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General diyor ki 1 

Yugoslavya Üçlü 
Pakta neden iltihak 

etti? 
Yazan : H. Emir Erkilet 

Yugoslav 
b·alklDID 

protesto sa 
--

Nümayişl~r . yapıldı Krahn neşrettiği 
beyanname .,. unaniıtan, istildft.linin 

«Almanlar kendilerine imli· & 120 nci yaldönlimünü Bo•nada. ve Karadağın ü, 
y _ yazlar veren bu memleketin tct'id ettiği 25 Mart gUnü fena ıehrinde halk nümayi ler yap· 

idare leleri telefoa• ı 2020J Flab 1 laınt 

Edirnede acı bir 
günün . ytldönümü 

vakarla anlldı 
28 sene evvel hugnn 

"Acılarını unutan millet, acıya vücud veren 
sebebleri yaşatmak gafletinde bulunan 

millettir. Biz bunlardan değiliz,, 

Londra 27 (A.A.) - u daha hüyük fedakarlıklara da bir haberle karşılaımıo~ı. An. ti, köylüler taralından Prenı 
goılav radyolarına nazaran l h . calı:, bu fena haber Atinnyn Yu- n l l l I 
St k • k b' .. 1•1,. et katlanacak arını ta mın h d ro e yü% erce le 8'" E.1!_ b!.1 

1 
-

ev ovıç a ınesı U ı - • t kt d' l nan muharebe cep esin en ge- gönderildi wrnenin miidafaaıında ıe MI o anlar na:nuna Ka.-aafatta dikilen abide 
'1rıİftir. Kral yeni kabineyi teı· e me e ır er» · lemezdi. Çünkü bu cephede bü- - Edirne, 26 (Hususi) - 26 Mart 1 hoparlörlerden töreni takib etmi,. 
'kile havo kuvvetleri umum ku· d 26 (AA) 1 ·ı· yük bir !askeri dirayet ve milli - Be'-rad. 26 ( .f\ .. 6..) - O. N. B. 28 sene evvel Edirnemi~in Balkan tir. Toplantda Edirne kalesinin kah-Lon r • · • - ngı ız; k h l ıkl d" U Y ıts manJanı General Düıan Si '" µıatb atının dikkati tabü ola.rak a rama n ov şen un Baıvekil B. Tavetkoviç ve harf4 harbinde sukut ettiği gündUr. Bu 

1
raman müdafilerinin aziz hatıralan 

movi~'i memur etmiıtir. Bir as Yugoalavya vaziyeti üz.erinde t.. ordusu bilakis, dııima ''e yalnız ' c!Ye azın B. Cine r-Markoviç, bu münasebetle Selimiye camisinde saygıyla anılmııur. 
keri kabine kurulduifu anla - merküz etmektedir. miletinin göğsünü kabartan ha· aa~ah B~lgrada dönmüıler ve iıtas· binlerle Türkün bulunduğu mevludl Hatiblerin nutku 

l k • d k · I J Times aazete.i diyor Jm bcrlcre kaynak olmuş ve fimdL ;yonda btitün hülı:Gmet azası ve üç- okunmut ve Halkevinde de Jstikl&l Osman Nuri Peremeci tarihi bir 
fi ma ta ı•e e ım er en fe • ... ye ltadar memleketin gittikçe ili pakta dahil devletlerin diploma- maroı ile baılıyan heyecanlı bir top. tahlilini yaptığı Balkan harbine aid şekkül ettiği f, .. qÜn belli ola • «Belgraddan gelı:n .b~tün . tt.I- artan tam bir itimadına layık tik n1Umcssilleri trua(ından karıı- Jantı yapılmııtır. HBlk iç ve dıı aa. bir hitabede bulunnıuı, bunu Mch-
oaktır. Suetkouiç ve arkadaıla graflar Y~gosl~v "!ılletinın hükil- olduiunu tekrar tekrar göster- ~anm•ılardar. lonlan doldunnuı. binlerce kiti de (Devamı 7 nci sayfada) .1 -''lJ' .... . t metçe takib edılen aıy.a-et karf&Sında . • Nevvork. 

26 
(A.A.) _ Nevyork rının tevkı eııı ıgı rıvaye • müttehiden gösterdiği infiali teba· mııtır. ., 

leri vardu. Prens Pol'ün nere· rüz ettirmektedirler. (Deunu 6 nen sayfada) Timea guetetinln llclgrad muhabi-
tle olduğu belli değildir. (Deftllll s iuiı u7fMla) \._ J (Devamı 3 üncü aayfads) 

Ajannn nota: Sıhhat Vekaletı' teşkı· ıat ve (Yeni tehlikelere karşı) Telgralla teeyyüJ edinci~ -

lraJar bu haberleri ihtiyat lıay El8Dl81'1D 
:;oh~;if[.~~:ı~~.:~: memurin kanununda değişiklik remini 

Wavel 
ordasa 

Afrikadaki ingili~ 
ordusu emre amade 

iNGil TERENiN 
HARB VE SULH 

GAYELERi 
Hali/aks dün mühim 

bir nutuk söyledi !•7a r~dyo~i" b\I ;;n;1şi:~~\r;::~ ı Hastaneler ve müesseseler mütehassıslık/arına , 
1
-,,.l.; ... . t'kl ... l h.. · t 

emuyo annı w daki k l l l kl 'ırı ı ıı ıs ı a urrıye . <clal:li teıebbüıünün nıuvaffa-muıtabil saat 1 O a do~ru afııgı ihtısas vesi ası a mış o an ar tayin edi/ece er . ' . l . Wavel ordu•u icabında k k 
emisyonu n~rt:tll}işlerdır: cı· - • ve şeref prensıp erıne . 1 • fQT ı İyctlc neticelenmesi ihtimali 

E.vvel,a bjr askeri bando, «Hay 
1 

H ., Sı'-h o·w '-h· . 1 . ..t Akdenız mem ekatlerınde olup olmadığını sorabilirsiniz. 
E f • ·1 . r~ını ve Ankara 26 ( usuaı - n at ıııer lln ı mu:saıete erın mu e- sadık kalacaliım L__ll l "L T b' k l b 

za er oayraklan. l enıı ma ·11· ar \f k·I t' t'ılcilat ve memurin kanu- ha11ıalıldarına tavın edileceklerin 6 " mı anı acaR anı ır anaat e §U ceva ı 
bu .. t ~b Yugoslav mı ı m e a e ı e d :ı... • e • HAYIR nu mu ea~. . 'kt son· 5 3 üncü mdddesinin eiiıti- İntıaas yapmak için ç•lııtıkları aaı~ - - V nyorum: » 
tını ç lquftır. Bunlar b~~ı e1n be- ":~nunine dair kanun layihası Mec- 1 tanlıldar müddeti h"riç olmak üze.. Atina, 26 (AA.) - Baıvekil İtalyanların Afrikadaki -
r spıker,. <~Simdi bal ;r~e ek Ma ~~ mC:nam~ine alınır.1~ar. 1 re en az dört .sene devlet sıhhi hiı:· Korizisin ·:mUU gentlik teıkilatını~ zayiatı 200 bin kiıiyi buldu t;'evyork, 26 \AA.) - lrıgilte-
~annameıunı okuyor~~". ıJ f" fakat 

19 U 'ha esularıoll göre hastane. ıtıetlerinde vazife görmüı veya ıer- ı umumi müfettip 191fatile ıtöylemıı renı!'1 Vaşington büyük elçi j Lord 
gıdaki bcyannameyı ıhtızaz ı.I 1 

1 ~~ aıhhi rnüeaseaeler tnüto-ı lt"t tabiblilt j}'apmıı olmaları prtj olduiu nutuktan bazı parçalar. Bu Londra 26 (A.A.) - Yarbay Halifaks <ıPilgrimsıı ler cemiyetinin 
lcuvv,.tli bir se•le okumuştur} k n ler e l ki erıa kamın ~e nizamname. olacaktır . .,ŞU kadar ki hel'hanıi bir lnutuk. milli baynam münaııel>ctile Lowe, Daily Mail gazetesinde neş dün .akşamki ziyafetinf;ie irad ettiği 

ı Vaziyetin art.ettiği karan ' ma h_aseııı 1 
ar olarak ihtıaaıı vesikuı 1 münhalo yukarıda -zikredilen ev .. fı , m~llr teı)cilat tarafından tertib e. rettijti bir makalede diyor ki: bir nutukta Jngiherenin horb ve ııulh 

ı•ra karşıeınc'r ba?amd~n. mbevr.~ sıle uyıu~htıııaıı vesikaları usul~n i haiz müteha1111s bulunamadıiı tak- dilmiı olan bir içtimada söylenil- General Wavel ·ordusunun bü _ gayelerini izah etmiştir. 
oltn mom.\dteı:n ıdar~sını ldgu • a mış ve 

1 
t sdik v~ tetıeil edilmif j dirde dört sene devlet 11hhi hizmet· miıtir, ·Nutkun aşağıda yazac~iiımız .. . .. . İngilterenin tasavvur etJiği yeni 

elim .. almak ml'cb··rinhn-.1"' ka ım · j Vekaletçe . a ecfl• ektir (Devamı '1 net sayfada) son cümleleri bugün Yunanıstanın yuk hır kısmı luzumu halınde şar dünyanın tarifini yapan Lord Hali-
Kabine istifa etmiştir. Yenı olanlar tayın 1 

.c · · parolaaıdır, ki Akdeniz memleketlerinde kul • faka ezcümle ,unları söylemiştir: 
k~bineyi teşkilc Gen~ral D~ş.~n G h ' ı '-' Koriai~. ezcümle. şöyle demiştir: U>enmı 1 ncı 5ayfadıo lDenmı '1 nci sayfada> 
Sıtnov ·~·i memur ett•J?-. Butu~ ece ırsız ıgı yapan - Bugün ebedı ha~ıralarını ı~ 
~'}~odslav vatape~erl~~~~t t:~~v~- <Den.mı '1 ncı sayfada) ı•ht•k A b• b b 
rurn~ ~e:~~~~k~n içinde işine b. k d yak 1 dı r····· .. ····· ................................. ,\ ı ar yapan ır a a 
d vam etmesini isteriI!1·· d lf a lll 3 an ı SOlf POSTA i · 
Be~~ary~=~e·L~~nauı:eatJs~ -- • ı nın 1 •ıe og"" lu adlı•yede 
'kub radyolannd~ okunmuştur. I b. kmamak için ellerine eldiven giyıp, 1 İ J . 

z ıra . h a . okuy~cularına . . Al d aklarına paçavra · saran gece ırsızı ~ ı . man ra yosunun taacdın bu işin hastası ol?uğun.~, ~ırsızlık l bir hizmeti . i 
neşriyatı . yapmadaıı duraınadıg•nı soyıuyor ı Altı .ayda, pratık ! 

" • • bt ı dün bir müd .,Adviye, hıraızlıkk mbaksabdilek ı:irdi~ 1 v' e ye.nı· bı"r usulle '=.· 

1 ugoslav·yaya asayışı Jıtanbul za 1 as ... .'.... ,,man evlerde e~ küçü . ir iz. ıra maınaa. : 
dettenberi peıine du~tugu Y 1 için ellerıne cldıv'!n gıymckte, a- j • • • . . 

Harb çıkınc~ mürabahacıhktan vazgeçerek 
·manifatura stoku yapmışlar ve bunları 

el altından satmıya kalkmışlar 

Suçlular sorgu hakimliğine verildiler temin için icabında bir ıece hırsızını y•kalamııtır: d k' yaklarına paçavrala~ aar~aktad~r. 1 ıngıhzce ! 
Alman. askeri . htelif ıemtlerın e 1 Fakat bütün bu manfetlenne rag- ı j 

Şehrm :: evlerden geceleri. men Adviye e~el.~i gece -~~~~öy:e ~ PTolesör, A. R. Thompson Sult.anhamammda, Eminbey ha· ı piyasaclan 12 bin lira kıymetinde 
•• d ·1 k ı"ş apartman cür' etle hırsızlık yapmaıı: uzeıe gır ıgı ır : / I nında 2 numaralı dairede ticaretha- manifatura eşyaeı alarak, depo et-gon erı ece m nı hayret bir cesaret ~e 1 d zabıta tarafıııdan yakalan- : 11e rlan Konur tara ından E h 

1
• 

iDü t-...-1.' R d t ~ aaya h ı· ynct e~ -~ev e • l' b"l • l nesı· bulunan manifaturacı Kirkor mi•ler, bilahare bunları ıi iı ıat-.. n ar.q••·.u~l a yo gaze esın- ,,- . L d r bir ayı 21 : hiç ingi uce ı mıyen er "Y 

de fimdıye .-.a a . l bir mıştır. • b d l Papazyan ı·le og"lu .ı\r.,.vir Papaz:- !arla ve ' el altından Rizlic_e aatrrmc_a \).: • • ~ .. Q an ı için lrar.ırlanan u en eri ,.... h İngiliz gazeteleri, Üçlü paktı J~ yatı aşırınaga ~~·~·~Siı: ka - takib eden akuyucuları- yan ihtikar suçundan adliyeye ye· başlamıılardır. Fakat, nı ayet ıt 
ıaıunml$ olan Yugoslavyanın, mul h raı:z Adviye ~p..a \ rilmişlerdir. Suçlı:lar aleyhindeki meydana çılmuı ve hidL~e adliyeye 
ltt tamam'ıyetı'ne r"ıayct edilece~i· 1 

,r· ~ ~ .~ mrz altı ay r.arltnda ingi. ı·nti"kal etmi•tir. Müddeiumumilik 6 

d d ~ - ··· l' ··~ b"l ki d" iddiaıudur: y • • ne Ve toprakl&l'tndan ask~r geçi- ın ır, l' • et '~~ llf'l"&,, mU· C%Ce oırene f ece er lT. l':-L p O Ve oölu evvel. •uçlu)arı, haklarında ilk tahk.ıkat &• ı-11-_• • bir hayı :zıyrı l fS!:i•• • • ~ dın· .. r..u .. or apuya • 
·~yeceğine daır :AlmRnya tara- ı · b·r hır~dVlY . a Yakında başhyoruz .. E ce tıadeee mürabahacılık iş)e~ .Y•. p· çılma_k . üzere, aorıı" hikimliiinc ftıtdaiı verilen garıınti~e ıağmen, vaffak 0 ·~ kı dın1f.r •• .' · ,.. ı· - ur 

eç tamamen Alman nüfuzu da genç bır •-. --=-ı...fıl..afi~t eden ~ .............................................. / takları halde, harbin i ana uz.erme vemııı • 
'ltına gi~ini yazmaktadırlar. Büyük bir ilitJı,ıı.p-- , 

<Dnamı 'J nci saı1ada) 



2 Sayfa 

Hergün 
Yugoslavyanın · 
Milıvere iltihakı 

'-., ____ MahiUla lllrpa _J 

B emen laer tarafından Mih-
vu ord-.Jarı :ile kutablnut 

bir hale gelinciye kadar bugünkü 
müdıldelenin .i)'aaet ..:haunda bita. 
raf durmaya çalıpn Yugoslavya, 
üçler paktına sonradan iltihak eden 
devJetlerin beşincisi ve bunların a
rasmda, a.lceri kuvvet bielmnın<lan 
en iyi luızırlannu11 olarak, üç gün 
evvel Viyanada bir protokol imza
ladı. Bu protokol, onu bir buçuk 
senedenberi muhafazaya çalıştığı 
bı&raflıktan çıkanp Mihver tarafı. 
na geçiriyor. Bu suretle, uçuncü 
Balkan devleti de Mihverin mütte· 
fıki olmuş demektir. 

Yugoslavya, bu karan, isteye iste 
ye, tam bir gönül rızası ile vermiş 
olamaz. Onun asıl i tediği ey, bu 
mücadeleye karıftnamak, bizim gİ· 
bi, kendi hududları içinde ve yalnız 
kendi hayabmn icablanndan mül
hem olarak, ~rbestçe ve rahatça 
çalışmak ve yapmaktı. Fakat, vu
kuatm inkişafı öyle bir istikamet 
aldı ki, Yugoslavya, nihayet Mihver 
tarafında yer alnaya karar verdi. 

Karara takaddüm eden günlerde. 
Belırad muhıti. «Yugoslavyanın 
yeni A' rupada ken<li ehemmiyeti 
ıle mütcnulb bir mevki, almaya 
Lazır bulunduğunu söylüyordu. Bu 
o:zlerin ne demek olduğunu, imza 
unü anladık~ Yugoalavya kendisi· 

nı Mihvere bağlarken Mihver de o. 
na iki mektub verdi ve bunlarda 
Yugoslavyanın bukumranlığına ve 

toprak ibutunluğune riayet edeceii
ni ve ayni zama1tda topraklarına 
uker ıolcmak veya oradan asker 
geçirmek gibi talehlerde bulumnı
yacağını temin etti. Son imzalat
maya kadar Viyanada yapılmıı o
lan bu nevi merasmıde bu tarzda 
mektublar verihnif olmadığına gö. 
re, Yugos]avyaya kendi ehemmi
yeti ıle mütenası'b olarak aynlmıı 
olan yenn imtiyazı c hu usiyeti 
de bu rnektublarda mündemiç bu
lunmak İcab ediyor. Temenni ede
rız ki bu mktuhlar, Yugoslavyanın 
hukumranlığının, toprak butünlü
ğunün hakiki zeminleri olsun ve 
topraklarının iıııgaline veyahud ·ora. 
lardan asker geçirilmesine «zaru
:rd hissedilmesin. Fakat, öyle bir 
dunya İçindeyiz ki, ne mektubun, 
ne de imzanın kıymeti vardır. Dün
.) a vukuatı son ve kat'i ıeklini :alın
caya kadar hiçbir kağıdın ve imza
nın devamh kıymeti olamaz. Dün. 
J'8 vukuatı son ıeklini aldığı zaman 
)arda Yugoslavyanın mukadderatı 
ne olacağını ancak AUah bilir! 

Bununla beraber, karan veren 
Yugoslavyadır~ onun mes'uliyetleri 
de gene kendisine dönecektir. Bi
zim barafanızdan söylenecek söz 
yoktur, 

* 

SON POSTA 

Resimli Bakale ı Elde gezen ayna 

Fıkrin arkadaşı gazete ve kitabdır. Okuduğunuzun ne olduğunu so· l ~niz. kım olduğunuzu .söyli~e) m. -----.. ·------------------,---.-....... ..__....._._..... -...... _ ..... ________ ....,_ ..... __ 
Şu garib Amerika! [EDEBİYAT] 

Sıcak çay şirketi - Daktilo için evlenme 
evleri - PIAjlardaki kadın devriyeler -
Sandık yerleştirme kumpanyası 

Çok garib bir 
makaleye cevab 

1 
çocuklan qle.ndirmek ve onlan te
davi eylemek :için dahi memurları 
vardır. 

Florida' da Ck 
:&n\-ater tehri A• 

hillerinde çok 
büyük P1'İlar 
vardır. Bu plij. 
lara bin1erce 
ba1k her gün ve 

Her gün saat 3 den 7 ye kadar 
ve Cumartesi günleri bu te,ekkiıl 

, memurları itten ıöz açamamakta· 
dırlar. 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
Şu &fllğıdaki atırlan CeWeddjn 1 silleri asırlardan sonra da tahkire 

Ezine'nin «San'at ve Cemiyet me. kalkmak, en hafif tabirile anlayış
lankolyaarn isimli bir makalesinden aızbktır. Melankolya muharrjrine 
alıyorum: 1 tavsiye ederim, her §eye ~ük~ekten her an akın edeT . ....-;ıııııır..__-c::._,. 

Bu halle kütlea 
arasında gunCf çarpmuı yüzünden 
hastalananlar buyuk bir yekun tut. 
maktadır. 

GunCf çarpmasına uğrayanların 
ç.oğu kadın ve hu1Usile genç kı:z
rardar. Bunların günq çarpmasın
dan korunmalarını temin :için plaj
larda genç kızlardan mürekkcb 
devriyeler gezmektedir. !Devriyeler 
başlan, yü%leri, vücudlan füzumun
dan fa.zla kızarmı olanlan plajlar
dan geri çek.mektediiler. Amerikan 
Selibi Ahmeri bu teşekkülü himaye: 
etmektedir. 

Evlenme evleri «Umumi mahallude -kahve. ka- bakan ve yükıtekten atan deha&ına 
San Fran s- zino, meyhane gibi- okunan tarka. hiç halel gelmez, sadece Teophile 

koda bulunan larımız, çeyrek asır evveUti .sahne Goutier'nin (tL.Orient» jı;imli kita. 
daktilolann ço- hayatımızdaki orta oyununun ve hının birinci cildini kendi kütübha-
ğu civar ıchirlcr Sami Pa~a bde Sezai Beyin Ser-! nesinden mi. yoksa başlta bir kü-
den, hatta Nev. güzeşt romanının bile dununda- tübhaneden mi buluJ> çıkarır, işte 
yorktan gelmi§- dır. Yeknasak ahenk «Heyi heyi• o cildin içindeki bizim orta oyuna 
)erdir. Ailelerin· terini dinleyenler somurtkan ve ke hakkındaki uzun bir yazıyı olcuaunl 
den uzak bulun- derli bir çehre takınmışlardır. An. O zaman çok eski bir tarihte fsıan-
maları dolayısile cak alkolün, yalnız alkolün teairile bulu :ziyarete Relen Fransız şaiiri.. 
bir yere çıkama- canlanaalar bile. o da sade bir ıya- nin bu milli Türk oyuna karşısın· 
makta, eı -dost e pb yahud uvarollD diye bağırmak daki h.yranlığını görür ve eminim 
dinememektedirler. Bu yü:ıden de içindir.ıı kendiai de ppr. Ne ıhazin hüccet 1 
evlenememe.ktedirler. Bunlara mah Ne der.iniz buna~ Muharrir bir Ecnebiden, Celaleddin E.zine .. ye de
sus olmak üzere bir «Evlenme evi» tatla ~ kutu vuruyor: Orta oyunu- lil g.e~riyorum. Hiçbir Fı:ans~z m~-
açılmı§tır. nu, Segiizqt yomaııını musikimizi ..• harı:ırıne . ~ast1amadım ~~. G_ıgnol a 

Garib bir t--~Lu··ı B · th k d - Fakat ne insafsız ta• degı-·J mi? yaru _ıu hızım _kukla d~dıgınıız _oyu .• 
~ u bcare ane en isine müra- " lh 1 H - Li 

B t d . '-- ded"I d k ·ıoı "':-L!: vurdur;- •a.. -.v de. halia na acam etaın atta menta -oston ,.ehrin caa e ıp 11U1Y ı ea a ti ara ~.. -w ,,..,1 h · ld - · · h 
de mukim E:lea· koca bulmaktadır. İli bununla k:aL 1 ürk malıdır. naan f&flYor: Şu heı Yh?nd ~Ln o ugu ~ıhn "faeı)J aenl eku.otlıe-

mıyor, kesin ((Jlle)ankoli» şeklinde kullan- 11 e 1ou oyunu .. ı ~ .U:. e , U· 

~:da B~~ııı:d~; 75 d la . . . . dığı kelimeyi bile yabancı asıldan. !arlar. Sebeb} Çunk.u mılli an .ane. 
• d"-.ı... 0 r ~es~ydesı' muk~bılinde dır dive zorla Türkçenin ahengine lerİ ve kültürleridir. 

d....ittle Useful» lZ ı.,.ç meraaımı e ıcra edılmd:te- ',J l k h A B b b-'-_J - d ad d bir te- di uydurmıya ça ıp.ra 1 mer um b- u ona oyunu a ıwıue, ~eer a 
ın a r. dullah Cevdetin meJhur ccPaikoloç· vayı o tarafından tutsa idi, mdan· 

~t:işti;6B~~~ .... - ••• -. ..................... ~ •• ~:.... ya» aı gibi uMelanko\yu ya çevi- kolya muharririoe ibelki yalnız ~ 
Ten münevver muharrir, neden bu. cihetten bak verebilirdim: bizım 

fekkül dobz Çok faCİ bir rada tezada düşmü• de bu üç yerli Şehir Tiyatrosunun komedi kıamın-
vı.iz işçiye ma- " 
Jiktir. işçiler aileler nezdinde her f k kiymeti iatNı.zaNoıt' okile yazala- da. orta oyununu en tatsaz en ze-
türlü vazifderi cörmektedirler. Bu ramvay 8Z8SI mııl Hem buna hakkı var mı) Bu- kidan mahrum irticallerile aahne.. 

nun jçin meselenin üstünde dura· ye çıkarıyorlar. Her ıeyin aslı gü-
i Jerdcı1 bazılan ııınlardır: Evvelki ~e<!C, Üsküdarda ölüm- - •e'..ıır· , ,.,... .. .:;.: d..üill 

Eğer bu münaaebe.tle söylenecek • cagım. ... m :r-- --
b. d 919 1 _ 939 Köpek terbiyesi, sandık yerleş- le netıcelenen feci bir tram~ay ka Önce orta oyunu nedir, bunu dü Ge!elim «Serguzqt» romanı-
ır şey varu, 0 a .. se- tirmesİ, boıaltılması, bir sayahat ve 2ası olmuştur. 

neleri arasında geçmİ§ olan hayli u- h b lca b ıf\. ıünelim- na.·· 
zun bir aulb devrini, Balkan mcm- tenezzü programı terti i, Y e. ·usküdarda, ~adiye mahallesin A7.iz d01hmı SClim Nüzhetin de Celileddin 'Ezine·ye göre, Sami 
leketlerinin kendi aralarında ıyı dilen qyamn taharrisi, vergi iııleri- de Paçacı sokağında 7 numaralı kalbini mzlatacak olan bu dava, oı P.,. zadenin bu ro,ınanı da Jcerıdi 
kullanamamtı olmalarından dolayı ni? takib!, ço~ap yaması, elbae le· evde oturan Mesi Serkisyana, ev- ta oyununa yerli, yersiz bu hücum, tabirile pe'k «dunı> bir ıeydir. Ne
derin bir esef ve hatta acı du) mak. mızkmesı, fotın boyam, çarıı n P8 velki gece Fıstıklı caddesinden ge artık kabak tadı vermiye başladı. den) Bilakis bizim bildiğimiz, o ro 
tır. lrili ufaklı bütün Balkan dev- :zarl~rda nasıl alıo veriş edileceği çerken, vatman Nersesin idaresin Halbuki bu oyun, tıpkı Karagöz ai· man, yazıldığı devirde çok büyük 
letleri bu yirmi eenelık sulhu Bal- vesaıre.. ld k" t -be ~ bi, asırlardan aüzülerek gelen Türk bir kıymetti '\"e bugün de hiç de-
Lanla:r lehinde bıllanamam11 ol- e:Little Useful» tqekkülü pek bi. e 

1 ecnı pl~kalı !r::ımvay ara- :zekasının mizah ve tenkidde'ki ha- iilse edebiyat tariftinde {roman• 
m; •• k L • -b .. .. .. basının sadmcsıne ugramışt1r b 1 maktan dercoe .derece mes"u)dürlcr. vu cır rag et ıormuştur. . • rikuladeliğini gösterir. Gazete ol- tizm ile Tealizmin içinde oca amıı 

• 1. . 1 d Türk" Çok şıddetle vuku bulan bu h ı f ı ~ ) h"" ı b" En az .n;!es u ıyetı o an~n 11 _ -~- Sıcak çay kumpanyası çarpma neticesinde Mesi Serki _ mı)"1n asırlarda halkın er tür ü e- o maaına Tapıen urmet e ır 
ye olclugunu zannederım. Çunku, .. .. s nalıklara karıı keskin tenkid ve i.. mevki isal etmiye liyık.tır. Bir ke• 
Turkıye, Balkan topraklan üzerin-1 N~vyo~kııa Y.an. tram~rayın ~ıtıı;a. duşmuş, fe- ıihza neıteri hep bu orta oyunu re T-ürk edebiyatında :ilk tezli ro· 
de herhangi bir dava aahibi bulun. < T ea Tım,. \..O C1 bır şekılde ezılmıştır. m~ydanlarında bilenmiştir. Çocuk- J 1*n o dm. Ondan e~-ı; elk..i ıuimu. 
mıyan yegane memleketti ve Bal- adında bir it~- fade veremiyecek bir halde Nü luğumda bazı oyunlarına yetiştiğim neler, Namık Kemal'in Cezmi ve 
kanlılar arasında hakiki bir birlıği panya öğleden mune hastanesine kaldırılan ka - Kavuklu Hamdi Efendinin esprileri intibah romanlan gibi 1adece ıro-
herkesten ziydca o ıstemiş ve bu sonraları . saat zazede bir müddet sonra aldığı (hem de irticalen» bugün ibile ett mantik e9erlerdi. 'Y<e hiç fi.ıp-
fıltırleri herkesten evvel o neşre ça- bcŞte daırdere. yaralann tcsirile ölmüştür. :usta mizah ya«ıcılanmınn bulu~la- hesiz teknik itibarile <le Ser 
lı!!mı tı. Ancak, ötekiler, birbinerile Y n z ~ h a n e • Vatman yakalanmı , kaza eira- rından üstundın. O nalde orta oyu- g\ize!lten parlak değillezdi. 
anla mamakta çok ısrar ettıler ve lere, kumpanya- f d t bkik l ibaşl nuna bu cepheden hücum etmek, Fakat her eeer zamanının imkan 
zannettiler ki, yalnız bu1anna ve lam çalı anlara ın a a a a anmı~hr. sadece gülünç olur. Sonra, orta o. lan ve kıymet ölçülerile tayin edi-

yalnız kendi he ablarına bir siya .. et abone usulu 1le sıcak çay Münakal"I Vek"ıl"ı Denı"z- yununda cemiyetin birçok tipleri lir. Demek o1uyor ki, bizde. ılk -de-
sahıhi olup onu yurutmeğe kadir- tevzi etmektedir, Abonelere CI vardır ve bu tiplere, kendi kon"f• fa olarak, esaret aleyhine koskoca 
dırler. hergün saat befle bir kutu il d f ld ma tanlan ve kendi karakterleri ıle bir roman ::ı•azan Sami Pa§a Zade-

Eğer, şu geçen yirmi sene içinde b~raktlmakta J>u kutunun ıçın· yo arın 8 meşgu 0 U tam mahallilik çerçeveai içinde gö- nin bu himmeti torunlaunlarının 
Ba!kan memleketleri,. k.e~di tar.ihle.. bır ka ık t~ vardır. Münakalat VekiJi Cevdet Ke _ rünürler ve hepsi birleşerek halk yalnız takdirlerini 'Uyandınnalc liı-
rının ve Balkanlar tıanhının hakikat· o:Tea Tıme Co. nun abone ade- rim İn d d.. D • ll ruhunu yaşatırlar. Böyle arena o • .zımgelir. Hiç züppdqmeden kalem 
lenni iyice mutalea eımiı ve binaen- di her •n artmaktadır. ce ayı, .. u~ .. :~ızyo an yunlan en eski milletlerde de v:ar- }erini ba memleketin emrine sefer-
aleyh, aralarında tam bir anlaşma Evlerde, apattımanlarda ikamet f~_Ietme ~m~ Mudurlugunde sey dır. Hatti daha ileriye giderek ~- ber edenlere hürmt etmek l:ıorcu
ve birle me tesis edebilmiı olsal~rdı, edenler dahi abone kaydedilmiye rusefer ışlerıle meşgul olmuştur. nu söyliyebiliriz ki, ew Yunan ko- muzdur. 
ikt1sndi cihazlarını bu rufi içınde ha lamıılardır. meclisinin en büyük dehası Asisto.. Musiki bahsine gelince, burada 
tanzim, askeri müdafaalarını bu na- Yeni aiırceza milddeiunıumisi fan"ın mudhike1eri de, zamamn<la 'SÖ7liyecek çolc. söz \:ar. Cdiıleddin 
ha göre tertib etmiş ?1~al~r~ı. ~u: Çocuk bakımevi Son tayin ve terfı kararnamcsile giınü gunüne siyasi ve içtimai ha· Ezine'nin .kulakları neden sadece 
gun Balkanlar. kendı 1 tıklHllerım Nevyorkta bir de cıÇocuk Bakım 8 inci derece müddeiumumiliğe ter· diselerin birer gülünçlü makcsi ol- meyhanelerdeki hey heyleri ititiyor 
'e kendi su1blaı:ını ç?k mukemmel vi ~ > açılmıştır. fki sene evvel yal- malanndan dolayı apiı yukan bi- da yüksek klasik Türk muıilcisini 
mudafaa ede~ılırle.rdı •. Gu.zel za. nız bir memure :ile açılmıı olan bu yfi e_d_f~ genJ ç adliyecilerimizden Ziya zim orta oyunlarındaki vaafa yak.. jgitmiyor: Gene tavsiye ederim, ara 
m nl~r, boı sozlerle geçınlnu~ o!~u- bnkım evi bugün 150 müstahdeme aQlllUI stanbul I nci Ağırceza la§ırlar. Umumi efkarın hadiseleı sıra radyosunun duğmesini Anka
gu ıçın, bugun B~nlarda .~dıye ma1i1c bulunmaktadır. ~ahke?1~ .müd.dei'-!mumiliğine ta- karşısındaki acı istihzalarını, tenkid ranın üsti.ine getirsin ve kısmeti var 
kadar cereyan etnuş olan baclıselcr- Bu müesseseler üç aylıktan b'at- yın edılmı~tır. Sımdıye adar bu. !erini, tehzillcrini ve lhatti İ$yanla- da tesadüf ederse Cmil Mes'udun 
den dolayı hayrete mahal kalmaz.. lıyarak yedi ya§ına kadar olnn ço. lunduiu bütün vazifelerde temayüz n ı o eserler<le pek açık wrettc be büyük gayretile verilen klasik par. 
Böyle bir gun ~~n hazırlanı:namı. o- cuklari doktora, dir;İyc. mektebe, etmiş olan yeni Ağırce:za müddeiu- li~irler. Deme ki cemiyetin kendi çalarımızın eene bu kıymetli musi-
lan Balkanlar ıçın bugunku vazıyet . . k d. I H · · ff ı.• t1 d"l · b"" · d d " ib"" ı ·w l ki inas tarafından yeti tin1cn küme mukadderdi Yugoslavya, bu aran gezmıye götürme tc ır er. asta mumımıze muva aıuye er ı enz. unyesın en ogan oy e mı ı cm 

dbe gule oynaya vermı~ değildir. 

Jkı tazyik ara ında aylarca tereddücl r 
etmi nihayet bunlardan kendisi i· 
çın d'aııa ağır basan tar~fa ... ltihak.a 
meyletmiştir. Eğer, bugunku vazı-
:> etıni daima bu halde muhafaza e
debilir~ gene kendisini bahtiyar 
saymaya hak lçazanır. Bu hususta, 
onların hesabına, bizim ümidimiz 
çok azdır. 

~U/, İ.i.iİ.H .23u,,..,-

f STER i NAN, i STER INANMAl 
Evvelki gece 1İsküdarda bir ikaza oldu. Kazanın tafsilabm ak 

şamüstleri in~ eden iki ref k J1izde okuyalım: 
Birinci arkadaşımız şöyle yazıyor: 

cÜsküdarda Mesih Serkisyan isminde biri, dün Nersea Özenin 

otomobili altında kalarak başından ağır surette yaralanmıştır., 
Digcr refikimizde kazayı şöyle kaydediyor: 
c Üsküdarda Serkis oglu Mesih Serkisyana, .. 'Fıstıkağa<:_ından g~ -

çerken ctecrübe> tramvayı çarpnuş, VÜC'lldunun muhtclıf yerlerm
den ağır surette yaralaruruştır.> 

1 STER i NAN, iS TER INANMAt 

Mart 27 

Sözün kısası 
--····-

Yetmi.ş bin çocuk aç! 
,_ ____ s. Ekrem Ta.:11 

B elçikada yetmif bin çoc 
iun aç, ve fizyolo1ik 

lete maruz bulunduiunu onlara & 
da temini için ta buralara ltadar 
len bir Be]çikaLmn ağznıdan da 
dum, 

Bu zabn gözleri yquarak an .. 
tığına göre bu çocuklaun ilk tazyı 
önünde Fr&Daız topraklanna sığı 
mış olan babalann'a, mfiıtevli, Bel 
çikaya dönmek iznini venniyormu• 

Zaten vermiı oln da ne çık 
cak ~ Aylardan beri dü~an a) akla 
rı \altında çiğnenen zavallı kurba 
Belçikanın topraklan mahıul ver 
mİ§ olsa bile bu mıdıaulden yerlini 
nasibi yoktur. Modern harbin ac 
ve iğrenç tarafı itte bu: Tahribatı 
nı çocuk, kadın, ihtİyaT •. 
de teşmil ediyor .. 

Barbarlık devri adını '\"ermekte 
utanmadığımız birkaç uır öncek 
zamanlarda müstevliler çoluğu ço· 
cuğu e.ir ederler, pazarda satarlar, 
fakat aç bırakmaz ve öldürmezler
di. İşkence lüksü yirminci uır mc• 
deniye6nin huıusiyetlcrinden biriclir 

Babalannm yurdalannı miidaf.a 
için silaha sanldıklannı suç saymak, 
sonra da bu suçun cezasını masum 
çocuklara çektirmClc ne Hunların. 
ne Golualann, ne de Gotların aktl 
ve yahalinden ıeçmcmifô. 

Şimdi ortada bir tek hakiut varı 
BeJçjkada yetmil bin )'tlvrunun aç• 
lıktan kıvrım kıvrım kıvran<lıklarl'
dır. htırab CIUCJl fecidir. Likin 1%.

tırabı çeken çocuk oluna fecaat on 
kat daha artar. 

Bu vaziyet önünde. kudumıuı 
Avrupadan ve kendi derdlerine 
düpnü~ şa.Rkm ve yoksul milletlCl'. 
den hiçbir yardım temin edilemiye• 
ceğini anlıyan BelçikaJılar, bozuk 
düzen dünyıımn bir köıesinde sa
kin, muntazam, insani yegane m~m
leket kalan Türkiyeden mcdcd u
mulacağını keatirmi~ n bize baş 
vurmuşlardır. 

Ayni •bn memnuniyetle ilave 
eylediğine göre bu hususta kı a mü. 
zakerelerden sonra bir anla ma hu· 
su1e gelmiş ve yetmiş bin aç yavru
yu ölümden kurtaracak tedblı:kr 
alınmı§br. 

Şimdi bizim için bu riktcı<laıı .,. 
lınadak ibretler vardır •• Bır kere. 
Osmanlı padiphlığı devrinde bize 
yan bile bakmağa tenezzül etmiyen 
garbi Avrupanın şimdi, ba aık 
ca Atatürk Türlciyesinin ocağ na 
düpneai, insaniyeti ancak ondan 
umması ve ıörmesi haklcm gtizel 
bir tecellisidir. 

Sonra, baıınıızdan Allah eksık 
etmesin, büyüklerimizin nye--inde. 
çocuk1anmızın bamdolsun icannları 
tok, sırtlan pek. huzur ve ne~· e i
çinde, güle oynaya ımckteblcri e de
vam ettiklerini. ylarnın içi dı ı aa~
lam vatandaşlan olaln1mek ıçın 
bütün ,artları haiz bulunduk1annı 
gö:zönüne getirip: 

- Ne mutlu Türküm diyene 1 
Vecizesini bir kere daha kıvımç.

la telaar etmek ne büyuk bir saa
dettir, değil mi~ 

e. e,1.:11~m "Calt4. .................................................... 
Dah:liye Müale!ar1 deği!flliyor 

Dahiliye Vekaleti !Müstc rı E.
tem AYkut dün vılayette Valı ı;e 
Belediye Reisi Dr. IJ...ütfi Kırdan zi
yaret etmi~tir. Etem Avkutun yeri
ne Dahiliye Müste~nr1ığına Emni.. 
yet Umum Müdürü 1\1: Rı7.a Çevjğin 
tayin edileceği yazılınıpa da, yaptı· 
ğımız tathikata göre, bunun aslı ve 
esası yoktur. 

heyeti tarahndan okunuşunu cfnle
sin 1 O zaman belki asıl Türk nıu9'
k1sinin hey hey demek olınadığmı 
kendisi de tasdik eder. Alkolü ı bu 
musikide yeri yoktur ve burada ya. 
şa diye bağıran\ar hakiki Tfuk 
san'atının önünde COfaD m iyonlar• 
aır. 0 miJyon\arca kiti bir Şe:) al• 
ktılıyorlardır: Türk lhiasini. Bilmem 
anlatabüdim mi} 

Halit Fahri Ozansoy ........... _ .. _ .................................. . 
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S01' POST~ Sayfa 

Telgraf, Telef'on Ve Telsiz Haberleri 
Maklaere ı 

ver111r1ıe11 

İki aglık ithalô.t 
ve ihracatımız e Hadiselere 

hükmeden 

lsveç sefiri Mil il Şefe 
itimadnamesini verdi 

"Yugoslavlar 
Almanyaya karşı 

isyan ediniz,, 

) _ 194:1 vıh-l 1941 yılının bu ilk 2 ayı ue\·re- anlaşılmaz kuvvet Ankara 26 .. (~.A.) ~ Reisicüm-ınamesini takdim eylemiştir. 
~a~a. 26 (A.A .. d d ticareti_ sinde ise ihracatımızın değe- hur İsmet 1.!'onu .. bugun saat 16 da Kabul esnasında. Harciye 

nı~ ılk _ıkı aY:ına at mi ~kamlar& ri 22.238.519 lira, ithalatımız da Yazanı Selim Ragıp Emet Caı:~ay~ koşklerı.nde, yeni İsveçlkaleti Umumi Katibı Numan . 
mıze daır r:~~~~ı~~irası İkinci 10.544.248 lira idi. '1' abiat hadiselerinin tabi bu- f lç~~ı ~f 8:r :C?<i•~'. 1 kabul. ~tmiş- nemeocioğlu da hazır bulunm 
nazaran · .d· 

1 
k u'"zere 1 ıBuna nazaran 1940 yılının İkin- lundukları kanunlar gibi er ır. çı, eısıcuınhuıa ıtımad- tur. 

kA un ayına aı o ma . .A..- l . ·-.:ı k' d an . • Şubat ayları cikinun Şuuat ay arı ıçıuue ı harbin de nüfuzundan kurtulama ı-
~i.ncıka!lun "h ve tımızın değeri dış ticaretimizin lehimizde kay - ğı bır mkım tesirat vardır ki bunla-
ıçındek08ı r ı ~aca Bu iki aylık dev detmiş olduğu 11.694.271 lıraya ra da harbi idare eden kanunlar de-
31.3-49.8 ıra ır. ithalatımız ise mukabil 1941 Y.ılıı:m ayni de~re- mekte mahzur yoktur. Bir defa 
re içindeki İkincikanun ayı- sinde gene lehımı.ze kaydedılen harb patladı mı; çok defa onu mü-
4.515.088 lirası U .788.792 liradır. diktar 19.641.016 lıradır. rakabe etmenin imkansızlığı ile kar-
na aid olarak ııla11lır ve insan inadesi artık kon-

Meclise verilen yeni 
kanun liyihaları 

Hindistan nazırı 
Londradan 

Yugoslav :ara Sırbca 
olarak böyle hitab etti T• b fa 1 ebe yurduna e eza c 1 tro~::e:c~a:ı:'~~nesinin vukuatına 

' ;~c~i k~ihe~:n -~~~ğb~1~<lİe~a:sa~ö~: 
Lond,,. 27 (A.A.) - B. B. C.ı 1 h d k b 1 o·u~ r c "'-t barile istediğini yapmaya muvaffak 

Hind d. bca ta e e e a u f I (. a i\ olamamıştır. Meseli Almanyayı ele 
rady!::n y:~~:la;m:fıeti:: 

6

hitab • alalım; Lt!histanı Alman iradesine 

Ankara, 26 (Hususi) - Örfi idare kanununun buı maddeleri 
tadili. yüzde beş faizli hazine tahvilleri ihracı, işçi a "ı;ortaları idar 
teşkilatı ve memurlaıın tahsil mÜeHeselerinde talebe olaınıyacak.1 
hakkındaki kanun l&rihaları Me< lise gelmiş ve tetkik olunmak üz 
alakadar encümenlere sevkolunmuştur. 

etıniıtir. Nazır Almanyanın Yusos- rimetmek için Ycl~ı!masına teşeb- "iman t u··komot 
lavyadan .' 1 bletde buluna W A r kAl r l,.zum görulecek miktar büs edilen askeri harekatın nihl\yet fi-.. l Ü 
-~ını yenı ltaL et. mülki ta•· Ankara, 26 (Hususı) Ley ı da e ınce tualebe dahi -kabul olu _ I bir Avrupa harbine müncer olabile-
-. ve mem ea.e ın l be y d a alınan tıb ta- a eczacı 1 w• c1·· .. "I .. 1 bT F k b e k • v· 
-.iyetine riayet edeceiine dair .v~r- ıTıb 'I:'a.e • ~r un bu -'nacaktır. cegı ~unu. mu!. o a ı ır •. ~ at w u m r ezı ıyanaya 
diii sözü tutinıyacağını aöylemı~tir. lebesının tabı olac~k]al"l mec ek j 2000 numaralı kanunun Etibba- 1$lreketın bır ~u~ya harb~nı. dogur. 
v .. ~ 1 la . . yapacağınız hır - riyetler hakkındaki . kanuna . 1 t h ·ı tti"i bilcümle nıük.,.lle-I ma11 elbette kı ıstenmemı1'tlr. Al- nakladı"lecekmı"ş -os av r, aazın ı_ • ·.ı.. M Jıs ruznamesı- ya a mı e F> - ,_ • • A d .. 
cok feyler vardır. Almanlara ıı;a~ıı kanun layıuası ;c. \arına fi et ve mecburiyetler bu talebe ma~yan~n ~ıt avı vrupa a mul_e-

Türk -Sovyet 
deklArasyonu 

t~raf 111da akisler 
Ü)-an ve utiklilini&i muhafaza edı - ne alınmış!ır. Layıha e~s d h:kkında dahi aynen tatbik olu - canıı bır ~~par~~?rluk kurmak ıs- ... 
"İz ır göre Leylı 'fıb Talebe Yur una kt temekte gosterdıgı ısrar. onun de.. Nevyork 26 (A.A.) _ Zurıhten Londra, 26 ( A.A ) - Turk h 

· Sıhlhat ve İçtimai Muavenet Ve -lnaca ır. nizler üstünde herhangi bir m:ıcera- New York Post gazetrsine gönde- kumetile Rus hükumeti araııın 

R B k·ı·n·ın - A .k f" d dan karındığın•n en büyük delili- rilen bır telgrafta Hı•lerin Berlın beyana•lar teatisi Londrada mf' umen aşve 1 • ş·ımall Afr.ıkadan 1 merı a ırar e en d~~- Halbuki. hadis~_ıe~n seyri, b~: şehrinın İugıliz ta.,yarelcrı tara- nuniyetle karşılanrmştır. Salihiye • k gun, onu, bu unsur ustunde de l@t ı fındanı )"apılan bombardımanları- tar mehafil, iki m.emleket arıasııııl 

m .d hır nut u . k 2 Al . . . ve çetin bir mücadele kabul etmeye nın Şiddetlenmesi takdirinde Vi - ki münasebatta vul..ua gelen .. 
anı ar Fransaya yıyece man esırını sevketmiştir. yanayı hükümet merkezı •ttihaz hın bu mınta~~da _istikrar husulü 

.., ele • • Esasen Almanvanın, tahakku1c etmesi mumkün oldu u bild:ı il _ yardım edecegı mutaleasında 
Antone~~ <<Boyan - ·wn:,a- .. d ·ı· Kanadaya teslım ettı ettirmeyi düşündüğü emeller için mektedir. Bu telgrafnamede \a - lu~maktadırla~: Bundar. !>~·~ 
~ec:bunyetintl~ lıalJıg": l gon erı ıyor böyle 11ümullü bır .harbe gırmek iı. hudilerın \ e Çeklerın Vıyanadan Tu~~ - Ru~. mu.n~s::batının .alahı 1. 
a.yetleri /aiç bir _,,.an '!abu . 1 tememiş olmasını lngiltere ile ken-

1 
ki.itle halın de çıkarılmalarının pa- f ngıl~z - 1: urk. ıtt~f ,.kı arasında teli 

etmeJilt ve etmiyeceğız» Londra 26 (AA.) - İşgal al - • B~rlın, 26 (A.A.~ ""."":'. Ya~ı tes· ı di dilediği gibi bir anla11maya var- ) itahtın Viyanaya naklının bir mu ga_rrı kabıl h~çbır. no~ta bulun 

"

. ı ., b 1 yarr Fransaya Afri- mı bır membadan Lıld~nliyor. . mak için gösterdiği gayretlerde de kaddemesı oldugu ılave edılmck- dıgı beyan edılmektt'dır. 
ıyor tınoa u unmı . . s· üddet evvel bır Amenkan .. . . · Fi k ç k d. 

B""k 27 (AA) - B. B. C.: k müstemlekelerınden yapılan ıt .. ır m . f d h b mutahede edebılırız. ıa at e os- te ır. 
B. u reş. · n.da Geneı'al An- hal.t hakkında Avam Kamarasın ıstıhbarat a1hands! ta_ra

1
•1n k~ln ta ~fr lovak hadisesinden sonra bunun Zannolunduğuna gore İngiliz 26 bombard man 

tayyaresi daha 
ır merasun e11naıı a a l verilen bir a ıseyı ayı ı e avsı ._.. 1 d - b" Al t l Be ı· . . ...ıd 1 t k d · t' ki· 'd 'ktısadi !harb nazırına soru an . . 1 k .. mümıı;un oma ıgını ızzat man- ayyare erımn r mı şı..ı ete 

on9es 0 enu! ır k · mecburiyetinde a 1
1

1 r şeklinde müzakere cere - etmek ıçın kull~ııı "ca del.~ hmuaa- yanın kendisi de anlamıt telakki bombardıman etmcğe muvaffak 
oyun egme sua e . mahalı tabir <<cıvanmer ııı; assa- . ._ h' b' h '- l ı h ı· d k"l k f · u_ ld - ·yetleri hiç bir zaman etmiş ve Almanların elıne h . . B 1. . edılmeıı;te ıç ır ma zur yoıı;tur. o ma arı a ın e na ı ey ıyet1 

llfll ıgım vazı •. yan .. 1 .. h oı.. sından ma rumıyettır.11 :r ın sı- B h•d· . k"b F d h kk kt ltabul etll)emiıizdir ve etmiyecegız. geçebilecek olan her turu uuu- . hf ll . . b"\d" d·-· •. _ u a ıseyı ta ı en ranıız or u.

1

mu a a ır. 
Avrupada adalet tee1SÜ• etmedikçe batın Fransaya girmesinin men'i yasKı mad ed erbu~ın ..• ı ırk ıgın~ :: !arının mağlubiyeti, hem de bu • • 

• F L d 1 t r.e ana a a ır Uwt"ra amp n n wı•b' . k k ~""nda vu L d d lk k 1 ailkunet olmıyacaktır. aa.at a a e istenilmiştir. k w ff ı 1 "k" Al mag u ıyetın ço ısa za .. - - on ra a 1 a IS er 
yerinı bulacaktır. Rumen askerleri ikt di barb nazırı Dalton de- daçı:nag~bmuv~ a:.<: -~ '"' 

1 1 
klan kubulması, yukanda kaydettiğimiz Dün akşamki Radyo gazetesın 

ing ltereye vardı 
bunu benim vasıtamla haykırıyorlar. . . ısak. enız su ayı men a~k tol lpra atı- kontrol hadisesinin bundan böyle den: 

mıştır ı: na geçmişler ve AmerJ a ı ar tara- . ·ıd•w · 'b" yapılamayaca;;.ını <Baştarafı ı inci sa}fad 'ı Dört motörlü 26 A!nnikan a 1 

f • 1 • • .c· ı· Af "k d isaal altında f d K d d k' k · d ıs tem ıgı gı 1 .. S · ·ı ı IA l kk"'l · J erinin ...,ıma ı rı a an ..:n • ın an ana a a ı ampa ıa e e-ı d karmıştır. Eğer bu vetko .. ,ç ı c a e ace e teşe u, bombardıman ta:yyaresı 8pln S8 lf bulunmıyan/ Fransaya yapılan 1t: dilmişlcrdir. me:. ;~amü~akıb sulh aktedilcbi\- eden kabinesine ancak :>atışma ta- ingıltere,e gelmişlerdır.' 
ı: d k• halatın bir kısmı mumakkak kı Amerikan gümrük muhafaza me v~ al "d ' Alma yayı kıt'avi Av- raharı olan siyctsı gruplaı.ltt mali Kanada bava nazırlOID sözleri 

B&rllO 9 1 Almıanyayıa. veriliyor. ~u ıthalat murları _Alman sübaylarını k~.ndi!~- :1'a~:a ~u:~n e;ellerine ulatmıt gruplar ve timaldeki Hırvatlar ta- Toronto 26 (AA.) _ Kanad 
hakkında elımizde tafsılat yoktur. rini takıb eden Kanada g..ımruk P . b" uvaffakiyetin aahi- hammül etmekte. fakat Sırbların bu- hava nazırı Po~t!r burada soyl 

toplantıları Fakat J:>u ithallt ~rasında muaz -
1 
muhafaza. memurl~rın.ıa teali?' et- b~ :L:::i:z lt~: .. :ızda mevki almıt yük bir kıamı tehliıteyı mudrik. bu- dıJlı bır nutukta e~ctimle dcrnı tı 

zam mıktarda yıyecek olduAunu mekten bıdayette nr.t na etrnıolerae .... d"L F ,_ t '-azandı,;.,nı Ok- Junmıaktadır. Yuaoslavı&ıırın ımza ki: 
b·ı· F Se l g d ed "ld'• · 1 l gorur u". aıı;a 0

' ıı; •· ed ki · 1 h k ._. · T iri ı ıyoruz. ransız c map ıore. a e ner en verı ı~ı an atı amıyan 1 k "'dafaa etmek za- ece en an aşmanın a ıa.ı meını Amerikan tayyaTeleri binler 
içtimada Ja.ponyanın iir ye zetesine inanmak llzım ~elirse eararensiz bir emir üurlne bu iki 1 yanu~ ';;- k aİ~1 ;~çin mücadelenin Almanları alakadar etmemektedir. İnıgiltereye varmaya başlayınc 

miime .. ili de buluna.calc . Kinun.~evvel ve. ~lnunusan.ı ayl~ 1 Alman . ıübay! ~anad~ makamlara• =r~::n b: d:fa,
1 
ııene mecrasını de- Almanlar kendılc!~ne imtiy~~l~r ve- bu tayyarelerın, düşmanı, yaln z 

B 2 7 (A.A.) - O. N. B .• nnda uç . hafta ıçı~de Ma_rsılya lı 

1 

na teslım edılmı,1.:-rdır. . w• Y. . larak yepyeni bir tezahür ren bu memlelcetm daha buyuk fe- İngiltere havalarından değıL fa _ 
V~~~;den alınan l:>ir habere göre, !ma~ına :şıma.~i A.frıka~akıler de Almanyanın haditeyi dipl?matik :J!~=.~ir. itte böylece. bir Le- d~karlıklara d~ katla~ıacai:nı tah- kat Avrupa havalarından da sıl p 

tT J ı·h'atgüzarı, lapon ha- dahıl ~ima~ uzere ?er .aranan ya yollardan proteato edıp etmıyeceii hi ta h bi vukıatın zincirlenme· mın etmektedırler. Bar karar vefl. stlpüreceg-inden eminım . 
. ~pon mas Maııuokanın daveti Ü· pılan ıthalat 289 bın ton tutmu.ş - hakkında ,imdilik l>ir ,ey söylen· . •.len bi •Av'TUpa muharebesi ha tine mesi için Belgr•dı tuyik etmekle 

rıcıye nazıhrı 1 B ı· h TeLet ede -,tur. Fransız müstemlekelerinden memektedir ilki ı~L r . Amerikanın lnai- Almanlar iki gaye tak"b etmektedir- Yu O"..;lav halkının Eerine der a eT ıne a a. · kl · b' k · in ı ao etmıt ve I y I .1 "h k ,~ . gelen yıyece erın ır ısınının liz d be imsemeaile de 'bir er. ugos avların pakta ' h a ını 

cek~~;linde Matsuokanın riyasetin - Al.manyaya. gittiği hakkında ~li - ou·· nkU Uecı·ıs Ciban.vH::~i ıeklini almak vaziy: bahas:-:e ittihaz eder~k Yunanlılara .. 
F Almanya, mızde malumat vardır. Fransaya P! . . 'tt" Hiç oüphe yok: bıt ve Turklere kar•• bu propaganda protestosu 

de Japonyanı~ ran.•a: asi mümes- ruhsatiyesiz mal taşıyan .ı{emıleri k le • tine g1Lamı~r~paya kartı doatane ve korkutma siyaıeti takib etmek 
l~alya ve Türltıy~~ekı 't tı yapıla • devriyelerimiz tevkif edebilir ve m11za ere rı :.m•lakr -~ıtennekle iktifa eden ve bundan sonra Yunan hududuna <Bat ıarah t inci .. ,.fadal 
aıllen arasında ır top an Akdenize bu ~ibi hamulelerle gi- Aır a "k • bgo '"n muazzam bir da- kadar Alman kıtaı'larını nakletmek rinin verdiği bir ı.abere göre, iki 
caktı .. dd'd 1 k 1 A 9' " ··L men •. u1ru ' · · h 1 · d · "f d r. ren mutea ı vapur ar ya a an- nkara, 26 ( 4.A.) - uyuıı;; vanın alemdarı haline gelnıittir ve ıçınk aslane tren erın en ııtı a e et- bin köylu ellerind~ çapa ve sop:ı-

y • larlR rnıştır. Millet Mecliai bugiln Refet Canı- ihtimal 0 da. hadi~t>lerin bıaslangı- me .•• laıla baiınp çaiırarak merkezi Sır-
Bulgarlar' ugos a~ tezin baıkanlıiında toplanmlf ve cında, .bir gün tfeli" kendisinin bu lnsiü mathuatınrn ~ bi~tanda Ha~ıpopove~ te~ıine gır-
uçlü Pakta gl"rmesmden Akden·ızdekı· lngı·ıı·z celeenin açılmasını müteakıb tapula- evkii alacağını ht'iyetle heııab ve Londra, 26 (A.A.) - Yngo•· mııle~ ve Mihvere gosterılen teali· 

ma kanununun geri verihneııi hak- ~abul etmiı değildir. lavyanın üçlı.i pair.ta iltihakmdan mıyetı protesto etr.ıışlerdir. 

memnUR f ı·ıosu Atlanıı·g~e !tındaki Baıvekilet tezkeresi oku- 5 . m ı:;; hah.eden Standa d gazetesi diyor 1 Boınada Bono~aya ve Karadai-
narak TUZnamede bulunan diier ı/ı'm Vta9tf" C:...-1H•9 ki: d~ P?dgorica, Bo:ranı ve Çetıne te-

Sofya 27 (A.Aı) - Ofi ajanıı maddelerin ınüzakereııine seçilmit- Viyanada imza eden Yuııoslav hırlennde de buna benzer hareket-
bildirivor: ·ı i.ha çıkıyormu~ tir. A dl ~ t . milleti değil, Yugoslav •levlet ·- ler yapılmııtır. 

Yugoslavyaoın üçlü pakta ı t - y Zitaat Bankaıının göndereceii rnavu U~< a yenı damlandır. Bu devlet adamlıırı Bel- Belgtad, 26 ( \.A.) - Royter: 
lu ıle Bulgar mahfellerinin içi rahat hazine paalarından poata ücreti •· grada dondı.ikleri zaman Belgıad Bel'"d civa.ı:ıda B~lipotok kti-
larnıttır. Balkanlarda sulhün ıırtı Elcezire, 26 (A.A.) - Ofi: .. bnıp alınmıyacaina dair bütçe en- ı·ıalyan taarruzu .akaldarında dağıtılmıı bir takm yük halkı tarafından Prens Paule 
llluemmen olduğu kanaati v~r~hır.k Bur.aya gelen haberlere h gore, cüm~ninin mazbataa taavib edilınit beyannameler bulcıcaklardır. Sırblar gönderilen telgraf üçlü pakta ılti-

Yugosla~nın Mihvere Utı .a ~· Akdeniz lngiliz fil sun~n . emen ve umumi hıfzıssıhha kanununun ld çete muharebeleri yaptıkları takdir- hak edilmi, olmıı•ına karıı Yugod-
Bulgaristanın aahne olacağı ye~ık bır hemen kısmı kült•1 .. genışc b~ ~~;e- 1981 inci maddesi metninde t1:.hi~ pUskUrtli u de Vardar vadısinin siikuneti ihlal lav milletınin hıı1settıii auygunuQ 
tark <:r-phesinin kurulması tehlı ey- kete iotirak etme uzere ıı e e u a- yaplmaıına aid kanun ds 1 ıncı edilmi, olabilir. Rundan fazla bir güzel bir nümune11:dir. 
'- 1 1 u rı'-ı terke hazırlanmı't'.'· ~en .. uz t1ev müzakeresı" yapılara'- kabul olun- A · 26 ( A A ) B ·· "d k · · F k T 1 f t · dur• ııerinı bertaraf etmi~tir. ta yan - d a. " tına.. ""'· . - asın ne- ıey umı etme ı<ıtemıyoruz. a at e gra ın me nı ıu • 
ftan ihtılah mevziileşmiştir. Sofya a sik edilemiyen bir t..ı.yAıa~a g~re n- muştur. zareti aözcüıünün bildiıdiğ;ne göre, Sırbistanın, Romanya gibi parçala- Mazimizin ve t:srihimizin koTUn-
Alrnanyanın bu ıktilafı pek yakın • giliz harb gemilerin:n d t antıge açı· Büyük Millet Meclıai gelecek top- ltalyanlar, Arnavudluk cephesinde nacağı hiçbir İngiliz aklına sığmıyor. mua huıuıunda aon ümidimiz ola· 
da '- fiyeye teveaeül edeceği zan • lacakları ıöylenmekte ır. lantısını Cuma ~ünii yapacaktır. merkez bölseainde Yunan hatlarını Ayni mevzu el':-afnda Star aaze- rak telakki ettiğimiz size, bugiınüD 
il l kınnak irin rr uvaff .. ldyetsizlikle n~ teli de tunları yazn.aktadır; eııki muharib ve ukerleri olan biz. 0 unmaktadır. • d M b' ) ... le Bel k ı_ h 

lzm.lf V9 h8Y81İS1R 8 e US anınızın ticelenen yeni teıet..Liiııler yaomıt- Simdi Sırb .,,atanpetverlerinin r, ipoto a.öyünün i tiyarlan. Bir fng-·1ıı·z tayyar' asi 6000 tır. halyanlar. geço!U tAl\rru.lhrı ea- muhakkak olarak el altından yapa• kadınlarımız ve çocuklarımız. ebedi "d 0 zelzele'er Oldu k f la na11nda kaybettikler: mühim mev- cakları hareketin ne dereceye kadar dütmanımız olan Almanlarla bir an-
lan'uk 1·a~8 gemİSİRi bafırdl J8R' a . . OD eraDS n zileri geri almtk iç., Aoa ırmai nın B. Hitlerin planlarına engel olabi- laf111Aya iltiha~ '.'°dilmek ıuretıle le-

y 1zmi 26 (A A.) - Bın aaat 7 şimalinde, Pazarteıı. sabahı iki hü· leceklerini göreceğ.z. kelenmekten hızı muhafaza etmeniz 
londra 27 (A.A.) - 8. B. C.: .. r,ni e ve.di~eri öğleden ~on- Ankara 26 (A.A.) -. AldıJtı - cuma tqebbüı etn.iıtlerdır. lt11lyan- Evening News de diyor ki:: için yalvarınz. 

Bir İngiliz tayyareei dün Holinda de uç aa I ~.35 te iki saniye ıuren ımız telgraflar, dün de Kılıs .. Kon- lar, büyük kuvved ·c kullanaıak, B. Hitler şimdi Akdenize doğ- Prens Paule sair koylerden de 
~ileri açıklarında 6000 t.onluk ra .~ti zelzele olmuotur. ya, Hendek, Kırşehir, Mardın ve karanlıkta Yunan hllllarına yaklaı- ru ve Yunaniııtana kar111 taarıuz sa- buna benzer yüzlerce telgraf gön-
bar düoman iaıe gemisini torpıl at • hafif ık da da saat 7 de Sıvasta meb'uslar Vf' Par ıye me~ mağa muvaffak olr u11lar, fak.al \'u- atini teabit edebılir. Fakat daha ev- derilmi11tir. 
inak suretile batırmııtır. Torb~ı ka;asır~ eden hafif bir sub hatibler tarafından beynelmı- nan süngüleri ve b •r..b,.Jarı ile il"· vel yapılacak ikinci hareketi tetkik Elenlerin Yuıoslav1ara itimadı 

dört sanıye h~:.:dilmiş. Ddirmeıı-\Jel vaziyet ve Turkiyenin ~ur~~~ masa girince geri lı:~mıılardır. hal- etmesi lazımdır. Atina, 26 (A.A.) - Matbuat 

ltaıyan tayyareleri bazı 
Yunan kaSabalarmı 

bombaladılar 
Atina 27 (A. A.) B. B. C. Dahili 

eınnıyet nezareti bildiriyor: 
Dü.şman tayyareleri dün, Pre

\lezeyı bombardıman etmişlerdir. 
8ir kadın ölmüştür. Bir miktar 
il.sar vardır. Cenubi Yunanistan
da da bır kasabaya bombalar atıl4 
~. fakat ne hasar ne de zayiat 
t.:fdedılmiştir. Egede bir ada ö
"1iıde küçük merakibe hücum ya
~ da hiç bir netice abnma
'-'ttır. 

yer aaraın_tıaa. d · e saat 6.50 de etra{ında konferanslar venklıgını yanlar, kaçarkf'!n, Lirçolc ölü ''e ya- ilk defa olarak B. Stalinin ıesi nezareti namına beyanatta bulun
dere ~~hıye:idu~: şiddetli bir zel- bildirmektedir. ralı ve mühi'!l mi~ tarda da malze- Kremlinden yükselmiııtir. B. Stalin mağa memur olan zat. Yugoslavya• 
uzun ıuren Bu arada Sıvasta verdiği konfe me terketmitlerdir çok tereddüd elmiı., fakat nihayet ı nın üçlü pakta iltihakı hakkında 
zele olmuıtur. ransında Ağn meb'usu Süreyya Öğleden sonra rJ,, topçu hazırlı- bir hamlede Türk'ycnin ellerini ser-ı•orulan bir sucıle cevab olarak de-

h • ""'gı yapan Ör.geevren harb tehlike inin em- ğından sonra. Aos ınnağının cenub best bırakmıstır. miıtir ki: Gec3 rsıZll niyet sahamıza ~i~~"k hududları- mıntakasındali ffi"Hilere şiddetli - Yunan m:Jlf'tınin Yusoala• 

b
. k dı ı yaka'aııdı mıza kadar g~l~·~ nı v~ Balkanla- bir hücum vapmıc'ardır. Fakat bu Soğan ihrac edilebilecek milletinin dürüstlüğüne itimadı varw lr . . 

58 
f:ıds' ra inen bu ıstıla salı karşı ında hücum da g"ri püs' iırtülmüş ve Yu- dır ve Yugoslav ırilletinin Yunani.-

(lb"t.arafı l ıncı · 1 millete dil en vaziff>leri izah :de- nanlılar, mukıa~il b;! hücumla düı· Ankara, 26 (Hususi) - ihracı- tanın arkadan hancerlenm-;sine .~~ 
. d" kadar bu tarzda ona ya. k Türk ordasumın vatan .mud~- manı bidat·~te el;r>ll•· tuttuğu ınev- na lisans verilmiyeıı maddeler liıte.. bir zaman mü .. ade etmıyeceg1na 

Şım ıye n cüretkiir kadın, suç- ~e kudreti ve hükumetının Tur zilerden de atır. <ıtn. lto1vanlara ıinde bulunan soğanın ıerbest dö- kuvvetle zennetmektedir. 
kın ev ::~en itiraf ederek hırıbız- k~n 1 

hürriyet ve istiklalin:n mü - çok büyük 7.ftviat verdirilmiştir. Mu- vizle veya mühim ithal maddeleri Sözcü tunlan ilave etmifrir: 
larını tamadan duramadığını .v~ u .ıafaası için hususi h'r dikkat ve harebe meydanında birçok ltalyan temini mukabilinde liaanı verilen - Her ne olursa olıun, Yuna· 
lık yap Jduğunu ıöylemı,tır. ~:. ·ı ~lclı~ı tedbirleri anlatmış ölüsü bırak•lrnı,tır. 'unanlılar, iki- maddeler listesine ithali hakkında- niatan kendini müdafaa etmek için 
itin hda~ta•ı .; bu evlerden aoırdığı ,ıtınabuı ~itabe halkın jçten teza - si ıübay olmak ~zere elli de eait ki karar alihclarlara teblii edil-ıharbet~e~ hu1Usunda kafi k.aran-

A vıyen• ı ..ı _n alına-1ve ı...ı. .. _:...ı. nı vennıttır 
1 satıldıkları yer erQe 'hüratile karşılanmı~ır. a ... ı.,~ır. .......,.. • 

et,_ arh, "bl 'ne iade olunnwftut'• 
rak aa ı en 



lstanbul Lnazım lmif"liOinden erilen 
Harici Askeri Kıbtllh lrınrarı ['--~•~e~la_i_r_B __ a__;.ll_e_r_l_e_r_i --'] 1 

Bir .. _keRisiRelYakrnda pasif ve aktif olarak yenil Ken_disine para ........... s.;:r-nm-=--:-=-::-~2-=-~-o a:ll-ır ~-. kapalı-.~-litwllr:-~ ...... ~ 
iz terlllJI kın • • vermıyen melresnu llıısi 12/f/IKl cumartui. eünü aaaı 15 * Ç&ııatblee Alhrt sıatm AlJllA. 

~ıçakfadı brr hara denemest yapılacak bıçakladı ===~=-::::.:~ :::u == 
•• 

Ayni labn7ıacla Nra6er ~ar 
hlrlan •enç iısa .ifıl olan 
.-nç, llfİİt.JtliJ tlelallu rctl 
...... , ......... ttalaaatmill 

......... m. 

Bugün vilayette yapılacak toplantıda 
pasif korunma iıleri ve paraşütçülerle 

mücadele meselesi konuşulacak -----

/fi bomlJuia için mefraİnİll 
artuıJa. ~ cari/a~ ... 
wye ueıa_eli t.ltlü1Ai reılJel: 
tiii İpİa lıadmı •iı7 ..,...,. 

yaralGJı 
~ Vilire-"te Vali wırini iazalua bir emir &()ndererek ka- -

~ mikian yazılı sıtır eUeıri kapalı mrtla eblltmey• bnmuf&llt• 
iballıl{ Jf/4/Ml ıüııu hizalarında :vazııı aalla* ı.n+uaaacıa A.Serl 
Sa.ta Alma Kamis~ yapıLlcaktır. nliblerhı taamıl veaika.Iarill 
'*iif matnbkraıı ihale saatlerinden biJ: aaaı. enel KomiQıCııDa .,.,.eıers. 
IJUt;mm.eai KomiQGINla förilfk 
Mjart!ıars iDl ae..Jnatı İhale saati 
~ LiH Xr. 

Dftn CibaHde kıskançlık y;min Aamff ltuutm ri,..eti~ ~~- - za _mmtakalan dahilinde. ~wii J.:VyeJki ıece Faıihte kanlı .ır 
.trıı ağır bir yaralama V11k'°ası ol - makamlar ve alakalı daue mudıar pasif .korunma tecnıöelerinin ya "Vak'a olmuş, bir adam kendisi.ne ıae,ooo ...., 
DHJJ. bir gene; Jcendisme ,;i% ,.8 lewiniıa iftiraıkile Bir t~ı ya- pılmasını bildinni$tir. JIR?8 ırermek istemi)ııen metresini 21,800 1060 

10 
10,30 
11 -~ 'oir kızı ~akla V111'Kl~· ,.ıacak, puif lloNn.ma ı4Jtd etra- Vi!iyetin bütün. kazalarında bu. 'f:uf;1tkla yaralamıştır. sıs,oao 2062 50 

Cibalide İnhisarlar fabrikasın_ tında KÖrüflllelerde bulunulacak - afann tecrii.beleri 25 Nisana ka - H~ımia Kadıçeşme 1<>kafm _ (2'186) (2364) 

da çalışan amelele~n Hasan Sa- 1lr. dar tamamiM? "!p&lınış ~acaktır. da oturan Salihattin adında biri ** 
. . B1DldU başka İstanbul kaza la - Her kaza tecrube.lere aicl hazır bir müddettenberi Zeyneb ismin_ ~ 1em wa.lre D&tlt7a.tı upall zarna ebütmeye konmuştur Usa• 

dık ad.mda _bır g~ ~t~ m~d~t:' nnda teşkil olt1nan paraşütçülerle IıRını süratle ikmal edecek ·ve tec- de bir kadınla ayni evde metres 
1
, Jeai 12/WMl Cumarıe.ı Pııtl saat 12 de <lelibohıda Bolayır Askeri Satın 

ten'berı aynı. ye~de .tutun !şıçılığı mücadeli! ekiplerinin yapacakları rübe .ıtününü tesbit ederek viliye- h t ktad r Alma ıto1Dı510aıında 7apllacattır. TahJtin bedeli 2UO& lira, ill temınıaU 
yapan B~nye ısmin.de. bır kızı tecrübeler hakkında da müzakeı:e te bildirecektir. Bu tesbit olun.ani a~ 1 yaşa~a 1 k 

1
y;pan Salahat- '' 1800 liS8dır. Tallb~rin kanuni vea kıılarile tekli! meld.ublarını ihale ss.a • 

sevmektedir. . • fer yap ]acaktır. Öniimuzdekı Pa- günlerde kazalarda ha.kem heyet- tinin~~ ~r::de işi bozulmuş. tınden -bir saat ~el Komısyona vermelıeti (2190} {23t8) 

Soa ~nlerde ~ıkanlı bu h.isle zar ıttnü, ltazJrfıklar ık.mal edil - lerinin huzurunda tecrübeler ya - bu yüzden bir aydan beri boşta ~z .... * 
r·ru ~nıç k :ıa aıçnuıs •. fakat Az. me dıgi takdirde 'ttstüdar kaza mın- pılacaktır. Meıvzii tecrübeler ni meğe b~larruştır. 
tarafından rcd cevabıle karşılan - takası dahilinde pasif korunma ve hayet bulduktan aonra bütün şe _ Bu mu··ddet zarfında metresi Müteahhid ne.ıa ft hesabına be!Jerıne tahmin ecraen tıati 80 turut 
m ....+- -+,,..-;} ı -~.J ı t -be-,hird ha zları ,___ olan 100,000 aded tar başlılı açık eailtme Ue sat.m. alınacaktır. İhalesi •01•"· paraşu ..... ~ ere mu"'-.ue e ecru e :va taarru na ...... ~şı u- Zeynebden 51ı. sık TUlra almakta 

O ~~ -a...- • Azı·mc•"t ayni · ı--'-t ---~ ,_:_ ·ı a.kt.6 k ~ .-- S.4-941 Pertembe günü .saat 11 de Ankara.da Jl. M. V. Satın alına to. ~ ...... ~nıucrı .r sı yapı .n::: ... ır. au.uw ~ -pası ve ı~ orunma olan Salahattin evTelki gece ~e 
sözlme rahatsız etmekte olan Ha Diğer ~ftiftan vilayet, 'bütün turiibesi yapılması muhtemeldir. kadına miracaat ederek, ondan lllisyommda JllpJ)aca.itır. iıır eeminatı GSO Iiradır. Evsaf Te. tart.nanıeal 

Sad k d .. d ....... ek pavdo l80 tunp. tomı.,,oncıa11 almu-. '1'1.1 pler n !)elli nlrtt.e ~omisJona pi • san ı un e .r~- - kendisine sermaye olabilecek mik 
un~ blifade ederek Cib~li cad nen·zyı"lan k19'9f"1tifi Sayfiyelerdeki ta.raa para istemi'1ir- • .. e_ı.n_. ___ . _21_• __ .ı_m-___________ -'! 

de ıne cıkuı gene; kızın peşıne ta- Zeyneb parası olmadqluıdıan 1 1 i 
kı:lm1't1J'. SIR3tik loplAnllsı• evle~in kiraları Wıiste s.umattinin bu teklifini slanbul Belediyesi llinlan 

De?ikabnm bu takiblnden mi\ - dU b Ok ıt•le • k redd~ ve "'- yüzden araların- .._ ____ . ______________ _._ 
ı.es,ir olan A.zhne ona yaptı!L 1 yap y 89 1 mıyece da ka\~a ~ıkmıstır. İt.fa1Jıe7a aiıll tio Heci .. ber:ii1e mal ettirilecek taıoılerfler açılı: ek -
hanketirıı .~. olmadJiım ~r. ~ DeniZ}'l'Ilan kooperati- Yaz ınevsirninhr yaklapnan mii Cok asabi btr ~ç olan Sa18 - ltltme,e lronullnUftttr. Tahmin 'bedallHO lira.,. ila Cıeaııinatl 417 ın • 
ftın. · abi talı:cürde h~Jon~ .şt- fi, senelik toplarrtmıu dün kılavuz nasebetile şehrimizde birçok aile-- hattin. bir ara bıçalını çekmi~ lı:vnıftur. fartauıe sabıt ve mııa!r.eMıt mldlditfl ta1eminde ıftriJebilir. 
luıv.tte bı.ılunae1fnu ~oyl~r. ıwr .terVİSİ bin.umda yapmqt:r. Es ler sayfiye ham-btJu başlamış - .metresinin üzerine ahlarak rasge-. hwe 31 3 9U Puar1ıMi cunil aaat 14 de daiml en.eumende Japılacaktu. 

ıtrnn btr l'T'ukabel~ne fena hal frı -'Mttan 90nra idare heyetinin lanhr. ile saplamağa başlamıştır. Tali>lerin ilk teminat matbua Tef& naettultlan, ime tuibiadıtll a dn 
~ s"nfrmım delikanlr. cSenin her JHC) lefteBİ lril~il~ münbbt Yahm J,a sene uyfiyelft'de ki- Zeynebm feryadına :kosan kom e'f'ftıl l!lele• ~ İtleri lıltWidtlline müracaatJe .ka.roae.rl im&llthanesl 
Jıalde baska birincfe ~zün var!> he~ rapM'tt' okunarak kabal e - ra bedellerinin J{eçen seneye Mza-,şular, eannin eJindf"n kadını güç- aal'lıbi oltlulllanna .. lr alaatlan ~a • Hl ~ aid Tıam Odaa 
mvenı'lt A·dmenin üzerine atıl - dHmip. nm ehemmiyetli nisbetfe yö'bel- lütr1 .. kurtarabilmişlerdir. vesilı:alarile ibsle ctnü muayyen aaa.üe- daimi aeirMndre Wamaıan. 
?nf" '\le ~)da onu nrilteaddicl yer ıs. senesi bilinçosuncfa p;i _ tildiği h~nda al'itadar'fa•a bazı Yarası dır elan Zeyneb, tedavi <218flJ 
le ·n~ aftr 9W"ette yaralamıı - len 5411 lira 99 lnmı1 kirm hisse ihberiar yaprlm1'tır. edilmek üzere H&SHi hastanesine ** 
fır. darlara tenime karar verilerek Vali ~ BPlecPiye- Re-i.ii doktortkalchnlmıştır. 

trade veremiyecu bir halde- ve :reni idare heyeti intiıhabma seçil LUtfi Kırdar ba lm9u&ta aliobdar Hlöist'Ti Miteakıb ka(an ~ 
kanlar ~inde- ~ yıkılan gene; miwtll'. ~r. em!" ~~~ sa~Vf' battin. l>ir müddet .IOflra nbtta 
kız. celbo'bnan .-hbJ imdatl .ı.mo Yapılan intihab netiCll!ııind'e ınm. kınr 'ttedenerı ilzerinde ıandınclan nb1amms ve hakkın 
t.il lf' Ham hastanesine nakıedil l>eıY~ Denizyohn .müfett~tn esaslı tetJub~ yırpslm!f91m ve gel-- u takrtJata başlamm~r. 
mis, firar etmekte olan carilı zabı den Sadi Cenıgfmıan reialrle. Jn -~ 1e1eye m~ lımr ~er 

teminat.ı 
m-• DariiHııceu mfte11eeut if 11 alm.U ıe.oeo metre yedi 

.&aıerikan bezi. 
561,60 ~ Kanalaç müe.uean ifiR aJmaeak • ~n IA&tik ~ımıe. 

ta la1'36nrmn ydatanmqbr. lavvzlur servisi tefi Said Salihat nr Jiiksıeftenlft- hakkında mtnf ko ~ r ' 
Bu kanlı hadisenin tabkikatına tin ~is vekilliği~. muhasebe mü nmma kammtr ahlr.ht1!1a .rft!e ta- ı Yeni nemvat ) 

Tabmin Mdderile Uk tıemin&L aıttarlan 111kanda ,amiı .iller ayn a,yn 
açık ebilbrıeıe uauım•m. Ş&nııamelerf Zabıt "8 llaamel&t Miidi'Jrl'itlf 
blemi!Mle PrtUetıilir- İhale '1/.,,941 Paurteal d:D11 •aat H de da mI en.. 
cümende J&Pılacakttt. TaSOlerin ilk teınlnat mübuz Ve)"& mettublan 
~e Mlı Jllm& aill 'l'1earft Oduı "1eSikala?ile ihale cdnll muayyen saatte 

ımiııkidıaaumt ~inıermden dür muavini Baha Deler, Devlet lı:ibat ~hna~ "!ldırmtştir. '"-... ____________ _ 
Eknm 0Rur ~ı k•~ bulanmak Limanlan hu'lwk ~viri Esad. Sa,ti~ ,.erler'! Jtiralanrun yük . Bir ı---• fM111wı- .....,..,.. -
tadır. Abu vapuru siivariai Said Ölıeje, ael~e: hf~n:, suretle mey • Pftmmlal'ln ~a '9iri • Alfred « 

daimi encüme~ buluumaıarı. C2M4) ~e- Şfleft miidörti' Tahir Ok- dan Tertbnryeceitrr. _______ ~ kı1meQ1 romaaı, tarım 

Bir inf'lk llAırsesi bay, malzeme sUbesi muamelat şe •--'·-daL" "h h - BUıf 'JIUlbarrirlerlen Ta.tar !fabl 
fi Fethi Atalık azaiıklara .eçil· N111m;a al tari l JI '#ıra.tından ~918 çenDmifUI'. Transit yolu Erzurum 1mntaka müdürlü· 

llllZMllll Mml etti miılenlir. llllZlllr itllnlilı nri'.eeek lı&wL'IW:a Mildi urtm• .ıcıırı aan1a x..-:- Jen 
iki seme ~ Beyteriwytnde l Jı olllll 18WIUDl1 anJabn, bu eaer 5wa.ı 

havai fi~ fabTikasımt• TUkua As e-r ' İf lerl: Kanlıeada1rl tarihi kıymeti ha- aenm Kit.daeviniD nqret.mek*e oklu.. ı - Tl'aBs~ yolunun Şe;,bbop - budud kısmında pe Te aınaı lmallltın 
len l:l k" · · -r· "lfı • - İ% harab .Mesrute yalısının tamin tu •DinY!L muharrirlerinden terdi - iıDfU1 ıxıtll.11 iki 1W. alt•ıt )*li laiıl yüz ot.uz tMr-1.ı• .a. .am ıki tu 

... ~e ·• ı~ruı.m • umı neıtıee hususunda lbeiediye fnı heyeti ta- atin aerili•niıı G incii kit.ehi oıar.t Qllat lelif llledeli U.rindeu upalı zarf uaulie •lvbeara bllulmUf 
ln~ !n~~ faclHl'IWI ~ulıate - $ul.eye .fa Yet rafındlm ,..ıan tıttkikler tamam 
~t bı_rı'?ct ağırcezada dun netli - ~ ,_s + • ... hıdm: Lmm,.tır. ı~•• 18 kW'1lılli •b.lmakta. olan ıur. 
celemüştır. . 1-lua -..yi ....._ Eraia el. J Bu ya '°k lıanb \,ir naiyette =-=-~is. Mitia ~- ,. 

2 
- ~ ~ .:ı=·~: 

MaPti-me. Mdtaede fabrika sa- Zeki {3l3J9). oi.duiu ~belediye fen be,ıetl ı · il -lıldawle •""Jeli 
h.b. Har1r1rı ~k'm bir mes'uH - H.n. •IUl7i t~ M•tafa ai. tamirine imkan leirftllftliJ. .-cak ....... llM• •ıı1rr1w - 'nmlUlll • _ .. __.._.,;-~,- lwl _ _._ _ _. 
Y• ·n· ltolamadri ndan ber.letine Hiı.ey:Qa Ralmli (l&Nll. ealiyftli ~ Diaayı söktilrip W. edial .. lnden MaW. O.ld'Din d-.:;-~~-·-
tarar venn~ir. Yedelı •~e hi,.. MMmeııl JWnİdm ayni ~kilde blŞll ettiril- '1ıt en sbe1 _.ı, pRtemts malurr- e - (ime,.. .-al lmallta aid UID1UDI ,._. ~ 

Bir katil 6 Sili bapst 
mahkOm ollfu 

A!i ei. Alu.ed A..a. (2~1S). a.sini nnınfır ~I'. Mfeıil'ııden Baan Ali Bfiz tantmdan t- Vallidi f'ıat,.. ketif hfUta •wBlli ft pafWeıt. 
Em "Ji topp IHMıatı Se,f.uita J'abt ınhnarlar bu ~ilde b- bü)"i* bir itina Ue Rusça asl'mdan t-_...._,_ .. ___ traml _, ü 

eğ. Hianii Sel• 302 5ela11İl reketin tuihf binaaın Nllt«e e- Tilr.k«i!ye-~nilmi.ltir. DunJL edebi • ~ ~~ uc•a~ t ro-U Brmnım mmtala m dil'l'li 
(32M) in kllJ'lı1'9n tetkik n·&ıl dilmffi' ~k ohaadlfım Valiye Jatın. laafat tuvlrterine bir örnek 3 _ ııatslltme 11 ...... 941 euaa llnıll aat on llettıe Bnnrmnda tn.n-
~ ..-. lıııiivirır~ c~cı..Jar»e bildirmi$lftdir. Vali TI! Briedift olarak P~n cBenlm iiDJversite- • Ja1ıa :mmtalıa mOdtlrlflllnde Jdtelelllı:Q tomiQmMla J91)llacaltır. 

Yen~inie metl'Ni Pembeyi ~ eıcele ••-~ marKarll'.n. ._., M-te -1-!l\m iltimlik lerim• -. KitaMTl'D.in aevet - _ _., .. ~ 1 ,_._,.r.t,__.,_ 1 ... --. .. ~ ...,_ ..... --
l-ıc~anclık ~zun~n. tabanca ile E • i il AA Ş- •: edile~lt Mü~ıe:-tfblresine Yeril- mette ollhlla l'DlılJS muhmnirlerin.. .:.-aı-:-u=.:::::::: t!:~~ ~ -;..;:.~ 
0 ur:n _Kıp!ı. Tahırın mul:uı~:me L... Tim. Necib- Oi.. Al Faai mesinf ve Mezeler 1dan!'si tarafın *9 tsaünaeler aaiıbDin 416 inci ki- ıma .-r ••llm "91'& 4&7W k&bal teminat mettublarile ibale günwı. 
s 1 ıncı Aıırceza mahk~mesıDıde 33 Hl bydt ~ ftfibnelıt ben dan -rmtore edilmffini lr:ararlaştır u. eıama. lntitu ttıJıit&k. 181 aQ- den 811 u üç ltln eneı transit ,..ıu JWllW• mDıtllıdllliine .. "'°' n 
ci n neticeve varmıştır. Mahkeme tubeye müracaatı. ımttır. ı.. oı .. '- 'kJılımetli eserin Satı •lh teramlariJe birlıtte mftracaatla aıacatıan ~t naaaaını ftl lKl yılı-
maznunun ~unu delıllerle sabit ( KUçDk habar'-r ) · biiiP& Obpculanmma ı.rueue • aid ııcaret. "_.t "Wlit ~_. »ltlıl lcQncD ...sdede 78• 
ı-ermÜ$ ve ceza kanunumm ~ in la Ş etti G- - la. ci !'""adde.sine ııöre tabfifea e - - ems n anan.ayın ... e ...... mll tarill1ıe ... ı .., 4llrde kadar ebtltme lomilJOIUI NJsliline makbuz 
mu detle hapslııe kanr verai/s--_ • e JCadıköy. Oakü~u !e ~avari- bummk:t konferansı .__,,... - YeAt IWlill rcman- mutUıihde tndl etmeıert •nndJr. 
tir. 81 blk tramvaytarı 11rkctı yıllık u- -ı:- :- · . eı&anndan lla7 Vela xaıaaa,ın na- 6 - THll ~ it Tit dıt ıauflarmuı MM DUJllanb lwnamn 
------------- mumi l.eyet toplantıaa buaı.in J•pıt Ema.oali ~~ lllJ,f eld9lu ......... atDci .... tariııertıoe tamamen unun olarattamlml pretli olup post.ad& 'Yitf. 

Eacaleır. Toplaotıd• t\rlteba bir ısıl- 1 - 27/3/19'1 Perşembe .wıil tekrar butlmıftır. Qot ble blr sa • gecitmelu lı:aW edr+Ma. .JlW. 
Ll faaJif'eti, bili~o vuiyeti a~en ~) saat (17..ao,ı da Biyik -ada U.. llitıen k M1R ... ıo -

DllllıJa nmlamrlerinün Beııdme- 8 eçirit..U yeni idare naedili reisi Millet Medisf Beis fttiıi ve Sı- manan brlll!rtmile ..,..,. edeltl. 
Jer .rill JtWlllan: 4t ve ualıua • intilıab ohıaacalbr. Vas meb'wnı Şemsettin Günaltay ------------ GAIB IZLER'i Makaira Gorki 
·Beni• 

Oniversitelen 
HaN• Aıı Ediz 

.Maarif VeWet· müfeıtııleri taraıfntan (Umuıf .qut Yllliyet ~----------. 
raıafandan., mealel olnıDarında :ıa- ve milli birlik) :mevzuwıda bir ' ,. 
..ı.. teftİller neticuinoe. "-a °" konferan8 wrilecıektiir. 
laaDarda ;ratalrlııaaefe.ı:iıta n anıfla· ı: 1r 
na ULı ~e tanmDİ-ıe "Ve lta:U. Be~ Halkevinden: Büyük 

PERDE -__. iriDa edilmed:.ii a..ı..rmı. ot. ıllet Vecliai Beis vekillerinden 
~ o•.r Mlarel:rifte iM. •u- S.vas mel>~UBU ŞemseUin Güııal - apk 
...... ıia:ret editmeti Maarif Ve- jtay, Cwna ~aii saat 17,36 da Bey 

SAllllE 
Wetf tuafındaa te'blii edilmiftjr. ihıncla LtikW caddesinde Şehir Sinema Ye n,.a1ro 

• &.,.ei)ianda ldr&ı cadd•n- Tryatrosu Jaomedi kımuııcfa (Praa u---· 
de kundancı Variw mül.a7u et- mz tiyatroau binasn:wfa) dünsa ah- Çlbnn~ Rn!as D1'1J6Rm. 
tiii bndara ......._ içiD fatsa valinin •n vuiyeti mevzauııda l NiSANDA Çl~OR. 

PARfst ALT0S1" ETMiKLE TEHDiT EDEN 
• A D L & M L T a. • N 1"111. .._.. M feelılilr. 

C.,,_,_: Jl S 1 a T Dr .& 8 Ö .D & & a .& 1J il) 

Polia mi llOCRhd SAKLIYOR 1 
BOTON ARAŞTIRMALARA MAN1 OLAN KiMDiR ? 

• ·-·-- lıelli YARIN AKŞAM ŞARK sinemamncla 
ibıu edemediii itldiuiJ,. ailiivey• mühim bir konferau verecektir. ~--••••••••r1' 
veriJmittir. Hall-.d• a..iJlr lenm- Halke•imiz azalarının l>u bo:fe- " 
ma bwu lı.ülm..lem.. tevfiUn ransı cfinlemele plııaelıerini rica 11111••••••••••••••••••••••••••••••••••••-. 
tMkikat ~uıadu. ederiz.. ,. Her hücumu öldürücü bir volkanla karplayao.- Her kuvvetle 

arslancasına boy ölçüşen 

LONDRA UYUMUYOR 
Pazar Ota Hasan Bey Dtyor ki: 

- Hasan bey dikbt . .. Mihwriıı tJçlli 
ediyannn. - pattma._. 

Sonradan beş 
devlet dalla ainfiii hal
de lMı paktm iamınc 
&m Oçlü pakt denı -
for... Neden acaba! 

Hasan bey - öte -
kile.ti adam yerine say
maclıklanndaoclır, clos
twn. 

llqlali ilinin ,.......,. .. ..... ..,..... flftlaaa 
A 

Bu Akşam L A L E sinemasında 
Bealııüara... T........_ Jlittta....,_. llal1a ~elik 1ııir imle 11M ._.. 

....... ..,...,.. lıollıdnauu sirve'e'nh 

MOHbıl 11.A VE: Ta11an ile plea • .,. iki ı..ı, j9rnab 
1- TURKÇB ldantş .RlmlilDA: ı 1- C Jllı. lw ._ T- ,.,_... 
.a-ı..s. lnl'neOelt Tw••..W. .. ' .&-~ 1111'1 ..-AL. •-•MenWn - .......... auu... •-ı--s'mmn iılld e-1. ...... tjı_ ...... rm. 
C-Aftıtb m ' .. ....._ ._,.: ıa ..... 

Ytlta auu.nla ,..._... evu•-hrtt a illa wl • Nı - ••••••il"' 



SON POS'TA 

(Resmı Tebliğler)! :.-=:::::_==;::;: 80 Sene ""'======== ı K Ü Ç Ü K 1 1 Hacllaler K•.,....ı. 

Afrika~a hava ıkııtarı . JH~• · ıerıı · lllın ~A~E~L!R~ J Y ~~ında hal' 
~.:tl:~.i!~:E TOrkıJ_OJI mukavemetten. Odunla batından yualadı .... ıle·~:::.:_~nnıtn•~u···gu··:_zeolte-

1 tel> k t bb o 1 SüleymaniJede. Çnntl»a11 ...,. dukl.n ır- ..- .. • ~ 

-.ı~~~; .:.:: vazgeçırme eşe s erı ~:;;ıu~~~=-:iEl:E.; ~~~~=~~?:.:;:,:: 
:.. ~~ n;r::::-~ tekrar suya dnşmnştn :~= =· ~;~:.r b~:; mele kuarm• ft~.~~!te hallet-
~ ..... ı....~ '-" f-L.-... ~le Mubarreau ha,lndaa tel... Bi..!-.-!LL 19 

--. Te p\JC99 fa _ _.. Jiftefi 8Ul'ett~ yaraJamı~tı!' tel d~-- 4C) taıl.Ji saze. 

~h~::-2r3/d2e:•Mam rte~: Ta- yazan : Emekli General H. Emir Erkilet ~~ yahlanmJ4,. Muharrem te- :"~ ·=·· ....... 
.. . .-- . dua ~ iizne ( errabpafa hu- lana1D ~ oW.llan alAr,orap. 

•et hava ıneydanı ile Sirtedekı va- - sa - l.aC':'°8 ~adar ancak 5 : 6 kilomet- bmelıine kaldınlauttır. makamlarca • ..... .......:~~ı 
'*•lara ağır lnsiliz lo>oabaıdanan 17- ,...oAiillin 7irldıer relı~ b.ır: ~e vardı. B.u .iki mev Caalandmlanlar Bundan ~ ~ '°-~~ demiy 
tayYıueleri l.iiam temiş)erdir. H--. .ıe.- .. _a..L!-J ki. birbırıne dn kervan ı~ıle b&:llı r __ :.. mali •e ..a. ._aclilecektir.• 
"& l>Wutlu olduiu · in ika edilen t~ aımurru ~ı. Fakat ~ )'Ollar, sahıle müva .. ..___,.et ~ ncı fU~ mem':'rlan * 
in.sarfa gö k ıçihnkün tama- ~zi.yeye de, Fethi bey hare - zı olarak gıden k~ kumluk ve ~lele telırin muhtelif wmt~ermd~ lkinciH-.. 1941 earilaJi paet ... 
nu n nne m _ _ 0 .. ketini ·ıt.iluçe tesirini gösteriyor kah. çalılık uzun bır sırt sebebile, ontrolluma. deYA1D etnütlerdir. lerdaa: 

ıtır, .Fakat ~aa.nn l>üyuk olclup ve İtal gı anlara karşı Türk • Yerli denızden gelerek nazar •e taras - ~la Ye ~nda sıda mad- .çarü pıaplana piyuaclan kal 
2annedılmektedır. ınukav.i'meti hergiin biraz daha ar- ~dlara kM'Şl mahfuz ve mestur ~ eataa~ 1 ~ükUada~ nGm~ne dınlmalan hakbdaki tetkiklere ek 

Diler ceplıelerde. kayda deier tarak intizam buluyordu. Bu me- idiler. Bu sırtın şimal eğri sathı --~ J::~ -~·~;me Yam edilmektedir. Pek yakada b.ı 
hıiilıirn bir ıey ohnam11tır. yanda Zanzur'un müdafaası Şu - (Versanı) denize doRru uzanan bir ::, halda d onu • e im-. meeele tamamile haDedilmit olacak 

Maltaya düpnan tayyareleri din bat 1912 den itibaren kuvvdlen - çok va.di. ve dereler~ yarılmış bir tur. n a ceza npb tutu ~ br.a 
l.ir Miann flaraa da J.asar mi' ve ondaki Türk tahkimatı git halde ıd.i. Daha az dik olan cenub Mahtelif 8e)'riieeler • landa * 
azdır. yapmı ti)açe mükemmelleştirilmişti. Bu - eğri sathı ite otlarla kaplı ve için- aykm llarekette 'bul 9 förle Şahat 1941 tuildi pzetelerden: 

Bütün hu hareUtta biç.bir tay- rada birçok hatlar halinde siper- d~ yer yer tepeler bulunan, bir ne tramYaydan athyan ujia ~ de balli .ÇO.:: meM= ....Ja mrette 
Ya • ler, örtülü yollar, ~l.ar ve vı ovaya karışırdı. para cezası a1ınmı,tır. ~ • leli olm~r. 

re kaybetmedik. kapalı tabyalar inşa olunmuş. hat Kırkkar1$ vahası denize kadar • • Bazı tefe~ruat ~ennde yapılan tB-

v- teWiil tA tel öıwii mhileri bile yapılmış- u.zuyorken Zanzur vaha.."!, bili _ Bır otomobıJ kazası eelemelenn de nihayet bulduğu an-

ı. ,__ __ _..,_ ki.. • ... ~an..a... tarif ett'»' . F -"-" .. d A '- dd . la11lmııtır.a 
Atma 26 (AA.) - Yunan or- b. Fakat Tilrt ft yer ı auvn:u~- .... :1 YA U'.11 • tıı;ımız sır- e1"moyun e, vuıı:at ca esın-

e.ı. ba-L · d 
1 

_ t fntdan rin topçusu yoktu ve bu müth~ tın cıenub versanı üzerınd.e temadı de ohmln ıoför Ya,arm idareelnde- Mart 1941 tarih?li c·---l-den•. 
ra ,..unwtn an ~ anı bir nobandı. ediyor ve bu suretle İtalyan harb li ISOS numaraL otomobili dün -"""' ·~ 

ıs Mart akoamı neıredi1ea 150 nu. İtalyanlar ise Kırkkanş:ı 149 mi J(emilerinin ıörerek sıhhatli atıır 1 Cıdata caddeaincleo srete.rtcaı. Bey- Havadisin aerllYhut Ndur: 
rnarah re.mi teblii: Jimetrelik aıu- bir top gf'tirerek larma karşı mahfuz bir halde bu I~ ..JüınJeıinıM.n Rıza adında k ·~ınlar ~6r6k ~raplardan 

Cephenin muhtelif noktalaruı.la TUrklerin Zanzur tahkimatını 9 :llunuyordu. T"W-klerle yerliler, ken(bir ,. .... çarparak batından yara.. ___ w_t_u_y_or_la_n ___________ ..J 
'°Pçu düellosu Ye mahdad kefil 10 kilometreden dövmeıe ba,ladı- di tahkimatlarıru bu dar eğri sa- la1U1taauıa tıebeb <>!:nu-.r. 
lıolu faaliyeti olmuftur. lar. Fakat bu topun atış sıhhati tın tner'inde. vahanın sivri olan ~uazed· , ....... t.na alınm... r Eunları bı·ıı·yor 

Atina, 26 (AA.) - ıw.r;,,e De olursa ol.tun bu kadar uzaktan '8l'k ceph~inin t.edafüi ~ıymeti.ni ::~r:.::rak hakkında takı"ba- L m 
•e&aretirrn tebliii. yapılan ateşten kat'i t.ir netice trtıı::acu bir eek.al~ . teısıs . et mı~ • • 

F1a . . • d daki çı.)mı.\yacaJı qiürdı. İtalyanlar \erdı. Vahanın ilensmdekı arazı Demır çahyormut 
• \.. ~nh•n . kuman a91n b•J aılır topu Kırkkarışa getirirken otlu ovanın dığer başlıca bir tepe Qbdde Fena caddai Nillafll bedin yıleuhaga"' 
Sfeııdonın torpıt09U 11 Mart se- tekerleklerin kuma batmamaları sinde yapılan diler ave1 sıper ve ,_ ' w d ilh~ 1~ r=-~- v __ .. 

C.e.ai d . _ı L __ L_ d " -da bir nd kl . tar f ndan •-ı aumara11 --.aza an m am rnaa.- ~ ~ 
L enazae. -.-a up -: için bunlara gen~e çarıklar ilave he e erı . . a ı yan •~ne tarda hurda demir çalan aaiıt~ toadıa. trenler • 
11abıan aenizaJmınıa 1Uicunma etmişlerdi. alınmakta ıdı. Kırkkanşın 3 nu - ı.nlan Tatar Hidayet clün zahrta de l:Mıclan ... 
"iıamıfbr. Denizalb torpidoya iç z ,....,.,_ hrfı lı.1 maralı tabyasından 100 metre me- taraf .. dan yakal•nm•fbr. Birlt~ yal.at etmek is .. 
torpil atmııtır. Sanların hiç biri he- ....,. _ • .J'Gll safede bulunan bu tepeye İtal~ gün ara ile bu hıraı2JıkLwı yapa ~ı aoa aa -
defe isabet etmemiştir. Torpido c:le-1 'lllınlı.I ıqe66ialaı Iar ~ rakımlı tepe adını vermış-1 Hidayet dün zabıtaca yapılan aor- 11M1a1arda pek 
nizalhya derhal tiddetle n nıiea.ıb J'aka.t .eeneral Caneva, $ubat a- lerdi. .. . smunda suçunu tamamen itiraf et.. ç<>ialmıft.1. Bun-
'biı .. . . ymda ıamur üerine yürümıele Zanzur mudafaa terlıbatının tı- mİ19tÜ. lar 7alr.al.ancWJan zamaa bilet üc .. 

8Urette ~~um ~· M~"cucl beniiz karar vermemi.eti. Bu ıoev muml heyeti. ~.kuvvetli bir şe.. .s.b&kalı bırsazm •'1rdıiı hu de-- TetiacleR t.tka ceza vennife de 1 YVrdalar 
eaıuelere aore denızaltaya 1Nbet kilıt iweaii aneak Martta. yani Gub kil arzetmekte idı. Bununla bera mirltt, utılchklan yf"rlerden alına• raec'bardu1ar. Fakat 'bedavacılar yolc:uya 
"•lı •lınu.-.. .. tnblmu eya)etiain içerile-rine Ayn ber. müdalaa topçusuna malik ol- ıalc maiaza aahibille iade edilnıittir. ceza vermekten koıkmayorlardı.j dunalu~ 

Ahan tebliii Zara yolile «itmekten ~ı1dik- ~a~an i~in, gemi toplarının ter Bir batk• çare:re ba, V\lfdalar, ~ ...ıte ol 
Berlia. 26 (AA.) _ Almaa ten ..,..., yeni~ bahis mevzu~ llrlt at~erınde.n mahfuz bulu!' - nin icall de Zanzur'un kendili - letm yolcular inecekleri istasyon - yordu. 

or...ı._ı L--'- -~--ı w ._... eldu. Bmnm herıne aevkolunabi- salar bile, .kara topçusunun tenrle a;nden bırakilmasım neticeltmdl- -·-·_. ............. - ....................... - ......... .. 
.. uıan UG9~uına...-u ıgınıa - li 1 . k t -.J L·ı k b· ı~· . lıği: r talyan l>alonlan garbe dofnı nn~ mu av~~e. oı:ueuı ece ır ~kti. 
Hava luıvntlea, 25 Martta. la- ilk ~ann; ~ı1ar Zanzur ile vazı~tte degıldlle;. ~undan ba~ Fakat, 1talvan baskumand:mlık ,._ ~ N L SL 

gıliz b 
11 

. acakla d • Zaıvye mev:kıle-rınde Türk - Yerli ka, Türklerle yerlılerın kuvvetle- karargahında bir aralı\ bahso1u _ "17' U 
20 ~ :

0
:.L.t -=· : da~ an kUTI~tJerm buhrndujtunu tesbit et ri takriben 35 kUometre genişli -llnan bu mülahazalar ba~lıyan sı ---- ....... .:.... .:::u.· ,,:.:. tiler. Bu baJoBJar, ayni nmanda l'inde bir d1' dain kavisi üzerinde raklar yüzünden ça~abuk terke. s---L.. vdikten 

aara ugratımttarı O..ttıta o.; a... bu ~ bomba attılar. Fa- d&~tlar. dildi. CQnkG sıcak meYBhn., sahil~ mnnurC8 S8 SOllr8 
ıun ~rkında boml:mlıula tam -.t..t Irat bir barebte l:anr vemıeja ~nld ile lNnun içinde kl nnda memlek tin ·~ 
kaydec:lilen iki bia tom1ltobak bir evvel. baJyuııar, Gviont tame - daha küııeik Mr cllaire kavisi a-- ierin:e h Wtın -"'çlfl".., 0,

1 
ttaİ 

ticaret gemisi n Briatol kaaalı ..-. ilinin Tunus hudutlu cfvannda rinde dahlı toplu idi. Bu suretle are ~.. ': .. n_ . Bu bir hikiyedır: Sene 
halinde uç bin tonilatoluk diler bit ~ya çıbnJınumm. TUrklye tı- lıalyanlar Türk cenahlanndıuı 1>i ~la~ ~-::. ~k ..::rı: Bir aeac erkek, gQnün birinde lmlllaJ:JrB(lll 
ticaret gemisi batmlmlfbr. C.eaa • ııerıne ıı-ıe ~receli tesirler- rine taarruz ettikleri takdirde ti. UllU9 an ~ m bir genç kız RlJrüyor, beğeniyor. şı.!ır. Ge 
Y armouth açıklannda, sekiz bin te- ~ ltaıra dman•asının Ece deai _ Tfirt 'V'e yerli kuvvetlerin blırada Tral>lus 'ebrlnden 

30 ktlometre :Eı1eli eün genç erkek ba~a bir gun bul 
nilatoluk bir ıremi ~~ yaDl(Jn c;ıkanl· ~indekı hareket ve faaliyetlerinin toplanmalan ancak ~lükle v•ı~e& vanl oldukça uza~ l • memlebte gidecek. Gördüiü be - Fakat 
ın ttır. Newquayın ,imalinde dört ~ si~irleri iiser'iode husulıe ge- herhalde geç olarak vuku bula • eti. Panduk TuR&~ i!le. 'haddı za • ten4i1i pnç )m hayalinde yaşı- ran? •'ll. 
hin tonilitohık bir Yapara alçaktan ~~ lllll~temel olan neticele- caktı. tında ehemmiyetlı bir kasaba ~ • yor Ondan aJTllmak gtıç... cielıl mı? 
hic11m ec:lilmittir. Bu vapur. yua re ıntızar ettıler. Zanzur\ın ~Ji için dofrudan nıımnak)a berabfto. bura.~m daı- Genç erltell tıidiyar. Hayalinde Genç 
Yatm·ş ve duruıUfhar. Niba1et F~· ~cyenin mukavemetıen vaz ~~ya bunun ~ yüriınek mi aıret~ 1..Unı temi!1 edecek hep o ıenç kız ... Günler ~ikçe onun .. 
r~ adalan cenabanda üç iıin. tOBI- ~ıv!'9 harbe cktvan-..da ~- ~fı de~ildi. Yürüyecek müfreZP· kuvllet zıyade olmak lktıza f!de • ~ oldulwnı hiwdiyor. Ne va- betendıji 
latoluk bir ticaret vaplll'DDA _.J,.et rı men• Zanmrun za)lttna b- nın aynı zamand4_ Aziziye cihetle cektl. kıt ola ....,.klr•k anu bulacaktır. kızm ha 
,., nedilmistir rar verildi. Bu brann tatbiki iki rinde, Funduk Tugar ve Bu Se • Su halde İtalyanlar için dofru· Onunla eırienecektir. de if}ı 

Cenul>i 1n~erede. Wr ıtoınba~ mesmiyıetli .Zanzu anşma ae • llm mevkilerinde bulunan .ae.- ca ~ üz.erine yiirümek '1kla Seneler aıeçi,w. GeJ11!: erkek k~! öy 
tlı,...n taynrai, bn emdüstri ,et.- bebiyet Yenli. Bunlardan 8 Hui- hidlere karşı, sol yan ve aerileri- ve .ıeklı kalıyordu. Bununla be - birçok &ıenç kızlar lirüyor onlar- ettili 
rincle aaz. fabriludarma lııiiyük mtı- randa olanı Sidi Abclilcelil ve da- ni konmıam llzımdı Bmıun için, rat>fr, böyle bir barekr.ti, ayni ar la tamtıJW. l'abt Makini bir tür- vır= 
"Vaffalıiyetle !aücwa dmİftİr. ha 90nn 30 Bylfilde vuku balaıu İtalyan eritaru harbiyesince, Adeta manda hnduk Tupr ve Bir Tob- IQ unutamıJQr. hayalinde yaptı- h' . 

c~nul>.a tarki ..Jıilleri iz~ Sidi Bilal ~arebeei adını aldJ- 1 ı t ~ Reniftilinde açıl .. ~ tl.lerleJ:ine bi~r taamm ke- 1'Cll'· ki~a~~nnı 
~ gelen Lava maharehe)eri9de: lar. • • • • Dllf ve sola geriye doılru ve kade- ~ han-ketıle teı:"kıb ~ Tiirk- O, ....,.dan tamdıtı ~n ~ gelmı.tir 
""""an .. hir Spitfir~ ava ta:JYUdl arnna Z.... ~ Süli melennpş bir cephe ile ,.orınnek 1ede ~ilerin ctikkatlerina ve kn lmludaa ~~· O. cliif'rlerın • hakıkatten 

.. httmıttir. AUiilfflil ntııAarehai • • ltaawur olunuywda· fakat bu pek vetlıniaı Zanzurdan 1-eb cihetle 'den çok eUJbdır. Onun saçJannın 
. ~raal deamncle. lıir .karakol ••· 'fut Wtlikeö bir ha!Uet olacaktı. re (ekmek bbiNi, fakat Tnblm- ftl1llİ ~ lili"1. dfqüniişü, 

111•-. lıendİllİne hücuma t..-l>bm .- lttaaldrMr Onun için Zam.ur•dan evvel talri kaJyaJar, kmdileri ne mM- tavırlan. ıbniti wlhuıl her pyi Okuyu 
de~ bir torpil tayyar..uai du,lr- Türlr ve yerli ku~r Zamur Funduk. Tuor ile Suani Beni A· deten ıve ne de ınanen bu tfibi can im" 19yi... Diler aönlüklerınin me;tubu 
ln"ftir. mevkiini ve Wbasırıı. yubnda deın'i ileal etmek_ halyanlan ~ 1ı ve kudretli hareketler Yilpabile- 1hiç birinde yok. ~a VeJ'!? 

I~ a.tlli tıiraz an1attıtumz gibi, tahkim ._,re, dıllNa dot'ru 'Ye emin bir :tıare- cek bir !lal ve vazryette delildi - Jııfeşha.r sözd6rı ~lım h 
Re~a. 

26 
(AA.) _ ltalyan de~k .ku~ !>ir istinad nokta- ket ~~ Nitekim Ayn Zara - Wr: Onlann en ~ ~~idik- ~dala kavuşmu, insan in- ge~ oe:; 

ordlllan umumt brargiılwnm 292 111 halme ~ırdikten 90ftl'8 C"ra_r - llJll J.Uah nasıl ki. Birinciklnun len fPY, Zanzur uzft"lne y(lnırken lalla knufur.-. fazla b 
h\lrn-..aıı tebliii: ıares (Xırkk~) İtalyan mevzıle- ltJ1Dda 'rrabhuun şarkındaki va- yan ve geriJerlnl cenuba kar- Derler. Genç eltek, nilaayet se- tundan 

Y11ban cephaindıe bataryal•na riJti yaJanön sıkJttıı"IDala hqladı ha ile beraber Tacura me_diinhı sı tedatW tertil>etla korum:ııktan neler aoma. seıvditi bu ıenç kızla kanın · · 
•oııa.ı faaliyeti p;rülmiift\ir. İtal- lar. Bu sebeble Zaıımr vahMtnm ~ ~fmdan tahliye edilme ibattt olmuştu. kaqtlapyor. Genç fl'bk 1-ekArdır. da sukutu 
~•n hava c11ritamJan. müteadcti.i zaptı İtalyanlara atik elzem ol • ~nf muc~b o~ ise Fwıduk Tapı' (l)e.am eclvorl Genç Jm da ••• IMenmelerine mi-~. 
d efafar De"eli neluinia •i aahiJin.. mueflı. JCırlrkanstaD vahnln dolu ile Suuri Beni Adem mevkileri - H. E. F.ıkiJet ili olacak hiç bir .w; ,ot. 
~ La va il.le · . .ı:::.- ue-Po Ve l:a rını Ve u......,anm an ... ...... 11111 taft91Ur: • J pi snmek İ8teme,İp de, PID• JUW pıdiim, Beyazla hanua ha-

lrıifl rdir nıplannı bom!.rdmıan ~._ Wr oyuna kapılarak },u sece sil' .. aa ade bir tek IC7 8ÖJ'lemi,ti .. 

$ianaJf , ~-& ı A [j dili seli& elhiMlerile. telli duYakJı Amma en C8D Yerici .. i: 
~ t Afril:ada balyan ve At- ~ l>ir MPte... cBiıu tlaba .UU. Seni ... 
~ "•l~YYareleri. diifmanın m~tör- _ı ı ICaqıdan, yandan bir wri çqic1 viyorl• Demitti, S.lnıblsk .-;,,. aaadet _.es 
>'~rleıj 1 b:aaıtafarının hul~ndul'lan • ç~d k.ı,Jafet Ye vaziyetlerde, her le duıma. sittikc• iciaı iPne - o,,ı. 
l'lıitraly- mha~unAD etauıler ve N ~'1C.L.EDEN: MEBRl.IRI SAMI bir yerde, odanın her bir tarafında aimu ola,yoNu. S- defteri ahw- 0İ7e mm) 
25 "4 oz atqme tutmu,lardır. 24- lıala ile bent ya aeJdiiia mada Jr..pm aralık cN.. Se · 
tarı, :rt .eece~ diifman, Trablua- k a dıalak Diı ı mnda ela .l:.üyulc bir yazı m... Cülümaüyorcfam... Birden im raa ,_..ı: odN1Dtt.t idim ... Eaki.. Elb;te : 
tır. A::rıne hır hn~ ~mı.yap~t" Bahçeye b.U:_~ ul.r açık du- vardı. CJihl lıopardun. Ba da ne> .• Öyle 9i Fiti 7akallı111maktan da korkmu- JDadan' 
d h ı tayyarelennuz bar &ere odaam kap .. •-- k L.. ·11ı - ..ı::.· ;ra... ~ o... ~rdum'. PeriMD dii' - · d iJ b · b · 
._il a Cirid a&a d Ui t oklion d Amma ,_.mıyordum, arb ıpe ı aor,.....üm ..,, ı,. me .. Miwtin lükl .• 5 rilni L-.ıı. -~-L .__ • '"' ı ~~J .• ı e aç ır zama 
••va Ülaii - :::b a ft r o rUYCN' U. rdum • .ea • ....... , daM da b~elr etajerlerin i- •v ~. &ft ..... llR1K _...tefi saze alabiliıdizn,,, disn Minem 
~rdir. yf'~d bbul ardı~n d'~tmat- biç biı eeY,d -:: he~ kilidli zerinde duran Pellimlerim, Mine• ~ ~d1iiiırıdeekibıa.:~ı!ndeffe.. ~~--~efteri açtm, baktın ..• Sonra ten huta, b 
'->'Y • e unan ır utman yüc:üyeıı aı ;d· h Karna- retimleri oldıa. ıun, • ora • u UU•• an kucmi kapap bir ..,,ler yazdın iü .. - Ü 
bij areaınde yanpı çıkarılmı.aır. duran ocl•nnt ita.,.. ..J.&;a.ıtııia .. Ad deki, biçimsiz bluzha kettdi de utan~at sibi, nabth, Kiiciicük J'iiziİD cerilmifti. b b • n\ eor 
ı:~ t8ı.yyare1eri, E,ğedeki bazı pn paledm ...le o ao- Mine, Yetillröy ,,.n.ı::i:e"çınann & oymalı antika bir rölenin üzerinde ka bir ha) almlfb Görü:: ~ e~ ten 

nııze nücum ederek biYl:a( ki- riQ<owda. -!L duno-onfu. maa clriildi ·'' A akl enı 0 
m. · · 

.... ~ di• ~ •lanmaaına sebebiyet ver- Kocamla beraber. bu Jaaalt .,._.. bindelti lıanapede ot1iraa koyu :renk - Bunu aize Peri Haaım veıdi. acuna ba•rd. ·;ri _J_.. anmı0n !yn~~c:lan, 
-,ser Ar. . iye aydınHa bastım. ta"örlü Mine; .onra IMiyücütrihı e- deiil mi) Ne fena! Diye dudaxla- vakit MDİD lmh L-'- 'li"=JUfıu un... ~n ~ük4nu 

~ ~k. Afn'ltada Keren mutaarebe- ten ıçer ' v-L' vindeki ıiialere aid, Lahçedea .. nmı biıktüm. "'-•nu m.er-1! __ ,_nızıırd ao aya .. koıtu· ml scs.t 
, ..:_.d - l.te l:.ıenim oclaın··:. -...it va- -_. •- w~ _ı..,. d a..wocı etle devam etmektedir. Her ~ ki d - yer çerlı:en aezdirilmeam çekı1mit Mine Amma kocamda, bir teytanhk dum: .. "--- en ,, ..... gını. ~y ae.n. iM ko 
"lllt tarafın zayiatı büyüktür kit 9ığındığım, aa an ıgun ... mavt1erine bürjjnmü, bir Mine. yapıp de utanacak yerde enrurla- .:.. '- l"UIUIUl dmuaaın çekmeaanı i Bütiia 

C.Jla Sid · ·· dedi. k 1 - - . •- ..... ıı:apattıiını a ifitmi,tinı Bi ka m w • 
' ama mıntalta!!lnda d ıa- be . etil yaeak o- Bir af5rü kara a em, ya da autu nan kuçuk hatan b.ir çocuk hali dın aib' ak k.a .ı..ı.- · .r . l en " ika 
~n D.b..ı geçidini zorlarnR\ i(in &ı-aı da DJm ~·n ltadif~ boya krokiler ... Ne 1ıüzel renklerle var. ~m 1 B:~ • P M;' . sa,::; ~ te 
~ 1' ofduiu tetebbüa bir ltere 'rna ben,.ıy~r. ~içine' ormaaıa yapılmıt haydi nüneler. - Ben aldlDl onu, diyor Evet Jeüi ... bdum..aece, enm la affım. 

il ı>üakirrtülmüstür. Keren bava )erin re~ .. 111-~an iyordu. Peri kıyafetinde ~c, kül ked• ya, çebnecedeA aldun... • - Ö..a IİZİn : • m ~~ID;;. 
4e nde vukua gf!f,.n muharf'beler- ı11imı. zumru~unuod) farkı tuY· \ıl imci• Mini"-. Ley az uzan, büz - - Orıula olduğunu nereden 'bi.. Okunu ~ :ru.:' Dl1flml· '· • .dece · 

•-.cı taYTarel~rimiz, Hur.;c.ne Yalnız benım anı a ya ••• • 



lzmlrde 

Kocaelid 1 yol faaliyeti 
lnnit (Hu1UIİ) - Villyette ıo

ıe yollannm yapalmuına ehemmi.. 
yetle deYam olunmaktadır. 

lıtanbul ile lzmit 'ara11ndaki to· 
senin inta11aa baılallllllflar. Bu yol 
İçin Naha Veklleti de mühim yar- • 
dımlarda bulunmaktadır. 

Deiimendere ile Cölciik ara11n
daki to1enin ihaleei yapılmıft&r. 

~zalardan tehre mülaki olan 
toıeden iltiak noktalan katranh 
olarak yapdmalttadar. İzmit • Ada
pazar yolu üzerindeki (Yanık) 
köprüsü ikmal edilmittir. 

lzmit - Gölcük yolu üzerindeki 
( Hiıu/ köprü~ de bitirilmek üze
redir. zmit - Kiandıra yolunun bo
zuk olan lu11mlan 1 Ni1andan iti. 
baren yapılacakm. 

Y cuan: V al.ntin Willianu 

Iİze, ıarf ihtiy~r Duncandan batlta 
ltim1elerin de d.,.nda olabileceiini 
i.bat için aöyledim. Sonra bakınız, 
sayda çalan Roay da dün aktam 
aaat on birden 80nra içeri girdi. 

- O da tatoda ikamet etmiyor 
mu) 

- O büyük methalde kiraetdır. 
Genç kız .özlerine devam etti: 

Stcpben omuzlannı kaldırdı: - Evet. Ben aizden aynldıkı.n - Bundan bqka Berır ve arka
- 8eqr ve doatlara hariç, bu aonra babamın yazı oduına cirdi- datlan da burada tekrar mevzuu • 

cüzdanı ve içindeki mektublan e - iim zaman o da orada babamla be. bahaedilmelidir: babam. onlann az 
linde bulundurmak .i6tiyen yegane raber idi. Bab.m ona d'Arenne ile veya çok bepainin 1arbot olduklan
adam b.baaızdı. Bundan fazla ola. olan mülikahnı anlauyordu. nı aöylemitti. Onlardan birinin d' A-
rak. bu ÜÇ adam müateana, böyle 1 - Bunu nereclen biliyoraunuz) renne ile bir kavsaya airitmMiiini 
birw mu~reain vukubulmu• ol - - Jamieaon gittikten sonra ba- kim temin eder) 
dugunu bılen ,alnaz aiz ve Touay bamı aorauya çektim, o da bunları - Bu husuata kat'i bir fCY aöy. 
idiniz. 1 bana itiraf etmeie mecbur kaldı. liyemeyiz. Bu konupnamız aırf ctan 

Flora birdenbire dütUnceli bir Ona her teYİ. olup bitenlerin hep •

1

1 ııkıntııından ileri aeliyor. Fakat 11-
tavır aldı. aini eöylerniıti. ze bir '8Y sormak iaterim. Berg bu-

- Hayır, yalnaz biz deiildik. Stephen düıünceli bir tavırla ce. rada gürültülü bir kAVga, bir dö _ 
Andrew Jamieaon da bunu biliyor- neaini k&fldı. Sonra ıunlım ilave et- vüı çıkarmak iatiyordu. Onun itine 
du. ti: yanyabilecek ne ıribi ateıli ıilihlar 

- Andrew JamiMOn mu dedi • - Bu yeni fikir çok entere1an. var) 
ruz) Babanız, Jaınieeon·ua, aaat on bir - Benim karahinam, babamın 

- Evet. adama valiai. buçuğa doiru sittiiini eöylemifti. da iki tabancaaı ve bazı ev tüfek-
- Ah. dedijiniz dojru. Ben bu- Flora heyecaala baylunlu leri var, fakat Berg'in iki hizmetçili 

nu unutmtaftum. O ela dün ak1Am - Sakın ha bu ıavallı tıelaınca- onlann laepeini l>u aabah alıp Kitür 
ptocla idi cleiil tal) ı iızı ithama kalkmayınız. Ben bunu düler. · 

SPOR 
İstanbul valisi 

eski sporcularla 
konuşma yapacak 
lıtanbul Vali ve Belediye Reill° 

Dr. l.Utfi Kırdar bu alqıam 1aat 9 
da mantaka ırnerkeönde lıtanbal 
ıpor itleri hakkında bir haıbıhalcı. 
bulunmak üzere eıki ıpor idarec:İ" 
lerin.i davet etmiıtir. 

lstanbulsporun fevkalade 
kongresi 

ÇEKLER 

AçJlıf 
Londra ı Bttoriln 
Hew-Yorl ıoo Dolu 
o.nene ıoo ~. rr. 
At.ina 100 ln'ahmJ 
lııladrid 180 ~:.a 
Bel&rad 100 Dlnaı 
Yokobama 100 Yen 
Qtokholm 100 t.neo Pr. 
Altan 
M lıfv Hiçe altuı 

•• k~~ 
522 

129.20 
29.98 
0.99SO 

12.89 
3.1825 

Sl.0175 
30.8875 
IUO 
m 

O.'IO 
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ingilterenin har~ 1 Yugoslawya Alman w~!~0!!0!'!.... !Yeni~!~~~!~ .. ~~!.~' Edim ede acı bir günün yıldönümü 
Ye sulh gayelerı nufuzu aftın da larulınak Ü2el'C. emr~ amade bu -r Tef!~ mezarlıuı önür.~e dtz çöker~e k 1 1 d 

1 lunmaktadır. Filhaktka İtalyan M ta id etmekte oldugunun 182 1 m va ar a an 1 1 
<Bat 

11 
• ~ (Jk41 "'1 1 inci ~yf~al rika imparatorluğuna tasfiye e - yarı ilablannın eaeri hiç.b;r mil-

~ 1 lııea Londr:.a radyo9tlllUO Berlınden dibniş nazarilc hakılabileoeğiın .. 1 Jetin tarihinde ınUli olm.ıwyan fev-
c.~ Herlııeı~ yardınu~ ~ kmul~- :naklen bildirdiğine pe, A~ den general Wavell dilediği tak - kal~~şer bir gazadır ~e YunaıUatan . 
çGk l.n b. d~ll)"llda büyük ve kii· radyoeU yup1avyada ~yışın dirde ihtiyatlarını başi:a yerde hanemde bot yere •taJhrdıktan ıon 1 <......_.. 1 tnci nyiacla) f Dandan eoııra batib, Balkaıı bu· 
ailh~i: _nıı1fohn yeri oJ~caktır. 'f •· ı temin edilmedi~nden bahısle ~u kullanabilir. ra bu gazan~n benz~.~ini bu~k için me~i~ ~illete adianı fÜrİ takif, f bine ~ batı~an ııakletmi~ ve Jai. 
kendi nne sadakat ır?.-~ren ve ,goslav bü.lnı"metı f.a;r&findan mu- Son gelen haberlerden anlaşıl- gene Yunarustana donmek _ lizımdrT. etmiştır. M~~akıhen Trakyanın ta. tabesıne .ber cumlcai fuıbıız alkJf· 
"eren ~·r~• .-ıhai bmrıyetıe ~,racaat vukuu~a. nızam ve asa - dığına göre, Almanlar Struma va-j~alnız Marat~~ v~ ~ansın Yana.

1 
nınnuı, batil>1 Şaban Tll§km küraü-/)a~la. kcsılen fU cümlelczle son ver

~hı ve. aynı zamandll sulh ve re yişi korumak uzere Yugoslavy~.ya disinden ve Rupel geçidlerinden nıatanında degıl, hala yaşamakta o· ye elbşlar arasında çılnruş ..,e her lllljtır: 
her d':vrrümi bir su~_te ~rzu eden Alınan askeri gönderileceğini soy- Yunanistana ilerlemek üzere ter- l~n Yunanistanda bugünün yan i- c~~I~ b~av~ aeakrik kesilen pek 

1
1 
.- Bununla berabcz 26 sene önce-

9.ixi letk ~lele JU~irC hazırız; la.ıiştir. • tibat almışlardır. Bu mıniakada !ahları tarafında.n sarp Arnavuclluk mue1sır ~ır hıtabede bulunarak ha- k.i felaketimiz o zaman için zafunıı:, 
bir ~emız ~mumı. ref~~ haJ?.ı Belpad matbaıatınuı ~ıyıab Almanlar ilk defa olarak dağlık dağlarında mucızeler yaratılmakta, :zınınu ağla!m.ıo ve sözlerine ,öyle bugün için kuvvetimiz. hem de ye-
Yiilı:. B . e tabim .. edi~. 8:'i: :Belgrad 26 (A.A.) - Ofı: bir memlekette harbetmek In<?cbu fevkalbeşer savaşlar yapılm ... kradır. devam etrmföl: nilmez, ölçülmez bir kudretimizdir. 
r.İyetj ~ b~ •. ~en~~- Vreme gazetesi _yazıyor: . . riyetinde kalacaklardır. Sclanik'e lstiklnl savası eanasmda Avrupa- - Arkadaşlamn. aizj •dece ar- ?ira biz felaketin ateşile pi§tiğimiz 
lovak P İya lıürnyetinm, O 0~_ Y~oslavyanın Uçlü p~kta ıltı- varmak kin yapılacak her hare- nın siyasi zihniyeti ne olduğunu ha- kaclaşlanm diye çağmyorum, çünkü ·~ uyanığız. Derdin, rnı1ınetin 'ta
•rk Ya,H 0 orıya, No;veç, Fanı_ hakmm Yuıgoslav siJ!setı. ve bu ketin istinad edeceği tabiye şim-j tırlatan Korisiz şöyle demiştir: ayni hedefin yokuları, ayni mıra- gahınd~ i§lendiğimiz için derde. mih 
•ad a.ld ~~·k ~ v~ ra~ siyasetin in'kişafları uzennde t__a- diye kadar kullandıkları tabiyeyc cıBir milletin hürriyetini düfiin-lbın çocukları, ayni z:afcr:in heycca- nete dufmanız. BirL1' ve beraberlik-
ni ~ 0 ku~1! gh 1 ba~? 1 mBıne H~= rihi bir clıeınmiyeti haiz oldugu uymı.yacaktır. mesi değil, belki bu kelimeyi telaf- I nuun ve hayatın hissedarları değil ten '_1;~h~":1i~etin ne olduğunu öğ. 
lerin e~rı .:ne ıy~r;•ıA ~ ya·. aşi:ıdrdır. . . . . . Londra 26 (A.A.) - İngiliz fuz etmesi bile o zamanın kara ve miyiz? Hadisder kar11'lt12da bir mi- r~,drgı?11z ıç;n de bugün artık ÇÖ· 
Pacağı herh n b-rayı 11b~~ \ mu·! t}çlü pakta iltihak ~ılı:ruş ol - kuvvetlerinin şimali ve şarki Af- karanlık kuvvetleri olan devletler yiz. beraber miyiz. birbirimizin der- zu meyı~,. dagılmayız. 
vafkaJı: l angı ~r IC§k ~6 bııiun-1 rn~ Yugoslavyanın şım.dıy~ k~ rikada yaptıkları yıldırım Heri ha blokunca hiyaneti vataniye idi. dine deva mıyız, dağılmaz ve par- Vazifemiz hakikate göz 
duğunı ~ba·mıyt a_clat gına. 88'?11~•ik A- dar makul olarak ~nrPketdenc ere reketindcn 1;ıkanlacak neticeler Hazmmun heyecanlı alkı•lan a· çalanmaz sarp kale miyiz? O halde yummamak, davamızı koku ile kav_ 

gı ı ngı erenın ır...,. lb ·msed·v• sulh sıvasrt•n u- k nda ·· k " rayarak uyanık b ı k 5 -llıerilca devletlerinc:len göreceği yar-. enı ıgıcl · k l . "}dir 1939 l~rdl31r amar~ .. muuı ere e- rasındn Korisiz. selefi Jean Metak- biz mücadele, ülkü yoldaşı, *zife dan ld kul k~ unma ·tır. ag-
dun)a deniz ticaretini saran tehlike· zak.lnşması em~ --~gı y dılmi~ y,e harbıye musteşarı Croft sastan başta milli gençlik teşkilatı arltadaııyız. Tarih böyle göueriyoT. - 1 ' ı3° an . a arı tırmalıyan u-
}'İ de bertaraf edeceğinden ,upbe da harb ilin _,~dıldıgı_:amane'-.- ~a 1 bu huc-.usta izahat vermiştir. J olm•k üzere millette birçok eserler istik.bal böyle görecektir. Evet biz g~ t~ı ah gelebflıı duyulab

1
ilir. Öde

ctmiyorum g~s}avya_ .k~nu~e su lj 1 aayı .rı'- . - t .Müzakere r.ıütarekede.... sonra ihda etmiş olan hüviik şeften bah- ayni tarihin §eref ve hayıJİyet hazi- vımız, .. az.~r ~ - oksu r ındığı z.a-
Selefi Lord Lothianın hatını.sını yın ~~ı.r . . :~~g~l av heye. ın~f ı Karadeniz nuntakası başkuman • setmiş ve sonra bu teşkilata menııub nelerinin dereceli değı1 tam bir mü man 8u~muzu ~a ma tırk. Amecı

~iinnetJ., ·-"detti!ten 90llra lngim· ve mılletinm Ul"" '\il·e un;ıye k. dam olan ve kendisine geçen U - gençkre hitab ederek şöyle demif. aavatJa mirascılarıyız' Uydurmla- ~~z zkor anadn llnSı f~nmız a:r~nda 
A 

• • ,.. ~ • k ynıııo , ·a bu gaye ere enşme • H ro· ··ıeak-L Sel" .k 1 . 1 . ' goz ırpma an e ın emrcttıgı aibi 
tnen"ltan müvterek gayenmn. a- :-"" . . • mumı a l mu ru anı or m: 1 düzme ve şİ§İrme bir tatihi hayat d.. kmak e• 

'bul edilen ccdemokran1ere yın•dım Lçın ko nşularıle bılh~ssa manevı ldu ünvanı ı.vcih edilen. mareşal «Gençlik. ufukta yeıl1 t,..hlikelerin yaratmak iı. enlerle muka ese e 1 u1111~~· :8 , parçalamakhr. 
1tanunuıı ile yeniden teııihir ed~lnıiş ve yaratı~d ~~~v~tl:ıli~ =p~U Milne'in bir müdahalesi üzerine teressüm etrneğe başladığı şu anda dilmez engi: bir mazi ve n?'uıaffe: rakÜlk~m~z,ik26 Martlan tar~te bı· 
°:!duğunu söyliycn Lord Halıfab ~.~ ı:kıa tl e 1 n dah: 1nüke.mmel ! vuku bul~u~. . 1 her ne olursa olsun şevk ve heye· riyet1er temeli üz.erine kurulmuş mu- haki~ 'l ıstk b.alb su~la, ~-uı~unla 
toyle d~iştir: ru . . ':. e ~: e : . i Croft demıştır kı: can ateşini muhafaza edeceğine ye- nzzam bir milletiz . om~ . lie u ugurda o umle-

Ma.takbel dUnya ış. b1rhgı munas~erı tesı.~ et • Afrika muharebelerinde İngi1iz Jiıin ediyorum. (H:azınm hep bir. · _ nn her çeşıdıne meydan okumaktn. 
_ H' 

1 
. . nizamını aala ka- meğe ıga;7et etmış .ve bu IDUJ?ase- lerin verdiği zayiat fevkalfıde az- ağızdan mukabele eder: Yemin e-j 28 Mart . imanımız Allahtnn sonra Şefe 

hul t .1t en~. ver gffiz milletinin ve b~tl<:r dostluk şeklınde tecellı et- dır. 23 Şubata kadar zayiatımız deriz). Milli iıtil<lal, hürriyet ve şe· Acılarını unutan mille~ acıya vü- ınanmaktır. 
onU:l mı;;;e:ız. ı:ücadele edenlerin mışptır. d . miktarı 296ü kişidir. Bunun ise ref prensiplerine sadık kalacağıma [cud veren sebebleri yaşatmak gaf- Dersimiz birliğimizi bozanları or-
h••hcaa h ~·_v.er J.e .... riyetin hürriyeti 0ra1~ a gkaz~tesı yadzıyord: I l anrak 604 ü ölüdür. yemin ederim. (Hazırun: Yemin c-. ıetincle bulunan millettir. Biz hun- tadan kaldırmaktır. 
~ e~ı, • ~- ç u pa tı ımza e en ev et er 1 İ 1 200 b" k" · · t d · ) f 1 L d k 1 d d W•1· N. k" b d · · · · - - · da-- w nda yapılan bu hayat• _L '-' 1•• ,_ 

1 
__ :ı 

1 
. b" talyan ar ın ısı zayı e - enz • nsan ar tarann an an der- ı ar an egı ız. ıte ım u an a ae- Arkadaşlar hızım ıçın olum eııır 

--..ı ucuru arasıncı<&AJ ~unascoet eroe uç ır . rd" B 180 b" . . l h ı. 1 1 . I" 1 "b" k d 1· ınem:at ~cadelesini kazanmaktır. .. h b k k d .1 ih k mışlc ır. unun mı esır a • ya arı pa asına ıtazanı mış o an ve vınç ı zaman arımız gı ı ·e er ı yaşamak, hayat ise her sahada ka-
F akat d~u yayı bugünkü facianın şup e ıra ~yaca~ tary a 1

1 
tı ı8 hnmıştır. onlarsz hayat kabil olmayan :ideal- 1 günlerimizi de nnmakln olgonluğu- yıdsız istiklale sahib olmnk müata. 

tckerru··ru··:den korumak için beşeri bprotho~do~undu mızn l kcnl ~os a~~r Hitlerle Mussolin1 zannettiler lere sadık kalacağıma yemin ede- ımuzan bir misalini daha cihana gös- kil yaşamaktır. 26 Mart 2S sene 
. . u a ıse e nıem e et erme ac;:ıwn . . d b . d" · · d" · · (H y · d · ) , · 1 28 .. . . b" · b .. J b 1 s· ırnkan dahilinde olan her şehyı k~P-k hakiki terakki yolunu görüyorlar. kı bır l akr e ın ı1rır mktırmeFz ıkmt- 1 Tim. . az2ırn6 n:A Aem) ın e Genz . l 1 termhış o

1
uyor, k~~e od~kckeki .h~~ı- son~~ ıkz~ 

2
o
6
yMe u uykor. ız d28 se· 

nuyacak olursak, 7.afer . tn a ıtU Berlinde parator u . pan;~ ~na~a ır. a a Atına, . (_ . • - .. a~e~e er, ı~·t• .. ort atm~ma . ıçı~ ı ·atımıZJn ne once ı artın alJISın a~a-
etse bile. bu, !mır bir netıce olacak· Bcrlin 26 (A..~.? _ O. N. B.: bunu~ y~rıne b~t~n .~mparato:)uk başmakalelennı. Yunan ıstı_klalı yıl- b~tun k~~ve~ıle, dımagımızın en ge- şımızda lnönü milletçe böyll' çıkmı 
tır. ·mdiki büyıik mücadele kaza- a- " • Al t l . y gos- tek ibır ınsan gıbı duşmanın uzc- dönümüne tahsıs etmektedırler. , nış kabılıyetıle hıı çatının altında oluyoruz. işte kuvvetimiz. 
nıld ğı :zaman biirriyetlerini muha- I utun .. l~an k!n~) .~ e~, ~- .. k rine atılmışhr. Mısır kurtanlmıs- Bütün gazeteler Çörçilin, ismet tetkik ediyor, hay11t ve zaferin yo1-ı Bu nutuktan sonra şehidliklere 
fazaya veya yeniden iktisaba mu- avyanılnrluç ubplda. a ıktı a ınıb uyhl!_ tır Süveyş kanalı İtalyan olmıya- lnönünün mesajlarını, Dr. Sayda. larını tarihin irş.nd:le aydınlaııyo- gidilmiş ve müteadcldi çelenkler ko-

f d_k •11 l h"" . . manşet e e ı ırme ·te ve u n- • + l ··ı- d lOOO k" M 1 r-k w S - ruz ı "Va ııa • olan ını et er, urrıyetın ne di b. k .. l tah. , caktır. ıta yan go un en ı- mm, aTcşa '>;M& ·magm, aracog- · nu mu§tur. 
demek olduğunu ve insanlığın nef i j 

1 
seyke dı~ç08 .. ~~tun annt 1

1 
bsıs .e1:>

1
•
1
- Jometrelik sahil İngilizlerin eline !unun, sükfüa mahklım edilmiş olan 

1 
~ d • l .. eme ·te ır. utun gaze e er, u 1 - • • • K 'd ff F 

ugurun a neler yapı maııını mum- h k B lk l d . . ı J?eçnııştır. ltalyanlar cnya an, ve fakat muza er yaşayt'ln rr.nsız o 1 t o • il • ı t u M d 
kiin kıldığını bütün dünyava isbat a ~· .. ada~ ar a l-enıb. nızah: Sudan'dan ve Somaliden kovul- milleti namınr• De Gnulle tarafın- ev 8 emıryo arı iŞ 8 me en • 
ı-tml'k fırsabna nail olacaklardır. ;eessuk-jne -~~r.u mb ı.?1 ırt~CI'. ek- muştur. Habeşistan üzerindeki İ - dan gönderilmiş olan telgrafı, Lord • • • 

Millet camiasının müstakbel bi- e d~eş 1 ettigını te aruz e ıml talyan tahakkümü gittikçe mu-ı Bayronun ve Codrigtonun ahfadı Muhammen ıbedelı (4830) lira olan 7 nded s..ıo kllognun karpltllk sey-
nası için timdiden mufassal plo.nlar te ır. vakkat ~r bal almaktadır. Musso- tarafından gönderilmiş olan telgraf-h rl k uı yar yf1ksek tnzyik asetilen cihazı (28.4.1941) Pnzartesf günü &ıat (l5J 
azı ama ı:nümldin ~eği}dir .. Fakat S hh l V k'-f 1. f k'fAf lini'ni,n rüyası İtalya için bir ka- )arı ilh ... neşrctmCkte ve minnell.a· b~nu? ha~·gı· es.as:la_r uzerın .. e ı~şa e- 1 a 8 CI 8 1 0~ f bus olm .. ..+ur. Modern istihkam - rane mütalealar serdeylemektedır. on ~ Haydar.paşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından ta. 

dıleb t d d b J k ':( d ......,. palı znrf usulile satın alına.taktır 
vaziyıeettcAe~JıZnı şım J en gore 1 ece ve memurin kanunun a ların zaptı imkfınsız olduğu hak - lero 

oc}' • d W• "kl"k lkındaki hürafe kıtaatımızın cesa- ;;~=========== Bu işe girmek istiyenlerin (362) lira (25) kuruşluk muvakkat tentina.t, 
Almanya 8QIŞI 1 reti ve kumandanlarının mehare- mak için idmanlarını yapını~ ve kanunun tayin ettiği vesıkalarla teklıflerini muhtevi zarflarmı ayni gün 

Almanvadan b:ıbscden 1ord Ha Ik · · b ı ı H b ne saat ~14) on döroe kadar komi.syon reisliğine vermelerı lftzımdır. 
lifaks bu memlekete, an'anev·ı 

1
·h- <Ba.ştan.rı l inci sayfada) ti sayesinde ebediyen ortadan ka . \y.etışmış u unuyo: ~· ar m 1 1 ,.. k tl t ~ ıt. kk d !h1ç:bır korkumuz Bu ışc aid şartnameler komisyondan parasız olo.rak dağıt11maktadır. 

tira~larile fütuhat usullerinin bir lerinde vazife görmeden veya ser- ını.ştır. mparatorluı{ uvve erı ı~~ ııa m a (236()) 
şev kaznndlrmadığını anlatmak ıa bcst tabibJik yapmadan ihtisas ve· Alman askeri kudretine karşı koylyoktur. 
zun .j:(Cldi~ini söylenuş ve şöyle ailııaaı ahu'§ ve usulrn Vekaletçe • -----------
demi tir= tasdik ve tescil edilmiş.olanlar tayin Tu·· rkı·ye imar Bankasının 

Harb bittikten sonra Almanya- edilecektir. 
nın samimi iş birliğine kanaat ge Tıbbi kimya ihtısae1 için hekim 

1940 Senesi Bilançosu 
PASiF 

h .. · olmalc tart olrmyacakbr. 
tirinceye kadar sulbü ve u~·ıyc-

H:alk bankası ti munafaza etmeqe azmetmış o
lan milletler. iradelerini tr.sı:li 
bir hale kovacak kadar müseUa~ Ankara, 26 (Hususi) _ Halk 
kuvvctler bulundurmak rnecburı- Ban~ası Bursa! Kastamonu ve 
)'etinde kaiacaklardır. Bu ~le Gazıantebdc• _bı;er ajans açmak 
ıle diğer meseleler hususun.da In- karannı vermıştır. 
gillz ve Amerikan milletlenne te- ------
rettüb_ ed~n muaz~am. ı:n~~ere~ c T i YA T H Q LA R :' 
rn~ulıyetın ehemmı~~tı!'ı" ık_ı mı , _____ _)J 
l~tın <le takdir ~dccegı_n~ .u1!1!~ ~ • ŞEHİR T.İYAT.ROSU 
d!yo~rn. Bizdeki ınesaı ~irlı~ı _ ; Tepebaşında dram 
nryetınin buna benzer bır zı 1 kısın cb 
Yetle meşbu bulunan ~i~er bütün Akşam sa:: 20 30 da 
nıi'Ilctlerin müzabaretını kazana: Hirriyri A'8nı°nıanı 
r~k dünya cemiyetinin temeJlerı- YAZAN: sedad Simav! 
nı takviyeye badim olmasını te - İstiklal cnddes:ındc komedi 'kısmında 
lllPnni ederim. Akşam .mat 20,30 da 

Lord Halifaks bundan sonra. D A n ı 
Amerikan _ ingiİiz iş birliği.nden ============= 
hararetli bir lisanJa bahsetmış l~e mmbffakiyetle neticelenmesi ih
rıno.krasileri tchdid eden tch ~ - timali olup o1mnrlığını sorabilirsi 
elerın hE-nüz zail olma~ı~ını ıla-, · İngiliz harb kabinesi azası ve 

k~ eylemiştir. Lo"d. ~al~fa~~ nut- t~~iliz milletinin hissiyatını iyice 
unu şu s9zı.<.';le b~tırmıştır. bilen biri sıfnUc sire. tam bir ka-

t 
. lstıla tehlikesi B 1 naatla ~u cevabı verıyorum. cHa-

stılfı tehlikesi hl\ld vardır. eı- ~ 
kı bana bır istilc'ı teşebbiısünün yır., ___________ _ 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reis-

liğinden: . 
. . 1 3-6-7 ıo Mart 941 ve Istan-

Ankarada münteşi:r Ulus gazeıesını~ Tan ~zctelerinin 4-6_8-10-12 
bulda munteşir son Posta, Yeni S:ıba: • ~ cadelesi sıhhat memurlnn 
).fart 941 nüshalarıle ılan e~ılen. sı~~ı:ulüzllm üzerine Mart nihaye.· 
kursunun ka'-•ıd ve kabul mudde.ı go • _., • ı.n•z ollan ıtalib-
tı " ık· ·ııtıumadakı şar-wnıı ..... , 

İl<l kadar uzatıldığından evve ı ' k üııibitelerile Martın 31 inci gü-
lel'in dılekçelerine bnğlı'ya~ııkları e:~ lı ~ ve tedriSata 2.4.941 tarihinde 
nüne kadar re~<;!iğimiZe muracant c me erı 
başlanacağı ilan olunur. .ıl532o c20.69P 

-- İ . Vila eti T)aimi Encümeninden: 
zmır y . . iznıir - MnniSa yolunun 24+90~ 

~h eksilt.meye konulan ı§. 
28 

l- 750 nci kaometreleri a.r:ıs.ındakı 
şosenin esaslı tnmir:ı.tile sınaı ımnlat 
;nşası 

}{eşif bedeli: 
Eksiltmeye aid keşif ve evrakı 
~ire: 

37211 lira. 95 nrn.ş 
Iı e}tslıtmc şartnamesı, mukavele 

~ . kn..:f silsilei fiat ce•vel•, f<>.n
proJesı, ~ .. 
ni re hususi .şartname 
. varı.yeti daimi encümende 3.4. 

F!k.ıı.ıtmenin 'Yapılaca~ı mahal, ı1zm941ırp.,.,.,,.embe günü saat n de tapalı 
t4lrıh ve saati: '"""' ... tır 

ekSiltme ,apılıı.cil• · 
1' 2 95 rra 4-0 kuruştur. 
ll eıtıinatı muvakka.Le evrakı: . 7 ' İstanbul Nafıa Mü -
~ tı .ite aid rve yukarıda yazılı I~~ı.r. ~k:tetkik edilecektir. 
~·f evra1t1arı durluklcrID saate kadar 2490 
'.raJiblerin )'llkazıdn dördüncü fıkrada yazılı mu~en t ehliyet ve Tica- .• 

"-Yılı kanun hükümlerine ı;Oıe hazırlayacakları temına ' .. en reiSliğine 
~ OdUı 'Mlikalnrile LeklUnameleri ha.vi zarflarını encuın 
~uz muka.bi.linde tevdi eylemeleri. 
~tada Wkf e-ikmder lıılııMııl edilDMıl. 

(2071) 

AKTiF 

ÖDE.ı"'lMEMİŞ SERMA YE 
KASA VE MERKEZ BANKASI 
KANUNJ KARSILIKLAR KASASI (Bankalar 
kanunu mucibince) 
BANKALAR 
RÖPORLAR 
SF..NE.DAT CÜZDANI 
ESHAM VE TAHViLAT CÜZDANI 
AVANSLAR 
BORÇLU CART HESAPLAR 
İPOTEK MUKABlL1 iKRAZLAR 
TAHSiL OLUNACAK GAYRiMENKUL SA. 
T!S T AKSİTLE.Rl 
ZiRA} KRED1LE.R 
TEMLİK EDlLMlş EMEKLl DUL VE YETJM 
AYLIKLARI 
MUHTELiF BORÇLULAR 
EMTiA MEVCUDU 
ISTfRAKLERIMlZ 
MÜESSESE. VE TESEBBÔSLERIMİZE TAHSİS 
OLUNMUS SERMA YE 
SABiT KIYMETLER 

Menkuller (20,000 lira üzerinden sigortalı
dır) 9 800 94 
Gayrimenkuller (59 000 lira 
üzerinden sİgortalıd

1

ır) 
SAİR AKTİFLER 
1LK TESİS MASRAFLAR] 
ZARAR 

Eski senelerden müdevver zarar 
Bilanço sen~ zararı 

NAZIM HESAPLAR 

51 989 33 

YEK ON 

Lira 

U'i 526 

211 576 
124 969 

-
54 b71 

222 642 -
609 881 

-

--
-

ıo 595 
-

842 83ô 

-

61 790 
263 (i!l7 

6 833 

2 053 247 

ı 542 555 

Krş. ,_ 

as 

2!1 
63 
--
--
}O 
-
--
-
01 
-
!:J7 

-

27 
17 
04 

81 

o 

Lira Krş. 

1---------------------------------------1---------ı-----1 000 000 SERMAYE 
fHTIY A TI..AR 

Jıerde vukuu muhtem.,l :z.arar karşılığı 2 7 363 2 7 
(Bankalar kanunu ma.dde 3 1 ) 
Kanuni ihtiyatlar 49 799 27 

Fevkalade ihtiyatlar 
KARŞJLJKLAR 
TEDAVQLDE. '3ULU, 'AN TAHVİLLERiMiZ 
TAAHHÜTLERiMiZ 
MEVDUAT VE CARI HESAPLAR 

Tasarruf mevduatı 
Diğ~r mevduat 

KABUL KREDİLERi 
TEDiYE EMiRLERi 

268 590 51 
537 855 73 

TALEP OLUNMAMI$ 'KJYMETLE.R (Kaıuın 
No. 2308 
MUIITELİF ALACAKLILAR 
SAiR PASİFLER 
KAR 

77 1()2 
18 098 

54 
10 

806 446 24 

675 
5 800 

55 549 
89 5Hl 

w 
73 
22 
69 

YEK ON 't---''-2 053 247 81 

NAZIM HESAPLAR 

1 - Cirolarımız 
2 - Kefaletlerimiz 1 445 216 77 
3 - Sair nazım hesaplnr 1 097 336 31 2 .542 55fı 08 

Türkiye imar Bankasının 1940 Senesi Kar Ve Zarar · Hesabı 
----------------------------...;.,;,~ 

ZiMMET 
Personel masrnflan 
Vergi ve ı.rçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Amortismanlar 
Karşılıklar 
Aktif kıymetler tenezzül leri 
Müesseselerimiz zararları 
Teşebbüslerimiz zararları 
Muhtelif za~rlar 
Geçen senelerden müdevver zararlar 
Kir 

Yekan 

33 274 9~ 
1 137 36 
9 345 Ol 

33 427 54 
3 934 25 

-
125 -

--
5 690 23 

-
89 515 69 
--~ ... 
176 449 99 

Alınan faiz ve komisyonlar 
Esham ve tahvilat cüzdanı gelirleri 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan 

Ücret ve komisyonlar 
Kambiyo karı 
İştiraklerimiz karı 
Müesseselerimiz karı 
Teşebbüslerimiz karı 
Muhtelif karlar 
Geçen seneden müdevver kar 

Zar'ar 

MATLUP 
58 043 
22 942 

68 429 

10 000 

ı 7 034 

176 449 

34 

71 

'99 



8 Sayfa 

Deniz Nakliyat 
ı· - Den.iz nakil vuıtalarından azamt dere~e istifade ve umumi nak

liyat rhtiyacını en iyi bir şekilde temin etmek maksadile hakiki ve hükmi 
$1ha&ı huıınısiyeye a.id 150 ve daha yukarı hamule tonilatooundaki bil -
umum ma.tıneli teknelerin memleket dahil ve harieinde hizmete sevkleri 
ve yapılacak seferlerin nak11Yat1n lüzum ve ehemmiyetine ve nsaitin 
!kalbiliyetlerJne göre tectib ve tan~mi işlerini görme.le üzere 1/ 3/941 tarihli 
ve 2/.1~68 numa..rah k.aruna.meye tevfikan te4kil olunan komısyonu • 
tnuz 2113/941 tarihinden itibaren İstanbul ınıntaka liman rei.Sliği bina
Sltlda vazifeslne ~amıştır. 

2 - 21İ3/941 ta.riıhinden tt;baren birinci fıkrada ya'Zılı ıbiluumum vası. 
talatın ne.kll ihtlyac;la.nna te.:hsis ve sevkleri kom~nun müsnade.sine 
batlı olduğundan gerek devlet devalri ve gerekse resmi ve husU3i müesse
pt ile ~has tarafından birinci maddede ~azılı vasıtalarla denizden yap
tırılacak bilfımum nakliyat için vasıta talebi. hakkın<iaki müracaatlar 
af8tl<ia nünıunest gösterilen talebnamelerle mal aıaklettlrel:ekler tara
fından dofrudıı..n dof.ru:ya kı:mıi.syon reisliğine yapılaca.ktır. 

s - K~ona vulrubulaeak müracaatlar, tahmlle hazır miktarı mu. 
afYen ther ıbir hamule lçin ayrı ayrı ve vapur ismi zikrolunmıyarak yapı
lacak ve vrileeek müsaade her sefer için ayrı olacaktır. 

Senelik miktarları mukannen olan ihtiyaçlar iç.in gene yukarıda yazılı 
tekilde müracaat olunmakla. beraber nakil zamanları ve tahmil, tahliye 
limanları ayrı· ayn gösterilmek üzere-ıblr ,genelik nakil ihtiyacı bir cedvel 
halinde komiSyona. verilecektir. 

4 - Komisyona 'VU1tubula.cak talepler tetkik olunarak memleket umumi 
ibtiyaçlan bakımından müstacel olanlar tercih olunmak üzere taleb anın
daki imkô.nın müsaadesi dairesinde en mlisaid vasıtalar taıhsis olunacak 
ve kecy!iyet nakil talebinde bulunanlara t.ehsis aıunan gıemnJn sahibine, 
Atma törler Birliğin o ~;· ·»rilP"f'k · ~ 'Komisyonun bu suretle tahriri mü. 
saadesini almadan tvun1\.1M flmııl e gıren hiç.bir ıva.sıta.nın tahmil ve 
hareketine mli a'ı ı ~ır 

5 - Birinci fıkrada yazılı deniz na'Iıl vasıtalarının memleket dahilinde 
ya.pacakları nakliyat için ödenecek olan ücretler a.ta#ıda gMterilmiştir. 

A - Kömür hawasiJe muayyen bir iskele arasında ve yekfın tamamının 
bu iskeleye Wıliyesl ka)'dile kömür M.kliyatından alınacak ücretler 
şunlnrdır: 

İstanbul 
Bandırma 

Erdek 
Tekirdağ' 

çanak kale 
İzmit 
Derınce 

Gölcük 
Mudanya. 

Kuruş 

250 

275 

.• 215 

Kara.burun 

Fethiye 
Marmaris 

Samsun 
Trabron 
Antalya 

Kur~ 

280 

300 

Gemlik Hopa 325 
Ayvalık '295 Mersin 
İ-lmir İskenderun 355 
Kok nakliyatında bu fiatlara. % ıo zam olunur 
B - Kömürden maada. bUOmum eşya ic;in gerek tam hamule nakli -

yatında ve gerekse hamule miktarı nazarı dikkate alınmaksızın geminJn 
tamamının 'ltiralanmw hAJlnde beher vasıtaya ye1miye olarak veraecek 
ücret~er şunlardır: 

:Maden kömürüne göre 
Vapurun ismi hamule tonu Yevmiyesi 

1 - Perihan· 150 . 50 
2 - Yeşilırmak 150 '50 
3 - Şiriemin 160 53 
4 - Düriist 180 60 
5 - Pınar 190 63 
6 - Bartın 200 66 
7 - He}'ibelia~ 200 66 
8 - Kayar 200 66 
9 - İmdad 210 70 

10 - Tuna 210 70 
11 - Şark 2 ~10 70 
12 - Nimetihüda 215 72 
13 Ak.bel 215 72 
14 - Ereğli 220 75 
15 Dua tepe 220 75 
16 Çankaya 3 22() 75 

17 Sahingeri 222 76 
18 Sabır 225 78 
19 Kannca 230 80 
20 Okan 230 80 
ı21 - Erkan 230 80 
22 Amasya 240 83 
23 Hı.fıırrahman 250 87 
2-i Hüdakerim 250 87 
2S İhsanıhüda 250 87 
26 Lutfuhüda 250 87 

27 - Kartaltepe cKenan• 260 90 
28 - Demirta~ 265 92 
29 '--- Kartalkaya 265 92 
30 Bademli Arslan 270 95 
31 Feyyaz 270 95 
32 Glhren 300 105 
33 23 Nisan 300 105 
34 Arslan 310. 107 
35 - Vtçe 315 110 
36 - GetıQ 320 112 
37 - Hacı Eşre! 420 127 
38 Saf ak 450 130 
39 İhsan 500 135 . 
40 Yenice 5!'i0 140 
41 Demiıiı.isat" 560 140 

561 - 7100 ton vaı:>ur 
1 - Hatay 700 150 
2 - Pek 720 152 
3 - Anadolu 720 152 
4 - Türkan 743 155 
6 - Yılmaz 800 160 
6 - Zuhal 800 160 
'1 - Emek 8~9 169 
8 - Galatasaray 900 170 
9 - Kutlu 950 175 

10 - Aktan 970 177 
ıı - ne:ıız 990 177 
ın - ;Florya l:l7!l 2ıo-
13 - Füruzaıa 1420 212 
H - Sevim lfl20 220 
15 - Zo~ldak 15':>5 220 
16 - Samsun 1575 225 
17 $ark 1575 225 
18 - Adana ıe15 235 
19 Atilll 1775 240 
20 - Eti 1800 250 
21 - Pınar 1800 250 
22 Sebat 1825 250 
23 - Tavil 1875 255 
24 - Suat 1975 265 
25 - Kurtuluşı ~00 275 
26 Sinob 2470 280 
27 Kalkavan 2750 265 
28 Kaplan 2850 290 
29 Şule 2970 300 
30 tnaı 3000 30~ 
31 - Yelkenci 

SON POSTA 

Komisyonundan: 
Maden k6m6r6ne ıör• 

V apunın ismi hamule tonu Yevmiyesi 

33 istildbal 3415 325 
34 - Necat 3500 335 
35 - Şadan 31600 340 
36 - Kanarya 3'617 340 
37 - Tan 3800 855 
38 Erol 4109 360 
39 Üsküdar 4100 360 
40 Va tan 4550 390 
41 Nazım 4100 395 
42 - Altay 5100 400 

. 43 - ildbal 5350 420 
44 - Mete 5450 420 

· 45 - Bürhaniyo 5530 425 
46 - Doğan 5650 430 
47 Krom 5500 425 
48 - Refah 5'760 430 
49 - Platin 5800 435 
50 - Demir 6280 - 4<>0 
51 - Bakır 7100 500 
c - Geminin emre A.made bulunduğu saatten ertesi gün aynı saate 

kadar bir yevmiye itibar olunur. Geminin sett>est bırakıldığı saate na. 
zara.n gün küsuratına aid ücretler ıı.aa.t hesabile ödenir. 

D - Bu yevmiyelerde harb tehlikesi bulundtığu komiSyonca kabul edi
len mınta'kalar için yapılacak· harb sigortalan ve mecburi harb klavuz.. 
luğu ücretıerile nakliye vergisi ytikleme ve boşaltma ve anbar hizmetleri 
masraftan dahil değildir. Bunlardan maada gerek seyir ve gerekse tavak. 
kuf esnasında bilfunum masraflar yevmiyelere dahil bulunduğundan 
ayrıca hevhangi b ir nam altında para taleb ve tediyesi yasaktıİ'. 

E - Makine ve vinç arızası gibi gemıy• aid hata ve kazalardo.n mü
tevellid ve hizınetin ifa.sına müessir geçikme vukuunda bu müddete isa
bet eden ücret miktarı yevmiye istihkak yekunundan tenzil olunur. Fır. 
tına vesaire gibi gemiye raci olmıyan umumi sebebler hizmetin ifasına 
müessir ols!ılar b<le bu müddetlerle resmi tatü günlerine a id yevmiyeler 
ödenir. 

F - Yevmiyelerin he.sah ve tah.nkkukuna müteallik ·bilumum vesaik 
mahalli liman makamatı tarafından tasdik ve ieaıbınd.a geminin kaptanı, 
alakadar liman memuru olmıyan •Yerlerde en büıyük mülkiye memuru .. 
ve yükle alakalının sal~hiyetll adamı tara.tından müşterek imv;alı bir za. 
bıtla tetkik edilecektir. 

H - Herh3.ngi bir na.kil hizmetini ifadan sonra serbest !bırakılmış olan 
gemilerin İstanıbul ve İzmir limanlarından gayri linımanlara ıboşaltmak 
üzere 3 'Ve bu l imanlara. bir Ç{!Şid mal n.alk$.etttmıelerine komisyon.ca karar 
verildiği takdlrde bu malla.rdan ton hesahüe t>enizyolları yük tarifesin -
deki ücretler alınır. 

K - Sarnıçlı ga?J gemilerile Türk limanlarından ecnebi Umanlara se. 
fer yapmalarına müsao..de olunan gemilerin ya.pa.cakları nakliyattan ala
ca'klan ücretfier narhtan hariç bırakılmıştır. Ancak gemi sahibi ile nak. 
ıettiren arasında ücret tesbitinde itilaf hasıl olması komisyonun 1ü • 
zum göstereceği nakil 'hizmetinin ifasına mAnl teşkil edemiyecek ve bu 
takdirde ücreti nakliye bu nakltyııtm hususiyetleri ve ecnebi sularına ya
pılacak seferler iÇin kömür mübayaa fam bedeli ecnebi limanlarda te
diyesi mecburi olan rüsum vesaır zaruri ve mutad masraf usulleri nazarı 
dikkate alınmak suretile komisyonca takdir ve te.sbit olunacak ve tara • 
feyince muta bulunuaktır. 

6 - Komisyonun telefon !lumarası 423741 dür. 
uVasıta talebnıunesi• 

Deniz nakliyat komisyonu reisliğine: 
Malın cinsi: 
Malın mecmu miktarı, tonu, metre mik!bı: 
Tahma Umanı: 
Taıhmil limanındaıki yükleyicr: 
Tahliye limanı 

Tahliye limanında maıı tesellüm edecek: 
Malın ıbu sefer için tahınile Amade olaca~ı ka.t'l gli.n ve miktarı: 
varsa müstaceliyet derece ve sebeblel'i: 
Milli 'korunma kanununun ahkA.mına göre İcra Vekilleıri heyeti tarafın

dan ısdar olunan 1/3/941 tarih ve 2/16268 nuımaa:ah klararruı.me muci
bince yukarıda tafsilMı yazılı emvall na,klettirm.ek icab ettiğinden bu iŞe 

t11.hsis edecetiniz ıv31Pur ismini bildirerelc tiatın tarafımıza. da iş'arını 

rica eedrirn. 

+-·· J.ıŞmı. 

Ad.re&: 
Telgraf adre.ııl: 

Telefon adre.'ll: 

Pul 
16 Ktını4 

«2327• 

Harb silah ve vasıtaları komutanlığından 
San'at okullarından diplomalı olmak ve askerlikle ilgili bulunmamak 

üzere iki tornacı Te iki tesviy~ imt.ilıanla. alınacaktır. 
isteklilerin İzmitte komutanlığımısa miiracaa.t etmeleri <2193) 

Mart 27 

~ 

Baş, Di9, Nezle, Grip, Bomati•ma1 

Nevralji, Kınktık ve Bütün AğrtlarıolZı Uerbal Keeer 
lc.t>tnda ıliacı. 3 lı34e 11ınabtli1. T Al\.LITI.ERINOEN &AKINfNIZ. 

HF:R VEln>F: f'Lıi~LU ~L'Tl'Lf\RI. ISRARLA ISTEVhllZ 

Mükemmel Diş Macunudur. 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantel.siz bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuruşluklar darb ve Pi • 

yasaya kAfi miktaı·da çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kur~ukların 
31/Mart/ 941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Dantelsiz bir kul'Uşlukl:ır 1/ Nisan/941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal • 
sandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve Cümhuriye' 
Merkez Bankası şubesi buluıunıyan yerlerde Ziraat Bankası şubelerince 
kabul edilebilecektir. 

Elinde dantel$iz bir kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarüe 
Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerinde tebdil ettirmeleri i-
lan olunur. ,9035, ·c12523a 

N a~ıa Vekiiletlnden 
4ı/4/941 Cuma günü saat 16 da Ankarada Nafıa VekAleti binası içinde 

Malzeme Müdü.rlü~ü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonun
da İsparta vilayeti Eğridir kazası Direskine Devlet onna.nından kesUe
rek İsparta istasyonunda teslim şartile c132.000e Eğridir i.st&syonunda 
teslim şartile 0:114.000ı> lira muhammen bedelli v~ hususi mukaveleli 
ormanlardan kesilmek ve ana hat üzerinde her hangi bir ~ta.3yonda tes
lim edilmek şartile ve şartnameye göre ~phoa.'k muk'.aye.cıe dahilinde 
0:40000» aded normal çam traversinin ka:pah ııarf · U3Uılile e'k.;iltmesi ya. 
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 1660• altı yüz altmış kuruş bedel 
mukabilJnd.e Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
İsparta istasyonu için verilecek tekliflerıin mUıTilkkıat. teminatı e:7850• 

llra Eğridir istasyonu için c6950-. l :radlr. 
İsteklilerin teklif mektubla.rını muvakllt teminat Te şartnamesinde ya. 

zılı vesaik Ue birlikte ayni gün sa.at 15 e kadar mezkiı.r komisyona. mak-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. cl560• .. ~nas. ................... ···············•···· ··············--·-...... - ....... ··--·· .. ·-------
• Son Posta .Ma~baası: N~yat Müdiirii: Selim R•gıp Emeç 

SAHt~LERİı S. Ra1t1P EMEÇ. A. Ekrem U$AKLIG.İL 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban·kası 22/3/1941 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

J[ua: 
Altın: Safi kilogram 
Jtanlrnot 
Ufaklık 

DahUdekl mubabt:rler: 

Türk Lirası . 
Rartçtekt muhabirler: 

tt.803.360 Lira 102.122 433.63 
1> T .175.1120.50 
• 2.239.390.14 

• 347.730.19 

Altm: Safi kilogram 5.887.685 Lir1. 8.281.500 29 
Altına tahvili kabil serbest dö -
Tizler • . • -.-
Diğer dö'Yizler n bo~lu Klfrinl 
bakiyeleri • 48.707.133.27: 

Radne tahTtllerl: 
::>eruhte edilen ewab ıı•tdlye 

tal'~ılt!ı 
Kanunun 8-8 lne1 maddelerine 
teT!ika.n Haıine taratında.n Tllı:l 
tediyat • 

Senedaı Cüsclam: 
,,cart Senetler 

P.sham n tahylJlt eizdam: 
( Deruhte edilen evrakı nakdi.. 

& ( yenin kar~ıııtı esb.ıı.m ft 

( tahYlllt CIUba.rt tıymetle> .. 
B Serbest ~ham n TahTIIAı: 

Annsıu: 

Altın Ye döm üzerine an.as 
Tah~llt üzerine avans . 
Ha~neye rua vldelt ann..s 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın lı:ar4ılıkh vanş 

Hissedarlar: 
Muhte.lU: • • • • 

. 
L<ra. 158.748.533. 

L 21>.149.137.-

Llra. 270.388.768.35 

Lira. '45 830.516.93 
• 7.926.616.17 

Lln 8.943.74 
• ' 7.808 722.-. -.-

• 1~2.084.926.75 

Yettin 

111.537 .644.32 

347.730.19 

56.988.633.56 

138.599.428.-

270.338.768.3:J 

13.'157.133.10 

129.902.592.49 
4.500.000.
'1.939.500.31 

'173.961.428.3 

8.enıaa:re 
b.ttyat ak~: 

Adi " fe"Ytaılde • 
HusU31 

Tedarildekl Banknotlar: 
Deruhre edilen evrakı n91ı:dlye 

JCanunu~ 8 _ 8 ineı maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından nld 
tedlyat 
Deruhte edilen eYr&tı nakdiye 
batfye.sı 

Kar~ıhitı tamamen altın olarak 
UAvet~n teda"YÜ.le T&Z~Uen 
Reeskont multaıbtll ill'f'eten te _ 
dal'ille nzedllen 

Hulne~ Ja.pılan altın kar4}lı.L 
il nan.s mukabili 3902 No. tu ta. 
nun mucibince ilbete~ tedaTL 
le Yaledilen • • • • 

MEVDUAT: 

Lira. ıuaa 66ô.1 
• 6.000.000.-

Lira 158.748.563. 

ı. 20.149 137.-

Lira 138.599.426.-

.. 17.000.00-0.-

• 250.000.000 . 

• 4'7.500.000.-

Lira. '17 062. 103.0'7 !'iirk Lirası 
Altın: san Klg. 8'17.150 .. 1.233.782.03 
l850 No. Ju kanuna ıöre h.aZineye 
açılan uans mu.lı:a.bW tevdi olı&. 
nan altmıı:tr: 

Satı Klg. 5!1.541.930 • 
DC>vü Tnahhüclaa: 

Altına tıthviU tabll dövizler . 
Dl~r dövizler n aJaca.tıı Kl1 
ring batıreıert 
Muhtelit: • • • 

Lira 

il 

78.124.167.90 

-,-

26 305.392.5( 

Lira 
15.000.oot.-

12.188.666.15 

453 099.426.-

78.295.885.10 

78.124.167.90 

26.305.392.54 
ııo.947 .s!J0.63 


