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SAYF AMIZDA 

Yugoslavyanın genç kralı Pı~ 
rüşd çağma girmek için 1941 e)1lı 
lünU bekliyordu. An<'ak bu tarih· 
ten sonra yaşı kanuni rilşd h addi-

! 
ne girmiş olacak ve yine o zamaıı 
kral tahtına oturmak hak.kmı ka. 
zanmış bulunacaktı. Hadlselenu 
zoru bcs ay daha beklemeğe im 

1 kfın bırakmadı. Genç kral YugOI 
la\ milletinin ruhundan kopan ikaı 

Hayat ve k t 1 
srsini duydu. Krallık tahtma otur-

1 ap ar du. Bu suretle krallığa olan iııtih 
knkmı nllfus kaydı ile değil, f'ıilen 
!sbat etmiş oldu. Her h .tffa şa~am dikkat bir k:lta· 

bm ol,uyuculan ~ok alakıılandıracıtli 

lC[Ht'llı~ btr :tan:da tf'Shlr \C t l'nlddinl 
lhtiv.ı t~cn bu ebcnmt\." "tU ı;.ı•rinln 

ilk :1·ıu~mı oku~-ıınur.. 

Yazan : 

HiKMET MUNtR 

"Akıl y~t.a değı1, baştadır., 
darbımeseli bil' hnkikal h9e gene 
Yugoslav kralının şürd yqmdu 
~ ay evvel krallık t.ahtma geçip 

1 oturmaama da hayret etmemek )l. 
mndır. 'Urn bugilnden !mMMğl e
lin" &lmAym tn :.~ay be\1~ ol 
Myiir OOht\"'l!~:l': Wru hım ... 

1 
t.Ana.. ::al~~ltı' . .'cl!r~ ~ ~" -:-=======:- ~Mil!". ıoVıi.!E: ~ • ·- 1 11'.a.~h , .. nn.;~. 1 
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Yugoslavya hadise!..,,.i tütüıı 
:iüny~yı al!kadar eden mesele 
lmakta. devam ediyor. 
Belgratt.an gelen haberler ·:u

..,osla v halkının genç kral etra· 
mda tam bır tesanütle toplan
nı§tır. Yugoslav milleti Kara 
\'.'orgı h~nedan.ına. bağlıdn-. Kral 
!kinci Petro Kara Yorgi haneda. 
mın varisidir. 
Kral Ikınci Aleksandr 1934 de 

l::nr suikıı.sta kurban gittikten 
sonra kurulan niyabet meclisi 
n alarmda. Yugoslavya büyük 
ecri!; 0 ler geç.ı.rmi3 'lie nih~yet 

f el{ıh,.;te sUrUklenmekteyken genç 
hUkUmd:ır tevarüs ettiği tahta 
geçmi~tir. Millet. genç kralı 
'ıeyecanla. bağrına basmıştfr 
Kral lkincı Petro, bugün bUyUk 
mernsımle tahta oturmu§, and 
· çnı.lş ve Yugoslavyarun istiklll 
ve milli birliğini muhaf-.z.a ede
ceğini bildırmi§tlr. 

Bu merasime giderken lng .. 
,.e Amerikan elçileri şiddetle al· 
kışlanmışlardır. 

Yugoslavyadaki bu htunimet 
değişikliği Ingiltere ve Amerika· 
da menmunlyet uya.ndırmI§. ln: 
giliz Ba§vekili Çörçil ve Ameri. 
kan Hariciye Müsteşarı Vels bi
rer nutukla memnuniyetlerini 
bildirmi5lerdir. Vela Yu.go!laV) .. 
tecavüze uğradığı takdirde Ame
rikanın yardanda buhuıacağmı 
vaadetmi§tir. 

Belgratta.ki Amerikan eefiri 
de Yugoslav milletine bf r nota. 
vererek Amerikanın yardım k;ı.
nrıru teyit etmi§tir. 

Mihver ve tabileri bu hMise· 
yf dahill bir mesele telikki et. 
me'rte ve Yugoslavyanın dış po
litikasında hi~ bir değişiklik ol
ııı a.cağmı beyan c~ektedirl -· 

Berhn, daha ıhtiya.tla hareket 
ederek Yugos!avyan.m va.zi~ ~i. 
müphemiyetini muhafaza ettikçe 
mUtalea ~yan olunamıyacağmı 
bildirmiştir. 
Diğer taraıtan Berlinin dış 

l:V • • ~· ikli~ 1 
olinadığmr ugosıavyaıım ~ 
duğu da haber verilmektedir. 

Belgrattan OçJU J>'lokta ka.l'§t 
takip olunacak siyaset hakkında 
malfunat verilmemiştir. 

Filhakika benıebnilel bir mu
ka.veleyı yeni bir hilkilınetin tir 
denbire bozması görülınüş ~Y 
~ğildir. Olsa olsa hUkfunet bu 
muahede ahk~mmm t~tıbikine 
mani olur. 

Yeni Yugoslav Ba~kiU. dev. 
le in siyasetini bildi!"İ1' F kısa 
h:- .,nameyi n.eAretmı§tir: 

.. Bu tebeddtll e.fkArı umumiye
nin ta~yiki altında ve milletin 
arzusuna ııymak için apılmışbr. 
Halkın sUkQneti muhafaza :e 
taşkınlrklarda bulunmamasmı 
rica ederinı-" 

l"ugoşJavyadaki değişikliğin 
e.5ki bttkfunetin takip ettiği dıt 
polit.Umdan olduğuna. llllphe yok· 
tut· 

Yeni ~kil ltalya Arnavut
luğu i§gall altına aldığı zaman 
ltaıyaya karşı harekete geçmiye 
taraftar olan bir kumandandır. 

Bugün yapılan ntimayişlerde. 
bUyUk bir İngiliz dostluğu g&1e.. 
rılırken Almanlara karşı gayri 
de>5tane hareket edilmi§tir. 

lsveçiıı Belgrat !diri heye
tanlı bir anda almanca konll§" 
tuğu için halk tarafından dö
~llmUştUr. 

Yugoslavya birdenbire bitaraf 
eayıla.nuyacak derecede lngilte. 
re t~"'lima kaymış bulunmak· 
tadır. 

Japon Hariciye Nazın Matsu
oka 'nın Berlinde bulunduğu bir 
an-ada bu vaziyetin husule geL 
111iş olması ehemmiyetlidir. Al
manyanın Japonyndan istediğini 
temin için Avrupa vaziyetini çok 
kuvvetli göstermesi l3.znndı. Bu· 
nun içı.n Yugoslavyarun UçlU 
pakta iltihakı tacil edilmiş ve 
Mab'tokıı Berline varmazdan bir 
giln eV\•el Yugoslavya UçlU pak· 
ta girmi§lir. Hatta yolda iken 
Japon nazttı tebn"k telgrafı çek
mış v~ Alman hükumeti taraf m • 
dan kendisine t.e§ekkür olunmuş· 
tu .. !şte tanı müzakerelt:ıc otu
rulacağı cıırada Yugoslavya.da 
h küı:net d~i olmuştur. 

Dıgcr taraftan da Afrikada 
Keren ve Harar l ngilizler eline 
geçmiştir. Bütün bunlarm konuş
m ara müessir olması muhte. 
m >ldir. 

• Afrikadahi vaziyet 
F,.itreie !{eren ve Habeşis

't nda Adıcı,;.b;.b:ıdan sonra en 
"hım ~ch'r olan Harar ln.giliz-

1 r ıı 1ine g~ictir. Bu şekii. 
d Bdtanysı kuvvetleri ltalyan 

imparatorluğunun fül ean da .a
n Uzc.rıne iki darbe ındirmiş olu 
yorla.r. 

Ke renden :lOn.ra Ingilız: kuv· 
vetlennın heaeu Asrn.raclır. As
rn::ıra ele geçtu.tt n sonra Mu. 
snvva lımanı d~~ ıngıllZ;erm eli
ne geçecek ve Ingııız.er .1usa.v
\•ayı HabeşıstanL...kı harekat i· 
çlıı ıniikemme1 bır ikmal ussu o
larak kuilana~;dardır. 

ltalyatl!a.rm Kerende pelt çok 
za.yıat verdıklen ve pek çok e. 
sir ve malzeme bırak.mı§ olma
ları kuvvette muhtemeldır. 

Bundan sonra Eri trede ciddi 
bir ltalyan muka vcmetı beklene 
mez. Çünkü lt.1.lyanlar Kerende 
kuvveUerinin çoğunu çekml§ ol· 
ahı.r bıle mukavemeUeri kırılan 

bu kuvvetler arUk mukavemet 
gösteremezler. 

Entre i§me bitmiıı nar.ariyle 
bakılabilir. Hararm r,aptı, Adi· 
sa.baba • Cibuti demir yolunuu 
kesilmesı neticesini doğuracak
tır. Ge~i bu h~t Uıerinde bu 
lunan D1radaua'ya Harnrdan 40 
kilometre vardır. Fak t lngilız 
kuvveUerlnin aUratle hareket et
tikleri gözönUnde tutulursa. §U 
cnda. be!kl hu n.evki e r.apto
lunmuştur. 

Son gelen bir habere göre Su. 
dand2..'l Habeşistana ilerlemekte 
olan Brıtsııya kuv\"etJeıi Adisa
babaya. 360 kilometre mesafede 
bulunan Ganıbrella'yı zaptetmiş· 
!erdir. 

Habeşistandaki İtalyan impa· 
ratorluğunun tasfiyesi i§i niha· 
yet bir hafta meselesidir. 

Filhakika. İtalyanların ınerke.. 
ıi Habeş1standıı oon bir mukave
met göstermeleri ihtimal dahi· 
!inde ise de bu boş bir mukave
met olur. 
Arntıvutluk cepheai 

1 Hadıse er ar~~ 
r/' udre li bir Yunan hatibi Atril ada- ingilizJtr 

nihai zafer yolunda 
Şöhret ve mü
cadele iç nde 

b:r hayat 
-- -

T 
AZYlKLER ve sıkmtı. lnsanlt'rt 

cltl§Onmeğo aevkeder. Dlla ce

l&r Uade edilmelı l.stcnlne&. en parlı> k 
tesırtni b1r zeki ve beliğ baUb!D dlllle 
gö.:ıtenr. Hitabet. herke11e nulp oı.. 
mtı§ bl,. pıezjyet dcğllda. Fa.kat. elde 
edilrnı-.st. tmkAnm da değildir. Yuna. 
nl.stao tarthlnin eııyılı ba.tiplcrlndcn 
Oemoıt.tcn ı 822 - 884) bir kekem~ 
oldutu ıuııcıe, bU güçlllğU. azmlylD ye· 
nerek, Lalk Uzcrmde eıı kudretU te· 
sırlel'l hUll etmiştir. En lhUl!.fll da. 
v~ t&tıkamet. vcrmff, en kanlı mu 
ıareoeıere ön ayak olmu§tur. Halk 
pe~daı ko;ımuı ve güzel seııll bir in· 
&aDlll siJ',rlne kapılml§ gibi, onu 11ö)~ 

ıetmek dinlemek lhUyaclyle yıllarca 
tıeyecanla.nmışt.ar. 

T&Dlllml§ phııJyeUerln bayat.mı 
yum&-!t yolunda bUyUk blr göhret ka
zanmı1 olan PlUtark'm, Baydar Rlfat 
kalemiyle dlllmlze çevrilp:ıtJ olatı 
"De:u06ten.. eseri (l) ~nrekelli bor 

tarthUr: 
"l).:ınofrtea hitabete. o suretle 

lptilA baa11 etnı13tlr. Hııtlp Kall.s· 
trat, AUna mahkemelerinden · 
de orepUa l(lbrtne alt bir dava~ ı 
mlldafaa edecektt· Geı$ ıııın ehcm
mlyctl. gerek o sıralarda t:D parlak 
çağmda bulunan bııtlbtn meziyet. 
lcrt, mUdataayn. 'OD1WDUD aIAJuLsını 

uy•ndırmı tl. 

f!:ıe blr bıı.yU mlraa b!rakmr~. fakat A { " k d d 1)1.'1 
''vasllcr Mdaktı.teia bir idare De bu a a . ar e e- Keren ile Harar bir :.:,n~ııı': 
:ıervolın bir kısmını çalmışlar, bir ktH· b"rden zaptediJdJ. fi~t n111' ı:ıı!lJ 
mını dn. ihmal yUzilnden mahvetmiş- cel\ heye can l 1 sı bekleniyordu. Fakn d:ğıık. ~ 
ı,.r, ıı:ıttA çocuğun bocalannm aylık. tahkem ve 800 derece ııdsfav 
ıa.rmı blle ödemek ıstememl§ler .. dlr. ı bir mevki olan Kcren'i,~ ~hi g6~: 

Demo."t"ll on yedi yaşına gelir gel· par ç a ar dah bir }' UrCC"J> li.- ~ ııııı-
mez. ılk l§t vasııerl aleyhine bir dava a hay ı ~'" bU hCr 

1 nı,11 nUyordu. Onun ı~. de al!Jl D~ 
açmıı.k ve bu davayı kendlsl mndataa. ..., - - bim mevkiin bir giln

1 
\T)'ll~ ._cı 

•tm~s ounu§tu. btlyllk o!.muıJtu. o kad&r ki, vatan- ve aynı gUnde Yugo~~Un ı:optıl (S' 

NeUcede kazandığı bu dava. ona. d&§larmı barbe .okabWyor ve bu lil pakt aleyhtarı ihl• ııJ Jttırl' • 
halk önUnde ııöz eöylemek zevkint harplerin neticelerine dayanmaga ee- lng lterenin o!'U!~ ~rıttıı~li1' >"'· 
tattı!"dı. ve aeve mecbur ediyordu.. ziyetinde bUyük Lir de 

Bundan sonra mccllelerdo buluna· Fak&t hayatının 1anunu yaklaıtı mıştır. da -grltf~ 
rak, umumi ~!erle mqgul olmak &P ran vakı:ı.lar sttUkçe tıaz1nleomlf, te· Keren şarki Af~"' JJU5rı\l'i ôJt· 
zUBUDa kapıldı: 11.ket ve tecaau bulmuıtur. yeg!ne Umanı olflll uc li ğll 

"'l<'akal tııı1k bamnına yeni çıkıp DeruoatenlD lskender yanınd&Jl ka. bir şimendifer batU udiktell ~ 
ilk ııüı: ıl>yledl41 zanııuılar, o kadar çrp At.J.naya aıtınan b.lr zengin müı. Keren bir ke:-e zapte~ndsJI ao:j08 
gUrtllth olurdu ki. kendisini dinle- tcclden kabul ett.tğl bcdlye, o zama ra iptida Asmatıl, ıerfııill t ~ 
temez. baıt.A nutkunun. mAnayı ıa- oa kadar aıeyhlnde ba§lamıı olan ce Musavva İngiliz &!ker{!lt b iiJI dııf 
Wı edecek ola.n cUmlele.rl ve birçok reyaaı eon b&ddine getirınlştt. Senato geçecektir. Bu neucetlr ?Jııl~..) 
kıyaslarla kabarık bulunmuı yU· kenclialnt. bUyUk bir para cezaaına ve rlt'renin zaptı dcınek 'istı~;ılf 
zilnden, atıktan açığa ıatlbzaralara ı:u parayı verinceye kadar bapse ki Eritre Habe~istaJllllıd J.f~tP-
Ukrardı. Zaten leSI uyıl ve teW• mahkum etti. evvel ltalyanm oaJ" 0rdıı. ....ıı~t 
tuzda gtkllllı çeker oldutuııdan. Demosten hapishaneden kaçtı. mUstemleke!l bulun~YilY'• 7~~ 
ikide bir aözllnD keser, nefer alır .. Şeblrdeo heo\la uzakta bulun- yanlar nazarında S 1/t !l~ııt· 
Vfl clLıle)1c11u için. manayı kavra· maclılı blr uracıa. dllomanlarından Napoll ne ise Asınarı;yeW' ~Of 
nıak bllsbüttln zorıa,ınıı.,, btrkaçuım koprak kendisine cıotn. da kıymet ve ebeın.ın ye bit ~ 

• * • ~&loJ sörml)f. tık oııcc aklaD ltalyan milleti Erıtre ,ts~j,,rl' 

L 
AKtN bu a~mkA!' Yunanlıyı. matı dUıUnmut. Fakat ısnıtyıe temlexe değil, Adeta ıP ı?.~ 

bir cUzü olarak bakar· -1ı:- .uı 
gelecek parlak gtınlt're ula§· lennılşJer ve az ııonra yetl:,;mleter . • t• .. ]'-·all w1,.eı>" ........ bir ı Etitrenın zapU '° J .. 8 (e 11 ~ıat' 

maktan alıkoyı:ı.cak hlç blr engel lrenıllııoloe ptlıuuuerl m ktar tin • fi"" 
yoktut... Do~tıarmdan StA~ adm• parayı vererek yol nuuuufı olıır:ıl< uğradtt'l mfl.glfıblye tığı Ue 
da bir komedya aktöründen -hlts• kabul etme.aııl n('46 etmlıter. ar derecesini bU' lln acı ctı>'!,ıJ-
beUe beraber- anlatılan mevzuun ru· kaataa dllı;melerlnla aebebl yalnız mış olaca ur. burıı'1 d 1 
huna uygun tavır v,. hareketler bak· bu ulıluğuou eöylemltler- Dem~ Harar'a gelince, "detl ıfl'leıı pı• 

den Adlsababaya gı ...... ı''f' .a..ıı 
km.ia aldığı btrtakım ·rıılerden son• tııea bunun ttzerlM tlkAyetlerl, ta Dire ,.P ,.r 
ra, yer altında b1r oda yaptırıp oraya Ulllüıntert lkl ml•ll arttuarakı fattı üzerindeki d aarıırıt' ~ 
...ı-r. Sesinl ve baıekeUertnl terbiye - lnsan için " dıl~ un1an bile bu yakındır. Şu bal e .mııınd• 1~tl 
,,..... Diredavua'nm pek .r1 ıT\ujııv:.ttr lı;ln durmadan ç&lı§ır. iki Uç ay buna kad1U' alicenap ft l ~ btr yerde. lizler el'ne geçec:ğin aıJ 111111"'~ 
hiç ara verr.A'-z: dü.tmanları lyarmda de»t bulmak ttir "' tfD 

"Hatta ber ne kadar istene la- mlltkill olan bu tebrl bırakrp gtd•ır bir muvıı.ffakıye 'gaı,eŞl5 ~1 

. kıyetten sonra Cibtıtl &e ~~ 
te<ıin. utnnrp drprı çıkmamasını tc- de DULI )anmaJD!n demi~ lr. t k jj t 
ınbı etmek l.Utıre bquu yan olarak • • • talyanlann artı r1 lJJık~ d 

!undan istif ad ele ~ı:ıı '-il' 
~ etUrlr.,, s E eonra kendl.8iyle g~emeğt- ve bir tar&ftan Mus\,paııf' p 
Demusten dlllndekl peltekliği ve gelen bütün gençlere, e1yuete taraftan Cibutlnln 1""111 

Arnavutluk oephesinde kayda 
değer harekat olmamıştır. Yal· 
nız Italyanlar geçen pazar gilnü 
ölülerini gömmek için mütareke 
teklüinde bulunmuşlardır. 1 

••Atıruınm blitnn ru\lnevverle.rlnin 
bu davada bulunmıık lated!Jdcrtnl 
doyun Demoaten. mtırebbisloden 
kendl!lnln d"J oraya götnrtllmeslnl 
rica etml,ıtr. Mürebbi, mahkeme 
aaıonnnun kapılo.rma nezaret eden 
nıDb~h lerl hın13 ordu. Bıınlnr, PO< 

cuk iç.in, --&örülmeden her ,eyl 
cUıllemeğe cıvcrtell- btT yer verdi· 
ter_. Kıllbtnı.t bUy\ik bir nıuvaUa· 
ldyet knzandr. BUttln dlnlc3 lcllert 

kekemeliği gidermek için, ağzına kU kan§D'•larflll öğüt verm!otlr. Bu ara bUtllll Habeşlstnntn tt~ıt ,.r! 
ı;Uk ~kıl ualan doldurraak o halde da deml~tlr ki: den çıkmwna yol açı blltUI' fi 9' 
durup dtn~enmekslzin aUrler ve neııır- .. Onunla tıtı.taltm!n 00.ş!Wlgt('.o'D Afnlta cephesinde aı•~ ~ıt ~ Sonra ltalyanlar ileri hatlara 

kadar koyduklan hop.~rlörlerle 
daha dlln öğleye kadar Yunan 
askerlerine. Almanya. Roma..iya 
~MI 'stan ordularının birle. 
ceklerlni haber vermekteydi er. 

Dtin Qğloyin bu ;lıpp~lörler 
susmuş ve buna mukabil Yunan· 
lılarm ileri hatlara koydukları 
hopulörler İtalyan askerlerine 
Yugoslavyadaki darbeyi hükQ· 
meti ha.ber vermLsierdlr. 

Fransada İaşe zorluğu 
Fransada ia.şe zorluğu art

makta.dır. Fransada yakında bey 
gir eti bile vesikaya tabi tutula· 
caktır. 

Altın Fiyatı 

Altm fiyatla.rmda dUn hl~ btr 
değiılklik olmamıştır. Dlln de btr 
altmm fiyatı ~ lira idi. 
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Stıratle açtım. Nefes almadan 
okudum. Renkten renge giriyor -
dum. Adeta dilim tutulmuştu: 

- Bu bir atçaklıktrr,. Diye ba
ğırdan. 

O sUk!uıeUe: 
- Öbürlerini de otu. dedi.. 

Daha. neler göreceksin. 
- Ne vakit geldi bu mektup. 

la.r!. 
- Sabahtanheri nrka aricaya 

geliyor. Neredeyse postacı gene 
kapryı çalacak. 

- Bunun bir akaklık, 'bir ifU,. 
ra olduı;unu anlamıyor musun? 

- Fakat niçin ol.sun, niçin 
yapsınlar?. Niçin bitim saadetimizi 
hrrpalMtnlar. Evet niçin? •• 

Mektuplarm Filaverden olduğu 
muhakkaktı Yazılarmı da. taru· 
mıştnn. 

Neler yazıyordu. Benim Hinditı
tanda bir sevgilim varmış, ben, 
şSyleym.işim, böyleymişim .•• 

- Bunlarıı. inanıyor musun E. 
llzabet? .• 

- İnanmıyorum. Fa.kat hepsi 
de mi yalan?.. Bunun bir küçük 
doğru tarafı yok mu? 

Müth1• bir hiddete kapıldım: 
- Demek b:ı.na ina.nmıyonrun ?. 

Allaha. t5marla.dık ... 
Yürüdüm. ÖnUme geçti: 
- Te088Uf ederim Maeit.. Ber 

tıizl kovuyor muyum, ki .. 
- Çok ilzUIUyoruın Elizahet.. 

BO+Un bunların Filave.ıin marifeti 
olduğunu kabul etmeni isterdiL: •• 
Hepsinı oir gtinde .. En mesut oh· 
cağmıız bir gUnde göndermesi de. 
İşin içinde blr kast bulunduğunu 
peka!A isbat ediyor. 

- Acaba o mu yaptı bunları? 
Birden Filaverln yine ha!lta i

ken benim ağzımd.~n yazdı"'x nıek
tubu hatırladım: 

-"'" u tlhl &rHk!Prt tsn 
allu • r lçlııdo ıı.zet \"e --ıR ·1w 

tee~1 ettiler. Bu dercoo re ı bir 
ımtıyar., çocuğu gıpta içinde bınıktı 
ftl bo ll'Qfetle her oeY' yenen, her 
ııeyt tatlı tatlı kabul etUren bltab& 
tin lllıarlne tamamen bağladı. Ogün-

dm sonra kendi gibi oocuklara göa
terllan bUJileri. ekzeratzıul blı ta· 
rafa 1ııraktL Glbılbs bltlnıte Atına· 
nm en bUyUk hatiplerinden blrt o
l&catın& bllttln Mr bnaD Ue ba{;~ 
narak nutuklar tertibine baofa4ı.-

• .. 
D 1'-:MOSTEN, yedi ya§mdayken 

babıısmı kaybctml§U. AUnanm 
mUmtaz halkmdan olan babıuıı kendi· 

(1) ''Dllıı Te Yarm,, tercüme ktllll· 
yatmdım: No.. 66 - Flatı 85 koru 
\ 1 AKIT Kitabevi. 

ler ukuyup dururdlL daa ttJberen bana, biri bltabet ve Libya ve Somall a)In 11ptı pıı ~ 
Daınıa bir ayna kal'f18l!lda çalıaır kliııııttden, dtğerl ö111mden ibaret ritre ve Habeşlstant:ı1d~tell Z 

ve 11Hz 116ylerkc:n eııerlnln koUarmm yalnız iki yol ghterllaeycU ve bt> meselesi haline ge ~ 1 
'şarellerınt, ytızUnUn tfadcainl oraya ld1~tte lnaanı bekJlyen bel' tttrm mareşal Grazyan1n!J1 e) ~·-111 
bakarak tayin eder. eözlerlne uydu.. 1 korkulara,,, hasetlere danlıktan istifa ettlri1~.....-"ti jtJ' 
nırııu. _r.,-..:.'-'=..;;;.-.+w;,ı;.~~l'll::..ı:z:.:ı. puruoı'ı:tı:lu ~,..,,,_.. -ua ?llU!iuıy"uu ...... - ~e ~ 

• • * bllınt!Z otan l!lllvaşla.ra akltm ~et meei bir şaşkmlık ti 

8 t: ~Jışma neticemndc Demostc ıseydl, bqnm eter, hemen ölllm yo =m="=d=ir=?=====:::~:-- r" 
nln kazandığı a5hret. vatan· luna tutardım... gJ" l,'I 

~n Uzerlnde bırakUğı tesir pek Demosten. aıamdıfı bir mabette eseri okuyayım deıntotl':r· ~ ~ 

Ne nemeıı 'l 
Yeni Yugoslav kralmm adı ken

eli ara:srmda (Petar) dır. Dedele
rlmlı bunu (Petro) aekllle aöyle· 
mişler, yazm13lardtr. 

DilnkU gazetelerimizden bir ta. 
nesi mtistesna -ve (Vakrt) 1lu 
arada- hep Piyer telft.ffm:uyla 
yazdrlar; yani ajana ne Vl'rdi ise 
onu koydular. 

(Piyer) dememeli, ya (Petro) 
demeli; ya değiştireceksek (Pe· 
tar) 5eklile kendi söylediklerine 
göre değişUrmell. 

<1aD "zevk beklediği ltS ..... _..,ı s' 
kendlal'lJ zehlrllyerek lilmUat.Or. Blr ret payı., ç:karmal< ıs~~ f' 
adada bulunan bu mabedi aran dll§- ala..kLnr.ıaıraca.k oıan blJ ·~.,/il ( 
maıuan. kendl&1nln te&llmlnl l.ltlyor. ttl..ı F ~A tüph:ınclerde fgğal e e· t1 ııur 
lardl. O, "blral: bekleyin, evime vul küçük, fakat eheı:ruıı!Y' -~--
yeUerlm.l yazıp çıkayım" deQikten lt'"'..a.ktır. __ .d.'f JJ" 
sonra: ıaıu-· 

"Mabedin lçlDe dalmte ,,. yazı _._ ... .,._.,,. _________ ,,..._ 

yazacakmıı gibi yaparak kalemini 
ağzma götürüp tSJrmııtır.,, 
Kalemin ucunda zcblr vardı.. Bir 

müddet eonra dütUP ölmüştür. 

Yuoım tarthlne yeni yapraklar Ul 
ve olUDduğl.ı §U sırada, '•Demoetcn., 
&dm.iak\ mtnlmlnl, takat çok meşhur 

Oaa evlyorü.u 1 

1 
Bir İngiliz kızı ile bir Tlrk Q 
babrlyellılnla macerası 

mendlfcre binip uzak ot,.llere gi· 
der, bir kaç gUn kalırlar, B 12 de 
öyle yaptık .. Yalnız Ud Afık evle
nerek içindeki ate§! bir parça sön
dilreceğimizi sanıyorduk. Aksl ol· 
du. Daha çok alevlendik, blribhi
m'zden bir dakika ayrılamaz ol· 
duk. Fakat bcni.n için gemiye git
memek mümkiln olmadtğmian gün
düzleri vazifemin b82Jma gider, ak· 
şnmlan bUyUk bir iştiyakla eevgf. 
lime kavw~urdı.;m, 

Bu hafta çıkaı_ı ,çı: . .IJ 
kitaplardan bırk )!'~ 
l'l.:H.Ut;NI~ AıtKASI ~ se~;..t 
arkadaşımız Rdlk .ı\llIJlettl ıı;,~ 
yeni romanı, Semlb ı.,.O nt~I' 
kUtUphı.nesi taratınctı.D tııdl~ll~ 
tir. Hayatın tıakUd tııJ fi ~ 
me\'Zlllar alarak 8\Jls usıo ~ 1 
tablillcrile güzel eserıer 91~ 
Refik Ahmet "PerdenlD tır· f 
da be,eıi va.kıllan ış1eıııi~ -'__rr! 
K.ABAJ\lAZOF KAJUJl!:Ş tD)~"*'';,,; 
yük Kut! romancısı va' uııJI r<Y _.; 
"Kara.mazot Ka~ler .. ~·~L_ 
mubvriı Hakkı SUha ~ ,1, 
reUl kalemi ve yorulı:naı ~" ;,/ 
TUrkı;ey& çevrilmfl! ve el' ~ 
kUtUphaneııl tarafmdaD ı 

mevldluı konutmuştu~. ıı:ıtt" ,,J 
llENDt tJ'NtVERSt'l·r-- QD'!. 11 

-----
- Çabuk, dedim. Hindietan

dan gandercliğim Uk mektubun 
'Jlüsveddesinl getir. 

Elizabet, onları Uzerlerine titri 
yerek saklıyordu. Mektubu hemen 
çıkardı. 

- Şimdi dedim bugUn aldığın 
mektupların yazıSJ ile karşılaştır. 

- Fa.l:at bu neyJ ifade eder?. 
- Çok aey ifade edeeek. Hattiı. 

Filaver ile nl'a.mda hiçbir al!ka 
olmadığını ve olTUJyacağmı anlıya
cakem .. 

- Çok şey!. 
- Evet, evet, yazılan tetkik 

et. Birfbirlne benziyor mu? Tıpkı 
tıpkısı !lll?. 

- Peki bu ne demek? 
- Şimdi iza.b edP.yim. Ben has· 

ta iken eenln mektubunu nlmııı

tun. Cevap yazacak vaziyette de
ğildJm. Fila.ver doktorlarla bera· 
ber kamarama gelirdi. Kendisin
den sana göndereceğim mektubu 
yıwrıasmı rica ettim. Kabul ederek 
şu gördtiğUn mektubu yıwlı. Bu 
mektubu ye.za.n kızla benim nasıl 
bir ala.kam olnhUiT. O her şeyi bi· 
liyordu. 

Elizabet, bu izah3ttan l!On derP
cc memnun o!muştu . 

- Tekrar beni affetmeni rica 
edeceğbn Maclt ... Sana karuı çok 
hıı.ksızlık ynntım ama ne yapaynn, 
elimd en gelmiror. Hı>le bugün bu 
mektupları iletUstc almca az k:ıldı 
r1ldırıyordum. 

- Haklmm Elizabet. &uıa. da 

hak verlyonım. O çrlgm kız, ne yap 
tığmm farkında. değil .. 

- Fakat niçin, buna neden !U
zum görUyo'r. 

- Ben bilir miyim .. Kendi ele· 
lmca bir §eyler düştınmUştilr. Her
kesin dllşUndllğU bir olur mu? 

Ellzabet gUlUmseyerek: 
- Ar. kaldı seni ellm:len ala

caktı •. Ama sen böyle ıey yap. 
mazsm değil mi? 

- Ellzabet, dedi, b'z TUrklerde 
bir söz vardır: İnsan sevglll51 iç.in 
yaşamalı vatan ve namus için öl
melidir. 

Bu mevzuu fazla uzatmak iste
miyorduk. ÇOnltU yapılacak daha 
başka ve mUhim işlerhniz vardı. 
Evlenecektik. 

NASIL EVLENntK 

Nasıl evlendiğh1lz o kadar me
rak edilecek bir gey değildir. Çün
kü ale4'rnnge.da öyle tantaMh ve 
tekellULi düğün yoktur. Bu usul
ler, ekseriye. şark taraflarma malı 
sus gib'.clir. Avrupada, bilhassa 
ga.rp tarnflarda bu gibt ııeylere 
as!H ı>hemm!yet \•ennezler. Hele 
!ngilt.erede lortlardan başkaları, 
evlenme merasimini kolaylıkla ve 
masrafsız yaparlar. Şu kadar var 
kf ni!tih kıyıldıktan eonra bir ka~ 
ahbap bir yerde toplanıp eğlenir
ler. Gelin gtivey ya o gece bulun· 
dukları yerde zifaf olurlar, yahut 
hazır olanlara veda. ederek bir P. 

Bereket vensin, o zamana kadar 
İngilterede öğreneceğimi 8ğrenmlıt
tim. Yok8a, EUza.betle bu hale 
geldikten sonra bir "ey aklnna gir
miyordu. Her saniye onu dUşUnU
yor, onu görmek onun yanında bu· 
lunmak a.rzwıu ile krvranırordum. 

Maamaf'h tngılterede ben! her
kese sevdiren ve herlceeten lyi 
vazife gören bir denizci olmama 
sebep olan da EllzabetU. BUtUn 
vazifelerimi onun kontrolU alt.uıda 
yapıyorum S!l?llYOni.ım. Bir hata 
!.ııler:sem o görecek, beni az:arlıya
cak santrdmı. 

Al'RILIK 

lvte ben bu at~U halde iken 
hiç bekle::nediğhn, daha doğrueu 
aklnna getirmek istemediğim blr 
vaziyet hA.dls oldu. Vazifem 110na 
ermişti. Bunu sefarethanemlz de 
haber almt§tı. Bir gOn çağmldrm. 
Sefir: 

- .MaC'it Efendi, dedl. Tıı.hı!ili· 
ni bitird1n .. B•ından ~nra burada 
kalmana lUzunı kalmadı. Bundan 
sonra memleket hızmetine başla
man 18.znn .. Hemen hazırlığım ya
par. hareket edersin .. 

Nictn tnkAr edeyim. dlılerim tlt~ 
remeifo başlamıştı. Fakat asker
dim. Em!r almrştnn. Emri yerine 
getirmek mecburiyetinde ıcıım. 

(Devams mr) 

Me§hUr Ruı edibi Maksltl1ıdt1°''1 
bU tıılmdeki eseri Reınzi perı 1 
rafmdan nc§I'Cdllml§Ur. 1~ 
me eı.ı rı Hasan Ali Edt~·N'ı;~ 
BİR 1..AMA1'""E çocVô ~o 
KAFLl\HI - Fransı.zlarıll J1'":JI 
rt Alfre6 de Mul!Set'nln ~'~ i 
eaort, tanınnuo mubsrri' ıJ' 
Yap.r Nr.bi ura.tından dıuıııı'l\J 
rilmlştlr. Baaa.n: ııeınıl ~" 
KAMDEŞ OlBt - ugon )~ 

manınm mllelllfl Vefıı Kartı~, 
mı9 oldubrıı son romanı ı.el< 
mı~tır. 

lzm;rde ~, 
Paraşütçülere karj~~t 
cadele denemesi 111 fi' 

fakiyetle neticele 
h.oılr, :t8 (A.A.) - DIUJ f 

de tam bir muva!fo.klyeUe ıı• 
nen paraıUtçU tebllkes!ue 1-ş~ 
meler yapılmı§tır. 

MeCruz düşman tayyareıe __.. 
riıı bazı mmtakalanna b'P"..
•arzoıunan paraşütçUl&r sıJr'1 
faza oKlpıerl ve diğer te§eklluı ~ 
f'uıdaı:ı derhal yakalanmıştııt " 
kuımı da aaha navada iken Ol 
mlşlercllr. Her tUrtU moderrl 
la mUcehhez bulunan mtıdafsl 
r1ntn faali) etini ala..kadaı ııır 
takdir bulmuşlarda. 
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~ebusıarımız . . 
konuşuyor lhtıyar bır kadın yandı 

llıaı.l4! • • .., 

~~.~:~~~:~~cde!~ı~~~:a~.~: Ust katta yatan torunu sagır 
~,::;,;~;,;.,:.c~~'= olduğundan feryatları duyamadı 
...._ ıı, Cıırnh ıaıı, .llll§Veldlleri. 
~ ~t url't'fslartnın ba1kla 
~""- ıneı.ı c-'-..._ •111den bi . -..ullriyeün an'.-
""'~ ~- rıdlr 7Aınan 
' ·~rırıııan, • ıaman 
~· lrıt•busı Batvekilla, ''ddl. 
ııı...... - "1lli da arın halkla temas et-
~ ~nın''•ların halb mal ol
~ ~eti ~~~ok ehemmiyetli 
lıı:,. ~a diba -.cuı-. Mebaslamnız 
~('ııı, 1n ~.önünde 
~lnıeıc ~Ye dl3 poHtlkasmı 

kacta; ~ ,.e kasa. 
iL.. nlir. 

)~~sıa...__ 
'lııt"°ıı~ Ullatük.lan \'azi· 
~ lllkı!)ı:ıat.il:-:. halk tarafın-
~ ...... lfad~ •tft:-_. §Jlaıımaktadu. 
hıı...-lll 1ıt.~:~ mana bir yan-
~ ~ ınalılyetmi, bir 
~ ~ edekl milli blrllğf 
it~ ek hakonmdan dik. 

~'~.· '-~ ~esiıün te'lahiirlcrin. 
~ · Çtiakl, btiyiik halk 
~ ~etıcla!nti murakabe;~•! ile 
~ ~ .,haıktan ku\'"\"Ct alan 
~ L._~ f!fı kiifiik kadcme!otin· 
~ ~ IMiYlik :ımııct Mec
-....:_ ~el~ ~Yrı.ı nsurakabe, aynı S--· llll •ld!jafun tamamla
~ ~e htit:lik Millet l\Jccllsi 
~ ~p 11 hiikümranlık hak
--~. ~'-ıt en yüksek devlet 
~ ·~111 ı:~-... ıJevleUn umu
~, -"'lllrt ed zlnı eder. Jlükiı· 
~ f'r. Ona istikametini 

§ ııt,~h 'l'tirldy•~c taldpe-
11.:~ ~ltıı 'e halk tarafından 
~ tar.;llıf)·ct Biil ~~ Millet 
'-l.~ ~Öpt. llldarı kabul MİICD 
~ ··ttar1~iikiınıet tarafından 
~t. ~ politJ.kanın te-

'---.~~ \ ~-lı11ı<· ığı mebusun sah-

Evvelki gece Kocamustafapaşa- ' duğundan feryatlan duyamamış ye 
da ihtiyar bir kadın diri diri yana- ' Mediha cayır cayır yanarak ~I-
rak &milşt.ü.ı ; miiştür. 
.Kocamuatafapaşada Cambaziye Sağır tonın biraz sonra duman 

nıalıalJesinde oturan 85 ya§lnda Me· 1 odasını kaplayınca. işi anlamış ve 
diba admda yatalak bir kadm ge- 1 komşularmm da yardımı ile ateş 
cc yatarken, lBmbayı devirmiş, dö- 1 söndürülmüştür. 
killen gazlarla yatak ve yorganlar Yakaya mUddeumumilik clkoy
tutuşmuştur. 11ıtiyar kadın ale5 muş. kadmm cesedi adliye dok· 
vücuduna sirayet edince bağırıp ı toru Hikmet Tüner tarafından mu. 
çıığmnnğa başlamış, ancak evin ayene ve morga kaldırılmL'}tlr. 
üst katında oturan torunu sağır ol-

Slovakyadan bugünlerde 350 
ton çivi geliyor 

M<'mlc.ketin ihtiyacını karşıla- fabrika\'& verilecek ve derhal ima
mak üzere ithal edilen ve ithal c lata geçllecekeir. 
dilecek olan çivilerin mlklan bin ----~--------
tondur. Bunun bir miktarı hususi 
teşebbüslerle memlekele getiril- j 
miıı bulunmaktadır. Ayrıca, made
ni eşya ithalat birliği namına Slo

Atatürk Bulvan 
üzerinde istimlakler 

vakyaya ısmarlanan 351) ton çivi- Eminönü Unkapanı yolunun bir 
nin de 17 martta memleketimize an evvel ikmaline çaltşılmalttadır. 
sevkedildiği hnber alınmıştır. Bu Unkapanından Şehzadebaşma çı. 
!:ivilerln bugünlerde şehrimize gel kan Atatürk bulvarı üzerinde 10 
mesl beklenmektedir. binanın yıkılması 1şi bir iki gtlne 

Ayrıca. KarabUk d<'mir ve c:ellk kadar ihale edilecektir. Bundan 
fabrikaları, çivi imal edilmek fize· ı başka Yenicami arkasında bulunan 
re 12 milimlik demir çubuklar yap. kuşçu dükkinlan da istimlA.k e
maktadır. Bu çubukların hazırlan· dilmiştir, Yakında yıkılmasına baş. 
ması bittikten sonra çM yapan üç !anacaktır. 

inkılap kütüphanesinde 
bir sergi açıldı 

V. _.,~-.r~_,.........,.., 

Demir taciri ihti
kArdan mahkOm 

oidu 
7icarethaneai on bet 

gün kapatılacak 
Geçenlerde, belediye mezarlık

lar mUdUıiyetine sattığı klişe bent 
demirlerinde ihtiklr yapmak au
çundan asliye :ikinci ceza mahke
mesince tevkif olunan, Galatada 
demir taciri Baki Teczanm muha· 
kemesi dün bitirilnıiştir. Mahkeme. 
maznunun 8uçunu sabit görerek 
kendisini 50 lira ağır para ve bir 
hafta da hapis cezasına ma.bkfı.m 
etmiştir. Bundan ba.§ka ticaretha
nesi 15 gfin kapatılacak ve diğer 
bir mal satJşmda fatura vermedi
ğinden de 25 lira para CCZ88[ daha 
almacaktrr. 

Şirketi Hayriye 
Boğaz seferlerinde 
değitiklik yaptı 

Şirketi Hayriye, gördiiğü JUzum 
üzerine Boğaz seferlerinde bazı 
tadilat yapmıştır. Mecvut tarife fi. 
zerinde yapılan tadilata nazaran 
6,45. 7,55 ve 15,30 da Köpıiiden 
kalkan vapurlar, evvela Anadolu 
kavağına, sonra da Rumeli kava
ğına uğrayacaklardrr. Bundan baş.. 
ka 18,30 da Beykozdan kalkacak 
bir vapur da Bebeğe sefer yapa· 
caktır. 

Münakalat Vekili 
Şehrimizde bulunan Münakalat 

Vekfii Cevdet Kerim İncednyı, dün 
de Denlzyol1arr ve limanlarda meş.. 
gul olmuştur. Vekilin yann akşam 
Ankaraya dönmesi muhtemeldir. 

----0--

Dünkü ihracatımız 
Dlinkii ihracatın yckfinu 200 bin 

lira olarak hesap edilm.lstlr. Bu 
meyanda. Almanyaya tntün. tsviç· 
re ve Romanyaya deri satılmı!'J-
tır. 
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Ev değil, '' "' d çag,, ı 
Geçenlerde, Türk şairi "Mehmet Emin Yurdakul" un evı 

yandı. Bir evin değeri, ariamma göre de~c:ir. Kimi, binanın 
mal olduğu p:ı.rayı, ölçü olarak benim.ser; kimi kıymetini, dah, 
çok ruh ve tikir ateminin terazisiyle tartar. 

Birincilerin mikyasma göre, şaırın evi, şöyle bö; le, bıı 
kıymettir. I•'akat ikinciler, onda bir ruh mimarisininde fena 
u.ı!duğunu görerek acmırlar. 

Evvela. yalnız "Mehmet ~inin'', o eve büyük b ir değer \'e. 
recek bir varlıktır. Fakat '"Serencebey'' deki o tiı.hta ibınanın, 
m=Jli tarih, milli edebiyat bakımından öyle muhteljCm bir t:ıra 
fı vardı, ki sarraf zihniyetiyle unu kavramıya imkan yoktur. 

Çünkü direkleri altından, tavanları gümüşten de o!l)ay~ 
yiJJe bu manevi kıymetin, küçük bir z.eITCSine değişilemezdı. 

Ben, yıllarca, o ruh asitanınm eşiğinden saygı ile geçtim. 
Orada eski Türk türe.siyle karşılanır, ağırlanırdım. Orada bir
çok büyük adamlarımızla tanı..stım. Orada yurdun en gtl7.el 
eserlerini , sahiplerinin, yaratıcılarının ağızlarından dinledım. 
Orada ümit vardı. Orada alnı kırışmıyan genç, ve, cesur bir 
ruh vardr. Oranın havasında, kılıç gibi mısralar çakar, liı.v çag
iayanlan halinde coşkun nehirler köpürürdü. 

En uzun gecelerde sabah tez olur, sohbet bitmeden zaman 
biter, yorgunluk duyulmadan eserler sona ererdi. 

En karanlık günlerde, felaket bulutlarmm doğusuz geceleı: 
çöktürdüğü gam devirlerinde o ev, Umidin mihrabı idi. O mih
r-.ı:bın içinde milli imanın meşalesi yanar. yorgun gelenler ou
dar. kendi mumlarını yakarlardı. 

O ev, işte böyle bir yerdi. 
Gazeteler kitaplardan, yirmi bin liralık zararlardan bah4 

f:ettilerdi. Allah can sağlığı versin. Bunların hepsi, yeriM "'o. 
lir. Tekrar kavuşamıyacağnnız. ebediyen kaybettiğimiz b:h~ 
servet, asıl o çatılar altında geçen ruh. gönül ve mefkfır\; taı i
hidir. Şairin evi, ev değil, !bir çağ'dı. 

Bari hep birleşsek de, oraya ait hatrraJanmızı yazsak ve 
bunu şairin yeni evine a.rmağan etsek. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

ingiltereden mühim miktarda 
ithalat eşyası geldi 

1ngiltereden dün de mühim mik.. 
tarda ithalat eşyası gelmi!Jtir. Bu 
arada 25 ton makara. balık yağı, 
kireç kaymağı, elektrik kablosu, 
kundura taban lii.stlkleri. pil, trak
tör, sinema makineleri, bakır çu-
buklar, göztaşı, teneke, tulumba, 

kauçuk ipliği, jüt mensucat, kala.y, 
tuvalet sabunu, matbaa murek -
kebl. mualecat, kösele, kaYlf, 
radyo, telsiz clhazt, tip ve kimyevi 
maddeler, maldneyağr, pamuk, 
yUnUi mensucat ve kırtasiye cşy"
sı gelmiştir. ~~ :ıetfn i<'raatmı t.M

~ ~ ~ liridyenin siyui fa· 
~ ~~ \·e ~tle bir kf're de hal-
~~t. akdlrtne anolanu· 

~~Si 
j L lfalkewlerlade 

i Milli Bir.Jik h,.lcln"Aa 

ı ·si;·~i~;;i'i;,;·· Bebek - latinye yolu 
intaab 

INt. ~lnln hu "ureth• 
, -,.. 1 nılllf!tlc ba.'ba..~ 
~~ ı.:.c ba konu olan siya-
' ~ ..: kittıesı tarafından 4" ~ khnlyett mefhumu-
~ '1ıut. 1\ ki ileri uf erlerin· 
~ "llll hı zamanda bu tas-
~' ~~Uihı te1.ahlirleridir. 
~ ıah.I artyeu her zaman
~ """-e bugün bü)'ilk Milli 
~ ~ tada bir kal~ gibtdlr. 
~ ~ "ltitı ve mlllete mal S '11.1 hllkünıctı, mecll i \'e 
~ bt. 1-ı ~tlc sarmakt.adrr. 
~lttt; \'lpıcr1n ifade ettiği S \~dt en tehlikeli zaman
'~~~ lcua ili kurtarmu•, feda-

Bf'yoğlu Halke\i Reisliğinden: 
ı - 29.3.941 Cumartesi günü ak· 

ııam .saat 19.30 da Temsil §Ubemlz 
••Ceza Kanunu.. piyesini temııll ede· 

cekUr. 
2 - S0.3.941 Pazar gUnU saat 14.30 

da c. H. P. Beyoğlu Kaza idare he~ 
ti reisi Avukat B. Mekki Hikmet Ge
lenbcğ taı-afmdan ''Mini Birlik,, mev
zuunclıı. bir konferans verlJccek ve 
konferunııı mliteaklp temsil cıubemlz 
"Ceza Kanunu,. piyesini tenıall ede· 

ccl<Ur. 
3 - Her iki toplantıya alt daveti• 

yclerin Ev MüdtirlUğilnden aım,maııt 

rica ohmur. 

. . . - • • • 
Tunada bekliyen 1 milY-u lira

lık mualecenin Tunadaki L.dar 
çöztllür çözülmez yola çıkanldı& • 
yamııştı'k. 

Bu cczayi tıbbiye partf8i, dün, 
§Bhrimize gelmişttr. Eşya fazla 
bekletilmeden derltal ithal e~e
cck ve alakadarlara. verilecektir. 
Böylelikle, memleket ilic bolluğu 
füı karştla§acaktrr. 

Bu partiden başka muhtelif 

memleketlere aiparis edilen ilAç· 
lar da vakmda şehrimize gelecek
tir. 

at:ıııa devam ~,,o .voıunun in§8.
ıa.a 1Jr edilmektedir. Yolını 

UJ Z&Jnanda :.__ J 
içfn • .uuııa edilmesi 

:ıea.p eden 1stinııit 
sine devam ... ,m_ nıuameJe-

"'"'4U.Uleiktedir. Eınirgq_ 
yol lizerine tesadüf eden K 

ih"l/.t P8§a nhSI Yikıl--•- n~ 
rv;~· ~~e 

l.:::.:.evvıikı Vakıf 
-----

Tevkifhane 2u.921 

hafri ·~nel ~ll l'aınanhk lmtlhanmı 
~ '1tc.a basanın yanında ,.c 
~~'eda bulunmaktan du· 
~~-.. ~ '1cdan lstirahat1nin, 
~ g~ ahnınış kararlann 

-35-
-;~;.. ....................................................... --. .. ~ok daha iyi gördüğüm için, 
• , onun, sevdiğim yüzünde biraz 

Tevk\tban.edeki nıevkutlA 

Mustafa. Fantoma llehmet, ~ 
Çoki. Araklln tıç metre kadar \. 
kazdıklan memurlar tarafından g ~ '-ı. ekt.edır. Tilrk halkı Laboratuvarın sağ tarafına i· S ~.. fldllen ,·azty<'tl sil- b f 

~ile..._ .. hıu:arlle bü~Uk bir sabet eden bUyiik tecrii e ırı-
ttı..: '1ıı ede~k ·karşıla- nında cehennemi bir ateş yanı· 
~ yordu. Hemen yanında ~zerin· 
9'.._1'1ı 1..... 0 ı.ıtt de beyaz örtüler bulunan bır ma-
lıı~ .......... kliı harbinde en sa üzerinde insan parçalan; e· 
lq S l'e ~ 'e ııerını bulmuştur. vet. parçalanmış veya şuradan, S '•11ı ~i bulan mlllcttir buradan koparılmış insan parqa_
~'-ut..~de hari&nılid~ kan· lan duruyordu .. ve o gece tlk 
~~en~':;,~ Z:::~: defa olarak eve girdiğini görrü
lt ~ " ~. a1 ğüm cellat yamağı kılık!ı kor.· \ SJ: 1 ~-. ak feda.kirhğa kunç adam. belinden aşagıya bır 
"--~ '- ._latr ~itnl ~rahat- önlük takmış, kollarını sıvamıR 
'-~ fStrıı.ı Yor. Ve bu husus- gogs". ünü al"mıR olduğu halde b:ı 

1ıt.; ~n. ınec11s1n1n bükü- d 
~~~~~-·~ilitına<"n ba~ka tilr· müUıiş masanın yanında U1"l;1-

,-.. ııqı~ rrıa111c yor, bir şeyler yapıyordu. Dır 
~~ illll "ka:rar1a=.1,uıu;;. seklerine kadar sıvalı kolları 

"'111i "hl!,- taınip ediyor. kan içindeydi. 
·u~ inanıyor. Kristinin nifjanhsı Jak içinde 

cehennemi bir ateş yanan fırm-
SA.nru ERTEM da uzun demirler kızdırıyordu . 

La ......... ;;::::::::::::::::::~~~·.:-1 llıtiyar sa.atçı ile Kristin pcı.· 
'l&r cereye dah:ı yakın o~~n ~eliy~t ap surlar masasının üzerine cgılmışler bır 

\1 k şeyler yapıyorlardı . Bu m_asanm 
.rl ılacak üzerinde Gabriel bitap bır hal· 

~ de yatıyordu. ~·- ~?lun?uğ-.ım 
'~ yerden Gabriclın bütun vücudu. 

'-'"L . ,t..rilıi kapılar nu bile görerniror, ancak onu~ 
~ae. a. kapalı gözlerint ve baş~~ı seçe 

"t~lr za. edilecek biliyordum. Yüzünün ~ıger. kı: 
lll&...~ tııli~ sımlan yani burnu. agzı bırçok 
~ liılı:ıtıın &aersı Prost, Eyüp beyaz kumaşlar, gazlı bezler al· 
tca...~l'lııı haıır~rına ait tafsilat tında kayboluyordu. ·-
~t ır lnecııa· . l§tır. Bu plan - Gabrielin vilcudunun dıger ~ı-

~1llda lnin nisan devresi N I'ber ile 
~-vctiı-. tnilzaıcere ve tasdik sımla.nnı da üıtiyar o 
!~-:' Kristinin vilcutları kapabyordu. 
;şr. p~::Yeu de tetkik edil- Bulunduğum yerden her ~e k~: 
~ ~~~ röre surlann ka· dar vaziyeti tamamen go~ıı 

8:~~ ~\: iltiedUece.k ve duvar- yorsam da her halde ~-<!3 şım
l'"'1 btı- blŞt.an şerit ha- diye kadar hiç g?rm~ıgı~ 

~~ l'llcıhn Baba uzanacaktır. asla göremiyeceğim bır ı 
lt ~ ta A~! nıeııelesi uygun müdahalede bulunulduğunu kuv· 

~e deriıaı faaliye- vetle tahmin ediyordum. Fakat 
• acaba bu fevkalAde kanlı cerrahi 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

miidabalc ne ola.bilırdi? 
Evet, bu hususi şartlar altın· 

da yapılan fevkalade bır ameli. 
yattr. Çünkü Gabricl bayıltılmış 
olmasına rağmen birkaç defa ıs 
tırapla yerinden yarıya kadar 
doğruldu. gayri muntazam hr..r~
ketıerle sarsıldıktan. sonra y~~
den ihtiyar Norber ıle Kristın~n 
arasına düştü.. Cehennemi bır 
ateş sa.çan fırında ~r~ d_:· 
mirler tam üç defa Gabnelin w: 
cuduna temas ile vazifelerinı 
yapmısla.rQı. Fa.kat acaba bu 
kızgın:. demirlerin vazifeleri ne 
tdi? Beni en ziyade bu meraka 
düşüriiyordu ! 

Her halde bu demirlerle sade 
ce Gabrielin vücudunun şurası
nt veya burasmı yakınıyorlar-

dı. d 
Hayır, hayı~ .. _Bu kızgın ~-

mirlerle ga.bnelın vucudunu .1. 

çinde çalıştıkları muhakkaktı; · 
Ben penceremden vaziyeti çok! 
yi. görüyordum. Bu klzgm denıır 
ler, gtızel Gabrielin vücudunı.:1 
içine girip çıkıyordu. 

ve sonra Jak elindeki küçük 
çelik ileti attı ve ~Ui.t kıl~k
lı adamın da yardımıylc Gabne· 
lin ii7.erine eğilerek, uzun müddet 
avnı vaziyette kaldı .. Bu çok kı
s~ zaman bana asırlar kadar u· 
zun ~iyordu. " 

Kristin de bana arkasmı don-
müg vaziyette bulunuyordu. O-

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

dadakılcrin vazıyetten ve Kri.s.. 
tinin duruşundan anladığıma 
göre genç kr~ güzel Ga.?.rielini!1 
nabzını sayıyordu. Ta.bıı bu gı· 
bi cerrahi müdahalelerde nabız 
saymak en ziyade lüzumlu ~lan 
tedbirlerdendir. Bilhassa böyle 
bir ameliyatta buna aza.mi ~~ 
miycti vermek li.zım.. ~ku 
Gabrielin ~ygmlık devresı nor
mal hudutları coktan aşmıştı. 

Nihayet o-pe;atör ile muavin• 
Gabrielin U7.erinden kalkWar .. 
Gördüğüm manzara karşısı~ 
geriledim. Gözlerim dehşetle bü· 
yüdü: Her ilesi de ba§lanndan 
ayaklarına. kadar. müthiş. kızıl 
bir kan içindeydiler. Bu, ınsa ı 
dehşetle titreten bir manza.ray· 
dı ... 

Jak elindeki diğer 8.leUerini. de 
beyaz örtülü masanın \lfJerlne 
attı. Artık bu masa üzerinde de. 
minki vU.cut parçalan yoktu .. 
Bunlar şimdi yine fmnda yanı· 
yorlardı. O müthiş et kokusu ye
niden bütün havayı sarmı§b. 

Ve bir saniye sonra Jakm 
şu sözleri söylediğini duydum: 

- Bu kerelik kafi.. Şimdi bü
tün bu kanlan ortadan kaldır" 
mak ıazım.. Fakat evvela serum 
verin. Haydi serum verin .. 

Bunun ~rine Kristin pence. 
renin önüne geldi ve pancurlann 
hepsini kapattı. 

Ben. bu arada Kriatinin .,um. 

olsun heyecan aradı;n. Ha~ ?· 
nun yüzünde tam hır emnıyetin 
verdiği huzu~u kalbin .izle~ var: 
dı. Bu müthış cerrahı m~dah~ 
leve seyirci olması onu hıç bır 
şe°kilde sarsm~ış, ko~utma 
mıştı. Daha bırk~ sanıye .ev • 
velinc kadar ya.~ş o~du~ .o 
müthiş dakikalar onda hıç bır ız 
bırakmamıştı. 

Evet, o anda hiç bir iz kalma
mıştı .. 

Halbuki ben onu bir müddet 
evvel bahçede nişanlısı ile konu
§Urken pek tel&şlı görm~~· 
Fakat buna rağmen mUthış bır 
cerrahi müdahaleyi büyük bir 
soğukkanlılıkla seyretmişti. 

Kristin kelimenin ~ n:ıanıı.
siyle kuvvetli müvueneh bır kız 
dı .. Hatta o kadar ki bu ~ülhiş 
macera bir cinayet ile nıhayet. 
lenmiş olsaydı bi.le ~stin yine 
bu işten mütebesım bır çehrey!~ 
çıkacaktı. Bun& <> kadar emı· 
nim ki ... 

Bu iş bana doğrusu zevkli ge
liyor .. 

Gabriel seviliyor, daha ziya.de 
seviyor. O Kristinin işığı .• Jak 
da kocası olacak.. thtiyar Noı
ber de kızının saadetini temin 
eden bu iki gencin tir araya gel· 
miş olma.smdan memntın ve 1!1e. 
sut olarak yarm sab3.hleyin yıne 
küçük saatleri başına dör.ecek. .. 

Ya ben .. Ye ben ne olacağım. 
Ben şimdilik o kml kollu, ceı: 

ıat yamağı kılıklı, kalın ~lı 
adamı takip edeceğim .. İşte o ıh. 
tiyar saat.çının eymden çıkıyor .. 
Hiç ştıphe etmeyin, ben de onun 

rUlmilş. ve açılan tuna! derhal kap 
C\mıstır. Bunlar istinaf mllddetunıu• 
mlllğbce ytrm.l§er gthı hapııe ma.b
kQm olmu§lardır. 

29.3.1941 
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'ugoslav krah 
yemin eti 

ecHsl top an~ ı 

Tıp ialebeltırı akkında a ınacak 
karar~arın muzakeresı yapıldı 

!le Ü 
H itler'if1 Mebus,arı ızın 

Onüne çıkllfl 
l<Onieransiar ingi ter ~de müşkülatıar a 

Aydın, ıs (A.A.) - DUn &elııi- n" ~ 
rnlze gelen Bllyllk Millet Mecllsl L<>ı~ra, 28 .A.A.) - Yugo~- J be 
hari::iye encümeni retei ve Konya lavya kralı Piyerin annesi l..ralı. • .., • b·ır ceP 
mebusu 'uzaffer Göker halke- çe Mari birkaç aydır lngilter~:ie Beklemedıgı ,, 

dıı.... buhranı k 0 ""tsmda bul""""akt.3--. Kralire Mari 1 ca~ vinde ........,a ..ws UJ,,UH \Ui.J.. ıı: ı"le karşı aşa .. N"e~ 
(Baş tarafı 1 incide) Aııkanı., 2B <A.A.) _ B. :M. den neşet ed toktorlarm mec· 

Kral lkinclPiyer, bugün rmnt Meclisi bUc,"Ün doktor Mazhnr Ger- buri hizmetlerini nınğvI ve leyli trp 
"0,15 tc, sarayda., başmetropolit talebe yurduna ek knnun lôsihasi-

b menın b:ışkanlıgında toplanmış ve 
Gavrilon•w, sensinod azıısmm, aş- B le sihhat ve içtlmaS muavenet ve-

Tilıtiyo movzuıu bir konferans diğer ikl ~lu 12 yaşmdal~ Pren.c; . rr"· 
vermll5tir. Tomislav ile 10 ya.,c;mdakı Prens ovyork, ıs (A.A-) - ı;ııull' 

ve~ general Simonoviç'in, bUtün cel~eni~ ~~mı .ta.!ill>en ursa ,_.,, ti t'"'"'il•tı ve memurin kanu 
hllkr-·-et ft~"amm ve "'"rav. crk5.- vilayeti ıskfı.n ~lerınae . kullanıl- ıuue "9A a -

Muzafier Göker bu konferan- Andre ile beraberdir. Bunlar tah" Sun,, gazetesinin asketl ? 
smda Avrnpanm harpten anceld ve liye edilen SJ.nriyd mektebinde Dcvlth diyor k!: 110 o>JD 1:ııı:ı wu ~ ..... - nı nunun 53 llncll maddesinin değiş-

nının huzurunda yemin etmi:Jtir. mllkf:B iken vekfilet emrıne man tirilmesine alt kanun Iüylb.aamm sonrn?:i durumunu ve Balkanlarda oku'-·or1ardı. Kralir", zevci A- TUrkiyenin ıngntcre Stıı.9Y,...~ 
Sna.t 11 30 da Bel~t büyük !smaıl Hakkı hakkında şünıyı dev- birinci mllza.kcırelerinl ya.pnuş ve 
· · :n .bUyük bir dini ayin ya- ı letçe ittihaz olunnn mulro:rrerata 

d ~ 1 - ·-~~- ~ hadis olan vaziyt'ti iş~ret 0 er-. leksandr'm 1934 de Marsilyada kma eadık knıw- ı rau t ~ 
Tilrldyenln emniyet sahasından katlindcnberi ekser zamanını ln- TO.rklt>rl AlmB.DYaya ıca:~ il' re (ı 
harbi uzaklaştırmak ve tehlikeyi gilterede geçirmektedir. Kraliçe to tcrik yolund<ı aıdJltlıuç de ıı~. 
5nlemek içtn filındiye kadar ~ Mari birkaç sene evvel ölen ve rtcı vaziyet muer için ?:ı- ııK 
fettiği gayretleri ve alınan tedbır- 1 aslen lngiliz olan Romanya kra- miyecck yenı bir Dl~eıe .ı\~.; 
Jerl anl:ı.tmı:ştlr. \ liçesi Marinin kızı ve In.gilterc tşıerın gidiame bal011~0 ıtatP"' 

kili.ses· de :rl kfuı k di alt adliye ve bütçe encilmenlcri n:ızartesi gtlnil toplanmak üzeri! 
pılmı: -;c aske b c:l r. vle or P- ma.zb3talnrım kabul etmiş ve 1932 içtimaa nihayet verilmiştir. 
lomatik ha.zır u unmuş ur. 1 . 1 

General ünlfonna~nı labis bu- s:e~n~es:in::.:d:en::....:.iti:'b:a:re:..:.::n~t.Ip_;__f_a_ku __ ıes __ •n ______ ~--~-------------~ 
Jıınan kral, bfiyük kllseye gelir -
ken, civarda toplanınu:ı bulunan 
mua .,am h~lk kUtle ... inin çılgınca 
alkışlnrile karııılnnmı:ştır. Kral, yn
nmda başvek~l general Shnoviç ve 
harbiye ve babny(oo ıuwn general • 
tliç olduğu hal· , askeri krtaları 
teftiş etmiştir. Kra m selAıruna, 
askerler, kıılp inhı içuıden ge
len heyecanlı ve gur bir sesle ce
vap vernlşlerdir. 

Fransa a 
Beygir eti vesika ile 

verilecek 
Vlş1. 28 (A.A..) - NnUonal radyo 

l.st&Byonunun vcrdlğl b!r habere göre 
yakmdR neşrcdi1e ek bir ko.rarnıuno 

f!e beygir ctt vesikaya tabi tutuln

caktn'. 

Krnl, killi:enin kaplSI önünde, 
:ıtn'etropolit ve yUk9ek kilise er- Ajanın bildiriyor: 
ünı tıu-afındı:ı.n kn.rşılanmıs ve baş DUn Eelgrr.dda cereyan eden bllcll· 

'letrepollt. ı·enclisini kraliyet tah- aclerın srrasil0 hlklyesl şudur: 
m kadar g6tUrmUştür. Halk tarafmd.uı evvelisi gUn ynpı-
Dı f Ayinin hitamında, başmet- ln.n tP..zahUrattan sonra Kral lkim .. i 

ropolit bir bit.o.be f.nı.t ederek mil - Plyer ih'tic:arı bizzat cıo atmaca ka
letin. GaDlı Knrayorgisinin h:ıfldi rar vermlşUr. 20/ 27 gecesi, garnizon 
hllkilmd::ı. .. Jarma karşı s~ılmıız kıtaınrlyle jandarma ve ınotörlU kı 
sadakatini teyit eylemiş ve genı: talar 11czo.n.Uerl, resmi daireıerı, so· 
krala doğnı flerliyerek iki ynnı:ı.· kak bn,glannt ve IdSprlllerl 1.§gn et-
ğmdan öpıoU.,tUr. mi§lcrdir. Sruıt 6 da kıtııut yeni Kraln 

~·ekilin millet hlta!>1 odaknL ye.ıwıu etm~ı:r, aynı zamıın-
Belgrat, 2R (A.A.) - Abnnn c.:ı. l{T'll.1 bey !Ulam .sini radyo ile r. §" 

elçtsi l<"'on Heren dün sa.bs.h baş ~ rctt .11 uştir. G~rnl Shnoviç sabah· 
vekil Simoviç tarnfmdan knbul e- leyin bUtUn parUlerln siyasi adamla• 
dilmiştir, Hariciye nazın N.inçiç rne c6rl1§'mU§t.Ur. Saat 9 d:ı Milli bir· 
1ngillz elçisi Campbell'i kabul et • ilk hUk~etı tcşekklU etmiş bulunu· 
mfştir, Sefir mütes.kiben Başvekil yordu. Daha 0 s:ıatte l'.alk sokaklaıda 
t.arafmdan kabu ledilmi1tir. krııl ve yeni hUk~met lehinde tezn• 

Toplanan naztl"lar meclisinden hUrat.a baglamıştı. Mağnzal:ır ve d '· 
sonra Başvekil HU beyanatta bu - reler ııçılır açıı:naz mllıt bayrak çe· 
lunmuştur: kerek tekrarlatıw~ardır. Halk alay· 

"Bu va.hh4 günı rde YugOOlıı.v lan c.ske grupln.rwn sa.ı:aı.mı bir au• 
milleti devlet "şlerhün idare tar - retttı kon§ıyordu. 
zmdıın endise hbısetmiştir. Son Snat ıı de şehir civan ahallBI baY· 
gllnlcrdc bu \'a?Jyet hokkmda te- raklarlo. gelmeğc :tıqladı. Şehrin mer
r.ahtlr eden itinuı.bnzlık llıııme hi"' - kezinde devlet dairelerini muhafaza 
metfnl tehlikeye dU.5Urecek dere - eden nübctçl vo tankların önünde bir 
Ml<!e kuvvetlenmiştir. Efkti.rı umu- halk kUUA ;yordu. Hiç bir !l~· 
'll yanlrı bu endişesi yllziinden bu- <lise vukub .,, btr dn.ml3 lr.an 

cfu:!tU d "~ikllkler vuku bulmuş- dökfilıne:mlşttr. BUtUn gUn her taraf· 
t r . Bu ~ndi ye bugün artık sc- tan .. y 811asm Kral, Yn§8.8m Yugos-
lıA ): lE!ur. Zh '\ majeete ikinci ıa , :nldnlo.n yuk.eclmi§, halk kUt· 
~~-fft ve sıo...-en ı.ıu·'- ~"~;Det. \ vya ·" !ardır • •• • ...... 
puw bir J un nıus dol3~ • 
nu ifad eden lctniştir vcl polls mUdilrtl General Stefa· 
hUJtt\.ınctl teş!dl efuğuın h\ik et . viç tar..tmdan gönd .. rllen "e kıı.m-

Başındıı. = ~tandıı.!jlara mn ·onlar içinde şehri dolaşan subaylar 
nt:.mma ilk t ede-rek kcııd!}f halkı nlzarw mul:ı:ı.Ca.znya e kltnnta 
pmlar8 m\lrn~ Vfl,7.\fe oltı.t\~m itlmnt glSstcrmeğe d:ıvet etmlalerdir. 
rtnden b"': ~ve dIŞal'ldııdn hü Arkalarmda motörlU kıtalar bulunan 
lek9tte ni7A1D vazifesinin Ylstcmck a:ıkert kıtalar ııehrin sokaklarıncL"l 
nıuha.za.fSSl etme, geçit yapIDli, bombardıman. ve sava.ıt 
k{ımete yardml 1armm \'atan tayyarele.rt §ehrin üstUnde uça.karak 
tir. t.racıınt ederek, beyanname atmışlardır. Her §ey blr 

yugoslı:ı.~;!ide d-e bıınş ve şevk w heyecan havası ve tam bir 
pervcrlllde ~ yaşamak arzusun- ltızam içinde cereyan etml§Ur. 
kendile~uz komşularmuzla. Bcl!?J'Bt Sofya i:f!lclonu kapalı 
dostl~erimizi mllşkül bir şek- Budnll('ııto, ıs (A.A.) - Bucınp~ .. 
da Jneook tezahürlerden vaz. te, Lubliana, Belgrnd ve So!ya aro
m!erini ricıı ederim. smdakl telefon ve telgraf muhabere· 

4ereden olursa <>.lsun hl!: bir te- len kcsllmiStir. 
..tr altında kalmamruım ~ dtişibı.. lnı;iliz krıılınm tebrlkf 
cesiz harekette bulunmamanızı is- Lon~ 28 (A.A.) - lngUtcre 
terim. Yalnız kendimizi düşiinerclt Kro.1I, Yugosl!ıv KraU Piycre lıararct
mUstalrll ve vakur knlalun. Onü - il bir lı brilt ve temenni telrnı.tı çek
mUzde1ti vazifelerin ifasmdıı mu - m.l§ti:. 
vaffaklyetin ilk şartlan katı bir l'raıs Pol Athıa.W 
nizam ve dilrllst btr hatu hare -
lı:ettir. 

B lgnı.d, 28 (A.A.) - Dtln saat 
2 ... 50 de kenar arzusu ile ve allesilc 

Naipler htifa etti birlikte Belgraddruı ııynJan Prens Pol 
Bel~ 28 (A.A.) - Prens A+!nsya. muva.ııalat etm~tir. 

Pol ile niynbet meclisinin diğc<r a- ELÇlLtR. ô?-.'"CZ..'DE NVM.A l.'tŞLEn 
za8I tarafından krala. takdim edilen Bclgrat, ~8 (A.A.) -D. N. B. 
ist.ifanemenin metni !JUdUl': ajansı bildiriyor: 

Majeı;te, 
Milletimiz için mfişkül olan şu Perşen'be günü Belgrat sokak-

anda tidarı elinlzc almağa sev- la.rmda Alman.ya aleyhinde nü· 
keden ıtd>eplerin tamamile yerin- nayişler yapılmıst,ır. Evvela ti
de olduğunu takdir eden naipler niversite •e yüksek mektepler 
aa1 ·~yetlerini emirlerinize limade talebesiyle lise talebesi ve diğer 
bulundururlar. gnçler niima)'İş yapmıştır. Bu 

Alınan konu5an t \tıı; efçl"i tezahüratt iştirak edenler elle-
ynrn.' ndı rinde Yugoslav ve lngiliz bay. 

.Belgr.:ıd, 28 (A.A.) - D.N.B. blldl· rakları taşıyorlardı. İnc<>iliz elçi-
rlyor: liği önibıde de tez::.lıürat yapıl· 

lııveç'iıı Belgrad elçisl M.almal elçi· mış ve elçilik tarafından beyan· 
llğin l't'8Dlt owmoblll ile ~hlrdc dola. nameler dağrtllıruşbr. Nümayi§
ID' en nUmayJşQller ta.ratından dur- çiler IJQzı Alman teb'.'lasma da 
durulm~tur. 60 yaşmdn bulUllan !s· tecavüz etmişler ve Alman tu. 
~cç e<çısi nlimay~Uere Almanca m-c-

1 
rizm bürosunun cartıPk" nlari:;le 

ram ıırlatmağıı. çalıştığı srrnı ıı. otc- Alınan hars birl:ği bürohrmı 
mobilden çıkanlarak yere atılılll§ n tahrip eylemi.c::lerdir. Şciııin mü-
yaralan.mr§tır. hiın noktalan askeri kıtalar ta· 

na.,vekJI mlistcsıın nazırlar rniından tutulmuF,tl.U'. Alman t.e-
liye edildl ba'1.Bından birçok l.adın vo ~· 

n I&'fad, %8 (A.A.) - O!l: ğun iltica ettiği Alman elçiliği 
"61!?7 .M rt geccsı tevkif edilmiş bir po' kordonu tarn.fmdan mu. 

olan sabık hükOmct Azası. sabık baş hafa.72 ectilmekteclir. Dün i~ 
vekil Tııvctkovıç !ıarJc, serbest btra satışı menedilı:nişJr. Şehir l1a· 
kılmr hl'. Sabık Belgrad polliı mlldt> bilinde telef on ınubaberc1 c:ri sa· 
ri1 • ·~iç de hfil mcvl;ut bulur- atlerce inlutaa. uğradığı gibi so
mak rur. kakl. rda seyrisefcr de münk.ıti 
:tfoskol'ıı elçi f dahllile nıı.sm «>ldo olmuştur. 

Belgrad, 28 (A.A. ) - Ba§Vcki Ge- N J.IA PEIIDELER1 
ne al Sımovlç, devlet nıı.zırl.ıpna ta '!R'I'ILDI 

.; ytıı e-:ın n aıı.bık l.Ioskovo. elçim Gab- 'Bc1grat fB ( A .A.) - D. N. B.: 
loviçl ırtıratıe Be!,."Tada davet etmiyw Yugoslavyanm muhtelif bölgele-

?· Ct:ı.brlloviç, '"loskovadav harckt>t 1 rinde sinl'm::ılarda Alman akti.ia .. 
t !"'da ın~Ur Kcndüı Ml'carlstan taqkl l!te filimleri gösterilirken tc"ahü 

hımııo •avyaya dönecektir. r"t vukulr'm11c;, pP.rdelcr yırtıl· 
.,. l f'brrıoO, 28 (A.A.) - O!i Fransız mı~ h ~1 • ..:a1,) .. I r kn·1lmıştır. 

Jn Brit. 

Japon hariciye nazın 
ile görüşt:ü 

Hatip bundan sonra, menfaatle- kraliçesi Victoria'nın oğlu Edim- beklemediği bir cephe t, ~ • 
r:lnrlzi sulh yolu lle korumak için bourh Dükünün torunudur. sı muhtemeldir. a ı:ı ı • oıı1' lı' 
yapıla nçalrşmalara rağmen istik- 1 Binaenaleyh Y ~! ı;nııll rJ>'i>' 
lAl ve hürriyetimize kal1)ı V'lku taarruz etmek ı.stelılb· ıcr ~ 
bulaca:~ herhangi bir tecavUzUn 

1 A'man har·ıcı·yes; şündUn..">Cek pekçok şeY r çf'l< ~~ 
blltil.n Türk milletinin mukavemc- i leccğt gibi kollıırıtı6 ~ ıııOJXl1! 

a tile karşılanacağmı söylcınlş ve rm tnkılnınst ıU pek~~ 
Türk ordusuna ve Milli Şef tnöntı- Paktın mer'i olacağı ~ _.1 

ye karşı biltün kalbçe duyulan kan'4a inde ' • . ,. f 1IOSU 
tsu 

Italy dan sonra Vi§iye 
gidecek 

Berliıı, 28 (A.A.) - Stefa.nl ~ 
jansmdan: 

Bu sa.hah Japon hariciye n.azı:rı 
Matsuoka, Fon Ribbentrop ile gü
rilşmilştür. Matsuoka, hariciye ne
zaretine gitmeden evvel lkttsat nRr
zrrı Funk ile de iki memleket anı.· 
smdaki ticari mUnasebetler ve 
h.ı.rpten sonraki para mcıecleleri 
hakkmd görli~ll.rtür. 

•dntsuoka, yarm nuı.re§al Cö
r.nf;i ziyaret edecektir. 

Vlş!, 28 (A.A.) - Japon harici· 
ye nazın Matsuokanm Almanya ve 
ttaıyadalti .seyn.hotinden eonra V~ 
§1.yl ziyaret edeceği bild.l.rilmekte
dir. 

llerlin 28 (A.A.) - D.N.B. bil 
' diriyor: 

Bitler, bugiln baş-..:cltlilct daire
sinde Jaoon hariciye nllZil'I Mat.. 
suoka eercfine bir öğle ziy.ı.feti 
vermiştir. Bu ziyafette 02'ıCllmle 
rny!un~rc;ıali Göring, hariciye na
zırı Fon Rı'bbentrop, büyük ami
ral Rider, Mareşn.1 Fon Bra.nşiş, 
Kite!, Fon Bock, Fon Rwıdstedt, 
Fon Ledb, Fon Kluge. Fon F.!he
nan ve KeS3elring, doktor Göbels, 
Funk, Dr. Lambıen3, Rosenberg, 
Dr. Ditrih, Bubler, Borman, Dr. 

~yli~~~li~ 
nr hazır bulunmuşlıı.nlır. 

Ziyafeti müteakip, Matsuoka, 
HiUere Japon çiçeltlerlnden kud -
ret ve refah temsil eden bir~
tenk hediye etmiştir. Hitler, Japon 
demir işleme sanc.tmm bir §Slı.ese
T.i olan bu badiyeden dolayı hara.
retli minnettarlığını bDdimıiştjr. 

inancı tebarilz ettirmiştir. 1 QI iZ 
Kütahya, 2s (A.A.) - Bursa. ıb>'or 

mobusu Muhittin Ba."ıa Pars h~- Nu·· mayışler Atlantiğe aÇ _.ıV11e~ 
evinde bir konferans vermiştir. . 28 (A.ft..) ~ oı" 
Son dUnya va.zl ·eti karşısında Tür DV~ınto~fiııertnde be) &.tJ ~ 
ldyentn vaziyetini tclılil eden bu Protesto edilecekmi§ d ğuenız ~ e ocn1Z lı~ ~ 
l:onfenuısmda hatip mihver dev- u na. 6"r , tarafıll /.~ 
ıetıe'rinin hakiki maklıatlarmı Y~- Bcrlln, 28 (A.A.) - Yan rcsınl takas~J11ınmııe~,a fl'Y 
ni n.izrun adı altında kurulmak ıs· bir membadan bildiriliyor: dayn da tei} ksrŞI :ınUC 
tenilen kurwıuvu.etai cebir ve ta- Bugtln Alman hariciye nezareti donanm~a 'kedeccl(tit· ~~ 
hr.kkUm rejiminin mnhi.retinl an- mnhfillerinde Yugoslııvyadan ge- arttırmaga ~ gcıcıı ~ ~ 
ıatmr:ı, buna. karşı teslim olan ve- len mtitentı:kız haber erle Belgrat.. \ Cebeli~d ntzdel:i tııgi"!u ııtl! 
ya içten çöken milletlerin ft.ktbet- takl vaziyet hakkında çok llıtiyat- ne.za:nı.n, .• :.17 bir ~t~ !,,..~ 
lerini g5stermiı>tir. Muhittin Ba- kar davranılmnktadır. Bu mahfil- masmm bli,. ..... dedir· lflb:!l Jllb:J 
ha Panı sözlerine devam edfrek ter habeıler muntazam bir şekilde nçıl~~i nly~ ı;ırblJSl~ ll~ 
bir gün sulh ve sUJ.~dn.n ayrılıııs- alma.mn.dığı için Yugoslavyadııki dan ng rciııı;nt!Jtte ~ 
ğn medbur btrnktlırsak bilelde- 1 vaziyet ha.kkmda bir hUkUm ver- ı donn~mm a e1t u~ere e.ıı ş 
riniı:in znicir değil ancak kılıç ta- 1 mcınln zor olduğunu söylemekle 1 tına L!tıro.k e~a liıJle,nın~ nı 
şıyacağını i~aretle demiştir ki: iktifa c~lerdir. Gelen haberi el' lundugu fr11:rııırda _o~ı:.ı ~..!. 
.. Biz zekfunm, bissimlı:l bütün mev arasında görülen tczııtlar da bu hu- ~~!rt:ır. ıı. :ıııısı J..ıO'- JJ!lfl'. 
cudiyt:Umizi hudutlarımızda topla- susta bir mütalea serdini büsbü- , 'Kıng ~orc,, zı:'tiirnıudUT·~· 41 
dık. Sınırda ne kadar asker va.r , tiln gUçleştlrmektcdir. 1 Amenknya go:;:;la ıxıüccbl1 jlıet,d 
ibiJmcm fakat on sekiz milyonun 1 lı 14 pusluk top . de eıı 1'1- ,., 
nilııı lınanı a:znmeti orada bekli- Sorulan b3Z! sualler tızerhıc Al· Den~ mahfı\lerill~ ~" 
yor 'orada.ki erler subaylar koınu· ma.n hariciye nex:ıreti bilhassa Yu- ehemmiyetle kayd .tJıll~ 
tan:İar biribirlerine b8.ktıklcı.rı zn- go<'...lnvyndaki diplomatlara kal'§l tikte hareket edc:1 eııııu 1ı 
man Çanakkaleyi, 1nönünU, Dum- 1 yapılan nümayişleri, ezcümle ls : Schıınıh~~ _ve oı;;t,ert'ıı_lll.Al~ 
lupmart okuyol'lar ve bizler mi bu- veç sefirhıe yapılan mua.mclcyı nnı takib ıçın tnz esi JJV~ 
dutaı.rmuzdan dil.smanı i<'_.eri sdta· z!k:rctmiştir. Bununla be~ sal~: müfrezeler gönıt rlII 
cağrn asli diyorlar.,, biyetli moluımlar bu h~elenn d•tSU 

Burdur 28 (A.A.} - Deni::li ta'bilıtile Alınan hUkfuncti tnra.f~ B ' r Or " 
mebusu Necip Ali KüçUka., dUn bu- dan btlyfik bir e.lfilta ile takip edl1· U .1_ 
rada verdiği konferansta "Tfirki· diğini söylemişlerdir. Alınan dev- arcıf• J;;, ;;.' 
yenin bugilnkü vaziyetini, harict ıet m!'rkezinde bu hfı.diseler kar- (Bas t l<~ / 
tehlikenin huduUarrmıza kadar B?Smda. Rimdilf.::t bir vaziyet almak- meriyet hakkınd~c ~JP'~ 

".ılr ;;... .r.1;%. • '!:'-- ... _....__"'- .o&&.....,. "uı, Jl\.-~ ı.•l 
...... "b'"l:"&U.Q;.llU lza.:ti aereıt tol"" .. k u.ıoer uw;ı suallere cevaben de r kt·r ~~ 
biltünlilğllne v.e isb'klfılimire yapı- Ahnanyanm Belgratta herhangi ya ıırzey 1~ y'ui;osia\' il~..A. 
lıı.c:ık herhangi ~.r t.aarrum m • bir teşebbilste bulunmadığı ve tir ~nW:adald •e gô!C• _Jı j'ıl~ 
hakkak mukabele edeceğimizi söy- hUkfun tin k d' !"""" ~-raf d lcnndeki kanaa.. . .... 111, :AA.ti' e en ı se ...-.u ... m sn darbesi olmasn. id• ~ re-r 
lemlştir. Hatip Türklyenin kimse- imzalanan muahedeleri yırtmasının _,.ıd.ı _, 
ye tecavilz niyetinde olmn.dığmı mutat olmadığı bildirllm.fşt!r. ~rarlamentosu :ı--- ı:tif t'if 
fakat yeni akide vo cereya.nlaruı Yugoelavya.daki Almanlar aley. 1

• lızerinde. •Je 1!.. 
yeru nizam nsmı altmda dllnynyn hin . - Yugoslavya k!ı:ıdtJ ır 
yeni bir şehre vermek JstenildiğL. e nfim~yişk!r y!pıldıJJ hakkm- yik icra etmek ınıı. ta~ ti'' 
ne göre böyle bir h reke e Jaima 1 dnki ~nlcr mfiı:ıbet vakala.rla dutlarda Alman tttıtb~ ı:'...ı0· 
bilyülc bir basiretle i Uzar tmek t yyUt etmıııtiı. Almanya bu va - haşşildünü bi' Jırf'll it ı~( 
• ..... .. AA:.ı;.;..; bir ~ d~ ril ı kalan pro .. rsto edecektir. Kezalik leri il tiyafüı ka!'f!l!~ ·ııı'1 ·.11 

Al . ht ıcap .. ,,..~uu !ıfU'A e o yeni Yugoslav hariciye nazrrmm .... . re!( ~.ddf ti'~ man a \! a 1 ar izah etmiş ve böyle h1: tanrru:r. o- Belgrattaki Alman elçisfle bir mil- dır.l ue.rck şar~ ~çftl C,jdtı~ 
J l~ ol~ ~ bir kale gibi lnka.t yaptığı da teyit olunmakta.- dut.armda~ bu_ ışı ri :rıı~-~ 

Buda/J€:§te 28 ( A.A.) - Tass: Mllll Şefimizin azız ve mukadd~ drr. Bu g8r(}şmenin bir suale ce- mı.kale guçlukl~ ~~ 
.Matbuat mahfillerinde bildiri!- 00.ynğı altında mUdafaa edeceği. vap olarak mUlaknt m~uunun Bulgar ordusu, ) u;r,eftt :..d~ 
diğine göre, General Antonesko mizi. işaret edm-ek sözlerini bitir- malQm o!mndıi;'l, bu itibarla bu hu- ~a.rma terkctnıClt 1ntııl-~;'1 
26 martta Romanyadaki yabancı ~- ı susta bir şey sBylenemlyeceği be- rıstnnm merkez lll ~tı!!~ 
matbuat mümessillerini kabul e- Çorum, 28 (A.A..) - !çel mo- l yan edilmi<ıtir çıkm~tır ve hclell nl ıt }~ "' 
dcrek yaptığı lbey~tta Viyana busu Ferit s~ıaı Gi\vcn ~Un. ak- Yugoslaryn~ Viyan<>da imzala- civarl~nda kala~ IJ1l1C~ ~ 
hakem kar.arı muclblnıc.e Mac.ı uam burada. Dllnya vazıyati ve dığı üçlü pP.ktın meriyetc girmesi tadır. Ş•maldcn bıf ~Jlyııl} ~ 
ristanda kalan 300 t>:n Transil: Tilrkiye,, mevzulu bir konfcrcns için tasdik edilmeal 1§.zıru gelip Macaristan v<: lt<?1de011· ~ 
vanyalı Romen'in halen esaret v~. Halkcvini ve önUndeki gelmeriği hakkında oonılan bir su- mek meobunretill ~I f7. 
şartları' i inde yaşı.dı. bildir-1 me dolduran binlerce ~alkm ıı.le de bu pe'ktm imzayı mfiteakip larda ise esasen 1!" ııııı~ıı.~'' 

· ti ç gmı bUyllk blr nltı.ka. ile. tnkip ~ttiklerl meriycte gireceği hakkında bUkUm da bile hiç de iyı 0 • ılJJ!.ıı,ıı 
mış r. bu konferansta hatip ot:"Oumuzun 1 . . k liı.t · d' ancalt J.ıv~ 

General Antoneskoya göre, kudreti1'!3 hll.ldlmetimizin d _ er ihtiva ettiği cevıwı venlmiştir. ııa a , şım ı, deJl" ~ 
Macar makamlan Transilvanya- 1 tedbirleri izah ve Milli Şefi:i~~ ~u sebeple palı:tm. mer'~ ohnnsı i- rın bu .~emlek~:rotdı'"'tl" 
daki Romenlere iher nevi fena 1 etrafında Türk mllletinin nrzettiği çın tasdik edilmemnc ıuumn yo3i ~ara. gonderme ~t3dlt~ 
mt::ımclelcr Yllıpll"'a.ktadır. Ge- sarsılmaz brliği ifade ederken Ço- tur. ımı nakle yaram~~ 
ner.:.I, Maca.rlarm bu h:ıı.ttı hare.. rumlular bu ifadeleri en içten coş. 
keUerine binaen, Roma ve Beril- kun teuıhUr erle k~ laJruflUr, 
niviyana kararmı tekrar tetki· Balıkesir, 28 (A.A-)- - Buraya ı;c. 
ke davet~~. altsi takdir- len Rize mebusu Fwıt Sirme.n verdiği 
de Romanyad::ı dahili bir infilak bir kınıtcransta "dllnyıı. vaziyetinin 
vukubu!r..bileccğini, Tm:rısilvan- ıııon Yillard:ı. gcçirditf ııeyrlnJ aıılata. 
ya meselesi halledilmedikçe Av. rak daha çok evvelden bütün tehlike. 
rupa.run bu kıammıda süktlnet ıcrt nazıın itibara alan TUrlrlyenln bU 
mevcut o1amıyacağmı bildirmiş- tUn tcrtibatmı lkma! etml§ olduğunu 
tir. TUrk ordu.sunun ve kunuuıdanlarınm 

Bwiapest Entesito guetesi, eplz rnllcnde1 ım ll.ıyctlnl tclıarüz 
Generahn beyanatmr "Romen ettl.ruıifUr. Hıı.tip Tllrk mllletlnln bir. 
devlet reisinin garip beyanatı" Uğtne tema.ıs ederek istlyen mlll Ucrlu 
b~lığt altında neşretmiştir. bu milletin ıs mllyonn ölmeden bu 

Ga7.ete bu beyanatın Buda.pc§- memleketin fetholunamıvaciı.ğmı bi~ 
t.ede h yecan uyandırdığım :.a. mcıerı lAzmıgeldltln' eöylemi§ ve 
ve eylemektedir. eözlorl:nl bitirirken demiştir ı..-t: 

"Her §eye rağmen blr gün vatan 
tehlikeye maruz kalına baı;ta lnf. 
ntlmllzdcn ve ynksckleriınlzde AtatUr. 

Bugün Sınemasınd 
2 Büyük Film Birden 

1 -TURKÇE SOZLU ve ŞARKILI 
oO. 

11 11 
TUr1t &117.ı ile e:ı.onııeıı-. Türlt nmsikhılle ~ fl ~ 
En güzel Tllrk llll'lolarJ~ le s ı :nen bir ŞARK ' 

Seıı.nsJıı.r: 2 - 4.~ - 7.30 ve 10.Hi tı 

2 - Arzu unıumi Üzerine 

1 rna utiuk 
ceplıes nde 

kUn tutuotuniuğu meşnleden kuvvet ~-~~öill~~iSieıı.ııiiiiınİrt:nlm261~S~~ü·.il,3ı\mı·e~8!,Sl~OldamrJl'J~:: 
alar&.k bir §im~ek gibi çarprşnc:ı.ğız.,, ) r.ı 



e 

~ "19-
~::-kJ duyguya ta· 
ıçıı:;den d~~l . galeba 
l'Uu: .. ~l~gımın sesi 

'11~ ~otun rüst h~rekc.t 
)d ıı? So~ında gebe
~~: Ya. benim ilik. 

'tr-~ scr"lnur duşu, .:-
aıtc.ak ) le a1bıki ı:u· 

~~a.n kıcak elbıse!er i
~ a.lll'{IR ~ doYtnuş \"e 

d;.~ ~U Uısa.n:ıarın kn.fa. 
~"'lllit." etek lllka felae-

hagtaba.k 
.\t..... 1~ nabzımı bı· 
o ""'11llı 
l'ljJd~U:Ok· dedi. Bel ~i 

.\ç ' nabzınız yava§ 
ı,._lllı .. {}~ 
~a .bir k Yorum, dcd m. 
L~Vıt ''•~tutu ıçınden bir· 
.:""lllat - tı: 

lıt §1.Jn 
r dedi. ~~lı.k safran~::ı 

el't ıaıtl 1Zi Orlean'da 
Orid n merkezine ·· 

~rler.a tnUmkUn olu~~ 
\lltıJ Ut.' ~~tUnUzdek•leri 

etınizj erserıız ceke .... 
k~İllıde çıkarınız ı:la ka· 
u l'iııı h kurusunlar. 

~k:~ bir ~ken yaptın,. 
tılllle ~. mada vut -

~letqtik goznJeğtını bir 
~ YUctJQ Sobasının llstii
~rı .,. uın.U.. .bu iyı yü 
~ ~ ~ erdıgı havlu ile 
'ahlı~ ar uvaladım. 
~~ Vctr~den b~ka iki 
~ılı. ~unlar iki si· 

ıı ~~ bakıcı. bun 
'6..ı"' ~ rdrnıam kur 
ııı;~"di. \'araJılar oldu-
~ltı-. ~if • ralıları 

\.~ 'ııc ~~ 1 J~rınde. dispan. 
~" iti d ıvorlarmış l 

ki ~içe bave"'ln hak 
~ltııı Stslerı çıkmıyor-

~ le.nerfüslerf du· 

yarası var. Temenni ed~lim ld 
vaktinde hastahaneye yetipin. 

- Siz de Parisli misiniz? diye 
sordum. 

- Hayır, dedi, ben Lil'llyim. 
Nerede, biliyor musunuz. Ta şi. 
maide, Belçika hududunda. llk 
önce biz istilaya uğradık. 

- Aileniz şimdi nerede? 
- Bilmem ki... Ben o zaman 

or=.da değildim, Kız:ılhaçta çalı· 
ıııı~ordum. Fakat gördü~ kom 
şu1arrnızm söylediklerine göre 
hahamla annem Lilde kalmışlar. 
Tahlıye emri geldiği sırahtrdeı 
babam bana bir mektup yazm:ş· 
tı. Ne .:ı.nnemin. ne de onun. evi
mizi brrakıp cılrmıva nivetlı ol. 
madıklarını sövliivordu. Evli 
kızkard~şim cenuba inmiş; fa· 
kat nerede olduğunu bilmiyoı :..::. 
Erkek k..ırdeşim asker; onun da 
e·ı"li bilmiyorum. 
Genç kız ·r el!ketJerin heosini 

o kadar tabıi karşıhvordu ki me· 
t.ar ... tinı ic;rrden takdir ett"m. 

Bu e.sna~ otomobilimiz d..ır
mııı:tu. Camlar buz1u olduğundan 
d·~::ırım • öremivordum. Ge·' r 
kız t efonl" of0re ni,..in durdu. 
ğumuzu sordu ve volun tık:. 
o•dtııTu h'l~""rini aldı. 

- bh hakavım. ne var. di) · 
rek kapıyı ac:tı ve dışarı atla~ı. 
Şoför, yolu artınn~k için mUte· 
madiyen kızı 1haç ara "'a1:ırr•a 
mahsus düdüği.ı <'ı!lıvordu. Bira:t. 
evvel beni taş1dı.Klnrı en alttı. · 
sedyeye yattım. Uyk ısuzluktaı 
gözlerim yan yordu Hemen vü· 
cudum.:ı tatlı bir Eevc:e'dik geldı 
t~Im ~eeçrken. üstümde vnta 
iki 7-avallı \ aralıvı da cfü"'umr.ı 
yerek yolun daha uzun zamnr 
aç.lmamasma dua ettiğimi hatır 
l:yorum. . . . . . . . • • • ~ 

\"...~. lltıaıı olmuş n:u? Beni uyant rmak ~aliba r,ok 
'~eıı b zor olmuı:: ki. J;!'8zle,.fm açıl•nc •. 

. ~ı. aa~ka vUz 1-'şl b~~ımda boklivenler birer "oh!'' 
~ •. ~~~la . Tllız. şu Ust· çektiler Geıır hPcıtabakıcı, tebe..:· 
~~~~ha~ ıhtıya~Paris. sUmiinü takmnrak: 
~ ~ il ora lll'ınnd1W çok - Rahat uvıır~·ınuz mu? c.:. . 

l bJ<.:. ~t,lll daki lokantası· sordu ~onra usul<'a: 
".:~ ~tıa ~eln iş· o _ Biz bu ka a..,.a.n ileri • =t 

it il ta llJ, 'Halbuki ka· mivnruz. Bııı::ka va~M-ır a rr.ak 
'-"~(fı Çthr mı? Paris· i"in tet·rar Etamp• dönmek em. ~~ ~arala ., 

l o)d nnııvncaktı rini aldık. 
Uk<'~ ağır bir _ Ya bu varahlan r.e y.;ı.pcı 

"'"- l cak"4mız? diye sordum. \d •&r; lllarına Genç kTZ aynı mil. ~ik, aynı 
'140 koruyucu tebessümle cevap ver· 

~. ~ l1e .. ·ı çuval dl: 
~' «ı ecck r n,.,,•mm ''m 

-- fırııu Ilı lıttrı •rının ivleyebl-
~ı.._ ~llfl!ı::lediyo ik tısa t 
lti~_..,e n kati olarak 
~ ~;:cıtaı~~tak ofise bil-
,_llU!clttı lttn!nrınn vo· 
~ tırr!,~nde 140 bi.s· 

E eşer dakika~ık 

( Haa tarafı diinkü sauımızC.: ) 
olsun. l..n.ıik. yUzme, uzun atlama, te 
nıs, voıeybol.. Fakat mutlalta bir 
Bj)Ol"CU. Niçin? •. BUDU benden daha zl· 
;ı,'llde bızzat B1zc yattıguıız yer aöyll 

· lJ~-..ıar.na gUnde 
fb~ııra h ınu, arlarının 
e~laı er fırının çı

te\'tl arın klınlcrc ve 
~e h~,ecıııeceğtnı bildi- ,vccl"ktır. 
, 1nı.)ap1i:nrtınrştrr. Bu lis- l>Ocuce, Amerikalı a.UeUcr ben~ !"f;! 

)~t. Ve r.rancalalar: füze ettiler. Cin Seküin: 
\..\. ··~y~lt dığor mlles· - Naaıl olur, dedi. Kadmlar araaı it&' , 1 tir. rlisk oampiyonluğunu kıwuıamııdığım 

~&.... er de U lakulrdc Amerlkııy& adım bile ate s· ı;oacetıercı: §terlleri- D"am. 
)~ne ..n..' Yapılan 1çerlerinae en lyiaJ yine Heleıı 
~ erı~ "«ıi francala 
~it oıa dağııacaktrr. 
~ tt1 !', bu ~lam francala 
~ ile ztın~ a ancak ta. 
~ '<JllkUn olacak-

~ ~Ul ba-

~t~ıt 
.~~,i ~ra.deniz 

\_ ~l tlıtı ti. .. 
; ~~ e edildi ınırı 
~"'Ilı~ ltıe~ı 
~1 ~~'!'ad erinin oturduk 
ıı.~ t hııe8~:ı~ tnedrcsesi· 

~. ~I~ ltı hıU &.rnr \rerıl. 
ı."-'-1: 1.ecıthnl§~abhide 5800 
\:'..'(\ "lltıtı b tır. 15 gtlne 
~ • e1e1ttr~lanacaktır. 

~· 'llloııı lesısatı, ban 
~~ ft~arnu ilave edile

Pencere ac;ıta.. 
\ ~ıeı · r •~ erın de tarnı 
~~ r 

~~irıosurıun 
~~ duvarlar 
~11.,!:leurıun 

~"'11 tlarnı arkasında· 
bfb l>l'oJe hm YaNhnl!l.8.J 
ıı1 ııl'l!, ~tırlannnştır 

ltı ltıı.. ıı.le edll'!l"fs 
"41Jateıı I 

aatıyetC' 

13ravndı: 

- Benim esmer dclll<ıınltr::ı, diyor. 
cıu: b~raı: enbırlJ olunuz. Amerlknya 
dönerken! Amerlkeya dönerken! .. 

1 Ve en gtlvendlflm Ayrın Leskov · 
- Rica ederim, dedi, sız onmplyil· 

da spor için mi geldiniZ. yoksa ~k 

için ıııi T" 
Bununla beraber be~I ete itiyat! rı 

r.ı blrdenbire btrakmt~ardı. Yahut 
bir masada oturur ve konu§urke.n ona 
la.bip oJuyorlar; fakat bahiı qka ve 
yatağa gelince tıpkı bir ta.§ giW bıı. 
reketsı.z kalryorıardt. Yaııl Helen 
Brav:ı da, Cin Bektiin de, kü .Uk Nan.. 
si de ş\alun vt bunun için değil, ile· 
men Ç:• tes! gUnU Olimpiyada lştlrll< 
edecekleri için kuvvet sarfından ccld 
niyorıardı. Bcr de kızdım ve hepsine 
ayrı ıı.yn §Öyle dedim: 

- eu halde btıtt!ıı Ur.ı diniz sizde 
mahtuz bu kadar kUçUk blr kudretde .. 

Bunu eöyledlm ve §iddctle dı§an 
çıktım. 

Erte."ll günU tçln ne dtl§Uneblllrıs! 
niz? :eızım Amerikalı ~l:o: aUPtlel 
acaba rtkorlannı kırdılar mı? Maa
lesef! • Be§! de kendi aahalarmde 
mağlüp olmu§lar: dl8k te, urun aUa· 
ma rekoru da, 200 metre de ellerin 
den ı:ıtmi§tl. 

lc;erlulnde en fazla Ayrm Leskova 
4cıi1:tımı stıylenıem lnanmıa. Mil! 
l.esk.ıv'un mavi gbzlerl Adeta Keyool 
mu§, fakat içcrlerlne mavı birer dam. 
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1 Nı• a ıa .. an.ar 1 
Hava Kuru11u .. a 

t 1oerruJ3 
bu unan ar 

ugoslav istiklal 
mücadelelerinde ll'allJ:t.e .NlkAblallaıllar: 

Ankara Oeboolde oturan D. u,·. Y. 
telliU wrmuru A. Fwıt Kanıbulut ile 
Meııuıaı. 8cfe.r, K.ırk9tl0lue Ne.rer ııo· 

!takta oturan Ktmyııı;cr M. l':sat Ç.o.m 
dJU Uo a)'lll yerde Em1ntı Feıiuuı Gü· 
rel, )lallye memunı Ali H"ı:ın' OUr· 

Türk Havıı. kurumuna. !stıuıb11ldan 
yentdaıı teberrUatt.a bulunan mueasc. 
wler ııuntıırdır: 

Aııt.6.!ya nakliyat anban "'XlO, A· 
nasl..ls Paakalldis 1500, Anesu Keşi§· 
oq'l-1 1000. Gevrekyan Ailcrsi 7110, 
Uı~l!I~ Talip Kw-lı; 500, Aziz I<"aı• 

tınn :ıoo. Yakovnı:ı Papazo0 lu 500 
Aleksa.ı<!ro• lstavridJs 375, A.rtJn ç:c. 
kezyıu. sıo, Mihal Vasil Karadelloı?lı. 
300, Atıraham Ke§t,,yan 200, Abdullat 
IdehmeL ve şerlkt Torna 150, A ''11 

Ş:ısa ı:.:5, GUmUıoğlu Biraderler 100. 
Mehmet. Ersin 100, Mehmet Ncşot 100 
lira ,.~rmı~lerdir. 

Karay org ~~vic er 
soy Ue Hikmet. Kıllıuıt BUyWmltao3, 
Kunduracı ~L KAT.on Jul( ile llacer 

Blnblrr;irek, Dolrum:ıeı MumHt"r 'l'e
wur ile Yicdım, Berber l\IUkerrcın 

ftlndiık lk E;ı;m:ı, Eıınaf Hüseyin He-
5<.~der ile Suphlye Kayır, Am le Ha 
bil Akçe l!c Resmiye Anettn, ı~ız 

AU t;."llJ' Teker De A3"4' Akyüı: Ber
ber Mmıtafa Kurdeış ile Hatfoc Oli!er, 
K.eelc.i lUuh!Jdln Tırpan Ue Sabri;te 
Kurtar, ~:ıför Harudl Erdan Ue Um
mtlglllsiim Cankoadu, Makinist l\lu· 
:r.affer Tatlıdil llc 11. Feride GU\ n· 
IJJ', t;~ LI ıı, l.sUlmbcy ınnJıalleshı<!e o 
turan Gedikli erba' CcmAledilln Işıl•· 
saı ıı,• Kadriye Kerer, Trabzon Boz· 
c.epede otunuı Tt"ğmen KAınU f'ethl 
ersel 11+" aynı yerde Ane N"''l\ı Ouo 
~ I>< ktor (yedek aulıay) Ahmet 
\kçıı.b..'ly De ıWkJye Scrtpoynu., E
reğli Uerplçluınode oturan A.llkeri 
matrıl A. Tevnk Berker De Becırtye 

llanlsnlı, Adapaz.an E\·kaf memuru 
Sırn um-en ile Kadriye l'umuk, Şeh
remaneti camıı ocrıtte, Slnoma ma· 
nlnlst1 l,'l:iyaz.I Gl\rKl De Sııadet Kı· 

,•ır·t•.ıb. Elelıtrll<çt Şaban Şen ile ()&.. 

mil>i Zurııacı, l"ağcı Seyit BWbUJ Ut' 
Halime şayan 1'opha.sanoğlu, IDÇI lll\· 
oıeytıı 1'at(le1e.n lle Fatma Uluöz, Şeb 
rcmlnlııdt> oturan Dr. Yakup O''°n ile 
fl'l'rld•• Aytuıuı, Kunı yemlKI Kl:r.ım 

CııPr ne Nurlye Hayrakçı, Berber 
\J:ıııet A.kgöl Ue Saide Atakan, Kart 
\'ede otuıan Sv. Gd. BaıtÇavut l91Ulll• 

t':ıı;c:uı ile Zehra Nertmsn, O. O. Y. 
ıa Nezaret(I Em.in Sf!Cdet Tekcan lk 
\l.ılibUI~ Kataç, Tatlıcı Melıme1 At 
, 1tıatlı Ue Ayoe Aııl.uı~ Keçtbatun 
l.,kırnıııı•~da oturan IJr. Oımaıı Hll· 
mi ıs<ı•·•t lle Ayşe Nebahat Ergin. 
Ko•r ıs~unc.ıu lıım:ıll tlhan Tina) lle 
vııınıı~ öz.gür, tu •iye eri tamaU ôz. 
ten ile Saniye 6orcan, Şoför lanınır 
$lilbE'k lll• lbsane ı•olal, Kumat tab 

Yazan : NtY AZ1 AHMET 

1 rtka .. mda memur ~I. MIUllp Akten ile 
ı..em'an Bsrutçu, Dokıımaoı Nuıttı 
re:r.ıo:ddi Ue f'cblme Dizdar, Çlnlrl 
\Jıınet Ue l\IUrlıvvet Apl. Avcı LOtfı 
Hahmovtç llt" Ay"'-' örek, laı. Maarll 
\ludürliığlinde memur A.U ul<Al Sa
laıryn Ue Semlhn Çelik, Kaamı GUva• 

nı Oensell s. da oturan l'Uksek M 
• l'Dt'.:t no Muı.tata Sedat KaeMtal Ilı 

Mtıındıaba Toptop. 

Kalay ihtikarı yapmış! 

Galatada Mıthmudiye cadde8ln
de YanJ Keçecloğlu admda btr'el 
kalav fhtikfınndan ad'fveve vertl
mi§tir. Keçerloğlu, elindeki 1270 
kilo knlayı, fiyat murakabe ko
m·syonun kabul ettiği !ulaya sat. 
:nnktan mamundur. 

hi~ca yeler 1 
ıa dara tı:ıve edılmlşU: 

- )"azık: dedi. Blr apor tayyaresi 
ncr !iC}1 aıt llst etti.. 

- Nı.sıl bır tayyare? diye sordum 
- Gt;rmedin!.z inJ ! 
- Hıc farkında değlllm Mis ı.es. 

kov! 
- 1't.Jıa1 ! Halbuki onu herk~ gör 

dil. f81L nlÜSabaka fi,eğt 8tıJdı#J l!ll 

olyeıerıl<' Halabalığın Uzerınacn sürü. 
oercl< geçıyordu. O kadar blrdenbin: 
gözUl<müştü ki, ona tıakmak l8terkcn 
t.lr B&Jliycml kaybettim, tabU ııer §O} 

du ınnııı;oldu. Ama, rica ederim: Bir 
müısacıaka zamanı tayyare uçmaaı nf 
deme ... · Bana kalırııa Atman.ar bum 
mahııu, yapiyorl&r. Bakııanıza, dJs~tt 
lic, 200 metrede de kt\.zanıın Alman
ları Nı.ll, ikisi de birer yarma., 

- Ziyanı yok, lıliaLeakov, dedim 
~armkı mUsabakalarda tdUi edebi. 
ıır.tnız: Bu akp.m bana bir vilkl va. 
ded1yer muaunuı '? 

- Oh, dertliyim, dertliyim 1 Şu ak 

11 t.anare... 
Hakikaten o fıkır tıkır Mla Le1kcn 

birdenbire oonukıaımıttı. Zaten içer· 
lerin•Je yalnız Mis Malulvel mutadda.n 
:iaha bUyük bir atula gUIUyor: 

- Her teY yolwıa girer, diyordu 
En azı daha iki ollmptyadlık çor~ 
P&C&ttml 

O ge1:e ıu oldu ki. Oç bardak vUıkl· 
den aonra Ayrm ı.eskov bent bırak 
madı Amıuı Alla.bnn! öınrtın.de bu 
çC§ft btr kadına ilk defa tesadUf edi 
yordum. Yatakta bir 1:9llk gibi gerili
yor; ve gözlerini kapayacağı yerde 
büytlk ve maamavi bir göl gibi onlan 
'1Çıyor; ~ ikide bir a.delelerine Af blı 
kolonya frtkstyonu yapıyordu. 

Sabahleyin Ayrın Leskov'un 1klncl 
va QçüncU mUsabakalara l_ştlrA.ktcn 

vugeçtığiıı1 dUftlnUyordum. ÇtlnkU 
sa ·t dörde yakm uyumaya ba§ladığı 
zaman bUtUıı kemikleri yorgunluktan 
erlmlf gibıydl. Fakat sabah ıeklz bu
çukta onu birdenbire bir.im pavlyonun 

A manyaya sa:ı a
cak tlttıkler 
hakkında 

Dün birliklere 
emir geldi 

Almanyaya satılacak 1 milyon 
200 bin liralık tiftü lç.n btrllklı:re 
emir gelmiştir. Bu tlftlklerin tes· 
ıimi l§i etrafmda temaslarda bu
ıunmak ılzere Alınan it.ha.lAt dair~ 
leri namına Mom adında bir ı.lman 
memleketimize gelmiştir. Mom'un 
Ankaraya gidecek alAkadarlarla 
temasa geçtiği de ha.her verilmek· 
tedir. 

Bundan başka Almanlara keçi 
kılı ve kitre de satılacaktır. Bu 
hususta icap eden eml:r henüz gel
memiştir. Mom, bu maddelerin a
hın 6.itonr lışl ıle de meşgul ola
caktır. 

Çöpler neden uzaklara 
dökülmüyor? 

Bel<:'dlye temizlik L,Ierl mUdUr. 
IUğil ile çöplerin atılmaeı işini u. 
zerine alan mllteahhltle beledJye 
arasında 1htlllf çıkmıştır. MUteah· 
hidin mukavelesine göre, çöpleri 
motörle alarak Hayınıız ada açık. 
tar-na g-ötUrUp dökmesi icap et • 
mektedlr. Fakat çöpler Hayını1z 
adaya kadnr götürUlmiyerek Saray 
burnu açıkJartnd'I denize boşalt.ıl· 

maktadır. Bu yUzden ~pler. sahi· 
le gelerek yığılmakta ve fena bir 
manzara arzetmektedir. 

MUte:ıhhit çöpleri götUrllp Ha • 
yırsızada açıklarına dökme! lçln 
motörU bulunmadığını söylemiştir. 
Bu vaziyet knşısmda belediye 
mukavelede değişme yapacaktır. 

Motör kiralamak hususunda mU 
tcnhh1de yardımda bulunacak. be
lediye vesaitinden istifade ediline 
lmkdnlan veıilccektlr. 

Bu.günkü Yygoslavyanm kuru 
CU8U Kral Aleksandr'ın 

Belgrattaki heykeli 

Bulgarist.:.nm mihvere lltiha.· 
kı sırasında bu bölgedeki tarihi 
Rus - Alman nüfuz m\kadelesiııi 
hiilasa etmiştim. Tarih, Yugo~
lavyada da aynı mücadeleleri 
kaydeder. 

Eski Sırplar. ilk zam;ı.nlarda 
Avusturya ile daha çok mUnase· 
bette bulunuyorlardı ve birçok 
Sırplar, gönUllil olarak A vustur
ya ordusunda hizmet görüyor· 
!ardı. Osmanlı idaresine ilk de. 
fa isyan b::ıyr=.~ kaldıran ve 
Sırp ıstiklıi.lini kurmak istiyen 
bugünkü Yug-oslav kralı haneda 
mnm ceddi Yorgi de A vustw·ya 
ordusll.:lıdn küçük zabitlik yap· 
mıştı. 

Türklerin adrna bir "Kara'' 
ilave ederek "Kara Yorgi" de
dikleri bu milli k::Jıraman Soma. 
diyecıe yaşıyan çobanlarla birle· 
~erek 1805 d: Belgrada yUıilmllş 
şehri zaptetmişti. 

Rusya o vakit Osmanlı de ·lı.. ı 
ile harp hnlinde bulunduğundan 
Sırp millivetnerverlerini himaye 
ediyordu. Ham sonunda himaye 
gevşeyince, milli kuvvetler de 
M 'dmiyetlerinl mu r.:ı.faz.. c .. e
memiş, Sırbisatnda Sırp istiklal 
tohumunu ektikten sonra Avus· 
turvaya kaçmışlardı. 

Yorgiden sonra Miloş Obreno. 
viç Sırp istiklfilini kurmıva <:alış
tı. Obrenoviç, Kara Yorgin.!n 
dlişmanı idi, fakat onun istihsal 
etmek istediği gaye üzerinde i· 
riidli. Yalnız !:\ralannda bir fark 

Olimpıyat bebekleri 
ı>ııpısmda bulduğum vakit: 

- Mis Leskov dedim. UyanabUdl 
nUı demek! 

- Tabll, tabll, dedl BugUn en t>U· 
yük rnkıplerlmden tı!ri De girlyonım 
Maksveı, Hf•Jo! Hazır mlBlll ıekertm 

- M&.alesc! May Darllngı Ben de. 
Cin ScltUin de biltUn gece U}Umndık 
BııgUn d •hemen Amerikaya dönmeğe 
bıı.zırlanıyoruz. 

HUIAB:ı, Amerikalı kadın atletler 
11r 9ında bir panik! 

Buna rağmen ikinci mUsab<lkayıı 

beşi de girdi. Ama yalnız biri kıızan. 
dt. Bu kimdi? lnanınıa: Bu, geceyı 
t ı:nın.ıe geçiren mavi gözlU Ayrın 

l.esl<OVdU. 

Kc.:ı 1i hcaabıma Mla Leıkov ile "° 
ıan mlinaısebetiml bUtün ötekilerin 
ıyt karşı:ayamıyacaklannı limit eder 
kcn birden re )anıldığımı gördUm· • 

Gece saat on bire doğru idi. Blzl.rrı 

küçUk salonun kapm açıktı. Elrtaı 

bahçeyi geçerek ko§8 kop geldJ: 
- Mis SekUln, dedim; siz! Hayrola 
- Slzı arnyorum, dedi. O kadar el 

zlnlo do~may& ibtlyacım var lcl. •• 
- Nuri laterseniz Mis SekUln, de. 

dim: fakat üzillmeytnlz canım. o•o 
Olimpiyadı !çin daha aıkı oaıııırsınız' 

- Oh dedi, çok fenayım! Um1t et• 
Uğflltzden de çok fena. •• 

- lzam ediyorsunuz Mis Sektlln' 
Hem, t.Ugtln iyi olmanız ltznn. 

Acele acele: 
- Nlçm, niçin ? dedi 
• Çünkü Ayrm Leskov çok iyi bir 

aıuva!faklyel kru:andı. 

Yanıma iyice tıolmlmuştu. Hiç mU 
nasebet yokken U§UdtlğtlnU ve titre· 
diğinl hissediyordum: 

Her koyun, dedi; kendi bacll.ğın. 

dan asılrrl 
Kolum& girdi: 
- Bana viakl :ısmarlamıyor mW11Jo 

ouz? 
O §8kTak C!.n SekUln biruC!Ilbllı> ağ 

!ayacak giblyd!: 

Yazan. Kenan H ulusı 
- &n, ben dedi; do.,ru söylUyo

I"lLu B.ı: Arııeı ıkaıııar hi31erimlzı htç 
bır vakıt saklamayı bllmeytz. Şu Ay. 
rn Lcllkov dUn g'C'CeYl &TJnle g çir· 
m~yd •.• 

o 1<ad&r anı gnımu.,nm w, Mis Se· 
kWn Meta korkmuştu. Bununla bera 
ber Jll< saniyelerin dalgınlığı geçer 
r{CÇm"z dud:ıklanmı birdenb.ıre kn. 
padı: 1 

- Blr deli d<' sizden d:ıha bll§ka 
tu:-ıu gUlmez! .• Dedi. Elleri baz kesil· 
ml§U. Avuçlarımda etini de~I ke:nik 
lerlnl nissedlyordum. Toprağa eL va 
kcrnlklcriyle değil yalnız kemikleriyle 
basıyordu: j 
~ Cln Seküin, dedim, bealm Olim· 

plyad bebeğimi .. Nerede içmek lst'· 
yorsun? 

İy!. Hor §cY iyi! Mıs Sel:Uin için 
bir l.Jardak vlskJ mi?. Bin bardak :fo• 
da o, un Fakat §U t .. .sa.uUfe ne der 
siniz? Ertesi günü Cin SckUin lsver,:· 
li rakıl:iinl mat etmuın mi?" 

Aqam Helen Bravn beni yakaladı, 
ve o kadar çapkın bir gbz kırptı kl, 
kirpiklerinde ucu bilenmiş bir lulıcru 

kmmdan sUzUldllğUnU görüyordum: 
- ümit ederim ki, dedi; bu ak§ıım 

viski ııırası ·benimi.. 
Bununıa beraber, 1§ Helen Bravo 

ile bitmemişti. Amerikan paviyonunun 
.ıılzn etçllıl ko§a ko§8 geldi. El!nde bir 
mektup vnraı: 

- S zin için! dedı. 
Mekt.ıbu atıratle yırttım. Mis 

Mak.svclln ince eı yazıSt: 
- n,ı· Viski için saat on birde !4.Z! 

bekllytce&im. 
On birde yolumu Mis Nanııl kesU· 
- Rtca ederim, diyordu, Mı& Mııkt. 

veli ntlat.m Allah aşkına .. Bu mUsa 
baka 1c:1n hiç te mUkcmmeı bir rakibi 
yok. Viskiyi y rın ak.ıı.m da al.sa 
olur! .. 

Hlkfıyeyt anlatan arkadaşım: 
- O'lmplynd Mtıralıı.n. d~dl. Dört 

yıl evvelki gençlik ... Eski günJerı .. 

vardı: Obreno\•iç fazla zulilm ya
pıyordu. Bir "İ·mycte göre Sır. 
bıstana dönen Kara Yorgiyı c.! 
Iiloş Obrenoviç öldürtmli§tU. 
Miloş, 1820 de "Belgrat vila· 

ıeti Sırp beyi'' olmuştu. Çünkil 
ıergileri Osmanlı devleti hesabı· 
ıa topluyor ve sadakat gösterl
ordu. 
Memleketin urtasmd.:.ki Kara 

öyevaç'da oturuyor, istediği 
~ibi hüküm sürüyordu. Sko~·na 
tdı verilen umumi meclisi ~ . 
ıadir içtimaa davet ediyor, e· 
nirleri kendi arzusuna göre ve
t'İyordu. 

Obrenoviç Rusyayı memnun e
Jemediği için epey düşman edin. 
mişti. Biraderi Jef.rem'in tazyiki 
ile kanunu esasiyi k~bul etti. 

Yalnız bu kanunu esasi, n~ 
Rusya, ne de Osmanlı devleti i.a: 
raf rndan kabul edilmişti. 1837 
de Rusyanm tanzim ettiği blr 
kanunu esasi, Miloşa kabul etti· 
rildi. Bu kanu~ göre üç nazır 
ve kaydi hayat şartiyle 17 aza
dan mürekkep bir ayan meclisi 
seçilecekti. Aular. bir müddet 
sonra ?ı.lilO§tan h~a.p ~nınca l. 
şin rengi değişti ve devlet reisi, 
1839 da, oğlu Milan namına. t,~ 
kfımetten ferağat etmek mecb4· 
riyetinde kaldı. Yerine geçen 
oğlu da halka zulüm ettiği için 
Türklere taraftar olan kuvvetli 
fırkalardan biri isy~n ederek 
mUli kahraman Kara Yor6'inln 
oğlu Aleksandr Kara Yorgıycvi
çi mevkii iktidara getirdi. 

Aleksandr, sulhu seven bir 
prensti. Fakat mevkü iktidarda 
f~zıa kalmadı. Ayan meclisi, 
Prens aleyhine ittifak ederek 
devirmek iştediler. Prens onJa. 
n tevkif ettirdi. Skopçina 11ren
sin hUkC\metini terketmesini iete· 
di. Bu istek reddolununca azlet· 
ti. Yerine 1858 de ihtiyar M.iloe 
ge<;ti. 

1860 da Miloşa halef olan Mi. 
şel Bosna. Hersek ye Karadaf'ı 
Sırbistana İlhQ.k etmek istedi. 80 
bin kişilik bir ordu te-;J:il etti. 
Fı:.kat blltUn bu hareketler ihfr 
18.f!arla karşılandı Kara Yorgi· 
yevic ailesi, işe n;hayet vermek 
için tekrar harekete geçti. 1868 
de vukuag-elen bu hareket Mlte 
lin katledilmesivle neticelendi. 

Bund.:ı.n sonradır. ki Sırbistan· 
da meşrutiyet idaresi teessUs et· 
ti. Yalnız tam istikrar peyda et· 
memiş memleketlerde olduğu gi. 
bi, kabine kavgaları, muhalifler, 
isynnlnr ve mUcade1e'erin sonu 
gelmiyordu. Kara Yorgiyeviç 
nllesı, hAr Z<ım~n milli nüfuzu 
arttırmak milli hisleri takviye 
etmek i<:in fa2livetten geri dur
nıuyor. muvaffak da oluyord.ı. 
En nihavet. bu~nkt Sırbist:..1 
da o siil~tenin mücadele ve milıt 
hislerinin şahlanması ile vncut 
,_uldu. 

Prençip'in kurşunu ile A.r§i· 
dok li'rnnsu\•.;. öldUrUlerek Sır 
bistan harbe mecbur edildiği '.ı. 
kit kral naibi sıfativle menıleke
ti id:ıre eden Pren A1eksarıdr, bJ· 
yü!: UlkUsUnU tahakkuk ettirmt:t 
için en mUsait zamanı bulmu§f.u. 
Onun n Ucadeleleri yakın ta· 
rihtir F,n kanşık ve tehlikeli 
v~i} etleri vilkSf'k diravteif 
<h'errııve ve milletine bi;tnn kud 
reti\r(e sarsılmaz bir istiklal k:
zan'lırmıva muvaffak oldu. 

Dün, Sırp ortodoks kflisesı 
başmetronolidi. ~ırp milletine 
hitap ederken: 'Tam bir UJ? 
Sırp J.-ilises; ,.e milleti Kara Yor 
give,·i~;n Far1 ı h:ınedanma ~adr 

kat ve fera~tln hizmet etınfl. 
tir" sözl<.>rilc nutkuna başladı. 

Hadiseler şunu da gösteriyor, 
ki Sıro milleti. bund::ın sonra ~ 
lecek asırlar~a da Kar.:ı Yo~ve· 
viç baredaııına sadakatini muha· 
faza edecektir. 

HA3ER 
Yer •• 

guı: 

s 
sahife 



6 - VAKlT 29 l\IAR'l' lMI ...... 
ı Yeni N eŞTİ.ya·t : r 

Atletler dün izmire 
hareket ettiler 

.wnirde yapılacak İnönü kır ko
şusunda 1stan.bulu temsıl edecek 
atlet ve idarecll<'r dün lzmire ha
reket ctmış'erdir. Kafile 35 atlet 
\"e idareciden mUr kkeptir. 

Yarınki ko3udn 1stanbulu Rıza 
Maksut, Hilseyin, Artan ve Şerif

~ müte.::ekkil takım temsil cdl'
cektir. 

--o-
Kapalı spor salonu 

Bedcnterbiyesi genel direktör· 
lüğü tarafından, lstruıbulda yapı
lacak kapalı spor salonu için 120 
bin lrlalık bir tahsisat aynlmıştır. 

--0-

lzmirdeki milli küme 
maçı 

Yarın 1zmirde Altmordu - Al· 
tay arasında yapılması mukarrer 
milli kUme maçı; İnönü krr koşusu 
yapılacağı için tehir edilınLc;tir. 

---(). 

Liseler voleybol 
müsabakaları 

Liseler arasmd:ıki voleybol n1ti· 
sabakalarma dün Beyoğlu Halkc
vi salonunda devnm edilmiştir. 

Gilntin birinci karşılaşmasını 1& 
tanbul lisesi, ~öuiçi lisesi ta· 
kmılan yapmışlar ve İstanbullu
lar 5-5, 9-15, 15--13 galip gel 
m.işlerdir. 

1knici müsabakayı da Galatasa
ray - Darüşııafaka takımları yap
mışlardır. Bu müsabakanın birin· 
ci setini Galatasaraylılar 15--9 
kazanmışlardır. 

İkinci sette top balon yaptığın
dan ve ba..c;ka ihtiyat top da bulu· 
namadığmdan bu müsabaka. yanda 
kalmıştır. 

-<>-
yarınki milli küme 

maçlarının hakemleri 
MJUi küme heyetinden: 

iş Julamayınca 
Apartmanlardaki 
elektrik saatlerini 

çalmış! 

30-3-941 tarihinde yapılacak 
maçlar. 

Fener stadı: 
Saat 13 Fenerbahçe - G. Saray 

<B) hakem Blllcnd Turanlı, yan 
hakemleri Halit Üzer, Münir. 

Saat 15 Beşikta.s - lst. Spor. Ha
kem Şazi Tezcan. yun hakemleri: 
Halit Galıı>. Necdet. 

Saat ı 7 Fenerbahçc - G. Saray 
bakem Ahmet Adem, yan hakem· 
leri Tank Özerengin, Feıidun Kı
lıç. 

--<>
Bugünkü mektep 

maçları 
htanbul t>ıitek mckt~pleri ilk 

heyeü ba..,kanlığından: 
BugUn Be~iktaR Şeref stadında 

yapılacak maçlar: Saha komJserl: 
c. Tiniç. 
Darüşşafaka - lst. Erkek L. 

Saııt 13,30 hakem B. Uluöz. Hay
darpa§a - Vefa saat 14,45 hakem 
Ş. Tezcan, Boğaziçi - Galatasa
ray saat 16,15 hakem Ş. Tezcan. 

-<>--
Milli küme haricinde 

kalan klüpler arasında 
Milli küme haricinde kalan Ve

fa YC Beyoğluspor takınılan ile 
Ankaradan milli küme haricinde 
kalan Dcmirspor ve Ankara gücü 
takımları arasında deplasmanlı 
maçlar tertip edilcc<'ktir. 

Vali sporcularla 
hasbihalde bulundu 
ıstanbul vnli ve belediye reisi 

doktor Lütfi Kırdar, evvelki ak· 
sam bölge merkezinde eski spor
cular ve klüp idaredlerile bir has
bihalde bulunmuştur. 

Bu toplantıda lstanbul sporunun 
inkişafı hakkında. konuşmalar ya
pılmışbr. 

BallıE gazllloaaatuı 
bidtıe 

Ağırceza mahkemesine 
verildi 

Bir müddet evvel Beyoğlundaki 
Halle gazinoeunda bir hidise ol· 
mus bir gece gazinoya arkadaşla
rı ile bhfüde gelen Battal adında 
birisi, kendisine bira getirilmedi· 
ğine kızarak tabancasını çekmiş ve 
gazino sahibi Sabitin üzerine ateş 
ederek yaralamıştı. 

' Çığır f 
Ankanda çık&n lCığtr) dün gelen 

95 inci snyı-'1yte 9 uncu ~ına bas· 
mıştır. Sekiz yıldır, mm. fikir, san'at 
yolunda mll.ııbet bir hizmet gören bu 
gllzel mecmuayı ''e azimli sahJbi Mu-
zatter Oğuz Bcgcta'yı kutlular, de. 
,·am "~ ~nlar dıleriz. 

Osmanlı Bankası 

-iı,AN-
25 Mart 9n tarihinde kcşldeedilcıı 
''AİLE .\NDI<1I,, plyangosunUD 

neta3-icl 

ı adet T. L. 1000-lık ikramiye: , 
Bursa Şubemiz mll§tcrllcrinden birine, 1 

4 sdet T. L. 250 Iık ikramiye: İs
tanbul, 1.unir, Kayseri ve Bursa şu .. 
beler!mlz mU~teıilcrln , 

T. iŞ BANKASI 11 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
5 adet T. L. 100-lık ikrnmiyc: ls 

tanb1.1l ve İzmir Şubelerimiz mUşto· 
rilcrlnc, 

25 adet T. L. 50-lık ikı-amlyc: An· 
kara, İstanbul ve Türklycdeki diğer 

oubelerlmlz mll§tcrilerine, 
50 adet T. L. 2$-lık ikramiye: Atı. 

knra, Istnnbut ve Türkiycdckl diğer 
DUbelerlmlz mll§terilcrlne. 

Tiyatro ve Sinemalar 

Şehir Tiyatrosu 
'repebal'ı Dram kısmında 

ı\kpm ııaat 20.30 el~ 
Gündüz 15,30 da 

Hürriyet 
Apartmanı 

Yazan: 
Sedat Simavi 

* • :,. 
btikW CaclcleıD liomecJI lımmmdll 

Giindüz H te ÇOOUK O~'U 
Akşam 20.30 da: 

DAD! 
• * 4 

Beyazıt, LAJeU, A.ksaray, Şebremf· 
llt - Toıp~ ot.oba. tMlllD aıw.
muştm. 

ll8r gtaD cflede oomtı temalllmt 
lçta bUet ftll'lllr 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün matine ıı de, gece 8 de. 

ı - Hortlak. Kan c.men kadın, 2 
- Leylaklar açarkE'n. Nclson E
di. 3 - Renkli Miki. 

ı::~şıoELER: ıı Şubat, 2 Mayıs 
1 Ağustos, S lkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1 941 ikramiyeleri 

4 .. 500 " 
8 .. 250 • 

35 ., 100 .. 
'iO .. 50 .. 

1300 20 .. 

'I BORSA 
- Ankara28-3-94J -
.--ÇEKLER 

l St.erlla 
ıeo ooıııu 

100 Fıe. 
100 Urel 
l 00 lntgre ll"ftı. 

100 F1orhı 
loe Ra,.temartl 
100 Belp 
100 Drab1lll 
100 Left 
100 Çek~ 
100 Peoetıa 
ıee zıota 

iM ~I 
18014 
100 pınu 
ıocı i'eın 

ıoo tnec ""'-
ı oo Rublıe 

Altın 

5.!0 
t.ıt.08%~ 

:?9.98 

0.99 

ıı.H 

ı.tftft 

30.90 
30.'7'1 

25.IO 

Esham ye T ah-rilit 
1938 % 5 lkramlyeH 
Ergani 

S"-as - Ermnun D. 

19.95 
20.10 

..... 1 
Son günlerde, Beyoğlu ve cıva· 

nndalti apartrmanlara musallat o
larak 16 apartunnnda nntre ve 
merdivenleri aydınla.tan otomatik 
saatleri çalan elektrikçi Pandeli 
Kordiç ile radyo tamircisi lredo
daa Triyanos adında iki kisi yaka· 
lanmıştı. Battalm muhakemesine dün as.. l•••ill••••••••••I. 

liye dördüncü ceza mahkemesinde 

. __ , 
Dr. Kemôl Ouan 

idrar yollan hastalık 
ları mütehassısı 

6e1otıa btlkW OIMldelll No. llloı 

6DJ"U Pa -"" Usta OIWlyaı. 
llpart;ı- ~ ...... : 41 %Sil 

Bilahıre bu saatleri, piyasadaki 
)'okluğundan istifade ederek fa· 
Jıi§ fiyatla satan acık göz hırsızlar 
dün adliyeye teslim olunarak ikin
ci 81.Ilh ceza mahkemesi tarafın. 
dan tevkif olunmuşlardır. 

başJanm~. mahkeme, Battalın ta
canbasmdaki bütün kurşunları bo
şaltmasını Sabiti öldiinnek kastı 
mahiyetinde görerek davayı ağır 
c~ mahkemesine göndennlşUr. 

Bunlardan Yugoslav tebaalı o· 
Jan Pandeli Kordiç, demiştir ki: 

"-Ecnebi tE'baası olduğumdan 
ış bulamadnn. Kammıı doyurmak 
>Çin apartnnanlan gezerek saatle
ri tamir ediyordum. Paramı ver
miyenlerin buna mukabil saatleri
ni söküp aldmı. Böylece 16 saat 
almış oldum.,, 
D1ğer suçlu radyo tamircisi de, 

Pandelinin saatleri getirdiğini, ken
dinin de 10 ar liraya satın aldığı· 
m aöylemlıjtir. 

Undan çıkan misket 
fiyatı yükseldi 

Ekmeklik undan misket adında 
kP.peğe benzeyen bir madde erk· I 
maktadır. Bu madde, son zaman. 
larda hariçten fazla miktarda ta
lep edilmeğe b:ışlanmL'jtır. Bun
dan dolayı evvelce 5,5 kuruş oln.n 
misket'in kilosu, son günlerde 7 ,5 
kurusa çıkmL5tır. Mühim miktarda 
misket ihraç C'dilmeğe ba!}landığı 
için fınncrlarm bu maddeden bir 
çok masarif karşılıyacak nisbette 
bir kar temin etmeleri mevzuu ba
histir, Bu kar temin cdıldıği tak· 
dirde, ekmek narhının yenid<'n in
dirilmemc>si için hç bir sebep gö
rülmemektE'dir. Zira, bu maddenin 
ihracı sayesinde Pkmeğin maliyet 
fiyatı tabi:ıtile tenezzül edecE'ktir. 

VAK I 1 
GUetede Ç1laln b0tt1D yazı " 
restmıerin bukuku mah.luzcbu 

ABONB TABIFESI 
Memleket lılemJeJı:.ı 

içinde dı§mda 

&ybll " Ui6 Ilı. 
a •Jbfl * 4%6 
• &Jldı 116 mı • 
l Jdl* 900 1811 • 
t'arUeden Balkalı Birllğt tç1D 

ayda otm lrunıf dtlffilllr. Posta 
b!rllgtne gtrmiyen yerlere ayda 
retm!f ı>eoer truroo zammedtllr. 

Abooe kayelmı bUdireıı maktUJ> 
ıre tetgraı Ocretlnl abone parası. 
Din posta TeJ& banka Ue yollama 
Dcretlnl idare kendl U7.erine alır. 
l'Drktyeabı ber po.aa mertredııck 

V A.IU'l"a &bolle JUll.ır. 
'dreS defiştirme llcreU ~ Kf1 

DAN (J<lB&'l'LICal 
ncaret UAnJarmm eantım • sa 

cm eondaD ttlbarerı U!.n mytaJa
rmda f-0. tç eayfalarda 50 lnınıo. 
dôrdtıncO eaytada ı: tldnd " 
Oçftncftde Z; birincide 4; tıqlılı 
v:ını ıtesmeoe 6 J1radtt. 

BOyUk: gok Clevamb kUp11. 
renkli UA!ı Yerenlere ayn ayn tn
dirmeler yapılır. Resmı Olnlanıi 
mııt1m eabn 60 kUnl§tUr. 

n-.rt Mablyeue 011myaa 
Kftç6k DAalar 

Bir defa 80; Ucı deta.m. ao. ~ 
defası 65, dart defam 7~ 99 OD 
defam 150 kuruştur. 

Kirallk kat ve odalar 
A.nkard caddesmln en mutebet yennde tevkaıMe nazaretli. ' 

•wadar v~ avdınlık bir kat kiralıktır. Aynj binada aynca kiralık 
>"lalar da vardn. 1 Vakrt r .., • • T ~ • 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

Beyoğlu Ptumakkapt, lman aoknk 
No. Z, Tel: 4.1558 Muayene ye ber 

ttlrlU göz ameIJyatı fıkara lçlıı 
pamsn.. 

., .................................. ,~ 
Tlrlllye \iDmllarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kurul~ taribı: 1888. - ::5cnnayesı: 100,000,000 Türk Uras. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zira! oı ttcaTf 'ıe7 nevı banka muameleleri. 

Para blrlkıtrealcre ıs.800 lira lkramJye ...erS1or. 

'1-aat Bankasında ıaımbarab ve Qıtıarem taaamıS tıe"""'A--ıtıa • u 
llO Uruı bıılunanlara 8eDede t defa c:eldlecek ıcur'a De q&tıd&ıcı 

plAna ı;öre lkramiye datrtııacnlttı:r. 

• 9ded ı.eoo ıtrah.k &.000 Un ıoo llded GO Uraltk 6.000 o.. 
• • 600 • Z.000 • l%G • tO • '809 • 
• • ~ • ı.ooo • 160 .. ~ • a.JeO • 

4G • 100 • ~000 • 
OIKKA T: Octt&.:>l&rmdak:I paralar bJ: eene tı;ıncıe 50 Uradao ap.t 

~Upılyenle;"9 IJ::ramlye çıktı#) takdirde % 20 tazl&slyle YerlleceırttJ 

K~i <'l"r: 11 tart. 11 Huiran, l1 Eylfll. 11 iUrinc.lka.nun ta.rihle. 

~ yap:lır. 1 - . 

. 

V AKIT matbaas 
·Je Kitap kısmını genı 

tanzim edip açmıştır 
Kitap, mecmua, gaaete ._..ı• 
Tibile1' namma dizil isleri abt• 

Sahibi: ASIM U8 
Umum neşriyatı idare eden: 

Devlet ÖemiryÖlları ve Linı' il!! 
itletme Umum idaresi i1A'1 

L...:..!....::..~~-=.~~..:.:....:.::.::;~:.ı;;~~dl~ 1 
Muhammen bedeli (8600) lira olan 1000 kilo ~o-' 

(ll.<i.1941) Cuma gllntı 888t (11) on birde Hayd~ ~ 
lindeki komt:ııyon tara!mdan açık ck8iltme ueulile aatuı ~t fi 

Bu f§e girmf'k fsUyenleric (270) liralık muYakkat t k~ 
tayin etUtı Yeaailde birlikte eksll~e günU :ııaaUne kadar 
caaUan lAzlmdır. 

Bu işe ait oartn:unet<'.r korr.isyondan parasız olarak . . . ~ 
Muhammen lııedeli (1090)•lf?"a oJan 1000 Kğ. KatrarıJJ ~ 

Salı günü -.at (11) on birde Haydarpafa,d& Gar binA" .~ 
yon ta.ratmda.n pazarlıkla atm ı.hnacaktır. .- -,,--" 

Ba ite girmek ı.tıyenlerin (150) liralık kat'! t~ :_.
et tiğt ''Caaikl~ b}rJlkto pıı.zaı-bk i llnH aaatıtıe kadar ıc(llllll'r 
lan l&milldlr. 

B\l l§e ait prtnameı.r kom.lsycedu paramz olarak . . . ~~ 
Mektep talebelerine mab.lus aylik abonman ka~--

s-etirir bir !§le meerw olma,,_" k&3'df 1.(.9«1 ta 1 
rdmt§ttr. 7,1) 

Fazla tafei!At latasyoalardan aJmabtHr. <1 rl',. ... ~ 
ı.un tarihinden itibaren ana hat !atuyonıariyle ~ --~~ 

yonları aramıda tat"blkine ba§Janacak oıan meaajerl .eyri ~ ,ı 
fit doğru nakliyata d3ir De§redilen ilbda. ıstuyonlarda!l ~ .,,,,, 
fazla tatsilA.tm bir k1ammı aaym !ıa!kmuza koıaylık .vJI' 
blldiriyon.ız. ~;A 

Doğru nakliyat uaulll: Dökme nya tamam vagoıs ı:,,. ~ 
dahil., ııakledilen hamulelere. heher parçası 200 kilodall :f ~ 
deııklere, tol~tme rıiı:anmameei mucibince demlryotu ile t, ~ 
şeraite tAbl maddelere "gaz, benzin." gibi l§ti&I edici ve.~ ~ 
tn!iJAk cdlcl olanlarla asitler-. ilt. .... para, esham cıva. flf"'. 
meUero ve kıymetli maddelere ve canlı hayvanlara tatbll' ~·-·4 

Edtrne ı;ar ve Edime §ehJre doğru nakliyat, yuııaO ııJI'"" ,,.-
retler bu istasyonlarda mUnıelUnlJeyhlcri taratmdan öde ~ 
edileblıeceklir. .,- il' . 

Doğru nakliyatta ııakU mile!:leUer:I, &ruL hatta ve J..~~/ 
t&kllen yapılan iki nakle ait mUddeUerin mecmuuna JJa ol" .... 
deniz nakliyatı içın bir gUn UlTe edilmek guretlyle ~) 

o(11-

TRlunln 11k 

lwıdeli tmnhıat t d' 

696,00 52,02 :r-•atlh yangın yerinde Kirmtit! 111~ ı1' 1" 
sokağında 70 mel adada ~/l nuJJUl p-JJJ 
ro.bbaı sahalı e.rM. ,_,elf111 "'tf 

232,00 17,04. Fıı.Ubte Şeyhremıj mahallelllnin Ya';;,0~tııı;;ıııd' 
ille! sdada 4f numaralı ve 2S rnctre tıı .,ıc~ 

ızo.oo 9,00 F'atlııte Slnaı:ıağn mahaılestnin lbtlY" bt:ıll' ,;.r' 
adada 3 numaralı v~ 3f,20 metre mu~ ıısPı ti 

60f.OO 37,<ıO .Anııı.vutköyllnde Ll)tfiyc ookıığınds 11 

ıumıarataj numaralı Ev. 
).pııı~ 

Tahmın bedelleı 1 ile llk teminat mikdRrları yuı-ar:uşf.llr,, ı• 
kuller satılmak l17Jere ayrı ayrı açık arturmaya konul :ıııaıe 1 ıııı 
Zıtbıt " MuamdAl liUdUrlUğll kaleminde ı;o;örüteblllr· 181191~:; 
tem l'{tntl eaat H de Daimi Eneümende yapılacaktır. ~ 
makbu% Ye~ m<>ktuplariJe fb.1!~ ı;i)nU mua~-exı aııatte 
bulı: nm.ı1'ı••ı 


