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111 
( compre11en-n) . 
ııe bitaraflık 

~ 
~ -ı•n: ASIM US 

••ı,;t &loskova dekli 
llra.flık rn.syo-'-1 "Co ,, kelfmeslnlu 

-tıı..~'I e"'- nıprehenslon "'a-
~ ""il ınahl " " ~etlen bl l etını tamamc;ı 
~ Clell>.'.::ı r anlayı, Uc tabiri 

• llıı: ıu:: bir ka~ ıt" tcı,•.dt 
~.._. ösı estz bu tabir dek· 
'i değııdt~a<liifi bir şeklld~ 
"-1 ili qrş11;~nun için her t. 
.... ~~ dah otarru. bitaraf· 
~dığı a ziyade tauih 
~ rer1kayıt üzerinde hl. 
~.. n~e olur 

"ontıQ • 
bll".:fkat hlc.1nfn2 göre~ 

rtnı t'Jı •• teca, Uze uğ 
'-ecbQ tnudnraa için mü • 
So..)'e:. kalırsa o zaman 
ldetııl er llo amınu.:da 
So,"l'et teca, ilz mi nkma 

~ttı ll'r Bir11<:.riııin \'8.· 

~ t.ı._ takdir ooen bir 
' ~flığnıa gih cnebl. 

ı...}••tırı ıı.._-,ı._ ~.ıdır. TUrkhe "'14("' ~!:içi • 1rııaaJt attnda İn~ltrre 
'°'1-etı edesir.1 lmzalndığı 
~' trı e Birliği bu anlnf>-
ıı....~ışt da Cnıllst li bir ta· 

~ unanistanın Bulgariata n rıe Yugoslarıya ile olan lıudutlarını göateren Jaa. 
Tıtada Alman orduları nrn harekete geçecekleri haber rıerilen Struma · 

rıadiai ile Ru pel geçidi mıntakalarını görüyor•unuz 
t,.. :tt_

1
hutta l\lolot-Of bir 

lıt ı. laktan hahscdel't'k 
\ "-tı.ı111ıı1:1'J> tnahreldne dahil 
lııl ~ ı.. ~DQ btlc SO\ kmJ.; 
"L.'" ..... (... ti ' 

Yanan cephesinde · 

italvanlar ~:~!~i~in~ka~r Alman 
kuvvetleri '--.,, lht l' rıd n pişman. 

~ ~ dev bnaıını mn e ctınl • 
i~ .... lt'd let ıulıunnım o m
~,bı~I ol a olsa Turki· 
lıı...~ 

1 0
blr macera sı~ ase. 

Büyük kuvvetlerle 

hDcum 
ettiler 

ettiler 
Anktıro, !6 (A.A.) - ~&

cumhur Jsmct lnönU, bugUn sa..t 
l6 da Çankaya kö.:ıklerinde, yenJ 
laveç elçisi B. Einar Modig'i ka· 
bul etmi~lerdir. Elçi, Reiaicum. 
bura itimatnamesini ta.kdiro ey-

... ~ ._ lınası \ e bu ~iiz • 
~ "'-1~ketın kendi ine 
.. ~l~(\lrnesı endlş ı ile 

.._ rdl. 

't\~~ tar:ıda bir liıulc 
--o-- !emiştir. 

\hı ~ Ye tıınıfmd .n ı, a.. 
G ·· d'" Kabul esnasında Hariciye Ve-
ec~ ve gun uz k&ıeti umumi katibi B. Numan 

harplermde 1talyanlar l Menemencioğlu da hazır bulun· 

Püskürtüldü =~uttur===. ======= 
\~ t«!e hııdbıelertn in 

"'- ._~ctt.n kendı krndhıo 
~ ' beklent(\< olablHr-

S' bt 'lı oı..,.. r uçuk senelik 
tt ~ bu ittifakın ak· 

~an eden hadise. 
~'llıd •kll-a en bu tıa

.._:tlits : Ttirkl ·c llr So • 
~ llıllıJ l'aıımda artık an
'-t 4''41~1~ et lllmt<1 olan do t
~ ert tehlike d~{.-llse 
t~ra:ı kadar buhranlı 
teı-,. &tir. 

llır~ğt '.:'U.~clye 'e gere 
~ ~ '<l oğuklmnlıhklıın· 

tGtnı erek 'adyetı ay • 1 
-.._ ~ '1t ek vr mesullyctı 
ı ~elllt :lını~an h" Ih!cle.r

-:")tt tıhrıuılar içinden 
~tı. dostlnğonun ami· 
• l'lı> k lml.iinmı bul • ı 

·"·&ı L.._ "'tl(J O"ll(0\1\ dc'.dirM· 
~~Ye o "lCtl - Bir. 1 

t...: ~ l'lreh<'n ton ile bl
l-..e 'E>netıtıı-·• tabirinden 1 

tııaı 1 lcatıttı o an bir \'adye-

Birçok esir alındı 

Yeni mevziler 
zapted.ldi 

Bir denizaltı tahrip 
edildi 
(Yazı,'Jt 4 'ilncıide) 

~fıııd:l İt, yanı SO\'YE'tler 1 
~-111 n Türk • ıugiUz 

1 ..... ela 'aktlylo hl'I e- ~ 
~ ""-~ endl!>t'nln nllıaye! 1 
~ ~llıı ıuaJıl oroz. 
~~ ec1 SUihun muhafaza. 

'""' 1tı l'Q TUrk • lnglllz ı 
~ bir i:ra "iyaset1 demek 
~ ~le ut~ aenedcobcıi Yurtlarını 1.."'ltrlormak kin blluilk 

&1\1 b,. r bunu lsbata ki.fi t18kerleri 8U1U1ii 
'hı ıt1ı':!aa sonra da bn 

-. • Şu ~ 'le t.bUc o· S 'r \1lr ld Tür-
~ 1 ... o_ı...ı. nUı gayeo;ine bağ. 

~~;ıt lleOQq münbastnln 
ı..~~ lbtıhafaza etle

'-"-~ g11v'l'llıkt~cnln harici 
~·.'"'et llltrneıterek teeıniizki.r 
... ~ .. '"1-ıerı :8' ~yle don.""Un, 
~~ ~ lallıut~ tlnt1q te~lne bir 

Halifaks 
Çok mühim bir nutukla 

harpten aonra 
kurulacak 

Veni dünya ~ .a:_ '"il gr.lml tir. \'ani 
~gu. blıa Z! bl. harbe gir-
~~;: hartı:t·~ hlr Hakkındaki fikirlerini 
~~ '-ttne rn_, muhtemel anlatb 
~ Yesı n btitlln cihan ef. 
~ ~ .;rı1tamrştır. Roman. 
~. ~~ lıu gart~ta:na giren 
"~ ~ dutlarnnn.a gl'I . 

lltln mllletler 
mlşterelı bir cepbe 

karmabdll' 
(l" azısı 4 Utıcüde) 

~~"ıt ~ • Mosko\-a dekli
~"~I ecı rt bu ihtimali a
~s; Oldtıh ('n bir 'llhnlyettn 
~ eılltllf!I h!~lndlr ki bugtin· 

lıfı. ~b aıl ~1er arasında bir gUn Tilrlk mllletlnln haıicl bir 
~ latr:~ett haizdir. teca,·ttr.e uğrayarak kendı.tnl 

., 1"1'tll\kf .,.. dekllrasyon mtl.ınldbı olan her törltl vudalar 
...._ _ 1ı:111 lehlı~·"' \ a 7h f'tfntn ne mftt1afaa etmek mN'burtvettn. 
~- ti....._ e leskll eden tle kal&bllecef;lal kabal etmla .. 

---. olduğunu :vo l 1uyoı, 

Beri inde 
Yugoslav aıayİ§İnİ 

temin edecek askeri 
kuvvetler hazırlamyor 

- tkincl sahlfemlzde Radyo ~ 
zeıtesl slltanunda -

mııvrcf/ffklvetler aösteren HabeJJ 
taliminde ••• 

İngiliz harbiye 
müsteşarı 

Afrika 
Harekibnı izah etti 

tıalyan zayiat 
200.000 
Keren dağlannda 

Muharebe 
Bütün ıiddetiyle 

devam ediyor 
Lonclra, 26 (A.A.) - İngiliz kuv· 

veUennln glmall prkt A!rtkada yap. 
tıklan yıldınm Ueıi hareketinden çı
karılacak neticeler LordJar kamara. 
8Dlda l'lüzakere ed!lmlf ,,. harbiye 
mtl.lte(ar;. Krof ba buauat& lsah&t 
vennlL demlııtlr ki: 

( Dtuaıru Sa. .6 aü. 3 ds) 

Struma vadiai ve Rupel 
geçidine ilerlemek 

üzere 

VAVEL 
Ordusu icabında Şarki 

Akdeniz memleketlerine 
seleWlecek 

L<mdra, !6 ( A.A.) - Yarbay 
Lowe, Daily mail gazeteelnd ~ 
neşrettiği bir makalede diyor ki: 

General Wavel ordusunun bU 
yUk bir kısmı !Uzumu halinde 
şarki akdeniz memleketlerin.!e 
kullanılmak üzere emre amade 
bulunmaktadır. Filhakika It.ıl • 
~n _lmparatorhığuna tasfiye ea 
dılmış nazarile bakılabileceğin • 
den general Wavel dilediği tak • 
tirde ihtiyatlarını başka yerde 
kullanabilir. Son gelen haberleı• 
den anl4.§ıldığma göre Alman • 
lar Stı ~a vadiainden ve Rupel 
geçıtlerın<ien YunaniEıtana Ler • 
!emek üzere tertibat almışlardır 
Bu mıntıkada Almanlar ilk deh 
olarak d .. ğhk bir mem:.ekette 
harbetmek mcburiyt.inde kala • 
caklardır. Seliniğe varmak için 
yapılacak her hareketin istinat 
edeceği tabiye §imdiye kadar 
kullandıktan tabiyeye uymaya • 
caktD'. 

Viyana 
Alman hükUmetinin 

devlet merkezi olacak 

Sebep 
Berlinin tiddetle 
bombardıman 
edilmesidir 

Nfl'VyOrk, 16 (A.A.) - ZUrlhten Nev 
york Poet gazıeteııine g6ndefllen blr 
telgraf\b HiUerln Bertin febr1n1D ın.. 
gillz t&yyareıert tara.tmdan yapıl&D 

bOmbaninnanlarmm tlddeUe.nın.ui 
takdirmoe Viya.nayı btlkCmet merk~ 
z1 llUhaz. etıneel mUmkUn oldutunu 
bildirmektedir Bu teıgratıııunedo 

yabudill'liıı ve Çeklerin Vlyaııadaıı 
kUUe halinde çıkanlm&Janıım payt&b 
tm Vlyanaya ııakllıılıı bir mukadde 
meal oldutu nan edilmektedir. Z..O: 
ııolunduguna göre lııgills tayyarele. 
rlnln Bt-rtlııl §lddeUe bombardıman et. 
mete cıuvatfak olmaları ballııde na. 
kil keytıyett mubakkaktır. 

Yeni romanımız 
? ? ? • • • 

lllllllfl il l il lll lll llflll 111 ..... 

2 
Yugoılavyada 

bin kövıa 
sopalarla 
şehirlere 
yürüdü 

Prens Pol'a ~e~ te)grafta 
tô> le denlyor: 

1 Ebeoı düşman 
Almanyaya 

iltihakla bizi 

Lekelemayi??iz 
Kremlinden yükselen 

Stalinin 
sesi 

NeT;YOrk, 26 (ı\ A.) - Nn. 
york Time5 gazeteainlıı Be1gra.d 
muhabirinin verdiği bir habere gö 
re, W bin köylü ellerinde çapa 
ve sopalarla bağınp ~ 
merkezi Sırbistanda Hacıpo~ 
şelirine girml§ler ve mihvere p 
terilen teellmiyeti proteeto etmlt
lerdir. 
Bomı.ada Banoviya ve Karadaf. 

da Podgorlca, Berani ve Çetine 
( Det1amt Sa • .. ri- 5 d.e) 

-- SUMMER VELS 

Amerika hariciye 
nazır muavini 

VELS 
Türk - Sovyet 
anlatmasından 

Amerıkanın 
Memnuniyet duyduiunu 

bildirdi 
~atingt.on,' 26 (A.A.) - Ame. 

rllra Blrieşllc devletleri harlctye 
nazır muavini Summer Velt1, dlln 
gazeteciler toplantısında, Türk 

( Dcvcımt .Sa • .4 80.. 4 te J 

&ma.tll&ra' 
DDn Edirne'de bir 

ihtifal yapıldı 
Biz, ıeıbetla ate,ııe p1,uıım1z ıçta 
•JaaıtıL Bagla artlll çlzllme,ız ... 

Edirne, !6 (JlufJWfl) - Edtnıelller 26 Mart ka.ra gllnllııU bu eene de oı. 
gun lııaaııJara yakqır bir ibret ve wkarla yarayarak bugt\nkU mllıt bUtll"\IQ· 
ğUmUz ve ~trliğUniz nyCBiııde yarma emn.yetıe b!lkmanm dcriıı -=cv:.ın! 

yap.ml§lardır. tlO )'Jllık bir tarih t-tntmeııl olaıı Oeman Peremecl, Balkaıa 
faclaamuı bir tarlhçuini yaparak ogUıı.lenı .Ut kayıp~unızı DyDUf ve Bal
kan harbinin bugilnkl' mllD btrUğimtzlıl kurulUfUDdakl tealrlerlıd Ubart1a 
ettlrml§ttr. 

Bundan soııra geaç bir suba7 "lılehmetç!kten lıllllete,. adlı Piri De dlll· 
ieyfcUert hO.ırbOt'llıı cott.unnut "en ecnra ~alan mualJlm Şaban Tafkm da 
heyecanlı hitabesini ,u aureUe blUrm1&Ur: 

- Biz telAketln ~tefi llfl pl.§t~l.z l~ uyamkız. Derdtıı, ınlhnetln tez. 
gAlımda l§t~dlğtml.z için derde, ml.lmete Ye fellkete dllşmanız. BirlUt ve be
raberlikten mahrumiyetin ne olı!uğuııu öğre.ndf!!:::ı:z içlııdlr, ki bugUD artık 
ç6zQlmeyu, dağılmayız.,. 

Nutuk ve hltabelerden 80Dra. ulz ~hıtldrtmi& anı1mıf w rı.ıblaım& ith .. 
fen Sellauyılde bir Mevlld okunmuıtur. 

inailiz 
Akdeniz 

filosu 
Atlantlğe 
açılacak 

EJoedre, • (.ı\.A.) - Ofi: 
Bun.ya aeıeıı hab;ırlere göre, Ak· 

deniz ruosuııun hemen hemen kıamı 
kWlial geııtt bir harekete 13ura 1· et. 
mek Uzere Cebclütt&nk'ı terke ~ 
Janmııtır. Hıı.ntlz tevallı: edllemJyeıı 

b:r pyl.aya göre lııgiUz harp gemlle
rlııln AUantlğe açılaceklan 86ylen· 
me.ktedlr. 

K.AFllD.E&t lllMA'l'JIJ 

/8kmderiye, !6 (A.A.) -
Amirallığın tebliği: 

Akdeniz filosu, 21 marttan 24 
marta kadar merkezi akdeni?.de 
hareketlerde bulunmuş ve muh. 
telif kafileleri himaye etmi§tlr. 
Bu harekM esnasında bir düş • 
man keşif tayyaresi dllşUrillın~ 
ve en az diğer bir tayyare de ııa. 
eara uğratılmıfbr. Dtlfmanm 
hiç bir denis Usttl harp pmfeW 
tesadüf edilmemigtlrc: 

Günlerin Pe,inde": 

Vazife severlik 
ııe itaat 

80ll tarlhl nutkunda demokrul reJl 
ml ile clktatörlllklert blrtblrindeıı Ayı.. 
raıı eH&Jı vufı iki kelimede bu1&ll 
etttl Va&lfe.everlik ve itaat. 

H~dil!eler kartuımda mllD Tic\!1111111 
ııerbest vatand:ıılara ilham •tuti 1111' 
!edakA.rllk blaat vardır ki. b1:.t 1ıuaa 
vazlf.aeverltk, yahut va~perverllk 

diyorı.ız. Jıllllt mücadele devriaJ yqa. 
m.11 ola.n her Türk kendi muh!Ullcle 
bu neı."i \'azileseverliğln, yahut ...,. 
tan~rverliğin birçok miaallertııt IÖf" 
mUıttır. Nasıl ki, bu defa ArMwllülr 
cepheAlnde harbetmekte o!I>n Yuna 
askerleri de ift.e b'.ı rub ile mDcadele 
etttği için zaferden zafere glcliJ'O' 
Fllhaklka Yunanlılarm karpamdl 
arbeden bir t~yaıı orduıtu var ..... 
kat bu ordunun harbe gidlfl dürt' 
törler tara!mdan istimal edilen eebre 
kar1f ltaat ueri oldutu iç!n m~ 
Jcuvwlten mahrumdur OllUD lçlD • 
mod9nl lllllhlar tıe mllcehbea nlmal&
ıaa ..,_ ma&'tOblyet g&ilyor. 

llA@.Uf S.tJllÇAft 
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-1 Radyo üazetesı 1 

Hudutlarına yaklaşan 
tehlike karşısında 

Türk milleti gönül gönüle 
kafa kafaya konuşuyor 
Birkaç ı;t.ınden'b-lri yurdun b;?'Çt'k bölgelerinde vatandq kalabalıklan 

eııtlnde me!>w;larımu. haUplarlnıl.z kOllU§UYor. 
Dl§ tehlike ban§ Türkiyesmln suurlar..ua yakl&§mıştır. 
Her JhUma.le kar§. hazır, lr;JVvetli. blrle§Ik, metin ve çelik g'lbl ~

Ieruıde tatiklıl.lin, §ere~in. hUrr.ıyeUn a§kllll \~ :ızıanm. tB§l)"8Jl bir millet gö. 
uW r; .ıWe, katn kafaya kouuğ\IYor .. 

Esas sly4Bet yurdu ırulht&tô ayırmamak w. dDnyada ba"fl muhafaza et· 
mek için jıırdda sulh. cihanda sulh parolnsııu kullanan blr rojlmin başka 
tt..ıu duymasrna lmklôn var mı<l.trT 

Bizim cennet ywdumuzun içinde sapuıığıam, dlpdlrt yapyan ba.rqı hiç 
bir çtzn:enln ııltmda kalmadı ve :taınuyacakt.Jr. 

Ellerimizde tutt.uğumua ~ ftmbolll :ııeytJıı dallan lcabmda bir anda 
çelik sUllgOyr dönecektir. 

Kararglı.hmuz, \lz(;rindo §ere! ve latlknlin bayrağı dalgala.nıı..n ~ bir 
ordudur. 

Yugo3/avya 
ü,lü pakta girdi 

Yugoslavya.run mutad mera
sim<len eonra Viyanada. Uçlil 
pakta iltina.k ettiği dl\rı akı:ıa.m 
bildirilmi,,tir. Meruımde ~ ~ 
üç devletin murahhasları ile t.8.· 
bi devletlerin mümessilleri hazır 
bvlunmuştur. lltihakm esası §U· 
dur: 

Yugoslavya '1:1 Eyllll 1940 ta
rihli Uçlil pakta iltiha.k ebniştir. 

Yugoslavyanm menfaatlerıne 
müteallık meseleler pakun dör
düncü maddesinde zikredilen ko
misyon tarafından milza.kere e
dilirken Yugoslav milmessilleri 
de bu müzakerelere i3tira.k ede. 
ceklerdır. 

f' çlil paktın dördüncU madde· 
llllıt. göre ıkt.sadi meselelerin 
tanzimi için bir teknik komisyon 
yapılmıştır. Ancak bu komisyo
nun içtimalarma yalnızca esas 
devletlerin, ya.nj Almanya, Ital· 
ya ve Japonya murahhaslan ig
tirak eder. Tabi devletler mü. 
messilleri ancak kendilerine ait 
meselelere karışırlar. 

Bütün bunlardan a:;n olarak 
Almanya Yugoslavyaya bazı te· 
minat da vermektedir. 

Pakt imzalandıktan sonra Ri· 
bentrop Yt•goslav hükt1metine 
derhal ıki nota venni§tir. Bun· 
larm bırincisi Yugoslavyarun 
hlkim.iyetine ve mUlki tamam. 
lığına riayet taahhudildil.r. L 
kin";sı ise Yugoslav toprakla· 
nnda.n Alman askeri geçirmiye
ce' rine dair teminattır. 

şekilde Yugoslav milleti· 
nin tc ... ~dn edilmiye çal~ıldığı 
anlaşılıyor. 

Gazeteler de halkı teskin etmi
ye çalışmaktadırlar. Hatta bazı 
gaz teler Yugoslavyanın pakta 
girmesiyle hiç bir değişiklik ol. 
madığmı yazıyorlar. Ezcilmle 
Vreme diyor ki: • 

"UçlU pakta iltihak edişimiz 
aiyas~timizin anahatlannı ter 
kettiğımizi ifade etmez. Harbin 
bqladığt günkU siyasetimiz de
vam etmektedir.'' 

lltihaka. taraf tar olan Maçe· 
kin go.zetesi de başmakalesinde: 

"Uçlil pakta iltıhakımız ne
ticesinde hiç bir şekilde yabancı 
kıtalar memleketimizden geçmi. 
yecektlr. Bizim vaziyetimız Ro 
manya ve Bulgaristana benze. 
mez .. " dıye yazmaktadır. 

Yugoslav gazeteleri pakta gir 
menin ı;ıumül ve ehemmiyetini 
aza'tmıya ça.lşnaktadırlar. 

Bu z.:..mrede., clmak üzere Yu
go.olav gazeteleri Almanya ga.. 
rantlsi ile topra.klarmdan asker 
geçirilmiyeceği teminatını kalın 
harflerle ueşretmektedirler. 

Yııgoslavyanın bir suç işlemi§ 
gibi gazetelerinin bu şekilde ha· 
teketlerine mukabil Alman ve 
ltaly<µı gu.eteleri bu hfldiseyi 
fevkalade ehemmiyetli göstermi· 
ye çalışmaları hakikaten bır te
sad te-ıkil ediyor. Bu gazeteler 
h&diaeyi lngıliz siyanctinin bir 
ma.ğtüoıyeti şekli.r..de göstermiye 
~ışıyorlar. 

Esasen ltdya Almanya tara- l 
.f mdan kazanılacak siyasi ve as.. 
kert za.f erlerin ümidi içinde ya· 
p.ma.ktadır. 

Yugoslav halkının paktı haz· 
medemediği anlaşılmaktadır. 

Paktı iıma etmiş olan nazır· 
lan Viyanadan gtirecek olan tre
nin hareket saati gizli tutulmuş. 
tur. 

Amerikanın Kolorrı"Jiya rad· 
yosu, pakt'tan sonra hUk!tmetin 
6ıltıal gazetele.re san.sör koydu· 
flmu ve telefon muhal:cratını 
kontrol altma aldığını bildirmiı; 
tir5 

Birkaç şehirde :nümayişler ya
pıldığı da ha.her verilmektedir. 
Yugosla,~. liç!U pakta girmek. 
le kendisini Romanya dereeesine 
diişmüş ka.bul etmemektedir. 

ln..giliz ve Amerikan mntbuatı 
hadiseyi sükunetle karşılamışlar 
dır. Bu gazetelerin kararın Yu· 
goslav milleti tarafından kabul 
olunmadığllll t.ebaıiiz ettirmek· 
tedirli?r. 

Almanyanm Yugoslavyaya as.. 
ker göndermek için sebepler a· 
r.ı.dığı da bildirilmektedir. 

.U.mdra radyosunun haber 
verdiğine göre, Berlinde Yugos· 
lavyanın asayişini temin etmek 
üzere bu memlekete eevkoluna. 
cak askerlerin hazırlaDdığı öğ" 
ren ilmektedir. 

Sovyetler henüz mOtaleaJan· 
nı bevan etmiş değiJJerdir. An.. 
cak Yu~osJavvanm Moskova el· 
çisi istifa ettffine ve memlekete 
dönmiveceğini bildirdi?Hne g8re 
Sovyetlerin vwvetinl teyin et· 
mek mUşkUl değildir. 

At/antik meydan 
muharebesi 

Çörçil'in tabiriyle, AtJantik 
meydan muliare'beeirilıi UçUnctt 
haftası sonuna enniştir. Son haf• 
ta içinde batırılmış olan İngiliz 
gemiJerinin mecmuu tonilatosu 
gecen hafta.kine nazaran udır. 

1Ik hafta 140 bin ton, ikinci 
hafta 598 bin ton lngiliz gemisi 
batmlmt§ken, 11<>n hafta yahuz
ca 70 bin ton lngiliz gemisi ba· 
tmlm~tır. 

Filhak;1-a bir haftada 70 : :n 
ton az demldir ama. evvelki haf. 
tanm za.viatı iki misli QJdu"hı 
gözi1nilnde tutulur ve Hitlc:-in 
İngiliz ıremi zayiatmm mart i · 
cinde fevkalade artııraP.rnı rov
lemiş olduğu habrlRnrrsa, bu 
tenakusun elıernmiv~ti ~nı.uulır. 

-10-

Bundan sonm ona asi! ce
vap ya.muyaca.ksınız. Yoksa sizln 
fi.zerinizde tecrUbe etmek isteme
diğim §iddetll intikama beni mec
bur etm~ olursunuz. 
Doğrusu korktum. Filaver bana 

her fenalrğı yapabilirdi. Kaldı ki 
ba.basınm maiyetinde idim. KUçUk 
bir iftlra ile f}ikAyet edeeek olursa 
bUtUn emeklerim mahvolurdu. O· 
nun lç"n FiUıverJ kız:lırmamak IA
mndı. Hem mektup yazmağa da 
lüzum l::ı.lmıı.dı. ln:Ute:eye dön -
me karan verildi. On sekiz ny son. 
ra hareket ediyorduk. Hareket et
meden evvel, Fllavere aldığım şal· 
dan bir tane de gizlice Eliza.bete 
aJdım. Diğer bir çok Hint hediye
ler'le .bavuluma doldurdum. 

Gemi hareket etti. 
FJ!aver memnundu. Bana da.ha 

çok sokuluyor ve iltifat ediyor
du. Bir C--Jn hiç b!!klemiyordum, 
kamaramın kapısını açarak içerl 
girdi, Gözleri, Hint hed'yelerinden 
bir kmmma ta.kıldı. Eşyaları bir 
tarafa kovrnuştum. 

CiddlveUe: 
- Mllhendls e!endJ. dedi bun· 

lan kimin için aJdmız?.. ' 
- s·r kuımmı anneme, bir kııı

mını da hmeıılreme hediye ald m. 
Yaklaştı. Kumaşlan birer birer 
muayene ettl. Kendi kumaşmm e
şini g5rUnce yiizü kmkırmızı o1du: 

- Bu ne, dedi. Kimin?. 
- Hemşiremin dedim ya .. 
- Fakat .siz hemş"rcnizden ba-

na hiç bahsetmemiııUnlz. Hattjı 
hemglrem yok demiştiniz. Hiç ştfp 
h"'m yok, bu şalı El!zabet için al
dınız. 

- Peki Mls's dccUm. Fnrzcdlnlz 
ki Ellzabet için a'don. Eli-cbrt kt 
hem hocam. hem de hOt'!ımm k·zı· 
ar. Be.M da az çı:ıık uhabbeU \-rı.r-

h- - ·-

J L<ındra, 26 (A.A.) - .lııgPi:: mat• 
buıı.t.ıaı dikkati t:>blt olarak Yugoı; 
la\~ van · •: lli"~rT;j v meri.U..: 1,;t. 
mektedlr. 

Tayınla gazetesi dl•, Ol" 1: 

••BeJgradda.D (lele: ~Jttın telgTll!l&r 
Yugoslav mnt~!.bln lıUlcQmetçe takJp 
edilen atyaaet k&rşwnda mUttehlden 
göstetdlğl lnflall tebarflz ettirmekte· 
dlrlu. 

Svetkovtç De aıeıaıvıle t.efeklrt\1 e
den kabl.Dealn• ancak yatııma tara!· 
tan ()lan s!yas1 gnıplarla mail grup. 
tar va ı!maıdeki HırvaUar tahammW 
etmekte. takat ııırplann bOyUk bir 
kıSIIU tehlikeyi mUdrtk bulunmakta· 

Bf rleşik Amerika nakliyat me
selesinde de Ingfltereye yaı .r
ma başlamıştır. Esuen Ameri. 
kanın bitaraflığı yavaş yavı14 
terkettiği görillilyor. Ufak .._ .
~~ieenin bu memleketin va.ziye· 
tının ne olacaihnı tayin edeceği 
tahmin olunabilir. 
V auel orduau 

Deyli Meyl gazetesinde çıkan 
bir makale<le Va.vel ord~un .. ı 
mUhim bir kısmı?Un lizım oldu
ğu takdirde Şarkt Akdeniz mem· 
leketlerinde kullan.ılmıya ha.zır 
olduğu yazılmaktadır. 

Diğer taraftan Ingilb nazırla· 
nndan Kros da Lordlar Kama. 
raamda kendisine eorulan bir 
suale cevaben demiştir ki: 

"lmparatorluk kuvvetleri, AJ· 
nıan askeri kuvvetlerine karşı 
koymak için taHm ve terbiye gö
rerek ha.zırlanmış bulunmakta· 
dırlar. Netice hakkında hiç bir 
korkumuz yoktur, neticeden e
minim..'' 
Balkanların 
yeni vaziyeti 

Yugoslavyanın üçlll pakta illi. 
ha.kiyle Balkanlarda hasıl olan 
yeni askeri vaziyet ne olabilir. 
Şimdi bur.u gözden geçirelim: 

Evveli. Yugoelavyanın pakta 
iltihak ederken mihverden ko· 
pardığı üç şart üzerınde durmak 
lazımdır: 

1) Yugoslavyanın toprak bU· 
tünlUğüne riayt edilecektir. 

2) Yugoslavya Uçlü paktın as· 
keri ahkamından muaftır. 

3) Yugoslavya toprakianndan 
Alman askeri geçmiyccektir. 

Bu §artlara riayet edildi: e, 
(ki, Yugoslavyada Mikim o!an 
asabi hava milletin emriva. 
kie ai!Mıla mukabeleye hazır ol. 
<lutftnu göstermektedir.) Yunan· 
lılarll\ Alman ordularına kar:ıı 
durwnları daha kuvvetli olacak
tır. 

c.enubt Garbt Bulgaristanda 
hulu.nJn Alman ordulannın Yu· 
nanistana girebilecekleri Uç yol 
vardır: 

1) Garbt Yurıan Trakvasmd.ı, 
Mesta Karasu nehri vadisi. 

2) Halkidikyada Orfano kcr. 
fezine döküle.:.ı Ustruma neh.."'İ 
vadisi. 

3) YugoslaV\·adan çıkan ve 
SeHinil<ten dökülen Vardar neh· 
ri vadisi. 

Zırhlı kuvvetlerin kullanılma
(T>eun.mı il n~t1a l 

T aymise göre: dalla btlyük fedaktrııkla.ra da kaUa· 
11&caamJ tabmln <ıuııektedirler. Blr l 

~if. ·oslav b4ıllselerJ karar VurW-S1 ı,..n Belgl'adJ tazyik et 
- mekla Almanlar lkl pye takip et 

Türkiye 
Vunanisten 
va ingiltere 

Hürriyetlerini 
müdafaaya kat'iyyen 

a.zmetmİ§lerdir 

Svetkoviç 
Yugoalavyanın Roman

ya ve Bulgariatana 
benzemiyeceğini 

aanıyoraa 

Pek saldil b:r 
a amtır 

zıuolc~rlu. Yugoslavlarm pakta 11~ 
hakmı lı&bane lttfhu ederek Ywwı· 
JıJara ve Türklere karfı btr propagan
da ve korkutma siyueU takip etmek 
ve bundan sonra Yunan hududuna ka· 

ea.kanıar 
buhran 

dar A •man latalanıu nakletmek için _atrö 
haatab&n• trenlerinden lltlfade ~tmek. Yugoslavyanm Uçll1 ı-:. 

lngıJterenlD noktal nuan buhran girdiği bUtUn taf5ilAtiY1' it 
gtınıertnde tngtıız ..ıırt tarafmdaıı dı. Belgrad bü.kCUnetJ QÇ 
tevdi edJleıı btr nota ile sarahate& imzalamıştır; fakat aytll aY1' 
Prens Pola ve nuırlara izah ed.UmJ6- mihver devletleri de JJI 
ttr. iki nota ile Yugoslav)~ 

Numar vulyeUertnlD mU§kW ol· tamamlyet•nJ garaııd 8 

dutundan baıı.et.mlflerdlr. l"akat taraftan Yugoslavya tD ği" 
eonba.hard& Yunanbıar da mO§kUl va- dan ordu geçıruıtYece ~ 
styette bulunmakta tdller. Buna rat söz vermiştir. Bunuıı ~ f 
men ı.erbeat w U1DlU bir mıııetın n~ ken kayıtlar han!: 0 [ndt 
ter yapetı!Jecegtııl ı&rtermlflerdlr. tn lavyanm Avrupa barb e 
s11terenlıı Yunantnana yardımı her devleUertne yardını 
ıtın wtmaktadır. Yugc>9lavyaya da Fakat bazı ajanslatıD ııatr 
lngtıteren"ln yardımd& bulunacagı hak gibi tııhht maheıne ve 1 
kmda teminat vutımtıUr. MllleUeT zemesi nakli haklnnd• d'OfO 
es&•et ve lfp1 aıtma g'lren mem~ ya.nm mUsaadatta buıun rf1110 
ketlerin kurtulmMJ demek otan) tng1 ru iee mihver devıetl~e 
ta musatterlyetlnde.n korkacak bir mUse.adattan da azaınt 19 
§eY olmadığmJ bllmektıdlrl~r. Fakat kendJ lehlerine tstttsdel 
bu cihetin mal~m olmaaı but mlllet.. caklan §llphcatzdir. _Af 

lert •!el yb!U bir atyaııet takip rtmeğe Bununla beraber. "fil!'.; 
dır. Yugoıılavlarm lmaa edecekleri u- yani harpte Almaııyaya ka1fı muaaa· d reCCI" 
la§mıwın bak1k1 metni Almanlan &il· Oek&r davranmag& ve lngtlla zakrl• kAmımumlyesJ 0 eki h 
kadar etmemektedir. Alnıanlar kendi. nln lleııdUertnt kurtarmumı rahatça pakt aleyhindedir eııı1 
J.ertııe lnıtiyazlar ve~n bU mem:eketln beklemefe Mvket.mektedlr.,, muahedeyi lmzalaına151 ~-

heyecanlı hareketler 
Tayml• '6Yle devam etmektedir: btaJ' 

Ne I! Ou ,, 
1 

"'<Mlrilnll.fe ıGnı Yugosıavyanın bo· nl olamadı. Bu a1eY ~·e 
1 em tin ne gibi lnkişaf18r 

yun etmeatnlıı ebemmlyetl yeıı.t niza. ş'mdlden kestlrileınes. eıı 
Farsca kaide Ue yaptlmıe fza. ma tlbt ml'leUer araaroda bu menıte· sonra Yı.ır,oslavya için 

(et t k
. 

1 
..ı'"d .~ ta kete huswıl bir yer ayırmak aureUyle 1 .,. d olall 

er ıp eu.u e mana,,~ mam- I mest: e sllı:ıh altm a de~ 
1 k Um b

,...,. t 
1 

d 
1 

saklanmak 18tenlllyar. Yugoslavya biç 1 i h Ji e ,,,..,~ 
ayan e e ın.ıen az a a o a- r n mu af aza P rcfoP". 

bilir: (Erbab) kelimeslnin mana- : -::•:ra::~=yet k~bu; ~~= dJr. Eğer Yugosla\1YB ~ ftl#. 
ıınu (aeyf ve kalem) kelimeleriy. uıc 1 rtntn eçemt yen61 ~1~ edil. lah altında tutmağa ~.~~ 
le tam:ı.mlamak gibı Bu takdirde ere s yeeee• e ve mihver devlrıtlerl -1tP"~ 
(erbab) kellmeııinJn (b) ıılnl cekUr. Fakat bu sonuncu prt emtia gelecek taleple're 11111~9 
(bi) okumak kafi değildir; (seyf) ı- hastahane trentertntn geçme!! •c;ln debilirse bu memleket ~ 
kelimesi Ue (kalem) kelimesin! de verilen Ymllaaadsı e Ueı zayıntsaınmı!~ t>ulu. sur bir ada halinde ıı:aldl bit 
blribirlne (anıca atıf kaidem ile 

1 
ı:ıuyor. ugo avya m;- 1 e = tıan· ı raber yıne batın tıa}'11Jl' 

bağlamak, ani (aeyf-ü kalem) gt prtlar içinde olursa olsln. Hltıeı vet olur. 
şeklinde yazmak ve böyle oku.malt için bunun ehemmiyeti yaktur. Svet• Al 1 • ftatvaııt.ıı' 

kov1ç e~or Yugoslavyanm A..l<ıbetlntn man arm \e ~tel' 
icap eder. Romanya ve Bulgarı.stanm Akıbetle· sadı UçlU pakta gi 

B5yle yapı1mazsa iki yanl~lık rind f kl 1 dU 11 Yugoslavya'" dahild
811 

..at 
1 1 

• eı:ı ar ı o acağıın ~n yorsa. J • b t.,., 
yapı mıg o ur: 1) Fanca kaide ile pek 88.fdU tıtr d d· s 11 , eevketmekUr. Fakat 

11 
11tt 

izafet terkibi yapmanın ilk gart.J nln bUyük blr .::n,~ ~;· 7ıııe m ~et~ !erinde muvaffak oıııı•e 
iki tara.fm da ya ranca, ya arab- 11ln ti 

1 
r1 

1 
yanı.su ya itti mUşkUldUr Şimdiki bald r•" 

ca olmasıdır. (Seyf ve kalem) ' ne ce e ne 0 ursa 0 n, Yugosa lavyanm n"cıu alda gıre .ı 
§eklinde bir b ~ıanu tli k lı:.vya dahlJtnde inkla&mm bqlangıcı· p rı•!r " 

86 r çeye na işaret olduğunu pekA!l bilmekti'- rfye sflrdUi'Hl ve m ~ 
mahsustur. r"ne de kabu1 ettirdi~· 

2) (Erbsb) kelimesi yalnız kq. dlr. Nazl s!yaaetinin mUtearıreaı icra· Vardar yolunu Ah'!'!!lll o 
dislni ilk takip eden kelime (mi- yl saltanat için tefrika lika etmektir. k lı Atınalll-' 

. Hırvat naztrlarm.m muvafakati m 1 ana tutacaktır. ed' 
salimızde ııeyf) ile izafet halfnJ la 1 hl d 1 tl 1 1 1 rp- nistan Uze:ine taarru1 .ma• 
lır d 1 

r a ey n e m yaz ar vad ıe alm· • tJl'P"'"..ı«" 
a ve on an sonra ge en (ka- için Ustruma yolunu ,.,.-
lem) kelfme8f b 1-Aa k 1 k mi§ olması muhtemeldir. Diğer clhe•· k k ıaeaırl• atı ""' a ara , te s r1 k 1 me zaruretinde a 1 ıst cümle içinde (arbabı aeyf) ~eli. n ırp na:ıt an tuyt ve tehd.t edil b 1 lsb" yun•" ı 
mesl ile yanyana aynı hizmeti mitlerdir. Vtyanaya. g'den nazırlar bu uulo n ten ıısaittıf• 
görecek bir hUkU~ kazanrr; mak- bareketlertntn mtlcc'erinl mUdrlk de- m afaaya daha :ın • uıılll 
ııad (kılıç ve ka1em ııa.hlplerl) gu l!ıeler bunlarm inıuıılmıyacak ka• Evvelki gün Yunani51~' 
demek olduğu halde (kılıç sahibi dar kıa görU,ıu oıduklarmı kabul et· lll bayramı idi. BiltUn ~ 
ve kalem) manaııt çıkarmaya mU- mek.tlznn gelir. Eğer bu hareketler'. gibi Yunanistnnda ol-:~et 
saade ecUI.m1ş olur. ııl bilerek yapıyorlarııa bunlar'& hain müttefik ve dost ıneınl ~r"" 

demek JAzrmdır. Yugos'avyanm mu· retleri mım bayraklarJlll ' 
(Erbabı aeyf ve kalem) deme. tava.atı, HlU~r bunu tun bir sahaya suretlvJe Yunanlıların bJ) 

meH. (erbabı sey!-U kalem de- lntlkal ettirecek olursa. mUtt flklerln rma iştirak etmiştir· ~ 
meli atratejlat için yeni meseleler tevıtd e- Jıttr'-~8' ~ 

• • • dece!<Ur. lng!ltere, Yunanistan ve Yalnız A lmanvannı ş11t1dl~ 1 
(BAhusus) art.ık ölml\ş sayıla. Türkiye hllmyetıerlnl müdafaaya ka· ~~:ıı~'~;~P:~7ı~~~tl 01~~ 

cak ~blrlerdend!r. Kelimelerin ~e Uyyen azmetmlt bulunmnktadırlar. ı ı;·ııl".ı 
bir dünyaya gel şi, yaşayışı, hU· ı Yugoslav milleti imtihan gllnUnde mah hal'lı bavrıı.1'TR'l'f11 >~' ~ 
kUm sUrUşU ve 51\lşU var. rem'eketin batında Metaksaa glb' bir mic:;lerdir. Bu hadise a#''~'.ı/ Yunıınhıt.ana karsı lı rııı' ~ 

(BAhu11·1s) dememeli. yerine 1 şet. Kral Jorj gibi bir hükümdar bu. vnzh·ete ı<?ec:mlş oldıtlclll ı'-.tl 
göre (hele), yahut (hususiyle) ıunmad.ığtm tee55Urle mıl§ahede ede ren bir ıı1nmPt teıaıcl<l~ıı ~ 
demeli. bilir" bU!I..._; 1"" ... Alman hllkfimeU ııe ~ 

btr nota veva u1•ımato0' bil*'~ 

Oaa Sevlyora.u 1 

L Bir İagf llz 11111 ile bir Tlrk Q 
bal!rlyeı:ıının macerası 

eöylemeğe lUzum g~rmllyorum.. nır.a geç"'bilir. HOlA.!• 1 • 1~· 
Onunla evlencUğin vakit, memle- itibaren her an Bt~:eı.,r 
ketinden drşan çıkarmazsanız 0 da hıırlu~ınıtfa 1"1Uhlm hıw- ,_ 
ben de meeut olacağız. ' lı-mek lA:nndır. 

Mister Havlin beni damatlığa ~ 

- ' 

dır. tngfltereden aynhrken blr 
bavul hedJye getirdJ. Hind stan • 
dan elim boş mu dö:ımellyim. 

- Ben on1ara kızıyorum Macft, 
dedi. Hastaliğmızda e.Wn iyilcşme
nfz lç·n cmumı feda edercenlne ça
lışlnn, Eabahlara kadar uyku uyu· 
madım.. ı::unlan sW eevcUğtm için 
yaptım. ŞimcU iyil~tlnlz, tng"lle
reye dönUyorw:. Beni tamamlle 
unutacaksuıız ve bir daha görınl
yece-kslnlz. 

Filaver böyle diyerek hıçkıra 

hıçkıra aglamağa başladı. 
Bunu hiç beklemiyordum. Ne 

yapacağnnı. ne söyliyeceğiml şa. 
şırdım. Beni de mUthiş bir l>' els 
sarmıııu. Bu vaziyette İngiliz kız.. 
!arının hiç bir'nc yarayamıyac k. 
tun. Blr aralık kendimi kaldırıp 
denize atmak istedim. Ne olacak, 
sanki diye dilgUndUm. Ha.stahğ m 
esnasında gemide ölseydim gene 
denize atmıyaca.klar mıydı? Bu 
ani teeasllrUn verdi~ h's1erden 
kurtulamıyordum. Dilime A.deta 
tutulmuştu. I<'ilaveri ne teselli e
diyor, ne de bir şey söyliyeblliyo~ 
dum. 

Şiddetle kapıyı iterek çıktı, git-
ti. 

İsabet etmişti. Yirmi dört ııaat 
kamaramdan çıkmadım ve o gUn • 
d<>n sonra da Fi1ı:ı.verl görmedim. 
Hic; S?"0 1medi. Nöbet zamanlarımda 
da ~örUnmedi. 
Do~ bu nulrlqmadaa mr-

kuyordum. Filaver kolay ko1'.y 
pe§lml bırakmazdı. Yoksa bir o
yun mu yapacaktı? Ne olurııa ol· 
sun, yapacak lg yoktu. Ş"mdi Ell
zabetl dUşUnmeğc başıam·§tnn. 

Benim lji kalpli, taUı ve zeki E
lizabetlm, FUavere hiı; benzemı. 
yordu. 

İnglltereye gelir gelmez doğru 
Elizııb~to g·ttim. Fi!aver beni ge
ne görmemiş, evine gitmişti. 

Elizahetin ne derece a.evlndiğl
ni, neler yaptığını tarll edemiye. 
ceğim. 

El zabete getirdiğim hediyeler, 
onu beni gördllğil vakltki kadar 
sevindirmedi. Eşya, onun için i
kinci derecede idi: 

- Sen gittikten sonra dedi. 
ağır bir hastalık geçirdim. Babam 
hayatımdan Umldlnl kesmişti. Hep 
seni say:ıklryordum. Bnbam: 

- Kendini üzrııe kll:Jlll, dedJ. 
Macit yakında gelecek, evlenlni • 
niz. 

Elizabet, bir çocuk gibi boynu • 
ma atılıyor. babasmm vaadinin 
çok mUhim bir lütuf olduğunu tek
rar Ml"9'Jrdu. 

Birkaç gUn sonra Mister Havı, 
beni gizl'ce ziyaret ettl ve: 

- MUhendis efendJ, dedi. Eli
zabet, tamamen serbesttir. tzdl. 
vaç husu'3unda kendisine verdiğim 
vaadi geri almam. Yaln•z bu hu -
susta bir çok milşkUlAt vardır. E
llzabeti ne kadar çok aevdiğiml 

kabul edi§lnden son derece mem- Otomcbil alt111d~ 
nun olmugtum. Yalnız İng'Iterede JdU 
kalmak meselea! ınUhfmdi ve ım. adam Ö t,I. 
~~~r~=· Vatanımı naııtl terkede - OskU'3arda Paçacı P~ 

DU§llruneğe başladmı. Fakat blr sokağında 7 numaİ-aÖ~~tıl 
tU ıu k Serkis Serkisyan adın ,rJI 

r arar veremedim. Vatanım- dUn Fistıka;Tacmdn,.n i !:~'~ 
dan uzak kalmak fstP.mediğim gt. b O'l'.-~uır~· 
bf, EI"zabetten ayrılmak da ola- şoför Nerses özen ıııd ~!,ıı! 
mryaeakh. Buna vfcdanrm dn razı ki otomobili"l a]trf' a )'ı'fllJ' 
olmnvordu. baş•r an a"hr surette rıe IS 

Tam btr hafta ElizaMte bile rak kaldırıJdıih NUJXlU ~ 
ulh-amııdan karar vermek Ur.ere ha"t-411nde ölmü..,tllr· tJ?ı1'1 
dU5Un:IUm. Bir vol yoktu. İçinden Şoför :-ırakalanaral<, 
çtknmryordum. Btt yeis beni biis _ başlanmıştır. 
blltUn harap ettl. Hastalaudon. --<>--
Gemi hutanealnde yattım. tt''I 

Dl]?r taraftan Mister Havı ne DHnkü ihracatı 6'1" ~ 
Ellzabct de tellLşa dU!;imUşler He- e-ıınnıı ' 
le Mister Havi: ' • DünkU ihracatın "/ ına1!)11>"';ır 

- Ac'lba evlenm""kten . lıradır. Bu arada JU> .,,,.r ıııtltr' 
.~ vaz mı bl 1. 1 k dı::; P ,-.r 

geçti?. Şimdi El!zabet ne vapa. 1 n ıra ı paçaVTB: lı''of.I J" 
cak tliye sabırıırzlanma;;.a ba la- ketlern {'P muhteh•fğ d-"' 
mış: .J g 1 dert ttitlin. ver fu;.ı 1

• 

Bir gUn ben gene buhranlar ı. son ıatı!mıştır. 
çinde iken kapı açıhp Elizabet içe. 
rI 8"friverdi. ı 

Aşk. ne müthiş bir kuvvettir. 
Bltkinllı'ttm. hıı.stal:ğım b'r anda 
uçurı r.ptti. Kendime geldlm, ateş
len-tim. 

Eliz<ıhet tebeıo8l'm etti: 
- Ben hast.rnğnnı ııann heber 

vermesem memnun olur musun?. 
dedl. 

- Ah. sevgilim affet. B:llrsln 
ki ben yaln•:r. senin ı,.ın ya',!tyo
l"".un. Pederlnlzln teklinne cevap 
veTf"I"'! eml§ olmak benf çok UzU. 
yordu, 

(Devamı varın) 

Suale cef•I' ,, 
d6 oıJ 1' 

Cumhuriyet gezeteS~l ll1ııJ r 
bir fıkra ilk ve orta 0~ teı 
sine (mektepli) derııe~ J 
dJyor. S!z ne dersiniz· veJcill'Y tıf 

- Bizce Maarif dııııı' ~ 
bazı ya.zılcrmda kull•:. ıı: ~ 
trrlad•ifunız kelime d~eıı l J1 
dur. Öğrenici. (öj!"re 11ıel "' .r 
olunca taleb•Pine öğre deJl'leı _;;/ 
fifletllerek (öi'!rencl) teP> 1"r 
gun düşer. Hele (nıek • 
(okul) u aldıktan eıorıt • 
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· Şehii- -- HliherleYi j Metresini IHrtp 111tbd111çe: 
öldüren genç . . 

Altı sene hapse Tarıhın Paraşütçülere karşı 
15nisana kadar muhtelif kazalarda 

denemeler yapılacak 

mahkôm oıdu Huzurundayız 
Beyoğlunda Elnıadağında otu. 

bıribirlne çeken pW!lala.nn !brele 
ri, mesut bir hava işareti ustündC' 
duruyor. 
Anlaşmanrn an~sı, ''iyilik" tir 

Ytizumüzün akiyle tarihin buzu. 
rundnyız. İki millet, biribirl .. rine 
kn1-şı hiçbir fona niyet besleme
diğini bildiriyor. İki taraftan biri
si vatan mUdafaası uğrunda sil&
ha sarılır, c,:arpımnağa ba.şlnrsa, 
arkadan vurulmryacağnıa inanıa
rak, bUtUn kuvvetiyle. hudu1ıın:ı 
saldırmaya cüret edenleri boğaz. 
layacıı.k. 

Buğiın vilılyettc yaprlacak bir 
toplantıda pasif korunma işi etra
fında görii§ülccektir. 

Pazar günü Üsküdıırda para.süt 
çilll're karşı koı-unma tecrübesi 
yapılması etrnfrnd:ıki hazrrlrklıır 

dtwanı etmektedir. 

Buncian başka diğer muhtelif 
kazalarda da pa.raşUtçiilcre karşı 
korunma tecrübeleri yapılacaktır. 
Bu hususta alirm tecrübelerinin 
15 nisana kadaı- tamamlanmBS1 
kararlaştırılmıştır. 

Münakalat Veklll tetkiklerine 
devam ediyor 

Şchrımizde bulunan mUnaknlit 

Deniz yolları K oo- ı 
peratitı toplantısı 
Geçen sene 5483 lira 

kar temin edildi 
Denız Yolları kooperatif §İr"' 

ketinin 1940 senesi umumi top. 
lantısı dün yapılmıştır. 

Toplantıda şirketin bir sene
lik mesai raporu, ktır ve zarr.r 
bilançosu okunmuş, tasdik edil· 
miştir. 

tur: 
- Bir iki gün daha İst:anbulda 

kalarak tetklklerime devam ede
cei;'im. Bugün deııizyollanııa. ait 
vapurlarm süvarilerini çağırdım. 
Kendileri üe bir hasbihıı.lde bu
lundum, ihtiyaçlarmı dinledim.,. 

Dilencinin başını 
kesen adam 

Suçunu inkar ediyor 
Birkaç ay evvel bir pazar günü 

ak§aınr, Sultanahmettelri hapisane 
arsasında başsız bir kadm cese
di bulunmuş ve ta.hkikat sonunda 
bunun dilenci Eamayıı. ait olduğu 
ve Yugoslavyalı Remzi admda bl· 
ıishrln parasına. tainaen ba§mı 
keserek öldürdilğü anlaşılmış, ka
til yakalanmıştı. 

ran Tahir Göniil admda blr scy • 
yar satıcı, bir kaç ay evvel met
res yB§aclığr Penbe adındaki se\•· 
gilislni kıSkançhk yüzünden öldür 
mllş:tü. 

Tahir Gönfilün muhakemesi dUn 
birinci ağır cezada bitirilmis, hak
kındaki karar bildirilmiştir. 

Mahkeme, kararmda Tahir Gö
nülün suçunu tehevvllren katil 
mahiyetinde görerek kenfüsini 18 
sene hapse mahkfiın etmiş, ancak 
yaşı suçu işlediği zaman 18 zi 
geçmemiş olOuğundan cezayı 6 
seneye indirmiştir. 

Arabcamiinde 
bir yaralama 

Arapcamiinde 30 numarada otu
ran kasap Abdullah ile ayıır dilk
kllııda çalısan .Memiş dUn bil- me
seleden kavgaya tutuşmuşlar. 

dtr. 
Abdullah elindeki kasap bıçağı 

ile Memişin üzerine atılmış, ya
ralanuştIT. 

Memiş, tedavi alt.ma alnunJ§. 
Abdullıı.h yıı.kalanmışttr. 

Mahmut Eaat Bozkurt 
Mebus ve profuör Mahmut Eaat 

Bozkurt bu gece Edlrneye gidecek 
Ye yarm orada bir konferana vere
cektir. 

--0-

Kadın berberleri 
kontrol edilecek 

Bazı berberlerin gayri fenni ondU· 
llsyon Aleti kullandıkları görUlmU;.
tor. Bu cihetle berberleri kontrol l§l· 
ne hız vcrllecektir. 

Yugoslavyanm "Mihver,, e ılli
hakı, yine tantanalı, fı8,tafaUı pro· 
pagandalarla, siya.si bir zafer gibi 
aJ'kışlıın.acak mr? bilmiyonız ! Fn
kat Sırbfstandan gelen telgraflar, 
otuz binlik klitlelerin, sokaklarda 
nllmayişler yaptığını haber veri
yor. Kılıçlarmı kırarak, başka 
topraklara ge.çen kurmay subay. 
larr, tayyarelerlyle birlikte hür 
ve merd havalarda uçanların var
lığı, gösteriyor, ki bu "iltihak,. m 
altında korkunç bir kan kazanı 
kaynamaktadır. 

Böyle ştipheli, kaypak toprak
lar Uetilnde, hiç bir yabancı, em
niyetle yürüyemez:. Bundan l50l'l· 

rn, orada kimse se.cı !:Ikannas& bl· 
le, yine her admı, bin ihtiyatla a
tılacak, her karış toprağa bir nö
betçi dikmek lAzım gelecektir. 
Göğüsleriyle bir cepheyi zorltı. 
mak Jçin atrlan!ar, arkalarmda bu 
kadar tehlikeli sahalar bırakırlar· 
sa, rahat nefes alabilirler mi? 

Yarın, no olacağmr kim kesti
rebilir?. Asker geçirmemek kara 
rmm, kağıt ilstilnde kalmryacağı. 
na n.a.srl inanılabilir? Bir buçuk 
senelik tecrübeler, insan ruhunda· 
k1 inan kabiliyetini, berbat etti. 
Zaten ljimdi Belgrad 8<>kaklarmıı. 
o mahşer kalabalığını toplayan, 
o öfkeli sesleri çıkartan da bu 
RUpheler, bu tecrübeler değil mi
dir? 

Son haftalar içinde ilci mfihim 
siyasi hadise doğdu. Biri Tilrk • 
Rus deklarasyonu; öteki Viyanada 
imzalanan pa.kttJr. Fakat bunların 
arasında, ne büyük bir fark göze 
çarpıyor. Moskova ite Ankarayı 

Biz. büyük komşumuzla yaptığı
mız deklarasyonu, açrkça, şifre
siz olarak tarihe emanet ediyo.. 
ruz. İçinde kirli btr tek kelime 
yoktur. 

fstna ordulannm önüne yol ha
l!sı gibi serilen yUreksizlik, yan
gını ta bizim hudutlarmm.a kadar 
getfrnıiştir. Bu hl\diseler karşt
smda elbette boş duracak değil
dik. Kılrçlanmızı kuşandık, atlan
mrzı eğerledik. Ordu, yani etten 
kemikten bizim gibi adamlar de
ğil, cehennemler boşanıp gelse. 
umurumuzda değil Yerde yatan 
dedelerimizi, şanlı tannimlzi, bü. 
tün gclip geçmiş kıı.hramanl&n 
hayran edecek harikalar yaratma
ğn hazım:. 

Biz, yurdumuzun dört köşesini 
dilşman istillisı altmda iken ve 
sarayla padi~!thm onl:ırla birlik 
olduğu perişan günlerde de yıl
manuştrk. SllAhmıız, cephanemiz, 
kalemiz, sip<?rimiz yoktu. Bunla
rın hepsini yüreğimizin ön.ünde 
irademizle dövdUk. Dünyaya par
mak rsrrttık. Bugiln cihangirlik 
davası güdenler, biz dağlarda dö
vüşUrken. yurtlarında. milstevlile
rin mahmuzlannı parlatryorlal'dr. 

Tnrlh, "tekaddUm,, tin hakkını 
fnkür ~tm<?Z. 

Hakkı Süha GEZGiN 

Raporda şirketin 1941 senesi 
.zarfında 5483 lira kir temin et
tiği bildirilmekteydi. 

Bundan sonra J{ocataş gazoz 
ve su satışları işi görüşillmtiş' 
tür. Bu yümen edilen zarar mü. 
sebbiblerinin adliyeye verildiği 
hissedarlara bildirilmiştir. Yeni 
idare meclisi, şu zevattan mü
rekkeptir: 

İkinci ağır cezada muhakemesi 
görülen Remzinin dunış:masma 
dlln de devam olunmufi, sahitkr 
dinlenilmiştir. 

Remzi. poliste vt> sulh hakim
liğinin huzurunda suçunu ufak te
ferruatına kndar itirak etmJ~en. 
dlln mahkemede inkar etmiş: 

Teşekkür 
Refikamm amellyatmda gösterdik· 

leri dikkat ve ihtıma.mdan dolayı GQl. 
hane hastahanesi profc,,örlerlndcn Dr. 
Ali Esa.t ve .Asistan Mansur Saytnı 

ve .A!Aeddlnc alenen teşekkUrllmU bil· 
dJririm. M'ONtR Dtzlı:B 

ı_G_o_·· _N_D_E_N_G_o_· _N_E_I 

Sadi Tengizman, Sait Selfilıat· 
tin Cihanoğlu, Baha Değer, &at 
Çorguıı, Sait özeğe, Fethi Ata· 
lık, Abdi Güröney, Tahır Okyay, 
Eşref .Akyıldız. 

Eroin satarken 
yakalandı 

Sabıkalı eroin kaçakçılarından 
Arap Ma.b.ınudun kardeşi Yusuf, 
gümrük muhafu.a memurları 
ruafmdan Cabalide eroin satar
ken cürm.U meşhut halinde yaka· 
lannu§tır. Yusufun üzerinde bir
kaç paket eroin bulunmuştur. 
Arap Mahmut halen mevkuf bu· 
lunmaktadrr. Kardeşi de adliye· 
ye verilm.iştir. 
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Bu sözler Kristinin çirkin ni§an· 
lısı Jak Kotentinin ağzından dö· 
külmüştü. Bunun fu.erine iben te
bessllin ederek kendisine sor
dum: 

- Siz, mösyö, vampirlere ina· 
nıyor musunuz? dedim. 

Jak. Kotentin bir alim eda.siy· 
le cevap verdi : 

- Ben, mösyö, dedi.. Hayatta 
her şeye inanır ve hiç bir şeye 
inanmam. Dünkü mucizelerin ya
rınki sanayii doğurduğu bilyilk 
bir davirde yaşıyoruz. Hemen 
her sabada biribirini nazeden 
nazariyelerlc karşılaşıyoruz. A· 
lem birçok istifhamların sıralan· 
dığı küçük dünyanın.da ne yap· 
tığını, ne yapacağını bilmeden 
daldan dala dolaşıyor. Birçok 
dünyalar var mıdır? Belki •. Ba
zı :filewflar birçok dünyalar ve 
allahlar olduğunu iddia. ediyor 
ve kendilerine göre bunu isbat 
da ediyorlar. Allah fikri hemen 
bütün filozoflara göre başka ba.~ 
kadır. Hangisi doğrudur? .. Bu· 
na cevap veremiyoruz .. Şinf di siz 
de bana vampirler var mıdır ve 
bunlara inanıyor musunuz? şek· 
linde bir sual soruyorsunuz? 
Kultrey'in iki yüz sene aynı si
ma olarak yaşaması mümkün 
müdür? 

Ben bu hususta sizi tatmin c 
decek bir cevap veremem mösyö. 
bu ilinin henüz çözemediği hayat 
ve ölüm muammasmm 'bir paı·· 
çrundır.. Hayat nereden başlı· 
yor? Ölüm nereden ba.'lıyor? 
Bunları bilmiyoruz, mösyö.. Biz 
ancak görUniişlere göre hUküm 
verebilen kimseleriz .. 'Biz derken 
tabii umumiyetle insalan kaste
diyorum. l"ecrDbenin gfısterdifl, 

-" Poliste tazyik g<5rd0m. Su· 
çu kabul ettim, demiştir.,. 

1 1 
Muhakeme, mildde.fumumtnin 

mntalea.smı serdetmest ıçin bas- Bıltıewlerlade 
ıka bİl' güne btrakılmıştır. 

___________________ .... 
Usküdar tramvayları 
umumi heyeti bugün 

toplanıyor 
Usküda.r ve Kadıköy halle tramvay. 

lan Tllrk anonim §irket1nln yıllık u· 
muml heyet toplantısı, bugün §irket 
blıwmıda yapılacaktır. 

Topıanuda blr senelik m!'sııl rapo
ru ve bll!nço okunacaktır. 

--o-
Altın Fiyatı 

Altın fiyattan yüksekliğini mu
hafaza etmektedir. Dün de bir al
tının fiyatı 24,80 lira idi. 

.. 

Şemseddin Günaltaym 
konferansı 

BeyotJo HaJkevl A.ıarm. : 
BtlyUk Millet Kecf.181 Reis Vek~ 

rinden Sıvaa Mebusu Saym B. Şem· 
ııeddin GUnaltay, 28.3.941 Cuma g1lnQ 
saat 17,80 da Beyoğlımda lstikW 
caddesinde Şehir Tiyatrosu komedi 
kmmında (F'ran.!rz Tiyatrosu tıma. 
smda) Dünya ahvalinin 800 vaziyeti 
mevzuunda mUhlm bir konferans w,· 
recektlı. 

Halkevimiz Azalamı.m bu konte-
ra.run dtnlcmeğe gelmelerini rica ede· 
rlm. Beyo~uBalk~1B.el&I 

EKREM TUR 

EtJTar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

§Udur: Olmüş zannedilen heı 
hangi bir §ey, bir varlık uyku ha· 
!inde bulunan bir canlıdır. Bir 
gUn gelecek ki ilim canhyı can· 
su.dan ayırabilecek ve o zaman 
bir ölenden canlı kalan şeylerı 
kavanozlar içinde muhafaza et· 
mek imkinmı elde edereğiz.. 
Şimdi, müsaade ederseniz Kris· 
tinin sözüne cevap vereyim: "E· 
vet Markiz için Allaha dua edin .. 
Yalnızca Markiz için değil, vam· 
pirlere inananlar veyahut hiç bir 
şeye ina.nınıyanlar i~ Allaha 
dua edin.. Hatti benım için ve 
dünyada yaşamakla Allahm mer
hametine muhtaç olan bUtUn 
insanlar için Allaha dua edin.. 

Ben de Kristine döndilm ve: 
- Benim için de Allaha dua 

edin ... 
Dedim .. Kristin sanki dua e· 

diyormuş gibi ciddi idi. Bir müd· 
det hiç bir şey konuşmadan ve uz 
sonra ikisi de kalktılar, elimi 
sıktılar ve çıkıp gittiler .. 

XJI 
Hakikaten şu Kristinin nişan· 

lıst .fena çocuk değil, doğrusu kn· 
falı bir adam.. Bana anlattıkln: 
rınm hepsi de mühim şeyler. Her 
halde gfuJel Kristin daimi hare
keti anya.n sa.atçı babası ile f el· 
seft ve trbbi araştmnalara dal· 
mış olan nipnlısı araaında canı 
pek sıkılmasa gerek.. 

Hıı.lbuki ben ~J.e kadK 

Bebek· 
Çeviren: M. ACAR 

Kristioo nasıl acıyordum. Hata 
etmişim meğer .. Çünkü bu sa· 
cayak dört duvarları arasın· 
da her halde pek enteresan bir 
entelektüel hayat sürüyorlar. 

Tabii ben şimdilik Gabrieli 
hesaba katmıyorum. 

Evet, Ga;brieli hesaba katını • 
yorum ama biran iç.in de onu dU· 
şünmekten kendimi alamıyorum. 

N.cden ~klıyayım? Doğrusu 
Gabnel beni Markizden daha 
başka bir şekilde, hem de çok da· 
ha başka bir şekilde alikadar e
diyor. Onu düşünmeden bir gü· 
nüm geçmiYor. 
H&klı ~eğil miyim? Çünkü 

gün geçmIYor ki Kristini düşUn· 
miyeyim ve Kristini düşUn.dti · 
ğlim gibi tabii olarak da Ga.brle
li hatırlıyorum. 

Madam Langlua'mn itirafla 
rmdan sonra onların ikisini b 
arada yakalamak için çok gay · 
ret sarf ettim. Onlann sevigmelc' 
rlni bir kerecik daha olsun u
?..aktan seyretmek arzusuna ka
pıldım. Fakat nafile.. Sabahlr. · 
ra kadar tavan arasındaki kü 
çük penceremde beklediğim hal
de onla.n sevl§irken yakalıyama
drın. 

Bu vaziyet bana ıstırap veri· 
yor, hem de pek QC:ık JStırap ' 
riyor .. Fakat ben ıstırap çekmi
ye ve ıstırabı saklamrya. o kadar 
ahgkmım Jri.. EBaaen acı ($ekti· 

Kauçuk ayakkaplar ve 
sessizliği kütüphane 

B U altı kauçuk aya:kkapla. 
ra ötedenberi tutulurum.. 

·lnsaru yürüy{i§Unden eden; 
kömürcü deYıosi, caııbasbane fi
li gibi hımbıl, hantal, bir kıya
fete sokan o salapurya nev'ine 
8.deta dil§man kesilmi§tim. K& 
sele tabanlı. demir ökQeli bir 
çift kunduranın, hele bir erke. 
ğin ayağında tok, hikim ve ba· 
zan gıcır gıcır musikisi ile, 
şahsiyete kuvvet veren ustu
ruplu 1Jel"afetini düşünün! ... 

Kauçuk ayakkaplı adam pay
tak, fısıl fISil yUrilyşU ile, bir 
kala.balık içinde silik; itibarsız 
kalnuya mahkum gibidir .. :{ö· 
sele tabanlı insanın gelişini is 
ti uzaktan duyarak başımızı 
çeviririz. 

ğimi görmelerini istemem. Buna 
tahammül edemem. Fakat niha
yet bir gün bağıracağım. haykr 
raca.ğım. Evet, benim bağmnam. 
haykrrmam muhakkak 18.zım ! .. 

Evet, lizım.. Fakat bliyük al
la.hım sen bana sabır ve taham
mül ver ki bu bağıracağım, hay
kıracağını gUn U7..3k olsun, müm· , 
kUn mertebe uzak olsun; çünkü 
bağırdığını, haykırdığım gün 
her şeyin sonu olaca.k. 

Zihnim bugünlerde öyle meş· 
gul iti ..•• 

Vampirlerin müth~ hayatları 
hakkındaki notları verdiğinden -
beri iki gUn geçtiği halde henüz 
Markizi görmliş değilim.. 

Ve bundan memnunum. ... 

Filhakika ona acıyorum ama, 
o da beni çok meşul ediyor! .. 
Halbuki ben, onun beni hiç de· 
ğilse biraz rahat bırakmasını is 
terim. Çünktl şimdi zihnim, 
Markizle değil, doğrudan doğru
ya Krlstln, Gabriel ve J ak ile meş 
gul.. Ben onları düşünmek, on· 
lar hakkında bir neticeye var
malt istiyorum. 

Bu sacayak beni öyle alika. · 
dar ediyor ki.. Ba.zan bu kanlı 
komedinin en büyük rolünü oy
namaltta olan Kristinin yüzün -
den bir neyler öğrenmek istiyo -
nım. Dikkat ediyorum, tetkik e· 
diyorum; fakat n.afüe.. Bu yüz
deki muntazam hatlar bir gün 
olsun sırla.nnı meydana vurma
yorlar. 

Kristinib nişa.nlw Gabriel ile 
de pek gü3el sevişiyorlar. Evet, 
ödeşiyorlar. 

Ya ben, ben ne oluyorum. 
Yokaa ben de bu kalb oyununa 

dahil miyiın ! 

Fakat dün •'Beyazıt kütüp· 
hanesi" ne gittim. Aradığım 
kitabı bulamadım ya... Edebi
yata müteallik fihristi ortadan 
kaJdı~Iar ... Ancak, gel.mif
ken biraz oturmayı muvafık 
buldum. Duvarda bir takını 
il8.n1ar: "Y,nAvr_o ·~n ·· ·• A ----..- :1 .. :ruyun .• .a. 

ırl0kko.1'1amıızla aüritUii etae-• t n yrn .... 
Bu ihtara yalnız, kauçuk a

yakka.plılar, en mUna.sip bir 
uygunlukla cevap veriyor; ge· 
!işleriyle gidişleri Meta sesil. 
meyip, kimseyi Uiciz etmi,or
lardı. 

O bakımdan kauçuk ayak
kapların, ilk defa olarak fay
dalı bir tarafını gördüm diye. 
bilirim ... Bu ~t kunduralan. 
sessizliğe muhtaç kütüphanele
re giderken kullanmalı, bir ... 
Eve geç kaldıklan zaman kan
iarmdan dayak yemek tehlikesi 
olan kıbbık kocalar giymeli. 
ıki! 

HiKMET MONIR 

Yirmı yıl evvılkı Vıkıt 

2'7.S.tııl 

Piyasa ahvali 
DUn piyasada et ıno kurup atıl· 

makta idi. Et flyntlannm yUkselmeıri 
balık !iyaUnrma da tesir etmı,. eo 
kurtl§a alman kefal ve uskumru 100 • 
120 kuru~n kadar saUlmaktadır. Un 
flyatıannda dn çuval başına blr lira 
zam vn rdır. 

27.3.941 
8.03 Ajan8 
IU8 Hafif 

program 
8.-115 E,• kadını 

1%.83 Gündil7 
fıı5h 

1!.150 Ajan!I 
13.05 GUndUı 

Faslı 
ıs.ıo Karı ık 

program 
18.0S Radyo e&7. 

18.40 Saz 
f!emall!'rl 

19.10 Konuşma 
19.80 Aj:ın!i 

19.0 7.iraat 
takvimi 

19.50 ince su: 
20.115 Radyo 

Gazeteel 
20.45 Gentler 

mandolin 
taknm 

21.00 Dlnl!')id 
l!itek1eri 

21.so Konapna 
21.41> ~ 

orkf!Stna 
2Z.SO Ajana 
22.4:1 Dans 

mtızlti 

DAH1LlYE~1USTEŞARI 
VALİYİ ZİYARET ETI'l 
Şehrimizde bulunan Dahiliye 

Müsteşan Ethem Aykut, dUn, 
Valiyi maka.mmda ziyaret et
nıi§tir. 
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D ı Ş ticaretimizde 
mühim inkişaflar 
Ankara, 26 (A.A.) - 1941 yı - 1940 yılının bn ilk iki ayı dev-

lmm ilk iki ayına ait dış ticareti- resinde ise ihracatmıızm deıeıi 
mize dair verilen resmi rakamlara 22.238.519 lira, ithalAtmı.uı da, 
nazauuı 13.937.915 lira.!Jı birinci - 10.544.248 lira idi. 
kanun ayma. ait olma.k üzere birin Buna nua.ra.n 1940 yılmm birin 
cikanun ve gubat ay! rı lçinıicki clk!nun şubat aylan içindeki dış 
ihracntmıwn değeri 31.349.808 li- tlcareUm!zin lehim.izde kaydetmiş 
rndır. olduğu 11.694.271 liraya ınukabil 

Bu iki aylık devre iclndekl it · 1941 yılmm aynı devresinde yine 
halA.tmıız i"e 4.515.088 Jil"8.8ı birin leh1mlze kaydedilen miktar 19 
clkfi.nun ayma ait olarak 11.788.792 milyon 641.016 Ura.dır. 
liradır. 1 

M e b'uslarımızın 
ransları devam 

konfe
ediyor 

Ani~ 26 (A,A.) - Aldığmuz mıza girerek hudutlanmıza kadar 
telgraflar, dUn de Klll.ıı, Kon~. Hen· geldl.ğt7lı ve Balkanlara inen bu iaU· 
dek, l'Jrşehlr, Mardin ve Slv&St& me· !l seli kar§lSlJlda millete dU§en vazi· 
oo.star ve partiye mcrurup hatipler t.ıı. fcleri i%ah ederek 'l'Urk ordusunun vıı
ra!mda."l beyneıinllel vazıyet ve TUr- tan nıOdataasr kudreti ve hUkQmeti• 
ldyenln dUnlD'IU etratmd& kon!erans· n1!ı 'l'ürkUn hürriyet ve l.ııUklAltnin 

lar vcrlldlğlnl bildirmeı•tedir. mUdafaaııı için bu.mııt bir dikkat: ve 
Bu arada Srva.sta verdlfi kon!eran· itina L;e aldığı tedbirleri anıatmt§ ve 

amda ğn mebUS'.ı SUreyya Orgeev- ı fı!tabe halkın içten tezahUratiy~ kaı
Nn harp tehlıkealnln emniyet 118.ha. gıılawnı,tır. 

Polonyaya tütün gönderen 
tacirlerimizin alacakları 

Polonya harbinden hemen biraz eıv· 
veı Polonyaya satılan tiltUnlerln be
d.iller! Polonyada kalmıştı. Ayni va· 
ayetb Fransa ve Mncarlstandıı. dn 
r.a.tllan tüttlıılerln becrellert bulunmak· 
la idL 

Bir mtıddettenbert cereyan edeıı 

mU:;akereler neticesinde bu memle· 
keller, tllttın ihracat tAcirle.riııe ala. 
caklnrmı vermeğe razı olmU§lardır. 

ingi terenin Vaşing 
ton Elçisi 

Polonya Rejlal, bir milyon Un.ya 
yakm olan t11tUn blokajını Tllrkiye 
Cumhuriyeti Merkez B&nka.ıım& ver
ın.l§t!r. Banka da tediyata bafl&nu§tır. 
A.ncak, bazı tacirlerin ellerinde, ala
cakJarmn. d&ir vc!Jika bulunmadığın· 
dan bunlarm vaalyeUerlnl Tlcaret o. 
d~ ı tesb1t edecektir. Bu maluıat Ue 
tavassutta bulunmak Uzere Odaca 3 
klfillk bir heyet aeçllml§tlr. 

ettiğimiz bu cemiyetin hiç bir Azası 
d1ğerlerme tab&kkUm etmek (ibl bir 
ihtirasa asla kapılmamıı.lıtLr. T crtı· 

De g~Ur kJ, beynelmilel muata· 
kar b!r nizam, dovletlcr araamdak1 
mlinaaebetıerde tnUaın d&hlllnde bir 

Nevyork, H (A.A.) - İngilW. ıloğlffkllk ynpı•mamıa mtıaalt bulun. 
renin V~ıngton hClyilk e]çW Lonl • maJre\I!'. BlT fert DUil cmıilettn lhtt 
Hall!a.\ttl, ('.Pl.lgrhıul) ler oemiyetl- 7&Qlarm.r ~ utmak lDllOburtye

nJn dUn ııkşnmld ziya.fetınde irad tinde bulunuyorsa her millet de ilerde 
· ettiği bir nutukta. İngilterenin mruetıer a1J.eafne k&rfl bir taımn ve
harp ve sullı gayelerini izah etmiş clbelerle bağlı bulu:ııduf\lnu du,tın. 
ttr. :nek sanıretbıde4lr. 

!ngflte!'enin tuavvur et@ ye - "Birgok bs.lmnlaMarı dilnyavı 
ni dUnyanm tari!ini yapan Lord ilerde tek bir vtl-Out gibl telAkİti 
~aks, ezcümle şunla.n aöyle- etmek r:anırcti vardır. Geçen 
~: harptenberi dünyanın mobzul 

"Herkeain ya.rdıpu ile kurula. servetlerini tevsi hususunda bil. 
caJı olan bu dllııyad& büytlk ve··a yük mrluklarla kal'§Ilaştık. Bu 
lcUçlik her milletin yeri olacaktır. müşltüllt hem milli hudutlar da
Ta~ıhll~.leıine sadakat gi.isteren hllinde hem de mezkilr hudutlar 
v kendi yurdunda ;,alısl hllrriy<ıte haricinde 'bagÖ6termigtir. Bu 
y<tr :veren vo aynı zamanda sulh r.ıorlukla.r her yerde işçilerin ba.. 
v rdahı san imi bir surette ar- yat prtları Uaerinde menfi bir 
~ <:f-'11 h r d ::vıctıe elele yüril- tesir yapımştır, Hari>i kuandı-
meğ h. zırm. BWm gayemiz wnu- ğmuz zaman gayemiz umumun 
nü rcfa.hm haklı bir aekllde tak menfaati n.amm,a mümkün oldU
alın edfüue:ddir. · ğu kadar çok mal ve hizmet mü

Büy\Ut Britanya htlldllneti, ken
di hürriyeti ne dünya hiirrlyeti -
nin, Çdkoolova.kya, Polonya, Nor -
v~. Daııhnaı'ka, Holanda, Belçika 
ve Fraıısada olduğu gibi ilıatledil 
meııWıe mani olmak it;in harp edi
yor. Ben, Hitlerin Büyük Bıitan.. 
:pyı Jııtili. için yapacağı beriıan -
g1 bir teşebbiiste muvaffak ola.
mryacağma kani bulunduğum gibi 
lngitUı-enin Birleşik Amerika dev· 
letlerindoo göreceği yardımla de • 
nh ticaretini saran tehlike;-i de, 
bertaraf edeceğinden şüphe etml
.yorum. 
1 HlUerin yeni Di'l8.D1IDI asla. ka -
bul etmiyeceğiz. İngiliz milletinin 
ve onunla bera.be'r mUcadele eden
lerin b:ışlrca hedcf'ı, beecriyetin 
hUniyeti davası uğrunda yapılan 
bu hayat memat mücadelesini ka
zanmaktir. 

Fakat dUnya.yı bugUnkü faciar
nm tekenilrUnden korumalı: için 
beşerf imkb dahilinde olan her 
şeyi yapmtya.calı: olursak, zafer 
tahakkuk etse bile, bu kısır bir 
netice olacaktır. Şimdiki büytlk 
mücadele ka7atııldJğI zaman hUr -
riyetleriıll muhafazaya veya yeni 
den iktisaib& muvaffak olan millet 
ler, hürriyetin ne demek olduğu -
nu ve inSP,nlığın ne.f'i uğnmds ne
ler yapılmamu mümkün kildığmı 
blltUn dünyaya. isbat etmek fırsa
tına nail olacaklardır. 

Millet camiasmm mn.takbel 
binası idn Gimdiden mu!aasal plAıı 
lar hazırlamak mümkUn değildir • 
Fakat bunun hangi esaala.r üze
rine inşa edilebileceğini elmdiden 
görebilecek vaziyetteyiz. 

lıltneUer da, tertıer gibi ancak kar
ıılıklı iktuadt refahı temin t~ 1f'llr. 
Jlı!t yapnıata w lacbmda mO,terek 
lddata.ada bulumnağa hazır oldukla 
n takdtrdedtr lrt, htırrlyet ve emniyet 
içinde ~bWrler. JraJcaıı Taanur 

badelesi yapılmasını tenine çn.. 
lı§mak olmalıdır. Mtifterek ihti
yaslara mUteallik meseleler an.. 
cak mUşterek bir hareketle hal
ledilebilir. Mtistaoel bir teorlki 
mesainin kat'l lüzumuna inanı
yor ve bunu: Cih~ill bir 
mikyasta temin edecek plô.nlann 
hazı:rlanma.sına, f§tirake hazır 
bulunuyanız. Biz harbin $ebe. 
b!yet verdiği fakirliğe ve !Cfalete 
çare !bulmak için şimdiden pro
jeler hıu:n'lamaktayız. 

Harpten sonraki imar işi, her
ha.ngi bir milletin tek ba§ma ba. 
~ıyacağı kadar muszu.m 
bir iş olacaktır. lnglltere, imkln 
dahilinde olan her şeyi ya.pımıya 
azmetmiştir. Fakat dünyayı bu 
kadar tahripklr bir hastalıktan 
sonra sıhhate kavuşturmak için 
hüsnü niyet sahibi bütün insan
ların ve bütün milletlerin müş
terek gayretlerine ihtiyaç var
dır. 

Almanya.dan bahsedeın Lord 
Halifaka bu memlekete, an'anev1 
ihtira.slan ile fütuhat usullerinin 
bir şey kazandırmadığını anlat· 
nı.ak lWm.geldiğini söy!eınif ve 
fl)yle demi§tir: 

"Harp bittikten sonra Alman
yanm sa.mimt i§.blrli~ kanaat 
getirine.iye kadar sulhu ve hür
riyeti muhafaza. etmiye azmet. 
miş olan milletler. iradelerln1 te· 
sirli bir hale koyacak kadar mü
sel!Ah kuvvette bulundurmak 
mecburiyetinde kalaca'tla.rdrr. 

tstila tehlikaü bl-IA vardır. 
Belki be.na bir istila teşebbll$U
nün muvaffakıyetle neticelenme.. 
si ihtimali olup olmadığım eora· 
bilorsiniz. tngiliz harp kabinesi 
azası ve İngiliz milletinin hİ!llsi
yatmı iyice bilen biri srfatiyle 
si7Je tam bir kanaatle şu cevabı 
veri,onım: "Hayır". 

Yunan cephsinde 
Atina, 26 ( A.A.) - Basın ne· 

zarcti aözci~Un bildirdiğine 
göre, ltalyanlar, Arnavutluk 
cchesinde merkez ~ Yu
nan h:ıtlanıu kırmak için mu
vnffakıyetsizU.kle neticelenen ye
ni t*bbüsler ya.pı:xuştır. ltal · 
yanlar, geçen t.aa.nıızlan e$1la· 
smda. kaybettikleri mühim mev. 
zileri geri almak için Aos mna
ğıruıı şimalinde, pazartesi şaba· 
hı iki hücuma te§ebbi.is etrol§lcı
clir. ltalyanlar, bUyU.k kuvvetler 
kullana.ı ak, karanlıkta Yunan 
hatlarına yaklfŞXllYa muvaff:" 
olmuşlar, fakat Yuuan s\m.gilleri 
ve bomb.ılan ile temasa. girince 
geri kaçml§lardır. Italyanlar l;a. 
çarken., birçok ölü ve ya:r:ılı ve 
mühim miktarda da ma !reme 
terketmi,ıero:ir. 

Öğleden sonra da topçu ha
zırlığından eonra, Aoe ırmağn..:n 
cenup mmt:akasmdaki mevzilere 
§İddeUi birhllcum yapıml§lardır. 
Fakat bu hücum da geri pUskUr 
tUJmUş ve Yunanlılar, mukabii 
blı- hilcuınla düşm"nı bidayette 
elinde tuttuğu mevzilerden de 
atml6br. 

ltalyanlara. çok bliyUk za.yiat 
vedirilmiştir. Muharebe mey
danında birçok Italyruı ölilsü ~
rakılınıştır. Yunanlılar, ikisi cu· 
bay olmak üzere elli do esir a.ı· 
mı§tır. 

AUna 26 (A.A..) - B.Q.C: 
Matbuat JLÇaantti, l~anlann d!YJ 

sabah ll:Jsi de tardedllcn !.ki hllcumda 
buJW!d'Jitlaı'mI bilfünnf~tir. 

Öğleden sonra bir baraj ıı.teolni ta.. 
ltlbeıı bir talUTUS dab& yapılmış, bu 
taarruz da dıı,..mn.. aJır ayJat ver
dlrll~~lt püskUrtUlmU,tUr. 

RESMi TEBLlG 
Atlnu, ~6 (A.A.) - B.B.O: fteı9ıpJ 

ubııt: 

Topçu dllellosu .-e ınabdut devri. 
ye fMlıyeU kaydedllmtottr. 

• • • 
AUM, %8 (AA.) - Bahri~ neza.. 

retlııl!l tebliği: 

Flakknntialn kuruandumdakl "Sfen 
donı,, torpidosu 11 ıı:ı.ıı.rt geceat deniz. 
(!e tıtılutı4Uğt.ı an"&da bir İtalyan deniz 
alt:zmm hUcurnuna u~l§t.rr. Del!l:ı: 
ltı torpl«!o)·;:ı. Uç torpil atmr§tır. Bun 

l:ırm hiç hlrl hedefe isabet ctmeınt,.. 
Ur. Torpl(ıo cı.nı.aı~ del1u\l (llcldct.. 
le ve nıUeaa!r blr aunıtte hücum et. 
ml§Ur. Mevcut emarelere gl)re de~. 

aıtıye. isabet vak! oımu,tur. 

ingıl iz harbiye 
müsteşarı 

45 milyona izmirde 
Kar~~0f:i,!d:'1nia- zelzele Sdıra iDi i 

130 O d bmlr, M (A.A.) - Biri eaa Seıami !zı;et sed;:~, 
m yona a 7 de Uç aaıılye ve diğeri öğleden maııtıtı ıııtır~ ~~el< ıçtJ 

llarp lloyaoak sonra ... ı 16.36 te :1k1 881lfye sU- '.13unu tudi ansa_. 
~n hafif Htl zelzele olmuştur. 1 Jumtrttı bir 1 bit ;.ııJ•ıi 

Londra, ~ (A.A.) - Yugos-ı TQrbalı kazasmda da saat 7 de ll'akıı.t böyle t;JldlG'ı~ 
lavyanın Vı~ya gitmek kara· dört saniye devam eden hafif bir lrendı.t k&JlıUl .:.U,... ~ 
rı, ne Yunanıstanm harbe devam y~r sarsıntısı hissedilmiş değir- tığım, ııeniD ır ~ 
ttrnek azmini değiştirebilir, e 1ı mendere nah!ye8lnde ıae ~aat 6.50 , yok, mucerre~~ 
de büyük Britanyanm Yunanlı- de uzun süren oldukça §iddetll bir 1 Mantık bir 1' ..,-
lara imki.ıı. dairesinde deniı.Ue, zelzele olmuştur. rueu sıfıra ınme ~ 
havada ve karada yardım etmek bir derece kaY~ 
kararını tadil edebilir. B • t muhakeme ka ~ 

Tabii temayülleri kahraman rn,erce ayyar e çoğaldıkça kı.Y1"8!,. 
Yunanlıların temayüllerine ben· t Harp nıantıtı tJll 
ziyen Sırp milleti, JollJ'l'Utl d'At· Düşmam bütün btn kendi.SiM mail 
heıres'de inti§ar etmi§ olen ve & Avrupada temizliyecek •nsanırr çoğaldı. 
len m.ılletinin azmini if adc eden 
beyanatı içinde acı duyarak <1- Toronto, 26 CA.A.) - l{anada Al 
kuyacaktır. hava nazın Pover, burad:ı söyle - Sovyat -

Bu beyanatta deniliyor ki: eliği bir nutukta ezcümle demiş-
" Ne olup, ne biteoeğini bilnıi" tir kl: 

yoruz, fakat ne olursa olsun, ne .4.ınertkan tayyareleri bınlerle 
- b"l' 45 m'ıl lngı'ltereyc varmaya baı;laymca. yapaca21InIZI ı ıyoruz -

lukc · m1 · · rd bu tayyarelerin, dilşmanı, yalnız 
yon. hır me eketın o uı:nuıa tn ııte 8 h 1 dan demi fa-
ka.r§r koy<luk. tcabederse 85 ve- 1 g r ava arm ., • . 
ya 130 ınilyQna ~a karoı kQyaca· ı ht Avruna havaıa:ı:-dan da ıllip 
ğız. Bu hususta. kıyWetli mütte· aUpllreceğinden enunıı:n. 
fiklerimJz lngılizlerden yardım 
gö~ğjz. lhtımal bugiln dil§
manlarnnıım sa.flannda harp e. 
den ve fakat davamrzm insanla· 
ıın gimdiye ~adar uğµrlarında 
dövüşmU, olduktan da.av!. , 
en doğrusu oldufµnu bilen l.im
seler de ihtimal manen bizim ta
rafnnu.da olacaklardır.'' 

izi anda 
A lman deniz üssü 

ilan edildi 
Berltn, ı6 CA.A.) - R!lMlen 

bildirildiğine göre, Almanya, lalı.n
d:ıyı deniz harekft.tr mmtakaama 
ithal etmiotir. 

Cibali fabrikasında 
bı r yaralama 

Yugoslavya 
( Bq tarafı 1 incide) 

llehirlerlnde de buna benzer ha -
rcketler yaprlmı~tır. 

Prens Pola müracaat etttıer 
Bclgra.d, 28 (A..A.) - Röyter: 
Belgrad civarında Bellpotok k<S

yU halkı tarafından prens Pola 
gönderilen telgnf Uclü pakta il · 
tihak edilmiş olmasına karşı Yu. 
goslav mllletinin hleeetüği duygu
nun gUael bir nUll\uneeldlr. 

Telb'rafın m tnl ıudur: 
''Mazimizin ve tarihimizin ko

runması huaueunda son Umldimu 
olarak tellkki ettiğimiz 11l:ıe, bu -
günün eski muharip ve aakerlerl 
olan bizler. Bellpot.ok köytınün 

ihtiyarları, kadmlanmıı ve çocuk -
!armuz, ebedi dlltmanımu olan 
Almanlarla bb- anlqmaya iltihak 
edilmek ııuretJyle lekelenmekten 
bW muhafaza etmeniz için yalva.-
rım.,, 

Prens Pola ıııalr köylel'den de bu 
na benzer yüalerce tep.r görıde· 
~tir. 

Staltalıt llelll 7tibeldl 
Lon41Nı, 'it ( 4.A.) - Yuso.Jav. 

yanın UçlU pakta lltlhakm(}an boh
seden Sf:IJldatd guefoai diyor ki: 

Viyanada imza eden Yugoı1lav 

E k. Rol!leıt 
e ı CetJ 
Karol .kip 
Arrıerı t 

j6 
BuenOfii .. A.._,.,., bol 
Halen LlzbondaJ',rol 

Romanya kralı .. t 
hükumet.ine ınürııc 
liye gltınek liı~ 
geçmek içın ~ 

Büyük bi1'.t 
gemisi Y'- .,_ 

I..onctra %6 (ıt.A·> 
dalrestutn tebllfi: ~fi 

HiniJJstan ısuıarJJS "-. 
manuanı 8016 tonı:~ 
caret gem!AtıllJl >l 
lısterlwı Tunbriı.'111:;,. 
da. bul ımaıı Sborell 

Dün saat dörtte Cibe.lldeki in. 
hisarlar fabrikumda bir varala· 
ma va.kası obnuştur. Bu f~brika.
nm pe.ket tütünü !kısmınds. çaJı
pıı Çlviol Haaan. arkadatı Bedri 
ve Şazi~ lldmdalrl l§çi bir me
seleden dolayı tiçer gijn işe geı· 
meıne cezası almışlardır. Tekrar 
i~ ba§la.dıkları gUn, Huan, Şa
ziyeyi yanma ~imli§, Şaziye 
gelmeyince kızarak Uaerine atıl
mıt ve ~a muhtelif yerle· 
rinden a.ğı:r aurette ya~ır. 
§aziye derhal lutata.Jı~ kal

(BGf üımfı 1 inoidfJ) ı dırilmıştır. :tıMiloyi. nıütealup 
kaÇ41.11 Ruan aranmaktadır. 

milleti değil, Yucoelav devlet a
damla.rıdır. Bq devlet adamları 
Belgt'S.da döndilkleri zaman Bel· 
grad sokakla.nnda dağrtılmDj bir 
takım beyannameler bu,14Çaklar
dır. 

Sırplar çete muharebeleri yap
trklan takdirde Vardar vadlainl.n 
sUkQn~ti ihlll edilnıJt olablllr. Bun 
daıı fazla bir oey ümit etmek iate. 
mlyoruz. Fakat Sll"blstanm, Ro
mapya gibi parçalanacağı hiç bir 
İngillzln aklına sıfnuyor. 

fmdan ~·altal~ 
A!r!ka muharebelerinde İııg11bler1n 

za_ylatJ fevkaıade uda. 23 fUb&ta ka 
dar zaytatmıız mtktan 2966 ld§idlr. 
Bunun ise ancak &ın U ölt\\,lür. 

ltaıyanlar 200 bin kJ§l zayl etml§. 
lerdir. Bunun 180 bl.n1 esir almml§tır. 

Hltıerlo lluaollıı! zannettller kl bir 
darbe mı:llrtr indirmez tmparatorduk 
parçalanacal tır. Fakat bunun yerfDe 
bütlln tnıpantorluk tek bil' inan l'lbt 
dü§manm Uzertne ntJlmı~tır. lılı.ııır 

kurtarılmı§br. Süveyt kanalı ttaıyan 
olmıyacaktır. İtalyan gö11lnden 1000 
kilometrelik sahil lııgllizlerin eıtne 

geçıni§Ur. ltaıyanlar Kenyadu, SU. 
dan~n ve Sornallden kovuımuııtur. 

Habe,ı.t&n Uzerlncs.kl lı.Jyq tah&k
kllmU ııttikQt muvakkat blr hal al. 
maktadır. Muaollnin!n rüyaaı ltaıya 

için blr klima Olml14tur. Modem la
t!hk~rıılarm saph lml<ln11z olQ\ltU 
hakkındaki huratı krtaatnnızm oetıa .. 
ret! ve kumandanlamım mahareti~ 
yestnde ebed!)teıı ortadan k&lkmJftlr. 
lmPf.!'atorluk kuYTetleri Atman kud.. 
retlne kargı ko~ I@ tdmanlarmı 
npml§ 'flit yetifmlf buluau)'OJ'lar. 
Harbin net1ceai hakkmda hiçbir kor .. 
kuınUll ~ktur." 

Kalllre, M (A.A.) - ıc.Ja!reye 

Jelen aoa haberlere göre, Ba~ta.r
da Oldgad&n ı•leıı ve nçoıütrde zap.. 
tolunan Mardo ~dan garba dot 
ru UerJJym bUyt1k Britaııya lmpara.. 
torluk kıtalan müblın Harrar ıelui. 
nin 30 kilometre kadar yakmlamııı 

ı.ııntııerdlr. Bu oımtak&da h&:reka.tuı 
memııumyot verici bir tarzda ceren.n 
ettıtt \)(yazı olunmakt.&dlr. Hllhim 
kuvvetlerle mlldafaa o~ Har-
rarm lzısiUıı kuvveUen t&ratQk1an 
zaptı Clbutl • Adlaababa demicyolu 
~ Diredaua içiJ:! cl(}(ll bir tehl1ke te~
kll edecel(tir. lt.lY'-11 kı.ınıandanı Fe.. 
neral Deııalmanlntn Harnı.r , • ., Dlr~da 
uada 12 bin 115 aakert olduğu ~e
dUroekteclir. 

Hal>oflatanm cenubunda, Nege!Uden 
,ı.ıuaıe dofnı tıerll)"en imparatorluk 
kuvvet.Jerl Adiaababayı Jlttlkoe daha 
ziyade lebdit ediyorlar . .Adlsnbabanrn 
tımaıı ıarbtsiDde Habcı vatanper. 
,.·erleri Debramıı.rkosda takriben ıs 
bin ltal7an ve yerli a.akert tutuyor
lar. 
D~r tııratt.M J!lritrede Keren cı. 

q,rmdsld dağlarda muharebe lıGten 
~ddetfle dc9am etmekteck 

B. M. Meclısi 
toplantısı 

Ankat-a, 16 (J\A.) - BUyök 
Millet llecllai bQgU,ıı Refet Canı
tezin bıı.§kanl~ğmd:ı toplanntl§ ve 
celsenin a.çılınasmı müteakip ta 
p1$1.ıııa kanun.unwı ım verllmcsi 
hakkındaki BaşvekAlet tezkereat 
okuna.ıU nıznamede bulunan di • 
ğer maddelerin mllzakerelline ge • 
çi.lınfltir, 

Ziraat Ba.nkuının gönderecelt 
hazine paralarmdan po8ta Ueret.i 
alınıp alrnmıyaeafma dair blltçe 
-enc:Umenln.in mazbatası tasvip edil 
ıııı, ve umumi htfzıııeıhha kanunu
nun 181 !ncl maddeaı metninde 
tashih yıı.prtmıumıa aJt kanun da 
ikinci mtlzakeresf yaprlara.k kabul 
o!ınımuştur • 

BOyWt Mfllet M~liBl geleee)r 
toplantmmı cuma gUnll yapa.cü. 
ttr. 

Yeis 
(BtJll tomft 1 tftmde) 

~ de!dlras)'Ollu hakkında a.. 
~~dald beyanatta bulUJIPluttur; 

"Amarika Bi.rleatk devleUorl hli 
kt\.meti, SovyetJer Btrliği gibi bir 
büyU.k Devletin, JJomıu bir mem -
l~•lin hücuma ma.ru• ka.lıntm tak 
dirinde va.dyeti takviye eden bir 
bitaraflık 1dııme etm0 k niyetini 
yenj4eıı. teytt eyledijiııi ıönnekle 
derin bir memnuniyet du)'Jl13.kt4. 
dır.,, 

Summer Vela, Yugoelavyapm 
ü~U pakta :lltl!ıalı:ı hıı.kkrnda IO
rulan hi.r suale eevaben de §Unla
rı s3ylemiştir: 

Aym meV11u etrafmda Star ga -
zetesi de şunlan yazmaktadır: 

"Simdi sll'P vatanperverterinin 
muhakkak olarak el altından ya -
pacalr1an hareketin ne dereceye 
ka<lar Hitlerin p!Anlanna engPl <>
laJ:ıtleceklerln! göree~ğiz.,, 
Eventnğ Neva de diyor ki: 
' 'liftler ~dl Akden.lze dofru 

ve Yunanistan& kal"§t taarruz sa· 
atini tesbit edebilir. Fnkat dııha 
evvel yapılacak Udnci hareketi 
t~tklk etmesi IAznndrr. 

llk defa olarak Stalinin sesi 
Kremlinden yükselmiştir. Stslln, 
çok ~dUt etmı,, fakat nihayet 
bir hamlede TUı1dyanfn ellerlnJ 
11erbeat bıralmıt§trr.,. 

!6 de nokta! nuarrmızr bildirdik.,. 
Vela, ayrıca Amerika Birleşik 

devletlerinin, Yugoalavyayı mlh
ver taleplerine kal"§r mııJtavemeti
ne tlrna içfn mtıebet diplomatlk 
tedbirler de alnı• olduğunu eöy • 
J~tfr. 

·cif' 
J apon harı1• d• ~ 

Ber ill.,,,, ;rr~ 
Berlbt, 26 <"-"°~ 

riclye nazJrı )fatıu d" 
te olan hueua! t~~~ 
Malakinla hudut bd,... ... 
m?!J ve Mauuo1c•~ıı 
hususi bir nıUıtı ; 
aellmlaıınuıtn'· t/ı 

Mat.suoka, bugilfl .,)rtf· 
Berllne van7111 oı.c 

:E PerşeP'beJ ~ 
> 'J.71"•~ 1 
~ -~,~ 
c Sofer1 ~ " ... t- btlflfl: J,, ,,, 

VIUUUtl' VUll• ~ ,J 
Gttneem ut 1ı.-4 ,, 

d,. .... ,,., µı ~ 
Ofle ıs.ıs .,,. ~ 
!kindi ı~o 

1
,.,o r;., 

Akpm Jf.%9 J... ~.
.,. · •ın :ı.oı ,.., 
ım..:, ıuo 

..-------~~v BU AKSAM TURKÇE sO . 
. PEK vt: "'6~ 1 Şark Ef.t0fli~1'1 
Sinenıaaında EN GO e 
Binbirinci ge 
ZENGİN ve tHTtŞA.MY &&A YI..ARDA Gli~ A 
U' Ot'TZEL lllANZı\RAU YERiNDE Çlll'Btı.ı:l'i' ~ıJr 
y~::: SADETTiN KA' , .. İ_ 
:u..:;:::.:"' MüNiR NURED~ 
:=:T.a~:AN'm MUZEYYEN SyEf~

"Amorika Birlefiı'k devletleri 
rei:li, 1939 bidıı.yttinde IP.~llye 
Hitlere ve Mueolinlye gönderdiği 
mo~larda, hUtlln mernleketıer.ln 
tamamiyet ve ietll<IAline hUnnet 
edileceği Umldinl izhıı.r etmı,u .. 
MemloketJmizin aiyueti, dalına bu 
olmuştur. B1s V&ktfndıd b.ybet
medlk ve bUtb lllilletlerbl hWıUm 
ranhk " IBtlkWbıe ldlnnet edS
lece~ Onüdi ile diğw htk6mette-

1i••mllllmmmi.••••••··-~ 
.,... o..ra ..... FERDi TA 



1 Tarihfen 
tç - l'"' KIT 27 MART mu 

ıng.nere, hUrr;yat B. A .. h . . . J . 
ve esareı ır 11ıerıkan za ılının ngı 

Mcmte"ldyö ve Sorel fU hllkümdlı 1 d • l 
::.ı:~--:"'.:: ::~~ .. : tere e g eçm ı ş aşK. 
dan en &11Zel teyz: almayı blllrler: 

- Madam. dedim, Madam, ne Din, Ucaret ve hl1rıiyet.,, Um•ımi harp l!Onunda netJcele- sevg'nln derecesini bildiğimden 
nen enteresan blr vakayı hugiln o- kendislr.I hiç bir zaman kıska.nını· 
kuyucularımıza bildireceğiz. Bir yacagım. Ona bu söyledklerimi ve 
roman mevzuu kadar genJş olan bu kararımı yaz!... İtimat ederek 
va.ka ııudur: gelsin! Çünkü senin ölünceye ka· 

yaptınız?!.. Din hahaınl seçeUm. 
Kesik kesik yalvardı : On ııeklz1nci &BrJD aonundan itlba-
- Mösyö ••• beni... kızlarıma ren lııgtJtere esaretin ı·aıc1ın1m8J5, 

götürün. Mösyö ... ÖlUvorum ga. lçln e!ı §lddeW bir mUcadeleye glrlf 
liba.. Bir yudum.. su olsa.. Gö· mlttı. Bu arzusunu bfitUn Avnıpadan 
türünüz beni.. Oraya.. Mışlin... !Bteroio, hattA Viyana kongresinde 
Jcrmen... Ah... Su mösyö.. Su.. mllzskereye koydurmuttu. MUcadele 

ın0~~ ••• İhtiyar kadının gövd98i bir muval!ıık oldu. Esir Uca.ret! kalktı. 
b .... -·Orleı-in her an ar- kan pıhtısı halindeydi Kanuna Amerıkaııın, Atrikanın aaırlI.rdıuıberl 

lıı....~u rnitra.ıyözlerin bastırdığı parmaklan arasından lnliyP.n emlerine hOrrtyetJn o e§Slz 
.:va.ni or. Tarlanın şura. beyaz yağ ve bağırsak parçaları mA.iıaemı, bütün lmkAnlannı tattırdL 

da toprak ve sa· fırlamıştı. Yaralarına ne kendi tnaan1ı;c, bir vaıı,eu ortadan kaldın 
ı,..,_ az.ıuııı. ku~un dar .. .:· bakıyor, ne bana gösteriyordu. yordu. 

lr\d":ı' ~kirselerin sıç- Bu zavallıya yapılacak tek bir ı7e~ yılında Ud hı~ ~mtsı Me. 
l>U .Yor. hizmet kalmıştı: Son nefesini tıellan boğazının etratıııı devrediyordu 

'i~Pıye bu çelik yağ- rahat verebilmesi için kızlarını 1 üç une BOnra Yllzba§ı Va~ Taııı. 
llıetreSOk UZa.ğa gideme. yanına çağıracağımı vaadetmek. Unln mercan kayalıktan araamda gö· 
'İltriıti \O§ınuştu kı bir Hakikatte ise genç kızlan böyle I rtlldU. 11os de Ylll:bll.§ı Kuk Okyanwı 
; diı a~ına bastıra· vahşi bir ımtihana çekmiye hiç denizini bir b&§tan bir bap katede· 

~i b Ustu çbktu; sec- niyetim yok. Ya onlara ne söy- rek A\'1!8turalya. Yenl Zelandayı zt· 
~~tte &§ını Yere koydu Jemeli? Kanıwn akıp bitmesini yanıt ettL 
.~ kaldı. Katil tay. bek!" bu bit ıuruz.1 ıyen ananın kareısına Bir ~on buralar, 1ngtıtere a<Iumm 

lıa\>a f a yukarı kal· onları getire~!lir miyim? . mUBteınlekeleri oluvertnco, •'lngtıtcre 
tı lia İ!)eği gıbi gök- . ~lanın dort bucağından ı - nereye yanqtı ise o memleketleri 

~~ vada geniş bir nıltıler du~uyor, . feryatlar, 
1 

1nglltcre krallığı namına zapteylodl 
Cire 80

llra yine gel- matem seslen yUkselıyor. Ko -

1 

hıgmz k&vmlci.n tevesauune,tnUşanna 
~llJu:Je.:ııne vUcudu· ş~ar, s~~Iarmı yolan kadın .. - yenl tır cihaD açtı., dediler. Fakat bu 
ll"a(ı un. Mitralyöz lar~ goğsilnu yırtan erkekler go· bir zuıt·m değildi. Bu, bir tatlamar de. 
0 .~korkunç bomba rUlil Be b alh ed k o ı..~UYor. Hele bir de. • or.. .n 1:1 ~ an en; . a- ğtıdl. vahfet içinde yqayanlar daha 

ki '4l.Clar fam beyınsız glbı boş, • kalbım IYiyl wııadıl:ır. Ellerine daha çok pa.-
ı tltı Yakma düşmüş durmuş kadar ~issiz, sallanarak, ı ~ ge~t· ve dtı.ba ııısa.nca y.,.adılar. 
ll .... .:~daki toprağın d J k h t af bak ..,,. .. 'ttı.t;~, ister gibi ha· sen e ıyere ' ıç e r una - 1 On dokuzuncu asrm lptidalarmd& 

ı"'11111 g.,, \1 madan geçiyorum. Madam DUpi- Lond.ra hUkCUnett. Atrikc.yı bUtUn 
L_to~--e bbaşıının ilstün· Ye)'i yalancı bir ümidin bekçili. mllstemlekeleri ve o mUstoırıl~ke hal· 
~ı;:;uı ir hava da1"tl· ;;· b akt H t 1 dk bu ' •-..ı d "fı eme ır · nn. a ıra ı ça kını Isı>anyanm mUthlf boyunduru 

u. uydum. Aynı yalan. yUreğim.J k 
~~~arın yüksek dal- ya ıyor. ğundarı kurtarml§tı. 
llatıııd"lar çarptılar ve Yürüyorum ... Ve başım müte· IngtJlz p.trl: 

b~~ ( Uler. llk başımı maaıyen uğultulu bır aolap gıbi "VaktA ki Ingtıtere ha1lk kMn.atm 
tıı.~ ~t ettiğim za • dönüyor· Asfalta vardığım za - hitap VP. davcu ile BahrlmllhiUn o 

tıı b:r rıereoer. geldiği man ilk gözümli çeken manzara mavi Ci lgalanndan çıktı; melekler. 
"~ı:ıaf P"'"rasının yolun ortasında açılını~ <:.erin bir h.. 1 , ilAht ıı- tıl y 
11 •• ~ ..., 1' .. mı er., ııu ~i ça0 ırııı ar: ll§a 

11 gordum. Marşan çukur oldu. Eterafına taş, tor hUkUmran oı. İngiltere. Dentzıere 
t...,~ dunıa.n ıçindeydi. rak yığılınıştı. Otomobıli ara- aalgalan. hükümran oı. Hiç bir zaman 
ı~~ Yerde yatan Ma- ~~~· <?n.u, kena.rdakı sel ~ende. tnglllzler uaret nedir? görmlyecek 

'eter' takıldı. Zavallı gının ıçınde, başaşağı donmli§ bllmlyeceklerdlr .... dedikten 90nra: 
ıı...· eu ı b" t kn olarak buldum. Havası boşalml§ ı 
"9lU dö~~§tilır ~ı: bir akordeon gibi yamyasaı oJ· "Ey bahtiyar ada! Güzellik iklimin. 

il. muştu. lki asker arabayı doğ- dlr! Kahraman yü~ktı tablyclertn 
1'tıt biraz uzaklaş- rultmıya çalışıyorlardı. Bunlar - !Jıtlhkn.mıanndır sana o hizmeti gö

lde etlerek yanına d.:uı biri saeahki bqçavUftu. Be- rürler.,, diyor. 

~ı.~Caldarını kar- ni görünce: 8-Jnur. mMaııı ıudur: Botun madd1 
'inişti. lki elini - Gelıniz, buradalar.. diye km et ve kudretleri yanında trıgtıte 

~ rl-Yotr' yeni kesılen hayırdı. re tertıertnln de yOreklerlne flD&Jl 

~:""'Pte~eıe. ine ben Sersem adımlarla koetum. O - ediyor Ta.rUı bunun .,.. demek oldu 
la titriyordu. rada olanlar kimlerdi? Madam tunu çok ıyı blllyor. N. A. 

1 

Dilpıyenın lazıan mı? Biraz ev
vel Kahkahalar atıp sıçrayan Jer 

ı men nerede? Ha.nl o derin, kibar Zabıt katibi alınacak 
bakı§lı. vücudu bir kedi gibi 16U-

._ .... ____ zillen Mişhn '! İstanbul Cıımharlyet m\iddela 
... ~öy ıı:, 1~ m&- Otomo.?il .c~nm arasında mamlllğlnden: 

a.. ıo~ nlpnıct»r. benım gordugum: Penc:ereye sı- latanbul muhııldm devair adli -
.,. iL ~ı..ocıa LU u kışmış. açık pn.rmaklanyle avu. 
\ı.. .... it ıu.-nı P -. 1 yeelnde münhal bulunan 1000 ku-, .S~t. '.Yrıye Uö- n Muyon cu havaya bakan beyaz bır ko 

q~ <:.t: ' il t.. d k n ltm reır fUf mıwıılr kA.tipllk ere mcmuri-Cat .Y1ıı ~drı Bala Uc v~ s un t>n an sıza a yet kanununun 4 ilcnU maddesin· 
,. eraga Devrıy;ı 80 gı, uzun, yorgun saçlardı... Bo-

J.merik" harbe girmeden evvel dar vicdan u.abı çekmeni iste
mUllzim Spapker ismlııdetgenç bir mcm! ••• 
Amerikalı zabit İngilto.eye gel- MUlazim Spavker kansının bu 
mtş, vazifesi lca.bı harp l!Onuna ka- yilkaek insanlık hissi karşısında 
dar Mançsterde kalmıgtlr. Genç "ğllir ve hemeıı mektup yazarak 
milliı.zlm Amerikalı zab"tler şere- ve para göndererek İngiliz kwnı 
fi.ne veıilen bir suarede Novles ls- ç0euğuyla birlikte çağırır. Mektu
mJnde çok gUzel bir İngilız kızıyla bu g!ttikten yirmi beş giln sonra 
ta~IllDI&. o geceki tanış:na.yı bir ~fis Novles bir transatlııntikle A· 
çok görüşmeler takip etmiştir. An- merf.kaya gelir .. Ancak Amerika· 
cnk kızın ailesi bu tamş'Tla sonun- ya gelen herkes Ells adasında sıh
da bir çocuk olunca krzlarmm mU- hf bir muraka.beye tabi tutulmak
nascbeti bu kadar ilerletmeaine fe- ta, hüviyeti esaslı surette tahkik 
na hıılde canları sıkılm~tı. Genç edilmektedir. Mis Novlea çocuğun 
kıza hayli ileri geri sözler söyle- mliUizlm Spaykerin olduğunu söy· 
mişlerdir. ı.ı ·s Novles rnill:lzimi çok lo~ince izdivaç kağıdını ve çocu
sevmektedir. Ailesinin blitün fena ğun nüfus k!:.ğıdmı isterler. 
sözlerine bu sevgi yUzUnden ta· İngirz klzı bunları ibraz ede· 
banunUI etmiş, mUlfızin e münn- meyince Amerlkaya girmesine mfi
sebetini devam ettirm"ştir. saade etmezler ... J{cyfiyetten mU-

Nibayet harp bitmiş, Amcrlkalr !Azim ve karısı ve bütün aile er· 
mlllfızim geri çağmlmıştrr. MUlA- klınr haberdar olur, muhaoel'et me
zim Spayker İngilterede art.Ik ka- murlan İngiliz kızma gayrlmetru 
lamıyacağmı söyleyince genç ka- çocuğu ile 1ng'ltereye dönmeleri· 
dın bUyUk b"r teessilr içinde mu· ıti ihtar ederler. MUiazim Spayke
kadderata boyun eğeceğini, Ame- rln ve kanemm bütün fcda.k!rhğı 
rikalı zabitin bir yadigft.n olan ço- bu hadise ka?"Şıemda boşa çıkacak 
cuğuna büyilk bir şefkatle baka- millazimln vicdan azabı bir kat 
cağını, hayatının eoııuna kadar daha art.sıcaktır. Milliı.zim yaptığT 
evlenm!yeccğini gözyqlan içinde haksızlığın tamiri lc;in kızın mut
anlatmıştır. Bu kadar gözynşlan lllka Amerikeya girmesine mtiea· 
karşısmda mfılaz'm için yapacak adc edilmesini mcmurlarda:ı rica 
bir gey vardır. O da istifa edip 1n- eder. Memurlar ise noktai nazar
gllterede kalmak!... Fakat mtilA- lannda ısrardıın vazgeçmezler. 
ılın Ameıikada sekiz senedenberl Kız adada nezaret altında bulun
cvlldir. Baltimurda oturan karısını duğu sıralarda Spaykerln kansı 
da fevkalade sevm<'ktedir Uzun gazetelere k(>6ar, eöy1e bir flAn 
zamandanber' hasret kaldığı zev. Def!reder. 
ccslni görmek iştiyakı mllllulmi "- Ben kocamı affettim. İn
lngilterede kalmaktan uzak tut- gilterede başından geçen ve belki 
maktadır. de kendi kusurile hadis olan bu 

Mis Novleıı bir kaç gün 80nl"2 va.ka b 0 nlm kocama karşı olan 
sevdiği Amerikalıyı kucağında c;o- sevgime bfr halel vermiyor. Çocu
cuğu olduğu halde dlnmlyen göz- ğu kendime eYlfıt edeceğ'm. Yedi 
yaşlarllc uğurlar... Yalnız teselli yaşındaki ~uğuma nasıl bakıyor
si cocuğu ve Amerlkalmm sık sık sam ona da ayın muameleyi yapa. 
yazmayı vaadet.tiği mektuplandır. ca#Tm .. 

lltilAzlm Spayker Ameıikaya ge. Bu U!n da muhacirln .kanmıu 
lip de kansıyla bir kaç gün baş- karşıemda hlç bir tesir yapma.z .. 
başa kaldrktan sonra lngilterede İngiliz kmnın ikamet mUddetl de 
kalan çocuğu ile genç kadını dü- geçmckted"r ve ertetıJ gUnn lngil· 
.ı,Unmeye bqlar ... Ve &u dlltllnce- tereye d~nmek bere vapura bi
ler! vicdanım günden gUne tazip ne cektlr. BUtUn ailenin bUyük 
şiddetini artırınca bir gece kansı· bir heyecanla geçirdiği ırecenin 
na başmda ngeçen macerayı anla- sabahmda mUJlzlmin kardetl Guv 
tır. Amerikalı kadın çok iyi bir Spayker ortaya atılır, derin dU
kalbe maJfktir. Binlerce mil uzak- sUncelere dalmış olan ağabeysine 
ta kalan genç ana ile çocuğa kar- der ki: 

~-:eı:nur oaman Namık ğaznun bir noktasına bir dil - de yazılı şartlan haiz serf makJ
ı ~ııı, R.emzı GUJ\f&Y ıle ğüm düğümlendı. Dehşetle mer· ne ile yazı bilir talipler arasından 
C',l-.., Numune bnataha. hamı.tin ve daha anlatamıyaca. blfmUsabaka mUnasiplerl clmaca -
~' kıcı Oervt§ Kaya ile 1 t'llll bırçok mOdil hislerin karış.. ğmdan lsteklllerln yine 4 U.ıcn mad 
~-~:~er. u ~tepe Ro!et ması'ldan doğan bir duygu ytlre- dede yazılı veslke.lan hamilen im
~' 'Uran orta okuı w.ıc. ğimi bayıltıyordu. tlhan gilnU olan 31-3-94.1 pazar -
~"' ile "-Ytıl yerde Melek Askerler durmadan kUfredi - tes.I günü saat 10,30 dan bir gün ''t TalA.t Aydemir yorlardı. Bir aralık başçavut: evveline kadar bir dilekçe De ad· 

şı büyük bir me:rhamet duyar. Fa- - Çocuiun ve annesinin mutla 
kat ne yapmalr? MUl!zim Spayker ka Amerlkaya girmesi llmndır 
karar verecek blr halde değildir İş şahst olmaktan çıkml§. allemlzin 
ve bulduğu çareler de pek sevdiği seref ve namusuna taallük eden 
karnımı kendisinden uzakla§tıra- bir mahiyet almıştır. Senin çeke
cek mahiyettedır. Iztıraph geçen ceğln ıztırabr da tuna katınca ka· 
gecenin sabahında millôzlmin ka· ranmı tasvip edeceğini Umlt ede
nsı kocagma §U kararını tebliğ rim. Ben şimdi nik&h daires'ne 
eder: müracaat edip M.lıı Nosles ile ev-

- Hemen §imdi mektup yazıp leneceğfml blldlreceğ·m. Çocuğa 
bu'raya çağıracakmn. Çocukla ana.. da kP.ndl çocuğum gibi bakacağım. 
sı evimizde oturacaklar. Çocuğu Memurlar bu vaziyet karşısmda 
kendime cvltıt edineceğ"m, Annesi söyll~ccek bir r;ey bula.mı)'aca.k 
de bir arkadaşım sfbl burada ke- !ardır. 
lacaktır. Senin bir erkek sıfaUle MUIAzim Spavker karsmdan so::
bqmdan geçPn bu va.kavı olduğu ra kard~ln!n de gfüıterd.lğf bu ali· 
gibi kabul ediyonun. Bana olan cenaplık karşısmda memnun ve 

t ~· O. De.ntz yolların llye enclimen :reisliğine müracaat. 
-ıç, t !riUnır Baraz lle ( Devnm.t varın ) lan. __ _ 
~~~~ ----- ==~--------K _____ k ____________________ _ 
t~~l Gtltla~~en:1uU:. or unç bir seyahat 
~ "1 ne llıeınuru namzedi 

'rgeten lle Firdevs Çeviren: CE VA1 TEVFiK ENSOJ\ 
~t: Oktunç ile Nadide ( Bmı tarafı diinkü sauımızck ) şede, büzülUp uyumU§dırlar. Fa Bir aralık, yolcuların korkusu 

ııe l'epeg6z aokal<ta d l gi ek k ld k t ,1addı ~iyi buldu. Herkra, a. tren ile Se.nUıa am sa ona rer yı ı ı; ve a gece... ...., 
hırlamıya b~ladı. Bu manzara Güverte Azrailinin uğradığı çarnaçar, güvertede yıldızların 

t ~ 1 k.;;.rşu.mda ne yapacaklarını bil. akıbet, yolcular tarafından pek :ıltında battaniyelerine sarılarak, 
\,:ll)g : miyen yolcular sağa sola kaçış· çabuk bjlber alındı. F~araPm jeceyi geçirdiler • 
.... "'\ıı 11.r liaınza. Zenciler · d d • U b I l b" S balı 1 · ~ıı. ~ bııustata Halkan tılar. Sımonsla kaptan a yere 1a çal ıgı m cev er ere ır " _ a o unca. l\Iia Palfrey l!c 

-taı yuvarlanan adamdan tar.-fa kO§· mürekkep bulundu. Kaptan Df :)imons yılan!.;uoı aramıya koyul-
leteç '• Kenılk Ham tular. Simons, yerdeki adamm "ey, omuzlarını silkerek: dular. Birkaç yolcu kamaraları· otı,~ Ue liauce At.akan. • • anl ldı "tm 

-"'"'11.Il ölüp ölmediğini anlnmak ıçın göz - Mesele a§J , dedi; ak na gı e { arzusunu gösterclile 
'lcıu ıtıak!.ne mUberı.. kapağını çevirince yeşil gözlü a- şanı üzeri, tarassut ba~lamad.ı.n ;e de mUsaade edilmedi. 
~ ~rlc.a.ı.Oder Ue aynı ye:r damı derh~l tanıdı. Adam, öl bu mürekkeple yazıyordu. Sabal Bir gecelik serbestiden sonra. 
tı..:". l'o1tıuv~ıuı DePU15un• müştü. leyin, beyaz karta güneş akse· .ıayvanlar kimbilır yine nerede 
\~011arı Ue Hayriye Bu esnada Mis Palfrey büyük dince mürekkep kararıyordu. Fa· Jykuya dalınıştılar? •• 
~~ liUae Ortaköy de bir sükunet içinde salona gire · kat, şu yıl~n meselesini ne yapa· lkinci gece de yine güvertede 
~~ '.Y1n Civıuıkoç ile rek: cağız? .. Şimdilik ses seda yok. geçti. Sabah olunca, tekrar yı-

Qu Ahmet Huınsı _ Evet. o; dedi. TA kendi8i... Akşam yemeğinde, kaptan a !anlar aranmıya başladı. LA.kin, 
Jı 

1

~~ır:;~; N~::~ ~~=~:~ Kasa mücevherle dolu olı.luğunu yağa kalktı· ve şu sözleri söy· on, on be§ genç kadın ve erkek 
'~ ınernuru A. 1'cvılk zannetmiş, ta.bil açınca da. .. Ba- ledi: vapurdakı disiplinı nazan dikka· 

tildi: 
- Sand~ldan ininiz!.. Yoksa 

ateş ederim. 
Slmons, kaptanının yardımına 

koşarken, Mis Palfrey kar§ısına 
çıktı: 

- Yılanlar, barda; çabuk ge· 
lin ..•• 

Mil!I Palfrey elindeki eldiven -
ler ~yesinde yılanlan kasaya 
attı. DördUncli yılan birdenbire 
dikildi. Kadm. hayvanı boynun
dan yake.ladı fakat koyacak l. ir 
yer yoktu. Yılan, l kamçı gibi 
uzamıştı; ve dehşet saçıyordu 
Kadm havkırdı: 

- Nereye koyayım. Şu kok· 
teyl kabmı verir mil!liniz? .• 

maceras 
minnettar l!Orar: 

- Ya eenln ni§anlanmalt 
olduğun kız!. .. O ne olacak? 

- Kendisıne hakikati söyle 
\'lcdani mc<'burlyetimi anla 
ğım. Muhakkak o da beni affed 
cektir. Bir kardeşin ~a.be · 
karşı bu kadar fedakarlığı o 
s.n mı? 

Hakikaten Guy Spayker hem 
n "kfıh memuruna ba§vurur, k 
rından İngiliz kmııı haberdar 
mek Uze:re ada)a gider. İngiliz 
z; artık hor §eydo:ı ilmidini k 
miııtır. Bir kaç eaat sonra. k 
cak olan vapura binmeye h&ZJr 
maktadır. 

B r gencin kendi.sile kooupn 
istediği söylenince heyecanlanır. 
Gümrük menıurlannm yanında b 
luaurlar. Guy Spaxker İngiliz 
zmı tahmininden çok güzel bul 
ca hayran kalır ve 8.§ık olur. G 
rUk bina.:ımın bir salonunda İngi 
kızıyla başbaşa kalan Guy Spa 
ker kararını lzab eder ve der 

- Bu sureUP. Amerika.ya 
bilirWıiz. Resmen benim zevce 
olmanıza rağmen lateneniz a. 
ve hatta ağabeyimin yanmda otu 
nı.bll"nııniz. Bell ağabeyim vicd 
azabı çekmesin için bunu yapty 
rum, Son karar sizindir .. 

Mil Novlee de millizlmhı k 
detlnJ beğenm'etir. Vapur Uçün 
ve son dUdOğtluU öttllrmekt 
Ml8 Novlee çocuğuna, mUlblm 
kardeıılne ve sonra transaUant.if 
bakar, gözyaşlan araamda Gu. 
Spaykerin boynuna atılır. eevtnç 
gözyaşlan ara:mıda şöyle der: 

- Seninle kalıyorum. Ve 
hakiki sevcen olarak ölünce 
kadar yaşıyacağnn ! .. 

ı·. R. 

ızmlrde 
Bir ihracat taciri 
cami yapbrıyor 

b.mtr, (Huııuat) - İhracat tac 
rimlzden Bay Ahmet Ragıp üz:tı 
em kabristanda bUtUn mllftemUAU,.. 
le bir camı lnp ettirmek 
belediye rlyuetlne bildirml§tfr. 

BeledJyft nıJal doktor Behçet 
beraberinde Ahmet Ragrp ÜzQme8 

ve belediye ba§ mUbendl81 Bay C&htt 
olduğu halde urt kabmtanhfa gide· 
rek lnp edlleeek camUn yerini tMlılt 
eylem~terdir. 

Camlln önü.ne bir çepıe, arka 
rma da cenazenlertn yrkaıı~ 
ma.hs>.ııı gHl.lhane ve .alr lnpat ta 
AY Ahmet Ragıp OzümcQ tan.ım

dan ~-aptmlacaktır. 
Camtln pl(lnı belediye bq mW... 

dlsllğt tarllfrnjan hazırlanmıştır. 

Şubeye davet 
Eminönü As. Ş. den: 
Lv. Tğm. Necip oğ. Ali Jl'aM 

33133 kaydı tetkik edilmek U... 
çubeye mUracaatı. 

--o-
Otomobil kazası 

Şof!Sr yaşarm !daresindeld ltsOI 
numaralı t:ı.ksl, diln köprü llze
rlnden geçerken. Rıza admda lıl.. 
ristne çarpmış, muhtelif yerlerbl. 
den yara.lamıatır. Şoför yaJm,. 
lanmıştır. 

~~----------------" VAl<Jl 
.;ıızeteot ::ıKBn ouuuı yuı " 
""eaımıertn ouıcuıcu maıuuaour 

°'HONI' 1 AKlt"I!;.~ 

\lemıeıuıı .ıemıta .. 
ıçınCH GlflDG9 

,ytı. ile ıtııe .. 
1 •> ilk Uit; ı:t:: • 
• .ı.~ıııı ne U4o • 
1 yıl!•• ıHH. lllQCI • 

t'aMtl.'aer t:Sll!kar, dırııgı ıctt 
!lyt111 ,tıu ı<Uru~ lU.tıllU t'oaı. 
oırıığın• .cımııy .. ıı verıer.- eym 
fPım14 •oe.şeı l(UrlJ4 ıammNıW 

.. Ur~ınaz. kmız.... - Maatteessllf, bu geceyi ka te a.lnuyarak kokteyl içmek ar 
~. Mıs Palfrt:y, adamm ktiçUk maranızda ge-çiremiyecekeiniz. zusiyıe barın kapısını kırdılar. 
"ış k p:ınnağtrun üstündeki Uç damla Emir verdim. Hiç bir yolcu ka- Bunlardan biri, sen iai yap -
ltt~ heraet etti kanı gösterdi: mQ.rasma giremiyecek. Bu gece. mak için tezgi.hm arka.sına ge · 
~~ ~ e'IVel Beylerbe- - Kasamda gayet r.ehirli dCSrt herkes gilverted'"' yatacak. çince, az kalsın... Talaş tozları-
~'116.( 01 eıeUn fa.briknsın yılan vardı. Müzeye götU.rUyor- Hayret n.ida.lannı mUtea!:ıy nm a.rasma gömülü duran yılan· 

Hayvan, büyük bir çeviklikle 
çin kokulu kabın içinde kaybol· 
du. Mis Palfrey, derhal kokteyl 1 
kabmm kapağını kapattı. 

"tıone ıcayaını oıırıırt-rı aı .. Ktuı 
" •.elıtl'liJ ııcreunı ı1noot 1>1&raaı 
9111 1.10111.b 11f\IB rıanıca il• voııama 
lcr .. ıını 'JKrt' Kend• ııuno~ auı 

fllr "h ••n tı• "'"' l><"'h• rn.-r k .-uno. 

·~···· ........ , ....... "'"' .. ' Jeğışurwt- •ıcreu 2:ı Kil 
U.A~ Ut "Kl!:Tl.&K.a 

rıcareı lıı.rııarını.ıı AııLım • 

'l ~,::1ut. bir c;ok ame- dum. bUyük bir sükflnet ortalığı kap- lara basacaktı. 
lllUteaı/IUrııştı. Simons. cansız cesedi yere bı. ladı. Ll.kin. çok geçmeden yol - Biraz evvel. bUyiik bir cesaret 

""-._~r c 
1
1 su~ıu sıfntiy· raktı. ve Mıs Palfreyi kolundan cular yUksek sesle bağımııya göstererek kokteyl içmek için ba 

S'~ eza tnahkC'mes ne tutarak haykırdı: başl.;:.dılar; ve pu seslerin ara · ra gelen kadınlı erkekli bu grup. 
llı1t1ıa'ıilüb1 Hakkı Fi- - Derhal kamar.ı.mza gide • sında biri bağırdı: bllyük bir panik içinde. sandal· 

ı....~a~etneai bitirilmiş. Um. - Olan biteni öğrenmek h::ık yalan, masal~rı devirdikten son· 
1~~eıtıe ı,trr. Kasa açıktı. Yılanlar da orta- knnızdırl ra batın kapısını bile kapatı;ayı 
~ 61 Yaptı~ tPtk'kat da yoktu. Bu vaziyeti yolcular· Kaptan. hakikati kelime keli- akıl edemeden güvertt>ye çıktı-

da !)I en nıUtPhasıırs dan ~z'ı>mel\ imk~nsızdı. me. yavaş vavaş ağzınd~ çıkar lar: ve can kurtaran sandall~m· 
'lı-... huı'lta..; • P"'·1<ı Fi- .... p lf mıya ba~ladı: nı indırmek irin hazırlık yapını-"' mıS a. rey: ~ 
' Utltnndığrııı tca- - Bu yılan'ar gündüz za.r...ı- - Yııanlar .• Evı:>1t. Ravet ze- ya başladılar. 

sızdırlar. dedi. Her halde bir kJ- hirli yılanlar... Bu esnada kaptanın sesi :şi-

Bir saat sonra. vapurd.:;ı. .>Uyuk 
bir sUkOnet bUkilın sürüyordu. 
Artık her şey yolunda idi ve 

.ırı ton<lan ıutıarerı 111\n taytıua 

TU11111 4<i 11. saytauı.ra. :it. K'IU'ıat 

donJllnctı o1a yll«l8 l. tJuDcı ft 

_,ınrtıae .ı. oınncıa. •· mfü" 
""' Ke•mece I' ııracıu 

tan Deveyin "Deli Hamuleli" • · 
:imı taktığı Fenimor transatlaıı 
tiği Nevyorka vasıl olmuştu. 

Kaptan, Simo~ dönerek· 1 
- Berbat bir seyahat! .. dedi 
Güverte zabitinin yUzünde bü· 

yük bir tebessüm belirdi. Mis 
Palt'revi takdim ederek: 

~ııy11ıc. ~ıı aevıun11 tWfejl 
rrnıoı u:uı verenıert iyr• ayn uı 
dlmıeıer Y•P•lll Ketim> ılAIUaru 
anum MUl"l ti' ıcuruftur 

l1rar\ Malal) .. a.t- tN~ 
Kucıttı uantaı 

- Ben Ö\'le düşünmiivorum 
dedi, Mis Palfreyle evlendik. 

dtr !lt•l8 !SO, •ID Qld .. 0tı °' 
Jatıı.-ı M 1/ir' 1Pl&m ~ " Oll 
dftııın lfıl Kuru;ııur 

·-------------------------
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Beleıtı1e 
mClettlşlerı 

Bet ay zarfında 13485 
zabıt tuttular 

~ye mUfettl§lerinln, son be~ ay 
:ııarfınJa ochirde yaptıklan tefti '"r 1 
neticesinde 134Sl5 zabıt tutuldu~·J t 

alt edllmlşUr. Zatntıar, bel dly-- n • 
z:amatına nykın muhtcllt sııçlor ıııt 

tır. 

Kanlıcadaki tarihi 
yalıyı belediye alacak 
Belediye, Kanlıcndaki AJ~şrut» }" ı · 

ıımı ıııataı alarak m!l:>:cler ldarc!ıfn 

~dcc ktlr. Bu b'n , tarihi m!!Jl 
yett.e oldu~unda.n a\'• :t muh f z: 
edilecektir. HarablJieU sebebiyle tA. 
mirin"' im <'ln g!Sdllcmem ktedır. 

Ra Jyo Gazetes· 
(Ba'I ta. afı ... nı i1,. 

ı bakımından \·c..ı dar 'a<.l•şi e 
hımunıyetlı ve ha1cknta cıvcrı.
ıdir. 

Almanların bu ··ad'yi kullana. 
mamalan Yunanlılara büyUk biı 
fayda temin edecekt.r. 

Sp o r 
- - - -

ikinci küme terfi maçı 

lstanbul F'ıltbol A ianlunndau: 
:i0.3.1941 tarihinde yapılacak 

ikinci kUınc terfi maçı: 

ŞEREF STADI: 

S:ıat 13 de Alemdar • Davut. 
p.:ı~a. Hakem: Muzaffet Çizer. 
Yan hakem: Şekip · Selli..~i. 

--0-

Kongrcye davet 

Tiyatro ve Sinemalar 
Şehir Tiyatrosu 

Tepeb:ı:ıı Dram ımmmda 

il 
Aqam e:ıat ıo.so d· 

Hürriyet 
Apartmanı 

Yazan: 
Sedat Simavi 

it' • lF 

lltiklAJ C'addeflı K.t1DCdt lmwlllda 

Akp.m !O.SO da: 

DADI 

1 tan bul F\por kulUbu ıd r. h..-' Beyoif,u Halk Sinemcuıı 
• ~ ''"ld<>n: 

2S 3 9~1 Cumartesı gf ıü Bugün matlne 11 de, gece 8 de. 
kulüp merkezinde saat 15 <!C' 1 - Hortlak. Kan emen kadın, 2 
fcvkalıld<> kon"'{Tamızm akdi - Leylaklar açarken. Nc~n E-

-n_ı_·_k_~_rr_e_r--o-ld_u_ı?_. u_n_d_a_ı_ı __ az_a_n_ı_n 1 : S - Renkli Miki_. ----tcşrıflcri rıl·a olunur. r 

Der v~ manifatura KA vıP' l\ w 

ta yat~arı 
Fiyat Müralrn.be 
bfö o sunca lesbit 

edilecek 
Fl.Y'IH mt r.\ mlx- bürosu, dt rı vo 

mar.ıfatur. yasının nıahy t f\y tıa. 
rını .t lı:tc i);)-jlamı, ur. 

17.63 tonluk Şu.hin motonına al 
O:?OS No.lı mesahası zayt oldu. Ycnl
eln. çtkarncağımdao esklslnin hllkmL 
yoktuı. 

._ahin l\fotonı Sahil 
H\"t RAT(T 1 

f35321) 
• :o;:~ 

Balır1~d11n rudtttım ask~rlJk k'rhı 

tezkeremi zayi «ıttl.m. Yenlı!ln! ala.er 
ğnndan cskJslnln hUkmU yoktur. 

Yunanlıların ı.i:rn)d c2ıb; 
Trakyayı elden cılrarnrak ~k 
taks:il' hattında mlldafaay::ı ;eç-
melerlerı müml:ündlir. BUro yeniden ltbal cdilml§ ve 0'31 7.ı0)11nbumu 6 knrdı>şler 8-0t·uı 

No. 5. 821 Hasruı oflu ŞllltTl 

SIU'G'1JL (33828) 

~ • f 
t 

~~\PARA 
\ HAYAT Y.'\RIŞJSIN 

" 1 
T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapltJTı 1941 

ikramiye planı 
ŞlDELER : f Şubat, 2 Mil) ı 

l Ağustos. 3 tkincltC§rln 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
• ndct 2000 L.lık ::a 2000.-Llr.ı 

3 .. 1000 .. = 3000.- •• 
2 .. 750 •• = 1500.- • 
4 • 500 .. = 2000.- • 
1:1 .. 260 • = 2000.- • 

15 • 100 .. :.: 8500.- .. 
;ıo .. 60 .. = 4000.- .. , 

-00 20 .. .,.. 6000.- " 

W:J Dl 

lstanbul 
1 1 n 

Emlntinü Kaymakam Te B Ş. ltltldtırttlğlindon: .Alelll~ 1• 
mahallesınlo Pcrtcvpaşa. sokaBrod:ı. Nazmiy.:ı ve DUrtl~ ı!)~ 
parael eski 16 yeni ~ No.ralı '>ahçoll evin Istanbul ' uııc:O rt.ıııdf 
cdllmek üzere m~fü umumiye uamma lsUnıl6 klno kare ve 
kOr gl\yn m'?nkulo ınA~U§temılat t8600) Jim kıymet t.ıtk~~ 

Keyfiyet 1925 tntihll iııtinılllk .a.rsmamcstnln S inci nıa < 
na.n olunur. 

• • • ale ~ 
Bclcdlyeyo alt n::et8rlU V'!Sal.tln tlmlratmda ıruııanılııt 'l'~ 

alınacak 88 kalem rurJzcmc aÇlk eksiltmeye konulmuştur· ıut .,e JI 
46l'ı0 lira Vfl ilk tcmlııatı 8{1 lira 2~ ltUnı§tllr. Ş&rt.nanıC za uııll ,_.t 
MUdllrlüğl' ıır leminde görtıloblltr. Ibale 81.8.941 Pauı.rtE"si g -rer
dıumi enet.mende yapılacııktır. TallplE.rln ilk teminat ınakbUZ u•~ 
ln.rı ve 041 vılına alt Tlcıı ret O<:aın veslkaıarM ihale ı;ünil ııı ( 
Dalınl Encilrm!ndo bıh:ııınalan !Azınıdır. 

Metaksas hattı snğ cenahı Or. ıeC'C'k oı::m manlfnturn cşyasınm nmll• 
fano körfezine dayanan \'C Ust· I yet tıyatlnrını tem.ılt l'ctccckUr. Büro 
nmıa vadisi, Filos köyü istika· e\"\·cloo gelen derilerin de mBllyct f 
metiyle, Bulgaristan hududun- yatııu-.r-1 t:c11bite karar vermiştir. 
dan Yugoslav hududuna kadru· Bwıann baokıı., piyasada bazı nı .... 
uzanan kuvvetli ">ir hattır. Bu fatura. kalay, ıpek ve deli ttcareUıa· 
h!'lt dağlar üzerinde beton tnhki· nclermlD h<ır o.y bUreıya \'<lrm te 
n at §eklinde ı.zanmak~ıaır. mecbur tutulduklnn glrdi çıktı bel' "' 
Hattın en zayıf tarafı, Majino namesini vemıe!<ten tmUna ettik er 
hattının Belçika açıklığında ol· görütmııştUr. Bu gtbllcr hakkmda uı 
duğu gibi, Yugoslavya arazisi ve klbata girişilmiştir. Hazırlanan tankı. 
Varıiar vadisi yoluyla hattın ar. kat evrakmm, komisyonun bugünk. 
kndan çcvrilmt:Si ihtimaline açtk lçumsında tctluk! muhtemeldir. 

Oaşvekalet M'tbuat Umum Müdllr- ı--------, ·ı·ura.tye "".a111ma1 etı 

olmasıdrr. 
Almanyn şjmdi bu istikameti 

kullanamryaca~ma binaen Ust· 
ruma vadisinden Vardar vadis:
nc doğnı sarkmak istemesi de 
bir ihtimal dahilind~ görülürse 
de, Yugoslavyanm da cenup Sır-
bi tanda ted'.>irler almış bulun· 
duıhı gözönUnden uzak tutma.. 
m r liıznndır. Son haberlere gö· 
ı~ ·cabcdenıe Yuı{oslavya bura· 
d:ı mukav~met edecektir. 
Afrikadaki 
harp vaziyeti 
Habeşistandaki harekAt inki

§3{ etmekte, Habeş ve lngiliz 
kuvvetleri Harar istikametinde 

Tramvayların hareke• 
saatlerini bildiren 

levhalar 
Belediye, mccbtırl tramvay duro.k. 

ıarma, her hattaki tramvay seferinin 
llk ve .cm hareket ısaaUnl bildirir ıcw 
balar anlmaaına karar vıırml§tir. Bu 
levhaların elel<trlklo tenvir edilmoııi 

de dl1§1lnUlmektcdir. 

-o---

Mektep önündeki 
it portacılar 

ilerlemektedirler. Şimdi ou kuv- Bazı işportacı eanatmm, mekteple 
vetler Harara 30 kilometre me. rin paydos vaklUerl önllnde talebeye 
safede bulunmaktadırlar. 1 abur cubur ııeyler sattığı vaki nll§rl• 

Cenupta Kenyadan Habeşista· yattan anla§ılml§tır. 
na gıı nuş olan kuvvetler de A • Belediye, 'kazalara gönderdiği emir· 
dısa.nabaya doğru yürümekte. de bu harckeUn önUne geçilmesini 
dırler. j bildlrmLRtır. 

Habc.5 ku,•vetleri Debrarnado· ı - -----------ı 
da 18 bin İtalyan askeri ıı h~re
ketsiz bırakmaktadırlar. 

Cenup ve doğudan lngilızler 
Adisababa üzerine sUr'atle iler· 
terken 18 bin ltalyanm mahlrur 
bır vaziyette bırakılması mühim 
bır meseledir. 

BORSA 
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Merkezi Habeşistan etrafın· 
daki çenbcr gittikçe daralmak. 
ta.dır. 

Kerendc lt.alyanların huruç 
h.a.n.ıketine bcnziycn bir teşe:b· 
büslennin bUyük zayiatla püS
kurtUldüğU bildirilmektedir. 
lngili:zlere verilen ağır 
bombardıman tayyareai 

Dört motörlü ağır Ameıiku 
Bombardıman tayyarclcrinilen 
2ô tanesi tngiltereyc gelmistir. 

İngilizler de aynca 4 motöı-

----...-EKLER 
• ~rtbl 

100 l)nlaf 
100 ftrc. 

100 Uret 

100 bvtt"' ""il. 
100 Fıorbı 
180 Kaytfmarlı 

ICMI Hetp 
100 lJnlHIÜ 

IOf llft 

100 Qe1ı Knıaııt 
100 ~,. 
IOG DoU 

JU ağır bombardıman tayyare. 100 ıHnar 
lcri yapmıştır. Hatta bunların 100 Y«"n 

100 Penr:IJ 
100 ı.e, 

bir kısmı Almanyaya yapılan 108 llft'l".: """"' 

1!9.0S'.!lı 

t.99 

8'1.90 

ıo.n 
taanıızlara da iştirak etmişler- I ıocı HuW. 

dir. •-----------
Ağır bombardıman kuvvet!~ ~ttın: U,H 

t.sham ve T ahyıllt 
lltl8 3 6 lkramlyeH 
l:rı;aıtl 

~n·aa • Erzurum U. 

19.95 
ıe.10 

19.45 

nnin çokluğu dlir:nıımm en uzak 
hedeflerine şiddetli taarruzhr 
yapmak niyetini gösterir. Bun· 

1 
dan sonra Alman sanayi merkez· 
len bu ağrr bombardıman tayya. 
relerinin siddetli taarruzlarına ----------'!"'--
nıam7. ka!acaktır. 

V A K 1 T matbaası 
K ilafJ kısmı,ıı 
tanzıff• ed İp 

qenıden 

açmıştıı 
Kıtap, mecmua. gılzete Mıar. 

fabHer "'"""''"'" ,-;7;;; ;.,_.r; ahr. 
.................... 1 .......... 

8.ahibi: AS/ M US Ba~nldığı ver: V AKIT Mat1-.atl81 

Umum ne riyntr idare edem Re/ı'k A1nnıt Sereng(l 

lüğU şu şart ar dairesinde bir " Yu ZıRAA T BANKASI~ 
rü tüŞ Marşı,, müsabakası açmtştlr Kunuu~ tarıhı. 1888. - ::ie.mayesı. Jw.uw.UUL ıurK 

1 Bu mllsabakaya irıtirııh cd<'.> ' bc8tekArlar Türk olacaklardır, 
2 - Marııle.rm bestelenm... rtıa.r şunlcrdır: 

A. - .Mls~lar gllftestz olacaktır. 
B. - KIAsilt mar§ formuua, yani, ikinci kııımı Trio olmak Qze~ tkı 

.uınmlık ııeıtle uygun olacaltt.Jr. Enlro dUksyon ve koda thtiyarldlr. Metro. 
nom 112 llA 116 dır. 

3 - Pııttisyon voya kondiilttö:- piııno partitd vo bando filetıerlnln her 
birine mah"UB parUler mavi \~ya 81yah mUrckkcple ve temi~ yıızılDU§ ola. 
rak vorilCCl'lıtir. ' 

4 - P •· tisyonda ba§~ mnrşmrm çalnınbll~ği bandonun Aletler 1 
tUtdrollU en nz a,ağıdBki cetveMo gösterilen sazlardan mUrekkep olacaktır. 
Re Bemol kUc:Ok nut Do l>Uytlk flüt, iki obuva, ı )ı4j bemol kl&rM~ 2 bl 
rind Si tıemoı k!Anıet, 2 ikinci t>t bemol klanıot. 8 Uçtıncü Si bemol klA.nıct 
2 fagot. 2 Mi bemol tron1pet, 2 Rl bemol kornet, 2 Büfl 4 Komo, 4 Trom. 
bon, ~ Si bemol barltoıı, 2 MJ "·e Si bemol Jcontratıas, 2 bal.erL "Cem'an 34". 

G - Marşlar tamamne orijlue.l melodilerle yapılml§ olacak, 've berhan. 
gl bl.r m&t'FD bu itibarla •'kısmen dahi" ben.zeri olmayacaktır. Ancak mu. 
ayycn bir melodi ayncr almmııı o lmamak prWe yaJmz üslOp bakunmd:uı 
milli nağmelere uyguı;luk ve benzerllk bu kayıttan mllstesnndır. 

6 - Haralar evvelce bestelcnm~ n~lmf§ ve l§idllm~ olmayacaktır. 

7 - MllsAbıklar lstM ve adreslerini eserlcrlnlıı Uzcıinc rı~ olarak 
yazmalıı\ırlar. Ancak lsteycnlew iı'lmleıin• glzll tutabilirler. Bu takdirde 
sarih adres yazılmak sureWe tr'Ustear isim voya nımuz kullanılabilirler. 

S - .J!iri, eserleri .. vveıA partisyon veya plano kondilkUSttl partlsl tıze. 
rlnde tetkik De bir eleme yaptıktruı ııonra, l;alarlan bando ile dlnllyerck 
orkestnuıyon baktmı:ıdan dn bir c:emc dıılıa ynpııcak: ve bu suretle en mu. 
vaf!ak ,,ımu§ marv!Rrı seçecektir. B'.mlıırdan en iyi altı mnrşm 600 liralık 

tellf hakkı, beheri tMn 100-er Ura olarak seyyanen taksim edilecektir. 

~ube ve AJans adedı 265 
Zira1 Vt ticari 'ın ntvı banka muamtl''"!;, 

hra blrtkttrenl~rP ıK.1400 lint lkramlYf' .-erl1 ' 

,,... 

~•11'J8• Rllrıtta..~"9 kllmbarab "" l'.btııım12 casamıı ısa""'"'~ 
ııt ııra.tıı OUJuOIUlJara •nede • :ıera ·•ıcııeceı. ımr'• ~ .ı;: 

P1AM can lltr&n:uye dll$tltıla<"..ıılfta. ,-

• MiM l,C)Mt ltrahk &.000 ıın 100 'Cled öO d,., .. ~ 1 

• • ~ • e.oee • m • te • ~ ' 
c • ua .. • .ooe • rno • w • 

et ,. tOO • l.800 • 

OtKKA 1 ffes:ıpıarm~ ov.raıar tıh ~ne ıetnde ~ ..-,._ 
• m.,uııyeD.lert knıro ~ ı,ııı U!? uakCUr<l' ~ ıt. raztlllrl'"" 0 ıJP"' ' 

l) - Altıncıdan sonra muvufiakıyetll gtlrUlen mar§larm da ne§fr \"e 
tamımı temin edllecektlr. 

10 - ~arşlar 1:5 mayıs 1941 ~UnOnOn a.k§amma kadar Matbuat Umum 
.MtidUrlUğ!l"e ;:önd'!nlmfıı bulunar.sktır. fl~!!ı (227/i) 

Kliflr'~•0r: 11 Atart, ll Ha:ıo:ırnn ıı E\ 'Ol, 11 sınncfl<ıtl0 
ı rtndc yapılır. 

Tür~ iye Cumhuri_yef r~erkez 
AKTiF 

Bankası 22 I 3 / 1941 

Altm. Safi Kllogıoam 72.603,860 
Bankııot • • • 
Ufaklık • • • 

Dııhlldekl Ptlullablrler : 
Türk Llram . 

Hariçteld Muhablrler : 
AJtaı : Safi Kilogram 5.SS7,6S5 
Altm:ı tah~U ltabll eerbcSl dö· 
'rizJer . • 
Diğer dövizler n borçlu KJirln;: 
b&Alyeıert • 

Badne TabvUleri : 
Deruhte edlleıı eYrak aakd!:V
karşıııgı . 
Kanunun 8 • 8 maddclertne tevti· 
kan Hazine 
tedlyat 

tarafından 

• • • 
lılenfllat Oilıı.dam : 

?\cart Seneda t • • • • 

' t 

CeUnı w tabvllit elizdanı: 
Derubte edilen e'n'&kJ ıı:.lıd!• 

yenin kal'fılılJ eebam " 
tabrillt 1Ubaı1 ltıymeUe 
llrrlM'91 Daham we Tab.tlAt ı 

AYIUl"'"r ı 

• Altın •• dö'Yfz 117.erlne a•ana. 
l'a.bvUAt 07.erine avana • 
Ha%l.ne,e kıa:ı vad &YILD.I • • 

Hııztneye 8JI~ No kanuna &'fire 

~ aıtm kAl'flUklı avam 

Hlsse<tarlar • 
Muht.elU • t • 

102.122.488.68 
7.17~.820.M 

2.239.390.14 

847.780.19 

8.ZSl .IS00.2tl 

-,..-

48.707 .183.27 

158.748.MS.-

20.149.137.-

270.888. '168.35 

415.880.1118.98 
7 .926.61&.l 7 

8.943.74 

'7.808.72%.-, 

122.064.926.15 

l ll.b37.644.82 

34-7. 730.1!> 

56.988.633.36 

188.599 426.-

270.388.768~ 

53.157.183.10 

l 2ff 9'12 ~9U9 

4.MO.OOO.
'T.93t1Jj(l().31 

778.961.428.8: 

PA Sl F 
Sermay• 
lbtlyat ak~ t 

"dl •• ıc \•kata.at • 
Busu!7 • • 

.fckvtHdf'ID Rarıknotıar ~ 
Oenıht.e dııen ena.Ja nakdi,.. 
Kanunun 8 • R ıncı maddelerin• 
teTftkan Hazine tıı.ratmdaıı nkl 
te~ 
Deru!ıte edflea ff!'alU aakdl~ 

Clllkl,... 

Kafl'!lı.tJ tamamen &ltm o!araJs 
U&veten tedavtııe razedlleD 
Kfıeakont mukabili ilAYeten teda. 
razea. . 
Hıudneye yap ... n •ltrn lcar§Illkl1 
a'f'&D8 mukabflf 11902 No.b kanun 
muetblnoe Dlnten tedaYWe n· 
ıedlleD 

11.EVOOA'I: • 
ntrtr Uraeı ı 
A.Jtm: 8aft KJloSTam 

• • • 

S77,115<1 
S :;{I 1':~. kıı nuna ~öre Hazuıeye 
açıl&D av11n.a ınUkStıW t::-r ottr 
oan aıtmıar: 
~ Kilogram 55.541.030 

Dlvb 'l'aalllledatl ı 
AJtma tab<rW kablJ dövtzln 

• oıg-ı,, dövizler 
ring baklyeleı1 . • • 
llWıteıU • • • , • • • • 

6185 666.l 
6.000.000 • 

15 .748.5G3. 

20.149.137. 

188.600.426. 

17.000000· 

2.'i0.000.000· 

47.1500.000· 

77.M2.1DS.0 
ı.28S.1B2.o: 

78.124.167.9 

-· 
~.801589215 


