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Yııyoolav talıtına gu,;nı Kam } orgiycviç hmtedanınm gem 
Kralı }kinci Piyer 

ÇlD11e yaşıı·oruz... y . j 
~~"":f>rmlıtir. ı' enı 1 
tal'afmda vermekte olduktan kon- Konferansta 'alı, id:ıl'ei iırfı) e i Yu g o s 1 av 
feran$lnra devam c>dilmPktcdir. komutanı, 91; hrinıizdcı bulunan mc : i 
Meclis re.is H'kilı Şcm c llın Gıln- buslar da hazır bulunınuslardıı. f k • • f 
alta). diln ikıtıcı .. konfe>rancıını, Diln verilen bu konfnunsın ö- i a b 1nes1 f 
saat 17,30 da F.muionli halkMi zlinü. okuyucularımıza VC'riyonız: 1 : 
salonlarında cok btiyuk biı kala- Salın yurtta lanın; • Bfig .g./ 27 (AA) A ı 5 

ı'hk ' gcıtı ik klllt 1 onundc. ( Dcvau ı a. Z su. • aJansı ~ildıriyor: · • - ,. a a !' 
Yeni hükumet aşağtdakı §e. 

' Afrikada zafer silsilesi ! kilde t~ekkül etmişt;r: • 

/nqiltcr Ba ucl.ili Çörçıl 

Cörçil 
Yugoslav hadiseleri 
hakkında beyanatta 

bulundu 

1 Başvekil: Orgeneral Dusan İ 

Keren i Simoviç, Birinci bat~ve!:il mua· ! 
i vıni: Dr. Vlatko 1\façek, !kıncı İ 

H 
başvekil muavini: Slobo<la.-ı. Yo· : 

arar vnnovic, Hariciye n~.ın: Dr. i 
Mon!:ilO ~inçiç, Dahiliye na1.ı. i 

Gambeca rı: Jan Budisalievic. ·ı 
B. Marko Dakoviç de kabine

ye dahildir. Kendisine bir ne1.a· 1 
ret verilecektir. İngiliz kuvvetleri 

tarafından 

1zaptedildi 
Bütün cephelerde 

italyanlar 

Kabine azası Ma:ıestc Kral İ 
Piycr'in öniinde yemin etmiş- r 
!erdir. 

Yeni hükümet General Du. 
şan Simoviç ta.rafından siyasi 
şahsiyetlerle istişare edilerek 
teşkil edilmiştir. 

1 
Yeni nazırlar derhal vazifeye 

başlamışlardır. 

f İcat edıyorlar l (Yc11i kabin< a::alarm111 mtt· 
ı lıim bir kısmı asker, bir J~snıt 1 
İde miUki amirlerdir. Bımlarrn, : Hahirt•, 27 (A •• \.) Orta Ş<ll'k 

i
! daha CPtıclki va::if eluiııi biufi- i Jngilız kuvvetl rl umumi kamrgô 
ren yazıyı dördfüıcü sayfamız. İ 

mıihim da "KGbinc ôzaları kimlerdir'' i 
hının tebligt: 

Lib)ada kn)da değeı 
bir şey olmamıştır. f başlığı altımla bulacal:.<nmz.) 1 

1 •• ··-~·-----· 

Kabine darbesi 

ıngilterede 
heyecan 
uyandırdı 

Herkesin merak ettiği 
nokta şu: 

la ı,i idare eden 
şabllyet kim ? 

J..ondnt, 27 (.\.A.) - Ofı: 
Yugoslavyadaki devlet darbesi 

burada geçen ilkbaharda yapuğı 
sürprıı.lC're h<'DZ"r bir heyecan 
hasıl e>tmif<tir. Şu farkla ki bu 
ddaki sürpriz Almanlar icin gny. 
rl mi.lsait oldu. 

Bununla beraber şurası teslim 
edilmt-ktedir ki, vaziyet oldu.kçn 
mUphem görünü:-,or. Herkes kral 
Pierln arkasmda bu işi idare e
den ııhsiyetin kim olduğunu me -
ıak cdyor. Bu suale bu sabah vc
rill'n tabii ce\·ap, darbeyi bi:r.zat 
general Simo' icin ) aptığı merke • 
zindf' olmu§tur. 

Fakat bu şabsi~C't şimdi~e ka • 
dnr ikinci pliuıd::ı gö1liktliğü için 
bu ce\'np tamamen tatnıin C'dici gö 
zUkmemcıktl' idi. Bununl:ı berabl'.'r. 
bu husus!zki İngiliz aksül:uııeli e
sa 1ı bir vakıa idi ve bu aksüla -

(Dcwınıı Sa. J, .</ii. ı de) 

Venı hükumet 
İngiltere ve Amerikanın 

bütün yardımlarını 
görecektir 

Eritredc, Kercnde vazı) et mem 
nuniyet verici bir şekilde inkiı.af 
ta. berdevamdır. Kıtaatımız yeni 
kazançlar knydC'tmiş ve bir k l<' 

mukabil hücumu tardedcı ek b:ir 
mtktnr esir almışlardır. 

Esirler arasında bir livanın biı
tı.in bir kurmay heyeti de mevcut 
tur. Düfilllanın son 48 Bant zar
fındaki zayiatı evvelkilerden faz_ 

icra Vekilleri Heyetı Başve
kilin başkanlığında toplandı 

Şeytanı 
Ayaklarımızın 

altında ezıır ceye 
kadar ma.cadele 

edeceğiz 
(Yazı.sı 4 unciidc) 

1 

................. "' ............................ , ı 
VAKITın I 

ı Yeni Romam ı 

1 
Yarın vereceğimiz 1 

..... ~~~:~~.~~: ... ~~~:~~~.~ .... 

ladır. (Devamı Sa • .4 sü. S de) 

Ankara, 27 (A.A.) - lcra Ve-1 talık toplantısını ) apmL? v. ruz -
killl'ri heyeti, bugiln Başvekil Dr. namesinde yw.ılı mesaili müzakc -
Refik Saydamın riyasetinde haf. re ve tetkik etmiştir. 

Adisababculan sonra en büyük ve ehemmiyetli bir §ehir olan 
giliz kuvvetlerinin eline geçmi§fir. B:ıratl~ ... ehri 

,ecriren kaleleri görüyorau nu.z. 

Harar ln-

1 Yeni Krai 
1 Piyer'ın 
lbeyannames 
1 Bclgrat, !i ( A.A.) - Kra 
İkinci Pierre'in beyannamesi 
nin metni §udur: 

Hırvatlar, Sırplar, Slovenler 
Milletimiz için peıe naz.ik o 

lan şu anda iktida!"J biu.at eli 
me ahnıya. karar verdin •. 

1 
Bu karann isabetini takdi 

eden naibler, kendiliklerinde 
derhal istifa etmi8}erdir. Sacb 
ordu ve donanma emrime ama 
de olduğunu hemen bıldirmi 
ve emirlerimi tatbika b<u!la 
mıştJr. • 

Bütün Sırpları, Hırvatları 

'

Slovenleri tahtın etrafında b' 
leşmiyc davet ederim. Bu va 

1 
him zamanlarda dahili niR 
ve harici sulhu muhafaza et 
mck için en emin vasıta budlir. 

General DuŞan Simoviç'i ye 
ni kabineyi teşkile memur: 
tim. 

Allaha ve Yugoslavyarun »-· 
tikbaline güvenerek bütün 'Y&· 

tandaşlan ve memleketin ;c1are 
amirlerini krala ve vatana kar'. 
şı olan vazifelerini ifaya dawt 
ederım. 

iKi Nal PIERllB 

Günlerin Peıimlen: 

Büamlarm 
liellgatl 

lııgilizlerin §imdiye kadar Aı •• 
k~da.ki harp 7.ayiatJ 3, • bini gec
mıJ or. Buna mukabil ltalyaıı1an 
zayiatı 180 bini esir olmak üaert 
200 bini bulmU§tur. 

Afrika harbinde İııgiliz ve ltaı 
yan zayiatını bildiren bu rakamı. 
arasında nisbetaizlilı: o kadar bi 
yüktür Jti insan birdenbire inaı 
mak istemiyor. Halbuki bu ra 
kamlar hakikatin kendiBidir T 

sebebi izah edilince i§in içinti 
bir mucize olmadığı da kolay u 
18.ffılır. 

1 - İtalyan 88kerJeri ıwtJeı 
mek :iatemiyor. İtalyan e.irlerini 
cokluğu bundandır. 

2 - İngiliz ordusunını mocler 
iliihlan İtalyan aillhlarma 1llf. 

beUe keyfiyetçe faiktir. Bu fa 
kiyet sayesinde togilhler aagar 
fedakarlık ile İtalyanlara uaırı 
t lefat verdiriyorlar. 

Maresal Gra.zyaninin Wtfa et
Uril<.'rek )erine Afrikadati ıw. 
yan ordusunu Alman k1llnanclllt
lannm ellerine verihnetıl Ae ft. 

ziyet değiştirilema. 
HMta K~aj• 



_ - , .ını:r 2s lKAltT ıeu 

agoııa~ia~akl 
~ll:Qmet darbesi 

lıin. geçm ier 'c yeniden har
be ı9tiı<.i.~ ctnll:.leraı. 
Bu~n Yugosıavya.da sıWı al

tında sekiz yüz bin asker vardır. 

Şemseddin Günaltay, 
konferansını verdı 

ikinci 1 HAdısa er t1rası 

Çırna-A 

Viyanada üçlü paktı imzalı. 
yan Yugoslav nazırlarının Bel
grala. döndllkleri gUnUn akşamı 
Yugoslav paytahtmda belki de 
hiltiln Avnıpamn mukaddeıatı 
üzerine hikim olacak bir hükQ· 
met darbesi yapılmıft,ır. 

Bu hldiee cereyan ederken 
Alman ıueteıerf YugOllavyanm 
ıiçHl pakta iltihakını tu tekilde 
sellmlamalctayddar: 

.. Yuplavya, yeni Avnıpanm 
bu arkadqlık ailesi içine hoe 
geldJıus." 

Eaalen bu anl&§m&llm miU .. 
tin arzuau hili.fına imzalandığı 
g61en haberlerden a.nla§ılmakta 
ıdi. O kadar ki halk eski hUkO· 
metin hareketine kar§ı bUyID. 
bir infial göetermif, hattl Viya· 
naya gidecek tren için makinist 
bulmak güç olmU§ ve dönüt giz
li tutulduğu gibi tren de Belgra
da dört saat geç gelmfftJ. 
Nuırlar Viyana.dan geldikten 

sonra rece yamı aaat 2,5 da 
genç kral ikinci Piyer idareyi 
biuat eline almıt ve niyabet he
yeti iltifa etmip.ir. 

Bu darbenin evvelce ukerler 
tarafmdan tertip olundufuna 
ş~phe yoktur. Fakat o kadar iyi 
tertipedilmittir ki defifildik hiç 
kan dökülmeden huaule plmit
tir. Genç kral malfım oldup U· 
zere Kral Alekaandrm otlludur. 

Kral Naibi Prena Poıtln kan· 
s~yle birlikte kaçbf1 haber ' J
rildiği gibi blr rivayete g6re de 
Naip öldUrUlmtlftllr. FAJd nuır-
lu tevkif olunmutludır. 

nu inkrllp k&?'flsmda akla ilk 
gelen 81 a1 §Ud&Ir: 

Ac;.ba şimdi, sabık bafvekilin 
imzalamış olduğu Uçlü paktın a· 
krbetı ne olacak? 
hfıdi:elerin delaletiyle buna bir 
cevap vermek lazıtr.geii.rse yeni 
htikfünetin yapacağı §ey, t· s:iik 
etmemek suretiyle bu anlaşma· 
nm meriyete girmtsine mani ol
maı.ttrr. 
~en hidiflelerin aeyri de bu 

deği§ikliğin nasıl bir tesir hud 
ettiğini gösteriyor. 

Bu bilyük bir yekundur, ve or- (Ba.'J tarafı 1 incid"". 
dunun eı! büyük kısmının 1sküp Son cihan harbinin her glin a.r-
vc Manastrr havnlismde toplan· zettlğt yeni ve ~ka ba§ka man
nuş olduğu anl~ıJmaktadrr. zara ve vekiller lnaanlarm uabı 
Bunwı manası şudur ki Yu. üzerinde bir huzursuzluk tevlit 

goslavya çok genİ.§ olan hudutla.- ctm!ftir. Bu teesallriln vatandaş
rmın imkanınzlığml dll§tlnerek lanmız ıı.raaında görlilmeai pek ta
toplu olarak harekete ve lbmı bildir. 
olurea Yunanlılarla ifblrliiı ya.p Devletin tuttulu eiyaeet duru-
ınıya habztr bulunmaktadır. mund&n vatandaşlan haberdar et-

lcabettiği takdirde Yugo8la\ mek, part! genel merkezi tlırafm
orduau Yunan ordusuyla lfblrli- dan faydalı gl>rUimUt ve bl' usus 
ği yapacak ve ilk hamlede Ama- un Ankara ve letanbulda ifası şe
vutluk lıini tutiye için Elbuan refi. bana babşolunmu§tur. 
- İfkombl istikametinde hareket Tül-kiye cumhuriyeti kunılduğu 
edecek ve bu taanıısu ile tfmdi gündeo ıttbaren takip ettiği si. 
Arnavutluktaki İtalyan cepheai. yııset şartlnrmı değişmez bir esas 
nl rertden çevirecelc ve Tiran Ü- olarak kabul etmlştir. 

memleketlerin hürriyet ve iııtlldA.l
lerlne '\"eda etmeleri zarureti ha
sıl olacaktır ... 

Hatip bundan &0nra hüniyet ve 
tstlkl.Al mefüumlannı kıea.ca izah 
t:.!tikt n sonra demiştir ki: 

••- ötedenberi memleket.imiz 
hakkındaki duygularını, ihtirasla -
nnı eaklamağa lilzum görmJyen 
y a p t ı r d ı k 1 ıı r ı harita-
larda tahayyül ettikleri Y e n i · 
imparatorluk hudutları içinde Tür
kiyeyi de diğer memleketler gl • 
bi, göstermekten çekinmlyen Mu -
solinl ltalya.smm barekltı TOrki -
ye cumburiyetıni bu lhtlrua kar
ili tedafüi bir vazıyet almağa 
mecbur ve sevketmiştlr. aerinden ltalyanlann Draç :1e Hilkümetin memleketi tınar et -

muvualumı keeecektir. Bundan mek, büyük inkılAbın icap ettiği :MusoUnl. açıktan açığa eekl Ro-
SôllJ'a cepheden yapılacak bir şekilde geniş hamlelerle ilerleme ma imparatorluğunu ihya edece. 
Yunan taarnızu ile Italyanlar admılannı arttlrmak için hem i - ğinl ileri sllrüyor. Bu tahayyülü 
ınahvolacaJdardır. c;erldo ve hem de dışanda kat'I daha canlandırmak ve ltalvanlan 

Bunlar dtlfUnWdilfü için Vi- bir t!llkünun teminine ihtyaç var- bu gaye etrafmda toDlamak malı:
yana g&ilfmelerinde Yugosla" dır. sad'llı güden M'usollnlnin Ama-
lara bazı ımtiyular verUmitti. Cumhuriyet hUldUnetinfn dahil - vutluğu işgal edişi, gizliyemedi,:ı 
Yugoelavya cenubi Sırblltanda de böyle bir siyaseti ne kadar bu alyueti filliyat sa.huma koy -
Alman taarruzunu karfllıyae&J< muvaffakıyetle tatbik etmiş oldu- mak azminde bulunduğunu göster. 
ve ltalyan iıinı tutiye edece.; ğunu hepiniz bilirsiniz .. Harici si- mlş oluyor.,, 
vuiyetteyken diğer cephelerde vaısetini de aynı şekilde mu'\"affa- Şemsettin GOnaltay. bu harpcil
memleket mUdafaumı brraktıgı kıyetle tatbik etmek ve istenilen yanc emeller kal'§ısmda bütün 
zannolunmamalıdrr. Memleketın sulbü sUkönu temin etmek için tOObirleri almıt olmakla beraber, 
şimal kıamılarrnda \"e bilhassa de, yakm komşumuz Sovyet Rı:.s- memleketimizin yalnız Yunan it
Bulgarietan hududunda çok bü· va ile ve diğer bir ~ok devletler- tüakına güvenmesi müınklln ola -
rUk tabif Arizalar vardır. le snla.şnıa vapmış. ademi tecavü: mıyacaimr eöyllverek İngiliz tttt-

ALM.ANY A. tşçt ARIYOR mi!'!aklan imzalamıştrr. !akını imzaladığ'rmm bu itttfüm 
Almanya ı~I altındaki mem. Hiçbir milletin toorağmda gô.zü şimdiye kadar ateşin Yakın Şarka 

ıeketlerden amele tedarikine bak olmıyan, hiç bir m111ete kartı kin. intikaline mani olduğunu fakat. 
maktadır. Franaadaıı her hatta husumet hisleri beelemiyen Tür - bu Udifıelerln lnki!faf ettt.-ı ııradl 
1500 amele istemektdir. Halbu- kiye için bu, t&btı ve zarurl bir mlhvercUerln evvell Akdeniz ve 
ki Franaa sanayide olanlan $İ. siyasettir. A vrupaya inhisar eden bu emelle
raate almaktadır. Zıd ola.n bu 'I'Urki'"e cumhuriyeti bugttn de rini nihayet Okyanus ndalarma ve 
iki tedbirin neticesi eayanı aıa- a\"llt 11l~etl aynı Mlllimlyetle ta- Amerlkaya kadar teşmil etmek ni-

kİo ve~ cthıın sulhıınun temini i. yettnde olduklarını söylemiş YC 

=RİK.AN TAYYARELERİ çi~ çalışmaktadır. Fakat vatan· demiştir ki: 
ORTA ŞARKTA ıiaşlar. bi7Jm bu halisane ve sulh- "- Şıı saatte Berlinde hirleşen 

Orta Şarktaki İngiliz hava cüynne emellerimize rağmen harp Alman ve Japon ricali, eUphe yok 
tehlike!!! bur,ün meml"ketin kapı - I 

kuvvetlerinin İtalyan adalarına smıı kadar dayanmıştır. B • 
tia.ITUZ etmekte oldukları haber Vaziyete bakılırsa öyle görilnü- eledıye faa' ı• vet•ını• 
verilmektedir. yor ki yakında tarihin çok acıklı 

Almanların bu İtalyan adala- bir trajedisine şahit olacağız.,, • 
rma hava birlikleri getirerek SU- Hatlp bundan sonra mihver el- gö S eren ser RI 
veyşe taarnız ettikleri ve Mısu l aseti ve tııçlil paktı mevzuu balı- :J 
ile Yunanistan arasmdaki nakli- sedere!t bunun gaye lnl ve mııhi
yata mani olmıya çalıştıklan yetini iza.h etmiş ve ezcUn1le de.. Bugün İnkılap 
malQmdur. nıiştir ki: 

İngilizler de Alman bava bir .. _ Milletlerin haklan meenı Müzesind e açılıyor 

ki, bu meaelenln mnzakerasiyle 
meşgul olmaktadırlar. 

Becıerfyetl b1r koyun sUrüsU gi. 
bi çenber içerlsine almak, tahak
kuku mUmkiln olmıyaıı btr hlilya
dan başka bir ~ey defildir. Biz 
momleketimlıi harbe sokmak lete
mlyonız. Fakat bizim 11ulha mc:
buUyetimiz kayıtsız ve ~rtım: de
i;ildir. 

Biz sulhu seviyonuı. Fil.kat bir 
Hartla ki: başka memleketlerin ln
sanlarmm da biztm hllniyetlmlze. 
istUt1ll ve bUtOnll.lğilmDze bUrmet-
1tlr olmalan Jbnndır. Buna uy
madıklarmı ve 'riayet etmedikle
rini hlaettiğlmlz gl\n, bugilnkil 
Tllrk ordusu kardPşlerlnJn '1lkııek 
mlııallnl daha ısereflı ve da.ha fark
lı tatbike kadir ve bazrrdır. 

Asırlarca latikllli için didinm.it 
olan bir millet, ula esarete ta
hammfil edemez. Onun için mu
kadder olan sldbet her zaman 
bUr ve milstakil olmaktır. Bizim 
krtedlğtmlz ıey ne te11lim olmak 
ve ne de uşak olmaktır. (Şiddetli 
alkışlar.) 
Tarihın karanlıklanna g&nnıen 

devirlerden biri bütün milletlere 
efendilik etmiş olan Türk, daima 
ve daima efendi y&.§Jyacaktır. (Sil
rekll alkışlar.) 

HaUp burada Gelibolu yarmıa -
dumda Tlirk k.ahramaııl&nıun u
mumi harpte yarattıiı eehamet 
manzaralarını taavir ve Türk kah
ramanlık destanını anlatmıf, te
cavüzden korku milletlerin dai -
ma tecavüze uğrayacağını, en bü
yük kuvvet ve kudretin tecavilze 
uğrayacak milletin kendini müda
faaya azmetmlf ve tedbirlerini 
almış bulunması lizım olduğunu 
söyledlktt-.n sonra, bunun milsoct 
vo menft iki misalf olarak Fran -
sa ve Yunanlatanı göeten:ıı.it. 

, Fransanın izmlhl§.tindc smr! mü
cadelelerinin mühim roller oyna
dığını tebarüz etUrdiktcn E-Onı-a 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 
''- Türkiye Cumhuriyeti ku

rulduğu günderıberl dirayetli lda -
reııl eayc.'llfnde memleketimizde hiç 
bir zaman emif mücadeleleri ol
mamıştır. Türk milleti tek bir vü
cut, tek bir gaye arkcıımdan ko -
§an müttehit bir millettir. 

Dün gelen teıgrafl 
lavyada. bir gün e . ıe 
hareketlerin tarnaın1~ 
lan bazı haberler ~ 

Yugoslavyada bır" 
darbesı yapılarak pıett 
ra askeri bır nUl<~, 
kral naıbi PreJl.S ibl 
ne tahtın hakiki sah 
kral Piyer geçmı§tit· 

Bugünkü yugoela 
si ola.n ve Sırpl~; 
sevılen Kral Al kil 
dUkten 80nra ya,şı 
için babasrmn tahtın' 
Kral Piyer ben~ Oll 
nı doldurmamıttl!· eli 
mili! bir Sırp teri>!& 
Piyer, amcası Naı~ 
ve onun itimat eyi 
tin son günlert°k 
rarlar karşısı~ 
duğu ıstırabı • ..ı~ 
Yugosl~vyanm ~!-t.JI 
frni kurtarmak ıçtJI 
mesi hakkındaki 
evlemekle. babaaasıı' 
ğu.nu isbat etnıit ff 1 
nan tedbirlerle de 

1 dtl§mUıs olduğu f~ 
kendisini kurtarıı11r 
olmU§tur. 

Sırp Kralı Pi>:t~· 
hUkfunet teşkili ıçırı İf: 
şana sali.hiyet vetıOtJdİ 
niz ve bava kuY\'e 
Sırplar, bu alına.J1 k 
nuniyetle karjıla 
tanın yüksek ın ~ 
rumak hwı~d~ i 
ey ediklerini bıld•r;ı.,, 

General D~· ~ 
nun eski ve teei ~ dl 
olduğu gibi ail~ 111 
lali uğrunda dai~nd· 
ön safında ~ ı 
Doşanrn böyle ın 
da ne7.aret sandAI 
diği kimselerin de 11 
fedakar olduk~~k · · 
istiklalini k~getdi~ 
pılmak lazun 
den bulunduklatl tU 

Üçler paktın~ 
vel yapılQ.11 .~ 

Berlın ve Roma radyo1an bu~ 
akgama kadar Yugoelavyadaki 
Mdiselerd "n bahsetmemiştir. 

likleri btilum.n.Jtalyg 1\1.va kuv ve h.ıtlı hiçbir Rbebe istinat et -
vetlerini bombardıman etmekte. mcden nagehan! bir hücuma uğ
dirler. Taarruza uğnyan F..odos- ruyor. Bu vaziyeıt k&l'§ıımıda yer
ta.ki Kaloto meydanı bunlardan yilzUnde hu%Ur ve .Ukön beklc.-mek 
biridır. İngilizler ayrıca Alman ı imklnı olma.sa gerek ..• 

lnk~ Kl.\ıe ,,. KlltUpbaııNUıde Bir~ ve blltUnlüğUmUzU 
~ 1 belodl faali t ~ ihl!l edecek hainlerin hareketle-

harbiye nazırnUJI ~ 
mesi ve erk~ bit 
ye riyasetinin. b~ dl 
yormuş gibi, va~ 
için lüzumlu ge yl~ 

Berlin her halde bundan mem
nun değildr. Dğer taraftan Lon· 
drada Çörçilin söylediği bir nu
lulda l:ngiliz görüşünü Jzah et· 
'Ti iştir. 

Bulgar radyosu H,15 de Yu.. 
goslavyadaki değişiklik ha.beri· 
ni yaymıştır. Bulgar eözcUıril de 
Bulgaristanm bu h&diae karşı
smdaki goıilşilnü izaJı etm~. 
Sözcü bu vesile ile Bulgaristanm 
~lü pokta sadakatini teyit et
miştir. Bu hidise de pyaru dik.. 
ka.ttir. 

hava lissii bulunan iki adayı da· Mihvercllerln bUyilk t.antanalar
ha bombalamışlardır. Bu ada- la ilin ettikleri yeni nizama g~ 
!ardan birinde Almanlarm deniz lince; bu benli% vuzuhla i!ade e -
tayyaresi i1Mü olduğu muhak· dilmiş bir esıuı değildir. Muhtelif 
kaktır. memleketler matbuatının. fikir a -

zır aııan ye ~ ve.:;n rlne k&l'Şr en 6üytnl' g'Uven.l.riıtt 
yatuıı gösteren sergi, bugün sa.at 13 1 bu milli birliğimizdir. 
den itibaren halka açılacaktır. Türk tarihi gösterir Jd, Tür!: 

Sergide belodlye faaliyetini göatc- mlleti ne zaman birliğini kaybet. 
ren muhtelit grafikler haritalar teş· 1 mipe, varlık ve lstikWinl ve bU
hlr cdllmektcdır. ' tünlüğünU kaybetmek tehlikesine 

dUtmtlştür. Ne zaman birliğine l!&

Ne l!emeıı ? 
Cevdet Pa§allm pek meşhur 

bir tarih kitabı vardır ki admı 
çoklan yanlış söylemektedir. 

nlm11, onun kudıd bavaa1 dahlU
ne ginnipe en müthiş kuvvetleri 
yenerek varhğmı plUhafaza ve ~ 
dame etmiştir. 

lnttil~ radyosu Afrikadaıı P'C- damlarmm bu yeni nizam hakkm
Jen en mükemmel av t.ayyarele- daki vazıl:ırma bakılacak olursa 
rinin orta şark.a. geldiklerini bil· bütün tl'.lnyayı muayyen de\'leUc
dirmİ§tir. Bwılann 8Ur'3tieri ıin hUkmi nizamı altında topla
saatte 600 kilometredir. Manev- ı:nak, iktısadi ve halt! killtUrel 
ra kabiliyetleri çok mükemmel· bir inhl.sa.r altına almaktır. 
dir. Top ve mak.ineli tUfeklerle Eğer böyle .hııe, bugüne kadar (Kasas-r enbiya) dememeli, 
mücehhezdirler. hür ve müstakil y~amı:ş olan , (KJSU-ı enbiya) demeli, 

Mlııt mücadele devreıııindekl gi
bi heyecanlı ve imanlı yaşıyalım, 
büyük tehllkele'r kal'§ısında Türk 
milletinin şian böyle bir durum 
o1ablllr.,. • 

almakta devam e 
yat zabitlerınin ~ 
zan dikkati ceJbet.ıll~ 
na Roka" nın bu il! 
karşısrnda ses çık 1 zan dikkati oelbeY ıet• 

DUn alınan h~~ 
tandaki bu mUtlıt'.: 
tirme hareketi elSt" · 
diğinı göstermiş ~ 
içinde Yugosla~Ul e 
tı hareketi teb ,, sırııifl 

''Çıma Roka 
cemiyetınin adıdır,~ 
ihtiyat ıruvve~ıe:e __,ı. ııO 
lann bü~ilk bır ~~ 

Romen radyosu da bu haberi 
ver:dikten sonra ka.blDıe balan
nm isimlerini okumue ve ~ ı 
bir milli kabine olduğunu aöyle
ai§tir. 

Belgrattan gelen haberler Yu
goela v paytahtmm bayram için
de olduğunu, halkm ael halinde 
aara.ya akın ettiğini göetennit
tir. Belgrat valisi tayin olunan 
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- Ben anladım onu~ Bu gell
olm de onun içindir. I.Aldn bu tek 
lifte o kadar ehemmiyetli bir 
nokta göremiyorum. 

Oaa Sevlyora111 1 

1 
Bir İngtUı 11111 ile bir T Arlı Q 
bürlyeHılala macerası 

Beni çok tatlı bir gUIU§le karşı. perver teşckkU1Uf1 ~ 
lamıştı. Yeni hastalıktan kalkml§ akıdeleri Y~~~e blJ 
gibiydi : lali ve birliğidır. utJıif 

- İyi ettin de geldin. Beraber zıd cereyanlara.. Dl 
sabah kahvaltısı yaparrz, dedi. lef etlere r~ğın~n ;rıııi• 

Fakat gelen yemekleri yiyeme - man zaman gos unt 
- .Aman Elizabet .. Ben senin 

General Stefanoviç bir beyan.na- lngilterede kalmanı istemiyor de-
me neşrederek demiştir ki: ğillm. Fakat va~ım beııden w -

"Halk krala bağldığmı isbat zlfe bekliyecektir. . . 
etmiştir. Nizam ve intizamın te- ı - Evet. onu ~a bılıyo:ıım ... 
mınini ordu deruhte etmiştir.'' j Fak~t. neden Elizabe~e bu., kıı-
NUmayışler esnasında en llİ. '!8r ıtimatsızlık gösterl.~orsun. ~ 

ya.de çalınan marşlar: "Ha.zır o- ger sen vatani va.zifcnı yap'!laga 
ıun çeteciler" mal"§I ile "Zafer • mecburaan, ben de rmna tabı ol-
bayrakları i~ri" marşı idi. ı makla mükellefim. Buna ~Upbe 

Yugoelavyayı koruyalım sö- etmemelisin. . 
Jlii herkesin ağzındadır. Bu söz. Sevln~dt"!l bilttln vtk11dilm 

müteveffa kral Alelaıandnn l!IOy. fuı>ermEişl'~:bet .. ~ ... tın ......... 9 _._,_., 
lediği CD IOD aözdilr. YurcsJay. - ~ uuı:ıı • t""" ııır.u. •• 
)'aya nim.eli kral Aleksaııdnn ru- - Doğru, pederim istemiyOt' .. 
lıu hlkiın olmaktadır. Aına dilştin 1d yetml§ ~da. 

Yugosl dan bu kada bir Jhtlyardrr. Ne kııdaT' daha ya-
avya ana r ~--·" kl Ondan ııonra. serM.fıt gıelen haberlerin hepsi budur. ı;.,....._ · 

YUGOSLAV ORDUSUNUN kaEll~betı. "'·-· .e~'"' n-
ROLO NE OLABtLlR ._ e ~-- nuA. ao:n 

Dün Balkanlardaki vaziyetten tekli!lerlnJ kabul etmişt!m. Yılba
ve Almanyanm hangi yollardan ~ında evlenecektlık. Bir buçuk ay 
:.-.:# d ile ı.--'·et edebil~ -.-akttmı. "Vaı'dı. 
.utuıa e ~~ ~ .... - Her gece beTal)er tiyatroya ıi-
~n ~tmıştik. Haml olan ye. diyor. aolabyorduk. 
nı vazıyet karşısında Yugoelav Bir gece, tam lcarşmuzdaki lo -
ordusundan ve bu ordunun mem- cada Füaverl görmJyeyfm mi? .• 
leketi ne şekilde müdafaa edebi- Filaver beni Ellzabetle beraber 
leceğinden baıhııetmek faydalı göriiıı~ dUrbllallntl btıe çevirdi 
olur: ve h~ ayırmadan balmıafa befla-

Yugoelavya &eferberlikte 32 dı EJtı:.bet de bunun farkına var
fırka çıkarabilecek imkan ve ka· ı!; ve: 
biliyete maliktir. Ordusu BaL _ M'adt. dedi. ld!Ddir o hep 
kan1ann en iyi teçhiz edilmiı or-1 bize bakıyor? ' 
dwru olduı!u gibi askeri de cesa- Yalan ııöyll}·eme7'dinı: 
ret ve kabrama.nliğı ile maruf· - B tışr ııel>"~iz deği1dlr, de-
tur. dim. LAltln merak edilecek ıey 

Yugoelavlar büytık h&rpte de değil Sonra anlatmm. 
memleketlerini eonuna kadar Jı~naver. rahat dunnuYor, kq, 
müdafaa etmi'1eı'd,j. Adrfyat~ göz işaretleri ile Elizabete ~det 
kadar yurtlarmı mUdafaa eden pilskürUyordu. Ellmbet tahammUl 
'1 skerler 1ıundılın n.pıurlarht. 8e. edemedt: 

- Haydi kalk gidelim, bari de
di. Rezil ol&e&fız. Kadm ~mdi de 
kaş göz itaretıeri ye.pmağa baş -
ladı. 

Eliıa.bet, çok doğru söylUyor
du. Bir &kandala ~ebebiy~t verme.. 
den c:t1analı: hayırlı idi. Yava§ça, 
tenef!tishaneye çıktık. 

Bir de ne görelim, Fila.ver. Ar
kamuıdan geliyor. 

Eyvah, bir rezalet kopacak de
rneğe kalmadı, Filaver, kendistne 
hediye aldığım plla kmta kmta 
yakl&§ll. Garibi şu ki, o gece Eli
za.bet de aynı ealla gelmişti. Yal
ını Ftlave-r, Ell.ıabetin Ş&lmdan 
haberdardı. Ellza.bet, aynı şaldan 
bir bat'kaemda bulunduğunu bilml 
yordu. Onu görünce ştiphm bUs -
btltün arttı: 

- Bu ne?. Der gibi yllztlmo 
bt.ktı. 

- Anlatırım, dedim. Şimdi Al -

1'UI ctettl. 
- Peki öyle ise, haydi çıka

lım .. 
Yilrtldük. FUaveT, krsaca: 
- llaaplaıprız doatum. dedi, 

Meapl8ıflrJZ. 
4• H .. 

Eliza.bC'ti tatmin etmeğe hnkln 
yoktu. SUkftnet bulmaıımı bekle
dim. Fakat kolay kolay kendine 
geleceğe benzemiyordu. Fazla hu 
ııuı oluşu sinirlerini bozmuş, bana 
olan merbutiyeU de buna inzimam 
edince. zavalh kız büsbiltUn tesel 

li edilmez hale gelmişti: 
- Ya diyordu, böyle ha .• Ben 

bunları mı görecektim?. 
- Elizabet. 
- Hayrr, hayır, bir tjey ııöyle-

me .. 
- Fa.kat beni dinle. 
- Duyııaydım inanmazdım. Bin 

şahit gelse inanmazdım. Fakat 
gözlerimle gördüm. Artık, ne din
liyeyim ?. 

- Ama hakikati blllyorsun. 
- Bilmek de istemiyorum. Her 

halde lehimde bir hakikat değil. 
dir bu. 

- Tamarnlyle lehindedir Eliza
bet.. 

- Seni tehdit ettiğini de duy. 
dum. Eğer bir alikan olmasaydr, 
bunlan eöyliyebillr mb·dl? 

Ben de ıılnirlendim: 
- Beni çok kmyol'8Un Eliza. 

bet dedim. Çok ha.ksızldt ediyor
sun. Benim hiçbir günahım yok .. 

Ağlar gibi, ıe11i titriyerek: 
- Perki Maclt, dedi. Şlnıdi be

ni yalnrz ve 11erbE!8t bırak. Bqka 
vakit anlatI?'llm. 

O geceyi, buhranlar içinde ge
çirdim. Ah ~ Filaver, beni ne ha
le koymuştu. .... .. 

İkinci günü sabahm çok erken 
saatinde Eliza.betl :ziyaret ettim .. 
İlk bakışta onun da bUUin gece~i 
ıztırap içinde geçirdiğini farkct
tim. Gözleri de kııanmştı. 

di. hareketlerinin ön etıı'if 
Anlıvordum, i~ni kemiren bir hislerle mücadele 

kurt, Ellzabeti hll'palryordu. Ben teveff a Alek~\ıı 
d" bir şey yemedim. Taraçaya çık bu teşekkülün bil,.- .:Ji 
trk. Gayet ciddi : ·· ·· t'" .,ırP'ı 

- Elizabet dedim, beni dinle - ru gormuş ur:klfll .,e ;11 
Vatanın ıstı -..At "' 

mek Jütfunda bulunacak mısın? sinde Kral Aiek~g " 
- Ht:r zamnnki gihi. mış o!.ı.nlar, svedrÜ ~ 
Bir türlü__ ıııöze başlıyıımıyordum. tinin battı hareke ~ 1 

o ?aşmı egmiş, 8U8uyotıiu. Cesa. ların, alınan karar,. · 
retimi t~pladım ve: lerini gözönündeO eJtBt 
. - Elızauet dedim. sana 1-ısaca dıklarını ve ınel?1 dl 

seyahatimi anlatacağmı.. wnl .. diiJ<letl ~ 
G 1 b z u gor bw 

em ye indikten sonra bqıma 1 geçmiye amade ı 
gelenleri birer birer ve nlaverln yantıkları hilktlJll; 
yaptıklarım anlattım. Hiç bir §ey meydana vurınu.Ş et ,J 
sormuyor, sadece dinliyordu. Ben Son gelen ba.befl';~('tll 
hep yüzüne dikkat ediyordum. Yugoslavyayı ~ ill 

Ellzabet hikAyenln lehinde bit- harekete geç.tiJ<Iert;~t 
miyeceğlni anlayınca derin bir bitlerınin içtırn~1·\uıtııı 
nefes aldı. Yüzüne renk gelmişti. ni bildirmekte ve 3111,oe ~ 

- Beni affet Macft dedi. Ama vatan için emre teditP 
duklarmı ilan e. 

hak da ver.. te kted·r · rme ı . y-"' 
Ellerini yakaladnn, kendime Sırbistanda, tl;;i 

çakt im ve pannalı:larmı öptüm. ve birlik ha.rekebı·rti~ 
Sa.çlarnnı ok§adı ve: e 

y lb k'"· dedi. bu blitUnlUk " • Jelt t 
-

1 aşr Y~. :9ryor öldürülen }{ral ~cirt '"' 
·• len Baş .... ekil Pa.5.1 rıılı.ıı1't 

Yrlbqmda evlene<'eğtmizi eöyt.. nna ıerkettiklerı .. ..:ıtı1l 
miştlm. _;ırt dOP' f 

O gttn bir çok merasim vardı. ğı ve yaşıyacDt>·" 1'· 
Eğl~nce programlan vNafre.. -~ 

En yeni elbiselerimi giyerek 
hedivelerle Ellzabete trlttim ~
ni şt'n bir yllzle k&nJılndı. Fakat 
bakıPlarm·n derinliklerinde gene 
bir keder izi vardı. Odıısma gittik, 
Bir tomar Z3.l'f uzattı: 

- Bunlar ne!. 
- Oku •• 

(~ mr) 



Dün bakılan ihti
kar davaları 

Bep1ctaşta bir kömürcü dükkinı ile Mİsırçar§ı· 
smda iki baharatçı bi rer hafta kapablacak 
Galatadı.ı. kundura malıJemesi f malı yüksek bir fiyata. çıkardık· 

sa.tan Ali Arar, kilosu 120 ku.. larmı sabit görmüştür. Ce!ndl 
ruşa satılmam limngelen bir ve Sıtkı 25 er lira para ve birer 
cins kundura çWieini 160 kuruş- 1 hafta da dükkanlarmm kapatıl. 
tan satmış, yakalanarak adliye- masına mabkfım edilmişlerdir. 
ye \-erilmiştir. Samoel Saporta beraet etmiştir. 

ODUN MUHTEKlRJ CEP FENgRt MUHTEK1.Rt 
Be.5iktaşta odun deposu işle !stiklil caddesinde tütüncülük 

ten Adile adında bir kadın, kilo. yapan Rıza adında bir İranlının, 
su 2 kuru§a satılması lfızımge· pasif korunma tccriibeleri srra
len odunu 100 paradan satmış, sında cep fenerini fahiş fiyatla 
ihtikAr suçuyla verildiği Beyoğ- 1 sattığı anlaşılmış ve asliye ikin· 
lu asliye ceza mahkemesi tara· ci ceza mahkemesi tarafından 
fmdan 25 lira para ceza ve bir dün 15 lira para cezasına mah· 
hafta dükkanuun kapatılması h~ım cdilmi~r. 
cezasına çarpılmıştır. DEM.İR TAC1RlN1N 
BAHARAT MU.HTJ:..."KlRLREl 

Zincirleme suretiyle baharat MUHAKI-.."MESt 
ümrinde ihtikar yapmak suçun- Asliye ikinci ceza mahkemEı6i 
dan yakalanarak asliye ikinci dün bundan baska, birkaç gün 
ecza mahkemesine verilen Mısır evvel demir ihtikarı suçundan 
çarşısında baharat taciri Sa • te\•kif ettiği Galatada demir ta. 
moel Saporta ile Cem.al ve Srt - ciri Baki Tencanm muhakemesi
kırun muhakemeleri dün bitiril - ne başl~mı~tır. lddiaya göre 
miştir. Baki T<.'ZCan belediye mezarlık-

Mahkemc, Sa.moel Sapoıtanm lar müdüriyetine 2.1 kuruştan 
bir çuval yeni bahaı·ı Cemale satılması Jazımgelen k<l§ebent 
normal fir~tla sattığını, fakat demirlerini kilosunu 40 kuruş· 
Cemalin bunu 12 lira kar alarak tan satmı3tır. Maznun inkar et. 
kardeşi Sıtkıya devrettiğini ve miş, muhakeme şahitlerin cclbi 
iki kardeşin böylece elden ele • için talik olunmuştur. 

Fiyat mürakabe komisyonu 
Dokuz ıhtikar suçlusunu 

dün adliyeye verdi 
Fiyat murakabe komisyonu dün 1 kah\.'\mill kilo.sunu 190 kuru.,a sattı· 

tekrar toplaomı§Ur. ğından), Ordu caddesinde 13 numaralı 

DUnlıU toplantıda !ıyat mUrakabt: Kutusaray sahibi Nikola oğlu Tanaş, 
bürosı.ı haklarında ibtikAr takibatı tıılmtcn pahalı sattığmdan) Tünel) 

açılan muhtcUC eııha.sa ait ı.ıoııyalar 
tetkik cdllmJ§ \'(' suçtular Rdllycyc 
verilmiştir. 

B.Jya7.ıtt.a. Kovıı.cılarda Reva1,1ş çc)e· 
bl sokağmda Taha.bozmacı (biırda de. 

miri fahiş fiyatla MUlğmdan), Mah 
mut~ caddc.st 91 numarada Horoz! 

mağazası sahibi lzak Dcnıevl (met· 
resi 45 kuruştan pijamalık kuma§Dlı 

85 kUM.l§n sa\tığmdan). Mahmutpaşa· 
da 1:0rapçı hanında 5 numarada Ha. 

yltn Taıabiyan (danteli yumağml fa. 
hiş tiy&Ua sattığmdan), Eminönü 
Balıkpazan ~ı yağcı L<ıka o( 180 
kuru_şluk kaymağı 260 kuruşa sattı· 

ğmdan), Kapalıçal'§lda Razazlarda 65 
numarada Ohannes Çodoocı \I<"il<>o 
ipllkl-m fahlıı fiyatla eattığmdan), 

Arp.1cılarda 11 numarada Mehmet 
Tan. (yan yarıya nohut kanştrrılmııı 
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caddesınde 82 numarada ziraat alttı 
salan Memduh '(50 kuruşluk pulluk 
kookiltırinl 90 kunl§& satt.ığmdan ve 
50 uruş üzerinden fatura verdiğin. 
den), TB§çılaida yağ ıskelcsinde Yor• 
s·ı CivırDGpulo (F.Jlbtt fiyatla sabun 
sattığından). 

Ayrıca, ihtikar ile mtıcadele için 
kurulan !ıyat mürakabe komlayonuna 
180 liralık daktilo maktncsinl 350 U· 
raya ttatmak lııtiycn Jan Salaha v~ 
mahdumları da. adliyeye veri.imiştir. 

Altın Fiyatı 

.Altın fıyaUarı ylikselmektc devam 
etmektedir. Dün, bir altının fiyatı 25 
lira idi. Bir Reşadiye altınının dUnkO 
fiyatı dac 2f,90 lira idL Külçe altının 
&ramajı ise 3,27 liraya sntıımı§tır. 

S - V.ı\lDT '8 KART 1941 

ı M~~r'!..~~~ y~m 1 
aor1p dlt;~d~llçe: 

§ehrimizde kalacak Berlın 
Hafızamm Yokluyonıs. Vu

kuat takvımini: bir kere da.ha 
zihnimizden geçiriyoruz. Gorü
yoruz, ki tatlı, acı. lngilızlcrın 
i)Ütün söylediklerim, zaman. hıc 
yalanlamadı. 

Şehrimisde l ı.;tuıınn MOna't'!ta.t. V~· 

lr:ll1 Cndet K"r m ln<"edayı, dun de taşınıyormuş '· tetk1kk:rlne dPV(lffi 4'tDUftJr, 
Vekil. dlln De\•lct DenizyoUan u· 

mum mildUrlil~u:ıclc 'te mmtaka ıı. 

man reiallğinde mqgul olmuııtur. 

Vekil, gazetecilere, bugUnkll dllnya 
ahvalinin icap ettirdiği §cldlde ı~ıe. 
melerinl temin maltsadı ile vektUetc 
bs~lı mUeııseııelcrdeki tetkiklerine bil" 
l>aç gün da!ıa deVam edeceğhıl eöy· 
lemJ~tir. 

Sokakta bir çocata 
tecaylz eden 

Bir sabıkalı 
mahk\ım oldu 

l{egork adında bir sabıkalı, geçen• 
leroc, Kumkapı civarında kafayı tüt· 
stllcdikten sonrwL, yolda Anastaa adın· 

da oir ç:ocuğa tcsadllf etmiş, kend'• 
mnc musallat olmuştur. 
~tas ııldırmaml§, bu sefer Ke

ğork bıçağını çekerek ilzcrtoo Beldır 
~ • .rokakta r.orla kendisine tccavliz 
etmek istemiştir. 

Fakat sarhoş mUtecavız, gUrUltUye 
~tl§crJcr tara.tından maksadına mu· 
va!fak olamadan yakalanmış, karnko. 
la götürWUrkcn de polis memurlarma 
hakarette bulunmuştur. 

Suçtu bunun üzerine asliye yooincı 
ceza. .rıualıkemeeine ve.rllml§, diln biU
rflen ınubakcmeei 80Dunda da l ay 9 
gün bapae, 35 lira da para cezasına 

mahkUm edilmlftir· 

Vilayetteki dünkü 
toplantı 

Paraşüt denemeleri ve pasif 
korunma teşkilatı etrafında gö· 
rüşnıek üzere Vali muavini Ah. 
met Kımğm başkanlığı al tındn 
bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda teşkilAtm hazırlıkları ve 
yakında yapılacak paraşüt dene· 
melerinin günleri üurinde görü· 
şülmüştür. Paraşüt tecriibel~.fr 
nin ne zaman yapıla.cağı henüz 
belli değildir. 

Aktarmalı biletler 
4Niaanda 

Tek bilet sisteminden sonra 
tramvay idaresinin hazırladığı 
aktannalı biletlerin de tatbikine 
dört nisandan itibaren 00.ŞlQ.lla~ 
eaktn:. Bu h~ iça.bedeh ;ha· 
zırlıklar ikmal edilmİştir. 

Dünkü ihracabmız 
Dünkü ihracatın yekQııu 650 bin li• 

raclır. Dün muhtelif memleketlere de· 
rl, halt, nv derisi, sueam, luztu ve ta· 
ze balık satılm~tır. 

-<>-
Acıklı ölüm 

Silivri Ortaköy Ba§öğrolıneni Ha· 
lım ı;;Uncrsln refika.ııı At.ıtet GClncnıin 

uğradığı baııtalıkt:an kurtulamıyarak 

Çar§3mb:ı gtlnü hayata gözlerini 
yumduğunu teesSUrle haber aldık. Al· 
!ahtan kendisine rahmet, kederli ali<'· 
ıılne eatıırlar diler!%. 

Telgraflar. Alman hükumctı· 
nin, "Bcrlin" den "'Viyana" ya 
taşınacağını yazdıl~. Scbebı de 
hava bombardnnaıılan imiş ... 
Doğrusunu isterseniz, ben, bu 

l1aberi, şaşarak ok-udum. Çünkü 
Berlin, ancak bir hafta kadar 
evvel, ('jddi bir bombardıman .. 
ne demek olduğunu ilk defa gör
dü. 

Ben o günkü lngiliz ve Alman 
tebliğlerini kaısılaştırm ıştım. 

İngiliz hava nezareti, "Ber
lin" e on bin yangın bombası a· 
lıldığmı söylerken, Alman rcs. 
mi tebliği, ancak birkaç düşman 
tayyaresinin, Berliıı merkezine 
kadar girebildiğini \•e çok yük· 
sekten uçmıya mecbur edildikle
ri için, zarar ve hasa~ olmadığı· 
nı ihildirmişti. 

Bu iki a)Tl dil karşısında, in· 
san, kendi aklının s~ini, mu· 
hakeme ve mantığının ışığını 
kullanmak ?.Orunda kalıyor. 

nkin diyoruz, ki acaba ışu lıı· 
gilizler. bombalarını ''Taymis"in 
sulariyle mi yapıyorlar, ki biç 
bir hasar veremiyeceklerini bil
dikleri halde, tutup on bin kum· 
barayı geli.ı;i gürel havaya seı 
piyorlar? .. 

Sonra yine diyoruz. ki pek 
yüksekten uçan birkaç tayyare. 
n~sl olur da on bin bomba atar? 
Yoksa bu tayyareler, korkunc 
birer hava fabrikası mıdır? E: 
ğer ·~birkaç tayyare" demekle 
halkın yüreğine su serpmek is· 
tedilerse, tam tersini yaptılar. 
Çünkü sığınaklardan çıkan hal. 
kın gördüğü manzara, bu, "bir 
kaç tayyare" haberiyle birl~in· 
oe, a~ızlarda efsaneler dolaşım. 
ya başlar. O tayyareler birer 
kan kalesi olurlar. 

Acaba bu biribirini . tutmaz 
haberlerin hangisi doğrudur. Jn
gilizler mi doğru söylüyorlar? 
Almanlar mı? 

Zaten bunu bilmesek de b.:u 
kabir haber, bombardımanın ço!~ 
ağır kayıplara. sebep olduğu.ı .. 
gostermiye yeter. Eğer bar..ıj _ 
teşlerini ~bilen tnyyarcle rıı· 
hayet birkaç tane ise ve ha". r 
azsa, o halde Alman htikum0 t 
merkezi niçın "Bcrlin" den 'Tı 
yana'' ya taşısın? 

Mesela: Geçen bahardanberı 
beş yüzlük, binlik tayyare ordu· 
lariyle hücuma uğrayan ''Lond· 
ra", hiç de böyle bir niyette de
ğil. 

Başlarında kralları, kralıçek·· 
ri. kamaral4iLM olduğu halde bü 
tün Londralılar yerlerinden b le 
kıpırdamadılar. Gece gündüz b·ı 
buqıık sene bütün akınlara. bom
ba dolularma. ölüm saıfa,nakl!ı.
rına göğüs gerdiler. Ne saı a~. 
larda oturanlar, ne kulübclero" 
barınanlar, çekilmek gü~IUğün,~ 
katlandılar. 

Her ay, o topraklar üstünde, 
bu yüzden can veren kuroanla· 
nn adları çıkıyor. Yarınki tn
giliz nesilleri, bu listelere gır~11· 
leri saygıların en bUyüğüylc a· 
nacak. 

İlk kuvvetli vuruşu yeryemez 
taşınmıya kalkanların. kendi 
çocuklarma bırakaca.ldan mira~ 
acaba nedir? .. 

Ben, bu iki hadise üstünde, yn. 
rınki tarihçinin büyük bir dik· 
katle uzun uzadıya duracağına 
inanırım. Çünkü bu iki .hadise 
de, iki milletin ruhunu, sinirleri
ni imtihan eden bir hal var. U· 
nutmıyalmı, ki bu imtihandan 
muzaffer çıkanın eline alacağı 
sehadetnaınc, millt büyü:klüğiin 
de muhı.m bir fermanı ola· 
caktır. 

Milletlerle sürüleri, biribirin.. 
den işte bu gmi imtihanı~ 
aymr. 

H9kkı SüJıa GEZGl"' 

ı_G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_, 
,'~- Par~_ı, geçkin 
kadına rağbet! 

G AZETELER.DE çıkan ev
lenme tekliflerinden bi-

rinde, şayanı dikkat bir kayıt 
gördüm: Teklifi yapan, bir deli
kanlı •.. Aradığı C§ de, bir gene; 
kız ... "Fakat, diyor. Eğer benim
le m·lenmek isteyen kadm dul 
veya ihtiyar."a, mutlaka paralı 
olmalı! .. ,. 

q,te buna şaştun. Daha doğ
rusu, insanların, evlenmekte ara
dığı saadeti, para.dan gelecek 

huzur ile temin edebileceklennl 
zannetmelerinc şaştım! 

Anlaşıldığına göre, parama, 
tabii malınmıiyetleri tel8.fi eda. 
cek. mtlhim bir "teselli., olacaiı 
fnrzedillyor ... Gerçekten öyledir. 
Para, bir çok eksikleri umaa-

(Lutf en saufavı oeuiritriız) 

Yırmı yıl evvılkı Yakıt 

Evet, ben bu oyuna. dahil ol
duğumu görüyorum. Hatta mı 
na eminim de .. Ah öyle anlar o
luyor ki kendimi tamamen bu in· 
ce kalb oyununa kaptırmı§ ol· 
duğumu hissediyorum.. Benim 
de bu kalb oyununda biraz olsun 
mesut olnuya hakkmı yok mu? 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

-ek sür'atiyle yukarıya fırladım. 
11 Norberlerin evinde büyilk bir 

faaliyet göze çarpmaktaydı. 
l~n birkac defa telaşla 

bahçeden geçtiğini gördüm .. 

Müstecirin vergisi 

Hem benim mesut olabilmem 
için o kadar az şey lfızım ve ka 
fi ki.. Doğrusu artık benim bu 
işte hakikaten bir hissem oldu· 
ğunu kendi kendime kabul cdi· 
yorum. Esasen Kristinin de be· 
nim bu işte yalnızca ehemmiyet 
siz bir seyirci olmadığımı anla· 
dığrnı tahmin ediyorum. 

Garip düşünüşlerim var be 
nim .. Zaman zaman, başka bas
ka şekillerde düşünüyorum. Da· 
ha demin Kristinin hiç bir şey· 
den haberi olmadığını ve niba· 
yet bir gün bağrra.cağnnı, hay
kıracağımı söylüyordum. Halb •. 
ki .n-..:ı• ·· 1 Kristinin her şc· ~ guze . imal' 
yi görmesi, anlaması iht ın 
den bahsediyorum. Jfomik doğ· 
l'tlSU! •• 

Fakat her halde ikinci düşü 
nü§Ümde haklı olmam icabeder. 
Çünkü Kristin gibi zeki bir :.ı· 
zın yekna•k maskem altınd~ 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

Hem benimki kadar dehşet 
veren bir çirkinin karşısmdn 
Gabriel gibi güzel bir simanın 
mevcudiyeti hiç de garip görül
memelidir. lşte bu manzara in· 
sanı bağırmıya. haykırın ıya sev
kedccek bir hal değil midir? 
Hem kimbilir, belki de Kristin 
nihayet benim bir gün isyan et 
memi, bağırmamı. haykınnam1 
bekliyordur. 

Vaziyet her ne olursa olsm1 
bugün için muhakkak bir şey 
varsa o da benim kendimi bu 
gönü! oyununa kaptırdığım ve 
adamakıllı hasta olduğumdur. 
Ben artık bu hastalığın sonuna 
bakamıyorum, neticeden galiba 
ürküyorum. Kendimi bir sevinç 
ile zehirlemekte olduğumu his. 
sediyorum. Bu hastalıktan kur· 
tu1mama, §İfa bulmama imkan 
yok.. Esasen ben de bu şif ayı 
dilemiyorum. 

Bu hastalıktan kurtulmak iste· 
miyor ve daima onun bulunduğu 
muhite koşuyor, onun teneffüs 
ettiği havayı paylaşmak istiyo
rum. Ben de iyileşmek için reh.i 
re !başvuran y,avalhların hali var. 
Oıiunla buluşmak için Kult:rey. 
!erin kütüphanesine deliler gi~ 
koşuyor, daima ondan evvel ge· 
liyor ve onu bekliyorum.. Onu 
her 7AJnan bekliyorum!.. 

Fa.kat onu bugün hiç göreme· 
dim. Bu, benim için öyle talı~ 
möl edilmez bir azap ki ... 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

Ondan ~ka da bugün hiç 
kimseyi görmüş değilim .. 

Oh. fakat kat'i kararımı ver· 
dim.. Bu akşam tavan arasına 
çıkıp küçük penceremden onu 
gW.etliy~im. Gabrieli göre. 
me.sem bıle hiç değilse onu gö
rüriim .. Hem garip, bu sabah 
Kultreylere gitmezden evvel ne 
saatçıyı camekarunın önünde ne 
de trb talebesi Jakı mekt.ebe' gi· 
derken gördüm. Kristin de evden 
çıkmadı. Her üçü de bugün ev
de kalmışlardı. Bugün onlann 
evinden. hiç kim.senin çrktığmı 
görmedım. Y alruz akşamleyin 
saat dokuza doğru o zamana Ica· 
dar hiç görmediğim bir şahıs 
geldi. saa~mın evine girdi. 

Evet, ben bu garip adamı şinı. 
diye kadar görmüş değildim. Bu 
kısa boylu adamın korkunç biı 
eli ve müthiş lbir ensesi vardı. U· 
rerindeki elbise gayri monta· 
zamdı. Başında viziyeıi kopmu"' 
bir kasket vardr. 

Kolunda meşine sarılmış bü
yük bir tahta kutu taşıyordu .. 
Bu adam bütün bu halleriyle 
bana. bir cellat yamağı himini 
verdi.. 

Norl>erlerin bu ada.mı bekle 
dikleri muhakkaktı. Çünkü daha 
karşıdan gôrillür göriilmez kapı 
önıtlnde açıldı ve içeriye girdik. 
ten sonra hemen kapandı. 

Ta.bit takdir edeniniz ki bu 
113Ziyettaı sonra ben de bir ~-

Ü?..erinde hastabakıcılarm giy· 
dikleri beyaz önlüklerden vardı. 
Birçok kereler kapının önünde 
nişanlısı ile alçak sesle, fakat 
hararetli hararetli bir şeyler ko· 
nuştular. Ja.k da Kristinin ki gi· 
bi beyaz bir önlük giynüşt1. 

Kristin pek telaşlı görülüyoJ'. 
du. Jakm onu teselli ettiği mu· 
hakkaktı. Bir müddet sonra iki· · 
si de sağdaki küçük pavyonun 
q.rkasmda kayboldular. 

Ben, bundan başka bir daha 
ne yeni gelen adamı ve ihtiyar 
saatçıyı, nP- de diğerlerini gör
medim. 

Bu şekilde büyük bir süki'tt i· 
cinde tam bir saat geçti. 
· Pavyonun alt katında sağ ta_ 

rafta ışık yaDJTia.kta olduğu pan
curlar arasında görülüyordu. 

Birdenbire bacadan mütlı 
siyah bir duman yilkselmi. 
başladı ... 

Ben, bu dumanı lbir akşam da
ha görmüş, yükselerek şehrin ü
?.Crine yayıldığını seyretmiş ve 
o müthiş koku)·u duymuştum. 

Bu gece ~r olmadığı için 
kesif, siyah duman öyle pek ko· 
lay dağılnuyor, o müthiş, taham. 
mülsilz, dehşet verici koku bur· 
numdan uzaklaşmıyordu. 

Sonra, pavyonun ilk katında 
' i pencereleri sıkı skı örten pan
curlar birden.bire açıldı ve bir· 
çok gölgelerin karattığı kızıl bir 
kan rengi içinde hayatımda o gü.. 
ne kadar görmediğim ve bir da· 
ha da göremiyeecğiın ve asla u· 
nutamıyacağım mUthiş bir man
zara ile karşılaştım. 

(Devamı 'Utmft) 

Haber aldığımıza. göre h\lkflmet 
yakında bir kanun ne,rederek hane 
apartman \.'C otellerde mUsteciren u · 
k1ıı bulunanlardan bir vergi tahsil 
ccrecektir. Bu sureUe ilı§aatm ~ 
ve mesken buhranmm tahfif! Qmtt 
ediımçktcdir. 

ıısa 
28.3.941 

&03 Ajans 19.JO Ajanıt 
8.18 Ham 19.46 Konn ına 

parçalur 19.l>O l'\luhteur 
8.15 l:"cmek 1}1lrlnlar 

Lbteei 20.lG Radyo 
u.ss Şarkı w Gaz.et~i 

türldiler 20.45 Tt>.rusll 
12.50 Ajan'> 21.SO Konu:;ma 
l S.OS Saz. e'>f'rlfrı '!1.4o Salon 
lS.%0 Kan,tk orkestrası 

program 22.30 Ajan!! 
18.03 Hadyo 22.4:> Salon 

s ... ·ıng orkestTll" 
Kuarteti 28.00 Cadı:ın 

18.SO Fasıl IK'ydi 

:E Cuma Cumarte. - 28Mart > 29 Mart 
:::ıt!' 
< ::ıcter: !9 .Rebiülf'\ .,,, 
....... ı-'n on: ıu Ka!lmt. fil~ • 

t ' -
• .ılillJcI Vaaatı l!:xaıı \deal l!J.aı 

(•uneatn 
6.M) 

do··.,ışı ı 
JI.24 6.~ıc ıı.11:! 

Öğle 18.19 rı.so lS.lD M8 
İkindi 16.5ı 9.22 16.Gl 9.%8 
Aqam 19.80 12.00 19.SI 12.80 
Ya~ı 21.M 1.1% ıus ı.u 

1-k 5.08 
~. 

9.40 15.06 U1 
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Yugoslavya da 
kurtarıcı bir 

nUkO net darbesi 

COrçil'!n 
beyana ı 

iş bankası lıisse- Yugosl~YJada oçla Açık ı 
darları toplandı '::in~m;:vr~:rn J~if 1Anc1ra, n (A.A.) - Bqyeldl Q5r

çll mubatazakAr tırkumm bugtlnkt) 
lOplanU.ında l.radeWğl nutukta Bel. 

mlltrr. TabU o1ara1ı yad tfıtekJdtl de baheetml§tir. 
(BCJf tarafı l incide) l '1'&dda cereyan eden 110D b&dilelerden Tevdiat yekOnu 3,698,974,87 lira ...ı~:~:,.-..~ tara1uıc1aa 

kArla 70,363,218,53 ıırayı buldu :..!:"=:.;.::-...:= :ı..ı~ eden YagoeJav hllkimetl de u- lııgillz tıqveklll Yugoelav ~ 
keri bir kabine olacaktlr. r1 hakkında JUDlan eöylemlftir: 

Valaa Zvetkovlo httktmetl tifltt 
paktı JmwaJamıttr. Fakat henllz "Şu anda aize Ye bQttlD memlekete 
alJBbet mecllsl tarafmduı tud1k ~erecek mllldm b&berleı1m vardır. Bu 
ohmmadığı gibi Ya«oelav meba- sabah Yugoalav milleti kendi nıbunu 
- ve a,.. mec&lerhıdm de tekrar bulmUfbır. BeJgradcla bir lhtl· 
18!lmeadftl. O.o için imza edl • lt.l olJDut ve d'1D lmzala.dıklan muka· 
ita J19kt Jaenttz kanan mahiyetini vele ile memleketlerlnln ,.ret ve JıUr .. 
..... deilldl Onun irin Yugoslav. ıiyeUııl atan nuırlar tevkif edllml.
yada vukua gel<'n bu değlşlldlk t.lr. 

AnDra, n <AA.> - Tllrtiye 
İ§ BankulJlID hJıııı8edarlar alelılde 
ve fevkallde umumi heyetleri bu
gUn öğleden eonra banb. idare 
mecliıll reıl8l Ahmet Nmlml S&y -
manm reisliğinde ve htlkib:Det ko 
milerl husu.runda ı.ma mnuml 

bulmuetur. 
~ lHO )'dl 1ltsmnhl 

gM!eıı karpbklan ..n JıAr &7nl 
diktan BODra L082.3811i.10 lnMbr. 

._,......, 1-.1 lbDo9ftl we.. re ~ 
lmU idlınJ9 ~ elmlfllr. Malp lıt ~ 
pıw N knc .... lılllmııte 19111 bal'em.... ._aa 

pUıı -- -- -- ...... .... Bu taiılial Jr"::J 
. HJaledarlar lmlmnl lw)etlaln ftr
dl'1 karara g6re 18 mmaanh b
ponlar mukMımnde t•mMDJ edm. 
mJt beher OG liral* hmeye aet 
olarak bir lira tAWZl edilecektir. 

k:wlg ile .... F1IR ... ..... tarifeler -
mlf'll'dlr. im ......... 

merkezinde 6lr8. ile toplanm11la.r
dır. 

l'eh!MINI' ....... ...... c&ttlr. 
Belpad. 11 (AA.) - KabJDe te. Her ım-

beddWO. b.pmtJe dısbUI bir mw1e ...... llJlllllllr.: 
kaıe~'a:ı.r IDllrNr de\·letlerinlıı btltb heeap- Bu vatanperverane b&rekeU mGca· 

lunu aHht ctmış oluyor. clelecl ve cesur bir milletin tevvam 
flmdl ne ollM.'1d<~ Yugoelavyada dotW'JııUttur. Bu mllleUD ırJmamdar 

Udlduı eline alan J.a\'\etler ~Hl ıamwı zatı mihver devletıerilWı -.. 
.-kil :bboJ ctmlyecf'ıldir. İcap e- Lrlkaları kendllerin1 memJeketlerbuı 
dene Yapslav milieU harp ede • ihanete BUrtıkleml§tir. 
cSUr. Jhı '\'Ulyet karpunda bl.-
dleeleıtn aJac.iı .. tlbmet Alman- Yugoslav vatanmm tamamı,et ve 
YaDm llue.kel *anma baiJıdır. , bUrrtyetlni mOdataa edecek bir Yu· 
\lmanya derhal Yu~oelavya öze. goelav hUkam.tbdn kurulıwumıı ttmıt 
rtae bleam ederek ba nwnWrett edeblllrlz. Ba Qmldlml aldlp Jıaber 
latu& edeblleeek midir! Biz bana lere iaUnat e~ B6yle bir bO· 
WunJn et.iyormı. Zira Pmdiye b- Jnllnet Brita.nya bnparatDrlutmnm 
dar ~)'ala ve BllJ~ bütUn yardmıma muhar olacafr g1bJ 
&lna A.lmaa erdatAI bl1hasM Y• Amcrikadan da mOmkOn olan bOt1lD 
......._ tuylk ve lsU1i ftla ha • mtlzaheret1 glSrecektır. 
......... 1ılr plia tberlndc çabf
_..... IJlmdl Yugoslavya birinci 
p ... geomJ.tar. Ba memlebıf;I & 
- etmek l8e tam .... ;reni bir 
Jludset pllnma lbtlJao göstere-
eeldlr. •Jte 1ılr plbm tatlllld i
cla AJmu onlawnaa nobaaJan. 
m O • ...._ - ol'Tns- 1ılr 
b§ .., meM!lesldlr. 

...... ba mlddet a.rfmda y._ 
a-lnJa orda9u YuaaldR De el 
Mtllll edene ilet, .. gl:a ~ 
.&nantlalrtald .....,... ........... 
tmlhıle;relıılltr. Dlt~r ....,._ Ya
.. ~ tag11s bnetlerl ae 
lılr taratt:an Yanm, dJier tanı
'- Yqoslay ordalanm llitl de. 
reeede yudan t.embdae lmk1n ba
lalllllr ve Abuanya ister istemez 
Ballıanlanla ..... blr harp 
ceplaeal De ............ ehlr. Bö. 
14'rtn Anuwathdda ıtaı~ llm
tanntA için :EalkanJan verdllt .. 
teııı Aban mDlet.lnl de ~ 
tir. Ama U8 

Kabine darbed 

ingilterede heye
can uyandırdı 

(Bas tarafı 1 ,,,, · ' ı 
mel bbsat CörçB ifade etmf§tir. 

CörçJI Be~ hAdllleelni. vat..'Ul 
Jarmm teref ve hllrrfyetfni !eda e
den nazrrlarm kcmılmuı tek
ltDıde tetalr etmig ve yeni h°"
iDetin memleket hllrrfyet ve ta.
mamiyetini müdafaa edeceği Umi. 
d1nt veren bir hldiae olarak telAk 
Jd eylem.ittir. 

HA.dfseyf mUtealdp hmesin me 
rak ettiği diğer bir teY de habe.. 

lngiliz lmparatorlutu ile mDtteflk. 
lerl YugoelaY mllletinlD davumı da 
keııdl mllfterek dava.an yapacaırıer 
dır. KaU safere kadar beraber ylrll
yUp beraber mtıcadeleye dnam ede-
ceflS.n 

LoDdıa, 11 (A.A.) - tnsm.z mı. 
bn.tuaklr partiollDlJl bir top&&Atmnda 
9ÖZ aöyleyen :BapekU ÇörçD. bu mıt 
lnmda Yusasl&vya h&cllaeleı1ndea balı· 
•ttlkteıı eoma. .A.tlanUk mubuebeal
Dl de ballilı mevzuu yapllUlf ft bu m~ 
bare!ıeniD bh-kaç ayda ıruepd•ca.ıma 
itimadım blldlrmlftir . 

Çö?"Çll deml§tlr ki: 

Gıda mac:ldeJerfmls, mOMmmat .. 
her Deriden .A.meıikan JUdmmun git 
tikı;e artan milı:daJ'larda blse varabll· 
IDMl fçiD. bu muharebeDID ka•nılma· 
• Jtmndır. Bu llUlhaNbe, dDIZ a.ttı 
kona:ı cemDerlne, adalarmus etrafı. 
- gelmek o.re FraDllUI ft NOrt"eÇ 

l&ldllerirıdım her gOn gl&llce kalkan 
...,...... .. dwı1••1tı pmllerlDe 

:z:::::r~:!~ 
Oq&mısun iki tarafmdaki bUyUk :ına .. 
letm hayatı menfaatleri JJe alt.kadar 
dır. 

~ bqka gQçltlkler Ye 

-.ıca t.e)ıJ!ke)r de Yardir. )lUftlta. 
Jd7etaaWder olm•kwzm yalmZ mu
Yaffaktyetler bekllyemeylz. lıluva.t.ta· 

ldyetıerl kabul etUllmlz tarzda mu· 
vattaklyetafzllklere de kartı koyma. 
la. dalma oldugu slbl, ha&ır oımaıı. 
)'JS. lıluvatfaklyet gibi muvattaklyet"' 
8iallk de gayreUerlmlzl tul&lqtır 

mabdır. 
ÇlSrçil, bundan 80nra, harp gayeleri 

hakkında muhtemel bir dekllraayon 
J&pılm&lt meeeJeaine temu etmlf ve 
demltUr kl: 

riıı Berlinde naeıl tarf1}anacağı- _ Böyle bir deklt.ruyoıı. bqtbı. 
dır. Zira .Berlinde Matauokanm 

ancak umumi hututu ile yapılabWr. 
ba Yeni Alman dlpkmlatik muvaf Killi bl.rlltl temin etmek Ye memleke. 
fatıyetl karştamda hayran kala- tin ett atını aran tehllkelerl kaqıla 
caiı DmJt edilmeJrt.e idi. 

Berllndeti Uk alr.IWJmeller J>l9 mumı mUmkUn kılmak tızere rtyaae-
1ljtnl kurtarmalı: arsuauııda oldu_ timdeki hllkOmet tefekk1ll edell be· 

tunu ve yediği darbenbı tesirini men hemen bir ııene olmUfÜU'. Bu hO. 
lnk&r etmek .iıltecUitn1 göltermek- lıdUMt, devam ediyor. Hiç bir zaman 
tecllr. buctlnkO kadar kuvveW te bugtlnkU 

------------·ı kadar Umltle dolu bulnnm?Ahk Kllll 

Afrikada 
blrllk idame edllmlf .. Jarnetlendiıo 
rllmiftlr. Büttln memleketlere, tehllke 
aatlDde h&relcet tarzı hakJcmda mı· 
l&I vermlf bulunuyorus. 

Hiıaeedarlar ale.IAde umumf he. 
yeti toplant.mda mtleeseeeain 17 
iDcl Jt yılına dair idare meclisi 
raporu Do mlirakipler raporu, 31 
birinclklnun blinçosu, klr ve .za. 
rar hesabı okunarak tasvip olun -
muttur. 

C. H. Part.i8iııi temailen top. 
lantıya iştirak eden Tevfik Fluet 
Sday idare meclisi raporu mlln&
sebetiyle söz alarak mlle18eeenln 
1940 ydı faaliyetinden ve elde et
tfğf netJceden hieBedarlarm iftihar 
duyduklarmı ~llyerek takdirleri 
ni ttade eylemJştir. 

İdare mecllısi raporunda da te -
barOz ettlrllc:Utf veçhile 1940 yı. 
lmda 'l'Uıtiye iş BanbsmdaJd 
mevduat heeaplan bfr yJI evveline 
nazaran 3 M9 914,81 Ura farlalrt -
lıı lSl.645.545.50 Hraya, tuamıt 
hE!$a.plan da bir yJI evveline nl9-
betle 1.185.098.ST Ura faslaldrla 
18.717.643.03 liraya ytlbelmiftir. 

Bu suretle Bankadaki tevdiat 
hceaplarmm mnumf yekftnu 1940 
ydr eon.unda T0.383.218.511 lirayı 

Müataltil Franau 
Aianaına •öre: 

Türk-Sovyet 
Dekliraayonunun 

minaaı 

Almanlar 

Te-nlata 1S nilan 19'1 tadıfn.. 
de başlanaeakbr. 1940 ydı lrA.rm -
dan ayrdaıı mlrtar ne buıbnm 
ihtiyat üçası ~.164:.580 lirayı bal • 
mUftur. 

ı 941 mtıraJdpHklerbıe Ali :e.r. 
lu ve Arif SayrJ tekrar seçUme
mlşlerdir. 

Himıedarlar feftalAde umumi 
heyet top)antmncla ile banka eeu 
nlzamnamellinhı bazı maddelerinin 
tadlH ba»Jnda idare meclilıl ra -
para w bu rapora illıllk tadil tek 
lltlerl obııanır mttzakere ectDmif. 
tir. 

Bankalar " d8\'let mtı-•ele -
rt memurlan barem bnmıu ma -
ciblnce ew nizamnamede yapd
mam icap eden bu tadiller umumi 
heyet tan.fmclan tMvlp ohmm111-
tar. 

TQltlantılarm 80lluada bu*a 1-
due mecMıll 1"81111 .ümet NMlml 
Sayman hi8Mdaıtar 1muml h~ 
ünde melld abdqlan hakkında 
izhar edilen takdirlerden dolayı 
tf1krua1armı beJaa etndlör. 

Japon harbiye nazın 

Berlinde 
Matauoka Yuso•la• 
muvaffakiyetinden 
Hitleri tebrik etti 

....., t'r (AA..) - D. N, B. 
ajamr blldld,Jııar! 

o1ap baıtcl 1117UsU. bir ,.. ..... &""l&I 

J'Qldur. llllW. ........ t.Dnll etmL. ve ~ 
ya lıılr MJrOmeıU blııal .....,....... len J&'8 
tıılıb4ı ıtbldmbll'l llU .... .. iktmat 111111111&:1111 
haDma •....U.. tmclbaD cıUaak lılr tir. Ba, 1aa:lll'I~!,; 
mDll 1ıMlk ...,........ .. .. kkGIGDI bıclaı' ·wıaaı ... ~ 
f.temelrt.eJdl. 

lfta yaJm& ..... t.elıedıtlllln ~ r:t,.tf!taıı 
k1 manam budar w tıbellmalJ'etl 1ıaDıo 

dnıdıır. 

~· , .... 
........ 11 (AA.) - Yal mlDl 

blltlk JtO!r9meU 1 - ..... ,,..._ ..... ~~. 
P&Jltald. .... ,aırtllmmdl lılr .,. 

,... lalDıledlr. flmııtl79 bdar lıDJle 
bir bal ıaraımaıılfUr. ~ 
DID bqbc& meriralerlnde o1dula lf1ıl 
- ..... ldlte1erlDde de ..._ .... 
lld1e ........... üal1, ~ 
•ıwrmm kiitt.ul rqe1ılıt içle !19111r. 
n.tul1r .....u. lmıla ••lreaat ,,. 
.em wt_... _,. eclm tw. 
ldllatta .................. a.. tarafta 
l!nlmllde lıQraldnıır ...,..... olllll ... 

Ja,m ~· Al&1IU'm IDQn. 
.. ini Plı9ta poıtNllld ~ 

·- ... ~. 119..ıeketıtıe 
tam bir dkOn htUdtm .nrmektedlr. 
.,.,... elllllt ................ 

......... 11 (A.A.) - ..,._ bil· 
dlrP': 

DllDkD IÜJl1bl - ....,. nC1ma7lfl 
...,.. elQlllltDln &alDde o&mulftur. 
Halk ..,.,.,. ,..,. •• ,.. ,...at 

RuQa. JWarolmD --· lıül'Cllsla MD>'lnlw 4IJ9 ~. 
Oh.-, ,_,. h- ftll' 

• ...... (.&.A.) - --- ~ 
blldlrlJW. Baıfcl19 nam Von RtiJeutaGp 

Alma. Jdlktmettnln dawtt tmed-
Türk Trakyauna ne BerHnt 1911ea sl1wetıe p1en 

IMceltıalira~ ·•11--=
Harekete geçilecek :~ =.. ııı;: ıı!:t 

_... Btll'flldm .... _,, * St 
mqenam bir DtbDaN olmuf ft ~ 
~~, 1 r •.4Jtpaelıy 

pl'Otmo .......,,. Ka'tplar Gdmat 
lm'ODk Mm•ler llmllf. ft ~ 
br. Ba .... lılllC* ~ Japd. 

........ l'I (A.A.) -
l'nı.uls ajauı bil~: 

Jıl»eteldı lerce dl'9ll. mnıtlret ..,....,,.. ....... .._ ........ ..,. 
Tllrıc • 8oY19t dekl&ıu7cmumm .. 

mulU bakkmda emlD ao.,.t lraJll&k. 
larmdan •ı•tıdekl maıomat almm11-
tır. 

Bu dekll.re.lyaı: 

1 - TDrldJıe1e karp dolrudan &JI 
n•·-a blr taarruza yani topnldarma 
dtlfmanm strmulne. 

2 - TUrk1J91l kendini mGddu ı.. 
çlD ~kete pçmeye mecbur edeCek 
dofnıdan dotnJya bir t.eJıcUd lladeı1De 
ıanıildlr. 

itte TOrldJW ~ 'NldU a.no. 
otlUDUD lıaMeUfi1 ••bep.U IUIDfa&t 
lalıalan,, tabirine bu ildncl nokta da-

~ püt ~ dafrfllade .u. 
man - ttalyan - Japon il blrUif ......, 11 (A.A.J - Bllpadd& 
ile alAlrldsr b41ttla me.eleler 8u yaprlaa u1c.t 'btl\:Omat dısıtıell ba 
rinde tun bir a6r0t JDGt.hakatı sabah ..at ild 1ıacukta ollmıftur. 
ha8!l Gian11tur. Preu Pol'un. Kent dlllı91Dbı lıemp 

Alman ba.riıcQoe nazın Van IUb na olan :acVCMl1te 1ılrtlkte _.,.ı..u 
bentrop ll1llllb.tt8ll IOm'a Japon terkettfll saımedllnlektıedlr. 
heyeti ıenııfbıe bir kabul resmi VIJA.)'8tJerdekt ~ ,..k...,.. ıı.-
t.ertlp eıtm!ltfr. Db malblat JOktnr. I 

-., t'r (A.A.) - D. N, B.: 11e1p9C1. 11 (AA.) - Aftla .Aju. 
Japon harte:lye nam llatıluıob • bfldlrtyor: 

31 martta Rama.ya mtlftmM&t •- Oenetal DupD 11tmcmçtn ~ 
deoellttr. NMll' :Ranada ~ lln lra de tefekktU eden blıılne memlelrette
lacalmtno • ld 1ı8ttlD lllyul fJrb.larm Dil..- mil· 

a.tla, 11 (A..&.) - D. N. B. mealllnl ihtiva ebMlde 'f'9 bir mtm 
ajamı bildiriyor: birlik hClldbnetl ma111,.um •"fl"'•Jr.. 

hil bul\l!lmsldadır. .,..,_ Uman1ep Japa:ı ı.aıtrıb'e nuın 11.aUaokA tadır. ~Y IDD1etlDID bAWD aı· 
Meriç vac.lial boyunca Türk Trakyur. Htt:lere apiJda.ki telgrafı çekmlt- ---- lrablDede teıauıa ecU•me~ olup 
tıa dofnı blecek olurl&na deld&ru- tir: ;;;..t. milletin mutJak Wmadmı 
yon muDhuıralı toprs.ll tecaTOsbe Y~ Oç tantlJ pakta 
taaUQk etmekle beraber dOfman t.e.. ilt:Daaid mtlwebetüe 8D eamlml baidı'.;.. ıırıetıopolldba ...S 
cemmtuertne karp TOrltqenm ,.,._ tebriklerimi takdim ederim. AlmaD Bılped. 11 (AA.) _ Blallrae tn· 
catı l.ılr mtldahale mubalrhk ld bu dlpknrfe!ntn bu mUftftalnye • IU lllrp OrtodDU k1l8e9l llllf ...ıro. 
dekJlt'&l)onun çe~ totndedlr. ttnf. Awupeda yeni ntwmm tM9 po!ltballe9! ID9Dde tıoplawü Kral 
raıcat TOrJdyenlD bmat UIJdlsl t.e1ı.. daUDe pek ziyade Jıadjm oı.caıı Pl19l'9 lıaraNtll ~ babm-
dit edUmeUI* Yunnn•eten• JU'dmı bnuUyle Hıa.mıı,wam. JllllllU'dll'• 
için olan mDdahaleld bu oeroeveye rtr Hltler fU cen.bl ?ermiltlr: a., metıı-.poUt IJa1lra hitaben 111 Kumandayı Almanlar 

ele alacakmıı 
_.. .. Z7 (.&.A.) - Bir buau8l 

ma. Ryle bir halde SoYy9tlerln .,., ~V)'UJll pakta !ltibakı mi .a.a.t ~: 
.lılllll blrllk, bOtOn lllJUl partner- 111 bir bar.Ut takip edloelded ıDeG. nuebedJfe keple bU)'Ul'dulmıus _ Tam 1llr ._. lırp kJSwl .,. mD· 

cıe:ı fedakl.rlıklar ıatıemektedll'. Hl~ .. hUldllr • .A.Q1k oıua bir .. , vana o da tebrtk te.Jıratmdaıl dolayı 8llldml Jet ~ ,..ıı bUaeda· 
bir parU. parllmentod&kl bQyUk ek• mezicar deld&ra.qoaun hedefi Alm&D surette Uıteımtlr ederim. Banun mu 99Cla7lat,,. ı .... u. ımmet et. 
Hriyetı ne mubatuak&r parti kadar ıan Botasl&ra 1rarp tehditte bu1uDa. AftUPl.D!Jl hakkanfyetU lıtzo tekn. -•-. - mfDettmt• putak b&r 

:muh•blr bildiriyor: 
!ıfal"etaJ GraaiyanlnJD lat1tuı AL 

ıtırada tatbik edilen tablyenln deği. 

pcet1 ve ttalyan • Alman ytlluelr 
lmmaııda. heyettnın Alman idare.el aı. 
tmda l>lrle,ecett demek oldutu slt7 
lenmek.tedir. 

... _ ... _ ... _ bil ... _ ·--•· de +'""11dl&+1ımnur JOlqnda .__. ._ _,, 
fedakArlılı: yapmamlfbr. Bu -- eoek bir m-b•!ıldrn .... eç.......... ""'5' 3 -- yıldm daha .,.....a,uır. ama lııral 
laklan yapmakta devam edeoetls •• n Sovyat teftoellbODID bltarat blr b1r adJm t~ etUlf h118U1UJ1ıdakl lJdDcl PIJV 1Dl71eU 139 ...._. memıo 
nihayet §eytam ayaklanma altmda memlelretin dij'er bir dnlett S..-~ baıaHniM ı.til'ak ecleıtm. ı.utaa m .,. .-.ıım mubafaa 
esmceyoe kadar mını blrllii koruya· 11111da taaı bir ..ıtıap slNbhoelbu emek lllD tktldıln .u... a!mıftu'. 
eağıZ. Almaaısra ul&tmakt.1r. !IOIAaa bu Almanlar arpıar, PDO lnlmmlD etratmda 

Ruzvelt, VlDant'm YUltNlııdeıı dek1lruyon ıs aydanberl ileri atırL tıopln• w oma llol'aJUD. ıcu.e da1Da& 
tar; Udntüleri giderir; ralıathk be.hııederken, HIUerltı matıaııtyetııı. la faıuty.-S ~mlstm11tır. Jıltln. Macar orduaunun seri ....... ........... 
ve refaha mera.simılz yol açar den evvel ırulh hedeıtertndım 1:ıa.b8etoo bulraD bu ııekımdandlr kt .A.lmu tıeh ,._.kilmuini iatwi• ...._ .....,. ldıalıa6t 
ama. evlenme baluslnde bUytlk m~ bir ,eye yaramıyacatmı bildir- lllcea'0 1n bUh.._ YUDaDletana alt o- Y- --s Belp-ad, Z'I (A.A.) _ Yeni 
bir Y8f n18betalzliği yilzilnden mtftlP. lan lmmll• 1ftip1 edilmektedir. AL ... ,.,...., l'I (AA.) - D.N.B.: t111tkll idea bbiu •kim 
kaybedilen, yahut elde edileme- rlkada ltaıyamn yılalmuı" TDrk ıwter LoJd l'W~: b•lrkJncla muhtuar mal6nuı.t: 
mif kıymetleri teWi edeceğine İktldara geıctııım aman. mağlQp mUdataumm -ııen1apnı• lqWsle- Bir ajana, Alman dipkasllmbı Kolordu kumandam ol&n p-
hiç aklDD yatmıyor. edilmn bir itimat hl.ulle m .. budum. re da1ıA mtleUlr bir tarzda fOdr rahat halea KaoarlltaDda orduda b07Uk neni DoQchan Simovitch, ge-

Blriblrine tıpatıp yaraşan, or- BugUD de b&na ilham ve.""8D a)'l11 mat lJlı ıı. YunaDlatanm yardımma kOf- mllt)'Uta t.rbJa 71'Pllmaamı " Yu· ga. harbe iftirak. etmif ve bir 
ta halli bir genç kızla erkeğin ıop edilmez lUmat hialıilr. mak iD\klnmı vermektedir. ııoela• h~dudundakl Macar Jataatmm müddet llCml'a hava kuvvetleri 
blrlepnesindeki abPnk ve gUzel- o zamandanberl bir aerl mUhlm za· geri çekllmealnl tıemlDe oa711tıaı Jıü· Jnımuıdan muavtnlijine tayin 
llt ner de ... Paralı geçkin tadı- terler :ıe ettik. Afrllla 18pJl811ad8 kmc1a bir p)'la 71'71Dlftır. ecfümlftjr. BUAbare bQ kunet -
na hayltiyetini bağlamış bir de. Ordulamnıs Alr kada !taıyan kud. 1 Jılacal'Utaıada Alman dipk>PlnlllP'n•n leriD kumandanhlma getirilme! 
Ukanlmm, banlmot desteleriyle (Boa tarafı l mcfde) bu kalıl1 "'•JnUeri hakkıada biG bir _, _____ • ._... y.-ı .. :v hava-
desteklenecek olan zoraki, sahte reUnl ve lmparatortutunu tahrip et. Ha.betletanda, Afritalı Ye Bel- • ~~bel!!:::!"..,, ::=:,i-,t&-
mtınasebeti nerede! ... Ben "pe. mıştir. Ordulanmızm ll'ranmı motte- çikah kıtalar birlikte olarak Gem malOmat. JOktur " bu lra!ıl1 ~t. l~~•-.--. -a-
ri yi .. t rcllı ed ttk rrılzln mllzaherettııden mabrum belayı zaptederek Baro --tm. ler lmk&ıımldn'. Zlra maıam old\llU •:ıı.n~&&" ,, ' pan., ya e en ı ~uuu 'NQhDe KacarlataD mel"berllk apma ~-: a..-ı.:ı mu-: .. : olan 
erkekleri, bu sahada daha ma- kalmmaımıa ve bUtOn Akdenlsde doğ nı dtlşmıuı Jruvvetlerindeıı temı. 1 Utnaaa AIAV"vau .......... 

K 1 ru bir teması idame için Ulzumlu bl'. 10...,;•tir • auttu. Keu Y111011av hucbaduadan B. Vlatko Matchek'in _,.Jdir. kul görürüm. endileri ça ışıp _,,. .,.. 
'--zanmah elden geleni arttır. tUn 11tratejtk noktalardan mahrum Cenubi Habee~• .. "a, bftttln 4& kıtaat oekllemıu. Bu hudutta lıu. 8tepuı Radltdı'ln ölUmtlnden :W ... ve' nihayet imi de ~·aş. kalmıo olmamıza ratmen YIWlız Nll I blHrelerde ricat eıb;';t;" olan !tal- dut m\lhafJalarmdaıı bafka kıta JOk· IOlll'a lMı p&rtiAİD reialijine ~ 
landığl zaman zengin olmuş bu- vadiatnl müdafaa etmekle lralmadık, yan kuvvetlerbıt taldbe denm tut'. ım.tiJ', 
t 5 - ar.. X&rştlıldı fakat İtalyan latıpdaduun Afrtka top. ediyoruz. !!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I B. Slcıbodan Souvanovitcıiı, 
~ mesulfyet ve külfetin m. I raklarmda vOcuda gettrmlf oJdulu Kahlrft l'f (A.A.) - Kenmln tanm AdtAba!ıadan IOIU'a lldnd Udnci bqwidl muavinlilfni detu..._ davmabwn, "'88.fAy-s hel"lcn bUttın lekeleri .llldik. Oeı1 lra· c1ti9mtış oldufu bu aıqam reanen mDbtm lelni olan Buvm mpte. ntbde et.mit old» lllelhur VlacU· 
bltu'., ıa )'erler... l.:ın le' 'er de pek yakmd& alllDlp btt· bl1cllıilm1ft1r. dfld.lıli 'bu ..... rwa lıılldlrA- mir 8oU91ıDCNJıtelı'ln otıadur. 

Qlc••:r lfONla IDlf ouıc kı.ır. Kabin, 11 (A.A.) - Habelll- mittir. Y~'nm - yülmek el.. 



Yazan: Alil 
lşte bu yol g&h böyle ısla.k, g!h 
denıinkı gibi kurak, uzayıp gi· 
decek. Beni kim çalıştınr? Kiın 
bana. ekmek, para verir? J{ö
~klerin bile yer bulduğu ot.omo
bill~ ben yer bulabilir miyım? 
O zaman aklıma korkunç bir fi. 
kir geldi: DOpi;ye aileein.in para· 
lan ... Otomobilde multaka para 
olacak. En aşağı ~ OD bi:. 
frank çıkar. Bu para benim için 
muazzam bir servettir. Biraz da· 
ha bu kara di.ifil.noeler UatUn~e 
dolaşt!:n. Sonra birdenbire sil -
kindim, uyandım. Demek ben 
ölü soygunculuğuna bB§lryor • 
dum. Kendimden ifrendim. B'..ı 
pişmanlığmıı, bu nefretimi ken· 
elime isbat için birkaç kere yere 
tükürdüm. 

Salça 
Bay Emin Çarpar, n!şanlrsnun 

fazla boyanmumı hlç hoş görmii
Yordu. B!r gün kendisi.ne şöyle bir 
ıilya anlattı: 

- Rüyamda seni bir arkad8.{lın 
la beraber y'll1lyamlarm eline düş 
milf gördllm. Y:unyamlann en yaş 
lıaı: 

- Bu beyu lnaanlardan birini 
koyvel'elim. Bize bir tanesi yeti -
lir dedi. Ötekiler : 

- Hangisini kendimize ayıra -
1ım! diye sordıJlar. İhUyar ya.ıı
yam: 

- Bunu! diyerek senı bir ko -
hından yakaladı. Görmüyor mwıu. 
uuz yllzUnde D\: kadar un var. Ağ
zı da hazır s&lçalı ! Daha güzel :ıu
zartıhr ! 

Kadınlar arasında 
Yoldan bisikletliler, otomobil· 

liler geçiyordu. Bunlardan biri· 
ni durdurup beni almalarını rica 
etsem. diye dilfündUm. Yapıla. - BUttlıı hayatınca bir kadmm 
cak en doğru oey yine bu idi. Ge- tek biı' erkek 989Dle.i ne kadar 
çen otomobillere dikkat etmiye bot te=..t 
başla.dun. Daha. doğruau onlann 1 - en çoC iyi !JeYdir!. 
dikkatıni Ustüme çekmek. kendi- Ben bunu kaç kere tec:rtıbe et-
me acındırmak istiyordum. tim .• 
Bazı büyük yol eel"llerilerinin ' 

profesyonel bir hilesi aklıma gel· Allat 
di. Asfaltın kısa b!r zaman için 
boş kamasını bekledim. Sonra 
yol üstüne çıktım. Sallanar....k 
yürilmıye ba.şI:ıdım. Aynı za_ 

manda geriye kulak kabartıyor
dum. Nihayet arkamdan bir mo
tör ~i duydum. O zaman ken· 
dimi birdenbire yolun orta.ama 
attım; gözlerimi kapadım. Oto· 
mobil ayaklarnnm ucuna kadar 
geldi ve kuvvetli bir fren ya.pa. 
rak durdu. içinden insanlar indi. 
lki kadın ve bir erkek olduğunu 
seslermde.n anladığım bu kimse· 
ler beni kucaklıyarak bir eedye
nin Ustüne yatırdıJar; eedyeyi de 
bir otomobilden içeri llflrddler. 
Gözlerimi araladım: Kmlha.-;a 
ait bir ya.ralı otomobilinde oldu· 
ğumu anladım. Otomobil he· 
men yoluna devam etti. Beııi..1 
yanımda bir heJD§ire nabsun.ı 
yokluyor. yanaklanma kUçUk 
tokatlar indiriyordu. 

Gözlerimi bUablUUn ~: Bu. 
ince, tertemiz yOzlfl. gfllflmldyen 
aydınlık bak?llı on yedi. on 1ekiz ' 
yaşlarında bir genç kmdı. Has. 
ta.bakıcı kıyafeti yüzüne ayn bir 
güzellik veriyordu. Bana. ııevJd· 
ni hiç unntamıyaca.ğnn billill' gi· 
bi bir sesle : 

- Biraz daha iyi8fnfz ya? di 
ye sordu. 

Erkek - Paalanm11 zincir gi
bi sesi olan şu kadını ne diye 
alkışhyol'BUD canım ? • 

Kadm - Öyle g1l.ı bir elbi
seei var kl bir kere daha görebil
mek için ~ çlkmumı isti
yorum. 

Bu kn.cafızm emniwtli bakı15 
lan, merhametli llJl!8i k&l'llsmda 1 
yaptığım hileden utanç duydum. Kavak meraklw fo'niimfcm"' 

( Detıamt ua1) • ., ..... x.. 
ouıu_,. care .. 

~eşer dakikahk hikAyeler 

ı.; ı I ,./ 1 .. •~ -

- Bay direkt/Jr, 
istivor. 

karınız telefonla bir buse oöndermek 

- Peki._ Ben tü .,.:..ırdc.ı almm! .• 

Fay dalı hediye 
- Kocacığını! Bayram ıçm 

anneme ne hediye almak i& ıyo
sun? Bir suvare elbisesi mi, bir 
kürk mü ? 

- Yok canım? Bunlar dayan
maz şeylerdir. Bir çift küpe ve
ya bir yüsü.k almak da.ha zarif 
olur ... Sonra öldüğü zama.11 bizim 
de i§imize yararlar. 

Almanak 
.Methur bir muharririn kam11, 

kOC&IJmJD kendisinden çok kitap
laıile meşğul olduğunu görerek: 

- Ben senin kann olacak ver
ele bir kitap olaydım her halde 
benimle da.ha fazla meşğul olur
dun! 

- Bir kitap değil ama. ':ir 
almanak olsaydın... Her eene 
d~tirmek imkA.ıu haaıl olurdu. 

--0-

. Dana I 

Modern bir salonda biru geç
kince bir kadın arkadaşlarınm 
konuşmasına §Öyle mlldahaledr 
bulundu: 

- BugUnl...ii danslar da dans 
mr cannn? Bizim zamanmım!a
kilere dam denirdi. ~k IYi ha· 
tırlıyonım. öyle kotiyyonlar oy
nardık ki._ 

- ! ! ! .. 

Pratik adam 

- Bir g1in nişaıümım yalnız 
terzi pal'a!lı olarak sene de iki 
bin lira sarfetiğini öğrendim. 

- Ee? Sonra ne yaptm ! 
- Ondan aynlıp terzi.sile ev-

lendim. 

Kendi bilir 
Adamın biri doktora gider, 

fakat nedense doktor ker~i:.''.ıi 
salonda çok bekletir •.. Art.'. ca
m sıkılan hasta zile basar ve i
çeriye giren doktorun uşağm : 

- Var efendi~ söyle, daha 
beş dakika bekletirse iyi olaca
ğım .. So:ıra kendi bilir! .. der. 

--0--

Mukayese 
KUçllk Timoç.:n yaptığı vazifede: 
"Oğuz bir nehir kadar tenbcl

dlr,, cUıWesini yazmı:ştrr. Öğret
men sordu: - Neden OğlUun bir 
nehir kadar tenbel olduğunu yaz. 
dm? 

- Nehirler de onun gibi yata.k
larmdan zor çıkarlar da ondan! 

- BıtradlJıı aecmek uasak ol
dıtiiun 11 bilmiuor mu.s11nuz' 

- Evet ama. sizin burada ol· 
du.iiunıı.."'U bilmivordum. 

Sporcu imi§ 
Delikanlı yanmda oturan adam 

1:-sktı. Okuduğu .spor~ütununa g 
g f'zdirmekte olduğunu farkettı. B 
vesileden istifade ederek aordu · 

- Siz de spora meraklı m . 
nız? Spor yapar mısmrz? 

- Evet.. futbol, boks, ve Sf: 
best gtlreş yaparım. 

- Ya hangi klilptensiniz? 
- mUpte falan değilim .. Faka 

bu spo:-la her gün meşgul olma 
fı~atını bulurum. Evim Fatihte 
1 im Karaköydedir. Ve günde dö 
defa tramvaya binmek mecbuı ı .... 
t ı r. cleyim ! · 

--0--

Rar "evu 
- Bayan, eğer benden hoşlan 

dınız sa, bir randevu veriniz ri 
ca ederim! 

Kadm ciddt bir tavırla şu ce 
vabı verdi: 

- Taksim meydanında, ta 
saat yedide. 

- Muh:ıkkak gelecek misiniz 
- Şüphesiz ... Kocamı da tak 

dim edeceğim! 

- Yemişler icin bıca"' mı iati. 
yorsımuz? 

- Evte ... Fakat icindeki kurt· 
Zart öklürmek icin de bir tabanca 
lônm! 

Kırmızı §&rap 
Bay Susar, rakıyı brrainı11, fa

kat bu le!er de taraba b8flam11-
t1. Bir gUn bir kaç kadeh beyu 
şarap içtikten sonra aynı mlJrta.l
kırmızı şarap getirtti . Heea.p J>UI' 
lası geldiği zaman kırmm ,arap 
için !ula ya.zdıJdarmı giiıdü. Mey 
han<!<:lye: 

- Neden kırmızı şarabı beyaz 
.araptan daha pahalıya satıyor
'-lunuz? Arada ne fark var! 

- Ticaretle uğraşmadığınız bel 
li ! Kırmızı rengin bize bedaya mı 
mal olduğunu sanıyorsunuz? 

--o-

Bahıiş 
İhtiyar bir apartmıan ltapıcm 

11ilnl bir b~kıuıına devrediyordu. 
Senele rce edindiği tecrübeye daya
narak arkada~rnn ;su srrn tevdi 
etti: 

- Apartınıan kiracılannm bah
şı,ıan oturduk lan katlarla mille. Olimpiyat bebekleri 

1 
r.a!iptir. Ne kadar yüksekte otu

Y azan~ Kenan 1-. l.! usı rurıarsa o tadar az bahfı:e ve11r. 
reye clrec:eghn. 936 olimpiyadı büd!IUU sibi Bel'. .ı ban.k&Jarmda ve bOttln eıteneıı 

linde yaptldL Rayppor P'elt bu 111ra· )'erlerm<k onlar ••• Hem M artı " 
lania h&klld bir spor kuabuı oldu .sade otı kıyafeUe.. 

.Alınanlar bJr de Olimpl)'& Dorf t.mint Dk gtlnler bu kadar etıeııce araıo 

verdikleri bir spor köyü lnfa ettiler, 11mda blle ltısumaua bir dutluılaya ka 
ki ekzeraiZ ınahallerl. dUf yerleri. t. . pıbnl§tJm. Nlçın? BeUd de Olimplya 
tiraha: püıUeri l1e mükemmel bir spor 
köyü sayılıyordu. HattA., olJmpiyadlar 
bltUkten sonra bUe Almanlar onu 71k· 
ID&J& kıyamamı§, Olımplya Dorf'u bir 
ranııaon halinde bırakmışlardır. İ§lc 
ben1ın anlatac:atım py de bu ollmpi. 
yad koytlDde seçU: 

Bizim Türk paviyollu Amerika pa· 
vtyoou Ue Çln paYIJoau arumdaydı. 
Her u..: abayı blrtıirinden kOçt1k M
rv bahçe _,a1J01da. OUmptya Dorta 
selen yabancdar bu pa'riyoalarda at 
ıetlertD ~ dllalenmelerilıı 

yahut llareketaıla dakUW&nm •YTE
diyorıardı. 

Btru ene! de eöylecqtm stlıl TUrk 
tıarak&lmm bir taratmı Amerikalı at· 
letJer lftal edt)'Ol'da; " ÇID pa~ 
nunun 111&.ISDe kadmlı erkekli CJYJI cı 

"1 titr kal&balJlctJ. Büıe seUnce. za,. 

ten C411Glyet haJ!Dde yapma71 berne· 
denle ı.nmeylz. HeptmlZ1D kendine 
-göre bırtakım dllfUnceJerl " ba7a1 
lerl vardır. En a.nu etutlmis olr ... 
yahatw bfle ftklt vaklt garip olr m~ 
IA.ııkoU duyar; bin bir py dtıvUnUr· 
batırlans. ŞUpbeets ki babalarımız· 

dan kaaan, gUlınelr "ft eğlenmek tat.e
dlttmiz ber dakika cebren 1U.1tunılan 
Meta kablettarlb bir ltiyadımıa.. 

Amerikalılara selince, onJar böyle 
Jeğlldl HattA bir Avrupalı bl~ bir 
Amer!kaJI)'& nllbet.19 bizden ancai< 
bir derece yüksekU. Hele Amerikalı 
kadm aUetler- OUmplya Dortun bU· 
ton etlenceıert sanki onlar lçln yapıı.. 
mıftı. Tenis korUannda onlar, yUzme 
havuzlarında onlar, atıı poligonunda 
onlar, halt& yatıuıcı mllleUertn hun· 

Dorfa benllz alı.-madıtrm için! F .. 
kııt bu Uk gllnJerle ilk saatıer geçip 
d.:ı ycıu veya mavi gözJU; kumral ya 
but aarıım ve dlrl adelelerlyte kadm 
aUeUerl gördükten eonra bu datıuııa 

Sari bir aempaUye döndü. OlimplyaO 
köytlnU seYmeğe ve :wnıı:ıaya başla· 

dım. 

Amerikalı aUeUerJe ifte bu aıralar. 
da tanıftık: Bu, Ollmpiya Dorfwı kO· 
et11r guinoauDda oldu. Saat, öğleye 

dotnı on titr Ozere7dl: muanm ya· 
omdaki Ucinci maaaya bet Amerikalı 
lcadm reJdL Hayır! Bir ataca bet ta. 
ne kıqı kondu. Uzerlerlnde ipekle ka · 
npk yünden mavi bJrer ceket Yardı 
8ol goıu-ıertne ktlçtlk bir Amerikan 
bayrafı lflenmtştL Bacaklan çıplak 
tı; Ye bamr illkarplnlerilıden ctlAllZ 
tımaklan gözüküyordu. Sonra, be§I 
tılnhn konuşuyor, yahut beti btrdE"n 
ııtHUyordu. 

Böyle yerlerde ahbaplJtm nalll U.. 
..O. et titt bilinmez. Bu 'banket bir 
deDbire olur. Ya bir tebeAUm, )'& blı 
neaaket dakika.il !14.zl birdenbire bir 
bJrinizle tanl§tınr. Netektm, belllm 
tek maa onlarm kalabalık muaJ&rı. 
na UA.ve edildiği zaman. ancak blrbi· 
~iz1e t&m§mıo olctutumusu anbl· 
llU§tım. 

Betinin de qatı yukan yqlan &l"' 
11 idi. 21 yqmdaydıtar. 
l~r~r.nden 'blrl: 
- I>emek kl biai tanıyorsunusT 
Dedi. 
- Evet. dedim, .Amerikan paviyo

nu h':ıtlın yanı batımızda .. 
- Ben. HeleD Uravaı 1ld )"Ü& .met· 

- CJ:r. sekWn! Dfalc pınplyopu! 
- Ayrm Leııkov. 400 metre! 
- Nan11l! 
- lılakavel! Amerika ytlluelc atı& 

ma .-ıımplyonu. 

- Ya 81Z?-
Bunı1 Cin Sektllll soruyordu: 
- 4('(ı metrede kO§mak istiyorum; 

decllın. 

- Ooo, mükemmel bir rakihlnlz var 
sizin! Ne vakitleııberi çor yapıyor
cunuz. 

- lG Y<l§ımdanberl. Şimdi 26 ya 
rınd:ıyımı 

- TUhaf §ey! Demek ki •iz Türk 
ıer de sporu aevlyonrunuz. 

Arkatla.şı:na döndU: 
- Makavel, dedl; ne garip! Bir 

Türk ·100 metrede yanp girecek! 
Yine beft birden gülUyordu. Cin 

Sekllin: 
- OlabWr! dedl. Madem ki Oıinı. 

plya ))orta gelmiş er. Niçin lnanmı• 

yonnmuz! 
ötıe Uzeri saat dörtte tekrar bu• 

lutmak lazere ayrıld:~. YAnl, bent ken 
di pa,•ıyoı.ılarına davet ettiler. 
Doğrusu, Ollmplya Dorfa qk yap 

mak için gelmemiştim Buna rafnıeıı 
yemeğı müteaklp iki aaatHk bir l5t!. 
rahattc, gözlerimi kapadığım zamaı: 
beti de ayrı ayrı beni me,b"Ul etmet"< 
başl<.ınıııılardı: 

lıte lnztl ııaçlarlyle Helen Bravn 
Bir t!'ıı1' §amlplyonu olduğu haldı 
kollar.ndaki kadm zarafetini mubafa 
a edt>n Cin Sektlln,! Mavi gözlü Ay 
rm LP.ııko! Sanşm Nan11i! KUçUk du. 
daldı ve dllnıdtl.z göğliaUl illa lılalc. 
Yel! Iitpııinl ayrı ayrı dllşUnUyor; ve 
cıalara Olimplyad köyünde deA'll ~P 
bJr .Aır.erlkan barında rdııtlnma"tl da 
:a& fn•ıa ı<rzu ed~rek aaat dürdll tc:I<· 
Ü)"ordlılG. 

Öğleyi mUteakly hatif bir du~tan ler! 

sonra l&V8.§ ya~ yürUyordum ki 1 
biri ..nızla koluma girdi: 

- ~u. Ttlrkler, dedi; randevulnrm:
za bu kadar lstek5lz mi gelirsiniz .. 

- Oh dedim: Ml8 SekUln! Dörtten 
evveı uz! rahatsız etmek istemedim 

Teşbih 

- Gı.rlp §ey! dedl. Halbukl bız. 
Avrupa~ prka yaklll§llğımızı Umlt 
edlyurdı.k. Demek ki saat lncellğı me 
ıeleal &ıZde de var. Ne fena bir Adet •.• 
Maksv~ı Lfla Makavel! He'o, belo!_ 

Cln ı,)eküin, J.lla .Makavel ve oen: 
Na.nal "' dlfer iki arkadaşının buıun 
aukları masaya doğru yürt.ldt.lk. Nllll. 

ıi Gre•.a Garbonwı elleri kadar oUylllc 
ve kemikli elleriyle saçlarmı ıntızama 
koyuyor: ve Ayrın Lesltov'un mavi 
göZ!e.inde, aldığı hafif dtı~tan bırer 
damla ıru kalmış gibi geçlct bir ıslak· 
lık par.Jdayordu. 

Amertkau aUcUcrln bcnin:ı için a· 
ralar.naıı ne dtlJündUklerini bUmiyo 
rum. V& nız Amerlks.lılaı'Ul ga p BUr. 
prlzlerlı:> de söyleme[:e ltizum yok 

tur. l:ir ba'de, hepsi de Wrcr ıktşcr I 
dakika benimle ayrı ayn kaJdıkJar 
zaman araınrınc;a cvveı~e verilen bir 
parola ile harekete geçlyorlardı. On 
ha aogrusu Helen Braun da, MI' 
Mal:sv~ı ve bütün ötekiler de tıenUı 

oebek denecek yaşta, fıkır tıkır bir 
takı'Tl inı;anlardı. Faknt oen de şun•, 
raptı:n. Cin SekUlne ne söyledimsc 
llep:>lne ayn ayrı aynı §eyi söyledim 
\"ani ikişer saat fasıla ile beşini dt 
Ray~JiOJ' Put'ln parkına davet ettim ı 
Eh, töyle bali11 Amerikalı kırk yılda 
bir ınaanm ellne geçer. üstelik beş• 

de 1J>< , cuydu. Kulaklarmızı bana ve. 

rinıenlt dıyeblllrlm ki, e~r muUnka I 
c·ir ynb.-::lcı ka1ın!a ;ı.:ıtm::.k •r:lyor 
tk\lttZ l,!r Pp~:.:u t-ln::a;•ı1a ül:.!:at edl 
l\!z. S:ıcrun h<ı:J,11 ~:b-.ı.:nd~D Ol'orU ' 

1 

f lltuamı m:nn) ' 

lhtiyar bir kadın avcısı yolda 
genç ve güzel bir bayana rast
lar. B\r müddet kendisini takip 
eder. Nihayet ıssız bir yere gel
dikleri zaman : 

- Kökten yere inmi1 bir me
leğe benzıyorsunuz! der. Kadm : 

- Siz de hayvanat bah,.esin
den kaçmış bir maymuna! -ceva
bını verir. 

Dalga 
Bay Çak::ır knfayı ad:-.makılh 

tUtsüJ .. 11kt"n sonra evine dönüyor 
du. Lüks b1r kadın be-rberlnin ö. 
nünden gr~E'rken şu ilanr gördü: 

"Saçlar yalnız sn ile dalc;a!n
nır .. . 

Gü1dü: - Su ile de dalga olur 
mu \'ahu! Ben ancak bir şişe ra
kı içtikten sonra dalga geçmeğe 
ba~larım! 

Tiyatro 
Karı ko<'.a tiyatro gitmişlerdi. 

Birinci nerde bir saatten fazla 
siirmü.,tii. Ptordr kapanınca ka
dm krv""""1n sordu : 

- l'ı1 asıl hoşuna gitti mi? 
- Evet karıcığmı ! Senin biı 

8aat konu~madan duru~un hoşu
ma ""İtmekle beraber hayrette 
kaldım !. 

Alay 
Annesile beraber dedesini ziya 

rete gitmişlerdi. Ç'.ocuk, Enlona 
asılm~ büyük bir reıim gördü: 

- DC'dt.."('iffi-n bu :-csinı kitrtlr. .. 
- Bıı:;a"":~ın • :ı. ~ ! 
- f_'s\r.ım ~eni1..ılc aiar mı 

ed.:,••r-:ın d:.l!?ciji:n ! Be.ık • 
f.t"ndlm ne ~:ı:hr d.•lı& gt-n;!. 



ti MA&'I iMi 

Üsküdar - Kaaıköy 
Tramvay ıirketi idare heyeti toplandı 

'Oakldar Kadıköy ve bavallat balk 209.995 07 Ura ve muhavvil takaiUe 
~ TUrk anonim firketi .. rinden milnbala bubuaup 1938 yılm 
din laeyetinJD yıllık topJantıaı dUn dan 1944 yılma kadar yedi takGt be. 
llM H de OakUdardakJ ıtrket bina delinin, lsvtçre Frangmm bali bamr 
_... ,apılmlftır. Toplantıda Vali ve rayici!ıe g6re, muhammen tutan olaıı 
~ res.i Lat.ti Kırdar da bazır 49.896,715 Ura ki cem'an :mtU90,82 
a.lmmuttur. EvveJA idare meclialnin liralık heaabı da Uç takatte bllA ke
-.or'71• mllr&klp raporlan okun !alet '4 bilA faiz tediye f&l'Ule 100.000 
ma,tur. JJraya tenzil etmek teklinde anl&fDla· 

Raporda §lrketln bon;larmm tetkl· lar.ı vardık. Otto Wolf kOD8el'lllyomu· 
lı:I ili Ankarada topJıuıan DoJılllye na otan ve geçe9 raponımuı. 

VelctJett komJayoou taratmd n da da işaret etmif bulUJlllu6Umus Uzcre 
cı.tldk edilditt, vazJ~tt , Mlllb 1le· bakiyyel deynimizi tqkil eden 85 bin 

netk blr neUceye lftirlk edemediji 7&:5,66 liralı kl5.7.11KO vadeli bir bc
alkredllmekt. ve eactiatle şöyle den. aoyu 115.1.1941, 81 7.1941 ve 81.7.1942 
JMkt.edir: vadeli Uc tıono7a taUim ve bunl&rm 

ali ve belediye reisım.lz Doktor faizlerin! yüzde 1 l/t den y1lzde 3 e 
&Ata Kırdarm kıymeUi ynrdım ve tensil etmek imkAıılarmı elde ettik. 
Mmmetl8ri bu mUf}<W anlarda bize Temdit. faizlerlle 92.!504 64 liraya ba· 
alalı' oldu. ı, Bankuma olan ve ae· liğ own bu bonolarm vadelerinde kar
Delnanbert teraküm ed n faizleri ne şılanmaaı eababı temin edllmJftlr. 
111.11'1 liraya ballt bulunan borcu· 19f0 yılma tafl!l&D yolcu 1939 yı. 
..... beledi) ketal t t.-dilm k üze. lmdald yolcuya göre 321,310 fa.zlui
m. l6 aenede muayyen taksitlerle b • le 8 330,763 adedine ballf olmU§tur. 
• tals ödemek Uzere 200.000 liraya; 19.0 sene!li flrketln varidatı 939 ııe· 
...a tufiyedekl Elektrik ılrketlne neatıı nazaran yüzde 6,37 blr fazla· 

• r 7 • D bedellnden mUteveUld lıkla 47i,121.67 liraya yUkaeıml§Ur. 

Usküdar ha· 
pasanesınde 

Yeni bir pa viyon 
yapılacak 

Bir mildclet evvel, adliye vek3-
4eti bapi81ıaneler umum mUdilr 
muaYini 8akip Güran şehrimize 
pleftk ı.tanliul ve Oaktldar ce· 
.a erierincle tetkiklerde bulun
nqıtu. 

Silkip GUran Ankaraya dö 
:ıenıt raporunu vekilete ver • 
miftir. Tetkikler eonunda lstan-
1,.a hapWumeeinde mahkfiılıla
rm fula olması dolayıaiyle sı
"kJp1rldr hi•edilmekt.e olduğu an· 
Jitdm11 w Ualdldar hapishane. 
ııme 180 ldtilik bir pavyon ili
"911 braıtqtınlmJfbr. 

İnlaat için dün U8ktklar mil
Wmwmillfine emir verilmif -
Ur. fataat& çok yakında bqla· 
ıilcak w pavyon hapi9banenin 
fJalaçesiDde ini& oJunacakbr. Bu 
f&!JOll urt 'Ve ..... eartlan ha. 
•• . klçak bb- hapiahane binuı 0-

1-k, haallwdald .,pr ceah 
••' lsQrlar .buraya •ldoluaa -

Y ıni tip ekmek 
üli1 raı>orlan müahet 

neticeler Yerdi 
YeDi tip ekmeğin tatbikinden 

oılri alJD&D nilmuneler belediye 
~ tahlil ettVilmif 
:tll raporlan allkadartara veril. 
mittir. 

Tahlil neticeainde, §imdiye ka· 
dlr ekmek çeeııisinin normal ol
.,... yahm imal tarzmda bazı 
ı'bülıklar g&11ldUğU anlaşıl -..... 

Bu. nobanlann düeltilmesi 
flrmlara tebligat yapılnuf 
Ontbnlbdeki pazartesi gihıU 

Jltluabıal aemtinde bir fırında 
yapma denemesi ya.pıla. 

Baııaeür (dltllll 

•••••••• 
Verem Mücadelesi 

cemiyetinin tetekkürü 
laıonbut Verem Mücadele,,, 

Ccmı~tt.nden: laanbul Verem 
Mücadelea1 Cemiyetinin tahtı ta· 
sarrufunda bulunan Beykozda 
Şa.hinkaya yolundaki 3, 13, 4, 6 
numaralı büyük binanm noksan. 
larmı ikmal ve bazı odalarını 
yajb boya ile telvin ve bir km
nııru mupmba ile tefrit ile hu· 
talarm bahçede istirahatlarını 
ve gOneşteıı istifadelerini temin 
için iktiza eden tertii>atm yapıl
ması ve bir röntgen makinesi· 
nin alınması zmınmda şimdiye 
kadar vaki olan teberrulanna i. 
liveten bu kere de dört bin lira 
vermek suretiyle yUUek bir ali
cenacplık göeteren Hazinedar 
çiftlili mutaııamflarmdan Htr 
Beyin HUsnU Sul>qıya tllkran Je 
minnetlerimizi alenen arzı bir 
borç biliriz. 

lhsan Mmd8' biriir, dilli Sir
keci nhtmımda mal bopltan bir 
motora gQya yardım için Yanar 
DUf ve berkesin dalgm bulundu
fu anda motörl1n rampa Ja.tiği· 
ni çalmıştır. lhean biraz 10nra 
bu liatiği 6 liraya. satarken ya. 
kalınmış, birinci sulh cea mah
kemesi tarafından tevkif oluır 
muştur. 

Olüdoi an çocuğun 
cesedi mors a kaldınlclı 

Alemdarda, Cankurtaran ao • 
kağmda oturan, Nafi adında bir 
kadın dUn. 9 a1•ltk ölU bir c;ocuk 
dofurmuştur. Vaka z~bıtaya ha 
ter verilm · 1r ceF.edi muayene e. 
den Enver Karan ölUmU şüpheli 
görerek morga kaldırtmıştır. j 

Spor 

Su pazar yapdacak 
mıın 'uma maçları 

Milli kime komlteıdlMlea: 
1 - Bu hafta yapılacak olan 

milli kiline maçlan Fen&rbahçe 
stadında )'&pdacaktır. 

2 - Sirinci oyun Fenerbahçe -
Galatasaray B. taknnlan saat 13, 

3 - İkinci oyun Beşiktq • la
tanbulspor uat 15, 

4 - ÜçUncO oyun Fenel'b&hçe -
Galatasaray saat 1 'I, 

5 - hdihama mahal kalmama
m için gişeler saat 12 de açıla
caktır. 

6 Duhuliye biletleri 40, tri-
bün biletleri '15 k~tur. 

1 - Spor muharriri arttadqla
nn karnelerini bölce spor servi -
sınden almalan rica olunur. 

Toplanbya Davet 
Haliç Qfllfllk lilllM ~: 

29.3.19U CumartMl gilDU akp.mJ 
aaat 19 da fevkaJAde bir koııcre akit 

KAYIPLAR 
J 

Kumkapı OrtaokulUDdall 3.10.1989 
tarDI ve 1001 Numaralı aldıttm taa
dikn&meyl zayi ettim. Yenlllnt alaca· 
tmda"l ealdamla bWmıll olmadılDu 

llAn ~rlm. 
K•p A9kerl O. O. S 8Bea ...,_ 
&an 4811 Fikri Koya. (llm) 

• • • 
2141 numaralı billklet plAhmnı 

zayi ettltlmdeD bu numaranın bOkmQ 

yoktur. DlmHrt 
(33831) . "' . 

BC!§iktq Kwçali aakerllk §Ube&lıı 
den eldı#UD ukerllk tezkeremi zayr 
etUm. Yen11lııi alacatmıdan eskialDln 
hWtmU yoktur. 

a:e dojamlu ~ kaa8lftDI ilam· 
~y aablyeel Peabellorkö)'tl ..... 
ll otlu Zekeriya. (UUI) 

edileceğinden biJQmum uanm mezkar (3A30) 

gün ve aaat te Haliç Feneri C. H. P. ı-------------ı 
blnuma tqrttJeriDI rica ederim. 

1 iyatro ve Sinemalar 

Şelair Tiyatrom 
'l'epAap Dram .... .... 

u...., ........ . 
Hürriyet 

Gelatada Jılumbane cadde8inde 91 
No.lı dt1kk&Dda mukim iken balen 
ikametalbJ meçhul bulunan lı7& ho 
ru Jumııpolo'J&. 

Balılllı Rum baataballe8lnin muta· 
Apartmanı arnt o1up lllnom olduluDua JUlcu-

Yuan: da adrelll Juılı dQkktnm kira mQd. 

~-~.,. 
......,.,~ tl"81911J Kı"-•*• 

Ak..-n.IOda: 

DADI . *. Be,uıt. L61eU. A.Uu'&Y tfebrelld 
:ıı ve Topkapıya otobGıt tnı!n Olan 

mueıur. 

t:allllye emri .llalea ikametglbmıım1 

ıneç•uıı bulUDlllUI buebiyte tabllye 
emrln!D on bet IGD mtlddetıe llAMD 
telııUllDe htanbul icra h&Jdm ....... 

karar verllmlf oJdutundUl -"Ol' 
mahalli Din tariblDdell itibara ba m 
bet san müddet lclDde blnUa tahU,. 
"J'& kanuni bir lttruda bulmunadı
tnm M1NUe aorta tabllJ9111sln icra 
olunacatı tabllye emri tebUll maka· 

Bevoi la Hallı Sinemcuı mma katm olmak a.ere oanea tet. 
llğ olunur. (36327) 

Bugün matine J1 de, gece 8 de. ı------------
1 - Hortlak. Kan emen kadın. 2 
- Leyllklar açarken. Nelaon E
dL 3 - Renkli Kiki. 

Sa!ıibi: ASIM UB 
~asıldığı yer: VAKiT lılatl".aast 

Umum neşriyatı idare eden: 
Rtfik APımıt 8et1eflqı1 

F eaih ,irket 
mukavelesi 

Adrealerlmla aptıda yasıJJ blaler 
Beyoğlu DördtlncQ NoterlJllnden ıa .. 
dikli 1628,/709 numarab Ve l Tqrl· 
rılanı 1983 taribll Şirket mukavele 
nune9Dln buctlDden ltlbeNll namız 
De feabediJ'O"U. ŞUrekldan Natan 
Barokaı ve NMlm tak Boroku &p• 

!J'ıdakl ahk&ın da1rMiDde dlter tertk 
IJemoll (Saml) Barok .. flrketln biı. 

cllmle buJnıkullu alacak " borçları 
lle birlikte devir •• tıerkeylelier. 

Galata Ok~ CMllNl .... 1 
....... ,. _ .. _ (UDi) 

BORSA 
- Ankara 27-3-941 --ı· 

••--- ~ EKLER--·•· 
İIAllSİllİ IİHI İl IAll<ASINDA 
tKR AMIYE&.i H ESAP... AÇA~ 

• • lllerllll .......... , ....... 
T . iŞ BANKASI 

K ii,ülc tm arrul 

laaaplan 1941 

ilrrami;ye plci.nı 
'1DllLSft · t $\Abat. 2 Mayı.. 

~ 

1 

J ~ s lklncJtetrm 
tarUlleriDde yapıbr 

Mit 2000 LJık - 2000. 

• 1000 s::: 3000 

• T&O .. ili: 1600. 

• IOO " IOOO 

• -.. 2000.-

• 100 - acıoo.-

Lır: 

.. 

' 
Deniz Harp Olıalu ve Liıaİ lıomutanlıiınılan: 

OkUlumuaa Univeralte nıezunu lllfltematik ötntmeni almacaktır. latek· 
lllerin nutua tizjanı ft cHPloıualarile okula ml1ncaatlan. (1870) 

V A K 1 T matbaası 
f( ilao kısmıııı 
tanzım edip 

qeniden 
açmıştıı 

lltUNI 
l ........... 
tltFlortlt , .. ..,.....,.. ........ 
lOI Dnlm 
100 Len 

••Ol*~ ......... ....... 
lltlWl'9 
... LQ ......... 
111 Y• ... .......... 
111-.... 

it.it 

a.ım ..... 
H.11 

t.ebam n T ahYillt --11• 

Tercih edilmesindeki 

GRi 

Devlet Demiryollan ve Li 
ifletrİıe Umum idaresi i 

Muhammen bedeli (300 000) lı olan ıo ad t deıJlir 
Mayıı 1941 Perpmbe gilnU saat (15,30) kapalı zarf wıuıo de 
re binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek tatiyenlerin (157 O) liralık muvakkat 
nun tayin ettitl 'V81fk~ ve tekiltlennl ayru gün saat (1"'9 
mı.yon rea'lflne v rmelerl IAzmıdır. 

Şartnameler (200) kuruıa Ank ra ve Haydarpa§& "' 
maktadır. 

• • • 
Haydarpqa latasyonunda mevr.ut maklne cıeposunuıı 

1.D§aab l§i kapalı zarf 118UIU i1 vahidi fiyat UJıerindeJl .. ıııılltlll!l"I 
tur. Bu 1§iD dÖ§81De bt-tonıan i in icıu> eden eakl raylar ~ 
\

0erlleoektir. 
ı - Bu işin muhammen bedeli 180,000 liradır. 
2 - latcklll r ou l§e ait ,artume vesalr evrakı oe.ıe& 

Ankara ve ffaydarpı1şa veznel r-.nden 8 lJra mukabilinde 
8 - Eksiltme 1U.9tı tarlhlnde Pazarteat günt1aaat1f 

Devlet Demlryoll~n .veıl dalreal.-ıd merkez 1 inci komlıl)'ODUJlQf 
4 - ıı:uotmeye girebilmek için isteklll r1D tekllf 

~da~ tenılnat ve ve 1 )'Dl gün 1aat 15 e kada" 
Qlne ~. 

Jıı. - 2fQO sayılı kanım ahk mma uygun 921W llra1ık 

B - Bu kanunun tayin t>ttlğ! v kalar, 
C - Bu ife mab.ıwı olmak Oure Milnakallt Vek 

Uyet vesika:ıı. 
Ebllyet veaıkuı i(Sln ihale rıhlnden en u aekla ~ ..... 

Ue KilnakalA.t Vek&letine müracaat olwıma.sı. (lll"P". 

inhisarlar urn 
mOdür lO ğOnde 

I - İdaremiz lbtiyacı lçio 260 adet sa b don 
nacaktır. 

D Muhamm n bedeli •250 lir , muvaklı.at tenıJnatl '11 
m Pazarlık l 4.941 Salı gllnU saat 11 de Kabe.tatta 

bayaat 111!Jealnde:U alım koml11)onunda yaoılacaktır. 
iV - NUmune eözU geçen uııcde görQ\ebUlr 
V - İatekWerin pazarlık için tavın olun'D gUn ve ... 

venme paraalle blrlt'c•e mezkOr komıayona rr.Uracaatl&rt. 

........ ,. ., ........ ,.u 
ZiRAAT BANKA 

............. ...,. lalDtlıarab .,. lblıanlz &uarruı ...... 

• llnm llluludlanlara l8Dede • defa kUecek ıcur'• llf 
PIAna gON ~ dalrtd&dt tır . .... l.OM................ . ........ ..-

• • 8'I • l.IGO • lll • te 
4 • ... • ..... • • •• '90 .. .... . ..... . 

• • .. ---·-10 " .. 8000 
Kitap, mecmua, l{&Zete ltasar. 
Tabilflr ., .. "'"'" tfi"-;i •~ı.-r; abr. 

19.91 
il.il 

8lne • Dwwww a. il.ti 

OIKICAT: llelaplarmda1d Cl&nJar bir - tClJ>d9 .. 
~ lJlramtJ9 ~ takdirde. • 80 ~ 

l Kefkko1er: U Kart, 11 BazlraD U .,Hll, Bt 1 rblde )'apıbr. 1--1---------.-.. 


