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bitaraflık 
deklarasyonu 

a..h )" a:ıan : ASIM US 
--~~ . llfukJa '- ;"'l'dığı bi n ha~ bulutlan 
a....., ~"'-8 r ll'lıdn Karadeniz 
~ old
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•
11fukla.nnda htr 1.<;ık 

-..:etı.. b; :Bu ı ık Tüı~ve ilf· 
.~ ~ °'''lil . ~ ıı.ı,._""" ~' liz arasmda me, ·cut 
~~ Paktına istinaden 
~ d Atıkara - Mosko,•a 
' t ~ll~kl&,.aı;;yonudur. SO\·· 
~ daııtılll( nln TU rldycye karşı 
~ latty~lfasettnı üpheli gi;s 
'ı,., C:•kt .bir 1nkmı şayiaların 
~~tt(il lçlıı tgı blr zamana tesa. 
~y01111 Ankara - MIW<ova 
~"" tlllJbQ gerçekten ya'km 
~ ı.l'tl ~ hluhafau.<öı bakt· 
~· -1.lu ti bir lhth-acı t-emiu 
"-~iJtıbn~anda TU;k - So\'
't~he Qnun ymlden ku,·. 4S g\j~I bir vestle ter;. 

~~"' '· -
~ ~ ':.i'biniıa ilk günlerinde S ~ bl, rdenbire kararmı,tı. 
' di.i~ karga alık içinde 
~ teı..aa.tt n hirihlrini tanmıl\7. 
~ ile df! • 1'1~1Sf'f ne Türld
~ ~lıcJ &"Yet Birllğlnln 'int.· 
'-.--qo lld e olan bir takmı tıa-
'~le~eıtılcketln dostluk 
~~~ta. t~ ŞliJıhell bir d<'· 
~· 1(08k şt~ dıin 'mı:arada 
--~'- ~ O\'a(la nısça olarak 
~ ~~~n~~ deklarasyonu 
~ ~~erbıı bıuq»e1>ctleriodc 
~ l'ıı.~ t"'ı n t4-, llt ettiği şüp 
~~ _ -.nne kapanu!i, bili-
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Hariciye Vekili 15 günlük 
. . " 

sıyası 

hakkında 
vaziyet 

izahat verdi 
Ankara, 25 ( A.A .) - C. H. P. 

Meclis Gru.pu Umumi Heyeti 
bugün (25;"3 .. 1941~ Sah günU 
saat 15 l.le Reis Vekili' :rrahzon 
Mebusu Hasa:n ~a•nm reiBli
ğinde toplandı: 

Celsenin: açıln\~mı müteakrp 
kürsüye gelen Hariciye :V.e1tili 
Şükrü Saraooğllı; son U günlük 
siyast !hadiseler a.rasn~a bi2i a-

li.kadar edenleri izah ettikten ve 
bu :mevzulara. mllteallik olarak 
söz alan hatiplerin beyanatına 
·ve sordukları suallere ica.bedcn 
ce''Clbi ir.ahatta bulunduk a-ı 
sonra nımemede müzakere ali· 
lecek başka madde kalmadığın
dan saat 16.30 da oel8eyt ııilıa.· 
yet .'V8"ildi. ~ "1tJt So,l et doı;tluğunu 

~ ,._,tııiicacı~ıe günlerinin 
~ «ota ~~Un4' göt\irmüstür. 
~~ ~ 11 

1'ürk e.fkin amu· · ... ,.,..."""""..--~lll'l"""'~~~~"'°~""IİllNll!lll""P""ııırı!IJ!lil!~ 
~-h. rfn bir ~urette rniitc-

~' .._:.{)~17.dir. 
L..~ ,.._111 ::8~' a bit.aran"' 
~ 'l'Urkh·cnlo h.aJd. S Ilı~ ~ğraması 'c 

.~ ... ~)\ iida.faa için kendini 
lL · ~ !rıtıcbnr k-•
~ a..t_: OlcJlıitJ n.nn881,, §al'-
~ ~ bl; ndan bu ı.iyasi 'fi!· 
'-~~ tılh ınılh ~ridlr \"e ya· 
~ ~I tı bozmak maksadı

>tt ~ '-ttt t:° hC'r mcmldccUn 
'6~l li l'Ş1Smda. mHnnunt
~etl~ ile ıtın gelir. 
~&:'11lf t So' l"etlt"rln coğrafi 
~~ t-k f'fldk eden herkes 
'~ ltıııı. :ır edn ki Sovyct.
~lllbıt bo~lki menfaati, ken
' l'L. ~ ~lama sadıkane 
~ ~~Yl'ııınalc lya...ettnde ı:ö
.. ~ ~llıQıda herhangi bir taar-
' lıo ~~t ftıllli müdafaa nzl
~ 1'~ı~~'1nakta d~ğil, hllikls 
~ ~ '1naırtadır. Balkan· 
"iı~l~r "lnlt-kte olan tehll
l. ~ 'l'u \: OSllesile. Sm'} ctlf!r 
~~ ~' :•Yele, Tiirklrenln 
~ ~ ~ rllğinf! karsı h<'r· 
~ "'-flıJc t \'liı; halinde dost1uk 

"la..:~l ci:'natı 'ermesinden 
-........ ~' '- tabii bir hare-

,,bStann 
0rı har· . . 

·ı ıcıye nazırı 

J 
l... •• a ""i°Or\iştü 

'1 Pon · Sovyet 
'•rtıa. 1.. -tt " ""kleniyor 

'-.iııl ~lotof 

istiklal ve hürriyetlerini kahramanca müdafaa 
eden Yunan askerleri her gün yeni yeni muval
fa kiyetler kaz.anıyorlar . Burada bir Yunan hava 
dafi topunu faaliyeti esnasında goruyorsunuz. 

lt-.i l'anıız, Alman, 
l'an el · ı · · k çı erını 

~Oa~ a.buı etti 
'a:or:t>q· 25 ( A,.A.) - Cfi 
~il bati. 
f~ 1n. ~Un C!Ye ~azın B. Mat~ 
~ ~l ~181 v~ ~v~e~ komiserler 
ıı... ~taı~fla 8.ticıye komiseri 
~~ 1nin d~~tığı mUlakat . 
~r. ~ıı eli :17.ır bulunm~ı 

Afrika cephesinde 
inglllz kavvetıerı 

Harara 
ilerliyor 

Yeni ~ ~\>\oe • kkatı celbetmek-
• atı ıafJu · h . 1 r >.{~ e. ı~1::t kaydediliyor şe 1 r e 

•:. ~ vaYI zj Uokanın dönüş- . • ı d • 
~ ~~.aras1nJ'a~ind~n e~:V~l zapted ( l 
~ ış edil a ıç bır müla· 

tıı;:~tta · lira&ın rntyordu. Sonra, Kahire, Z5 (A .. ı'-) - Reamı tebllğ. 
~~ Q, Staı~~ \'Ukubulan mü Trablusgarpta. if'ara değer mühim 
tL. 1 h bu nıu ;n de h::ı.zyr b.r bır ıteY yoktur. 
-... r kat d lcı.lcatııı ehemmi- ı' Erftrede kıta.atımız Keren'in cenu• 

"b, .. alta artt:nınakt.ı- Mı prblainde dli§m.an tarafmdan ya-°'-" aL' da) ...... .a.J•:Jr•J. 

Yunan Kuvvetlerinin 

SOngD 
hOcumu 
Şiddetle devam 

ediyor 

ital ;tanların 
Bir gece hücumu 

püskürtüldü 
Ati~ 25 (A.A.) - Yunan hÜ· 

kümeti namma beyanatta bulun • 
maya memur bir zat pazarteei ak
şamı beyanatta bulunarak ltalyan 
esirlerinden lbir çoklarmm tabii 

(~8-. ..... 4 Mit 

Şemsettin GUnaltay dün onbeş bin lstanbullunun önünde konfera11s verdi - ,_ ~ ,_... ~ _._. ---3-2 .._,, --

Harici telılike, emniyet sa
lıamıza girmiş ve telıditkô.r 

bir mahiyet almıştır 

Türk rnrı1illetinin 
yolu ··birdir 

sn.~ EEBll!MilE IAIWLAIAYIJRDU MÜDAF 
. 

Mihverin hareketleri gösteriyor ki harp _harici kalmak 
ıstıyen· ~illetler de sebepsiz tecavüze uğramaktadır 

DevleUn elyaııt prenslp~rtnı halka 
anlatmak maksadlle tertip edilen kon· 
teraDBlardan §ehrimizde -..ırilme.einc 

karar verilenlerin ilki, dUn saat 17 
de ünlversitc konferans salonund 

Yugoslavya 
mıhvere gırdı 

Anlaşma dün Viyanada 
imzalandı 
-0--

BELGRADDA 
30 bin kişi 
Mihver aleyhinde 

tezahüratta bulundu 

Beyannameler 
da~ ıtlldı 

Yugoslavyanın 
Moskova elçisi 

istifa etti 
(Ya.:Mı _. uncüde) 

ltalyan orduAunda 
istifalar 

Mareşal 
Graziani 

Ve 

Arnavutluk· 
Başkumandanı 

tatifa ettiler 
(YoıtM .. ~) 

14eclla Rela Vekili Şemııeddin Gllnal· 
tay taratmdan Yerilmlıttr. 

Saat 15 ten 1tlbaren Üniversite 
kont~nıruı salonu dolnıağa bqlamt§ 
ve saat 16 da her yer tamamen dol 

muştu . Konferans aaatt geldttl ..,.lrlt. 
üntverıı~te bahçesi ve cadde bmrwlı"'f 
dOlmU§tU. 

(Devamı Sa. ı aü. 3 M ) 

REiSiCUMHURUMUZDAN 
YUNAN MillETi~ E 

İnönü , Yunan milletınin cesaret 
seıamııyor ve sebatını 

Refik Saydam, Fevzi Çakmak ve Saraçoilu 
da sempa tilerini bildirdiler 

AııkJLr&. 25 (A • .\.) - Yunan Mi11' Bayramı mllruuJebeUyle :Re~· 
rumuz ve 'l'ürklyc CJmhurlyetl ( rkAnı kard" ll ve dost Yunan milletine M· 
tUn Türk mUlelinin .ıuyguıruna tercüman olan mesajlar göndcrmif)erdir. 

ReWcuınhur 1,;met lnönU l 'unan Milletine töyle diyor: 
.. .A.aU v~ §arılı Yunan mlllP.Unln bu baynım gtıııUnda, milli ...atelarbı.ill 

ifasında çocuklarının gösterd~ cearet ve sebatı hayranlıJcla RlAmJanuııll 
için bilhaaBI\ zevk duymalttayım •• 

Diğer taraftan J;.'f'ekll Doktor IWtlk Sa~daaa 4la .,..,..ı.ı- .. _. 
ttr.larla llade etmelı.tcdlr: 

Kahranıcm Yunan ınlıletinı.c Milli Baynunını ltuUadJğı bu l'(lnde, dava. 
tarının en haklı \ "C en asili olan lsUklAU uğrunda yaptığı mücadelede ~ 
terdlği cesaret. ve sebal için der.n hayranl•ğımı ifade etmekle bahUyaruıa... 

Genelkurmay Başkanı Mart~ Fcn.1 Çakmak da ~ ..... 

gondermi~tr: 
"Türk Milleti dost ve milttcfık memleketin Milli Bayramına yOnıll lllr

lifl. ile !JUr~k etmekte, ordulannm kahrarnan11ğını .e mJlleUnln .......,. 
kıymeUerlnl h~yranlıkla takip eylemekte ve ona kııJıramanlığma ..,. feda
kArlıklarına lf.yik b~r iatlkbal dilemektedir.,, 

Nlhayct Harld)c \"eklll~I ~l!krü Sanu;oğlu da duyplarmr .. · H~,. 

ifade etmel<tA'.dlr: 
"Dost w.ı mUtte!ik memlckeLln MUli Bayramı mUna&ebeü,te, Lrı.• 

tebriklerimi bildirir ve mllll mtrasuu korumak için ecd&dmm men~ 
~bir pn. ve oeref sayfam iJAvc edl!D kahraman ordwrunu ~eı• _. 

ltunlanm.,, 
(lngtllı: BapekiJI nı Hariciye Veklllertnht tebrjk tll!lsna-- ' .... 

Myfammla bolac'.aklllltt..) 

V AKITın sDrprizi 
Ba balta içinde ae olllataaa blldlrMeilS 
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_H_a_d_y~o_ü_az_a_ı_es~I :;,~~:tk:-:: =· ~~ !~tmşelll Günaltay dün onbeş bin isianbultuiuP' i ıtadısa er dr~ındl 
önünde kon:erans verdi 

1

Yugosıa11yanın ~ "" ''aA- e il M "b m lavyanın üçlü pakta iltiba.kıdır. 
-ıı: .11 uu ta .!I Ve b.u yüzden pakt ~leyhine :. J-

b 4 l gos~avyada tezahürler yapıımak· a 898 tal~ır. lngiltercnin, Yugoslavya· (B<UJ tarafı 1 indde) 

Bugünün en mühim hadi~ 
- .;iye ıle Sovyetler arasında· 
k1 deklarasyondur. Sovyetl~ 
Bırliğı Türkı)cnin en eskı ck>s· 
t ... dur Bu 1921 ser.r..sine kadar 
uzanan bir an'aneye kadar da· 
yanmakta.dır. Memleketimiz. 
Sovyetler ıle aramızda mev· 
cut bulunan ademi tecavilz pak· 
tı dolayısiyle komşumuzdan e
da.Sen bır tecavüz beklememekte 
ıdı. Fakat umumi dünya vaziyeti 
karşısında bu deklA.rasyom· • 
manası mühimdir. Hakikate 
muvafık olmıyan haberler kar· 
fISl .da komı:u hükllmet bir dek· 
la.r&.3yon neşrine lüzum görmU!}. 
Turkiye de buna aynı şekilde 
cevap vermiştir. 

l'L"GOSLAVYA PAKTA GiRDi 

rugoslavya bugün bir ıullaş
m ' Uçlü pnl:tn girmiştir. 

y., uz Yugoslavyada.n gelen 
haberle.re göre memleket halkı· 
nm anlaşma~'l tasvip etmediği· 
dir. Hatta Almanyaya nazırları 
g;;türecek treni tahrik için ma· 
kinist bulunamamış. tren bu 
yUzden geç kalkmı~tır. 
P~kt ıki bakımdan hususiyet 

an.etmektedir. Evvela taraflar 
arasında uzun müzakereler cere
yan etmiştir. Almanyanın şld· 
detli tazyiki karşısında Yugos
lavya nihayet ~tı imzalamış
tır. 

ikincisi de bu paktm Romanya 
ıle Bulgaristanm ımzaladığı an· 
.aı::malardan nyrı olmasıdır. 
P~ktın gizli hükümleri olduğu 

haber veriliyor. Almanya sulh 
akdinde Yugoslavyaya Ege deni-

(Bızır ylylcllUje) 
ktırşı barp açmakl 
Uıtad Ahmed İhsan Tokgöz, 

ServctHununun son aayısmdald 
•atta ha.sbıluı.llnde diyor ki: 

Ulusal Ekonomi ve artırma lnı· 
nununun durmavıp tekrarladığı ' 
y\»t!lek ve faydalı nasihatlerden 
maddi netice elde etmek için ce
halet• ve gururla hazır yiyiciliğe 
dahJ harp ilAn etmek 1Aznn gelir. 

Bu nevi kararlar aileler içinde 
dahi yapılmal:drr. G&uı ister ki 
tam mana.sile mllı,ıflk ve ince nıh· 
lu bir eanatkAr muharrir şu ara.. 
Irk b!u n!le hayatı içinde cehil ve 
gururu göstel'en vakaları tasvir 
eder ibret verici bir roman yazsın. 
Şimdi şu vadide bir noktaya daha 
temas edeceğm: Bugünkü A vrura 
feliketinin ana kaynağından birisi 
lrad sa.bibi olarak, çalışmadan ira
dıle geçinmek hevesine dilşenlerin 
çoğalmasıdır; b'r diı";eri de kola)o'ca 
bir memuriyet elde edip bol aylığa 
geç vermek emelleri olmuı,ıtur.1rad 
sahibi olmak meselesi yani Fran· 
sız ta.birince ra.ntlJ. e (rentier) ci. 
llk, hazır yiyidliğin eM.Slı A.mllle
rlnden birls!dıl'. 

nın Uçlü pakta ıltihakmı tasvip Bay ŞemBOJclliı ülllıaltay konteru. 
ettıği şeklinde belgratta şayı.:.lar aa föyle batlamıttır: 
yapılmıştır. Fakat iş berakistir. BUHRAN KARŞISTh"DA 
Ingilterenın Belgrat sefiri ise bu T0ltKl1'E 
şayiaları t~kzip eder mahiyet : Muhterem valalldıı§lar; 
tebligatta bulunmuştur. Teknık medenJyetınin tahrip vaııı-

GRAZY ANI CEKILDI . talan ınaaniıgı utandıran bir barbar· 
Mareşal Gra.zy;..ni istifa etm1ş- lıkla ~rpıgtı, be§erlyet.uı karanlık ve 

tir. Mareşal zaten uzun zaman· meçhul bir Akıbete doğru aUrükleııdJ 
danberi nezaret altında bulunu· 1 tt fU zamADlarda; büt.Uıı dUııyacın oı. 
yordu. Kava.llero da azledilmi§tir dutu gibı biztte de oır huzurauzıu
Bununla lt;..lyanlar dördüncü - ı jıln hükUm sUrmeaJ pek tablldir. 
fadır kı Arnavutlukta kumandan Sinirleri gev{eteıı, umumi hayab 
:leğiştiriyorlar. ınkan bu huzursuzluk zamanında son 

YUNAN MiLLETiNiN umumt cihan buhranı karvıaında 
BAY RAM/ memleketin durumundan, vat.ıında~l:ı.· 

BugUn Yunan milleti istlkl!l n haberdar etmeği faydalı gören BU 
bayramını kutla~r. ~s~klallerl yWc ParU, Ankara ve bta:ıbulda bu 
müdafaasında gösterdiği şeha· mevzua daJr aöz söylemek şere!ını 
metten dolayı Türk büyükleri •• bana bab,etu. Söze baflarkeıı mum. 
len büyilklerini kut!~mışlardır. t.az tıinleylcllerlml saygı ve sevgi ile 
tnönU. Başvekil. Mareyal. Hari· eeltı.mıarım. 
ciye Vekilimiz tebrik mesajları Hcp1Dl.% bUlyonru.nuz: kl, Türkiye 
göndermişlerdir. Cuınburlyeu kurulduğu günden ıutıa-

~ARKJ AFRIKADA ren baricl ı;tyaaeUnde değişmez bir 
İngiliz Somalisinde İtalyan eu.aı kabul etml§ttr. Bu eMa, yurdu 

harp kabiliyeti tama.men kırıl· sulhtan ayırmamak, dUııya sulhUııUıı 
mıştır. Buradaki ltalyanJ.;:.ra yl..; muhatazaaı !çin de elinden gelen gay· 
gibi bakılabilir. İngilizler Harar ~tı samımı olarak eartetmekUr.,. 
istika.metine doğru taamıza geç· HaUp bundan sonra htç blr mllleUn 
mişlerdir. tık f'CCİt olan Marda toprağında gözU olmıya.ıı, hiç bir 
zaptedilmiştir. Italy.:uılar Hararı memlekete karoı lhtfraa ve kin besle· 
açık şehir ilan etmişlerdir. Buna mlyen Türklyenin va.zlyeUDe teıııu 
rağmen İtalyanlar Harar öniindo etml§ ve drunl§lir kl: 
siperler kazmı"lardır. TEHLl.KE HUDUTLA&JMIZA 

ttalyan!ar Adisabab;ı.ya doğru DAYANDI 
çekilmektedirler. Son mUdaf P'\. "Görilyoraunuz, ki 8..l!İs vatnndat· 
Avas ırmağı önllr.de olacaktır. lanm, t..ı:ım bu kadar samlml aulh· 
Keren etrafmdaki muharebeler perverliğtmtze rağmen, dllll sesini u· 
de şiddetlenmi§tir. Keren cenup zaklardan duyduğumuz harici tehlike. 
batısından d.;:. sanlmıştır. bugün buduuarımıza. kadar dayan 

BERLINE SlDDETLI DU§tır. Bir iki batta evvel yurdunu 
.AKINLAR · ve iatikllllni yabancı kuvveUcre tu-

Berline yapılan son lrcrfllz a· Um eden Bulgaristan, komşumuzdur. 
kınlan çok şiddetli olmuş, iki Dört buçuk aydanbert malzemece vcı 
fabrika ağır hasara uğ'ramıştır. adetçe kendi.nden çok Ustun bir dil§" 
Bu ilk taarruza aittir. lkinci t..- mania Heıenızmın esaUrt devirlerini 
arnız ise Berline 10.000 bomba hatırıatan bir kahramanlıkla çarpıpn· 
atılmıştır. ki buna alt hasar he· 'lunanısuuı. tee bem komgumuz, hem 
nUz belli değildir. dostumı.:zdur. 

SON HAFTADA VAPUR GörUyorsunuz, k1 bOtUıı bu aamlm1 
KAYI BI sulhperverllğimlze rağmen harici teh· 

Son haftalık İngiliz vapur :.ı• ilke bugtın emniyet sahamıza gtrml§. 
yiatı 77 bin toı:dur. Bir ha.ft"- aziz vıırlığımız için tehdltkA.r bir ma· 
evvel i8 95 bm tondu. Alman ve bly•t almı§tır. DevloUer ve milletler 
ltalyan zayiatı da Qrtmakta.dır. &rf'81 mUnaaebetıerde, abzOn, t.emına. 

tm, hattA yıu:ılı taabhUUerln hiç b!r 

Ekmek nümunelerinJn 
tahlili 

lstanbulda 940 yılı içerisinde tec
rübe mak8adlle muhtel'! fırmlar· 
dan alman "Jlilmuneler belediye 
kimyahaneslnde tetkik edilmJ~ ve 
raporlan altı.kadar makamlara ve
rilmlştir. Bu raporla'rda aynt buğ
daydan yapılan ekmeklerin ham 
imalin'n fırınlara göre değişmek· 
te olduğu anlaşılmıştır. Bu değiş. 
menin yüzde on iklai hamurdan, 
yüzde 8 i de diğer muhtelif se
beplerd"Tı ileri gelmektedir. 

P!şlrlci ve honıurkann da bunda 
bllyük rol oynadığı ıörUlmUştUr. 

-9-

Wıı.yd.i, doo seni fnılı:. me
rakta bırnlamyayım. Ellzabetin 
mektubudur, dedi. 

kiymeU kalmadıft hukuku dllvel, bil' 
kuku mllel esa.slannm gUIUııç blr hu· 
r&fe telakki edlldJgt bir a.ııwıda ya· 
ııyoruz. 

Mihverin bugllne kadar tezahllr e. 
den harekeUerl gösteriyor ki, harp 
harici kalmalt üıUycn blr mllletin yur
du da gOnUn bJrlnde haklı v me~ru 

hiç bir sebep olmaksızın tecavüze uğ· 
rayabDmektedlr. 

1"EN1 1''1ZAM MASKE t 
Yeni nizam maskeııl altmda gizle· 

nen s!yaseHn haktkt mahiyet ve gıı.. 

yem hcnUz aarlh surette ifade edllıno
mıştlr. Bu alyaseUn Avrupada, butUrı 
dllnynda kaU bir hA.ldm1yet kurmak. 
mecburıycUerden bll§kıı mllleUert is 
Uklflllerfnden soymak, onlan mihver 

Oaa 

zıb.kim1Yctl alundıı, mlhvercller besıı 
:ıma çaiı§tırmak olduğu lddia edil 
mektedır. 

Eğ~r. yeni nizam bu tasvir edlleıı 
r~klld.! amansız blr tahakküm ve~ 
ret ço.noerı hıe. kUçük milletler lçlr. 
artık tuıyat ve !nkipt lmk&ııı kalma 
al1§ deıı.ekUr. 

ÇU:ıklı tıs.svlr edlle:ı yen! nizama 
göre, yeryüzU halltı biri metbu mll 
.leUer, diğeri tAbJ ve sert kavuıuer oı. 
ma!< U:u-re ikiye tXSIUnccckUr. DUıı ve 
bugllll kendı yurUarında mesut ve 
müstıııtil bayat süren milletler bu ga 
ye tahakkuk ett.lğl takı.llrde artık si 
ya.ai \'nrlıklarına, ldar1 taUklAllerine 
reda t'lmlş; hürriyet. refah UmlUerinl 
tbedJyyen ylUrmlg olacaklardır.,. 

Şemseddin Gllııaltay böyle siyaıxı 
tin Fravunlar devrinin bortla.maaı de. 
mek oıacııgını lpret etm~ böyle bir 
!man:s:"' siyautin 20 incl asırda bU• 
tUn beterlyete tatblkinı dü,.,Unebl1ecek 
bulum.cağına tnsıuım Lnanacağı gel 
mlyor demiştir. 

TOR ~. BU NAZARll'EYE 
TARAFTAR OLAl\IAZ 

Hatip bundan sonra MihvercllerlD 
A.kdcn:z havzuma lnhlear ede.o poll· 
tlkatıı.rını genlglctmek mak.88.diyle 
19-iO EylQ!UnUıı 27 sınde Japonya lle 
bir Uçlll pakt. lmU\ ederek, bUtUıı dUn.. 
yayı, aralarında paylııştıklıı.rmı an• 
ıatml§ ve ezcUmle demlşUr ki: 

'Tarlhi.n derinliklerine gömlllen de· 
v!rlcrdenberl hür ve müstakil yap. 
maya alıoını§ olan, daha tıUıı, mağlQp 
ve tıutUıı müdafaa va.sıtalarından 
m:ıhrum olma.sına rağmen hürriyet 
ve leUklMl lçi.n dünyanın e.ıı bUyllk 
galip devletlerine tek başlll.!!. kar ı 
koyan ve senelerce uğraşnra.k nihayet 
muvaffak olan bir mlllet böyle b·-·
man bir nazarıyeye taraftar olamaz!,, 
lAlkı§iar). 

lNG1LTF.RE lLE trrlFAKIMIZIN 
SEBEnl 

Hatip Mllll Şettmlzin Kunıltaydakl 
açılış nutuklarından ba%ı parçalar 
atıı.rnk t:özUııc devam ctmı, ve Mlh· 
verin rUknU olan Musolinl ltaıyaamm 
vaziyetine temasla dem•,ıtr kl: 

- Musollni ttalyasuıın eevgW yur
dumuz bakkmdakl lhtlraslannı nçıkça 
UAıı V" bu gayeye mUtevecclhıın bak• 
tıu: ve acbepsl.Z AmavuUuğu l§ğal et
:mest lngUtere lle tttlfaklmızı ~ e• 
den sebebi izah edebWr. BUtlln Akde
niz! çevlreıı memleketleri zaptederek 
eski Roma tmparntorluğunu lhya et• 
mek hıreuıa knpılan, eski romalılarm 
istUA yolunu takip ederek tıpkı onlar 
;tbı Arnavutluğa girince bi%lm için 
Akdeniz \·e Yakın Şarkta hayatı men 
!a.aUerl bJzlmle mü~terek olan ve de. 
nlzleı., Mktm lrJIUna!l İngiltere ne 
anla§maktan bll§ka yol kalmaını§lı. 
Bu ao.rededlr ki, Yakm Şarkta buza· 
mann kadar sulhUn muh&:azası te-
mln c t ldl.,. 
Şe~ddln GUııaltay, devleUmlzln 

harici &lyasctlnde takip ct~I yolu ve 
alman tl'dblrlerl anlattıktan sonra aö
zUne §(Syle devam etmiştir: 

GlDlLEOEK l'OL l\IUAl'YENDlR 
"EınnlycUmlz ıhl&J edilmek istenıı. 

Bizim atalamruz, hele nsıl mllle
U t.e§kll eden köylU ve çlttçl ha
yatmda. rnntlyellk mefhumu hlc; 
bilinemez:. Bir kC.ylUnUn ve aileıli· 
ntn ha.yatı ailece çalL3Jllak muka
bilinde sadece yaşamayı teminden 
il>:ırettir. RantiyeciUk ile !renkle
rin sinekfir dedikleri, bilgiye ve 
yorgunluğa muhtaç olmıyan hava.
dan nuıaı,ıh ı,1er in.:ı:ınlıın mutlaka 
tenb~l ve m:.ğnır ederi b!r de ca
hU olunıa... MUrekkcb cehli dcnl· 
len yani biin1cdiğinl bllmlyenlerse 
hıızır yiyfctrğe dUatllkten &mra 
muzlr unsurlar olur. Hele bayle 
buhranlı zamanlarda ... 

Mektubu verdikten sonra: 
- Ben şimdi gellrim.. diye 

çıktı. 
SUmtle açtım ve okudum. 
"Sevglllm.. 

LJlr lngtllz kızı ile bir Tlrk 
abrlyeıısinln macerası 

Dört çocuk 
Bir haı:adan 24 gömlek 

çaldıklarından 
mahkemeye verildiler 
Şükrü, lsmail, Zeki ve Kemal 

adında. lJ • 15 yaşlannda dört 
çocuk, dün, Sult.an.~am.:.mı civa· 
nooa bir nandan 24 gömlek çal
mış. altı§at" tane taksim edip sa· 
t.a.rlarken yakalanmışlardır. 

KüçUk hırsızlar asliye ikinci 
cer.a mahkf'..rneslne verilmişler • 
dir, 

tnp&ılah IDnClistaaa 58.llmen 
vasıl oldunuz. Uma.nm kJ beni de 
unutmadınız. Selil.nıot ha.berlnlzl 
alma.dıkr.a. gönlilm rahat etmJye. 
cek. Umduğum mektwbunu:m alm.a
dık~a göz;> ı ... ·arun dinmJyecek. 
Resmin.Uılco başka derdime ortak 
olan kimse yok. 

IlayaUnlzden ~ka samlmt dos· 
ta maUk değilim. Dlirt gözle izi 
beltledlj;"1ml söylem<';{ bana en btl
yUk t:e\Y veriyor. 

Sevgilin 
Ellzabet,. 

Mektup bt.ni hem ağlattı. Hem 
sevindirdi. Meğer Eliza.bet, benim 
için bir· kuvvet ve ceuret menbaı 
im.iş. Vücudumda bir ferahlık ve 
kuvvet hiasJtmeğe başladım. 

Flln ver içeri gi'rdl: 
- Mektubu ckudımuz mu MJ.~ 

tır, dedi. 
- Okudum Misis •• 
- Elizaıbetf rgsrakta bmlk111ak 

doğru değil. Her halde cevap isti
yor. Müsaade ederseniz cevabı ben 
yaza)'TDl. 

R:ızı oldum .. Mektubu gUz:el par
maklarlle yazdı. Kendi elile zarfı 

Bur.dan başka, Abdullah adın· kapadı ve postaya da başka.sına 
da 15 yasında bir çocuk da, dün emniyet etmeden kendi elile VOr· 
M~IrÇal ~ civarında bir kam- miş. 
yond~ bir dxzine kar başlığı Nakn.hat deo.Teslne glrml~. 
ca.lmış, kaçarken yakalanmıştır. Gemide yavaş yavaş dola.şry<>t'-
Abdullah, verildi~i il~Uncü su1h dunı. . 
,. wa mah:kc:ncsi tarafından 15 l Pile. ver btr gün: 

un hapse mahkum ve hemen - Bugün blr tenezztıh yapa-
'tif 'EMC1J%UJ§tur. lıa. ~- Bir- RMıııt hıwrlandt, 

Koltuğuma girerek iskeleyi lnd.lr 
di. Bombaya çıktık." Araba ile do
laştrk, GU.zel bahçelere giderek 
gölgeliklerde gezindik, dinlendik. 

Filaverln ly!IB:lcrl karş:hğı bıı
lunamıya.cak kadar bü~liktll. Ona 
nasıl mukabele edeceğimi bilemi
yordum. Kentli kendime: 

- Onu çok sev:ndirecek bir he
ciiye Jfü:UndUm. 

B!r gUn yalnız başıma Bombaya 
çıktını. BiltUn pazarları dolaştım. 
Bir top nefis liUıur §al gördUm. 
"'50 lira değerinde idi. Bu parayı 
ben oyıında kaza.nm· tım. Tercd· 
dilt etmeden verdim ve o gece Fi· 
lııvere hediye l'ttiin. Ama.n ne ee
vln.jl, ne svindi. Babası zengindi. 
Her ist'!dlğini yapabilecek kudret. 
te idi. B5yle iken dUnyadıı böyle 
eey görmemiş tnsa.nlarıı mahsus 
bir neşe duymuıtu. 

Filaver, §alı aldrktan SDnrn ka· 
marasrna çtkildl S&Glarmı tnradı. 
Tiyntro;a gider gibi eUslenerE:k 
bab:ısmm yanma gitti. Oradan da 
beni çağırtt1. Teşekkilrlerine bal ~
sını da ortak etti. 

Kaptan, kızını !:.Ok sevdiği için 
Filaverln arzularma son derecede 
hUmıet ederdi. Doğrusu ben mah
cup olmuutum: 

- »isi! dedim. Öyle bir şal için 
tantanalı bir surette t~ekkUr et
menizdm d~ğrusu pederinize kar
"ı çok mo.hcup oldum. 

- Ah Mistır, 11{' deme\". Ban& 

gösterdiğiniz nezakete ne kadar 
lo§eltkUr et.sem azdır, 

- Fakıı.t ne kıymeti vnr ki .• 
- Yok, bu eal, bana hususi bir 

iınUyaz veriyor. AlAkanız:m en 
kuvvetli bir delili s:ıyıyon·.m. IA
kln bakalnn bu sefer Elizabetten 
gelecek mektuba ne 5ekilde cevap 
verecksiniz. O biçare sizi h&ln ken
di için biliyor. Öyle değil mi? Fa
kat sev"glim, bunu oimdillk Ellza
bete yazma. Bari lngiltercye gi:i1n 
ceye kil.dar olsun kendisine verdi
ğiniz sözden dôndUğUnıızU duyup 
meyus olmasm. Daha iyi olmaz 
nıı? ÇUnkU d::ı.ha denizler aşa.ca. 
ğız. O r.!zin dönm enlzl temenni e
diyor. Ha.zır kazanılmış öyle bir 
duacıyı kaybetmemelidir. 

Kurnaz Fllaver, latifeyi g{lzel 
bir oyunla gerçekleotirlyordu. Pa
ka t bu vaziyet beni mU~k.ill mev
kie soltuvordu. Maama.fih Fllaver
lc o kadar biriblrlmize all!lmıştık, 
ki birlblrimizf gönneden rahat e
deıniyorduk. Biribirlmizi görmeyin. 
ce içinıizde bir el· ildik hissedi
yorduk, 

Elizabetin tahammUI edilmez aş· 
kını Filaverle bir parça unutur gi· 
bl oluyonım. Yahut Fllnverle on· 
dan b9.lı~edebildiğlm için teselli bu
ruyordum. 

E3"r va.lttlle E!lza.betle tanl§ma
mı§ ol!:ıaydnn, Filavcrl aynı ateş· 
le seveblleceğ·m muhakkaktı. He
le o de. beni bu kadar şiddetle 

df:ti oUn Yakin ŞarJ: b,r harp aahaaı pa ta utıha 1 
olacaktır. · ı.ıe 

~ ..... uııllett için gidilecek. yol mu· lugoslavya Ba§veklli gittiler 
ayyendlr. Bu yol, s:>n !erdin.ize kadal· •e nazırı dün Viya~!At· 
ıına yurdu, ataıanmwı. !Ayık blr kalı nda ilçlll palı:U aruıdJI' 
ramanbkla mUda!ııa yoludur. (Alkı;• ULt Yugoslav kayna.ki ıeııedJI 
tar). !en haberler bu ~eın ınanY.,ıııı 

Hatip mUteaklbeD TtırkUıı Çanak. (<lkta girmesi. il~ o arasJJldl 
kalede )&rattığt büyük ve §8.nlı mn 8ulgaristanın iltihakı ok~ 
dataalara satha satha temas ederek tük bir fark oldug. n 
Çanakkalede !BUkJAJ hlırbuıde bize tar ediyorlar. . yugeıef• 
k•t kat faik harp vaısıtaıarlyle mu \ Hiç ııupbeyok k! Uçlu ~t 
eehhez kuvveUer kartuıınılıı. Kfthrı.• t:ikarı umumiye~iJe ıtoıtıaJlyt 
maıı rork ordusunun blr ıu:ı bıJe ez • 1ı şrsmdaJti vaziyeti Ar uJXl 
cll§eye dUşmedl.gi.ne l§aret etmlş ve Bulgaristandakl efk d 

1 bU~ 
buglll\kU kudret ve kablhyeunı teba nln vaziyeti ara.sın 8 \'U~ 
ril.z ~ttlrerek demiştir ki: Cark vardır. BHlıass:-toPraldt1' 
"- o vlet her tnrıu harp ta.%1rlı· ordusu memleket irllleğe tılC 

ğmı vaktin® ve ıetenUen şekilde ta• ecnebi ordusu geç ·tıbarl• • 
m&mlamak için alatemU ve pta.nıı bir raftar değ"ldir. Bu 1 ıadll' 
çalıgma nızamı kurmuıtur. IA Bulgaristanın ~adığı 

Bunc:an sonra: mıll birllı<-1mizin ile Yugoslavyanın ısa bile 
rurk \"arlığınuİ kuvvet ve ea vet kay tıattlı biriblrlnin a.>"111 ~tak• bit 
nası oldu~u söyllyerek bunu ber. b.:.Aat nokla.!lından ~~ur. 
kesten iyi takdir buyuran Mlllı Şefi knn farklar buluna ekli St0 

mizde billün milletin tam ve kaU eaz Nitekim csld BS.OV gıdall e 
blrligı' Ue CUınburreı.sllğ1De inUhap e novlçin pnkt 1.ınzaianJJl ve>" 
JUd,gını batırıatmıı, ve takip edilen hudut haricine çı~;u g~t 
yOkadı a.yaeet aayeslnde bUgüıı vata• nlmış olma.ııı da rfÇ ~~ 
oımu:c.18 hiç bır memleket.t.e orUlt>- Filhakika Stoya~O~ bUI~ 
miyen tam blr huzur ve vatandaşlar lıırla iyi muna.:ı:~e yugosl•'1',. 
arasında kaU tıır Ahenk hUkUm -Ur· devlet ada.mı 1 tt!kter !!011 

mekte oldı;ğunu ifade etml§ va: pakta !lllkUh,.~ ti~n bU ıJtl 
MtLLl ŞEF VE TtinK !lllLLETl man n ume rbast 
.. _ Sevglli vat.anda,glarım: de. , bulunduğu yerd~n ::dan !~ 
ı ti E yUk MWl Şetim n etra!u.· masmı isteme , ,....,e• 

m § r. 41 iktidar mevk.line getu-
da sarsılmaz bir kale, imanlı ve §• • itnit'fll hatıra gelirdi. 1ııet 
urlu bir ordu hallndekl topluluğumu ~ükumetl bö le bir vııVY 
~ '"\r kat daha eıkaşt..ıralım, tarsln y i in stor-.,ıııı 
edelim. Mllll kudretimlze milli Şefi s~nd~ k:ıa.ma~y~in ını!JO ...r 
ml.z rüyeı ve uz.ak görUşUne güvCllle çın le kş ttsan rık ... asuıa ~;. ... 

meme e en ç ...... ~ ep..-
birdenbıre ba§gösterccek vazlyeUcr rllm.lı,ıtlr. Bu karar ~ ug ırıt 
karşısında sarsılmakswn ve dımdlk Uçlil pakta iltihak etJJ1e' ıt tJI 
duralım! Yeni Türklycnin milli §lan• men bu memlekette dııbi 
an~ böyle bir durum ~labillr. jim değişikliği ya.pılaı:ııJ) 
Em~l.z bir cüvenimız de. en te~. gösteren bir delildir. sJa 

ikelı, en korkwıç ilArp meydanl&rmda Bununla beraber yugo O 
en kart§ık en çetin alyas! mUcadele· Uçlll akta lltihaJundıın ~ 0 
lerde kudret ve maharetin! bütUn el· netıciıer ho.kkmda !ttıtf : 

bana tanıtını§ TürkUJl makiUı talline laı b"'yan edebilmek iÇ USS 
evvelA lnönünllıı. eonra da Lozanda lerin bir lkJ giln lnktşA! 
parlak kurtuluı utuklan açml§ olan mek daha doğru otur. 
BUyUk Şef l.:ıönUnUıı tXSyle bir hengt.• 

1 ==========:;::::;;-~ 
med• batımızda bulunmuıdır. Bu. 
Türk milleU içl.D en ltı.ıvveW bir ta
llh:Jr ." 

ATATURK'ON. BAMI~ESt 
Hatip AtatUrklln gençle§tiren 

hamlesinden blh~erken ezcllmle 
eunları söylemiştir: 
"- Bu hamle blltlln b~r nesli 

ruhundan sarsan, onun beyin tel· 
cinden, kan donmaaından turta.. 
raı:ı, onun dedelerinin hayat kuv
vetlerlnl, canlılık hareketlerin!, ıe
re! basama.klarm.ı, başarma hamle. 
lcrinJ g~tererek bUtUn milleti ay· 
nı izim ve fl"ade ile milli mlrasm 
mUkellefiyetlerini ya.pmağa çağı -
ran diriltici ve terbiye edici kudsi 
bfr hnmledlr. 

Onun bu hamleyi yaptıran sesl 
en asude zrurıanlarda olduğu ka -
dar, en korkunç anlarda da kulak· 
lanmızı d~ima ve dalma çmlatnıa
lıdır. Türk gencine şunu anlataca· 
ğn: ki, bu vntan her gençten bunu 

sevdikten sonra hJç bir mani kal· 
mazdı. Halbuki iş böyle değildi. 
Beni daha çok eeven Ellz:a.bet var
dı, 

Ne yapacaktım. Bu loln içinden 
nasıl çıkacaktım. DUşUnemiyor
dum. Filavere de al!kam gUn geç
tikçe artıyordu. Bu kaptan kız•. E
Uza.bete hllcum ederek bana sitem 
yağdınrken, beni ne derece sev· 
diğfni anlatıyordu. 

Ellzabetten sık srk mektup a.lı
Yordum. Zavallı .Eliıabet, gnl'ba 
işini gUeUnU bırakmış, bana mek· 
tup yazmakla meoguldU. Her mek
tup Filnverln elinden gecerek ba
na geliyordu. Çünkü mektuplar, 
Hindlstnn postahanesinden tef?lu 
olarak kapta.na geliyor, kaptan bi
ze tevzi ediyordu. Ben mektup 
aldığını gUn, F:Javerin yelsi artar, 
rengi solar ve bir hasta gibi ~ 
Jıışırdı. 

Bir gün: 
- Misis dedim. Ellzııbetle he

nUz muhabere ettiğimize gUcenme· 
niz şayanı tnaccllptnr. 

- Neden?. 
- 1ng"ltereye gidinceye kadar 

denizler ~acağız. Öyle bir duncı
yı kaybetmek doğru mu?. 

··ııd~ 
Almanyaya go ~ı 

cek deri tevı. 
listesi geleli~ 1 

Almanya.ya verilece~ ~ 
derilerin tevziat u.st .;~ 
hnz.ırlanarak Ticaret .a. 
gönderllml§ti. ,~ 

Ha.her aldığımıza gFJre d".~ 
bu listeyi tasdik ed~·el'ne l'J 
taka ticaret müdürluğildeti ~ 
miştir. İhraç ediieee~&l'ındJ "ilı 
n. 750 bin liradır· ): ek>",,. 
cata b83lanacağı söyieııJ'l ~ 

ı ·es~,., 
kuvvetli ahlnk. ve sec >rf, ~~' 
li bil' TUrk vauı.npeı-ve k~ 
tanperverl'ğinln, TUrk blt 
J ığmm ~ahlı il! ct,ıııiŞ 
olmayı hekler. ~ 

TARlHlN EN Z0~!_-11 .ıJJ 
Nll\-:OA1,_,.. 1l""'ı 

"-Vatandaşla!' b~ 1'; 
tarihin en zorlu bir d,n ~ 
yonız:. BUtıln fertl~r fç uk~ 
mak sıtatile beşeruı ın ....d 
durumu vardır. et 2 

Böyle olduğuna gı:u.:U '~ 
hayatın solıığuna g61:1 ~ ı;r 
ciğerlerine metanet ıııı. t'f 
lidir. ıe tt:1' 

_Hatip aözlerine ııöY J 
m15Ur: tııı ;ı;, 
"- B:zi muka.ddera ııef~ 

nu, hayatın tehlikele~~ ., 
karşılıyan boralar, f~o~ 
mctlel' kar§ısmdn 83 ğ1 ıı.ıı ~ 
ruh ve onun yarııtıı.ca toll ~ 
bir hayat lazondır. ~0de_,i!f ~ 
birer zafer güneoi ~~.iıı" 
rın gUzarlşl halinde olıı.D ÇV'"Jlr 
latan ve parlatacak et ~f. 
nı, Muhacı, ve nUıaYıtıtııPlll )11~ 
1nönll, Sakarya ,;e ~~dl"'~ 
ratan ruhtur. Bu k 1 sınd' cJ1 .,,. 
büyük tehlikeler kBI1~6~b' ~ 
için duyulan ulvi ve ecJf': ti 
~ ı.: andır. 'l'llrk ~~J J 

Bu h cyecan sııf . eğlı.':" ,,-J 
sağlam rrk kuvvetin~ 1tıı~ /1 
şuurlu Türk iradeS' 1'ıf'ııı4' 
ve hiç bir tehlike )ta 
mez!,. , 

Filaver buna cevap vermiyecek i1'J 
snnıyordum. Halbuki bu Uıfın da •

1
,. yette 

altından kalktı. Yarın vı a t 
- Doğru, dedi. Bu sözü söyle- tonla.ntı .,ş ,I' 

miştim ıınıa, onun temennisi ile .. ~fi'!:'. 
yaşıyacak değf ~z ya. . Adalar ve diğer bt1ıf:ıu1c' !:"".#' 

- Onı.st da öyle, ya.lnu: slzın re-

1 

mtz..ia yapılması dil da f"j)' 
)inlzle hareket ettiğim halde ba- §Ut tecrUbclcrl etrnf!Jl u'~ıJJ r 
na kızmanız insafsız:hk olur. mek nz~re varın vaıı; 11ıtııl~ 

-·- Ama Mfstrr, ben de Elizabet· I met Kını~ bn~ka:ıl bir tD fil fi 
le muhabere ediniz demedim ya.. !Akadarların lştirııJdlO t ct"ıı 
Benimlo olan maccran·zı yazmayı. 1 t.J vemlncnlıtrr. parı:::ıU 0 ffC 
nız dedim .. Blç3reyl imdiien m"- r\ to'>lnntn;ın1 mUt ~ ptı11oıı 
yu<ı etmen.in sıram olmadığım eBy- eif korunma iFJerJ k~l iJ;ill 
l~ j kaymakamların i,tırıı ıctrt· 

(Devamı txır) topla.ntr da.ha yııpılse.8 



-
~liti ka: 

loprağa 
~avdet 
~ tıcılO!ıu ı 
'-L. Prtıısı raıısııda t1Jprıı. 
~~ fi Pinin tntbiki i'-1n 

al• tnrnrınıhm, •.;.uerjlk 
nınnı..tn olduğunu 

:Pteıı ODeeki §ikl· 

"'- ve• miihbnl 
)'I .... R lrö ___ .,.. gitme-
11erta ı-aç ansa.r

lıa)i~ idi. 
.!:~ıer flzi1o1uat1arm 
~~ i~ ll'?ansanm 
~~ ~yl sahasına 
...... ~ ~LL grQ l"aYJlması 
\~ .,.....Vlihüküm~ 
tı;._ 9-t .~ toprağa. a\'
\ ~ teba.. kabuı etm.fş. 

.._ ~ llıabcı ılraat.c dön-
~~ ut bir sahada 
~lal'lndedUen kalkınma 

~ ıın btrl..ıır_ -..,:. •·ra.ıı u.ar • 
s:;~ ~ toprak ve 
~~,.,,.,_ birbact plina ala
t -~ 1 nizamı içine 
~ 8:1 OOnahmm ö
~ Uladığı bir me-

Seu bu maksatla 
S ol ~çleri her ne 'h l'ap SUn hulundukla

*ehneye karar 

-ı 

BUlgaristandan üç va
gon ithalat eşyası geldi 

Dünkü ihracatımız ya nm milyon lirayı buldu 
Bir mfiddeUt:nberı Bulga.ıi&

tanda bekhycn üc v:!gonhık it
halat eşyamız, dün. .kAmilen 
§ehrimir.e gelmiştir 

Malüm olduğu üzere bu eşya, 
Bulgari.standa.ki son vaziyetler 
dolayısiyle Türkiye - Bulgaristan 
hududunda kalmıştı. İçlerinde 
mühim miktarda mQdeni eşya 

da bulunan bu ithal!t emteasının 
şehrimize gelmiş bulunması, pi· 
yasada memnuniyetle karşılan
mrştır. Mevzuu'bahis ithalat eş
yasından başka., muhtelif mcm· 
leketlerden yakında mühim mik· 
tarda ve çeşitli cinsler de ithl\· 
lat eşyası daha gelecektir. Böy
lelikle, piyasada mevzii ola
r.ı.k bazı maddelere karşı hisse· 
dilen sıkıntı, tam bir ıbolluğa 
münkalip olacaktır. Esasen fik
danı hissedilen eşya da cürüm 
mahiyetindeki ithaltit eşyası ol-

ma.yıp tamamen lüks sınıfına. ait 
fantazi ~ylerdi. 

Bu vesile ile piyasada her ne
vi ithalat eşyasının bol ve isteni · 
len miktarda temin edilebildiğıni 
yazmayı, faydadan haJi bulma
yoruz. 

Sade ithalatımızda değil ihraca· 
tımızda da tam bir inkişaf vardır 
Bu, memlekete H\zım olan mik· 
tarların haricinde kalan emtea· 
nm ecnebi n.lıcılar~ satıldığına 
delalet etmektedir. Yalnız, ls
taubulda, bir gün zarfında iki 
milyon liralrk ihraeat yapıldığı 
görülmüştür. Dünkü ihracatın 
yekCınu ise yarım milyon lira
dır. Bu meyanda Filistine torik 
lflkerdası, lsveçe deri, Almanya. 
pamuk çekirdeği, Romanyaya 
susam. Amerikaya tavş::ı.n derisi 
Yugoslavyaya ince ipek, Alman~ 
yaya ze)tinyağı, Finlandiya.ya 
tütün satılmıştır. 

Yaman bir hırsız 

I Ohuyup geçerlien: 

(Hay yaııyaam!) 
bed dua mıdır? 

Peyami sata. Ahmet Re§it = B. 
Naz.ımm hatırat dolayıalle Yazdıklarm 

dan ınUteeaair: fakat bunları yq i. 
lerlemealnin eseri t;ayıyor. Niçin? Bir 
eski babc dostunu korumak için bil. 
tUn )'S§l Ilerliyenlert ve Ue.rlemesinf 
de istedlklerimlzi bir kötü zan aıt.ma 
alıyoruz? (Hay YB§JYUm!) güzel b1r 
dlloktı: bu bir dua mı olmalıdır? 

Ciimlenin asayiıi 
Naci Sadullah, Hakla SUhanın Ka

ra Mazof tercümesinden Uç cilmlo 
.ııcçmış; UçUnUn de fallinl yerinde 
bulmuyor. CUmleleri okuduk. Hepsi 
yeril yerinde! Muharrir galiba VAJl 
kaleminden kendi b1r cümlesine alt 
olarak bir iki gün evvel çıkmış buna 
benz:cr lıir işaretin doğruluğuna inan· 
mış! Öğrendiğini tatbik ediyor. Fakat 
kendi UslQbıına göre biz falli orda da 
yerine bulmuştuk. Fail anı.rl«ın ele 
geçen mlinteil olmasın : lşt.e cümlcnln 
asayiJı yolunda. .. 

Biri ha§lıyor, biri 
okşuyor! 

VAii, .Doğanla bir ittifak akdetml/J: 
Bir mecmuadan aldJklan birka;; sn. 
tırta yeni yetişme pirlerden kendile. 
rtne ınalOm olmıyanlan kırıp geçir. 
mişler. Akşamı okuyanlar bir de ne 
görsünler: VAlbm haşladıklannı 

Şevket Rado kendi hücresine götllrllp 
okşanııyor, birer birer gönüllerini al

mıyor mu? Hem ••vazi!el m emuriyet'' 
olara.K azleden, hem ••aanr vezaret" 
diye azltıtUğinln eline bir tavsiye 
mektabu veren lzzet Pqanın politl· 

çe: 

HAZIRIZ! 
lstiklaJ, layık olanın hakkıdır. Bu hak ıse, şunun bunun 

h~ıyesi değil, kılıçla, ko.nla. ~eh it mezarları ve şanlı. yaralı
la nylc alınır. 

Kaç gündür, anatoprağınuzın ufuklarında milletin b~c'Trrıı-
dan kopmuş erkek sesler yükseliyor. Bui1in vatan çocuklaı ı: 

-Hazınz! 
- Hazırız! 
-Hazırız! 
Diye gürleyorlar. 
Ben.cıe bunu söylemiye lüzum yoktu. Bızı ~nlarm hep· 

~ vatanın tehlikeye düştuğü dakikalarda Türk'ün ha.zır oldu
ğunu bilirler. 

Onların daha başka bildikleri de vardır, k i bız, bunlan11 
pek farkmd;ı. olmayız. 

Onlar, .bilirler, ki bire karş1 beş olmadan Türke saldırmak 
ateşle oynamaktır. Yine onlar bilirler, ki bu sayı üstünlüğün~ 
d~ g~v~ileıuez. Çünkü harp, Türk vatanını, aslan yuvasına 
d.~nd~ru~. Orada he.r a.?:m• kork~ç hır pençe ile çelinir. Kılıc 
sungu, §lm§ekten bır sılii.h olmak ıçin, Türkün elini Türkün 
bileğini a~. B~.alan~ avuçlarında ~Janan bu demir pnı · 
ça.!armı, bı.z, tanhın kendı varlığına sığdıramadığı birer harı . 
ka yapanz. 

Hele i§in içinde ''istiklil" davası gibı bir ateş kaynağı da 
olursa, her nefer. birer yanar dağ heybetiyle hudutları kuşatıı 
Vay bu ateş kayalığına. çarpa.caklann haline! .. 

>\'-ı ~!'ağa a\'det tezl 
~-etil ınından hiç oı. 
~. ";,e evvelki bir ır-
-....:-~h -t Anupanm 
~ lcaJcı l'J&rtlar Fraıı. 
l ~ b_iı nıaiırıhiyet 

Kasayı soyduktan sonra bacaklari leı=:~=:! B=una=Cumh=uri=yc=t de=pes=dem=i§-

kollarını n1asıl bağlamış ? 

Başkalan demire, çeliğe bürünmeden ermeydanına cıka· 
maz. Biz, o demir derili gergedafıların can ala~ yerlerini c;ıp-
lak göğsümüzle deleriz. Biliriz, ki tankı korkunç bir silah ) a
pan, mazgallı çelik göğsü, zincir ayaklan değil, karşı taı .. fm 
korkaklığıdır. Bin metre ötede beliren hücum arabalarım gu. 
rönce. top başından kaçan tavşanlar, karşı tarafın zaferini de 
kepaze etmekten başka bir şey yapmadılar. Bizim topçularımıi5 
düşman tankını, topun namlusuna dayanıncaya kadar ate§ 
kesmez. Böyle bir topçunun karşısında ise tanlt, kendi ordubt
rınm yolunu kesen bir baş belasından başka bir ~ değildir. 

Kartal gözlü keskin ni§ancılarımız, onların ma.r.pllannr 
kurşunla doldurmasını da pek iyi bilirler. Hele bir kere sına
sınlar. tık hücumdan sonra, tankların, demir ara.balannın da 
kendilerini korumıya yetmediğini öğrenecekler ve bir kere 
saldıranı, bir daha yerinden oynatmak mümkiln olmıyaoa.ktır. 

;ftt IM _ _Pannus olmas~ 
'-;_;arıa emin bir 
~ llıl)'e Is edememesi, 
~"IS ıı.._. böJünnıu11 olması 
~ 8-~ &ebada yeni ye
~ 6tın68lni lidota 
~-

•- ~a ıt.\·deti, ya· 
~ ~ bulnnan bazı 
~ ~: biraz da.ha 
~. 1\ • Fransanm 

.:"1e u~Yanın A nu-S ~rı.:ürdUğü pren
~ ~ ~tblkf nın· 
~~ tir. Bir yan. 

..... ~ f "'kerler t.crhls 
~~"" &aliyetlne sc,·ke-
~ 'htı da toprağa a,·. 

~ ~~ r.anıaocıa tabak· 
~~ ~, ~ t~l"1hnaktadır. 
'~ ~ erhloı, ,e Fnuı· 
~ ~ l\h. Be\ ki A \TUpa 

"~ ~ bt "1ııP&dald tatbl
~· ley değildir. 

sa'~ '-lr ~it. pazarJann 
~~ ~ 1\ ~e Fran ız 
(\~ ~ lnıan harp gay
~ S" IStaa ~Uccek bir 

~ ""'~. )'o.;:' da tahakku
~~ ~~'oet ~ r. Fransanın 
~'~"lpı ile, Alman
~'" ı.:.~ arasmda şbn· ~ ~~lr irtibat me\'-
~ '"""-ta1'1 ki. Vlşi F:ran· 

· ~raberr,e ~1i-

~.~ 8
-'l>Rt ERTEM 

Dün sabah, Karaköypalas kar§ı· 

smda Jozef adında birisinin bisik
let mağazasll)ı açan milstahdcmler, 
kapıların açık olduğunu hayretle 
görm!lşler ve içeri girdikleri za 
man da mağazanın bekçisi İbra
hinı oğlu HUseyini yerde, elleri, 
ayaklan iple bağlanml.6 olarak bul
muşlardır. Bekçi, çözUldUktcn son 
ra: 

.. _ Dün gece, geç vakit kl'-
penkler açıldı, iki ki.c~i içeri girdi. 
Ellerinde ta.banca ve lbıooklar var· 
dı. Beni yaka.ladılar: 
"- Paralar nerede. çabuk söy

le, yoksa öJdüriirl.iz seni!.. dedi
ler ... 

Korktum. Mecbur.en.. kaŞ®m 
yerini gösterdim. .A.çWar ve için· 
deki 8H Hrayı alıp gittiler. Gider
ken de arkalarından koşmıya:rım, 
diye beni bağladılar... demlıltir. 

Vakaya zabıta elkoymu§, ve 
yaptığı tahkikat sonunda htr8ızla
nn dışarıdan gelmesine lmkin ol
madığını görmilştilr. Bunun üze
rine bekçi Hllseyin sıkıştırılmış ve 
her şeyi itiraf etmiştir: 

Meğer, kurna.7. gece bekçisi, pa
ralan çalmayı kurmuş ve bunu 
meçhul hll'SJZlara yüklemeyi ta
sarlıyarak dUn gece kasadan pa
ralan almıııtrr. Ancak bir nokta 
§iipheli görülmUştUr. Bu da bekçi
nin kendi kendini bağlıyamıyaca-

vrlg • 
-.ıe•ıttakj kah- Fakat bir-..:;~ nasıl umı 

~O!-, r gelıyo malı? Eğer vampir mezarına ye-
"'l'i;,ı_ r ni dönmüş bir vaziyette bulun-
~ · "ltlerd k mazsa onun vampir olduğunu \} da e İ 1030 anlamak imkfulsımır. Vampirler 
~ ~ bu hafta aramrzda gezdikleri zaman onla. 
~~. l'llacak n görüp keşfetmemiz imkansız 
~~ICla leh bir haldedir. 

'- hı.~\\ bıA-l'İttıiıe bol • · Vanl,pirlerin hayatından bah .. ~r:::cekt:-. n.undanrnilc~4!: ~ 41' o ~ seden bu mühim yazılarda ismı 
"~· l~ ıtbnrüklerin- geçen en son vampir Marki Luı 
'-' ~ it~-~vaı Hindiya Krayston Kultrey idi. Bu adam 
~ liu le -cLtuıe karar ve· bilhassa on beşinci Luinin son 

llr~~eler, bu h"'1'ta saltanat senelerinde evle~k 
~~trr. Çıka· çağda olan güttl kızlar için haki· 

~rtıa.ı tevzi ki bir felaket t.eşkil etmekteydı. 
h..:. ata Evlenecek kızlan olan aile reis-
~ l>ortsattte . leri Marki Lui Krayston öldüği.ı 

a. kliyen 10 ' bin zaman bu azılı beladan. kur:tul 
~ıı 

1 
kahvesinin de duklanru zannedıp sevınmışler. 

~ ~ ~ aı 8e\'kedilrnek yük· fakat hemen ertesi gUn L~i 
\.~~ ~ Inıntştır lO b" Karystomm mezarından çıkllgı 
~~Ilı~~ ~ bir ~~ nı ve bir daha da ~a dön· 
~ bek lr Jlarti daha 1 mediğini öğrenmişlerdı. 
~ de & 1~ektedir. Bu O günden sonra birçok kimse
~ ~ıı1~1Ya kahvesidir 1 ler Marki Lui Kreyst.onun e~le.. 
,, ~ll<l~ llincı parti kah: ıinin etrafında dolaşırke~ gor . 

~ \' . Bonra yükle· düklerini yeminle söylemı~l~rdı. 
elilnıektedir Yatak odalannın penceresını a -

1 
---· -- çık bırakarak yatmak i'htiyatsız. 

9AI -... ~----- lığını gösteren gUzel genç kızla-,. ' ra genç ka.dmlar ertesi sabahle 

bl'l't: M 
1
• R yin ölüme yakın bir halde bulu-'li.ı1 nuyorlardı. Nihayet uzun tet -

~' kiklerden sonra bu genç kızların 
1:tı :1, ASYQN kadınlann kulakları arkasında 

~ • UAQJc AL iğne topuzu kadar küçük iki de-

~~ h._r•·- lla !ik keşfolundu. Vampir bu zaval 
~ -n ltlarm kanını buradan emiyordu. 

-...-· lırıur ırı~. Bir ınıı. • d' W• bu 
"\ ~tlla.11. ~._ 1Cnterna.y0naı Nihayet Markizın ver ıgı 

.... -...ıııı._ yazılar arasındaki bir parça .. da 
'"' " ~. IÖ~k ve da l "" vampirin kurbarilannm o • 

' . ıe dUli:en sonra vampir olduklan 
~ J9U yazılı idi. 

Siyah kurdele ile bağlı bulu
nan küçük pakette bulduğum bil· 

gı mesele.si. Bunun üzerine bekçi
ye diğer arkadaşını haber vermesi 
söylenmi~. fakat hırsız, arkadaşı 
olmadığını, kendi kendini ıt>ağladı
ğmı söylem.iştir. 

Tahkikatı yapan polisler inan -
manrn; ve kendisini mUdilriyote ge 
tirmişl E'rdir. Fakat HUseyin bura
.:la bir tecrübe yapmL~ ve lplo (W

veld ayaklarmı bağlamış, sonra 
da dislerile mahir bir akrobat gibi 
<.'ilerini bağlamıştır. 

ihracat Birliklerinin 
faaliyeti hakkında 

broşür neşredilecek 
Ticaret vekiıleti, ithalat ve lh

rncat birliklerinin kuruluşundan -
be ri baf'ardığı işleri gösterir bir 
b·roşür hazırlanmasına karar vc>r • 
miştir. 

Bu maksatla İstanbul ıthalAt 
birlikleri namına lkahve ve çay it
halat birliği umumi katip muavini 
Celal ile l:r.m.irden ihracat birlikle
ri namına bir mUmessil Ankaraya 
gideceklerdir. Mümessiller, Anka-

Evvelce de söyledik: Biz kimsenin · düşmanı değiliz. Kim· 
senin malında, canında gözümU.z yok. Silalım, ha.ıibin ta.nrısr 
olduğumuzu isbat ettikten sonra, sarona. pergele sarılmıştık. 
Ylizlerce yıl hiç bakılmamış bir yurdun bir yandan dışmı süs. 
!erken. bir yandan içini fethe uğraşıyorduk. 

Fakat, eğer bizi mecbur ederler de tekrar siliha döıı.dürür
lerse. sonunda pişmanlık bizim değil, ·onların payına düşecek
tir. Bugün askerlik çağında üç milyon Tilrk, geçmişi de, gele
ceği de kendilerine hayran edecek §eyler yapmıya hazırdır. İL 
teyenler, buyurup tecrübe etsinler. O :ıııama.n Türkün tabii hu
dutlnnnm nerelerden geçeceğini , biz, kthçlarmuzla çizip 

Bokçi paralan gömdüğü arsayı 
göstermiş ve paralar bulunarak 
sahibine iade olunmuştur. 

' rada 15 gtin kalacaklardrr. 
gMteririz. HAKKI SVHA GEZGiN 

.Gömlek ve kravat 
fıyatıarı 

Mürakabe Komisyo
nunca azami fiyat 

1'1yat murakabe bürosu, göm
lek, kıravat ve çorap fiyatlarını 
teSbit etmiye başlamıştır. Bun· 
lann maliyet fiyatları ile piyasa
daki satış fiyatları tcsbit edil
dilcten sonra netice, fiyat mura· 1 
kabe komisyonuna verilecektir. 
Komisyonun bu eşyanm satışla· 
rıhda da meşru kar hadleri ka
bul etmesi muhtemeldir. 

Altın Fiyatı 1 
Altın fiyatlarındaki yükseklik G Ü N O E N G O N E 

devam etmektedir. Dün bir altmm 
fiyatı 24 lira 80 kuruştu. 

Blrgraınaltmisea,241il"aidi. Bir nezaket mese esi 
" evıerıado 1 M atıba.ada.ki odamda oturu- a.çıldığmı ve ~un~~ ~ 

yor ve bundan 80 sene zatın eellemelıUsselam ıçertJle 
evvel çıkmış bir küçük fıkm daldığını görd~! ~oltuğuna 

Konferans kitabmı - zihni bir değişildik sıkıştırmış oldugu bır .. ~ 
BE1'00LU HALKEVtNDEN : olur ümidiyle - ağır ağır göz- ~itabı, hızl!1 masamın uz.enne 

den g""'iriyordum ş koydu ve soze başladı ... 
ı - 27.8.941 Pcqcmbc günü saat .:-' ·•• .. ll . v~ Fakat o esna.da, kapının bir-

ıs de Evimizin Tepebaşmdıı.ki Mer- bu, dıger mevzular uzerindclti derıbi.re açJlan kanadmm yap-
kcz binaımıda Dr. Hüseyin Kenan Tu· çalışmalarıma da tekrar dön- tığı rüzgar ve bilhaf!Sa kitapıa-
nako.n tarafmdo.n "Alle FerUerinde mek üzere. kağıtlanm masa Us· rm şiddetle masama korunası 
Ruhlyıılm Roıu. , mevzuunda mühim tünde yayılı, kitaplarını acriJi. yüzünden, az önce uğra.ştığ11n 
bir konferans verilecektir. h;;lZlr duruyordu. bir mevzu.a dair yazmakta ol· 

2 - Herkes gelebilir. O sırada kapının birdenbire duğum kağıtlar, bir sonbahar 
kasırgasına tutulmuş çınar 

Enar ve maceralarla dolu zabıtcı- romanı 

~r ihtıyatsızlık rezalet çıkması
na kafidir. Eğer böyle bir hal o
l ursa Marki Jorj Venson için 
Tibet'e kaçmaktan baı:ıka çare 
kalmaz. 

yaprakları giıbl olduğu yerde 
dönerek biribirine kanşml§, 
bir kısmı da. fırlayıp duvarcı 
yapışını~ . 

Ka 
Yazan: Gaston Löru 

tün yazılar hem aynı mevzu et
rafında idi. Bunların arasında 
şu isimli yazılar vardı: "Scnt 
Hrassel mahallesinde bir vampi
rin ölUmü ile neticelenen müthiı:; 
hddise . .'' .. "Dünyadan aynlmak 
istemiyen hortlaklar, vampir· 
ler .. " .. ''Vampirler nasıl besle. ir· 
ler .. " .. "Vampir mezarda ve r- e
zarın haricinde nasıl ~'i3.rlar .. •·. 
Nihayet; bütün bunların yanın 
da bir de Marki Lui Kraystonun 
makalesi vardı .. Bu makale :.a· 
yUk ansiklopedinin ilk ta.bıMa 
neşrolunmuştu.. Makalede mu 
harrir vampirlerden büyük bir 
bilgi ve emniyetle bahsediyordu. 
Bu makale insanı her halde gül· 
dürmez, dehşetle titretir mahi
yetteydi. 

Bütün diğer teferrüat arasın· 
da §U satırlar na.zan dikkate 
çarpmakta idi : 

''Maltlm olduğu ii7.ere vampir 
ismi mezarmdan çıkıp yaşayan· 
lann hayatlarına musallat olan 
ölülere verilen isimdir. Vampir
ler musallat oldukları kimselerin 
kanlarını emerler.. Bazan da 
vampirlerin istedikleri kimsenin 
boğazını stkmak suretiyle öldür
dükleri de vakidir. Vampirler 
de sevgi ve şefkat hissinden eser 
yoktur . ÇU.nkU kanlarını dökmek 
için daha ziyade en iyi dostlarını 
ve aileleri efradmr intihap eder· 
ler. Veeaire ..• VeıAire ..• ., 

Behek 
Çeviren: M. ACAR 

Kağıtları oorlikte gomen ge
çirdikten sonra Kristiıı dudağı
nın kenarına gamlı bir tobessüm 
iliştirerek: 

- Görüyorsunuz ya Mösyö 
Masson, dedi, işte :Marki bunun 
için Markizin başka şeyler oku 
masmı arzu ediyor. Şimdi artık 
siz de bütün hususiyetleri öğren· 
mi§ oluyorsunuz.. Fakat e11 
müthiR hali tşte bu inanıştır. 
Marki de bu inanış ve bu vesi
kalar hakkında azami, kat'i sil 
kütu muhafaza etmenizi sizden 
bilhassa rica ediyor.. Hakkı da 
var, herkese karşı gülü~ ol 
maktan korkuyor •• 

- Gülünç olmak mı? .• 
- öyle değil mi ya ... Bu asır-

da bir vampir me.selesi ortaya 
atmak hakikaten herkesi ali.ka
dar edecek ve ~ilhassa eğlendire· 
cek bir mevzu olur. Bilhassa 
Markizin kocasını bütün gece 
drşarlarda dolaşıp başkalarının 
kanını emen bir vampir olarak 
tanıması keyfiyeti şayi olunca. 
artık bütün salonlarda. hattS r;a· 
zinolarda, kahvelerde, ldl ma· 
hallelerde bile herkes bundan 
bahsedecek ve gerek Markiz, ge
rekse Marki bir eğlence mevzuu 
olacaklar. Bütün gazetelerin bu 
işten alayla bahsetmesi de kuv· 
vetle muhtemeldir. l§te bu l5C 
beplerle Markizi daima ~ hay 
Binde bulunduruyorlar. En ufak 

Ben, bütün bu sözlerıne, hiç 
bir şekilde cevap vermediğıri i· 
çin KTistin devam etti: 

- Size hiç boynundaki küçük 
yarayı göstermedi mi? Hayır 
nu? Belki şimdilik geçmiştir de, 
gôstermenıiştir. Fakat hiç merak 
etmeyin vücudunun herhangi ::r 
yerinde ufak bi.- ıııiviloe bile kop
sa, veya herhangi bir sebeple kil
çücük bir delik açılsa bunu der
hal size gösterecektir. Evet dos· 
tum, siz şimdi benim bir müddet 
evvel geçmiş olduğum yollardan 
geçmektesiniz.. Görürsünüz, bir 
iki gün sonra muhakkak size de 
boynunda veya belki de kulağı
nın arkasında küçücilk bir delik 
gösterecek ve Markinin bu de
likten bütün kanmı, hayatını iç
miş olduğunu iddia edecek .. GU· 
lüyorsunuz değil mi bunlara, 
Mösyö Maseon? 
• - Bence bunda gülünecek ' ·r 
hal yok .. diye cevap verdim. Pil· 
hakika Marki etrafın eğlencesi 
olmaktan korkmakta haklıdır. 
Fakat bence en ziyade acınacak 
olan Marki değil, Marltlmlr. 

Bu sözüm üzerine Kristin bü
" tik bir hiddetle: 

- Evet, dedi.. Haklısmız. . .:-r
tık onun şifa bulması için Allalıa 
dua etmekten ~ka elimbden 
hiç bir çarem.1% yok. 

- Ona dua et.meli! .. 
Diye hiç tanımadığım bir ses 

Kristinin sözlerini tekrar ettiği 
zaman hayret ettim. O zamana 
kadar bu M8İ hiç duymamıştım. 

(.DeuHM fJtlf) 

1 

Tanımadığım za.t, söze şöyle 
başlamıştı: 

(Ltltfct: 80hifevi cevirittW 

26.3.1941 
8.0S Ajanr. J. ı., Çocuklar 
8.18 Hafif JLıln molllkl 

parçalnr 9.30 Ajam 
8.46 Yemek D.45 Ziraat 

Llste.I takvimi 
12.SS Uaftl 19.11 Faad lae\etı 

prlal l 0.16 Racly9 
12.60 Ajans pzefıellf 
1&06 Ne,•eu •o.~ MlU:lk 

tttrtdll 1 solo 
ıı.ıo SalOll prkdar 

orkeetra L.10 Koaop18 
18.0S Oda •us Klllna ~ 

mwdkhı !1.46 RlyueUcunı 
18.SO Koau~n lmr lımldtııılı 
18.45 Çocıok 21.M Ajan9 

.ati UM~d 

. Çarşamb. Pertembe ..... - ı6Mart 27 Mart > 
~ 1 
~ Safer: :; Sefer: %11 
'--- K.Mtm: 189 Ka&nn: 140 

1 

VakiUeı v .... ~ Va.ut tı.ı.aal 

tlünetht .... ıı.ıı 18.M llM 
dn"'"11JU 

Öfle ıuo 5-5'.! 11.18 uı 

tklndl )8.60 9.%2 16.50 9.12 

Akşam J9.ı8 ıs.op 19.29 Jt.IO 

Yabıı ıo.69 ı.n :eı.oı 1.32 

lımak 15.1! 9.48 15.10 ı.ts 



ı - \'AKIT 28 MA:RT 1941 

Fransada 
Bir aylık yiyecek ka dı 

Yugoslavya lllb. 
vere glrdl 

se tifty{fK btr mcfkihoe De o mer
kQreye bağlı kuvvet.e tekabül e
den merhametsiz bir ma.ut· :·a 
dayanarak ve mı.Ji görillmeı:niş 

Viyana, 15 (AA.) - Stetani bir intizamla cereyan etmekte· 

~ürli - Sovyet 
dekliruyonu 

Vüm iliyor 1ii : 

HARP 
\'111, ~ (A.A.) _ Tue: ajanısı bildtttyor: dir. Bir taraftan mtıttefikinili: 
İaşe nazm Achard beyanatta bu- Zvetıroriç ile MarkMtç Y1lc,"'06 - Japonyanrn kiyp,MW .tyaseti ve 

Alman propagan
dasına bir darbedir 

N.2!ilik kökünden 
söküldükten aonra 

bitirilmeli 

Rusya Blrrl'8t JllflJ&Cü 

lunanı.k Fransada ancak bir a.y ,a.vyanm Uçlü pakta iltihakmı iınt.a. kudreti eayeainde usak prlrl • 
yet.ectik ka.d&l- yiyecek bulunduğu- etmtelerdir. onun idareel altmda togel kül c. 
nu ıKSylemiştir. Fransız hlllı:Qmeti Vlyana, 25 (A.A.) - D.N.B. bir den yeni nizam hUdutlan teı-es-
1 n.isaudan f W>aren adam başına. diriyor: alim ederken, diğer taraftan 
gtlrAe 180 gram ümek verilmesi· HiUer refakatinde BB. Dletrich mihver devleUeri ~rlin pe.ktın-
nl kararlaştrrmıştır. Sair yiyoce'k \re Bormann olduğu halde Viyan~ danberi Avrupa devletlerini bir Çekintrenliiini atb Toro.do, u (.LA.) - Burada 
maddelerinin mlktarm.m da sze.ltrl- ya geli~lnde Fon Rlbbentrop, ma· araya. toplanııya ve onları yeni Lotldrn !5 (A.A.) - Oti: yapılan mua•am bir tcpl&ntıda 
nıasm.a Jntizar edilmektedir. reşal Kiteı, Viyana umuml valisi ve haklı bir Avrupa IÜ.za.mI fik· Ademi, teca.vüs dıekllraayonu B. VUki s(lylediği nutukta demiş• 
------------•Fon Şira.h ve 848ğı Tuna valili rine kazanmrya çalışmışlardır. halr.Jmıdaki Türle _ Rm tAıbliği tir ki: 
•• I'- Ç b 1 d Jüri taratmdan ka:rgılannuştır. Bu gayretler dUnyanm zannetti" Londrada ~ Jt ı ''Avrupa baitıl nuWiin );;ö· nar .a ep 81 D 8 Svetkodçln DQ ku ğinden daha çabuk ve da.ha gen'ş la.nmıetır. Gece, .ıw:. kündan sökülüp atılm•eiyle ne-

(B08 taralı ı ıttt , Viyana, 26 (A.A.) - D.N.B. mikyasta muvaffakıyctlerle te. ... ....ı.~uerı·n mü .. - 'ıe&ları almama· tloelaMIJdlr. rata.t bu harbi 

pxJan diğer bir mukabtl taanıızu dU,· 
rnana ağır zayıat verdirerek pllrkUrt· 
mll§lercllr . 
Habe~latanda: Marda bO~da ya. 

• ılan harekM esnasında \1e hArckeU 
nıutea.ldp kuvveUerJ.m!Z bir m.ı.kdiı.r 

estt aJO:ırt!lar ,.e harp malzemesi lğtı .. 
nam etml§letdlr. Kitaatımız f>'llridl 
Han-ar'a yaklqmakt.adtt. 

Negelllinln §lmall gnrbtslııde cere· 
yan eden harekAt muva1faldyetle ln· 
~'"at etmektedir. 

llMtUm, 16 (A.A.} - ROyter ajan. 
smm Hnbe~tandaki cenub! Atrllta 
lanvetrert nuruM~ bWunan h~ 
muh&btJ1 bildiriyor: 

ŞlddeUl bir mtıharebeden ııonra 

Olcigtı.da.n gelen ve garp laUk&metm. 
de ilerUyen 1ı::gllfz impa.rator1uk kuv• 
'fttlerl, §&!'ki Habqiatandakl dağltk 

aruWe bulunan eon ltalyan mUdAtaa 
.h&tl&rıliı yarmqlar'dır. Bu kuvvetler, 
Olclgaum garbında MaıM bôğum. 

daD ııtOeJ'l&k H&rrara dof1'\ı uer111or. 
lar. ltAlyanJar Harr&n açık f6hlr IWi 
etmıı olmalanna rarmen tehir el~ 
raıcı& bli' mUdataa U.ttl t.e.uı •tıııJ+o 
Jıel'dlr. Harrarm OtMfn<J9 .Adleababa.o 
ClbUU de !ryotu UrAttıide bUlunu 
Dlndauaya glcıen gwıeı bir yoı var.o 
cm. Bu yoı yakında keellinfl bulum.. 
c&ktn' DUfll1a.n ıtmcU demlry01uyla 
Dlredaua rotu UM!r1nde ncat etmek
tedir. D pıuuı kuımı kUlllli Adllatıe.. 
b&ya 160 kilometre adar meat.de 
bulunan A.V&f ırmağı hattma ~ekflo. 

melltedlr. Dôpıanm bura<la 80tı bir 
mukavemet ıöatormek tetebW.tınde 
bulu.ıımuı muht.enıetdlr. O.nubt Atrı. 
ita Jnıvwt2erine aıentup zırhU otomo. 
billerin y&rdımllo Clclgayyı u.pteden 
diğer mUlrezelert denize dotnı talı. 

minen 320 kilometre katederik bit 
balta c\-vcl Berberaya gıkan lngWs 
kUV\"tlUtrile birleıml.§lerdir. Dl#er lıu• 
veUcrı. 82 kilometre mesafeyi 30 .,._ 
atte katetmlfler ve mukavemete tut 
ıama!:aızm yollarmda 'Dulunaıı Tugu.. 

• " jtt4 ~~ :H~etrayı l§gal etınl§lerdil'. 
Burıı.mo 1.ııtikamctınde tepelerde 1n~ 
l&mStZ kACmakt& Olan İtalyan g&rnl. 

ıonlArmııı yakal&nmurııa ramak kaı.. 
mı~. İtlflllZ 80mallmıde ltaJyan 
haf]\ kablllyn tı ktnlmr,ıtt<. Bu kuvvet. 
lere artık mevcut ıwıaıile b&kıla.. 
maz. 

b'1diıiyor : .. u • • Bul · u-.u..ı.4 ı.-ı ...,.,1 
Yugosla.vyamn tlçlll pakta ilti _ tev·.-uç etmıştır. garıstan son nı.ıştır. Fakat siyasi mahfillerin talclp ecSec'8 olan lü»ı 80, uulyon 

bakı münasebetllc Yugoslav baş _ zamanlarda yine burada üçlü fikrlno göre, bu tebliğ, iki ınem- ~ tekrar ticari \19 ıkt1Sl\dt 
vekili Svetkoviç, Yugoslav hükQ - paktı imza ettiği zaman daha leket araalndaki dostaıOe bir tan· tAbdıda.t, cebir ve liddet; ırkt 
motl namına qağıda.ki beyanatta bai!ka devletlerin de bizimle te- da yekdiğeriııl aıılayıe llihniy&ti- !d~abMl:zlık ve harp ~ri 
bulunmtıştur: saniitlerini ilan cdcoekleri ümi- ni yeniden tamamiyle teete etmiş· ıçıne almmamalıdır. Yenı sWh 

"Yugoelavya. harici siyaeetinln dini ~ıar etmiştik. Bugün, bu tir ve eğer Tütık.iye harbe girer~ karfllıklı yardan \"e hWlnil niyet 
ba.şlıca ve hcmıen hemen yeglne hMiseden ancak birkaç hafta ee Rumya.nm Türkiyeyi arkeıclan zi:hni~ti ~ahillnô~ aktol~ı
gaycsl Yugoelav mllıetme 8Ulhü sonra beşinci devlet ola.rak Yu· bıçaklıya.cağı f'ıkrini yayan Al- dır. Çil~ü nıedenıye.t geoen dün: 
nıuhn.fıııtı. etmek ve cınniyethii tar goslavya pakta. iltihak kararını man propaga.ndasma. ağır bir ya haıt>inden soara işlenen hata 
sin eylemektir. Bu Bi~>uet tUuıi _ vennifl bulunuyor ve bundan do· darbe te#kil etmektedir. Bal.kan larm tek~ mtlaait 6efil· 
yetile gayretlerimiz hudutlarda layı hepiıtıb; samlınt bir sevinç !buhranmuı had m;a.biyeti sebebi dir.'' 
sulhU ve devletin hllrriyctinl, istik· duyUyoruz. Bu iltihak bh:.im için ile, bu tobllğin neeri için seçilen T~°!"· 26 (;LA..). - ~ Van
lallni ve blrlJğin iteın!n etmek il· hususi bir Chommiyeti h:ıi7Jdir. zaman, manidar telB.kki olun- del ~ilkı, Amerika Bırleşilı: Dev
ıere k~ılarmıızla doStluk mu - ÇUnkil evvel& şimdiye kadar bi.. maktadır. Batılan Rus niyetle· leıtlerinden buraya felm1i ve he· 
nl\tlebetlerlöln taı'!dııJni istihdaf tarn:f kalmış olan bUtUn Balkan ri U%erind bazı itimatauJıkla.r ;yecanlı tembürlerle karıılanmıt· 
cylernlıctir. devlotlcri eimdi nizam safmGa göltermektedir. tır. B. Vilki, halkın alkışları ~-

"Yug<»Iavya, daha mUşter~k mevki almış bulunuyorlar. Bu aabe.hki gurrtelertlen yal- ruıııd~ askeri bir al~yla ~1~-
mentaatıeım bitlevmMttıden ev _ Saniyen 11imdi iltıh k eden nız Times ga.zetcai, tebliğ hak- yeye gı~ ve belediye reıaımn 
v6l doetluk vo tattı ıumattarı mül- devlet, lngiJterenin ~ kuvvet- kında ııarih mUtaleala.r ileri eür- hav geldiniz nutkuna cevaben tr 
hem olan en lyl milna&cbat.ıf'ln Al· leri harekete geçire.ret. dahili iş- mektedir. Times diyor ki: saki .. · bir nutuk söyliyerek demiştir 
manya ile idame edJyurdu. Bu m- !erine karışa:bileoetiiıl ve Avru-
yuet ln faydclr nctfcnierl, iki~ pe.d& yeni nlMmtı. knmı tahrik "Şimdi Mo8kovantn da., tngil· ''Br'it.anya zaferine itimadım 
lekri. mUnucbetlcrlndo bi!ha.!36a edebflcooğini daimo. Umit ettiği tere ve Türkiye gibi, Balkan sul- vardır. Sizin yardımınız ve bi-
1984 ton:beri hllBıl olan bir takmı bfr dOvlcttir. hunun Almanyanm bir ken:u-da zim yardımımızla kazanacağız. 
milhiın hAdiMlerde tezahür ~yle - Da.ha birkaç gtin evvel lngilte· tutulmnsma bağlı bt.thınd~ HUrriyet. ylfly&caktır. lrıgill:: 
mi.,ti.r. Bu hidillolerin en eoouncu- re ile Amerika Yugosııı.v slyncc. anlamış olınası manidardır. Bı- milletinin ne gibi hissiyatla rnü
su da bugUnkU hadiso<lir. tine müdahale toeebbUsUndo bu- dayette, SoVyetler Birliği, Bal- tehalli olduiunu ve nasıl büyük 

"Yugoe avya, kuruldulfundanbe- ıunmuşlaroır. Bu teşebbüsleri kan devletlerinin. muharip dev- bit cesa.retle mtıcadele etti~ J 
ri lrle tmlş ve tAkdir eylemiştir inanılıniyaca.k bir hareket olarak leUerden mustakıl k&lmaları lA- gördüm. Hiç bir kim30 beninı 
1d. milli birliği herhangi bir itilaf kabul etmek mecburiyeti vardır. zımgeldiği fikrinde id!. Moelro- ~rdüklerim.i gt>rdUkten aonra, 
ile vücut bulmasx br tertip eseri Çünkü bu hareketler hUr bir Av- va, Bulgiri~ ~atılar ~- fnglliz ordularına yardım için 
değil fakat Sırp, Hırvat ve Sloven nma devletinitı h~imiyetine hUr ra.fmdAn iegalini tuvip etmedi· etinden gelen her aeyi yapma.· 
ler arasında cereyan ehn.1§ olan u- met etmemektedir. ğfnı, anca.k, ~vakiden IOm'8. nıaslık edemez." 
zıı nw çetin ıavql1U1D ta.bU bir Bu sebeple Avrupa işlerlnln bildirmişti. Şimdi, belki de Al-
neticestdlr ve bu Almanya.da öte - zaruri olarak yeniden tanZinıine manya. Boğa.z.lann pek yakmm
den.beıi dUrUst bir tarzda anl~ - iştira.ki kabul eden ve yeni hıiza.- da ibultuıduğu l~ Moskova, bir 
ıntştrr, mı her türlü ecnebi miidalıalesi· Alınan ileri hart'kctine kartı va

"Bu ZllınJy~a Yugos1A~'ll l 0 37 ne rağmen tatbike karar vermiş ziyet alacak ve hiç olmama. AI· 
de İtalya ne mUhlın bl1' muahede olan genç milletıeı le birleşen nıanyaya kartı müdataasmm i -
alrtetml,Ur. Yugoela.vya tarafın - Yugoslavyayı ha.nı.retle sclAmla.. caplarma en iyi bir ta.rm& ten.
dan Bul..,a.Hstan ve Maea.tf.atatt1a. da nz, fuk eden bir tanda hareket et
:mUmasll dostluk muabtdelei'1 &kte- Siyasetini mantıki bir şekil- mesi için TUiltiyeye ta.tn aerbes" 
dilmJttir. Y~lavyanm haricl ı. de tatbik eden Füiırer mua.bocle- ti veren teminatını neşreyliye
teklm olmadr#mllen onun hayati !erin tadili ururoti ile Avrupa. cek kadar çekingenliğini atabil
menf:~!..,ri~ oenubblu ıarJd Avrupa - i§lminin yeniden ve sulhpervera- mi§C benzemektctlir. Rusya Bo-
snu ..-u.w yeni r genlşlemesin- n .. ~- ~ .. .-3 ~ft ... • ... ; ıı: •• nmuna :f<.•I ··.-3 .. ı faal bi 
den ~~~ ve r,~ uğn.yan ~ vu- - MW _.._~ "... ....,.._, ö•'f'"arm muuw.aas~ r 
Avrupa ıırtfeadiyatmm takviyeal- !ngil~l ilm& etmek için her tatzc!s ~'i'ak' Mmfy~ lftdftl' fttit 
ni emrettnekt.edlt. şeyi ya.pnımı.ır. Bu &iyaset, tna! gqzükmediğinden, baz! kimseler, 

Arnav tluk 
cephesinde 

(Baf taroft ı ~) 
gfüihımiyecck ıı.Jlt>ette kendi ken
dilerini yarala.dıkta.rmm ~ede 
edt!ı!.lğlnt aöylemJştf r. 

.Etııirler. Itaıyanlann gayretlerlnf 
mitrn.ly«b )"Uftlarf 1ııl& MfJl'elc ve 
tel örgiller çekere.'lt bir nlilddaa 
hatft kurmaya gayr~t attıklettııJ 
~it etmişlerdir. 

.,!1.ıhakika, Avrupa krtL'llllJ ve Hlm olduğu 'üzere ~Ahiyeftar acaba So\ry«.lcrin, kendi iStifa.· 
binlerce senelik medeniyetinl kur- Yu~av ma.ke.mlarının dU~n- deleri için diğerlerini ha.rbe sok
t&rnıak hU8Uetınd~ yegft.ne çrıre celerinc tevafuk ediyordu. Gün- mayı istihdaf edip etmedift sua· 
olan umumt bir Je blrllli belirmek- kü bu mahfiller bir lfiğlliz - AI· lini iradetmektedir. Fakat ek
tedlı'. Avrupa işte bu l:UJ'etledlr ki man hari>ini Awupa içı.ıı felaket seriyetin fi.kr:lne göte, Alınan 
tentikat içi nfcap eden etaslıuı bu- addediyorlardı. Bl sebepledir ki genişleyişinden glttik~e daha zi· 
laoaktrr. Bu da, Avrupanm fiındf- dostane bir uzlaşma husulU için Yade endişe duyan Sovyetler, söz 
ye kadar mutarlp oldufu maddi gayret sart~ttiler. Fakat hey_ den fiflfyata geçmeden evvel baş

ltllya.ıılar paıar güntl &ğledcıı 
&onra merkes ~eetnde Ooe Il"· 
ma#mm şt.mallnde topcu ,,e ha.van 
topu aUşile 1hıa.r edtlon ftddetU 
bit hücum yapmlltılaJWL da ıı.fıt' u 
yl.at vererek ilk nıcvıf.J,.rlne tarde
dilmişl"rdil'. 

--------------- ve manevf hurafe ve manlalacdan hat .. Bu gayretler boı$a. ~tti. Zi- kalal"tnlfl mukavemet ettiğini ltalyan ordusunda kurtlllmaamı tazammun edecektir. ra. 3 cyltU 1939 da hıgiıterenin görnıek a.rzusundQdır. Aynı a.kg&m fet! vaklt düonıan 
Yugoslavyanm sulhçu aiyasetl, harp ilfıll etmezi FUhrerln bu sl- Moil«>OO, es ( A.A.) _ Taa mnağm cenubundan da bsfka bir 

t • f ı m11etimf.Zitı meııc.-aat ve duygula - yasetitıı &Ona erdirdi. Bundan ajansı, bugün Mookovada Tl1rk hUcuın yapmifN d& aynı &kıbetıe IS 1 a ar rma. ta.rna.mile uygundur. Memle - mütevellit mesaliyet mUnhasmn - Sovyct dcklarMYonU hakkm· utramıftır. İtalyanlar bu ta&rrwt-
ketimizin son s.eneletde lm~larığr !ngiltcreye aittir. o günlerde In- daki tt'Sm1 t:cblifl neşretmJştlr: lar Olfhdmda T.Ulll)'etJt aaur lnıl. 

&oma, 26 (AA.) - St.etam 
lmdnn 

ajan.. bntUn .sfyeat ve ıırtrsıı.d! muahc - giltE're tn..ı rı umuınt harpten t ..,_ Janmakta »eler de Yuıwıhlann el 
deler Avrupanın bu kıiımnıda da.ha velld kudretine malik olduğu ANADOLU AJANSININ bombMı ve ı\lngtl hllc:umlaıiyle pUa 

Ordu erkADı harbiye re1al. Lt~ va. 
Ual ve f§maü Afrika kuvvetleri ba,. 
kwnnndanı İtalya marqalı Rodolto 
Oru.yani talebi üzerine bu vaztteı~ 
rlnden atledllmi§Ur. 

A*lna. U (A.A.) - Dtln, Yunan 
UK&rl ıKS:t<:llsU, Ar:ıa.vutıuktakl ltaı. 
:yaiı 'bqkumandanx General Ugo C&· 
vallero'ııun yerl.ııe Oenera.1 Gel<*>'nuo 
geglrllmlf Olduğu teyit etmı,Ut. 

iyi U>f\llAtJı bir ıSU1h talıakluık et- hülyasiyle kendini aldatıyor ve NCYrU: klirtUlmektedirJer, 
tinnek amıeutıdan mUJhem OlmU4t- biltün cünya.yı seferber ederek Mookovada neşredilen tebliğin Bf l>Mık emJ&l taht Jbahlrl 
tul'. Almanya.ya diz çökt\lr1,;oeğllii metnı, bu sahah birinci blilteni· r tı ' e 

Buglln Yugoalavya. uçlü pKta zannediyordu. Herlıansı bir dev. mizde neşrettiğimiz tebliğin ay- ~· 
iltihak ederken bunu, pakt devıet !etin tarihinde bu derece feci bir Attna, 2' (A.A.) - ı - 2 mart 
lerile, Almanya, İtalya ve Jçon - aldanma misall yoktur. nı<lır. gece.! Eplr 98.hJU &Unde balık tut 
ya ile hJblrliğinde bulu:nara\ kandf. !ngı'lterenin harp istedi~1ni tnakta olan motörlU 1:ıt1 kllçUk Yu-
ln --,..:_ bir · ~,,..._,l 5 blritllr. 21 aeııellk bir inkıtadn.n son na s e ı:><UU.11 ıs......,. temin etmek gören Almanya nıevru müdafaa- nan bt.lıkor gemle! bfr lt.alya.n de-
d~Unccmle ya.pmaktadır, Yu..-.JS - eıru hazırlam'1-k mecburiyctin<le mt rnemıeket ar48lllda gegım IClnfı dip nlzalt.ftn tanUmdan gör1llmUttUr. 
la i A ...... 1..:1A~- k lomatık mU.nıısebeUer yeııldcm t.H..ue vya yen :v:rupa ~uua en- lr.aldI. tngiltere muhasamatın Denlzal t derhal bu geınfleıiıı Ue-
di h ... , ~"'ın" , • .J tm "-1 k ottllli zaman Yu~oalavya, ilt elçi oııı- tııM -...ı. 

.,.,....., w .,~Im e .. e en - bf!nl.ı"'a-rcındlllJberi kendi men - wıe yUrllyecva buiıları aıaptet -
" ' -ı 'Aln oldt•"'-· . ....ıw A ---ı " ~· r:ıl . <JavrU wıı:l Moekov ya gö11der· \ı~ .., <e .. ~;illı vnı.pa ~·u- fstleri için 'başka nıill tl""rin 1.ta· mele 18tttııı,t1t. BalikQ& gem.ilmnln 

- Siz edebiyatla a.15.kadar o- ıı.sma olan on yilk80k vazifesini de nını nkıtmrın v daima ~ elti ye- ıntııtı. birlııdo blr t4ık tilfek bu.Juntna.kta 
lursunuz değil mi? Bir şiir kı- ifa etmektedir. ni devletleri kendi hizmetinde ao BtN Ktat NtlMın•ış YAPTI JdL Diferi tıütıanille t!WiltZdı. 
tabı "Jkardım. .. H- '~ fi- Dft.A-~p ··- y 8 ....... "" u..r. .n.ıucu•.v 110 na-.u kull&tunıya çahırrhen Almanya- ""°" yan Q*21lııt, O~ dUfnı&n 
kirlerinizi yazmak Umre bir t.a.- Viy~: f.S (A.A.) - D. N. B. nm ba&}ıca gayesi ha~i mevzi- Be11tD4. u (A.A.J - M1ter: danlaltl'fn ile ,..ru.ıer arasında 200 
ne size venniye geldim. ajansı oudir!yor : lŞirm&k ve yalnız kendi kuvvet Yugoeta.v halkı, hldlselcrtn ltıklp· metr~Ult btı- IM!lafe kalınca balık .. 

Kitabı aldım... Ştlplıeslz o- Alnıanya hariciye ııamı B. 1eriyle müttefiki ltalyaya gUve- tından blhabc!r tututmllktadır. l'&Jtat çı ftımllertnden blı1 deı'b'" tüfekle 
tuyaca.tıın. .. Fak.-ıt daha önce, 1 Von Ri'b'bentrop Yugosla.vyantn rtef'Elk lu:ı.tbi bitirnıektir. haberlerin tereeştıh etU~ her yerde .&tel ..,ırııgtır. Denb&ltr 1kl ağ1r 
IJ)u garlp ve heyecanlı zatın - 1lç1U pakta fltlhakı mUnasebetiy- t~ bunun İ{;indir kl Almanya hatkm altsUIA.meıt gayet olddetıı ol• mltralyö.U ti• mukabele etukten 
lbenıden hiç bir kötü kareılık le Belv00ere tat.osunda yapılan tngiltereye karfJı yaptığı muca· m~tur aot:ır& m&nem& ed~rek dtlmq ve 
görmeksizın - ca.pıtnı kapa- imza. m"2'8Simini aşağıdaki mı- delede diğer hiç bil' devletten OOıı Krauyevata'dıl, so bın '.kift mı.ıı. ka)'bolmuttur. 
yıp gitmcsmden sonra tekrar tukla kapamıştır: muavenet istememiot,ir. IIalbu- ver ale1hftıo tezaııurlerdti bUlu.nmut· Atlna, 25 (A.ı\..) - Yunan or .. 
mUtaleasına daldığım fıkra ki- Eksel .. nslar, baylar, ki Ahnanynnın iıçlil pakt dovlet. tur. dulart bafkumandanlığınm dün ak• 
tabmda, iyi bir tesadU:f e!erl Alınalı. hUk metinin salMıi· lerJyle müşterek menfaaUeri v ... tsUta eden zın.at ııuın Kubtoıcwıc. ş&m netredllen 149 numanlı roe-
ola.rak ra.stladığnn gu fıkrayı yettar muralıhası sıfatiyle ve t· drr. Filhakika evveli harbin ın- Boıınada seçtm dalreaı olan Banyalu· mf teblil'i: 
yawnaJt i8terim: ta.lya ile Japonya ınurahha.Alru-ı giltere tarafından 1*)ka bi" mem kadıı ıo bl.n kl§l taratındatı h&...,..Ue Cephenin muhtelif noktaamda. 

Dtlkklnmm pencereeini ka- ve pakta iltihak eden Maoa.rls. lekele sirayet eltlı ilmes ne mani katııtaıun~tit. topçu ve llAvan topçusu tüllyeti 
(;'Ttla ·ap&fiilŞ bır kunduracı, ta.n, Romanya, S!ôVtikya vo Bul- 1 ,. . c • nun ~elgradda btr çok beyaunarno ka)'dedilmlftlr. 
~d.k bil' mruıgalm ya.nıbaşmda. , ga.rlstan murahhasları nanm'ia 0 ma" hususuma ınetuaatinıız dağıtılmıgUr. Bu beyannamelerde, hU. Al*» ve Aoe nmaklan aı-um • 

kGndi h lime çal:rştr durur- dost Yugo&la.v k'Ta.lhğını Uçiü v~ÜNAlOS'l'ANDA INFtAL t:Qmot. azası, "13 mllyon halkdi mu. daki ımntakada dilfmum maha111 
L"l~ •• Mt.v.sim kış. hn.va karlı paktnı yenJ lza4'I fltfatiyle ee- kadcforr.tı hakkmdıl blfteUe karar bir reoe hUownu, İtalyanlara cld-
lmtı;ı ... Der~en bir adam, k<ıfa: lfunltırnn. Bura.da başvekil B. AtlnA, 2:s (A.A.) - Yugoı!lavyaııın vcnn!Ş hainler.. olmak User tthaıtı dl kayıplar verdirilıiıek llUZ"etlle iar 
sını bu kagıt p"ncerederı içen Tsvetkoviç vo ha.ri"i 1e naarı B. uçın ı.nkta n thak eace<ığt hD.beti, Yu· dllmekted!r. dedilmiftlr. Dtişma.nın aynı mnı -
sokarak: Cinc.3r • Markovie tarafianndnn ıuın!stııııda denn btt Uıtialle karcilatı- Böytıtınamede aynca fbyle denli· takada dlğer bir mahalli hUcumu 

- Saat kaç iheb!Jrk? cUye t emSil edilen Yugof'lav kraliyet 1 mıotır. YugQslavyar.m kııran, "ıır-ıta. mektcc:!ır: da t&rdedilırut ve b1mun netkelhı· 
eormut. hüktımetine en Aa.mlır:t 1/e doeta· 1 d::uı vurclmuş bir litinccr dıı.tbe.!ıl,, o· •'üçlü paktı 1atemlyoru~ eaı.. oı· de, dUşmana verdirilen zayiattan 
!Kunduracı hiç diişünmedetı ı ne tem.enttilerimltl eunaMt. Jarak tavAU edilmektedir. ırıak tstemıyoruz, talimat 1Mteln'1ô-I bqka, Udsl ~Y olmak U~ere M 

eIID:deJ? 9~c~ .adamın kafası- Rtt h~di!efiın Yt.ı~avyantn 1 ~osıWVA ELQiSl tl'Tlll'A ETt.l ruz nJh,•erıe aı!kadar tüı'liUr litö. ealr almmıvtır. 
na mdırdıgı gıbı: fstfkbalı ve Yugoslav milletinin oııko\'a, 2ô (A.A.) - Röyt<ırı nıı;o:-m. Hürriyet !Qm her ıteYe baaı· Atba-. 2ü (A.A.) - Milll üft..lk· 

- l.şte, demiş ... Şimdi birl refahı maknrundan :t>llhaMa e _ 'i"uıoıııav dıpıonıatlk m:ı.hlUteHJıden rız. DUmnnl11rrmıta bir gey ""ıuro· :J:°dönüMU nı1ltıdeMUl:ıı tehJr 
vurdu! hcımniyetıt olAcağıtta kani bulun- 1 vpcnıtdlğtnc göro Yugoatc.vyant ru".. HA aDl ınanıarası arzetm tedlt. 

. • . • • • • • · duğumuzu bey.,na nıUMrtal ede- Moslcovndrtltl ciı;lıı.1 GavtJlıwıç, dUn 1 NılZtrların treıiüıl Viyanayıı. gCtUt· U1' r B~~~tıırla stlsl~fL: 
DUnyada can sı'.lrnca.k şeyle- rim. Mlcden önra lsUtn. clmırtlr. ı m"'< iç•n btr nıaklnlat bülrnakta ıuo 1 mi u ,.._ arasmda nı t 

re karvı {'Ok pratilI tedbirler Btııgüh.dert itlJJarM yani har- Clftçt pvrttılnliı Atası bülunan Oab· l'lkJ... ı;ekllrnl§Ur. :Bir {,ôlt ınaıdıııııt ıha· ~t wd bl= m;.m~"'tetlertn 
Tar a.ma, Dez8keti elden, keyfi bin en ctvcrvlr zamanuıda gözle• rtlovlçln meml:!k"tin"' bU:'/Uk lllyasl btından ln\Una etm1tttr. ımttııa ~- ye~ an bU~ y n'. & auJ~: 
tem~lüen b~ıp. bunu nasıl rimizin ö~nde Avrupa. ve uzak btr nllfutu vart!ır. 1 ter aranında, ceaareUndtn c:lt>lıyı iten· ]A~ea.r9*t.lrtı1t oı:a;ı:an ba ~-
tatbik etmelı!? 1 şarkın yemden kurulmasına baş.. Qabrllovıo ıı.ytıl 2' manda YugGllaY.· ıllsine en yUk!ek Yüg01lav nlfADt Yıi- ruıamun btt rttlf/t ~llmemif ~ı. 

'fl/KMET MIJNIR lunmış bulunı-:naktadn·. Bu hA.di- yanın en tanmmtş gazetecilerinden rflm{3 olan birisi de vardır. duğu m41!ahede edfhniştir. 

mil .. 
,Ytınan :• 

m .. naıcaJe 

Çörçil ve E 
teıgratıı 

IHiçred.e ~ h 
7 o kışı ·ı; 
haricı e~~ 

neme, t5 (Ji • .A.· 
ajansmd~n: ,.a:>~ 

Adliye ve uste~ 
repartmn.n nıec rtf!.' 
olduklan senelik p 1ltf 
milliyetlere _ın.~ill>!~ı. 
yüz doksan ıkı. ;--e41~ 
ibilyetfnin t~NiZ ısıt 4J: 
casullukle. ma~ ~ı.d 
esbap dOJayısıY e.aJ'P'r 
hudut hru-İti~~~~ 
nu bildirmek~· 



~ile -16-
oıı tle-0ıkçe 

Un etrarr sıcak artıyor. 
tl'ıııı llluh ~dakı tarlalar 
~ ı.!okuşua~r kafileJeriyle 

~\>ası v ırnı~nan her 
h "aı e ve~i!W~i bol 

11 uuY'u;.atıp di 'enn,ek 
~-.-._beb_aı ,,or. Birilmiş t:.r

tkirı dıınarniy1e kaldı· 
tren Yol~nı ti eri var. Bu 

fi tır ıa/la asfa!tın teş· 
tiüıyor ve ı~e arasında u· 
~ bUkuı şını.endıier hat· 
n k gittik rnesınden ıstifa· 
, ç \'Uı rn <;e geniş'ıyor Ta 
t lıtkurı b~tl"E' ötede bir di· 
~ na .~r krc:mını ört· 
~ lll tenahiiik hissi 
e ~rbet 

t'ıi llıen U}'k gecesini de he-
1C\ıdU!llda ı~ıuz· g~ ird•ğim 
~Yııvordllın ~YUk bir ke

ovıe . •. 
tltına g•dıp Herdeki a· 
~ uıanacağım. de· 

~~ti :'1adarn DUpiyenin 

~i~~e bG'eli\inı. dedi: Jer
ııı 1)>1:_ avdı s;z de l" te ~141' dil . ge ın. 

tıç k edı. Geceki he· 
"ıj lstır~ını ad~makılb 
~ atıııel1.ı bakı§ları. sol· 
~ · nın de gözünden 

, $~~"1-ıı!lt, een 
~it' llorcıu. rahatsız .....u· 
bıt eey de.ı;· 

a\ııcı oıl, anneciğim. 
~ .... Nerdcyse ge-

ı.. Ueuu .. 
111r b un nıü? Sakın 

ile dok~lrk çıkarma, 
or bulabiliriz, 

f ,~b!asın 
"~" ın kulac7ma Lir 
ıı~. \il v" " ."'<1l~k\;; cevabım yine 

\:.~~ "" aldı. Sonra 
\~. t'on 
..... ,. dedi. ıa .enjeksiyonlar 
~~ ~Pitto 8Pl!'to lfımbasın· 

r lıı:ıpuı Olacak. Ben on.L 
~:~ Yaparım, bir §e" 

~~~eri k:;ınştırırken 
~ fit ~ll'ea lıe ben, onun e· 
~ ~ ~ur;'u benim elımde 
~ru ,, ğum, sıra a
~ ~en " 011andık. Tarla· 

\;. t( ıı hel':n1ek yıyen, uy· 
·~~ c~kc~nh mevzular· 
ia' il(. n· ötek ins:ı.nlarl 
~' 11.e bakınıyorlar· 

~~~~kasında zemin '!lir 
ı.~ı k~etrc kadar aıc,~; 

~~~t e Ytu olduğu için 
~a hk !!nasında ocakla· 
~kilden ~ış•ar: bu hasat 
~~'lrtıış ş ~dı isli, y~mk 

~
~·:ııtlk Otla~ tada bulduğu· 
~ ~ · 'tiura an alt\mıza _ö
~ldan 81 hem çukurda. 
~ ~,geırn~~· Halk bura· 
. ."llııt ~ ıs. Yola uzak· s ~a titırı~~pıyenin de 

Rdi)'~ar b" · ~l'du. Sak ı:zı bulamaz· 
1ıı ga ını~ buradan 
laııın_ l'tnek ıçin ayağa 

S.~ dtha a~~ten asfalt. 
~'tla.~ .. Çakta. 
~ ~~l'U.k~k~açıarın öbür ,,>'1 ... -lt 'bura yak.hm, de· 

1ı...· ka~ Ut8 aı daha sessiz, 
~'fl~cırç~. kana bütUn dun· 
~ ~~ llttulmll§ hissi· 

S '1 '111· a itiraz ~ ~ u,tu hakkı ver· 
~ ~ır l'<ı~nı~~ndrnı. Bnşı
~ ~ bır lii r Uğumu ~k· 
~ ~t a.. ıı getf!-ar burnuma Sil gıb· 1Yor; ylizllnı 

ttıbaJ•nlendiriyc:. 
\.~~< ~. k bir sesle· "-'Ot. r.,~d endını barın bı· 
~ ı t ı~ı.rı ~rn Düpıyt yo· 
~ \ ~erıeş rlanın lkınci 
~'~at l\<!~ı~e çalı ırk~r h' t<ı~~~· F':.kz bır Ul kuya 
'1', btl' 11ıÜtıden ~~ ef mdi mas 
~ ~lı11 ~ bır b oyle ince, o 

~tııii~Uvağı Ulut geçiyor 
\..~'iııı~llilı b' gtbı htilya > 

it.' oh~~ gözı~r . bulut. .. On~ 
'~ "'!!· ~ rırnı yummak 
~ dırıe .Ye~ onu kUçUk. 

~~ l3iitUn en bir aileye 
a11~· baı}ı efradı birıbiri
~~& ık on'ı anrnış. Fakat 

ı;ıt1 arı a 
~r>lıı l'-:ır. İşte Y!~~ak ıs· 

ı ~u tut kuı:uk nıle 
bııru l'~t~~keB güzel bir 

~· ~ "lınu~ b' u parca. 
~\rb ItseJd· ır ruh gibi 
ı ı:ı r>lctu ,}· rn~vili1deı i· 

~h.. ...ıttı KU "k . 
:etı .. kUt'ijl ' • t'U : t· 
ıj ~.''İn dlı Fa, ıt vi· 
"· " t' r-e .. ,,ı · · ı.:· rltıl'lı " ' ""1divor ... 
"' ""' trınım'M- ı ,,"'l'deıı f -.•... 

ırlr..Jım. Bu 

Yazan: Afil OBAY 
ıolığm. bu patlayışm nt olduğu 
nu artık çocuklar bile biliyor •.. 

Vıjjj ... Vıjj .. Bummnunm .•. 
VıjjjJJ ... Bummmm ... Bummm .. 

- M~dam •• Madam .• Bomb;ı.la· 
ruyoruz. ... 

Madam Dllpiye şqkmlıktan 
~rlmz başını kaldınnı§, havada 
u~ak arıyordu. Bir dakika geç
meden Et-mp kasabasının Ue
tünden kara dumanlar yükaeldi .. 
Her infilakta ayağımın altında 
yerin sarsıldığını duyuyordum. 
Bu aralık bava tehlikesi dildük· 
!eri de işitiıdı. Bu dtidükler or
talığı b:ribirine kattı. Birkaç 
dakik~ içinde bütUn tarla bo§al· 
m !.:tı. Bu kadar halk nereye kaç· 
tı? Nereye sığındı? Saman yığın· 
lan arasından ara sıra ba.~lar 
uzayıp, gövdeler kımıldanm~ 
bir mucizeye hükmedeceğim. Ba· 
zan ayağc kalkan ceaurlar da 
var. 
Ta~~re dafi toplan faaliyete 

geçmışti. Bunl;:.r kasabanın etra· 
f ın :!o.ki tepelerden ateş a~ıyor
lardı. Şarapnellerin havada si· 
yah bir duman bırakarak patla· 
dığı görülilyor. Bu aralık üstü· 
müzde, ;:.!~aktan uçan iki avcı tay 
yaresi belirdi. Bunlann gama
lı ha~Jarmı iyice gördUm; tarla· 
lann üzerinde bir iki ka.vis çiz· 
dıler. Koyun sUrüsilnU keşfetmiş 
kartallar gibi sUzülyorlardı. Ma· 
dam Düpiye birdenbire yerlnd:n 
fırladı: 

- Kız'anm .•. Ktzl~rrm ... Onla
nn yanına gideceğim .. diye bağı· 
rarak benim davranmama vakit 
kalmadan koşmrya l::a.şladı. Ar
rarak benim davranmama vakit 
bağırdım: 

(Devamı var) 

1 i:>-'o.tro ve Sinemalar 
Seh" T ıyatrosu 

Tepebqı Dram lmmmdlı 
Akpm .... ıo.ao i 

il 
Hürriyet 

Apartman11 

Y&ZaD: ' 
Sedat &mavi 

* •• 
udk.lAI 1 'ıu'ld""· "• rnrdt KbıftllDdlı 

Akşam ıo.so dal 

DADI 

8evoğlu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de, gece 8 de. 

1 - Hortlak. Kan emen kadın, 2 
- Leylaklar açarken. Nelson E
dl. 3 - Renkli l\likt, 

Fcnimor traneatlantiğinde 
seyahatinin ılk geocesi gayet par
lak geçiyordu. Şampanyalannı 
içen çütler. başlarında, bir ı 
gibi durm;:.dan dönen rengArenk 
serpantilerin arasuıda dönüp <u· 
ruyorlardL 

Kaptan Devey, güverte zabiti 
ile konu§urken: 

- Seyahat gayet iyi geçiyor, 
dedi. Herkes eğleniyor. 

Gilver+..e zabiti e(Syle ,:ıevap 
verdi: 

- Yalnız. kargıda oturan genç 
k~dın dansetmiyor. Ve zanllt; • 
dersem henüz kimse ile tanr§ · 
mamış ... 

- Haydi, Simons gidip xadmı 
dansa kaldır. Bu ancak senin _ · 
bı centilm:m bir adamın vazife
sidir. 

Devey, kaptan köprüsünde bi. 
raz hava ~lmak üzere uzaklaştı. 
Simons kadını büyük bir neza· 
ketle se!amJadıktan sonra sordu: 

- Ne i!;in dansetmiyorsunuz? 
Yoksa atılan kotiyonlar<lan mı 
•• , •. 7 • 
ur~uyorEunuz ..• 

- Daha iyi eğlencelerde bt.ı -
Junduğum için bu kabil · §eyler 
benı pek cezbetmiyor. Sonra, 
ben zevk için seyahat eden bir 
kimse de değilim. Bir mUze :ıe. 
sabına vazıf e icabr seyahat edi· 
yorum. 
Kadın. dansı kabul etti. Fakat 

tam bu esnada reşil gözlü, uzun 
boylu bir ;:.dam da Mis Palfreyi 
- kadırun ısmi - dansa davet 
etti. Kadın, gece yarısından ...z 
evvel kavalyelerfnden ayrrl:ırak: 

- Gidip kasamı bir defa göz
den geçireyim, dedi. 

Sımons. k:ıpt:.mn yanma gitti. 
Yolcular da sabaha kadar d~
settiler. 

Ertesi günü, gezinti köprilsuıı. 

1 1
'
1 
Terzi:er .cam·ye[-
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a. 'i•'lhicı.auGa' 

------ n;n aza aaedı 
Uo1uilwuiı6 ~Meuunler: Makara tevziatından 

aonra çoğ'almaya 
&y141u t;;eluııciıa~uıı ma.lıalleainde 

Olurcı.a Aruat Mellmcı S&dcLuıı ldat 
ile a,yo1 ,YenJe .H.ayıiye Hauıı.Jwıe <.iok• 
t..:pe, 'J:uLWı amel~l P..aut T~rzJvğlu 

ile Z&ru Sandlkçı, Takalııı Elınadıı.g 

bayırmda oturaıı Trauıvay bUctçL!il 
M. Seı.aı D11lçar lle aym yerde l. lb 
aaııe 111.rcan, KAUp Evangeıos l Van· 
b"elJ 1!n KarGarita, Şoför S:ı!!h ile 
l<'atma M~ek GUvenç, Seyyar Esna! 
Cewnl SolıSOY ile ŞUkrtye Demlrbel, 
ı-•erlkoyae oturan Tramvay blletçlaı 
SalA~\8tUn Yavuz U::ı aym yerde Seher 
Ara&v, Rwı tabliyeuı Adana l\.urukör. 
rU mahallesinde oturan ?dluz Blak 
nııın L'e Galatada Roza Fani.§tayn, 
Boz: cı Kirkor ile Margrtt, Nakkaı} 

Env.ar Köks&l ile Bilime Kırmac:oğlu 
Olkl:nevl.Dde terı.I HUıınU Birlik lle 
Zeyn~p Ku.oug\1§, Kammpıqıada otu 
ran vl'pur makiniııtl Osm:ıu Cerçell 
ne Fatma Mllnllne, Kfı.aımpa§a Hacı 

Hilsr.s"' maJıallealıuJe oturan Matbaa 
operarorO Osınıuı Hilmi Tqlu.n Ue 

Teroıer '::!:~. tmJl•re Türk iye Kros Birincilikterl 
makara tevziine baf:'J.mıştır. '· 

HaUce Scall. Muba.alp lııWıa1 Be.can·. 
ld.s ue KalW& Fat.iyadia,, Galata Hacı 
aıl.ı:ni ma.balleatnde ·oturan D. Deııl.z· 
yollaıında memur lılehmet Kartal Ue 
aynı ) "trde Makbule, Buka od&cw 
Alım..:~ Kalkan ile GWlU Sedar, Bey 
oğlu IsUkW caddealn\le oturan MU 
hendls M. Leni DUğral Ue Osm:uı· 

beyde Ağuade Pervin. N&kk&f Ham 
di Bo:a. lle Ay,e Bcdiha, Şl§li Bulgar 
çarowııoa oturan elektrikçı Necdet 
Feridun Adakale Ue aynı yerde Fit 
nat Hikmet. And&çet. Teavlyecl M. 
Kadri ~aylıı Ue Seniha, Tütün ame· 
ıe:ıı Nau Ye;Utaf llo Veatle Şenka,ya. 
Beyog.u Ağahamam K. da O. D. Y. 
Puantör 14. l<,ehml Abuter Ue Karlya 
Kaaaaana. Beyoğlu Hllaeylnaga M.. 
Ta.v\a sokakta oturan muhaıTlr Ömer 
~ız Çanak.kale ile Fatma Nedime 
KarüullukçU. Amele Zekeriya Çag 
daf ~e Flltrlye Çetıner. Terzi Mehmet 
Glrl§gen Ue Fatma Lahure l§ık, Ka. 
ımıpq& Akarea caddealDde oturan 
tkt.ııiat ~ekAleUDde memur Sedat Ak 
gam ile Ş1ill oamaıı beyde Havva Mer 
zuka E6lll. Tüccar Bedroa Jell Kara 
sözlUkHl Ue Em1De Faika Ruten. 

btanbal .. o,. lıhfDd Ucıaret 
mük•Cldlldea ı 

Çanakkale mot&rtınnn martın 
dokuzuncu paur günü Karabiga 
limanından hareketi eıınasmda tek
u~ ve bamuleslne irız olan hasa
ra mütedair YUkua gelen deniz 
kazası hakkında tanzim et.t!ği ra
porun alınması nıezkfır motör 
kaptanı 1aınail Gilnet tanıfından 
arzuhalle talep edilml§ olmakla 
denh ticareti kanununun 1065 in· 
el maddesi muclb:nce gemi veya 
yükle alakam ve bu işden :ıar:.r
lı hcrke:ıin raporun aimması için 
tayin edilen 9. 4, 1941 çarşamba 
gtinU saat H de mıı.hkemede hasır 
bulunmalan lllzumu bu Uln ile bil-
dirilir. (35311) 

de, vapurun vaziyetim gösterir 
cetveller1e briç aarkadaşı veya· 
but ping pung §ampiyonası ter
tip eden amatörle?'in ilinlannı 
astıkları bUJ-iik afiş tahtasının 
önUnde hatırı sayılır bir kalaba· 
Irk toplanmıştı. Bu hal, kapt~n 
Devey ile Slmonsun glSzUnden 
kacmadı. 

Erkekler. bir takını kUfUrler 
savuruyor: kadm!ar da acml ve 
ürkek eesle bfribirlerine bir gey. 
ler anlatıyorlardı. 

Kaptan Simons. biraz ilerleyin
ce n«n tahtutnda bir afİ§ gör
diller: 

"Bayan yolcuların bütün mti· 
oevher:leıini bir paket yaparak, 
kamara kapılannın arkasına bı. 
rakm~Janna, mugayir hareket· 
te bulunanlar ciddi surette ceza
landırılacaktır. - Güverte Az· 
raili -" 

Bir yolcu: 
- Kulak asmayın, diyordu. 

Bu ilin her halde güverte zabiti 
tarafüldan asılmıştır. Böylece 
mücevherlerin emin bir surette 
muh~faza edilmesini hatırlatı. 
yor. Adam, haklı ..• 

Kaptanı& güverte zabitinin en· 
d~eli ta\'trları, yolcuların kah
~ahalarmı yanda bıraktı. Biltlln 
gün kam.:.ralar nezaret altına • 
lındı, fakat bir netice elde ~t. 
mek mUmkün olmadı. LA.kin. ge
oe, iki yolcunun raUcıevherler:i ça
lındı. Yemekte. orta y~lı Uç yol· 
cu, masaları dolaştıktan sonra 
kaptanın yanma gittiler ve sor. 
dul.;u-: 

- Tahkikatm ne merker.de ol· 
duğunu anlamak istiyoruz. 

Kaptan: 
- Tahkikat, devam ediyor: 

dedi. 

!~i~~~e m~~:.:rb~~iki:. ' ~nönU Kır Koşusu,, namı altında 
l;iinım elde etmişlerdir. t. • 

Her ne kad'1.r pırasada maka- uU nazar ıımırL.ıe yapı ıvor 
ra me\ c.ut ise de terziler içiıı pe
rakendeci dükkanlardan makara 1941 sencai Türkiye kros blrln
satın almak vakit kaybına sebe· ciliği önUmüzdekl pazar gilnil "ln. 
hıyet vermekteydi. Bundan baş- ö~U kır ko§USu" namı altında b· 
ka, Cemi}'et. terzilere piy-.sada- m rde yapılacaktır. 
ki fiyatlardan daha ucuza maka· Mllsab3.kıılarm muntazam bir 
ra satmaktadır. Bu ucuzluk lü· , ııekilde cereyanına nezaret için at
zinede bir lira miktarındadır ı lcthm federlL'Jyonu başkan vekili 

Cemiyet tar~ından mak~ra Saffet GUrol ile Naili !.foran dün 
tevziatına başlandıktan aonra ce· !zmire hareket et.mışlerdir. 
miyetin aza adedi de artmıya ba.;ı ll'3? den~erl her sene munta
la.mıştrr. Halen 150 kadar !z:..sı zam b r eekıldc icra edilen bu mü
v~rdır. Bırçk terziler, sırf kolay· 8&bakalıır• 1937, 1938, 1039 aene
hkla ve ucuza makara temin et· lerinde. An.karada, geçen sene de 
mek maksadiyle cemiyete yazıl· Heybelıadada yapılmıııllr. Anka· 
mıya ba.~la.mışlardır. Piyaaada radakller 6:00 metre üzerinden 
dört bin kadar terzi çalı§tı;ın 8Ö ve Hcybelladadıık.I de 7500 metre 
lenmektedir. 61 Y- üzerinden yapılmıştır. 

Ancak, makara tevziatı, Ter- Bu seneki müsabaka da geçen 
ziler 0-..mlyetinln inhisanna ve- seneki gibi 7500 meb'e üzerinden 
rilmemiştir. lstiyenlere kendi yapılacaktır. 
vasıtalariyle de makara temin Bu seneki mtısabakalar yr.pıt-
edilme.ktedir. madan, bundan evvelkl d-rt sene 

içinde yapılan müsabakalera bir 

Rakıyı f dZla kaçı
ran iki k.adın 

Uçer gün hapse 
mahkWıı oldular 

göz atalım. 
1937 senesfnrle Ankara1a 60')3 

mctr .. lik m~safeye 6 bölge 1§ İ!.ik 
etli, bu mllsabakanın birinciliğini 
Türkiye maraton rekortmeni An. 
karnh Şevki 22 dak.ka 18 saniye 
4 5 ile kaz:anmıştı. Takım halinde 
Ankara birinci, İstanbul ikinci idi. 
1938 l!lenesinde yi.ıie Anımrada 6000 

UskUdarda oturan Zehr~ adm- metl'elik mesafeye 12 b5lge igtl
da bir kadın evvelki gün. Cagal· rak ettl, Kocaeli mmtaka.mıdan 
oğlunda oturan arkada§larından Galip Şevkinin rekorunu kırarak 
~ineye misafir gitmiştir. Emi· 19 dakika 20 saniye ile birincl gel
ne misafirlerine o gece yemekte mişti. Taknn hat:nde lsta.nb-:..1 bl
rakı içirmi§ ve s.rhoş olan iki rincl, Eskişehir ikinci idi. 1939 da 
k&d.ın bundan sonra gezinmek ~ino Anknrnda 6COO metre üze· 
Uzere aokağa çıkmışlardır. 1 rinde ~·aptlan bu mtısa.bakada ve 
Sarhoş kadınlar dolaşa dolaşa bu mesafen·n rekorunu elln elin· 

Kadıköy iskelesine kadar ge!mi§ de tutan !stanbuldan m.Illf ve re
ve burada naralar atmışlardır. kortmen atletimiz Rwı Maksut 

Evli ve üçer çocuk sahibi olan ıs dakika 46 sanlye 2-5 ile birin· 
kadınlar nihayet polisler tarafın· el selml~tl. 
dan yakalanarak cürmü meoh. t Takım h~linde lııtanbul birinci, 
birinci aulhceza mahkemesin Ankan tkıncl idi. 1940 senestııde 

. . . e ilk defa olarak lstanbulda Hey· 
verılmış ve m~akem.elen sonun- beliadada 75o0 metre n · d _ 
da da \içer gun hapıs cezasına zenn e ya 

ahkQm edilm; .. 1 reli pılan bu mUsabakada lııtanbuldan 
m ~e r. R-aa Maksut yeni bir rekor ile ~ 

Hidiv Köşkü 
timir edildi 

Çubukludaki Hidiv Abbas Ha. 
Hm paşa kö§kilniln tamiri i~ 10 
bin Ura sarfedilmiş ve ·tamirat ik· 
mal edilmiştir. Yazm da buraya e
lektrik tesisatı yapıJacak ve bili
hıre otel ve gazino halinde kulla· 
nıl.acaktır. 

daldka 51 saniye f-10 De blrlncl 
oldu, 2 net Ankaradan Mwıtafa 
-00 parkur aym amanda Bal~ 
kan troe mllsabakıuımın yamldığr 
yerdir,- bu mllsabakaya 19 böl· 
ge takanı ne 97 atlet iştirak et
m"ştf. Takım halinde İstanbul bl· 
rincf. Ankara ikinci gelmişlerdi. 

5 inci defa olal"&k yapılacak o
lan Türkiye kros blrincU:finin 
ikinci bir hust•siyeti de BUyilk Ön· 
derimlz sevg~ll Reisicumhurumuz 

Korkunç bir seyahat 
Çeviren: CEVAT TEVFiK ENSOf.. 

~esmek için ilau tahtaamı gözet
lıyen altı bahriyelinuı AöbetinJ 
değiştirdi. 

Simons: 
- Ka.p_t~n. dedi. her feY yo

lunda. Musaade ederseniz oiraz 
dolaşayım. 

- Serbes~iıılz.. 
Simons. . Mis Palf reye doğru 

koştu. ~~ın. yeşil gözlU, ll7.lln 
boylu aaam yine kaclmın yanın.. 
da idi. 
. Ad~. ekseriya güverte zabi· 

tinin nöbette bulunduğu sa-.tler· 
den istifa.de ederek kadının ya· 
nmdan ayrılmıyordu. Yine Mis 
Palfreyi bara götUrmüştü. 

Eıtesı günü, Sabahleyin saat 
yedide kaptanla Simons ilin tah. 
t4.ınnı gözden geçirdiler; fakat 
bir şey bulamadılar. Bu vaziyet 
karşısında hiç bir kimse tara· 
tından görülmelerine imkan ol· 
mıyan bir yere gizlendiler. Zaten 
ilan tahtasının etrafını çeviren 
parmaklık buray• yaklqmayı 
imkansız kılıyordu. 

Biraz sonra, yolcu1ar dolqmı· 
ya başladılar; ve ili.n tahtasını 
gözden geçirince hayretler için. 
de kaldılar. Bu esm:.da Simons 
da onların arasına karıtmıt bu· 
lunı.yordu. O da, diğer yolcular 
gibi şu ı:atırlan okudu: 

Kahvaltı gayet t.atsız geçti. 
Ping pung ve güverte tenisi de 
pek r.:.ğbet gönnedı. Mis Palf rey. 
ye§il gözlü, uzun boylu adamla 
flört ediyordu. Oğle yemeğinde. 
Güverte Azra.ilinin emirlerine 
itaat eden beş kadın yolcu, mil· 
cevherlerinin yok olduğunu ha. 
ber verdiler. Bir hayet .kaptana 
çıkarak: 

- ilk Umanda demir atmak 
llzımdır, dedi. 

K"'ptan Devey sert bir sesle 
cevap verdi: 

- Seyahat devam ediyor. ran 
geminin en bilyük amiriyim; ·e 
sizi istediğim zamn hapsedebili· 
rim. 

Gece ilan tahtası on metre 
mesafeden halatlarla çe\Tilmlş· 
ti. GUn doğarken, ilin tahtasm· 
da bir şey bulunmadı .Fakat sa. 
at dokuz olunca mu;.zzam harf· 
!erle şu satırları okudular: 

'•Eğer bu akşam mücevherLr 
teslim edllmc~.. Fertlmonı 'ta
vaya uçuracağım. - Güvclte Az· 
raili-'' 

Simons, kaptanı çağırdı. Der. 
hal ilanı çık'1.rarak muayene ...t· 
.tiler. Kağıt bir yerden veyahut 
~ka bir vasıta ile uzaktan atıl
mı§ değildi. Bilakis vapurun 
kartına yazılmıştı. 

umet lnanünUn iaınin.i f..o...c;ıması
dır. 

Bu mUsabakalara bu F.!'Ill 30 
uncu pazar gUnU İzmirde intihap 
edilen arazi üzerinde öğleden son· 
ra ena.t 15 de -her mmtakadıı ay. 
nı zamanda icra ed'lirken- yapı
lcaktrr. İstanbul bu müsabakalara. 
3 tlmn ve bir de mektepliler muh 
tcııu halinde 4 ekip ile iştirak e
diyor. Bölge atletleri ajan AJ! Rı· 
za, talobzler de Hamdinin riyase. 
sinde cuma sabahı Bandrrma taıi
kile lzmire hareket edeceklerdir. 

3 senedenberl ellerlnJe Til:id
ye bil'lncll.lğinl tut.an İ.stanbuJ ta. 
konma lzmlrden de gıı.libiyetl• 
dl>nmelerln.i tomcnni ed~rken bU
tUn kO§ul2ra f~t!rak edecek atlet· 
lere muVS:fakıyet dilerim. 

Recep Ogan 

Doğuspor klübünün 
kongresi 

Do~ ı spor Jı:Hih'lntl" senelik 
kon;rcsi :,o mart 941 par-!' gUnü 
saat 10 da Yenifichir M'rmlran oo
kağmdaki klUp merkezinde top
lanacaktır. Bütün nzanın mczk\lr 
gUn ve saatte hazır bulunmalan 
rica olunur. 

Y . "'' . cnı :t eşrıyat: 

BAG 

bmirde )'W IUl§l'e baotaııan bir 
ınecmuacllr. Sahibi Rıza hobek, nı.,.. 

riyatJ M1tre eden Rıza HiU. Ziya C.vı.<• 
alpuı Dir beyUııJ ıtar olar&k b&§a alı
yorlar: (8a.D'at ne .Frenktedl.r, ne 
Wndıiedir, ne Ç!Dde • San'at mWet 
.çindeuir: San'a' b&lk lçlııde!) 

Yah,)a Kemalin l!JJ7 deki 1rm1r zl· . 
yaretmden aunnu, bir ilham mecmu. 
anın kuıulU§una Kik olmU§; ~ahya 

,•{emtıı cemlf kl: "Niçin bu gUzel diı
yana tar çmar kokulu, blr bal havalı 
edeı:uyau olm&auı? Onun neden ka· 
yaları aövcn •e y&lı)aA bir meltem 
Cıaıltıtı 1Urlerlnl duyzıu.yalmı?. Neden 
onun u1u.m kaen, :aeyUn derleyen. 
duru • teıli kıal&rınm. )'8Jllk bqır1ı 
.:ınaıannm. yagu dellkaıılılarmm ko
nuşua kökune bağlı bir tcade tarzım 
şllrl~ştırip dinlemeyelim? l§te edebi. 
yatun..z ancak o zaman bir cemlyeUn 
Jadea! olacak. Bunu içine alan, meme 
lekeLLı malı ve damğaalyle ya§ayan 
TUrkçt:ml.& bl.&l tam mCUlaslyle göırte· 
ren "n.Ull blr yazı kMnatı,, halinde 
l<endım t;eldllemi§ olııt'ııltlır • ., 

Behı,;et KemMln de bu eayıda bağcı· 
ıara b!r hitabı var. Mecmua zengin 
blr mtindcrecaUa çıkml§tır. Rahmi 
Balalıan Uıtevllna CeWeddin) e alt 
blr .naı.aıe var. Bahri Savcı muhııy. 
yllesi.& t:deblyattan bahsediyor. Cihat 
Gök~tı Namık KemA.ll çocuklarımıza 
Laıutm&k 1.aUyen yazıların mUnaae
betalz hatal&ruıı toplam~. ACL Faik 
Akç.n Ege bölgef!l.nln halk şarkılarını 
tahlil ediyor. Ha.,tm Nezihi Okay Ha· 
dl Akyol, Nafiz EdgUer, SUrUrl Gök
ba§, Allmet NecaU, Cahlt özder, ~Y· . 
ourdogıu zeı~ ~ktCrlt, I"nnıkoğlu 

ımzalı ııllrler, Abid Elder, Fuat Edip 
Barık!, Şcrl!Kulhan imzalı yı:.zılar. 

Ba~'n lyl mal:mller diler~. 

Beyoğlu birinci sulh hol:t?J, lıiı
kirnliğlnden: 

941/206 
Yusuf Hasan Karacsoğiunun 

GQ-latnda Balıkpazarmda Kurşunlu 
handa Ust katta 19 No. lu odanın 
hissodan Saide Hikmet ve Fikret 
ve Ali Ker.ımi ve Leon Aran1 Hi· 
rlpsima ve Nazlı aleyhlerine açtığı 
izalel !iÜYU dııva~rnda: Milddcia
leyblcrln lkamotgilhlaı mm meı;hu
UycU haııeblle mahkemece ~1rmı 
gün mUddetle il'men tebllğat icra
sma karar verilmiş olduğundan 
muhakeme ve bu kere keşif va· 
pıldığmdan ve rapor verildi{:'inden 
bahsile g:yap kararının dahi teb
liği karargir olduğundan ruuhak'l
me gUnU olan 21. 4. 941 esat 11 de 
mahktmeye bluat veya bUvekA.le 
gelmeniz muameleli gıyap ka.ran 
mnkamına kaim olmak Uz0 re ilan 
olunur. (35816) 

''Dün akşam mücevherlerini 
kamara kapılarmm arlcasma bı· 
ra.kmıyan yolcular, ölUm tehHke
sini gö7-e alarak bu akşam mu. 
hakkak bu işi yapmalıdırlar. -
Gllverte AzraiU _., 

Endişe, pa.nığe dönmiye ba§la· 
mıştı. Mliteaddit defa.lar. kama. 
ralara giren fam dö şambrlar 
feryat etmiye başladılar. YiL~ 
bir panik esnasında asabi bir 
Yolcu tal:'.uıcasını ateş etti. Bir 
tesadüf eseri olarak kimse yara· 
la.nmadı. Saat ~te kaptan. li· 
mana ~rmie karar verdi. öğle 
yeme~infn orta.smda bir feryat 
i§itildi. Ayağı pantoflalı bir a· 

·-· \)OCUJI Ueklod 

llful t~htasına biç bir kimse 
yaklaşmamıştı. Güverte zabiti, 
Uinı kopardı. Kadm • yolcular 
yüksek sesle konuıtmrya baAladı· 
tar. Erkekler de sükut ediyorlar-

Ahmet Akkoyunlu 
t'akııtm l'a11mllenf' Pa._ No. t 

'K7nroa" manıtı ...,rıt\bı ııar iP 
~... Tf'l•f~" ıOt!, ··-... ·-------~· Bu sözleri müteakıp W'ı kısa dı. ' <Devam• t1ann) 
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Deniz Nakhyat komisyonundan : 
l - Denlz nakil vamtaıarmdan azamı derecede istifade ve umumJ n&k· 

lyat ihtfyM:JDJ en iyi blr pkilde temin etmek makaadlle hakiki w ıtükmt 

e§huı huaualyeye alt uıo ve dab& yukarı b&mule t.on!lltoeuııdaki bllll.mum 
makineli teknelerin memleket ciahil ·.-e h&rlcinde bimıete 8eYkleri " yaın· 
1acak seferlerinin nakliyatın lüzum ve ehemmiyetine ve veaaltln kabiliyet. 
leriDe göre tertip \"C tanzimi işlerini görmek üzere l.3.9U tarihli ve 2/161.68 
numaralı luuamam.-ıye tevfıkaa le§kil oluıun komlayonumuz 21.3.Hl tari
lıinden itibaren 1.stanbul mmUJce. Uman rel!llği binaamda vazı.teaine 

bqlamqtır. 

2 - 21.3.941 tarinlndeıı itlbaren birinci fıkrada yıız;ılı b!lQmum vaaıta· 
ıann nakil ihtlyaçlanna t.ahıriJı ve aevkleri komlJıyonun mUııaadeıılne bağlı 
olduğundan gerek dev:et devalrl ve gerekse reaml ve buau!l mlles!esat Ue 
•şhu tarafından birlnci maddf!de yazılı vasıtalarla deniZden yaptınlacak 

billlmum nııkllyat iç!n vasıta talt>N hakkındaki müracaatlar qağlda nllmu· 
nesi gösterilen talepnamelerle mal naklettırecekler tarafından doğrudan 

doğruya komisyon reJallğine yttptlacaklır. 
3 - Komisyona vukubulac.lk mUracaaUar, tahmlle hazır, miktarı mu.. 

ayyen her bir hamul"' için ayn ayn vapur ismi zikrolunmıyarak yapıla· 

cak ve verilecek mU~:ı.ade her IJ'?feı lçln ayn olacaktır. 
Senehk miktarları mukannen olan ihtiyaçlar içln yine yukarda yazılı 

şekilde müracaat olunmakla beraber nakil zamanları ve tahmil, tabliye ll· 
manian ayn ayn gösterilmek lh~ere bir senelik nakil ihtiyacı bir cedveJ ha· 
tinde koml.wyona ~lccektir. 

• - Komisyona vukubul&eAk talepler tetkik olunarak meınieket umu. 
mt ihUyaçum bakunmdan mtlstacel olanla?' tercih olunmak Uzere talep 
anındaki imkt\zıın müsaadesi dalreamde en mllAlt evaaıt&lar tıııuı~ olunacak 
-ı•e keydyet nakil talebinde bulunanlara La.hallı olunan gemlnln sahibine 
Armatörler J3irllğinc lrildlrilecektlr. Koml.!yonun bu aureUe tahriri mllaaa• 
de.ıılnJ almadan kararname ıümullmc giren hiçbir va.sıtanm tahmil ve hare 
ket.ine mU.ııaade olunmryacaktır. 

5 - 'B.lrmci fıkrada yazılı deniz nakil va.aıtaıarmm memleket dahlllnde 
yapacaktan nakliyat için ödenolXk olan ücretler aıağıda göaterllml§tir: 

A - Kömür hııvza.ıılle muayyen bir iııkele arumda ve yükün tamamı. 
nm bu iskele)·e tabllrui kayıllyb kömür n&kllyatmdan aımacak UcreUer 

ıwılard.ır: 

!ırtanbul 

Bıu:ıdıqna 

Erdek 
Tekirdağ 

Çanakkale 

hmlt 
Dermoe 
Gölctık 

Kudaııya 

a.nıılk 

Ayvalık 

Kurut 

2715 

İzmir 295 

Karaburun 

Fethiye 
Marmarlı 

Saml\ln 
Trabzon 
Antalya 

Mersin 
ı.ıceııderun 

Kok nakliyatında bu natıar.ı yt1zde 20 zam olunur. 

Kunı 

280 

3M 

325 

355 

:B - Kömürden maada bUQmwıı qya lç1Jı gerek tam hamuıe tıaxnya
tmda ve gerekac hamule mikd.ıırı n.azan dlklı.at.e alınmakaızm gemlnln ta• 
mamuım ldralanmaaı halinde beher YUlt&JS yevmiye olarak verilecek llc· 

reUer ıunlardır : 
Maılfıll kömtlrftne •öre 

......ıe tıonu 'I'evmiyeel 

l Perihan 
2 Tetfiırmak 

* ŞiriemiD 
4 Dllrll.st 
fi Pınar 

6 Bartm 
1 Heybet lada 
g Kayar 
9 tmdat 

lO Tuna 
11 Şark 2 

12 NlmetihQda 
13 Akbel 
l4 Ereğli 

15 Dua tepe 
16 Çankaya s 
J 7 Şahlngeri 

2cı ~abır 

19 <armca 
2(; Okan 
21 Erkan 

lM 
,l&o 
ltO 

~80 
190 -200 
200 
210 
210 
210 

215 
215 
220 
:220 

220 
%22 
225 

230 
230 
230 

Amuya 240 

24 
2 
2L 

2 

21 
3ı 

3, 

l 
2 

3 
4 
fi 
6 
7 

ll 
9 

JO 
ll 
12 
13 
l4 

Hl 
]6 
l7 
lE 
19 
20 

HıWrrahman 250 
HUdakerlm 260 
lbsaıııhUd& 2llO 

t.CıtıUhUd& 250 
Cartaltepe "Kenan, 260 
Demlrta~ 265 

~artalkaya 265 
3ademllarıı~ 270 
L'i'eyyu 270 
.JUven 3()(1 

23 NU.Sn 300 
\Talan 310 
Vıçe 315 
ıenç 320 
lacı ~ret 420 

Şalak 450 
lhııan MO 
Y'enlce 560 
Demirhiııar l560 

Hl-'Uto•~r 
Hatay 700 
Pek 720 

Anadolu 720 
TUrkAn 743 
Yılmaz 800 
Zublll 800 
Emek 

Galatasaray 
KuUu 
Aktan 
Dgaz 
Florya 
nıruun 

Sevim 

ZOnguldak 
Sıı.mırun 

Şark 

Adana 
AtlllA 
Eti 

B99 
900 
950 
9TO 
990 

1375 
1420 
1520 

21 Pınar 

11525 
11'>75 

l57/5 
1675 
1T75 
1800 
1800 
1825 
1875 
1975 

2300 
'470 

r.: Sehe.t 
aa Tawa 
• 911111 
~ Kurtulut . ~ 

50 
liO 
u 
60 
83 
M 
66 
M 
11J 
70 
'lO 
72 
72 
75 
75 
75 
76 
'18 
80 

80 
80 

3 

87 
87 

"i 
87 
90 
92 

92 
95 
P5 

105 
105 
107 
110 
112 

121. 
130 
135 
140 
140 

150 
152 
152 
155 
160 
160 
169 

170 
175 
177 

177 
210 
212 
220 

220 
225 
226 
286 
240 
~ 

250 
2."ıO 

~l'i 

~ 
275 
~ 

%7 
28 
29 
30 

Kalk& "Y"aıs 
Kaplaa 
Şul• 
tnaı 

:a Yelkenci 

32 Sak&rya 
33 1.st.Uttıaı 

34 Necat 

35 Şadan 

86 Kanarya 
37 ran 
~ Erol 
arı Üaktıda.r 
<10 Vatan 
4J NAznn 
42 Altay 
43 ikbal 

Mete 
~Urhanlye 

Ooğan 

Krom 
Refah 

PlA.tln 
Demir 
Bakır 

2760 
2850 
2970 
3000 
3240 

32M) 

34J.Ş 

3MO 

3600 
3617 
3800 

4100 
4100 
4650 
4700 
5100 
5350 

5460 
5530 
15650 
MOO 
S760 
5800 
6280 
'1100 

286 
290 
300 
300 
315 

315 

325 
33Cı 

:i4( 

34f 
355 

36t 
361 

31h 
39 
401 
421 

42(1 

42 
48( 

42 
43Ct 

43., 
46() 

l500 

GRiPi l 
Tercih edilmesindeki s ~-

GRlf 

C - Geminin emro lmade tulundufu saatten ~rtesl gün .aynı saate ka· 

dar bir yevmiye itibar olunur. Gemiııb eerbe3t bıra~ldığı aaate nazaran gUn G R •ı p •ı N 
küauratma &.lt ücretler aat hesablle CSdenlr. 

llcretlerile aakllye vergi.si yUkıeme \'e bof&ltma ve anbar hlzmeUeri mas• rıa 
!itlerinden sakınınız ve her yerde pu1lu kartları rsra-:?' 

D - Bu yevmiyelerde har.> teJıllkeai bulundufu :ıcomlJıyonca kabul edl· ıı Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıkl:ır:xıcıa ba~. <ilOt t 
len mmt..a.kalu i1:in yapılacak harp algortalsn ve mecbuı1 harp kılavuzluğ"u ! t1zma, A.sap ve adale ağrılannda IUzumun <a &ünde 3 (ide 

raflan dahil acğfldlr. Bunludan maıı,da gerek l!eyir ve gerekse tevakkut es· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::iij 
numda bllfımum maaraflar yevmiyelere öahll bulunduğundan aynca her =iiılmmliiillimililiiıimmlimmmmlimİilılil•~~~ 
hangi bir nam altında para talflp ve t.edlyeli yasaktır. 1 

E - Makinen vlnç anzaaı gibi gemiye alt hatiı. ve kazalardan mOtc. 
velllt ve hizmetin f!am:.a mUewr teçlkme vukuunda bu milddete isabet eden 
Ucretmlkdal"I yevmiye istihkak yekillıundan · tenzil otunıir. Fırtına ve.saire 
gibi gemiye raci olroıyan umumi eebepler hJ:mıetln ifuma mütaslr olsalar 
bile bu mUddeUerle ruml tatil gUnl&rine alt yevmiyeler ödenir. 

r - Yevmıyelerln heaap n tahakkuku.-ıa müt:ealllk bllQmum vesaik 
maballl Uman makamatı taratın.dan tudlk Ye ieabmda grmlnln kaptanı, 
aJAJcadar llnian memuru olmıyan "yerlerde en bUYmc m01Jdye memuru., ve 
yUkle alAkalmm aallblyeW adamı tara.fmdan müıtereıc imzalı bir zabıtta 
tetkik edilecektir. 

H - Herhangi b!r nakil lılzmelini ifadan .ııonra aerbeel bırakılmıw olan 
gemilerin Lftaııbul ve lmılr limanlann.dan ca)'ri limanlara bot&ltmak Uzere 
3 ve bu limanlara blr çeıit mal ııaklettirmeıeiine koıni8)'0DC& karar verildiği 
takdirde bu mallardan ton heııabfyte d6n1s yollan ytlk t:arifeaindeld Ucretrer 
almır. 

K. - Sanuı:ıı gaz gemllerile Ttlrk lhnanlarmdan ecnebi limanlara aefer 
yapınalarma mtuıa.ac1c olunan gemi flrin yapacakları nakliyattan alacaklan 
UcreUer narhtan bariı: bırakılml§tJr. Anc&k gemi aahibi ile naklettlrcn ara• 
•~da Ucret teabittnde lUW ha3ıl oımaaı kom.f.ayonun ıuıum göaterecett na· 
kil hlı:meUerinln ifuoa mAnl t.'fltU edemlyecek Te bu takdirde Ucretl nak· 
Uye bu nakliyatın huau.sl,eUeri ve ecnebi aulanna yapılacak seferler lç!n 
kömU; mUtıayaa tulu bedeli eCNbl limaDlarda tedtye8l mecburt olan rilaum 
YIM&lre Zanırt ve mutat murat aau.'ieri u.zan dikkate almmak ırurelUe ko. 
mf8YOlica t&kdir-'Ve teabit olunacak ft tarafeylnc:e muta }ıulunaeektır. 

G - Komtayıonwı telefon numaruı 42874 dOr. 

l>efth nakllyat k.mD1ftl'G rırllıHthte 
Maim cinai: 
Malın mecmw miktarı, tıonu, met.re nılkAbı: 
Tahmil limanı: 
Tahmil limanındaki yllkleytci: 
Tahliye Utnam: 
Tahliye Umanmda malı teaellütn edec~k: 

' 

Maim bu aeftt için tahmlle lmade olacağı J.-atı gtm ve mdtt&l'f: 
Varaa mO.stı.cellyet derece vo ıtebepleri: 

:Uilll korunma kanununun anki.Duna gtire lcra Vcll!lleri Heyeti ta• 
rafmdan Jlldar olunan 1.3.Hl tarih Te 2/16268 numaralı kar3mame muci· 
b!nce yukarda tafall4ll yazılı emvAll nakletttrmek kıabettftinMn bu l§e tah· 
ıJ!A edeceğlr:ıia vıı.punın iamlni blldlruclc fiyatm tarafımu.a da ltı'annı rica 
ederim. 

lmıl: 
Adreıit: 

~adres!: 
Telefon adrelli: 

Pnl 
16 klllUI 

{232"1 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
itletme Umum idaresi ilanlan 

lluhammen bedeh. (300.000) lira olan 10 adet demir köpril Rk.ııamı S 
Mayuı 1941 Pertembe günU 11ıı.at (15,30) kapalı zan wıuıu ile Ankarada lda 
re blnumda satm alJnacaktrr. 

Bu i§e girmek Iatiyenlerln {1575()) liralık muvakkat teminat ile kanu· 
DWl tayin ettifl vellikalan ve tekllnerlnl aynı gtın saat (H.30) a kadRr kc. 
miayıon re.i.l!ittne vennelerl lllımdrr. 

Şartnameler (200) kun1§8. Ankara ve Haydarp:lf-' \•eznelcrinde satıl 
maktadır. {2242) 

• • • 
M:uhamm«ı beoeli (3600) lira olan 1000 kilo dRna derisi (vaketa) 

(11.t.lHU cuma günll .saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binam dahı. 

tindeki konılayon tarafmdan aç'k f'krJtme ul\IKle satm aımacaktır. 
Bu ife girmek latlyenlerin (270J liralık munkkat teminat ve kanunun 

tayin etti~ vesailcle birlikte eksll'rne güııQ aaattne kadar l<omı19Yona müra· 
ca.atıan lllznndır. 

Bu ite ait ıartno.nıeler koırJeyondan panuız olarak dağıtılmaktadır. 
{2329) 

L A . 1. w. d ~era 
evazım mır ıgın en 

rici askeri kıtaatı ilanları 

e)<silı.o-
30,000 auet bakır aı kabı almacnktır. Pnzarlıklıı 1"' 

Cuma gUnti saat 16 de Sı;msunda askeri .ııatm alına koP118dd' JJI' 
caktır. Tahmin bedca 14,100 lira. Azamı tutan 17,625 lil'B .;;., 
llzaınt üzerinden 132'.! liradır. Tallplcrlı) bc"li vakitte kOuı:a 
Şartnamesi Ank&ra, lrtanbul ı.v. Amirliltlcri ve komJs)'Q'l 91 ,,,., 

(20 ... ~ 
48 ton toz ~ker pıızarlıkla tıtlJn nlmacakhr. TnhD1il1 ,uı-O 

kaU teminatı 2736 ııracıı;. Pazarlığı 27-3-941 pcrşernbC aJ<tıı'· 
Ankarada Lv. Amirliği Satmaıma Komisyonunda yapııac 1 
Komisyonda görUlUr. Taliplerin t1elll vakitte Komısyoııa f za1 

• 
Fiyat Mürakabe Komisyonun~':f:' 

59 So.lı ılAn: J - Yerli mamu'lttı olmıya.n Yfinlü, paınu 
\'e bilcUm.Ie mensucatla, yerli ipek:! me.MUcalta, perakend!~ "1 
nı!a göre t.;.abit cdilmi§Ur. Buntcırd.:ın üçUncU aıtııf azaınl y....-

nrf yilzdc 35 ve Nrincı BUJıf yUr.oo fıO dir. ~ 
2 - Birinci vo iklnct sınıfa dahli olmak lüdıasmda bUI 

lerlnl Fiyat. .MUrakabe komisyonuna ta.sdık ettirmek ıne~ 
3 - Şimdiye kadar yUzdc 50 kftr ile satış yapma stıl fi 

tıcarethane!~ı de \"UZiyeUırlnl t"krar komisyona. teUd" 
reccl<lcrdlr. 

4. - Bu UAn 3t No Iı llA.n ycr!ne kaimdir. 

_ .............................. .. 
Törldye çamaarıyetı I 

ZiRAA T_ BANKA; 
Kuruıu~ tarihi. 1888. - ::>ermayesı: ıoo.ooo,000 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari lıeı nevı banka mıuımeıeı,.eri;,. 

Para blriktlren.lere ıs.800 Ura lkranıJve ve 1 

~-
• raat Bankumda lnımbarab 11e lhtıarm taa.~ ~"~ 

şC> lirası ouıunan.ı:ı.ra 11enede • '!Sefa ,.,.kilecek kur'a ~ 
ptAna göre ı.k.ra.mıye dl\ğlttln.cııl•tJT. ~ 

• ~ 1.000 llralı.tc •.ooo ıtra ıoo Mt~ 50 U,.- ~ 
t • 600 • 1.000 • 1%0 ~ tO • fr" 

• !MI • l,000 • 160 • •o • 
• 103 • 4.,000 • 

DIKKA ·ı · Rcsapıarmdald paralar 
~miyeııJert IJcramlye ClkUğı takelirde C.0 
K"':idE•ıcr: 11 Mart, 11 Haziran 11 E) •üı, 1 ri!\•:lt! yapılrr. 

---------------------------.,.._ _________________ _ 
ZAYi 

Çanakkale ukerlik şubesinden 

aldığım ukerlik tezkeremi zayi 
ettim. Yeniııini alacağımdan eski
ııinin hükmü yOktur. 

Şehl'ffllinl Me\·linekapıda 43 na. 
.......... kahvede sn tenlUlt lti O.· 
man otla RM'I Tahir Balat. 

(35318) 

Sahibi: ASIM V8 
Bamldtğt yer: VAKiT Mt1thMJtt 

Umum neşriyatı idare eden: 

~h1r. "'""'d 8~ 

cıssı 

StıoUrı:e bUyttk 
SUpUrge küçttk 
P'ıçı mantarı 

MJkdıln 

2000 adet 
200 adet 

78200 adet 

Muhammen 8, 
Lira Kr. 

2049 78 

% '7,li trmlnatı 
Ura Kr. 

163 73 

Ek11Utmc 

Şf•kll 

Pazarlık 

Pazarlık 

A. Eksill'De 

c<unll 
:;?8.3·9'1 

2cı 3 9fl 
2.4.9f1 

I - Nümuneleri mucibince yukarda c-Jna ve mJkdarları yazılı 2 kalem maız.-mc J:tza}Rrındtı 
!erle satın alınacaktır. 

n - Fıçı ma.ntarınm muhammen bl'dell, muvakkat tcrnınetı hl:ı flmda yazılı ıır 
IIl - Eksiltme ve pazarlık yukarda yazılı gün 'V'e saaUerde Kab tuta l~vaz "I1 

df'ld alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - NUmunell'r ~zU geçen 1tıbedc görülebilir. 
V - hteklılerin ~kailtme ve pa.zariık IGin tayın oluııan gun v~ 11aatıerdfl <' 7 e gU\.,zıJ!\t' J' 

l!JW: ıneılıflr kom~ mf!NeM.tlan. 


