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Bulgaristan 
Üçüzlü Pakta 

Girerken 
tUrlU inkl,afları 

Biz. her . özle takip •· 
basiretli bı~ 1 öre icap 
dl her vazı yete.~ Ü· 

p en iyi tedbırı en m 
ed8!' dakikada almak hu
nas.,, d k' mücerrep ve ha· 

susun a .' . . · d n bl r an 
zırlıklı gıdışım•! e 
bile şaşınayacagız. 

"' - ---

iaşe Teşkilatı. 
Faaliyete Geçtı 

Jlkara. ı ('.l'elefonla) - ı. 
~&ı. basttnden (dünden) l· 
taı-rea taaJlyete geçml!Jtlr. 

~* Vekili Mümtaz Ök· 
men. dün sabahtan itibaren :re
ni vaztteslne b&ıflıyan iaşe MlitJ. 
teprı Şefik Soyerl kabul ederek 
yeni teşkillt hakkında kendlıil· 
ne Jcap eden dlrektlflerl 'ermt,· 
tir. 

Balkanlarda 
Vaıiyet 

~----,ı 
Alman Askerler: 
Bulgaristana 
Girdiler mi ? 
Vichyden V ~ri:en 
Bu Haber Henüz 
Londrada Teeyyüt 

Etmedi 
l'lchy, ı (A.A.) - Reuter: 

Sofyadan gelen haberlere ıöre. 
BUJpmtan Urlü pü1a iltihakı· 

ar ımza ettllf aırada Alman kuv
\ etlerl Tuna Dtıbrlnl bir çok nok· 
talardan ~rek Bıılsar arulıl· 

ne g'lnnl!Jlerdtr. 
Alman bombardıman tayyare

leri bugUn durmadan Sofya iizc

rinde uçmllflardır. 
Londra, 1 ( A.A.) - Ahnaala· 

na Bıılgartııtana g'lrmlt oldulı:· ı 
ıanu dalr l'lchy•de neıJttdOen 

haber ,1mc11ye kadar Londrada 
teeyyüt etmemlplr. 

Türk - İngiliz 
Görüşmeleri 

lngilizMatbuatı bunun 
Bilhassa Almanlarm 
Selanik Üzerine in
melerini Önleyecek 
Tedbirler Etrafında 

Cereyan Ettiğini 

Bildiriyor 

Ve ilave Ediyor: 
Hidiaeler Türkleri harbe 
sialneie icbar edecek ol 

iki Genelkurmay her hususta 
tam l>ir mutabakatle hareket 

Londra, 1 (A.A.) - Anka
rada tetkik edilen bütün meaeleler 

a.lpriatanm üçüzlü pakta iltihakının imzalandıiı Viyanadaki Be lvedere sarayının parktan görun ÜfÜ 

,,__B. Eden 'in Hariciye 
Vekilimize Telgrafı 

Büyük Britanya, Türkiyeyi 
Kendi Dostu ve Müttefiki 
Hissetmekle İftihar Duyar 
Ankara, 1 (A.A.) - Blytlk 

Brttanya lla.rld)'C Num Ebcllns 
Anthony Eden, TlrklJeYI terke
derken Hatlclye Vqklll §Wn1l Sa
racoğluya &IJ&frdakl tdırafı çek· 
ml9tlr: 

EJ<sclAns ŞUkrll Saracoğlu 
H ariciye Vekili 

ANKARA. ......,................., ..... 
utrAJtnJze Te •hdn ta.,.._tunmr.
la Ttlrklye Relıılctbnbaruna, Tttı'k 

hUki'lmetlne 'e Tlirk nıllletlafl ge
rek Slr .Jobn Dlll'e \'C gerek ba· 
na kal'l}ı gösterilmiş oJan \'e Türk 
'e lnglllz mlUetlerinl blrlblrine 
bağlayan derin do!ltluğu hu kadar 
müheyyl~ bir tarzda meydana ko· 

yan hliımü kabulden dolayı en ha· 
raretJl teşekkürlerlmlzl anetmek 
ltıterlm. 

r..ı Tar.ld.Y ...... ....,.... ._. 
tflY• benim u-tmde büyük btr 
tealr blrakm11Jtır. Türk mllletlnln 

birliği, ordunun a ll durumu, An· 
karanın kendlıılne ita gijz.elllk1erı 

\e bllhıwıa lııtlkbal l~·ln kunnnk
la mCffU) blltUn mllletln fedakir
hk hltılerl bu me)andadır. AtatUr
ktin <'ıe.}'J1t düştincelerl, RelslcUm
hur lnönUnl\n llhamkAr ldare51, 
her sahada semereler ,·ermektedir. 

BUyUk Brltanya, TUrklyeJ 1 ken
di &ı.QI ve :mlU&elild bl...-..ıe 

EDEN 

1 Bulgaristan 
Üçlü Pakta 

Girdi 

İınzadan Sonra Fil of: 
Bn1garistanın Daiına 

Koınşularile Barııı 
Jialinde Yaş:ıınak 
İstediğini Söyledi 

Hitler, Viyanaya 
Gelerek Ciano 

ile Görüştü 
V.i.yana, 1 (A.A.) - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: 
Bulgaristanın üçlü pakta iltioha. 

kına ait vesika bugün Belvedere 
aarayında, yani bir kaç ay evvel 
Macariatanın iltihak ettiği yerde 
mera•imle imza eclümi,tır • 

Alman Hariciye Nazırı Fon 
Ribbentrop, ltalyan Hariciye Na. 

(Dc,amı: Sa. 5, SU. G &e) X 

(De\'Ulll Sa. 5, t;ü. e da) =§= ------------------------------------------------

Sovyetler 

w . --

Belediye Kooperatif Y ağ!arı 
Neşriyahmız Dolayısıyl.e 

Mahk meye Verildik 
Mevzudaki Neşriyahmıza Bu 

Şimdilik Nihayet Veriyoruz 

Londra, 1 (A.A.) - Alman· 
yaya katı• İnailterenin daha bü
yük bir taaı: uza geçeceğine dair 
Ba,vckil tarafından yapılan vaid, 
tahakkuk etmek üzeredir. 

Hizmete giren son bombardı
ınan tayyaresi cShort Stirling> 
ıırıı iyice muhafaza edilen bir 
çok tayyarelerden b:ridir. 

cShort Stirling> dünyanın en 
büyük askeri tayyarelerindendfr. 

Verilen malc.zn•ta göre Short 
St.irling'in mecmu ııkleti 40 ton
dur ve ayni tipteki ıivil tayyare
ye benzemektedir. Benzini hariç 
olmak üzere 5 ton yük taııya.bil
moktedir. 

Bir tek .eferdc 3500 mil uzun. 
lujunda bir meeafe katedebilen 
bu taşyarenin ıilrati hacmine ve 
taf&dığı aiır yüke ni.betle pek 
büyüktür. 

Müsabaka mızın 
Birinci Mükafatı 

Müsabakamızın birinc:isine vereceğimiz radyo 
en son model 883.a tipinde ve 270 lira kıyme
tinde bir Philips radyosudur. Bu radyo, Gala
tada Voyvoda Caddesinde Philips mağazası 
camekanında teıhir edilmektedir. 

3 üncü Sayfamızda Okuyunuz 

Mekteplerde Ahlak 
Terbiyesi 

Yazan: REŞAT NUBi 
'Mlt\afırllkteydlm. Salonun bir kö

felllnde poker, bir köplnde beı.lk 
oynana) ordu. 

Ortada poker '-e bn.ltc ı,tırak 
etml)en kadınlar, erkekler bir «"iP 
araeında bu oyunlardan çok daha 
etlencell 'e bttlfadell bir eamlmlyd 
başlamıı,h. l"alflı bir bayan kir.· 
Jne~lıılnl mutfakta apartman ka· 
Pl<'ı11ı ile naaıl yakaladıfım, nıah· 

kemelik bir Afrodlt romanı açık· 
lıfı ile anlattı 'e mecll l bir ha) il 
JilldürdU. 

Halkça bir nllUefekklr, kütük ln
ııanlara bu kadar çullanılmurna 

ktt.clı; ahllk&ızlıtın ytlktıek tabaka· 
da daha çok oldujunu iddia etti. 
Kocaıarıftı aldatan bazı kibar ka· 
dınJara dair maceralar anlattı. 

Toksör.IU bir bayan isyan etti: 
- Tarafgir11k edl)o1ı1unur.; heıt 

kadınlan sörti) onıunuz. Herndmı· 
lerlnlz.ln ahllkınzlıklannı örtbu e
cU)'Oraqnm. En afır-.ıılanmun 
reaaletlertııl ltltlyorm. Karda pzlp 
bini belit etımlyenlerlnld de ~ 
G6ze söz. dişe dllf. Pl'k llA ecUyor 
kadJalar: 

Arkaaından para ile çocuk dll
~Urten, llalııte raPor \eren doktor
lara \e aidatı rn,ntle apartman 
yaptırmı' bir memura dair hlklye
ler. 

N!hayet bahlıı daha t"lddf bir 
me'V&Ua. m~tepler 'e mualllmlere 
atladı. Bir t'O<'Uk babaııı bazı "'-"' 
alllmlPrtn lle\1yeıılr.Jlftnden, callllll
ftnden \C prukirlıflndaa tlklyet 
..ıttı. 

Sıra ile ıruplan dolafaa \'fi Mr 
birine bir kaç gilz.el keıllme Oe lltl· 
tat eden e\' sahibi o sırada bana 

) aklAf'IU,b. 
Salonun bir köşetılnde uslu wılu 

denı çalıpn "e anı 11ra btiJ1lkJert 
dlnllyerek ıiUtlrnılyea iki çocutu
nu ıkterenık: 

- Yok, yok, dedi, haJm~lık e41. 
~orlar: IM'n dofruııu mPkteplerdf!a 
de mualllmlerden de memnunum. 

Yalara alıllk terbl.}e&lno bJru faa

la elMmmlJ et 'erseler. 

Ben de ~ra bakarak ce\"ap 

'erdim: - Hacet 'ar mı! ~

lalı ae llwuaa bizden ötrenlyorJar. 

. . 



VA"fAN 
. .. . --

Belediye Haberleri: lzmirde Çıkan Yeni Asır Gazetesinden: Piyasa Haberleri: 

Anlatan: General Nuri 
Hatıraları Toplayıp Hazırlıyan: 

Albay C. C . • ~. 
-4-

Trab:usgarp Yolcularından Bir Çogu 
Pariste Toplanıyorlardı 

lıte ibu tereddildü izale eden I gjdecek olan vapurlar yanyana 
b~uat Bctinci Mehmet olmuıı ve l ıciıler. Nuri, ltalyandan ayrıldık· 

batarsa batsın, .ancak varırsa tan sonra Tunusa, yani Bizerteye 
ı rabluaa pek faydalı olacaktır» gidecek olan vap'!ra bindi. Fa· 
diye gitmesini irade etmifti. Zan· kat yolda dalgadan ziyadeıile 
nederim, Derne vapuru, tehlike müteessir oımuştu. Bu sebeple 
<..o ayııile asker almıyarak. yalmz 25 ikincitcşrinde Bizerteye der· 
s.ıah, mühimmat ve un götürmek- mansız bir halde varmıştı. 
le iktifa etmiıtir. Burası, Tunus Beyliğinin ba~· 

Deme Vapurunu halyanJar ~ıca li~~n~ v~ Tu.nus §ehrinin d.e 
N d y kala d ? ıskelesı ıdı. Üstelık buraya ve :· 

e en • ma ı :. çeriye bir de.miıyoluyla bağlı bu 
Vapurun hareket cdecegı hal- lunuyorçlu. 

yanlarca malum idi. lstanbuldan Bizertcde, vapurdan çıkanlara 
hareketini de haıber aldılar. B~: fazla polis takayyüdatı yapılma
na göre, bir ltalyan harp gemısı dığı gibi eşyalar da aranmadı. 
için Demeyi yakalamak kolay o· Nuri, Grand otele inerek ıstirahat 
lacaktı. Fakat o zaman, İtalyan· etmıııti. 
lar harp için bir ıbahane arıy~~- Ertesi günü Bizerteyi gezmiş, 
lardı. Bahaneler huhnak pek guç ve yemek yemişti. Genç T\Uk 
olmamakla beraber Deme vapu· zabitinın Bizertede ilk müııahede 
runu ıbir ehemmiyetG sebep ola· ve intJbaı, ıburada yaban~ıların 
rak göstermeği münasip 'buldu· sefa sürmelerine mukabil yerlile· 
lar. Yani İtalyanlar, bu :vapur ~o- rin sefalet içinde kaldıklarını gör· 
layısile, Avrupa mıllc:tlerıne, mek ve ıbundan teessür duymak 
Türklerin Trablusa silah ve cc· olmuştu. Yabancıların ve yerlile
pane göndermekte oldukla;ı~ı rin mahalleleri ay.ni veçhile tezat 
söetermek ve acele etme~ ıç~ içinde idi. İşte girdikleri yerlere 
bunu bir bahane cdınmek i.st:~ı· medeniyet getirecekleri söylenen 
ler. ~u scb~le vapura. Y~.1da ılış· 1 müterakki Avrupa <ievletlerinin 
mechler, hatta Trablus onune var-

1 
kadim usulleri bu idi. Girdikleri 

dıjında da taarruz etmediler. Va- yerin asıl sekenesini emmek ve 
p~ ~areketinin. cço~ . v~bi.m 1 onlara bat kaldırtmamak için de 
bır h:iadrse> addedıleeegını ibıld ır- dini taassup, adet ve sefaletleri
mek için, E.ge sahillerini terket· ne dokunımıyarak oldukJarı gibi 
meaini !beklediler. Ayni sobep:e bırakmaktır. Sokaklarda gezen 
vapuru yolda tevkif ctmemege Zuhaf askerleri de onun dikka· 
dÜtkat etmekle !beraber Trablus· tini çekmiş ve bunların zabit ve 
&•ıha vararak h~m~lesi?i ~ara:a küçük zabitleri Fransız olduk lan 
çıkar.~sına dahı lbıle lbıle ı~an halde, a~erin yerlilerden mürek· 
verclıler. Onlarca .hu .sur.etle, guya kep •bulunduğunu kaydetmifti. 
mükemmel ve ıhılelı ıbır bahane 2 7 ikinciteşrmde Bizerteden 
elde etmek imkanı lhaaıl ~~du: f~- Tun us ~ehrine gelmiş ve Hotel 
k~t Trablusa da epeyce: sılah, mu. de Par.is'ye yerlC§mİştİ. Burası 
hımma.t ve erzak ge1:"ış bulund~. Tunusibeyliğınin merkeziydi. Yol. 
Yaln~ fUnU tecssurle ve pe~ın da bir Tunuslu trene taş atarak ca 

beyan edelim ki, kıtalarımız mı kırm1ttı. Otelin idaresinin O• 

Tra&luatan çekilirken u~ v: er· na doldurmak i$in verdiği hüvi· 
zaJu d~eler.le ta§1111ak ı~kao.~nı yet kağıdına Nuri, anla~ılmaz biı 
elde ettikten halde askerın us- (.Cemilik hissile, adını Paulas. 
tünde ibul~nmayan ve kurş~nları milliyetini Macar diye kaydetti. 
olmayan tufck, top ve ımuhun· Doğum yerini de Triyeste olarak 
matı hep Trablusta bırak.mışlar· göstermiştı. Fakat doğum tarihi· 
dı. w • ni yazdığı zaman §a~ırmış ve bu-

ETkanı harp kolagası HNalıl. nu ru.mi olarak atmıştı. 
(Halil Pap) ile Mülazim urı (Arkası var) 
{Nuri Pqa) yi ve arkadaşlarını 
hamilen, 15 ilcinciteırin, tarihindto 
Sirkeciden hareket eden Oryant 

Yeni Bir MU,:ellithane 
Ekspres, t 8 ikindte,rinde Pari· Maarif Vekaleti lstanbul kü· 
ıe varmıştı. Y olcıılar Aljeri (ya· tüphanderinde bulunır.n ciltsiz ki· 
ni Ccza"ir) oteline yerl~tikten tapları ciltletmek jçin Şehzadeba. 
sonra tabiatile aefarete gittiler. şında Oamatibrahimpaşa med· 
Ata~emiliter Fethi Bey çok evvel resesinde bir mücellithane açmış
Afrikaya ve oradan Trablus top· tır. Burada bütün kitaplar ciltle· 
raklanna geç.mit bulunuyordu. ~ilecelttir. 

O sırada Pariste ve Marailya- ""'1'•.------------
da, lstanbuldan daha evvel ıgel- ' "\ 
m~. Tr.Llma göç için Tunusa Açık Teşekkür 
gec;mit. fakat yol ve imkan bula· 
mryarak geri dö114111ü~ bir çok 
(20 • 25 kadar) zabit hulunuyoı 
du. Üstelik paraları da bitmiş ol
duğı.ından sefaret bunlara 20 §el 
altın dağıtmış idi - Tabüdir ki, 

Pa;istc. yine T rablusa gitmek 
lıtanbulun emrile. - 1 

Halkonız111 11allhatl ile alilkalı 

ve mühim bir memleket da,·alıı 

etrafındaki nefrly&tımızı yanlış 

yola ıwwk için gazetemize kall)I 
tertibat aldındığını - zamanın

da • bir mektupla blldlren zata. 
gös1erdll1 \'atanaeverllk duygu
larından dolayı tft1ekkür eder, 
bizce Jlzım gelen tedbirlerin a
Jındıfından emin olmasını ken
dflerlnden rica ederiz. 

üzere bulunanlar arasında (Bü· 
yük harpte lzmir valisi olan) me· 
buı Bay Rahmi de vardı. Bay 
Rahmi Osmanlı mebusan meclisı 
namına olarak Traıblusa gidecek- \r::.. __________ ;.,J,,I 
ti. Nurinin Trablusa geçmek için 

Ekmek 
Biraz Daha 

Ucuzlatılacak 

-İstanbul Kooperat;fi Yağları 

Belediye Bunların 
Satışını Menetti Dün sabahtan itıbaren piya

saya çıkan yeni tip ekmek Bele
diye teftiş heyeti ve zahıtai bele· 
diye m.cmurıar~. tarafırıdan kon· Din Mlıadtre lllllea Yatlar. Ba Yal· 
trol edılerek numuneler alınmış· 
tır. Ekmeğin daha bir miktarıların Terldlllndı \'izde Gtaı •• Çıktı 
ucuzlayabilmeıi için tetkikler de· 
vam etmektedir. Yeni tip ekmek dstanbul Belediyesi Memurlar tediyesi, uzun mUddettenberl bu yağ· 
ikinci evsafta olduğuna göre 146 Kooperatifi• tarafından lzmlr plya- tarın plyasayo. çıkanldı~ından ha
kuruşluk müdafaa vergieinin J 00 sasında satışa arzedllmek Uzere gön· herdardı. Hatteı belediye riyasetinden 
kuruşa indirilmeıi icap etmekte derilen ve tamamen saf olduğu ka· ı lstanbul belediyesine gönderilen bir 
olduğundan bu ~uıusta teşebbüs. yıt ve r~klflm edilen yağlann lzmir yazıda lstanbuldan tzmlre mah!Qt 
ler yaptlmaktadır. Diğer taraftan bel~dlyesı tarafından mU.sadere edll· 1 yatttar gönderilmekte olduğu blldlrll-
30 ku.ruş çuval bedelinin tenzi)j diğınl haber vermiştik.. ınlş ve İstanbul belediyesinin nazan 
lazım gelmektedir. Buna göre ek· lznılr belediye klmyahaneslnde ya· ı dikkati celbedılmiştl. 
meğin daha 20 para kadar ucuz· pılan tahlil neticesinde bu yağlann Vaziyet bu şekilde de\'·am eder· 
laıması ihtimal dahilinde görül· mah!Qt olduğu anlaşılmıştır. Beledi· ken, İstanbul belediye!!!. bir kll!mı 
mektedir. ye klmyahaneslndc yapılan tahlilin i ltooperatl! yağlarının lstanbulda sa· 

neticesini gÖ5teren rapor çok şayanı u~nr menediyor ,.e kooperatifin bu 

Büyük Bir Sarnıt". Yapılıyor dikkattir. Bu rapora nazaran latan- yağları Ankaraya gönderiliyor. 
"J bul belediyesi memurlar kooperatifi Ankara belediyesi de tshlfl nettce-

Belediye Sultnnselim camii 
meydanında büyük bir yeraltı sar
nıçı yaptırmağa başlamıııtır. ltfa
iye yangın çıktığında bu sarnıç
tan istifade edecektir. 

damgasını taşıyan bu yağlann son sır.de bu yağların Ankarada ıııatrşını 
bir partinin tahlili neticesinde terki· menediyor. 
hinin yUzde otuzunun su, yUı<}e on İzmir belediyesi esasen tetikte dur 
beşinin sade yağ'ı, kalan kısmının da dug-ıt için bu işi haber alıyor. Koo· 
pamuk yağı vo susam yağı oldug-ıt peratlfin Uç parti yağını mUsadero 
daha başka ecnebi maddeler de kul- ederek tahlil ettiriyor. Belediye kim· 

y • d M y 1 lanıldrğt sabit olmuştur yahanesi her Uç parti yağın, kalltele· 
enı en avna apı ıyor Belediye sıhhat mUdülrUğU, tahlil rl arasında farklar buldufu gibi hep-

Devlet Limanları j~}etmcsi U· 
mum Müdürlüğü Bartın deresin· 
deki imalöthanelerine, mavna 
imali için mühim tniktarda sipariı 
vermi~tir. Bu mavnaların in§ası· 
na bıı.şlanmı§tır. İstanbul limo.nına 
getirtilecek olan bu mavnalar 
limand~i tahmil ve tebliye sıkın
tısını tamamen önlemiş olacaktır. 

Haliç Seferlerini Deniz 
Yolları idare Edecek 

Haliç vapurları haziran bapn· 
da Münakalat Vekaletine geçece
ğinden hu tirket Denizyolları ta· 
rafından idare edilecektir. Haliç. 
teki vapur iskeleleri tamir edile
cek ve sık sık seferler yapılması 
temin edilecektir. 

Haliçte işletilmek üzere Kasım· 
paşa havuzlarında süratli küçüle: 
vapurlar inpsı da dü§üııülmekte
dir. 

Kaıar Peynirinde de ihtikar 
Şehrimizde beyaz ıpeynirden 

sonra tüccar kaşer peynirlerini de 
saklamağa başlamışlardır. Nite
kim Fiyat Mürakabe komiıyonu 
tarafından perakende olarak 90 
kul"U1 fiyat konan kater peyniri· 
nin, toptan 92,5 kurup satıldıiı 
da Belediye İktısat müdürlüğü 
memurları tarafından teabit olun· 
muştur. Bu suretle şehrimizde 
katcr peyniri buhram da başlt. 
mı.§ de!!lektir. 

Yoijuri Flyaff an Neden 
Pahalı? 

Fiyat Mürakabe ıkomisyonu 
Trakyada ıüt 1 1 kurup olduğu
na göre yoğurdun latanbulda 60 
kuru~ satılmasını ihtikar kaıbul 
ederek bu mesele üzerinde de 
esaslı tetkiklere baılamıştır. 

Bir Muhtekir Tevkif Edildi 

Fincancılarda 5 numarada ma. 
nifaturac.ı Hampasoryan, elin<iekı 
• manifaturaları .atmaktan imtina 
ettiğinden hakkında zabıt tutula· 
rak tevkif edi\m.iıtir. 

neticesinde hfl<lls olan vaziyeti ince- sini mahlQt diye satl'1nı menediyor. 
den inceye tetkik ederken belediye Belediye bu defa latanbul beledi
rlyasetı bu yağların İzmlrde satıtJnr yeslne mOracaaUa bu yaflann evsa
menetmlştlr. DUn gelen -400 teneke fı hakkında malQmal lstemiftir. Ge
lstanbul kooperatifi damgalı yağlar lecek eev&ba intizaren de bu yağla
derhal İstanbula iade edilmlfUr. rrn tzmire getirilmesinin önüne ge

Haber aldığımıza göre, tzmlr be- çUmlşlir. 

200 Kiloluk BayariJn 
(;ömlek ve Entarilerini Çalarak 
Kadını Çırçıplak Bırakan Hırsız 

Alnına'' Ben Hırsızım,,dige 
Damga Vuran Eşrefmiş 

Eşref isminde sabıkalı bir genç ı tile karakola kadar gelmesine ve 
geçenlerde alnına kocarnM\ bir ifadesinin ahnmaıına lii«um gÖs· 
«'hırsın damgası bastıktan ıonra termiftir. Fakat Melahatin çıplak
Müddeiumumiliie gelmi§ ve kaı- 1 tır. Sokağa çıkmasına imkan yok
ketini ~ıkarara-k: i tur. KcırmuJ.ardan bulunen rnan-

- insanların iç fenalıkları ve tolar da bu iki yüz kiloluk ihtiya· 
renkleri alınlarından belli olmaz. rırı. sıı:,tına olmuyor. Nihayet Me
Ben. ru?~n. ~ınnz .yaratılmışım. J lahat birbirine eklenen iki peşte· 
Benım ıçmıı kımse bılmez. Ben bu mala sarılmıı ve böylece karakola 
iç hastalığımı dışa vurmak ve gidertık şile.ayetini anlatmııtır. 
hemşerilerimi ıerrimden korumak Bayan Melahat yine pe§temalla 
için alnıma bu damgayı bastım. Müddeiumumiyi ~arııla.mıı ve 
Ben hırsızım, henden çekinsinler.. derdini f(>yle yanmııtır: 
demişti. - ~h bayım §U benim peri,an 

Müddeiumumilik dün Kara· halime bakınız. Sırtıma gıyecek 
gümrükte oturan Bayan Melaha- e~biecm, a~ .. "lla atacak tek lok· 
tin kulübesinde bir keşif yapma} a marn yok .• Bu ne hain hırsızmıt 
lüzum görmÜ.§lÜr. ki kırk yamalı mantoma tene:u.'I 

Melahat iki yüz kiloluk çok etmiş. Eğer inaaflı bir hırsız ol· 
ıi§,nan, altmış yaıında fakir bir ıaydı bu kırık dökük kulübemi ve 
kadındır. Kırk yamalı ibir man· yamalı hırkamı göriince bunlan 
tosile, rine bu ayarda bir göm· almak fÖyle duraun baıucuma beı 
leğinden batka hiç bir ıeyi yok· on para ?a bırakır öyle gider· 
tur. Melahat geçen gün kulübe· di. Şu lıtanbulda benden daha 
sinde uyurken bi.r hırsız pencere· fakir bir adam var mıdır} 
ıinden ginni§ ve l!lantosile göm- Müddeiumumilik tetkikatını bi. 
leğini aşınnı§tır. Melahat uyandı- tirmiı. polis te bu arada hırllZı 
ğı zaman 91rılçıplak denecek bir yakalamtttır. Hırıız da alnına 
halde ortada kalmış ve bağırma· da1-r.:ga vuran Etrefti. Alnında 
ğa baılamıttır. Yoldan geçenler damgatJl olduiu halde ıekiz evden 
derdini ve fikiyetini öğrenerek daha hıreızlık yapmlftı. 
polise halber vermişlerdir. Müddeiumumilik' tahkikatını de 

Polis Mclahatin tikayetçi aıfa· rinleştirmektedir. 

Yapağı 
Kaçakçılığının 
Önüne Geçildi 
Buı deri tüccarları ellerindeki 

derileri, 'yapaiılarile berırber ih· 
raç etmekte ve bu suretle bir ne· 
vi yapağı kaç&kçılıiı y~makta 
idiler. HUktimet böyle kaçakçılı· 
ia meydaa vermemek üzere yeni 
tedbirler almsttır. Alınan bu ted· 
birler arumcla deri atandarclizaa
yon kararı, tüccarların derileri 
yapaiılarile beraber ihraç etme· 
lerine .mlni tetkil etmektedir. 

Tüccarlar ıbu karardan aonra 
derileri yapaiılar~le beraber ah· 
raç edemiyeceklerinden artık ya· 
paiı kaçakçılığı diye bir mesele 
kaW1lamıttır. 

Derilerin ihr~ olunma.ına mü. 
saade verilebilmesi için üzerinde 
ancak '4 santim kadar tüy bulun· 
maaına müsaade verilecejinden, 
ihra.cat yapan tüccarlar eller.inde· 
ki derilerin tÜylerini ke1mek mec. 
buriyetinde kalacaklardır. Bu tak
dirde de harice Çlkarılan tüyler 
eanayide de kullanılamıyacaiın
dan tüccarların ıayet kurnaza 
dütünülmüt hüeleri su.ya dü9ecek· 
tir. 

Haber aldığımıza göre ywban
cı memleketlere ihraç edilmek 
üzere toplanmış bulunan 80 ton 
deri üzerindeki ya.pağılar, bu ka
rar üzerine kaçırılmaktan kurt&• 

nlm11 bulunuyor. 

Teneke ithali için 60 Bin lnsilla 
Lirabk Akreditif 

Memleketin teneke ihtiyacı Ti
caret Vekaleti tuafından lstan· 
bul Mıntaka Ticaret müdürlüğün
den aorulmuttu. Mıntaka Ticaret 
müdürlüiü b_µ ihtiyacı bir rapor· 
la VekAıete ıbildirmif, Ticaret 
V ekileta de teneke iltiyacını te
min için lstanıbul Madeni (§ya 
İdıalitçı.lar Birliiine 60 bin İngi• 
liz liralık bir akreditif açmı,tır. 

Bu akreditifle lngiltereden kül· 
liyetli miktarda teneke aetirtile
cektir. 

lnsılia Miatemlelcelerinden 
Deri ptiriliyor 

Hariçten getirtilecek olan deri.. 
ler için ·n~re.t Vekaleti Deri Jt. 
halatçılar BirliğiJle yeniden akre• 
diti.f açınuttır. ~u akreditif lngil· 
tere !tlÜ&tcmlekelcrinden t{etirti
lecelk deriler için 15 bin lng:iliz 
liralıktır. 

Bu akreditif deri ithalatçıları 
taralfıodan kuLlanılmağa baılan
mıflır. 

Almanyaya Rakı, Votka 
Gönd•dik 

Dün yabancı memleketlere ya. 
pılan ihracatın yekunu 470 bin 
liradır. 

İngiltereye külliyetli miktarda 
tiftilc. ve Almanyaya 8Önderilen 
rakı, tile.ör ve votk! bu maddeler 
piyasalarında hareket yaratmıı· 

• 
tır. 

Yine Peynir lbtiün mı? 
Fiyat Mürakabe komiıyonu son 

günlerde peynir işine ıkartı göıte· 
rilen titizliğe raimen bazı tüccar· 
ların mal sakladıklanm haber al· 
dığından lıtır.nbulda mc:vcut bü· 
tün buzhanelerdeki peynirler 
tetkik edilmekıtedlı • 

Mallan aaklayanlar tiddetle ce
zalandınlacaktır. 

ondan naaıl istifade etmek va· 
ziyetinde kaldığını ilerde görece· 
p. 

yine bu odada kendimi bir misafir 1&D1yo.-. 
dom. Da,·etıılz gelen ,.e pek lstenllmlyen bir 
mbıaflr ... El1n hanımının o<lasına kadar so

kulmuş olan sayı11ız bir mbaflr .... ÜZÜNTÜ 
- ipe Ya&alı- DeclL Ne slbel ,atü, cJe. 

tD mlf 

Kolağası Halil Bey, evvela Nu 
rinin Tun usa hareketini münasip 
ıördüğünden, orada Eyfel kule· 
ıine çıktıktan, bazı müzeleri gez· 
dile.ten ve dürbün, yağmurluk, el· 
bile ve 6aire tedariklerde bulun· 
duktan sonra 2 3 ikinciteşrinde 
Pariaten trenle aynlarak ertesi 
aünü Marıilyaya varmıştı. Ayni 
ıünde de Tunusa vapurla yollan. 

~ftı. 
Nuri. Manil:yada, Tun usa git· 

mek için vapur acentesi ararken 
önüne bir İtalyan çıkarak onu a· 
centeye ~ötürmüıtü. Bu ltalyan 
Nuriye nereye gideceğini sorma· 
iı ihmal etmemig, fakat Nuri ona 
Cezayire gideceğini söyliyerek 
atlatmııtı. 

Nuri Manashrda, ukeri rüşti-
ye mektebinde okurken bir Fran· 
ıız (F rer) papasından fransızea 
ders ald.ğı ve üstelik askeri ida
diyede ve harbiyede mecburi 
fransızca okutulduğu için fransız
ca anlayıp söylüyordu. Alman
cası da vardı. Zaten Avusturya 
... iyade atH' mektebine gidebil
mek için müaabakır.yı ona kazan· 
dıran bir amil de dil bilgisi idi. 

Mareiiya~. Cezayirle T wwsa 

Bacaldaronın tltredlj1nl birdenbire hisset
tim. Artık daha fazla ayakta duramıyacak
tun. Tu\•alet maauınm üzerindeki )'UVU'· 

lak l!ikemleye oturdum. Misis Danven: 
Onun oda8ı şatonun en güzel odaeıdır. De· 

dlji zaman mllbalAca etmemiıtL Oldden çok 
gttzel bir oda idi. Oymalı ta,·aaı, mermer· 
ocatı, yaldızlı kapıılle pek ze,.·kU diifea
mll}tl. El}yalana ber biri birer lu)"Dletll par· 
ça idi. 

Bu ctlul te:Yler kqke benim olsır.ydı ! .. Fa· 
kat bu odadaki her şey onundu. Masanın 

üzerindeki fırçalara dokundum içlerinden 
bir tanft!I daha eski idi. Dalma öyle detil 
miydi 'l :t"ırtalann bir taneııl daha çok kulla
nılır. Aynaya baktım. Dümdüz ve l!lert saç· 
lanmın çerçe,·eledlğl yttznm ae kadar ince 
\"e sarı ldL 

Yerhnden kalktım ıııabahlığın durduğu ye· 
re kadar glttbn. Terlikleri elime alıp bak· 
tım. Sonra tekrar yatafa yaklaşarak ır.yaku· 
cunda duran ka),.I ren{llnde ,.e bir kelebek 
kanadım andıran ıecelltt elime aldun. Ya
nafıma kadar .l'ÖtUrdilm, buz gibi idi. Bur
numa ıtızeı bir koku geldi: Beyaz 11tinblll 
kokuau.- Hemen tekrar tte\'Jlrip )'el'lne bı· 

rıaldun. Bu cecellk kullanılmış ve bnruşmuş· 
tu. Son giydiği ıtlnden beri onu lltWememlş
lenli. 

-40- ç.._, aR•ı - A. E. T ..... 

Yatak oclumclan çdap yeril dolaplan o
lan ktıçtlk odaya geldim. Dolaplarnl birisi• 
nln kır.pasını açtmı. Elbl8e dolu idi. Telll ve 
~akll bir gece elblM&laln pmltm ~l 
kamaştırdı· Hemen dolap bpıınm Jııapednn 

'e tekrar yatak odasına pldlm. Arlaunda 
bir ır.yak HSI duymlllftum, blıfDm ~virdim: 
Misis Dannrs karfnnda dıırayonlu. Ylblln
dekl prlp ve hırçın bir ne,eatn panltdanDI 
görttyordom. Hayatımda bu IDAnAyt ne ka
dar zaman geç8e unutmama lmkin yoktur, 
çok korktum. t'akat belU etmemete tabt1-
yordum. 

Bana sordu: 
- Bir ~y mi aradınız, efendim f. 
Ben ce,-ap ,·ermek istedim fakat çellele· 

rlm titriyordu. 
- Kendinizi pllba pek iyi bl8ıletmlyorsu

rıu:r:. 

Diyerek: yanıma 1a1da9ta. Eter bana do
kunsaydı mutlaka cm,tıp baydırdnn. Yttzll· 
me t!otnı plen sıcak nefesini clayayordum. 

- Bir şeytm yok •• DtyebDdlm. Demin bah 
&ede iken paMadana blrlabdn açlk oldqtl· 

............ ..u ettim, ............ pi· 
ma,tma. 

- Gidip ,...,... bpMaJllD efendim. di

ye ,..-nc1a -khfk 1111' .............. 
•llnl ederek ...... ,....... ..... 

- .................... de4L llea ller 
tarafı ada ada lmpu', lyle çdmrml. Falcat 
ılz nlçla ]lllllml1I ......_ e4lJ9IWD1IL dla 

odayı sinneJ'I -- eWmıt ...... - 0-
lurf Bana balltl llylemlf olu.)'4nus lbe ller 
tarafı çoktan pdrlrdlnı. 

Oradan ~ 19t.edlm fakat llareket et
meme lmkAa J'okta. Kadua .a.lae de9am e
diyordu: 

- Mademki ...... ,. pldlalz. llbıe ller .... 
yt slete~ Kim Mir laı.o _ ...... ba· 

nu merak edlJ'ordaeaz. detD mi f Fakat aor. 
maya ceaaret etemı,..,.ımnaz. Barut .. to
nun en glizel odur... Hiç ba luMlu' ıhel o· 
ela sördttnh mtl t 

Kohnnclan tatarak J&taia dofra ,....... 
tllnln tem ... beni fena ıhdrlelldlrlyonla. Be
ni korllataa. lrldHen J&Taf ve atır l»lr "9· 
leı 

1flemell UrttillhaO örtüyoram. Bu öı1tb11 
ı,:ok aeYerdL Gecellilnl ıördthıüz mtl t Ta·· 
tuıu: Ne )'1llD1lfllk ipek.. Son slJdltl se
cedea IODra yıkamadım. 

O pr.e oda ybae böyle ftr.eimlf*l, Süab
lıtr, terlDderl. peellll bl)'leee oma beldl7or
da. Fakat plmedl- llofalda o ...,._ 

1111' dalla haraya gelemedL 
Oda~ vardı. Fllbt .......... 

dt.ble ........ etmemi l9terdlm: dllo ldmle 

...m llbl bUa belıem170r, l>lımtf, clerdl.ıt 

l!lüühfl sBıdtlntlz mtı f Ne bdar' ..._ 

Çok boylu ldL 8olU'a terlllderl eok ._. 
Ba bdar bo)ia ..... ba derecıe klclk .. 
yak pek -41rdir. 

Tekrar 1'eal kobımdaa lataıak twmı1et ... 

...... dotra .urtUdedl: 

- Fırçalan ai'rdlab mtlf Altm " ft!· 

4191- 0n1ar1 cıa ~ ..... Olclata cı111 hl· 
raldmı. Her akf&lll aaçlır.nnı bea ~ 

cimi. 
Yirmi dakika _.madaa fırçalardun. Pi

ni pml ipek gibi klvıreık lll7ab e.ç1u1 var

da. llaua kOCMI ~Mister llab .... 

dmln 611üne Plfyor: EUnde ~ stUerek 
lleıteli n.,.ell kOnlllfUl'lardı. 0 UlllaD Çok feD 

lıdl - gillmll. 
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Lüküs Hayat 
Belki haberiniz vardırı ~ 

tİyatroıu, komedi ve ._ _. 
ımılan aalonlarm~aki, ÖD ili.., 
ra koltuklann fiyatları IO t/I 
l'Uflan 75 kurup çık....-k 
bir karar verilmİf. .. 

Böylelikle fiyatına ya.il • 
ilave eden Şehir tiye~. 
Fiyat Mürakabe komia17 
)'ibde elli kazançla• mal -_.. 
müaaadeıi alabilen lüldil _...,. 
ular ıaruına ıeçmİf oluJGllt lılt 

Hiç olmaza bu ili•:-~ 
latmı artiat muılann• 
lw do h.U.• do utiotlorl ~ 
lUka Şehir tiyatro.UIUlll 
ıinde (Lüküı Hayatı) 

tan kurtaraak. ""' 

- ~ 
Göaümüz aydın! ~ 

demir fabrikası çivi ~ 
batlayacakmıt. Artık, A; 
dan «çivi ıelıin• diye, 
mia yolda kahmayac:ak. 

Fakat, yerli çivı1er • 
aüriildüktea sonra da, .. 
ün yapanlar oluna, 
kullandıkları, bu yerli fiil 
duvara çivilenmelidir J ••• 

Ne 

Suat Derviı: 
«- Halbuki bir 

gibi batımızı kuma 
mize hakikatlere 
ürkmeaek ve hakikatle 
ğını mehmaimün 
~edbirJer almağa gayret 
daha doiru olmaz mı?» 

Bence baıanı kuma 
hakikatlere bakmaktan 
lann bahsini etmesek 
Belki bu aU'ada Amerika 
hale düpnÜf develnitları 
kendilerine abrlar. 

Şebabeddin UZUN 

Maarif Haqerleri· 

MuallL.larin Maafl" 
Y ~pı lacak Zam 

Maarif müdiriyeti 940 
de zam görmesi takaniir 
muallimlerin listesini h 
hr. Listede 5 5 muallimİJI 
vardır; liste tasdik edilın• 
re Vekalete gönderiıecek~ * Maarif rnüdir yeti 9• 
nesinde maaılarına zam 
calt muaııimıenn isiml eriıd 
etmeğe başlamıttır. Tesbit 
yeti önümüzdeki tatile ak 
vam edecek ve hazırlan 
dem zammı cetveli, EylG 
teber oLmak üızere Maarif 
Jetine gönderilecek.tir. * Köylerden eğitmen 
memur edilen ilk tedri.lat 
fettiıleri vazifelerini tbitit• 
tanbula dönmiiıler ve 
eğitmenlerin isimlerini 
müdiriyetine bildirmiılera 

---o>----~ 
Halk Pariisinin 
Dün gece Takıim 

bahçesinde Cumıhuriy~t ti 
tisi İstanbul merkezi tar 
ıehrimizdeki Halkevleri 
balo vuilmiftir. Baloda V 
fi Kırdar, Parti Bafkanı R 
maroğlu ve Halkevleri r 
diier bir takım güzide J 

lunmuıtur. 

İlltanbUl beledlyeai 1a _ı1. 
berlerlnl •ıhhl bakımdan il"': 

1Urette kontrole bqla.m~· 
belediye tallmatnamcstne 
halde g&1Uen berber dllk 
kmda kanuni muamele 
dır. 

2 MART 941 
PAZAB 

AY:I • Gtl'N: 11 • s-"' 
&UMI: 1836 - şuBA'l'S 
HtCRt: 1860 - sı;Fd' 
V AKIT ZAVALI 

·-- -
GÜNEŞ: 7,33 
öGLE: 13,27 
lKtNDt 16,35 
AKŞAM: 19,01 
YATSI: 20,80 
tMBAK: 45' 
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MÜSABAKAMIZ 
Mh .. , ....... m•ıWI ......... ...-.....w ...... iilabaJranu çok ....... ..... ... IMri otm erk.._....- li,..ktır? 
rıe.~~~ıflaruu venneie batlad ...... olasah -t=:- ,t ... cUr? 
·-..i auınarab ır..ı. ....... ·-=-- _... .. 

Af üsab k -1 ti ~'- için Her Gün Bu Sayfanın Alhnda 
aamızaıraa .. S Neşr d v• • K nları Kesuıek ve Musabaka onunda 

30 Ke ecegımB~z Aupaoda Reylerinizle Birlikte Gazetemiıe 
uponu ır r 

! 0 l\~i;f~(BAHISLEA..1 . A l m a n ) a 
1 

-- J Bulgarıstanın 
Bir Afr ·k i' - ı ' Mihvere iltihakı 

1 a v enı' bir v· .... ayana ıorupne. 

H b 
ıi Bulıari&tanm Mihvere 

81 İ De iltih~ ile neticelendi. Bula_ar 
Harıcl)'e Nazın Filof, dün Vi· 

Gl.,J.ŞJ•rler mı• ? )'&na~ Alınan Hariciye Nuın von Ri;bbentrop ile bu caııl.ı· 
maya» unu elti. 

Siyasi icmal 

Göndermek Kifi:lir. 
.. °'- l1ln Bira De bir .... lılr ...................... .... 
ı •. Cl'i(ek ı.ruı , __ ____.... .... .. ... - ............ ~ 

WJmı WINO llMlalıc1akl teWdd 
"' 11$'filwl Wlımlt elaeUtır. B inga~inin 250 kilometn 

cenubunda. l ncıiliz zırlr 
kıtalarının ön müfrczeıile çarpı. 
ıan bazı savaı arabalarının Al· 
man ordusuna ait olduiunu f. 
taly~~nlar ve Almanlar resmi 
teb!~lerile diinyaya yaydılar. 
Jnaılıı:ler de bunların Alman ol. 
maaı ~uhtemel bulunduğundan 
bahsettıler. Bu bir kaç ara.ba· 
ıun Alman olup olmam .. ı o ka
dar mühim dejildiır. Ancak bu 
yayı.mm maksadı timali Afrika· 
ya A~an katalarının ııelmif bu
lun?~unu ve bu cephcd_, de 
Jnaüızlerle boy ökütmeie 0 . 
~ar vcrdiiini cihana il&n oldu· 
i1Jndan .bu bakımdan t.lhemmi· 
yetlidü-. 

Bir kaç ay evvel Almanyanuı 
Romanya ve MacariManı. im&a. 
ladıaı •.Yııi tekildeki veaikalara 
k~llandıgımız tabirle buna da 
bw anlatmadan aiyade bir «İm· 
aalafma» ~emek ~ doiru o· 
lacak.. Zar~ Bu!ıw&awur.da 

- &aoatkir ~-~ ......................... .....,, 
1'4li~ BamJa1a,.,........ ........ .,... .. , .... .... 
~ talip kadm ve _. _. _.. ,-..,.... 1ı1r ..,. ..-
'-bibi• iter reemla aı._. ..- _.... ...,.,... ........ .. 
~ hallnl ve ...naran 7fr 

111
....-a ~ bir tetblllll _. 

•lıQı St& ele her 11b1 lıD re- ile* ,.,._ .. .., 4*tir· Çlblll8 
aı ~ kupoııumazla Nral*' ~ nı··---ır .. ._ blDJeftlf ..,.._ ..... 

l!ktara e11telderl•la bcı9a fhml· 
yecekUr. Her sııtt ~ Yere

eellll9 .,.,,, ......,...... """117-
,.... ...... olft ~ ....... 
....- v.ueeelr*lr. Otılla cın ..._ 
rtncle • telr tam .-ra alanlar 
arasında zenıt• :mtlkAtaUar teni 

. ~lil\:ere, Alınanyanın tu1ikı 
ile ıirdıai atikiu'dar. 
B_ulaar11taıun Mihver. iltilaa· 

kı, aylarca önce bckleniyord&1. 
~lrnanya Romanya Uc 7a.pbia 
imaalatmadan ve Macarİelanla 
remıen üçlü miMka ıirifinden 
10ara ııranm Bulsarie&ana -ı. 

p llaklry&cakamız. __.,- ~ lcıln 

O&az ıt.clıa, otm erkek ..-ı· rai' .............. 

Mosabakamızın 15 O 
A]tınc:ıhiı kazanan ÜC kiti

BirincilJii ka~ana: ar _. Siıer likör &akanı. 
IGka red10. '~ y edincillii kanaaa b., ki· 

llcinc.iliii kuanu iki kili- .ive: Birer vuo. 
~eı Birer P1 .U.. r-< Sekizinciliii kuuan boı 
,_ ~ncülüi6 kaun•a iki kifiy•: Beyoilu eineaıalan 
oıı:ifiye: Dır. kol _.ti. için albtu biMt. 

DördOneülllfü kazanan tkt Dokozuıteuluiu kuaııan 
ltiıiye: Birer ..rM çant-- bet kiti,)'•: Birer mür.&kepli 

Beıinciliii kazane,a iki kiti- kaOnlem. kıiu k.Na•n Met 

eıtecetfs. 

Hediyesi 
kifiye: Birer kravat. 

On hlrindliii kazanan ,,.di 

kifiye: Birer ipek çorJp. 

On ildnciliii kazanan on 

kifiye: fkiter iyi cinı mendil. 

On üçüncüden yüzüncüye 

kadar kaıanacak olanlara 
aıaiıdalı:i tcaelli hediyeleri 

Yorilecoktir. 
Ye: Pir• kadm el çuı... unc:a 

TlllLLI BIDIYILIBI: 

Kim Kimle EvlenmeU? 
Gerek Mektupla, Gerek Telefonla ve Hatta Matbaamıza 
Kadar Zahmet Suretiyle Müracaatta Bulunan Okuyucula
nmızdan Bir Kısmının Dünkü Sayımızı Tedarik Edeme .. 
diklerini Öğreniyoruz. Gösteri 1 en Alakaya Bir Şükran 
Mukabelesi O:arak Müsabakamızın Düne Ait Resi:nleriyle 
Kuponunu Bir Defaya Mnhsus Olarak Bug~nün Resimleri 

Ve Kuponuyla Birlikte Tekrar Dercediyöruz 

1 

Bayan Mefkure Uçan 
Üniversiteden bir sene evvel mezun. 

26 yaşında. Şimdi bir müessesede çalı· 
§ıyor. Ev işi bilmez, hoppa. dans merak· 
lı~ıdır, Çec;eron bir ennesinden başka 
kırnsesi voktur. 

.. . 

Bay Meftun Dunılmuı 

ko;2 Ye§ındeı. l~ güç sahibi de_ğil. barı· 
jı. 6 on bin lirası var. Oeh~etlı çapkın. 
ıtı d f d' . 
t
. e o evlenip ayrılmı§· Ken ı rıvaye· 
ırıe .. d r 

Bay Selim Sessiz 
Mütekait memurlardan 60 yaşında, sa" 
kin, sessiz, kendi halinde bir adamdır. 
Çiçek bo]Uğudur. Ölen karısından 1 O 
ve 12 ya§ında iki çocuğu ile Cihangirde 
l • , 1 - •• .. 1 -6-W .. ,.- ... _.. ...~. 

2 

'\ 

Bay•n LSmTa Çevtkel 

27 ye~ında bankada daktilodur. Gü· 
~eldir. Fransızca, ingiliıc;e bilir, iki defo 
nİianlenmı~. fak at ~~loşamodığı ~ç.in 
evlenmefTlittir. Kındısı hırçın ve tıtız, 

rf gore §İmdi artık maceraler en e 1• 
ı, ~hı ... G'"' çekmiı. 

Valaıun Müaabaka Kupona 
1 J J1_v_.tanın_M_..,_ .... "_· Kupona __ 2--.-.J 

fokot oğırbaılı bir kızdır. 

Vakıa Almanlar iatul.rM bu
raya da uker ıetirip lnai.lizlerle 
~vatrnaları gayrimümkün de· 
gıldır. Fakat ac.O. biznt Al· 
m~nlar böyle 00 ıcyi i.terler 
~ı~ İıte burası cidden ıijpiıeli· 
dır, Neden~ Hep biıUkte tetkik 
edelim: 

~~r defa kim ne derae deain 
lft8ılız adaları aapeajlaın durur
ken ı~ali Afrik!da kuanıla· 
cak bır zaferin bu harbin neti· 
cui \&zerinde büyük teıiri ola· 
1!1u. İ~c ~izzat lncilizler ,._'il&· 
la ve prkı Afrikada ina.nılma
yacak zaferler kazandılar ve fa· 
kat neticei kat'iyeyi elde ede
mediler. Bu zaferi Jtalyanlar 
kazanmıı olaaydı lncilizler güç 
durwna düıerlerdi ama, hiç bir 
~it ~.demezlerdi. Arcak 
bar lngılaın bana eoğukkanlı
lıkla ifade ettiği g~i abluka hat 
~· Ümiııbumunun timalinde~ 
mı: yok.sa cenuhunda.n mı geçi
relUQ dıyc dütilnürlerdi. lıtn en 
can alacak noktası bu. 

ikincisi Afrika cephesi aı: asker 
ve fakat çok malzeme ile kaza
nılan harelere sahne olur. Al
manların çok asker ve fakat az 

Afrika.dairi ı...,.,.torluk bnetlerine ~ 
Rodea,,ab aak.-lw ed• 

ı------~--------

Yazan: 
M. leYld Yazman 

malzeme ile zafer kazanmak 
prenti.Pi burada aölunez. Bınaen. 
aleyh harıbin karakteri babının· 
dan da bu sahne Almanlardan 
ziyade lnailizlcre müsaittir. 

.• Nihayet . Afri.kaya geçmek 
ıç.ın Akdcnızi aşmak lazımdır. 
Bu denizde ise ne.g.ari olarak Al· 
manların hilcim olmadıkları ve 
olamayacalcları söylcnd>ilir. Ka. 
çamak nakliyat, çok pahalı olan 
hava nakliyatile Afrikada bır 
cepheyi bcsiemek mümkün de
ğel~ir. Kafa motörlı.i naklıyeye 
malik çlamadığı için Süvcy§e 
kartı berekete gcçcm~·cn hal· 
yan-ların akrbetıne uiramak ıh· 
timali Almanlar içın de varıddır 
Suıuz çöl, kı~ın lcum büyük or: 
du kütlelerini mahvederken bun
ların ceıur veya koıkak olduk
larını di.ı~ünmcz. 

H ele.· ıon muazzam zafer· 
. • lerınden ıonra lnailizleri 
awalı ve ıarld Afrikadan IÖ· 

küp atmanın imkanı kalmamıı
tır. Bilakis İngiliz ordusu Bin
gazi ~e. Moıadi§u'ya karıı yap· 
tığı gıbı muazz.am bir iki hamle 
daha yapana İtalyanları kısa bir 

zamanda ıüpürerok ~amen diji aöriilüyordu. .-
eeri>e1t •alabilir. • .Fakat, Bulpriatanın millvere 

Alınanyadan burada bir ıürü ilt~nı ıeciktiren bir tok a-
ha~a ve kara kuvveti ıetirerek ~er oldu. Balkanlarda Mibve. 
~a~lam kaynaklara rnalik olma- "!' askeri bir totebbWü mağlu· 
ıgı bu yerde ve f cna oerait al- bıyelle neticelendi ve bu auretle 

; 1n?a ~arbetırnek biuat Jnıili.ı· mihverin ıiyasi nüfuzu da Ar-
erın CK.mc~ine yağ sürmek de- navutluk dağlaruun aarp kaya-

mektlr. Çünkü lngilizler de Al- larmda parçalandı. Bulaarlann 
man merkezi aıkletınj kendi a· eskidenberi kendilerine •a ya: 
daları karııaın<lan batka ye.rler kın haricı devlet bildikleri Slav-
çekmek isterler. e hk kardeıleri Sov1etler Biri.itine 

Hul&ea bir Afriıka haııbi Al- nazarlannı çevirmiı olmalan da 
manlar içm karlı olamaz. Acele B.alkanlara batka nüfuzlann hi· 
acele bunu dünyaya yaymalarm- ki'!' olmata baıladığanı İfaret 
d.a~ .d~ anlaoılıyor ki maksat in- edıyordu. 
sılızıenn burada boı Jcalan ord J~iiliz ~akeri kuvvetlerinin fi. 
sunu bu mıntakaya bağlamak u. malı tarkı Afrikada ltalyaya 
buna ümit bağlayacak lara hay:j karıı kuandıldan .zaferler de 
sukutu hıssıni vermektir. Yoksa f&l'ki Akdenizde lngiiiz QÜfuzu-
~lmanlar ciddi olarak buraya nu teyit ve takviye etmiı, dijer 
hır ordu göndermif olsalardı taraftan da Mihverin ıiyui nil· 
(ufak birlikler muhtelif .maksat- ~zunu ~elki yandan ful. dü-
lar altı~a ıönderilebilir) bu- ıuren bır darbe indirmitli. Bu 
nunla. ~ır baskın lesin elde et- ıureUe, lnıi!iz nilfuzunua Bal-
~ck ıç.ın ıon dalcihya Jcadar ~nlar ih~rindc de yeni bir tesir 
bızz.al kendileri auıar ve bunu ~~ıtermeaı pek tabii bar netice 
herkesten eızlcrlerdi ıdı. 

N 
. 

elice olarak Almanların J. Almanya, Iİyui emellerinin 
t~!_yaya ve Akdeniı. sahilindeki yeni bir 1ıayesini tqkil eden 
dııer momlekellcre yerleıip ha- B!1l~ariıtana baıka nüfuzların 
v~ kuvvcılerile bir Akdeniz har- bikım olutun~ endife ile karfalı
bı yapmaları anlaıılabilir. Fakat yordu, Bulıarutanı, yeni bir u-
kar~ ordularını büyük mikyasta keri harekata mebde olarak bile 
Afrikaya geçirerek harbe giri~- almasa, bu memleket Almanya 
meleri pek diltünülemeı.. için ıa<tece iktısadi bakımdan da 

lazımdı. Vala&, Buluarir.lanın 

1 
Fikir ve E dehigat j ::;~:i~.:!:n~~ 

80 

,..:; _ malumdur. Fakat, Alman:ra, it-
aali veya hakimiyeti albndaki N 

8
m

1 
k K e I C . . memleketlerde yalnıa oraların ma , &mıyetrn Bir Mahsulu"du"r ~!:rid~tif:desi:-;~k,:ııi:~ı:~ 

~amakta, bu faaliyete kendi ih. 

Necip Fazıl Kısa Küreğin Eserine Dair jkincı'T - k'f !::'eiS:~~.· ıöre istikamet ver-

G
ecen rn&kalem13de, Necip Fa- -" f Almanyanın Balkanlarda ken 
tmın bu kitabını dolduran y lnklfat hızı veren bir hayat t diline bir cephe açmak macera-

J'Blllıf tıWcflmltrtnin Juamen mev- 8Z8fi : lllle kartıl•fftllf detUd!r.> ar- aına atılmaktan çekineceti dU-

suuna dair klfl malCmatı olmadı· M WP r P" a u J 1mJ ıünülüne, bugiln, Bulearittanla tından. kıamen de okuduğunu iyi • a.I~ MIU1I 1 n en bult tarltl tetkik· yaphiı imzalatma üzerine, bu 

nl 

erini dellllerlle -+a ---mlek t" b' - -•- • b 1
-<!. 

a amadıgından ve izahlar yapar- nıaktır A b o .... ya koy- ...... e ı ır aaaerı are-tm-
ken tarihi realiteye biç dikkat et· lerde, aramak lAzımdır. Hele Na- lln aoİ :: a NOcip Fazıl, Kema- dan ziyade ilctısadi ihtiyaçların-
mlyerek tanta&iSine kapıldıflndllh mık Kemal flbl, esu deha.sa, hartc· veren ~at ~bir 1nldp.t hızı da kullanmak ea7eaito kendi 
ileri geldlflnl - yer darlı&l dolayı· ten aldığı fikirleri gtytnmekten ve nı h&n&i h karfılqtnadıl'!- idaresi altına almak İltereceii 
IJll• ancak d!!rt bef mllal ne - göa- onlan daha parlak gııetennekten narak 8 ., lUyuauaı teUclklertne daya. kabul edilebilir. Esaıcn, Alman-

t lba t 
vy or? Bu ""•'! it 'va B lk 1 d k • b' 

ermlfUk. Ol<uyı.ıeuların arzusu tl· re olan bir faluılyetl izah için bir fey midi ., .... apakJı J nın a an ar a aı erı ar 
Mrtne bunu blru daha devam el- mlkroskOba bakmak hayli dalllet ıımıa, emkl :v~ Yokaa bUyQk mıau- barekita ıiriımeıine kartı koya. 
tlrecıfi•· olur. Namık Kemal terdlyetınden mel<An !Yalar, mı.1111 cTayyı cak kuvvet Buleariatan delildi 

zl d 
> ve ct.ayyı ---- L: b ml-'- • A ı - Diğer biyograflarla beraber ya e ccmlyclln mahsullldUr. On- mi bu haklk -· ... •> ederek ..., u mc caetin 1manya 

fakat onlardan daha fazla bir gay- da dıfa irca olunamıyacak pek u Bla dUnyevtl atı lteffetmlflerdlr? önünde tamamilo boyun eimeıi 
reUe, Neolp I< .. aaıı da, Namık Ke- fey vardır. KcmaJI, mQ.,bet metod- Yonız· 1.,,.3 or tarihten f\UIU 6frent üzerine Balkanlarda Almanyaya 

Un1 
la izah ed k ' °" yalında Ruaı O l ld ı:... d" ·· lim. Ba 

malin 4&h1lye aoyu ile tuha ece vesikalar da meb- Jı lmparato 1 ar, sman· yo açı ı •• nı uıune 1-
çalışmaktadır. HUknlU fll: cTopal ııuldUr. Fakat nedense, bu flmdlye açmışlar bl~hutuna kal'fı bir harp kan ıutbunu koruyan Türk • 1n-
Osman Pafadaft Namık Kemale kadar yapılmadı: Namık Kemal hA da celin' d!!ğ~ssa Rumcıı ııahasın- ıiliz anlaımaaınm iki lfÜn evvel 
dofru gelen aeclye g'l'aflkyaaına lA mllolojlk blr faluılyet hU,1yetJ trc dcnUon bir meler olmuş. Silis· Ankarada yeni bir takviye W
gllre, Namık Kemaldeki fht~amh taşımaktadır. lerl f&Ya h Yerde Osmanlı aaker mut olma11 anutulmayaaık nolc· 
fikir ve hamle nıhunun, Topal Os· II - Kemalin, divan tllrlorlnl, göstermlf~ı ~et kahramanlıklar talardan biridir. 
man Paftlyla Ratlp Ahmet Pata eskt falrlerden kopya •ttlflnl .._ Jılara kad::·vanı~Uft fllnJ Avrupa. Vahdet GOLTEKİN 
da blru tecelli tıder gibi olup Şem· bat s Hart, TUrkt. , ış <Bıv. Angelı------------
Mddln Be1 d• Jca)'bolduğunu, Mua- çln, gQya Jcendl tetkiki ola• pdm tercu!:S~e Tanzimat Ali Re- lıyarak btltUn muleberanını hlc

byarak bUtUn mut.eberanmı hecva 
~etti. (İbrah1mtn Mahmut Kemal, 
son asır TUrk talrlerl, S 820·821). 
Sonra eeklz yatında ilk 1LfkJ tal· 
tığını eOyllyen <Muhabbet maka· 
lesinde) Namık Kemal, 18 yaşında 
Sotyada evlendi. Erken evlenmesi 
eski Adet neticesi mtdlr, değil mi· 
dlr bllmlyonız. ll'akat tatanbulda 
C\1nl barkını ihmal edecek kadar 
meyhane ve 114k ~-tinde kOflln Ke
malin ergenlik çatında Sotyada 
Bulgar lmlarne utak tefek mace
ralar geçirdiği bile tasavvur oluna· 
bilir. 

t.ata Al!rm Be:rde de uzak ve muğ· rak latlfhıt ettJft misallere kadar bu emnad&, 13 • 'ı:· 106 - 107) . Ve 
Wc bir lfllb 1llalcrerek birden bire Sadettin Nll1;heUn Namık Kemal nan Namık K yqlarında bulu• 
NanuJc Kemalde flflurdJlw kabul ktta.bını ttıketen Necip Fazıl, uıı lan dedesi A=~UfSotya valisi o
edeblllris.> kaynağının bazı yerlerini doğru nında bulunm Pqanm )'a• 

Nmclp Fasıl• göre, Namık Ke- dUrtıat kopya !bile edememlf. :Bakm kın ecdaU akta idi. Kemaun ya. 
malin ilk b&ba ctıddl Rumdur n- ne diyor: Kemal «orada Valde rtış- Pllfa daht:dan mQderrıa Osman 
ya ftum km'ftalldır. o halde Na- tlyealne nakledildi. Bu mektepte erlikler &aman SUiatlred• 
mık Kemalin dehUml Rum kanın· de ancak Uç sene okuyabUen Na- den dl l'Ö8t.nn1f, halt& bu ,o. 
da aramalıdır. Buna mukabil, ko- mık Kemal ... > ve iki aatrr sonra pa falı ona «Rumeli •YaleU> 
yu Arnavut olan anneıılnln, anne türar: clfte Namık Kemalin bU· nı vermı,u. (SadetUn Ntllbet, Na
b&baatlm ve nln•lnln te.lrlert ol• tUn mektep hayatı, yalnız ilk lah· mık Kemal, S 13). OUnQn ltabra-
nladJlml llSytOyor. CS 17 - 18) .U d""9lne 1nhllar etmek tartıle, manhk lfttnkabelatlle. tarth1n k 

Necip ruıı biyolojisine gfJre, ya• Ü9 dört ııeneyi ancak buluyor.> dJalne Pek )'a)cnı kahramanlık :: 
Jan " balll kanM dalla bUllm Halbuki bUtlln kay0aklar, Kemalin k&yelert fenç Namık Kemalde, her 
cdaMll J&mndJ. lonra Namık Xe- cdart ~ ay Beyazıt ?Uftt1ellne halde flddeuı heyecanlar uyandır-
mal on altı yaf11la b4ar bu ~ birkaç ay Valde mektebine devam llUf Olacak " ona. yıllarca eonra, 
navut ocatznm içinde terbiye ,o- eylemiş> oldufunu kab\11 ederler. «Yatan yahut auıatn> adlı lr 
ro,or: batta T&rSlll Harabatta bit- Bu huauata en emin kaynak olan dl bantında da demnd• de w: 
sat ben ArııawdUm dl10r: oa:r- :Ebilulyanın cKemal> kitabmda da hl' koparan Meri y&lldn'lacak 
ret meemuasmda H Tmnrnwı cıaot bu böyledir. Mamllc Kemale dair 
Nuınara 27) çıkan bir tenkidinde. uydurma feylerln elcHriııt, onun 
ırıefbur cVatan yahut SUlalrt> pi• moktepto okumadan nasıl adam 
yesl kahrtmanlannın halla Ama· oıctutunu !sah etmekten çıkmııttır. 
.ut Olduklannı .OylUyor, raka\ Necip Fazıl eter, Namık Kemali 
nedense. Necip Fazıl Rum kanını d}ç dert> ııene okutan bu cömert 
daha mQemelr buluyor. hntumı lsbat cdeblllrst', Rum kıın

ları karıftmnaktan daha mO&bct 

B 
tM ,ere. Namık Kenıaıtn bir 1f yaprnıf olur. 
blldllfmlz fahaiJeU, hiç bir m - Kitabının 26 mcı sayta-

f9ktl4e. 901'1 Ue Sah edUem ... 11:• unda, Necip Fuıl fÖYI• di)"Ol': 
deblyat tarihinin buf(ln kabul et- c.Btı hAdl8elt1rl konl'll &lçQmUI tein· 
Ult usul rnUlbet tuihi:UlkUr. O de t.artıfmuadan v. hUIUlt tetıdk
Jaaklt Naaıdl sam.un ~wun la1llllaten otrtnlJOl'Ull ld Namık 
teklmWllnll adım adını dıf teatr- Kemal, Sofyada kendisine yeni blr 

K :ıan daba ..,.cı. payt. 
h ta ;vakm, daha canlı \•e 
tn~~keUı olan Botya. Namık Ke

., • detfflklikler yapmaz olur 
:u · NPnıık l{emal orada rUıpde er

• orada Arapça, Acemce öğrendi 
orada k•ndıtıne «Namık) ma"'•--r ' 
veren ıwı...., nı 

• 9&Manmın methur tabi bek-
~ Etrer ~yla t&ntftl, Kemali 
1 bula r-1dlf1 ll&man eMlbnenl 

tuerl taırlertnı tanıtan bU J!lftef 
~y(lı •• thtıl'l\&J Kemale tuav
k flldrlertnl Uk Afllayan odur. 
emaı. Sotyada daha b~ lfler 

ı&'d11. cDeıtaaı murabbaı Sotya> 

J!:llmlzde tazla vesilem olmadıttn
dan bu kadannı farzetmekten çe
ktnmemlz l!:ı:nn . 

Fakat tam kanınm kaynal!ığt 
ç&#da, blltUn hayatmda gtlrtlld(JIQ 
11ıere al!kut dı,a moteveoclh otan 
Namık Kemalin. h!dlseler ve yeni 
manıaralarla dolu Sotya muhitin
de, ke1kln intibalar aldıfı ve de-

~ftllf muhakkaktır. 

Necip Fuılm hataları bu ııor 

ısaydıklarnnaıla dahl tUkenmı, de· 
ıtldlr. Bununla berabv Nectp Fa. 
alın kttabr, hOkOm vennentn cotc 
kolay. tahkik etmenha ise peıc i<lc 
oldutu huausunda ibret olmak ba
kımından yine faydalıdır. 

M. KAf'LAN 
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Kim, Kiminle Evlenmelidir? 
0.et.e.lsde tertip e&mlş oldu· 

,..._ dUm, klınle e\1enmellcltr!J> 
..........aanm aWta He okudum. 
8.lse ftldıtertmf llal& .... arak bll

.. dlrtrt ..... : 
1 - GiriMcellk. _. 81kar. Çiln 

kti, lilml lnllua.ç ve ~lr. 
Ve.ra JWP1D yaol gel.la klllbaç 
qya .eçbmlzdtr. Kıskaaçkk ve 
........ ertlefln ldarml&Hğio

dea olaMlr. Onaa tçl9 erkejin 
llei' Bd tanıfr u Ware et•eıd ıa
&DDdır. 

1 - Y-selMt belli fllkar. Çhkü 
1rıec8mm paç Mr kardeıpl Yal', ha
.. .....,,. ~ ı.e.ı u.u
... ortalı; _,..., ~&lzlik .._ 

lmm'· Kecamıa allelllnia 1lelli ıııev

-' ,.. -~· .,..ektir. 

S - EIUllk helal 111br. Çllaldl 
kocamın kardeflnla kansı beni ııe
kernez. 

4 - Kız.n11z, ku kartlfıfiniz, ab
laım, teyRı ve halanız. kendlnla 
Y8'I ile mllteaulp ''e her biri bir 
erkek1e araallaa vaıııfları baJz bir 
erkekle evleamelhllr. Ailealn genç 
erkekleri de lıılareeini bOea. koa.
sr- ballanacak terbiye ve tahsil 
ııalllbl, zenstn ollnı)"a8 lada eYlea 
melldlrler. 

5 - Halyapereet Mr lu& Hasbi 
erkekle. taMIJU kız. tamoı kmdl

tfladen dalla yabek erkekle, ze•
ghl dal kadın ldare9bd bUell ve ..._ 
, . ...,.. ollnQıul erli.ekle evlenmell

tllrler. 
Gevher Çatlayan 

Yazı mı, Tura mı ? 
I__ Yazan: 81zla u'DBMAN J 

Necdet Feridun, asansörden 
çıkarken kızma sordu: 

- Söyle bakayun, yavrum.- Ka· 
rannı verdin mi? Bütün bir stıva
re buna bir netice vermete kAf'i· 
dir, sanmm wsandım artık. Zira bu 
tamam bir senedir devam edip gi
diyor. Pek AIA bilirsin kl zavallı 

annenin vefatmdan bert hiç bir ar
suna muhalefet etmedim. Şunu 

f671e Y8P· bunu böyle yap dellle· 
dbn. Yatın 1frmlyi llJb. EvMAme 
amanm ıekti. IMen artık!.. 

Macide cevap verdi: 
- Peki babacıp! .. 
Apartman& girdiler. ](acJdıe he· 

men odaam& &ibnek iıltedl. Necdet 
l'erktwı palt.oınınu çıkardı. 

- Dur biraz dedi. Acele ebne.
Senlnle konllfaCaJcl&nm var. Kimin 
Je evlenmete karar venıtftnl öt
~ iaUJ'CH'Ulll. Bunu aöyleme
cla wvel aenl pradan 9Ul'&Y& bı-

~- Bu hakkımdır -
mnm. Haydi ae,te taliplerinden en 
çok laefUna giden bangili~ 
-~! .• 

- RdkJ ..-l-
- Jkyn-!~ 

- Cevdet mn. .. 
- o da dıefil!.. 

- Karar verdim dedifin bu mu? 
I>otrmu aerıin ıtbl kararm: bir 
km ı&'medlm deeem cai&. 

M &cide göslerlnl o~urdu. 

Bir an evvel oduma gitmek, 
yatmak ve uyumak Ultedltt balln· 
den belli idi. Fakat, ~ bu 
mutat llllAtma seneniflerl karfı
amd& durdu. İnce ve zayıf vücu
dunu aan.n ipekli mantoyu çıkardı 
ve babuuıa yaklaf tı. 

- Dinle, baba, dedi ve bana bak 
ver.- Btr Mnedir tereddüt içinde
yim. Dotruw bu.. lWA da tered
dttt ediyonmı. BillyonJm bu pek 
Jtısumswı bir feY· Fakat elimde de 
111-·· Rıfkı da Cevdet de gt)zel de
lUtanlılar, lldal de aevtmll, zeki, 
ikisinin de mevkileri, servetleri var. 
İklıılnin de aileleri asıı... İkisini de 
MVtyorum. Yalnız Jıanaialnl inti
hap edecetlm1 bilemiyorum. İfte 

bun& bfr torltt karar veremt,,,rum. 
• - BOt1ln bunlar genç kız cftlfUn-

Zabıta Haberleri: 

celerL Eter fimdl katı kararı ver
mlyecek olursan bunu yazı mı tu
ra rn1 He tayin edeceğim anladın 
mı ..• 

Dedi ve cebinden bir ~ Ura 
çıkardı. 

- Dur babacığım! Ltizum yok 
buna... Zannederim Bay CevdeUe.

- AIA! .• 
- Yalnız bir JleY canmu sıkıyor, 

lslDI •• 
- Cevdet Serdengeçti mi ? 
- Evet bu çok karJfık bir isim 

defli mi? 
- Fakat bu, eski bir aile ismi, 

tarihe geçmif bir isim. Bu dellkan· 
b eski bir derebey ailesine mensup. 
Ecdadı muharebelerde büyWc yarar 
kklar göııterml!J bu lslmle şöhret 

alml\I·· 
- O halde babacığını Cevdetle 

evleneceflm. 
- Bravo! Haydi. Artık gidip ya,. 

tabillrslniz. Rahatça uyu Bayan 
Serclengeçti!.-
Kızmı alnından öpttl. Yandaki o

daya girdi. 

M actde karanıu pek çabuk 

vermı.,tı. Yat.atma uzanınca 
dütOnceye b&fladı. Ba.baanm son 
sözleri aklına gekll: Bayan Cevdet 
Serdengeçti. Evvlenince herkes ona 
böyle hrtap edecekti. Mektup yaz
dığı zaman fU imzayı atacaktL 

Macide Serdengeçti! .• 
~Untıyordu. ne için genç kız· 

lar ilı1nıler dettftlriyorlar? Koca
ya varmca imzalanm ~ttrme
lerine ııebep ne?-

M:aclde k•lktı. Yazı mesumm 
önüne oturdu. Yazmafa ba.fladı: 

K. SerdengectL Asabiyetle kalenıi
bıraktl. Ne garip iaimdL Yazma
sı da gOçW. Tekrar kalemi aldı. 

yazdı: Rıfkı ... 

Ah! ı.te gt1Hl bir lllbn.-
N e de kolay yazılıyor. Sonra te

W'tuzu da JMMr. Birden bire kalktı. 
Yumruklarmı duvara vurarak ba· 
tırmala bafladı: 

- Baba!-
- Ne var yavrum? .. Bir ,,ey mt 

oldu? Rahatms mmn yoba? .• 
- Hayır babacıtmı-. ll'akat, d0-

"1nd11m. kararmıı ~m: Rıf· 
kı ile evlen~m-. 

Sarhoş Şoför Otomobilile 

Açık Köprüden Denize 
Uçarken Kurtarıldı 

~.ttTAN 

( • • ] 
Sporculara Bu Şekilde Bir 

isnada Ne Lüzum Var? 
B«len Terıblyesl Genel DlrektörlU-

111 teftlf heyeti reL!ıi B. Ziya Atefin, 
Akşam gazetesindeki gençliğe yeralz 
isnatlarda bulunan yazısından ve 
benim bu yazıya verdltlm dUnkU ce
vabımdan ııonra. temasta bulundu
ğum bir çok kimselerden, matbaa
mızı telefonla arayanlardan anlıyo
ruz ki, gençllğe karşı yapılan bu 
yersiz isnatlar spor etkJ.rı umumi· 
yesinde fena bir tesir yapmış ve 
haklı bir lnfıal uyandırm1flır. 

Gençliğin bu hauaalyetl karşısın
da tekrar bu mevzua avdet etmek ve 
bu sütunlarda yer vermek bir zaru
ret olmuftur. 

Her '8yden evvel bir noktayı öt· 
renmek istiyoruz: 

Beden Terbiyesi Genel DirektörtU
#U Tettı. Heyetl Relai, bu yazıyı a
caba kendi mUtallası olarak mı yaz
mlf, yoksa Genel Direktörlüğe ter· 
cUman olmak mı istemlftlr? 

Şahsan hUrmetklrı bUlunduğumuz 
ve hllanü niyetinden en ufak bir ştıp
hemlz olmıyan sayın generalin, bu· 
gt1n ldaresl batrnda bulunduğu genç
liği, ahlAkan dUfUk, terbiyesi nok
san, ana ve babasının evin~ terkeden 
Asi bir gençlik olarak görmesine lh· 
Umal vermiyoruz. DUn de kaydettl
ğımız gibi, teıı,kilAtın tettı. heyeti 
relal bu cesareti nasıl göetermiştir? 

Türk sporunda bllyük bir himmet 
ve işaret edilebllir bir eseri olmıyan 
bir idarecinin bu cesaretine hayret 
etmemek mtlmklln delildir. 

Bir memur olarak ba#h bulundu
ğu tqkllA.ta. kendlstnln de itiraf et
mekten çektnmedttt futbol &leyhtar
lıfınm, lzaffl8lnl, kafalardan ailmek 
dQ"1nceai ve pyretke.fll.j1 ile kq 
yapayım derken göz çıkaran B. Zi· 

IUl:liACA 

ya. Ateş, hem Beden Terbiyesi Di:- 1 l b 1 M hl 1·1· 8 U rektörıuğüntı çok tena bir vaztyete S 3.R U U 3 l 1 ug R 
:=:.ve hem de gençlltl kırmış 83şiktaş:a Karşılaşıyor 

DünUn temiz sporcularmı, bugünUn Hiç yenilmeden ve batta beraberlik 
idarecilerini. geııçlltl ahlA.k&ızbğa dahi kaydetmeden htanbul f&lllpl· 
sevketmek, ana ve babaya isyan et- yonluğunu kazanan Beflklqlılar, 
tlrmekle ithlllll eden B. Ziya Alef, bugün kendi atadlarmda lııtanbul 
bugtln gençliğin önllnde ölllnclye muhteliti ile karfılaşacaklar ve maç 
kadar affedilmez bir hareketin ağır- tan sonra da mllkltat tevzii ınera
lığı altında kalmıt bir insan olarak Blml yapılacaktır. 
karfm!ızda durmaktadır Şazi Tezcanın h&kemlltl altında 

B. Ziya Ateşin y&Z18~ı okuyanlar oynaııacak bu mtısabakaya İstanbul 
onun Beden Terbiyesi Genel Direk· muhtelitlnin f6yle bir kadro lle çık
törlutU namına "konuftuğunu göre- maın kuvveUe muhtemel görülmek· 
cektlr. Bizi asıl hayrete dUfUren de tedir: 
teşkillt namına bu tarzda konUflJlak Cihat· Faruk, Lebtp • Musa. En-
cesaretini g&ıtermeeldir. ver, Esat, Küçük 'Fikret, Salt.battln, 

DUn, asıl halledllmesf lAzım ge- SQleyman, Niyazi, ll'ikreL 
len dava olarak, 'lılrk sporuna baf- Siyah Beyazlılann yapacaklan bu 
ka ziya, bqka ateş ıa.zım deınlftlk. mUııabaka her halde alt.ka ile takip 
Her zaman iddia ettiğimiz gibi, bu edilecektir. 
da giSstennlfllr ki, saym general et- 8qİktafln Ziyafeti 
rafına bu ifln içinde yetiten adam- Beşlktaflılar, f&lllplyon çıkan ta-
lan topbymnamıflır. Bunun içindir Jamlan tereflne bu akpm Parkotel· 
ki, Türk sporunda ilerlemek şöy1e de bir ziyafet verecekler ve bu su
dursun, yerlmlilde dahi saymıyarak, reUe muvaffakıyeUerinl tealt ede-
miltemadiyen gerileyoruz. ceklerdir. 

B. Ziya Alefin, bu yaptığı hareket * 
bu iddiamızda ne kadar haklı oldu· tııtanbul Bölpsl Gllreıt AJanlıtm· 
ğumuza, en kuvvetli bir mlaal olarak 
göaterllebillr. 

ÇQnkU bu idareci. Hasan KAmllle
ri, Mwıllhlerl, Caferleri. Hamdi E
minleri. ve daha nicelerini ve nice
lerini tanımıt ve onların nasıl ça
lıştıklarını bilml• olsaydı, dUnUn 
6porcularım, bugQnün idare adamla
rını bu '9kilde ithama kalkmaz ve 
teşkDA.tı da hiç ştlpheaiz arzu etme
d.ltf bir vaziyete eokmazdı. 

Dtter bfr noktaya da 1'aret etmek 
!itiyoruz. B. Ziya Ate,, bu yazımım 
bir kö.şesinde, sporcuları bir mezat 
malı olarak gösteriyor. Şurada B. 
Ziyaya bir sual sormak lstlyecetız 

Bugün spor sahalarmda çirkin hA· 
dlsel~r oluyor, klUplerlmlz her zaman 
şlkA.yette bulunduğumuz gibi bir me
zat mahalllne dönüyorsa, bunun me
sullyetl daha ziyade, klUp idarecile
rine değil, bir türltı bu işleri organize 
edemlyen ve ldareııis ellerde günden 
gUne akamete utr&yan t8'killta rAci 
detil midir? Kanal ONAN (Coa) 

daa: 
1 - 2.3.941 pazar gtlnU yapılacak 

serbeııt güreş bölge birlnclllğlne isim· 
lert aşağıya yazılı güre~iler iştirak 
edeceklerdir: 

Mehmet Çoban. Samaunlu Ah· 
met, BUyQk Mustafa, Adnan, lıımall, 
Rizık, HUseyln, Koç, Ali Ahmet. Ha· 
run, Zeki, All, Mwıtafa Çakır, Bekir, 
Yusuf Arslan, Halil, Bektq, Ahmet 
Çalar. lııa, tamail, Fehmi, Manol, 

KüçUk Hüaeyln. 
2 - Tartı saat 11 den 12 ye ka· 

dardır. 
3 - MUsabakalar& tam saat 13 te 

bqlanacaktır. 

4 - İki kilo tolerans vardır. 

* ITtZAB: DünkU c.TUrk aporuna 
bafk& ziya, başka at.. ıt.zmı> b&f· 
lıklı yazımız, terUp hatası ola
rak kan!PnUJtlr. Vaziyet yazıdan da 
anl&fllmakla beraber okuyucuları· 
mır.dan öztlr dDerlL 

Bugün SARAY Sinemasında 
:DnaaJslz ctızelllkte, etleııdlren ve heyecanlandıran blr tum olan 

DAGLARIN KIZI 
(SUZANNAB ol Tbe HOUNTA1N8) 

Vran.sı'-C& söslU f&heeerl muUaka görllnüz 
BAŞ aou.ı:anz: 

RANDOLPH SC01T. MARGARET LOCKWOOD 

SHIRLEY TEMPLE 
PROGRAMA iLAVETEN: İngiliz Hariciye Nasın Bay ANTHONY 
EDEN ve ErkAruharblye RetBi General DlLL'ln 'l'Qrklye ziyareUerlnl 

bUt11n tatsilAtile gösteren film. 
BugQn aat 11 de tenznAUJ matine. 

ugun LALE Sinemasındalml\ 
a fllmden bamrl&nan müat.Mna bir program: 

1 - AŞJDN ata M1JAMllA. n:DAIL\BLIGIN BIB ZIWK, 
lla,p&iD bir euw oldatuna aa••taa ,.ı.e.er. 

(l'ranaU.Ca) 

A 'ŞK MAÇI 
mTBJÇB.INE BEPBUBN • OA&Y GBAlft • LEW Anml • DOJID 

NOLAN'ul lmdnıUndell JUa&dall bir 8'11 .,..... 
2 - TUrldyeye ilk defa gelen RUlılCA HAKtKl YUNAN 

JURNAL! en aon barp haberleri 

S - TCBllÇE llBtTll nmNALDA: • 
(Twanto bcımbu'dlmanl) ve JIİSTER J!IDEN'ln Şark 

bOttın taf8tlt.tll• 

Paris 
------2 - 3 - 941 

Cehenneminden Nasıl----
Kurtuldum ____ ................ 

1 Yazan: Beltla Tnllll BAŞOl.Ç~ -·-Ben Gideceğim, Harpde Olsa Yine 
Gideceğim, Görec_ksiniz 

- Peki, ben atzln vutyet!nbl den rica ederlerdL Bel• ~ 
huawıl tekilde göstererek iltidanr· Yunanlstana hücumu ~ 
zı Berllne göndennetl kabul edi· mevkllnl çok daha nazlkl~ 
yorum. Yoksa biat emir var: TQr- merakı büablltün artt.ınnıfU-,,,, 
klyeye ıtdecek biç kimae79 vtıse dutum binanın kapıcım bel' ,,,, 
verllmlyecektir. ll'akat ben tekrar odunun önUnden geçetkell 
edeyim ki Ud aydan evvel c.np jun dedilfm vakit; __. tİc 
gelmes. - Madam. Ankan4an .,-J. 

- Ya o zamana kadar bir barp berler var mı! Diye aonna1' 
aılıur edene! mudi. tiJl 

- O vakit buradan hloblr 1W9 et Nihayet blslm TOrlE ~ 
demezııinlL leri latanbula sttm1'1_., il. 

İçlmd•: k&t bir mOddet 90Dra herk.., fi 
- Ben g1decettm cJlyordum. konaoloehane de dahli oldUP 'il 

Harp te olsa yine gidecetlm- Gö- de, Ttlrklere kat'iyen ~ 
recekllnlL vermediklerini. hattl . __.. 

Hlaaettllbn gtıçlUkler mOcadele lfgal ewtı taraftan h1lr ıaı-'. 
hlaleriml daha kuvveUendlrmlf, ce- menin de bnkAnaız ~ 
aareUml kırmamJltl. Zihnimde bir yorlardI. Ben vizelerin re& 
tek arzu vardi: Gitmek, gitmek, nu utramuı lbHmallnl 
gitmek- Hayatım pahaama bile Parlaten htır ll'raıuıaya 
ola& vatan topr&klanna bir kere relerini arqt.ırmaya karat 
kaVUfMak._ Göztlmde bqka bir tUmat ettittm klmaelere 
feY yoktu. Tanıdığım lnaanlan bl· ııöylUyordum. Do8tlanmdaD 
le görmek istemiyordum. hizmetçisi· bana kaçmalC 

BUtUn bir günUn endt,,.lertnl, m· bulacaıun temin etti. 
tırabını, akşamlan Ankara rad7o man lşeft'lndekt (P .. ) flllrl1I' 
gazetealnin pek iyi ve mUkemmel dar gtdllecekU. Orada bU 
bulduğum tahllllerlnl dlnllyerek tem nin k:ırdefi polJmıl.t. Onu 
kine ÇallflYordum. ?amini bilmedi· :aca'ld.ım. o pollae t:lrkae 
ğlm bu sayın vatandqmım ııözle- rillnce o beni kır yo•l 
rinde ve aeııinde ruha dalma UmJt man P'nınuıından ,.,..,._. 
veren bir kuvvet vardi. auma geçirecekti ~ 

Parilte herkesin göz0 Ttırldye- ,a Yalla fllAn olım)'acak... 
ye çevrfiml,U. Acaba TUrktye har
be demal girecek mi? Birooklan 
da Parla gazetelerinin nefr1yatma 
kapılarak Ttlrldyenln mihvere k&· 
tıldığlndan ftlpbe ediyorlardL Ta· 
nıdığım ve tanmıadıtım berk ... 
gazetelere inanmamalarmı. halel· 
kati öğrenmek istiyorlarsa Ankara 
radyosunu dinlemelertnı tavsiye e
diyordum. Zaten pek çok kimseler 
Ankaranın ı l'ra.rulızca neıpiyatuu 

takip ettiklerini ııöyıtJyorlardı: 
Ttlrklerln Avnıpada en ceBUr 

bir mDlet olduklarım. biç bfr 
mUletin Tllrklert lmrlrutamad!IJ· 
N bayreUe Ut.ve ediyorlardı. 

- Ya TOrkçe radyo guete.anl 
dlaleeents .. de bea1m stbl raQo
nun bqından ayrılamazsınız. Diyor 
dum. 

:sazan tesadOfen bir ahbap evin· 
de buluıunmı, Türkçe radyo gazete
si hemen açılırdı. Söylenen ııözleri 

barfl harflne tercüme etmemi ben· 

18 Kitiyi Dolanclm Yank..ıcl 1 
Eminönünde Atirefendi 90ka· 

imda Nikonun dükklnına abdeet 
bomıak için giren Koço terkoı 
borulannı çaldığı için dün Müd
deiwnumüije verilmittir. Sultan· 
ah.met birinci ceza hlkinıi Koç.o
yu tevkif etmittir. Süleyman Ce
mal ilminde bir genç te tam 18 
kifQi dola.ndırdıiı için yakalan
mıflır. Sultanahmet aulb üçüncü 
ceza blkimi de bunu tevkif et· 
mittir. 

Halı L;in ..... 
Oniveraiteııia ber fakültai. 

önümüzdeki dera batından iti
baren balk için bir mecmua ~
lr.artacaktır. Bu mecmualarda 
muhtelif me"YZUlar balkın anlQa• 

caiı ve faydalanacajı tekilde ,.. 
zalacakhr. Bu mecmualardaa bir 
lwmı Halkevleri vuatuile kl7· 
lülere dajıtılamktır. 

Tıp, llwaat ve Fen Wtüheleri• 
nin mecmualan daha fazla mik· 
tarda butarılacaktır. 

H~ICnım 

Hayclarpap lileal mennlan 
dün _.t 16 da F..minanü Halkni 
...ıona~ 'bir kamer vermitler
clir. 

yorum. 
Rüyamda Ataturk beni 

recettnt vadetmedi mi! 
aa Cldecektlm. Birkaç 
geçtL Bir aabah kaplC! 
11 bir mektup ptlrdi. 
,a lefaretinden. pua 
rabel' oraya mtıracaatllDI 
lardL tıd buçuk ay beki 
ra bu melctubun ha~ 
dutunu anladım. Seınnt:bll
lertmd• yaf bofandı. 
karflJlldakl reemlne bak 
da gözleri gtllllmaer Jibl 
du. cOldlyorua, Atam> d~ 
dun. Derhal ttaıya ıetare 
tum. Yine ayni genç ~ 
auna girdim. Geçen detald 
mOlteftt görünmüyordu. 
ma.aade edlldltlnl ve 
Nk ttalyadan geçet>Uec 
ledl. Vizenin niçin bu k 
dılmı sordum. Şu cevabı 
- ÇOnkU flmdl Yise v 
TaHtniz varmıt eğer tıc; a1 
ınQracaat etmeseydiniz 
yen alamudıma. Fakat b 
vlae vermemla l~ln evveli 
lavya vlae81nl almanız 1 

ICrte8I gtınO Yugoela.,
locbane81ne gtWm. sun" 
pek tuhaf bir tem yaptı. 
YIMml beklerken odada 
ballanprlp taVD'lan m 

betti. Odanm yanın bir sif' 
petrJmlf. oı,,.mn &timde 
fi .,. bekliyor. Ondeld 
..,. ettıml.t kltltJanlll 
..,... AJ'bdaktler de 
dlrece meraklı bir .., 
blrbtı1er1nln omuslannd90 
nı arkıtarak &ide oıaııı 
,cınn.k tatıyorlar. Nölıet 

lince yine aatdan soldan llU' 
f1D omusumdan aarktlk1 
eettiıa. Blraa alaktım • 

ıara oe•lrdlm. 
- Wendller dldm 

dar mera edDecelr. '* 
,.. NISbet1nla pllnce ... 
,.~ 

Dün aab&h aaat :S,30 sıralarında 

Galata.da Karaköy köprüstlnde ıartp 
bir hAdiae olmuf, bir otomobil aç.ık 
köpröden seçmek ilterken durduru· 
l&rak feci bir kazanın önüne geçil

Gelen pollıı memurları Yakaya el 
kOymUflar ve Mtırette rakı fabrlka
sım. alt oldUju anlafdan otomobilin 
f0flh11 Bahayı yakalıyarak karako

~-Bugun T AKSiM 1111-·••da 1 
8IJD n• ....... ---..... -------------------~ 

E il'NERiiiK7a' ~OkUNUZ----~ 
miftir. 

Vaka fU tekilde cereyan etmi4tir: 
Sabalıleyln alaca karanlıkta açık 

k6prtlden deniz vuıtaıarmm geçme
aine nezaret için tıta.nbul Liman re
lalllt kontrollerinden Salih Turan
bek, Turgut Or.dotu. köprllnün Ka
raköy tarafmdan aon ırflratıe gel
mekte olan bir otomobil görerek dur
dumıak için ellerinden gelen her ,,e
yi yapm1'1ar, fakat şoföre sealerlnl 
1,ıtttrememı,1erdir. 

Otomobil köprünün açık olduğu 
yerdeki parmaklıkları da kırarak i
lerlemekte devam etmlye hql•mtf
tır. Qok yakın bir kazanın ön'1ne geç
mek için elinde yapabilecek başka 
btr feY kalnuyan kontrol memurla
nndu Salih Turan~ koşarak oto
mobilin &lüne at.ı1mııf ve ellerile dur
mumı 1'&Nt eplftlr. 

Şot&r Ani olarak harekete gelmiş 
Ye otmnobil denlse döpıiye bir iki 

metre bla dmıılmuW>Umifür. 

la g«Urmu,Ierdir. 
Yapılan t.abJrtkatta, Babanı• 41J.n 

gece bir kadmla febJr bariciıuı si
derek ellenip lctJtl an ... tmıttrr. O
tomobilde 10 daD fasla bOf rakı f1fee1 
bulunml14tur. Sabah erken Baba. ka
dını fel1re getirerek evine bırakmq, 

1-Kanatlı 
Haydutlar SOLEYMAN NECIB9in ------.ıSÖYLİYEL~ 

TCB&çs llOZLt)' - 8AZLI ftl ŞAWD.I I 

oradan otomobili fabrika saldpleıri- tanfllldu .,___, .. ._ ............... ......, 
nin haberi olmadan praJa bırakmak llllldan " laıllnmMlddarı mm 
için aon sllratıe k09turmıya baf1a- BugQn saat 11 de temdaUı matine 

KENTTAYLOR-ROCHELHUDSON Doktorun Askı 
mlfbr. 

lft'e tam bu sırada köprOden geç- , B 11 O 0 N 

mek lstemlf kapalı lfaretinl g&mi- M E L E K 
yerek Derlemlye baflamfJbr. 

ll'acta, bir teııadilf eaeıri olarak ön- 8 .... _..,. 

Jenmlftlr. • - .._ 911 .......,.. _.... Wr llllllJe mi lld wt ,.... ........ 98 ellealbıeeelı:lerdlr· 

bd pno 7ddıs 

MICKEY RODNEY ve JUDY GARLAND 

:-E:"~~ BAHAR ÇiÇEKLERi 
::::., ~C:::..!: ~ Mühim ilave : lngiltere Hıriciye Naz· rı Bay EOEN'in TUrkiy9yi z~yar--•i 
ne bldlnlarak tedavi altm& a1ınDuıt- blWbl tatsilAWe ve en aon ırox D'ONY A HAV ADtsLl!IR! • Bugün saat 11 de tenaUAUı matine 

~ .......................................... . 

Gazete Katıtlarını Kime Satabi::r: 
......,- • Moda ....... ıdDla. Baldlel' abes olall 

...... ~ WiQWI ()ılı ,,.. d&bl bu st1ıt paeteleri .... ~ ........... ... 

................. ft ... ....... 

................ lllJUborlar •. -'-'" 

.. ~ ........ edelllDı (llül 

....... .....,... llJleDQdlll .... 
lrAl!talmü-..epdcllelta~ 
lljlıd ......_.. .. 

Cevap - Okunmut p88t.e ~ 
frtlannın ld1ollu 21 - 80 lnuuf& lra· 
ctar' toptan tlptıa killt allcden
na satd.ablUr. Topl&DJll1' paete
..-ıntst bu fiyattan keee ft am
~j kltıdl J'&pUJara atablleoe
ttnta gibi be»aıı•ra ela wnlıllJr. 



VATAN 5 

ÔihuiY3ö .. Vökui, M;ınur Alac~klan~rn 
Mu ti aka Ödenmesini Tamb~r~••EP!.!! hazwl•· 

o Telgraf, , Telefon ve Ajans Haberleri 

'rilıınifllr. 1 yıran B . ye nazaran mez· 
D . . • ürle tebariiz .e."1

• öeierndt mıftır. ~ ~~oıe olduk· 
Ye, --~ilıyc Vekaleti harcirf• I t°i::ahiliy~ Vekıflinn~ anıeleıinin kur ~üduc~ukle11 ~~ns~acaklar. 
c;ı t 'lllıye ve saire gibi memur al'•· . kin• olup ta sır d:ınu dolayı te· lan vıliyebt ere .. aıail j..ler mer· 

ıı:ıarının k ) k b ha ı.ne ırn 1 aılfl an T in ve una mum r Rcld··· . ar§l ı sız orÇ 1 noksan yap! m iıbi borçlara aY l dan yalnız poata 
.. ıgın, bundan iki sene eYVe dıy' c edilennıYen bu 1 rfında te• kezden eok1 ru ima. t '.,,.re edılmek 
orın" 1 D b' ay za ··d"rlü ıerte ısı,,-

b h ll§ ve memur alacak aı:ını ait evrakın. . ır k raların aa:· mu ~ liler tarahndan yapıla· 
da ernehal ödenmesi için al~k.a• kernnıül ettıı:ılere. ~ildirrnlf• ~ ıuretıle va . za-rnanda a)·rı ayrı 
Sorlnra kat'i emirler vennk!f:lırr. hiplerine verbılmeatnrnuarncleyi ikmal cb~ktır • . ~f;~lan telgraf iqlerile te. 

ıı Lama 1 d ıl· .. tet JA. e kd'rde u iy"" ırer reı:u l f . l ncıic . n ar a yap ... .. üz ıi ta ı ikec::eklerin tecz 1 fon i leri telefon ve ıc sra ı~ erı 
ki esınde memurlara hcnuz Y etmekte (~ bildirnıİştir. e . I W• amı altında birlc;ıtirılc· 

ı K bir borcun öden· ed.ileccklerını reıksl ıgıd . n 
ır B t tkiklcr M takaları ce er ır. ç 
.l'l. • Şlımıştır. u e h~ Posta ın 25 LİRA y A KADAR BOR 
b dereceli memurlardan • • t iN MAL HACZEDILE-

' 'tı.n alacağı kalmadığı hal~e Kanun Pro1esı ç MIYECEK 
~ '' sıran küçük memur ala~a • p ,_ T yiz mahkemesi Tevhfdi iç_ 
~ n n •er ye bırakıldığı hakika· A-'- a 1 (Telefonla) -

0
• 'h Reisi 25 liraya kadar olan 

tı:-ı· d Si.zZat nAar ' M"dürü işlerın tı at . 1 h n' • e ortaya koymuıtur. Tel raf Uwum u .. "l sini alacak davaları içın ma acze· 
ı . .ıhııı~ e Vekili sayın Faik Öztra· taah, ~ri bir halde g<>_~ ~e 23 d'lmemesini, ancak paranın tahsıl 
"ın b"f' U· d a a d'I memle1'etı ı k l t ırnzaııını tafryan ve u un in maksa ı e "d"rt···"ne a• edilımesi ararını a mıf ır. 
;urni ıufettıfliklerle vilaye~:: ~ta mıntakaııı mu u ugu 

0 1lderi en b.ir tamimde bu TEDA VOLDEKl KAGIT PARA 
MfKTARI 437,599,426 LİRA 

Ankara, ı (A.A.)- Türkiye CUm· 

Amerika da 
60000 Fabrika 
lngiltereye Çalışıyor 

Londra, l (A.A.) - Londrada çı· 
kan Dally Sketctı guetesinln Nev_ 
york muhabiri Heııııel Tiltmnn ııal • 
hlyetll mahfillere atfen, lnglltereyc 
yardım projealnln kanuniyet kC'Sbct· 
meslndcın sonra mezk<lr memlekete 
gönderilmek üzere şimdiden h zırlan 

Londra Radyosunun 
Türkce Neşriyatı 
OÇONCO BlR SERViS 

İHDAS EDlLDl 
Londrn, 1 (A. .A.) 2 mart 1911 

tı:rihlnd~n itibaren, Brillsh Broadcas 
tlng Corporatlon'un unglllz Radyo 
Şirketi ttlrkçe haberler neşrlyntı 

sen lslcıi ikiden Uçe c;ıkarılocnktır. 
Yeni ııer"la Tlirkl;te ya& .. ati ile 

15 Jli ve kıııa dalı;a 10,60 metre Uze· 
rlnden yapılacaktır. 

Fransızlar 
Japon Teklifini 

Kabul Ettiler 

lngiltere-Almanyada 
Hava Harbi 

MALTA'DA 200 Kişi 
AÇIKTA KALDI 

Londra. 1 (A.A.) - Hanı 
Vlchy, 1 (A.A.) - öğrenlldlğlne Nezaretinin dün akıam neıredilen. 

göre, 1''ranııa. Hlndl1:lnl He Taylancı tebliği: 
arasındaki anlqmulığın halli husu· ClllllA günü düşman tayyarele· 
sunda Japonyanın ileri BtlrdUğü tek· rinin lngiltere üzerindeki faaliyeti 
llfi<'rl prensip itibarile kabul etmiş· pek hafıf geçmiftir. Öğleden aon .. 
tir. ra Oouvıea üzerine bır kaç bom· 

Bangkok, ı (A.A.) Tokyo sulh ba atılmuıtır. Ölu ve yaralı yok• 
mıf bulunan malzeme kıymetinin=============== konferansındaki Tayland heyeti, bu· tur. Maddi hasar da pek azdır. 

raya gelen haberlere göre, Tayland· Cenubi CaHea m.ıntaka1ı açık
Hlndlçint hududunun tuhlhl hakkın· larında bir dütman bombardı .. 
dakl Japon tekliflerini kabul etmı, man tayyaresinin perıembe sünil. 

300 milyon dol6ra baliğ olduğunu 

yazmakta ve muazzam bir çiğ tcş· 
kil eden bu yardımın Hıtıerln tilyle· 
rlnl Urpertc~k derecede mUhlm ol· 
duğunu Ulve eylemektedır. Ayni mu 
harrlr, yazısına şöyle de\'am etmek· 
tedlr: 

BOtUn bunlar ilkbahar taarıuzu l· 
çin yapılan Amerikan vaadlnln an· 
cak ilk partisini tefkll etmektedir. 
BugUn 80 bin fabrika harp malzeme. 
111 yapıyor ve yapmata hazırlanıyor. 

Binlerce Amerikan fabrikasının he· 
men hemen bUtUn ı.ttbaalAtı fogtl· 
tereye akmak Uzeredlr. 

Bulgaristan 
(Bqı 1 incide) X tir. - tayyare da.fi bataryaları tarafın• 

zrrı Kont Ciano, Japon büyük el· Bangkok'takl emarelere göre, e· dan diı,Urüldüğü t.csbit edilmittır. 
çisi Oıııma. Macariıtanın Bcrlin ğcr Fransa en geç gece yarısına kn· Cuma akMmı tek batırıa uçan. 
dçisi Sztojay, Romanya masla· dnr Japon tekliflerine mu\'afakat cc· i>ir Alman tayyaıe11 bulutlar ara• 
hat.aüzarı Brabetziano, Slovakya \'n.bı \ermezsC', Japonya. ve Tayland, eından bırdenbıre çıkarak. cenu• 
elçi.i Cerman ve Bul8•r Ba§vekili blı'llkte olaruk ı.~ransayıı karşı ted· bu şarki sahılinde bn ~ir üzeri• 
Filof imza merasimınde hazır bu. birler alacaklardır. ne süratli bir hüeum yapmıı " 
Iunmuslardır. bombalar at.ını"tır. Bınalar hafif 

Hariciye Nazırı Fon Ribbcn· T k 1 haııara ugr&m!fsa da olu ve yarala, 
trop, söylediği kısa bir nutukta Ü r - n g i 1 iz yoktur. 
nuırları, sefirleri aelamladıktan Malta, 1 (A.A.) - Cuma a~ 

Ebe Naciyenin Muhak~mesi 
Ar i öldüren Bu 

Doktor Mehınet ~ hküın Oldu 

hurlyet Merkez Bıınkaaından: 
2S.Z.90 aktıunı Jtibarlle banknot 

emisyonunun vaziyeti ,udur: 

sonra aulgar hük\imetinin üç ta- ((Bafı ı incide) =§= tamı neıredi~ re~• teblii: 

S 1 raflı pakta iltihak arzusunu lzhar üzerınde ıki hükumet araaında Sabahın tik saatlerinde, milli· 
ovyet er cyledığini bildırmiıtlr. taım bir mutıwbakat görUldüiüne yeti tayin cdi\cmiyen dii§man ta)' 

Bankanm a~ılıtında ban 
ka kanunu mucibince 
deruhte edilen miktar 
Banka kanununun 6 8 
ıncı maddelerine tcvfl· 
kan hazine tarafından 

vlkl tedlyat olup tc• 
davUlden geri çekllml~ 
olduğundan bundan ten· 
z11 olunan 

Lira ( ... ı ı lnl'lde) * azır sözlerine ıöyle devam dair neıredılen lngiliz • Türk teb. yareleri bir miktar bomba atmıs· 
genel kurmayı milli müdafaa tcd· etmi~tir: liği. matbuat tarafından hakiki tır. Bir düııman ta~aresine İsa· 
birlerinin Uclllnl kararlaştırmıştır. c- Bugün yeni bir devlet.in bir tesanüdün hararetli hır teza· bet \aki olduğu ve tayyarenan 

Romanyada toplanan Alman fırka- üçlü pakta ıltihakını ımeraıimle hürü olaraık telakki edilmekted fr. ciddi surette hasara uğradıiı 80" 
tarının Bulıarlıtandan değil de Yu· tescil için dörduncı.i defa olarak Bu tebliğ Jn iliz - Tiırk ittifakı· rulmU,tür. Bu tayyarenin iıaaüne 
goslavyadan geçerek Yunanlstana hll toplanmı bulunuyoruz. Bu dda nın çürük bir anlaşma olduğunu dönebılmesı attimali azdır. Bir 
cum edecaklertnden ltorkulmııktadır. iltıhnk eden devletin, manen da- iddıa eden dü man propaganda· miktar ölü ve yaralı vardır. Hu· 

Kadın 12 Seneye v ab ladı.. Saıniin arasında 
GeÇen lam•~• ·~ r vardı. Reis kararın 

168.748.683 

Ankara (Huauei) - t Ali da aılayan a . hakkı bulun· 
sene Kiliıı.li doktor Mrneda bir hulasaaını vt te~.Y~ir sesle suçlu· 
namında bir ıahsı An arat ban· duğun~ h~ aNe .' ba§ıru önüne 
otelde yüzüne ve arka.an• a be ya bildırdı. acıye .. ünde mah· 
ca de atq ederek öldüren h eğdi jandarmanın kon. 
~nciyenin alta secw: m.üd<letiear;: kem~ salonunu ter ettı. = 
Pıs ccza91na dair venlen . 't 

20.149 137 

Aııaoelated Prcas'ln Budapeştcden f ima bizim tarafımızda olmuş ve sının i:ıini botmakla kalmıyacak, su si 'binalar çok hasara uğramıı· 
öfrendlğino göre, Yugo la\' Hariciye ~imdi pakta iltihaka karar vermiş ayni zamanda, Jngiliz davasının tır. iki kiAi enkaz altında kalarak. 
Naıırmın Macar payitahtından an· bulunnn Bulgariııtan olmasını bil· bUtün dostlarına cesaret verecek ölmü tür. Bu'Sunkü akın esnum• 
sızın ayrıhnnsı mezkQr şehirde heye- hassa sevinçle karşılıyorum. ve Almnn planlarının tahaJckuku- da iki wkiliııe ve bir m~naatır ha· 
can uyandırmıştır. Diplomatik mnh· Paktın üç <leV'leti Bulgar hü- nu güçle tırecektir. sara ugramıstır. 200 k~ı yurtsuz 
filler bu hareketin yakında beklenen kumeti .tarafından resmen vuku Cazetder. Ankarada kararlaş· ı k"ıılmı§tır. 

" 'k hk esı varı v • t .,.u sek Temy.iz ma em. du· , d ı!lzıye 
gôt.rniyerek bozmu~. ~:::ve· Balkan.ar a .u 
ru~a:ya başlanmııtı. d mii<I•· Bat• 1 lıldde) I* / 
kıl!eri evvelki duruşma a t fhim ( lçlD ,,. Ud aetloe-

Bu miktara banka ka• 
nunu mucibince altın 
mukabili yapılan mıls· 

138,399,426 \'e mihver dcvletlcnlt Yugoslavyayı bulan bu talebin kabulune karar 1 tırılan hususları gizli tutmak lü- Londra, 1 (A.A.) - Dün Ee• 
alll.kndar eden mUhlm hCıdl,,elcı le mU vermi lerdir.> zumunu teslim etmekle beraber ce, lngiliz hava kuvvetlerine men• 
noscbattar olduğu knnantlndedlr. Bundan sonra Bulgaristanın il· Türk • Jn:giliz görü~elerinin bil· aup bombardıman tayyareJerI. 

Intcmatlonal Ne'Vll gazetesi. Yu· tıhakına dair olan protokol okun. ha a Almanların Selanik üzerine \Vilhclmshaven üzerine ve Al~ 
nanlstanın Bulgaristan Uzcrlnden ya· muı1tur. inmelerme mani olacak tedbirler manyanın §İmali garbi mıntaka· 
pılacak bir Alman tecnvUzüne ıağ· B. Filof imzayı mi.ıteakıp hü· etrafında cereyan ettiğini gizle· sında diğer pedcflere tiddetli hU· 
men sonunn kadar mUcadeleye de· kumetinin bır deklarasyonunu o· mekte fnydıı olmadığını yazmak· cumlar ppmıılardır. Bouloane 
vam edeceği huımsunda dost devlet· kumu tur. ta.dırlar. Fılhakika Almanların istila limanına da hücum edilmiı· 

faalarını yapmışlar. karar ~ugü· d., Faka* ~~-1ır edeeetfaden e· 
olunmak üzere muhakahemke a den blrtalll ---~ 

t M eme s • ı k btlYO•, ..... 
ile talik olunmuş ul 1 ak iize• mln o rna ~trollerine 'e Hladla-

yon 17,000,000 

lonu ekserisi kadın ar o :Oımuıtu. 1 - ı:rtae ka\Utmak. 
re meraklı bir hal~laı· . Bay &&o .-ve__._. A)rdealsclea tnsWz kon• 
ı; hak' deger ı reı. z - şano• 

ile hazineye yapılan 

31102 No. lı kanun mu· 
clblnce UA\'eten tedavU· 
le çıkarılan 32,000,000 lt>re teminat verdiğini ynzmııktadır. Alman Haric'yc Nazırı tckrnr bôyle bir hareketi J113iliz ve Yu· tır. 

Arnavutluk datlarmda faahyete gc· söz alarak Bulgariııtnnı üçlü pak- nnn menfaatlerini olduğu kadar eyeti KJle B Retat Bay• il 1a11clırlllak. 
Sabri Yol<lat. aza •YB Y o.nan trolilD .... Dmldl• tahakkak e-

wl d'v aza • UJdn ... ... 
ramog u, ııer kkildi iddia ıecettn dair hiçbir emare ıörlll· 

\•e reeskont mukabili 
yapılan em~yon 250,000,000 çen Alman mUfrezeleı 1 bu azlmk6r tın yeni azası sıfatile aelamlamı§ 1 Türklerin hayati menfaatlerini de Japon Sefiri Hitler'e 

haltı hareketi saraamamıştır. ve üçlü paktın prem~iplerini bir tehdit etmektedir. Gazeteler, düı1. ltimatnameaini Verdi 
Sdçuktan IJliltet"e . dG~iumunıi 1 debi ~aseollnlnln Yanaalstaaa 487,~.426 o 1 
ınakaminlın~~ :.; Zihni Betil a:::.u~.vttz. tns1ftereye. Alman· 114\'e olununca 282.941 tarihinde· BUlgar·ıstan CÜZ Ü 
ınuav • 'd' J)urufllla:Ya tam ) Sellnlkten lııtlfadelerlne mini ki tedavUlUn umum yekCnu cl&rt ytlı 
işgal e~~kteb~landı. Jandarma· a::'uecek kıymette üsler temin et· otuz yedi milyon be, ytlz dokıan do- p kta cı· re rk' en 
Baat .. 'nün;e ayakta duran .m~~: ~l!I bulunmaktadır. General va ... eı. kuz bin dört ytlz yirmi alU liraya ba· a . 
nın Nac.iyenin heyecan .geçırdıgı orta arkta bugün ttalyanJara karşı l!ğ olmaktadır. (Blll)t J incide) * 
bn~lli oluyor.. Reis Na71~eyc vce· adet""' ,e tecrlibe bakımından ku\'· Bu yekQnun 413,248,5!5 lirası ye· d . . d k k la k 
vckıline ımüdafaıılarma ılave cd. \etı~'bır orduya malllrtlr· Bu kadar n h&rfll l>anknotlaı:dıı.n m111'1D&,.U-lj ai!:!Iel aırcımı en uza. ·a ca · . 

ı 1 _.J1 ~ de •ili harfli buıknotıardan ta. I B Ik 
cek on bir 5ozleri o up O ına.uk••: c a?'M'* ...- lıar Bu ruhta bir an aııma a an 

d kt aonra karan o .. zUere kal"l71 daha az: bir ceaaretle tekkildlr. -o- ııulhuna hızmet edcbılirdi. Fiılen 
ğını s~r. u k:~be verdi. Maznun bedeceklt-rlnl düşünmek için blç bir ZiRAAT BANKASININ IKRA· hizmet edip ctml)eceği ise diğer 
~J85~ ıçın , ... k ceza kanununun sebep '.\Oktur. TUrkl:)enln de. zama- MIYESlNl KAZANANLAR ali.katıların iyi ve fct'la niyetıne 

44a8ct):en~n adurdesı'nc tevfikan on ı;elİoce. Yunanl!;tandan daha ıız z· bakan bir 1e'-'dı. 
cı m nı ö ıı ~ini go teren Ankara, 1 (A.A.) - ıraat .1 ek 

ııel- · ın ene müddetle acır hapAse bir t•esarctlc d '\ ~c Bankaaının 50 lira ve daha ziya• Almanyanm harekete geçkcr l 
11;ız s k r "lehmet • blr aJAmet yoktur. f Bu'-aristanı. uçler paktına atı -k 1 *ına do to I' go tenlik· de mevduatı bulunan tasarru "' B lk onu ma.. ' bahane· Türklerin Edene karşı maia mecıbur etmesini. a an 

linin kendisi.ı:i evihle~~:di tahrik 1 l hlisnU kabul müttf'fiktcre bef>le- mudileri ara1ındaldhc;_r üç ~k da ~r ıulhunu bozmak gayesini besle· 
•de kandırdıgt .c .~. ıden mczku·r er tinin barı~ bir delllldlr. tevzi et.ınekte o ugu ı ramıye b 1 

ld - dikleri empa .:ı... d b yen bir tecavüzün ·~angıcı say-
olnrak kabul e-9.ı .ısın maddea·ı.nm . ı.1 rlnl -'"le blttrrnl"Ur: kur'ası 1/ 3/ 1941 tarının e a~· d 8 . t bu 
L 51 Banıett, MI e 'r"" "'I . d •k' . t ·ı dt· mak zarureti var ır. ız za en 
ıı:anunun mcı. . üçte biri l\fu"sollnl)l kurtarmak ""n ka merkezın e ı ıncı no er ı e . taraftan gelecek tehditlere karıı 
1 inci fıkrası mucıbın.~dd tle ağır 6 ~ıt!~~· harbe gtrmek Uzeredlr ki. ğer ala.kalılar huzur.rda. çe~ıl· tetikte duruyorduk. Dikkatimiz.ı 
ındirilerek 12 eene mu e3 I inci ) bundan ııon derece ııl!}Rl&n 1 mi'Ştir. Kendilerine ı ramaye ısa· elbette bir kat daha arttıracağız. 
hdpee konulma~ına v~cbbcdcn btlıUıa"'r bet eden mudilerden Çalda Nu· Almanlar martta harekele ge· 
...... dde muc~ı...ınce rn ..... nu· olacaktı . -<>--- tt'ın Sezener 1000, Jıtanbulda .. 1 . 1 d ' Dun ..... w .... merika re V çeceklerini soy emış er ı. 
irnme hiz.metler~n~dne mrnao:;:hcurı- P 1 rmo ve Napoli A Asım Dikel 500, Simavda ano bir marttı. Hem de cumartesi idi 
ı ıçı a e Konsolosluktan 250 lncboluda Faik Katıoilu, L k ti 
~etine ve cezası . d buluıı<:lu· k ı (AA.) - United Pres- ;_ d A J\Acıoy N. Ünal, ki mihver yeni yeni ,-,are c uı 
~ctj kanuniye halm e d'v nıaa- Nevyor ' ö Na mer.ı.ez e . ' l b 1 cumartcai günleri yapm•G~ ba?:ı· 
tulrnasına ve ilam ve ı~lin~r ka· 'l Roınad:ı.n b\lclirdiğtne g re, • Kocaclide Hann Kula, atan u. lır. Fazla olarak ta B. Eden ın 
'"fi k d .. den tahsı e s n paJermodald Amerikan kon_ d Necile Kadir Erin, lzmirdc Ankara aey- 'Lat'ın·ın ortaya koy· .. arın en ısın . " k k esle poll ve llkQmetinln ta- a • . · K. .. 
tar verildiğini kitte yu. ~e -~tea· loslukları İtalyan h Haydar Candallar, Hü!K'yın a- duğu ahenk ve anlaşma ruhuna 
okudu. Kararın bitmumı ,,,. v. so 1 nzerıne kapaWmıttır. il. Maniııada Güner, Ereili Ka- karıılık olarak •bir !eyler yapmak 
~ıp Naciyenin gözleri yatardı, aıı leb ~denizde Ahmet 100 er lira ka· arzuıu da e~ette c:!.uyulmuıo.tur. 

neYotıu ARfam KIZ ~anı•~ 1ı1eft· 
ltbı~ ..tr Vali 'ilde bir defile yapıınu,,-r. 

~ ~edtye Relll Doktor LCttl Kır
'11 la refikaları ve şehrlmlZln kibar 
4tt 11ert bu nıerulmde bulunnıuflar~ 
tı. l.tekt.ebll'! sanatklr kızları ken~ı 
~.erıerı olan elbise ,.e mantoları gı· 
•l'tk ••ter 

(iaveunerın 5nUnden geçm""' 

terakklyatmı g6stcr· 
" 11on ınoaıı t te ayrıca bUtUn el 
mlşlerdlr. ){ek ep güzel bir sergi ter· 
işi sanaUerlne alt veU!ler, moJ<tebln 
tip edllmiştlr· D~ Bayan Refia ve 
çalışkan mUdlr~arnnııı tebrik ey· 
hOcalarlle genç defileye lŞUrak c· 
Jemtşlerdlr. Resim, k di cserlerlnl 

ızl_ ... ..,ızın en 
den k .... ~·· 
gısetermektedlr. 

otobll9 bO)dtyoraz. .. 
ltacı bekler gibi ııaatJUC" ~f e4Pml9 ııbıytz. 
'l'ra.nvayt1a. sarcı.ıya lnİtllllıma halıların toıu nstıımtwle-

bıDerln zırosu, ruacJan 
Sokaıctan seçerken o«>JDO ~ut ta gelirse ya zo 
~ h"' geınııvor. 3 

Utfakta ha,agaı.ı ya •:> • bl 1 patıatı)'Or: 
lcendist patııvor ya da sı1t1ntıdan ıdlğlınlrl kendimiz tluymuyoruı. 
()d • ' dan söyle 

lllnıma, kom9u racıyoıarın ııırdan !lllYP1:ı. 
SabaJı satıedan vakit.iz öUJI Mroı omuntl)'t!tle nıahlCıt. . . 
.\Jcrıtıınız elaıerlyetıe bileli, yedlğl:uıara «Sinir narbb söıU vız 
lluııun için olacak ki, ıblı 1ııtaob 
lreU~or? 

zanımıılardır. . Bu\.garlann mihvere katılmaaı. 
Bunlardan ba§ka muhtelif ma· na ait paktın dün büyük bir acele 

hatlerdeki 95 mudie de 20 • 50 ile imza edilmesine hütun bunlar 
lira. araııında ikramiyeler iaıbet birer ıebepti. 
etmiştir. BunWlia beraber hiç 9üphe yok 

ki pakt 91>kta~eri. konu9uluyor· 
du. Bulgarlar ctddı aurctte ınıu· 
kavemet ve tereddüt gösteriyor
lardt. Fakat nihayet Alman taz· 
yikı arttırılmtf, Bulgarlar buna 
kar 1 durabılecek kadar irad.e ve 
istiklal se~isi tıöaeterememı;ılcr· 

1941 BOTÇESI MECLiSTE 
Ankara. 1 (A.A.) - HükG· 

mdçe tetkikatı bitirilerek ta~~
mile hazırlanm11 olan 1941 b~~
çesi bugün Büyük Mıllet Meclıaı· 
ne tevdj olunmurtur. 

TARiH • C0CRAFY A 
FAKOLTESl TALEBELER! 

MERSiNDE 

M . 1 (A.A.) - Ankara 
eraın, I . r-k· 

Tarih ve Coirafya Fakit tea~ ı;.. ı 
lar •ubeai tald>elerınden 

zaman ,.. f .. Af l 
bir grup ba~larında pro eaor .e 
lnan olduğu halde Yumuktope ıle 
Virantdh.irde tetklkl~e b~ıaa· 
mak üzere ıburaya ıelııuılcr<iır. 

BlR TORK sANA TKAIUNIN 
MUV AFFAKIYE11 

Junir 1 (A.A.•) - Şehrimiz 
Elektrik' ve Tramvay firketi atel· 

esiode çalıtan Ahmet usta adı~
y b ' Türk eanatkin modele go. 
da ır .L • ı 

bir traımıvay ar.ualt ama ın.e 
re ffak ohnuıtur. Yakında bır 
nıuvha t• huzurunda bu araba· 
fen eye ı '-

··beleri yapılacaıdır. 
nın tecru 

Yeni Neşriyat: - cAB&ADAŞı ÇIKTI 

al Nadirin. bu kıyrrteUI hafta· 
Cetll k mecntuUlllm MJdslrıcl I&• 

lıl< çoc: senıtn yuılar ve resimler· 
yıll ço . Bu gUzel mecmuayı mut 
le çııunıştu. 
Jılk ıı.UP okuyunuz:. 

dir. l l 
Bununla beraber Bu gar ar, 

Almanların keyiflerini yerine ııe· 
tbmek)e beraber Alman teca~· 
züne alet olıınak ve memleket)erı· 
ni bir teca'Viiz üt111ı.i olarak Alman· 
lara ıbıralunak arzusundan ~a~
tırlar. Bu.ar-an Batvekıhnın 
nutku Bulıgarların bu .h~u.•ta ~!-

anlardan teminat ıstediklerıne 
:'e bir dereceye kadar. da aldıkla
rına <ielalet etınektec;lır. 

Öyl umuyoruz kı. BuJ.aarlar 
azdaki ~elif paktlar ve 

ar-:hedeler ve bilhasn son be· 
mu e müna1ebetile bize bu yannam . 
sıralarda bazı izahatd ve ~~mınat 
ihtiyacını duyacakl.j.r >r.b. ~ bu 
yolda teminat ~erı ırsl~ ı~ unu 
tlbeUe bir iyi nayet ~ ametı saya· 
cağız. Fakat Bulş;r~tahda .. !dl· 
gar milletinin ira esı a~ac.. e 
hadiaeler cereyan etmcaı txna· 

l . d h·ç bir z:arnan hatırdan çı· 
ını e ı .. l" 'nk' f 

k c•aız• her turu ı ~a • 
armıya - • .. 1 k' d' 

1 b . etli bir goz e ta ıp e ıp 
arı a-1r . . cd 

her vazıyete tor~ ıc~p d k~ ~n 
iyi tedbıri en rnuk~aı~ a a • 

1 k huıuıunda ı mucerrep ve 
ama · d b' b.l hazırlıklı 1idi9imız en ır an ı e 

ta"1llya~ Emin YALMAN 

kere daha tekrar eylemi§tir. man, Balkanlarda askeri ıbir hn· .n ı · 1 (A A ) St '- · ıoer ın, . . - e .. n,: 
Fon Rıb'bcntrop'un beyanatın. rekete teşebbüs ettıği takdirde İn. yeni Ja.pon acfiri Gene,.] Mır 

dan sonra müttefik devletlerin gilter~nin vakit kaybetmeden mu· ma. dün_Berghoffda Hitler tara• 
mümessilleri Bulgar Başvekilinı kabeleye karar vermiş olduğunu fından kabul edilerek Alman dev 
tebrik etmi.11lcrdir. memnuniyetle mü ahcde etmek· let reisine :itİmatnaım.esini takdım 

Fllofun hUk<lmct adınn yaptığı be· tcdirlcr. Bu itibarla Sofyadaki ln- ctmi tir. 
yon t şudur: giliz elçısinin Bulg aristana ciddi Hariciye Nazırı Yon Rihıben· 

Balgl"l'hltanın dıf ı yautı daim• bff lhtarda bulunmuı otnD11rfelan trop, bu meraaimde hazır hulun· 
Bulgar milletinin komşularllo banş dolayı, gazeteler, .bjlhaıısa mem• mu,tur. 
halinde yaşamak 'e bu memleket· nuniyet ızıhar etmekteıdır. Artık 
lcrle iyi mUn&11ebet tdame ctınl'k ar- tereddüt devri geçmiotir ve Al· 
zu undan mUlhem olmuştur. lştc Bul manya Bulgaristaru. bir harp üsııu 
gar milleti bu siyaset nıımınadır J<I, haline koyacak olursa Sofya Al· 
umumt harbin barı'/ muahede inin n· manyaya gösterdiğı inkiyııdın kô. 
ğır şartl nna bağlı olan ağır neli· lu neticelerıle kar ıla nakta ge· 
celerlne sabırla tahammlll etmiştir. cikmiyecektir. Sofyadald gerg.in
\'e haksızlıkların bug{ln mUsalemet liği ve parlamento ile hükumet 
)Olu ile tamir edllece#f Umldl ile ta- ve Kral arasında yapılan müza· 

AMERIKANIN LONDRA 
ELÇlst 

Llzbcın, ı CA.A.) - Amerika :Bir• 
leflk devletlerinin yeni Londr• bll· 
yük elçisi Vlnant, dün Cllpper tay· 
yarefll ile Amerlkadan Lizbona ıcl· 
mlştlr. 

hammW etmektedir. Bu tımldln ye- kcreleri tebarüz ettiren gazeteler ============== 
rınde olduğunu geçen sene Dobnıca Alman istiluının içtinap edilmez. 
hakkında Bulgartııtanla Romanya a· bir hale geldiği fıkrinde bulun
rasındo. aktedllcn anJa~a g&ıtermlş· makla beraber Türkıyr"nin teyak. 
tlr. Bulgarlstanın bundan dolayı mlh· kuzunu gev§etmek gibi boı bir 
\'er devleUerine, bu meııelenln halli ümitle bunun b.ir müddet daha te. 
t~ebbUsUnU yapmış 'c bu surC'Ue nir edil'P edilmiye<:eğinı kendi 
Bulg-artstanla Romanya ııraamda es. kendilerine sonnaktadır. 
ki dostluğıın tekrar tcsıliinl lml<!in Timeıs gazetesinin dıplomatik 
dahiline sokmuş olan bu bil) Uk tef· muhwriri Türklerle lngilı.derin 
lcre, Adol[ Hlllerlc Benlto Mu soll· baıhca meseleyi Almanların Se· 
niye minnet borcu vardır. Mihver laniğe inmeleri üz.erine doğrudan 
dcvlell<'rl Bulgar ınllletınln en sa- doğruya Boğazlara yapılacak bir 
nılml ve en derin minnettarlığını hak tehdit teıkil ellığini derhal gör· 
etmı,ıerdlr. Bu devletkr ayni zaman· mÜf olduklarını ya~akta ve gÖ· 
da milletler arasında yeni bir anlaş- rlı ülen ılk meaelenın buna na· 
ma ve lfblrllğl de'Vrinln ac;ılmnsı hak sıl rnlini olunacqını tayinden iba
kmdakl kararlarını teyit etmiş 01• ret olduğunu ilfwe etmektedir. 
nı&ktadırlar. 'Btlgarlııtan, bu tarihi Ayni muharrir, Bulgar hükumc• 
vakaya istinat edecek, Almanya, ı. tıne Alman kıtalarınm Bulgari•· 
tal~a "e Japonya arasındaki pakta ta.nda ve diier yerlerde lnailiz 
milletlere engelıılz !nklşat \'e refah- hava kuvvetleri tarafından bom· 
lannı tezyit imkl.nını vermek ve bardıman cdilcc~ğini hatırlat
haklr bir bantı ıııamaıı altına almak makta ve bu mcşu\iyeti evvelden· 
gayesini lııtlhdat eden bu slyaaetln beri. Alman hükUınett ile müna· 
bir l!adesınl görmektedir. Bulgari&· ıc'betlcrde bulunan bugünkü hü
lan bu yUkıek gayeye eritmek için kumetin yüklenmİ§ olacağını kay. 
ı,blrlitl yapmal< arzusundan mülhem dctmektedir. Bu muharrir Hit· 
olarak UçlU pakta iltihak etmekle· I l 

er·i.n, ngilizlcrle müzakerede o· dlr. BuJsarlstan komtularile akt.edll· 1 T 
m~ dostluk muahedelcrlne sadık an urklcri tcliiıa düşürmemek 
kalmaktadır n SovyeUer Birliği ile arzusu '1e istila emrini tehir ede· 
olan ananevi dostluk münuebeUerlne ceiini zannetmekte ve eıuen 
devam etmek ve bunları daha ziya· Bulııarislanda hüküm ıüren kazlı 

havalann bir ileri harekete müaait de lnklfat ettirmek kararındadır. 
Bulgaristan, UçlU paktın aadlk aza. olmadığını ilave eylemektc:dir. 
aı sıtatlle pyretlerlnl Avrupada Daily Telegraph gazetesi baı· 
mtıatakar bir banp vUsul rayretıo· makalesinde Bulaar hükumetinin 
rlle blrlefUrebllmek ümidindedir. siyasetini tenkit etmektedir, Bu· 

gün hazırlıklar o kadar ileri go· 
Viyana, 1 (A.A.) - Hltler bugUn türülmüıtür ki artık ifgalin fazla 

öğleden sonra ltalyan Hariciye Na· geciluncaine ihtimal verilemez. 
:an Kont ClanO'yu kabul etmlftlr. Fakat dütmamn .ileri yürüme 
Alman Hariciye Nazırı !'on Rlbben· planlan ne olul"la olııun lntrilizler 
trop mUIAkatta hazır bulunmuftur. ve Türkler tedbirlerini alm11lar· 

Sofya, ı (A.A.) D.N B. Sob· dır. Hadiseler Türkıeri haıbc gir. 
ranya reisi LogofetoC, Sobr'anyayı, mcğe icbar edecek olursa iki Ge· 
pazar JilnU saat 16 da fevkallde blr oelkurmay her huıuıta tarn bir 
toplantıya davet etmlftlr. Baf\'Cl<l· mutabakatla harelcet edecektir. 
Un bu toplantıda bcyıanatta bulun- Daıly Mail gazetesi, Türk hü-
nıası beklenmektedir. kiımeti namına beyanatta bulun· 

mağa salahiyettar bir zatın sözle
rini zi.kTetmektcdir. Bu sözlere 
göre Bulgari.atanın Alman i.tilii· 
11na uiramaaı üzerine bir Balkan 
hubi zuhur edecek olur .. Türk· 
lerle lnsilizlerin müttcrdc bir mil· 
cadele imkanını derpiı etmeleri 
lizun &cldaiuu ~riı ,.biJt&r • 

Londra, 1 (A.A.) Reuter: 
ı..ondra resmi mahfilleri, tnglllero

nln Sofya elçisinin bu sabah BUl&'ar 
hllkQmetlne bir Ultlrııatum \•erdllf 
hakkında Italyan ajansı tarafından 
verilen haberin a ılsız olduğunu bll· 
dirnıektedlr. 

Mczltur gazete B. Eden'in ıeya· 
hati ile tezahür eden lngiliz dip
lomasisinin enerJİ•ıni takdirle 
kaydeımek.te vo B. Rendell'in 
Bulgarlara yaptığı ihtardan dola· 
yı mcmnuni) el göstermektedır. 
Bu ihtarın Yugoslavlara ferahlık 
vereceğine üphe yoktur. 

OaiJ.y Skctch gazetesi, Alman
lar Bulgar • Yunan hududunu 
geçtil\led takdirde T urklcsrin de 
Yunan TrakyAaına 1;ireceklerini 
zannetmektedir. Bu ıazetenin fjk. 
rine ı:(itt, Türkler Bulgar • Tıirk 
ıhududunda Boğazları korlllllak 
için mudafaa vazıyetındc kala· 
caklardır. 

B. Eden, Yunan 
Şcflerile Görüşecek 

Lonclra, ı (A.A.) - Tlmea guete
slnln dlplomatık muhabiri yuıyor: 

Jnglllz ve Ti.\rkler açık bir suret· 
te müttefik olarak mWAkl olmu,Jar
dır. Mevzuu bahta olan mesele çok 
sarihti. Almanları Bulgarfstanı lfl'al 
ettikten ııonra Ege denizi kenarları· 
na indikleri ve SelAntte kadar Der. 
lcdlklerl takdirde, Türkiye bu hare
ketten Yunanlatandnn daha az mQ
teesslr olacak değildir. Çanakkale 
derhal tehdit altına dUfCCektır. Al• 
manlar o zaman İngilizlerin Usa.il 
Şarkla. geçitlerini kesmefe tetebbQI 
edeceklerdir. Bundan bqka, M~ 
llnlyl ağır surette vurmak ve nail 
tehditlerine kulak ıunnamak auretne 
mllttefikler için bir çok ~yler yap. 
mış olan Yunanlılar bu çelin 1Uf mD
cadele aylanndan sonra pnl.f bir 
açık cephC'ye m11llk otacaldardır. 

BaıılrcUI Yugosla\ya doatlanndan 
tecrit edllmlf bil' \'azJyette kalacak· 
tır. Blltlln bu sebepler dolayıalle, hal 
edilecek Hk m.-Jenln u meeele ol· 
duğu qlkArdır \e .Ankara da bunu 
bir sır olarak tutmaktadır: MUtte_ 
fıkler Bulgari tan üzerine vlkl ola· 
cak bir Alman lnlflnl nasıl k&l'fllı
yacaklar T Ttlrk • lngllia anlqma. 
aından sonra. Eden mUtemmtnı gö
rllfmeler için Yunan feflerlne rnQ
likl olacal<tır. Bu mUddet zarfında 
TQrkler Çanakkaleye kartı Romanya 
('.nıetlnden drnlzden mevcut tehltkeyt 
tamamen ınldrlk bulwunakladırl&r. 



N EV R O Z I N "I 
Bulunan eve baş ve 
diş ağrısı, grip, nezle 
gibi hastalıklar girmez. 

Ba.,mız ve dışlniz ağrımıya 

başladı mı hemen bir kaşe 

NEVROZIN 
Alınız, Bir Şeyiniz 

Kalmaz 
lcabmda gtlnde 3 kaşe 

alınabilir. 

Türk - Ellas 
TeşebbUsatı Ticariye ve 
Smaiya Türk Anonim 

Şirketi 
TORK - ELLAS Teşebbüsatı Tica· 

rlye ve Sınalye şirketinin 1940 se· 
nesi he.saplarlle idare muamelAtı hak 
kında tetkikat ve mUzakeratta bu· 
Jı;nmak üzere Ticaret kanununun ve 
Şırket Esas mukavelenamesinln me· 
vaddı mahsusalarma tevfikan hisse
darların davetine idare meclisince 
karar verildiğinden içtima. gUnU o· 
larak tayin ettiğimiz 19U senesi 
martının on dokuzuncu çarşamba 

günU saat 14. te hissedarların ~irke· 
tın merkezi olan Galatada eski Kre· 
dı Llyone hanında 6 • 11 No. lı ya· 
zıhanede hazır bulunmaları ilfm olu

nUl". 
İçtimada hazır bulunmak istiyen 

hissedarların hisselerini mUbeyyin 
vesaiki içtima günUndcl\ bir hafta 
evveline kadar şirket merkezine tev
di ederek dllhullye kartı almaları 

llaımdır. 
iDARE MECLtSI 

içtimada müzakere edilecek mad
deler ~cıa g&rterilm1'tir: 

ı - 1940 tak\1m yılma ait ida.· 
re meclisi ... e mürakıp raporlarının 

okunması, 

2 - Billnço, kA.r ve zarar hesap
Jarınm tetkik ... e kabulU ve ki.rın 
şekli tenii hakkındaki idare mecll· 
ısı teklifatrnın tasdiki, 

3 - İdare meclisi azalarının tb· 
rası, 

EN UZAK BiR KOYLE EN Bü
YüK ŞEHiR ARAS\NOA HiC 
SiR FRRK KALMA01,~ü~UN 
DUNYANIM HROi5EtERıNı 'IE 
HEŞRiYATlRRINI AYNI SANi· 
YEDE OiNLEMEK KR6il OLDU 

AS6RRı DERECEDE CERYAN SARfiYATI 3 OAlGA ~~ER~ 
FEVKALADE RLlŞl VRRD&lt , , 

Somer Bank 
lstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 

Şubemiz için bayan bir memur ve bir de fierde vuku bulacak mlln· 
hale tayin ve ta ... zif edilmek üzere bayan memur namzedi alınacaktır. 
Bunlar 3659 No. lu Bankalar baremi kanunu hUkUrnleri dahilinde mil· 
sabaka imtihanına tAbl tutulacaklardır. 

İmUhanda muvaffak olup tavzif edilecek memura yukarda yazılı 
kanunda gösterilen 9 uncu dereceye kadar maa§ verilecektir. 

Haiz olacakları evsaf şunlardır: 

1 - Asgari ilse mezunu olmak, 

2 - HUsnU hal sa.htbi bulunmak, · 

S - Daktilografi bilmek, 

4 - Yaşı 30 dan !azla olmamak. ' 
İmtihanda ayni dereceyi alanlar arasında. ecnebi lisanını bllenlCT', 

veya yüksek mektep mezunu olanlar tercih olunur. 
İmtihan 6 mart 941 tarihine mUsadi! perşembe gUnU saat: U te 

Galatada Sümer Bank İstanbul .şubesinde yapılacaktır. 
Taliplerin nüfus tezkeresi, tahsil ve htzmet veslkalarile blrltkte en 

geç imtihan gUnü saat 12 ye kadar ,ubemlz muhaberat ,efliğine mU
racaat eylemeleri. 

ŞEHiR TIYA TROSU TEMSİLLERi 
TEPEBAŞINDA tS:;1"1KLAL CADDESİNDE 

DRAM K 1 S M 1 • KOMEDi KISMI 
Gündllz saat 15,30 da 1 GUndllz saat 15,30 da 
Akşam saat 20,30 da 1 Akşam saat 20,30 da 
M E Ş A L E L E R KİRAUK ODALAR 

Her gttn gişede çocuk Lcmsllleri için bi)et vardır, 
Beyazıt, LAieii, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobüs temin olundu. 

• - Yeniden iki murakıp intihap ----..,...--------------------
ve Ucretınln tayini, 

5 - İdare heyeti azasının hakkı 
huzurlarllc Şirket işlerini idareye 
memur edilmiş olan murahhas aza. 
!ara 1941 ııcnesi için ... erilecek aylık 
Ocretin tayini, 

Ticaret kanununun 323 Uncu mad· 
de1ine tevfikan .şirketle muamele! 

! lstanbul Komutanhgı Satmalmı KomisyonuJ jıJ 1 

Bellerine tahminen elli lira fiyat konulan 100 adet komple tevhit 
semeri 4.3.941 gUnU saat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli 5000 lira olup kaU teminatı 750 liradır. Şartnamesi her gUn 
komisyonda görUleblUr. lsteklllerin belli gUn ıre saatte Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1497) 

tUccariyede bulunmak üzere idare -------------------------
meclisi azalarına mezuniyet veıil· 

mesi. 

Bolu Sulh HukUk Hlkimlll'fnden: 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli Askeri lisesine glrmiye istekli olup da taşralarda tubelere, 

lstanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan amı!larm
da dönekliği olmıyan bütün girme şartlarını haiz bulunan ve ayni za. 
manda giriş evrakını tekemmül ettirmiş olan isteklilerin lmtlhanlan 
yapdmak Uzere 7 /Mart/941 cuma gUnU saat 9 da Kuleli lisesinde bu
lunmMan ve \ı'1 tarihte mektepte bulunmıyanların haklannı kaybede-
cekleri Hln olunur. (1443) 

Bolu vllAyeti hususi idare vekili Bo· 
luda avukat Akif' Akalm tarafından 
tstanbulda Galata.da eski güınrUk 
sokağında Mlkaidis ha~u ikinci kat· 
ta TUrk lllUstrasyon mecmuası mU· 
dUrU Hadi Şentekindlrln aleyhine 
açılan alacak da\'asından dolayı da- --------------------..... ----

veliye makamına kaim olmak Uzere 
yapılan gazete ile ilAnla gelmediğin· 
den bu defa gıyap kararı makamına 
kaim olmak üzere tekrar Illncn teb· 
l:gat ifasına karar verilmiş oldu· 
tundan muhakemenin bırakıldığı 13. 
~.9t1 perşembe günU saat 10 da Bo· 
lu Sulh Hukuk mahkemesinde isbatı 
vUeut etmediği ve ~ aı.ut bir ve'kill 
kanuni göndermediği takdirde gıya
bında muhakemenin ~ı-vam ve hük
me raptedlleceğl ilan olunur. 
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Alloaı Ucrıu 

llO Kr. 

2700 Hl O 800 Kr. yoktur 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - K8'if ~ame ve pllru mucibince idaremizin Tekirdaf fa• 

rap fabrika.sında yaptıracağı tuğla baca inşaa.tı ifl pazarlık uauliyle 
7eniden eJuılltmeye konmuftur. 

2 - Keşif bedeli <12410.80• lira muvakkat teminatı 931 liradır. 
3 - Pazarlık 10/3/941 pazartesi gUnU saat H de Kabat&fta leva

zım ve mtıbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
j - Şartname sözü geçen levazım şubesinden ve Tekirdal mO· 

dtlriutUncfen 62 kul'UIJ& alınabilir. 
6 - lateklilerln pua.rlık için tayin olunan gün ve saatte .,art:na· 

meeintn F fJkrasmda yazılı vesaik ve % 7.5 güvenme paralarlle birlik: 
te meKOr koml8yona mtıracaa.tları. (1243) 
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Sterıtn 5,22 
Dolar 129,69 
İsviçre Frac. 29,66 
Drahmi e,9950 
ı.e.a l,150 
Peçeta 12,150 
DtnaT 3,89 
Yen 31,1375 
ı~ Kren1! 3(),98 

l'Allaa 'ft 'hllTtit 
1988 ~ 5 ikramiyeli 19,55 
Srvu • Erzurum 1 19,30 

S&blbl ve Nefriyat MUdUrU: Ahme' 
1:1ıaba YALMAN - Buıldıtl yer: 

Y ilAP. KA'l"BAA81 

12,30 Program, 12,33 Kadm ııeııle

ri (Beraber ~kı ve UlrkWer) 12,SO 
Ajans haberleri, 13,05 Oyun hava
ları ve düğtln tUrkWeri, 13,25 - 14,30 
Radyo salon orkestraın. 

18,00 Program, 18,03 Radyo caz 
orkestrası, 18,50 Radyo faml heyeti, 
19,30 Ajans haberleri. 19,45 RadYQ 
fasıl heyeti programının devamı, 

20,15 Mllzik, 20,46 Tek prkl ve tak· 
simler. 21,15 KonUJm&, 21,30 Müıdk: 
R. Korzakof - Şehrazat (Pl.) 22,30 
Ajans haberleri, 22,50 Dans mllzili 
(Pi.) 23,25 ~ 23,30 Kapanıf. 
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Betinci Tertip 

mi ye 
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'1 Mart 1941 

haami,.e 
miktan 

6 15.000 
6 5.800 
8 2.GOO 
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120 ıoo 
300 ıco 
3ll0 50 

3000 10 
60000 3 
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. 90.000 
30.000 
16.00J 
60.000 
45.000 
24.000 
30.00C 
15.<JJ) 
30.000 
180000 
22.026 
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CEZBi ÇETINTAŞ 
Sabık Ka.daııtro ve Kartal Tapu memuru, Kartal HW<Qrnet cad. No. 3-

T. iş Bankası . 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

J Jıramiy e Planı 

1941 iKRAMiYELER! 
1 ade& !GOi Llnhk = 2000.-
3 > 1000 > = 8000.- > 
2 > 750 > =lSOO.- > 
4 > 500 '> =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

35 > 100 > = ssoo.- > 
80 > 50 > =.000.- > 

300 > 20 > = 6000.- > 
Ketfdeler: ' Şubat. 2 Mayaa. 1 Afu8 
toe. a 1ıdnclle9rin tarihJerinde ya 

pılır. 

Ziraat Bankas 
Kurul119 tarihi: 1888.- Sermayesi: 100,000,000 Ttlrk ufllll 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zirai ve Ucar1 her nevi banka muameleleri. 

Para ~ ıa,eoe Ura Uuaml79 ftl17or 

zıraat Bankaamda 1mmlıvalı " Dlbanız tasarruf 
en u 60 ıtruı buhm&nlara senede ' defa çeldlecek km'• O' 
dakl pli.na pe ikramiye dalrtJlacaktlr. 

' Met 1.-. Unldl t,111 Ura il 111 .... .. llnldE , .... 1.111> iti .. 
,. 111• 1,lllıt •• 

" ,. 111 > ..... • 1• • ıe • 
DIK&AT: HeAplarmdaki paralar bir ııene içinde 50 1 

ğı 41.lfmlYenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fulaaile 
llhr'alar ..... '..,., 1eJltl.1lıUI••'-·1..,. 

1 ...... tarlltlerlllde ~·· 
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