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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

"Rn tacir ha kitapta ıHsterditim 111allerf tathl• Hmf!lr 
Hıretlle bir iki sene ıfbl kasa bir ~aman içinde mÜ$terlle· 
rfnln adedini bir misil arttırahiHr. Ben bu kitabımda siZf' 
"" ctı"ttff X~tfvnmm .. Ffvıth 5ft .. ums. 

1 - İngiJiz Hariciye Nazın Baş vekaletten çıkarken. Z - Misa firimiz Ankarada Başvekille ye mekte. 3 - Misafirimiz fp_giliz Hariciye Nazın BaşveklJ ve Par ti Sekteri ile görüşürken. 

Ankara 
ır-~------------

u l gar is lan--, Mis fer Eden 'in 
!hv~re Saracogluna 
~~u~:.'yor Veda Telgrafı 

Temaslarının 

Akisleri 

---------------------Biz Bulaarlıtanm Alınan askerle
rtnl topraklarına sokmak istemi
Yecek.lerinl ümit etmek isteriz. Al
lnanyanın da her haırıli bir gün i§
aaı edeb!lecett Bulgaristanı elin
de bulundurmakla iktifa ederek 
ıımdilık bir tecavüz. harekctlne 
8eçmek istemlyec:ellnl zannediyo
ruz.. Fakat bUtiln bu ihtimallere 
rağmen Almanya Bulgaristana gi
rer ve SelAniie dofru yürümiye 
kalkarsa o vakit muUaka karşı
•mda İnıiUz.leri ve bellrJ de Tilrk
lnli& ltfilakmJ bulacaktır. 

M. Zekeri11a SERTEL 

B u aatırlan yazıdığunız da
kikada Bulgaristan mih-

~ girmiş bulunuyor. 
Almanyanın Avrupa krtasın

aaltanatı bu suretle Balkan
da '6IDulü claireline a1nut o

t"W-4U1ı ... r. Arada !bir Y~lavya ka-s ki, o da iktısaden yeni Av
:-<&JJa nizamım ve Almanlarla be
~ çalışmayı kabul etmiştir. 

clıYasetini mihver siyasetine uy
llrrnuştur. Y a 1 n ı z fiilen 
~vere girmemiş, istiklilini ve 
uıtaraflığını muhafazada devam 
'brıektedir. 

Almanlann, Bulgaristanm 
lttt'hvere iltihakını daha evvelce
~~n temin ettilU anlaşılıyor. Da
q Kral Boris'in Hitlerle müla
\t.tındanberi, Bulgar hükumet 
~alinin Viyanayı ziyaretleri, 
~!~aristandaki Alman nüfuz ve 
~litınm kuvvetlenmesi, Al
'ıan ordulannın Bulgar toprak
~a J(irmek için yaptığı hazır-
411tlar ka?'$lsında Bulı;car hüku -
'ıetınin takındı~ı hareket tarzı 
~i birçok emareler Bulgarista
llın mihvere iltihakı kabul 
ttti~ini gösteriyordu. Yalnız bu 
~tihak hareketinin resmen ilinı, 
vbtakım hadiseler yüzünden J(e

tiltmiştl. tn~iltere, Bul~arista
llı tehdit ediyordu, Türkiyenin 
'1aca~ı vaziyeti kestiremiyorlar
clı. Bu işi bir ihtilata meydan 
~trmeksizin yapmak iein müna
'11> bir an bekleniyordu. Bu m~ 
~imin İngiliz Hariciye Nazın 
tden'in Ankarayı terkettiiti ~
lliin akabJnde yaınlmRst daha zi
>lde, bu ziyaretin Balkanlarda 
\ı)andıracdı aksülamellere kar
~. rnuka hil bi,. hareket olarak te
"41Jtki edilebilir. 

* * l ~ ihvere iltihak Bulgarista
IWI nın lehine midir? Burası 

lıizi alakadar etmez. Kendi rıza
atyıe Romanva ve Macaristanın 
\tazivetine düsmeyi kabul eden 
~ir hükumet bunun akıbetlerine 

lngiltere Hariciye Nazırı, Büyük Britanya, 

Türkiyeyi Kendi Dostu Ve Müttefiki 

Hissetmekle l~ihar Eder, Diyor 
Ankara l (A. A. - Büyük Britanya Hariciye Nasın Ekse

lans Anthony Eden, Türkiyeyi terkederken Hariciye Vekili Şiik· 
rü Saraçoilu'ya aşağıdaki telı rafı çekmiftir: 

Ekselans Şükrü Saraçoğlu 
Hariciye Vekili 

-·-. 1 
Almanların Seliniğe 

inmelerine Mini 

Tedbirler Görüıülmüı 
---c'---

Mister Eden Yunan 

Şeflerile Görüıecek 
·---

H idi s e 1 ~ r Harbe 
&ık ara 

TOrkiye'den aynlarken, eaJıs en zatılllnlze ve sizin tavusu- icbar Ederse Türkiye, 
tmımla Türkiye Reislcilmhurun a. Türk hilk4metine ve Türk mil· 
Jetine serek Sir John Dill'e ve serek bana karşı ıösterilml, olan 1 ·ıt B b d" 
ve Türk ve İn,Pllz milletlerini birbirine bailıyan derin dostlu- ngı ere era er ır 
iu bu kadar müheyyiç bir tarsd a meydana koyan hilsnilkabulden Lo d 1 (A A Ank 'd 
dolayı en hararetli tetekkürleri mizi anetmek isterim. t tkikn edra.1 b ... ı·: - 1 a1ra .. a 

Y-ı "'U iri ı..ı- ··n1•ı:ıwı ... _ ı..-:- =.1-~ e ı en 
1 

u un mese e er u-
c:ua ... r ,, _ ıo ' ~· pıçr ~)'' ._aıu. .. 'Dıiilld& m tdMmet ..... lıda 

bir fesfr tJll'akıhitfd'. 'flltlt inll tRlliİiii •ftllll, o a ft- ta bi t b k t - ·· 1d- ı.:: 
A k ' k dl l h ..n-lllkl rl i bllh 1 ,.L m r mu a a a J(oru Uııı:une romu, n ara ntn en s ne as 11- e n ve assa •••a- dair eşredil ı T T" k 

bal i~in kurmakla meşırul bü tiln milletin fedaklrbk hislet>i .. n en ngı ız - ur. 
bu meyandadır. Atatilrk'iln cey yit dtiıilncelerl, Reisldmhur 1- t~blı~, mat~~':~ tarafından. bakı-

.. ü' ·il "lh ı h h d ı kt-.1• kı bır tesanudun hararetlı bir non n n ı aman, er sa a a semere er verme ~•r. te h"" ·· 1 k telakk' d"l k 
Büyiik Britanya, TUrkiye'yi kendi dostu ve müttefilr; Muet. ted~ uruB 

0 
aterabl",,.. ı .1ı1 e 

1 Tm.~ k-
_,_, iftih d Ed ır. u ı,,. ngı z _ ur 

mc:aue ar uyar. en (Sonu: Sa 5; Sil ı ) 

lncilis Hariciye Sum razetecllerJe bir arada 

BUGÜN ALTINCI SAYFAMIZDA 

Renkli Haritamız 
Karilerimize bugün son sayfamızda renkli bir harita 

takdim ediyoruz. Arnavutluğun tabii Arızalan ile yol, 
liman ve büyük şehirlerini gösteren bu haritadan halen 
Arnavutlukta cereyan etmekte olan· İtalya - Yunanis
tan harbinin safahatını takip edebilirsiniz. Lütfen altıncı 
sayfamızı çeviriniz. 

Yardım Proiesi 

500 MiLYON 
DOLARLIK STOK 

MALZEME HAZIR 

" katlanmayı göze almış de-
lb"'ktir. ..... .............................................. 

Londra, ı (A.A.) - Londracla 
çıkan Daily Sketch saz.etesinin 
Nevyork muhabiri, yardım pro
jesinin kanuniyet kesbetmesln
den sonra mez.kılr memlekete 
sönderllınek üz.ere şimdiden ?ıa
z.ırlanm11 bulunan malzeme kıy
metinin 500 milyon dolara ballt 
oldujunu yazmakta ve muaz.z.am 
bir çıt teşkil eden bu yardun:n 
HiUerln tüylerini ürpertecek ao
recede mühim oldutunu llAve ey
lemektedir. Ayni muharrir yazı
ıma ,öyle devam etmektedir: 

Yalnız B•11Pıtristan'n mihvere 
Rlrınesiyle Balkanlarda hasıl o:1\ vaziyet bizi yakından aliıka-

81' t-der. 
t Bulı?aristan mihve,.P iltihak-
l?t birkac eiin evvPl Türkive i-
1~ rnüsterek bir deklarasyon iııı
~lnmı" ve hu beyanname ile 
~alkanlarda Türkiveye ve di~er 
~()rnıtulanna ksır!;t her hane:i bir 
~avilz hı:ı'l"Pkethıden i~til"ı:ın Pt
th"''7i taahhüt etnıl~ti. BtH?Ün 
lttihvere ~irerek Berlinin emri-

,, ~~ itaati kabul etmekle bu tı:ıah
,, qfıfiijnü ne de't"P<'P.~ ~adar ifaya 

~Uktedir o111cakf.1r? :F\ııl11.ıtric;fn'1 
~ harekf'tivle bir fkivü11iiiiik 
)ııblnf~ de~il 1'.fli(lir., suallerln 

Yeni T efrikalarımız 
Göl insanları 
Yazan:Cemal.ettin Mahir 

•Göl insanları isimli enfes hi
kayelerden bahseden maruf 
bir edibimiz: 
"Bu, bütiin muharrirlerlmizi 
kıskandırabilecek bir eser
dir,, diyor. 

TAN mahcup çıkmayacağın
dan emin olarak bu kanaate 
iştirak etmektedir. 

Enkaz Altında 
Yazan: Ulunag 

• Paris, cihan harbinden IODl'a 
dünyanm dört bir tarafmdan 
selen Krallar, Prensler, 
Prensesler ve büyük zenıia· 
ler)e dolmu,tu. Bunlar l9U· 
1918 harbinin enkazı idi. Bu 
tefrikam1%da. bu enkaz ara
sında yasanan merakh bir 
ömrün bikiyeslni bulat'ak· 
IDllZ. 

t"aplJlnnt hl<l" ektir. 

&kat '\111artz - Bir Kac Güne Kadar Yarın Baılıyoruz 

Uzun mesafeli bombardunan 
tayyareleri ile mitralyözler ve 
dijer binlerce sllAh sevkedilmi
ye AmAde bir haldedir. Yakmda 
semi yardımına da bqlanacak
tır. BütUn bunlar ilkbahar taar
ruzu için yapılan Amerikan vaa
dinin ancak ilk partlılnl teşkil 

etmektedir. Bugün 80.000 fabnka 
harp rnal7emesi yapıyor ve yap
mıya baz.ırlanıyor. Binlerce A
merikan fabrikasmaı hemen he
men bütün iatilualAtı İ~iltereye 

\~DU. M a; ::tU 4 J 

Bulgar Hariciye Nazın Po-poff 

R. Gazetesine Göre: 

Uçlü Pakta 
Bulgaristan 

da Girdi 
-r-

ı Fil of, Komşularımızla 

Mevcut Muahedelere 

S_adık Kalacağız, Dedi 

Hitler ve Ciano· da 

Yiyana'ya Geldi 
Von Ribbentro. 

Son Haberlere Göre 

TÜRKiYE Sobranya Bugün 

inkişafını Fevkalade Bir lçtimaa 
Alman Kıtaları 
Tunayı Geçti ve 
Sofyaya Girdi Takip Ediyor 

Yugoslavya 800 

Bin Kişiyi Silah 

Alhna /Jıyor 

Sovyet:e. :;1 L. :':re. t 

Siyasetini Bırakması 

lhtimaH Zayıf 
Ankara. 1 (Radyo gazetesı) -

Bulgaristanın üçlü pakta iltiha
kı bugWı resmen bildirilmekte
dir. 

Bulgaristan, Slovakya, Ma-
caristan ve Romanyadan sonl"a 
üçlü pakta iştirak eden dördüncu 
küçük dev !ettir. Bulgaristanın 
üçlü pakta gırmesi bu bölgede -
ki vaziyeti ne dereceye kadar 
değiştireceğini tayin edebilmek 
için, pakta giren devletlerin va 
zife ve mesuliyetlerini bilmek li 
zımdır. 

Almanya, İtalya ve Japonya, 
Avrupa ve As yada yeni bır ni
zam kuracaklarını ileri sürmek
te ve bünda birbirlerine yaı·dım 
edeceklerini taahhüt etmi§ bu • 
lunmaktadırlar. 

(Sonu: Sa 5; Sil 5 ) 

Uzak Şarkta 

Frans~.Japon 
Tekliflerini 

Kabul Ediyor 
-----

Hindiçini'den Siyam'a 
Tavizlerde Bulunulacak 

Tokyo 1 (A. A.) - Yomlurı 
Şimbun ı;cazetesinin Hanoi'deki 
muhabirine J(Öre, umumi vali 
General de Coux askeri bas lcu
mandanlarla uzun müzakereler
den sonra General Sumita ile ~ö. 
rüşmüs ve kendisine bu müza
kerelerin neticesini tebliit et -
miştir. 

Hanol'de zennedildi~ine göre, 
Fransız Hindiclnisi muhasama· 
tın tekrar baslamasına mani ol
mak üzere Siyam'a bazı tavizler
de bulunma~a karar vermiştir. 

lSonu; Sa 5; Sil Z ) 

Davet Edildi 

Alman Tayyareleri 

Durmadan Sofya 

Üzerinde Uçtu _,_ 
Londra Mahfilleri 

Bu Haberleri Henüz 

Teyit Etmiyor 
Vichy 1 (A. A.) - "Reuter, 

Sofyadan gelen haberlere J(Öre 
Bulgaristan üclü pakta iltihakın 
imza etti~ sırada Alman kuvve 

Bul~r Başvekili Filof leri Tuna nehrini bir cok nok 
talardan gecerek Bulıar arazi 

Viyana, 1 (A.A.) -D. N. sine ı;tirmişlerdir. 
B.: 

1 
Alman bombardıman tavvare 

eri bugün durmadan Sofya il 
Bulgaristanın üçlü pakta zerinde ucmııslardır. 

iltihakı merasimi bugiiıı Alman aakerleri Sof gaga 
Bervedere sarayında yapıl- geldi 
mıştır Sofya 1 (A. A.) - Alınan kıta• 

• larının Bul~ari~tana ~rmie ol 
Protokol Almanca, Japon- duklan resmen bildirilmedi~in 

ca İtalyanca ve Bulgarca o- ra~en, Alman askerini hamil 
' .. lan trenler Sofya istasyonun 

larak yazılmıştır. Pakt ımza- ~lrnistir. Ahali bir müddetten 
sı tarihinden yani bugünden beri bu eibi bir ihtimale hazır 
• • ~A lanmış oldu~undan hic bir hay 
ıtıbaren mer ı olacaktır. ret eseri 2östermemistir. Bunun 

Alman Ha,.irive Navn Von la beraber halk muhtemel hav 
Ribbentroı:>. ftalvan Hsricive bombardımanlarına karst alına 
~azın Kont Ciııno- Jaoon Biivük tedbirlerden dolavı az çok en 
'Elciıd 0<1ima. Mac,.ristanın Rer- dişe ~östermeldPdir. 
lin El<-isi Srlo1av. Romanys \fas + 
1ahateii7AM BT"abetziano. Slo _ Londra 1 (A. A.) - Almanla 
vakya Elçisi Cerman ve Bulgar nn Bul2al"istana girmis oldukla 

nna dair Virlı,•'de nesredOen ha 
f Sonu· Sa 5: Sti 3 J f Sonu· Sa 5: Sft 4 J 

1 1 

Cripps Ankaradan Ayrılcb 

tncUterenia Moskova Bflyilk El~lsl Slr OrfpDS Anbn4u anı· 
laken istasyonda 
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Ti Beyoğlu Akşa~n Kız 
Sanat Okulu Def ilesi 

Tramvaylarda SBOR: 

R 
• • • 

Yenı Ucret 
e \Tarifesi 

Yazan: Von KleHens (Holanda Hariciye Nazın ) 

t"j Mağlup Olduk, 
:a~ Çünkü içten 

Fethedilmiştik 

l 
kadar harp etmek, şüphesiz düş
mana daha çok zayiat verdirecek
ti, fakat düşmanın insanca ve 
silahça kahir faikiyeti karsısın
da bizim mukavemetimiz ne bize. 
ne de müttefiklere fazlp bir şe' 
kazandıramazdı. 

* * Ordularım~ faik dil~nn kuvvet- ! Ateş kes emri: 
lerine cesaretle karşı koymuşlar- ! -
dı. Fakat bu mağltıb!yet yalnız au şartlar altında General 
modern · harp vasıtalarının tesiri 1 Win kelman ateşi kesmek 
değildl Biz, içimizden fethedil- kararını verdi. O gun kabıne de 
rniştik. Artık mukavemet etmemi- Kraliçeyi takip ederek İngiltere 
ye karar verdik. Kraliçe vaziyeti ye geçli. Hiç şüphe yok k i as
İngiliz Kralına anlattı Mllttefik- kere mukavemet emri verilseydı 
lcr ya bize hiç gectkmcden yardım sonuna kadar devam edecekti 
k1.1wetlerı gönderecekler, biz de B" ill B 
harbe devam edecektik. Yahut ta k ır çdok cah .~~· ~1°ll~ndba ~s 
Holanda kumandanları istedikleri uman aı;ıın~n s~nır erı.. .?zu . -
gıbi harekette serbest kalacaklar- duğunu,, ıddıa ettıler. Buyu~ bır 
dı. Yardmısız harbe devnm etmek cesaret ve imanla son dakikayo 
butlln Holnndn halkını ölume kadar yukarıdan emir bekliyen 
mahkum etmc.K demekti. bir kumandanı böyle bir itham 
------ altında bırakmak doğru de_ğildır 
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Müdafaa bozuldu: 

Bu hatlarda Alınanlar.şiddet
li b ir hücuma geçtıler. A

sagıdan uçan tayyareler bombar
dımana başladığı zaman, alev sa
can tanklar d a harekete ~eçti
lcr. Holanda ordusu mukabil h ü
cuma geçerek o gün Almanlar( 
işgal ettikleri mevkiden uzaklaş
tırdı. Ertesi gün Almanlar daha 
geniş bir cephede hücuma geçti
ler. Düşmanın faik kuvvetler i ve 
techizatı karşısında müdafaanın 
esas hattı bozuld u. Rotanda or
dusu evvelden hazırlanmış olan 

1 yeni mevkilere çıktılar. 
İhtiyat kuvvetlerimiz de har

r. bin başladığı daha ilk saatte mem 
' leketin göbeğinde bozuldu~unu 

yukarıda anlatmıştık. Bunlar -

Ben kendi hesabıma. lüzumsuz 
bir harbe girip ordusunu beyhu-
de ziyan etmek istemiyen bir ku
mandana, ancak hürmet göstere
bilirim. 

Holanda hükumeti Almanları~ 
anlaşmağa girişti. Krallık Avru
padaki Almanların işt:?ali altına 
~irdi, d enizler in dışındaki Holan
dn serbesttir. Holanda İmpara· 
torluğu bir bütündür. Hükumeti 
Kralı, müstemlekeleri hala mev
cuttur. Hükumet hala elindeki 
bütün imkanlarla mücadelesine 
devam ediyor , donanması elin
dedir. Fakat ordumuzun ve hal
kın bütün fedakiırlıklarına rağ 
men facianın perdesi beş gün i 
çinde inmiş oldu. 

Holanda ordusu binlerce ,gen
cini kaybetti. Facianın bu son 
kısmını · bitirmezden evvel şu 
mühim noktayı hatırlıyalım. 

* * ~ dan artık istifade edemezdik. 
Ordu bombardıman hücumu kar- ~lemleketill §erefi: 
şısında bir hattan bir hatta çe-
kılıyor, ileri hareketler için kcn- Holandanın topraklarda açtı-
~ıni bir türlü organize edemiyor- ğı harp nihayet buldu. 

uş. k t ,.,1A ld kt Harp başladığı zaman Holandn 
ar a mal'\ up o u an, ce - b tt• M k e et . . er 
t 1•. k" .. .. k b ttikte 

1 

ser es ı. u ·av m ıcın ın -
nup a~ı opr~yu ~y ~ 1~ den gelen tedbirleri aldı. Fa-
sonrn artık mudafaa. ım!<anı kn . kat müttefiklerin yardımını ev
mamıştı. Harbi!1 b~ ınkışa·fv ~eyrı 

1 
velden istemediğimiz için istila

Londrada Kralıçenın geldıgı ak-! ya karşı koyamadık. Bu beş gün 
şam ~nlaşılm.ıştı. Kral ve Kra- içinde bir mütareke icın düsma-
lıçe .ıle . Bukıngh.am . sarayında na ettilebilirdik. Fakat Alm~nlaı 
kendılerıne tahsıs edılen apartı- ticarette iyi pazarlık yaparlar 
manda uzu!l uzu~ konu~~um. Bu Fakat ticari anlaşmada insafsız
saa.~lerce suren bır teessur ve te- dırlar. Son noktayı ellerine alın
c~uf ~onuşmasıydı. Ordularımız cıya kadir anlaşma2a vanaşmaz
faik duşmanlara karşı cesaretle lar. Bu mütarekeyi istememekle 
kar~ı. k_?ymuşlardı. Fakat bu mrmleketin şerefini kurtardık. 
maglubıyet yaln.ız. mod.eı:ı ha~p Hükumet şerefsiz bazı anlaşma
~:asıt.alannın tesırı. d~ğı~dı. Bız tar vapmaktnn isP mernleketin 
ıçımızden fethedılmıştık. v işgalini tercih etti. Aksi tak-

Artık m.ukavem.et et~en:ıege dirde kendi imzalariylc vnsal bir 
k~rar verdık. Kralıçe vazı~etı İn- devlet haline ,geleceklerd i. Teca
~ıl~z Kralın~ anlattı. Benım İn- vüzden muztarip olmak, ve bu 
,gilız . asken k~.mandanlannın iztıraba katlanmak Holandahnın 
noktaı nazarına gore hare~et et- müşküller karşısında tercih etti
mem karnrlaştmldı. Kralıçe ay- lii şekildir 
m zaman<ia Fransız Cümhur Re- •· · 
ısıne bir telgraf çekti. Vaziyet ~ 
şuydu: Ya Müttefikler hiç ge- Holandanın ne zaman yeni-
cıkmeden yardımcı kuvvetler den hür bir devlet olaca-

~ gonderecekler, biz de harbe de- ğını şimdilik kimse tahmin ede-
un vam edecektik, yahu t ta Holanda mez. Fakat bir gün lavık olduğu 

kumandanlan isted ikleri gibi ha hürriyete kavuşacağına sarsıl
rckete serbest kalacaklardı. Yar maz bi rimanı vardır. Bu günün 
dımsız harbe devam etmek bü- gecikmemesini tPmeııni edelim. 
tun Holanda halkını ölüme mah- B İ T T 

1
. 

kum etmek demekti. 

Yardım vaziyeti: 

Yüksek İngiliz kumanda he
yetine gittiğim zaman ge

ce yansını geçiyordu. Fakat bu
radan reel mahiyeti olan hiç bir 

Yaş Meyvaların 
Muhafazası İçin 
Bir Usul Bulundu 

yardım çıkmadı. Holnndada müt- Yaş meyvelerimizin ihracı işin 
tefiklerimizden yardım gonne- de yeni bir usulün tatbiki içın 
diğimiz şikfıyeti vardı. Belki dn- tecrübelere girişilmişt ir. Bu u~ul 
ha fazla bir yardım beklenebi- sayesinde yaş meyvelerin en u
lirdi. Fakat, ben kendi kanaatim- ı.ak mesafelere kadar bozulmak
ce İngiliz ve Fransızlardan müm- sızın nakli miımkün olabileceklir 
kıin olan yardımı gördüğümüze Bir mi.ıessese bu mev:.ı:u etrafında 
kaniim. Ellerinde daha kıymetli esaslı tedkikler yaptınnış ve bir 

a men balan bulunm~ffiaSı bizim .. t h S 11Kersıne n<)ndererek 
1.h . ı · - · . d" I .1. B mu e assı ı ın r. 

ta ı. ~ız ı~ımız ı~. ngı ı~ nş- portakal bahçelerinde tecrübeler 

Mektepte dikiJt>n elb i~elere modellik eden talebe 

Teşhir Edilen 
Çok Eserler 

Beğenildi 
Beyoğlu Akşam kız san'al l>k 11-

ıu, genç kızlarımızın yapl.Jklan 
giyecek eşyasını şehrimizin s:ın'
at meraklılarına teşhir maksıı
dıyle dun okul binasında bU' De
file tertip etmıştir. 

Vali ve beledıye deisi Bııv ve 
Bayan Lutfi Kırdnrla şclırıın11..ıc 
bulunan mebuslar, kadın ve 
erkek şehrimızın bır ÇOK mumıuı. 
~ahsıyetlerı Dehle'1e buıunnıuş -
.ardır. 

bir arada 

Sekiz senelik bir san'at mues Ilir t alebe, sipari~ üzerine dik ilen bir manto ilr davetliler arasın · 
sesemız olan ve moda, dikiş, esk ı dan geçerken 

idaresi, kadın ve erkek çamaşıı 
Türk ışleri, çıçek, yemek ve ev\-

şubelerinde genç kızlarımızc. Ele k B 
faydalı bilgiler öğreten Akşanı m e r 
kız san 'at okulu, her yıl arta 
bır rağbet gormektedır. Bu rag 

bet neticesidir ki buraya devam urus Daha eden genç kızlarımızın mıktaı 
bu sene bin iki y,ıize balığ ol 
muştur. Türk kadınının bu incl u 

1 
b • 

1 
k 

san'at işlerinde buyük bir zevh cuz 1)/8 J ece ve itma ile yaptığı şey:er, ht 
yerde fevkalfıde nazarı dikkat • 
celbettiği için mektebe hariçten ---------------

verilen siparişler de çot!almak p . Satıc:.ları Kontrol Altına Alındı, 
·adır. Ve müessese bunları karşı eynır ~ 
lamak için devamlı ve muvaffak 
bir mesai sarretmektedir. Yoğurt Pahalılığı da Tetkik Ediliyor 

Dlinkü Defilede, atelyelerde 
ç~lışan mezu~ ~alebelerle .:nüda- Yeni tip ekmek dün sabahtan ı tüccarları Belediyeye mür~caa~ 
vımlerden dıkışte temayuz e ıtibaren satışa ç ıkarılmıştır. Bu nderek toptancıların peynırlerı 
denlerın vücude getırdikleri yün , ekmekler in rengi biraz daha es- kendilerine narhtan on üç ku -
lü \•e ıpekli pardcsö ve tnyycirleı mer ve rutubet derecesi biraz ruş fazlasına satmak istedikle:-i
.;ay elbiseleri, bluzlar, tuvaletle. fazla olmakla beraber eski t ip ni, b u yüzden piyasada peynir 
• C gelinlikler teshir edilmistıı ~kmekten daha pişkin olduğu bulunamadığını söylemişler ve 
Teşhir edilen bütün elbiseleı tesbit edilmiştir. Belediye yeni Belediyenin harekete geçmesini 

oüytik bir takdir toplamış, he- tip ekmeğin bir kuruş daha ucu- istemişlerdir. 
me_n ~e~en herkes .tarafından za satılabileceği kaı:aatindedir. Belediye İktısat Müdürlüğü, 
begenılmıştır. Davetlılere ye - Bu kanaat, çavd ar mıktarı fazla mevcut stokları tesbit ederek 
mek ve pasta . kısmında çalışan olan u nun daha fazla su ka.ldır- Mürakabe Komisyonuna bildire
kız tnlcbelerın hazı~ladıkları masından ve yine ça.vdar m~ktn- cek ve Komisyon da perakende
p~st~ :re şekerleme) ıt ıkrnm e rının artması sc.bebıyle bugday cilere buradan peynir tedarik et
dılmıştır. . . koruma vergisinın ~eher _cu.yal- meler ini sövliyC<."ektir. Diğer ta-
~k~!un .bır salonunda vıne sı · da bir mikt B;l" daha ınm~sı luzu- raftan yüksek fiyatla satış ya -

parış uzerıne hazırlanan ve her rnundan ilerı gelmektedır. oanlar da ad liyeye verilcceklcr-
biri ince birer san'at eseri olan Belediye İktısat İşleri Müdür- dir. 
eski Türk el işlerinin örnek tu- tüğü bu sebepleri ileri sürerek 
tulduğu Sim işı çay ve sofra ta- ieftcrdarlığa müracaat etmiş \'e 
kımları ve erkek çamasırları bil- verginin tenzilini istcmi~tir. 
hassa nazarı dikkati celbediyor- Fiyat Mürakabe Komisyonu 
du. Defilede görülen bütün iş -ia yarınki toplantısında un fiya
ler ince bir itinanın ve vukuflu tında veniden tenzilat vapm&k 
bir çalışmanın muvaffak birer e " mkiın''ltJnJ •.etkik P.decektir . 
seri halinde gözleri okşamakta i- Peynir satı şları 
di. p _ ,_ ..:ıecı kasar Qeyn iri 

Mektebin müdiresi Bavan Re· · cr<u< Cfü: 

r oğurt pahalılığı 
Trakyada 20 kuruşa verilen 

yoğurt, ehrimizde flO kuruşa sa. 
tılmaktadır. Vaziyet Beledh·1 

fktısat İsleri Müdürlü~ünce tet 
kik ve l\Türakabe Komisyonun · 
bildirilecektir. Komisvon. hu r~ 
·~ra ~öre Q.ir kar'!r ve~cektir. 

ia Berk'i, bütün öi?retmenleri ve H d L" • 
muvaffak eser'ı r vücude ~eurer iki Amele ·Kazaya ay arpaşa ısesı 
talebe, davetliler tarafından sa
mimiyetle tebrik edilmiştir. 

\lÜTEFERRİK: 

Ankara Y olculuiju 7 

Saatte Y apdacak 

Uğradı Mezunlarının Konser; 
$eh zade başında Karamürsel 

r. v~kı.lı ~ıster Çorçll ile ıki d:fa yaptırmıştır. Bu mütehsaıs por
,J?oruştun:. Son derec acık. ko: taka! bahçelerimizin tamamen 
nuştu. hır çok yardım. ted?~rlen genç ağaçlardan mürekkep ve 
a~dı, .fakat bunların hıç bın va· itina ile yetiştirilmiş olduklarını Ankaradan verilen bir habere 
z~yetı v~u~aracak kadar sumul- görmüş ve beş sene sonra şimdi- görev Ankara İstanhtıl tren v_ol
hı .. deg~ldı. Bu konusmalardan kinin altı misli bir istihsal rnüm 1 culugunu 13 saatten 7 saate ın
muttefikl~rden . b~nd9:.n fazla kün olabilccegi kanantine vara- dinnck ıci ntetkiklere ba~lan -
vardım ;gormemıze ımkan olma- b"l . t" r mırtır l\lt"ımı' A ' Vekaleti mü-.. ld B. . b. ı m ış ı . "' . • ., • 

2 ~ensucat fabrikasında dol<:ıımacı 
t. hmet Nurettin sol kolunu ma 
IJcineve kaotırmıs parmaklan kor 
ii"l.Ustur. Kara11ümriiktf' bir fırın· 
ıia calıc;an Salahaddin Kahraman 
da kendini hamur makinesine 
! ~ntırm1s v~ sai? kolu kırıhnstır 
Fer iki varalı da hastahaneye 
1 ~1rıırılm1c:tır. 

BİR DOLANDIRICI YAKA· 
l ANDI - Son bir av zarfında 
sehirdeki kömiircü, helvacı ve fı · 
rmcıl ara musallat olup 9 kisin in 
muhtelif miktard a parasını do· 
iandmm Arif adınd;ı bir snhıkal • 
r':jn vakalanmıs. sor"U hakimli 
if incP tevki fedilmistir. 

Haydarpaşa lisesi mezunl:ırı 
dün saat 16.30 da Eminönü Ha 1 

kPvinde jlk konserlerini vcrmi~ 
!erdir. :Münevver bir kalabalı~" 
hazır bulunduğu konserde "enC" 
1P.r cok alkıs1anmıslardır. Vivo 
lonist Muvaffak Gören'in piva 
rıist Sedat Aslıhan ile birliktf 
raldıklan Tsch:ıiknvvskv'nin Re 
.verie'si beeenilmicıtir. 

lfa:vcfarnaşa lisesi mezunlar 
"emiveti hn sene üç konser da 
ha verPcektir. <lığını oğ~nme~ 0 ~ · ızım . ı- Bu radan fenni usül'crle kopa- hendisleri muhtelif mıntakalarda 

taraflık E ·:·qc;etı takı_o etmemıze rılan portakallar şımdilik ifşa e- ftahc;malarrı b'.lc:l pınıc:lnrdır 
tarnftar ~lanl~ra yerılecek cevap dilmemesi isteni'en usü11erle nm- MEKTEP TATİLLERİ - Orta 
st•d..,·· Eger bıtaraf .k?lmt~~l~~; .. baajlanarak şchnm :zp get"r 1 ınis 1kul ve lise talebelerine jl!eçer 
savdık bu yardım b!.cı:;k n . 1 k: tir. Avni usül 1imonl:ı .. n dıı tfıt one oldu~u ır1hi bu sene de ı · 
ve Fransava cok B uyu d ım ?r bik edi'mlştir. Mütehassıs bu ti nci trimertr'den sonra bir haf 
ver~~ş olacaktık. :t, ;ar 1~1 ~- meyvelerin bir hattiı bir bucuk •a tatil verilmı>si kara~tastırıl 
tedıgımlz zaman a ı ço g ç sene başka bir takayyude tabi mıstır Tatil 2 ı marttan 26 mar-
ka~ı:ııs~k. h ft sonra Fransız tutulmadan bozulmaksızın kala- ta k~nar devnm edecektir. 

ır aç 
8 t P ar isi müdafaa cağını taahhü t etmiştir. ALMANYA RAKI ALDI 

kum~f.da ~~e ıd·ve düsünmeğe Bu tecr übe muvaffakiyettc ne Dün muhtelif memleketle,..P ~'7r 
edebı ır m vız ı. muk.ivemetle +icele"cliı?i t Pk"i .. nP do aal .. cpl{ '~in liralık ihrarat vanılm•<-tır 
bac;ladılari. Askerı k kk t sene ihracat i~inde l'Pnic: mikyas- 'ı..,.,ı:ırvaya O? ı-.ı. .. ıj-.. •-ı. Hitu,. 
S,.ı.,.; t ıı'"ır p e+roeme sı ını er " . . 1 k , ~ 

., H ı dahlar da A.1 ta tatbik"ne ba~lanacaktır. • ~-.iltP .. <>yP n" ı;n h .... Jı .. "'' tu 
c: , t•ı er. o an · · . . k d"l ı· B d b rk e J!nrp köprüleri- GPlecek sene elm;ı ıct1"1c -:ı ) mın ık sev e ı mış ır. un an aş-
man1tarı.n şa.,.e Y a ·k'tcn sonra ay- takalanndn e' ma iiı;rnde de etüt ka Almanvaya 3 bin liralık rakı 
ni e lerıne ,.. cır ı ' 1 ak t 1 t 
llİ şevi diişündüler. Son nefere !er yapı ne tır. r1a sa ı mı!': ır. 

CEZA YA ÇARPTIRILANLAR 
ISon 24 saat zarfında muhtelif 
~ elediye suclanndan do lavı 37 
nför ve otobüs b iletcisi. 35 
1 · ıı'h+ı>ıif .. ., .. af hakkında ceza 
2 otı ttıt• • 1 mıış, tr;ımvavdan at· 
; van 3P. kidden bire .. li .. a par;ı 
t.ezas1 alınmış, 489 kilo tartısı 
noksan ekmek müsadere edilmiş
ti r 

Kunt MPvvalara 
Rağbet 

Ticaret Vekfıleti kııru mevv
ihracatçılanndan ellpr\nde ne 
T""'iktar stok hulundu2'11nu sor -
T""uctur. Stoklar an lac;1ld1k• ::ı· 

:-onra hunların ne k:tdan nın 1r 

;~ t il- ı a ı,. ,,.in ıı Hrl'\ntıl:>,..aeı t f' elo. i" 

f'-iil~cPk ve mütebakisinin ihre 
;:o ına baı;lanacaktlr. Dış piyasa 
Jardan her cesit kuru mcyvaları. 
mız için talepler \'ardr . 

-- 4.) ___.,, 

Aktarma Bileti Usulü 

Ayın Onunda Başl ıyor 
Tramvaylarda yeni ücret tarı

fesi bir nisandan itibaren aktar
ma bilet ve aylık paso usulü de 
10 marttan itibaren tatbik edi
lecektir. 

10 mart pazartesi günü istiyen· 
ler aktarma bileti alabilecekler
dir. Aktarma biletleri birine 
nevkilerclc 11, ikinci mevkiler 
je de 7 buçuk kuruştur. Aktar· 
na biletin hükmü bir hat üze 
ınden iki defa geçmemek şar

.ıy le bir gündür. Yani bir y~!ct 
Vlecidiyekciyünden Bebeğe gıt -
'llek isterse bir aktarma bilet 
ılacak, bu biletle Karaköye ge 
ccek. Karaköyden Tramvav de 
' İştirerek Bebeğe gidebilecektir 
fi'akat bu yolcu isterse elindekı 
ı iletle Sirkeciye kadar gelebile 

.-ek, fakat Bebek tramvayını: 
l•:minönündcn binemiyecektir 
-;unkü bu takdirde evvelce gec 
ı i~i koprü hattının üzerinden biı 
ıkinci defa geçmiş olacaktır. Be
bek tramvayına elindeki bilet 
rıu ıeber olmak üzere bın°ı-
ıı;in Karaköye kadar yürümesi 
veyahut ta tramvayda Karaköye 
lwtlar gitmek için ücret verme· 
.ı ikliza edecektir. 

Mecidiyeköyünden Bebeğe JZit· 
ı ııck üzere bilet alan yolcu Be
bek l.ra.-.vavına binebilmek için 
,;ı;ıLle muka.yyet değildir. İsterse 
.kşama kadar Karaköy ve civa· 

ı ıııcla dolaşabilecek, akşam üzer. 
''ıırakôyden Bebek tramvayına 
ınebilccektir. 

Aktarma biletler de yolcunun 
~ ıdcı:eği istasyonla aktarma ya· 
p.ıcaf!ı istasyona işaret konacak· 
t. ı r. O biletle üzerindeki işaretl. 
ıstasyonlardan başka bir istasyo ı 
da aktarma yapmak mümkün 
ulaınıyacaktır. Bu sebeple bil
farz bir yolcu Mecidiyeköyünde 
aldığı bır aktarma biletle Te
pebaşında tramvaydan inip bir 
başka tramvayla Karaköye ine
miyeceği gibi Bebekten tram
vaya binen bir yolcu da faraza 
Arnavutkoyünde inip bir başka 
tramvayla yoluna devam edemi -
yecektir. 

İkinci mevkide aktarma bileti 
alanlar eğer birinci mevki tram· 
vaya aktarma ederlerse aradaki 
fiyat farkını bir taksi bileti ile 
ödeyip yine yollarına devam ede
bileceklerdir. 

Talebeler içi naktarma bileti 
ucreti birinci mevk\.l_erde beş, i
kinci mevkilerde 3 kurustur . 

Bir ay müd detle muteber pa· 
solar siviller icin birinci mevki 
840. ikinci mevki 600, talebeler 
için birincide 480, ikincide 240 
kuruştur. Aylık pasosu olanlar 
,ramvaya bir günde kaç defa bi
nerlerse binsinler hiç bir ücret 
ôdemiyeceklerdir. Subaylar için 
aktarma bilet usulu yoktur. 

Tek bilet usulü de bir nisan
dan itibaren tatbik edilecektir. O 
.arihten itibaren tramvaylardr 
kıta farkı gözetilmeksizin bir tek 
o ilet satılacak , bu biletler in f İ · 
7atı birinci mevkilerde 7. ik inc 
mevkilerde beş kuruştur. 3 kuru: 
ı>n paralık . ve beş kuruşluk 3C 
paralık biletler kalkmaktadır. 

ADLİYEOE: 

Bir ihtikar 

Mahkum 

Suçlusu 

Oldu 
Bir kaç gün evvel fiyatları 

murakabe bürosu memurları Ga
latada Perşembe pazarında müş
teriye faturasız demir sapan sa
tan Ahmet Korlu ismindı>ki bir 
ticarethanede cürmü meşhut 
yapmışlardı. Mahkeme Ahmet 
Korludun 25 lira nakdi ceza 
alınmasına,3 dükkanının da iiç 
gün kapatılmasına karar vermiş
tir. Fincancılarda Haparsum is
mindeki bir manifaturaC"ı dn elin
rte mal olduğu halde müşteriye 
·atmak istememiştir. Dün fiyatla 
·ı murakabe bürosu memurları 
bu cürmü tesbit etmislerdir 
tfamparsum müddeiumumilik ka 
"l ,.; •• ı,, tPvkif edilmistir. 
YENICAMI CiN A YETi - Bir 

'l!Üddct evvel Yenicami meyda
nında bir cinayet işlenmiş, Emin 
adında biri arzuhalci Seyfiyi bı
cakla yarRlayıp ö1 dürmüştü . Diin 
ağırcezada duruşması yapılan E
min delilik arazı E!ÖsterdiuindE'n 
müşahede altına alınmasına ka
rar ver ilmistir. 

EYUP CINA YETI - Bir ka<: 
ay evvel Eviipte arkada~ı Osmanı 
öldiirrn ,.e Hamrli ic;mindeki ar
',adasını da ağır surette ~aralı
" an Tahsin Durmazı?iderın dün 
birinci duruşmasına başlanmıştır. 
C::.11rlıı I') {!f' "r> l')c:,..<ınl"l J..l ~ -;..ı;,. 

'<endisini sarhoş ederek zorla pa
"lsını almak istediklerini söyle
"liş ve çıkan kavgada ıiksini de 
ıırmak mPC"burivPtinde kaldıi!ı

-ıı söylemistir. Mahkeme ~ahit 
·elbi için başka bir güne bırakıl
mıstır. 

Bugünkü 
Maçlar 
--

Lig Birincisi Beşiktaş 

Muhtelit Takımla 

Karşılaş ıyor 
Lig m~çlarında hiç yenilmedeJ1 

hattiı bir kere olsun berabere 
kalmadan şampiyon olan Beşik 
ta~ bugün ikişer defa yendlğ 
takımların oyuncularından teş · 
kil edilecek bir muhtelit ile şe 
ref maçını yapacaktır. Futbol a 
ianlığının senelik programınd. 
bulunan bu karşılaşma, bir haf 
tadanberi dedikodusu yapıldığı 
na göre, her halde heyecanlı 
ve ze\rkli geçecektir. 

Ancak bizde ötedenberi yerleş 
miş olan bir zihniyet vardır: Pu 
an mesclesı veya her hangi bi• 
ıddia ortada bulunmazsa, maçla 
rımız ekseriya sönük geçer, ica~ 
ettiği gibi ehemmiyet verilıneı 

Bugünkü karşılaşmanın bu 
şekilden uzak bulunmasını temeıı 
ni ediyoruz. Zira şimdiye ka 
dar gormeğe alışmadığımız biı 
şampiyonluk alan takımın önün 
de müstağni hareketleri bırak • 
mak ve ona layık bir oyun çı· 
karmak J{ızımdır. Bugünkü ta 
kımın ne şekilde çıkması lazım 
geldiği hakkında sorulacak bit 
sualin bizim görüşümüzle ceva· 
hı şudur: 

Kalede Cihat bugiin rakipsiz 
bir oyuncudur. Bek hattında Fa· 
ruk ile Adnan veya Salim üzer· 
terinde münakaşa yi.irütülmiyen 
elemanlardır. İsin düşünülen ta
rafı hafbeklerdir. Hakkı ortada 
oynadığı takdirde yanlarında 
Musa ile Esad bulunmalıdır. 
Hakkı bugün Esat hariç, en iyi 
orta haftır. Yan haf olarak ta 
bu iki teknik oyuncudan evvel 
akla gelen futbolcu yoktur. .E
sadın ortada oynaması halinde 
sol tarafa bir haf bulmak lazım· 
dır ki Celfılin bu veri doldurma· 
sı kontrpasları ve zeki oyunu 
düşünüli.irse hiç te isabetsiz ol· 
mıyacnktır. Hücum hattında 
muhtelitin iki açığı şüphesiz k i 
büyük ve küçük Fikretler ola• 
caktır. İç oyuncusu olarak İs· 
tanbulsporlu Kadir, Süleyman 
Niyazi. Salahnddin ve Eşfak'ın 
namzetlikleri her hnlde nazarı 
dikkate alınacaktır. Santrfor 
oyuncusu olarak ta Vefada san· 
trhaf oynayan Hakkı, Beykoz· 
lu Şahap ve ajanlığın çağırdığı 
tstanbulsporlu Cihat üzerinde 
durmak icap edecektir. İsmini 
üçüncü olarnk saydı{!ımız oyun· 
cu bir nra durgun ve yeni olmak· 
la beraber iyi oyuncular yanında 
belki randıman verebilecek fakat 
lk iki futbolcudan biri her hal· 
de takıma daha çok uyacak ve 
daha emniyetli bır oyun çıkara· 
"aktır. 

Voleybol Maçi 
Evvelki gün $işli Terakki lise· 

:;i ile Yüce Ülkü lisesi arasındı:: 
~minönii Halkevi salonunda ya· 
'1tlan voleybol maçını Şişli Te-

-:ı kki lisesi kazanmıştır. 

Haliç İdaresi 
Vapurları __ ..,_ 

Münakalat Vekaleti 

Satın Alacak 
Münakalat Vekaleti, amme hi1 

metlerinin teahhürden korun 
ması maksadiyle Haliç idares 
nı satın almaga karar vermiş v 
bu maksatla bir knnun layihas 
hazırlamağa başlamıştır. Ayı 
zamanda şirketin mali vaziyeti 
nin tesbiti ;f\n İstanbul belediye 
sine tebliğat yapılmıştır. 

Belediyenin şirketin işletmf 
masraflarını karşılamak maksa 
diyle yaptığı yardımlardan ve 
ikrazattan 128 bin lira alacağ 
vardır ve bunun için şirketin if , 
kele, vapur ve sair malzemesi) 
le emlakine haciz koymuştur 
Sirketin satın alınması bahis me' 
mu olunca belediye bu paramı 
>denmesi lüzumunu ileri sürmt 
ve Nafia Vekfüeti de şirketin mu 
kavelesindeki bir kayda istina 
den belediyenin bu alacaktar 
feraJ!at etmesini istemiştir. Ka'\ 
da göre haczin de gayri kanunı 
'Jlduğunu ve haczin kaldınlmas 
ôizıımıınu bıldirmistir. 
Bcled ıve haczin, şirketin mu 

akkat idareye devrinden sonr: 
·onulduğu ve 128 bin liranın a 
·nmasından sarfı nazar edilemı 
eceği mütaleasındadır. Bu su 

-etle belediye ile Münakalat Ve· 
'taleti ar;ısında bir noktai nazar 
htilafı hasıl ebnustur. 

VC'katet ı k olarak sirketin 
rnukav~lesint fe d€'cek vC' biliı· 
hare belediye ihtil:ırı hal 
ıcin bir formül bul8eaktır 
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TAN 
.ABONE 
Türkiye 

BEDEL l'I 
Ecn~bl 

l400 Kr. 
750 .. 
400 .. 
150 " 

1 sene 
6 Ay 
3 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. 

" 

ula ris an 
•• JI 

ç ü Pa a 
ird:kten Sonra .. 

--------------------~ li.ıgUn içın mwum olnn mesele, 
liı.ııgnrı tanın paKta utıhakı He 
hil!Kı:ınlurın vaı..ycUnde ne gı::ıı 
<ıe,.ı ~uıdcr hcu.ıl olacngı key.i
l'e .. cur. Dıter mi.ıhim bır me:scle 
<ı bu ycnı vazlyet karşısında ln
ııı.tercnın h ttı hareketidir. 
\aı.ıycun çoK gergın oıougu mu
haıt .a ıır. Sofyaoclki İngiliz Sc
• cth ne nın m.ıtbuat burusu 
it ııanmı;;;tır. Bulgarıstanda ~eı.ı
tet \e Konsolosh ne memurlıırm
<ıaı:ı başka lngıl.iz teb.ı:ısı kalm.ı
clrgı bıld rili) or. 

....__~----------------
'(eni Nizam : 

Bul~aristan p~rıamentosu. -
ııun kısa suren gızıı bır 

te\scsindcn sonra B<ış,·ckıl Filof 
1'.rat taraimdnn ktıbul edilmiş 
'e bu sabah Hariciye Nazırı ile 
herauer tayyare ılc \'i~nnaya 
~ıtnııştır. nuıgnr Uaricıy:c Na· 
~ırı bu &chırue, .Bulgarıstnnııı 
tiçuzıer paktına girdıgıni Lcsbit 
tucn protokola, Alınan ve Iıal
hn lıaricıye Nazırları ve Ja
l>onya schrı ıle beraber imzasnu 
~ol ınu~tur. Bulgar Ba~\'ekili 
bu merasunden sonra so,> .ıcdıl,ri 
hır nutukta, llulgaristanın kom 
illları.> ıe , e bıllıası>a ~O\'.) etıer
te sulh \'C dostıuk ınünascoctlc· 
tılli de\ am CLtı:rccegıni be,> an 
ttıniştir. 
huıgaristanın bu pakta gir

llıekıe ne1er kazamııgını veya 
kayl.ıettıgıni muııaka~a etmek 
bıze uıt oır mesele dcgıidir. An· 
tak, bu hadıse müııuscoetıyle, 
llınumı olarak, şu muıntıa:ı:a.ur
Qa bulunuıabılır: 
hmuıdeıı oe anlaşıldığına gö· 

rt, bu paktın esas unsu.rıarı uç, 
ilana dogrusu ıkı bu,> uk devlet
lır. ı•akl, bu dcvletıcrın ınuzaf • 
1ı:r,l euııı tenıın ınak adi.> ıe ha
~•aııınışlır. nu paktın ıstıhunf 
tıtıgı ga.> e, biıtun dünyada leni 
9')...am denen şeyin tesısı, yani 
hu de\ letıcrin dtlnyada sıyasi 
\e iktısadı hıikiıııı.> etlerinin te
glsidır. Bu pakta C\'velce gır
tııış olnn Romanya, l\lacnrisıan, 
Sıo\'akya, şinıdı gıren Bulgarıs· 
lan ve yarın gırecek olan bütün 
tııemlcket.Acrıu vazılesı, muzaf
lerıl etın temini içın bu devlet
lere l ardım etmekten ibarettir. 
lsu ktiçuk devletler ise bu yar
dınu ancak si.) asi ve iktisadı is
lıkUi,lerini feda ederek ve bu 
hu~ ük , \ lctlerin birer ıniis
teınlckesı haline gelerek temin 
eclebilirler. 
, Üçüzlü pnktn iltihakın ve 
tııi nizamı kabulün bir mem· 
lekete neler getirebileceğini un· 
larnak için, ıtoman)ayı göz önü
!le getirmek kafidir. 

1 Ay 

Bunlar, bir takım umumi 
miiliıhazalar ve tahmin

lerdir. Bugiin için mühim olan 
mesele, Bulgaristanın pakta il
tihakı ile Balkanların ,·aziyetin
de ne gibi değ-i:-ıiklikler hasıl 
olacağı keyfiyetidir. 

E:sasen uzun zamandanberi 
Ahnanyanın niifuzu altında bu· 
lunan Bulgaristanın Alman~·aya 

recnıen teslim olması, Cenubu 
şarki Avrupa:sında vaziyeti fii
li olarak fazla değiştirmiye-

ccktir. Şüphesiz Almanlar, Bul
garistan i!>tilasını, Bulgar hal
kının arzusiyle ~·aptıklarını ilan 
edeceklerdir. Kendisine İngiliz 
elçisinin ihtarı hile bildirilme • 

yen Bulgar halkı vaziyet üzeri
ne müessir olacak hareketi ya
pamamaktan miitevellit bir sı
kıntı, büyük bir endişe içinde
dir. 
Sobranyanın yarın öğleden 

sonra toplantıya davet edildiı{i 
ve bu toplantıda Baş,·ekil J<"i
lof'un \'aziyct hakkında izahat 
vereceği bildirilmektedir. 

Bulgaristandan gelen son ha
berlere göre, Alınan askerlcı·i 
Tunayı gccmişler, Dobrucnyı is
tilfı etmişler, Alman hu·rağını 
taşıyan bombardıman tayyare
leri Sofva üzerinden uçmu lar· 
dır. Fakat hu haberler heniiz 
teeyyüt etmemiştir. 

Yugoslavyada : 

B ulgaristanın pakta iltiha. 
kının Yugoslnvyada bü

yiik endi eler uyandırdığı, bu 
iltihakı Pcştede haber alan 
Hariciye Nazırı :\farkoviç'in 
derhal Belgrada döndüği.i \'e 

Genel Kurmayın mi11i mfüla
faa~·a ait hnzırlıklann ta<'ili i
dn emir verdiği \.'e 800.000 as· 
kerin silah altına ahnmnk Ü'tl!· 

:re bulunduğu bildirilmektedir. 
Amerika Harici:ve Nazın 

Hu 11, Bulgaristandaki \'aziyet hı 
inkişafının dikkatle takip edil
diği ve Alman ordusu Bulgaris· 
tanı işgal ettiği gün Amerika· 
aaki Bulgar paralannın derhal 
bloke edileceğini beyan etmiş
tir. 

Amerika kaynaklBn Bulga
ristanın istila~ı hakkında Sov~·et 
lerin bir takım ıtirazlar serdet· 
mi~·e ba~ladıklarını bildirmekte 
iseler de, bu haber teeyyüt et
memiştir. 

Sovyetlerin, her hangi bü~·iik 
ve kuvvetli bir devletin Bal
kanlara hakimivetini, bilhas!'la 
Karadeniz sahillerinde deniz, 
hava üsleri tesis etmelerini is· 
temiyecekleri kolaylıkla tah -
min edilebilir. Hatırlardadır ki, 
geçenlerde Tass ajansı, Alman
ynmn Bulgnristandnn asker ~e
çirmek kin Sov~·ctlerden mii
saade istediği hakkındaki habe· 
ri tekzip etmiş ve SoV)·etlerin, 
esasen kendilerinden istenmi • 
,·en hövle bir miisaarfeyi ver • 
incdikl~rini bildirmişti. 

(Devamı 4 üncüde) \'eni nizamın teessiisii. Avru. 
llada Alman;vanın. Uznk Şarkta -------

r~·l3 ~ ıufli.Bii~m 
Şişm~nların Yemek Vakitleri 

\'emek ,•akitlerini önteden ta· ı hut kızarmış et 100 gram, yeşil 
i11 ederek her giin ayııi saatler- sebzelerden istediği kadar, fa~at 
t Yemek kendisini medeni sa· tereyağ 10 gram, yahut z~ytın· -il her iı.:San için önemli bir ka· yağı 20 gram, beyaz peynır 30 
~ir insan yemeklerini muay- gram, ekmek 30 gram, bu da pey-

)t · w 1 nir için çünkü etle sebze ekmek· 
etı. .s~atlerde yem.ege n !şınca siz ola;ak pek ala yenilir. Taze 

ı r ışı muntazam gıder. Yemek . l d . t d·~· k d 
t~İtı vakit ve saat gözetmiyen in- yeİnkı~ş :~ ~n ~~ e ltıg_ı. a i~~· parça 
""il d h · • k lD ı a \Ca ısı. ı 

ın a er ışı nrışır.. şekerle çay ,.e 15 gram ekmek. 
l-'akat çok yemekten. ş_ışman °- Akşam yemeği, yedide: Bir yu· 
~lar için yemek santını!ı ehem· murta, 200 gram haşlanmış pata

~ 1Yeti daha büy~kt.iir. Şışmanl~- t~ yahut ha...,lanmış makarna, ü-
21 bazılarında ı tı~w~ her. va~ıt zerine 30 gram beyaz peynir. Ye

~lilt olmazsa da gddıgı vakit hır- şil sebzelerden istediği kadar. 
ttı.bire "\C çok gelir. O zaman Makarnanın ve sebzelerin üze
~'ttnan insan _hi~ .oturuşta . ~ek rine tereyağı olursa 10 gram, 
~ tla yer ... Kımısınde de ıştıha zeytinyağı olursa yalnız sebze
)!11'en daima açıktır ''C ~ı~ sık ıere 20 gram. O halde haşlanmış 
~ tnezse baygınlıklar ge~.ı~r ''C makarna yalnız beyaz peynirle 
ilttıların öniine geçmek ~uşunce- yenilir. Taze yemişlerden istedi
He, ceplerinde sakladıgı ku~u ği kadar. Akşam yemeğinde ek

~tıni leri arada sırada yemege mekten hiç yememek daha iyi, 
>tıtdisini mcchu~ sa~·ıır. ~ kuru dayanılaınazsa gene ancak 30 
~~inişler de, nk ıne_. hep şışman· gram. Ekmek insana şişmanlık, 

Verecek eylerdır. kana ekşilik verir ... 
~\'emek zamanlarını i~ti.zam.n Sık sık, a~·ni kantarda .. ve ay-
~.11~rnak, ismanlamaınak ıçın bı- ni elbiseyle tartılmak. luzwnlu
~llti sarttır. Şi manlatm.~yan ~·e- dur. Ayda iiç kilo zayıflıyan şiş
~ ~itler üzerine geçen gun yaz- mana ne mutlu! Daha fazla za
~·~'?1 ·n~ıyı ~amnm~_amak üzere yıflamak zararlı ol?r. Daha az 
lıı lıgun hır mısnlle omek ver- zayıflarsa. yemeklerı daha azalt-
~'(' çn'ı uca~ıın: mak değil, daha sabırlı olarak, 

~ Sabnh kail\ ealtısı, sekizde: Siit perhiz müddetini uzatmak liızım
l a gram, seker bir tane, ekmek dır ... Bizim ikliınimiz~c boyun 
O ~ram bir metreden fazlası kılo sa~·ısın-
4 f>ğle ~·emcj!i, tam (')n ikide: Sn- dan on eksik olunca orada dur: 

ta, istediği kndnr, haşlanmış yn- malı ... 

Oç NESiL - UÇ HAYAT 
• \TAKYillDEN 
~' i•YAPRAIC 

Bir Cümhurivet 
Abidesi \..----~~----~-------------------------------~ 

YARIM 

SAHNEDE 

ASIRLlK 

YANYA NA 

iÇTiMAİ 

GÖSTEREN 

DEGIŞIKLIKLERI 

UFAK TA BLOLAR 

ÜÇER 

SER!~i D ün Beyoğlu Akşam Kız 
Sanat mektebinin bir de· 

filesine da,·et edildim. Elimdeki 
davetname evvela beni aleH'ıdc 
bir sergi ile karsılastıracak :zan· 
nedb·ordum .. Camekanlarda bir
kaç niimune, bazı i lemeler ... 
Gi~·ildiği zaman ne tesir bıraka
cağını anlatmak icin birkaç m:ın 
ken defilesi ... O kadar .. 

~ 

4 DCGCN 
AZIZ DEVRiN D E 

SAHNE: ''A skı,, nın kurulduğu geniş odada-
yız. Askı nedır? Kalpakçılar başın

daki hususi dükkanlardan ariyet kaldırı· 
lan ve düğün odasının münasip bir köşesi
ne kurulan bir nevi dekor: Balmumu, ku
maş parçaları ve jelatinden yapılmış yeşıl 
asma yapraklan, içlerinde çekirdekleri gö
rülen üzüm salkımlan ... Bir yapma çar
dak! Gelin onun altına, - sandalye henüz 
taammüm etmediğinden - üstü kadife ile 
örtülmüş bir sandık veya mum iskemte
sinde oturmaktadır. Bütün gün kımıldan
mıyacak, bir uzak şark putu gibi süs!ü 
püslü, kendisini gelene gidene seyrettil'e
cektir. Yalnız, hatırlı misafir ve akraba 
hanımların elini öpmek için ayağa kalk
masına izin verilir. 

Başında yine çRrşı esnafından kira !le 
kaldırılmış, kaba saba, çiy kızıl renkli al
tın üzerine fersiz Felemenk taşlan işlen
miş bir taç. Yüzünde - ikisi yanağında, 
biri alnında, diğeri çenesinde olmak üze
re - elmastan çiçek şeklinde "yapıştırma,. 
lar vardır; bunları, sabahleyin, gelin tu
valetini yapanlar sakız yakarak çehresine 
tutturmuşlardır. Düşmesin diye kızcağız 
zaten gülemez, fazla hareket yapamaz, ta
bii vaziyetini alamaz; taş bebek ve mum 
oyuncak gerginliği, donukluğu ile ve 
maske taşıyormuş gibi yüzü m!nasız, don
muştur! 

Gelin elbisesinin beyaz olması daha Adet 
hükmüne girmediğinden renk intihabınqa 
herkes hürdür; fakat saçlar nasılsa !renk 
modasından müteessir olarak garp şeklin
de düzeltilmiş, üstüne de, beyaz değil, ye
şil bir duvak örtülmüştür. lki yan~ndan, 
göğsünün üzerine, aralarında tek tük sa
rıları da bulunan gümüş teller sarkmakta
dır. Gelinin ve düğün sahiplerinin - israf 
etmemek şartiyle - bunlardan iki tı~!l~~ın 
arasında büklümliyerek kopartıp dugune 
gelen çocuklara vermek hakkı ... Oğlan ço
cuklar tel parçalarını feslerinin ibiğine 
,·eya düğmelerinin iliğine, kızlar saçlarına 
takarlar. 

Sabahleyin koltuğa verme töreni şu şe
kilde yapılmıştır: Kadınlar - Güveyin gözü 
gelinden başkasını görmez diy~ .- b_aşla
rına birer çevre atarak sofaya clizılmı~Ler
dir· selamlık kapısı açılır, kız veya oglan 
babası önde, güvey arkada içeriye girer
ler. Duvağı örtük olan gelın, kocasını ılk 
defa şimdi görecektir, göğsü heyecanctan 
kabarıp iniyor ve merdiven başında hal7 
canla bekliyor. Baba, önü~de durur,_ b!.r 
dua okur· sonra belindekı şal kuşagı ço
zer, gelinin beli.ne_ bağla~, iki gene~ el ele 
verir. Bu merasımın adı Kuşak baglama,, 
dır. 
O devirde gelınin koluna g.iren k~lu~ ta 

kıp götüren güveydir. Me~dıvenlerı böyl~ 
ce çıkarlar, askılı odaya gırerler,. kızı yerı
ne oturtur, duvağını besmele çekıp açar. 

G 
üvey - (Henüz on yedisınde var 
yok, bıyıkları yeni terle?,liş . bir 

{!enç; şaşkındır, kıpkırmızıdır; gonnıyen 
gözlerle geline bakar; evvelce anasından 
öğrendiği halde hem adet olduğu, hem de 
konuşacak başka bir söz bulamadığı için 
kekeliye kekeliye sorar) isminizi bağışlar 
mısınız? 

Gelin - (Yaş ancak on dört, gözleri yer
de, yanaklar al al olmuş, gayet pes perde
den) Baise! 

Güyey - (Sakosunun yan cebinden çı· 
kardığı broşu kızın göğsüne titrek ellerle, 
güç bela taktıktan sonra hiçbir şey söyle
meden ters yüzü çıkarken içinden) anam 
mavi gözlü demişti, bana açık kestane gi
bi göründü! (Merdivenleri sarsak sarsak 
iner, kadın kalabalığının üzerine, arasına 
bir paralık mangırlar karıştırılmış leblebi 
şeker~rini serpiştirir. Cami güvercinleri
nin darı ve mısır atıldığı zaman çıkardık
ları kanat sesini andıran tatlı, aceleci bir 
hışıltı) 

Bir yaşlı kadın - (Altı kocadan arta 
kald;.~ı halde) Allah ikisini bir yastıkta ko
catsın! Kızcağıza başka er yüzü gösterme
sin! 

Geç-kin bir kız - (Yanındakine) Güvey 
de pek toy ... Kardeş kardeş bebek oynıya
caklar. galiba! 

Bir başkası - Yukarıdan inerken yüzü 
gülm.,!iyordl!, gelini beğenmedi, zihir! 

Güvey anası - (Birine, usulcacık) oğlu
ma yazık ettik, kızın bakışını gördün mü? 
Oğlanın az daha boynuna sarılacaktı, ne 
aşifte şeymiş! 

Kız anası - (Yine usulcacık bir kadına) 
Aman ,yavruma yazık oldu, damat pek 
çapkın, gözleri velfecri okuyordu, eLalemin 
kızına, !kısrağına dikilmişti! 

(}3u sırada düğün evinin kap!!!nda ~y· 

iy AZAN: Refik H alid Hayır. bu müessese yalnız di
kiş. biçki, nakı ile meşgul olan 
bir miiesscse değildir. 

Ev kadınlığını da giize1 sanat-

~, HAM 1 T O EV R 1 N O E Ş 1 M O 1 K 1 O U R U M ler şubesine sokan bir :ıaraCet 
f 1 me heridir. 

Sanat int'eliktir \'e dün davet-

~J:~~~~TIJ ! ' [)Q({~;: ~~ ~ :;::.~~:;~~;n;~:._;ı~:~~~~:;~ b!; 
tlJ) ~~~&;~J;·~:==~d::.t!~_!•!! ~~~~ l lncclık numunesı ıdı. Inınlıder. 

1 

ocağa. aile :ruvasına biiyiik e· 
SAHNE: 

A ziz devri ile arada, yavaş yavaş şu 
farklar hasıl olmuştur: "Askı,. ve 

"Yapıştırma,, kalkmıştır. Gelin eski usul 
merasimle görücüye çıkmadığı gibi düğün 
günü köşede de oturmaz, oda oda dolaşır, 
güler, konuşur, fakat vakarlı durur. Başın
da taç varsa da - refahlı ailelerde - dük
kandan kira ile kaldırılmış değildir; ya 
kendi malıdır, ya akrabadan ariyet alınmış 
tır; ince işlenmiş, temiz pırlantalıdır. El
bisesi, Paris modellerine uygundur; mu
hakkak surette beyaz renklidir, limon çi· 
çekleri takmak şarttır; tel, yalnız halis gü
müşten ve pek ince bir sudan ibarettir. 

Kibar düğünlerine davetnamesi olmıyan
ları, yani "Seyirci., ]eri sokmazlar. Kapıda 
bu işe bakmak, seyirci kafilelerini ürküt
mek için sırmalı cepkenini giymiş, belinde 
"altı patıar,,ı, arnavut bahçivanbaşı oturur. 
Ayrıca eli kamçılı bir harem ağası da hem 
kontrol, hem de davetli hanımları karşıla
yıp ağırlamıya memurdur. Tüysüzlere has 
acayip sesi, ya zorla girmek istiyenleri 
kovmak, yahut zamane ricalinin hanımla· 
rını, kocalarının padişah nezdindeki ehem
miyetine göre iltifata boğmak i<;in, kü
mesten yakalanıp mutbağa, keşilmiye gö
türülen piliç feryadı gibi, ciyak ciyak, te
Laşlı telaşlı her tarafa aksedcr. 

Hanımların külfetli tuvaletleri üzerinde 
yeşilli kırmızılı kordonları, mineleri, elmas 
kakmalariyle "şefkat,, nişanları göze çarp
makta ve mücevher bolluğu göz kamaştır
maktadır. Yemek, uzun masalarda alaf
ranga tertip verilir. Mor kadüe üzerine sır
ma işlemeli "istil,, adı verilen örtüyü sır-
tın~ atmış olan bir kadın, misafirlere zarf
lı fincanlarda kahve ve gümüş takımlarla 
sakızlı ve çilekli lohuk verir. Hacı tehni
yelerinde bu "istil,, ekseriya beyaz kadüe
dendir. 

.. K uşak bagıama,, usulu nacıırıe~ımş-
tir; koltukta geline güvey kolu· 

nu uzatır ve koluna kız girer. Duvak be
yaz tüldendir; artık yeni çiftler, Üzerleri
ne kapılar örtülünce birbirlerini tetkik ede 
bilecek derecede cesurdurlar. Zaten gelin 
uzaktan, güveyin kendisini görmemişse de 
resmen verilen fotoğrafını tetkik etmiş, gü
vey de müstakbel zevcesini sokakta veya 
seyir yerinde şöyle bir gözden geçirmiştir. 
Güvey isim sormaz, birkaç kelime ile saa
det temennisinde bulunur ve inince leble
bi şekeri atmaz, delinerek kırmızı beyaz, 
incecik kurdelalar geçirilmiş çil kuru~lar 
serper. 

Gelin odası renkli lake, yahut sadem 
Şam mobilyalariyle döşenmiştir; gayet ka
lın, ağır, arşın arşın kumaştan perdeler, 
katmer katmer tüller asılı; çok aynalı, avi
zeler sallanan, her köşede yapma çiçek
lerle dolu koca koca vazolar dizili bu pi
yanolu salon kasvetli, karanlıktır; otu
rulmak için değil, gösteriş olarak döşen -
miştir. 

Yatak odasında gelinin "paçalık,, ı, yani 
cuma günü giyeceği elbise, iç çaına§ırlan, 

yar satıcılar: Macun('U, pekmezli sumu
hallebicisi, leblebıci, Eyup oyuncakçısı ve 
hepsinin, kendi san'atlerine mahsus, tür
külü beyitli hoş çığırtkanlıkları!) 

YAl'SI ZA.lUANl 

Y enge - (Fanuslu şamdanlarla ay
dınlanmış gelin odasındaki sedirli 

minderlere, birbirlerinden uzak oturup 
süt dökmüş kedi gibı düşünen yeni ~üte 
hitaben, yapma bir neşe ile) A, bu da ne 
öyle, biraz konuşunuz bakayım, insan he
lallisi ile yabancıymış gibi durur mu hiç? 

Güvey - Konuşuyoruz ya işte! <Sus· 
makta devam eder) 

Yenge - Haydi kızım, gel de y:m odada 
geceliklerini giydireyim; Cemaliferle Kon 
ca da yatağınızı yapsınlar! (Karyola o de· 
virde kullanılmamaktadır. Biri beyaz, c\bu· 
rü zenci iki halayık, odaya girerler, yükü 
açarlar, şilteleri, mum ışıklarını telAia du
şüren bir hava tazyikiyle ortaya atarlar; 
hepsi de pek ince el işleriyle süslü takım
lar; yatağı hazırlarlar. Sonra güveyin önü
ne atlas bir bohça koyarlar, giderler. O, 
bohçadan çıkan entariyi, çevrilmiş terlik
lerini giyer, bir tahta kalıpta hazır duran 
gecelik fesini de başına geçirir, gündelik 
fesini boş kalan kalıba koyar, bu kıyafette 
yine minderin bir kıyısına ilişir, yan odada 
gelini süslüyorlar: ünden sımsıkı ilikli bir 

SAffNE: hemmivet verirler. Onu her şe-

H erhangi bir gazıno veya otel salonu; J'in fe\'kinde tut~r}a~. Onun icin 
düğün herhangı bir danslı davete ayrıca marslar. ılahılcr hestcle

ve baloya benziyor. Gelin, bir sinema yıl· mi ler~i~. Hatta İn~ilizJerin yük
dızının resimli dublaj'ı, güvey bir iş ada- . ek ~i~kumdarl~rdan addederek 
mının hıh demiş, burnundan düşmüşüdü_:· ken~ı'iın~cn daıı_na hi~rmetle, hah 
İkisinde de hayatı çoktan anlamış, tecru- settıklerı Kralıcc Vıktorya nın. 
beli, bilgiç, yerleşmiş görünmek merakı 5?n 7.amanla.rı~a kadar bil~ii~ iç. 
göze çarpmaktadır. Bu, malıimatlı görün- tı~a1arda !htıyarlıktan tıtrıycn 
mek gayreti yüzünden gelin fazla serbest s~sıyle, "aıle .. ~·uvası.: w. mar~nı 
tavırlar alıyor, kocasiyle senli benli, arka· h_~nat . terennum ettıgı daıma 
daştır. Hatta zifaf gecesi, karşılaştığı yeni· sovlenır... v •• 

lik. karşısında duyauğu heyecanı belli et- İşte du.n ev kadınl!gı gıbı mu
mekten bile çekınmıştir; toy sanılınamak ka.~de!I hır ~ayeye h_ı,7.met ~d~n 
ıçın yapmadığı sahte bılgiç hareketler kal- mucs~~se ha~a ~u yıık:se~ ~ıssm 
mamıştır. Acemi telakki edilmek modern· t~haruz etmış hır şcklı gıbı gcl
ııge muvafık sayılmaz. Halbuki ruhu da, dı. 
hı.ssı de tamamıyle bakırdır; fakat öyle Bu mektepten mezun olan 
gôrunmemek modadır! genç bir kızın kocasını evine 

bağlamamasına imkan yoktur. 
Nerede o kuşak . bağlama, koltuğa ver- Bir günliik mesaiden yorgun, ar

me, para serpme, köşeye oturma törenle-
ri? Gecelik fesini giyen entarili gi.ıvey? gın evine diinen erkek, bir hiçle 

gü:zelle._'ien yu\'a ının sakin de
Yuzlerce kışinın yıyıp ıçtığı, hediyeler al- koru içinde ne güzel dinlenir. 
dığı, paralar kapıştığı düğunler? Nerede Bilir ki, karısının sırtındaki 
mahcubıyeıten al aı olmuş bön, masum elbise e inin maharetli parmak
çehreler, romantik bakışlar, sızli bizlı ko- farının, zevkli muhayyilesinin 
nuşmalar? Fakat, çok şükür ki, yıne ne - mahsulüdiir. Masasının üzerin
reae görücuye çıkışlar, körkörüne evlenış- deki !irtünün işlemeleri yine o
ler, harem selimlık, kaç göç, bilhassa bır nun göz nurlarından dökülen 
tek "boşadım,, sözlıyle aynımaiar, ıçlen - miicevherlerdir. 
meler? Her aile bütçesinde kocaman 
ERTESİ SABAH rahneler aran terzi paralan onım 

G iıvey - (Kapısını açık bıraktığı ban- masraf defterinde büyük yekun
yo odasında yıkanırken o sırada yan lar te kil etmez. Bu cihet, işin 

odada uyandığını görduğü geline hitaben, i(timai kısmıdır. Estetik bakı-

l 
kolunu sallayıp horoz taklidi ile) Oörö ööö! mından ise defilede teşhir edilen 

Gelin - (Pıjamasiyle yataktan kendi- elbiseden örtiilere vannca'"a ka
ni atıp koşarak, banyonun kenarına eğil- dar her şeyde görülen fe.vkala-

1 miş halde) Aç ağzını, kapa gözünü! delik insanı hayrete dü~recek 
1 bir derecededir. 

Nakı lar eski Tiirk lş1emele
rini yeniden ranlanmış, hayata 
ermiş 7.annettirecek kadar mii
kemmcldi. 

"Sabahlık,, ları, mücevherleri, hatt~ güve
ye hediye edilmiş altın sigara kutuları, 
kehribar ağızlıklar ve tesbıhler, saatler, 
pırlanta kol dügmeleri de teşhir edilir; e
mektar, emniyetli iki kadın, konaktan ~ı
rak çıkarılmış eski halayıklar bunların ba
şında bekçilik ederler. Fakat bazı aileler 
mahr~m eşyanın gösterilmesini istemedik
lerinden yatak odasını kilitledikleri ıç!!l 
meraklılar ancak anahtar detiğinden içerı
ye bir göz atabilirler. 

Yengenin rollı, bu devrin sonuna doğru 
çok hafülemiş, kuru bir ünvandan ıbaret 
kalmıştır; zira frenk romanlarını okuya o
kuya, yahut fransızca bilmiyorsa "Edebi
yatı cedıde,. yi, hiç olmazsa Hüseyin Rah
miyi takip ede ede gelinin gözü açılmış, 
kendinden önce evlenenlerden de kafi ders 
almıştır. 

ERTESİ SABAH 

G üvey - (Beyaz dantel sabahlığı için 
de yorgun, mahmur ve Chabas ıle 

Hemmer'in tablolarındaki gibi buğu kadar 
hafif. l!tü duran geline hitaben, yatak o· 
dasında dadı kalfanın hazırladığı kahvaltı 
tepsisı başında) arzu ettiğiniz kitap ve no
ta varsa emrediniz, akşama getireyim. 

Gelin - (Romantik bir eda ve sevdalı 
bir bakışla) teşekkür ederim. Chopin'in 
"Noktürn,, ünü eta1erden biri almış; bu 
notayı getirirseniz size çalmak isterim. Bil 
mem ki, o "morso,, yu sever misiniz, efem! 

Sanki bir perinin sihirli değ
neği efsanelerdeki saraylar gibi 
~öziimüzün onune göri.ilınemiş 
hir alt-:m kurmuştu. Müessese· 
den bii~·iik bir heyecan ve min· 
netle a:uıldım. 

Çünkii Ciimhuri~·etin en gil
zel bir abidesini SCY•Ptmistim, 

Takvimci 

ARKADAŞ - Cidden güzel ol9n 
bu haftalık çocuk mecmuasının 8 in
ci sayısı renkli reslınlcr ve öz.lil ya
zılarla çıkmışttr. 

BEDEN TERBiYESi VE SPOR -
Bu değerli spor mecmuasının 26 ıncı 
sayısı dolgun ve çeşitli makale, ynzı 
ve resımlerle neşredilmiştir. 

VARLIK - Anknrada 15 gilnde 
bir tıknn bu fikir mecmuasının li33 
ilncil sayısı ncşredılmiştir. 

Çabuk Perapektlf • Ve Sınıf Re· 
simde Kullanılıp - Sınııi resmin bu
tün şubelerınden ve bilhassa çabuk 
perspckU! metodundan bahseden, De
niz Gedikli I:."'rba:ı ortaokulu resim 
makine öğretmeni Selim Rfillirn Sun
tur'un türkçeye çe\'irdiği (Çabuıt 

perspektif ve smnJ resimde kullnrulı-
şı) adlı eser beş ay gibi kısa bir za

entari, yine sım sıkı bir hırka. Saçlarını manda ikinci defa olarak istanbuldn 
çözmüşler, iki kol, sım sıkı örmüşler, arka· Hilsnütabint matbaası tarafından ı.ı.
sına koyuvermişlerdir. Zavallı kızcağız tun bcdJmlştir. 
tıkız bir hale sokulmuştur; her tarafı diiğ- Bu eserle sınat resmin biltün in
meli, ilikli, kapalı, örtülü, adeta kafası 

1 

celiklerini en kısa uırnıında öirenmek 
dışarıda, bir çuval içinde gibidır.) imkfın dnhlllne girmiş bulunmaktadır. 

Yenge- (Geline son tevsiyeleri) hırçın---------------
lık, şımarıklık, dik başlılık etme ha! Kocan 
ne derse yapacaksın! (Güveyin yanına so
kulur, usulca) aman oğlum, kızımız daha 
çocuk sayılır, yüzü gözü açılmamıştır, Ma· 
şaallah senin aklın başında, adam evladı
sın, kusurlarına bakmazsın değil mi? Tek 
evlat, biraz şımarık buyüttüler, suyunca 
gidiver! 

Güvey - (Yüzüne kan fışkırarak! me
rak etmeyin, teyze hanım! 

Yenge - Allah ikinizi birbirine bağışla
sın, yıldız barışıklığı versin. Ben yan oda
dayım. bir şey iktiza ederse duvarı vuru
veriniz! 

Güvey - <Yalnız kaldıkları zaman ye
rinden kalkar, evvelceden serilmiş olan 
mor çiçekler ve sırma kandiller işlenmiş 
arakiye seccadeye çıkar, iki rek'at namaz 
kılar. Namaz bitince seccadenin yukarı 
ucunu kıvırır, kalkar. Gelin, günlerdenbe· 
ri verilen talim-ta uyarak gider, seccade
yi, kıvrım yerlerini birbirinin üzerine ge
tirerek itina ile katlayıp ~ı:ıldırır, bir ke· 
nara koyar. Minderlerine uzakç~ oturmuş
lardır) uykunuz gelmiştir, yorgunsun~dur 
yatmaz mısınız? (Gelin, yanakları pen~ 
pençe kızararak önüne :bakıyor, susuyor} 

haydi, buyurunuz Baise ha
nım! (Gelinde ne ses, ne hare
ket. Guvey, dokunmakta tehli
ke varmış gıbı, fazla temastan 
çekinerek omuzlarından hafifçe 
ıter) buyursanıza! 

Gelin - (Nefes nefese, zor
lukla) .. Siz, sız buyurunuz! 

Guvey - (Evvelceden hala
yıklaruı başka ışıkları sôndurup 
yalnız, yatak başında yanar 
bıraktıktan ayaklı pırınç şam
danı bırden ufler) PüfI! 

(Odada yerli keten çarşafla -
rın senn hışıltısı. Dışarıda bekçi 
sopası taktakları ve uzaklı ya
kınlı köpek havlamaları!) 
ERTESİ SABAH K ız anası - (Güvey düğün 

evıne paça ve kayınak 
göndermek ıçın erkenden fırla
dıktan sonra, kendısıne verılen 
mtijdcye karşı gururla) Hamdol
sun Allahım! Benım yavrum 
beline kara peştcmal sarılıp e
vine &crı gönderfü!n kızlardan 
l:~~ildi, elbet! 
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4 TAN 2 - 3 . ~41 

S.lgaristan Mihvere 

Gir mis Bulunuyor 

Dünyanın Sivasi 
Manzarası 

(Başı 3 üncüde) 

Ziraat Bankasının ı 

Tasarruf ikramiyesi 

. ,,, 
tr MARMARAD~ 1 

LALE Sinemasında Bugün 
3 filmden hazırnnan müstesna bir p:rog:ram 

(Başı 1 ıncideJ 

=ın eri olduğunu gösterecek 
ve Balkanlarda yeni ihtilatlara 
yol açacak olan bir tecavüz ha
reketinden içtinap edecektir. Fi
lof'un Viyanada üçler paktına 
imza koyduğu esnada ilan ettiği 
nutuk ta bu ümidimizi kuvvet
lendirmiştir. Fakat Bulgaristan 
her hangi bir tecavüz hareketin
den içtinap etse dahi, Almanya
nın tecavüz hareketlerini durdu
rabilecek midir? .... 
S onra., asri mesele şudur: 

Almanya Bulııaristanı 
mihvere sokmakla nasıl bir mak
sat takip etmektedir? A1manya
nın hedefi Bulgaristandan ııece
rek Seliiniğe inmek midir? Yok
sa İngilizlerin Balkan1arda bir 
siyasi ve askeri hareketine mani 
olmak mıdır? Yahut bütün Bal
kanları nüfuzu altına alarak Av
rupadaki tahakkümünü tamam
lamak mıdır? 

İşte bizce en mühim dava bu 
suallerin ihtiva ihtima1leridir. 

Fakat şurası da muhakkaktır 
ki, So\'yetler, kendileri için cid
di bir tehlike aneden bir vn -
ziyet hasıl olmadıkça, sonuna 
kadar bu harbe iştirak etme -
mek kararını vermişlerdir. Sov
y-etler, Almanvanın kahir bir 
n_ıuazfferiyeti kadar, İnııilizle
rın de kati bir galibiyetlerini 
istememektedirler. 

Kabildir ki Almanya. Bal
kanlarda, sadece müttefiki İtal
yaya yardım etmekle iktifa e
deceği ve Sovyet1erih emniye
tini ihlal edecek bir hareke'tte 
bulunmıyacağı hakkında Sov
vetlere teminat vermiş olsun. 

lngilterenin Vaziyeti: 

Ankara 1, (A.A) - Ziraat ban 
kasının tasarruf mudileri arasın
daki ikramiye kurası çekilmiştir. 
Çalda Nureddin Sezener 1000 
Istanbulda Asım Dikel 500, Si: 
mavda Vano 250 Ineboluda Faik 
Katıoğlu, merk~zde A. Aksoy, 
N. Una!, Kocaelide Hasan Kula, 
Ista?bulda Necile, Kadir Erin, 
Izmırde Haydar Candallar Hü
seyin Kamil, Manisada Gın::er E
reğli Karadenizde Ahmet 100 er 
lira kazanmışlardır. 

95 mudie de 20 - 50 lira arasın 
da ikramiyeler isabet etmiştir. 

Bir Türk Ustası Tramvay 

Diğer mühim bir me•ele Arabası Yaptı 
de, bu yeni vaziyet kar'\ !zmir ı (A.A)- Şehrimiz tram 

sısın~a İngilterenin hattı hare- vay ve elektrik şirketi atelyesin 
kerdı~'. . . . de çalışan Ahmet usta adında bir 

nı:;lız resmt mahafılı. İ11gıl- Türk sanatkarı modele göre bir 
terenın Balkan1arda, Almanva . . 
tarafından mecbur edilmedik- tramvay arabası ımaline n;uvaf
çe bir taarrıı• hareketine gec _ fak o.lmuştur. Yakında bır fen 

k · te d'kl . . b'ı •· - k heyetı huzurunda bu arabanın 
me IS me 1 Cl'ln• J '"'ırme ait "b 1 · ı1 ak 
ted

. 
1 

S 
1 

.. .. İ .1. k ecru e erı yap ac tır. 
ır er. at ırunu ne:ı ız llV· 

vetleri tarafndAn isgal edilen ------------
Meis aılasındaki kuvvetlerini 
ıreTi cekmelerl. bu k• .. rın f'<ili 
bir ifadesi olarak telakki edile
bilir. 

İnıdliz kaynakları, Almanla
rın, İngilizlerin Balkanlarda ta
arruza yeçmek i~tedikleri kanaa 
tini tevlit etmek maksadi\'le 
bir takım asılsız vukuat kesfe!
tiklerini ve {"u meyanda, Bı-i • 
tanyada imal edilen bir bomb:ı
nın Sofyada su denolarınıla bu
lunduii'unu söylediklerini bil
dirmektedirler. 

İtalyan kavnaklan ise, ln~l
tere hükumetinin Bulgar hüku
metine bir ililnıharı> notası ver
diğini işaa etmektedirler. 

Vaziyetin çok gerııin olduğu 
muhakkaktır. Sofyadaki İngiliz 
Sefarethanesinin matbuat bü -
rosu kaparunıştır. Bulgaristan
da sefarethane ve konsolosluk 
memurlarından baska İngiliz 
tebaası kalmadılh bildiriliyor. 

Fakat zannediyoruz ki, bü
tün ihtimallere karşı lazım ge
len tedbirleri almış olan İnııil
tere, Yunan ordusunu cenahın
dan vurmak ve Yunanist.nm 
Cenubundaki üsleri ele geçir -
mek gayelerini istihılaf Pden bir 
Alman taarruzu baslanıadan 
evvel harekete geçmiyecektir. 

11-f. Anten 

MİRNA LOY-

WİLİAM POWELL 

in son eseri; 

BiR ADAM 
KAYBOLDU: 
Harikulade muvaffakiyetle 

desvam ediyor. Aynca 
ALBERT PREJAN'ın 

METROPOLİTEN 
HAYAT 

GÜZELDİR .•• 

1 - Aşkın bir muamma, fedakanğın bir zevk, hayatın 
esrar olduğunu anlatan şaheser. 

Fransızca 

bir 

AŞK MAÇI 
CATHERINE HEPBURN • CARY GRANT. 

LEW A YRES • DORIS NOLAN'ın 
Kudretinden yaratılan bir aşk ramanı 

2 - Türkiyeye ilk defa gelen Rumca hakiki Yunan Jurnalı 
en son harp haberleri. 

3 - Türkçe Biritiş Jurnal,da: (Taranto bombardımanı) ve 
Mister EDEN,in Şak seyahati bütün tafsilatile 

,~,~===~B~u~gu~"~n_::sa~a~t•l~l~d~e~te~n~z~il;at~l~ı ~m~a~t~in~e;..:::-= c 
İngiltere Hariciye Nazın M. EDEN'in Adana 

ve Ankara'yı Ziyareti Filmi Btıtün Tafsilatilc 

ı2.30 Program 
ı2.33 lncesaz 
12.50 Haberler 
13.05 Oyun nava-

ları 

13.25 Orkestra 

* ıa.oo Program 

ı9.45 İncesi(., 
.. a 

20.15 Müıiktır 
20.45 Şarkı\k 

21.15 Konu:fa 

21.30 Şehra'~ 
22.30 Haberf 0 
22.50 cazbava 
23.25 Kapan o 

Evlenme 
l 

Büyükçekmecede Mimar. e 
nan okulu öğretmenlerindeııuı, 

1 S T A N B U L D A Y 
yan Fatma Ercan ile Ankarre 

A L N 1 Z tedrisat öğretmenlerinden gil 
ı - r: -- Latif Şan'ın nikah merasimiık 

1 Al d M·ıı• • iPEK SAR y tih evlenme dairesinde gi.n : . em ar " ı ı_ ~ I . A ve MELEK davetlilerin huzuru ile yapılne 
L- tır. Tarafeyne saadetler dild 

M 
Sinemalarında gösterilmektedir. ,, __________ .;·t 

uazzam rağbet üzerine 2; ı ~~=================:.:=~===::, .. nci hafta gösterilen - P 
TYRONE POWER -

MYRNA LOY'un Bugün SARAY Sinemasında 

Hind Rüyası 
(TURKÇE SOZLU) 

filminin son günlerini ka 
çırmayınız. Programda ay 

rıca: 

WALLACE BEERY -
DOLORES DELRIO 

un harikulade heyecanlı 

TAŞ YÜREKLİ 
ADAM 

Emsalsiz güzellikte, eğlendiren ve heyecanlandıran bir film olan 

DAGLARIN K iZi 
SUZANNAH of Tho MOUNTAINS 

11.ransızca sözlü şaheseri mutlaka görünüz 
Baş rollerde: 

Randolph Scott l\'largaret Loclnvood 

SHI R LEY TEMPLE 
Programa ilaveten: Ingiliz Hariciye Nazırı Bay ANTHONY 

EDEN ve e,rkanı harbiye reisi general DILL'in Türkiye zi 
yaretlerini bütün tafsilatile gösteren film. Bugün saat 11 

de tenzilatlı matine. 

iRTiHAL 
Sevgili Teyzemiz 
CEMİLE AKIN .ıı 

İrtihal eylemiştir. Beşikl k 
Sinanpaşa camiinde namazı ıy. 
lındıktan sonra Feriköyiinttı 
hususi kabrine defnedile~el< 
Allah rahmet eyliye. nlı 

Mehmet, Eşref Özçel~t 
Kemal Çelik, Hadika Gtlu 

•te 
- --- -----_,/,il 

AÇIK TEŞEKK°'n 

Birinci ihtimal; Almanların 
Bulgaristanı işgal ederek SeHi.ni
ğe inmek istemeleridir. Şimdiye 
kadar İngiliz mahafilinin en zi
yade varit ııördüğü ihtimal bu
dur. Halbuki Bulgaristan için -
den Selaniğe inen yalnız bir yol 
vardır. Bu yol da Rodop gecidi 
gibi dar birtakım ııecitlerden ge
cer. Motörize büyük bir ordunun 
hele şimdiki karlı, yağmurlu ve 
çamurlu bir mevsimde bu gecit
lerden aşaltıya inmesi pek kolay 
değildir. Bundan maada İngilte
renin Sofya Sefiri dün Bulgaris
tan hükumetine bir nota vererek 
Alman askerlerinin Bul~aristan 
topraklanna ayak bastığı gün -
den itibaren İngilterenin kendi
sinin Bulgaristanla harp halinde 
bulunduğunu illin edecek ve der
hal Bulgar limanlarını, tavya-
re üslerini ve münakale merkez- " •••••••• • 1 - •••-•••-• • - - ••••-•••••••' 
Jerini bombardımana başlıyacak- il Istanbulun özlediği mühim bir inkılap \a -

Erzincan zelzelesinde Su~bi 
mıntakasında enkaz altında ıü 
dığımdan belim kırılmış veec 
mamiyle kötürüm bir halde ı 
mıştım. Bir senedenberi dalı 
ğım Anadolu hastanelerinde 
çok uğraşılmasına rağmen tı T 
vime muvaffak olunamadı. \ 

. Son defa sevkedildiğim Ba:aş. 

1 

koy emrazı aklıye hastanesiJln 
' büyük bir dikkat ve itina•n 

tır. Bu ise derhal bütün Ba1kan- 1 Sinemasının muazzam bir ,-------------------------------

~!;Ie aJ~i~d::.r~en~~~a t~~li~~l= 'ı 1 MARMARA " teşebbüsü ,_ Bugün TAKSIM Sinemasında 2 Büyük Film Birden 
yaptığı ameliyat ile tamam•ir 

EMiNE RIZIK 
iadei sıhhat ederek beni yeni•Ör 

kanların karışmasına katiyen ra- (MARMARA müdüriyeti (MAR- , zı olmadığını muhtelif vesileler- JlfARA sinemasının 5 mart çar- 1 • KANATLI • 2 - Mevsimin en büyük muvaffakiyeti 

ve hayata kavuşturan mezkur re 

Su .. LEYMAN NECIBl "ır tane operatörü Dr. Hami Dfüa teşekkür ve minnettarlıkları/in 

le tekrar edip durmuştur. Ve şambadan itibaren Istanbul cihe 
hakiki menfaati de bunu icap et- tinde ilk defa Beyoğlu sincmala H A Y D U T L A R 
tirmektedir. rından evvel iLK ViZYON, BU 

Fakat Almanya Selanilte vü- YUK FiLMLER göstermeğe baş 
rümek niyetiyle olmasa bile; Ro- !ıyacağını ilan eder. 
manyada olduğu gibi. Bulgaris
tanda da bir takım ihtiyat kuv
vetler bulundurmak, tayvare üs
leriı_ıi işgal etmE>k ve · Selaniğe 
vftkı olacak bir İngiliz ihrac ha
rekEtine karşı haZTrlık!ı bulun -
mak ~tiyacını duyabilir. Bu tak
dirde dahi İngiltere derhal hare
kete geçecek ve yine harp Bal -
kanlarda yapılmış olacaktır. ... ... 
B u ~ebepledir ki, biz Bulga- ı 

rıstanın Alman askerleri
ni topraklarına sokmak istemi -
yeceklerini ümit etmek isteriz. 
Almanyanın da, her hangi Jıir 
.ııun işgal edebileceği Bulgarista
nı elinde bulundurmakla iktifa 
ederek şimdilik bir tecavüz ha
reketine geçmek istemiyeceğini 
zannediyoruz. 

Ilk GOSTERILECEK FILMLER 
DtJ1\'Y A ŞAHESERLERIDIR 

Ru kutlu teşebbüs münasebetlie 

ilk Gala 

KAN LI 
Balalayka 

5 MART ÇARŞAMBA , 

-------------------·--. Sinema dünyasının en parlak iki yıldızı 

JEANETTE 

N E L s o 

MAC 
ve 

N E 

DONALD 

D y 

Şahane bir AŞK - MUSIKI ve GUZELLIK FiLMiNDE 
GENE buluştular 

Kent Taylor ve Rochell ~iludson T" k .. ı-· S lı k 
1 

gazeteniz vasıtasiyle iblağını ne 
ur çe soz u • az ve şar ı ı terim. ~ar 

tarafından oynanmış ve hava k •"ramanları- D o K T o R u N A ş K r Erzincan fel8ketzedelerin~ın 
nın ölümü. Aşkları ve kahram a 1lıkları filmi. j 1 öğretmen Sii!eyman Ta~l!r 

" UJl'Un saat 11 de tenzilatlı matine , 1 ==========-=-:·af 
#- - a. , ___ KADIKOY--rt;W 

BUGUN 1 ~ OPERAtu M E L E K ki Genç Yıldız sinemasının ~ 
Sinemasında MIC KEY RO ONEY ve JUDY GARLAND B lJ F E s İ l.ir kiRALIKTIR !iz 

En son dans ve şa k J ı .. )" b" fil' ı · Taliplerin müdü:rivete müle B A H r A sR ır ımçe sızi 2., saat güldürecekler ve eğlendircceklerd!_r J "ı racaatları J ı: 
1 Ç E K L E R 1 

1 

! .. ~·~;~~:;;· .. ·~;:~···;·;~·~;~·~·;: 
MUHIM ILA VE: Ingiltere Haric!ye NazmBay EDEN Türkiyeyi ziyareti bütün tafsilatile ve 

1 

i Giindüz saat 15,30 da a 
" en son FOX DUNYA HAVAnJ<=T,l<'~J Bna;;n coot 11 no t-~ 7 ; ı 0 1ı. ,,..,1;n j Akşam saat 20,30 da t 

W 'ıj MEŞALELER 
- a. ! iSTiK, CAD. KOMEDi KISMI 

buoün n L'='' E K sine mas nda ~ ı G~~:;::. ss':."..~ 12
5

0~3°0 d:. il' 
' i KIRALIK ODALA 

Harikulade meraklı ve heyecanlı sahnelerle dolu : ............................................. ~ 

M E" Ş h U r P O l İ S H a f İ y e s İ KAYIP: 934 senesinde aski• 

Fakat bütün bu ihtimallere 
rağmen Almanya Bulgaristana 
girer ve Selaniğe doğru yürümi
ye kalkarsa o vakit mutlaka kar
şısında İnııilizleri ve belki de 
Türk - İngiliz ittifakını bula
caktır. AY DOGARKE N 

N • L K ' C A S U S L A R Tıbbiye Gedikli küçük zabit le f l'I ar er p E Ş 
1
. N D E kulundan almış olduğum 137 . 

yılı şahadetnamemi kaybetti ~ 
Ayrıca : Mühim ilaveler : Yenisini alacağımdan eskisin al 

1 - İngiltere Hariciye Nazırı Bay EDEN Adana ve Ankara- hükmü yoktur. Nuri oğlu Şüklh 
Onun için Bulgaristanın mih

vere girmesiyle Balkanlarda va
ziyet fevkalade nezaket ]sesbet
mitşir. Vaziyeti, önümüzdeki 
günler~e hadiselerin alacağı şe

Bu nefis film önümüzdeki ÇARŞAMBA akşamı yalnız 

MELEK Sioemasında Gösteril ecektir. 

~-------------·----' ' kil tayın edecektir. 

- Şimdi? 
- Şimdi sıra size geldi. 
- Ben hazırım Nejat; fakat söyliyeceğiniz ve 

yapacağınız şey ne olursa olsun e=ela sizden af 
dilem:k~ğime müsaade edin. Heyhat! Beş sene 
~ahkumıyetten sonra bu kelimelerin sizin için 
hıçbır kıymetı olmadığını biliyorum; fakat sizden 
sad~e benim hüsnüniyetle hareket etmiş olduğu
ma ıtlmat etmenizi rica edeceğim. 

Söyledikçe Mithatın yüzü sükunetini kaybedi
yor, buna mukabil Nejaduilci taş bir maske sert
liğiqe giriyordu. 

- Hüsnüniyet veya değil; ben beş sene cehen
nem azabı yaşadım ya, bu klii... 

- Bunu düşündükçe tüylerim ürperiyor .. Cid
den tüylerim ürperiyor ve bu fel§kette benim ne 
derece hissem olduğunu düşünüyorum ... Bu müt
hiş bir şey! Yaptığım hataları tahfif için ne yapa
bilirim? 

-·Benim masum olduğumu dünyaya ilfın etmek 
için ne lazımsa yapınız! Sizden istediğim ye
gane şey budur. Tecziye kısmına gelince, oııunla 
bizzat ben meşgul olacağım. Buna emin olabilir
siniz. 

- HA!! intikam almıya niyetiniz var mı? 
- Tabii .. Şüphesiz ... Beş senedenberi yaşattı -

ğım ve büyüttüğüm intikam planlarım ancak şım
di semeresini vermiye başladı. 

Bu son sözleri söylerken Nejadın sesi o kadar 
zaliın bir ahenk almıştı ki, birkaç saattenberi ilk 
defa olarak Mithatın içine korku düştü ve bir iki 
dakika derin derin düştindükten 50lll'a şu sözleri 
Suyledi: 

- Eğer sizi biraz olsun memnun edebilir, 
size haksız yere maruz kaldığınız müthiş bir ceza
nın hatırasını biraz olsun unutturabilirse ... 

- Uzun sÖze hacet yok efendim, sizden de inti
kam almak sırası gelecek ve buna sevineceğim. 
Şimdilik size sadece şunu söyliyeceğim: Ben 

Nakleden: Mııazzez Tahsin Berkand 

Kurtoğlu müessesesini temsil etmekteyim ... Anla
dınız ya! 

Bu kat'i cümlelerden sonra sür'atli adımlarla 
yazihaneden çıktı. 

+ + 
Nuri hastaneden çıkıp adalet emrine icabet ede

cek bir hale gelinciye kadar Nejat Giresunda kal
dı. Bu müddet zarfında Mithat mahkemeye müra
caat ederek vaktiyle fabrikada yapılmış olan hır
sızlık ve katle tasaddi vakalarının yeniden rüyet 
edilmesini talep etmiş ve hakiki mücrimin bulun
muş olduğunu haber vermişti. Ayni zam.anda ga
zetelerle de "Bir zamanlar mahküm edilmiş olan 
Osmanın suçsuzluğunun meydana çıktı ğı,, da ilan 
edilmişti. 

Bütün bu muameleler yapılıp bitinceye kadar 
Nejat bir saniye rahat nefes almadı ve gece gün
düz zihnini bunlarla meşgul etti. Istanbula hare
ket etmiye karar verdiği akşam, Şerminle ayrıl
dığı gündenberi ilk defa olarak onunla aralarında 
geçen müthiş geceyi tekrar düşündü, karısiyle 
teati ettikleri sözler - evvela tatlı sonra çok acı -
birer birer aklından geçip kalbini yaktı. O gece 
ıztırabının zirvesine vasıl olmU§tu. Şerminin "Ben 
satılık mal değilim!,, Derken sesinin nasıl nefretle 
çınladığını, güzel gözlerinin nasıl ateş saçtığını 
hatırladıkça delice bir ıztırap varlığını sarıyordu. 

Istanbula geldiği gün Şerminin Giresun dönüşü 
doğruca babasının evine gitmiş olduğunu haber al-

da bütün tafsilatiyle Kanatan. 327 Burdur. $ 
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irüika~ hırsından vaz geç!,, demek istiyormuş gi- B 
bı Neıada bakıyordu amma o bu gözlerdeki ma
nayı anlamak istemiyordu. 

u L M A C 
- Nur.inin teşvikiyle, zavallı memura meczup 

Ahmet hucum_ etmış. Bıliy.orsun ya. meczubun pa
ra toplayıp agaçların dıbıne gömmek hastalığı 
vardı. Nurıden her para alışında bunları ufaklı"• 
tahvil ederek ağaç diplerine gömüyormuş. Bug~i

TEl"RIKA No. 11 ne kadar otuz kırk kuyu buldular ve paraları çı-
d d h kardılar. Herif artık timarhanede yatıyor. 

ı ve er al oraya koştu, fakat hizmetçilere karşı _ Pek iyi olmus; çünkü tehHkeli bir adam. 
olsun normal bir koca gibi hareket edip hemen B karısının odasıl}a çıkac~k yerde küçük salona girip aşka söyliyecek söz bulamıyarak bir müddet 
ona haber yolladı. sustular. Nihayet Nejat sordu: 

- Babanız evde mi? 
Aradan bir çeyrek saat geçtikten sonra Şermin EE 

gayet durgun .bir tavırla içeriye girdi. Halinde, =· Be~e~~aya ona hakiki hüviyetimi bildirmi-
kocasının bu zıyaretine m§na vermediğini göster- 1 
mek istiyen bir itimatsızlık vardı. Lakin o ne de· ye ge dim. K11.ının kiminle evlendiğini bilmesi la-

zımdır. 
rece li\kayıt olursa olsun, Nejat, karısı içeriye gi- Şermin kat'i ve sert bir cevap verdi: 
rince kalbinin müthiş bir halecanla çarptığım his- _ Buna imk§n yoktur. Babam hastadır. Olduk-
setti. On beş yirmi gündenberi görmediği Şermini -
tekrar karşısında bulmak genç adamın gözleri için ça agır bir grip geçiriyor. Bu halınde onu göre

mezsiniz. 
her şeyden üstün bir sevinçti. - Neden onun hastalığına hürmet edecekmişim 
Şermin uzaktan bir "Bonjur,, demekle iktifa efendim! O benimle alakadar olmuş muydu? Be

ettiği için ona yanaşamadı ve onun bu ayrılık müd- nim mahkum olacağım, sırada zevkinde, safasında 
detinde ne kadar zayı!layıp solduğunu söylemek dolaşmamış mıydı? 
istediği halde bir şey diyemeden sadece: - Bugün ona hiçbir şey söy!iyemezsiniz. Sizi 

- Nuri her şeyi itiraf etti! Dedi. dinliyemiyecek kadar ağır hastadır. 
- Buna çok memnun oldum, cidden çok mem- Nejat gıttikçe şuurunu kaybediyordu. Kapıya 

nun oldum Nejat. Sizin masumiyetinizi isbat e- doğru yürüyerek bağırdı: 
den bundan büyük delil olamaz. - Ben derhal ona her şeyi haber vermiye ka-

- Hatti Mithat Bey cenapları bile artık suçsıız rar ver~im. Bekliyemem. 
olduğuma şüphe etmiyor. Benim ınAsumiyetimi Şermın ondan evvel davranarak kapıyı kapamış 
ilAn için lazun gelen muameleye başvurdu. ve öı:'ünde dunrak iki kolunu açmıştı. Nejat ayni 

Kocasının sesindeki istihzayı anlamamazlıktan gayrı şuurl hıddetle bağırdı: 
gelerek Şermin sükunetle cevap verdi: - Çekiliniz! 

- Bir gün olup hakikatin meydana çıkacağına . - Yerımdeı:ı kıpırdamıyacağım. !sterseniz beni 
ve adaletin yerini bulacağına emindim. çığneyıp geçınız! 

Bunu söylerken guya: "Artık her şey bitti, bu .(Arkası V ar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 1 

211 ı 1 •ı 1 1 

_u_ u_ı ı ı ~ 1 1 ı•ı 1 1 ı•ı 
_u__. 1 • 1 

61 I 11 .-ı -
7 1 1 1 ı• 
81-l l•.,_ı ....,_,.1. -!--\---' 

uıı ı 
Soldan sağa: 1 - Zıpır bi 

İtalyan şairi 2 - Bir meyve 
lanete layık olan 3 - Bir ha) 
van - bey 4 - Arap ili 5 - Bo 
çıkan beraber 6 - İtmekten f 
il - hadise 7 - Aç değil - ter 
okunursa: geniş değil 8 - Vili 
yet - yığın 9 - Bir şehir. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Mafe' 
kattabina 2 - Bir çocuk gıda> 
- bir nota 3 - Reislik 4 - Te 
okunursa: bajtlama edatı - mu.il 
yazısı 5 - Bir mesafe ölçüsü 
verem mikrobunu bulan 6 ~ 
Ters okunursa: bahane - bir not 
7 - Tartmaktan emir - bir ne' 

hir 8 - Ters okunursa bir ha~ 
van - bir Türk şehri 9 - inmP~ 
ten fail - isim. 

-
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nkara Temasları 
(Başı 1 incide) 

akının çürük bir anlaşma ol
Runu iddia eden düşman pro-
andasının işini bozmakla kal
acak, ayni zamanda, İngiliz 

ı"asının bütün dostlarına cesa
verecek ve Alman planları
tahakkukunu güçleştirecek-

~azeteler, Ankara'da karar -
ınlan hususları gizli tut
k lüzumunu teslim etmekle 
aber Türk - İngı.liz görüş -

1 erinin bilhassa Almanların 
imik üzerine inmelerine ma
olacak tedbirler etrafında ce
an ettiğini gizlemekte fay
olmadıgını yazmaktadırlar. 
akika Almanların böyle bir 

ıreketi İngiliz ve Yunan men
ıtıerini olduğu kadar Türkle
ı hayati menfaatlerini de teh
• etmektedir. Gazeteler, düş
n, Balkanlarda askeri bir 
ekete teşebbüs ettiği takdirde 

giltere'niu vakit kaybetmeden 
ukabeleye karar vermiş oldu

u memnuniyetle müşahede 
lnektedirler. Bu itibarla Sof
daki İngiliz elçisinin Bulga
tan'a ciddi bir ihtarda bulun
uş olmasından dolayı, gaze-
Jer, bilhassa memnuniyet iz
Lr etmektedir. Artık tereddüt 
'vri geçmiştir ve Almanya 
.tlgaristan'ı bir harp üssü hali

koyacak olursa Sofva Alman
ıya gösterdiği inkiyadın kötü 
ı-ticeleri ile karşılaşmakta ge

miyecektir. Sofya'daki ger
nliği ve parlamento ile hükii
t ve Kral arasında yapılan 

üzakereleri tebarüz ettiren ga
teler Alman istilasının içtinap 
ilmez bir hale geldiği fikrin

bul unmakla beraber Türki
nin tayakkuzunu gevşetmek 
bi boş bir ümitle bunun bir 

,üddet daha tehir edilip edilmi-
eceğini kendi kendilerine sor
laktadır. 
1 Times'in mütaleası 
t Times gazetesinin diplomatik 
1uharriri Türklerle İngilizlerin 
aşlıca meseleyi Almanların Se
. nik'e inmeleri üzerine doğru
an doğruya Boğazlara yapılacak 
lir tehdit teşkil ettiğini derhal 
örmüş olduklarını ya:r.rnakta 
e görüşülen ilk meselenin bu
~a nasıl mani olunacağını ta
inden ibaret olduğunu ilave et
nektedir. Ayni muahrrir, Bul -
:ar hükumetine Alman kıtaları
~ın Bulgaristan'da ve diğer yer
erde, İngiliz hava kuvvetleri ta
·afından bombardıman edilece
'ini hatırlalmakta ve bu mes'
liyeti evveldenberi Alman hü

tumeti ile münasebetlerde bulu-
::ıan bükünkü hükumetin yük
lenmiş olacağını kaydetmekte-
1ir. Bu muharrir Hitlerin Ingi -
!izlerle müzakerede olan Türk
. eri telaşa düşürmemek arzusu 
le istila emrini tehir edeceğini 
annetmekte ve esasen BulgariS-

1,ıan 'da hüküm süren karlı ha· 
alarm bir ileri harekete müsa-

t olmadığını ilave eylemektedir. 
Harp ve Türkiye 

Daily Telegraph gazetesi baş 
itrıı)kalesinde Bulgar hükumeti -

~
'n siyasetini tenkit etmektedir. 
uji!ün hazırlıklar o kadar ileri 
ötürülmiiştür ki artık iş~alin 

fazla gecikmesine ihtimal veri-

j
lemez. Fakat düşmanın ileri vü
hime planları ne olursa olsun °İn
~ilizler ve Türkler tedbirlerini 
almışlardır Hadiseler Türkleri 
harbe girmeğe icbar edecek olur
sa iki genel kurmay her husus
ta tam bir mutabakatla hareket 

Uzak Şarkta 
(Başı 1 incide) 

De Coux, Vichy'ye uzun bir 
telgraf çekerek daha uzlaşıcı bir 
hattı hareket tavsiye etmistir. 
Muhabire göre Hanoi'deki kanaat 
vaziyetin tekrar esaslı surette 
salah bulduğu merkezindedir. 

Fransa teklifi kabul 
ediyor 

Vichy 1 (A. A.) - Fransız, Hin 
diçini ile Tayland arasındaki an
laşmazlığın halli hususunda Ja
ponyanın ıponyanın ileri sürdüğ ı 
teklifleri, prenstp itibariyle ka -
bul etmiştir. 

Fransız nazırlar meclisi 
toplandı 

Vichy 1 (A. A.) - "Havas., 
Nazırlar hey~ti. dün saat 17 de 
toplanmış ve bu toplantıya fev
kalade olarak, bütün devlet sek
reterleri de iştirak eylemi~tir. 
Nazırlar heyeti, Tokyo'da Fran
sa - Tayland anlaşmazlığının hal 
li icin yapılmakta olan müzake
reler hakkında hükumetin hattı 
baretini tesbit etmistir. 

edecektir. 
Daily Mail gazetesi, Türk hü

kumeti namına beyanatta bu
lunmağa salahiyettar bir zatın 
sözlerini zikretmektedir. Bu 
sözlere göre Bulgaristanın Al
man istilasına uğraması üze
rine bir Balkan harbi zuhur e
decek olursa Türklerle İngiliz -
lerin müşterek bir mi.ıcadele im 
kanını derpiş etmeleri lazım 
geldiğini tasrih etmistir. Mezkur 
gazete Eden'in seyahati ile te
zahür eden İngiliz diplomasisinin 
enerjisini takdirle kaydetmekte 
ve Rendell'in Bulgarlara y'ap
tığı ihtardan dolayı memnuni
yet göstermektedir. Bu ihtarın 
Yugoslavlara ferahlık vereceği
ne :oi;nhe voktur. 

Boğazlar ve Türkiye 
Londra, 1 (A.A.) - Times ga

zetesinin diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

İngiliz ve Türkler açık bir su
rette müttefik olarak mülaki ol
muşlardır. Mevzuu bahsolan me
sele çok sarihti. Almanlar, Bul
garistam isgal ettikten sonra E
ge denizi kenarlarına indikleri 
ve Selani,ğe kadar ilerledikleri 
takdirde, Türkiye bu hareketten 
Yunanistandan daha az mütees
sir olacak değildir. Çanakkale 
derhal tehdit altına düsecektir. 
Almanlar o zaman İngilizlerin 
Uza.K Şarkla geçitlerini ]{esmiye 
teşebbüs edeceklerdir. Bundan 
başka, Mussoliniyi ağır surette 
vurmak ve nazi tehditlerine ku
lak asmamak suretiyle mütte -
fikler için birçok şeyler yapmış 
olan Yunanlılar bu çetin kış mü
cadele aylarından sonra geniş 
bir açık cepheye malik olacak -
lardır. Basiretli Yugoslavya dost 
larmdan tecrit edilmis bir vaz1-
yette kalacaktır. Bütün bu se
bepler dolayısiyle, halledilecek 
ilk meselenin su mesele olduğu 
aşikardır ve Ankara da bunu bir 
sır olarak tutmaktadır: Mütte
fikler Bulgaristan üzerine vaki 
olacak bir Alman inişini nasıl 
karşılıyacaklar? Türk - İngiliz 
anlaşmasından sonra Eden mü
temmim görüsmeler için Yunan 
seflerine mülaki olacaktır. Bu 
müddet zarfında Türkler Çanak
kaleye karsı Romanya cihetin -
den denizden mevcut tehlikeyı 
tamamen müdrik bulunmakta
dırlar. 

Yazma Dokuma Kooperatif 
Şirketinden : 

" 

Koo-peratifimizin senelik toplantısı olarak 14.3.941 tarihine 
müsadüf Cuma günü saat 10 da İstanbul Türbede esnaf 
cemiyetleri merkezinde icra edileceği Cumhuriyet gazetesinin 
27.2.941 tarihinde ortaklara ilan edilmişse de bu kerre mezkur 
toplantının Bağçekapı dördüncü vakıf hanı Ticaret ve Sanayi 
Odası salonunda ve ayni gün ve saat on dörtte icra edileceği a
lakadar ortaklara tashihen ve tavzihan ilan olunur. 

Satıhk Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

1 - Bolu Hanyerl deposunda !stifte mevcut 1690 adet muadili 
776/378 M3 köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktxr. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabukları so-. 
yulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara alt satış şartnamesi Ankara Orman Umum MüdUr
lilğünde, İstanbul, Ankara, Bolu çevirge müdürlüklerinde görülebilir. 

4 - Köknar tomruklarmın muhammen bedeli 10 liradır. 

5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesi ile 12.3.941 çarşnmoa 
günü saat 15 de Boludaki Revir amirliğine müracaatları. (1389) 

Satdık Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

ı - Bolu Hanyeri deposunda if'lffte mevcut 4 aciet muadil! 1,272 
M3 çam ve 1601 adet muadili 760:614 M3 köknar tomruğu açık arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomruklann ayrıca baş ı~asme payları mevcut ve kabukları so-
yulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartuamesi Ankara Orman Umum Müdilr 
· de örülebilir. 

T A N == ===================:.= 
j Son Haberlere Göre 1 

(Başı 1 incide) (Başı 1 incide) 

Üçlü Pakt Radyo Gazetesi Yunanistan Harbi 
(Başı 1 incide) 

Başvekili Filof irrı.za merasimin- ber şimdiye kadar Londrada te- Başlıca üç ortaktan sonra kü
çük devletler üçlü pakta ilti
hakla ayni taahhütleri kabul et 
mekle beraber kurulacak nizam 
sahasının kurucusu değil saciece 
mevzuu olacaklardır. Küçük 
dev !etler bu suretle pakta dahil 
üç büyük devletin liderliğini ka 
bul etmiş olmaktadırlar. 

Otuz Tayyare 
Tahrip Edildi 

de hazır bulunmuş1ardır. eyyüt etmemiştir. 
Hariciye Nazırı Von Ribben- Var.nada muhabere kesik 

trop, söylediği kısa bir nutukta 
Nazırları, Sefirleri selamladık -
tan sonra Bulgar hükfımetınin 
üç taraflı pakta iltihak arzusu
nu izhar eylediğini bildirmiş ve 
demiştir ki: 

"Bugün yeni bir devletin üç
lü pakta iltihakını merasimle 
tescil için dördüncü defa olarak 
toplanmış bulunuyoruz. Bu defa 
iltihak eden devletin. manen da
ima bizim tarafımızda olmuş ve 
şimdi pakta iltihaka karar vet'
miş bulunan Bulgaristan olmas1-
nı bilhassa sevinçle karşılıyo
rum. 

Filof imzayı müteaklp hüku
metinin bir deklarasyonunu o
kumuştur. 

Alman Hariciye Nazırı tekmr 
sÖ7. alarak Bulgaristanı üçlü pak
tın yeni azası sıfatiyle selamla
mış ve üçlü paktın prensiplerini 
bir kere daha tekrar eylemistir. 

VQn Ribbentroo'un bevana!ın
dan sonra müttefjk devletlet'in 
mümessilleri Bul,1?ar Başv~kilini 
tebrik .;:•,.....,idı:.rdir 

Filof'un beyan.atı 
Filof'un hükumet adına yap

tığı beyanat şudur: 
. "Bulgaristanın dış siyaseti da
ıma Bulgar milletini\ komşula
riyle barış halinde yaşamak ve 
bu memleketlerle iyi münasebet 
idame etmek arzusundan mü l -
hem olmuştur. İşte Bulgar mil
leti bu siyaset nammadır ki, u
mumi harbin barış muahedesi -
nin ağır şartlarına bağlı olan a
ğır neticelerine sabırla taham
mül etmiştir ve haksızlıkların 
bugün müsalemet yoliyle tamir 
edileceği ümidiyle tahammül et
mektedir. Bu ümidin yerinde ol
duj!unu geçen sene Dobruca hak 
kında Bul_garistanla Romanya a
rasında aktedllen anlaşma · gös -
termiştir. Bulgaristanın bundan 
dolayı mihver devletlerine, bu 
meselenin halli teşebbüsünü yap 
mış ve bu suretle Bulgaristanla 
Romanya arasındaki eski dostlu
ğun tekrar tesisini imkan dahi
line sokmuş olan bu büyük ~ef
lere, Adolf Hitlerle Benito Mus
soliniye minnet borcu vardır. 
Mihver devletleri Bulgar mille
tinin en samimi ve en derin min
nettarlığını haketmişlerdir. Bu 
devletler ayni zamanda millet
ler arasında yeni bir anlaşma ve 
işbirliği devrinin açılması hak -
kındaki kararlarını teyit etmiş 
olmaktadırlar. Bulgaristan, bu 
tarihi vakaya istinat edecek, Al
manya, İtalya ve Japanya ara
srndaki paktta milletlere eng~l
siz inkişaf ve refahlarını tezyit 
imkanını vermek ve haklı bir 
barışı zıman altına almak gaye
sini istihdaf eden bu siyasetin 
bir ifadesini görmektedir. Bulga
ristan bu yüksek gayeye erişmek 
için i~birliği yapmak arzusı.rn -
dan mülhem olarak üçlü pakta 
iltihak etmektedir. Bulgaristan 
komşulariyle aktedilmiş dostluk 
muahedelerine sadık kalrnakta
dır. Ve Sovyetler Birliği ile o
lan ananevi dostluk münasebet
lerine devam etmek ve bunları 
daha ziyade inkişaf ettirmek ka
rarındadır. Bulgaristan, üçlü pak 
tın sadık azası sıfatiyle gayret
lerini Avrupada müstakar ''Jir 
barışa vüsul gayretleriyle bir
leştirebilmek ümidindedir ... 

Popof'un beyanatı 

Bulgar, Hariciye Nazırı Popof, 

, iHTiRA ILANı ' 
"Tayyare alfsammın ve bil

hassa ahşap tayyare pervanele
ri kanatlarının harici tesirlere 
karııı takviye ve muhafazası., 
hakkmda alınmış olan 24/2/93!1 
günlü ve 2650 saydı ihtira be
ratı bu defa mevkii fiile kon -
mak üzere ahere devrüferağ ve
ya icar edileceğinden, talip o
lanların Galatada, İktısat hanı:ı
da, Robert Ferri'ye müracaatl:~-

1 ilan olunur. ,,,__ __ 

Sofya 1 (A. A.) - "Reuter,, 
Başvekil Filof'un Viyanaya ha
reketinden sonra şehirde bir çok 
şayialar dolaşmıya ba~lamıştır. 
Şehrin büyük caddelerinden geç_ 
melde olan Bulgar kıtalarını sey 
retmek üzere .ahali sokaklara 
dolmuş, halk c-addelerde milli 
şarkılar söylemekte idi. Bütün 
gün Sofya ile Karadeniz limanı 
olan Varn~ arasında telefon mu
havereleri kesilmiştir. 

Bütün memlekette hakiki bir 
casusluk havası hüküm sürmek_ 
tedir. 

Yardım Proiesi 
(Başı 1 incide) 

akmak üzeredir. Vaşington ma."1-
filleri önümüzdeki üç ay zarım
da İngiltereye doğru fasılasız 
sevkiyat yapılmıya başlanaca~x
nı söylemektedir. 

Kallfornia'da Santa Monica'
daki bir tayyare fabrikasında ye
ni model bir bo!Jlbardnnan tay
yaresi bitirilmek üzeredir. Bu 
tayyare "Uçan Kale,, lerden i.ıç 
defa büyük olup Nevyorktan 
Berline kadar 18 ton bomba • a
şıyabilecek. cesamettedir. Bu tay
yarenin gidiş geliş seyahatim 
yaptıktan sonra daha 500 mil 
mesafe kat'mı temin edecek '(a
dar benzin kalmış bulunacaktır. 

bir nutuk söyliyerek bilhassa 
Bulgaristan'ın daima sulh içinde 
yaşamak istem.iş olduğunu sôy
lemiştir. Bulgaristan, iki büyük 
mihver devletine Macaristan'ın 
ve Bulgaristan'ın emellerini ta
hakkuk. ettirmiş olan dost.arı 
nazariyle bakmaktadır. Bulgaris
tan, bunun için üçlü pakta il
tihak etmektedir. 

Sobranya bugün içtimaa 
çağırıldı 

Sofya 1 (A. A. - "Stefani,, 
Bulgar meclis reisi Dogopetof ya
rın Sobranya meclisini fevka -
lade bir toplantıya davet etmış
tir. Başvekil Filof, ağlebi ihti
mal mecliste Bulgaristan'ın siya
seti hakkında beyanatta buluna
caktır. 

imzadan önce 
Sofya 1 (A. A.) - Dün, Bulgar 

parlamentosunun yarım saat sü
ren gizli bir içtimaını müteakib, 
Bulgar Nazırlar heyeti bir top
lantı yapmış ve bu toplantı so
n unda Başvekil Filof, Kral Bo
ris tarafından kabul edilmiştir. 

Bitler V iyanada 

Üçlü pakta giren a.evletlerin 
vaziyetleri pek ası:ih degildir. 
Mesela, Japonya Ingiltere ile 
harbe gırml:j cıeğildiı'. Almanya 
da Yunan - Italyan harbine ka
rışman11ştır. Sadece Macaristan 
Aıman askerlerinin Romanyaya 
geçmesi içın geçit vermış ve Ro
manya da bu askerlerin kendi top 
raklarında yerleşmesine müsa -
ade etmiştir. Bulgaristanın ne 
yapacağı henüz belli değildir. 

Türkiyenin vaziyeti 
Türk mıııetı vazıyeıın ınkişa

fını yakından takip etmektedır. 
Huıganstanın •uçlu pakta ılti

hakı :r ugosıavyada iyı karşılan
madığı gelen naberlerden anla
şılıyor. )'. ugoslavya Harıcıye !'\a
zın llwlarkovıç bu haberi Peşte
yi ziyaretı esnasında almış ve 
cıerhal Belgraa.a dcinınu§tur. Yu
goslavyada büyük mikyasta as
kcrı hazırlıklar yapıldığı ve 
7-800 bin askerin sııah altına 
çağırıldığı soy lenmekteair. 

Sovyetlerin itirazı 
Nevyork Timesin aldığı bir 

telgrafa nazaran Almanyanın 
Buıgarıstandan geçerek Baıkan
ların cenubuna inmesine Sovyet 
Rusya itirazlar serdetmiye baş
lamıştır. Fakat, bu hususta he -
nüz kat'i bir haber yoktur. Her 
şeye rağmen Sovyet Rusyanın 
infirat polıtikasından ayrılacağı 
ihtimali çok zayıf görülmekte -
dir . 

1 ngiltereni11 hattı hareketi 
Bükreş, 1 lA.A.) - "Stetanı,, 

öğrenildiğine göre, Sofyadaki İn 
giliz elçisi bu sabah Bulgar hü
kumetine bir ültimatom vere -
rek, Bulgaristan İngiltere tara -
fından ileri sürülen şartları red 
ettiği takdirde İngilterenin ken 
disiru bu memleketle harp halin 
de addedeceğini bildiı·miştir. 

* Londra, 1 (A.A.) - Reuter: 
Londra resmi mahfilleri, lngil -
terenin Sofya elçisinin bu sabah 
Bulgar hiıkfunetine bir illtin1a -
tom verdiğı hakkında İtalyan 
Ajansı tarafından verilen habe
rin asılsız olduğunu bildirmek -
tedir . 

Bitler Mussolini'yi 
kurtarmak i.stiyor 

Londra, 1 (A.A.) - Parlamen 
to Azasından Vernon Bartlett 
dün gece radyoda Balkanlarda
ki vaziyeti tahlil ederken şöyle 
demiştir: 

Son iki ay içinde İngiltere ha 
reket teşebbüsünü Hitlerin e-

Atina 1 (A. A. - "Tebliğ. 
Muvaffakıyetli bir mevzii hare
ket neticesinde düşman. işgal et
tiği mevzilerden tardedilmiştir. 
Bir miktar esir alınmıştır. Düş
manın tanklarla yaptığı taarruz 
geri püskürtülmüş ve bir tank 
tahrip edilmiştir. İngiliz tayya
releri, düşmanın büyük bir ha
va kuvvetiyle yaptıkları muha
rebe neticesinde bir tek tavvare 
kaybetmeden 30 dan fazla- İtal
yan tayyaresini tahribe muvaf
fak olmuşlardır. 

Preveze, Korfu ve Florina 
bombalandi 

Atina 1 (A. A. - "Tebliğ,. 
Düşman tayyareleri Prevezeyi 
bombardıman etmişlerdir. Bir ' 
kaç sivil ve bir kaç esir İtalyan 
askeri yaralanmıştır. Korfu ve 
Florina bölgelerinde bombalar 
düşmüşse de zayiat ve hasar yok 
tur. 

KISA HABERLER 

MACARİSTANDA: 

e Budapefte, 1 (A.A.) - Yugoıı
lav Hariciye Nazırı Clncar Markovlç, 
Baıvekll Telekl'yl ziyaret etmi,tir. 
Yugoalav Nazırı bu gece yarıaı D:.ı· 

dapeıteden hareket edecektir, 
İTALYADA: -----e Nevyork, 1 (A.A.) - Napoll 
ve Palermo'dakl Amerikan konsolos• 
luklan ltalyan hUkOmetlnln talebi U· 
ıı:erlne kapatılmııtır. 

Roosevelt'ln Avrupayı göndermiş 

olduOu hususi mUme&Bfü Albay Do
navan'ın bir iki gUn evvel Cebelita· 
rık'dan Madrlte gelmeaı keyfiyeti et· 
rafında büyUk bir ihtiyat muhafaz 
edilmektedir. 
İRANDA: 

e Tahran, 1 (A.A.) - Muhamme 
Abad Han klSyU tlddettl blr zelHI 
neticealnde tamamen harap olmuıtu 
KöyUn 700 kiti olan halkından takrl 
ben 600 U ISlmüıtUr, 
UZ~h ŞARK'lA: 

e Tokyo, 1 (A.A.) - Japon 1'1 
mea And Advartlaer gazetesine naza 
ran, 1 nglll:ıı: aeyrlaet.ln kumpanya la 
Uzıık Şark aularında aefar eden ti 
caret vapurlarını geri çaOırmıya ka 
rar vermlılerdlr. 

ALMANYADA: 

e Berlln, 1 (A.A.) - Yeni Japo 
Sefiri Gf'l"leral Aıhlma, dün Ber 
ghoff'da Hltler tarafından kabul odl 
lerek Alman devlet relılne ltlmatn 
metini takdim etmlıtlr. 
ROMANYADA: 

e Londra, 1 (A.A.) - Polonyı 

janaının öOrendlOlne gllre, Lah ıub 
ve arlerl ile bir miktar alvll Alma 
yaya gönderllmlı bulunmakta<! 
Bunlar R.omanyaya iltica etmlı 2 
kadar Polonya ıubıy ve eridir. 

Viyana 1 (A. A.) - "Stefani,, 
Hitler öğle üzeri Viyana'ya gel
miştir. Refakatinde Mareşal Kei. 
tel ile Almanya matbuat şefi Dr. 
Dictrich bulunmakta idi. Hitler 
muvasalatında Von Ribbentrop 
ile Viyana Gauleiteri Baldur Von 
Shriah tarafından karşıl.anmış

tır. 

Bitler Ciano ile konuştşu linden almıştır. General Wavell kontrolünü kaldırmak. 

Viyana 1 (A. A. - "D. N. B,, 
İtalyan Hariciye Nazırı Kont 
Ciano, bu sabah hususi trenle 
Viyanaya gelmiş ve İtalyan ve 
Alman bayrakları ile süslenmiş 
olan istasyonda Alman Hariciye 
Nazırı Von Ribbentrop tarafın -
dan karşılanmıştır. 

Hitler bugün öğleden sonra 
İtalyan Hariciye Nazın Kont 
Ciano'yu kabul etmiştir. .ı\lman 
Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop 
mülakatta hazır bulunmuştur. 

ile müteveffa General Metaksas Lakin bu iki ümidin tahakk 
Bitleri Balkanlarda bir sefer te- edebileceğine dair hiçbir ema 
şebbüsünde bulunmıya mecbur ı görülmüyordu. Cesaretle harb 
etmişlerdir. Birkaç ay evvel Hit den Yunanlıların Nazilere ka 
ler böyle bir harpten içtinap daha az bir cesaretle harbede 
edebileceğini kuvvetle ümit edi- r.eklerini düşünmek için hiç 
yordu. Vakıa Hitler Selanik ü- sebep yoktur. Türkiyenin de, 
zerine bir taarruz yapmayı isti- manı gelince, Yunanistandan 
yordu. Fakat bunun için şu iki ha az bir cesaretle döğüşeceğ 
neticeden birinin tahakkuk ede- gösteren bir alamet yoktur. 
ceğinden emin olmak istiyordu: Hitler, Mussoliniyi kurtarın 

1 - Irak petrollerine ve Hin- için öyle bir harbe girmek üz 
distan servetlerine kavuşmak, dir ki, bilahara bundan son 

2 - Şarki Akdenizden İngiliz tece pişman olacaktır. 

TA~SiM 
BELEDIYED 
GAZıNOSUNOA 

Sat.lak Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

1 - Bolu Belkaraağaç deposunda istifte mevcut 65 adet muadili 
21,660 M3 çam ve 2651 adet muadili 1044/412 M3 köknar tomruğu açık 
arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları m"'vcut ve kabuklan so
yulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdür
lüğünde, İstanbul, Ankara, Bolu çevirge müdüİ-lüklerinde görüleblllr. 

4 - Çam tomrukhırmın muhammen bedeli 11 lira ve köknar tom
ruklarmm muhammen bedeli 9 tir,1dır. 

5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesi ile 10.3.941 pazartesi 
günü saat 15 de Boludak.i Revir ~mirliğine müracaatları. ( 1391) 

,_.,. - ------------------------
Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 

Kuleli Asker! lisesıne girmeye istekli olup ta taıralarda 1t1belere, t-. 
canbulda dı dofrtıea mekt~be müracaat etmit olan.li.J'darı 11nrtlarırtda dö· 

inhisarlar 

lmtihını 
girme NQ. lıml 

1 KAşif Omay 
3 Şemsettin Yalama 
7 Münevver Doğu 
8 Mefharet Eyinç 
9 Leman Baroz 

10 Süreyya Taycan 
12 Saffet Bektürk 
16 Fahrettin Öztürk 
17 Ferdi Üner 
19 Fethi Gürciloğlu 
21 Necmiye Dündar 
22 Sıtkı Girgin 
23 Turgut Yaşar Erdoğdu 
24 Bahattin Altmkal 
25 Mevhibe Dağlıoğlu 
26 Eşref Gezen 
27 Fahriye Özdilek 
28 İbrahim Yaman 
30 Hasan Sezer 
31 Selim Us 
33 Sefa Uygur 
34 Sedat Aygül 
35 Şadüman Tarancı 
37 Selma Kataş 
38 Tahsin Akbudak 
41 Sabahattin Adal 
42 Müeyyet Çaçur 
44 Mehmet Ali Ayat 
47 Mehmet Kapkaç 
52 Şevket Başaran 

53 Sıtkı Karaçalı 
54 Raif Seren 
56 Sa!fet Unq.J. 
117 Arif AUııulut 
fi9 it4md1ye Yenu 

olma an bütün girmE' sartlarmı haiz bulunan VE' ayni zam~da 
--'-....ı.....:t...-ı.~~..22.-24....l_..Jlıll..la.J::.ihindıL:t'UI~ 
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GRiPiN 
Tercih Edilmesindeki Sebep 

E ü tün Ağrdara , 

Hastalık Başlangıç

l:ırına Karşı ve Hiç 

Zararsız ~n Kuv· 

Yetli Müsekkir:dir 

, GRi Pi " 
Nezle, soğuk alguılıjtı, grip rahatsızlıklarında baş, diş, mafsaı, J 

romatizma, asap ve adale ağrı larında lüzumunda günde 3 a
det alınır. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde pullu kutu-

ları ısrarla isteyiniz. 

t::'muml acentalığı: İstanbul, Uah çekapı Kutlu Han No. 1/4 

ır"' .......... ı:sı ...................... m::ıı .. ... 

TiMOFUJ 
(Abdest Bozan) dedit : mıı barsak ~rt1ar1nın devasıdır Bunlar sı;tr etile 
yapılmış pastırma ve sucukları yıyenlcrde histi nlur Uzunlukları dort 
metreden on metreye kadar olur kı bir c;ok rehl•keh hal'ltalıkları 'fOI acıı 
T 1 M O F U J bu kurtların en birınci dC"vasıdır Sıhhat Velıı:ilerinın 

nüsaadcıirU haizdir Her cc-rancde bulunur Reccte i1r satılır .,.__ ... 
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YAN YA 

• ••Arnavutluk,, Haritası • 
Şehirlerini ile Yol, Liman 

Askeri Harekatı 

Arnavutluğun Tabii Arızaları 

Gösteren Bu Harita dan 

ve Büyük 

Takip Edebilirsiniz 


