
Pazc.rt~si 

3 
MART 
1 9 4 1 

1 
102 

i\hTINCI Y 

."C.5 K~ R 

r ' AŞKIN TEMİZİ 
Milli, Hissi ve Aşki Roman 

Yazan: AKA GÜNDÜ.Z 
GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiyatı: 100 Kr. 

ldgaristana 
lmCjn Askeri 

~· 1 _•r_e_r_s_e_._··---I 

BC/C>APEŞTE 1'1/JL{). """·\j ... 
~ 4 t>"' ··~ 

~~ .·. 
('.) .~ 

BAWl\1"' Q- • PLOcSTf :.: 

Bulga~istan r Hr Ed;;,"' Filof. İşgal 
Nazi işgali Atİnada S~bepleri.ni 
Altında ~ izah Ettı 

Alman askerinin Bulgarista"\a 
ıarışı en zıyade komşularını ala
kadar eder. Bulgaristanın komş;,ı
larına karşı biz.zat mı.itecaviz tıir 
lıareKet almıyacağı tahmin edile
bi}ır. Fakat Bulgaristan Alman 
askeri işgali altında bulunucsa 1 
bundan ilk müteessir ve mutazar
tır olacak 01.1.n memleket Yugos-
lavyadır. Yunanistan şimdiden , 
l'tıukavemcte hazırlanmaktarlır. 
'l'urkiye uyanık bulunmakta ve 1 
h4dısclerin inkişafını dildtaUe ta· 
kip etmckted!.r. 
..._ _______________ __ 

M. Zekeriya SERTEL 
L ond_radan gelen hab~~ler~ 

ı göre, Bulgar Başvekıli Fı
ıııf, Viyanada Bulgaristanın Üç
~r paktına iltihakını imzaladık
). il sonra dün Sofyaya döndüğü 
;:ırnan şehrin Alınan askerleri 
~afından işgal edildiğini gör
"IUştür. 

\'ine Londra kaynakları, Al
~an kıtalarınm Tuna üzerinden 
\r Ulgaristana geçmekte olduğunu, 
~ arna limanının işgal edildi
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Alman Kıta l a rı Dün 

Hududu Geçerek 

Bulgaristana Girdi 

Maksat, lngilizlere 

Karşı Koymakmış ! __ .., __ 
İşgalin Bir Sebebi de 

Bulgar Menfaatlerini 

Himaye Etmekmiş f 

lngiltere 

Nazırına 

Refakat 

Hariciye 

G. DiJI 

Ediyor __ ___,,__ 

Atina, 2 CA. A.) - İigi'tere 
Hariciye Nazırı Eden ve İm
paratorluk Genelkurmay Baş
kanı General Dill. bugiin öğ
leden sonra tan·are ile Ati
naya gelmi'!lerdir. Eden ile 
General Dill ve maiyetlerinin 
Atinaya gelecekleri saat hal
ka bildirilmediğinden, muva
salatlarında resmi bir kabul 
yap•lmamıştır. Eden İnP'iliz 
elçiliğinde elçi Sir Michael 
Palairet ile Yunan baş\'ekili 
Korizis tarafından istikbal e
dilmiştir. Akşam da İnı:tiliz 
Hariciye Na7.1r1n1 Kral Jorj 
kabul etmiştir. Eden Türkive
de yaptığı seyahatten so11 de
rece memnun olduğunu söy
lemiştir. 

-·--
"Oerlin Bu!garistana 

Kıtaat Göndermek 

f<iin Müsaade İstedi .. 
--v--

"Alma:ıyantn Bu 

Talebini Ka bul Ettik, . 
---o--

"Yeni Vaziyet, Sulh 

Asla Siyasetimizi 

Değiştirmemektedir11 
Sofya, 2 (A. A.) - "D. N. B .. ,: 

~11li haber veriyorlar. 
~~u haberler henüz resmen te
)JYÜt etmemiştir. Fakat Alman-

Bulearistanın Cenubu Şarki Avr upasındaki mevkiini ve Alman k u vvetlcrinin 
istikametini gösterir harita 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığı bu ak
şam asağıdaki tebliği nesretm:~ 
tir: Alman orduları tesekkülle
ri, Bulgaristan hüktimetile mu

Bulgarısuna gıriş tabık olarak, İngilizlerin Cenubu ~-----------~--./ 

Bulgar başvekili Filo!, bu1nın 
öğleden sonra mebusan meclisi
nin fevkalade toplantısında hü
kümet namına asağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

anın Bulgaristanı Mihvere al
~~ının en büyük sebeplerinden 
~ ırı, bu memleketi daha ileri as
~ erı hareketler için bir üs olarak 
~ Ullanma~ olduğuna ~öre, ex:,geç YENi BiR LA YIHA 

Şarki A vrupasındaki haber alı --r nan tedbirlerine karşı kovmak 
Cenubi Libya'da ve bunları önlemek üzere, 2 

YUNANİSTANI "Alman hiikiımeti Bulgar hü
kümetinden BulJ?aristana Alman 
'utalan göndermek icin müsaade 
istemiştir. Alma"J hükumeti. bu 
müsaadeyi isterken. bu kıtaların 
vazifesi zamanla mukavvet bulun 
duğunu ve hedefin de Balkanlar
da sulh ve nizamın muhafazası 
olduğunu bevan etmistir. Alman 
hükumeti, Bulgaristanm sulh si
yasetine ve komşularına karşı o
lan ahdi \'ecibelerine mu~ayir hiç 
bir talepte bulunmamıştır. Bila
kis, Alınan hükumeti komşuları
mızla mer'iiyette olan dostluk 
muahedelerini ve ayni zamanda 
komşumuz Türkiye ile ~çende 

Ulgaristana bir mikdar Alman 
~keri gönderilmesine intizar et
ll ek lazım gelir. Belki Alınanlar 
/lgaristanda kendilerince aske- işçi Sigortaları 

idaresi Kuruluyor 
1 ehemmiyeti haiz olan üsleri iş
~aı ile iktifa edeceklerdir. Belkj 

Ulgaristanda muayyen mikdarra asker bulundurmak istiyecek
~rdir. Hangi şekilde olursa olsun, 
.ul~aristana Alman askerlerinin 

l!ırişi vaziyeti tamamen değişti- Ankara, 2 (TAN muhabirin- "-Memleketin iktisadi ve iç-
l'ecektir. denJ - İktisat Vekaleti bilümum timai bünyesinde çok mühim na-

Bir defa İngiltere, Romanya i- iş yerlerinde çalışan işçi ve müs- zım bir rol ifa edecek olan işçi 
te siyasi münasebetlerini kesmiş tah~emlerin sigorta edilme1.eri :'e sigortalarının hususi teşebbüsle-
~lunuyor. Bir taraftan da Bulga. bu ışin devlet tarafından tanzım re bıra.kıılmıyarak ve hükUınetin 

t-ıstana, Alman askerlerini ken- ve idare edilmesi için işçi sigor- devletçilik prensiplerinden mül -
~topraklarına kabul ettiği tak· talan id ar i teşkilatına dair b:r hem olarak devlet eliyle idare e
t tde, Bulgaristanın limanlarını, kanun projesi hazırlamıştır. Bu dilmesi ne kadar zaruri ise bu 
a~'Yare üslerini ve münakale kanunn mucib sebepler Iayihasın- devlet müessesesinin içtimai hiz-
~erkezlerini, Alman askeri bu- da ezcümle şöyle denilmektedir: (Sonu: Sa 5: Su 1 J 

eUtıan her sahayı bombardıman ._.........~_.......__..,......,....,_.._., 
deceğini bildirmiştir. Eğer Al

tt:an askerlerinin Bulgaristana 
l!!tdiği teeyyüt ederse, o vakit tn. 
l!ıliz orta şark kumandanlığı Bul
~&ristana karşı askeri harekatta 

l
Ulunmak serbestisini kazı.!._n.n:ıış 

0 acaktır. 

BUGUN BASLADIK 
Enkaz Arasında 

Yazan: ULUNAY 

Demek ki Bulgaristan Üçüzlü 
baJtta girme!kle, yalnız Alman
l'anın menfaatlerine hizmet eden 
\'~al bir devlet olmayı değil, ay-
1:\ı zamanda iki büyük devlet ara
ıııhda bir harp sahası olmayı da • Cihan harbinden sonra bir çok memleketlerde esen inkiUp 
~~bul etmiştir. Bulgar hükümeti- fırtınaları bir çok insanları serseri yapraklar gibi savurmu~ 
l:ıın bu hareketi, hem Bulgarista- t u. Muhtelif emeller, ümitler, ihtiraslarla didişen mülteci-
l'ıın istiklfilini feda etmesini, hem lerin büyük bir kısmı Pariste toplandı. Bugün ikinci sayfa-
~~ ınaddi zararlara uğramasını in- ınızda intişara başlıyan tefrikamız, senelerce yaldızlı sefalet 
"<lÇ edecektir. kinde birbirleriyle çarpışan ihtirasların tahlilidir. 

Maamafih Alman a~erinin • Bu edebi ve içtimai eser, hayat mücadelesi karşısında kalan 
~ulgaristana girişi, en ziyade kom mütereddi asillerin aczini, refah için katlandıkları zilletleri 
!~larını alakadar eder. Bulgaris- ~österdiği gibi, önlerinde serfüru edilmeye alışan prensesle-
'<lnın, komşularına karşı bizzat r in aşk ihtirasiyle en süfli hisleri nasıl zevkle benimsedikle-
l'ılütecaviz bir hareket almıyacağı r ini tasvir eder. 
tahmin edilebilir. Nitekim Bul- Lutfen ikinci Sayfayı Çeviriniz 
~~r h~~~s~~ili t1!1fnaf0~::~~: ...,-~,..-.-•••v-. .. •~•-ı1'·ı~.-..~ 

- -
''Kufra,, da 
Zaptedildi 

·-->--
Hür Fransız Kuvvetleri 

Burada 100 ltalyan 

Askerini Esir Ettiler 
Londra, 2 (A.A.) - Hür Fran

sız karargahının bir tebliğinde 
Cenubi Libyada m ühim bir va
ha olan Kufranın 1 martta Hür 
Fransız kuvvetlerine teslim ol -
duğu bildirilmektedir. 1000 İtal
yan esir alınmış ve mühim mik
tarda harp malzemesi ele geç -
mişti,. 

/ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 2 <A.A.) - Um umi 

kararJ?;ah1n tebli.i!i: 
Eritre'de: Simaldeki kuvvP-tle

rimiz dün Keren civarına hakim 
olan mühim b ir geçidi zaptetmiş
lerdir. 

Hahesistan 'da: Gondar'a ı?lden 
vol üzerinde veni terakkiler kay
dedilmistir. Goiiam mıntakasm
da Habes vatannerverlerinden 
mütec:ekkil kuvvetler. süvari ve 
oiyadelerle bir ctkt!ı bat'"'~"'tine 
t.e~ebbüs eden Sure'rlP~i !tahran 
~arni70nuna ook hüvük zaviat 
,,errlirmic:lerdir. Bu· mıntak~da 
ttalyanların bac:ka karEık'lllar
dan da cekileceklF>rine cielalet e
den alamE'tler ıröriilmP~tPdir. 

Somali'de : Harekat bütün mın 
takalarda memnunivet verici bir 
tarzda inkisaf etmektedir. 

( Sonu: Sa 5; Sü 6 ) 

lb.eşguldür. Fakat Bulgaristan Al
lb.an askeri işgali altında bulu
lıursa, bundan ilk müteessir ve 
~utazarrır olacak olan memleket 
Ugoslavyadır. Çünkü bu takdir

ci~. Yugoslavya dört taraftan çev
~llıniş olacaktır, Mahsur bir hal-

1 

.. -.. .................................. -....... -........... -······················--····-··-·----··---·- ..... _ ············--"! 
B esiktas:3- Muhtelit:3 1 

: 

.e kalacak olan Yugoslavya üze
l'ıtıde müessir olmak Mihver için 
kolaylaşacaktır. Yugoslavya bu 
~~ziyeti kabul edecek midir? Sim 
~1kj halde Yugoslavyanın bita
l'aOığını muhafaza etmek iddia
sında oldu~u, ve Bulgaristana Al
b\an askeri girse dahi, hudut
larına bir tecavüz vaki olmadık
~a. kımıldamaktan içtinap edece
l?i anlaşılıyor. 

Yunanistan şimdiden mukave
l'rıete hazırlanmaktadır. İngilte
~enin bu mukavemette Yunanis-
ana her türlü yardımı yapmaya 
ha.zır olduğu _görülüyor. İn_giliz 
l?azeteleri mütemadiyen bu hu-
111.lsta Yunanistana teminat veri
~orlar. Miste:r Eden'in Atinaya 
Pideceği haberi de bu teminat ile 
'11ak:ıdar olsa gerektir. 

. ~. 

marttan itibaren Bulgaristana 
~irmektedir. Alman kıtaları Bul
gar halkı tarafından hararetle 
karşılanıyor. 

* Sofva. 2 (A.A.) - "D.N.B .. , 
İngilterenin harbi Balkanlara si
rayet ettirmek niyetlerine mani 
olmak ve bunu önlemek ve a,vni 
zamanda Bulgar menfaatlerini 
himaye etmek icin. Alman kuv
vetleri Buluar hükumeti ile ınu
tabı1c olarak Bulgar hududunu 
geçmiş] P"'r'I il'. 

Sofga üzerinde 
Belgrat. 2 < A.A.) - "RP.uter .. 

İyi haber alan kavnaklıırdan hu
raya gelen haberlere göre, dün 

( Sonu. S• 5; SU () 

Arnavutluk Harbi 

Şimalde Çok 
Şiddetli Bir 

Harp Başladı 
--c.- -

ltalyanlar1n Mukabil 

Hücumları Ağır 

Mal Oldu Zayiata 
Atina, 2 (A.A.) - Atina rad

yosu, harekat hakkında dün ak
şam aşağıdaki haberlen vermiş
tir : Cuma günü, İtalyanlar icin 
fena bir gün olmuştur. İtalyan 
Başkumandanlığı son günlerde 
merkez mıntakasında Yunan 
kuvvetleri tarafından zaptedilen 
mevzilere karşı mukabil bir taar
ruz yapılmasını emretmistir. Bu 
mukabil taarruz, en mi.imtaz İ
talyan taburları tarafından ya -
pılrnıştır. Taarruzun neticesi. İ
talyanlar icin bir felaket olmuş 
ve İtalyan askerleri adeta salha
neye sevkedilmiştir. İtalyan1ar, 
Yunan otomatik silahlarının ma 
kasvarl atesi arasrna alınmışlar 
ve biC'ilmislerdir. Taarruza ~e -
çen İtalyan kttaatından ancak 
çok az bir k•smı h~vı:ıtlarını kur
tarabilmislerdir. ttalyan taburu 
kumandanı da ölüler arasında -
dır. 

(Sonu Sa 5. Su 5 > 

lngiltere Krah, Yeni 

' Amerika Elçisini 

Bizzat Karşıladı 
Londra, 2 (A.A.) - Amerika 

Birlesik devletlerinin ven i Lon
dra Büyük Elcisi J ohn Winıınt, 
dün tavvare He Londrava lel -
misitr Büvük Elt'I ("row~ r'ln tav 
ynrE' mevc'lı:ının<l~ fn11;1j.,. '<'raİ1 
tarafmdan karsılanmıstır Kral. 
Amerika Birleşik devletlerinin 
mümessiline samımı surette, 
"hos ,l!Pldiniz .. dPmistir . 

Bir İngiliz Kraltnın, bir va-

'I'iirkiye uyanık bulunmakta 
\re hadic:elerin inkisafmı dikkatlP 
1rıkip etmektedir. Hayati menfa
atlerine dokunulmasına mani ol
mak için her türlü tedbiri almış
tır. Fakat hudutlarına ve hayati 
menfaatlerine bir tecavüz vaki 
0'duğunu hissettiği gün. hudut ve 
l'rıenfaat terini müdafaadan bir an 
~ekinmiyecektil'. Umarız ki. _ge
l'ek Al~anlar, gerekse Bulgarlar 
buna sebebiyet vermiyeccklcrdir. 

Lt b . • • • B 'kt ·ı ş h" h y ·ı· dü ı di · • D LAtf• K d tl t i f tb ld hancı Büyük Elciyi karsılaması, ı ırıncısı eşı aş ı e e ır rnu te ı ı nl e ye reısı r . u ı ır ar . a e zm ve u o e İ niJt re tar·hind · 'Ik d f 1 _ 
Şeref stadında karşılaşmışlar ve maç 3-3 berabere şampiyon çıkanlarla rekor ' k1ranlara miikafatla· n,.. e ı e 

1 
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0 
a 

neticelenmiştir. Müsabaka<Jan evvel, Vali ~e Be- nnı \•ennistir. T afsila{ dördüncü sııy{anuzdadır.. (Sonu : Sa 5; Sü 6 ) 

Sulhe İcbar 
için Gayretler 

Londra, 2 (A. A.) - "Sundav 
Tirnes., Jı?azetesinin di9lomatik 
muharririne göre, İn~ilterenin 
Bulgaristana bir ültimatom ver
diği hakkn,,1a İtalyanlar tarafın
dan yayılan haber doğru değil
dir. Mihver sinir harbini şiddet-
1endirerP.k Yunanistanı ürküt
mek ve İtalya ile sulh müzakere 
sine ichar etmek nivetinrt,,.rlir, 

Londrada kuvvet1e zannedildi
ğine ve Türk matbuatının mütte
fiken işaret ettiE!ine eöre Alman 

imza edilen ve Bulgar hilkume. 
tinin sulh siyasetini bir kere n.aha 
ehemmiyetle kayd"'vliycn 1.1eynn. 

( Spnu: Sa 5; Sil 2) • "-'·~~-b .. -.. ( Sonu: Sa 5; S .t 3 ) ı 

Yunan Kralı ceplıede neferlerle göriişüyor. 

( __ G_ .. ü. N.L __ E_R_ G_ E_Ç ___ E_R_K_E_N __ ) 

Yazan: Refik 

KRAL 
Yeni nesle bir şey demiyebilir; fakat XUI üncü Alfons'un 

ölümü biz yaştakileri kırk, kırk beş sene evveline götü
rüp çocukluğumuzu düşündürmesi itibariyle epeyce ehemmi
yetlidir. Şimdi, zihnimin sihirli nurunu ıeriye aksettirdiğim 
zaman ı:özümün önünde bir takım soluk mecmualar ve o mec· 
mualarda rasladığım, şimşir üzerine hakkedilmiş, hala unuta
madığım ''Diran,, imzalı bazı resimler aydınlanıyor. İşte bun· 
lardan birisi. henüz kundaktan çıkmış ve taht şeklinde bir kol
tuğa oturtulmuş, ayaklarında uzun tüylü yün patikler, boynunda 
zincire geçirilmiş bir haç, kara üzüm gözlü, saçsız kabak kafalı 
bir çocuktur. XIIl üncü Alfons odur. 

Daha sonra kendisini, siyah elbiseli, gam çehreli. sadeliği 
içinde \·ekarlı bir kadının, Knliçe Marie-Christine'in kucağlnda 
görüyorum. Seneler geçiyor ... Ayni çocuk l\rtık ayaktadır, saç· 
lar1 güzelce taranmıştır, kısa pantalonlu, mektep kıyafetindedir. 
Biz de öyleyiz ve yaşça. kıyafetçe bize benzi;\·en hu nahif yavru
nun Kral olmasına şaşmakta ve imrenmekte~·iz. Düşliniinüz ki 

o devirde, nedense biitiin Direklerarası tiyatroları -~oğumuzun 
hala ıslıkla ve ağızdan mükemmelen ça?abileceğimiz- İspan~·oı · 
marsivle boşanırdı! 
. Bu imrenmemiz 18!18 Amerika muhaTehe~inde. ku"'·etindt"n 
ve lezzetinden çok kaybetmişti; zira küçük Kralın ahşap donan· 
ması ve kurşun askerleri yenilmiş. mev~I büshiitün sars1lm1sh. 
\'ine zaman ~eçiyor ... Bi'7 van l!'enciz. Alfomı ta öyle ... Oiin,•nvı 
lnlam11v11 hac;hvornz: A1fon5 tR c;iinhMiz anhvor ve muh~1'1rıık 
ki hi'7flf'n t'olr q~ı tf'rriihf'1~r'e: SnH{Ao;f1Pr . isvn,.;lar hiild'lmE'f •lnr 
heleri ve ayrı ayrı siyasi kanaatte üç başvekilinin maktül diiş
mesiyle! 

Alfons'un ölümü bi7e sade söniik rec;hnleri. coc•ık~a hfc;1f'ri 
toy düşünceleri tekrardan \'e hatırlatmaktan ibaret kalmı,·or 
Daha ciddi bir bakışla denilebilir ki asn hazır tarihinde hanedan 
saltanatının tekrar gözden diişmesi, Krallara kıran girmesi \ 
diktatörlere yol açılması Alfons ile başlar. Nasıl biteceğini de al 
lalı bilirt 
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Yazan: ULUNAY Tefrika No. 1 
--------- kulağına bir iki kelime fısıldıyor. Bazı Açıkgözler 
Karıştırıldıkça yuzune pirinç ta
neleri, ıspanak sapları, soğan par
<;:ıları çıkan soğuk bir bulaşık su
yunu andıran bu in!!an halitasının 
üzerinden sanki yağlı ve yaldızlı 
bir sefalet kokusu kabarıyordu. 
Prens hazretleri henüz dairesin
den çıkmamışlnrdı. Davetlilerin 
çoğu ufak ufak kümeler teşkil e
derek Parisin kibar alemi denilen 
muhitine alt bitmez tükenmez de
dikoduları tekrar ~:liyorlardı. 

O zaman Holandalı kadın, çıkın-
tılı iri kalçalarından ümit edilme- 300 Kuruşa 

Kahve Satıyorlar 

Pamuklarımıza 
Her 1 ara/ ta 

Rağbet Çok Arttı 

Bir Mütekait 
Evinde Ölü 
Olarak Bulundu 

--·-O-

Cesedi Muayene 

Eden Doktor Ölümü 

Şüpheli Buldu 
yen bir çeviklikle merdivenleri 
tırmanıyor, kayboluyordu. 

Davetlilerin çogu birbirlerini 
tanıdıkları için aralarında ufak 
ufak kümeler teşkil ederek Pa
risin kibar alemi denilen muhi
tine9ait bitmez tiikemtıez dediko
duları tekrar ediyorlardı: 

İki gündenberi şehrimizde 
kahve darlığı artmış ve birkac 
gün evveline kadar her satıcı- ı 
dan çekilmis kahve tedarik et
mek kabil iken, dün bircok dük 
kanlar talepleri karsılıvamamış
lardır. Mahdut bazı dükkanlar
da, kahve namı altında satı1an 
ve fakat icinde ne kndar kahve 
ve ne kadar arpa. nohut vesair 
maddeler bulunduğu malum ol
mıvan c;ekilmis kahve bulmak 
mümkün olmus ise de. bunlar da 
200 - 250 kurus fivat ic;.tr-mis
lerdir. Bu arada ı?izlice 300 ku
ruşa ciı! kahve satanlar da bu
lunmaktadrr. 

Hükumet, 
Yeniden 

Zer'iyatm Arttırılması için 

Bir Çok Tedbirler Alıyor Fatihte Çamaşırcı sokağında 
7 numaralı evde oturan malul 
müteakitlerden Mehmet Tevfik 
dün gece evinde ölü olarak bu
lunmuştur. Evde tek başına otu
ran Mehmedin birkac gündenbe
ri dısan cıkmamas1 komsuların 
naza~ı dikkatini celbetmis ve 
polise haber vermişlerdir. Me -
murlar gece gec vakit cilinı;ı;ir 
vasıtasiyle kapıV1 acıp içeri ~ir
dikleri zaman Mehmedin taşlrk
ta boylu boyuna uzanmTş ve <il
müs oldu i!unu görmüslerdir. 
Derhal mi.iddeiumumilikle hükıi
met doktoru haberdar edilmiş -
tir. Cesedi muavene eden doktor1 
Mehmedin af!zındakf kan pıhtı
larından süphelenmis ve morga 
kaldırtmıstlr. Tahkikata dPvtım 
olunmaktadır. 

-----------
- Başlamadan Evvel -

Paris acaip bir şehirdir. Ser
' etin, ziynetin, ihtişamın en yük
sek derecesi ile fakrın, dilencili
ğin, sefaletin. zilletin en kuv\•et
lisi burada elele tutuşarak bera
ber yiirür. 

En mükellef arabalarda en gü
zel kadınlarla gezen banker nan
paraya muhtaçtır. Sokaklarda 
sürünen serseri soğuktan dondu
ğu zaman, param parça paltosu· 
nun dikislerindcn yüz binlerce 
frank cıkar. Bir memlekette in
kilap o.lur. Partiyi kaybeden ta· 
raf bir yol parası tedarik edebi
lirse ekseriya Parise düşer. Bü· 
yük şehrbı sefalet kovuklarında 
.) üz binleri geçen bu mültecilere 
birer yer bulunur. Bu suretle Pa· 
riste böyle binlerce ayrı hayat 
yığınları vardır. Bunlırın her bi
rinin şahsiyetleri, zevkleri, emel
leri, ihtirasları tamamen ayrı ol
makla beraber bu ihtiraslar bir· 
birleriyle çarpışır, uğraşır, didi
nir ve didişir. 

Paytsıhtı ortadan ikiye bölen 
sakin nehrin göz görünmeyen a
kıntıları hazan bütün bir yığını 
olduğu gibi girdabına çeker ... Ye
rinde habbecikler bile görülmez. 

Şoförlük, garsonluk, bulaşıkçı
lık eden ezilmiş tırnaklı, kaba el
li prensler görürsünüz ki bir ara· 
ya toplandıkları zaman ucuz lo
kantalarda boğaz tokluğuna ser· 
'özliik eden prenseslerin, dijjes
lerin, konteslerin donuk yağ ko
kan yorgun ellerini, hala taçlı bir 
baş öniinde imiş gibi derin re\'e
ranslarla öperler ... 

Tacım, tahtını kaybeden hü
klimdar da oradadır. Memleke
tinde mahkumiyetten kaçan sah
tekarJ izini şaşırtan hırsız, hüvi· 
yetini değiştiren dolandırıcı da 
oraya sığınmıştır. 

Bu eserin malzemesi, hayat 
fırtınal-ıriyle dağılan, varlık Shü
cadeleJeriyle göçen, bela ateşle
riyle yanan, felaket rüzgarlariyle 
savrulan bu enkazdan toplanmış
tır. 

ı- -1-

Prens Hazretleri 

-Geçen akşam Metr Simon'da 
ki eğlence pek mükemmeldi. 

- Mutlaka güzel !rene yine 
çırçıplak soyunmuştur. 

- Yalnız o mu ya? Avukat 
Metr Laron'un karısı da elinde 
bir balonla çıplak dansetti. 

-Tamamen çıplak mı? 
- Tamamen. Fakat elindeki 

şeffaf balonu o surette idare edi
yordu ki, nazarları sanattan gay
ri bir yere çeken hic bir şey '{Ö
rülmüyordu. Hatta Gazino dö Pa
ri'nin sahibi Marna derhal sonba
har Revüsü için kocasına dol.guıı 
fiyatla bir konturat teklü etti. 

- Metr Laron kabul etti mi 
dersiniz? 

- Elbette! Memnuniyetle ka
bul etti. Nicin kabul etmesin'? 
Zaten Metr Laron karısının çıp
lak vücudünü herkese göstermek
ten zevk alıyor, Avönü Hoş'taki 
yeni villasının büyük salonuna u
facık bir sahne yaptırmış. Kendi
sine gelen misafirler bir tiyat
roda imişler gibi koltuklara otu
rarak sahnede çırçıplak dans e
den karısını seyrediyorlar. Metr 
Laron bilhassa ziya tertibatı için 
çok para sarfetmiş deniliyor. 

- Sonra ne oldu? 
- Ne olacak? Bildiğiniz gibi. 

Yalnız bu sefer suvare büsbütün 
yeni bir tarzda bitti. Pulat vü
cutlu yirmi zenci birdenbire salo
na hücum ettiler. Bütün ışıklaı· 
söndü ... Oh! Bilseniz ne kadar eğ
lendik! 

Dük d'Avost'un ihtiyar kapat
ması, gigolosunun yi.izü gözü a
çılmasın diye çatlak sesiyle: 

- Alfredo~ Diyordu. Biraz ta
raçaya çıkınız yavrum! 

* 

Maamafih kahve tiryakisi o
lanlar veya kahvehane ·isleten -
Jer her ne Pılhasma olursa olsun 
kahve tedarik etmek mechuri -
yetini hissettiklerinden. fiyata 
bakrnıyarak almaktadırlar. 

Kahvehane islf'tf'nler bundan 
zarar görmektedirler. 

Gümrüklerde mevcut ve kah
ve ithalat tacirlerine ait 450 
çuval kahve bugünlerde nivas'l
va cıkarılacak ve bu suretle ts
tanbulun ve dii?er sehirlerin bir 
aylık kahve ihtiyacı önlenecek
tir. 

Alakadarlar bu müddet zar -
fında Portsılit'de mevcut 10 bin 
çuval kahvenin getirtileceii'ine 
kuvvetle ihtimal vermektedirler'. 

PİYASADA: 

Peynir Meselesi Bu 

Gün Tetkik Edilecek 
Fiyatları Mürakabe Komisyo

nu bu_gün toplanarakı peynir 
mevcudu hakkında peynircirler
den istenilen bevannameleri 
tetkik edecektir. Buzhanelerde 

Yeni kıtalar kaşüi Ulis d'Ü- mevcut peynirler komisvon tara
mon, başına toplanan bir fmdan mal istiven perakend~ci-

kaç davetliye anlatıyordu: lere narh üzerinden satılacaktır. 

.- Çad gölü civa7ında s_on Y~.P~ İTALYA İLE TİCARET 
tı_~un seyahatte ~ır kabıle gor İtalyanlar, memleketimizd~n 
dum. Kadınları hıç doğurmuyor· ! mal mübavaası i<;in tcşebbiislere 
larH. • ·'- d b. . dah girismişle~dir. Ver;~,,n bir habe-

er aş-ın an ır. pıç pey • ·· ak d b h t · 
lı an kontes p r Sk f 11 . . re gore y ın a u usus a mu-

Y • a u 0 
• e erını zakerelere bqşlanacaktır. 

çırparak bagırdı: 

- Ah ne iyi! Fakat o halde na- TIBBİ ECZA GELİYOR 
sıl üreyorlar? Almanyadan burava ııetirilm,~k 

Ulis d'Ümon hafif bir tebes- üzere yola çıkarılan. fakat Tu-
sümle: nann donması yüzünden ge-tiri-

- Müsaade buyurunuz kontes! lemiyen üc milyon lirıılık tıbbi 
Doğurmuyorlar demekle çocuk ecza bugünlerde İstanbula gel -

Prens Hazretleri bu akşam yapmadıklarını kasdetrnedim. Bu miş olacaktır. 
Pasi'deki konağında bir zi- kabilenin kadınları çocuklarını 

yafet veriyordu. sezarien usuliyle, yani karınlarını TENEKE İTHALATI - Ma-
Ardına kadar açık duran kapı- vıtrdırarak aldırıyorlar. deni eşya birliğine. İngiltereden 

lann önünde tarasaya çıkan mer- Herkes merakla sordu: teneke ithal edPbilmesi icin 60 
mer merdivenlerde tokalı kundu- _Sebebi? bin İn~iliz lir,:ık bir akreditü 
ralı, kısa külotlu beyaz ipek ço- - Pek basit. Taravetlerini mu- acılrnı$hr. 
raplı livre'li uşaklar, elleri arka- halaza için... Bundan başka İngiliz müstem-
larında birer heykel gibi duru- Makedonyalı general Sezarof. lekelerinden 75 İngiliz liralık te-
yorlardı. parıl parıl yşğlı saçları, lekeli fra- neke ithali için de alakalı tüc-

Davetlileri Prensin hususi ka- kının yakasına dökülen profesör carlara tevziat yapılmıştır. 
tibi Jan Didie ile gayri resmi Busikof ve Bandor mihracesi a
metresi Holandalı Madam Ven- yak.ta konuşuyorlardı; Hintli 
den Sen kabul ediyorlar. Gelen- Prens: 
ler içiçe geçen kapıları açık salon- - Pencar'dan aldığım haber
te ait bulunuyorlardı: ; ler mühimdir. Pek yakında tek-

Davetliler tamamen Parisi 11 rar tacıma tahtıma kavuşacağım. 
temsil eden kozmopolit bir muhi- O zaman ... 
te ait bulunuyorlar.... . Makedonyalı general atılarak: 

Dük d'Avost'un eski kapatması - O zaman Altess menfa arka-
Madam Magdalena ile Monpar- daşlığına layık gördüğünüz bu 
nas dansinglerinde bir hafta ev- bendenizi unutmıyacaksınız! Ma
vel yakaladığı Cenubi Amerika- kedonyanın istiklali için bütün 
lı gigolosu Alfredo; büyük bir teşkilatımız tamamdır. Yalnız pa
Rus alimi olduğu iddia edilen raya ihtiyaç var ... 
Yağlı fraklı profesör Busikof, (Arka~ı var) 

ALMANYAYA RAKI GÖN
DERİLDİ - İnhisarlar İdaresi 
Almanyaya rakı, şarap ve likör 
sevkiyatına başlamıştır. Bundan 
başka Almanyaya küçük bir par 
ti halinde susam da gönderilmiş
tir. 

---o---

Bayburdun Kurtuluşu 
Bayburt (TAN) - Bayburdun 

kurtuluşunun 23 üncü yıldönü
mü büyük tezahüratla kutlulan
mıştır. 

Hindistanda ihtilal çıkartmaya 
teşebbüs ettiğinden dolayı bütün 
serveti elinden alınarak memle
ketinden çıkarılan meteliksiz, 
Bandor mihracesi Prens Tarin 
)oy, Marsilyaya kadar bile seya-

Balo mu, Gard en 

Parti mi? 

Su havadisi, dünkii "Vatan,. refiki
mizde okudum: 

Dış piyasalardan pamukları
mıza rağbetin gittikce artması 
ve hatta serbest dövizle temini 
mümkün olamıyan bircok mad
delerin pamuk mukabilinde el
de edilmesi sebebiyle hükumet
çe pamuk zeriyatınm inkisafı i
çin veni kararlar alınmıştır. 

Bir taraftan ziraat müteho.s
sıslarımıza pamuk ekilen mrnta
kalarda tetkikler yaptırmakla 
beraber. di~er taraftım e-vvelce 
AmPrikava sloıı.ris edilen :lRO oı:ı-

Poliste : 

Kurnaz Bir Sahtekar 

Yakalandı 
I 

Kadtköyde Gürbüz sokai?ındA 
Enve-r Doğan adında bir zata n11 

evde. kiracı olarak oturan Hrant. 
sahtekarlık suçu ile evvelki r.ı:ün 
yaka lanmıstır. 

İddiaya ııöre. Hrant ev sahibi 
namına iki sahte ~ıacak senedi 
tanzim etmis ve Üsküdar icrası· 
na miiracaath• bulunmııstur. tc
raya Enver Doi!anın adresi ola
rak kendi oturduihı evin adresi
ni verrnü::tir. Böylece icranın 
gönderdiili ödeme emrini kf'nrli
si im:ra etrnis ve bu sırada En
ver Doğan imzasr He icra daire
sine bir mektup vazarak borcu
nu itiraf e-tmiş ve evinin satıl -
masmı teklif etmistir Bunun ü
zerine icra evi satılığa cıkarmış 
ve neticede 1820 liraya Hrant 
almıstır. Sahtekar bir av sonra 
evi 3 bin liraya başka birine sat-
mıştır. Bütün bunlardan hi,.. ha
beri olm1van ev sahibi Enver 
Do~an hadisevi öQ'renir öfu'en -
mez derhal Üsküdar adliyesine 
müracaat etmistir. Tahkikata de
vam olunmaktadır. 

BİR KIZCAGİZ YANDI -
Pertevpaşa yokuşunda 47 nuJ?la
ralı evde oturan Alinin kızı 13 
yaşında İsmeh;:ın manızal yakilr
ken entarisi tutusmus ve yanma
i?a başlanustır. Cocullun ferya
dına yetişen ev halkı ile komşu
lar onu bir kilime sararak ~üç
lükle kurtarabilmişlerdir. Vücu
dünün muhtelif yerlerinden ağır 
surette yanmış olan kızcağız 
baygın bir halde Gülhane hasta
nesine kaldırılmıştır. 

BAŞİNDAN Y ARALAD1 -
Taksimde oturan Alfons ile kom 
şusu Koço arasında gecimsizlik 
yüzünden cıkan bir kav~ada Ko
ço Alfons'u büyük bir demir 
parçası ile basından ağırca yara
lamıştır. Yaralı Beyoğlu hasta -
nesine kaldırılmış, tahkikata baş
lanmıştır. 

İKİ EROİNCİ KADIN YAKA
LANDI - Zabıta, Çarşıkapıdaki 
evlerinde eroin satan Meyrube 
w Fatma adında iki kadını suç 
üstünde yakalamıştır. Evde bu
lunan bir miktar eroin müsadere 
edilmiştir. Kendileri bugün ad
liyeye verilmişlerdir. __ ,......__ 

Muradlıda Bir Cinayet 
Muratlı (TAN) - 16 yaşında 

Ahmet oğlu Nazım Oztunalı ak
ranı bulunan Hasan oglu Cemali 
kavga neticesinde arkasından bı
çakla vurarak öldürmüştür. 

"Dün gece Taksim Belediye b~hcesin
de, Cümhuriyet Halk Partisi Istanbul 
merkezi tarafından, şehrimizdeki Hal
kevleri icin bir balo verilmistir~ .. 

Bu havadise, bakılırsa, Halk Partisi
nin balosu. bir "garden parti., olacak: 

7 - Bütün bunlardan başka, on kişi
ye de "teselli hediyesi,, olarak, tanınmış 
romancılarımızın birer eseri!,. 

... 
Bir filmin adi 

muk ekimi makinesine ilaveten 
yeniden 300 makine sioaris edil
miştir. Bu makineler memleke
tin bütün Pamuk ekimini karşı
laımya kafi gelecektir. F3u me -
yanda pamuk tohumunu isleytp 
lüzum halinde ilaclıvııcak 20 bü
vük selektör de vardır. 

Ziraat Vekaleti Akala cinsi pa
muk ekilmesini kararl::ıc:tırdı.(tı 
Adana, Ceyhan. Mersin , Tarsus 
ve Hatay mıntakas1 icin 150 ton 
tohıırrı hıı:rırlı:ım•c:tır . 

-\ULJYEOE: 

Bir Mütecaviz 

Tevkif Edildi 
Hayri Ulu adında bir gene ev

velki gün sarap içerek havli sar
hos olduktan sonra Knragiimrük
teki sinemaya paras1z girmı>k is
temiştir. Hayri kendic;ini keı;iyc 
bırakmıyan sinema memurları
nı döğmüştür. Bunun üzer ine 
Mdiseve oolisler müdahı:ıle et
misler: fakat Havd onlar:ı da 
hakaret etmit$ir. ·· 

Dün cürmümeshut nöhPtcisi 
olan aslive ürilncii ceza mahke
sine verilen Hayri 1 av 22 gün 
müddetle haose ve ~o lira na a
~Ir oara cezasına rn'.lhkfırn olmuş 
ve dp•·lı;:ıl tl'vlcif edilmistir. 

11 GÜN FAPt~ YATACAT<. -
Sabıkıılılardan Muammer anında 
biri Mercanda dolaşırkerı Hakkı 
ismin<ie bir zatın vankesicilik 
suretile cüzc'!anını asrrmıc; VP ka
carken yakalanmıstır. Dün ücün
cü sulh ceza mahl{emesinde- du
rusrnası vao1 lan MuammPrin 11 
ı;rün müddetle hapsine karar ve
rilmiştir. ---o----

Temyiz Mahkemesi Bir 
Tevhidi İçtihat Kararı Verdi 

Ankara. 1 (TAN Muhabirin
den) - Temyiz mahkemesi şu 
tevhidi içtihat kararını vermiş· 
tir 

Hukuk usulü muhakemeler• 
kanununun 427 inci maddesinıiP 
kati olarak hükme ba~lanaca~ 
gösterilen 2500 kurusa kadar a
lacak da,ralarmın münhasıran 
nara ile ifade ve nara olarak ta
lep edilen alacaklara ait davala
ra münhasır olduğunu. menku
lü ayin davalarına şamil olmadı
ğını tesbit etmistir. -----· 

Eşrefoğlu Camii 
Tamir Ediliyor 

l\iudurnu Çayı 
Hendek fT AN) - Adapazarı 

ve Akyazı havalisindeki yüz bin 
hektarı mütecaviz arazi zaman 
7.aman Mudurnu ve Dinsiz çay
ları sularının istilas,na maruz 
kalmakta idi. Nafia Vekaleti su 
isleri müdürlüğü bu su yatakla
rının ıslahı ve civarında husu
le getirdikleri batakiıklan kurut 
mak maksadiyle bir oroie hazır
lamıstır. Kurutma kanallarının 
acılmasına başlanılmıştır. 

ÜNİVERSİTEDE: 

Talebenin Hepsine 

Pasu Verilecek 
Mektepten başka işi olan ta

lebeye şimdiye kadar şehirde iş
liyen nakil vasıtalarında tenzi
latla seyahat hakkı verilmemek
teydi. Üniversite Rektörlüğü ta
rafından yapılan tetkikat neti
cesinde çalışan talebenin ancak 
maişetini temin edebildi,ği anla
şılmıştır. Rektörlük, Münakalat 
Vekaletine müracaat ederek pa
sonun bütün talebeye teşmili ri
casında bulunmustur. 

Vekalet Üniversitenin bu ta
lebini haklı bularak bütün tale
beye paso dağıtmıya karar ver
ıııi c:t.ir. 
UNIVERSITE BUGüN AÇILI
YOR - 20 gündenberi sömestr 
tatili yapmakta olan İstanbul ü
niversitesi bugün tekrar derslere 
başlı yacaktır. 

LOZAN GÜNÜ - Her sene 
vaoılmakta olan Lozan ve Hu
kuk günü bu sene de Üniversite
de büvük merasimle kutlana
caktır.· Rektörlük bu münasebet
le bir program hazırlamıştır. 

Bursa Vilayet 
Bütçesi 

Bursa, 2 (A.A.) - Vilayet u
mumi meclisi dün öğleden sonra 
Valimizin riyaseti altında son 
t.oolantrsını yapmıştır. 

Meclis yeni sene varidatı ve 

Konya, <TAN) - Eski ve kıy
metli bir Selçuk eseri olan Bey
şehirdeki Eşref oğlu camımın 
harabiyetine meydan verilme
den tamiri için Evkaf Umum 
1\;üdürlüihlnce 20 bin lira tahsi
sat verilmiş ve bu is için sehri
mize gelen yüksek mimar Halim 
Azun. tamirata nezaret etmek ü
zere Beyşehire gitmiştir. 

--v---- milyon 377 064 lira olarak kabul 
1 

fevk. alade masraf bütcesini bır 

Mahkum Oldular Ptmistir. Bütcede 50.644 lira na-
Konya (TAN) - Pansiyonun- fia, 511.8:13 maarif, 27.4!i4 zira

da yapılan cürmümeshutla, .ı;ı;enç at, 117.924 lira da sıhhat işleri
kızlan fuhşa teşvik suçundan ne t::ıhsis edilmiı?tir. 
mevkufen muhakemesine devam Valimizin bir nutku ile sona 
edilmekte olan Emil ile bu iste Pren vilavet umumi meclisi ile 
mutavassıt rolünü oynıyan İpek hpledive meclisi a:raları şerefine 
Marinin suçları sabit görülmüş dün akı;am C. H. Partisi tarafın
ve her ikisi de dörder ay hapse dan Celikoalasta bir akşam ye-
mahkum edilmişlerdir. me~i vorilmistir. 

yor musunuz? Her ikisi de ... Kavga ile 
bitiyor! • • Yeni bir keşfe r/nir 

-

Su satırları "Son Posta,, refikimizde 
okudum: 

"- Son zamanlarda kömürden, tuz
dan, havadan ve sudan sentetik bir ip
lik meydana getirilmistir ki, bu iplik. 
dokunuşu itibariyle ipekten üstiindiir!,. 

Ban.a kahr!ıa, "Son Posta,, refikimiz. 
bu satırlariyle okuyucularına taze bir 
havadis vermiş olmuyor. 

Bir 

Cevabı! 
_,,__..ı 

J' azan: Naci Sadulla.h 

Bir kaç gün evvel, Eminli ~!ııd:ıd 
Ilalke,·inde ovnanan b 

piyes hakkında yazdıifım fıkrll· h 
eseri Türkceye tercüme eden ' '« 
tandaşta derin bir asabiyet ıı3:11t 'ı 
dırmış. Neşredilmesi talcbı) V 
gazeteme gönderdiği bir mektıJ 
ta şu satırlar da var: 

' '- Naci Sad11l1ah tarafınds 
Halkevi :ıahnesinde oynatıln'I 
tenkit olunan eser, dünya edeb raııınin 
yatının !!aheserlerinden madut!~ ~i:il.!zI 
Ve kıymeti , dünyanın en salıı~ , l&nr· 
yetli münekkitleri tarafından ~· ~:l~rı 
bul olunmuş bir sanat eserid1 ter~ 
Sanat eseri ise, muhatapları~ tı ,,eş 

hl. k d . B" t ı .. apı a a ersı vermez. ır sana ReJip h 
serinden nhJak hocalığı beklenıf1 te cenu 
sanatın hakiki maksadını \tı11.I la ieçe 
mak sa~·ılmaz mı?,, 

Evvela, tez olarak, kardeş, il 
kadaş, sevgili sıfatını taşı~· 
"insan., ları bile, melek kisvcsiC 
büriinmiiş birer şeytan gibi gir A j 
teren. ve saadete kavuc:manın s' fi'\ 
dece biitiin hakikatlere göz yll~ fyaya 
makla mümkün kılı..nabileceği 1 l'ltnanı 
diasını miidafaa eden bir pi)'~ lldaki 
" sanat eseri,, sayabilmek, ancıı lıın i 
"- Sanat sanat içindir!,, di)~ 11.lgari 

bilenlerin gösterebilecekleri ~1 ~an 
gaflettir ki ben, bu çeşit bir ~ ''er ,, 
nat telilkkisinin s.ayısız muarı:ıJ' t flu h 
rı arasındayım. ·~~)·üt 

Sonra. bir llalkevi sahncsiıı ,. tak 
oynatılmasını tenkit ettiğim ph ~listan 
sin: "Sanat sanat içindir!,, diy 1 derh 
ler tarafından bile beynelınit ir. 
bir sanat eseri sayılmadığı, sa31 • lıund 
lamıyacağı kanaatindeyim. ·\

1 
kalü 
d' . 

Fakat farzı muhal olarak, o p ~ ırı!e 
yesi hakiki bir sanat eseri sıı' li adı 
sak hile, bir Halkevi sahnesind l' ~a: 
-tekrar ediyorum: Bir Hnlkc ~l' 
sahnesinde- temsil olunmasını J11 tir 12 .• 
samaha He karşılamak miimklı nuşt~~ 
değildir. ı :~~ 

Çiinkü miicerret sanat ese i:'İlizl 
vardır ki, hırsızlığın müdafaası•' 'tahm 
yapar: o eserin bedii bakundıı r, İng 
değerli sayılması, cemiyetin mi.İ~ İtde 
bet telakkilerine zıt bir dava'ı aıw'ad 
korumakta gösterdiği mantı ~t ~de 
nüktesidir. lana 

Mücerret sanat eseri vardır tıl t, hüt 
sefaleti cazip gösterir. l\lücerrt l~İıtı 
sanat eseri 'ardır ki, güzellik d ~satı 
manıdır. l\Iiıcerret ~anat ese :'\lar 
vardır ki, her çeşit ahlaksızlı, il ha 
hayrandır. "lıtıba 

'rı 
Ve bunun içindir ki, mücerrf ı.ı ~· t 

sanat eserini, onun yapabil ece 'tı tr • 
zararlı telkinlere kapılmak tehll 'tıg Çf.'l 

kesinden kmtulmuş seyircileri "tı os 
huzuruna çıkarmak, her cemiyll' ,,~· n 
tin killti.ir dirijanları tarafındıı~ ll~ ~ 
ihtiyar olunan tabii bir ihtiyattır ~~ ıı~u 

•enın 
Ve yine bunun içindir ki, farf.I Otnan 

za mektep sahneleri için, husus e sh; 
ııiyesler yazdırılır. Mektep müsıJ' iı·de d 
merelerinin hususi programhıt1 1"aka 
içinde yer bulaınıyacak bir ço~ ıı1t Ya 
hakiki sanat ııaheserleri vardır. 4tak . 

Halkevi de "instructiI,, bir ıniİ Yerl 
essesedir. Ve gençliğin her bll 1tlan 
kımdan terbiyesine hizmetkar ol ~.lıı de 
ması lazungelen bu miiessesc dt 1

• Bu 
bir nevi ''mektep,, tir. Bu itibar 11htıları 
la, onun, bir mektep kiirsüsünt l\ a si 
bir sanat mihrabından çok dalı• ~ .. h hat 
yakın olması lazım gelen sahne' 11 rip 
sinde, melSnkoliye çok benziye~ al'ııa, 
bir bedbinlik a~ılayan müc:errel 11~rna 
sanat (!) eserlerine yer vermc1' ,l'i m 
intihaplarındq isabetli davrana' •r~e ~ 
bir "mürebbi,, nin gösterebilçce l!sı oh 
ği bir hata değildir. Ve bu hatal 
işlemiş bulunanJara diişen vazife 
yapılan tenkitleri mugalatalı cc 
vaplarla çürütmeye çabalamak d 
ğil, faaliyet programlarına, gaye , 
lerine uygun bir istikamet çlzmel 
tir. Ben, tenkidimin bu şekiJdt 
olması lazım gelen fiili mukabe 
lesi yerine, garip bir sanat ders 
aldım: Fakat bana teselli vereı 
nokta, o piyes müterciminin ~ıı 
matasına mukabil, Eminönü Hal 
kevi reisinin ikrar ifade eden ~ii 
kutudur.: Ve ben, en tatmlnka 
cevabı, manasını hiisnil tefsire çs 
lıştığım hu itirafkar sükuttnı 
bekliyorum! 

Sıvasta Kış Sporlarına 

Alaka Artıyor 

hat etmediği halde yeni kıtalar 
khifi oldu~·mu söyliyen Mösyö 
Ulis d'Ümon; vaktiyle İstanbul
cla Mahmutpaşada sabık hırda
vatçı Sabuncuyan, yeni ismiyle 
lahik banker Savoyans: La Fon
tain sokağında maktu fiyatlr bir 
lokantada çalışan eski Rus saray 
asilzadelerinden kontes Parus
koff; General olduğunu söyliyen 
Makedonyalı mülteci Sazarof ve 
domates burunlu babasına hiç 
benzemiyen o~lu güzel Petro; eS
ki bir hükümdar sülalesine men
sup Prens Kevhusrev Abadi. 

Çii.nkü Belediyenin Taksimdeki... bah<:e
sinde verilmi~. 

Bu hesapça, hu ''garden parti,. pek ... 
soğuk geçmiştir: Çünkü e\'velki gec~. 
fukaraya kazma kiirek yaktıran Mart a
yının başlangıcı idi! 

Sureti hususiyede öğl'endijime göre, 
bu hediyeler şu vatandaşlara isabet e
decektir: 

ı - Lüks radyo: Edimekapıh bir va
tandaşa: 

2 - Cav takıım: Çallı İbrahime; 
3 - Likör takımı: E'ahrettin Kerime: 

.,.1 - Kadm el çantası: Bay İzzet Melihe; 
iıB r;:rr,.İpek çorap: Hammal Tahir Aia· 

Bu hafta, sinemalarımıztn oynıyaca· 
ğı ilan olunan fillmlerden birisi -

nin ismi de şu: 
"- Aşk maçı!., 
İnsan bu ili.nı okur olıumaz gayri ih

tiyari: 
cı- Canım, diyor, "aşk,. la "maç,, a

rasında ne münasebet var?I) 

Çünkü "kömür,, den, "tuz., dan. 
"hava.. dan ''su., dan yapılmış ka
dın çorapları eskiden de vardı. 

Mesela yaz mevsiminde yalın ayak do· 
laşan bayanlarımız "havadan,. c:orap gh· 
nıi<ı ı;ayılmRdar mıydı? 

Sivas 2 (A. A.) - Vilayetimi, 
içindeki kayakçılar şimdi viliıy<' 
tin karlı mın takalarında çalışma 
!arına devam etmektedirler. 

Karıştırıldıkça yuzune pırınç 
taneleri, ıspanak yaprakları, so
ğan parçaları çıkan soğuk bir bu
laşık suyunu andıran insan hali
tasının üzerinden sanki yağlı ve 
valdızlı bir sefalet kokusu kaba
rıyordu. 

* 
Prens Hazretleri henüz daire

sinden çıkmamışlardı. 
3üyük hole inen geniş merdi-

. ~nden arada bir uşak, süratle i
~iy9r; Madam Ven den Sen'in 

• • 
Bir müsabakanın hediyeleri.hiı ~ ,~re 

Refiklerimizden birisi, okuyucuları 
arasında bir müsabaka açmış. Bu 

müsabakaya girip te kazanacak olan o
kuyucularına şu hediyeleri verecekmiş: 

1 - Birinciye bir lüks radyo. 
2 - İkinciye bir çay takımı. 
3 - fJçiincüye bir likör takımı. 
4 - Dördüncü.)'<~ bir kadın el çantası. 
5 - Beşinci)·e bir ipek çorap . 
6 - Altıncıya yarım düzine mendil. 

. ;)~ ~<:!\J~fım tUizine mendil de: Necip 
Fazıl Kısakiirek'e ... 

Hiç şüphe yok ki, "teselli hediyesi,, 
alanlar. o refikimizin hakiki ''okuyu· 
cu,, ları olacaktır: ÇUnkü hediye olarak 
tanınmı!! romanC'llarımızın eserlerini •· 
lacak tıtlic:izlerin bol bol... Okuyacakları 
muhakkaktır. 

Fakat merak ediyorum: 
Acaba o ''teselli hediyesi,, nf alacak 

olanları kim teselli edecek? 

Fakat biraz dfü;Unülünce, o filme bu 
ismin verilmesindeki hikmet te, ''aşk,, 
la "maç,, arasındaki müeabehet te anla· 
şıhyor. Bunu anlamaya da. son zaman· 
larda ıaıetelerde jt'Örillen havadisleri 
hatırlamak bol bol kafi geliyor. Ciinkü 
o havadislerin hatırlanmasiyle ''ask .. la 
"ma~,, arasındaki müşabehetin anlaşıl· 
ması da bir olüyor. 
Sakın bundan şüphe edip, sizin, benim 

o ilanı görür görmez yaptığım gibi: 
•- Canım, "aşk,, la "maç,, arasında 

ne mü~abehet ver?ıı demeyin: Görmü-

Bila istisna bütün kadm coranfo.,., 
"sudan,. sayılmaz mı? İçlerinde akma· 
yan var mı ki? 

"Tuzdan,. yapıldılı söyJenil~n co.,.a,.. 
Jara ıl'elin<'e. bu da yeni bir sev ddildir 
Çünkü bil& isticma bütün kadın çorap. 
lan .. "tm·lur dur. 

''Kömür.. den yapılan kadın çorapla· 
rına gelince. bunların da eskiden mev· 
cut olduğu. kadın çoraplarının hiz er
kekleri ötedenberi yakıp kül edişinden 
belli detil miydi? 

Naci Sadullah 

Erzurum kursunda yetişen bı 
eğitmen her gün 20 kayakla vı 
münavebe ile sabah akşam spor 
culara .kayakçılık öğretmektediı 
Köylerimiz de bu spora yakıl' 
bir alaka göstermektedir. 

Erzununda Zelzele 
Erzurum 2 (A. A.) - Bugüı1 

burada saat 7,10 da orta şidett 
ve 6 saniye devam eden bir zel
zele olmuştur. Hasar l"Okt ur. 
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e: r~in edilebilir k i Almanlar, 
t lıııgıl!zler imkan verdiği takdirde 

lgaristanda da Romanyada y;ıp~ 
, \>~!arı gibi h ar eket edeceklerdir. 

idı > ili B ulgaristana yavaş yavaş 
rı~ lıerıeşecekler, l~znn gelen tesıs::ı
t .:apıp hazırlatacaklar ve bahar 
e. ~ P hava şartları müsaade edin-

11111 ıa cenuba ve garba doğru taarru
geçeceklcrdir. 

'----
: Ufgarista~a : 
si 

"' 5s 4 janslar, Alman kıtalarl· 
uJll r nın 2 şuhattan itibaren 
. ;~ ~.vaya gelmiye başladık!arını , 
) 'e5 llıanın \'e Cenubi Bulgaris· 
g) 11daki hiitün hava meydanla

~ 
1 

~:ıı ~şgal edildiğini, bugiin 
ı) 1 garıstanda 250 den fazla 
1ı ran tayyaresi bulunduğunu 
5' er , ·ermektedirler. 

ılt nu haberler henüz resmen 
.rYüt etmem_iştir. Teyit edil
~~ takdirde, lngilterenin Bnl-

stanla siyasi münasebetleri
·ı d~erhal keseceği bildirilmck
ı ır. 

'
1 .\&undan başl<a, pazar giinü 

11 ~a~ôde olarak toplanacağı 
p U dırı~en Sobranyamn salı gil· 8, r adı içtima aktedeceği ve hu 

nd 0nada Basvekil Filof'un va
e t:ı. hakkında izahat vereceği, 
nı gılız Sefirinin Kral Boris ile 

ulii iİ a ştiiğü haber verilmektedir. 
ttgün, biitün zihinleri meş-

e 1• ~den mesele Almanlarm \'e 
ıP ~•lızlerin ne yapacakiarıdır. 
9 ~hmin edilebilir ki Alman
ii t , Ingilizlcr imkan verdi~i tak 

•a) 
1
tde, Bulgaristanda da, Ro • 

tı ~~nyada yaptıkları gibi hare· 
· edeceklerdir. Yani Bulg:ı -
tana rahat rahat yerlesecek· 
a~·hütiin stratejik noktalara 
. •ın olacaklar, lazım gelen 

~ 1$atı yapacaklar, hazırlana· 
e a ~lıır , ·e bahar gelip hava şart-

.tı harekata miisaade edincf', 
llttha ,.e garba doğru bir vd
tıl'll taarnızu :nıpacaklardır. 

e ~~ hir, iki ay za;fında da, esa· 
blİ' , il cemherin icine girmiş olan 
rl~ Lıgoslavvayı, hatta Yunanis
~ e- Ilı, Bulı?ari .. t an gibi pakta al-
• il~ 1'·a cahsacaklardır. 
tır llütiin hu tahminler, İngil • 

8
• tenin Bulgaristana karşı da, 

r ~ ()lltanyada takip ettiği bckle
uıı• .~ ~iya<;etini takip ettiği tak· 
s ti 1

"de doğnt olahilir. 
~~ , ~akat İngilizler. tehlikenin 

~ vaklaşmış olduğuna kani o-
tak, Almanya~·a Bulgaristan

ıiİ' Yerlesrnck zamanını ve ha· 
bll ~~lanmak imkanını vermemek 
ol .•n derhal Romanya petrolleri· 
dt 1

• Bulgaristandaki hava mey· 
at' lılarını, Alman kıtalarının 
ne hasşiit merkezlerini. şimcndi
b' ~t hatlarını bombardıman ve 

ne lırip etmiye başlrvacak olur
eıı l'ııa, Almanların. hu hazırlığı 

rcl 'IJ>ttıakc;ızm harekete R"eçme· 
1' ~ti muhakkak gibidir. Bu tak· 
ıır •tde Balkanlar, bir harp sah· 
e ~si olacaktır. 

3 Ay 
1 Ay 

Görülüyor ki İngiltere, bir 
taraftan Almanlara tahrik fll'
satr vermemek, diğer cihetten 
Alman kuvvetlerinin Bulgaris
tanda yerleşmelerine ve hazır
lanmalarına müsaade etmemek 
ınccburiyethJde ve çok mi.ilikiil 
ve kati' bir karar vermek arife
sindedir. 

* * Yardım Pro;esi: 

s on günlerde, Amerika A-
yan Meclisinde y11rdrm 

projesinin müzakeresi hakkın
da hemen hic malômat ge)mc· 
mektedir. Yalnız dün Londra 
radyosu, Amerikarla hufonı:ın 
Fransız gazı>tecilerinden Pcr
tinox'nun, Ayandaki miizake
relerin tahminlere uvı:mn bir 
sekilde cereyan etmediğini, fa
kat bu :vard1m kanununun önü
mi.izdeki hafta 15 rcv ekc:eri:ve· 
ti ile tasdik edilecei!ini tahmin 
ettiföni bilrlinncktedir. 

Bu tasdik keyfivetinin, bR7.I 
kimseleri sinirl~n<lirecek kaıfor 
uzadıih muhakkaktır. Fakat. 
demokrasi ile idare edilen bir 
devlt>tte io;1ı>rin, diktatö,-lilk re
jimlerindeki kıtdar cahuk vihü
yemiyecPf{ini knhul etmek la • 
21mdır. Bu aQ>ırlrk, dt>mokrasi
nin hem zaafı. hem de kuv,re
tidir. Dii?er cihetten. bu yar
dım projesinin kahulüniin A • 
rnerikavı muhakkak surpfte h3r 
be siiriiklemiyecpi!ini iddia e
den infiratçı muhaliflerin pro
pa~andalan da bu işin UT.ama
sına sebep olmuş, hattit hirkac 
7aman evvel bu me<;Ple hak • 
kında miJletin umumi reyine 
miiracaat Jiizumu hasıl olacağı 
sövlenmisti. 
Bummİa lier~hf>'I', AmPrika

dan !!'elen haherlerdPn anlao;ıh
~·or ki, Am,.,..jka enıHistrM, ka
nunun tasdikini hPklemeksizhı. 
faaliyetine hızla devam etmek
tedir. 

500 milyon dolar kıvmetin • 
dPki hanı mı:ılzemesi, kannn fR'I 
dik edilir edilmez hemen İngil
tereye gönifeTilmPk ii7ere ha'Tlr 
bulunmaktadır. 60,000 fabrika 
harp malzem«""İ yanmakta ve 
yapmıya hanrlanmakfadır. Bun 
dan bac:ka 18 ton homha ile, R· 

ralannda ta"krihen 6.000 kilo • 
metre mesafe bulunan - Not>v
yorktan Berline kadar gidip dö
nebilecek kudrette - muazzam 
favvareler h11nrlanmak üze,.e 
bulunduğu haber verilmekte
dir. 

Bugünkü haTpte en mühim 
rolü oynıyan ve İnıdlterenin 
en çok ve acilen muhtac oldu
ğu siJahın, tayyarP olduğu mu
hakkaktır. Amerika fabrikala
rında vanılan tay:varPlerin mii
him hir kısmı, şimdiye kaitar 
İnoiltereye, aV'l"I ayn nst,..ralar 
halinde vapurlarla naklcdili -
yordu. Bunun. nakliye vanur • 
larının denİ7:tltt taarruzlanna 
uhamac;ı, nakilde ve pRrcalann 
ta]nlma"imdl't U711n 7Aman kay
bedilmeo;i gibi birçok mahzur
ları vardı. 

Bu mahxm·lan beTtal'af ct
mek mnlrc;Rıfh•le veni hir proie
nin tetkik edilrnf"k ii7:erf> oldu
~u haher v .. rilrnektPrlil'. Rıt pro 
;,...nin hedefi, Groenfonfl'da ,.e 
İzlaP-'a'cta hava rne:vdanlan ve 
benzin depolan tesis etmek su-

(Devamı 4 üncüde) 

~ [{•] if~lJiBila 
d} ŞİŞMANLARA HAREKET ... 
rs lı~rekctsiz kalmak, yediği şe- hararetini muhafaza etmeğe yara 

~ı nıaddeleri yaknınamak insa yacak ihtiyat madde saklamak İ· 
111Şnıanlığa götürür, çünkü ya- çindir. Yağların vücudümiizde en 
ll11ııyan şekerler yağ haline dö· mühim işi vücudun içindeki ha
~ Ve vücudun içinde birikirler, rareti muhitin hararetindeki de
llnun aksine olarak, insan ğişmelere karşı korumaktır. So· 

Ilı.anladıktan sonra çok hareket ğuk olursa vücut fazla yağ yakar 
;ı-se yağları erir ve şişmanlık ısınır, fada sıcak olursa gene yağ 
er zannedilir. Bu zanna kapı- yakar, ter çıkarır. 
ll!(' \'e zayıflıyabilmck ümidiy. Bundan~ dola.yıdır ki, şişman vü 
llUyiikadada hergün, aheste ,-udun yagları ancak terlenecek 
tt~ büyük tur yapan bayanları kadar z~rlu . ~areket yaptıktan 
llıek yüreklere acı verir. Za· sonra enycbılır, Sadece aheste 

1 1ılar 0 kadar yol yürüdükten beste yiiriimek:. gezmek insanı za 
lla yine muratlarına eremezler yıflatamaz. Vucudu terletecek 
\'ediğimiz yemeklerdeki şeker- kadar hareket t~: ya e".de, ~~tak 
•ıı ya<• haİine ~cçınesine karşı odasında zorlu Jımnastık muma-

a ~. " .. "1 · · d h" ·k . 1 resclerile, vahut saatte en az 7 
' ucu ıçın e ırı mış o an k"l ric 1 id k k d .. 
~lar da liizumunda şeker har ne ı ometre ı yo g ece a ar yu 
~erı f k t .. d . . d rümekle olur. 

ı 1it er, a a vucu un ıçın e Daha ivisi koşarak soluk so1u-
~~kete. ynrıyacak ş~ke~ k?lma- h gelml'kle. o zaman da ak ciğer 
1ıı Vakıt. Dc_mck ~u. ~ır şı~~a· ler haylıca yağ yaktıkJanndan 

1 ~ Zayıflayabılmesı ıçın , vucu- zayıflamaya çok medar olur. An· 
~ l'ıdeki şekeri tekmil değilse de "ak böyle harek .. tlerl yanahilmek 
~ lakın bir derecc?e ~akacak için şişmanın ilkin yiir~~i tam 

11 ar ~?rck~t _et~csı lazımdır. ıı;a~lam olmaluhr. Ovle yurek te 

11 
dn \'ucut ıcın ~ışmı:ın kalmak heT sio;man adamda huunrnaz. 
daha az zararlı olmaz. Yiirek sa!rfom olunca carsı ha-

rı ~ltcudun <;arfedemediği şeker- mammda göbek taşının' · ii7~rine' 
E ~ Yağ haline çt>virip saklaması yatarak buram buram tl'rlemek 

1· arı tekrar harekette kullan- sisman viicuttaki yağları daha 
~k için değil 'ücudun tabii hi eritir. 

Mesleğimizin 

Güçlüğü 

nın Berlin sefiri M. Herbette'i 
.ziyaret etmiş ve "Ingilterenin 
doymak bi!ıniyen hırsına bir 
hudut çizelim, hiç olmazsa Ce
nubi Afrikada.,, teklifinde bu
lunmuştu. Fakat Fransa böyle 
bir müdahaleden ne istifadesi 
olabileceğ,ini sorma.k1a iktifa 
etmişti. !kinci Wilheım vefakar 
dostu Rus Çarı !kinci Nikolaya 
yazdığı mektuba da muvaffık cok defa göriilmflş şeydir 
b · l , Bir gün gazetede tanınma-
. ır cevap a amamıştı. Portekiz mış uJr imzanın parlak bir maka· 
Hariciye Nazırı Marki dö Sove- lesi çıkar. Hariçtekiler kadar ga· 
ral ise Transval'a geçmek üzere ıetede çalışanlar da birbirlerine 
Portekiz müstemlekesi limanla- sorarlar: 
rına Alman askeri çıkarılmasşna _ Bue-iinkü falanca yazının sa· 
müsaade edilemiyeceğini bildir- hibi kim? 
mişti. Ingiltere Kraliçesi Victo- _ Bilmiyorum. Fakat güzel 
ria ise torununa çok ağır b:r değil mi? 
mektup yazıyor ve yerınde uslu _Çok. 
uslu oturmasını ve dünyayı ka- Hakikaten makale öl~iilmfü 
na boyayacak oyunlara girişme- tartılmış, itina edilmiş bir yazı · 
mesini ihtar ediyordu. Garibi dır. Mevzu güzel intihap edilmis 
şurası ki Kraliçe Victoria'nın tahkiye tanı iyi yapılmış. Vçlha· 
bütün arzuları hilafına o!acak sıl hosa gider. 

Cenubi Afrika ordusu için hazırlanan gençlerden bir grup Wyn berg kampında idman yaparken 

Ing:Itere Boer'lere karşı muha- Fakat eski vazı kurtları bu ka 
rebeye girdikten sonra Avrupa bil :ra7.ıla .. ın ~·e Yazıcılarının nıı 
devletlerinden müzaher:?t iste- sıl talas aJevi gibi birden parla 
miye gelen Transval Cümhur yıp söndiikleriııi bilirler. takdir 
Reisi Kruger'in yüzüne mem~e- de biraz İmc;akH davranırlar 
.ketinin kapılarını en evvel ka- "Dur bakalım. Arkası ne ~ıka· 
payan da Almanya olmuştu. I- cak .. d~yormu~ gibi ~eklerler. 
kinci Wilhelın, Kruger'in Ko- Hakikaten ılk ra~betten ~e~a· 
lonya'ya girmesine mani olur- r~t alan ~ame~hur .ı~z~ ~ir ı~ıı~: 
ken bı·r nd n d b" .. k cı yazı gonderır. Bırıncmın yuzı Son günlerde alınan harp 

haberlerinin hiç şüphesiz 
en mühimmi, Cenubi Afrika 
. ~uvvetlerinin İtalyan Somali -
sınde Cuba nenrini geçmeleri ve 
buradan 400 kilometre ilerideki 
Mogadişu'yu zaptetmişlerdir. 
Bu hareket sürat itibari ile In
giliz ordularının şimalde Libya
da İtalyanları takip sırasınd4 
elde ettikleri rekoru da geçmiş, 
askeri muharriler.n dedikleri
ne bakılırsa Cenubi Afrikalılar 
bu hızla devam ederlerse Ital -
yan Somalisini bir aya varma -
dan tamamiyle işgaı etmiş o
lacaklar. Mogadişu bu müstem
lekenin idare merkezi idi, ve 
Kisimaiu'dan sonra başlıca lima 
nı idi. Bundan ileride Gardafui 
burnuna kadar sahil hep çöl ha
lindedir, ve !tala, Obbia gibi is
keleler bir işe yarayacak halde 
değildir. İngilizlere bu şanlı 
muvaffakıyeti kazandıran or
duyu teşkil eden erlerin ekseri
yeti, kırk sene kadar evvel 
Transval'da Ingilizlrle boğuş -
muş olan Boerlerin evladlarıdır. 
Ordunun başında bulunalar ve 
Cenubi Afrikanın idaresini elle
rine alınış olanlar da bu feci har 
be bizzat iştirak etmiş olan ge
nerallerdir. Büyükleri ile bera
ber bütün bir millet bugün eski 
düşmanları Ingilizlerle el ele 
vermiş, ayni şevk ve ayni he
yecan ile ayni mefkure için kan
larını döküyorlar. Dünya harp
leri içinde en az sempati uyan
dıranı 1899 - 1902 Ingiliz - Boer 
harbi olmuştu. İngilizler Trans
val ve Oranj Cüınhuriyetlerini 
bin türlü facialar içinde ezdik
ten sonra idare~eri altına aldık
lan bu ateşin unsur üzerinde a
caba hangi sihirli tesirleri ile bu 
sevgiyi ve bu bağlılığı uyandı
rabi~diler? Yirminci asnn bu 
çok garip içtimai had:sesi tet
kike değer bir mevzudur. 

* * Bugün Cenubi Afrikayı Bo
er'ler, Ingilizler ve Zulu' 

lar diyarı olarak buluyoruz. Bir 
liğin dokuz buçuk milyonu bu
lan nüfusunun yalnız iki milyo
nu Avrupalı, 220.000 kadarı As
yadan göçmüş Hindliler ve geri 
kalan 6 buçuk milyondan ziya
desi Zencilerdir. Şimdi Boer'ler 
Ingilizlerden daha çok o!duğu i
çin bu demokrat memlekette 
şimdi idareyi ellerinde bulundu
ranlar Boerler'dir, fakat bunlar 
artık kendileine Boer demiyor
lar, Afrikander ismini veriyor
lar. Iş başında bulunan Smuts, 
Hertzog gibi büyüklerine varın-

34 Yaşindaki Kadın1ar - - --- -
Tehlikelidirler. 

D ünya yüzündeki muhte
lif kavim ve ırklarda 

Cenubi Afrika Birliği Başvekili 
General J. C. Smuts 

Somali'de 
Cenubi 

Afrikalılar 
Cenubi Afrika kuvvetleri, 1 · 

talyan somalisinde fevkalade 
bir süratlc ilerliyerek l\lagadi
su'yu zaptetmiştir. IngiHzlere 
bu şanlı muvaffakıycti kazan· 
dıran orduyu teşkil eden erle
,rin ekseriyeti kırk sene kadar 
evvel Transval'da lngilizlerle 
boğuşmuş oaln Boerlerin ev
latıarıdır. Büyükleri ile bera • 
her bütün bir milletin, bugün, 
eski düşmanları Ingilizlerle el 
ele ayni mefkure için kanlarım 
döktüklerini görüyoruz. 

Yazan ·. =-··········· -··········: 
: = 

i Faik Sabri Duran~ . . . . . . =················-··-···---............... : 
cıya kadar herkes Holandalı.hk
tan uzaklaşmış buunuyorlar ve 
Afrikaya bağlılıklarını göster -
mek için biz Afrikalıyız diyor
lar. Konuştuk.lan dile de Airi-
kan dili deniyor. Bu harp baş
ladığı vakit Cenubi Afrika Bir
liğinde hükumet N asiyonal 
partisinin elinde idi. Bunların 
liderleri olan General Hertzog 
Ingilizlerin yanı sıra harbe gir
miye taraftar değildi. General 
Smuts'ın liderliğinde bulundu
ğu Cenubi Afrika partisi ise 
Boer'lerle lngilizler arasında sa
m imi bir iş birliğini terviç e
diyordu. Smuts gibi Hetzog da 
Boer·harbinde Ingilizlerle harp 
ederek yararlıklar göstermiş bir 
kumandandır. Fakat Hertzog 
daha az gezmiş, Avrupayı daha 

az tanıyor, bu cihetle Hitler teh 
likesını mem.!.eketinın hudutla -
rından çok uzakta görüyor ve 
tarihte hır kaç defalar paı·çalan
mış olan bir Polonya yüzünden 
bu cidale atılmayı lüzumsuz sa· 
nıyordu. Onun gözleri önünde 
canlanan Almanya ilim ve mu
siki diyarı olan cennetti. Al
nıanyanın Avrupa tahakkümün 
den sonra eski Alınan rnüstem
lekelerini ihya arzusu ile kal • 
mıyarak Johannesburg'un altın
larına kavuşmayı aklına koya
cağını hiç düşünmüyordu. Ge
neral Smuts ise: 'Biz şimdi In
gillereyi kendi başına bırakır • 
sak, düşman kapımıza gelip da
yandığı vakit ne yüzle eski 
dostlarımızdan yardım istiyebi
liriz.,, diyordu. Nihayet 1939 
Eylülünde yapılan yeni inti
hapta Smuts partisi galebe çal
mıştı ve Başvekillikle birlikte 
Cenubi Afrika Müdafaa ordusu 
başkumandanlığını üzerine alan 
Smuts az zamanda hazırlanarak 
ordusunu Somali hudut!arına 
yığınağa muvaffak olmuştu. 

* * Geçen asrın nihayetlerine 
doğru bir aralık Alman

ya Cenu!,,i ~frika ile fazla meş
gul olmıya başamıştı.. Maksat 
C:enubugarbi Afrika Alman müs 
temlekesi hudutlarını genişlet~ 
rek Transval ve Oranj Cümhu
r iyet!erine doğru yanaşmak idi. 
Fakat 1884 te Cecli Rhodes, 
Bechuana'da teşkilat yaparak a· 
raya girmiş ve Alınanyanın hül
yaları önünne yıkılması güç bir 
set çekmişti. ünce ~as, arka
sından dünyanın en zengin al
tın madenlerinin bulunduğu 
bu cümhuriyetlere bir hücum -
dur başlamıştı. Yeni gelenlerin 
çoğu Ingfüzlerdi. Transval Cüm 
hur Reisi Kruger "Uitlanders,, 
dedikleri bu yabancılara karşı 
ne yapacağını bilmiyordu. Çü
tiyle çubuğu ile meşgul olan 
Boer, topraklan kazıp altüst e
den bu sergüzeştçilerden usan
mıştı. Bu sıralarda Almanya 
Imparatoru !kinci Wilhelm bir 
yandan Kruger'e gizliden gizli
ye yardun vadediyor, bir yan
dan da Fransayı ve Rusyayı be
raber harekete teşvik ediyordu. 
Imparator, Kruger'e çektiği bir 
telgrafta: 'Silahlı haydutlara 
karşı mukavemette devam edi
niz. Dost devletler sizinle bera· 
berdir.,, diyordu. Bu dost dev
letler kimlerdi? Kayserin emri 
ile Hariciye Nazırı Baron Mar
schall von Bieberstein, Fransa-

, ya a a uyu anne- h"" t" k ı · ti 
sine bir telgraf eki or ve R 1 suyu .urme ıne ma a e aynı s -S Y us tuna gırcr. 
yada Mourayeff ın ve Fransada G ·· k.. k l ahı· 
Dele ., . İ ilt 1 h' - ecen gnn ıı ma .a e s · asse nın ng ere a ey ın- h" · · k d ., 
d k . t ikalar d ~ ının '"a7.ı~tnı o u un mu. 

e ı en r ına uyma ıgını o· k d F d ~ ·ı 
bl.ld'rm k t" ı 1o 96 d k" - u um. ena egı . 

ı e sure ıy e o a ı G'· ·· ı D hal t kd" k b h t· · aff tt" k oruyorsunu:r. ya. er a ır 
a a a mı e ırme istiyor- numarası alivvül a'ladan alaya du. . . . . . . , • 

tnı\'ermtstır. Bır vazı ıle muhar · 

* * Fransız ihtilalinin en büyük 
hatibi sayılan Muabeau, 

1790 da Fransızları kendilerine 
karşı ayaklanan Avrupalılar ile 
bir hl1 evvel anlaşmıya teşvik 
ederken en hür ve demo~uat mıl 
Jetlerin bile hazan en hunhar 
müstebitlerden faz!a harbcu o-
labilecek surette hırslarının esi
ri olabileceklerini söylemışti. lş· 
te 1899 da başlıyan Cenubi Aı
rika harbi buna en iyi misal ol
muştu. Bu harp iki demokrat 
millet arasında ve pek muvaze
nesiz bir çarpışma idi. Harp se
nelerce sürmüş, 200.000 nüfus
lu bu ki.oçli.k milletin Ingiliz 
kuvvet ve azametine karşı gii~
terdiği şiddetli mukavemet dün 
yayı hayrete düşürmüştü. Kah
ramanlıkları adedin fazlalığı i
çinde boğmak lazım gelmişti. 
Kadınlarına ve çoruklarına va-
rıncıya kadar silahlanan Boerle
rin yaptıkları başıbozuk harbine 
koyabilmek için Lord Kitcener 
köyleri ve çiftlikleri ateşe ver
mek, her önüne çıkanı asiler gi
bi esir kamplanna tıkmak gibi 
çok sert hareketlere bas vur
mak mecburiyetinde kalmıştı. 

Boer harbi Ingiltere için bir ha
ta idi, fakat Ingiltere bu hatayı 
fena bir sulh yapmak sureti i!e 
tekrarlamadı. Bilakis harp ne 
kadar feci oldu ise Ingfüere ha
kimiyetini tanıyan Transval ve 
Oranj'a karşı Ingilterenin uzat
tığı su!h şartları o kadar alice
nabane oldu. Hatta lngiliz li
beralleri Cenubi Afrika halkına 
yanız hayat haklarını vermekle 
kalmadılar, bütün zaferlerinin 
kazançarını, hem de az zaman 
içinde, onlara birer birer iade 
ettiler. Böylece bir Cenubi Af
rika Birliği doğar ve kendi ken
dini idare eden bir Domınıon 
halinde Britanya Imparatorluğu 
içinde yer alırken Ingilizer Bo
er'lerin kablerini, onlara menşe
lerini unutturacak kadar derin 
bir sevgi ile kazanmış oldular. 
Işte bunun içindir ki artık Bo
er: "Ben Boer'im,. demiyor ve 
beraberinde karde~e yaşadığı 
lngilizlerle birlikte kendisini 
bir Afrikander o!arak tanımakta 
büyük bir zevk buluyor. 

rir oldum zanneden he\'esk:lr bir 
iiçüncü yazı gönderir. Başmuhar
rir iiriindi tecriihenin kenarına 
karihiil a'la işaretini bile koyma
va Hizam görmeden yazıyı çekme 
renin göziine atar. J\lesele bitmiş 
tir. He,·eskfır . bir atımlık haru
tunu atmı:ş ve tiifeğini duvara 
asarak asıl işi gi!cii ne ise onunla 
mese-ul ol maya ba~lamıştır. 

Be!) altı ay sonra belki bir 
oarlak mevzu daha bulacak. bel
ki bir ilham daha alacak ,.e bir 
talııs alevi daha parlatacak! 

Biz bö;de parmai{tnın ucunda 
0 üt bulas1ğ'ı e:öriince kendini kaş
kava] tii<-carı old11m zanneden 
ue heveskaTlar J!Ördiik. 

Muharrirlik diinyamn en ~ç 
zeneatidir. En ai{tr göriinen mes
lek erbabı nihaYet her l?Ün piya
-.aya ayni mah c1kanr. Onlar icin 
iş (zinrirleme say) denilen tarz
da değismeyen ve değismediği i
<:İn manevi yorgunluğu olnu~·an 
bir mesgulh·~tti,r. Halbuki yazıcı
hk öyle midir? 
Bayramı. se~·ranı. tatili olmı

van bijtiin bir senede üç yiizalt· 
rruş beş 'kere her gün haska bir 
ceşit m1\l ibda edi'erek bin erce 
münekkit nazarlara arzcdilecek. 

Aman me'\·zu güzel olsun. 
Vazıh-; tarzı soğuk olmasın \"e 
nüktesi. cinası yerinde olsun. 
Haftada iki defa ayni eti, ayni 
scbzevi viyen okuyucunun öniine ' 
senede iki defa avni fikri taamı 
koyamayız. Her giin daha nefis, 
ılaha nadide. daha mutena mai
~eler bulara1?'17.. İste bunun i~in
ılir ki ml'sleğio:oi seven. okuYuru
lal'lrı• düsiiPen bir muharrir icin 
g-iiniin yiTmi cfört ~aatinde ken
rfine ait yirmi ıfört dakika :voktur. 
O daim11 karileTini diisünilr: da
:ma okuyncu1arivle miin-ısehette
dir. R•1 m111l'7.7.am isi hakkıyı~ ba
o;arahilmı>k hu mP<;lf'~İ benimo;e
"en kafaların şanlı bir imtiyazı
dır. 

Bundan do!avı m"<;lewimi hem 
severim, hem de on..t .. ., lrn .. ka.-ım . 

Takı-imci 

HALKE\'LERINDE 

Kadıköy Halkevfnden: Halkevf ta
rafından Kaymrı kamlık binası ka:-~ı

•mdakl salonda Kad ıköy re.~samla':"I 

nrn e•er lı>rinden mtirekkeı: bir re.; rP 

serg!si açılmıştrr. Sergi 10 Marta ka
dar açıktır. Herkes gelebilir. 

• 
Eminönü Halkevlnden: Evimiz or 

Boyu 1,50 santimetre uzun- kesttası aylık konserin i 2/ 3/ 1941 pa· 
luğundadır. ı zar ~ünü saat ( 16) da verecektir. 

Şişmanlığı 50 kiloyu gecmez . --------------
Beş sene r~· vorulmadan de- doğruluğun ne kadar ifrat 

dikodu yapar. Ondan sonra bi- vard ğını gösteren ufak bir mı 
raz durgunlaşır. Evlendiğinin sal: 

kadınların cemi
yetteki yeri, ve 
vaziveti birbirine 
hiç benzemez. Bu
nu benimiz biliriz. 
Fakat bunlar ara

Yazan: Sevim SERTEL 
ilk altı avını kocasını düzelt - Meşhur şair Tennv<;on. h ava 
mek ümidiyle gecirir ve sonra tın nesilden nesile devam etti 
bu arzusunun yerint- getirilme- ğini ifade etmek istediği bir şi
sinin imkansrz old11ğun1 1 anlar. irde c;övle demic;tir : 

sında bazan Övle acaip SdPtlel"e 
rastgelinivor ki. şaşmamak im
karı haricindedir. 

Mesela, Janonyada bn~n 
hala hüküm süren acı:ıin bir a
nane va1·dır. 34 vasmda olan 
kadınlarla pvlPnilmPz: hu vı:ıs
ta olan kadınlar tehlikelidir
ler. 

Bir kadın ırayet sıhhatli ve 
akıllı olabilir. e-üzellii"ıi kalble
ri yakabilir. Fakat. eğer o Ba
yan 34 sene evv~l muayyen bir 
yTldızın arzusivle dünvava e-el
mis i~P., havı:ıtının somın::ı ka
d.::ır bakir kalmıya, bir koca, 
aile yuvasının 'sı:ıan<>t1Prinden 
mahrum olmıya mahki'ımdur. 

Bazan bir aile. oğ'ullarınm 
sevgililerinin 34 yaşında oldu
ğunu farkederlerse, hemen oğ-

lanı bu hadiseden haberdl3.r e
derler. Bu iki gencin aralarının 
bozulması en kuvvetli bir se • 
heptir. Bu yüzden bir<'ok ~enç 
kızlar intihar etmişlerdir. 

Bu ananenin bir hikayesi 
vardır. Yaoya Oshichi isminde 
genç bir kız sevı:ıilisini görmek 
ümidiyle katil olmuştur. Tesa
düfen Yaoya bu esnada 34 ya
şında imis. Şimdi Janonvada 
batıl bir itikat hala hüküm sür
mektedir. 34 yasında evlenen 
bir kız katil olabilir. Bn vııı;ta 
olan kadınlar tehlikelidirler. 
Zira 34 sene evvel doğan bu 
kızların talihsiz bir yıldrzları 
vardır ve 34 sene ~n>ıra katil 
olmalan muhtemeldir. 
Okumuş Japon delikanlıları 

bugün, bu gibi ananelere gül
mektedirler. Öyle olmakla be -
raber bu yüzden bircok gençle
rin aileleriyle aralan bozul -

maktadır. Fakat. ı;!Ün ~ectikce, 
bu ,ııribi batıl itikatların önüne 
geçilmektedir. 

* * 

Senede 5 sanka. üc çift p::ıouç "Her saniye bir insan ölür; 
alır ve hicbir zaman konuş - her sanive bir yen isi doğar! .. 
maktan yorulmaz. Beri yanda meshur riyaziye-

Bu hususiyetleri havi olmı- ci Babbage bu siiri okuyunca. 
Vasat Seviyede Bir Kadın yan kadınlar vasat seviyenin va fena halde hırslanmrs ve Ten· 

fevkinde, ya altındadırlar. Ta- nyson'u halktan hakikati gizle-

A merikada uzun uzadıya biatiyle bu ölcülerin tamamiy- mekle itham etmio;tir. Zira o
bıhkikatta bulunmuşlar le doğru olması icap etmr>z. nun söylediği doğru olsaydı Ö· 

ve vasat sf'vivı:::>de Bunlar Amerikalı alimlerin !enlerin ve do2:anların sayısı 
olan bir kadımn buldukları ölçülerdir ki, hatalı ayni oldu i!una !?Öre, diinvanın 
umumi karaktP - da olabilirler. nüfusu daima avni olur<lu. Hal 
ristiklerbıi söyle + * buki Tennvson'un rloğum mik· 

_pii~sa .etmişler· Hayal Kabiliyeti Olmiyanlar! tarının ölüm miktarınd:ın fazl~ 
dir: olduğunu bilmesi lazımdı. 

Vasat seviyede olan bir ka- Riyaziyeci kafanın hayal Babba~e. Tennvson'un c;iiri· 
dm: kudretinin gavet zayıf ni şu şekilde yazmasını istiyor· 

24 vao;ında evlenir. ~- oldui?'u biitün a- du: 
Çocuğu doğduğu zaman 3,5 limler tarafmıfan "Her saniye bir insan öliir. 

kilodur. ü;bat edilmi .. tir. her saniye bunun l, 1/ 16 
Kocasiyle en aşağı ayda iki Riyazivcciler bii- !adası doğar.,, 

defa kavga eder. tün dünvava mad İşle Tennyson ile Babbage, 
Arasıra baska birisivle ev • di bir zaviyeden bir riyaziyeci ile edebiyatçı :ı-

lcnmemiş olduğuna üzülür. bakarlar. İşte bu körükÖrüne rasındaki fark .... 
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iktisadi Hafta j 

Dış Ticaret Değişiklikleri - Basra Voliyle 

Ticaret • Haftanın lthalcit ve İhracatı 

Dünkü Soor Hareket eri 
Beşiktaş Dünkü Maçta Galatasaray klübünün tertip 

ettiği boks müsabakaları dün ak 
şam bitmıştir. 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 !\Iüzık ( Pl.) 
8.45 Yemek lis-

18.40 ince$81 
19.15 Akord 
19.30 Haberi 
19.45 İnce$~ Yazan: 

Harbin vücude getirdiği ikti
sadi tahavviıilerden hırı 

de, Şimal memleketlerinin Ce
nup memleketlriyle ticaret mti
nasebtlerini artırması şeklinde 
de tezahür etmektedir. lsveç, 
Finlandiya gibi memleketlerin 
garbi Avrııpa ve Amerika ile ti
cari münasebetleri azaldığı 1 çin, 
bu memleketler ihtiyaçlarım Tür 
kiyeden temin etmeğe çalışmakta 
dırlar. Flnlandiyanın bizden pa
muk, tütik, Isveçin keten tohu
mu, susam, küspe gibi maddeleri 
alması buna kafi derecede bir mi
sal teşkil eder. Halbuki harpten 
evvel bu memleketler bu malla
rı, Amerika ve Hindistandan 
daha ucuzca tedarik etmekteydi
ler. 

HÜSEYİN AVNi 
ceğin~. buna . arşılık Avustralya
ya, sıgara, Kuru meyve satabı
leceğimizi raporuna ilave etmek
t~?ir. Demek oluyor ki, harbin 
~ucude getirdiği manialar, tica
rı münasebetlerin sahasını bir ta
r~ftan daraltırken, diğer taraftan 
hcari sermaye kendisine daha e
min yeni sahalar aramak ihtiya
cını hissetmektedir. . 

Şehir Muhteliti ile 
Dün evvela Deniz ve Galatasa 

ray takımları karşılaşmışlardır. 
Denizden Şevket, Galatasaraydan 
Hüsnuye sayı ile, Denizden Ah
met Galatasaraydan Kadriye A
bandon ile, Galatasaraydan Cev
det Denızden Seyfiye sayı ile ga
lip gelmişlerdir. Galatasaraydan 
necip ile Denizden Murat berabe
re kalmışlardır. Neticede Denız 
takımı galip gelmiştir. 

tesi 

12.30 Program 
12.33 Şarkılar 

12.50 Haberler 
13.05 Türküler 
13.20 Mi.ızik ( PL l 

20.15 RedYO 
zetesı 

20.45 Çıgan Jı 
lan 

21.00 İstekler 
21.30 Konu. 
21.45 Orkestrl 
22.30 Haberi 
22.45 Cazb811 
:!3.25 Kapanıl 

3 - 3 Berabere K.aldı * 18.00 Program 

Türklyenin dış ticaretinde de 
Simalden Cenuba doğru bir te
mayül müşahede edilmektpilir. .... 
Dasra Yoliyle Ticaret: 

Bir çok memleketlerin askeri 
işgal altında bulunması yüzün
den normal zamanlardaki tica
ret münasebetleriİıi kaybeden Av 
rupa memleketleriyle ticaret yap 
mak imkanları azalmıştır. Bu a
zalışın tesiriyl~ Türkiye ihracat 
firmaları, Basra yolu vasıtasiy
ıe yeni mahreçler aramak ihtiya
cını duymuşlardır. Nitekim Basra 
yolundan şimdiye kadar hiç tica
ret yapmadığımız Cenubi Afri
ka memleketleriyle yeni yeni iş
ler başlamıştır, İhracat listelerin
deki kayıtlara göre, Cenubi Af
rikaya 100 bin liralık fındık ve 
kuru meyve gönderimiştir. Buna 
mukabil de Cenubi Afrikadan 
kahve beklenmektedir. 

Basra yolu vasıtasiyle, tican 
münasebetler Asya memleketle
rine, bilhassa Avustralyaya, Ca
vaya kadar yapıJmaktadır. Vakıa 
bunların arasında Cava ile Tica
ret yeni bir mevzu değildtr. Es
kiden de ve bilhassa Osmanlı 
Imparatorluğu zama:unda Cava 
ile ticarl münasebetlere tesadüf 
edilirdi, fakat Avustralya ile ge-
niş mikyasta ticaret münasebet
leri, harpten sonra göze ç~an 
yeni bir hadisedir. 

* * 
~ vustralya İle Ticaretimiz: 

Bağdat ticaret ataşemizin Is· 
tanbu Ticaret odasına gönderdiği 
bir mektupta, ihracat tacirlerinin 
Avustralya pazarına daha sıkı 
münasebette bulunmalarını tav
siye edilmektedir. Maamafih bu 
tavsiyeden evvel, şehrimizdeki 
ctri fabrikatörlri, Avustralyadan 
ham deri almak için 60 bin lngiliz 
liralık akredetif muamelesi aç
mışlardı. Bundan başka yine A
vustralyadan 8000 otomobil las.
tiği getirmek için teşebbüslere 
girişilmiştir. Bağdat Ticaret ata
şasi, A vustralyanın Türkiyeye 
demir, ham kauçuk, kalay, tene
ke, her nevi madenieşya verebile-

* * Haftanın İhracatı: 
Istanbul Ticaret odası tarafın

dan yapılan hesablara göre bu 
hafta yalnız Istanbul lim~nın
dan 3 milyon liraya yakın kıy
mette ihracat omuştur. Ihracı:at 
yekununu bu derecede kabartan 
maddelerin başında, tütüs, pa
muk, tiftik bulunmaktadır. Ev
velce de yazdığımız, geçen hafta 
gerek lngiliz gerek Alınan fir
maları, tiftik almak için sipa
rişlere girışmişlerdi. Bunlardan 
Ingiliz Ticaret birliği 40 bin bal
ya tiftik satın alrnağı taahhüt 
etmişti. Bu hafta içinde taahhüt 
edilen tiftiklerin bir kısmı ihraç 
edilmiştir. 
Diğer taraftan Türkiye - Al

manya arasındaki 21 milyoaluk 
ticaret anlaşması mucibince, Al
manyadan gelecek lokomotiflere 
karşı da bir milyon 200 bin lira
lık tiftik gönderilecekti, bu haf ta 
içinde Alman firmaları da taah
hüt ettikleri mal,n bir miktarını 
ihraç etm!ş~erdir. 

Tütün ihracatına gelince, en 
ziyade Ingiltere ve Almanyaya 
ihracat olmuştur. ihracat mikta
rı yarım milyon lirayı tecavüz 
etmektedir. 

ikinci derecede gelen mallar 
ar~sında kuzu derisi, yumurta, 
taze ve tuzlu balıklar bulunmak
tadır. Italya ile aramızdaki kle
ring anlaşmalarında, borçlu ol
duğUmuz için, bu memlekete yu 
murta, taze balık ihracatı devam 
etmektedir. Maama!ih taze ba
lığın en büyük müşterisi yine Yu
nanistandır. 

* * 
Haftanın İthalatı: 

Bu hafta ithalat bakımından 
zengin bir hafta değildi. Maama
fih beklenen mallar çoktur, bun
lar da bir kaç güne kadar güm
rüklerden piyasaya çıkacaktır. 
Bu mallar arasında dokUma fab
rikalarının beklediği lngiliz yün 
iplikleri de bulunmaktadır. Ce
nubi Afrikadan kahve, Basra yo
lundan çay, kalay, otomobil lıls
tiği beklenmektedir. Gelen mal
lardan bahsetmek lazım gelirse 
bunların miktarı az olm...ı.kla be~ 
raber cinsi de pek mütenevvidir. 
Romanyadan, Yunanistandan it
hal edilen kimyevi madeler Ma
caristandan gelen pek az miktar
daki çivi, ltalyadan gelen iplik, 
ilaç gibi eşyadır. Fakat bunların 
hiç biri piyasanın ihtiyacını te
min edecek derecede değildir. 

İstanbul Lig birincisi Beşiktaş 
ile Şehir muhtelitinin macı dun 
Şeref stadını dolduran bir seyir
ci kütlesi önünde yapılmıştır: 

Müsabakadan evvel Vali Dr. 
Lutfi Kırdar l~tikl~l marsı ile 
başlıyan ve kısa süren bir mera
simle atletizmde ve futbolde şam 
piyon çıkanlarla rekor kıranlara 
mükafatlarını vermiştir. 

Atletizmde kapalı salon gülle 
atma rekoru yaptığı için Arat, e: 
bombası rekorunu kırdığı için İs
mail Akdeniz, kros kantri şampi
yonu Beşiktaş takımı kupalarını 
aldıktan sonra Vali. B. takımları 
şampiyonu Fenerbahçeye ve İs· 
tanbul birinci lig şampiyonu Be
$iktaşa da kupalarını vermiştir. 
Beşiktaş takımı bu sene en dürüst 
maç yapan ekip olarak tayin edil
diği için bir de centilmenlik ku
pası almıştır. 

Beşiktaş - Şehir mulıteliti 

Bundan sonra Şazi Tezcanın i
daresinde büyük maça başlanmış
tır. Şampiyon Br-,iktaş takımı şu 
şekilde tertip edilmişti: 

Mehmet Ali. Yavuz, Hüsnü, 
Feyzi, Halil, Rifat, Sabri, Hakkı, 
Sakir, Şeref, Şükrü. 

İstanbul muhtelit! de ciddi se
bepler olmadı~ı halde gelmemiş 
olan bazı gururlu sporculardan 
mahrum olarak şu kadro ile oy
namıştır: 

Cihat, Enver, Hlristo, Musa, 
Hakkı, CeUil, Siileyman, Niyazi, 
Cihat, Fikret, Kadir. 

İkinci devrede Fikret çıkmış, 
Santrfor'a Hakkı, santrhafa Hi
risto, sol beke Bahadır, sakatla
nan Niyazinin yerine de Fethi 
sıeçm işlerdir. 

İlk anlarda bariz bir hakimiyet 
Kuran Beşiktaş önünde, yekdiğeri 
ile pek te anlaşamıyan muhtelit 
müdafaası şuursuzca didinmiştir. 

Fakat bütün gayretler Hakkının 
yedinci dakikada ilk golü kay
detmesine mani olamamıştır. 

Onuncu dakikada Sülevmanın 
kale önünde bir gol kaçırması o
yuna heyecan vermiş; on birinci 
dakikada da Beşiktaş bir penaltı 
kazanmııştır. Yavuzun çektiği tu
tulmaz şilt Siyah - beyaz takıma 
ikinci sayıyı da bahşetmiştir. 

Muhtelitin a+;ılamsı, ancak bu 
ikı golden sonra ,!!Örülebilmiştir. 
13 üncü dakikada Fikret şayanı 
haydet bir akışla kale önüne ka
dar gelerek birinci J?olü yaptık
tan sonra muhtelit takım hakim 
oynamaya başlamıştır. Beraber
lik zannı veren Fikretin diJter bir 
şütü direğe vurduktan sonra o
tuz birinci dakikada kale önünde 
ölmüş bir topa yetişen Süleyman 
ikinci golü de yapmış, bunu da 
Fikretin bir dakika sonra çok se-

Bundan sonra Halil Beniye 
sayı ile galip gelmiş, Muhteşem 
ve Hamit, Abdi ile Hüseyin, Is
mail ile Abdi berabere kalmışlar
dır. Son maçta Ilyas Kanıvi nak 
avt etmiştir. 

Kır Koşulan 

Fatih Halkevinin tertip ettiğı 
4000 metrelik kır koşusuna bir 
çok atlet iştirak etmiş, neticr.1le 
Ahmet 16,21 ile birinci. Adnan 
Jfl,30 ile ikinci, Murat 16.50 ile 
liçiincü gelmişlerdir. Her ücünt 
ele spor levazımr hediye edilmiş· 
tir. 

ı8.03 Orkestra 

Dünyanın Siya~ 
Manzarası 

retivle, Amerikada ha:1.1rl• 
tayyarelerin dohudan do• 
ve kendi wısıtalarivle fnt 
reye !!İtmelerini temin t 
mektir. 

Beşiktaş - Şehir muhteliti maçından bir görünüş 

Dün sabah Beyoğlu Halkevi
n l n koşusu da yapılmıştır. Müsa
baka Şişlide tramvay deoosu ö
n ünden başlamış ve 4000 metre 
Hikmet birinci, Halkevinden !
sak ikinci, Halkevinden Hüseyin 
üçüncü olmuşlardır. 

Kanadanın miihim hlr il 
olan l\Iorıtreal ile f n~iltere 
smda takrihen 5000 kiloJ11 
mesafe varrlrr. Bu mc«afev1 
cı tayyareleri kendi vasıtal• 
le ıı~~mnlar; fakat Groell 
ve İzlandın:a ui!raym hen:ıi~ 
mak suretivl" kolavlıklA k• 
dcbilirler. Filhakika Moıı 
ile Gt'o<>nhnd arasında te 
hen 2000 kilometre. Grocıı 
ile İzlanda, hlandn ile İngil 
arasında i«e 800 kilometre 

ri bir start ile sıyrılarak yaptığı 
üçüncü gol takip etmiştir. 

Devrenin son dakikalarına doğ 
ru ağır basan Beşiktaş, sol içi Şe
refin ayağından beraberliği temin 
edecek iken Cihat fevkalade bir 
blokaj yapmıştır. Fakat 44 üncü 
dakikada Şakir aradan fırlayarak 
beraberliği temin etmiştir. 

İkinci devrede iki mühim o
yuncusunun çıkması üzerine da
ha zayıf düşen muhtelit takım. 
göz doyuran bir oyun bile gös
terememiştir. Bilhassa üç ortanın 
pasa muhtaç oyuncular olması. 
yegane pasör'ün de sağ açıkta oy
natılması neticesi Besiktas kalesi 
ciddi tehlikeler gecjrmemiştir. 
Yalnız Kadirin kaleci ile karşı 
karşıya kaldığı halde kaçırdığı 
bir fırsat Besiktaşa heyecanlı da
kikalar yaşatmıştır. 

Fakat şampiyon takım ikinci 
devrede müessir olmaktan geri 
kalmamış, ancak bunu bir türlü 
neticeye ba~lıyamamıştır. Oyun 
da gittikce ağır1aşan ve tats1z1a
şan bir tempo ile 3-3 berabere 
bitmiştir. 

Mat buat O - Hakemler O 

Büyük maçtan evvel hakemler 
ile gazetecilerden müteşekkil ta
kımlar arasında samimi bir maç 
yapılmıştır. Matbuat takımı dün 
eksik bir kadro ile oynamı..s, ve 
hakemler daha müessir bir maç 
cıkarmışlardır. Bilahssa kurstan 
son çıkan hakem namzetlerinin 
hep genç ve birinci takım oyun
cuları olması gazetecilere biraz 
zorlu gelmiş, fakat matbuat ta
kmn da tehlikeli fırsatlar ihdas 
etmetken geri kalmamıştır. Neti
cede maç golsüz olarak bitmi~tir~ 

Şeraf sahasında ilk maçı Fener 
bahçe ve Galatasaray ikinci ta
kımlan yapmışlardır. Fenerliler 
birinci devre<l<! iki gol çıkarmış-

lar ve bir gol yemişlerdir. İkinci 
dervede gol olmamış ve maç bu 
netice ile bitmistir. 

Bisiklet ve meşale yarışları r--·i\.ı;;i;k~t .. H;b;;i;ri .... i 
Ajanlığın tertip ettiği bisiklet 1 ........................................... .1 

yarışı dün sabah saat dokuzda B 
yapılmıştır. Likör fabrikası ile ir Kömür Ocağında 
Hacıosman bayırı arasında iki de- Ço··ku··n+u·· Oldu 
fa gidip gelme şeklinde olan mü-
sabakayı 2.22 saat ile Mehmet ka- K'' ·· . v zanmış. ik · · H lit .. .. .. Kir omur gazetesı yazıyor: Ereg-
kor aeİmı· ınl cıd' a ' uçuncu - li kömürleri işletmesinin Kozluda 

"" ş er ır. "I . h v d uk 
Kumk 

. k 
1 

. ncır armanı, ocagın a v u 
apı orta o u unun tertıp bul ·· ük 't' · d · ·1 

ettiği meşale yarışı dün sabah an goç . n~. ıce~ın e ışçı er-
yapılrnıştır. Mektep önünden baş den Devreklı Huseyın Çengel ve 
layıp Beyazıt ve Eminönü Hal- ls~ail Ka_:aman ölmüş, Ismail 
kevi tarikiyle tekrar mektep Ö- Goçmen agır yaralanmıştır. 
nünde biten bu koşuya 101 tale- ............................................... . 
be iştirak etmiş, neticede Durgun TEPEBAŞI DRAM l<ISMINOA 
birinci, Necdet ikinci, Kemal ü- Bu akşam oyun yoktur. 
çüncü gelmişlerdir. * 

Güreş Birincilikleri 
ISifK. CAO. KOMl::OI KISMI 

Akşam saat 20,30 da 

.•. ~ •• ~ .. ~ •. ~.~ .. • .. ~ .... ~ .. ~-~ .• ~ .. ~ .. ~ ... 1 

dar mesafe vardır. 
Bu prC'ienin tatbik sah 

gecmec:inden İnv:iltere iki 
istifade c'1Pcektir: 

1 - Daha az 7.amanda 
tehlikesiz olarak. ıfaha rok 
tarda ta:vvare alabilecektir. 

2 - Naklive vanurlatl 
tav:vardere tahsil edilen ~·t 
re. haska harp malzemeleri 
na bilecektir. · 

İstanbul serbest güreş birinci
likleri dün Güreş kulübünde ya-

pıl~ı~~~~dan ağır siklete kadar r ·---------------·-
sıra ile şu güreşçiler birinci ol- w::::» A L ~ A ~ E 
muşlardır: . ~ ~ ~ 
Cem:ı ı (Güreş), Halil (Güreş), ! 

Yusuf Aslan (Beşiktaş), Faik '•••••il'-••••••••-•••---~ ,._. ................................ lllİlll----------.-. 
DEANNA DURBIN'i lstmıbul halkına takdim etmiş olan 
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Yarın Akşam Müstesna Gala Süaresi Olarak 

en meşhur sopranolara rekabet eden altın sesli yeni yıldız 
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Filminde takim etmekle şeref duyar .• 
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- Çekiliniz! 
- Hayır! 
Nejadın sesi titriyordu. Onu kenara çekmek is

tiyormuş gibi elini uzattı; fakat dokunmadan ba 
ğırdı: 

:- Beni şiddet kullanmıya mecbur etmeyin! 
- Babamın yanına gitmek için başka çare 

yoktur. \ 
Genç adam bir adım daha atarak yine durdu. 

Serminin yerinden kımıldamadığını görünce yum
ruklarını sıkarak haykırdı: 

- Kapının önünden çekiliniz! Sokağa çıkacağım. 
Şermin ses çıkarmadan kapıyı açtı ve kocası a

yaklarını vurarak koridordan geçip sokağa çıkar
ken arkasından uzun uzun baktı. 

O günden sonra Şermin, babasının hastalığını 
bahane ederek onun yanından ayrılmadı; fakat 
Nejat onun asıl maksadının kendinden kaçmak ol
duğunu biliyordu. Harice karşı mühim işlerini 
bahane ederek kayınpederinin evine gitmiyor, bu
nunla alemin dedikodusuna mani olacağını zan
nediyordu. 

:Esasen öyle bir haleti ruhiyede idi ki, kendi 
hayatının faciasından başka bir şey düşünemiyor
du. Şermin ona "beni sizden ayıracak yegane in
san yine sizsiniz!,. Demiş ve işte ondan ayrılmış
tı. Artık onun kocasının evine tekrar avdet etmi
yeceği aşikardı. 

Diğer taraftan, Şenninin, babası biraz iymğe 
yüz tutunca, bizzat her şeyi ona itiraİ ettiğini haber 
almış ve bu suretle intikamının bu kısmının yarı
da kaldığını anlamıştı. Artık ona Muhtar Beyi yal
nız iş cephesinden vurmak kalıyordu ki, bu nok
taya büyük bir ehemmiyet veriyor ve bütün 
vaktini "Denizci,, firmasını mahvetmiye basredi· 
yordu. 

Aradan birkaç hafta geçince, gazetelerde, büyük 
harflerle, Nurinin mahkum olduğunu ve Nejat 
Çınar yani Osman Nejadın vaktiyle haksız yere 
hapse girmiş olduğunu okudu. Memleketin bütün 
gazeteleri bu adli hatadan ehemmiyetle bahsedi
yor ve Nejat Çınarın meziyetlerini sayıp döku-
vordu. 

Muhtar Bey kızının izdivacına dair olan haki
ati öğrenince fevkalade müteessir olmuştu, la-

Nakleden: Muazzez Tahsın uerkaııcı 

kin Nejadın masumiyeti. tebeyyün ettikten sonra 
onu en çok üzen nokta, karı koca arasındaki bu
rudetti. Bunu gidennek için bir gün damadına 
uzun bir mektup yazdı ise de ondan hiçbir cevap 
alamadı. Genç adam bütün kuvvetiyle "Denizci., 
şirketini mahvetmiye çalışıyordu. Mithatın geceli 
gündüzlü mesaisi bu mücadeleye karşı koyamı
yordu. Bir gün hakikati Muhtar Beye bildirmek 
için İstanbula geldi: 

- Allah Kurtoğlunun bel~sını versin! Binlerce 
lirayı sebepsiz olarak sokağa fırlatıp atıyor. Bizim
le beraber kendisi de mahvolacak! Biz bir malı yüz 
kuruşa satmak için müracaat etsen derhal ve hiç 
düşünmeden ayni yere baş vurarak elli kuruş tek
lif ediyor. Bu gidişle ne onlar ne de biz kurtulu
ruz. Onun yaptığı çılgınlıktan başka bir şey değil'. 

Muhtar Bey hastalıktan ve üzüntülerden sarar
mış yüzünü derin bir ümitsizlikle Mithata doğru 
kaldırarak tekrarladı: 

- Hayır, ne o ne de biz kurtuluruz! 
- Böyle bir rekabete dünyanın en cesim ser-

mayedarları bile tahammül edemez! 
- Hakkın var 04tuffi,~vı6 J 

Muhtar Bey fa~l~ ~~aıx>. rsr.flu. :11.~astalık ve 
arka arkaya gelen darbeler '<>nU ift.lnen ve madde
ten sarsmı,, adamakıllı ihtiyarlatmıştı. Onun gi
bi dinç ve kudretli bir adamın böylece bir balon 
gibi sönmiye yüz; tutması Şerminin kalbini parça 
parça ediyordu. Bu parçalanışta biraz vicdan azabı 
da vardı; çünkü babasını kurtarmak için son çare
ye başvurmadığına, kocasına müracaat etmediğine 
kanidi; fakat bu müracaat, her düşündüğü anda, 
yüzüne sıcak bir alev çıkarıyor böyle bir şeyi kuv
vetinin fevkinde buluyordu. 

Nihayet, babasiyle Mithatın bir gün akşama ka-

tiyle bana teklif etti~iniz şeyi.. Babamdan intikam B 
almaktan vazgeçmeniz şartiyle .. Kabul edeceğimi 
söylemi ye geldim. 

u L M AC 
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- Bu fedak~rlığa babanızı kurtarmak için razı 
oluyorsunuz ha! 

Şerminin yüzü tekrar kızardı. 
- Eğer babamın hayatı mevzuu bahsolrnasaydı, 

ölür de bu sözleri söylemezdim. 
Nejadın da yüzüne ateş çıkmış, gözleri büsbütün 

koyulaşmıştı. Heyecanını gizlemiye çalışarak cevap 
dar müzakerelerinden sonra babasının yüzünde verdi: 
hasıl olan ümitsizlik, ona son kararını verdirdi ve _ Geç kaldınız! Bir gece sizin aşkınızı dilen _ 
hemen şapkasıı:ı giyip sokağ~ fırlad~ . . Kocasının o miştim; fakat artık bu pazarlığın bence hiçbir ehem 
saatlerde ekserıya evde oldugunu bılıyordu. Çan- mi yeti kalmadı ... O zaman size bu reddinizin vere
tas~ndan anahtarını çıkarıp ka~ıyı a.çtıktan sonra ceği neticeleri söylemiştim, buna inanmadınız ve 
dogruca onun yazı. od~ı:r:ıa gi~dı. NeJat masası ba~ bugün onlar hakikat olunca o zamanki teklifimi 
şındav çalışıyordu. iB~ ıkı samye ka~~~~~ın oradakı \kabul ediyorsunuz. Hayır, hislerimle böyle oyna
var~gını ferkedemedı:. ~akat onu goıun~e derhal manıza müsaade edemem ... Çok geç kaldınız. 
rerınden fırlıyarak yuzune baktı. Bu bcw:ış, sorgu Şermin başını çevirerek: 
ıle doluydu. Anl D d · k ·· ·· k Şermin arkasından kapıyı kapadıktan sonra azim - ıyorı:m··· e ı ve ocasının yuzuı:ıe ba -. 
kar adımlarla kocasına yaklaştı, büyük bir cesaret- madan ağır agır kapıdan dışarı çıktı. lzzetı nefs1 
le şu sözleri söyledi: fena halde sarsılmıştı. . 

- Nejat, vaktiyle, Giresunda bir gece bana bir Kül Olan intikam 
pazarlık teklif etmiştiniz. Bugün o pazarlığa razı 
olduğUmu söylersem babama karşı açtığınız bu deh 
şetli harpten vaz geçer misiniz? 

Sesi titriyordu, yanakları al al olmuştu; fakat 
Nejat onun bu heyecanını görmüyormuş gibi sordu: 

- Demek "Denizci,, ler mahvolmak üzere! 
- Hiçbir müessese böyle çılgınca bir rekabt:ıte 

karşı duramaz! . 
- Size vaktiyle düşündüklerimi söylemiştim. 

Tekrar niçin bana müracaat ediyorsunuz'? 
- Evet söylemiş ve ben de sizi bu fikirleriniz

den vazgeçirmek için bütün gayretimi sarfetmiş -
tim. Fakat şimdi iş de~işti: Babamın hayatı mev
zuu bahsoluyor. Büyük bir hastalıktan sonra gelen 
bu darbe onu öldürebilir. 

Kurtoğlunun Denizci müessesesini yere senniye 
ve mahvetmiye karar verdiğ' mr.ydanda idiyse 
de Muhtar ve Mithat Beylerin son dereceye kadar 
sebat ettikleri de aşikardı. Bu vaziyet bir zaman 
böylece devam edebildi amma bil' gün memleke
tin bu en eski v~ narruslu müessesesi iflas vazıye
tine düştü. Bu son felaketten evvel Muhtar ve Mit
hat son ve kat'i bir müracaatta bulunmıya, 'lirketi 
kurtarmak için düşmana başvwnııya karar ver
diler. 

Kışın başında bir sabah Nejat postadan gelen 
mektuplar arasında. Denizci finnasımn meclisi ıda
resinden gelen bir mektup buldu. Bunda kendi
sinden bir randevu talep ediliyordu. 

Bu satırları okuyunca genç adam eriştiği muvaf
Sesi titriyordu. Koc8Sl yine bunu farketmerniş fakıyete o derece sevindi ki, adeta başının döndü

görünerek sert bir cevap verdi. ğünü kalbinin kuvvetle çarptığını hissetti ve der-

d 
-deBaba~ızın yaşaması veya ölmesi beni alaka- hal bir cevap yazarak meclisi idare reisini yazıha· 

ar e mez. · d t tf 
- Sizi alAkadar etmiyebilir fakat babam benim nesıne ave e 1 

nazarımda her şeydir. İşte bu sebepten sizin vak· , (Arkası Var) 

1 
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ı•ı • 1 1 ı•ı_.., 
~ 1 1 1 1 1 ., 1 

~t . ..ll 1111 J_, 
Soldan sağa: 1 - Görüşme! 

2 - Mahsul - terazinin gb 
3 - Demir ip - ilçenin büyuğı.I 
bir muzik tabiri 4 - Pariste b 
kule - erimekten emir 5 Bir no 
- havlu 6 - Harflerin yeri de 
şirse damarda dolaşan - Arnav~ 
lukta bir yer 7 - Cüsseli, cesıt 
8 - Kapamak - bir nota 9 
Çirkin, iğrenç. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Birİl( 
2 - Çoğalan - asker 3 - SaÇ 
bir Ingiliz şairi 4 - Lahzll 
Osmanlıca: baba - bir har"' 
5 - ilerilemekten emir 6 - ~e 
mek - bir harf eksilirse: şef 
7 - Bir nota - nakıs işaretı 8 
Bravo v bir nota 9 - Müessır 

Evvelki bulmaca - Soldan sağ' 
1 - Marinetti 2 - Erik - lıı 
3 - Tay - mir 4 - Arabistıı 
5 - Fos - le 6 - !ten - valt 
7 - Tok - rad 8 - il - to!l19 

9 - Karahisar. 
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Bulgaristan 

nameyi hassaten nazan itibara al- gündüz 250 Alınan tayyaresi 
mıştır. mütemadiyen Sofya üzerinde 

Bu vaziyet dahilidine ve bütü: uçmuştur. Bu tayyarelerin çoğu 
hadiseleri tarttıktan sonra, Bul- bombardıman tayyareleridir. Av
gar hükumeti memleketimizin ve cı tayyareleri bunlara refakat et
millettimizin yaşamak haklarını miştir. Cenubi Bulı;caristanda bu
korumak ve muhafaza etr l "'k ar- lunan tayyare meydanları Al -

Hava Muharebeleri 
--oaa---

Wilhelmshaven 
Gene Şiddetle 
Bombalandı 

Hindiçini 
5 

Meselesi 
·---

Larisa Şiddetli Bir 
Zelzele Neticesinde 

Harap Oldu Yichy Cevabını 
Atina 2 <A. A.) - saat Japonyaya Dün 

Paulson yaman bir adamdı. 
O, hepimizin Hızır gibi im 

ına yetişir, bir dediğimizi i
~ etmezdi: Çarşıya gider, en ol-

yacak zamanlarda en olmıya
yerlere haberler uçurur, bizi 

tsız misafirlerin şerrinden kur
ltrırdı. 
Velhasıl Paulson yaman bir a

dı, onun tek aksak tarafı 
··yüşu idi. 

Ne kadar da acaip yürürdü 
ulson. 
Bir gün; "Paulson,dedim, sen 
bacağını bir mutahassısına 
tersen iyi olur, hani.. 'Belki 

le mühim de~ildir.,, 
Paulson gülümsedi: "O bacak 
relere gitmedi, düzünelerle 

tor, düzünelerle hastahane 
rdü, nafile. İyi olmağa kabili
i yok. Maamafih her neden
o dokto'rlan çok alakadar et· 
Zaten artık fazla geç - mesele 
oldu, parasını bile aldım. 

- "Hangi mesele?,, 
-"Bacdımı cerrahi enstitüsün 

l..L Profesör H. ya sattım, bütün 
~letimle beraber. Şerait iyi. 
uvu lira peşin, ayni zamanda ben 

Ür dünyaya güvey gitmedikçe, 
ağım bana ait. 

Bak, hadise nasıl oldu. Profe
töz bacağımı tedavi ediyordu. Bir 

, "Paulson,, dedi, "bu ba
tan sana hayır yok . ., Sonra 
şıldı ki bu bacak ilim namı

kaybedilmiyecek bir haziney-
' ş. "Bacağını enstitü için satın 
yorum", dedi. Profesör, "300 
aya razı mısın?,, 
"Bir düşüneyim", dedim. 

* * ~de bizim moruğa meseleyi 
lii açtım. O pratik adamdır. 

doiru.su. "Belki daha fazla alabi
lirim,, dedi. Dediği R:i.W de çıktı. 
.\1 takke, ver külah, 500 liraya 
lıılaştık. Bir mukavele çizittir -
elik. 
"-- "Cok garip bir alış veriş! 
uobıısu böylesini ne gördüm ne 
4e işittim." 

- "Yoo! Ben iskelet satanla
~-._birincisi değilim ki!... Siz 
~ 1CJU1wıet'i tanır mısınız?" 

- "Hayır, zannetmem." 
- "Hani canım, şu kafası di-

Bir iki sene geçti. Paulson bi
zi terketmişti. Dünya kü

çük yerdir, clağ dağa kavuşmaz, 
ulsona bir ,5tÜn bir kahvede rastla
ulsona bir gün bir kahved rastla
dım. Bana kahveyi getiren o idi. 
Eskisi gibi topallamıyordu, baca
ğı tamamiyle iyileşmiş gibi idi. 

6 da Lrisa'da çok fiddetll bir B 
zelzele olmut ve büyük hasar ildirdİ 
vukua gelmiıtir. Buraya gelen 

Masama oturdu. Onun bacak
iskelet hikayesinin mabadini iş
te orada dinledim. 
"- Ne yaparsın, bayım", diye 

başladı, "Geçinmek derdi. Kah
vecilik iyi 'Para getiriyor, doğru
su. Burada bir bay tanıdım. Her 
zaman gelir, ve ben çalışırken 
gözleriyle daima beni takip eder
di. Bir gün yanıma geldi, ve dam 
dan düşer gibi, "Şu sizin bacağı
nız ... " dedi, "onun için hiç bir şey 
yapmadınız mı?,, "Gayri kabili 
tedavidir, bayım". dedim. ve 
kendi kendime, e~er onu satın 
almak istiyorsan, gec; kaldın. ta
tar ağası; diye düşündüm, insan 
kendisini 2 ayn kişiye satamaz 
ya, hususi işlerde dahi namuslu 

zusu ile ve Almanya ile Bulı;caris manların işgali altındadır. Bir Londra 2 (A. A.) - Hava Ne· 
tan arasında mevcut dostluğu na- miktar "Stuka,, bombardı~ zaretinin tebliği: Cuma &ünü 
zarı itibara alarak ve Bulgar dev- tayyaresi şimdiden bu tayyare hava karardıktan sonra bombar
letinde mevcut kanunun ve niza- meydanlarında bulunmaktadır. dıman servisine men&up tayyare
matıın muhafaza edileceğini ve Alman kıtalarının Sofyaya J(irer erimiz Bretagne'daki Quiseron 
Bulgar menfaatlerine riayet olu- girmez Alman ElçilW önünde d H la d sahili nacaır... temı·natını aldıktan son .. a tıkl · l yarıma asma ve 

0 
n a n-"' • bir semi geçit yap arı sôy en- de askeri hedeflere taarruz et-

Alman hükf.metinln talebini ka- mektedir. mişlerdir. Bu hareklta iştirak 
bule karar vermiştir. JI. 

Bulgar hüktimeti, kendi hesa· Londra, 2 (A.A.) - 11Reuter., edd ~nildt~yyarelerden hiçbiri kayıp 
hına şunu beyan etmeyi bir vazi- Londrada beyan olunduiuna gö· e5 ır. 
fe bilir ki, Bulgaristandda Alman re, Alman kıtalan Bulgaristana Bu gece, taarruz edilen esas 
kıtalannın mevcudiyeti, Bulıa- Buljlar hükftmetlnin tam muva- hş~:f ~il~e11!1shaven .. ::ılmu~~r. 
ristanın sulh siyasetini hiç bir rakatiyle J(irecektir. et ruzgara ve go ş şa a-
veçhile değiştirmemektedir. Bul· nnın fena olmasına rağmen. ta-
~aristan giriştiği taahhütlere sa· Alman ~lal kral arruz şidetll olmuştur. Hava 
dık kalmaktadır. ve yu)clrıld ıulh tarafından kabul edlldl şartlan vukua getirilen hasar de· 
hattı hareketinden şaşmamaya ve recesinin tesbitini zorlaştırmış 
binenaleyh her türlü taarruzdan Sofya, 2 (A.A.) - "D.N .B.,, olmakla beraber, hedef mınta-

olmalıdır. 

ve her hangi birinin menfaatleri· Alman Elçisi Baron Von Rich- kasına çok büyük çapta bir kaç 
ni tehdit edebilecek her türlü ted- thofen bugün saat 17 de Kral bombanın düştüğü görülmüştür. 
birlerden ictinap eylemeye karar Boris tarafından kabul edilmiş· Başka tayyareler Emden H
vermiştir. •J ı karan verirken Bul tir. Kral, Bulgarlstanın üçlü pak manını ve Almanvanın batı - ıı
J(ar hükumeti, bununla Bulıaris- ta iltihakından dolayı Elçiye mali ile Hollandadaki hava mey
tana bugün ve istikbalde ve keza memnuniyetini bildirmiştir. Bu- danlarını bombardıman etmişler
Balkanlarda sulha en iyi bir tarz- nu müteakıp Kral, İtalyan Elçi- dir. Tavyarelerimizden biri dön-

• • da hizmet ettiiti mütaleasındadır. si ~o~t Maptrate'yi kabul ey- memiştir. 

N
eyse uzatmıyahm, kendini Bulgar hükftmeti vaziyetinin her lemıştır. Hava Nezaretinin diğer bir 
tanıttı. Amerikalı bir dok- tarafta iyice anlaşılaca~ını ve * tebli~ine göre. bir Inıillz avcı tay 

tor muş. Kendi mesuliyeti altın- Bulgar milleti tarafından tasvip Londra, 2 (A.A.) - Bulg~ris- yaresl teşekkiilü. Şimali Franl'a 
da bacağıma yeni bir tedavi usulü edileceğini ümit eder.,, tanın .Londra Elçisi ~onçıl~~· üzerine yaptığı bir akında. 4 Al· 
tatbik etmeyi teklif etti, hem de Başvekilin bu beyanatını mec- Bu~gan~t~nın mihvere iltihakı u- mım avr1 tavvaresini d.üşürmüt" 
parasız. Eh. dedim, madem ki be- lis ayakta dinlemis ve uzun al- zerıne ıstifa etmi•tir. lPrdir. Bir kesif ucusu E"Snasm-
davadu, biraz da o uğraşsın.ne kışlarla kaflllamıştır. * da 1 Alman bombardıman tay-çıkar. Meclis reisi Lojrofedof. mecli- Sofya, 2 (A.A.) - İnR:ilteren\n yaresi denize düşürülmü~ür. 

H 11 h d 
· fd' Sofya Elçisi Rendel, dün gece 

ey a a ım. ne te avı ı çı! sin, başvekilin beyanatım ekse- ~ vakit Kral Boris ile bir gö- Alman teblig"'i 
Masaj değil, cendere gfüi bir şey.. riyeti mutlaka ile tasVip ve ka- .... - ... 
Bazen tokat tokata geliyorduk. bul etti.~ini söyliyerek tarihi cel- rüşme yapmıştır .. Görüsmen~n Bertin 2 (A. A.) - "Teblii., 
Ama dayandım. İyileşir R;ibi olu- seyi kapam·""' "· Meclis da~ılma- nerede vukua geldıği malum de- Muharebe tayyarelerimizden mü 
yordum. Bir ay uf(raştıktlın sonra dan evvel hukumete ve bilhassa ~ildir. rekkep kuvvetli hava filolanmız 
o bacağımla diğeri arasında hiç başvekil Filofa hararetli tezahü- Yugoslavya üzerinde 1 2 mart gecesi Hull'de, Car-
bir fark kalmadı. Anadan doğma ratta bulunmuetur. difrde, Southampton'da ve Gre· 
iyi oldum, senin anlıyacağın. 1 * uçan tayyareler at Yarmouth'da askeri hedef· 
Karınca kararınca bir şeyler Belgrat, 2 (A.A.) - Cumarte- lere ve Ingilterenin şarkında ge-

vereyim, dedim, bir türlü kabul SofyA, ı (A. A.) _ "D. N. B.,.: si günü iki Alman bombardıman ce hücumlarına mahlUs tayya-
etmedi. Yalnız garip bir pazar- başvekil Filof yanında Alman- tayaresi Makedonya'da Üsküp re mevdanlan ile lskoçyanın ti· 
lığa girişti, gidip Profesör H . ya yanın Sofya elçisi Baron Von üzerinden uçmuştur. Tayyareler- mal;nde ve Inl[ttereni cenup ve 
kendimi göstermekliğimi istiyor- Richthofen ve maiyetindeki Bul- den biri YuJ(oslav avcı tayyare- cenubi şarki sahierinde mil'tead
du;, Ona da 1!:atlandım,. ~ar ricaliyle bugün öğleyin tay- teri tar~f,n~arı VPre inmive mec- dit Uman tesisatına hücum et-

- Profesor ne dedı? Her hal- yare ile buraya gelmiş ve kabine bur edılmıştır. Turno - Severin m'"'erdir. 
de çok sevinmiştir.,, azalarından bir ço~u . mebusan karsısında Tuna üzerinıie de ve- Düşman dün gece garbt Al-
"- Ne gezer, tam aksine. Hem meclisi reisi Logofetof, hava kuv di Alman tayyaresi Yugoslav manya üzerine büyük hava kuv

de bu sefer motQSiklet hadisesin- vetleri kumandanı General Bo- topraklarına tecavüz etmistir. vetleriyle hücum etmiı ve Köln 
den daha fazla çıldırdı. Neler söy- çef, sarap mümessi11eri ve bir çok Burada Yue(oslav tayare dafi to- m1ntakasına yüksek inffllk1.ı 
lemedi, neler ... Ben dolandırıcı i- zevat tarafından karıılanmışlar- pu olmadrRı kin. bu tayyarelere yangın bombalan atınııtır. Bir 
mişim, ben sahtekirmışıın, ona dır. karşı mitralyöz atesi acılmıs ve ~ok yerlerde evler tahrip edil -
mevcu olmıyan bir bacak satmı- tay&.reler Rumen topra'kla'"lna mlştir. Aıkert ve askert ehemmi· 
şım ... Velhasıl. palas 1>andıras ka- Bulgar gazetelerinde ~eri dönmfüııtür. TavvarPlPrin yeti haiz hedeflerde vukua ge-
oı dışan edildik, iskelet satışı hasara uğradıl • söylennrektedir. J,.n hııssır ehPm'"ivetsizdir. Sılh-

yolcuların verdili maltimata Tokyo 1 {A. A.) - "D. N. B.,, 
göre, phir evlerinin yüzde 40 ı Japon hükumetinin istihbarat o
tahrip edilmiştir. 28 bin kişilik fisinden bıldirildiğine göre Fran 
nüfusun büyük kısmı yurdsuz sız ~üyük elçisi Arsene Heury 
kalmıı, postahane binası harap bugun Japon Hariciye Nazırı 
olmuş, şehir meydanındaki otel- Matsuoka'yı ziyaret ederek Ja
lerin çoğu yıkılmıştır. içtimai pon hükumetinin yaptığı sulh ta
muavenet nazın, yar\ m işleri- vasautuna Fransız hükümetinin 
ni idare etmek üzere. Llrls'ye cevabını tevdi etmiştir. Fransız 
gitmiştir. Insanca telifatın mile- notasının muhteviyatı hllkında 
tan henüz malum değildir. Zel- hiç tafsilat verilmemektedir. 
7.Pl~ Vnlns v .. Tirhala'dan da his- Fransız bıiyiık elçisinin Matsu
sedilmiştir, fakat hasar olmamış- 0~ ile bir saatten fazla ıörüş-
t muş olmasını, mahall siyut mah 
ır. filler Tokyo sulh konferansını a

likadar eden meselelerin bu mü-
ln,.iltere Krall lakatta etrafiyle tetkik edidiğinin 

':I alameti olarak kabul ediyorlar. 

<Baıı 1 incide) lf. 
Nevyork 2 (A. A.) - Pertinax 

rak vukua jlelmekted~r. Hatır - yazıyor: Vichy hilkfimeti Japon
l~rdadı.r ki: Lord Halı~ax. Ame- ya ile geçirilen buhran - nle -
rıka Bırleşik devletlenne vardı- rinde A ern-- H · i goN 
ıır.. R · · .. h R • m l.JUI arıc ye eza-
~· zaman, eısıcum ur oose- reti nezdinde hi bir t bb.n.-
velt tarafından karşılanmıştı. ç eşe w..yap 

Kral dün. Winant'ı. Kralice ve m~mış. ne fikir, ne yardım ıste-
kendisi ile beraber çay icmek ü- :'· ne de yapacakları hakkı~
'Zere Buckingham sarayına da- a Amerika Hartc:iy~ Nezaretı-

t t 
. ı· ne malumat vermi§tır. Binaen-

ve e mış ır. al h Si • J ey . yam m ve aponya'nın 

Yardım lôgihaM etraf ıntla ş~d~.etli taleplerıne karşı Hindi-
Son müzakereler çını nin ciddi bir mukavemet gös 

VaşinJ(torı. 2 (A.A.) - Per
tina,r v:a7.ıvor· f n!1!1tPreve yar
dım layihası hakkında senatoda 

tenniyeceli zannedilmektedir. 
Hindiçlnl'nin Ingiltere ve Ame -
rika için kaybedilmiş bir mınta
ka olduğu Aşikardır. 

Yeni Bir Layiha 
cereyan etmekte olan müzakere 
tahmin1Pre tamamen uvsrun de
fildir. Fakat bu ha ı liylhanın 
tehlikede oldul'u mAna11n1 ta- <Baıı 1 incide) 
zammun etmemektedir. H~ - mette kir gayesi gözetmemesi de 
mete muhalif olan ve vattflhrma o derece nazarı dikkate alınmakta 
"ivA.,tine taraftar olan sallhi. - ve sigortalann inhisar halinde 
vetll Mr "'nuhit. bana projen~n tek bir müessese tarafından yü
<'Pltı'Cek baft'I nihai lrarar v~rıl- rütülmesi suretiyle bu sigorta
tfiti zıııman 12 na Y'. ekserıyet ıann ıop1u ve ahenktar bir şe
'°''',"catını bildirmıştır. kilde bir elden idare ve müraka

PPrlinax Amerikan sana-ni ts- besi ve bunların tazammun et
tihıaJAtı luıkk1,.,tfa SU m .. lfımatı tikleri rizikoların bütün ış ha
,,..nnektPdh': "C"~ hafta. ev- yatı üzerinde tevzii ve böylece 
1(11dp ıtvda ?..oon tayyare imali primlerin ehvenliliğinin temini 
'"iimkün olarAfını vazmıstım. istihdaf olunmaktadır 
f:Ju n•+foenin ha'ldr11ndan aon1'a- TA •• lL- ba l · 
va lfA 1m1Vflt-Ah Ümit edilmekte- a_,, nun&n Ş ıca esaaları 

konturatı ile birlikte.,, Sof ya, 1 (A. A.) - "Havas,.: Yugoslavyada Tuna' da sevkul- ınaklflr dlcımtiıı bulunan sivil 1ıa1'k * * Gazeteler, Bul~aristanın Üçlü ceyş bakrmından eheml""iv~tli o- 11 .. 8sında ôlüler ve yaralılar var-

paulson'u bu netice için teb- pakta iltihakını kısaca bahis mev- lan yerlere tavyare dafi toplan ıiır. 
rik ..ettim. ve ''her balde zuu ediyorlar. Fikat Viyana me-: verleştirilmektf'di~. 

-lir. g.,,,., -.ferbeT'lfitin basaMl - Llyiha esaalarına göre iş ha
,,.,,..,,.~ .. ld 1111rat ttibarlyl.- Rei- yatında muhtelit hallere karşı ya 
.. ,,.n"'h11Mm ~n ""z tesbit et- pılacak sigortalan tatbik etmek 
•fZH Vfll •PnPde ::t8 000 tavvare i· üzere it kanunu hükümlerine 
.,.,Alini det"Ois eden msı'Mnt nro- tev&kan bir "işçi sigortalan ida
qt"amtn nek ,117 7.amanda 54 000 e rest,, kurulacaktır. Jşçi .tgorta
vAni av"" 4 ıı;nn tavvarevt' \blAlt ları tcJ'1-est de "Umum müdür-
0~;1,.,,ı~ olması hayreti mucip ol- lü~1• teşkilAtiyle "bir idare he
.,,alıdır... yeu,, ni ve "Tetkik ve müra

kabe heyeti,, ni ihtiva edecek • 

~ine degil de, iki yanlara doğru 
uuyüyen herif. Bizim moruğun 
~rabasıdır o. Kafası genişleme
t.~ bqlamadan önce ayni işte ça
oaşırlarmıf. Bazan pederle çene 
)~ ~ıır. Bir akşam iske-
~tini 1000 liraya sattığını anlat-
ı. Anlaşılan o da ilim için kay

bedilir nimetlerden değilmiş. Bi 
tün moruk bunu işidir işitmez 
Ct}.gına dondü, bizim bacağın da 
o baş kadar kıymetli olduğunu 
8öyledi, durdu, hani hakkı d~ yok 
değildi ya ... 

Liza çok memnun olniuştur.,, de- rasimi hakkında bir çok tafsillt • * 
dim. veriyorlar. "Zora,, guet.esf di- Bel,ırat. 2 (A.A.) _ Bulcrarıs- Berin 1 (A A.) _ "Tebliğ,, 

" ...... Liza mı? O coktan bitti yor ki: .. ., tana. gitmekte ola.n .?ir .. ~ lm~ıın Silahlı keşif uçuşu yapmakta o-
Profesörden konturatırnı geri a- "Bulgaristan, uç1ü pakta kom- naklıve tavvares1 dı•n ?,f!lechm \ lan muharebe tayyarelerimiz dün 
lamıyacağımı anlayınca beni bı- şularını tehdit etmek için değil, sonra Yu~roslavyada ftc:~ 11 1? ~a~- ccman sek'z bin tonilAtoluk iki 

tir. Umum mndürlük te•Datı u
Cenubİ Libya'da mum müdür ile bir veya bfr kaç 

muavin ve merkez teşldlAtiyle 

1 
Daha sonra ben bir motosik

et alayım dedım. Param 200 lira kadar noksandı. Meseleyi şöy-

fakat bu paktı imza etmiş olanla- d h b ı ıc: 1 raktı. $imdi bir başkasiyle nişan- rın Avrupada adil bir nizam el- yare mey anına mec urı .1r ttn düşman ticaret \'apuru batırmış, 
lıyım, o çok makul ve anlayışlı. de etmek İ"in mücadele ettiklerin vapmTst•r .. Ta~~arede :ı_>ı'~ ""n 1 diğer üç vapuru ağır hasara uğ
Ona bazan bizim mahut bacak ve "' maada !!:ekız kıı:ıden . m•P'P' "

0 ratmışlardır. Uzak mesafe ka
iskelet hikayesini anlatırım, ka- den dolayı iltihak eylemiştir. Bq miirett;bat vardır. Pı1ot. yolunu teden keşif tayyarelerimiz dün 
tıla katıla güler, gözlerinden yaş nizamın kurulilcağına kaniiz., şaşırdıp:ını beyan etmiştır. aksam Isknl'va sahilleri önünde i-

lin k d 
"Utro,, 2azetesi de şöyle ya- ~ ... ı:te ceye a ar. ve hatta hikaye- zıyor: Amerika Bulgar ki vapur kafilesine hücum ede-

nin tek bir harfine dahi inanma- "Sun'i ve daracık hudutları 0 _ ak "bl k ,, rek 800 tonilatoluk bir vapur ba 
dığını söyler. Kadınlar acaip mah lan bütün ecnebi memleketler Üç- alac larını O e tırmıc: ve d·~4r 5 vapuru alır ha-
luklardır. Öbürü de böyle zan- lü paktı tasvip ediyorlar. Bulga- edecek sara uğratmış1.ardır. 
netsevdi ne olurdu. sanki? .. 

____ ,. __ _ 

(Bap 1 incide) 

Kahi're. 2 (A.A ) - Dün ak -
şam. Cuba ırma~nın ıso mil 
J(arbında Bardera'nın işgal edil
miş olduğu bildirilmiştir. 

taşralarda açılacak f\lbe ve aeen
talıklardan terekküp edecektir. 

IKi sigortalan idaresinin ge-t 
lirleri şunlar olacaktır: 

A - işçi sigortalan hakkında• 
ki kanunlar hükümlerine tevfi• 

Malta üzerinde kan umumiyetle iş verenlerin ve 
Malta, 2 (A.A.) - "Teblil'., bazı sigortalan kabulleri için ay• 

Cumartesi j{iinü düsman tayya- nca işçi ve müstahdemlerin· da· 
releri Malta üzerinde ~muııla~ hi ödeyecekleri primler. 

e bir bızim pedere çıtlatayım, 
O.edim. O pratik adamdır doğru
ııu, "Gıdip profesörden borç 
ilınayı tecrübe etsene! O namus-
u adama benziyor,, dedi. 

Eh, olmaz şey değil. Profesöre 
dayandık. Ser. misin söyleyen! 
lierif adeta kudurdu: "Ne!" de
dı, "Motosıklet almak mı! Ak
luiı mı kaçırdın sen?!. Bundan 

Yunanistanı 

Sulhe icbar 

ristanı, d '"' cık hayat sahasında 
bo~uluyor ve adalete dayanan ve 
onun asgari metalibatını is'af e
tlen yeni bir nizam istiyor.,, 

Vaşington, 2 <A. A.) - D '" n, 
Amerika Birlesik de\•1Pt' 0 ri ~fa
riciye Nazırı Cordell Hull, e~ .... r 
Bulj?aristan Alman kıt.alan ta
rafından is~al er!ili•...,, Ameri1{a 
hük(imetinin. Amerıkadaki Bul
ear alacaklannı bloke etm~vi 
ciddi surette na7arı dikkate ala
cağını söylemiştir. 

drr. A\tcı tayyarelerinin refaka- .. B - .iş yerle.rinde. itçilerin 
tinde olan düşman bombardıman ucretlerınde cezaı mahıyette ya• 

Arnavuff&ek Harbi tayvareleri muhtelif :yerlere pılan keırintilerden iktisat Vekl-
bombalar atmıslard1r. Hasar vu- letinin emriyle işçi sigortalan ida 

daha tehlikeli bir şey olamaz. 
Bir kaza olur, benim bacağım 
;,!18• pardon, bacdın - incinebi
"1'. Kazalardan sakınmağa mec
bursun. Unutma ki oldu~n ııtibi 
bana 500 liraya mal oldun. Sen 
kendine değil bana aitsin.,, 

Eh, herif haksız da değildi. An
lqtık, 200 lira daha verdi, fakat 
!notolildet almamak şartiyle. O
tomobil de almayacaktım _ oto
tnobiller benim alabileceğim ka
dar ucuzla.salar dahi. 

* * 
Bu mesele de böylece kapan· 

dı, ve ben Liza ile nişan
lanmcaya kadar bahsi bile ıeç
tnedi Li.za boş kızdır, bacağın, 
Uzerinde hiç durmadı. 

Fakat Liza'nın bir abbeysi 
~ardı. Bir dairede çalışıyordu. 
~ir gün güzel güzel konuşurken 
• nereden de açıldı • yaptıjı ya
tnan Werclen atıp tutma~a baş
ladı. Ondan aşağı kalmağı ken· 
elime yediremedim, şeytana uyup 
hır .-eyler anlatayım derken, na
lıl oldu bilmem, bizim profesör 
.. iskelet ve 700 lira hadiseleri 
eümbür cemaat meydana çıkıver
diler. Hafiften bir caka satayım 
dedim, yüzüme gözüme bulaştı. 
liiza deli gibi oldu, ve illi da illa 
l>azarlığı boz diye tutturdu. Böy
le bdın1ar bir defa tutturdu 

(Başı 1 incide) 
ya şayet Bulgaristandan ~cerek 
Yunanistanı istila etmeye kalkar
sa Türkiye müdahale edecektir. 
Başlıca meselelerden biri '{ilrk 
ordusunu uzun bir harbe karşı 
koyacak şekilde teçhiz etmektir. 
Ankarada yapılan son İnJÖ]iz
Türk konuşmalarında bu husus 
hakkında memnuniyet verici ne
ticeler alındığı zannedilmektedir. 
Sovyetler Birliği hakkında hic bir 
endişe var.it Rörülmemektedir. 

An.karada kuvvetle zannedildi
gıne göre, Sovyetler Birli~inin 
hiç başını aj(ntmaksızın Boiazla
rın Türkiye ve İngiltere tarafın
dan müdafaa edilmesi Moskova
da memnuniyetle karşılanmak
tadır. 

Vreme'nin bir haberi 
Belgrad, 2 (A. A.) - "D. N. 

D. N. B. ajansına göre 

Belgrad, 2 (A. A.) - "D. N. B., 
Belgradm salahiyetli mahfilleri 
Bulgaristanm Üçlü pakta iltiha
kını sükt1netle karşılamışlardır. 
Komşu milletlerle dostane müna
sebetlerin muhafaza edileceği hak 
kında Bulgar başvekili Filof ta
rafından yapıle.n beyanatın bil
hassa memnuniyetle karşılandı~ı 
söylemektedir. Zağı'ep ıiyasi 
mahfille!inde Bulgaristanın Üç
lü pakta iltihakını hadiselerin ta
bii bir inkişafı olarak kabul edi
yorlar. 
Za~pteki İnıfllz konsoloslu· 

ğunun iktisat işleri şefi Avansın 
Yugoslavyadat.'i lnıillzlerln ika
met günlerinin sayılı oldutunu 
söylemesi derin bir tesir yapmq
tır_ 

/nglliz gazetelerinde 
B.,,: Büyük Britanya Hariciye 
Nazırı Eden'in Ankaraya yaptı~ı Londra, 2 (A. A.) - "A.f.i.,,: 
seyahat hakıkında "Vreme,. gaze- "Sunday Times,, gazetesi, "dost
tesi diyor ki: İyi haber alan bir lanmız düşmanlanmız,, başlılı 
kaynaktan ö~nildii?ine j?ÖTe. E- altında vaziyeti tesbit ve hüku
den'in Anka t ya yaptığı seyaha- metin gösterdiği metanet hakkın
tin hakiki hedefi .• M c:1rla Türki- da sitayişli bir lisan kullanarak 
ye arasında karadan Trtibatı tesis diyor ki: 
etmek için Suriyenin inıilizler "Eden heyetinin yakın şarkta 
tarafından işgaline müsait siyasi yaptığı seyahatin iki hedefi var
bir zemin hazırlamaktır. !nsrilte- dır: Bunlardan biı'i. General Wa
re böyle bir ))areketin tahakku- ven ile daha yakından görüşerek 
kundan evvel Türkivenin muva- vaziyeti gözden ~e~irmek, di~eri 
'•katini almak lüzumunu hisset- de bu mıntakada bulunan dost ve 
miştir. İnıiltere, Suriyeyi kur- müttefiklerlmizi ziyaret ederek 
tarmak ve harpten sonra da Tür- takibedilecek askeri bahri ve ba
kiyeye vermevi vaadederek bu va siyaseti hakkında kendileriyle 
muvafakati istihsal etmek iste- daha iyi anlaşmaktır. 

tnu, utık kurtuluş yoktur. Ev
leneceıı erkek etiyle, tskflettiyle 
ona ait olmalıymış, onu bir bat
kaaiyle herhanJi bir ~kilde pay
lqniaya razı değilmiş, hatta düne en iyi profesörü ile dahi. 

kocasiyle hiç bir alikası 
olamumıs. Şimdi Profesörü "ör· 
inek istiyor. Allem ettim, kaUem 
ettim, bugüne kadar alıkoydum. 
fakat bu hal uzun zaman devam 
tdecle benzemiyor." 

mektedir. Bu husustaki mü!'küli-ı Ankarada, hükumetin, mutbu
tın henüz halledilememesine se- atm. ordunun ve halkın hattı ha
bep, müzakereler esnasında Türk reketl fazlasiyle cesaret verici ol
lerin İngiltereden tahrirt kat'i bir · mustur. 
taahhüt istemesi ve hadisenin Türkler ~yle bir millettir ki, 
Fransada do~uracatı akisleri he- "erek İngilizler. ~rek Almanlar. 
saba katan İngilterenin ise bu onun kıymetini takdir etmek fır
tarzda bir taahhütten çekinmesi- satına nail olmuşlardır. Bilmuka
dir. bele Türkler de. in2ilizler ve Al-

(Bqı ı incide) kua ırelmemi.cıtir. Tayyare dafl rest hesabına tamamen veya kıs· 
bataryalan düsmana ates aemıs- men yatınlınası icap eden meı,.; 

Şimal ceplil!ıinde lardır. SıJında girmemiş olan llğler. 
Manastır, 2 (A.A.) _ "Reu- iki kisi varalanm1stır. C - Iş verenler veya f~lerin 

ter, , : ~iddetli bir kar fırtınası Al t bl" ... •• mahkilm olacaklan. para ceza· ~ man e ıgıne gore lan. 
yüzünden ~irilen kısa bir sü-

Markoviç Belgrad'ta kunet devresinden sonra bütün Berlin 2 (A.A.) - uTebli~.. l - Hükmi veya hakild fil • 
şimal bölgesi boyunca muhare- Alman Jnuharebe tavvarelerl hıstar tarafından tebenil, hibe 
be tekrar başlamıştır. Cumartesi Malta adaslnda La Valette lima- veya vasiyet edilecek menkul ve, 
~ünü topçunun bombardım&nı, nmı muvsff akıyetle bom bardı - gayri menkul mallar. 

Belgrat, 2 (A.A.) - Yuı;coslav 
Hariciye Nazırı Markoviç bu sa
bah Budaoesteden Belgrada dön
müştür. Hariciye Nazın derhal 
Kral Naibi Prens Paul tarafın
dan kabul edilmiş ve uzun müd
det Prensin yanında katm1ştır. 

manlar hakkında hüküm verecek 
vaziyettedirler, Türklerin İnz,JZi 
liz zaferin~ kani olma lan, yalnız 
bir hezaket eseri de~il. ayni za
manda kanaatlerinin bir ifadesi
dir.,, 

Bütün ıazeteler Bulıraristanın 
aldığı vaziyetle Türkivenin ııtös
terdi~ cesareti mukayese ediyor -
lar. Bitaraf kalmak hususunda 
Kralın aarfettiii Jtavretleri zik
retmelde beraber J(azeteler, ka
yıtaız olarak BulJ(aristanı itham 
ediyorlar. 

"Sunday Times,, diyor ki: 
"Avrupa, Balkanlar sulhünün. 

sevkulceyş bakımından ehemmi
yeti olan bir topra~ işgal eden 
küçük bir devletin tekrarlanan i
hanetleriyle tehlikeye Jdnnesine 
müsaade edemez. Simdiki halde 
kendimizi ve müttefiklerimizir 
mukadderatını müdafaa etmesinı 
bilditimizi eösterecetız ... 

Sov11et rtul11oaı.uula 
Moskova, 1 CA. A.) - "Havu,,: 

Rus radyosu ancak bu sabah Bul
caristanın tl'çlü pakta iltihakını 
bildiren Alınan resmi teblitini 
basltaca tefsirlerde bulunmaksı
zın. vermisttr. 

Gazeteler. Alman kıtalannın 
Bulı;caristanda bulundul'una dair 
henüz hic bir haber neşretmemiş
lerdir. 

bilhassa merkez mıntakasında man ederek muhtelif caota bom D - idarenin mülkiyete dahil 
şiddetli olmuştur. Devol ırma~- balar atmıslardır. Kale'de mevzi ,menkul ve gayri menkullerin lş
nın Recti~i vldi ve Şkumbi de- lllmıs ta~are dafi batarvalaT'1 ü- letilmesinden hasıl olan gelirler. 
resinin yukan kısm1 boyunca da ıf'rinf> tun isabet'ler kavdedil - Layihanın bir maddesine naza
toJ)<'u ateşi sureti mahımsada mistir 1herin~P iki top bulunan ran işçi sigortaları idaresinin lü-
~iddetll olmuştur. Porradec'in bir duba batırılmıştır. zum görüldüğü takdirde tetkik 
5imalinde de topc:u düellosu vu- heyetinin karan ve iktisat Veki-
kubulmus ve Yunanhlann ateşi ri esnasında müteaddit tayyare - letinin tasvibiye yaptıracajt 
daha şiddetli olmuştur. Yunan ter düsmüşse de. h~nüz hüviyet- ha_stahane, doğu~ A evleri ve-
kıtalan müteaddit noktalarda leri tesbit edilmemt.ıir. saıre sıhhat teşkilitı ve ma-
hilcuma Jıecmişler ve sevkulceyş * l\ılleri i~ a1ıştırına müeuese-
kıymeti olan müteaddit mevzi· Londra, 2 (A.A.) - lnııtiliz ler! için lüzumlu olaı:ı ~ayrt men-
ler işgal etmişle,.dir. hava kuvvetleri, Yunanistana ku ler devlet veya vılayet veya-

lf. yapılan tecavüzün bidayetinden- but belediyele.re ait olanlardan 
Atlna. 2 (A.A.) - 128 numa-1 beri. Arnavutluk arazisi üzerin- meccanen temın olunacaktır. 

ralı teblUt: Zaman zaman sid - de ııs dilsman tavvareai düşür· işçi &i,JZortalan teskilatmm ilk 
detlenen keşif ve topçu faaliyeti müstür. Diler taraftan daha -44 tesis ve idare 1Jlasraflan karpbğı 
'llmu"tu1'. dOıırnan tavvaresinin de tahrip olmak üzere 1941 bütçesi masraf 

edilditf muMemPldir. Bu rakam- tertibinden 100 bin liralık yar-
1ar icinde. Yunan hava kuvvet- dım yapılacak ve bu para mez -

Manastır, 2 (AA.) - "R.,u· lerinin dii~ürdü1.1ü ftAlvan tay - kQr idareye def'aten tesviye edi-
ter,, ajaMının Amavutluk hu· VA"f"leri rlııhil delildir. lecf'kttr. 
dudundaki muhabiri bildiriyor: H h .. .. Bu kanun lavihası 1 haziran 
tn~iliz ve Yunan tayyareleri Ar- ava ıu:rununtlan ölenler 1941 tarihinden itibaren mer'iye-
navutluk cephesinin şimal ku - Atina. 2 (A.A.) - Emniyet te girmi 1<>lacaktır. 
mı üzerinde İtalyan tayyarele- Nezaretinin tebliiti: Dfisman tay- •• 
riyle bir hava muharebeli yap- vareleri. Pı-evezevi bombardı - Romanyada Plebısit 
mıslardır. Yunan v' '\j-z bom- man etmisse de telefat ve hasa- Bükres. 2 <A.A.) - Rumen 
hard•man tayyarelen Lnalvan rat yoktur. Florina mmtakasına milletinin hiikfımet taraf'onitar 
mev~ilerine1~e ttal ' )fatlan da bombalar atllmış, iki kadın- takip f"dilmekt.- olan !':İVAt:Ptf t.a~ 
ı:re'16~~la.,:_y- ~· la bir coc~ :varalanmıs ve Gar- vlp edip etml"lii2inl .,.,111m"k ti-
hücum e11ımıen -ı; ıne. ""'' M"1'fl'~ .. lrlln Boure m1nfa- zere f'mT'Pttiö-i n1~">.isit "-•ıaun 
itr. HOeuma ult'ıyan Ye1'1111' a· kumda düpnanın yapmıf oldutu vao1l.,,,uıtır. Nilf,,.,, 19.ft"'>.OOf' 
... mda Berat. Elh*san ve Tepe • tecavüzler neticesiz kAlmıstır ôlan Romanvamn son ~t'azi terk 
ıielen'in etrafındaki mfl'YZiler bu· 29 lclnunusaT1fden 28 eubata l~rinden ...On"a tırll"Qdi ı>ncak 
1m'ımaktadır. . 'kadar luı1"'bin dönl\incü avı esna- 13.441 000 nilfmı:u vardır. ~yı•. 

ltalvan t.yyaı:etennin de yu- ~ında ftalvan tavvare altmlan h miintahaolarm vııa'~Qnu ".3UO 
"~. hatlan ıensin~e.. Flonna. neticesind.- sivil ahaliden 82 kişi bindir Resmi bir teb'ıae aorc 
Görıce ve ~fos~opo~ıs ı ~mb~r- ölmüs, 101 kişi varalanmıstır buJ(iinkü plebisite hamt ı., 1)0 
dtman ettıklen oıntnılmfstır. Sehirlerde ve kaııablarda 101 ev bin kisi ışıirak etmi.;t1r P ' anuu 
Cerevan eden hava muharebele- ve bir hastane tahrto edilmistir. tin neticesi henüz bellı degı 

ŞiddetU hava akınlan 
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Kadıköy Vakaflar ~irektörlüğü ilanları 
Muhammen 

kıymeti 

Lira K. 

Muvakkat Semti 
teminatı 

Lira K. 
SokaOı Numarası Cinai MOllhant 

900 00 67 50 Beylerbeyi Abdullahağa Abdullahağı> 65 
67 

Ahşap köşk 
Enkazı 

Ahşap bina 
Enkaz.ı 

Temel duvart
hariçUr. 

250 00 18 75 Üsküdar Tenbel haç 
Mehme~ Sel~msız 62 Temel taşlan hariç ,,e 

SelAmsız caddesinden 
açılacak kısmı tanta 
perde ile kapatılmak 
üzere. 

Yukarıda mevkileri ve kapı numaraları yazılı ahşap binaların enkazr açrk arttrrmaya çıkarılm ıştır. İhalcle• 
ri 10.3.941 pazartesi günü saat 11 dedir. İsteklilerin 3 7,5 teminaUarlle nkarat kalemine müracaatları. (1353) 
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7 l\fart 1941 
; ıan Fivatlar İkramiye 

a dedi 

6 
6 
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60 
90 
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300 
300 

ikramiye 
miktan 

15.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
200 
100 

50 
10 
3 

İkramiye 
tutarı 

90.000 
30.000 
16.000 
60.000 
45.000 
24.000 
30.000 
15.000 
30-000 

180.000 
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636 TesPlli 22.026 --64526 Mükafatı 542.02(, 
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~- - Kolaylık Evi -
Umum Emlak ve Arazi 
alım, satım, kiralama 

ve idaresi 

CEZBİ ÇETlNTAŞ 
Sabık Kadastro ve Kartal Tapu I 
memuru. Kartal Hükümet Cad. 

~--- No. 3 - 1 I ,--------· 
1 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka her gün saat 
(2 - 6) ya kadar Jstanbul 

Div anyolu No. 104. 

1' Tel. 2 239f , 

~iiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~J11ii'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiial~~~~~ta~ı•ı•u~u~J~L~c~•\•a•l•.1~11•,•1~\ı~ı•u•r•-1~~D~c,:,ı~e~t~cş7.u:r:as:ı~~R~e~i~sl~iğ~i~n:d~e:n~:~~~~~~~~~~ 
Devlet Denizyolları icletme liğinden Verilen: Jlarici 1 - Devlet ŞCırasmda milnhal bulunan ikinci sınıf'. mfilAzımlrlclar i-

~ A k • I" il" 1 çln 19/ 3/9-ll çar§amba günü saat J4 de Ankarada Devlet Şılrası binasında 

ldares•• lla"' nları s erı \.Jtaah an arı .. b k . tih 1 k musa a a ım anı yapı aca tır . 

1 2000 çift er fotini alınacaktır. ı 2 - İmtihana girebilmek için hukuk veya iktısnt Jakillteleri veyahut 
Pazarlıkla eksiltmesi 6ı3/9·U siyasal bilgiler okulu veya bunlara muadil olduğu :i\Iaarlf VekAletinı:e 

3 'farttan 1 O !\farta Kadar Muhtelif Hatlara 
~alkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
ltaraclmls haltına ..- Perşembe 12 de (GüneY'SIJ), Pa'%8?' 16 da 

(Ankara). Gıllata rıhtımından. 

NOT: 4 Mart 941 Sa:.ı ıünkil Kan deniz 
po6tast yapılmıyacaktır. Bu sebeple 6 Mart 
941 Perşembe günü kalkacak (Güneysu) pro
gnımmn ilı\veten gldiı$te Tirabolu ve dönüşte 
Pazar iskelelerine uğrıyacaktır. 

lartm ltattma - Salı 18 de (Anafarta), Cumark!sl 18 de (Ça
nakkale). Sirkeci nhtanmdan.. 

Ma4an7a battma _ _ 

( 

~ 

Pazarlcsi. Çarşamba ve Cuma 9 da (Mersin), 
Pazar 9.50 de (Sus). Galata rıhtımından. 
NOT : 3 Mart 941 tnrıhlnden ltlb:ıren on g{ln 
kadar Mudanya hattında haftada dört seter 
yapılacak lır. 

8...dınm hattma - - Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.15 de (Sus). Ga

\ . 
lata nhtmımdan. Ayrıca Çarşamba ve Cumar
tesi 20 de (Saadet). Tophane rıhtımından. 

Earablp hattım - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı
mından 

lmros hattma ... Pazar 9 da (Bartm). Tophane rıhtımından. 
A""1tk battma ,., - Çarşamba 15 de (Bursa), Cwnartcsl 15 de 

(Ülgen). Sirkeci nhlmıından. 
lnntr .Urat hattma - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımın.dnn. 
Umir arahk po1tuı - Perşembe 13 de (Tu-hıın). Galata rıblmımdan. 

* * NOT: Vapar ıeferleri hakkında her tOrlD mıldmat a~afıdı t ele· 
fon numaraları 7uılı Acentelcnmizdco ötrenilcbiliz. 
Gal&ta Bat Ac-teliCi - Galata rıhtımı, Limanlar Umum MIJ

Gal&ta Sube 

Sirkecl • j 
• 

dôirlütü bınası altı nda. 
Galata nhtımı, Mmtaka L iman Ro
ıaliti binuı altında 

- Sırkcci, Yolca SaJonıı. 
( 1618) 

* MUDANYA * POSTALARI 

42362 

401?3 
2z74ı, 

3 Mart 941 tarihin.den itibaren tş'an ahire kadar Mudanya hat
tında haftada dört posta :yapılacaktır. 

(Menin) vapuru ile yapılacak Pazartesi, Çarpmba ve Cuma pos
talan istanbuldan saat Sl.00 da (Sus) vnpuw ile yaı;-ılacak, Pazar 
postası saat 9.50 de kalkacaktır. 

Pazartesi ve Cuma postaları Armudluya da uğrayarak Gemliğe 

kadar gideceklerdir. Çar§amba ve Pazar postalan Mudnnyadan d5ne-
ceklerdir. (1616) 

.................................. L.91 
Kuleli Askeri Lisesi :Müdürlüğünden: 

Kuleli Askerl lisesine girmeye istekli olup ta taeralarda subelere, İ&
tanbulda da doğruca mektebe mClracaat etmls olanlardan sınıflarında d5-
nekliğt olırıayan bütün girme şartlarını haiz bulunan ve ayni zamand<l 
giri• evra~ını tekemmnı ettirmiş olan isteklilerin imtihanları yapılmak J

rere 7 - Mart • 941 cuma günD saat 9 da Kuleli lisesinde bulunmalan ve 
llııu tarihte mektcote bulunamaY&nlann haklaruu ı:afp edecekleri ilArı oh
ıw. (103) 

Perşembe güniı saat 10 da Anka-
1 

tasdik edilmiş olan yabancı memleket fakülte ve yüksek mekteplerin• 
rada M. M. V. Hava satın alma den mezun olmak §arttır. 

komisyonunda yapılacaktır. Tah- 3 - imtihana gireceklerin yaşları 30 u ıeçıniş olmıyacaktır. 
min bedeli 15,400 lira kati temı- 4 - İmtihanda muvaffak olacakların memuriyete alınmaları rnemu-
natı 2310 liradır. İsteklilerin bel- rln kanununun 4 ilncü maddesinde yazılı §art ve vasdları haiz bulun-
li vakitte komisyona gelmeleri. malnrına bnğbdrr. 

(2008 - 1486) 5 - İmtihanda muvaf!ak olanlara 30 lira asll maaş verilecektir. 

Jf. 6 - İmtihanda muvaffak olanların başka bir mUesseseye devam et-
Beher kilosu 4 kuruştan mlyecekleri \ 'C ettikleri takdirde rnüstafi addolun:ıca.klnrı hakkında bir 

803,201 ki~o kuru ot pazarlıkla taahhutname vermeleri şarttır. 
satın alınacaktır. 200 tondan 7 - Müsabaka imtihanı ~ağıda yazılı mevzulardan yapılacaktır. 
aşağı olmamak üzere parti - A - Esas teşkılAt hukuku, 
ler halinde alınabilir. Tahmin be-
beli 32,128 lira kat'i teminatı B - Umumi surette idare hukuku ve bilhassa aşağıdaki kanunlar 
4820 lirad,ır. !halesi 10/ 3/ 941 3546 sayılı Devlet Şürası kanunu, 

İdari kaza nazariyatı, günü saat 10 da Erzurumda as-
keri satın alma komisyonuda ya- Tilrkiye Cumhuriyeti teşkilitı 
pıacaktır. Taliplerin belli vakitte Memurin kanunu, 
komisyona gelmeleri. Memurin Muha.kcmat kanunu ve bu l~le aUkalı dliler kanunlar. 

(2028) (1608) Vilfıyet idaresi ve idarei wnurıllyeı v.ılayet kanunları, 

* Belediye kanunu. 
• d ~ Haydarpaşadan Tckır agına Madenler hak.kında mevzuat 

1000 ton buğday pazarlıkla nakil c _ Maliye, 

ettirilecektir. lhalesi 5 / 3/ 941 8 _ imtihana girmek istiyenler nüfus hüviyet cilzdanları ve tahsil 
Çarşanba günü saat 14 de Çorlu- veı:ıikaları ve iki kıt'a vesika !otogr:ıfile birlikte arzuhalle 17 Mart ll41 
da askeri satın alma komisyonun- günü akşamına kadar Devlel Şürası Umwni KAtipliğine müracaat eyle-
da yapılacaktır. Teminatı 60 lira· meleri. (1472)) 
dır. Talip~erin belli vakitte ko· 
misyona gelmeleri. (2032} (1612) 

• Beher metresine 340kuruş fiat 
tahmin edilen 200,000 metre ka· 
putluk kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 25,000 met
reden aşağı o~mamak şartile ay
n ayn tekliflerde kabul edilir. 
Jhalesi 1913 / 941 çarşanba günü 
saat 11 de Ankarada M. M . V. 

!
satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Evsaf ve şartnmesi 34 
liraya komisyondan alınır. Talip
lerin teklif edecekleri miktarlar 
üzerinden kanuni teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermo!e 
ri. (2016 • 1519) 

• 250 adet binek eğer takımı alı· 
nacaktır. Pazarlıkla ihalesi 1 O / 3 
941 Pazartesi günü saat 1 1 
de Ankarada M. M. V. Satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tnhmin b e deli 22 ,500 li
ra teminatı 3375 liradır. Nümune 
ve şartnamP.si komisyonda görü
hir. Taliplerin belli vakitte ko
misyona gelmeleri. 

' 2022 - 1557) 

Kapah Zarf Usulü ile Eksiltme ilanı 
Yozgat Nafıa l\lüdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Yozgat - Sorgun yolunun 35 •noi kilometresinde yapılacak 11501 li-
ra 33 kuruş keşifli köprü ifl$aatıdır: 

2 - Bu ~e ait şc.rtname ve l'Vrak §Wllardır; 
A - Eksiltme ş:ırtnamesl, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia işleri genel şartnamesi, 

D - Sosa ve köprüler fcnnl sıırtnamesl 
E - Hususi şartname, 
F - Keşi! cetveli, tahlili fiat, metraj, 
G - Proje. 

1steklllcr Yozgat Daiınl EncUrneninde bu e\Tak ve şartnameleri ıö
rebilirler . 

3 - Eksiltme 27.3.941 per~embe ıünü saat 15 de Yozgat Dalın! En
cllmeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireb!lmek ıı;ın isteklilerin 862 lira 57 kuruş mu
vakkat teminat vermeleri ve ihale tnrihind&n 4 gün evvel müracaatla vi
lı\yctten eksiltmeye gireblleceklerıne dair vesika almaları lnzandır. 

5 - Teklif mektupları 3 iincü maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kndar Daimi Encümene gefüilecek Encümen Reialiğıne makbuz 
mukabilinde verlle1..-eklir. Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet u
çilncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış uu1ının mühılr 
mumu ile iyıce k.apatilin~ olnıası şal"ttır. Pusl:ıda olan gedkmeler kabul 
cdileıncL. ( 1555) 

TAKSİTLE SATIŞ 

M ARVIN 
15 sene ııarantili 
İsviçre Presisyon 

Saatları 

LUXOR 
Radyoları 

AEG Fırın - Süpürge ve 11 
her türlü Elektrik ZET Havagazı 

ocaklan 
aletleri 

OSMAN ŞAKAR ve Şki . 
Galata: Bankalar Cad. 47 / 59. Telefon: 41378 

Beyazıt: Üniversite Cad. 28 - Kadıköy: İskele Cad. 33/2 .J 
Çanakkale C. Müddeiumumiliğirtden: 

1 - Kapalı zarf usullle eksiltmeye konulan iş (38387) otuz sekiz btn 
üç yüz seksen yedi lira 1 kuruş Keşitli Çanakkale villyeti dahlllnde Ba
lıkesir - Çanakkale şosesi üzerinde ve Jandarma kışlaları karfısında 
yaplacak ceza ve tevkif evi inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardıı.-: 
A) PIAn, 
B) Eksiltme şartnamesi, 
C) Yapı işleri umum[, fennJ şartnamesi. 
D) Bayındrrlık işleri ıenel sartnaınesı. 

E) Mukavele projesi 
G) Metraj, 
F) Keşli bul.Asası, 
H) Hususi ve fenni şartname, ,, 
3 - İhale 17 Mart 941 pazart~f gQnQ saat ıs de Çanakkale Adliye 

binasında C. müddeiumumiliği dairesinde toplanacak komisyon huzu. 
runda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (2880) Ud bin aektz yilZ 
seksen liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden tatil gün• 
!eri hariç olmak üzere üç gün evvt>J Çanakkale vilAyetlne müracaatla 
alacaklan ehliyet vesikaları ile 941 yılı Tkaret • Odasına mukanet bu•

1 lunduklarına dair vesikalarını komisyona. vermeleri lAznndır, 
5 - İnşaat müddeti on aydı:r. 
6 - Taliplerin bu işe ait evra~ı keşfiyeyi bedelsiz olarak Çanakka .. 

le C, Müddeiumumlliğinde görebilirler. 1 

7 - Teklif mektuplarının ihale gilnü Mat 14 de kadar komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi ve rosta lle gönderilecek mektupların 
thale günü saat: 14 de kadar komisyona gelmiş olması şarttır. Postada• 
ki gecikmeler kabul edilmez. (1292) 

Cinai M lktarı M uham· 
men e . ~ 7,5 teminatı 
Lira Kr. Lira Kr, 

Ekılltme 
Şek il laatf 

Muorunba önlük 200 adet 420.- 31 ~O Açık ekalltme 14 
Çıralı tahta 10 M3 610.- 45 75 • • 14,30 
lamkı arabl 1000 Gk. 1100.- 82 50 • • 16 

1 - Mevcut nümunele11i ve kereste ebat listesi muclblnce yukarıda 
:lns ve miktarı yazılı (3) kalem esya açık eksiltme usullyle satın alma
:aktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminaUa.n. eksiltme 1188tlerl 
l:ıJzalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme 5.3.941 çarşamba ıünü Kabataşta levazım ve mQba .. 
raat ~ubesindeki alım komisyonundıı yapılacaktır. ( 

4 - Nümuneler sözü geçen fUhede (Örülebilir. , 
5 - İsteklilerin l'ksiltme için tayin olunan gün ve saaUerde '° 'l.5 

rtlvenme paralerile birlikte mezkt'lr komisyona müracaatları. (1431) 

Kapah Zarf ııanı 
Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 

İzmit - İstanbul hudut yolunun 14 + 880 - 23 + 681 kilometrele
ri arasındaki 53399 lira 36 kuruş kesif bedelli şose inşaatı 20 &ün müd· 
det.J,e kapalı eksiltmeye konulmuştur, 

Bu işe ait mukavele projesi vesalr fa.nnt ıavr.alr: N af.U. Mnrlilrl~iln.. 
de görülebilir. 

.Muvakkat teminat 3920 liradır. 
isteklilerin ihale tarihinden 3 gOn evvel müracaatla Nafıa Müdür· 

lüğünden alaı:akları vesikaya istlnnden bir ten memuru kullanacakları

na dair istida ile yeni sene Ticaret Odası kAğıdı ve 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde yazaeaklan teklif mektubunu thale gQnü olan 7/ 3/ 
941 cuma aünü saat 16 ya kadar tz:nit Nafia MDdü.rlüJOnde müteşekkil 
ihale komisyonuna verilmiş olmaları lfı:r.ımdır. (1139) 

Devlet Limanları İ. U. Müdürlüğünden: 

Ketlf bedell 

2389 46 

2863 93 

M uvakl<at teminatı 

179 21 

214 79 

Mevkl 

Çanakkale - Eceabııt 
., Mayd~ • 

Karamürsel 

Keşif bedelleri ve muvakkat teminat mf'ktarları yukarıda yazılı is
kelelerin tamirau açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhaleleri 14.3.941 tarihine rastlıyan cuma günO saat 15 de Galata 
rıhtımındaki wnum müdürlük binasında toplanacak satın alına komlsyoı 
unda yapılacaktır. 

Şartname ve te!errüatı her gün sözil geçen komisyonda görllleblllr. 
(1436) 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve 

Nev i 

Haricl elbise 

. 

Mlk. 
Kat 

50 

Eksiltme Komisyonundan: 

Mu. Fi. Ekılltm enln T. G. 8 . M. Te. Şekli 

LI. Ku. L I. Ku. 

28 75 17/3/ 941 Pazartesi 107 81 Açık 
s. 14. 

İstanbul Bölge Sanat okulu ~rasız yatılı talebesi için 50 kal barlcl 
elbise eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksllbne Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebccllltl bi-
nasında toplanan komisyonda yapılaca.ktır. 

2 - İstekliler 2490 numaralı Kanunun istediği evsafı haiz olacaktır. 
3 - İstekliler Ticaret Odasının 1941 yılı vesikasını ibraza mecburdur. 

4 - İstekliler elbise şartnnmesln., kumaş ve malzemt"Sinl görmek 
istedikleri takdirde mektebe müracaat etmeleri ilAn olunur. (1464) 

Gümrük ıUuhaiaı:u Genel K. Satın Alma 
Komısyoııundan: 

6. Mart. 941 perşembe günü saat 11 de 495 lira muhammen bedelle 
ve pazaı tıkla 4 kalcın kereste alın:ıcııkUr. İlk teminat 37 lira ıs kuruş
tur. Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 1steklllerı::ı 
belli gün ve saatinde teminat makbu:c.ıarilc Galata • Mumhane caddC"sl 
İbrahlm Rlfat hanındaki komisyona gelmeleri. (1587 ) 

=======================-============================--=~==-
Sahı p ve Neşrıyat muduru: E m in Uztıu&Q. GazetecıJ~ ve ~ eşrıyaı 

T. L. Ş. T AN Matbaası 


