unnınk &artfyle bir 
fen memuru nram kt lır. 
Malıye Vckftletl Tetkik heyeti Jçin 

İngllızc ye ltıyıklylcı vtıkıf ve Alman
cadan 'l'ürkçeyc yanlışsız tercümeye 
mukted r bir mutcrclm ıınınmaktadır. 
Aylık ilcre.tı 10) liradır Talıp o~n
lann 9 Nısan tarıhine kndnr müsbet 
cvrakylle b likte VekAlcün Neşriyat 
.Müdür Ora alları ic;ıp et
mektedir. 

H lk B:ınk y ni kurac:ığ 3 şube 
için Müdür, memur ve veznedarlar a
rrunaktadır. 

de evecek in! 
Yazan· ETEM fZZET BENİCE 

- Aç u mektubu!. 
D di H .. bu emri teredd tsiiz 

'c ıı c getirdim , c acele ac le o
lrn um: 

"LUtri)c, 
G tcrdi-·in dııl.anın miuııettn

rı) mı. .ı tinde oka •a çılmıı ol· 
maıı, sebebi ne olur a ol un, bana 
a knnın sadık bir tercnnıiıuünü 
ıı jı lı) or 1 nkat, ne la ık ki, be· 
nı nncıık C\ imde , c ) atng1n1da bll'-
1 b'lecel in. Senin içiu uHım dö-
" •ine ıliıseıı \'C senin son \'C canlı 

bir t blo ıu özkapaklnınn sindi
rerek olU ı ti) en birisi için bu 

n fcd:ıl rlıgı da csirgemiyeceğ
ni umu orum. Buna ummak de -
gil de 'n mak dıyec ğim 

tırJar \ nrdı: 
cGondcrdı •iın ndam ç k emindir. 

fü 'mi 'c içine du tu um ölüm 
yatngmı o ana go erecektir .• 

rendiıni bir poli romomnın en
trika k hram ıılnrıııdnn birinin 
eline dii mu gibı ımınaımık için 
sebep yok değildi. 

Ne) di bu mektuplar?. Ne olu • 
yordum \'e .. Halil Necibi ae ol-

muştu?. ~ .... 
Bana, içinde bulundugu olum 

döseğinden boh di~ordu, olürken 
gö~apaklarına en son hn)nlinıi 
nak4chne i tedi';ini bildtri)ordu. 
Biitiln bunlar niçindi?. Bu c ra -

di?. 

Geçen yaz ıelırin bazı aa. 
hilledindc açılan halk plajları, 
hem çok faydalı oldu, hem de 
bir imar hareketi olarak iyi 
karıılandı. Bir mev•imde, 
halk plajlarında banyo alan 
lstanbulluların yekununa da
ir yapılan istatistik memnuni
yet verici biı mahiyettedir. 

Gazetelerde gözlimüze ili
ıen bir havadişe göre, Beledi
ye, bu yaz da, B be : ile Be
fihtcq arasında bir halk plajı 
tesis edecektir. Bu semt, eh
rin en kalabalık mıntahala
rından biridir. 

Halk plajlarına, ıiddetle 
ihtiyaç var. Bunlar, birer sıh-
hi müesseıedir. Bir deniz. ke
rıgrı olan lstanbuun, ihtivacı 
karıılıyacall ~adar d niz. ha
mmı ve plajı olmamaıı zaten 
ıayanı hayrettir. 

Bu halk plajlarının, bilhcu
ıa ıehrin merkezine yakın 
mıntakalarında tesisi, bilha.
ıa, fU noktadan mühimdir ki, 
uz.ak plajara gitmek i~in, 

halk, çok /azla yol paraıı ö
demektedir. 

Biz.im temennimiz, ba halk 
plaılarının adedinin artma
sıdır. 

BURHAN CEVAT 

Ziraat Vekaletince Amerikaya 
sipariş edilen ziraat makinelerın
den yeni bir partide 300 parça filet 
Basraya gelmiştir. Oradan mı.ıh- 1 
telif vilayetlere tevzi olunacaktır. 

-1-

Şimdiye ık.adar verem için çok 
şeyler yauldı, daha da ne kadar 
çok yıız.ılsa yerJdır. Onwı lçın biz 
de bu sütunlarda bil' nebze bu 
mOthif illetten bahsetmek iste
dik. 

DılliU ld, verem irsidir ve ı;a
rldlr ve mevcut hııstalıklıırın da en 
müessir olarudır. Ona cince Has
talık> ta d nz. 

Verem, nkclğenn tepesinde lıu
wle cclir. Mikrobunu m hur Al
man doktoru Prof~r Koh k~fet
mıştir. Onun içlıı mikrobuna Koh 
B ılı dcrl r. H st hk, bu mikro
bun clğeroe yaptığı t:ıhrlb tın ne
ticesi ol:ırnk, bu ciğeri teverrüm 
etUrmeslnden Jbarettır. Hastalığın 
ak cnn zırv inde bnşlam sının 
sebebi, bur:ılaroa kanın dah:l az 
bulunuşu ve hüveynatın yaşama
s~ m t olmasıdır. 

Istıınbul nUfu u itinde '\'crem 
11 betinin ne derece olduğunu 
k l k tımıck kabıl değildir. Fa
k .. t cesaretle )"i.lzde yınnt oldu~ 
iddia cdllcbilir. 

İnsnnın 'ereme ynknlanma ı-
na sebep olan Amiller çoktur 
muht ll!tir. llcrşc;>de ifrat çok 
içki kullanm k, vücudün ~ de 
yorulmnsı, uzun mUddct rütub tll 
yerlerde oturmak, k rnnlık ve h -
va nhnıy n ycrlerd k p n P k 1_ 
m k, '\: uc t bu h lı t 
olmak, b rd r çok 
mak, bed t Z yıflık V<' 

Bhs yrınd" cd 

Bu karı lık ıçiııde geni nefes
ler alm k ih 

t, 

11 ereli: 
- ı;,et!. 

- N dir r11hat ızlı ı?. 

- Bilnıi~·orum. 

- Ne 'akitten beri l a ta?. 
- Bu gece ab bn karı;ı ha ta-

lanını !. 

Misafir umduğunu 
"' ·ı ul uğuna yer! 

Kim demiş onu ? eyfinin istedi
ğ ~ i yer; e ı de senin kesenden ! 

- İllallah bu misafırdcn artık, 
illallah! .. Bıktım, usnndun, bıra -
der, bıktım u andım ar ık. Arnb n 
<Hal be kaçtım, kurtulamadım, 
Şama kaçtım, kurtulamadım.• de· 
d ı g bı, Boğnza gıttun, kurtula -
madun; Ada~ n gittim, ık..ırtulama.. 
dun; Modaya gıttım, kurtulanın -
dım. Bu 'SCfcr de cank buraya gel
mezler in aallah!• dıy , daha mev
sim g lm den, Top pıya ta m -
dım. Bız aten, bir k roglu bır ay
vaz ... Nerede olsa't olur nmma, 
aman obu mısafırlcr canrma tak 
dedi. 

Daha taşındık. SelCımünalcy -
küm, ikıncı gunu, annemin sutni· 
nesi damladı. Nered n de duymuı? 
Ben sana bir şey söylıyeyim mi a
zizim? Bu rnisaiırlcr, mu terek ça
lışnn dilencilere benzi~ or. Hani, 
birkaçı bir arada dol~ıp, p:ı.ra ve. 
ren oldu mu biri'birlerıne snlık ve
ren dılencıler yok mu? İşte tıpkı 
onlar. Arkasından da, büyük da
yımızın torunları ... 

Sütnine dedi ki: 
- Artık, çoluğun çocuğun vı -

nltısından usandım. Şöyle bırkaç 
gün, başımı dınlcmeğe gcldım ... 

Ne denir? Mısafir bul .. Nezaket 
icabı: 

- Hoş geldiniz, safa geld niz; 
lbamızla !beraber, buyurunu:ı:! de
dik. 

Büyük dayımızın torunlarına da 
tabii öyle ... 

Derken C'fendim, 9Utnfnrnin ar
kasından, ertesi gün, sütninenin 
gelini, iki tane yumurcak torunu, 
gelininin kızkardeşi sökün etti -
ler. O yelloz gelin: 

- Hanım anne, bastırdık! diye 
!kapıdan içeri girince, bann da ha
fakanlar ibastırdı. 

- Birader, onlar hanım annele
rini değil, senı bastırmışlar .. Elbir. ( 
liğile, hepsi beraber, mnntara bas
tııımışlnr. 

- Vallahi öyle oldu azizim .. Çok 
doğru söylooın ... Neyse nezaket 
icabı, onlara da: ' 

- l!oş geldıniz! declık. Gelin: 
- Bey de akşama buraya ge-

lecek .. Snbahtnn söyledik; hanım 
annerun burada olduğunu anla -
mıştık! dedi. 

Neyse efendim .. Akşamüstü de 
Biitninenin oglu geldi. Onu da ağır
ladık. 

Tabii, mahdum lbey rakı içiyor. 
İlk ak am, nezaketen, bir şışe ra
kı alıp ortaya 1-:oyduk O yetiş -
medi. Bakkaldan bir şişe daha .. 
Ertesi akşam, yine öyle .•. 

Be Allahın !kulları!. Hıç olmazsa, 
bir demet prasa da siz alıp gelin! 
Ne olur? A'ah! Kabıl mi? 

Ertesi gün hakkalı kasabı öğ
rendılcr. Hani cmisafir umduğunu 
değil bulduğunu yer!• derler ya .. 
Ne muna ebet! Bunlar, dü§l.inüp 
t ınıp, canlarının istcdı inı, 'bak
kaldan, sebzecld n, ::n aptan, bi -
zım nnmımız alıp pişiri~orlar. O 
semtte vaktıle de oturduk. Bak
kal, kn ap, sebzeci, komurclı, hepsi 

)orıım .. 
Di en muhatt bıın b iki de beni 

d lıa zi~. de iknu eh ll'k için iza· 
hat Hrdi: 

n ınadır. Bana pek güvenırler. 
D ımızi sıktık, bırkaç gun eki

mizi b 1li et dik. Etmcdık am -
ma, bunlaı mis fir dcgil, Allahın 
bir ·fetı! Dör unun içinde, papaz 
yahnısınden t t\ılı yahnıye; talaş 
kebabından pufbbreğine, lmuk 
helva ından n urcyc dtad r, yapıl
madık, yenmedik şey kalm dı. 

Bir günlük anisafir mısafır, iki 
~unluğu bnş ı ı, ondan ötesi, 
affeders niz, c ek nrısı! 

Yatok ) r on derdi de ayrı bir 
dert ) a 1 .. O f ı hıç nçmıyaJım .. 
Çünkü, suzin. k fa lıdır. Kendi yor· 
gonlnrımızı da onlara verdik de, 
k rı ·oca, eskı nnmaz seccadesinin 
altında, tiril tiril titrcştik. 
Nıhayet nıizim, on günden fazla 

tahammül edemedim: 
- Vallahi iyi tahammül doğrusu. 

Ben olsnm, iki glın sonra, hepsini 
sepetlcrdim. 

- Ben :muhtasar anlotıyorum. 
Yoksa, o yumurcakların kırıp dok
tükleri, patırdılorı, gürültüleri ... 
H r biri ayrı bir clld kıtap dol -
durur ... Her neyse, on gunden faz
la dayanamadım .. Artık istıskale 
başladım. 

- Bakkal, ou ak§Sm chcsabınız 
çok kabardı, artık veresiye ve.re -
miycct>ğ'm!• dedi. cSc'bzeci bugün 
para istedi> gibi, dokundurmağa 
rba l dm. 

Onlar, .kös dinlemişler .. Davul, 
sivrisinek vızıltısı gıbi geliyor .• Öy
le vurdum duymaz şeyler ki ... Al. 
dırış bile cttikl ri yok. 

Artık, sofada, bizim köroğlu ile, 
onlara duyuracak şekilde konuşup 
şikayete başladım. 

- Acaba ne zsman gidece\ler? 
Yarın giderler mi dersin? Terti -
binden ... 

Onlar da, karınları tokmUj .. Yi
ne vız geldi ... 

Nihayet bir akşam: 
- Artık usandım bu misafir -

!erden .. Gideceklerse cehennem o
lup gitsinler.. Yoksa kovacağım! 
dedim. 
Köroğlu da, mahsustan, yavaş 

sesle: 
- Aman, ayıptır .. duyarlar ... de

di. 
- Duyarlarsa duysunlar .. Elnle

min evinde 'böyle h ftnlaren 'ka • 
lınır mı? Bu ne sa) gısızlıktır! 
Nerede görillmi.ı tür bu kepazelik? 
dedim. 

İçeriden sütninenin mahdumu 
çıktı: 

- Artık bu kadarı da fazla! de
di. Knç gi.indür, disimizi sık1p ta
hammül ettık amma, artık ibundan 
fazlasına dnyanamıyacağız ... Bu, 
bize, düpedüz hakaret. Körk'ör, 
parmağım gözüne .. 

- Evet.. dedim. Size hakaret .. 
Çıkıp gidin artık. Ocağıma incir 
diktiniz. Sizin on gunli.ık masra -
f ınız.ı aylığımdan arttırıp altı ay
da od yemiyec ğım. N dır lbu re.. 
zalet• 

- Demek yüzüm 
(Dl'\amı 5 

nışı soylu -
1 

)aka mı 

- Hiç bir tarzla balısefnıedilcr 
Kı nca emir]crini verdiler. Ben 
deniz de onları ifa etmekle ıncs 
gulüm. 

Ded'. Bir h il adamdan dahn 
ok bir di iplin adamı çerçe\ c · 

içinde dur n muhntnbım ine ayni 
to c ve kısa ciimlelcrlc deunı 
.. tti: 

(Arlwıı Var) 

:ı - S O r. T E L C it 

Bapıallarrirler 

B. Abidin Davcr cln6nfi Ruhu> isim
li bugtinkü B:ı~ ... lesınde b~unUn 
20 yıl önce 2 lncı lnönil mcyd n mu
hnrebe.:lııı knz.an ıg ,ız zafcrm ,.ıı. 
clonilnıü oldutunu \ c Isın t İ .ünwıun 
o gun Ino oı c l ız ıl; 
millelnl mlıkıls ıalllnl ® yoodlLinl te
lıaruz c.tıım tt ' lı n 

•Bu ı lnlJnil 20 yıl C\V kı bll' za
!er gibı degil, yannki :r.af r erunıı.in 
btr cmbolil olarak kuUuyoru.ı; lıir 
Türk z l rlııJn ndım ta ıy o mll2.:lflcr 
Başbugwnuz ret ince, yıne bır 
Türk t:iliı do\~ ~ . 20 e:ıc önce 
du :ınla be b r nlıl tın 1 l s tall
hini de ~ ıun o n bUyük adam, bu 

r, k dl talih e \e Uletln talllıL. 
ne dayanarak yaln z d\Şnnnı ycne
cektır.> dcmektcdır. 

CUMHURiYET 

HuduU nmıza k r ı n tehlike
nin yarın bıum k p w dıı çalmıısı 
gnllp btr llı.'t mal o ~tur .. 

Ne > pa ğız, diy sorup dUşUruni
yc bl l um g O) oruz. H Uplcrm 
\C ene in, y nl k dıniyle, crke
ğcy , g neyle iht y rlylc bütün mılle
tln tek ıf de l şudur: 

- En mOthlş v l k rvı 
koync z ve hay t ı oluna.. 
cak su uısd1 bchc l ıu c ğız, pa
raınp rça e rıye t en ızl 

Türk mili tı bu nzlm ve fnıdesini 
yerine g-.:Unııck kin gcc ini gllndü
zünc k tnrnk çalış;ın bir hükfünete 
malik o kln baht yardır. Tur4c dev
letine bu milletin mfıkfu tallltlnl ye
nen kahrnmnn lnönü B buğluk edl-
~or. Butiln n cmlekct onun etrafında 

yc~kp:ırc bir uUcd r. E er mecbur edi
lirsek varlığımızı v lsUkl 1 zi koru
m k !çın y pmıyac ımı fcd k rlık 
yoktur. Kararımız k t l olduğu için te
~11 ve end şenin en ufak zerrcsl dllbl 

bizden clıcdlyen uzaktır. 
Ve biz bu knrnrı ııtn dl tehlike Bal

kanlarda emııly t s:ıhalarun11.n uza.odı
ğı zam nd:ı verm :ı de iliz. En ücra kö
yünde en ümm1 !CJ dine k dar Tilriı: 
milll romlıısını k' kil eden lnsa.nlnr, 
tıırihl h:ıyotımızın bu k~hrnman mille
t<: vcıdi ı mustesna bir mazh riy tle 
harict tehlikelerl ktın ve znın n ıU-

bnnyle en uznklarda ik n d hl hisse
derler. Dah Çel oslova:kya parçalan
dığı zaman biz A'linıpanın 'ile lnsanlı
lın manız olab 1 ti :feci hAdı.etere 

1ntlknl el 1 tile H lal net rr in mll1l 
ve beyncln le! tedbrlere o zam ndıın 
tevessül etmiş oldu ınu bugOn mcm
nunlyeUe hatulıy ı uz> demektedir. 

YENi SABAH 
B. HQ yin Cnhlt Ynlcın (Yuıosı v

ynruıı yenı palıtika ı> ınll bugünkü 
D, şmakalcsinde )'CDI t kkül eqen 
Ylll;o lav k blnesinln harici siy tinin 
ne olncıı ının günilıı en mühim m ele-
hıl tc ' tl ettiğ nı yllyerek bu siya-

setı tahlll etmekte \ 
i tıkl l nı ta n muhafaza et-

mek! be nber b tn r k 1 k bir Yu

io:ıla"l B lk:ınl rın sulhU b kımın
dnıı kuvvet 1 bır kl dlr. Ayni hattı lıı&
rekctl tak p cd n Tilrki1'e d Y go•
lnvyayn milt na r r bir l dlr. 
Bunlar iki cenahta hüur, uy ıuıc. her 
fcdakCırlı •ı at5uı aln a ı.mctrnl,, bir 
halde durdukça B lkan yolu biltiln ls
tilll lıınil:ıruıa kapanmıı sayılabilir.> 
demektedir. 

cAlm ny nın, hasıl olan t bcddille 
ı ğrncn, Yt1':0Slav l,inl yıne siy 
tedbirlerle hail tmek yolWlu, ıılddeUe 

tev nı ct.miy dıllk tercih tmesi 
lhtımali d ha kuvvetlidir B.ı siyasi 

tcdblrlcruı bn ınd:ı da YUiO vynyı 

clnhlld n f thctmek tcdblrı gcidl ı l!ilP
h ir Nıtekim b ı telgraf! r, Hır-
vaUarln Sırpların diden aralan a-
~ı d ıııd:ın b ru t tcdirler. H ber 
1 in l nk iç n uydurul-

kat o ı da 
r ne k bu il bl 

Menim, Mecidiycköyü z .. 
manıdır. Bilmem, bu semti se-
ver misiniz?. Şiılide trn .vay. 
dan inersiniz; ağır ağır a .. 
faltta yürür, Mecidiy J,öyüne 
gelir iniz. Paltonu:za ey par
dcıünüze güzelce sarılır, iki 
taraftaki kır kahv 1 inden 
birine oturursunuz. G · l bir 
yorgunluk kahvesi ve bir b r
dak iyi ıu içersiniz .. 
Yarım saat sonra, 1 all ar, 

yürüyüşünüze devam ede İ· 

niz .. Mecidiyeköyündcn ayrı· 
bnnca, asfaltı takip tıı wYİ· 
niz, Sol tarafa, sağ ta f , 
kırlara doğru uzan mı topI ak 
yollar vardır. Onlardan bi· 
rine ıapınız.. Burnunuza, ta· 
ze toprak koku u, lcır çiçekle
rinin canlı ve iç açan tılsımlı 
rayihaları gelir.. Topr klar 
tütüyordur. ilk ıcaklnr, top. 
rağa ne tatlı bir gev§eklik ve 
renk verir •• Kartı yamaçlar 
yemyqildir. Yoncalar yen· uç 
vermiye baılamı§tır. 

Bir kaç gün sonra, folyalar, 
menekıeler, zünbüller, ballı 
babalar papatycler, çayır çi
çekleri görünmiye bnı;lar. Me-
cidiycköyünün en güzel ve 
semtine mahsus çiçeği karan-

fille~dir. Burada, geni§ ka. 
ranfıl tarlalan vardır. Mim~ 
zalar daha evvel çıktı .. 

Bunlc.rdan sonra, artık, gül, 
karanfil, lale ve bilahare trun 
b. ' 
ır yaz ortaıı çiçeii olan ma-

nolyalar çıkar. 
Ben, Mecidiyeköyünü çok 

severim.. Adeta, bayılırım. 
Mecidiyeköyünde, toprak yol
ların, tarlaların arasında bir 
iki saatlik dola§ma, bütün a-
aabınızı, kafamzı dinlendi
rir. Gönlünüze neı'e, içinize 
ferahlık gelir .. Kend.nizi da
ha zinde, daha kuvvetli biıse
derainiz. 

Mecidiyeköyünün imnrını, 
ne büyük bir alaka ve zev le 
takip ederim. Burad bir a
rı§ toprağım olmadığı h-.d , 
bir yeni ev, bir yeni güz ilik 
ıördükçe sevinç duy ı ım .. 

Tavsiye cd rim, bu ünl r
de, günc§li biı· sölb lı l\ cidi
yeköyüne ıezmiye gidiniz .. 

R. SABlT 

Yarından itibaren 
çahşan talebelere 
de paso erile ek 

Demiryolları Bani )Ö hatlarında 

talebelere verilmekte olan pa o -
lardan i te ç lı ani rın dn ı tifade 
ettırilrnelcri kar laştırılrnı tır. Bu 
kaarr yann sabahtan itibaren ımcr'I 
olacakır. 

Birimizin 
apl zn 

Maarif inzı bat ko
misyonu için bir 

temenni 

...._ _____ _,_,_.) 
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Sa'lür kontu ile karısı koııuşu
yor1 ... J.. 

- !lu gece size hayli ,kur yap-
tıl•r değıl n1i? 

- Z3onederiın! 

- Amma ben gülünç oldum ... 
- Canınız kavga mı istiyor? 
- Hayır, yalnız Bay Bürelin 

fazla il~ri gittiğini söylüyorum. 
Eğer.,, E;';er ... Eğer üstünüzde bir 
ha;,\;ım ol,;:ı.)dı ... Kızardım. 

- Açık konu§alım. Geçen seııe
denberi tel ak kiniz değişti, mese
le bunelan ibaret. Metresiniz oldu. 
ı;unu haber aldığım zaman bana 
kur yapıyorlar mı, yapmıyorlar 

mı? diye meşgul olmuyordunuz. 
Tamamile ayrı olmak iartile bera
ber ya~amağa karar verdik ve bil 
hususta anlaştık. Aramzıdaki ye
giirt{) rabıta çocuğumuzelu. Siz sa
d~ görünüşe ehemmiyet veriyor -
dunuz. Ben bir erkeğin metresi de 
olabilirdim, elverir ki, bu müna. 
~~betim gizli kalsın. Bu anlaşma -
.dan sonra avrı yaşadık. İki aydır 
kı.•kanç bir koea tavrı takınıyor -
sto.n'Jz. Ne oldu size? 

- Kısbnmıyorum ,dile gelme
nizden korku) orum. Gençsiniz, 
Z!'\·kinizf' düşkün!;Ünüz, macera -
<ia'1 sa!<~nn11yorsunuz ... 

- Yok r.ıaceradan bahsedecek. 
sek, ik;mizin arasında bir muıka
yrs y.1IJal:rm. 

- Ku .llln :ıl:ı.y etmeyin. Sizinle 
ib • dost, c:dui L;r dest gibi konu
şuyorum. Dü•ün söyled:klerinize 
gelince çr.:; r,·übaleğa ettiniz. 

- Hiç değ ;ı. M ünasebctinizi iti
raf eltiniz, b~na söylediniz, bu be
nim de r.yni ~eyi yapmama izin 
verm .. ekmekti. Ben yapmadım.? 

- Amma müsaade edin ... 
- Bı•akın d:. sözümü tamamla. 

yayını. Ben ;>apmadını. Kimsenin 
metrcı;ı de1iilim. Sizden cok daha 
iyi.>ini bu!m~!.y;.-n. Bugün aradı
ğımı bulunca rchunuz bile duy -
madan boynuz takacaksınız! 

- Bu gece terbiyesizliğin.iz var. 
Sizi hiç üU lıaHe görmedim. 

- D< giştinı .. Bu değişme aley. 
h1mc cı dı .. Kaoa·: ıat sizin. 

- Cidıl• korıu:alım. Kuzum, 
yalvarırım sız< lıa; Bürele bu ka
dar yüz VP"~eyin. 

- Doğ( ı söykmişim. K~kanı • 
yorsunuz. 

- Hayır, hayır, kıskanmıyo -
nım. Gülünç olmak istemiyorum. 
Eğer o ZJ!ı b'r daha omuz başı -
nızda kula~1nıza fıslarken ıörür
sr.ın ku1.:.k:lrını çekerim. 

- Y .... bana aşık mısınız '? 
Kont kalkar. Masanın etrafında 

dulaşı., ka.ı ın;n arkasında du -
rup cns ııcıe'3 öp\;.verir. Karısı 
-.·t·rinden t!rlar, gözlerinin içene 
t;.ık .. 

- Rica ederim aramızda bu şa
kal"r "'~ 'aınaı::ıf' Ayrı yaşıyoruz. 

- D~rılmayın son zamanlarda 
s; ~i h1-. ·kulil<lc buI:Jyorum. 

- Bav Burel b1:1ğenebilir .. 
- Aır.o.nsızs1nız! .. Amına ne yal-

pay ırn, ben sizin kadar alııınlı ka
dın g;ir : edhn. 

- Or ı ·1 ı musunuz? 
- Nt.. d~diniz? 
- Oruo;;,: :nusunuz? dedim. 
- Ar 1 amadım. 
- İrıscın oru~lu olunca aç olur 

aç oluı:c;ı tok ikt:n '-'emek steme .. 
diği se~·lc•rı L ıY;~~~ karar ver:r 

- f":ı..~·"k \'C to'.. ~ .. <''1:..1~:!.('<.·;ıt:m . S~
ZC Q.-. K ü~tl-ı.ıP:. ")~nidcn Ve ÇOk il 
Şl'~( ~ldt•1i'J.. i_.., •,.. bu. 

- .1. .. d'. !) •mtk ... yeniden ba~· 
lamak ~sti~ ur -.ınu? 

- E; et bayan. 

- Bu gece mi? 
- Evet. 
- Anlasalım. Bi~ biribirimize 

tamamile yabancıyız, öyle değil 
mi? Ben sizin karınızını, karınızım 
amma, serbes' karınızım. Ben baş
ka yere on~aje olacaktım. Tercih 
et diyorsunuz. Ayni şarUarla ıizi 
tercih ederim. 

- Birşey anlamadım. 
- Anlatayım. Düşüp kalktığınız 

kadınlar kadar güzel miyim? 
- Bin kere güzelsiniz. 
- Üç ayda en ııiizeli size kaç 

-araya mal oldu; kaç nara sarfet. 
tmiz? 

- N, bileyim beıı? 
- Bilirsiniz. Vasati tıiT hesapla 

ayda beş bin frank sarfettini2 ya? 
Aşağı yukarı doğru mı.ı? 

- Doğru. 
- Bana şimdi beş bin frank ve-

riniz, üç ay için, bu geceden itiba
ren sizinim. 

- Siz çıldırdınız mı? 
- Öyleyse Allah rahatlık nr -

• 1 
sııı. 

Kontes çıkar, yatak odasına (İ
der. Yatak açı1mıştır, havada ha. 
fif lavanta kokusu dalgalanır. Ka
pıda kont görünür. 

- Burası ne güzel kokuyor! 
- Sahi mi? Lavantaıru değiştir-

medim de; eskidenberi sürdüğüm 
lavanta .. . 

- Ya; ne tuhaf! .• Çok giUel ko-

kuyor. 
- Allah rabatlık versin. 
Kont girer, bir koltuğa oturur. 

Kontes - Siz :bilirsiniz. 
Yavaş yavaş soyumnağa başlar. 

Korsajıru, çoraplarını çıkarır. Kont 
kalkar, yanına sokulur. 

K<ıntes - Yaklaşmayın kavga 
ederiz. 

Kont karısına sarılır, kontes tu
valet masasının üstünde duran diş 
suyunu alıp kocasının yüzüne dö
ker. Kont geriler. 

- Manasızlık bu! 

-Olabilir ... Fakat şartım1 söy-
lediıın. 

- Ne farip bir şart koştunuz! 
- H«: garip değil. Hem düşün, 

bu para yabancıya gidecek yerde 
gene evde kalacak. 

Kontes kalkar. Yarı çıplaktır. 

Tuvalet odasına doğru yürür. Kont 
bir müddet karısına bakar, sonra 1 

cüzdanını çıkarıp atar: 
- Al kahbe, altı bin veriyorum .. 

Amma ... 
- Amması nedir? 

- Buna alışma! 
Kar .1 kalıkaha ile gülerek ko

casının yanına gider : 

tl'ç ayda altı bin, yoksa seni ge
ne mahut kadınlara gönderirim. 
Eğer bendrn rr:mnun kalırsan ... 
O zaman da za:r isterim. 

Bavacııına ateşll 
'binlerce genç 

Şehrimizdeki mekteplerdeki ha
vacıl'.k hHC'ketleri bariz şekilde 
ilerlerr.ektedir. Bu suretle mek -
tepkrtlüi havacıhk dernekleri 
faaliyetinin gelecek ders yılı için
de daha feyizli netke!rr vereceği 
ve bu hareket mütekabil tayya -
recilij;imizin geni:i r:ıikyasta \'e -
sile olacağı muhakka! .. t1~-. Bundun 
ba~ka orta mektep mezunların -
dan her gün yü• lcrce genç kuru
ır.a müracaatla tnyyar~ciliğe kay
dtdilme'crir.. i>\r•r.ı·l.tedirler. Bu 
ateşli geı~çh.r• -.· •r ıa:nel~ler ik
mal edildikt"n ;uııra havacılık 
kamplarına SPv k Nlileceklerdir. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 23 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARA \'EL "\-::-__, 

Bizansın Anadoludan eli kesilmişti 
Rum ~.kerlerı bunu duyunca, 

ın~paratoru kaçtı 2ann~trner. Fil
!.:ıkika, o gN:e Orhanın böyle bir 
kun·etk hücum ~tmesi, sabaha 
kada, :. lu ,r:<len güne~ 1-örebile
~ek bir ·kişi bır. kmamas, ka-Oil

di. 
Y~n!arın 'a karık getiı<•r.ier çır

~·!p1R~ kay k!dro. binerc-k saVUi· 
tular Biı kısmı da kasabanın hi
iıar kapılar na ri.o:ıtula .. ~, birbirini 
ç-f[rn ,. 1 !e1,..f oldular Bir ·ıı:;. 

n:ı da biı birlerinin omuzıarına bi-
J"crck ı '-,allardan : ı 

<iı. Aı k d.;,ıı kcfidı 

!er vu\arlaıı., orlaraı. Yerlere Aii
ş~r~k teld •oİuyorlardı. 
Hut;iı durdukları yerde korku

larındal'I nefesleri tutularak ö -
!enler bile old;ı. 
Gü:ıPŞ bu sırada u!uklarıla yük

selm~, Rumların umuln:n fcla -
ketini üç yii.: Türke gö:>teriyıordu. 

Bu üç yüz Türk hemen ko~tular. 

Ordugaha geldiler. Çadırlar bom
boştu. İmparatorun kırmızı pa -

lanlı atlarile çadırlarını gördüler. 
İçlerinden iki yüz ki>;i bunları yük
lenip d;;ndüler 

Yu.z .n~ cır 

l - Ordu mevcudu : 

Hazarda mevcudu 150 bini aş -
mıyan Yugoslav ordusu seferde 
2,5 milyona y·ükselir. Bu 2,5 mil
yon in>anın hepsi hazarda talim 
ve terbiye, manevra görrniiş, hat
ta yeni silahlar çıktıkça tekı ar si
lah altına çağırılarak askerlik bil
gileri ycııileştirilip pekleştirilmiş 
askerlerdir. 

Hazar ordusu mevcudu şöyledir: 
58 piyade alayı, yani 110 tabur, 

ikisi motosiklet taburu. 
40 sü vad bölüğü. 
150 hafif batarya (!lOO top). 
50 ağır batar)·a (200 top). 
20 hava dafi bataryası. 
-'6 i·;t~h~tim - muhabere .. tl -

mendifer bölüğü. 
2 tank taburu (130 tanlt). 
2 gaz temizleme taburu. 
10 tayyare alayı; her biri 3...f. 

grup ve her grup 3-4 bölük 
3 hava dnfi alayı (16 batarya). 
Hazarda topyekün bu lıalde o -

lan Yugoslav ordusunun sefer ku
ruluşu epeyce kuv\'etli ve büyük
tür. Sefer kuruluşun.!~ 5 ordu Hır
dır ve ınevcut 2,5 mılyondur. Her 
orduda (3 piyade tümeni + 1 mu
hafız piyade tiiıncni + 2 süvari 
tlimeni + 1 ordu topçu alayı ve 
merbut kıt'aları) vardır. Şu hal
de 1 Yugoslav ordusu 6 tü.ıııcr... 
den mürekkeptir. v~ tekmil sefer 
ordusu 30 tümenden müteşekkil
dir. 
Bır piyade tümtai: 3-~ piyade 

alayı + 2 sahra topçu ılayı 

+ merbut kit'alor ve geri birlik
ler. 

Bir muha(1. piyaı!e tümeni: l pi 
yudc alayı + 1 ,üYari 'tuğayı + i 
sabra topçu alayı + merbut kıt'a
lar \'e geri birlikler. 

Bir siivo.ı.ri tiinıeni 2 süvari tu~a
yı (her biri 2 alay) + 1 motosik .. 
let ve zırhlı taburu + 1 atlı kıt'a 
+ merbut kıt'a ve geri birlikler. 

2 - ffl'rp ımayii: 

Yugoslav ordusu harp sanayii 
bakımından dn kuvvetli bir ordu
dur. (K•aguernc) da hafif maki -
neli tüfek ve 10,5 snııliınclre ça
pma kadar top ~-apan sHalı fabri
kaları vardır. (Sarajcvo) da el 
bonıba;ı •·e her Hirlü ceplıauc ve 
topçu mermileri yapılmaktadır. 

(Drvar) daki barut fabrikası ve 
(Rukovlca) ılaki tayyare motör 
fabrikası hük(ımet taraf•ndaıı iş
letilmı•ktedir. 

Yugo~lav ordusu. tüfeği, topu, 
ve ccphnn~l i~in harice pek az 
muhtaçtır. 

2 - Talim, terbiyıı ve 

mamviyıt: 

Yugoslav or
dusu seferde 
ne kadar mev
cuda yükselir, 
teşkilatı ne
dir, ne vazife
ler görebilir ? 
Yugoslavyanın aske
ri menba ve vasıta
larına toplu bir bakış 

( Yazan : ~ 
ı Emekli Kurmay 
'--Subay 
heple Yugoslav ordusu yal= u
tanın hayatında değil, her Yu -
goslavyalı !erdin hayatında büyük 
yer tutar. 

Keyfiyet ve kemiyet bakımla -
rmdan da Yugoslav ordusu, Ba~ . 
kanların en kuvvetli ordularııı -
aan birisidir. Hele Yugo,la• ıop • 
çnsu ve tayyPre kuvvetleri mü -
kemmelir. Zaferi daima gövdesi 
değil, kalbi büyük olan ordular 
kazanır. :Maneviyat bakımından da 
Yugoslav ordu'ıı çok kuvvetlidir. 
Yugoslav sağfonıdır, dayanıklıdır, 
ataktır, sabırlıdır ve kahramandir. 
Harbin ve muharebenin umulmaz 
mahrumiyetlerine dayanmasını bi
lir Hele s üngü muharebesinde Bal
kanlılara mahsus olan cesarete ve 
soğukkanlılığa sahiptir. 

4 - Sevk ve idare: 

Yugoslav sevk ve idaresi, hare -
ket harbinin bütün inceliklerine 
vakıftır. Bunu, büyük harpteki 
verdiği muharebelerle isbat et -
miştir. Geri çekilirken, sarsılma • 
dan muharebe Yermek ve başar -
mak, tabiye sahnsıııda istekle çe
kilirk.en scvkulce)'Ş sahasında. k11-

şatnıa taarruzları yapmak güç -
tiir. Ve se,·k ve idarenin inceliğini 

gösterir. Osmanlı devrindeki se
ferlerin çoğu böyle başarılmıştır. 

Eski devirlerdenberi Türklere 
mahsus ve Türklerin icadı olan bu 
sevk ve idareyi, bazı milletler gi
bi Yugoslav sevk ve idare5i de be· 
nimsemi~; bu i>;e kabiliyetli oldu
ğunu göstermiştir. 

Yugoslav sevk ve idaresi, ma -
kine tabiyesini ihmal etmemiştir. 
S!ingii tabiyesini onunla beraber 

ı. 

geliştirmiştir. Öyle bir sevk ve 
idare ki Yugoslav arazisine, ve 
Yugoslav askerinin madili ve ma~ 
nevi kabiliyetlerine ve elde mev
cut harp malzemesine tamamile 
uygı~ndur. 

Harp tarihi zengin olan bir or
dunun sevke ve idaresi kuvvetli 
ve tecrübesi bol olur. Tecrübesi 
bol millet, seferde olduğu kadar 
hazarda da iyi kumandanlar ye • 
tiştirir. Büyük harpte Sırp ordu
sunda vazife görmüş kumandan· 
!arın ekserisi hala bugün Yugos
lav ordusunun başındadır; lıu mü
him bir noktadır. 

5 - l\lutalea: 

Epeyce zaman evvel yaz41ıiını 
bir makalede Balkanlılardan bah
sederken Yugoslavlar hakkında 
(eğer Yugoslavları tanımakta al
danmaılınısa, onlar Bulgarlar gibi 
ordubozanlık etmiyeceklerdir; mu
hakkak dögüşeceklerdir) demiş -
tim. İftilıarla söy itiyorum; medeni 
dünyanın hak ve adalete dayanan 
aydın istikbali için bu Yugoslav 
mucizesne )ÜreJlim rahat etti. Şe
reHe ölmesini bilen milletler, ya
şamağa ve sayılmağa daima hak 
kazanırlar. 

Yugoslav ordusu bir Alman ta
arruzuna uğrarsa, iç hatlarda mey. 
dan muharebesi vermeğe mecbur 
kalacaktır. Son zamanlarda, bu 
gibi askeri ihtimalleri düşünerek 
memleket içinde 3000 kilometre 
yeni demiryolu döşenmiş ve yeni 
istikametlerde güzel şoseler açıl
mıştır. Benim kanaatime göre, 
Yugoslavyanın Tuna ile Adriya -

tik arasında kalan şimal ve şimali 
şarki hııdulları Alman htilası ba
kımından daha tehlikelidir. Şark 
!ıududu, yani Bulgaristan hudu
du dağlıktır. Yollar azdır; Alman 
taarruzunun inkişafı halinde Yu

goslav ordusunun cenuba çekil
mesi tehlikeye dü~erse de Bul -
gari\;tandaki Alman ordusunun 
geri muvasalası zayıftır. Herhal

de Yugo5lavya bir Alman islilnsı 
halinde hem şi maiden ve hem de 
şorktan taarruza uğrıyacaktır. En 
tehlikeli vnziyet, Yunaııistanla ir

tibat ve ıııuvasalasıııın kesilmiş 

olmasıdır. Yugoslav ordusu hıma 

elbette meydan vermiyeceklir. 
Sefer ordu,unu 5 ordudan yani 

30 tümenden ibaret göstermiştim. 
Bu miktar neşrinde mahzur gö -
riilmiyen resmi raknı11dır. Azinı~ 
kar Yugoslnvlnrm 40 tümen de 
çıkarmaları mümkündür. Cenuba 
S>1rkmak istiyen Alınan ord11'u bu 

40 tiinıeni sağ yanında gördükçe, 
yerinden kolay kolay kıııırdı:v a • 
nıaz. 

e 
Yazan: 
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Tefrika 

• 
Babam muşmula yer .. cen çe .. t· 
deği boğazında kalar k 6 

Üçü birden birer kadeh daha 
çektiler. Mustafa önündeki ta • 
haktan bir muşmula alıp kadının 
ağzına uzattı: 

- Bay eline Mğlık anacığını, 

pek nefis birşey olduğu müba -
reğin duruşundan belli, hele şun· 

cağızı benim elimle önce sen at 
ağzına bakayım!. 

- Aman evlı1dım, muşnıula lıa
aa dokunur. 

- Birşey olmaz, sen at ağzına!. 
- Aman yavrum, muşmula be-

nim bağırsaklarımı bozar!. Çünkü 
hende .. 

- Hele ı.en at bir tanecik ai • 
ana!. 

Kadın çaresiz muşmulayı alıp 

bir parça dişler, kalanını sofranın 
kenarına bırakır. 

- Dursun kalanını da sonra ye
rim.. Sen de at bakayım lıir tane 

aizına yavrum!. 
- Hayır, ben atamam!. 
._ Niçin? 
- Rahmetli anacığım ölürken 

bana, sa.km beu öldükten sonra 

ağzına muşmula koyma evladım! 
Yoksa yarın ahrette beş parma -
ğım yakandadır!. diye vasiyetle 
bulunmuştu da onun için!. 

- Buıın sebep ne? 
- Çiinkü babanı muşmula yer-

ken çekirdeği boğazıııda kalarak 
ölümüne sebep olmuştu da ondan! 

Bu söz karşısıııda kadın dona • 
kaldı ve i\Iııstafanın, manalı ba
kışları arasında içinden eyvalı! 

dedi. Bütün planlunmız çakıldı 

galiba!. 
Öteki odalarda ve alt katta pla

nın tatbikini istiyenler ,artık sabır
sızlık içinde çırpıınyor, kadın ta· 

rafından \'erilecek hücum işare • 
tini dörlgözle bekliyorlardı. Muş
mulasız olarak içilen son birer 
kadehten sonra. Mustafa, tıpkı 

hcmamlarda tellitk çağırır gibi el
lerini şaklatarak bağırdı: 

- Bey, kim var orada, yanaı-
ma, nöbet~i, biriniz gelin bııraya? 
Kadın hayretle: 
- Kimi çağ1rıyor'iun ayol!. 

- Sağır mısın, yanaşmalardan, 

nöbetçilerden birini çağırıyorum!. 
- Burası hamaııı nıı a evl8dım, 

burada yanaşma, nöbetçi ne arar? 
- Nene lazım senin, hak şimdi 

onlar buraya birer, ikişer nasıl 
gelirler?. 

- A maıı oğlwn, sen sapıttın mı 

tlJd 
kimler gelecek bura) a, P 
mi, cinler mi?. r 

- Şimdi görürsün!. (llird<~) 
yağa f'.rlayıp oda k~pısnı~. aç• ,.ı.r 
hey, kim var orada'? Geıın b J 
yun buraya!. (Bira< durup '"a, . 
gürleştirerek) gelin bur•Y" ~elı 
yorum, yoksa ş<mdi palayı çr ~, 
ben oraya gelir, hepiııi2in pır»~ 
lalığını bir tarafa, kehaplıDıııı ,fi 
tarafa, lı:::.~laınahğınt bir tıtr 
ayırırım haaa!. Jj 
Karşı odalardan fısılular, 

kattan ayok sesleri duyıdur. of' 
Kadın i\Iustafaıım yanına ~ 

rak: ~' 
- Aman evlatçığım )·apıııa, ~ 

nu komşuya karşı rezil, k•P 
olacağız!. . .. .. . , ,r 

- Onu vaktile dıışuneydırı ıır 
lık! (Kapıdan bir adım C:ışarı f't 
lıyarak) gelin diyorum brıf' 
;yoksa geliyo.-um haaa!. r 

- Aman yiğitim, arslanını .. )~ 
ma, ayaklarını öpeyim yapnı•· il' 

:Mustafa bu sefer sofanııı 0' 

aıııa atıldı: 
1 
,ı 

- Heeeey, gelin bıırayıı b• 1 

kahbeler!. , tii' 
Karşı odada korkudan tirtıt ,... 

reşmelı.te olan iki genç kadın 
faya çıktılar: . ~ 

- Amaıı yiğitim, aınan •18 

aman civanım, kıyma bize!. ~ 
- Çabuk geçin bakayım lı~ 

odadaki rakı sofrasının başııı•~ 
Kadınlar büzüle büzüle rakı 

rasınm olduğu oda~·a geçtiler. ,. 
Ev sahibi şimdi lı.orkudaıı b•·11 

gınlıklar geçirirken, Mu<tafa ·~ •. 
"ı J• 

adımlarla merdivenden a~aı:-. 
1
, 

meğe başladı. Ali katta bekl1:"1' 
iki belıilı heri[, i\Iustafanın aş•~ • 
inmekte olduğunu anla~ uıca Jı~. 
men bıçaklarını çekip vaziyet ~ 

t ıt 
dılar. Fakat, M~stafa, ~a~.~. Jıil 
bir hareketle elıne geçırJ ıgı d~ 
odıııı baltasını kapıııca hay kıt , 

- Atın o bıçakları elinizdell ~ 
kayını, yoksa ik.iniLi de sob~ r 
dunu ıibi ortanızdan ikiye b•I 
. h 1 
rım ııaa.. ~r 

Berikiler bıçakları alıp pul 
sildiler. çr 

- Dü~ün bakayım önüme Ji' 
kın yukarıya!. ,ı 

İki belalının ikhi de boyun!•'~ 
b• '.<iip i\lustafanın önii>ıra ın•' . ., 

. ~·~jır 
venleri çıkıp yine onnn ış- , 
sofra kurulu olan oıla~-a daldı 
lır. ,ı-

Yugoslavyada seyahat edenler, 
derh:ıl asker hir milletin arasın -
da bulunduğunu hi-.ederler. Yu
goslav polis ve jandarmaları Ro
manyada olduğu gibi süslü iiııi -
formalar değil, sade ve şatafatsız 
elbise gi3 mişlerdir. Afalannda 
(renk) teıı başka fark yoktur. 

ı ,._.illillZ!llm;;aB:ı!llm!Si-..a~ı;mımıa:ma:=---~mım;..ıa:m--ı=m------~ 

ı ÇENBERLİT AŞ SİNEMASINDA 

Şimdi l\1uot~fanın da elinde 1ı • 
ta ile odaya girdij:ini görcıı 1ı:, 
dınlar çılgınca bir va\'e)·İa ]lof 

Yugoslav, herşeyden evvel as
kerdir. A5kerlik asırlardanberi o
nun ta iliklerine işlemiştir. As -
kerce olmıyan hiçbir şeyi kendi
sine, ocağına \ 'e ınilktin<> yakış
tıramaz. Bu Yugos)av ruhunu n en 
kuvvetli tarafıdır. 

Yugoslav ordusu, zengin harp 
tarihine malik bir ordudur. Talim 
Ye terhivc hütün kUV\'Ctini, suıı'i 
'e miha~iki disiplinden değil, ma
zinin kıymetli nıira51 olan an'ane
den alır. Yugo,!av tarihi, bu an -
anenin yaşıyan abidesidir. Bu •e-

tılar. Kend'1erini kayıklara at -
nuya vakit bulamıyanlara yağ -
mur gibi ok yağdırmıya b~ladı
lar. 
İmparator bu felaketi duyar 

duymaz artık hiç bir iedl>ir kul -
Ianamadı, o da bir gemiye atladı, 
Bizansa doğru dönüp gitti. 

Mü\•errih Grigoras muharebe -
nin Tav~3ncılda olciııgunu yazdığı 
halde Kanta Kuziı\Os sar<lhaten 
Pelekanon (Maltepe) de cere)-an 
ettiğini \'e imparatorun mağlup 
ve pe -işan olduktan sonra çekildi
ğini yc;'ıyor. 

Kantakuziııosuıı rivayetine gö : 
re, imparator ~on bir tedbird~ bu
lunmak isemiş, kuvrntlıoıinc!cn bir 

kt;-'"1.J nl Ta\·şancıla, blı· kısn11nı 

Llbiı;a (Gebze) ye, bir kı;;m;nı 

Riçyon (Dar:ca) )·a, bir kısm:n. 
da Nrketyatos (Eskilıiôar) a gifo- 1 
dermi~ ,fak~t. netice yine Rumla
rın perişanlığına müncer olmu~. 

Türklt:r n1emnundu. rv!altcpe za
ferile Bizansın Anad>0ludan ka -
mileıı elini kcsm~l<'rdi. impara -
torıBl Tüıiklcre karşı artt n, tuı:-

BU AKŞAM FEV KA LADE 
MÜS AM ERE BU AKŞAM 

Tlrk musikisinin 50 senelik emektarı ve kıymetu san'atkan 
--:::::::=::==:=!' BIM E N ŞEN GECESi !~~=---

Bu. fnkallde ve müstesna mtidamereye merulekeUınizi.ıı en Juymelli musiki sa.o'at i.rla.nndan m.iite,,ttn 
m.ahtqem bir be-y'et lşUrak edecek ve kıymeill best"'kı.iruı eserltt"Jll ve alaturka musikisinin en nad ide )llilıroaJa.nm 

pjacaklardır. 
Bu v...ııe ile Sinema !lllldüriyetı Uu-alından rıı.yet &iiul bir film ırwterllecekt!r. Türlı: mııslk.lslnl ll01'eal<ft 

-.ıı bulunmaz bu fırsatı ka\'ırmamalaruu lavsQ-e ..ı..u. 
DİKKAT: J'r-rlerinizl lflmdidcnkapa.tml:Z. Koltuli.lar numar..tJıdır. Biletler Sinema a if1esinde atılmalna. 

dır. 

-
lü davranmak !azım geldiğini an
laması için hu ders kafiydi. Tiirk
ler bütün Kocaeline 113.kimdiler. 

Gr>goras diyor !ki: 
•Türkler ikidcbirde karaya çı

kıyorlardı. Gfıya dost bir mem
lekette imişler gil>i kendilerine 
karşı duracak bir ferde tesadüf et
miyorlardı-> 

Türkler için artık Bizanst:ın hiç 

bir tehlike kalınamı~tı. İznikin 
muhaoarasma S10ı bcstçe devam e
debilirlerd i. Zaten maksatları da 
bu idi. 

Nitekim, düşman perişan biı' 1 
surette denize dö:<ült>iikten soı a 
Türkler gazilerini toplaoılar, İznik 

yollanna dugru uzr.kl~!ıla!·. 
lznik halk • ..,,n raddcve gelmiş

lerdi. Açltga V< sıkıntıya llayana
mıyordu. Zaman oldu ki İznikin 
kapılarını bile "'~n11; a cesaret e
demediler. 

Şclır;n etrafı Türk atlıları i'e 
dolu idi. CivJrdaki köylu gazilere 
timar ol.:lrak verilmT~fL Dun!ar hi
sar h:ıJ'· na göz =ı~'":r ~ı· .. or 1 ~rdı. 
Y') ~'<.:ele de veunlyqrk ·el,. 

Dazan oralardaki Rumlar da · 
Türklerle birlik olurlar, İznik şeh
rine karşı muharobı!ye giderlerıli. 

Türk idaresi hopsini de mem -
nun etmişti. İznik halkı ise balık 
avlamak için göle bile çıkamaz 
olmuşlardı. 

Nihayet ahali, gazilere haber 
yollaılılar. Şehrin muzayaka için
de kaldığını anlattılar. 

Oılıaıı Bey İznik önüne geldi. 
Teslim müzakeresi J.ıaı;;ladı. 

İzniklilerin teklifi "1l idi: 
- Bizimle ahdedin; bizi kil ma

yın ve gidenimiz gitsin ve dura
nımız dursun. Hisarı size teslim 
edelim. 

Orhan Bey razı oldu. Şehrin 
tekfunı i \anbul kapı_ nd~n çıkıp 
gitti. A ı,,, i ve a.ker kaldı. 

Orh~·• Bey İznik tekfrrunu gc
m:yc bi:ı,J:.-tti, lıtanbu!a ytıllad• _ 
Kendi de Yeııi~~hir kapı.;ından 1 

~ı'hfP gireli 
Kapı civannda bir bah,:e Yarılı. 

Orhan Bey bu bahç<'yc geldi. Bü
tün hr.lk karjılamıy:ı çıkmıştı. A
ral .. :md ek ok kad'n ''\ildi. 

Orhan Bey merak etti: 
- Bunların erleri kani? 
Cevap verdiler: 
Cevap verdiler: 
- Ktrıldı. Kimi cenkten, !timi 

açlıktan. 

İçlerinde müstesna güzeller de 
vard1. Bunlardan isteği olanlar, 
gazilere nikah edildi. Şehrin ev
leri gazilere taksim olundu. 
İmik, Türkler tarnfından fet -

hı.-dildiUeıı sonra (H. 731) tekrar 
Rumların elin<' geçti. İki sene ka
dar Rumların elinde kaldı. 

Nihayet (H. 733, M. l:nl) de 1 

tel.rar Tij,,ı·kler tarafından sureti 
kat'iyedc Yetholundu. 

Fransız ll'Üverrihlcrindcn Lobo, 
Diz~ns müverrihler'ne iı.tinaden 

şöyl< diyor: 

ne g idı!er. Burası kkt-rr impa -
R . e;,nada Türkleı· İznik önü

ratorluk idaresine girmi~ı:. Çan
kü o zamrnlar buraları Rumlar -
dan Türklere. Türklerden de Rum
lara geçerdi. Ba sefer Türkler, 
m"" •. zn1 ~ehrin mabetlerini yağ
ına ct1 ]:;r. Zinetlerini, taııvir.ı.ri· 

dılar. " 
- Eyvah ,eyvah! eankuıtııt 

yol. mu?. d•' 
Mustafa feryatların dı~rı. jj 

duyulup evin basılmaması ı~,r 
hemen elindeki balta~·ı sofoYS 

!atıp onları teskine çalıştı: ~ 

- Susun ~inizi kı'1n. korlı ~ 
yın, burada kimse~·e bir şey ya~ 
cak değilim. Oturup karşıl 
nıulıabbet edecegiı. tf 
Beş dakika sonra ::uu,taf• 

•nlıibiııe sordu: , . 
- Behey cadalo<. behey diı•'.11 

baz. ;öyle bakoy·ım, beni hile :~· 
bu gece buraya dfüümıekten -' 
sadın ne3·di? 

(Art ... ı ~ 
.. ,.il 

ni mukaddes eş,·asını ve bJJ>,r ' . - e~ 
da kitaplar:nı alır:a:~la ikUa · t' 
diler. Bunları tekrar Rumlara .,. 

-·tw 
halı olarak satt.lar. Oı·adan .~ı ,ı: 
yayı ihaı.a eden d~niziıı biitıııı :er 
hillerini dol aştılar, buralarda ' r 
le;tiler, ve bu havalinin bütiiJl 1 

birlerini haraca bağladılar. t' 

Şu halıle iznikin sureti '.kal'~~iJ' 
de fethi, Türk müverrihler'· ~ 
yazciıklarına göre (H. 731). J3İı~ 
müverriiılerim ı;ürc (H. 733) 
dir. . , 

Bizans rnüverrihlcrinılcn Gt•,. 
goras (H. 733) senesi vuıoınP flf 
ra.•ııda İznikin sukutunu ş<I 
retle kaydetmiştir: ti 

<Tü~klcr epey müddclleptıe;pl 
muhasara ettikleri İznik şefi' 
bu sırada fethettiler.. <jt' 

Orh:ın Bey İzniki ımar etU. yaf 
nişehir kapısında bi~ _im.aret 1}4"' 
tırdı. İmaretin şeyhlıı;ını de il' 
halinin müridi ve kardeşinJll 
lu Ahi Has ana verdi. _,J 

.~ 

T 

d 

h 
r 



....... " .......... .._.. Alalwhtle ka-

~~-A....-aı...--..ıı6ı..._ ........ .......__ .. °'.:'o·_ 

•eel.Man,.. aferdir. .............. ~ 
...- iç kru.uör ye iki 

Son Telör'aflar . . . . ~/ ~ ~ " . " 

(Bu 7UDlm JDltinWI AmclOlll 
.AJanaı bQUealmiDdm ~ 

Telhia eden-:•• ,,...,. Alofll'-
lngilizler .nWe-fnle yeni bır 

denız harbı zafed .s:-d:::":!ıı 
• r. Birkaç gOnd affaki etle 
harekat am pir muv Y · 

t AmU'allik daıresı-
n ıcelenmşı ır ltal an denız 

t bli ,are, b Y 20 santi.. 
vv tl rind her ın 

m~·tn,ux top arla mucehhez Fıu
Zava kruvazorlerıle 

V G ob rtı ve Ma-
d ro eri rının battığı an
ır. Harekat esnasında İn-.. .,._ •... ,. 

cüzut mlan hiç sayiat ver • 
m' lerctir. Yalnız ikı tayyare 
y bcdılmiştir. 
\ er len tafsiiata göre, bu son 

d niz muhar besi, harbin başın -
c:ı beri en büyük denız harbı ola
r tavs f edılmektedır. Bu ?1~:k 
r ... beye Yanan gemilerı de iştir 

m ır. İtalyan filosu Yunan de
n · nd muharebeye mecbur edil: 

t r Italyanlar daha evvel sekız 
d ro r kay'betmişlerdL 

İngıliz Bahriye Nazın: t 
- Zannederun, doşmanımız . -

talyanm elinde hemen hemen ~ıç 
torpido kalmmııştır, demektedir. 
Bazı kaynakların verdiği haber

lere gore, Almanya, Akdenizde h~
reket serbestisini temin için, İtal
yan filosunun denize açılmasım 
emretmiştir. İtalyan filosu, artık 
Ahnanyanın emrile hareket et -
lllektedir. 

ll'RANSIZLAR ATJ!Ş AJ;tf. 
Cebeluttarılrda bir başka deniz 

hidıseaı ohnu,tur. Dört tüccar ge
nusi, bir Fran1az destroyeıiııin bi-
ına e ınde Cebeıüttanktan geçe
eefi ve kafilenin Almanyaya ait 
11112.hı:rn tniktarda harp malzemesi 

dığı haber aluı~tır. Gemiler, 
t aazdan geçımif, bundan sonra, 
L ?ılız gem.ileri, bu kafileyi mu-
a ne içın cdur! a emrini vermiştir. 
E ı ırada, Fransız Mrikası sahil
i . deki Fransız bataryaları, İn· 
f.! ız gemileri üzerine ateş açımı
tır. 

İngıliz keıuilerl dertıal sahile 
· nr '.abele etmişler bataryayı sus
turınuşlardır. Franm gmıi ufiı.t 
da bu &ırada Memoura »m,nwa 

...,. d•troJ• ka1bet
IDİflerdİr. EYTellli zayi
atla beraber, ltalyan do-
... ..,.... mülhit surette 
za:rflamıt bulunuyor· 
Lonclra, bu aeferki mu
harebeyi, harbin batın
danberi cereyan eden 
deniz muharebelerinin 
en mühimmi olarak tav-

.:::::•:if:e:tm=:e~k=ted==~=·:::::::::: 
iltica etm~tir. İngilız g mılcn sa
limen c ibeliıttarıka dönmu er • 
dir. 

DİREDUA ZAPTEDILDI 
Afr k c phel r nde muharebe

ler İ gıl ı rin lehine olarak sur'at
le ink f ed'yor. Harar mıntaka -
sında Italyanlar Dıredaua'yı da 
tahlıye .,etm lerdır. t anlar ür
atle geri çekiliyorlar Kah r de 
bir askeri sözcu, Afrika harbının 
artık sonuna geld g n so emek • 
tedir. Adisabaıba yolu artık açıl -
mış teıakkı edilmektedir. 

Keren'd n kaçan İ alyanlan ta
kip eden m<>torlu İngılız kuvvet -
Ieri Asmaranm 60 kilometre kadar 
yakınlarına g Imışlerdır. Erıtrede 

eon iki ay içinde İtalyanların 10 
bin zayiat verdikleri anla ılıyor. 
Bu yekUn, burad~ .İtalyan kuv
vetlerinin üçte biridir. 

ALMANY ADAKİ BÜY'ÔK 
HASAR 

Londratlan bildirildiğine göre, 
İngilia ağır bombardıman tayya. 

lerıııin. bugüne kadar Ahnanya. 
: ve Almanyanm İşgali altında 
bulunan memleketlerde yaptık -
ları hasar, şimdiye kadar _za:ıne -
dildigınden çok daha buyuk ve 
mühun ir. Bır Alman Nazı Şefı de, 
radyoda bundan böyle daha sık 

kesıf hava hiıcumlan beklen -
veesi 1 zım geldi inı Alman hal -
:na ihtar etmiştir. Berl nde de 
zayiat çok büyük olup her ~araf 
enkaz yığım ıle doludur. Bır~k 
zengı.., Almanlar, B rlmin 80 kı
k>metre uzağındak sayfıye Y rl~
rme göç etm ktedir. B'rçok labrı
ıkalar hasara uğramış ır. Kolo~-. 
yada çıkarılan ytlz angından bın 

üç giın sönduriılem m ştıı. 
~remende bin kış ölln , 7000 

kili JU&lammştır 

Jerdir, Hnvat makamları bu 

1 

tıeessflr ve teelBOfl b kl.nuu;na-... ... 

800 Almanı b1mil ük hu 1 trt: ün 
(l IDel lülfedea J)eTalD) banket et.mifür. UaJ.pn teba l· 

~irıler 11Ph• ...,.... Y...- tal.Jan ~ leri Y 1 V)'adm 
~ h~ "Mftert W.11 " •- • a.7fllm17& ba ımtlardu'. Almanya • 
kin Çebremlai alefllfır na.ı;,a ale7 nd bul ter.ah o U:U 
ı. Yent ~R,....... ~ da bebe veriIZDlmelrtıecUrE • 
"'l ertae W!ız , te+•, JfSl1el, ı- XARADEN 

Suriyede yeni 
emniyet ted -
birleri alındı 

YUGOSLAVYA 
(1 lncl S&hlfeden Devam> 

mat alanlar Almaıı1ann Y unanis
tana karşı tarruzwıun bu hafta 
sonunda bqlıyacağmı heilap edi
yor a dı. Alman genelkurmayı 

yalnız Yugoslavya cihetinden e
min olmağı bekliyordu. YUILMllı
lann Selinik bölgesindeki vui -
yelleri ve bizzat Yunan avım 
şimdi mükemmel bir surette tak
viye edilmiş bubMVDakta4ır. 

Şimdilik ve oldukça uzun bir 
zaman itin Yuıos.lavya ilzerindm 
geleceıt bir taarruzdan masundur· 
~r. Selinik cephesine gelince, 
müttefiklerimiz en çetin muha -
rd>e va~ıflamıa malik olan lnıi
Hz takviye kıt'alarınm yakmda ol
duğunu ve büyuk bir ihtiyaç his
sed..ildigi zaman amade bulwaduğu
ını bilıyorı.. 

YWlllllhlM'm Turkiye ile Bü -
yük Britanyaya güveni vardır. Na
s I ki '.t'urklerin de onlara ve biz· 
le.re giiveni vardır. 

Dünya vaziyeti 
U inci Sahlte'1eı Devam) 

Halkevi reisı B. Ekrem Tur, Kı -
sıklıda avukat İh an, Beylerbe • 
yinele Galatas Lısesi Miıdür 
muav'ni Ned'm tarafından konfe. 
ran br \er'lm. tir. 

Türkün azimkar kararlarını an
latan ha ler g !Uf alaka e d n-
len pak an ı lardr 1 

BU AKŞAMK KONFERA'.NS 
Büyük Millet M Reis ve-

killennden B Şem ettın Gunaltay 
cDün a hAd ri karpın Tür
kiyen n va ı eti mevzulu k n -
feran ların n unciı iınü bu ak
şam saat 20 30 d Kadı öyunde 
Süreyya sn masında verecektir. 

Kralın etre•*d• tll'b =11 bulu- ALMAN TOPU 

nu70r, D. N B Aıansuun Berlindeıı b ldlr- •ım ftl81' Jllnatlara Hırvat Klıll ,........ 8eill " pe Alman demicileri K ra- •-
Baş eldl "• ;lld lllıD*'ID a.k diline Buınen ve Bullar aahillenn- (l inci Sahlledea Deyam) 
run Be..._ annwıaı e&IDllli dlDiıde .evJmlce11 ndf&e'•raa bazı ba- Almanlarla ltaıyanlar, ~'-1 ..-.A_ deki ..... ı-W1aw11.. D N B. 

.. eniyor ._,..... ,_. -- ~atar Y .,. ... ._~ kıt n- ha.beri a l muh tı ka r· 
!net nlUlda ihWtt Glııiılla -- d.İJ'O ff 
be doılru dlılildlr Maçek ı.- I07 ~esm b r d z m n rasile mak o ar cı dcı, muva a o-

rı llWl'lllılMıs alıaıak Bellra- nm lalak teteiJbüsünde bulununa Zamıyorlar. Y gos av halkı Sırp. 
d ....,..,ımıı o1aa JiaftlllillUa mini 

0 aktır. BataJ'78 ar top- Zar H roatlar ve Slovenler .sarsıl-\' ....... z J' 7. d" ıcıw- loplar k naklan Ue muhafaza edil-
z .......... 111-.L-..a...:: nlkalıl s"1 mübıen• ıop. fACl.Z tek bır cephe tekil ed yoriar. lf 1 l ,__. • Mir. Atili acmo'8 ı ._._.,t -• _..,_ Xz--....: 

~ ..,.... .... -. '-IJITC'lWldilüıe gore bu-ndan bir ~ ~c ...... .AJt 1ar KaıadeniZ •bepnda b d\il- ~ .... _.,"evvel Za,,_b'e vakı ola ...,.__ tedlr. Toplaım ~ .. ,,__ ecleceji ilk ~ 11• :r -
~ hlMılla.....,.. .. ...,.... ..._ - .._ ... ," ........... ın wziycıretirıde, Moıyo Von Heerr&, 'llhf kal 1-• u-. edlD 7eDi .... a"'1er için mühlnpnat mevcuttur' 
r vudlr. llaGmet aepettt11 INr BlJLGARİSTAllDA H~t Mat&ftft4. fler&ı Avrupa nı-

pey.ınııaae ile~ amM!nıcllı. ŞASKDILIK mmıftda m'il'tema bir mevki tek-
~ ı.m., Yuaam ve Scwyet se- D. • B Alman Ajamı Sot7adaa: li;fif&de bulumnMf, fakat Haroa.t re
firlcrinlD c+ tfM'V ıuı • ., ..... _ IQDlan blldiri7or: Y~ - Uleri teklıfi kat'ıy«le Nddetfmf. 
.ırmkaıbil Alman SenrinJn otıomoblltDl liliz1er Yunanlılar ve Amer kalılarla leni 

b sük4tıa karplmnaa 1aldi9'lni bu mW.aem eJcililt ve JtomOloslukJa- ir. 
etaUttir. e.=• bqka __.._ n tarafmdllD Bu.lprilallda bir ihtiW cPolitikaao flGZftai dun bir ma-

A.lmm c*tllıD& daJr JÇlla ~ Sof7a- kale nqrederek bütüıı Yugoalcıv rat <'~mumda bwra uiıvu da •......ı.. edllaıA.,.,,_ 1.-11- b" 1 hük, ıu ..... -..... -.___, ___ .__,.-.. -...... ----- ıM&WQnın. w ı~ni ve ••eni u -ve 7an ·-- ... _ -- Sof.radaki bneate .... bu haberler tt• " 
brar venlnıllUr. 1 BuJprlsWıda 7 eai bAdlNJer çıkarmak taete oZaa hudutıu.ı itimadını te· 

lngilizler Mant •• 
hilEer;ni bombaladı 

L dnı .,J. (A.A )- B.a.C. Bu 
gu.e, lngiliz ta;>ya.rekri, Mu tan 
Kaleye kadar isti!.. limtııılanm 
bonıbnlanuştır. Bu) ük .ranıınlar 
ile rı enecı infiliklar v kua 
g !ın' t:r. 

Lond :ı 31 (A.A.)- B.B.C Dün 
Lon ıa Ü"'er ı de ducm aaliycti 
pek hafıi ol • ı tur. e hasar, n 
de insanca z iat "ardır. 

edek Subay tikalU· 
dan yem mezmılar 

Yedeksubay o1tulun n yenı dev-
re m unl rı ç r u sa-
at 10 da Ta ım Cu urı abi-
de ine mer imle ~l nk koy cak
lar ve and ıc;ecekle d r. 

Bauç vapurları 
(1 inci tsabıfedr.n Devam) 

melesı yapılacaktır. Vekalet de Ha. 
liç vapurlarının ıdaresını Den.zyol
lanna verecektir. 
Halıç ve civarında oturan hal -

kın vapurlara ra bet ızlı ı mev -
cut vapurların eskıl'k ve yava lı. 
ğmdan ileri geldiğmden Munaka
lit Vekiletı yeni, sur'atli vapurlar 
temini için şimdiden tetkiklere 
geçmiştir. 

MHıı 111111 o,..ıan 
(lllrlDcl Sa~adaıa Devam) 

jinal hareketlerile oynıyanlardan 
müte~il bir ekip teşkil oluna • 
caktır. 

Ekip teşkil edecek kadar ele -
man bulunmıyan yerlerde raks bi
len bir «imsenin gençlere ögret
mesı temin edilecektir. Bılhassa 
toplu bir şeklide oynanacak oyun
lar tercih edilecek ve esas kadınlı 
erkekli olan oyunlar ihya edil -
merre çalrışılacaktır. 

Partice muhtelif şehırler arasın
da bu raks ekipleri ile raks tumıe
Ieri tertip olunacak ve her sene 
Halkevleri bayramında her şeb -
rin ekipi Ankaraya davet edile -
cektir. 

Balgarıara gire 
cı inci SaJalfedeo Devam) 

iicfü pa1. ta müteveccih bulunduğu 
aş'kardır. Yuı slavyada Alman -
ı. aleyhine yapılan ........ ,...._. 
de bunu fe7it etmektedıir. 

AMERfXALILARIN 
MÜTALEASI 

Nevyork 31 (A.A.) - Nevyork 
Tim gazetesı Yugoslav hadi -
selennd n fU suret e bah etmek -
tedir: 
Sırp d lıları satılmak ve ihanet 

gorm k istememişlerdir. 1 
A) ni azeetnin başka bır maka

Iesind de şunlar yazıladır: 
B. H tler Yu avlar aras na DL 

fak s kma a 1 sab lır F kat flDl· 
di teş bb İng lı l r n elıne geç
mic-t r. 
Aynı a tenin L 

lunan muh b r n'n on-
derd bir te grafa or Y IOI • 
lavlar n r k tı B H tlerın ye -
niln PZ ne n havet v r tir. 
TAHLİYE YARIN BİTİYOR 
Belgrad 31 (A A.) BBC· 
Zanned 1d ne gore, Yugoslav-

yadaki Almanlarla İtalyanla~m 
tahbyesi, yarın hıtama erecektır. 

Belgrad 31 (A.A.l -:- K~al Pıyer 
karde eri Prens Tomislav la Prens 
Andrea'dan aşağıdaki telgrafı al
mıştır. 

Butün sevgi ve sadakatimizle 
• rrokOmet !Dlft•h+ dlplamatl7' fa• --·-le uydunıknaktadır. Bunlan bariz etti"'"'tir. •et ımmznm bir tekilde bDdiDi •H-"J Ueki lk ı iı 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiijjj;jj;_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij;;:;;iiiiiiİİİÜİİİİİİİ~~~iiiiii~~~ ~ ~ledir. ~ BQJük Elçiliil uyduranlar, mem1ek P m , l.i 
ı "i an Elçilill 1ml blJlcOmetle ....... artıt.umak (1mkliDdeclirler. • ltir baskın tuiıini laeT ıün bir 
cüd.:t ıe... •+.tau etmeJdıt- .._._el 1111111 ÇERÇEVE parç• c1a1aa kaybedeıı mihver 

seninle beraberiz. 

dlr. .... hesabma n AlıuD psikoloc -
y.,._ ıacW:t ....,, cema•U (l 7ıMıt ~ Deww) 11 lı a. 4 yaABa elYerişli deiil... Acele 

&eili Ji Splıbo. .......,.... lu&a• Şimdi; dÜDJll va&17etinİD en °"'* Ln..A- UGr ba~-
- bütWa ~atı-.- ilk be- 1'ulundulu bu umanda_ bbiın için ea .-CİP F4ZJL KISA.Xt>BEK etmekse, • ... - -. 
,... .... a ........... Bu bQt aımnre kuvvetli llMlllD8&f eo müılldll ıartJara baprmm cilr'etle -.. iyi 
• ~ KıaJm etnfmcla tııplı...,.. ratmen mllletiıı mlkG.s talum.i J'emnlt <l IDcıl W.._ Denat imtizaç ettirmek olaa Al .... it ~ ~. olan bQ1ük Muzaffer Xumandanm ba- &len çıktlkta IOl&N N'WD aaUl'Qesinin te' k üzerin-~ANDf --·-'" bulunmuı ve bQtQn tnllletln 1 lf &-..l'L 

..nıuu ı;;;u. D)nmamlun etrafmda tam çıkımyan Y111oslavyaıma fU de kalması o ur. csap, -vir 
Dıter taraftarı D. 1\1. a. AJ.-m ~ birlik ve belW•&: lııumıut olma- UHlaki vuıretaı tüip • • ve imkb prtlannm dlflllda 
~ ii haberelen •&e, 7eal Yu&m- .,.. --.1. ...ıcce cir'et... • hl ...... - ... 
lav fikılmeti tarafmdaD '"'8 onun • -...,,uı Evvela Yapslav1•1• Mb • ÖJleyse suali fCiyle sormalı: n Yus1 albDda ..._ olumD tedbi1"- TQdt iltikllllne aıt bü7iik zaferia .ıa tec:arise -A> 

le!-, Yeni reJlmJD J1Dner aJqhindeld ..._ temel tap olan İnlJDQ m97dan mu- lan- Yq l')'a -· - Al••ele• iki hncln ..._ 
ıaa.ı y her in daba .:* o1amt ~ Jl)d&ıDmO mlnuebetb'le ıana mutlaka mukabele ede - pa.i.nı tettilı ellıecek?. 
lllk:'1 ektedir v~ tnmlanM llQam BmJnllnll " diler Hal- c:ıek, lüirrJJ et ve Wiklil ceptı. ilı•chiai• 8--
c te avdet S oviç hak6metl ic:ba ,_m ledDde t6rmler ~· .-. Balkulanla Deri mevzii- ..._ •· --
bemeıı hemen tmU.,eMIJr. Bumm p. lıı8V' ~ ni kuracak. .. Tecavüze aira _ lar son darWcn sonra yerle -
ll!leJert bldlMle kup dildraı ~ L-Hlzl musa, belki ve niha7et Jine rilHle ~l o b•u aia' 
llletf4 \19 BJrntJam ..... ....... '"" er Lıa_ı.,,et Ve i\tiklil cepheslm telikld e•eNJkler ki, Lllrelw 
1erine bl'll elan ,.,....... .....,. (1 ............ De-> ·-··z avnuaı deytinnek o_.. ... ~ bir takim halıer _......,.. KMıire 31 (AA)- B.B.C. lqi- temayilllü bir Wt•aflık muba- ayakla yola ~yı ıke at. 

~ ıı.ı. -· üjn Ueduıelo fan edttek .. • aıklor ... Bea va•lyelhı, ..-sıp _-.1..1-ede ~ eıt - Ya Alnum7a .. a\iYJULıyoa ıiDe muıruuaaa1 Mesele onun ne yapac+- üi....U. Ahnenlan ,. aceleye ft57terbı Bellnddmı blldJrdlllM ..ırt"'1rlef. ya teahhtire zorladıtmı pefin l&'e, Akun s.m.u bal wra1ma .......... trALYANIAB kestirebilmelde-. 
J"lllana:ttacb. AJman bava po~ Da 't' AU BJLC. Ba J>emiştim ya; ba VEyefdıe Olarak tefhll ebnekJe ........ , 
Aım..,. u. 8llpM ••cdefrf ban Kalııin 31 (A.A.)- • Almanya, hanketinl )'a çabuk- pUıp ihtimali laanlrdın çabuk-
eterıermı la .......... .. ........ _... Som.U \'e B- t.,brmaya, ya ~ lllttanJaaia ıwk' tı llid· 
D N .. ela ,,,.......... -... ... ritıedQi llid ıuıı-ı- Adiuba- --L-- .. ~ .._..___.... , .... •bml ~ ...... ~.A!- ... -~ ......... ,... -- v---.--~ 71'1 ,, ....... , ••• n ...,.. -.--

Yugoslavya 
Türkiye 
işbirliği 

.. 
(Ba.-@a•e.ıen Devam) 

HarekitınGa, rey ve mukadde
ratının itıkışafııu tayinde s rbest 
bir Yu lavya ile Tiirk 3 e ara
smda tnkv·, t ve ink'şafia dos.t -
lu'k muh .... za etm~k tnbiidir ve 
mütc\'cffa babası gibi, oğlu M• 
j e İkinci p;)er n de T 'ye 
v Türkler hakkında sempat"k bir 
sı) et i& me edeceglni um ıak, 
karı.ılık u bır ümit de ildır. Bu 
· barla harekat ve hürri) etine 
sah'p r 3in h kim bir Yugoslav
ya ile Tü ·ye ara aında sulh ve 
enmiye:ti bed f itf haz edttek bir 
anlıışmanm temini guç olmadığı 
kadar, faydasız da clegildir. H tti, 
şah ı kannatimize göre; böyle bir 
anla ma Y nanistam da içine .. 
lan ttıd fth b'r pakt da olabılir. 
Böyle, ademi tecavuz esasına ve 
tecavüz kar ıunda da müdafaa 
fikr'nc ve birW 'ne dayaııan bir 
anlasma Balkanlardaki h 1 hazır 
nzi3 muhafaza edebıle gi gi
bi, her tiirlil tecavüz emel ve ni-
fuzunu da uz klaştırabTr. 

B"" le bir paktın iki memleke
tin ha) at ve emniyet sahalannda
ki i tikl'ara fayda ı aşikar ol c ğı 
kadar, Yunan - ltalyan harb'nin 
tasfiyesi bakUD1Ddan, komşuma 
ve dostumm Yunaaistana azami 
ferahbk ve kolaylık vereceği de 
o nisbette qikir ve muhakkakbr. 

Ancak, yaluanda da tebarüz et
tirdiğbniıı gibi, Wyle bir anlat • 
manıu Türldyeein harp chp H 

sulha emineytle muhafaza ~ 
tlkasma uygun olmaw ve Yag09-
lavyannı serbestii rey ve harebt 
muhafazasma sahip olabilmesi bi
rinci şarttır. Çünkü, Türkiye, her-

hangi bir macera ve hayal peşin
de değil, kendi veçhesini tayin ot
mit ve ittifaklannı ) apmış ola· 
rak, istiklal ve emniyetine nigcb
bin ve herhangi bir ttta vüze • 
fCdjt mukabeleyi ıö.termiye ha: 
zır bir siynet içiadedir ve her 
türlü uılaşmanm 4la bu siyasete 
uypn düpneai • başta gelaı 
iır.apta. 

ZTEM iZZET BENiCE 

RUZVELT 
(Blrtncl Sayfadan Devıım) 

lnmda b.ı- w 'JaY.ISI 31 7a 
Wii olan o..Jmana vapurtan.a 
tesahtqt etmqtir. l!!vvelld ~ ~
ili pkilde ehle ed len 28 İtalyan 
n z Almacı gemısile mihver dev
letleri baJnlğını çeken veya mıih
nria •buy · e olup ela imdi 
1ta suretle ~.ncrika kontTolli alt.na 
geçen kem.alerin sayı 1 66 dır. 

(Oçu etı Sayfadan Deı•am) 
yorsun? A ta, b zı koguyorsun? 

Evet.. Ad tası lfilin y k ko
guyorum .. Gitseıuı.e! 

Odad o, u nın gelını, g lınınlıı 
kızk uk dayımın 'torun 

s F r da çıktılar. 
Vay, ded 1 r. Bıze de mı? He

pimızi ı ko uyorsun? 

- H p ı ı koğuyoru m . D folup 
gıdın Çckemiyeceğim art k. Bır 
daha da semtime uğramayın: de. 
dim. 

Sütninenin ojlu: 
- Biz de seni adam zannettik 

de misafir geldik! dedi. 
On n nra tepem butu nbutün 

attı. Ağz.mıa geleni söyledim Res
men koğd m 

Ertesi giın de, tası tarajı topla -

JIP yolu tuttular. 
Oh! Çok ffikir turtuldum .. 1'ur

tuldum amma, bakkala, kasaba 
borç salkım saçak... Nasıl ödeye-
~-' ce15oua. 

Ondan sonra, dava etmftler ... 
İşte şimdi ona geldik.. Hah! Çajı. 
nyorlaf .. Gel de, sen de dinle! .. 

fid ahbap mahkemeye gırdiler . 
Bı'"U nra çıktılar .. Zavallı mı.
fır 

Hakaret etmifim.. Hakaret 
ha? Sopayı elime ahp hepsinin ke
miklerini kırmadıpna filkretmi -
yorlar da, hakaret davuı ediJOI' • 
lar . Diyordu. 

Ben de içimden: 
-Yazlıla çıkacaklar!. ltulatda 

nmz çmlasm 1 clecHm 

MahkOml•r 
( ..................... , 

bu adaya vapur ifletınefe karar 
ftl'miftir. Gelecek hattadaa itibl. 
ren fatanbul - Mwianya poata1an 
hdtada bir ıün aidit ve aellP 
lmnlıya ulı*>**"''nilr. 

Bilen idam 
Yazan:M.ATU Tefrika No. 48 

Bu adamdan bize iyilik gelece
ğini kat' iyen zannetmigorum 
- Aru a N çın bu göruşmede Jerı söyle!. dedL Yaksa" 

tti bilmi m., - Anna!. Böyle va un ır v ... ısr e mı yoru . . k 
An a rareng bır tavırla, uyette manasız bır neza t ... 

fakat 
1

n derece cıddi ır halde: nas~ ~oktur. ~ye ~!:!un:~; 
- B nu na f soyliye- aç onuşma yız .. . tal 

ı )1 aln u rsen, &en bu adamdan bırşey mı ep 
·~ egıd rız'. m yanmda edeceksın". 

· b ı ı Anna aynı vauyette rdu go ı ırım.. N ., 
- P ı mma Ann , bu adam- - e .. 

la nıç .., oruşmek ıstıyorsun?. Bu- - M ... Ne 
nu an."!.nalıyun. ra mı ist yeceksin, n 

- Söylıyemem!. (Arkua nr>_ 
- Nıçin .,, Sultanahmet 3 Üncü 
- Söylıyemem!. S Huk k HAk• 
- Al a.h Allah!. Bu kadar esra- ulh U a 1111• 

ren ız olm k ısteyı ın ekı ebep Jiğinden: 
nedır, Anna?. 

- Sö)l yemem!. 
- Bunu da mı soy 

O al e, Arma, maal 
ruşmey ı k ul edem ) 

Anna, o 'akı , ) tı d ldeta 
dondu. Çı\ ilcnmış gıbı kaldı. He
yecaııla: 

- Fakat... 
Diye kekeledi 
- Fakati, makati yok, Anna!. 
- Ben bu adamdan hoşlanma-

buyük ıbir servet teklif ettifi hal
dıjmu sana ihsas ettim • Bana 
de adeta * bir hakaretle rec1 -
aeUim!. Şimdi, bu adamm her
~ bir tuzağına düpnek ıçııı 
manasız bır şekilde senin gafletine 
ilet olamam!. 

Anna dudaklanru wrdı: 

- Tuzak mı.?. 1 
- Belkı de tuzak . Çunkü bu 

adan bıze ıbır ıyilik geleceği
m kat'ıy en zannetmı.)orum1• Ba
na böyle alçakça bır te!klifte bu
lunmuş bır adamla s nin temaa 
etmende ne gtbi bir fayda var
d r!. Bunu da aklım alın yor! O
nun ıçm, gel sen beni dinle de bu
gün şu ameliyat işi i ın uAraşa -
lım!. Bu adam mesel ını unuta
lım!. 

Anna a kta dımdık duruyor
du. Yüziınden son derece muzta
rip oldugu görulüyordu Annanın 
bu vaiyeti fi4cletle 
hayretimi , hem de 
fena Qa1 e biddetlerunekten ken
dimi alamıyordum 

Onun içm, böyle hır goruşmeyi 
unutmak la m ld i katı bir 
sesle soylemışt m. 

Anna, uçmuş bir v' le bakarak, 
boğuk bır sesle birdenbire: 

- Fakat, dedi, bu 1 z1mdırt 
- Ne lılzımdır, Anna1 

- Kontla görüşmem'. 
- Acayip. Ben böyle bir lil -

zum gomuy rum. Ortada Anna!. 
Yoksa. 
Bırdenb re sozumü kes m 

üsted'i. Hazinedar 
lerı Avukatı Vasfi S an 
ha ili& Han No. 2 

Talebm mevz 
murıs H nedar u V ın I 
M hkemeı As ıye B ı cı T 
iresine depo to o ar it t eu 
(51513, 51637, 516 51640, 1657, 
51658 51659,51660,51661,5 U62,5168J. 
51664, 51665, 51666, ~1G67, 51688,518el,, 
61870, 51871, 51872. 51873. 51874, 51175. 
51876,51677, 51878. 54274, 5~28.55838, 
5Ult, 56287. 58211, 51882. 613"1 600U. 
I0063. a2415 UUf. aw. 19311. 80898. 
82800, 83538, 83928, 88948 92110 957M, 
171112, 97288, VTUI, ıo:n 5 IOM71w 
tM111. ıOHıs, ıGMıa, IMM, rnoo. 
33832, 123165, 171'11, No. lu Tahville
rin Adli,7e 7anpunda ıne&ldir Tica 
ret Mabkenıeaınde 7anııuf ol lundaD 
ve mukaddema mahkememizce n en'l 
tedı7e ve temetUllerinbı ıtasına air 
kararlar ittihaz edildiğinden ve arada 
ceçmeal icap eden müdclet dahi &eçti• 
ilnden ve ilanatı ıaz ede cra JUUıuga,. 
tından bahis ile mezkılr tahv 
müterakim faizleri le b te 
malinin ve medulr Tab 
BUU7lerJıWı taratJarma Jtaama 
verilmesl talebiDdıen UNll~..-. 

K • 1Jos78 biUe1Jt k mw~cauı..: 
bu &ahvillerın men t 
3/1 35 rihinde m 
rrtt zeddı" 
T /135 tarihinde 
aradan kanuni müd 
IOllra faizlerin ltiwruı 
tarihlnd yınc Mahkemem 
tfhaz edildıgı ve bu ka 
nunusan 939 tarihinde 
bu ilin tarihinden d 
.ae kadar iki -.e &&.Lil:&:nı'll •1rledl~ 
latkik bWUDID 

Annarun yuzun e ve hid- müated'i Vekil bwı:uruada 
detle bakmakt yd . Anna bu.s- k r açıkça anıaııırru. ve tar 

l,utün Sararntlftı 1 dan itibano 7 da 
va edi edlll takdlrd kftbl 

T ibı bır sesle: kat•ı1 t edecetl 1iıı blll o u. 
O ' Söyle, zihnınden geçen- 'Dur HlJm 

0/0 100 SEX APPEAL'e Malik Kadın 

MARIKA RÖKK 
KORA TERRI 

Filminde 

'8rlullJllJ•· .... •1••• lallm 
aelt•ete• ldrl..,.alUe••ıe.,. 

BiN BiR HARIKALA 

11.sTANBUL ~~ ı __.......... 

Deılet l11iryıllan n Lilllllın 1~8111 l Jdıai 
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Yazan: l•lrend, F. SERTELLi No. 71 

O sırada lzmirde Hükumet Konağı bahçesin
de bir bomba bulunmuştu. Tahkikat başk d 

Talit paşa bu işin mahiyetini bil-, v&k'a haber ver~diler. Fakat, 
aıiyordu da, Halacyan efendinin Süleymaniye ve Fatih kulüplerin-
aözleci üzerine mi harekete geçi- de (Cemal - Enver) paşalar hak-
yordu? 

Talit paşa zamanın sadrazamı i. 
lı:en; ayni kabinede biri harbiye, <il
leri b&hriye nazın olan Enver ve 
Cemal paşaların, biribirinin ayağı
n.ı kaydınnalt için mi birbiri aley
hinde giJ!li gizli propagandalar yap
tığı, Y')ksa yalruı: Enver paşanın kıs
lı:ançlığı yüzünden mi Cemal paşa 
aleyhinde bulunduğunu neden an. 
lamıyordu? 

Acaba - Şeyhülis!Am Hayri efen
dinin dediğı gibi - son günlerde 
Tal!t P8§8. da Enver p&§adan çe
kinıni~ mi bqlaıruştı? ... 
ittihat ve Terakki ku

lüplerinde Enver -
Cemal münakaşaları 

(İttihat ft Terakki) İstanbul 
1'eyrli merJı:eziye idare reisi Ke
llW Bey, Talit paşadan aldığı mab.. 
1'1111 t&lıı:ııat üzerine iraliiıplerle te
masa geçmişti. 

Kemal Bey kuliip kAtibi maı'ul
Jıerine -leyi kapalı geçerek, aa
dece (İhvan) m biikiiaıete kar~ı 
bağlılık r,östermesini ve bunun için 
konferanslar, müsaha.lıeler yapıl
masını bildirmiş .. Talat paşanın is. 
tediği liste ile bizzat kendisi meş
gul olarak, her kulüpte kendi iti
madını kazanan (İhvan) dan bir 
bç kişiyi ça~ onlua gizlice 
Wimat vemıift.i. 

Kulüplerde hilkilmt!ti tenkit et
~k!!! 

~ kim ihmıal 'ft!'ebilirdi? 
Böyle bir feye cesaret edenin 

kellesiai koltuğuna almMJ. U.zımdı. 
İttihat - Terakki kulüplerinde 

8MeD ~ talUp ettiği dahili 
ft ı--ıc:ı 8iyaeete müteallik hiç 
km-~y söyliyeme>di. Kulüp 
lll«llUpbrı büsbütün başka mev
zularla oyalanırdı. 

Kemal Beyin espiyonları ( Ce
mal ~) hftkında m~bet bir 

.kında , hususi mahiyette olarak bir 
taç münakaşa yapıldığını, bunun 
da zati muhakemelerden ibaret ol
udğunu ıbldirdıler. 

Aradan beş on gün geçti1rten 
sonra, Kemal Bey, Talat paşaya or. 
tada esaslı ve ciddi bir mesele ol
madığını söylemiş, bu mesele de 
böylece kananmıştı. 

Cemal paşa hakikaten böyle 'bh 
ihtirasa kapılmış mıydı? 

Yoksa t·unu - kendi mevltlini 
tahkıım icin • Enver paşa mı uy
durmuştu? Bilmiyoruz. 

Bu muammayı tarih halledecek
tir. ... 
Bir bomba meselesı .. 

Bir gün İ2ımlrden şöyle bir haber 
gek!i: 

cHükUınet konağı önündeki 
bahçede bir ağac dibinde saatli 
bir bomba bulundu. Bomba der
hal zararsız ıbir hale &Okularak, 
buraya kimin tarafından ve ne 
maksatla .konukluğu :l.uıkkında 
tahkikata başlandı .• 
Dahiliye Nazırı, nedense bu işe 

çok ehemmiyet vermişti. Zira, İs
tanbul polis müdirlyetine, kulağı 
deliJt ve istihbarat işlerinde cidden 
muvafiakiyeti görülen bir sivil 
memurumuz, iki Ermeniyi takip 
ettiğini, bu adamların hill<ı'.lmet er
klnını tethiş için şuraya buraya
bombalar atmak fikrinde olduğunu 
haber almış ve şüpheli Ermenile
ri takibe başlamıştL 

İzmirden bu haber gelir gelmez, 
Dahiliye Nazırı, İstanbul Polis Mü 
~umumisini eıluştın;yor: 

• - Haniya fU bomba meeele
al ha:klonda henüz bir netice elde 
edilemedi. Aslı yoksa, bu istihba
rat nereden çıktı? Doğru ise, mü
sebbipleri hlla neden meydana çı
karılamadı?. 

(Arbaftl') 

Mielle Sut Makineleri 
ile o ılil ftl'llllr. 

Dünyanın en sağlam süt makineleridir 
... - pnatUWlr '" J'e- ..,..,. dalma bulunur. 

lstanbul ikinci icra 
Dairesinden: 

Sultanhamamında 

Ata Atabek-Ata Re
fik Ticarethanesinde 
müstahdem iken ha
len ikametgahı meç
hul kalan Mustafa za
de Ahmet'e: 

Deniz Levaz.ım Satınalma 
Komiıyonu ilanları 

2 Adet Çam lı:üti;Jr. 700 X 30 X so 
ı/m 

50 • Gıırıı•n dolap soox1ox10 
10 • Köknar lıalas 400XöOX6 

4 > Kökn;ır küıutU 10 14. 
X35X35 

2 > Köknar klltütü 10 11. 
x2sx2s 

14 • Cı.raıı çam lıütuiü ı200x 
35 x 35 

28 • Çıralı çam pınar 400 X 15 
x l 5 

800 Kilo Cıvata maa 80lllun 16 X 50 
Mn.I 

500 • Cıvata ..,.3 aomua il X 50 
M/M 

8600 • Kaı-pit 50 X 80 eb'adında 
ıs Adet Gürsen dolap 600X16X17 
10 • Dış bud 350X40Xl2 
8 > Kanı •i ç 400 X 45 X 12 

11 • Cıralı hah! 400X23X8 
2Ş • Çıralı fabrika 400X28X3 
1 - Yukarda yazılı 15 kalem malze

menin ı.t.»-ıı Salı ıuno saat 14 d Ka
ıı.ınpap.da bulunan {)fujz. Le-vazım sa
tın alına konwyonWKJ.a paz.arlJgı yapı
lıcakllr. 

2 - İsteklilerin belli Cün v• .atte 
mezkı1r komi.,yona nW.racaatıacı ilin 
olwı.ur. (2544) ... 
l-Tahlllin edilen bcdeU c55000> Ura o.. 
lan .7500» adet kazan tutyasının 2/4/ 
941 Çarş;ımba günü saat 14 de Kuım
P"l"O bulunan komisyonda pazarlık
la cksHtnıesi yapılacaktır. 

Op: 7a ı. 

- A,_. CAM.lftTı.t llAll 
11•-.0•r.a....w 

\ • 
/ ••• 

Bu zamanda dünya.nın hadi.satını 
dakikası dakikasına evinizde dinlet
tiren bir radyoya sahip olmağı kinı 
istemez? 

bl bir .-.dwo Ue ganan iter •••l•nda srzı .,ilradar edeltllecM bir 
lal•sııron bulablllrslnlz. Falral, unulmaırınızlrl remiz l>lr dlnleıtlf 

,elde edebllm•lr •cın ıralrıalr ııerımıı IJlr radıro ıeaıaıdır. 

81r radıroda arandan en·ıroırsalr --.ıı -.it lan adamıarınuı 
PHIUPS fabrllralarının laboraıuarıarında uı:un meaaller netkealnde 
lm•lln• muvaffalr oldulıları bu aaaelrl PHIUPS radN ...Uel•lnW 
DulaDlllnınıa. 

10'41 f'hılllpı at.tı:9'~1 tekttfk ••h•emda 9ft eıat ,..._,,..... • ...., .......,.ttnı ~ ... ....,.., 
Main t..bllllOlnde. cere,•n Usarrutunda •• atllde reni ... ,. tt•~· ffıd• ılcltJor. 

Phfflpı'ln yeni MINIWATT • l•mb~ları ••,••inde cer.,an NrOyehndan b&ylk bfr t.ıı•M"'lf 
temin edılmıftır en ttırmetıi tahtadan mamul el Me eıtaıaamıf fft0blelerl evtnlzin tezylnlH 
ı•r•r PhlflP• fabrikaları bu a•n• fimdl,e kadar MiSLi GÖRÜLMEMiŞ ZENOIN ÇEŞft• 
LERLE HER KESEYE YE HER ZEVKE UYGUN ....... a ... aı ...... u.rı .. lllldcrl ~ile -
'""' ~•il rMyo&aP .. MN•lnl herkeıın 6ntihe1Ma• M'aeıdtır. 

Hlall 96r8fmemıa lslffadeler baltfede11 '* l•lr•llı ••lteserıerlllf 
Itır an ewlNll 96'melr - lecrOIMI .,....,. ••••••lınıa lc•bı~u.. 

TEDiY ATTA KOLAYLIKLAR 

BELEDİYE GAZİNOSUNDA 
lstanbul İkinci icra 
Dairesinden: 
Fatihte Sinan mahalle
si gül bahçe sokak 18 
No. da iken halen ika-T' A vsı·M ME~ ;~OD/·:: YENi ye _ZENGİN PROGR~~!I raş~~iı. 

.rl~• ~ •ı Fevkalide aahueler • buyük komtk 

RE V ÜS ÜN ÜN ;~ tablolar - Bale 

~~~~~~~~~~~~~ PAZAR GÜNÜ saat 5 de 
PROGRAMLA MATiNE 

DEVREDiLECEK İHTİRA BERATI 

190.119 Lllre ....... 
Tolunln edilen ,.ıı ' 

: metğahı meçhul Nuri'ye 

lan 190.000 litre b<' n 
lı:alnr Umum i!dw ,O,.. 
akna k:o...;i.sy-0nunca '1.• 
Cünil at 18 da pu:u·lııl<ı;, 

Hazin..,ln Fatlb Birinci 8ulb Hu- ceittir. Şartname 2 ııra ıll' 
lrulı M, •inin 16/5939 iorl!ıı ve 39/23 Muvakkat temınat -
No ile. aı.,.uını.e ı.tilısal .,-ledlll ilim tur. (2355) 

mucibince 18 lira 13 kuruşun talı " • ~ 
...... xaı ... "' c-·.., '~ avukaUı.lı: llcttti voe icra masraflar!J'I• ..., 

birlikte taalll lçın ,...ptıtı taltip neti.. lllllı1bı ıı:erdle ,5ı 
Talunin edJJen bedtlı 

ce&inde-ıkametcihmıZ buluna.mamıı .,., ıan lkı k:>lem ,·e cenı""":.....'1'.ıl:ı 
tebliği ınulttezl icra emrinin bir ay mıkAbı keresi<' Aokerl ~-
nıUddeile lltnen W>li&me karar veril- mum Mtld , ıutu rn•r 

i 

Al-IW Hazime tarafından 4 6nctı 
Hıılı:ulc Mııhk-lnin 28/8/939 tarih 
,,. ıs:ı ..,..ıı ilJınuna lstinad..ı- , ca
tı ol.m 11750 liranın ınaamuarıı 

ta!ıoill _. ........ 8/10/940 ta
lı:lp talebi fl2ıerine lkam.ıııtıwuza coo.
derilftı icra ernriDıt posla ve polis ta
rafaxian ?erilen ınetrUhata n..,..ran 
Ilı:~ moçhul oldı.ıtu anla

,.ımüla icra ~ icra emrinin 

;Jimtl ,.:in müddetle llin<>n teblitine 
karar wırllrnlttir. İş bu müddet zarfın
• ait olduju makamdan icranın tehiri 
balıJnrwla bir lıarar ceUrilmedig! talc
dırde U8Ulm lcraJ'• devam ..ıil~I ve 
.,..ı bqaıunda bulunulmadığı takdirde 
icra in&a Kmlumınun 76; 337 inci mad
deleri tall>i.lt ed!leretı 940/36116 .ayılı 

kra emrlnlıı tebliii makamına kaiJxı 

elmak il.zere DAn.en taıliil olunur. 

2 - Şartnamesi her gün fı saati zar
fmd:ı 275 lıuruş mJkabilinde lıu•nis
JOlldım alın bilir. 

Süvari Blnlcllik Okulunda yaptırılacak abırın açılı eksiltme ile ihalesi 1.4. 
941 ~il saat il de yapılacaktır. K<ilf bedeli 6037 lira 20 kuruştur. İlk temina

•Mütemadi Elektrod• hakkındaki 
icat için alınmış o!an 29 mart 1939 I 
tarıh ve 2744 numaralı ihtira be
ratının ihtiva ettiği hukuk bu ker
re başkasına devir veyahut rnev· 

nıı,tjr; ilitn tarihinden itibaren bir ay komlS)'onu co.ı 1 .4 9.f l "';ıı1-·· ""'' 
içinde yukarda yazılı borcu ödeme.nlz : •aat 14,30 da 1 azarhl<I• 

ı tir. Şartname 2 lira ~9 JiJ11 
ve bu müddet içinde borcu ödemez..e- 1 v lı:lı:al tanlrat c3&33• 40/34115 --------

.. : .. ', .'· ~-~ -....._;· 
t-'~: · ~-a?ııu;~ 
~ . s A Ç. s A-8 v N v i 
S'achıf'Jfnaı 11111h•f••• .. ,,.;. h&iıtııll••• 

ta•l';"ı il- lııw•la!'lıtta ••r9C•k•llll• . 
• , lO llfw•ııth·• 

3 - İsteklilerin •8250• liralık Irat'! 
teınlnatlaıiJ'le birllltte belli ıün ve sa
atte komisyonda hazır bulunmaları 
tan olunur. c2l5P> 

~ 1 IDcl Sallı Baak Bi
klmlliiDdea: 

Sultanahmet Çataltetme ııokak 26 
No. da aakJn KQçillı Zehra llfüeellA)'a 
a:rnl adreste nıulılm ablalJ Falına Ne
rlme Olırb.manlınm Tul ~ ..w.n;, 
elılıııiıl ilAa ....... lüJll1 

tı 462 lira 79 kuru,,tur. Şartnamesi her gün komi•yonda görülebilir. 
İsıeklilerln belll ıün ve s:ıaUerde Fındıklıda aatuıalnıa Jtomi81onuna 

me!erl. (2032) 
ıeı- kii füle konmak için icara dahi veri-

D. Limanları işletme Um. ~Jüdürlüğünden: 
Evvelce açık ekslltmı suretiyle ihalesi l!An edlldlll halde lstelcll :ruhur et

mlyen keşıf bedeli 2863 Ura 93 kuruştan ibaret Karamürsel iskelesi inşaatı ıuıı-

lebileceği telı:l;f edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malünıat edin -
me-k istiyenlerin Galatada Aslan 
han 5 inci kat 1 - 3 numaralara mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

flnde % 10 nl etinde tadildt yapılmış ve 3.4.941 tarihine rastı.yan Peıı;embe Sahi B .. ~-~~ El ,_ , 
C(inQ _, on Cet;te Galata nhtınund<llti Umum Mlldtirlük bin ında l<ıf'laııacal< P ve aşm~•u•: em u•e• llenlecı 
aatm alma ltomliyonunda pazarlık.la ihalesi mııltarttr tıWtmınlllluı'• Nlfrlral Dlrekliriı: Cevdet Karabllcln 

lovı ı;ı .. \D Dlldlrilea tarihie milnM:aatıarı. (24211) cSON TELUR.U'> MATBAA& 

niz tetalk mNcil veya temyzi veyahut ı n>1tur. (2391 ) 

iade! muh:ıltcme yolu ile aıt olduğu --------: t'. 
mahkemeden icranın tehiri halıkında Go'" Z DoktO 
bir lıarar cetımıezaenlz cdırl icra ya- A (FrJ 
pıhıcatı v• bu müddet 1ç1nc1e maı be- Nuri Fehmi r ~. 
~ bulunma=ııuz alııcolr.lınm ta- un• ''.il 

Jla7darpap NOa.>_-...,.. ~ 
leblyle lııapoen tazyllt ve tecziye oluna- Göz 111uwıı-A 
cağınız 940/273 No. tu icra emrinin İsl&nbul BelNl'1• l<L 
teblitl maluıauna kaim olıııalt üzere (1 ten sonr:ı• 'f• 
iWı oıım.... •oın 


