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":f"'i":." • - J Milli Birlik Kabinesi 

Kurdu, işe Başladı 

Prens Paul Kaçtı, Eski 
Başvekil İle Hariciye 

Nazın da Tevkif Edildiler 

Amerikadan da Tam 

Müzaheret Görür .. 

Berlin Şiddet Gösterirse Bu 
Hareket Belgrad 'ı 

İngiltereye Yaklaştıracak 

Yugoslav Halkı Almanyanrn Karar 

Her Tarafta Sevinç Vermekte Tereddüt 

Tezahüratı Yapıyor Ettiği Zannediliyor 

Büyü.1<: Millet Meclisi Reis Vekili Şemsettin GünaUay, ikinci konferansını diin Eminönii Halkevin
de vel'miştir. Konferansın bir hulasasını ikinci sayfamızda bulacaksınız. Bu resimde, konferansçıyı 

ve salonu dolduran dinleyici kütlesini görüyoruz. 

Yugoslavyada 

Mihvere Muhalif 

,Yeni Hükumet 
Yeni Yugoslav kabinesi, heyeti 
umumiyesiyle, mihvere iltihak a
leyhinde bulunan kimselerden 
mürekkeptir. Şu halde yeni kabi
nenin siyaseti de Yugoslavyanın 
istiklAI ve tamamiyetin! korumak, 
mihvere girmemek. icap ederse 
e;ilflha sarılarak vatanın istiklili
ni müda1aa etmek olacaktır. Yu
goslav milleti bu hareketiyle is
tiklAllne ne kadar bağlı olduğunu 
isbat etmiştir. 

l iŞ Bankası Umumi 
Heg'eti Toplandı 

Mevduat 51 16451575 ve Tasarruf Hesapl11rı 

18,717,643 Liraya Baliğ Olmuştur 

Ankara, 27 (A. A.) - Türkiye İş Bankasının hissedarlar ale
lade ve fevkalade umumi heyetleri, bugün sıra ile Banka idare 
meclisi reisi Ahmet Nesimi Sayman'ın reisliğinde ve hükumet ko
miseri huzurunda toplanmıştır. Hissedarlar alelade umumi heyeti 
toplantısında müessesenin 17 inci iş yılına dair idare meclisi rapo
ru ile mürakipler raporu, 31 Birincikanun bilançosu, kar ve zarar 
hesabı okunarak tasvip olunmuştur. C. H. Partisini temsilen top

M. Zekeriya SERTEL lantıya iştirak eden Tevfik Fikret Sılay, idare meclisi raporu mü
nasebetiyle söz alarak müessese-

y ugoslav milletinin üçler nin 1940 yılı faaliyetinden ve eı-1 
paktına karşı duyduğu is- de ettiği neti'-"'den hissedarlarınlJİvlyela 

yan, sokak nümayişlerinden, ve ütihar duyduklarını söyliyerek 
protestolardan sonra, nihayet bu takdirlerini ifade eylemiştir. 

Sırbiya, 

Hariciye Nezaretine getirilen 
NINTCHITCH 

Belgrad, 27 (A,A,) - Belgrad
da yapıJ.an askerı hükumet aar -
besı bu sabah saat i:kı buçukta 
olmuştur. Prens Pauı'wı, .h..ent 
duşesının hemşıresı olan zevcesıy
le oirlikte memleketi terkettıği 
zannedilmektedır. V iliiyetıerdekı 
vaziyet hakkında henüz mallıınat 
yoktur. 

Kralın beyannamesi 
Belgrad, 27 tA.A.) - Kral ikin 

ci Petro'nwı beyannamesınin met 
ni şudur: 

Hırvatlar ,Sırplar, Slovenler, 
"Milletimiz içın pek nazile o

lan şu anda iktıdarı bizzat elime 
almıya karar verdim. Bu kara
rın isabetini takdir eden N aıp -
ler, kendilikleı·inden derhal ısti
fa etmişlerdir. Sadık ordu ve do-

paktı im7;.alayanları hükfunet ba- İdare meclisi raporunda da te
şından atmakla son ifadesini bul- barüz ettirildiği veçhile, 1940 yı
muş oldu. lında Türkiye İş Bankasındaki 
Yugoslavyanın Mihvere girme- ı;nevduat hesapları bir yıl evveli

sini imzalayanlardan Prens Paul ne nazaran 3,698,974.87 lira faz
ortadan kaybolınuştur. Bazı riva- lasiyle 51 ,545,575.50 liraya, tasar
yetlere göre kac;mış, bir rivaye- ruf hesapları da bir yıl evveline 
te göre de katledilıniştir. Başve- nisbet 1,185,098.37 lira fazla
kil Tsvetkovitch ve arkadaşları siyle 18,717,643.03 liraya yüksel
istüaya mecbur edilmiş, hatta bir miştir. Bu suretle bankadaki tev
rivayefe göre tevkif olunmuşlar- diat hesaplarının umumi yekunu 
dır. 1940 yılı sonunda 70.363,218.53 

Jivio 

Kraly 

Mladi 

Yazan:Aka Gündüz: 

, nanma emrime amade olduğunu 
hemen bildirmiş ve emirlerimi 
tatbika başlamıştır. Bütun Sırp -
ları, Hırvatları ve Slovenleri tah
tın etrafında birleşmiye davet e
derim. Bu vahim zamanlarda da
hili nizamı ve harici sulhü muha-

Almanyanın en büyük hatası, lirayı bulmuştur. Müessesenin 
kuvvetine mağrur olarak, küçük 1940 yılı lüzumlu görülen karşı
milletlerin milli duygularına hür- lıkları safi kar ayrıldıktan sonra 
met etmiye lüzum görmemesi- ı 032 385.10 liradır. Hissedarlar 
dir. Ver.sa}ll~s rr~uahed~s~ ile Al- u~u~i heyetinin verdiği karara 
man rnıllı ızzetı n~fsının kırıl-, göre, 16 numaralı kuponlar mu
mış olmasına karşı ısvan duyan k bT d t ··denmiş beher 
Almanya, başka milletlerin de a 1. ın e a!l1amı o . 
ayni d·erecede milli duvgulara ı ~n lıralı~ h~s-;eye ~et olar.ak bır 
sahip olduğunu unutmuştur. İş- lı~a tevzı e~ıle~e~tır. Tevzıata 15 
te bu hata bu~n Yugoslavyada Nısan 1941 tarıhı_!lde başlanacak
gördüğümüz aksülameli doğur- tır. 1940 yılı karından ayrılan 
muştur. mikdar ile bankanın ihtiyat ak-

y l v -~· ı· etı· çesi 4,164,580 lirayı bulınuştur. ugos avya, cograıı va.z Y - .. 
nin ne7.aketine rağmen, daima is- (Sonu: Sa 5; Su 1) 
tiklal ve tamarniyetini muhafaza
dan baska bir ~aye takip etme
miş, yukardan gelen istila seli~i A frikadaki 
bitaraflık siyaseti ile durdurabı
leceğini ummuştur. Fakat niha
yet Berlinin tazyiki karşısında 
hudutlarının ve istiklalinin temin 

ltalyan 

Kıtaatına Almanlar 
edilmesi sartiyle Mihvere ilti!laka Kumanda 
rı:ızı olan Tsvetkovitch hiiktime
ti. süphesiz memleketini ücler 
paktına sokmaktan vicdanen muz 
tarip olmustur. Nitekim, imza 
mera~iminde hazır bulunan ecne
bi muhabirler, Yugoslav başveki
linin o ~n pek dalgın oldu~unu, 
vesikaya imza koymak üzere ma-

Cdecek 

C Sonu: Sa 5: Sü 2) ,. 

Berlin, 27 (A.A.) - Hususi 
bir muhabir bildiriyor: Mareşal 
Graziani'nin istifası Afrikada 
tatbik edilen tabiyenin değişe -
ceği ve İtalyan - Alınan yüksek 
kumanda heyetinin Alman ida
resi altında birleşeceği demek 
4'.llduiu söylenmektedir. 

M illetinin seıameti uğurun
da canım veren kahra -

man Kral müteveffa Aleksandr 
artık mezannda rahat ve emin o
larak ebedi uykusuna devam e
debilir. Çünkü Yug.;.slavya beş 
yıldanberi düşüriildüğü kabus -
tan kendini kahramanca bir dar
be ile uyandınmştır. Şimdi kar
şımızda bin yıllık tarihinde ol • 
duğu gibi dimdik bir millet var
dır, ve o millet Türkiyede oldu-
ğu gibi kendi genç şeflerinin ~t
rafında bir çelik külçesi halinde 
toplanmış ta. 

Yugoslavya layık olduğu Kra
la, layık olduğu hükumete ve la
yık olduğu hürriyete kavuşmuş
tur. Bu erkek milleti beş yıJdan 
beri karanlıktan karanlığa, tu -
zaktan tuzağa sürükliyenlcr ve 
sürüklenmesine amil olanlar dahi 
elbette layık olaca.klan cezalara 
çarpılacaklardır. 

Yugoslavya hadiselerinin kalb· 
!erimizde uyandırdığı takdir ,.e 
memnuniyeti Belgrad'daki haki
ki dostlanmız pek iyi anlarlar. 
Biz şimdilik yukanda sırpçasııu 
söylediğimiz gibi "Yaşasın Sırbi
ya, yaşasın gene Kral,, demekle 
iktifa ederiz 

faza etmPk için en emin vasıta 

(Sonu: Sa S; Sü S > 

L. HALIFAX 
DİYOR Ki: 

-<:-

"lngiltere icap Ederse 

20 Yıl Harbedecektir,. 
Nevyork, 27 {A.A.) - İngiliz 

Büyük Elçisi Lord Halifax ga
zeteciler toplantısında yaptığı 
beyanatta, deniz, kara ve hava 
kudretinin abloka ile birlikte İn. 
giltereye zaferi temin edeceği 
hususundaki kati imanını bildir
mis ve demiştir ki: 

"Harbin devamı Amerl'kan 
yardımının süratine tabidir. İn
'7iltere icap ederse 20 sene harp 
edecektir. İngiliz milletinin AL 
man bombardımanlarına muka
vemeti Alman milletinin her an 
kudreti artan İngiliz bombardı
manlarına mukavemetinden üs
tün olacaktır.,, 

<Sonu: Sa 5: Sü 2} 

Londra, 27 (A.A.) - Başvekil 
Churchill Muhafazakar Fırkası
nın bugünkü tonlantısında ira
detti~i nutukta Be1~ratta cere

YUGOSLAVYANIN GE.ı."'lÇ KRALI iKiNCi PETBO 

yan eden son hadiselerden del 
bahsetmiş ve şınılan söylemiş.. J ' D I • H b• 
tir: enız ar ı 

"Su anda size ve bütün mem- ---'>-
Çifte Zafer 

lekete vt>recek mühim haberle -
rim vardır. Bu sabah Yugoslav 
milleti kı"ndi ruhunu tekrar bul
muştur. Bel.ın-atta bir ihtilal oL 
muş ve dün imzaladıkları muka
vele ile memleketlerinin şeref 
ve hürriyetini satan nazırlar tev
kif edilmistir. Bu vatanpervera
ne hart>keti mücadeleci ve cesur 
bir milletin feveranı doğurmuş
tur. Bu milletin zimamdarlarının 
zaafı. mihver devletlerinin entri
kaları kendilerini memleketleri
ne ihanete sürüklemiştir. Yu -
~oslav vatanının tamamivet v e> 
hürriyetini müdafaa edecP.k b ir 

Churchil'in 
Kati, Sarih 
Beyanatı 

--o-

Harrar ve 
Keren Dün 
Zaptedildi 

"Atlantik Muharebesi Şarki Afrikanm Bu I~ 

Birkaç Ay içinde Mühim Şehri de 
Yugoslav hükumetinin kurulma- M ti k K J k 
sını ümit edebiliriz. Bu ümidimi U a a azanı aca 11 lngilizlerin Efine Geçti 
aldığ-ım haberlere istinat ettiri
yorum. Böyle bir hükumet, Bü
yük Britanya İmparatorluğunun 

(Sonu: Sa 5; Sü 4 ) 

Matsuoka 
Berlinde 

Japon Hariciye Nazırı 

Ribbentrop ile Uzun 

Bir Mülakat Y apta 

Matsuoka 

Berlin, 27 {A.A.) - "Stefani., 
Japon Hariciye Nazın Matsuoka. 
saat 18 de Berline gelmiştir. Ken 
disini istasyonda Hariciye Nazırı 
Von Ribbentrop ile Feld Mareşal 
Von Keitel karşılamışlardır. Ja
pon Hariciye Naziri. Bellevue 
şatosuna gitmiştir. Berlindeki i
lcameti esnasında orada misafir 
, - • ., ırt.tr 

Ribbentrop'la mülakat 
Berlin. 27 {A.A.) - "D.N.B.,, 

Hariciye Nazın Von Ribbentrop 
Alman hüktimetinin daveti üze
rine Berlini resmen ziyarete ge
len müttefik Japonya Hariciye 

(Sonu: Sıı 5; Sü 3) 

Londra, 27 (A. A.) - Chur
chill, muhafazakar partisinin bir 
toplantısında Atlantik muharebe
sini bahis mevzuu yapmış ve bu 
muharebenin bir kaç ayda kaza
nılacağına itimadını bildirmiştir. 
Churchill demistir ki: 

"Gıda maddelerimiz, mühim
mat ve her neviden Amerikan 
yardımının gittikçe artan mik
darlarda bize varabilmesi icin. bu 
muharebenin kazanılınası lazım
dır. Bu muharebe. deniz üstü 
korsan gemilerine. adalarımız et
rafına gelmek üzere Fransız ve 
Norvec sahillerinden her ııün giz. 
lice kalkan tayyarelere ve deni
zaltı gemilerine karsı yanılmak-

( Sonu: Sa 5: Sü 3 ) 

Kahire, 27 (A.A.) - Habeşis
tanın Adisaba hadan sonra ikinci 
mühim şehri olan Harrar'm zap• 
tedildiği bu akşam resmen bildi
rilmiştir. 

* Kahire, 27 (A.A.) - Keren'in 
düşmüş olduğu bu akşanı res • 
men bildirilmiştir. 

/ngüiz resmi tebliğı 
Kahire, 27 (A.A.) - Umumi ka 

rargahın tebliği: Keren'de kıta .. 
atımız yenı kazançlar kaydetmiş 
ve bir kaç mukabil hücumu tnr~ 
dederek bir miktar esir almış • 
lardır. Esirler arasında bir liva
nın bütün bir kurmay heyeti de 
mevcuttur. 

( Sonu: Sa 5; Sil 4 ) 

,-----~~----IYQıkn~----· ................ ' 
" G U N 1 F- R G F r: ı:. R k' ~ f\t } 
"-...... _n.,...- ---~~·-••• ııaıwww """ 

Acaba Neye Delalet Eder? 
Yazan: Refik Halid 

Sizde de olması lazım: Bir gün sokağa çıkarsınız; dört 
ad~n~ yür?dünüz mü, önden arkadan çıkıntılı, fada JrÖ· 

ze batıcı, zıhınde ız bırakıcı, en karakteristik mostrasmdan bir 
kamburla karşılaşırsınız. Olur a, tesadüf! Fakat köse:vi dönünce 
başka bir ka1?'1bur daha. peyda olur ... Tram\·ayda da üçüncü bir 
kambur! Acaıp şey; artık o gün bahtınız kamburdan açılmıstır. 
Köprüde, biironuzun kapısında, hatta belki de asansörde gözii· 
niize birer kambur ilişir. Bunu hayra yoranlar, uğur sayanlar 
çoktur. 

Fakat diğer bir gün de evinizden dışarıya adımınızı dttınız 
mı tüyler Ü?'pertici bir manzara: Bir adam, bir tabut sırtlamı!ll 
~~tiirüyor. Pek bakmadan, o korkunç ahret ambalajım unutmak 
ıçın acele acele yüriirsünüz. Aksi olacak. caddede bir boş tabut 
daha ... Herifin biri, arkasından indirmiş. bir apartıman duvarına 
dayamış, terlerini siliyor. Otobüse atlarsınız: çatlak. kirli pençc
resinden geleni geçeni seyretmek. diikkanlara bakmak, deminki 
nahos tesiri üzerinizden atmak arzush•le ... Hay kör seytan ha:t'! 
Bu sefer de tabutun dolusuna, daha sonra da arabaya yerlco:ti-
1ilmiş bir çiçeklisine, nihııyet bir kapıdan taze çıkarılanına ~özii
niiz de~mez mi? Bunu fenaya yorup endişe:re düsenler \•ardır. 

Aradan bir kaç gün geçer: yolda ilk rasgeldiğiniz tip, çicek 
hozuğu bir kadıncağızdır. "Vah vah. dersiniz, giizelmiş de ...• En
damı da latif!,. Tüneldesiniz, a, karşınızda çiçek bozuğu bir ikin
ci kadın! Bir mağazaya girersiniz: Tezgahtann yüzü delik de
'iik... Bir tütüncü önünde durursunuz: Çırağın suratı kalbur! 
.\rtık, o gün tafünize, kad1n veya erkek, hep çkek hozue-u isa
J.ıet eder. "Hayırdır inşallah, dersiniz, acaba bu neye delô.let 
.. -1,.r?,. 

Bence hic bfr şeye delAlet etmez: bos vere zihi" yorma,1-
nız. Bunlar hergün karsılaştı~nız manzaralardır. Lakin ilk 
rasla:vıstaki tesir, o gün sizde fazla niifuzlu olmuştur; artık !!Öz· 
leriniz ayni şeyi -kambur mu, tabut mu. çiçek bozuğu mu- ken
diliğinden arar, bulur ve dimağınız. adeta. omuzunuzu diirti.islrr: 
"Bak. der, iste bir tane daha!., izahı ilmen mümkiin olan hadi
selerde tevehhüme kapılmak huyunun başını ezmelidir. 
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Yazan: ULUNAY Tefrika No. 24 

Elmasyanın bu Alimlik zaafını çatlak vazoya da kıll!ıt çiçekler 
bildikleri için diğer enkaz, sıkış- sokulmuştu. İskemlelerden biri
tıkları zaman, öğle, bazan da ak- nin üzerinde sayfaları dağınık bir 
şam ye'tlekleri.lti bedava savuş- Jugat kitabı duruyordu. 
turmak niyetiyle aralarında yal- - Ortalık biraz dağınıktır. Ku. 
nız Elmasyanı değil, en kuvvetli sura kalmayın' İrfan bey gelme
nkıl mütehassıslarını çileden çı- yeli beri bizim dayı yeni kitabı 
karacak bir mesele duşünürler ve kendi kaleme almaktadır. Bu yüz 
sanki o meselenin hallini arzu den biraz sınırlanm· . .nr! Evvelden 
etmişler gibi üstada müracaat e- irfan beye Osmanlıca dikte eder. 
derlerdi. Bu çareye en ziyade baş O da Fransızcaya döngel ederek 
vuran İrfan beydi. Her şeyi hoş yazardı. Şimdi hepsi onun üstü· 
_görmek felsefesi ona Elmasyanın ne kalmıştır... Dayımdır. Fazla 
zaafını da bir iptila, bir zevk gi- laf edemem ya ... 
bi anlatmıştı. Yalnız İrfan bey Nihat: 
her zaman halledilmesi güç mese- - Agop efendi. Öyle söyleme. 
le bulmakta müşkülat çektiği için Dayınız alim, fazıl bir adamdır. 
kitap yazmak merakında olan a- Elbette kitap yazacak ki bütün 
lime -Prense olduğu gibL arada dünya istifade etsin ... 
katipliı< ederdi. Agop manalı bir eda ile baktı 

Elmasyan eserlerini evvela - He' Dedi. Öyledir amma. 
'Turkçe imla eder, İrfan bey de bastırdığı kitapları alan vok. İlk 
onları Fransızcaya çevirirdi. Bu yazdığı kitaba dünya kadar mas· 
eserlerin "İnsaniyetin istikbali", •af etmiştir . Kitapçılar boyuna 
"Beşerde tekamül merhaleleri", haber ederler: "Kitapları aldırın, 
"İnsan hayvan değildir,, gibi par- yoksa kağıt parasına okka ile ve
lak başlıkları vardı . .l3u başlıkla- receJHz 1,. derler. Ben de gider, 
ra aldanıp kitabı satın alan, bir vüklenir getiririm. 
ıkı sayfasına göz gezdirince, is· Mahir: 
min müsemma ile hiç bir müna- - Bunları dayınıza söyleyin. 
sebeti olmadı~ı derhal anlardı. Bakalım ne diyecek'/ 

Elmasyan oturduğu apartıma- Agobun. hakikaten bu büyük 
nının bir odasını satılmayan eser- günahı islemiş l(ibi yüzünde bir 
!eri için depo haline koymı.ıştu. lı:orku belirdi. 

* * - Aman beyim! Dedi. Tabiat· 

Bulony ormanında kara fikir- tını bilmez gibi Iiıf etmevin. Be
lere dalan hayat kazazede- nim dayı terelellidir. Ne derse 

!eri, Şamlı Hikmetin ortaya at· he demeli. Yoksa ibibik kuşu gibi 
tığı ölüm fikriyle büsbütün yeise kızarır. Korkarım ki bir yerine 
kapıldılar. Nihat: inmesin ... Bir gün Veli bey <ıelmiş 

- Haydi Elmasyana gidelim' idi. Yoğurt üstüne bir 11ıf etti. 
Dedi. Hem eğleniriz, hem de be- Dayım da bir sürü anlamadığım 
le•ten Bağdadı tamirleriz! laflar sıraladı. Yoğurt esasında 

Mahir: midede durmaz imis. Dosdoğru 
- Elmasyana gitmek için ba- sillere geçer imiş. O yüzden ağız

"· ne lazım. Sorulacak mühim bir dan yemek doğru değilmis. Mi_ıle 
mesele bulmalı. haznıolmu~ yoğurdu tekrar haz· 

-Düşündüğün şeye bak. Elbet medeceğim deyi bo1 boşuna ça-
bir şey bulunur. lışırmıs. Öyle ise yojturdu aşağı-

- Kolay değil azizim. Şimdiye dan ihtikan etmeli, doğru barsa
kadar akla gelmedik meseleler ğa vermeli imiş. Provayı yapmak 
bulduk. Ne kadar düşünsem bir- için bir ihtiyar dilenci '·arı bul-
denbire bir şey bulamıyorum. duk. Yüz franga razı ettik. 

Şamlı Hikmet bağırdı: İhtikana yo_ğurdu doldurduk, 
- Buldum. Buldum... verdik barsağa ... Bir litra voğur-
Nihat: du barsak alır? Karıdır kendini 
- Hazır olun, arap oğlu yine sıkamadı. Birden !aska etti ise, 

bir cevher yumurtlıyacak. dayım da ben de sarılı beyazlı su-
- Elmasyana soralım: Tavuk lar.'.' boyandık ... O gündenberidir 

mu yumurtadan yumurta mı ta-' yogurdun ad1n1 ansam, öğürtü 
vuktan çıkar? ' ~ geloor. Bir de bende sınamak is-

Hepsi _gi;:üştüler. Nihat: tedi ise: "Dayı! Bende f'istlll var-
- Hepimizi birden kovdura- dır! .. deyi bir yalan attım. Yaka-

cak! mı kurtardım. 
Ali bey: 
- Yahu! Dedi, şu Elmasyan 

cidden büyük adam ... Biz beş ki
şiyiz. Ona yutturacak bir yalan 
bulamıyoruz. O bir başına düny,. 
nın yalanını buluyor. 

Nihat: 
- Haydi kalkın! Dedi. Gide-

lim ... 
Hepsi sordular; 
- Bir şey buldun mu? 
- Buldum. Fakat şimdi söyli-

yemem. Orada açacağım. Evvel
den siiylersem işin tadı kaçar. 
Ormanı kestirme geçerek Pa

siye kadar yürüdüler . Küf ko
kulu apartımanın karanlık mer
divenlerinden çıktılar. Nihat ka· 
pıyı çaldı. Ses, seda yoktu. 

- Evde kimse yok galiba. 
Akşam yemeğinin atlanması 

tehlikesi hepsini birden endişeye 
düşürdü. Nihat. ikinci defa ça
larken: 

- Belki Elmasyan voktur. Fa· 
kat mutlaka Al(op evdedir. 

Üçüncü zilden sonra bir ses işi
tildi: 

- Geliyor, geliyor! Dedik ... 

* * Kapıyı açan ceketsiz, yelek-

(Arkası var) 

İzmirde Paraşütçülere 
Karşı Tecrübe 

Izmir, 27 (TAN) - Bug;in bu 
rada paraşütçülere karşı müd~ -
faa tecrübeleri yapıldı. l\Iefruz a
kınlarda paraşütçülerin bir kısnıı 
havada diğerleri yerde imh:ı edil
di. Mücadele ekipleri mo<l<>rn sı
lahlarla teçhiz olundu . 
pazardı. imdi hepsi onun üstü-

İaşe Teşkilatı 
Ankara, 27 (TAN) - Iaşe u

mum müdürlüğü teşkilat kaJr,>
sunu ikmal etmek için lise me
zunları arasında bir imtihan aç
mıştır. Imtihana 48 kişi i~tirak 
etmiştir. Bunların içinden rnı.i -
sabakayı kazananlar teşkilat kad 
rosunda münhal bulunan memu
riyetlere tayin olunacaklardır. 
Iaşe müsteşarlığı önümtizdeki 
ayın birinden itbiaren yeni bina
sında çalışmalara devam ede -
cektir . 

Çorap işi ..• 

TAN 

r···-- S. Günaltayın 
• 

Üsküdar 
"' Tramvayları 

İçin Karar 

ikinci Konferansı Şirketin Devamı 

Muvafık Görüldü 
"Biz Memleket·ım·ız·ı Harbe Sokmak İstemiyoruz, Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 

halk tramvayları hissedarları dün 

S ıh •• S • f k t y k Ş k H S h bir toplantı yapmışlar. idare mecU U evıyoruz. a a , a ın Gr arp a ası !isi ve mürakip raporıariyle 940 
vılı bilanço ve kar ve zarar hesap-

OIUrSa Bunun Mes'uı·ıyet·ı e·ız·ım Olmıyacaktır ]arını tetkik __ etmişle;dir. Okunan "I raporlara gore, şehır mechsının 
Büyük Millet .. :\Ieclisı Reis Ve-ı dolu, Libya, Filistin ve Mısıra da 1 emelleri Japon. ya. nın da mihvere sirke.tin t~sfivesi_ ve. belediyeye 

kıli Sivas Mebusu Şemsettin Gü- şamil geniş bir imparatorluk de· iltihakiyle Asyava da tesmıl e- rlevr~ hakKmdakı mutale.s• ~la
naltay, bugünku dünya vaziyeti mekti. Bu tahayyülü daima can- dilmiştir. Şu saatte Berlinde Ja- caklı.arla.yap_ııa.n anlaşma ~etıce. 
kar ısında milli birlik mevzulu !andırmak ve İtalyanları heye- yon ve Alman ricali arasında bu sınde var>t gorulmemektedır. Ş_ır 
konferansının ikincisini dün E- canla bu gaye etrafında toplamak meselelerin müzakere edildiğı k_et, İş bankasına, eskı elektrık 
minönü }Ialkevinde vermıştir. isteyen Mussolininin Arnavutlu- •üphesizdir. şırketıne, Otovorf kumpanyası-

~onfera':!sta Vali ve B!=lediye ğu isgal edişi, gizlemediği bu si- Fakat beşeriyeti bir koyun sü- na, Evkafa v_e. Beledıyeye ol~n 
Reısı Dr. Lutfı Kırd.r, Orfı Idare yaseti, fiiliyat sahasına koymak rüsü gibi çember içine almak. ta- b?rçlarını muhım mıkdarda ın
komutanı Ali Rıza Artunkal, C. azminde bulundu~unu göstermiş- hakkuku imkansız olan bir hül- dır_mek ve uzun. vadelı taksıtlere 
H. P. vi!iıyet idare heyeti reisi tir. Fakat şunu söyleyeyim ki, yadan başka İıir şey değildir. Bu- bag~amak suretıyl_e az~ltı:nış .ve 
Reşat i>.limaroğlu ve binlerce eski Romalılara zaferi kazandıran nu şimdiye kadiır dünyaya ceb· malı vazıyetını duzeltmıstır. 
halk bulunmuştur. onların kahramanlıkları dei:(il, o ren hakim olmak isteyen cihan- . Şırket v_arıdatı geçen seneye 

Halkevi salonu hıncahmc dol- zamanki Makedonya Kralı Filipin girler beşeriyetin daha geri oldu- nısbetle yuzd_e 6·37. mıkd;~ı~~r 
duğundan kalabalık bir kütle vanlış siyaseti. yanlı~ görüşü i- ğu zamanlarda bile tatbik etme- hır fazlalık gostermış ve 4 · · 
nutku dısarıdan hoparlölerden di. Mussolini "Onlar muvaffak ye imkan bulamamışlardır. Bu i- !ıra 67 kuruş .. olmuştur. Halen 
dinlemişlerdir. 1 İibarla bugu··n de bu emeller bir mevcut 40 motor ve 16 romorkı• 
ş tt ' G.. it T- k' oldu, ben de muvaffak olurum... .. . . . da tamamen tamir ettirilmiş ve 

C .. ehmse ınt· . undahay:lk ukr ıyle ümidiyle har.eket etti. Fakat bu J hulya olmaktan ~lerı. gıdemez. k sefere arzedilmiştir Şirket yaz 
um urıye ının a a ı uru - t ki d T .. kl Bız memleketımızı harbe so - · · 

du - ·· ı d k k opra ar a yasıvan ur er ve . . .. . mevsiminde araba seferlerini sim 
B . .'ltlkgSun er teCv'ah ın . omtsl umutz Elenler o zamanki milletler de- mak ıstemıyoruz, sulhu sevıvo· diki seferlere nisbetle arttıracak 

uyu ovye um urı:ve erı ı - ruz fakat bır şartla; başka mem- . . . 
tihadı ile bir ,,n!aşma yapmış ol- ğildir ve başlarında yanlış siyaset Ieketler de bizim istiklalimize. v~ dır~k. postalar .!~sıs edı;,cektır. 
duğunu, bundan sonra bütün dev takip eden hükumetler yoktur. milli bütünlüğümüze riayet et- sırketın ıhdas ettıgı tenz:latlı pa. 
!etlerle anlaşıp bir coklarivle de Türkler ve Yunanlılar, lapm ge- melidirler. Aksi takdirde, Türk solar. ve. talebe P.asol~rı ıle volcu 
ademi tecavüz misakları akdetmiş len tedafüi tedbirleri vaktinde al- milleti için takip edilecek yol mu- adedı yuzde 40 nısbetınde artmış-
bulunduğunu ve bu suretle hiç mış ve tecavüze uj!ravan Elenler ayyendir. Ve yakın şark bir harp tır. . 

1 bir milletin toprağında gözü ol- ise kahramanca ve muvaffakı- sahnesi olursa bunun mesuliyeti k Hbulısşedarlakr t" okdunan rap~ arı 
madığmı ve hic bir millete karşı yetle yurtlarını müdafaa etmek- hic bir zaman bizim olmıyacak- a . vle şdı~ eAlın ekvlaml ınla ara~ 
kin ve husumet beslemediğini te bulunmustur. Tüı·kive Ciim tır. vertnış er ır. aca. ı ara .Y.apı 
söylemiş ve nutkuna şöyle devam huriyeti hükumetinin denizlere Asırlarca istiklali icin carpış- landaknledas'rala~ Ş1ehır m~~ıstfc~ etmiştir: hakim ve yakın sarkta sulhün mış olan Türk milleti. asla esa- ta~ ı . ı ece o ursa. ş~r e a 

"- Bozulan dünya siyaseti devamı ile menfaattai İn<ıiltere rete razı olamaz, mütearrızlar i- alıyetıne devam edecektır. ,.,... 
karşısında hasıl olan huzursuzluk hükumeti ile yaptığı malum itti- cin mukadder olan akıbet zillet MÜTEFERRİK: 
hükumetimizi tedafüi tedbirler fak bu cümledendir. Bugüne ka- ve mağlubiyettir. Biz ne teslim o-
almıya sevketmistir. Bilhassa dar yakın şarkta sulh ve sükun !uruz, ne de uşak. Asırların ka- T 1 b A d 
Mussolini açıktan açığa eski Ro- devam edivorsa bu, Türk - İngi- ranlıklara gömüldüğü devirler- a e e rasın a 
ma imparatorluğunu ihya edece- !iz ittifakına dayanıvor. Mihver- denberi bütün milletlere efendi
ğini söylemiştir, Eski Roma impa· cilerin evvela Avrupa ve Akdeni• lik etmis olan Türk. daima efen
ratorluğu demek, Balkanlar Ana. havzası ve Afrikaya inhisar eden rli kalacaktır ... Hava Kurumuna 

BELEDİYEDE Sebze Fiyatları 
Lokantalar Yemek Kontrol 
Teşhir Etmiyecekler Edilecek 

Bel<>diye, lokanta, ke!ıapçı ve 
sair yiyecek dükkanlarının came
k.ilnalrında yemek teşhırınln men 
ine karar vermiştir. Vitrinlerde 
ayrı ayrı tabaklarda muh!elif 
yemeklerin t~hiri sıhhi bakım • 
dan da muzır goriılmektedir. So
kağa bakan camekanlarda yemek 
tabakları bulunduranlar camları
nı perde ile kapıyaca.J<,lardır. 

Eğlence yerlerinde içki fiyat -
!arı - Beiediye iktısat müdürlü
ğü eğlence yerlerinde kullanıla -
cak meşrubat fiyatlarının bir 
miktar arttırılmasını muvafık gör 
müş ve hazırladığı fiyat listesini 
belediye daimi encümenine s~v • 
ketmiştir . 

--- ·"----

Küçük M. Paşcda 

Bir Yangın 
Dün, Kücükmustafapaşa cad

desindeki hamamın külhanının 
bacası tutusmus ve etrafa yayı
lan kıvılcımlar avludaki talaşla
rın üzerine dökülüp ateş geniş
lemiştir. Fatih itfaiye grupu ye
tişerek ateşi söndürmüştür. 
TRENDEN ATLAMTS-Hidayet 
adında biri dün Kumkapıda tren 
durmadan atlaw~ ve muvazene
sini kaybederek perona yuvarlan
mıştır. Hidayet başından ve aya
ğından yaralanmış, tedavi altına 
alnmıştır. 

Un Satışı için 

Yüzde 6 Kar 

Haddi T esbit Edildi 
Fiyatları Mürakabe komisyonu, 

dünkü toplantısında, böreklik, 
baklavalık unların kar haddini 
vüzde 6 olarak tesbit etmiştir. 

Dünkü toplantıda sebze fiyat
larının da kontrol edilmesine ka
rar verilmiştir. Evvelce belediye 
iktisat müdürlüğü sebze fiyatla
rındaki kar hadlerini tayin etmiş
ti. Fiyatları kontrol memurları 
sebze fiyatlarındaki kar hadleri
ni kontrole baslıvacaklardır. 

Lüks mağaza işi 
Fiyatları mürakabe komisyo

nu, lüks mağazaların adedini tah
dide karar vermiş, mağazaları sı
nıflara göre avır"l"!ıstı. Dünde~ i
tibaren mağaza sahipleri. fiyatla
rı mürakabe bürosuna müracaat 
ederek hang,i sınıfa dahil olacak
larını öğrenmekt-;.1 irler. Bu suret
le bir çok mağazalar lüks olmak
bn t·ıkarılarak birinci sınıfa tah
vil eclilmektedir. 

Birinci sınıf mağaza1ardo.. 1t8.r 
nisbeti yüzde 50 ile yüzde 25 a
rasında olacaktır, komisyon he
nüz bu nisbeti tayin etmemiştir. 

PİYASADA: 

650 Bin 

ihracat 

Liralık 

Yapıldı 
Dün muhtelif memleketlere 650 

bin liralık ihracat olmustı:r. En 
ziyade Almanyaya tütün, halı 
Romanvava deri ve tütün 26rıde-_ 
rilmiştir. 

Bugünlerde Almanvaya 750 
bin liralık deri. barsak ihrac edi
lecektir. Alman firmaları yağlı 
tohumlar almak icin, a lilkadar ta
cirlerle görüsmektedirler. 
MACARİSTANDAN HEYET 

GELECEK- Türkiye • Macaris
tan arasındaki ticaret anlaşması 
müzakerelerine Ankarado d.:;-vam 
edilecektir. Macaristandan bir ti 
caret heyetinin Ankaraya ~le
ceğinden bahsedilmektedir, 

Şehir Sergisi 

Açılıyor 
Şehir ve inkılilp vesikal<ırı. nıü 

1.e ve kütüphanesi bir şehir ser
gisi tertip etmiştir. Sergi bugün 
açılacak ve 12 nisana kadar <le
vam edecektir. Bu sergide şch • 
rin dünkü ve bugünkü vaziyetini 
gösteren birçok tarihi tablohır, 
md.ketler, neşriyat ve grafıkler 
bir a~aya getirilmiş ve Istanbu -
!un üç devri canlandırılmıya ,a
lışılmıştır. Bu sergide dünkü, bu
günkü ve yarınki Istanbul h'l.k
kında kafi derecede malumat ve
rilecektir. 

Sergi belediye neşriyatını da 

Karşı Al6ka Artıyor 
Tür\t Hava Kurumu Genel 

Merkezi tarafından hazırlanan 
havacılık kamplarındaki calı;ma
lara ait film, Eminönü Halkevi 
tarafından bütün lise ve orta mek 
tep ve muallim mektııpleri tale
belerine gösterilmiştir. Film sim
di de ilk okulların son sınıf tale
belerine gö•terilecektir. 

Bu filmin talebeye gösterilmesi 
çok iyı neticeler vermistir. Her 
gün yüzlerce genç talebe Hava 
Kurumuna müracaat ederek ha
vacılık teşkilatına yazılmaktadır
lar. Filmler şehrin bütün sinema
larında halkımıza da gösterile
cektir. 

ECZANELER KONTROL E
DİLFCEK - Ankaradan verilen 
bir habere göre Sıhhat Vekaleti. 
halkın ilaç sıkıntısı çekmP-mesi i
cin yeniden bir eok tedbirler al
maktadır. Bu arada bütün sehir
lerdeki eczanelerin müşterilerine 
pahalı Hac satmalarının önüne 
ııeçmek için kontrol işini kuvvet
Iendiı meye karar vermiştir. Bil
hassa fazla ilaç kullanan büvük 
şehirlerdeki e.czaneler daimi bir 
kontorle tabi tutulacaktır. 

TIP TALEBESİNİN MCBURİ 
HİZMETİ - Tıp fakültesini bi
tiren doktorların mecburi hizmet 
!erinin kaldırılması irin meclise 
yeni bir layiha veriln1istir. 

Bundan başka askerliklerini 
yapmıyanların memuriyete alın
maları hakkında da bir kanun 
oroiesi mPclise t-evk~dilmfr,tir. 

ihtiva ettiği için bütün memle -
ketin belediyeleri hakkında da 
umumi bir fikir elde edilebile • 
cektir • 

yandırmış . 
Şiddetle dürtülerek derin bir uyku • 

dan uyandırıldığı için şaşıran o biçare, 
o geceye kadar kendisini bu sekilde u
yandırmamış olan Omer Seyfeddiniu yii 
züne ve haline merakla bakal'ak sor 
muş: • 
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Biçare Filorinall 
Yazan: Naci Sadullalı 

K ıyınctli meslektaşım, \'e 
aziz dostum A. Cemal 

Erksan tarafından iki yıla çok 
yaklasan bir 'nmanclanberi <ıka
rılan ~'Yeni n1ecmua .. , da '«Edebı 
portreler,, serlevhalı bir seri ,·ar. 
Hakkı Süha Gezgin taraiından 
yazdan, ve uzun zamandanheri 
devam eden bu serinin yakında 
biteceği nıüjdclcni)·or. uYcni 
nıecmua,, ya bakılırsa, ••ı:debı 

portreler,, seri~i, "Sabri Esat,, la 
ı-,ona erccckntis. Ben usahri E· 
sat,, ın kim v~ ne olduğuuu biJ. 
miyorum. Fakat biliyorum ki 
Hakkı Siiha Gezginin "Sabri ı:;. 
sat,, la sona crdıreceği bu sct'iyı 
biz ''Sabrı Eyyüb., la takip ede 
bildik. Çünkü Hakkı Süha Gez 
ginin portre çizmek niyetiyle ka 
lcıne aldı~ı bu seri, ya ınübal;i 
galı methiye !erden, yahut ta ga· 
razkiirane hicviyclcrdcn teşelf. · 
kül etti. 

Bana gelince, bugün bu ınev. 
zua temas etmek ihtiyacmı yenr 
meyişim, Hakkı Süha tarafındaı 
karalanan o methiyelerde, vey 
hicviyeJerde bir ''eheınm.iyet,, b 
luşumdan değildir. Beni tahrı 
eden teessür sadece, Hakkı Sü 
lıanın elindeki kalemin şerrin 
uğnyanlar arasında, "ölü,, lcr, \( 
· ortaya çıkabılecekleri zamanı 
kadar • ölmüş farzolunmaları la· 
zım gelen meslekdaşlar bulunmo 
Mdır. Yazdığı seride, hayatta, a
yakta, ve ikbalde bulunan he • 
men bütün muharrirlerden ınü· 
balagalı bir hürmetle bahsed~n 
Hakkı Süha, kaleminin taarruz 
ihtiyacını duyurmak isterken, 
daima, cansız hedefler se~mi~. 

En taze misal olarak, yazdığı 
serinin sonuncu y azıs1nı alıyo .. 
rum. 

Bu yazı, merhum Filorinulı 
Nazınun insafsızca karikatüri:?:c 
edilmiş olan maz!Um, ve mahzun 
portresidir. 

VBkıa ölınck, hçibir zaınan, in
sanları, her taarruzdan himayo 
eden bir akibet değildir. Halta 
bilakis, kendilerinden sonra ya
şıyanlara; insanlığa zarar vere • 
bilecek davalar emanet etmiş ba
zı nıcnhus ölüler vardır ki, onla
rı bir ikinci defa öldürmek, pa
ralanmış bir yılanın henü>. ha • 
yatta bıılıınan bir parçasını ez • 
mak kadar sevaptır. Fakat beri. 
yanda hayatlannda hiç kimseye 
zarar \ermeden toprağa girmiş 
kimseler de "vardır. Ve arkaların 
da merhametten başka hiçbir 
duygu bırakmaları mümkün ol • 
mıyan o kabil ölüleri mezarlal'ln· 
da dürtiiklemenıek, her insan için 
bir vicdan borcudur. Ve Filoı·i • 
nalı Nazım, işte bu çeşit öliile
rin en masumudur. Cinnet hali
ne gclıniş mfısnm bir ~an'nt a~kı 
yüzi.indcn, bütün ön1rünü miza -
hın insafsız iğneleriyle yaralan
mak ,.e örselenmekle geçiren ıa
vallı Filorinalı Nazım, T-ürk •de· 
biyatmın sakat, fakat şirin çocu
ğuydu. Bunun içindir ki, onıın 
dirisine çe~itli nluziplikleri reva 
görenler, ölüsü önünde, \.·icdan 
acısından doğan derin ve hazin 
bir şefkat duydular. 

Ve işte, ölümündenlıeri ilk 
• ve inşallah son • kalemdir ki, 
• hayattayken bile kendisini mü
dafaa edememiş olan • biçare fl. 
lorinalıyı bir istihza mevzuu ola
rnk kullanmaktadır. 

Evet Bay Hakkı Siiha ... Bu ka· 
leın, sizin kalenıinizdi. Bilnıem 
okuyuculanmız arasında, bedbaht 
bir ölünün öksüz mezarındaıı sük 
tüğüniiz nüktelere giiliimsiycbile 
cek kadar merhametsiz olanlar 
var mıydı? 

Ustelik, yazınıza koyduğ-nnuz 
serlevhadan da anlaşılıyor ki, ka
leminizin o hareketini "edebi,, 
bir marifet sanmaktasınız: Fakat 
ni~in yalan söyliycyim? Hen ta· 
mamen... Aksini sanınaktayını 

Bay Hakkı Siiha! 

siz. gömleğinin kollan dir. 
seklerine kadar sıvalı, çıplak a
vaklarında şıpıdık terlikl~le, 
Elmasyanın kızkardeşinin oillu A. 
,ı:optu. Gayet müteassıp Ermeni 
olduğu icin Türlerle bile konu
şurken sözlerine ermenice keli
meler karıstırır<iı. Çocukken ana. 
dan, babadan öksüz kalmış, EI
masyan. dayısı olduğu icin vasi 
tayin erlilmis ve zavallının baba
dan kAlan bütün malını, alimlik 
illeti ile yPmis bitirmişti. 

Agop. cökiik avurtlu, zayıf si
masına bir tebessüm vermiye ça
lışar~k: 

B iraz dikkat ederseniz, görünıiinüz 
ki, bizi en çok uğraştıran mese

lelerden birisi de, çorap derdidir. Der
hal şunu söyliyelıın ki, bu dert, çorap 
yoksuzluğnndan değil, bilakis Ciimhu
riyet rejiminde çorap sanayiitniz çok 
ileri gitmiştir. Asıl dert, çorapçıların 
fazla kazaııç iıldiasiyle dayanıksız mal !ardan bir tanesi, istik!Ul harbinde l\leh 
yapmalanndan ileri geliyor. Dünya met~iğin başından geçmiş olandır. J<'a · 
yüzünde, koskoca milletler birbirleri • kat bu çok meşhur vakayı okuyuculan-
nin başlarına ne çoraplar örüyorlar da, mın çoğu bilir sanınm. Bu itibal>la mii-
biz hala, ayaklarunıza bir çift •ağlam saadenizl~. onu anlatmıyacağım: Nas· 
~orap giymrnin çaresini bulamıyoruz. reddin Hocanın dediği gibi: Bilenler, 

ede erkenden çadırına gırıp yatağına 
serilmiş. 

Fakat . Ömer Seyfeddin hesabına • 
aksi tesadiif bu ya, beriki vatandaşın işi 
uzun sürmemiş, ve o gittiği vazifeden, 
Omer Seyfeddinin tahmin ettiği ,aman-

''- Hayrola? Bir şey mi vaı·?,, 
O zaman, Omel' Seyfeddin, . maale

sef ismini hatırhyamadığıııı - al'kadaşına 
tcessülle bakarak: 
"- Yahu, dcnıiş, scndt zerre ltadar 

hamiyyeti milliye, hamiyyeti vataniye, 
hamiyyeti diniye yok mu?,, 

Beriki daha derin bir hayretle: 

Yurdumuzda 
Spor ve Beden 
Terbiyesi İşleri 

- Hos gelmişsiniz! Dedi. Bu-
yur ediniz ... 

Nihat sordu: 
- Elmasvan efendi vok mu? 
- He! Bura idi. Biraz daşra 

cıktı. Umarım ki gec kalmıısın. O 
ki randevulıı oldunuzsa nerde ise 
hir deyi ııelir .. 

Alimin yazı odasına girdiler: 
Bir kenarda, geniş, cilası kai

l"' mıs bir yazıhane vardı. Pen~e
• •rden sarkan tül perdeler liy
r !ivm~ pacavralara dönmüştü. 

"''hRnı:>..,; ... van1nda kadifPsinin 
h!>tn crj+.l""lôc:: nl ilAV20ACak yerle
rin1n tiıyJe-i dökülmüş, kuması 
siyah kirli bir deriye benzemiş 
kocaman bir koltuk vardı. Oda 
k pısının tam karşısındaki sömi
rırnın raf gibi çıkıntısında bir sü
ru boş, dolu şi~eler dizilmiş, iki 

Otedenbcti duyup duruyoruz: bilıniyenlere anlatsın! 

Ya Amerikadan çorap mütehassısı Bir de Omer Seyfeddinin çorap hi -
geliyor, ya çorap ilıtikiirı alıp yüriiyor, kayesi yardır ki, ekseriyet tarafından 
ya çoraplar çürük çıkıyor, ya çorap~ı • bilinmediğini sanıyorum: Çünkü yanıl-
lar kongre yapıyor, yahutta bilmem kaç mıyorsam, ne bir yerde neşredilmiş, ne 
çeşit çorap tipi tesbit olunuyor. de fazla ~ayi olmuştur: 

Hülasa, son aylarda, hemen hiçbir , V.n;ıumi harpte, Çanaklı:alede ~hti:ı;:at 
gazete gösteremezsiniz ki, içer.isinde ço- .ı.ıı~,iV ola~ Omer Seyfcddm, haı·ı.kula -
raplarm yeni bir maceralarından bah . " 1~~ ·Hlh ,lıiE.,zat,nuş. Fakat aksı hır te
solmasın... , ,~a(hi!(,?ırı.u, sıı,tlr.l'~hl\Jla ancak seneden 

Mesela, dünkü gazeteler, yine bu ne - seneye. el 'üren biı arkadaşiJ~e ayni ça
tameli nesneden bahhsediyorlardı: Gft- dıra düşürmüş. 
ya şimdi de, çorapçılar Ankaraya bir Omer Seyfeddin her gece çadıra, 
heyet gönderiyorlarmış. mutlaka bu arkadaşının uykuya dalı • 

Ve piyasada da eskiden 60 kuruşa şından sonra ı:irer, ve onun kundııra · 
satılan çoraplar, birdenbire 70, 80, hat- lannı, çoraplarını çadırın dışına çıkarma-
ta bazı yerlerde 120 • 150 kuruşa rık . dan yalağına ~·atamazmış . 
mış: Çünkü ortalıkla )·aman bir çorap Bir akşam, Omer Seyfeddinin arka-
ihtikiırı varmış. · daşına bir gece rnzifesi verilmiş. Ve 

Bu uzayıp giden çorap meselesi, bana bııııu duyan Oıııcr Seyfeddin, o gece, 
bir sürü çoı·ap hikiıy~si hatırlatıyor. Bun rahat bir uyku çekcccğiui tahayyiil cclc 

ılan çok erken dönmüş. . 
O çadırına girdiği •aman, Oıner Sey

feddin çoktan uykuya dalmış bulunu -
yorınu,. 

A'rkadaşı da fe\'kallide yorgun oldu , 
ğu için, onu uyandırmamış, \'e derhal 
soyunup yatağına dalmış. 

Gece yansından biı· mi.ıddet sonra Ö
mer Seyfeddin başında bir ağırlık, \'e 
midesinde bir bulantı ile uyanını~. Ve 
hissetmiş ki, çadırın içinde her zaman
kinden başka, her zamankinden ağır ve 
gayri tabii bir hava var. Merakla l:im
bayı yakınca ne ı:örse beğenirsiniz? 
Dostunun hirer katı çizmeye dönmü~ o 
lan iki çorabı, kendi karyolasının başu
cuna asılmış değil mi? 

O zaınan dayanamamış, çora!)ları 
konçlarından tutarak oradan aınlış, ve 
kinıbilir kaçınca u;ykusuna dalını~ hulu. 
nan arkada~uıuı yaıuna gidipJ onu da u-

"- Ne oluyor? Demiş, ne ~·aptını 
ben?,, 

Omcr Seyfedılin, ayni sun'l ciddiyetle 
i13ve etnıiş: 

" - Ordudaki cephane buhranını bi
liyorsun. Böyle buhranlı bir zamanda 
(o ana kadar arkasında tuttuğu çorap
ları arkadaşının burnuna uzatarak) İn· 
sanın elinde bunlar varken, insan hiç 
durıır mu? Ha? Soruyorum sana: Hiç 
durur mu? Savursana şunlan körolası 
düşmana be?,, 

Görüyersnuz ya? Çorap bahsinin bi
zi gülümsetebilecek taraflan da yok de
ğildir. 

Bana kalırsa, bu çorap işi, daha bir 
hayli uzıyacak: Çünkii mübareği tıpkı 
çorap söküğüne döndürdiiler: Baksauıa: 
Arkası mütemadiyen geliyor? 

Naci Sadullalı 

Izmir, 27 (TAN Muhabirin • 
den) - Şehrimizde bulunan be 
den terbiyesi genel direktörü <:e 
mil Taner, spor ve beden terbi 
yesi işelı"imiz hakkında yaptığı 
beyanat arasında ezcümle demiş· 
tir ki: 

" - Halen 53 vilayette berten 
terbiyesi mükellefiyeti tatbik e 
dilmektedir. 88153 mükellefler 
8002 genç. kendi arzulariyle klür 
!erde çalışmaktadır. 

Yurtta atış ve kayak sporları 
na ehemmiyet verilmekte ve bu 
iki sporun ilerlemesi ve taam 
müm etmesi için çalışılmaktadır 

Memleket arazi itibariyle d;;n 
spor bölgesine ayrılmıştır 

Milli küme müsabaknlarının 1 r 
senede iki üç küme> olarak, klüp· 
lerin kabiliyetlerine göre, y;ıpıl· 
ma,;ı dü~ünülmektedir 
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Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası , 

1 - Yugoslavyanın üçlü paktta 
imzası henüz kurumadan Bel
gratta vukua gelen hükümet dar
besi blitiın dünyada bir bomba gi
bi patlamıştır. 
2 - Yenı kabinenin imzalanan 
paktı tnnımıyacağı Uıhmin edile
bilir. Maamafih hen~z bir karar 
alınmamıştır. 
3 - Japon Ha'"\ciye Nazrn Ber
lindeki beyanatıııda, Almanyanın 

İngiltereyi ma]tlüp edeceğini ve 
Japonyanm da kendisine düşen 
vazifeyi yapmaktan çekinmiyece-
ğıni söylemiştir. · 

Yugoslavyada: 

A lınan gazetelerinin ü~ler 
paktmı imzalıyan Yu

goslu·yaya hitaben: "Yeni Av
:rupanın arkadaşlık ailesi i~ine 
hoş geldiniz!,, sözlerini yazdık -
ları zamandan yirmi dört saat 
geçmeden \'C paktın imzası ku
rumadan Yugoslavyada vukua 
gelen hükumet darbesi, bütün 
dünyada bir bomba gibi paHa
nııştır. 

S\'etkovitch hükumetinin, Yu 
goslav milletinin iradesini tem
sil etmekten çok uzak oldul{unu 
paktın imzasından evvel ve sun
ra memleketin her tarafında va
pılan nümayişler ve tezahiix·l('r 
pek bariz bir surette göstermek
Je beraber, Almanların YugQS -
lavyadan asker ve harp ınal:r.e -
ınesi geçirmek miisaadesini iste
nıiyeccklcri hakkındaki teminat 
Iarının efkarı uınuıniycyi biraz 
teskin edeceği düşünülebilirdi. · 

f'akat Vi)- ana anlaşmasının 

lıarp malzemesi geçirilmesi hak 
kındaki maddelerinin nc~rcdil
mediği hakkında haberler gel -
ıni!?ti. Dığer cihetten, Berlin 
mahafilinde; Yugoslavyanuı, 
paktın askeri macldelerini.n hiç 
Lirinden muaf tutulmadığı, Yu
goslavya ile, pakta giren Bul -
garistan ve Romanya gibi küçük 
devletler arasında hiçbir fark 
olmadığı, Alıuanyanın Yugos -
lav~ adan asker geçirmek mi1sa
atlesi istemi~ eceği hakkmdaki 
protokoHin ı,ırf Almanyanın 

sulhperver niyetlerini tekit et -
mck maksadiyle tanzim edıldiği 
kanaatinin hakim olduğu bildi -
riliyordu. 

Almanların iktısadi iş hirli~i 
ile iktifa etnıiyerek memleketin 
dahili işlerine muhakkak suret
te miidahale edecekleri kaılaati
ne ilaveten, Hindistan nazın 
Lord Emery'nin radyo vesıta -
~iyel Sırp milletini ikazı, Amc -
rikamn Yugoslav paralarmı blo
ke etmek suretiyle aldığı sarih 
vaziyet, Yu~oslav:yanın ~losko
\'a sefirinin manidar istifası gibi 
çok miihiın haclisel«.'t, Yug<J;lav 
milletini, ve ordusunu rnl!mle -
ketin akibeti hakkında derin dü 

şündürmüş ve derhal harek<"te 
geçrniyc mecbur etmiştir. 

Uçler paktinı imzalıyan Baş
yekil ve Hariciye Nazırının meın 
leketlerine avdctlerinden bir • 
kaç saat sonra vukua gelen hu 
hükumet darbesinin, kan dökiil
meksizin muvaffakıyetle netice
lenmesini, çok iyi hazırlanmış ol 
ması ile beraber, biitiin Yugo'i • 
lav milletinin bilhassa ordusu
nun en samimi isteklerine ee • 
Yap vermiş olması ile de izah e
debiliriz. 

Genç kralın memleketin ida -
resini eline almasının \'e nıilli 

birlik kabinesinin kurul:nasmın 
memleketin her tarafında misli 
göriilmemiş harikulade heyo!ean 
lı ,•atanperverane tezah iirlere 
sebep olmas1, Yugoslav milleti -
nin istiklfılini korumak husu • 
sundaki azim ve iradesinin «.'n 
sarih bir delilidir. 

Bu hiikfımet darbesinde mü
him bir rol oynadığı tahmin edi
len Sırp patriğinin, tertip etti
ği miting.de. milleti yeni krallık 
etrafında toplanma~·a ve hürri
yet ve istiklali sonuna kadar 
miidafa:ıya davet eden hitabesi, 
mitinge iştirak eden on binler
ce halk tarafından hararetle al
kıslanmı:ı;tır. 

Çeteciler cemiyetinin neşret
tiği beyannamedeki, müteveffa 
kral Aleksandr'ın ölmeden ev
vel söylediği fYugo~lavyayı kur 
taralım) sözü halkın il.zerinde 
derin bir tesir yal"mıştır. 

Yedek subaylar cemiyeti, 
krala bir sndakat telgrafı çeke
-rek büviik bir heyecanla emir
lerini beklediklerini bildirmiş
lerdir. 

Pakt Ne Olacak? 
Du yeni vaziyetten sonra bü
g ün dünya efkarı umumiye

sini en çok mesgul eden mese
le, bu lıükfımet darbesinin, iki 
,!!Ün evvel imzalanan paktıın 
mukadderatı tizcrinde nasıl bir 
tesir icra edeceği keyfiyetidir. 

Yeni Yugoslav kabinesinin 
hüYiyeti bizi bu hususta, hiç ol
mazsa kısmen, aydınlatabilir. 

Bu kabine, Sırp, Hırvat, Slo
ven partilerini temsil eden bir 
milli temerküz kahinesidir. Hü
kumet darbesini bizzat hazırla
dığı tahmin edilen General Si
movitch'in riyaseti~de te~ekkül 
eden bu kabineye, lngiliz dost
luğu ve Nazi aleyhtarlı~ ile ta· 
nınnuş şahsiyetlerin, bilhassa 
pakta muhalefetinden dolayı is
tifa eden eski 1\loskova elçisinin 
ve üç nazırm girmeleri çok şa. 
yanı dikkatti.r. 

Bu mahiyetteki bir kabinenin 
mantı.kan. imzalanan paktı tanı
maması icap etmektedir. 

Fakat yeni hükfımetin, Al
manyanın askeri müdahalesine 
mani olmak makı<adiyle, bu hu
susta ııimdilik müshet bir karar 
almaksızın vaziyete intizar et
mesi ve milli müdafaa tedbir
lerini tamamlaması da müm
kündür. 

Mister Churchill'in bu hüku
met darbesi dolayısi~·le diin A
yam Kamaras•nda, iki :ı;aat fa
sıla ile iki defa beyanatta bulu
narak: Yugoslavyada tecavüze 

(Devamı 5 incide) 

Baş Ağrısı ·Nereden 
1 

Baı; ağrısına tutu~an herkes, 
bir ilaçla onun geçivermesini pek 
~i~·ade isterse de hekimlikte teda
'·isi giiç rahatsızlıklardan biri baş 
ağrısıdır. Çiinkü hangi ra"" atsız
lık olursa olsun onu fence geçir
mek için ilkin sebebini bulmak 
lazımdır ... Bu sebebi ara;np bul
mak, tabii, hekim işidir. Baş ağ
rısını çeken, onun \'erdiği iztirabı 
r-.iiphesiz, pek iyi anlar, fakat o· 
nun nereden geMiğini anlamak 
P"k çok bilgiye -biitün hekimlik 
bilgisine- bağlıdır. 

Bir baş ağrısının ne kadar çok 
sebepten gelebileceği hakkında 
basit bir fikir ,·erebilmek iizere 
burada, baş ağrısı getiren hasta
lıkların hepc;ini değil. çe'iitlerini 
numara sırasivle anlatma:ra ca· 
lışacağıın. Arada eksikler kalır~a, 
kusura bakmamanızı da ı·i('a e
deceğim: 

1 - En basta atesli hastalık
lar. Bunların hemen °hiç birinde 
ba~ ağrısı eksik olmaz, fakat grip 
hastalığının ,·erdiği ha~ ağrısı 
~herkes biJ:r. en meşhurudur. Za
ten grip, ha~ ağrısının şiddetin
den suratı asık adam demektir. 

2 - Menenjit hastalığı hangi 
mikroptan gelirse gelsin, baş ağ
rısı en acıklı alametidir. 

3 - Runun gibi. akla dokunan 
ha:.talıklardan bazıları da pek a-

cıklı bas ağrısı ,·erirler. 
4 - Zehirlenmeler baş ağrısı 

verirler. Mesela mangalda iyi 
yanmamış kömür bulunur, yahut 
kömiir sobasının bir yeri delik o
lur, derhal baş ağrısı gelir ... Bun
lar geçici zehirlenmeler, fakat, 
kadeh alkol de devam edince de
bir ak~aından hir akşama bir kaç 
\'amlı baş ağrısı verir. Kimisiııe 
sigara bile ha~ ağrısı getirir ... Baş 
ağrısına ilaç diye yutulan hap
lardan da ba'i ağrısı geldiği çok
tur. Çür.kü onlar ela devamlı o
lunca insanı zehirlerler. 

5 - İnsan başının üzerine dü
şünce, başını bir tarafa vurunca 
baş ağrısının gelmesi kaideden
dir ... Bunu • herkes bilir, diye_çek
siniz. Fakat insan başını bir ye
re ~arptıktan sonra hayli zaman 
geçer de baş ağrısı o ' 'akit gelir. 
Başın bir yeı·e çarpmış olduğu da 
hatırdan çıkmıs bulunur. Aksine 
gibi, gec.irilnwsi en güç olan baş 
ağrısı da bu tiir1ii sebepten gele
nidir. Çünkü başın bir yere çarp
ması, başın icinde bir sakatlık 
y&pmış gibidi~. -

insanın başının içinde beyni
ni, tahta sandık içinde yumurta
lara benzetirler: SaPdık bir yere 
çarpınca tahta~a hir ~ey olmaz, 
fakat içindeki yunıurtalardan bir 
kaçının kırılmı:; olmru.ı mümkün
dür ... 
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lngiltereyi istila ·Planı 
Tatbik Edilebilir mi ? 

S u ön~müzdeki ilkbahar ve 
ya yaz aylarında Alman

ların Ingiliz adasını istilay ..ı tı!
şebbüs edecekleri, bilmem kaçın 
cı defa olarak, söylenmekte ve 
tekrar edilmektedir .Ingili "?!erde, 
böyle bir tehlikenin henüz geç -
mediğini her fırsat buldukça a
çıkça söylüyorlar. Ingilterede, 
hükumet, milletin bütün müsel
lah kuvvetleri, böyle bir Alman 
teşebbüsünü karşılamak için, ge 
celi gündüzlü hazırlanmakta 
orada hiç kimse müdafaa hat -
tında kendisine gösterilen vazi
fenin başından bir an bile ayrıl
mamaktadır. 

Artık bir efsane mahiy~tini 
alan bu Alınan istila teşebbüsü, 
hakikaten olacak mıdır'? Ola -
caksa, acaba ne zaman ve ne 
gibi şartlarla olacaktır? Dünya 
tarihinde en az istilaya maruz 
kalan yerlerden biri de, lngilte
re adasıdır. Bu ada, yirmi asır
lık insanlık tarihinde, ancak üç 
defa istila edilebilmiştir. Rirın
ci istila !sanın doğumundan 55 
sene evvel olmuş, ikincisi dört 
asırlık bir fasılayı müteakıp isa .. 
nın doğumundan sonra 449 sene 
sinde tekrarlanmış, son istilada 
birçok asırlar sonra l 066 yılın
da yapılmıştır. Fransız fatihi 
N apoleon Bonapart, yıldızının 
en ziyade parladığı ve dünyayı 
istila hülyalariyle kendisini he
nüz tatlı tatlı avuttuğu devir • 
lerde, IngHtere adasını istila et
mek hevesine kapılmış, hatt~ 
buna fiilen teşebbüs bile etmiş
ti. N apoleonun bu planı, tatblk 
sahasına çıkarılamadan evvel 
suya düşmüştü. Ve Napoleon In 
giltereyi istila edeceğine, bilakis 
Ingiliz esaretine uğramış, bir in 
giliz gemisine bindirilerek az 
bir müddet csonra kenfüsine 
medfen olan SıOn menfasına gö
türülmüştü. Napoleon Bonapar
ta nasip olmıyan bu muvaffa -
kıyet, acaba Adolf Hitlere mü
yesser olacak mıdır? 

Bugünku harbin bütün mft. -
nası, işte bu sualde mündemiç
tir. Bu harbin tarihi, bu suale 
hadiselerin verecegi cevabın ta 
kendisidir. lngiltere adasını is -
tila edemeyince, Almanyanm 
bu harbi !kazanmasına imk5n 
yoktur. Fakat, harp hadiseleri
nin şimdiki cereyan şekline, in
kişaf ihtimallc.rine göre, Ingilte
re de, yalnız Anavatan adasını 
muvaff.akıyetle müdafaa etmek 
suretiyle, bu harbi kazanamaz· 
olsa olsa, kaybetmiyecektir de: 
nilebilir. Fakat bir harbi kay -
betmemek, onu yarı yarıya ka
zanmıya muadil değil mıdir? -
Bugün harbi kazanamıyan bir 
Almanya ile lıarbi kaybetmi -
yen bir Ingiltere vardır. Bu. iki 
menfi unsurun arasına bir ü -
çüncü amilin katılması lazım -
dır ki, muadelenin halline im -
kan bulunsun: Amerika ... 

* * H itler, Ingiltereyi istil~ su-
retiyle harbi kazanaca -

Üç Çocuk ve Bir 

Bomba Hikayesi 

1- ngilterenin Edrnenton e
yaletinde geçen şu vaka 

anlatılan bomba 
hikayelerinin en 
e n t e r e s a n 1 a
rından biridir. 

Bir gün Jack, 
Stan ve Norman 

ismınde uç afacan bombardı -
man esnasında yıkılmış bir evin 
~~kazı arasından ateş yakmak 
ıçın tahta toplamıya giderler ve 
işlerine koyulurlar. 

Beraberlerinde getirdkileri te 
neke oldukça dolmuştur. Onlar 
faaliyetlerine devam ederlerken 
içlerinden bir tanesi birdenbire 
bağırır: 

- Ah bakın. ne buldum .. 
Hepsi dönüp ona bakarlar. nu 

50 kiloluk bir bombadır . .Su ço
cukların yerinde başkası olsa 
hemen şeytan görmüş gibi ka
çardı. Fakat bu üç afacanı bir 
sevinçtir alır. Aman hiç böyle 
fırsat kaçırılır mı? Ne yapıp ya
pıp bu bombayı patlatmalı .. 
Bundan eğlenceli oyun olur nıu? 

Bu düşünce ile içine odun 
doldurdukları büyük tenek~yi 
boşaltırlar ve bir hayli gayr~tle 
içine bu büyük demir topu ko
yarlar. Sonra üçü birlikte bu 
tenekeyi bildikleri bir :ıoseyc 

1 ........ --.. ........ ! 
1 Askeri Muharririmiz Yazıyor ~ 
lv•••••-.w•a ... ...,._... ...................... , a • o· oe••••M••••••••••••••••••••••••= 

İngilterede bir istila teşe!-büsüne karşı müdafaa hazırlıktan 

ğını milletine vadetmiştir. Istila rikanm yardımı yetişmeden ev -
teşebbüsü, geçen eylul ayında vel yapmak mecburiyetindtodir. 
yapılacaktı. Yapılmadı. Ve ya- Hitler, tasarladığı işi, şu önü -
hut yapılmak istenildi amma, müzdeki yaz sonuna ermeden 
her nedense son dakikada vaz - evvel bitiremezse, mahvolmuş
geçildi. Maamafih sahne el'an tur. "Zaman amili,, deyince, bu 
yerinde durmalktadır. 200 fırka- nun iki yüzlü bir manası vardır: 
lık muazzam bir Alman ordusu Birisi Amerika yardımınd<:m c·v 
Norveçten ta şimali Fransanın vel, diğeri de geceler kısalma
Manş ve Atlantik sahalarına ka- dan evvel. Istila ordusu Manş 
dar uzanan geniş bir deniz kena kanalının karanlık bir gecesin
rında çadır kurmuş, bekliyor. Bu den istifade edecektir. Iı'akat 
istila ordusunun gerisinde sıra aksine, yaz yaklaştıkça gcc:?le; 

kısalmaktadır. 
sıra parlak zaferler, önünde :se 
tek bir cephe var: lngliterP.. 

Acaba bu koca kütleler, ne 
zaman kımıldanacak, son zafer 
darbesini nasıl ve ne zaman vu
racak? - lşte bu anda, N:ıztl0r 
için şan ve şeref, lngilizlı>r icin 
ise hayat ve memat meselesini 
teşkil eden sorgular, bunlardır. 

Bu meseleyi tetkike hasretti
ği son bir makalesinde Ingiliz 
askeri münekkidi W. Forrcst, 
"Evvela, diyor, zaman tımtlini 
ele alalım; sonra Birleşik Ame
rikanın yardımı mesele5ini ., Bu 
nun fikrince, Bitler harbi kaza
nacaksa, bunu Birleşik Ame -

Yazan: 

taşırlar. Burası tenha bir )er 
olduğu için korkacak bir ş<'y 
yoktur. Şimdi çocuklar, bu bom 
bayı hafifçe yere sürterek p~t
latmıya uğraşırlar. Amma nafi
le! .. Bütün gayretleri boşa gi • 
der. Bomba bir türlü patlaınaz. 

Artık bombanın patlamasın -
dan ümitlerini kesen çocuklar 
onu yerlere vura vura eve ka
dar getirirler. Fakat bunlar bu 
vaziyette görülür görülmez, ma
hallede bir kıyamettir kopar. 
Derhal çocukların elinden Loın· 
bayı alırlar. Yardım ve yangın 
ekiplerine haber gönderilir. Bu 
tün mahalle her ihtimale knrşı 
tahliye edilir . 

Bütün bu kargaşalıkta ,fock, 
Stan ve Norman kıymetli oyun
caklarının ellerinden alındı~ı -
na fena halde hırslanmışlardır. 
Fakat hikaye burada da bilmi
yor. Bomba orada 24 saat durup 
ta hala patlamayınca bu sefer 
mütehassıslar vaka mahalline 
çağırılmışlardır. Gelen mütehas 
sıslar bombada biı- fevkalade -

* * Y ine yukarıda ismi geçen 
Ingiliz askeri münekkidi 

soruyor: 
- Düşman hazırlamakta ol -

duğu darbeyi nerede indire -
cektir? Doğrudan doğruya aja
mıza mı taarruz edecek? Irlan-
d~ sahillerinde bir çıkış veya i
nış hareketini mi tecrübe ede _ 
cek? Yoksa, bunlardan vazge
çerek Akdenizdeki can dama -
rımıza mı saldıracak? .. 

· Eğer AlmaYl planı doğrudan 
doğruya Ingiıiz adaşına karşı 
bir taarruz maksadını istilıd:ıf 

lik olduğunu sezerek onu uzun 
uzadıya muayene etmişlerdir. 
Aldıkları netice şudur: 

'·Bu bomba geçen harpte atıl
mıştır!,, 

* * 80 Yaşındaki Tamirci: 

Saint Gaoliter köprüsü Fran 
!';ının diğer taş kö:ırüle-

lerine benzerdi. 
Genis bir nehir ü
zerine kurulmuş 
olan bu köprünün 
de sütunları suyun 

- - icine !\'k:sedt.'!rdi. 
Derken birE!iln h~\% k'oRtu.'Halk 
bu köprU ü~Eftindlfı; ge.,.rı:> su i
çindeki akisleri seyredemez ol
du. 

Bombalar yağdı. atesler çıktı; 
Güzelim Fransa bir cehenneme 
döndü, evler, binalar yıkıldı. 
Sonra mütareke oldu. 

Yıkılanların yerine yenisini 
koymaya karar verdiler. Bu a
l'ada cöken Saint Gauliter köp-

ediyorsa, bunun için en kısa 
yol, Manş kanalındaki Ingiliz 
topraklarının en yakın kara::;ı o
lan Dover mıntakasına taarruz -
dur. Bu taarruz teşebbüsünde 
muvaffakıyet ümidini sağlaş -
tırmak için, taarruz edecek kuv 
vetlerin, müdafaa kuvvetlerine 
karşı, bire üç nisbetinde bir en
dah t üstünlüğüne malik olma
ları lazımdır. Ingiliz müdafaa 
t~~kilatının şimdiki seviyesine 
g~re ·~1:nanlar böyle bir teşeb
buse gırışebilm0k için, en azı 
250,000 kişilik bir kuvvet kul
lanmalıdırlar. Bundan maada 
yine en azı 10 - 15 bin kada~ 
ihtiyat kuvvet de bulundurma
lıdırlar. 70,000 motörlü araba 
kullanacaklar ve bir .haftalık as
keri harekat için de, aşağı yu
karı 4 milyon galon gaz sarfe
deceklerdir. Bütün bunların nak 
li için de, 15,000 mavna lazım
dır. 

* * 
A lman ordusunda en bol o

lan malzeme, "asker, ,dir. 
Alman başkumandanlığı, bütün 
şu geçen kış aylarında elinde 
bulundurduğu asker kütleleri
ni. kullanamadan beslemek yü
zünden beTh:i ıstırap bile çek -
rniştir. Binaenaleyh Alman -
lar. Ingiliz adı.Jına karşı giri
şecekleri bir taarruz hareketin
de, yukarıda kaydettiğimiz 

250,000 kişilik kuvvetten namü
tenahi misli fazla kuvvet, kul -
lanabilirler. Fakat, iş burada ae
ğildir • 

Iş, bu kuvveti Manş kanalın
daki suların üzerinden karşı ka 
yaya geçirmektedir. Bunun i
çin, lngiliz kara ordusu ile te
masa gelmezden evvel, IngiJiz 
donanmasını ve Ingiliz hava fi
losunu bütün bütün bertaraf e
decek derecede mağlup etmek 
lazımdır. Haydi, farzedclim 
ki, Ingiliz donanmasını berta -
raf ettiler ve Manş kanalının dar 
bir sahasında kesif mayin tar -
laları vücude getirerek bunun 
arasından kendilerine bir yol aç
tılar ve vi.Jdü mavnalarını bu -
radarı geçirdiler; iyi amma, in -
giliz hava kuvvetlerine karşı 

mayin tarlalarını nasıl vücude 
getireceklerdir? Yüklü mavna -
lar, ln&i.liz tayyarelerinin ara
yıp bulamadıkları en güzel he -
defler teşkil edecektir. Ve alfırm 
işareti verilil verilmez bütün 
Manş denizi ve havası, müthiş 

bir alev deryasına dönecektir. 
Maruf bir Ingiliz askeri münek
kidi, Manş kanalından murur 
meselesi hakkında şu h ükıne 
varmıştır: "Kudretli bir do -
nanmanın ve na mağlUp bir ha
va kuvvetinin isabetli ml.1dafa
asına istinat ~debildiğimiz müd
detçe, düşman, kara ordumuzu 
mağlup edecek üstün miktarda 
bir kuvveti, adamıza çıkara -
maz.,, 

rüsünü de tamir ettirmek isti
yorlardı. Fakat bu kolay bir iş 
değildi. Görünüşte diğer kardeş
lerine benziyen bu köprünün te
meli çok değişik cıkmıstı. Hic 
bir mimar be tarz bir temelin 
üzerine köprüyü çıkamıvordu. 

Su içine ııömiilmüs temel ise o 
kadar sağlamdı ki. bunu yıkmak 
ta imkan haricindeydi. 

Bu isin içinden nasıl cıkııcak
larını düsünürlerken bir ıtün ak 
saclı. ak sakallı iri yarı vücutlu 
tunc yüzlü bir adam meydana 
çıktı ve köpriivü tamir e<leei.'iini 
söyledi. Ev 7ela inanmadılar. 80 
ya~ını e:ecmis bir ihtiyarın elin
dan böyle bir is gelir miydi hic;;? 

Fakat, bu adam herke.,in hav
retine rağmen. Saint - Gatıltier 
köprüsünü tamir etti; hatta o
nu yeııi bı:ıştan kurdu. Ve sonra 
bu sırrın kerametini şöyle anlat
t.ı: 

- Ben 60 sene evvel köprü 
mühendisliği yapmaya ba!i1a
dırn. Daha o zaman 24 va~ın· 
daydım ve Fransanın bir· kÖşe
sinde herkesten başka bir tarzda 
bir köprü kurdum. İstedim ki. 
bu benim köprüm olsun... Ona 
couğum p:ibi hakavım .. Her der
dine valnız ben neva bnlavım. 
O köorünün anı Saint - Gaultier 
köorüsiivdü. Benim de adım A
dolphe Verneret'dir. Hayatımda 
son arzuma da muvaffak oldum. 

Karga ve Kavga 

1 nsanlar yaptık1an hatalar
da daima kabahati başkala

nna atmak isterler. Kabahati 
yükliyeoek kimse bularnaymca da 
bu "Vur abalıya,, faslındll en 
fazla dayağı kör şeytan yer. Sev
tan, Ademle Havvaya cennette 
03·nadığı oyundan beri hic kaba
hati olmadığı halde bile· ikide 
birde hücuma uğramaktan ha • 
zan öfkelenir, iftiracılara tatlı 
cevaplar verir: Mesela koyunu 
boğazla:np. derisini tulum fieklin
de çıkardıktan sonra, üflfycrek 
ağzını bağlıyar:ık iisti.ine bini~ 
suyu geçmek istiyen bir adamın 
yan yolda bağın çözülmesi.yle su~ 
ya batması üzerine: 

- Ah kör şeytan! Di&""e feryn
dına - hakh olarak - tlayaııamaz. 

- Yok! Der. Sen hoğa7.ladın. 
sen iifledin, sen bağladın... Bu 
işe beni ne kanştırıyorsun? 

Sucu şe~·tana yüklemek pek 
hafif ciirüınlcrde belki kaçamak 
ç~resi olabilir. Fakat ma?:erct te§ 
kıl etmez. Her kabah::ıtte: 

- Şeytana uydum! Diyenle -
re: 

- Bira'l da rahmana uy. Ce
vabı verenler olur. 

Fıkramda bahcedeceğiın suç 
hamalı bu sefer şeytan olmu • 
Y.or .. B~tiln kabahat tarife göre 
çırkınlıkt.e ondan aşağı kalmıyan 
zavallı hır karga~·a yükleııi:vor. 

Diinkü gazetelerden bi;inde 
bir mahkeme röportaj'ı okudıım. 
Ayni sokakta oturan komşular 
karganın miinasebetshli~i ~· i.iziin 
den takunyalarla miisellah ol • 
duklan halde birbirlerine ginnis
ler. Bu işte dayak atanların, d~
yak yiyenlerin hiç kabahati yok
muş. Bütün suç kargada imiş. 
Bakınız bu mendebur hayvan ne 
yapmiŞ? 

Bir ~·erden gagasına bir ce,;z 
alıp \'İran<.'deki biıyük ağaca lon 
muş. Peyniri tilki~·e kaptırdığı 
gündenberi hasıl olan bir itiyat
la olacak cevizi düşürmüş. Vira
nede oynıyan çocuklar gökten 
diişen bu meyveyi kapmak iste
mişler, kavga başlamış. işe ço • 
cukların anaları girişmişler. Ço -
cuklardan hangisinin cevizi ye • 
dikleri malUm değil. Fakat ana
larının mükemmel dayak yedik -
leri işin mahkemeye düjmesin • 
den anlaşılıyor. 

Karga da seni tutarım aman 
Kanadını yolarım aman 
Diye bir turkü vardı. Bunu ne 

zaman işitsem kendi halinde ge
zen bir hayvana karşı gösterilen 
husumetin sebebini bir türlü an
lamazdım. Meğer bestesine bu 
gür ı •yi uyduran ne kadar hak
lı imiş ... 
Ağaçtan attığı bir cevizle bii -

tün bir mahalleyi birbirine dü • 
şüren muzip hay\·an bilhassa 
mahkum olacak kadının eline 
geçse ~·alnız kanadını yolmak de
ğil, kafasını bile koparırdı. 

Bir de kargayı düşünelim; a
ğacın üstiinden aşağıdaki döğii~ü 
:-eyrcılecek kadar cesareti varsa 
mutlaka şöyle söylemi~tir: 

- Şu insanlar ne acayip mah
llıklardır! Bir ceviz için birbir. 
lerine girdiler. ya bir altın atsay
dım ne olacakmış? 

Yeniden 

StAçlusu 

Takvimci 

4 ihtikar 

Yakalandı 
Kunduracı Ali Galatada kı.mdu 

ra malzemesi satan Dimitrıden 
kundura çivisi almak istemiş, 
fakat Dimitrı birkaç gün evvel 
120 kuruşa verdiğı kundura çi
visinı 160 kuruşa satmıya kaikı~
mıştır. Yapılan cürmümeşhut sı
rasında da aynı şekılde çiviye 
l 60 kuruş ıstediğinden Dim.tı ı 
yakalanmış ve müddeıumuınili -
ğe verilmiştir . * Galatada pulluk demirini pa 
halı satan Mehmet. Beyazıtta 190 
kuruşa kahve ::;atan Mehm!?t 'fan 
Sirkecıde film ihtikarı yapan Ni
kola adliyeye tevdi edilmişler· 
dir. 

iJI ahkılm olan muhtekirler 

Dün ikinci asliye ceza mahke
mesind~ mılli korunma kanunu
na muhalif hareketten dolayı 3 
kişi hakkında tevkil, para ve 
dükkanlarını set kararı verilnıiı;-
tir. ~ 

Müteselsil surette ihtikar ya
pan \'e fiyatların yükselmesine 
sebep olan Mısır çarşısı baharat
çılardan Sıtkı ile kardeşi Co.!ma 1 
yapılan duruşmaları sonunda 1.5 
er lira para cezasına mahkum ol
muşlardır. Dükkanları da bir hai 
ta mürld~tle kapatılacaktır. 

Yassı cep fenerlerini 5 kuru< 
fazlasiyle 80 kuruşa satan v; 
Beyoğlunda tütüncülük yapan 
Mehmet Hüseyinın çırağı Rıza -
nın da suçu sabit göriilmiiş ve 
25 lira para cezasına mahkfun ol
muştuı. 
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Kumandanın Ordu içinde 
Rolü ve Durumu Ne Ohnalı? 

- 3-
Kıunandan • Kl17711tl/1 

münaaebetlerl 

K umandanın kıtalarla münuebe-
tini temin eden vasıta. Kur

may h.,.etidir; kumandan bunun va
ıntaai7Je ordu7U kontrol ve idare e
der. Bu meselede her kumandanın 
ri87et edeceji iki buit kaide vardır: 
Kurmaya a t vazifeleri kunna7a bı
rakmak ve ordu ile keııcüal arumda 
kurmaJ'ID sokulmaama ula mO.saade 
ebnemek. Kurmaya vAzm ve l8rih ta
limat vermek kAfidir. Emir altmdaki 
clizütam kumandanları ve kıtalar, 
ıeneralle daimi phal t.emaata bulun
m&71 tercih ederler ve onun her 1971 
kurmQID &özü ile IÖl'IM9ini iate
ıneder. Bunun için de kumandan, 
zamaıunm umı ;razdıanelinde, eo
tunu kıtalar mumda ıeetrmelidir. 

v• k.ndlunı daha kuvvetıı h._.t· 
tlOI nyahut .ubayı k•ndlain• bu 

duyguyu t•lkln •ttlll itin harp •· 
d•r.,, 

!SPOR: 

lstanbul Kros ( iktisadi Haf ta Askeri Yaiyet 

Takımı Bugün Türklyenln Harpten Evvel ve Harp AddiS-Abeba yolunu 
Gidiyor l,indeki Alım ve Sahm leleri • Son ı ı ı 

) 
Harrar'ın Sukutu 

İnönü koeusuna iştirak etmek s ngi İz ere Açacak 
117.ere İstanbul kros kantri ekip. Bir Haflahk lclhahtt ve ihracat.mm (Askeri muharrhıbnfz yazıyor) 
leri bu sabah Bandırma tarikiy- Şarki Atrika harekatı, wnuldu-
le İzmire hareket edecelderdır. tundan çok daha büyük bir silraUe 
Birı mekteplilerden müteşekkil B u hafta içinde, ihracat hare- lık daha pamuk gönderilecektir. inkişaf ebnektedir. Burada eıl8in çöl 
olmak üzere Uç takım hal;nde bu ketleri, ithalat hareketle- Satışlar, serbest dövizle yapılmak ve dat mesafelerini katetmek mec _ 
koşuya iştirak eden fstanbulun rinden daha fazlaydı. Maamafih, tad~. burlyetlnde kalan tnıtliz kıtaları, ı
birinci takımı, Riza Maksut, Et- bu hal yalnız bu haftaya mah- Tiftik ihracatı da Almanyaya lerı 7ilrü7ill teknllfnln şlmdfJ'e ka
ref, Hüseyin ve Ertandan !nÜrek- sus dejildir. Harpten sonra tica- vapılmaktadır. İhraç edilecek tif- dar itibarda olan usul ve ru.beUe
keptir. ret lleminde tecelli eden bir te- tik rnikdan bir milyon 200 binli- rini, ölçüs(lz farklarla aşank, harp 

K0"1Dun favorılerinden biri de kildir. Bu oekle göre. mal sat- radır. tarihinde yeni rekorlu kazanmlllar-
Ankara ekibidir. 12,200 metre ti- mak kolay, fazla mal almak ko- Bu hafta içinde, tiftik ihracat- dır. Sar.ki Atrika harekAt aalıalaruun 
zerinde Ankarada yapılmış olan lay değildir. Halbuki harpten ev- çılar birlıli Almanvava ihraç e- en mllhı!" bö1-esı, ıeçenlerde de kay-
Atatürk koşusunun ~alibi ile Ri- vel, bu şekil tamamiyle aksine o- d.ilec~k tiftllt mikd~nı. tiftik ~- =i~~~ım;~,~~:~r ce;~~1!:~~ ~~:. za Maksut bu kotuda rövans için larak .tezahür etmekteydi. İstedi- cırlen arasında taksım edecektır. mevkiinf zaptetUkten ve bllhaaaa bu 
eyep çekişece~Ierdir. Riza Mak- .tımiz kadar ithalit yapmak im- İORiliz tfoaret birlıii de 40 bin mevki ile Rerbera limanı arasmdak.i 
sut bir seneden fazla bir müddeL kinları vardı. Fak•t, dışarıya balya tiftik almak icin, tiftik ih- yolu da kontrol altıne aldıktan IOft• 

tenberi yanın mukavemet kol1Ula- mal satmak. bu derecede genış racat birliği ile müzakerelerine ra, külli kuvvetlerini Harrar iltlka
n üzerinde ihtisas yapmış ise de imkanlardan mahrumdu. Devlet. devam etmektedir. İsveç. İsviçre metine dotru kola7lıkla aevkebnitler 

8,00 Proeram 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pi.) 
8.45 Yemek Ua-

t..ı ... 
12.30 Protram 
12.U Şarkılar 
ı2.ao Hlıberler 
13.05 Saz eterleri 
13.20 Müzik (Pi.) .,.. 
18.00 Proıram 
18,03 Müzik 

18.30 l'uıl b 
19.30 Haberler 
1U5 Kon 
1950 MOzlk 
20.a ttaQo 

zet.f 
2045 Termit 
21.30 K.omılllla 
21.41 Salon 

keatraaa 
22 30 Haberler 
22.45 MOzllr 
U.00 Cabuıd 

(Pi.) 
U .25 K•PR 1 

İnönü koşusu 7500 metre üzerin- ihracatı arttırmayı üzerine bir Ma<:aristandan tiftiklerimize kar- ve buradaki lnzala arazide en mühim 
de yapılacaıt cihetle. kendisi için vazife olarak .Imış, "İhracat ofi- şı talepler artmaktadır. Alakadar seç.it 7erl~den ıeçerek nefsi Har
daha avantajlı olaca.ıı.. muhakkak- ıi,, diye bir ıe.etküJ kunrıue, Av- tacirler, yeni senenin kırkım rar a J'frmı kilometre kadar yaklat-

Gere 111;& ru e Ama...lL _, • t• ' • d t'ftik k ite • . mqlardır. Bu tehir, b\llÜJl J'anD SU-tır. k fert ve •erek takım ha- pa v .a&&aya ,~ yenı ı- mevsımın e 1 re o sının kut ebnek üzeredır tıaı,.antar bu lunan bütün lhti7at Jı:uvvetlerlnl 
lınde İstanbul ile Ankaranın çe- caret mümeuWert .cmdenni.ıi. geçen seneden farksız oldukunu ,ehrt kurtarmak ıçİn ellerind~ se- hattma 10kmUŞlardD". Artık tmdat 
kimıesi hayU zevkli ve çetin ola- Halbuki buRilnkü farllar altında, söylemektedirler. leni yapmaktadırlar. Habelistandakl lamazlar. Bundan maadm, bu m 
caktır. dışanya mal satmak için, tf'•ld· Haftanm ikinci derecede ibra- İtalyan ordusunun ktllll kmnı bu ta- telif cepheler araaındalcl meut Kumandanm kendi emrine ballı 

- eüaütam kumandanlariyle milnMebe
ti melele9tnde, Ozerinde ebemm~t
le durulacak nokta, bunların .ec~
vt ~ bnm.t lOzumu et
rafında toplanır. Kumandan, bunlar· 
dan hanSilerinin teekine, twı.ıleinin 
tabrilce muhtaç oJdulwıu, bir vazife
nin ifuı busuaunda kinıin kendi ba· 
pna harekette aes1Jest bırakdacalmı, 
kimJn kontrole tabi tutulacatmı bile
cektir. Kıtaat kumandanları arum
da 6J'Jeai var ki, uzun ve talıdlAtıı 
talimllta muhtaetır; öylelt de var lcl, 
bir ilci umumi çiJW1 ile v.üen emrin 
mahb'etlni derhal kavrar. Yine ~le 
ıeneraller var ld, ;ytıQek lnım•ndan· 
him emir ve nezareti altında çalıt~ 
tlkları milddetçe, pek parlak ifler 16-
rürler; &,.leleri ele var ki, kumandan· 
lıkta wk bqma bhr kalmaz l&llMP 
kahrlar. Bu ilci tipi bir ara7a pth
rnek, ifbiruttne 1eVltetmek - fik
rimce, kumandana dilfen ...,mı. 
Jetli vazifelerden biridir. 

Bir phai~te bağlılık saikasiyle 
harbe atılmak, eski zamanlara ait bir 
tezahürdür. Zamananrzm totaliter 
memlekeUerinde bu saikin 79Diden 
rol oynamakta olduğunu ıörüyoruz. 
Anane ve diaiplın, askeri feracat duy
ıuaunun en ilk prt1an Sibi tellkki 
edilebilir. Fakat zamanımmda disiP
Une verdJtimiz mlna, eskidenberi 
"Aakerl c:liaiplln., acfb'le andıtımız 
kaidecilikten çok farklıdır. Fakat ne 
olursa olsun, ıeneralln ehemmiyet 
vereceji asd metele, ordu iflerinde 
tam bır adaletin hlkım olması nok
tumda toplanmalıdır. Asker, alman 
tedbirlerin ve verilen emirlerin aert 
ve ffddeW olup olmactıtına bakma&; 
haklı ve adaleW oldutuna kani ol· 
cluktan 80IU'a en atır emırı.r. bile i
taat eder • .Uker, ordu ha,yatmda ph
al refahma, muntazam surette bu -
lenmeaine, iyi elbae verilmesine, te
miz bir 7erde yerlefD'leeine, aıhh1 ba
kandan mahrum olmamasma - toplu 
bir ifade ile iyi sıda7a ve iyi mua
meıe,.e ehemmfJ'et verir. Şahsi em
rıi7et dunu.u, yani harbin iyi bir 
,.kilde netlcelenecetı ve onun tek -
rar lerbe9t ha;rata avdet edecelı ü
midi de. bundan ehemm17etaiz bir A
mil delildir. Demek, top ve ;rat. Yat 
~· top detil!. 

* * Onlunun aevdiği l/f!Mralkr 

A skerin ia,..ine dikkat eden, o-
na bqanlması kabil vazifeler 

veren ve mubarebeler kazanan bir ıe
nerah pek tabiidir ld, kıla bir zaman 
urfmda ordunun itimaclma kam.na
caktır. l'akat QDl zamanda omm bal· 
bbimı cja kaunıp kazanmQlllCail, 
belka bir m...ı.cur. 

WeJUncton. ordu;ra alt Jate m ..... 
lelerinde pek ..n davrandllı ve hiç· 
bir nnabarebe7l ka)'betmedJll ~ 
ordu ı.nfmdan hlebir aman •vil
memftttr. Buna mukabil, balkm te
veccfllı ve dunuJaruıa uı. aıdınl 
ebni1en Kitdıener, Atbara mubare
beai me7danına ordunun içten ıelen 
bir alkll tufanına mazhar olmUftu. 
Cilnktı aaur, onu l6rOr ıörmez. dilf
Wtü mo,Jdll vaziyetten kendialni 
lcurtaracak ve zafere Ja1 edecek tam 
bir .. fe kaV\lftUll,uıu dU7Dlut ve he
J'ecan& kapdzqtı_ Bir .~ruo 
oMuca NVlllp HYIJmedlfl. noktası. 
mtlıbblı bir ... t.pn ~ ,... 
ki, onun tam fUmadmı hal% olsun! 
Bir kumandan hiobfr zaman orduowı 
mubalıbet ve teveccübOD'll t'aunmak 
emelini bealememellcllr. Onun için 
ulr.erin takdir ve AJ'IW klfidir. 
Fazla llOblllllJı:, ltimataızlıla 701 açar. 

Ti.µ-kiye kır koeusu birinciliii lit vapmaya. bin bir türhi ınaa- cat maddeleri arasında kuzu ve ratıara aevlced.Unılttir. Hatta Habe- o kadAlr uzundur kL lstenJld!ll 
bu yıJ beşinci eeneaini idrak et- raflara ..cırerek, Türk mallaruu keçi derileri bulunmaktadır. ıilıan umumi valisi ve kumandam ve tam zamanında bir eephedım 
mektedir. ı,er sene muntazaman Avrupa Mrli]erinde tanıtmaya, Harpte"l sonra bu nevi derilere Aoeta dilkuı, Addia - Abeba'dan riine kuvvet celbine imJı:ln 
V•Pılmakta olan bu ko .. •va 1_..1_ PfOJ>&«and.alara ihtiyaç yoktur. karşı her tt)"\rftan talepler artmış.. Harrar'a litınif, müdafaa Ruınandan- Bu part1ar içinde artık IUkuta 

k ed 1 ... - •" ~'--"' bü-'~ı.. 1..ı- ı..1-1..- i ind t fsv- F " ı.e. dad b'l k lılmı bizzat kendi eline alm11tır. Fa- kQm telAkki edilmesi 1bım ..ı ra en eJiu adedi şavanı hayret "'IA&l&u , ... -.ı- 8 --<- ç e o- ır. . -.... ın •n an ı e uz.u kat bütün bu tedbirlere ratmen, tn- Harrar'dan eonra. lnıO"Jer Jcln 
derecede artmıştır. Gecen sene lan Avrupa, ham madde, yiyecek ve keç~. derileri istenmektedir. Bır lfllz yQrilYillQ biç durmad•n devam kip edilecek tek ve IOll bir hedef 
1941 blrincilitine 20 den fazla ~mal almıyJ(e(irdili için, ~ kaç JrUne kadar Almanyaya 750 ebnektedir. lta}J'anlar, ellerinde bu· JJ;yor: Addia. Abeba ... 
takımm istiraJ, edeceti tlmit e- wcıu a muhtaç bir vui- bin liralık deri ihraç edilecektir. ----""'""---------------------t 
dilmekte iken. bu ümidin 40 böl- yetteclir. N~ l'iıılAnda, İneç İhraç edilecek deri mikdan, ibra- . .. aks·ııle Satılık Ev 
J(e ve 48 takım halinde fulaalyle Holanda ıibl memleketler hay- cat ticirleri arasında taksim edil- "-' 
tahakkuk etqıi8 bulunmuı çok van Yemi olarak biJden kepek, miştir. Buna ait liste de. evvel-
sevindirici bir hadisedir. küape bile IBbn almaktadırlar. ki gün, Ticaret Vekiletinden mm Emlak ve Eytam Bankasmclan : 

Buırün. İstanbul takımı ne bir- BUJlünkil abloka tartJan n!tm- ıaka ticaret m(İ(f ürlü~ne bildi- , 
likte federuyon azası olan Bur- da, İlveçJn cenubi Ameribdan ril.miştir. 
han l'elelı:, Adil Giray, Tevfik keten tohumu. Jl'inlAnclanın Aıne- Balık ihracatı da, Romanya, Eua No. Yeri 
Böke :ve Füruzan Tekil de İzmire likadan buAday, pamuk, Holan- Bul«aristan, Yunar.istan, hatta 

Kıymeti 
._ .. _ 

Nev'i .... 
hareket edeceklerdir. danın, kolonilerinden küspe ve Cekya, Almanyaya bile yapılmak 

Mlllı Lıı-- _,,.,,,.,_ yiyecek almamıa imkln yoktur. tadır. Alman firmalan, taze ba-
C. 30 l'atib Küçük Muata- 1200.- Zemin kat 18 JıU MO.-

...,. ··~ • Vaziyet bu IUl'etle tecelli eıtili 1- lıktan baska tuzlu ve konterve 
MllU Küme maçlarına Pazar çJn, Avrupa memleketleri mlite- balıkla'"l istemektedirler. Alman
~ü ll'ene~ ıtadyomunda madiyen ihracat mallanmıza ta- vaya ihrae ediluek iki milvon li
batlanacaktır. Daha ot hafta ll'e- lip olmaktadırlar. Bu V(Dden ke- ralık ihracat listesinde, konterve
nerbahçe De Galatuaraym kal'fl ten tohumu, küspe, kepek ılbi ve de bir hisse aynlmıstır. 

fapep GWcami Mah. UurJne a 
Es. CamU l'lrif. Ye Hi· katlı hane 
sar altı 80kalı No. Es. 4 oda. 2 
9, Ye. H "GOlcami cı· sofa, 1 ta• 
varmda ve Fen• cmd· rua, 1 mut. 
desinin ilk 10kalmda- bak, 1 be1l. 

• 

* * l 
:Adw """' lua-11 eda 1 
K umtnd•nm 1ata1ar1a milnue· 

betleri meeeJesin1 kat! kaide
lere batıamaıc. oldukça S(lçtür. Kı
tut lllbaylarmın bu lllelelede takip 
ectecekleri ~ eldeki mal,.,,.,in 
nevi ve cimine &6re hareket etmek· 
tea, 7mi ukerlerin tablatine U7 -
maktan ibarettir. Bu m'1naMbet1erin 
prfıan, otdUdaıı cırclu7a '&ilfifi. ta
kat -11 lıh' m.eJe varda' ki. her 
ordu için b!Nir: BJr ukerl, llQatuu 
~ IOlun &mil nedir? V• bir 
Jnırn•Man, cırcln111nun mullaWinet 
~ ne suretle arttırabWr? -
Hiçbir asker ölmek iatemez. O halde 
ona ölümü aratan ııebep nedir?' Ga
naime bvupnak mı! S6bret kazan
mak mı? DJslplln mi? Anane mi? 
Memleket ..vsiai mi? Bir &re ve,,a 
bir lllbal7efıe bethbk c11Q9Um mu? -
Gaıuıim ve ,ahret lhtiru1ll1'mm Jtuv. 
veet. bucün bir ba)-11 anlınlfbr. Za· 
ten bunlara erilDlek hnkAn•arı da. 
pek o kadar bol ~. Nlfualar ve 
termer, msbl bir rol 07DU'; fakat 
bunlar verilirken tedbirli hareket 
edilm-, kıakançhkJarm U78DJDUl
aa. 88bebf19t verilebilir. Ben& kalna, 
ulredeki fenpt dUftUUDUD ve ö
tibn bazarllJlmm b9fbca Amili. mem
leket eevailidir. Geçen d~ harbi
ne alt bir -.le f6>'le bir fıkra o
ltlatilamu batırlarmı: 
•aır aker, halcatz bir clavay• biz· 
ll'let ettlll itin, flrllr etmu Y•Y•· 
hut, •kaine el.,.ltk h•klı bir dav. 
lel\hM mlloadele ettlll itin de, harp 
etmez. Aeker, Y•lllC ilah• zayıf ol• 
duluH hl...ttlil v.ldt flnır eder 

Maliye Vekili Bugün 
Şebrimi7.e Geliyor 

Ankara, 2'1 (TAN) - Maliye 
Vekili Fuat Ajrah bu akeamki 
ekspresle t.tanbula hareket et
miftir. 

MünakaJAt Vekt1inin 
Tetln1rleri 

Miirwkallt Vekili Cevdet Ke
rim Incedayı veldlete baih mü
eaeselerde yapmakta oldutu tet 
kik1erine dün de devam etmif -
tir. Vekil birkaç ,un daha bu -
rada kaldddan sonra Ankara1a 
dönecektir • 

kU11ya aelmest. turnuvanın bü- mallanmw ilk defa olarak Av- İthalit: 
viık bir hızla bqlıya<"abu ıll- l'Ul>aY• satmak lmkinlannı elde 
me~·-Bundan evvel Bqtktaf ı- ediyoruz. Demek oluyor ki, harp, y Unanistandan kimyevi mad. 
le .unanbulaj)Or kartıJqacaJdar- ihracat madclelerimizJn talepleri. deler, Macaristandan Tuna 
dır. ni arttırmıfbr. yolu ile ıınat mamulit ..relmi$tir. 

Fenerbabçenin Betlkta• önün.. Mal almıya JCeltnce. bunun Uı. Demir madeni eşya birliii de, 

dır. 1 hamam 
Aclreai ve taı.illtı 7Ukanda J'Ulb IQri menkul açık uttu ... 111a

U7le ve ilJı: takaiti pefln ıert kalam üç HDe11k takaitı. ve " 1 112 faize 
tabi olmalı: IU'tb'le atılacakbr. 

İhale U.1M1 paurt,eei ıtlnf1 •at ondadır. MOza7ede m'UIDda wrl· 
len bedel mukadder lu;ymetl pçt.fli takdirde taliplerin depodt.Janm 
J'ÜZde 7irmi nısbetinde arttırmaları ve mtlhQr Jı:ullmıatılarm matıtlrlerl· 
ni noterden tasdik ettirmeleri llzımdır. 

lsteklllerin peJ' akçesi, niltua tezkereıd ve Qç lDt'a totGlrda birlik• 
de d~ar oldutu son ~blbiye- racat kadar kolay olmadııun yu. Slovakyadan 300 ton civi ıipari• 
tin Galatasaray önünde de teker- karıya yudıbmız için. bu mev- etmiftir. Yakmda ıelecektir. ·İn
rür etmemesi içJn klüp dahilinde zuu bir daha ~1trar etmiyoruz. Rfltereden ıelen 15 bin sandık te-
büyük bir faaliyet ve endi$e Rö- Muınafih i*ilitın .Uç olmasına neke, -petrol kumpanyalarına ve- R 1 5 d 
rülmektedir. Dun akşam Fener- ratmen, memleketimizde ithalat rllmiştir. Kahveye ıelince, Port Bugün A s inema a 
hah~ teknik komiteai ,fotbulcü- mallaı;ı üzerinde bir yokluk his- S.U.te.•w1111an 40 bin ~·1' bh-

te tubemiz emllk servlaine müncaatlan. <• - 1170) 

J.erle bir hae!>'Nıldt bt.all&QQl~ ve eectildW de vaıu delildir. Yedi- ve. ;vmM• memı.etimia .eıe. M O 1 • SAIAHSIZ 111 
takımın teşekkülü hakkında ff. 'kule deri hbrtkalan dışardan cektlr. Bundan bti.skll Avustralya. I 
kirl~r t~"ti edilmifıiı' Bu hafta ham deri R8lemiYeceiini cij.işüne- ya.20...bin liralık ham deriı1i~ Hoıiae l'eıinde Af i GI CIS 
Fener takimuun tatmin ed(cı bır rak endi~ etnıi41erdi. Halbuld edilmiştir. Bu mallar da Basra PETER LORU • CHA1UJ!S BOYER -
oekilde tertip edileceii ve muvaf- bu sene fazla mikdarda kesilen yolundan beklenmektedir. 1 MARY MAGUIRE IRENE D' ... m-a-m-
fak olacatı Fenerliler tarafından sıbr yüzünden, piyasada sıbr de- Hüaegin Avni ...... ___ Framaca sösl8 z afiper Film Bir dea ••••" 
söylenmelı:tedir. rilerinin mikdan aı nl$lır. Bun ,. 

Alıf 111ü-bcıka• dan ~a hayvan sahipleri, deri ,---------------------------•••-~\ u-~c sanayiinm aradıb vuıflara uy-ı Feci bir llubete uirayan MADLEN LA VBBNS'in 
'"9Jla--~ aruında tertip edi· KW1 deri yetiştirmek için-ona •ö- G A i p ı· z L E R len atlf musabakuı bu. pazar sa- re hayVan bellemektedirler. Vak·ı 

bahı Seıef uhaaındaki PoliJıOn- tiyle cenubt .Amerikanm kalın 
da yap~acaktır. Müsa~ya her ham derileri piyasaya ıelcliii için, .ACAIA lal(I AaraTyLanMPlarisOBLeUyNecDaaUi~lndedlr. 
H~evinden be• atıcı lftırak ede hayVan lahipleri hwıu dıilünme- ' 
cektır. Halkevleri bu husuaıa mişlerdi ı YOISA IAÇIRILDI MI 7 
~lıır~llyetJe hazırlık bırııcat; 1 ARA$TllMALAIA MANi OLAN llM01ft7 

Bu haftanuı ihracatı. en ziya- MOCRIMI KiM SAKLIYOR 7 
T•ıt:":..:=~ 20~~:~"0" de, tütün, pamuk, tiftik ( KRISTINA 50 DERIAUM ) 

HOMIYET AltARTMANI maddelerine inhiur etnıekteydi. 
Yazan: ledat alm•vl Tütünün birinci derecede milfte- n OJDHaD bu heyeeanh ftbal * * rili Mllll' ve tnj(ilt.ere. ikinci de- IU Alf AM IUYOI IUC GECI de 

laTIKLAL CAD. KOMIDI KlaMı recede m(lfterili Almanyaydı. sinem. 1 ı n da 
Bu üpm saat 20.ao da Yuplavyaya bir b~uk mil- C A R K S e y r e d e r e k b 11 

yon liralık pamuk satılmıştır. Ti· ı y s ı r r ı anlıyacWlnıs. 
DA D 1 caret anlaşması mucibince bu Suarede ~rlel' numaralıdır. 

memlekete bir buçuk milyon lira- ~------------•-•••lliıiiiiiiıiiılİlliılıillllllllllllll•••••••~ 

Kör Ahmet te 11çradı. liye paralan saymağa baflaDllflı. Elleri tesbih 98- 1 U L M A C A 
- Ne var una? itiyor gibi alışlk hareket ediyor, ezberJenmif bir 
- Hay, Allah belllını venin ... Kot ulan... dttayı yavqça okuyor aibi atzun Jupudatqordu. 

1 1 1 1 1 Ali omuzundald kepeDeii atap, deynetl kaparak Dudaklan kıpkırmızıydı. Çenber ukalı. rafta JL 1 1 1 
fırı.dl. Bir ,.nc:lmı da Ahmede balafıyordu: nan gaz limbaıının lfllmda boyalı libl ıimllyah r-"!'9WI .... ..-...-~...-.---

- Kurt var ••• Sürüyü kolla! parlıyordu. Sedire baidat kurup oturmu§tu. Sır. 
O kadar hazlı kapyordu Jd, Ahmet, ona yetife- yazan : (.;ematettın Mahir No : 17 tında kahve rengi çuhadan bir elbile vardı. Pek ==için-= :r.=u yaydan sürüyü Ali, ürktü . .,Ellerim ...-u..ın,, diye koyunu AD, lilrüden pek uzakl•pn•meja çalışarak ko. bol k-!~iı ceketinin etekleri, diz kapaklarına 
Ali ,eananrı brfı)amak üzere, liirü ile çablarm bacak1aruun arasma llkıfUnp dlldldl. yunu ajır ap geri çekti. Kurt yaklatmca aopa. k~~a~ mıyordu. Halbuki pantalonunun paçaları, 

aruma liı'mifti .Hem koyunları Ahmede dotru ko- Bir m8ddet karp karpya'durdul.r nnı savuruyor, "beydi ,ıt, kurt haydi ıtt!,, 41ye bilikıs k..ı.aa. ve~ 01~~1undan uzun konçlu melt-
valamak lçJn ~or, hem de köpek gibi ulu· Kurt, bu Hfer ard ayaklan üsb oturmuttu. yalvardıktan sonra hiç faydası olmadıtını bile bL leri tamamıyle gorünuyordu. Siyah fotr, şapkaaaı. 
yordu. Bu haliyle mb bir köpele benziyordu. Çobanın le köpek &ibi uluyordu. Bir aralık dizlerinde gJak ~~ ~:k kasab~~ey~ '!.~kki' "1ahut ta 

B.ııtun hayvanlar, çabbldan IUl'atle unklqtakJa. ıilAbmz oldutuau anJam•ftL Hiç telAf etmiyor, a. bir hararet hilletti. Jliilip yokladı. Avucuna ın.. k~nırdı memur mıu 0 u zaman 
rı b9lde bir tanesi orta Jerde blnufta. rada, nrada, diflerini göstererek hırlıyordu. Bu cak ve yapışkan bir fdy sıvaştı. Kurt, bir vurufta Çoban Ali. "P Sa ılırk bakmak 

1 Bir kere melec:li, IODh çahbk iltikametinde kur öfkeyle IÜl'Ü78 dalmalı akıl etse, wrduju ite.. karamanın kuyruğunu paralamıftL Kan akıyor. diye gözlerhd - ~al~yordu. ~:S.~ ~ 
dun arkumdan kOfllU)'a bqladl. yunu parJaçalardı. du. Hali bacakları arumdan kurtulup kurda kot- tarafınd I akın diz .. tü t ....... R 

Ali, canavar tarafından lld'llan koyunun korku· Ali tehlik~ .;aı.ır.1 halde bunca senelik çoban mak için debelenen koyunu tartakladı. " a , oca a Y , ' ua ., o umı...,..... ıza 
dan ne yapacağmı ..,.ıuU eberiya Pilli~ kot- • •J• ML ... • ..... A1 ... ..,_ rezili .& 1 ... .ıı..- rezili Namua et. Bey: Otur ... Haydi otur ... ,, diye wv ettlll lçJn •-•~- ... -. 

1 
-= • _ +.·""•"'" bi}AHH i in ı..-+ etmeci kalma d"..w' namUIUDa yectiremeıdlllnden bet, altı, hat.. oı? - ~..... .. "'-JI-....• ... memnundu Fakat luDu1damaia mkıldıimdan ----.- • 

• ..__.u .,.. .. ç U.J• .... ctılllkai: i: ~·- bet uran karp &ozü ıorerek bir koyun veremi. maem vallah!, bilWıi seni veririm fUD8 ... Valla. Buzlu kürt
0

kiliminJn üzerinde kalan baldırlarım- Arapça 3 - Uzakhk • 11· f:1a kiiqaelenne bef, on• ' oyuna yetifip yordu. Bir kaç kere havladı ve delneli savurdu. hi, billihi vmrim! lamaja bqlalDlflL ye - Bir ı:_etık 4 - Olur mu? mi-
~ ~:::ı:tı::tm meleyerek bill ileri ._ Yolda 1aDCılanıp birdenbire ölen köpeii <Alaı> sağ Kurt, tren yoluna b~ ~rini bırakmadı. Kapmm solunda, Rıza Beyin dört oilundan en nasına gelir • ~yalı 5 - Zeki 1a 
~ ~ dolzu ptmek istiyor, çırpmıyordu. olaaydı, tunun boiazını ııktı mı, öldürürdü. CllllL ~~~a ~jun'kı kılıp b::k penç~li ayaklarını küçüiü Hüseyin Bey ayakta, hizmet bekliyordu. hibi - Bir erkek mm 1 - Bir ha-
~var da, altı, yedi adım ötede dUl'mUftu. A7, vara belli etmemeğe çalıprak koyunu bacaklan ıuruye ye ça arın ar ma pç · Ellerini ,Obejine kavuıturmUf, aözlViıı.i ayakla- life • le, beraber '1 - Yemeidıen 

lfllmda ıözleri kırmm kumızı parlıyordu. aruında tekrar arkaya arkaya yürüttü. Likin Ali, bu oyuna aldanmıyacak kadar mta rının bumuna dikmişti. Dejnek pbi ınce ~kla- emir • Şart ..wı _ Bayram 
1 

_ 
Ali, toyunu daha sıkı tutarak topUmı savurdu. AralanndaJd mesafe biru açılınca kurt, dört .a. çoltandı. . .. .. .. . nna ıumıkı sanlan kilot pantalonunun altında Bir nakil ....... 9 _ ~Oellir. 
Sopa havada vuıtıyarak dönünce kurt, bir~ yağı u.tüne kalkarak uludu ve diflerini ıasterdL Koyunlan denız kenarına indirdi. Surunun bır kırmızılı, mavili yun çorapları, Aliyı ,..nacak ka· 
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den kurtulmala çahpJardu. pracaktı. bnpk bir mesele düf(lndü: 11Koyun kısmı f~ kemerli burnuyle babuına gok beulfardu. Bu Iaiıla 8 _ Adaleli 9 _ llWltf 
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. Türk • Sovyet 
Tebliğine 

Dair Tefsirler 
ye Vichy, 27 (A.A.) - "Ofi,, Dele

becque, Türk - Sovyet deklaras
J'onu hakkında "Action Fran -

ga•~aise,, gazetesinde şu satırları 
Yazıyor: ·'Sovyetler Birliği Tür -
ıkiyeye, Polonya gibi, yapmıya
~ağını ve kendisine tam anlayış 

er.göstereceğini temin ederek bita
hıf kalacağını teahhüt etmekte -
tlır. Bütün bunlar pek tehlikeli 
~eyler değildir. Fakat bu işde doğ 
Udan doğruya menfaattar ve a

lakadar olan Türkiye memnun 
dri.ınüyor. Bu çok iyi bir şey, 
ıyasetli kimse azla iktifa ctmesi

hı bilir.,, 
"Joı...: - Echo de Paris,, de bu 

husustaki makalesini şu satırlar
la bitiriyor: "Ekseriya kanlı sah
helere şahit olan Balkan satran -
c,ında hakim taşların vaziyetleri 
Şte budur. Şimdi oynamak sı

tası Stalindedir. Henüz parmağı
nı yerinden oynatılacak taşın ü-
terine koymamıştır. Stalin oyuna 

e<iştirak etmemekte, sakit sabırlı 
a)ır surette eğilmiş oyuncuları 
erfeyretmektedir. Onları ihtimamla 
alakip ediyor ve ilhamlarda bu -

·- Junuyor. Fısıldayarak ilhamda 
r bulunmak oynamak değildir.,, 

- iş Bankası idare 

Heyeti Toplandı 
(Başı 1 ıncideJ 

rrevkalade umumi heyet 
içtimaının oplantısı 

• Hissedarlar fevkalade umumi 
heyet toplantısında ise, banka e
ıas nizamnamesinin bazı madde
erinin tadili hakkında idare rnec
Jsi raporu ve bu rapora ilişik ta
lil teklifleri okunarak müzakere 
ld.!miştir. Bankalar ve devlet mü 
ısseseleri memurları barerr. ka
~unu mucibince esas nizamname
le yapılması icabeden bu tadiller 
ımumi heyet tarafından tasvip 
ıiunmuştur. 
Toplantıların sonunda banka i

lare meclisi reisi Ahmet Nesimi 
iayman hissedarlar umumi heve
~nde mesai arkadaşları hakkın
a izhar edilen takdirlerden do
llyı şükranlarını beyan etmiştir. 

llal.atya fabrikaları umumi 
lıeyeti toplandı 

Ankara, 27 (A. A.) - Malatva 
aez ve İplik Fabrikaları T. A. ·ş. 
murni heyeti içtima ederek şir
etin 1940 senesi faaliyeti ve a
ınan neticeler tetkik olunmuş. 
Lir. Birinci işletme senesini idrak 
tmekte olcı.'1 Malatya fabrikasiy
e Adanadaki mensucat, cırcır ve 
•rcse fn'Jrikalarının 1940 senesi 
alışmaları neticesinde: 
'edi n.!lyon 382 bin metre muh
elif renkli kasarlı ve iakarlı mer. 
Lıcat. üç milyon 863 bin kilo 
nuhtelif numaralarda iplik mal 
re iki milyon 600 bin kilo koza 
ıe kiitlü çırçırlamış, iki milyon 
185 bin kilo pamuk preselemiş
.ir. 

Fabrikalar imalatında milli mü 
lafaa ihtivacına da büyük bir yer 
lyrılmıştır. 

Bu sene zarfında 4 milyon 
156 bin liralık pamuk ve muhte
if ham madde istihtak edilmis ve 
İrket bu devre mesaisini 363.000 
ıra karla neticelendirmiştir. 

-----v--
Amerikaya Sipariş 

S:dilen Makineler 

Basraya Geldi 
Ankara. 27 (TAN Muhabirin

~en) - Amerikaya sipariş edil
'niş olan ziraat makinelerinden 
loo Milver makinesi Basraya 
(elmiş ve tesellüm muamelesine 
~aşlanmıştır. Bu makineler, bu 
lyın ilk haftasında memleketimi
'e getirilecek ve derhal ayrıldık
arı mıntakalara sevkolunacak> -
.ır . Diğer ziraat makineleri de 
Pı.merikadan üç vapurla yola çı. 
~artılmıştır. Haziran ayı icinde 
'l'lemleketimize gelecektir. Ziraat 
Vekaleti, bu makinelerden bu 
iene daha çok istifade etmek i
~in pratik tedbirler almaktadır. 
ı-ıer sene bu makinelerden bir 
~iktar daha ~etirtmek suretiyle 
l'l'ıemleket zeriyatında bu usulü 
htıkim kılmıya çalışacaktır. Kom 
:>inalar idaresi bu sene Orta A
rtadoludan başka Urfa ve Diyar
Oakır mıntakalarında da faali -
"ette bulunabilmek için tetkik
ler yaptırmaktadır. Bu işle meş. 
Rul olan memurlar Ankaraya 
~öndükten sonra bu iki vilayete 
de bir miktar .. nakine gönderile
'~ir. 

--~~-.>--~~-

İcra Vekilleri Heyeti 
Dün Toplandı 

Ankara, 27 (A.A.) - Icra Ve
Dtmeri heyeti, bugün Başvek!l Dr. 
;l{efik Saydam'ın rıyasetindeki 
11-ıaftalık toplantısını yapmış ve 
ıtuznamesinde yazılı mesaili mü -
ıctkere ve tetkik etmiştır 

---~~-- •• ·• 1 
. ~ .... . 

Yugoslavyada 

Mihvere Muhalif 

Yeni Hükumet 
(Başı 1 incide) 

saya oturduğu zaman, kalemi bir 
kaç defa alıp bıraktığım, ve ade
ta kendi idam hükmünü imzala
yan bir mahkum gibi hareket et
tiğini söylemektedirler. 

Fakat Tsvetkovitch ve Marko
vitch 'in vicdanlarını zorlıyarak 
imzaladıkları bu vesikayı istik
lali için kan dökmüş olan ve bu 
uğurda hiç bir zaman dövüşmek
ten kaçmamış bulunan Yugoslav 
milleti bir türlü hazmedememiş
tir. Lokomotifçiler, Vekillerini 
Viyanaya götüren treni hareket 
ettirmek istememişler, geneler 
İngiliz ve Sovyet sefarethaneieri 
önünde nümayişler yaparak İtal
ya ve Almanva aleyhinde teza
hürlerde bulunmuslar, bir çok 
yüksek zabit ve memurlar, pro
testo makamında vazifelerinden 
çekilmişlerdir. 

Ve nihayet bu milli tezahürat 
Kral Naibi Prens Paulle, üçler 
paktına iltihakı imza eden hüku
met azasının çekilmesini mucip 
olmuştur. 

* * 
G eneral Simovitch'in riyase

ti altında teşekkül eden 
yeni kabine bütün muhalif parti
lerin liderlerini bir araya toplı
yan milli bir temerküz kabinesi
dir. Hırvat lideri Maçek kabine
de kalmıştır. Mihvere iltihak a
leyhinde bulundukları için bir 
kaç gün evvel i. tifa eden ziraat 
ve adliye nazırları ile Moskova 
sefiri kabineye alınmışlardır. Bu 
suretle Hırvatlarla Sırplar elele 
vererek pakta iltihak aleyhinde 
birleşmişlerdir. General Simo
vitch Alman ve İtalyan aleyhtar
lığı ile meşhurdur. Kabine, heye. 
ti umumiyesiyle, Mihvere iltihak 
aleyhinde bulunan kimselerden 
mürekkeptir. 

$u halde yeni kabinenin siya
seti de Yugoslavyanın istiklal ve 
tamamiyetini korumak. Mihvere 
girmemek, icap ederse silaha sa
rılarak vatanın istiklalini müda
faa etmek olacaktır. 

Yuıroslav milleti bu hareketi i
le istiklfiline ne kadar bağlı ol
duğunu, tazyika boyun eğmiye
ceğini, ve Mihver devletlerinin 
bir uşağı olmaya tenezzül etm.iye
ceğini isbat etmiştir. 

Bu vaziyet karşısında Alman
ya ne yapacaktır? 

Dün Berlinde hariciyenin fikri
ni soran;,"ecnebi muhabirlerine, 
simdilik mütalea beyanından iç
tinap edilmiştir. Demek Berlin 
daha kararını vermemistir. Fa
kat Yugoslav milleti tarafından 
gösterilecek mukavemetin Alman 
yanın Balkanlardaki planını alt
üst edeceği muhakkaktır. Von 
Ribbentrop, Yuı;ı;oslavyanın üçler 
paktına girmesi merasiminde irat 
ettiği kısa nutukta. Almanya
nın Balkanlarda sulhü muhafaza 
dan baska bir eave takip etmedi
ğini, kücük milletleri kendi- mak
sadına alet olarak kullanmadığı
nı söylemisti. Yugoslavya üzerin
de şimdi askeri bir tazyik icrasına 
teşebbüs ederse, harbin Balkan
lara yayılmasına bizzat kendisi 
sebebiyet vermiş, ve bu suretle 
de bu iddiasını inkar etmiş ola
caktır. Fakat Yugoslavyada Mih
vere muhalif bir hükumetin mev
cudiyetine müsamaha ile bakma
sı da mümkün değildir. Onun i
cin Almanya müşkül vaziyete 
düşmüştür. 

Halifax Diyor ki: 

- - - - - - -

Deniz Harbi 
(Başı 1 incide) 

tadır. Bu muharebe halen veril
mektedir. Bu muharebe, Okya
nusun iki tarafındaki iki büyük 
rr~ıletin hayati menfaatleri ile a
lakadardır. Uzun aylaı: geçmeden 
bu muharebenin kat'i surette ka
zanıldığını sj.zlere bildireceğim
den şüphe etmiyorum. 

Fakat karşılaştığımız başka 
güçlükler ve başka tehlikeler de 
vardır. Muvaffakıyetsizlikler ol
maksızın yalnız muvaffakıyetler 
bekli yemeyiz.,, 

/ .ngilterenin harp gayeleri 
Churchill, bundan sonra, harp 

gayeleri hakkında muhtemel bir 
deklB.rasyon YC\Pılması meselesi
ne temas etmiş ve demiştir ki: 

"Böyle bir deklarasyon. bul!ün 
ancak umumi hututu ile yapıla
bilir. Milli birliği temin etmek ve 
memleketin etrafını saran tehli
keleri karşılamasını mümkün kıl
mak üzere riyasetimdeki hüku
met teşekkül edeJi hemen hemen 
bir sene olmuştur. Bu hükumet. 
devam ediyor. Hiç bir zaman bu
l?Ünkü kadar kuvvetli ve hül!iin
kü kadar ümitle dolu bulunma
dık. Milli birlik idame edilmis ve 
kuvvetlendirilmiştir. Bütün mem
leketler, tehlike saatinde hareket 
tarzı hakkında misal vermis bu
lunuyoruz. Şeytanı ayaklarımız 
altında ezinceye kadar milli }jirli
~i koruyacağİz. Milli birlik me
nafii sebebiyledir ki. bir harp ga
yeleri veya sulh gayeleri katalok
ları vücude getirmekten imtina 
ettim. Herkes niçin carpıstı{?ımı
zı pek iyi biliyor. Fakat, fikrim
ce tahmin edilemez bir devre so
nunda meselelerin hakiki hal su
retlerinin ne olacağını böyle bir 
katalokta bildirmeye teşebbüs e
derseniz, o zaman göreceksiniz 
ki umumi hutut sahasını terke
derek hararetli münakasalar sa
hasına düşeceksiniz. Bu ise, halen 
v:, ... pmakta olduğumuz ~ayretlerin 
aİeyhindedir ve memleketimizin 
menfaati için böyle bir hattı ha
reket alamayız.,, 

Churchill bundan sonra, İngi
liz - Amerikan muhaberatında 
yer almamış olmasına rağmen 
Roosevelt'in de ayni fikirde oldu
ğunu kaydetmiş ve demiştir ki: 

"Roosevelt, Winant'ın vazife
sinden bahsederken, Hitlerin mağ 
lubiyetinden evvel sulh hedefle
rinden bahsetmenin bir seye ya
ramıyacağını bildirmiştir. İktida
ra geldiğim zaman, mağlUp edil
mez bir itimat hissiyle meşbu
dum. Bugün de bana ilham ve
ren ayni rnağlUp edilmez itimat 
hissidir. O zamandanberi İnııiliz 
hava kuvvetlerinin parlak başa
ı:ıları sayesinrte. Hitlerin istila 
~1lanlarını akim bıraktık. Aman 
vermez hava bombardımanlarivle 
memleketimizin sivil halkını tet
hiş etmek ve korkutmak teşebbü
sünü akiın bıraktık. Bu manasız 
ve müstekreh teşebbüs, bütün 
milletimizin sarsılmaz cesareti 
sayesinde muvaffakıyetsizliğe uğ. 
ramıştır. 

\İngiltere, zannederim, hal için 
kendi kendisini kurtarabilir. Fa
kat insaniyeti ve Avrupayı Hitle
rizm tehdidinden kurtarmak ve 
milletlere yeniden terakki volla
rını açmak için, İngiliz dili ile 
konuşan dünyanın heyctı umu
miyesinin müşterek ,gayretleri la
zımdır. 

Netice olarak, geriye doğru ba
karak kuvvetimizi fa7lnlastırmış 
ve bizi muvaffakıyet yoluna gö
türmüş olan bu hadiseleri miita
'.0a edersek, şu ciheti müşahede 
etmemiz icabeder: Memnun ve 
minnettar olmamız için çok iyi 
sebepler vardır.,, 

(Bası J incide) 
Lord Halifax, sözlerine şunla- Ma+suoka Berlinde 

rı i~av~ etmiştir: . . . (Başı ı incide) 
"Ingıltere ve Amerıka bırbır- , 

!erine bağlı kaldıkları müddetçe Nazırı ıv:a~suok~ yı bu sa~ah. k~
diğer milletleri bir mıknatis gi. J bul etmıştır. M~~akat samımı bır 
bi demokrasiye doğru çekecek- do_stl_uk havası ıçın~.e cerey.~n. et
lerdir. Eğer Almanya da işbirli- nııştır. Sa~tl~~ce suren mul~kat 
ği yapmak isterse İngiltere onu e~~asında uçlu pa!<t çerçevesı da
dışarıda bırakmıyacaktır. Ancak ~ıl~n~:. ~lman. - Italya'?: ~-Japon 
Almanyanın dünya sulhünü boz. ışbırlıgı __ ıle _alakadar bu~un .~.~
mıyacağına emin olmak lazım- seleler uzerınde tam bır goruş 
dır ve bozması için de ortada bir mutabakatı hasıl olmuştur. ~l -
sebep olmamalıdır. İngiltere in- man Haric.~y; Nazırı Von Rıb -
tikamcı bir sulh istemiyor. Fa- bentr?P mul_akatt?n sonra Japo~ 
kat Almanyanın cıkardığı bu - hey~tı şer:fı~e hır kabul resmı 
günkü harbin ileride tekerrürü- tertıp etmıştır. 
ne m_ani o!acak tedbirleri almak Berlinde bir konferans 
em_elındedır.,. " N B 
''lngiltere 1912 yılına tam .Berne. 27 (A.A.)_ - D. · :." 

· • . Vıchy'den alınan bır habere go-
ztımatla bakıyor,, re, Japon maslahatgüzarı Ha~a-

Londra, 27 (A.A.) _ Deniz da salı günü Amiral Darla~ ıle 
Ticareti Nazın Cross dün söyle. görüşmüştür. ~a-~lah~tguzar. 
diği bir nutukta demiştir ki: Matsuoka'nın davetı uzerıne de.r. 

"İngiliz hükmeti 1942 senesi- hal ~erline harek~t ede_cektır. 
ni itimatla derpiş ediyor. 1942 Berlınde Matsuoka nın rıyase -
de kudretimiz denizlerde ve ha- tinde ~ı=ıponyanın .. Fr~nsa. ~l .
valarda pek cok artacak, düşman maı;ya, .. Italy~ ve _Turkıyedekı s~
ise bazı iptidai maddelerinin yası mumessillerı arasında bır 
yokluğundan sıkıntı çekecektir.,, toplantı yapılacaktır. 

Cross, ticaret filosu seviyesi- * 
nin şimdiye kadar hemen hemen Roma, 27 (A.A.) - "D.N.B.,, 
oldu~ gibi muhafaza edilebildi- Matsuoka 31 Martta Romaya 
ğini snvlemişitr. muvasalat edecek, üç gün kala-

Yeni gemi in§aatı caktır. 
Londra, 27 (A.A.) - Bahriye ;,:;;~========== 

Nazırı Alexander dün şu beya. harp gemilerinin sayısı iki mis
natta bulunmuştur: linden fazla artmıştır. Çok mik

"Son altı ay zarfında İmpara- tarda ticaret gemileri için de si
torluk tersanelerinde inşa *1ilen parişler verilmiştir 

- -
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C.hurchil Müzaheret Belgrad'ta Hükumet :_i~=~a:ir ~~ra~n ~::a~~~u :e~: Dünyanın Sivasi 

Vadediyor 
(Başı l incide) 

bütün yardımına mazhar olacağı 
gibi, Amerikadan da mümkün o. 
lan bütün müzahereti görecek
tir. İngiliz İmparatorluğu ile 
müttefikleri, Yu.({oslav milleti -
nin davasını da kendi müşterek 
davaları yapacaklardır. Kati za. 
fere kadar beraber yürüyüp be
raber mücadeleye devam edece
ğiz.,, 

Londrada tefsirler 
Londra, 27 (A.A.) - "A.F.İ.,, 

Yugoslavyadaki hükumet darbe
si, burada sürprize benzer bir 
heyecan uyandırmıştır. Su farkla 
ki, bu defaki sürpriz, Almanlara 
müsait değildir. Bununla bera -
ber vaziyet henüz müphem te -
lılk.ki edilmektedir. Herkes Kral 
Petro'nun arkasında bu işi idare 
eden şahsiyetin kim olduğunu 
merak edi-.•or. Herkesin merak 
ettiği diğer bir şey de, haberin 
Berlinde nasıl karşılanacağıdır. 
Berlindeki ilk aksülameller pres 
tijini kurtarmak arzusunda ol -
duğunu ve yediği darbenin tesi
rini inkar etmek istediğini gös
termektedir. 

Bu hal Londra diplomatik malı 
fillerinde Almanyanın Bel.ıı;rat. 
ta nizamı iade için bir karar al
makta tereddüt ettiği şeklinde 
tefsir ediliyor. Şiddet kullanı
lırsa, Yugoslavyayı İngilterenin 
kucağna atmak ,gibi ani bir ne. 
tice verebilecektir ve öyle anla
şılıyor ki, vukubulan bu inkişaf 
Berlinde hiç beklenmedik bir 
şey olmuştur. 

Y ugoslavyaya verilen 
notaların mana.sı 11e imiş? 

Berlin, 27 (A.A.) - "Stefanı,, 
Berlinin siyasi mahafilinde gaze
teler tarafından sorulan suallere 
cevaben Belgrad hükümetine gön 
derilmiş olan iki notanın Yugos -
lavyanın misaka iltihak etmek 
suretiyle girişmiş olduğu teah -
hütleri hiçbir veçhile değiştirme -
mekte olduğu beyan cdilmi~tir. 
Bu iki nota, bizzat üçüzlü misa -
kın muslihane tasavvuratını teyit 
etmektedir. 

* • 
Berlin, 27 (A.A.) - "Stefani., 

Berlinin salahiyettar mahafilinde 
ecnebi gazetecilerin sormuş olduk 
ları suallere cevaben Yugoslav -
yanın mihvere iltihakını başka 
iltihakların takip edece_Ri beyan 
edilmiştir • 

Çifte Zafer 
(Be.§ı 1 ıncide) 

Habeşistanda, Afrikalı ve Bel
çikalı kıtalar birlikte olarak Gam 
belayı zaptederek Baro çıkıntısını 
düşman kuvvetlerinden temizle
miştir. 

1 ngUizler Libyada 
Açeyla'dan çekildiler 

Roma, 27 (A.A.) - Umumi ka 
rargahın 293 numaralı tebliği: 

Şimali Afrikada ltalyan ve Al
man cüzütarnları Sirtikte kain A-
ceyla'yı işgal etmişlerdir. . 

Şarki Afrikada Kerende şıd -
detli bir muharebe cereyan et
mektedir. 

* Londra 27 (A.A.) - Buranın 
askeri m~fillerinde, Libyadaki 
Ingiliz kuvvetlerinin en ileri ka -
rakolu olan Açeyla köyünün düş
man tarafından işgaline pek az 
ehemmiyet verilmektedir. Bu 
mevkii ufak bir devriye kolu tu
tuyordu. Bu da düşmanın o k~
dar mühim olmıyan kuvvetlerı, 
orasını işgal etmeden çekilip git
miştir. Açeylanın r.Alrr_ıan Afr~ka 
teşekkülü,, tarafından ~şg~l edıl -
diği yolundaki Alm~n ıd~:ası ha~ 
kında, şu cihet tasrih edılıyoı~. kı, 
Londraya gelen haberlere gl,)~·e, 
bu Alman müfrezesi pek nz mık
tarda zırhlı arabaları ihtiva eden 
küçük bir ileri müfrezeden iba -
rettir . 

De Goulle Çad havalisinde 
Londra 27 (A. A.) - Brazza

ville rady~suna göre, Hür Fransız 
kuvvetleri kumandanı General de 
Gaulle halihazırda Fransız hattı 
üstüva Afrikasında Çad gölü mın 
takasında bir teftiş seyahati yap
maktadır. 

l talyan tebliğine göre 
Roma, 27 (A. A.) - "Tebliğ,.: 

Şarki Akdenizde Alman hava 
kuvvetlerine mensup tayyareler. 
sefer halinde bulunan düsman fi!e
milerine hücum etmişlerdir. Iki 
nakliye vapuruna isabetli endaht
ler yapılmış ve ağır hasarata uğ
ratılmıştır. 

Reynaud, 

Hapisten 

Daladier 

Çıkarıldı 
Vichy, 27 (A. A.) - 11Tass,, 

Hapishaneden çıkarılan Reynaud 
ve Daladier şimdi ikametgahla
rında mevkufturlar. Kendilerine 
siyasi faaliyette bulundukları 
takdirde tekrar hapse atılacak
ları tebliğ edilmiştir. 

Darbesi _.,. miş, vaziyeti kavrıyan Naipler is- Manzarası 
tifa etm.işleı:dir. 

Bilindiği gibi, İkinci Petro, mü 
teveffa Kral Aleksandr'ın oğlu
dur. 18 yaşına gelinceye, yani ge
lecek Eylül ayının ortasına kadar 
memleketi niyabet meclisi idare 
edecekti. Fakat vahim olan bu
günkü şartlar karşısında G"nç 
Kral idareyi ele almak lüzuml ı ıu 
hissetmiş ve milletine bu yolda 
bir de beyanname neşretmiştir. 

(Başı l incide) 
budur. General Duşan Siınoviç'i 
yeni kabineyi teşkile memur et -
tim. Allaha ve Yugoslavyanın ıs
tikbaline güvenerek biıtün va
tandaşları ve memleketin rdare e
mirlerini krala ve vatana k:u'şı 
olan vazifelerini üaya davet ede
rim. 

IKINCJ PETRO,, Niyabet meclisi reisi Prens 
Yeni Yugoslav hükumeti Paul ile karısının kaçtığı veya 
Belgrad, 27 (A.A.) - "Avala,, kaçmasına imkan kalmadan öldü

Ajansı bildiriyor: Yeni hükumet rüldüğü söyleniyor. Tsevtkovitch 
aşağıdaki şekilde teşekkül ctmi~- ile hariciye nazırı Markovitch 
tır: tevkif edilmiştir. 

Başvekil: Orgeneral Duşan Si- Yeni kabine azaları 
moviç, Birinci Başve~il ~uavini: ve lıususiyetlel'i 
Dr. Vlatko Maçek, lkıncı Ba:,;ve - . . . . . 
kil muavini: Slobodan Yovanoviç 1 Kral, yenı kabıne~ı teşkıle Orge-

- . .1 . ' neral Duchan Simovıtch'i memur et-
~ancıye. ~azırı: D: .. Monçı o l~ı.n- mıştir. Yeni Baş\'ekil a,,len Sırptır. 
çıç, Dahılıye Nazıiı. Jan Budısa- Geçen harbe ı~tirak etmi§tir. Kendi
lieviç . · si bir müddet hava kuvvetleri ku

Marko Dakoviç de kabineye da- mandan muavinliğini ifa eylemiş, ve 
bildir. Kendisine bir nezaret ve- daha sonra da bu kuvvetlerın başına 
rilecektir. Kabine azası Majeste geçirilmiştir. Bu esnada Yugosla\·ya
Kral Petro'nun önünde yemin et nm hava_ 0 :dusunu tesis, tensik ve ıs
mişlerdir. Yeni hükümet General lah etmıştir .. Fevkalade enerjik bir 

. . . • adamdır. Eskı Kral Alexandr'm sev-
Duşan Sımovıç tarafından sıyası eliği bir askerdir. 
şahsiyetlerle istişare edilerek teş- Birinci Başvekil Muavini Vlatko 
kil edilmiştir. Yeni nazırlar der: Matchek - Aslen Hı:rvattrr. Stephan 
hal vazüeye başlamışlardır. Yem Ruditeh'in ölümünden sonra Hı:rvat
kabine bütün siyasi fırkaların lara şef seçilmiştir. Matchek 939 ta
ikişer .'.nümessilini ihtiva etmek - ri~ine kadac Bel.grad~ n:uhalefet et
te ve bir milli birlik hükumeti ~~ş, 939 ~a Svetkovıç ıktldar mev

ahi etini taşımaktadır Yugoslav kııne geldikten sonra .. yapılan Sırp -
m. Y. . .. .. . Hu·vat anlaşmasını muteakıp kabine
milletını~ bu~n sınıfları ka~!n: ye dahil olmuştur. YinC? yeni kabi
de te~sıl _edılmekte. ~lup huku- nede ayni mevkii muhafaza ctmek
met, mılletın mutlak ıtımadııu ha- tedir. Kendisi Çek mekteplerinden 
izdir. yetişmedir. 
Tebeddülün hakiki. manası İkinci Başvekil Muavini Slobodan 

Belgrad, 27 (A.A.) _ Kabine Sonvanaviteh - Dünyaca tanınmış 
hukuku esasiye profesörü ve tarih 

tebeddülü, tamamiyle dahili bir alimidir. Bu vazifeye gelinceye ka-
mesele olup harici siyasetle bir dar Belgrat üniversitesinde profesör 
guna alakası yoktur. Millet, ira - idi. Aslen Srrptır. Sırbistanda tahs\l 
desini temsil etmiyen bir hüku- etmiştir. Çok yaşlıdır. Dürü~1. bir a
meti kabul edemiyeceğini birkaç damdır, İngiliz dostu olarak tanın
gündenberi ilan etmekte ve hal- dığı söyleniyor. 
km amaline terceman olacak bir Hariciye Nazrrı Montehilo Ml
milli birlik kabinesinin teşekkiilıi nitch - Radikal partisinin şeflerin
nü istemekte idi. Işte vukuagelen den biri olup müteveffa Potehich'ın 

başlıca mesai arkadaşlarından idi. 
tebeddiilün hakiki manası budur Birçok defalar Maliye ve Hariciye 
ve ehemmiyeti bundadır. Nezaretlerine getirilmiştir. Meslekten 

M uazzam nümayişler yetişmedir. Yugoslavyadn Osmanlı ta-

d 27 (AA ) y · ·ı rihini en iyi bilen adamdır. Oldukça 
Belgra • · · - enı mı yaşlıdır. Küçük İtilafın müessislerin· 

li birlik hiıkumeti, muazzam va- den olup, Alman tehlikesini ilk se
tanpt"rverane nümayişlerle kar- zen Sırptır. 1929 da Kral Alexan· 
şılanmıştır. Nümayişler sabah • dre'ın, 1921 kanunuesasisini ilga ede
tanberi durmaksızın devam et - rek yeni rejimi kurması üzerine si
mketedir. Payitaht, emsali gö- yast hayattan çekilmiş, bugüne ka
rülmemiş bir heyecan içindedir. dar bu yolda hiçbir vazife almamıştır. 
Yugoslavyanın başlıca merkezle- _ ~ahiliye Nazırı Jean Bondissavli
rinde olduğu gibi en hücra köşe- gıvıtch - A.slen Sırptır. Mefsuh _de~ 
lerinde de sevinç tamamiyle u- mokrnt ~artislne mensuptu~. Uçlü 

•ct· Ahali vatanperverlik pakta iltihak karar~ meselesı. esna _ 
mumı ır. • . , ,· . sında Sıhhat Nazırlıgından tstıfa ede
heyecanının kuvvetlı. ~a şelen ı- rek bu işe muhalif olduğunu resmen 
çinde Krala sadakatını ve vata- ortaya atmıştır 
na merbutiyetini teyit eden teza- Maliye Nazı~ı aslen Hırvattır. "Nil
hüratta bulunmaktadır. Her ta - tuzlu şahsiyetlerdendir. 
rafta önlerinde bayraklar çekil - Harbiye ve Bahriye Nazırı General 
miş olan alaylar görülmektedir. Bogal Janbilitch - Aslen Sıx;ptır. 
Alayların önünde Kral Petro'nun Milıt~·~ffa Kral Ale~~nı:re•ın en 
portresini taşıyan kimseler ılerle se~dı~ı askerlerden blrı ıdı. yaşlıdır. 
mektedir. Memlekette tam bir sü İkıncı ordu~.a k~manda etınış. olup 

• h'"k"' ·· kt d' son ordu mufettış muav1ni idı. 
kun u um surm.e • e ır. · , Adliye Nazırı Boja Markovitch -
Baş M etropolıdın hitabesı Eski milli radikal partisinin en par

Belgrad, 27 A(.A.) _ Binlerce lak ~in:aıar.mdan biridi.: .. uzun s~ne
insan Sırp ortodoks kilisesi baş ler unı~ersıtede profeso_rluk etmı~tlr. 

1. h · ·· ·· d 1 Maarif Nazırı Mıcha Trıfon 
metrepo ıt ane~ı onun e ı~p .ına Moitch - Radikal partisinin reis mu-
rak Kral Petro ya hararetlı teza- a.-ini idi Tanınmış bir Sırp milliyet
hüratta bulunmuşlardır. Başmet- perveridi"r. Son 50 senede Yugoslav
repolit halka hitaben şu sözleri yada geçen hemen bütün siyası ha
söylemiştir: "Tam bir asır Sırp ki- diselere ism.i kanşmrş ,.e bu hlidise
lisesi ve millet, Karayorgiyeviç'le lerde rol oynamış bir adamdır. 
rin şanlı hanedanına sadakat ve End~st~i Nazırı Andress - Hirvnt
feragatle hizmet etmiştir. Sırp tıı·. 8:?ylu !rrk~sı azasın~andn:. M~

·11 t• · tarih ve şerefinin teh- tchek ın sag elı mesabesındedır. Du-
m.ı e ının il ··ı k b' d d · k"d lik:ede bulunduğu bu ka~'i anda fcJ:u en a ıne c e aynı mev ı e 
hanedanımızın parlak hır yıldı- Nafia Nazm .Mihi Krek - Sloven
zı daha görünmüştür. Genç kral Ierin lideridir. Katoliktir. Büyük nU
ikinci Petro milleti ile beraber fuz sahibidir 
memleketin namus ve şerefini mu Ticaret Na~ırı Cafer - Evvelce de 
hafaza etmek için iktidarı eline Nazır idi Müslümanlar arasında ve 
almıştır. Sırplar! Genç kralıııızm memlekette nüfuz sahibidir. 
etrafında toplanın ve onu koru _ Sıhhat Nazırı ile Münakalat Na-
yun. Kilise daima sizinle bera - ın-ı - Aslen Srrplır. Münakalat Na-

ıı:rı radikal partisinden olup Başve
berdir .,, killik ve Hariciye Nazırlığı da yap
Y edeksubaylan n sadakat i mıııtır. 
Londra, 27 (A.A.) - Belgrad, Ziraat Nazırı - üçlil pakta iltihak 

radyosu yedek subaylar cemi.yeti kararı esnasında da bu vazifede iken 
nin kral Petro'ya bir sadakat tel- istifa eden üç Nazn-dan biridir. 

Yeni kabinede Nezaretsiz Nazır o
grafı gönderdiğini bildirmiştir. !arak bulunanlardan biri de Yugos-
Bu telgrafta şöyle denilmekte - lavyanm üçlü pakta girmesi karar~ 
dir: "Bütün yedek subaylar bti - üzerine vazifesinden istifa eden e~kı 
yük bir heyecanla emirlerinizi Mosko\·a <::efiridiı'. Bu zat. totaliter 
bekliyoruz. Yaşasın kral!., devletlere karşı düşmanlığı ve Rus * taraftarlığı ile meşhurdur. Uzun za-

Belgrad, 27 (A.A.) ·- "D.N.B.,, maıı Yugoslavyaıım en mühim gaze-
b ı tesi olıın Politika'nın bapmuharrirli· Radyo bütüv- ihtiyat şu ay arını 

bugün saat 16 da ordu evınde ya- ğlni yapmıştır. 
pılacak bir toplantıya davet et - Üçlü Paktın akıbeti 
miştir. Bu inkilaptan sonra üçlü pak-

R adyo Gazetesine göre tın akıbeti ne olacak? YuJ!oslav
yadan ~elen haberlerin hic biri 
bu suallere cevap vermiyor. Fa
kat olsa olsa. bu pakt tatbik edil
memek suretiyle mer'iyet m..evki
ine konulmıyacaktır. Esasen baş· 
ka türlü olsa idi, bu inkilap mey
dana getirilmezdi. 

Ankara. 27 (Radyo Gazetesi)
Yugoslavya başvekili ile hariciye 
vekili Viyanada üçlü paktı imza
lıyarak Belgrada döndükleri ak
şam Belgradda; yalnız bu mem
leketin değil, bütün Avrupanın 
mukadderatı üzerinde tesir ede
cek olan bir hükumet darbesi ol
muştur. 

Üçlü paktın Yu_goslavf~ h_al
kiyle ordunun arZ)lsu .r.1eyhıne 
imzaland~t1J1muh\!ttltaıf \ar1:~~m· 
leketin her·ıa"VNfıi\rui'Hflnfa~\!f\Te 
tezahürat vardı, Prens Paule tel
~raflar yağıyordu. Fakat !_>u~a 
rağmen pakt imzalandı. Lakın, 
nazırlar Belgrada döndükleri sı
rada, yani saat 4,30 da Belıııradda 
müteveffa Kral Aleksandrın oğ
ltı idareyi ele almıs vaziyette idi. 

Bu halin evvelden ordu tara
fından tertip edildiği muhakkak
tır. Fakat, o kadar iyi tertip edil. 

Halen Berlin ve Roma sükut e
diyor. ki bu hadisenin buralarda 
iyi karşılanmadığını gösteren en 
kuvvetli delildir. 

Bu hadiselerden cıkan en bü
yük mana. bugün Yugoslavyada 
tekrar müteveffa Kral Aleksan
dr'ın ruhunun hakim oldui!'unun 
görülmesidir. Hadisenin şümul 
ve ehemmiyeti, ancak gelecek 
l(Ünlerdeki vakaviin inkişafı tar
ziyle ;ınlasılacaktır. 

· Yugoslav ordusunun 
bugünkü durumu 

Yugoslavyanın askeri vaziyeti
ne gelince, Yugoslav ordusu bu-

----(Başı Sa. 3 te) 
karşı şeref ve istiklalini koru
yacak bir hükumet teşekkül ede 
ceğini ve bu hükumetin paktı ta
nımıy?cağını ve böyle bir hüki'ı· 
mete Ingiltere ile beraber Arue. 
rikamn da her türlü yardımda 
bulunacağını söylemesi şal aru 
dikkattir. 

Almanya, bu hadise hakkın· 
da, elan süklitu muhafaza et. 
mektcdir. 

Ahnanyanm Yugoslavyaya 
kar~ı bir askeri harekete geçme· 
si, bö~ le bir hareketin Yugos· 
lav ordusunun Yunan ordusu ile 
işbirliği yaparak pek kı:sa bir 
zamanda İtalyanları Anıavut· 
luktan atmalarına sebep olacağı 
için, bizzat Sinyor l\lusıolinin 
istemiyeceği tahmin edilebilir. 

Bununla beraber, Almanya. 
mn, dün:vadaki prestijini ve 
Balkanlardaki kozunu kal bet. 
mekten endişe ederek, yeni hü
kumet paktı tanımadığı takdir· 
de, Yugoshn-yaya taarruz etme. 
si ihtimali de yok değildir. 

Matsuoka Berlinde 

Berlin malıafili bütün Al
man matbuatı ve rad~·o· 

lan, Mös)·ö l\fatsuokanın ziya
reti meselesiyle meşguldiirler. 

Mösyö .Matsuoka bu sabah. 
meçhul askere çelenk koyduk
tan sonra Mösyö Ribbentrop ile 
öğleden sonra da l\lösyö Bitler
le görüşmfü~tiir. Müzakerelerin 
pazara kadar de\'anı edeceği bil
diriliyor. 

Alman ka:vnaklarına göre, 
müzakere me~zuunun esasını 
Amerika teşkil etmektedir: A
merikanın aldığı son ,·azi)·et Ü· 
zerine l\lihver devletlerinin hat
tı hareketleri ne olmalıdır? A
merikayı İngiltereye yardımdan 
menetmek için ne yapmalıdır? 
Amerikaya karşı müştereken 
harp mi ilan edilmelidir? 

Mös~·ö Matsuoka ecnebi gaze
tecilerine yaptığı beyanatta: 
Mihver dedetlerinin, İngiltere
nin bilhassa Amerikanın harbi 
uzak şarka yaymasına mani ol
mak için birleştiklerini ve bu 
hususta lazım . gelen her tiirlü 
tedbirlere baş vuracaklarını: ye
ni nizamı gerek Avrupada ''e 
gerek uzak şarkta muhakkak su. 
rette kuracaklarını: Almanya
nın kuvveti sa) esinde İngiltere
yi muhakkak surette mağlup e
deceğini ''e bu hususta Japon
)'anın kendine diisen vazifeyi 
yapmrlktan çekinmiyecetini söy 
lerniştir. 

Yugoslav hlikumet darbesinin 
Japon Jıariciye nazırını endise
lendirdiği ve Bcrlinden ayrıl;r
ken daha mülayim bir lisan kul
lanmaya mecbur edeceği tahınin 
edilebilir. JJI. ANTEN 

gün Balkanların en iyi teçhiz e
dilmiş ordularından biridir. Tam 
bir seferberlik esnasında 32 tü
men asker cıkarabilir. Halen 800 
bin kişi silah altındadır. Bu, ol
dukça büyi.ık bir yekundur. Yu
goslav erleri, dünyanın en kah
raman ve en fedakar askerlerin
dendirler. Büyük harpte Sırp
ların _gösterdiği yararlıkların mis
line az raslanmıstır. 

Şimdi silah aİtında bulunan 
kuvvetlerin en mühim kısımları. 
Memleketin cenup tarafında ya
ni Üsküp ve Manastır bölgesin
dedir. Bunun manası toplu bu
lunmak ve icabında Yunan ordu
su ile işbirliği yapmak içindir. 

Maamafih cenuptan bir Alman 
taarruzunu karşılamaya epeyce 
hazırlanmış olan Yugoslavyanın 
memleketin diğer kısımlarında 
da tertibat aldığını söyliyebiliriz. 
Esasen Yugoslavyanın şimal hudu 
du ile Bulı;?ar hududu çok arızalı
dır. Şimalde asılması müşkül ne
hir \"e ırmaklarla tabii gecitlcr 
ve Bulgar hududunda yüksek dağ 
lar mevcuttur. 
Macar hududunda vaziyet 
Budapeşte, 27 (A.A.) - "D.K 

B .. , "Pester Lloyd,, gazetesi ya
zıyor: Bir ajans, Alman diplo -
masisınin Macaristan ordusunda 
büyük mikyasta terhis yapılma -
sını ve Yugoslav hududuudakı 
Macar kıtaatının geri çekilmesinı 
temine çalıştığı hakkında bir şa· 
yia yaymıştır. Macaristanda Al -
man diplomasisinin bu kabil 
gayretleri hakkında hiçbir mallı . 
mat yoktur ve bu kabil gayl'et· 
ler imkansızdır. Zira Macari$tan 
seferberlik yapmamı~tır. Keza Yu 
goslav hududundan da kıtaat ç:e
kilemez. Bu hudutta hudut mu
hafızlarından başka kıta yoktur". 

* Sofya, 27 (A.A.) - "D.N.B., 
Hava generali Löhr, Bulgaristan 
da bulunan Alman hava kuvvet· 
!erini teftiş etmek üzere dün Bu 
garistana gelmşitir. 
A.nkaradaki sefarethanedc 

yapılan merasim 
Ankara, 27 iT AN) - Canka 

yadaki Yugoslavya büyi.ık elcilı 
ğine bugün bayrak çekılmis yenı 
kralın resmi merasimle şeref kö
şesine asılmıs ve etrafı çı~eklt•r
le süslenmiştir. 
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SATIŞ ILANI 
Üsküdar icra Memurluğundan . 

Hamza Hüsni! tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 26643 ilcru no.
marasiyle borç alınan paraya mukabll birinci derecede ipotek aösteril
miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satdmasma karar verilen ve ta
mamma ehlivukuf tarafından (3000) lira (00) kuruş kıymet takdir edil
miş olan Kadıköyünde Osmanaia mahallesinde Yofurtçu park cadde
sinde eski 84 yeni 82, 84 kapı ve 84, 84/l taj ve 11 palta, 65 ada 8 par
fel No. h 616 metre murabbamda bahçeli ahşap evin evsaf ve mesahası 
aşağıda yazılıdır: 

Birinci k•t: Yoğurtçu parkına nA.zır çift kanatlı ahşap sokak kapı

smdan girHdikte ufak bir sora üzerinde iç içe iki oda \•ardır. Bu sofa
dan bir kapı ile diğer ufak sofaya geçilir. Burada bir alaturka heli ze
mini kare.siman döşeli bir mutbak ve muUağm ittisalinde su ısıtma ka
zanını haVi kumasız bir hamam vardır. 

ikinci kot: Ahşap merdivenle çıkılan bu katta yine u!ak bir sofa ü
zerinde üç oda ve bir helA vardır. 

Umumt evıafı: Bina tamamen ah$ap olup yalnız mutfak ve hamamı 
ihtiva ed~n kısım bilAhare kAra:ir olarak bahçe üz.erinde inşa edilmiş
tir. Binada havagazı, elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Binanın kapı, 
tavan ve çerçeveleri yağlı boyalıdır. 

Meaıhı11: Tamamı 616 metre murabbaı olup bunun 57 metre murab
baı bina 15 metre murabbaı mutlak ve hamam kısmı ve 544 metre mu
rabbaı da bahcedir. 

Yukarıda hudut, ev!a.t ve mesabası yaztlı gayrimenkulün tamamı 
açık arttırmaya korunuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma ~artnamesl 3-4-1941 tarihinden 
itı'baren 940/2388 No. ile Üsküdar lcra Dairesinin muayyen numarasın
da herkesin ıörebilmesi için açlkttI'. İU.nda yazılı olanlardan fazla ma
ltlmat almak istiyenler, işbu ıartnameye ve 940/2388 dosya numarasiyle 
memuriyetim ize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u 
nlsbetinde pey akçesi veya milll bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a1Akadarlarm ve irtifak hakkı 
sahiplerinin zayrimenkul üzerindeki haklannı, hususiyle faiz ve masra
fa dair olan iddilarını Jşbu il~n tarihinden itibaren on beş gün içinde 
evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimlze bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kaltI'lar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya i~tirak edenler arttırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu maltimatı almış ve bunları tamamen kabul et
mi:1 ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 18-4-1941 tarihinde Cuma gilnü saat 14 den 18 
ya kadar Üsküdar İcra Memurıueunda üç defa bağnldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
75 in1 bulmaz veya satış istiyenin alacaj:ma rüçhanı olan diğer alacak
lılar bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmi~ ala
caklarının mecmuundan faz.laya ç:ıkmazsa en çok arttıra.nm taahhüdü ba
ki kalmak üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 28-4-1941 tari
hinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar İcra h'lemurlu
ğu odasında, arttnma bedeli satış ist1yenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklıların bu aayrimenkul ile tem.in edilmiş alacakları mecmuundan 
Caz.laya çıkmak şartiyle, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel el
de edilıneı:se ihale yapılmaz. Ve satış talebi dilşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse anetmtş olduğu bedelle al
mıya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi ıün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale ediUr. İki ihale a
rasındaki fark ve geçen (tinler fç:in yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyelimiı.ce alı ... 
eıdan tahsil olunur, (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak: yalnız tapu ferağ harcı
nı, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını venniye 
mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat, ve tanzifat ve dellAliye resminden mü
tevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olma
yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarlda gösterilen tarihte Uııkildar icra memur
tuğu odasmda işbu ilAn ve &österilen arttırma şartnamesi dairesinde sa-
blacatı uın olunur. (2396) 

,, , 
ıTURK. TICAR~T ~ANl(ASI A.) 
k'UPONLU VADt:LI MtVDUAT 

PARAN 1 BURADA İ.(LET 

<fEi 
... -

1 

roh. lıd. lık Tem. 

707,15 53,03 Bebekle Rumelihisan caddesinde 16 - 18 - 20 nu
maralı evlerin yol istikametinde kalan kısım.larmın 
hedim ve tahassül edecek ankazının satışı 

588,50 43,54 Rumelihisarmda Rumelihisarı Bebek caddesinde 3/1 
numaralı binanın hed.im ve tahassül edecek ankazt
nın satışL 

1299,00 97,42 Rumelihisarmda Refikbey caddesinde 87 - 89 numa
ralı evin hedim ve tahassül edecek ankazınm satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminatı miktarları yukarıda yazılı Uç par
ça ankaz satılmak üz.ere ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartna
meleri Zabıt ve Muamelat Mildürlü4:ü kaleminde görülebilir. İhale 14-4-
941 Pazartesi günü saat 14 de Daimt Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
Jk teminat makbuz veya mektuplariyle ihale e;ünü mauyyen saatte Dai-
nl Encümende bulunmaları. (2413) 

1 - ?\ılevcut şartname ve nümune mucibince 1000 metre yeıil, 10.000 
metre beyaz yağlı kanevic:e pazarlıkla satm ahnacaktrI', 

2 - Pazarlık 2.4.941 çarşamba &ünü saat 11 de Kabatasta levaznn ve 
mübayaat şubesindeki alnn komisyonunda yapılacakrt.r 

3 - Şartname ve nümune sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

ttltleri fiyat üzerinden "o7,5 g'Ü\'enme parasi7le birlikte mezkô.r kom.isyo .. 
,, mlracaatları. (2336) 

TAN 

BİR HAKİKA.T! Sayın müşterilerimizin 
nazan dikkatine: 

28. 3. 941 

1 

Baş, Di9, Jı1 ezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kırık'!ık ve Bütün Ağrılarınızı Derlnıl Keaer_ 

lcoblnda iUncı. 3 ita•• •hnablllJ. TAKLiTLERiNDEN SAKININiZ. 
HER VEll'OE rL~.LU l<UTl'LllRI ISRARLI\ ISTEVl'lll 

ı--
Devlet pemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 

~~PARA 
\ BAY.A.T TARIŞININ 

DIREKSİVONUDUR 

" "-"? .. 

' 
iDARESiNi BiLiN 1$ BANKASINDA 
h<RA~iYELf .lj_ESAP t-Ç_AR 

r T. iş Bankası"\ 
ı ı , ~~ .... 

Hesapları 1941 l I 
Tasarruf Kügük 

ODEON iKRAMiYE Pi.ANI i 
Keıideler 4 Sub.ııt, 2 Ma}'la, 1 Atu•- l ! tos, 3 İkinciteırin tarihlerinde ya- •ı 

: pılır. 

İ 1941 ikramiyeleri İ 
1 adet 2000 Liralık = 2000.-Lira i 
3 .. 1000 " =3000.- .. 
2 • 750 ,, = 1500.- .. 
4 .. 500 u =2000.- .. 
8 • 250 .. =2000. " 

35 • 100 u =3500.- • 

1 
80 W 50 W =4000,- H 

300 .. 20 .. =6000.- .. 

-·-.. -·-·····--... ··· .. ·····--· 
KAYIP: Ziraat Bankası İstan.. 

bul şubesindeki 19713 numaralı 
tasarruf hesabımda kullandığım 

. tatbik mühürümü kaybettim. 
Yenisini yaptıracağımdan hükmü 
kalmamıştır. Fatm• Altın 

KAYIP: Boyabat askerlik şu
besinden aldığım terhis tezkere.. 
mi zayi ettiğimden hükmü olma.. 
dığını ilin ederim. 
Boyabadın Asarcık Kııaklı 

köyünden ~ep oğlu Abdullah 
Kabadayı 1316 doğumlu. , _____ , 

PERDE 
VE 

SAHNE 
Aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuası 

çıkaran: Nire Ertuğrol 

Yeni Çıkan Plaklar 

MÜZEYYEN 
27042~ N YAD ELLER 

~ 0o ÇOBAN KIZI 
cKahveci Güzeli filminden, 

(Beste: Sadettin Kaynak) 

AHMED COŞKUNSES 
- Bahriye çiltetelli ıazel 
- Saba gazel 

KORO 
270424 No. ~~;~~: 

HEYETi 

ADAN ALI 

DAGLAR 
VAR 

AZIZ 

- Rumeli prkısı 
- Rumeli şarkısı 

ŞEN SES 

270425 N GELiN AYŞE 
O.NE KARA iMiŞ ŞU 

- Halk şarkısı 
ALNIMIN YAZISl-Dağiprk• 

\ı 
FiKRi T. KARDEŞ 

Otomobil ve Makinist Okulu 

17 nci yılının 94 ncü devresi
ni 11 Nisan 941 de açacaktır. 
MOTÖR DEVRİNDE YAŞIYO 
RUZ. MOTÖRLtl' MESLEKLF 
Rİ TERCİH EDELİM. Tedris u 
sulümüzü, şartlanmızı bilmek 
istiyenlere pro~aın gönderilir. 
Kayıt başlamıştır. 

Bomonti Tram"ay durağı, Ebe 
kızı sokak No. 1 Şişli. Tel: 80259 

Türkiye Cümhuriyeti 

1 Nisanda Çıkıyor. .. , . ZİRAAT BANKASI 
Kurulut Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajona adedi: 265 p Gidin ve Görün ' 
En Makbul ve Değerli 

Hediyeler: 

AGA 
RADYO 

Fevkalade Mükemmel 
Makineler 

EMERSON 
RADYO 

Küçük, zarif olmakla beraber 
büyük kabiliyet 

.Pi K ö P 
Otomatik Plak değiıtiricisile 

Mücehhez 

Bisiklet· Motosiklet 

Çocuk Arabalan 
Ve Pusetleri 

AKORDEON VE 
Alatı Musikiye 

En Güzel Plaklar ve 
GRAMOFONLAR 

Beyotl• 1 tiklat Caddesi 
• /1 

ODEON 
Mağazasmda aablınaktadı1 . ' Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 
Paıardan ba~ka her ıün saaı 
(2 - 6) 7a kadar lstanbul 

Oiva.nyolu No. 104. 

'\ı Tel. 2239~--•I' 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Cı.rut Bankaeında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
a.z 50 Liraıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıatıdaki pli.
na cöre ikramiye dairtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 1 
4 " 500 il 2,000 " 
4 "' 250 " 1,000 " 

40 " 100 ,, 4,000 " 

100 adet 
120 " 
160 " 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 " 4,800 t> 

20 .. 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ııaiı 
dii.Jmiyenlere ikramiye çıktıiı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir, 

1 Kuralar senede 4 defa 11 Ey lill, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 
11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

''-------------------------·' 
1 ı• B~~hr~~~ • ~ l J . Doktor ' 

1 
Cildı~• v! zü~rev!e ~te!ss•S> I L.l.BORATUARI 

~muml l<an tahlllltı. P'ren• 
rıvktat nazarından (Wassennar 
11e K.ahn teamülleri) kan k.O 
reyvab ıınlması tifo ve ııtmıo 

.,nstalıkla,., teshlsl idrar baJ · 
ıC1il'n. cerabal kazurat ve IU tab 
dllb. thtra mlkrôlkool busuc: 
asılar tsUh.zan.. &anda Qre. SP 
lfer klorür lıollesterlrı mtktr 

tannı" ta:vtnJ 
!")·~ " .... , l'V.- •1'2 T' .. ı >na~ 

KAYIP: 928 - 929 ders sene
lerinde Galatasaray yedinci sı
nıfından almış olduğum tasdik. 
nameyi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 375 numarada kayıtlı Ali 
oğlu Hasan. 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar
şısındo Posta sokağı köşesinde 

Meymenet apartımanı. Tel:43353 

'· ' · İstanbul 4 üncü İcra Memur_ 
'uğundan: Tan gazetesinin 25-3-
~41 tarihli nüshasının 4 üncü 
;ahifesinin 7 inci sütununda sa
ışı yapılacak şekerlere ait ilan

da 1 inci arttırma günü 28-3.941 
perşembe gösterilmiş ise de cu.. 
ma günü olduğu tavzihan illin o. 
lunur. 

Sahip ve N~şriyat mildürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. S. TAN matbaası 

.H.aydarpa~a ısta.-:.yonunda. mevcut makıne deposunun tevsii ve büro
lar inşaatı işi kapalı 7.arf usulü ile ve vahldi fiyat üzerinden eksiltme
ye konmuştur. Bu işin döşeme betonları için icar eden eski raylar ida .. 
re tarafından verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 160.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname \'esair evrakı Devlet DemJryol

lan Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 8 lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksilbne 14.4.941 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Ankara

da Devlet Demiryolları yol dairesinde merkez 1 inci komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariyle bir
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lAzmı.dtt. 

A - 2490 sayılı kanun ahkBmına uygun 9250 liralık muvakkat te
minat, 

B - Bu kanunun tayin ettıği vesikalar, 
C - Bu ise mahsus olmak üzere Münak.allt VekAletinden alınmış 

ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası için ilıale tarihlnden en az sekiz gün evvel bir isti-

da ile MünakalBt Vekaletine müracaat olunması. (1692 - 2351) ... 
M\llammen bedeli 22.500 (Yirmi iki bin beş yüz) lira olan Sterru

z~syon cihazları ve teferrilatı 5 Mayıs 1941 Pazartesi aünü saat 1~,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktu-. 

Bu i;şe girmek istiyenlerin 1687 ,50 (Bin altı yüz seksen yedi llra elli 
nuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerıni ayni gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
Uı.ı.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire5inden, Haydar .. 
?a,şada Tesellüm ve Sevk Şe!lijinden dağrtılacaktır. (2201) 

* Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları asağ!da yazdı 
dört l'?UP çam ve köknar kereste :ıyrı ayn ihale edilmek üzere 8.4.941 
salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Sirkecide 9 işletme binasında 

A. E. komisyonu tarafından satm alınacaktır. 
isteklilerin ayni gün saat 14 de kadar her grup için ayrı ayrı olmak 

şartiyle teminat ve kanuni vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflarını 
komisyona vermeleri lAzondrI'. 

Şartnameler parı:ı.sız olarak komisyondan verilmektedir. Yalnız 
37281,40 liralık mübayaaya ait şartname 187 kuruş mukabilinde Sirkeci 
\.·eznesinden temin olunur. (2123) 

Miktar M3 

252,08 
330,58 
718,95 
409,24 

Clnıt 

Çam kalas ve azman 
Çam tahta 
:<öknar kalas 
Köknar dilme ve tahta 

Muhammen bedeli 
Lira 

15223,69 
19834.80 
37281.40 
23331,28 

Muvakkat Te .. 
Lir• 

1141,78 
1487,81 
2796,11 
1749,86 

istanbul Defterdarhğından: 
.... 

Sırı No. Nev'i 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

Galata Sultan Beyazıt Mah. 
Mumhane Sok. 7, 9 sayılı 
mağaz.anın 4/14 hissesi. 
(Mübadil) 
Üsküdar Kuzguncukta Hacı 
Kaymak Behlül Sok. E. 98 
Y. 25 No. ev 
Beyoğlu Kaınerhatun Mah. 
Kız.ılcık Sok. E. 9, Y. 25 No. 
evin 6/20 hissesl. 
(Mübadil) 
Asliye hukuk mahkemesinin 
bulunduğu bina bahçesinde
ki büfenin bir senelik icarı. 

Balatta Hacı !sa Mah. Dört
yol ağzı So. E. 72, Y. 115 No. 
dükkAnm 81/600 hissesi. 
(Mübadil) ' 
Sarıdemit !'ilah. Keresteciler 
caddesinde E. 525, Y. 117 10. 
M2 arsa 
Şehremini Uzun Yusuf Mah. 
Suyolcu sokak 12 No. ev 
Ahiçelebi yen! Zindankapı 

Mah. İkinci Kant.arocoğlu 
Sok. E. 16, Y. 3 No. lı dilk
kflnm 2 : 4 hiıu;esi. 

Heybellada eski Arka yeni 
Fatih sokak E. 14, Y. 18 No. 
204 M3 arsa. 

Muhammen 
bedeli Teminatı 

Llra Lira 

4000 

1200 

540 

.-
150 

300 

90 

18 
L 

,...... 
11,25 

12,35 

lholt 
tarihi 

24/3/1141 
- ---~ 

ı .. 
r . 
• L 

.. 
3/4/Ml 164,3~ 

'--- ~-----~ 

r-' 
45 

270 

875 

600 

188,75 

20,25 

85,83 

45 

ll,25 

.. 
-, .. 
• 

,..--.. 

• 
11 

Fener Tevkii Cafer Mah. 
Taşmerdiven Sok. 24 No. e
vin nıstmın 1/4 hissesi. 
Yeniköy Alipaşa Mah. Bağ
lar sokak 9!, No. 2 bek. 8 ar 
tarla. 

404,94 30,37 10/3/941 tari
hinden itiba
ren bir ay 
içinde. 

12 Süleymanlye Mimar Sinan 
Mah. Dökmeciler Sok. 31 No.. 
dükkAn (Milbadii) 

13 Beyoğlu İnönü Mah. Kilçilk 
Bayır Sok. 41 No. 65 M2. ar
sa 

14 Beyoğlu Şehit Muhtar Mah. 
Şakir Sok. 13 No. 52 M2 ar
sa. 

15 Beyoğlu Bülbül Mah. Tene
keci Sok. 12, 14 No lı 119 
~12 arsanın nısfı. · 

16 Üsküdar Validebağı Toptaşı 
caddesi 272, 274 No. lı dük
killın ve hane. 

17 Fatih Merkez Ef. Mah. Bey
lerbeyi arahk Sok. E. 15, Y. 
13 No. lı 11 hektar tarla. 

250 

75 

140 

75 

1040 

200 

.. 
5,83 .. 

10,50 .. 
5,63 .. 

74 " 
15 " 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerden 1 il~ 4 sıra numarasında kayıtlı 
olanlar 24/3/941 pazartesi günü ve 5 ilA 10 numarada yazılı olanlar 3/ 
4/941 perşembe günü açııe arttırma ile, 11 HA 17 numaradakiler 10/3/ 
941 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla haftanın pazartesi ve 
perşembe günleri saat on dörtte millt eml.Ak müdürlüğünde toplanan 
komisyonda ihale edilecektir. Mübadil işareUi emvalin bedeli ikinci ter
tip mübadil tasfiye vesikası ile de ödenebilir. Fazla izahat için milli 
emlAk 4 üncü kalemine müracaat (2099) 

Kadıköy ,· Vakıflar · Dir~ktörlüijii ilanları 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

181 50 

Yukarıda 
94.l pazartesi 
racnatıarı. 

Pey 
akçe•I 
Lira K. 

Semti Numaraıı 

13 62 Üsküdar Atik Valde Osman 37 Bir bap hane 
paşa ı:ıokak 

yazılı hane nçık arttırma He satılacaktır. Taliplerin 14 4. 
günü saat 14 de müdi.iriyet akaret kalemi.ne 1ü~umu mU

(2402) 


