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. d ' mesaıını tev i etmiştir. Reisicümhur is-

met lnönü bu dikkat ve nezaket eseri 
dolayısile teşekkürlerinin Almanya dev
let reisine iblağını B. Fon Papen'den 
rica eylemişlerdir 

Almanya 
şahsi bir 

Bu mülakatta Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu da hazır bulunmuştur. 

Dün ,ehrimize gelen Dahiliye ve Milli Müdafaa Vekillerimiz 

Dahiliye ve Milli Müdafaa 
Vekilleri Şehrimize Ge~diler 
Dahiliye Vekili Faik Öz.trak 

d .. sabahki ekspresle Ankara· 
un I . 

gönnüyonun• b -z· dan lstanbula ge miıı ve ıstasyon. 
Moıkova.dan akeeden l u '°1 da Vali ve Belediye Reisi doktor 

. . de A man ar •w VilA ve 
ler Bu~arlar ~n ' • · · ya· Lutfi Kırdarla, dıger ayet 
için de ıoğuk bır du., tcsınnı 1 Belediye erkanı tarafından kar· 
pacaktır. .. ııılanm~tır. 

D" üm. ki Bulgaristan huku· • Vekil ciibıi öil..._ _.r .. ~ 
ti l)'.:..man ta~ına day-•· lediyeyc gelerek Um~m Mbl• 

me d . Aıınanlann içeri sokulma: içtimaının ikinei celaesındB 1 d~
tna ı. ıkaramadı. Diyelim k~ lunduktan sonra, Vali ".e ~ ~ ı· 
aBın;: sı:st ç ı yanın asırdanberı e Reisinden Belediye ışlerı uze· 

Vekil Belediyede kendi.sile gö· 
rÜ§en bir muharririmize muhtelif 
meseleler üzerinde ıu beyanatta 
bulunmuştur: 

c- lstanbula bir kaç gün kai· 
mak üzere geldim. Karş11na çıka· 
cak her işle mqgul olacağım. Ve 

ı.;.::::=..-· ıt:!::. •i:,.._. 

u"5ans an .. ük1 o Y lm t 
felaketten felakete sur eyeİI rriin~d;e~iz~a~h~a;t~a~ı~ş~ır~.=~~=~::~===~~~~==~ 
meşhur büyüklük hırs v..eı·em\de~; • f k u·· Roma Radyosu 

Şimdiki halde Mecliste Bele
diye memurlarının tekaüt kanunıı 
vardır. Dahiliye encümeninden 

(De\anu ~ .. 5, su. 4 de) * 
. b" defa daha ınag up o ltt• ID Ç ~~:sı~~maz bir kumarcı gibi ye· 1 a 

niden taliini tecruheye kalkı~u. M k • Konferansçısı 
Fakat böyle ıbir hare~etin sul· er eZJ 

ha. hizmet edeceğini icldıay~ kal· 

ıtıtmak haddi pek atkwı 4m ay· Afrikada ltalyaya 
ltırılıktı~. Bu devir}ldc ~~~ke~~ 8un'arı Ziyaret Eden 
•uıh nizam ve iettb at gı 1 ld Yeni Feda:<arlıklar 
tncl~rin mihver titarundaa ba~ıf~~~ 8. Eden Türklere 1 1 
ınez manaıar alma••~f d ede· k Yar Düşeceğini ta yan-
F"a.1ta.ı harp manasını • a ek ı Yapılabilece -
cc1t bir mabat için hiç aı \ ma· • lara Bildirdi 
dan (sulh) .kclin}esi kullanı ın~.a dımı Açıkça 8.ldirmış Londpa. 4 CA.A.) - Bugün Roma 
S R anın bile eabrı tu· .,...,...,le- • 
ı ovy~ usy d" . -kiden· d 4 (A.A.) - Times .. -- radyosunda kon~n ukert blr kon· 
llCntni• kendi ken ını ...... Lon ra, yor· 
b ..,.. l•:tlıaı sayan sin"ın diplomatik muııarrlrl yazı • !eransçı .\'ÖYle dem1'Ur: 
Beri Rusyanın e':. a .. çc:k:rnek sır John Dili Atlnaya Doğu A!rlkasında cereyan eden 
ulga.rietanın kulasını B. Eden ve se· muharebe fevkalAde 1JlddeUldlr ve 

:ı..t. d ...tur ıduklarından, yaptıklan 
o.q •Yacını uymur . Ih gelmiş o d tebarüz cttirilebı· bundan böyle de !cdakArlıklarda bu· 

Prens Pol 
Al manyaya 

Gideceği Tekzib 

Ediliyor 
Berlin. 4 (A.A.) - D.N.6. 

bildiriyor: 
Alman Haric~e Nezareti, Al

man hükumetinin Yugoslavya 
Kral Naibi Pre.ll4l Paul'u önümüz· 
deki hafta Almanyaya davet et· 
tiği hakkında yabancı gazeteler· 
de, ezcümle Afton'bladet gazete· 
sinde çıkan haberleri bugün ya· 
lanlaml~ır. 

İngiltere 
Bulgaristan 
Münasebah 

Kesildi 
Amstcrdam, 4 (.A.A.) - D. N. B: 
İngiliz radyosu, lngilterenln Bul· 

garlstan'la. diplomatik mUnaııebeUerl 
kesildiğini blldiıımektcdlr. Elçi elde
ki ı,ıerln tasfiyesine fcadar Sotyada 
kalacaktır. 

İngiliz Sefirı 
lstanbu a Gelecek 
Bükreş, 4 (A.A.) - Stcfani: 

Suriyedede'f edbir 
ler Alınıyor Burada mevcut intıbaa göre, Sof· 

y.d~i laail~ ortA ·~ luailtere 
Londra, 4 (A.A.) - MU.takil ile Bul.ıanatan arasındaki ıı.yaıt 

Franeız ajansına Kudüateki mu· münaııcıbctlerin keeiıdığini bugiln 
haıbiri bıldiriyor: resmen bildirecek ve Jngili.z elçi· 

Balkanlardaki hadiseler üzeri· hk memurları bu ak,arn Sofyadan 
ne Suriycde bir sıra ihtiyat tedbir- İaııınbula hareket edeceklerdır. 
leri alınmıştır. Bu tedbirlerin aıı· Beme, 4 (A.A.) - Havas: 
keri hükümlerin tadili, hudut gar. Belgrattan öğrenildiğine göre, 
nizonlarile istihkamların takvıye. Sofyadaki Jngilız elçilıği memur· 
sidir. Keza yabaneılar daha sıkı 1 !arından bir kıamı otomobillerle 
kontrola t•bi tutulacaklardır. Bul. Belgrada gelmi§tir. 
gariatanın Alman tarafından .ifga- CAMPBELL GiZLİ . VAZiFE 
1i Suriyede endi.te hasıl etmiııtır. 1LE LONDRA YA GiDiYOR 
Dikkatler timdi Türkiyeye çev· Vaıington, 4 (A.A.) - Ame.. 
rilmiftir. B. Eden"le General rika ietihıal eksperlerinden Th. 
Dill"in Türkiyeye yaptığı ziyaret Cıunpbell"in gizli bir vazife ile İn. 
çok müsait bir intıba haeıl etmiı· gıltereye gideceği re9111en bildiri!· 
~ md~~ 

Müsabakamız Nası Yapılacak 

Otuz Çift Nasıl Evlendiril cek? 

Almanya 
Yunanistanla 
Mün::sabaterini 

Kesmedi 
Bcrlin, 4 (A.A) - Yarıres

mi bir ııurette tebliğ edilmi§tir: 
Almanya ile Yunanietan ara

sındaki münasebetler bu akpm 
yabancı matıbuat mahfillerinde 
münakaıaya mevzu te§kil etmİ§· 
tir. Almanlar, iki memleket ara
sında evvelce olduğu gibi diplo
matik münasebetler mevcut bu-! 
lunduğuna dikkati çdmiılerdir. l 
Bununla beraber Yunanistan, İn
gilizler menfaatleri için bir ilcr; 
karakol vazifesi görmeğe başla
dığındanheri iyi kelimeaile tavaıf 
9diJem-.s. 

CümburreieUnize B. Hitler'in bir 
mesajını te•di eden Von Papen 

Sovyetler Hariciye 
Halk Komiserinin 
Bulgar E.çisine 

Cevabı 

S ovyetler 
Yeni Siyasetinin 
atbiki Hususunda 

i ulg(. rlara Müzahir 
Değ.ldirL.r ! 

Moskova, 4 (A.A.) - Tau 
bildırıyor: 

Balkanlarda Alman 
Askerleri 250 Bin 
Londra, t (A.A.) - İyi haber 

alan mohtlllcr, halen Balkanlarda 
bulunan Alman kıtalannın 250 bin 
klflye ballg olduğunu tahmin et
mektedir. 

1 martta Bulgar Haridye N • 
~ırının mumes ılı B. Ahınof, So\. 
yctler Biri ğının Bu ariııtandakı 
eıçisi Lavrı~v·ı, Bu gar hukume· 
tinin, Balkan arda ııu hun ıdamc ı 
makaad1lc Alınan kıtaıarının Bu • 
garietana girme ını k bu etmı:J 
olduğundan haberdar ctmıı1tır. 

3 martta, Harıcıye Ha k Ko.-ı ı. 
ser muavını Vı n ı, J\Jo ko\ 
daki Bu gar c çı ı B. St manol a 
a§ağıdakı cevabı verm ır: 

<Bulgar hukumctının Alman 
kıtalarının Bulgarııtana gırmc • 

Bükreı, -4 (A.A.) - Stefani ne muvafakat cttıgı ve bu hare· 
ajansı bildiriyor: ~etın Balı.kanlarda ııu h hedefle ı 

Romanya 
Yunanhlaı ın Gemile
rini Müsadere Etti 

Hükumet, umumi menfaat dü- gutmekte olduğu hakkında Bu 
f(inccaile, Yunan tebaalı ıah11lara gar Haricıye Nezaretinın mume • 
•it 37 nehir romorkörü ile 36 I 11i!i B. Altınof'un Sovyetlcr Bır ı 
mavnayı musadcre etmiıtir. (uc.ıuıu: bil. 6, ı;u. Ci a.e) X 

Sovyet Rusyanın Balkan su u yalıat daha z~a:ejlslnin başlıca Uç lunmarnıı:a zaruret hasıl olmuı Seçmenin Milnaslp Olup Olmadığı 
h.U:ındak" ciddi alakasını orta• Ur. MUtte!ık s il ziyaret edilmiş· mümkündür. İngilizler doğu Atrlka· (J l l ? 
a "--Qyırnası ciıd en tam merkez eJA Kahire""' ...ıdnmiJUr. ,. _, _ J,. ~ V 

GONON S ESi 
:t" L 

1 

d zamanın· 1 sıra e sında Ur .. n .. binden fazla asker kul· JllTasıl 11111 eceı1 A 
d.. . d olmuttur. EVV ,. ~- ı;• lanmak•-"~lar. Bunlar en modern na 

,. ve tam yerın e tir. u·•ere asker nakledilip .....,.... 1 
d.i dının kU b şka "' sUAhlarla. tank ve zırhlı otomobil· 1 

s ~et Rusya, kenB lgariat•· Çlln a eğ! ve bunun ne mlk· Jerle mücehhezdirler. Bu fBrUar al· Lu"tfen 3 u··ncü Sayfada Okuyunuz K kt . . 
<"atı ayhk onun itin bir löke, bir 
ııervettlr. 

h..~~ar gazetelerinde d" u :ikre· edilernlYlec ıır.~: ancak Kahlre"de ka· tında muharebe İngilizler için a.şlkAr . ara erımız 
-... i-aline taraftar ıye b tarda 0 ac&o• Ed ve S!r John ktedir 
d'l ""6 ve u 11 bilirdi B. en 8 ,antaJlar arzetme • 
• 

1

tn~ne~il~a~m~ k ~~e ~ ~~ta~~~an:::::=======~~~=~=======:~~~===~====== 
11\fiaUni de açıkça ortaya oy· DUl :Kahlre'de u .Ankaraya gıderek 
~ur. katı ınaJQınal ile nu açıl<· 

S ktanberi j terinin ne olduğu 
ovyet Rueyanın ço . . tngiliZ pro e TUrklere en 

~\thafaza ettigw i sükiit ve jhtıyat ı;öyUyebilmlşler ve İ giltercnin 
•ı,,,._ k b zarak ça müddet içinde n 
13~""-etini ilk defa olara 

0 
kll!& bir 

1 
itibarile ve sair şe-

... 11.lltanlarda sulhun muhafazası· ınaızemes b··-rıne 

.. , ld • u or· harp bileceği yardı:mt "6 .. 
ili, neka.dar taraftar o ugun . ·n klllerde yapa daha vazıh bır 
t 1'11. lc.o.,,m.-sı Balkan sulhu ıçı ıdu""'•ndan nx lece 
'it L .,, .... ' ik a kadar 0 6~ ı ıerdlr. DVY t11ald k tli bir i.t rar h edebilm ';' 
llıili ol.;a.k ubr~ılanacaktır. tarzda ıza Ege sahillerine te· 

a lm TUrkler, bilhasıı:-ehdit takdirinde sa· 
b u Vaziyet kar§ıaında A -~tn· vecctlh edecek etlerin sarih 
"'~ın B ı d f""l• bir mu a· ıc.ı kUVV 
ttk a kanlar a ı~ .ı ih t· va.şa atabUeceı.• k bir \"8• 
llı ~Ye doğru gitmegı tere e bl bllAnçoaunu yapabilece 

tai hila imkansız şayılaınaz. . r tt bıilunmu,1ardır· 
.. • uAN zıye e --Ahme Emin y AU9.,... 

ek bmird• iade •dil• J8i1a 1111 pifti? 
- Bu yem uJadum 1 
- N~ _.. ed •ik tiel _ ... 

Yazan: 
UŞAT NURi 

Şlr'lleüerde• birinde m-+ .. e1Mıl-1 
olan etki bir doetmna lllmnetçlet&
Ulden l}lkAyet ediyordum. 

- Öyledir, dedi, umannnmla iyi 
bir lllanet~ı balmak, iyi bir lradın
<".altz bulup evlenmektea daha göç 
bir hale selml9tlr. Seneden ııenflytı 
artan ve sona ceJmtyecete benzi· 
Y.,. bir hlunetçl babranı karı}ıam· 
da7ız. Halbuld ııokaklan doldaran 
banca fakir tukanMlaa bafka ller 

mevsimde Aaadoladan da lııtaaba· 
la aürU aUrü 1'81& akın ediyor. Hb:· 
met~l acentaıan ellerindeki beş on 
profeııyoaell 111lttemulyea oradan 

oraya dol&!Jtlnnalda _.nen bir 
komtayoa tuzat• Slbfdlr. Ea 1)181 
aaaa Anadoladan yeni plmllf ve 
)'Üatl Skil a\'llmaMll} bir kadınca
tm balalrm. Bea nmllallembde böy
le birini tanıyormn. Bir yerde llK'I· 
dlr. Otuz be, kuraıt ~ltndellkle ••· 
balltaa akpma kadar fmcbk lanp 
a)'lklar, Ylyecefi, l'IYecefln eda 
klnaı, be'lkl halt& aruıra memle
ketine c6aclercUtt. hep ba ota bet 
~ lçllldea cdmr· 8-11 '" 
nıb& ...... apıu1umm .,......,. ....,.. ............... ..... 

Blraa ..... kadıın balanup setl· 
rllclL lllrll ,...,ıarmda ,Uçlll ku\. 
1-etll Ye zeki t:eln"ell bir Jca&ndı • 
~ ona biç baht ve ha· 

yalde yokken \'Ul'&n plyan&'OJll 
harartıae müjdelf!Cll, umalma& lük
attln blHtln teferruatını en parlak 
renklerlle blçarealn mahrum fakir 
UyaltDde caalancbrdı: Kalorifer; 
sıcak au: havqazı; radyo; uynm 
yiyecek lç«ek; karyolalı mllstakU 
oda, focak ve nııea.nr anpr)'MI 

bcımcıa ,... sfbl: bUttln ı, kut &1bl 
laaftf, bir kaç efendiye hlune&&en 
Jtıant. Araaua elblae, poUn ve ay· 
daa •7& on ı.., lira, yani büttla be
..., kitaplardan aoua ev efendisi· 
nln kendi eline kalaeatı l!'tlplaell bir 
muhakkak ı.en-et. 
Kadın btlttln banlan ..WllmMye

rek, h01f1anarak dlDllyorda. Fakat 
llfl~lnl evveldrn lralııal etme
mlye haurlamn111 gibi bir ta\-n Yar

dı ki bir tarın ıyı bir ""' ıtöylNnt
:rontu. 

Netk'.ecleı - iyi dcıdlnl& amma 
el kapısı. dedi, ben alo}ıUndan ak· 
~ma lrelltll odama trldlyonun. 

Arluwlaf ıarar ebncık ldNll, ben 
mbl oldum 'e kadın çıktıktan 

110nra: 
_ (llrar be) hude, dedim, Türkün 

ea au karakf,erlle, ebedi lııtlklAI 

.,.ıa wı efencHllk duyguıılle kaMJI 
lrarfl7aWU. O ne bahaınna n1u"'8 
o1aaa .,alllıtı kabul edemiyor. Dön· 
,_ .... s:lkamadığl bir duyp. 
111 biz mJ )'flllllllye UfraıJacata ! 



... 

Anlatan : Nuri ( Paşa ) 
-7-

Trablus Düştükten Sonra Aziziye 
Biltlln Harekatın J}lerkezi Olmuştu 
Ayın onuneu günü akşamı AzL ! !usta yaptığı resimler, tavır ve 

ziyeye varmlfb. Tralblus düıtük- ifade bakımından bir fotoğraf
ten sonra burası bütün Traıblus tan ziyade aslına sadıktır. 
hareketinin askeri ve mülki mer- Nurinin yaptığı resimlerden 
ke21 olmuftu. Fırka kumandanı Sakallı Mehmet Efendiye ait ola· 
Miralay Netct ile fırka erkanlhar- nı bugün n~rediyoruz. Mehmet 
bı;e reiııi Binbatı Fethi 4huraya Efendi, karargahın mühim bir 
yerleşmiıler ve bütün askeri ve şahsiyeti idi. Vazifesi Zımnıta 
mülki kumandayı ellerine almı§· denilen gıda maddesini askere 
lardı. tevzi etmekti, 

Nuri halktan aldığı iane para· -Zımnıta l~&blu'S müca.'hitlerİ· 
smı kumandana teslim etti, ku- nin ba~ yemeği idi. Aslen de, be· 
mandan kendisini yemeğ alıkoy· devilerin ba~lıca gıdasıdır. Zım· 
du. Ertesi gün Nuri Aziziyeden nıta yapmak için arpa kavrulur, 
hueket etti. Amcası Halilin mai· öğütülür. Bundan basıl olan una 
yetine tayin edilmi§ti. Bu sebep· yağ ve reker katılarak torbalara 
le Homs cephesine Margap ka· ba111lır. Jstendiği zaman da ısla
rargiihına gidecekti. Onunla be· tılarak l'enir. Sakallı katip Meh
raober bir de jandarma yüzbaşısı met Efendi de Zımnıta yaptırıp 
Hasan vardı. Ayın 12 sinde Ye· askere ve bedevilere tayın olarak 
neye geldiİer. Erte6i. gün buradan dağıtmağa memur olduğu ıçın 
da aynlarak öğle vakti Cifaraya bedeviler ona hemen, Katibüz· 
vardılar ve Cifaranın eski kasrın- zımnıta, yani Zımnıta katibi adı
da belediye Teisi ile yemek yedi· nı takmışlardı. 
ler. A.kfam bir hana indiler. 2 1 iki.ncikanunda, dü§manın 

Ayın on dördünde handan yine Margap mevkiine taarruz edeceği 
deve ile hareket ettiler ve akşam zannedilerek telgrafla Musallata 
Muaallataya vardılar. Burada yol ve civardan c fez'a> yanl yardım 
letafet ketlıetmişti. Su da vardı. ve imdat istenmişti. Trablus mu· 
Uzaktan deniz bile görünüyor. harehelerinde muvazzaf askeri 
Her taraf zeytinlik, ağaçlık ve kıtalar hemen yok sibi oldukla
hurmahlctL Musallata da büyücek rından bütün İ§i gönüllü müca
bir kuaba idi. Burada hem bir hitler görüyordu. Bunlar ise kıs· 
ziyafete kondular, ve hem de yı· men cephede bulunuyor, kısmen 
kanabildiler. Ertesi gün yani 15 de dağ veya ovalarındaki çadır· 
ikinci kanunda. Nuri Margap ka- larda :ya§ayarak ekin ve hayva
rarga.hına varmıştı. nat i,lerine bakıyorlardı. Bu se-

Burası amcası kolağası Halilin beple bir muharebe olacağı za· 
kumanda ve ikamet mevkii idi ve man yakın ve uzak kabilelere 
düfmanın igalindeki Homs kasa. telgraf veya ulaklarla haber gön
basile deniz.den yalnız 3 - 4 kilo- derilerek yardım istenirdi. Yerlı
metre bir menfede idi. ler de cCihad fi sebilillah• di-

Ertesi günü sabah, Nuri, bir ye l~lağırıfrla.rdı.d Blu d~arMdımllalra 
h b d 'lk dd top sesi du- yer ı er c ez a> er er ı. usa a. 

ınu are e e ı a f • 22 'k' ik. b h 
yuyordu. Düfman ~emileri deniz. ta 1 e~ ~sı F k ı ınd~. anun ~ a ı 
den gördbildikleri mücahitlere ge mış~. . a at U§man taarruz 
top ateıi savuruyorlardı. O gün etmemıştı. • . 
amcasile birlikte ileri hatlara gi- ~u gibi çok. ciddı, hatta tehlı-
d k d .. ana u··#". kur•nn attı. kelı anlarda bıle Trablus cephe-

ere Uflil "" :.- 1 · d ··ı ·· h•d' 1 '-"k l 18 ikincikanunda Homsa çık· erın e gu unç ~ ıs.e cr .. eKllı o • 
mıt olan iki yerli kadınla üç er- ım~ord~: M=la .lh.ır 8b~n ~arar
keği karaııtiha getirdiler. ETkek- g l ta, .. ır :_vıhnın . ır kvru· 

l 
. "-~"'--..ı k"~t çıktıl7ından pa ı quvcster - emııre> ıy:ı-

d
e.nn ~h b e ~l·d·.1 .. fet.üe dolaştığı görüllir. Herkes 
ıvanı ar e ven ıer. b k h'--'L ·1 "l k ı__ . . . ,. f k 1.d una a ı.Ana ı e gu me ten '04-

.. ı ~ ık.ıncı> ~anun ~ ~da ~ yılır. Nihayet garip olduğu kadar 
muhım bır hadıse olarak ıkı ag pek gülilnç bir kıyafete giren be
topunun Aziziyeden Musallataya deviye sorularak mesele anlası-
geldiği habc~ veril~ Bunlar lır. Bakınız neymİ§: ' 
Homa cepıh.csıne tahaıs olun?u· Adamcağız ıbir ge<:e bir kola-

20 de dıvantharp Homs dan yını ·bularak ve karanlıktan isti· 
?1'•n ~~.keklerin, i~isinin casuslu- fade ederek Homsum içine gir
guna hu~medere_k 1damlarına ka· miş. Yolu üstüne bir İtalyan hem
rar verdı. • . . şiresi düımüı. Kadının hakkın-

Bunlar Margap da bır zeytın dan gelerek üstünü ve batını 
ağacıne aaıldıiar; Homs merkez soymu§ ve zavallı kadının kıya
cepiıesindeki kuvvetlerin bugün feti cahil Berberinin hoıuna git
yapılan yoklamasında topu topu tiği için, bunları üzeril'T'C geçir· 
1000 kili mevcut olduğu anlaşıl· mi,ıir. 
ml§tır. Homadaki külliyetli dii1- Beklenen iki dağ topu karar
man kuvvetlerinin karşısında g~- gaha nihayet gelmi§ olduğundan 
rek Margap ve gerek Lebde cı· bunlar mevzie sokularak dilfman 
helindeki umum kuvvet 1500 1 üzerinde tecrübeleri yapılmak Is
.kadardı. tendi. Fakat cepaneleri pek mah· 

.. ... ... ... .. - ----- - ----------
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Belediye Haberleri: 

Umumi Meclis 
Dünkü Top:antıda 
Dahiliye V~kili de 
Hazır Bulundular 
Belediye meclisı dün öğleden 

sonra ic;; timalarına devam etmi!I· 
tir. 

Toplantıda, dün sabah İtıtan
bula gelen Dahiliye Vekil i Faik 
Öztrak ta hazır bulunmuştur . 

Kadıköy - Üsküdar Halk tram 
vaylarının borçlarının ödenmesi 
ve taksitlere ba,ğlanması meııe les: 
müzakere mevzuu olmuş ve 
Tramvay idaresinrn bulduğu uz· 
la~ma şekilleri muvafık görül· 
müştür. 

Elektrik, Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğü memurlarına 
pC§İn maaş verilmesi hakkındaki 
tekHf Kavanin encümeninden 
geçmiş ve dün tekrar müzakere 
edilerek Bütçe encümenine ha,,-ale 
olunmuştur. 

Sarayburnu gazinosu yanında· 
ki camiin poligon yapılmak üzere 
Beden Terbiy~si Genel Direktör
lüğüne verilmesi için Belediye ri
yasetine salahiyet verilmiştir. 

Meclis cuma _sunu öğleden 
sonra tekrar toplanacaktır. * Belediye meclisi dünkü top. 
lantısında içtima müddetini l 5 
marta kadar uzatmağa karar ver
mi~tir. Bu suretle bu devre top
lantıları ayın on beıine kadar de. 
vam edecektir. 

Halka Ucuz Arsa 

Temini Meselesi 

Asılsız 
Dünkü akJ!am refiklerimizden 

birisinde, yeni ev yaptırmak iste
yen az geliri~ vata!!datların birer 
ev sahib• olabilmelerini temin 
maksadile Dahiliye Vekaletince 
tetkikler yapılm-akta olduğu, ve 
bunun için bir kanun projesi ha· 
zırlandıiı, büyük tehirlerde hü· 
kumetin ve Beledayelerın elinde 
bulunan arsaların ev yaptırmak 
wtoyenİere ucu:t fiyatlarla ve 
uzun vadelerle satılacağı hava.diıı 
olarak yazılmııtır. 

Dün bu hususta Belediycd-: 
tahkikat yaıphk. istanbulda bu· 
lunan Dahiliye Vekili ile Vali ve 
Belediye Reisi doktor Lutfi Kır
dar bu haıberin tamamen yanlıf 
ve asılsız olduiunu söyliyerck ha· 
vadisi tekzip etmi§lerdir. Ayni 
zamanda ahşap biQaların istimi&. 
ki de ıimdiki halde mevzuubahis 
değildir. 

Yeni Tip Ekmeğin Çepisi 
Bqün Tesbit Olunacak 

İstanbul Belediyesi yeni ek· 
mek tipi üzerinde tetkik ve kon· 
trollarına devam etmektedir. A· 
sıl ekn';ek çeınisi busün yapıla
caktır. Düne kadar muhtelif yer
lerden 3 1 2 ekmek ve 146 un nü· 

. Nihayet Hallolunuyor mu? 
Fakir Talebelerin Barındıkları 

Medreseler Tamir Edilecek 
Fakir talebelerın banndırıldık· ı mış ve ~000 liraya ihtiyaç oldu· 

ları medreselerin Vali tarafından ğu anlaı:l'imıştır. Ye derhal yapı
yapılan teftişinde, bu medresele- labilmesi için Vekaletten müsaa· 
rin harap bir şekilde olduğu, ba· de istenmittir. 
zıları~d~ _da elektr!k t~Uı~tı ol- Da.hilire Vekil i lstarrbul Vali
ma_dıgı ıçın talcbenın gaz la.mba- sinin bu çok yerinde te,eb'büsünü 
la~.ıle .. d erslenne çalıştıkları görül.. m_emnuniyetle kabul etmiıı ve ta-
mu5ttır. 1 b 1 · b d ki JL •• " d V . . . . e e erın arın ı arı •uutun me • 

alı ve Beledıye Rem doktor reselerin en ya.km bir zamanda 
Lutfi Kırdar .bu medreselere tesi- tamiri için kat'i emirler vermiş· 
sat yapmak ıçin bir kC§if yaptır- tir. 

Zabıta H aberleri: 

Bir Aile Faciası 

Para Yüzünden Bir Çocuk 
Babasını Bıçakladı 

Dün Üsküdarda bir aile faciası 
olmuş, bir genç kendisine harçlık 
ve!.mıyen babasını bıçaklamıştır. 

Üsküdarda Tabaklar mahalle· 
sinde Balıkçıyokuıunda Tosyalı 
Recep Cotkun isminde bir ame
le oturmaktadır. Şurada burada 
amelelik yaparak geçinen Rece
b in yctiımİ§ fakat §İmdiye kadar 
bir iş tutmıyan Salahattin ismin· 
de haylaz bir oğlu vardır. Sala
hattin hergün yoraun argın iş.in
den gelen balbaeından para iste
mekte, alamadığı v;kit te babasile 
kavga etmektedir. Salahattin ev
velki akjam i~inden yorgun argın 
bir halde eve gelen babasından 
para iatcmi,tir. Recep oğluna pa
ra vermemiş ve bir daha vermi
yeccğini. akranları gibi çalışıp 
kazanmasını söylemittir. Bu yüz· 
den baba oğul arasında çıkan 
kavga bir anda büyümilf ve Sa
lahattin bıçağını çekerek babası
nı sağ bacağından ağır ve tehli
keli awette yaralamıştır. Recep 
tedavi altına alınmıı. hayırsız oğ. 
lu da yakalanarak Adliyeye ve
rilmiştir. 

Soy Adı Uyanık Ama! .. 
Şoför Salamonun idaresindeki 

ispanya Kralı 

Alfons için 
Ruhani Ayin 

Btrgün saat 11 de müteveffa 

sabık ispanya Kralı 11 inci Al
fons için İsl?.!lnya sefaretinin için
de bulupan kilisede bir ruhani 
ayin yapılacak ve bu ayinde Va!i 
v~ Belediye Reiııi doktor Lutfi 
Kudar da bulunacaktır . 

261 O numaralı otomobil Kara· 
köy<le Cemal Uyanı.ita çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralaırn•ı

tır. 

Beyojlunu So1an Hırs.Dar 

Adli)'e1e Verildi 
Son günlerde ıehrin muhtelif 

semtlerinde ve bu ara Beyoilun
da Neaagora ve Caedikpllf&da A· 
vadisin bakkaliye maiazalarına 
geceleri kilidi kırmak suret.ile gi
ren hırs1zlar tarafından yüzlerce 
lira kıymetinde öteiberi çahnmıt· 
tı. Zabıta tarafından yapılan tah
kikat ~eticesinde bu hırsızlıkların 
failleri teabit edilerek yakalan
mışlardır. Yakalananlar bir müd
det evvel lzmirden gelen Y a:hya 
oğlu Muzaffer ve Ali oğlu Mu· 
zaffer isminde iki azılı hırsızdır. 
Çifte Muzafferler Adliyeye tes
lim edilmişler, çaldıkları etyalar 
da sahiplerine iade edilmiştir. * toför Ahmedin idaresindeki 
4 11 3 numa.ralı kamyon Eyıüpte 
Mehme.t oilu Tantiıı Ekize çar
parak muhtelif yerlerinden yara-

lamıttır. 

Buzhanelerdeki 

sahipsiz peynirler 

Piyasaya çıearıldı 

1 

Piyasa Haberleri: 

Mallarımız 

Anadoludan Aurupa-
ya Doğrudan doğruya 

Gönderilecek 
Devlet Demıryolları idaresi 

Nisandan itibaren Anadoludan 
l.ıanbul ve Avrupa ıstuyonları
na, doğru nakliyata baılayacak
tır. Bu değı~e yüzünden yeni 
bir tarHe hazırlanmıştır. 

Tarifeye göre ana hat, Avru· 
pa hattında ve Haydarpaşa - sir· 
keci arasındaki deniz. yolu daha 
olmak üzere katedile<:ek üç me· 
sa:fe için bir tek hamule senedi 
tanzim edilecekti.r.. 

Bu tarife meriyete sirdikten 
sonra Haıdarpqa1 Sirkeci deniz 
nakliyatını alakadar eden tarife 
kaklırılacaktır. -

Binbir Hileye 
Müracaat Eden 

Muhtekirler 
Son günlerde bazı tüccarların 

banka ardiyelerinde mal sakla
makta ol<luklarını ha.her alan Fi
yat Müraka.be bürosu bankalar
dan ar'diyelerde 'bulunan İthalat 
e;ıyalarının listelerini istetmifti. 

Bankalardan selen cevaplarda 
ardiyelerde külliyetli miktarda 
her nevi e,ya mevcut bulunduiu 
bildirilmiflir. Fiyat Mürakabe bü
rosu büyük bir müe•esenin 385 
sandık Japon malı manifatura
nın zincirleme usulile satıldığını 
öğrenmiş ve bu müesseseyi Fiyat 
Mürakabe komisyonuna havale 
etmiştir. 

Bundan başka bir ticarethane 
de elindeki saçları bir beyanna· 
me ile bildirmesi lazım gelirken 
beyanname veımemit ve satıı lis· 
tclerin neşrinden evvel yapılmıf 
olduğundan bu müessese satı§t !is· 
leye uydurınuıtur. Bu müeeseşe
nin 12 ton saçı beyanname ver
meden kaçamak yaparak satmak 
istemesi üzerine fiy~t Mürakahe 
bürosu mezkiir müesseseyi Fiyat 
Mürakabe bürosuna t~vdi etmİf
tir. 

Fabrikalann Pamuk İpli;i ihtiyacı 
T..bit Ediliyor 

Mıntaka lktısat müdürlüğü pa
muk ipliği itleyen bütün trikotaj 
ve çorap fa:brikalarının ihtiyacını 
sormuftur. Bu müesseseler mar
tın ıekizlnc.i gününe kadar ihti
yaçları olan iplik mikt-arını bir 
beyanname ile Mıntak& lktıısat 
müdürlüjiine bildireceklerdir. lk
tısat müdürlüğü ıbeyannameleri 
tesbit ettikten sonra Sümerhank 
iplik tevziatına bqlayacaktır. 

.GICJNrDEl'-i ~ 
n"ı ı-f J Gu~ 

Mazeret 
«Hem nalına, hem~ 

muharririnin ccNiçin mail~~ 
luyorlal'D'U§ ?» başlıklı ~ 
şöyle baıhyor: .• .Atı 

«fa§İııtler, ma&-lubiy_eP....j 
hergün, yeni bir sebep blll"';, 
lar.ıt « ... Libyada sıca~~ 
auzlu.ktan, kumdan il~ 
mişlerdi. Arnavutlukta "_j 
vutlann ihanetinden _,.,..-W 
lar hesabına esefle söylif~' 
böyle bir mukaddes ihu
ki olmanu~tır- kardan, 
tan sökemcmişlerdi. 
landa yağmurdan b11nı1Pıır:..& 
dağlardan aşamamışlardı.~ 
vada fırbnaya, denizde 
ya tutulmuılardı. Bütün 
kafi ıelmemiş olacak ki 
de, General Franko'ya 
ları yardunlardan dolaJI 
sızlıia uğradıklannı ve 
yenildiklerini iddia ediy 

Bu satırlan okuyunca 
!U hükmü verdim: l 
için mağlubiyet o kadar 
bir hal ki zafer yollannı 
cek yerde, ertesi gün 
caklan mağlubiyete ne 
uyduracaklannı iptidadd 
tünüyorlar. 

lielki okumupunuzdo'1 

ayakkabıcı, Fiyat Mür•.., __ ,_ 
misyonuna müracaat 
halk tipi, ucuz ayakkabe 
edeceiini söylemi§. 

Bakınız, bu ayakkab 
misyona biJdirdiği fiyat, 
bul gazetelerinde kaç 
zılıyor: 

Vatan, Cumhuriyet, 
Tan ve Alqam 
ikdam 
Vakıt 
Taaviri Efkar 
Son Poata 

Hangisine inanmalı 1 
den dördü bir fiyatta • 
tiiine göre acaba do~ 
o mu? 

lzmirde, Karantina 
sokağında simsarlık ya 
ri Aksan, Recep kızı 21 
da hıııan ve Hüsnü kısa 
tmda Remziyeyi para 
linde iki erkeğe satarlı
lannuf. 

lnaanlann en tabii a 
kısutır. En iyiai bu · 
za diye baıka birine sa 
satılmanın zevkine ıö 
varsın. 

Hom• mevkiini İtalyanlar l 8 dut olduğundan, 2800 - 3000 
birinci teşrinde, denizclen İşgal metreden, ancak 2 dane ve 2 ıa· mun~i alınmıştır. 
etmiflerdi, ondan sonra, birinci rapnel atıldı. Mermiler hemen 312 ekmek nüm un esinden 15 2 
te~rin ayının 2 3 üncü sabahı bir hepsi Homs kasabasını aşmı;ı ve si tahlil edilmiş. bunlardan yal· 

Tan Gazetesi Aleyhine 

Ac;ılan Dava 

Son günlerde kaşer ve beyaz 
peynir meselesi yeniden şekil de· 
ğiştirmiftir. Buzhanelerde bulu
nan bazı peynir tenekelerinin ve 
katcr tekerlerinin ouna buna sa
tıldığı iddia edilerek müıteriye 
verilmemekte idi. fiyat Müraka
be bürosu bu oturdukları yerler 
ve isimleri belli olmayan adam
ların peynirlerini ihtiyacı olanla
ra satarak sah•bi çıktıiı zaman 
bunların paralarını tediye edecek 
tir. 

Diğer taraftan fiyat Mürakaıbe 
komİsy,onunun kararile Mıntaka 
lk:tuat müdürlüğü ellerinde yün 
iplik bulunduran bütün depo, ar
diye, banka ardiyeleri, ve mağa
zalardan yün iplik miktarım sor
muştur. Bu ipliklerin miktarı tes
bit edildikten sonra Mıntaka lk
tısat müdürlüğü iplik aatııını tan· 
iim edecektir. 

Beraagliyeri tabuTile 4 deniz to- denize düımüştü. 
pundan mürekkep bir müfreze Nuri, 24 ikincikanun çar§am
Margap tepesini de iggal ettiyse ba günü, amca&ı tarafından Leb
de ayni gün öğleden sonra mü· da yani sahil bölgesi kumandanı 
cahitlerin mukabil taarruz.ile köy olarak tayin olunmuş ve sahile 
alınmı§lı. Bu suretle İtalyanlar 1 gitmişti. Beraberinde Be;ıirüua
bunca zırhlılarına ve epeyce pi- davi adında sahilli ve türkçe o· 
ya.de kıtalarına nığmen Homa ka kur, yazar ve konu§ur münevver, 
s.A>aaının bahçe hudutlarından hamiyetli ve zeki bir genç vardı. 
daha ileri gidememifti. Nuriyi yeni kararglhında sahil 

Amca Halil Beyin karargahı, !!eylhleri selamlamışlardı. Bu ıeyh 
Nuri için kıymetli bir tecrübe !er arasında Kuloiullarından bi:
mektebi idi. Orada yeni yeni tip· çok kimseler vardı. Mesela, cHa
te insanlarla, yeni adetlerle, bam cı Salih Rumelili> ve cAliyyüttür
baıka ihayat prtlarile temasa ge- ki> gibi .. 
liyordu. Ayni zamanda da ateş ~~uloğulları!'4an bir mücahidin 
hattında pl§ıyor ve askerliğin belınde ekserı.ya dededen ve ba· 
idareye ait taraflarını öğreniyor· hadan kalma iğri bir Türk kılıcı 
du. bulunur. 

Ç··ı d h _ı kik Nuri anlatıyor: «Bir gün bir 
o ortasın a er ua ası ga- K l wl b l' d k" b .. 1 b' 

yet canlı ve eğlenceli hadiseler kul ogkunund e ın 1~. 1 0 3:'. e .. dır 
l. k l · · d · d V j ı ıcı ının an çeı.~un, ustun e ve a a a ar ıçın e geçıyor u. a- l.t l 1 .. 1 ·· k 

kit buldukça resim defterine sa- ~ ın 8
• yazı mıt fU guze ~u~ çe 

1 d 
ıbareyı gorunce hayret ıçınde 

rı ıyor u. k ld • 
Nuri cidden jStidatlı bir ru· a l!!l • 

aamdır. K~k a~büm teklinde 
bir deftere kur§Wlkalemle çizdi· 
ii resimler Trahlusgarp harbinin 
en bot ya.djprlarından biridir. 

Bu resimler arasın<la Nurinin 
ayna kar§ısında yaptığı kendi 
re9mi de vardı. Bunu ve diğer 
resimleri de sırası geldikçe sü
tunlarımıza geçireceğiz. 

Nuri Paristen geçerken arka· 
daıları bir fotoğraf makinesi al
masını tavaiye etmişlerdi. Kendi-
ah 

Lüzum yok. cevabını ver
mişti. Unutmak iatemediğim man 
zaraların ve insanların resmini 
kendi elimle defterime çizerim. 

Hakkı da vardı. Nurinin Trab· 

(Arkası var) 
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nız üç tanesi haımur çıkmıf ve 
matluba muvafık görülmemittir. 

Asliye ikinci ceza mahkemesi 
dün inhisarlar Umum Müdürlüğü 
ve Umum Müdür tarafından Tan 
gazetesi Neşriyat müdürü Eminle 
muharrir Naci Sadullah aleyhine 
ac;..lan davaya devam etti. Mah
keme iddia ye müdafaanın tetki· 
kin~ lüzum göeterdiii için davayı 

batka bir güne talik etti. 

·Buzhane ve mağazalarda bu, 
lunan beyaz peynir ve kaıerler 
yenklen te.bit edilmiştir. 

MiHi Müdafaa Vekili 
lstanbulda ıeçen Alman ord 

yokaa Bulgar baıvek 
)erine mi inanalım?» 

Levazım Müdlirlüiü Hesap 
itlerine Bajlanıyor 

lstanbul Belediyesi Levazım 
müdürlüğü görülen lüzum üzeri
ne ve daha munt.;zam yürümesi 
için Hesap l~leri müdürlüğüne 
bağlanacaktır. 

Makslnıe benziyordu. Sanki Makalm ihtiyar
lamış ,.c göılerl kör olmu, koltukta oturu
yornıulf gibi geldi. ı-·ena ıılnlrlendJm. 

Haata bakıcı yerinden kalktı. Beatrls e
lini sıktı ve beni tanıttı. &nra bUytik an
neye y&klaıtarak: 

- itte geldik, büytlk anne. dedi. Sana 
Maklllmln kansını gettrdbn. Daha enel 
gelmek latl)'ordu fakat Makalmln l'fl var· 
nuı,, gelemem"'er. 

Beetrl• beni ihtiyar kadına dotru IW-ttk: 
- Haydi, bttyt1k annenizi öpünüz dedi. 
Yaklaştım. yanatınclan öptüm. YtbümU 

tuttu: 
- Geldiğinize memnun oldum kızım. 

Makslml de getirseydiniz dectl. 
- Makıılm Loodrada.. Bu &k~am gele-

ceK. · 
- Bir daha BCfer beraber gcllnlz, ohmu. 

mı'! 
Beatr'ls, kızım. Gll naınl '? Çooak nasıl'!' 

Nl)·e banıı hiç gelnuyor. Göreceğim geldı .. 
seatrls Ue bir çok tanımad;ğım insanlar

dan bahııedlyoriardı. Rasta bakıcı da benim· 
le konu'}uyordu. Handerle)''I beğenip beğen· 
medlğlml, nerelerde seyahat f'ttıttmlzl ııoru· 
yordu. Resim yaptıfllnr duymlllf, ondan bah
sediyorken bUyllk anne ba ııöclerl duyarak 
lafa karıştı: 

- Resim yapan kim! Diye ııordo ! 
- Yeni gellnlmlr., bUytlk anne.- Resim 

yapan odur. Güzel !}eyler yapıyor. Artist bir 
kız ... 

Bundan baıka Fiyat Müraka· 
be bürosu memurları lıtaııbula 
her-gün gelen peynirlerin sahiple
rini te}bit etmekte ve kimlere gel
diğini kaydetmektedir. Bundan 
ba~a peynir satışları da konuol 
altında yapılmaktadır. 

Milli Müdafaa Vekilimiz Saf· 
fet Arıkan da dün sabahki eks 
presle Ankaradan İstanbul& gel· 
mit ve latuyonda Vali ve Bele• 
diYe Rew doktor L\ıtfi Kırdarla 
diğer ukeri ve mülki erkan ta
rafından kartılanmıttır. 

Bana kalına, bo 
kimseye inanmıyabıoJ 
,özümüze ve kendİlllİll' 
lam! .. 

Şehabecldin U 

ÜZÜNTÜ 
Yamı DM. da Mı .. -43- ç.rirmr a ... -A. E. y .... 

- Ya. .. Demek artlstalnlz. iman bana 
bllmlyordmn. Ailemizde ,ımcıaye kadar biç 
artist )'Oktu. 

- Beatrls müballıa edl,yor. Ben artlııt 
dflillba. Ancak ' 'akit ~k için resim 
yapl)'OrarJI• • 

ihtiyar kacbn birdenbire lmfm bir seale 
aöylenmete ı.ı,ı.th: 

- Çayımı isterim, saat dört buçuk ol· 
madı mı! Yine çay vermiyorlar! 

- öyle yemetlnde ı.ttbah yedlnft. Buna 
rağmen a<"tkmı'! olduğanaza hayret edl;t·o-
rum. . 

Bu eözlerl haata bakıcı ııöylemı,tl. 
İhtiyar lna~ bir tavırla, Ç&JUI idf:;ttr 

,.e IHrar ediyordu. 
Kendi kendime düşltndlbn: ihtiyarlar ha

zan çoeuldardaa Mıtf'r olayorlar. Onlarla uğ
raşmak k•lay l'I defli. 
Zayıf yödl. lcapab ıöl.lerlle ne kadar Mak· 

sime beaalyorda. Geılçllflnl, gtiıellitfnl ka;t·
betmlıp bir JrtUee haline seımı, olan bu lbtl
.r•r kadın acaba ne hl!llledlyorda ! tbtıyar
larm dllşt1ncıelerlnl, blelertal talalD etmlyo-

raz. Sadece oıılarm yanmclan ~yonız. iç
lerine Dlltaz etmiyoruz. Maklllınln bllytık an
neel rörmb'en ıklerDe Beatrts'ln esnlyerek 
Natble INaJdlinrı. benim bir ...Ue yaper p
bt onda otarda~u hl!llledl7or 1llQJda T 

Muclerley'l orada leoeD pınçllflnl slbel 
bellçderl hatırlıyor mQ'Cla T Y oJuıa lııltllJI 
ba pnçllftn ve sucJet laabnlan malaY mı 
olmuştu! 

Ellerlml yüzlble ko)'11P tıenelerln kazcbfl 
~lzg11erl llllmek htedlm. Gözlerine fer, kal· 
bine hararet ,.e gençlik '·ermek istedim ... 
Jo"akat ba mümkün olmıyan ,eyleri nl~ln dil· 
şllnüyordum ! 

Tam o ııırada Nora çayı ptırdL Kadın: 
- Amma da JC9 IEaldmız 't Diye aöyleadt. 
Fakat bir.metçi 5Ulkl ihtiyarın bu ak11Ulk-

lerlne alışkın lmllf gibi hiç aldırmıyordu. 
Bllyllk annenin söderl uzaklara lıakar 

Jibt dalsın, bir düzlye ka,,ığlle fincaaındakl 
~ayı kantfmy•rduı 

Tekrar &0rdu: 
- Mablm neye plmedl !' 
- 8ua dcmla ııöylecJlk ya, büyttk anne. 

Malaılm it için Londraya gitmiş. 
- Ne saman dönecek! 
Ben söze karıttım: 
- Bu akpm Mandcrley'de o~ 
- Sil'. de nal Mandcrley'de o 

DUZf ~ 
Ben hayretle Beatrls'e baktnn-~ 

hemen l'JÖZe ka"lh: 
- TabU orada oturuyor, bllytik.,.,, 

slmle evlendl. Oraya geldi. 
tbUyar bdmm dudaktan tltrl,a'• 

yen fenb sOzlerlle bana halay_,.. 
yet &ftsell bir ııeele: 

- Sis kımllnlsT Dedi. Shi ~ 
.armut oldquma babrlamıyon1dlo 
lama. Beraber ıeUrdllln misafiri 
don. Niçin Bebeka setmedı' Bel' 
J1 çok •Yerim. Nerede o! -. 

Derin hlr eü6t ortalıtı ..,.. 
lnrmm olma9tum. Kimseler bir ,et 
mlyortln. lbtl_var lra4m bir dltr.1,~!_. 

- Bebeka71 ıııterlm, Rebeka ıı--
s6Jlealyordu. o 

Beatrlıl bemm yerinden kauıtı 
lleyecua leindeydl ki maaııya ~ 
nncanı, ~klar illin hepsi ~ere cliW 
kırmm lclL lluta bakıcı yan.ııoı" 
şarakı ._& 

- KencUellal yalnu bırakını~. U.-~ 

bö7le eçstıyor ve 11a&tlerce FÖ~ 
sara bekmayma, Misis de ' ' lntt'r 
.-.la llmaaau9tır. Bilerek ya..,,....~ 
ıaaaz. (A~,... 
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Bulge rların Tecellisi: Siyasi icmal 

. Bulgaristana 
indiren Alman 

Es kid enber i Yerli ve Yabancıl 
MaceracılarınOyuncağıOlmaktır 

Sovyetlerin 
Hattıhareketi 
B ulıarittan1n Abnan kıta

ları tarafından i~gali Y •· 

Ordusu Ne 
Yapacak ? 

Dimy ata Pirince Gidelim Derken H ep 
E vdeki Bulgurdaıı Olmuşlardır 

Yazan: 
Abmet BORAN 

J\ lman orduıu taarruz ruhile 

D Unyada öyle mlllctlcr 'ar
dır kı mukaadcrntıarına hır 

tUrlU .lhıp olum zler. lf('l h ris 
adam, ltolıı.yca kendılcrını arknsı· 
nn kataı' ve yeni yMI mucer11lara 
sUrUklcr. Bulgar milleti böyle uı· 
\'allı ınlJlctıcrdcn biridir. 

B Yctiııtirilmif bir ordu~u.r. 
u 0 rdu, Al an nazi ıiyaıetının 

ba11tan tırnafa kadar a1ri ~·~·· 
·talar la silahlanmıt tirnıalıdı~. 
Alnı . . · · walebeaı. . an nazı sıyasetının • 
•ki b&§lıdır: . 

Siriıi, Avrupa kıta1ın.da •. ~~t
ler'.in (Mücadelem) kitabıpga 
ka 1 ve 11rıı , rar llftırdığı zaman . "li 
ılc, IÖmlirge mı.ntakalan~ı ııtıi· 
etmek, diğeri Jnailtereyı m• 
lup ttmektir. 

1 Alman ordusunun Balkan !" ---'-et haınrlıklarını tamamlamak üzere konaklayan 
ff~ bir Alman müfrezesi j 1 • ma~· ra )a)ılmasının ngi ter~ı " 

l. d aomurı:e 
up etkmekten .zır1 ~ eııınekle all· duıu iç.in ~.,ııca üç istila 
rnınta alarını ııtı a e . till edil. kameti vardır: 
kası vardır. Balkanlar ıs edile· • 
rncJcle İngiltere. m~.ğl~ürıe J - Cenup iatikametı: 

isti· istila edilmesi muhtemeldir. O· 
nu sonraya bırakmak ta Alman. 
yanın heeabına gelir. ltalya 
Dalmaçya sahillerine ıröz dik· 
miıtir, Almanya ltalyanın Bal
kan1uda gcni2lemcaini istemi• 
yor. lateıcydi, Arnavutluktaki 
İtalyan mağlubiyetlerine uzun 
zaman ıeyirci kalmazdı. 

ınez; ancak Hıtler ın f kat Bu iıtikamet Sofy...Selan.ik· 
Planı tatıbik cıdilmiı olur., Bal- Atinadır. Birinci hedef Se. 
t.lman ordusu. Jnıril:.rjnı~ kar· ]inik. ikinci hedef Atinadır:dbu 
kanlarda aldıiı ted ır ed ın et· ahtimal kar1111nda Yunan or U· 

şılamak ve Jt;aly~ yar Bunlar •unun Arnavutlukta taarruzu 
mek rbahancıule ıı~ıror· hepleri· ıerkedcrck müdafaaya seçme•!• 
iatila p!Anmın zahıry S Şarkı ve hiç olmaza Atina iatikamctı
dir. Ji!kiki ıebcp~et bu.. ni kuvvetle kapa~ l~~~·duır. 
Almanyanın kar• Dedeaiaç ve Selan"" ~ı ~
dutları içine alcııak~· vlUp et- rini kurtarmak ıbclki mümkün 

Gerek J~ta~~~ ıerek- olmayacak. fakat T eaiya mı~ta 
rnek baftannÜe il ol.un. Al· kaaında her iki cenahı denıze 
•o iatili ın.u.d • hııclutlan- dayalı dar bir cephe tutarak .~
rnan ordul~~ B~r hak iddia tina ittikametln.i kapatmak mum 
nı tatın•k ~-.. tar Alınan or· .kündür. İnııilterenin de artık, 
edemezler. BWl6 .. d Tuna y~ y;lnız malzeme ile değil, Jngi
taklıiı ya~arihtimal akla J~ Jcuvvetlerile Yunanlıla.ra 
lu için böyle oıkr A'l...leniz:lc yardım e~meai zamanı gelmıı· 

J_L!I' d' f'a &t ~ 
se cmuır Acı . atik denizlerinin tir. 
l:ıse ve j7 Alaıao ordwıu Yunani.atana inen Alman or· 
~=:.Sda ~on hayatHe dusu elde edeccii yeni hava ve 
lha eket9İs dW'acn&Z. Yunan • den~ üslerilc Ege denizine hl· 
B~~gar hududundak.i ~iman kim olur ve havadan ve deniz· 
zırhh ve motörlü birlıklerı. Ege den Süveyş kanalına yakla§ır. 
denizi sahillerine kuıbaklfl 1 OO 2 _ Garp iatik•znetiı 
lcüometre yakletmtt "9alun"7or. 

Bu ittikamet BeJsrattır. Yu-
lar. •. goslavya ıimalinden ve prk 

Hwl olan ıvaziyete gore. tan Alman ordusilc sanlmı! va· 
mUtearrız: ve müstevli A!m~n ziyettedir. Scllniği elde ettıkt~n 
ordusu. nazi siyasi gaJe~erı ~ı- aopra cenuptan da sanl~ı~ ola· 
runda yeni askeri ihe c er .. u· caktır; Adriyatik dcniz.i ıse Al· 
lacak ve bu hedefl~re . dogru ,.eznberini tamamlayan ta· 

mu··saı't zamanlarda ılerlıyecek· ınan ~ 
bii biT manidir. . 

tir. 'lk Yugoıla~'Ya tıpkı B~laarı•~•.n 
Bu sebeplo hatıra ı;clcn ı 'ıhı' evvela ıiyaıi teth11le ittıla· 

D.. " mıntakuı· i y J vva 
ıual ıud~r: « ~vd~I en Alman ya çalıtılacalctır: uıoı a.,,l 

3 - Şark iatikameti: 

Bu istikamet Türkiyedir. 
V c ilk fıedefler fijphe•iz 

J,tanbul ve Çanakkale Boğaz. 
lan olacaktır. Böyle bir taarru· 
zun Karadeniz jıtikamctindcn 
mul\temel bir deniz harekctile 
tamamlanacağı da varittir. Bo
i;azlar istikametinde ~arekct, 
do~an doğruya olarak Tür
kiyeyi ve bilvasıta Rueyayı alA· 
kadar eder. Ruııyıı. garp hu· 
dutlan üzedndc Avrupa kıtıısi· 
le tamamilc tecrit edilmekte ol· 
duğunun farkında mıdır. değil 
midir bilmem~ Yalnız: ~unu bi· 
liyorum. ki istikbale ait şartlar 
ve imkiınlnr hazırlanan bu bü
yük harpte Rusya, Avrupa kıta
sında Almanlar Ye Asya kıta· 
... nda Ja,.anlar tıtrelmclan s<Jn· 
den -güne tecrit edilmektedir. 

Türkiyeye gelince. Türle mü· 
dafaasının ne demek olduğunu 
ve herhangi bir müdafaa hattı· 
nı bir milyon Türk süngüsünün 
na11l kahramanca müdafu ede. 
ceğini Almanlar dıı bilirler. 
karş11ında yıldırll" harbi aök
Türkün scvkulce~t müdafuıı 
mez. 

Şimdilik beklenecek inkiıaf. 
cenup ist\kıımctidir. 

Hıılgarlaı ı nyrı ayı ı alırsanız 
pek iyi, pek çaJışknn ndnmlurdır. 
F.Mcı ine,' ailelerine lflerlnc bağlı· 
dırlar. SUkOrı vo nizam lt;lndo ) n· 
şamaktaıı ve kUçtlcUI< tal'lnlnrın· 

d:ın allelerlııın geçineceğini tıknr· 
maktan ba.,kn bır şey ıstemczll'r. 

Ne• çare ki naıl b!Syl adamlaı -
dan mllrekk p olan mllll'tlcrın 

bllnyclerı maceracıların nfıladıCı 
mikroplara kartı muknvcmctsıuıır. 
Bulgarlardan başka Jtnl;>nnlar d:ı 

bunun c::ınlı bir misalidir. 
Sıınkl Almanlr.ır başka UirlU 

mll? Kendi kendilerine brrakılın· 

ca, ilim, felsefe. musiki, sanat sa
halıırrnda medeniyete en bl\yUk 
hizmetler eden, aklın en yUkıek 

şeklini tcmsrı eden Alman mllletl, 
taı lhlnln hiç bir dc\Tlndc macera 
meraklılarına mukavemet göster-
meıniş, en akılsızca ıözlere dalmn 
kapılmış, her devirde yeni ve mıı· 
n.Uız b!r askeri maceraya ııUrUk· 

ıonmı,ur. 

Hele Bulgar tarihi. adım adrm 
macera ve entrllc& Ue doludur. Bir 
taratt.an Buısariltanı idare edeni .. 
rln hudutsuz bUyUklUk tUyalım, 

dlf er taı·a!t&n laJAv ve Cermen 
nutuıunun vakit vakit burada çar• 
p1f111aaı, Bulgarlst&na 1178 sene· 
ılnden beri ıöz açtırmamıfhr. D•· 
ima da Dimyata pirince Jlderlcen, 
evdeki bulgurdan olmuftur. 

3 Mart 1878 de Ayaateranoa mu· 
ahcdcsi tmzalandığı zaman Çarlık 
Ruıya11 BuI&arların elinden lut· 
mu~ ve en rnl\frlt Bulgar J"Uyaları· 
m a9kın bir Bulgaristan yarıtmış· 
tı. Ayaıtefanos muahedesinin Bul·· 
garl&t.anı Karadenlıdcn Arnıwut· 

luk dağlarına, Tunadan Adalar de· 
nlzine kadar gidiyordu. Uhrl, Deb· 
n. KeıııttY*. Vama. Ptnit; KaYala 
BuJ6arlatan& dahildi. Yalnıa Dob
rucanm ahallıl BulJar olmakla be· 
raber Beaarabyanın Ruaya tara· 
tından alınmuma tavı• diye bura· 
ıı Romanyaya ''erilmifti. 

Bllyük devleUer, Ruayanın Bul· 
gar maılceel altında. Balkanlarda 
yerlC4maıılnl hOf rönnııdıler. Bor· 
Un muahed .. ı, Ayute!anoa mua
tıedeılnln kurdı.ığ\ı bUyUk Bulga
rlıtanı teşlcll eden Uo kııım arazi· 
den yalnuı birini Bulgarııtana bı· 

nı Bu1iarıştanıı. Jn ır boyun eg~ mcz•e onun da harp e 
k? » Alman or• 

-MÜ~abakamız Nasıl Y cpılacak? 
Ç·ft Birbirleriyle Nasıl Evlendirilecek ? · Seçmenin 

Otuz 
1 

d Nasıl 01 .. 1 k? 
Münasip Olup Olma ı ğı çu eu:~ ·-d·au -..ac ot ... "'"i 

h .. Otuz erkek ve otuz kadın· .... - - ~ ,,. 
Anlatalım: Bir defa .,.,_ ol lıendl takdirbılse slre tetkil __ ...__,_ tele- eti •~1.,.. d an ıiHret teri tamam QftU 

Kar=•-..: .... is ~r.., .... 1---•...ıe ~ er çıınlllr- -..leeekılnls. M ... 1& L- numa• ....,.,.. lar ,,.u u-wu ltera bunları bir araya ıetlrerek va ~ 
fowıJa, tifahen eorvY~ __ ; ola: 1ce1ecekainis 1 Jcapoala • mev~ içinde her erkete en ralı erkeie 20 nUIJ'U'alı lıadm, 
••bakanın tatbikatı .,.... ber aa)dapcaJamas. ı numaralı kadmla otu.ı ma· 

tak? marala erkek cli7erık biae ne• 

Kl·m Kimle Evlenmeli? ~~~ 
Noter tarelıadaa ilhJtnler de 
...... bulundutu ~. bir tu-

Bulpr Sobranya Binaaı 

Yazan: 
A. l . \'ALMAN 

raktı. lklncl bir kısım Ş:ırkt Ru· 
mell umumi vııllllğl adı altında 

Bulgarltıtondan ayrı bir muhtarf· 
yet oldu, UçUncU kısnn l~e TUı·kl· 
yeye kaldı. Vama. Plrut ve Niş 
civarı Sırblstıınıı verildi. 

R usya 1879 ııcne:ılnc kadar 
Bul(aristanı lşıaı altmd:ı 

tutarak her işe karııtı. Tarnovada 
bir mUesslsan mecllsl toplanması
nı temin etti. Bu mccıııın pek 11· 
btrnl bir kıınunu esası kabul et· 
mesıne meydan bıraktı. 29 Nisan 
18i0 da da Çaı· l'klnci Alekııandrın 
yeğeni olan J>atenberg prens Alek· 
:ıandrı Bulgıırlstnn pıcnsl lntlt\ap 
ettirdi. 

Alekıandr 7 Temmuz 1819 dn 
Bulgıırlstanıı geldiği zamlln bura· 
sını blı· Rus \11Ayetı halinde bul· 
du. Her ,ey Rualann elinde idi. 
Halk bu hallere kar~ isyan vazl· 
yetini ıtlm"tr. «JluJpriııtan :9UI· 
•arlann olacab iddiası dillerde 
yer tulmuttu. 

Anarfl o kadnr umumi idi Jd 
prenıı memleketi idare lmkAnınr 

bulaınadı. Meşrutiyeti ortadan kal· 
dırdı ve Rusyanm gönderdiği Ge· 
ncral ErnroUı ycgı\ne nazın olmak 
ilzt>re, mutlak şekilde memleketi 
ldnrcye başladı. 

1881 da toplanan bUytlk Sobran
yaya hiç bir münakaşaya meydan 
brrnkmadan şu karar kabul ettiril· 
dl: «Kanunu eauı yoktur. ?demle· 

Fcrdlnand Fon Kolburg Cota 7 tem 
muı 1887 de prens oldu. 

Rusya kendisini tanımadı. 1896 
nenesine kadar Ruı • Bulgar mU
nasebetlerl kesllmlf kaldı. Nihayet 
14 11ubat 1986 da Bulgar vellahdl 
Bortıın katolik dlnlnl bırakıp pro· 
teatan olmaaı şartıle Ruslarla Bul· 
garlar barıştılar. 

Fakat bu bant çok zaman 
sUrmedl. Ruııyaya taraftar veya 
aleyhtar olmak, Bul(ar fırka kav· 
ı;aJarınrn daimi bir unsuru halini 
aldı. 

1908 de balm metnıllyet hare
ketinden aonra ıtuıya, Buı,.arııta· 
nı yenlden himayesi altına aldı. ıs. 
Uklll lltn etmealnl •lddeUe mUda· 
taa etti. Bir cok lhtll&t1ardan ıon· 
ra Babrlll, Bulgar UıUkllllnl ~ 

mllyon lira ödenmeıılne kufılık 
kabul etmlye razı oldu. Bulcarlar 
yalnız 1,600,~DO lira veriyorlardı. 

Aradaki farkı ~usya üzerine aldı. 
Balkan harbinde Bulprl.etanın 

roıu bUyUktQr. Yine Rusyanın hl· 
maye ve nUfuzu altında hareket 
~~a. Falrat Krrlddlı.. W' LQ
Jebu...-an muhanbelenni kaanma· 
yı ve yeni arazi elde etmeyi klfi 
görmedi. Ferdlnand, tatanbula ıtr· 
meyi \'O Blıana tan olmayı aklma 
koynrn9tu. Çatalcada muharebeye 
bu makAUa dcıvam etti. Her gUn 
binlerce Bulgar bu hattın önünde 
TUrk klll'funlarından ve tllrJQ tUrlU 
haıtalıldardan kırılıyorlardı. ll'er
dlnand, mikroplu l&halara rtnneyl 
s~e almıyor, l&lonlu ''ll&'Onun 
pence~ılnden askeri dövUşc tefVlk 
ediyordu. 

ketin ldareal yedi aene l~ln mut- y unanlslanla Sırblll'tan bu 1h· 
lale •urette Prenı Aleklandra bı· tırnslardan istifade ederek 
ıalulmıştn.> Hakikatte d vıet nll- Mal;cdonyayı kemdi aralarında pay
fuzuna prens değil, Rusyanın g&ı. • laıı,ıtılar. Bulgaristan yine yayı,. kal
terdlğt iki general, Rusya namına dı. Fazla olarak da harp harl..-:l Ro
sahlptl. Prenıı Alekıandr taın bir manya, birdenbire Dobruca Uzertne 
acta içinde kıldı'1nı ve btr bt'bek ;>1lrUyerek ornyıı kondu. Bulgarts 
haline lndlrUdWnl JörUnce !ayan tan Balkan harbinde bu kadar fe· 
etti. .\f&lkın mUmeuWcrtıe (lsll daklrlık bahaııma yeni arazi elde 
mUza*reJerc gtrtıerek ıo EylQl edece!< ycrdo cııkl ıcrmayetılnden 
1183 de kanunu esaıılyl iado etli. zıyan etti. 
İki Rus mOmeaırtıı, prensi tahttan 
indirmek için entrika çevlrmeğe 

çalıftılar, muvattak olamıyu'ak çe· 
klldller. 

Bunun ~orlne R\llya ile Bulgu· 
rlstanm aruı açıldı. Rualar Bul· 
ıar esnıllerlne :karşı artık şlddeUe 

mUcadele ediyorlardı, Hattl 1885 
de Fıllbo Bulgarları, BablAllnln U· 

mumı vallll Hınatovtç PBfayı ata· 
rak Şarki Rumellnln Bulgarlstana 
ilhakmı nan etuıı zaman Jtuaya, 
BabıAll no el ele vererek Bulrartı· 
tanı ezmtfe ç&Jıftı. 

J<'trdlnand bu acılardan ders al· 
madı. Bulp.rlatanı Vmumı harbe 
el soktu. Nl'tlccdc Bulprlııtan bir 
ıız dahn arazi kaybetti \'o Adalar 
denlıile t.eması keslldl. Bu kadar 
ihtırasın cezaıı olarak F•rdlnand, 
flfirmlye delice çalıftığı tahtı bQs
bUUln elden kaçıı·dı. 

km Şark vuiyetinde beklenen 
akaülimellerini ıöstermekte ı•· 
cilnnedi. Yunaniatanla 1nsiltere, 
Selanİğe doğru yapılacak muh
temel bir taarruzu önlemek için 
yeni tedbirler alırladcen, Tur-
kiye de, herhangi bir tec:ıvüze 
kup koYmaia buar olduiuau 
bir kere daha tekl'arlada. 

Bu itibarla, Herr Hider'm, 
Ankara elçili •on Papen YUI• 
luile dün Camburreilinıis lemet 
İnönilye ıönderdiji ta.bat ıaek· 
tubu, Almanyanan Türk iltildl· 
line karp ıöıtenneai lbm ıelea 
hUrmetin bir ifadeei kabul ecle
biliria. Tiirkiyeye yalnaa bUr· 
met edilecei~ ona karp ibtiru 
emeUeri bulenemi7eceii " 
bilb.... milli ba,.etine teca
vUa eclilemiyeceji tarihin pek 
iyi bildiji büyük bir Mldlcattir. 
Bu hakikati unutmut olanlar 
daima hatalannı pek pahalı 
ödemiflerdir. 

Bulaviatanın itıali iberine, 
~etler Birliii de Balkan va
ziyetine ve A vrupada olap bi
tenJare dair mun samandaaberi 
merak edilen noktai nuarmı a· 
çıkça bildirmft oldu. ~ 
Hariciyeai tarafuıdu, Moeko
vadaki Bulsar elçiaine tevdi 
edilen ve sOvyet radyolara ile 
bir çok liaanlarda bütün dünya
ya ilin edilen bu i•baamede, 
Bulsariatanın tuttuiu ai7uetia 
Sovyetler Birliiince taavip edil· 
medjii ve binaenaleJb buna 
müzaheret ıöaterileıni)'eeeji bil
diriliyor. 

Bu mühim Sovyet ialumn 
baıbca üç manua varcllr: 

1 - Sov:yetl• Birlili Bul
ıariatanm Alınan lotalan t.a
hndan ifgaJine taraftar olıua
mqtır, 

2 - Balkanlann Alman hl· 
kimiyeti altına ıirmeıioc razı 
değildir, 

3 - Balkan ıİy .. etinde bir 
ıulh amili olmak ietemektedir. 

Bulsariat..ınm Alman tehlike
si altında bulundağu dnlerde 
Sovyetlerin d0ttluaundan İlli· 
fadeyi düıündüjü ve Slav bir· 
liii eaaıına gijvenerek, bu teh
likeden kendi&ini kurtarmak ia· 
tecllff _.....UJ'Ol'Cfa. 8ufaı1tWa
na, Abaa~ kup WIM .. 
aoa bir iki a:y içinde belina 
mukavemetinde Sovyetlerio tef· 
vik ettia'i de anlatılıyordu. Fa
kat buıün, Bul&ariatu Alman
" lra..,ıamda fasla mukavemet 
s&tennefe muvaffak olama
ll\lf •e ktadiaini Alma .... 
btraknufbr. Sovyetl•, bu ai1a· 
Mti taavip etmediklerini bildire. 
rek, .on dakikaya kadar Bulp. 
riıtanm iatiklllini muhafaza et· 
meaine müaberet etmif oldu
iunu da aalatmat bul~. 

bıinciai, So~erin, A9"t
panm bütfln prlc ve c....., tarlı 
istikametine dofru uza:yan Al
man iatiliama karp da artık 
mlimanaat .a.t.-mek iıtediti 
anl.,.Jıyor. ŞimdiJe kadar Sov
:yetJ..m, keneli menfaat aabalan 
olan Y•ı.m AIJMn ~ 
altına Pn-ine 1carp ... çmr.I 
mayıflan ha,...tle ~ 
du. Busiln. & ............. 
.u w.ip ehnemİf oWaldarm 
ltDdlrerek So97etl•, ha iatil6 aL 
:raMtine de maanıı bulundalda· 
nnı anlatm., oluJ'Ol"lar. 

Dil- taraftan, Ot.tem.; 
.... tareftmı olan.le ......... 
Sov:yetl.U.. dlilap .......... 
faal bir rol ,wermeı.ı .. ,.ı. 
ıaız ceula taraftan» bbnayıp, 
•7ft.İ uıımnda aulb -..nill rolü 
OJDUQaları ela te.....U edili• 
yor •• Molkovamn, 1"1rik eü
kUtunq niha1et bir itin ı.o ... 
ralc. cereyan etmekte ot.. hl· 
diMlere karp hakiki aoktal na• 
umu bildlnneai belrlenlyordu. 

nlf yapılacak. MtıMI& 1tir n• 
marab erkelin hanıt bdmla 
n lenmeai bQloncla .... iıet 
IMıhmdaia .,.,tıınlacü. Eler 
Iİsİrl verdifinia rey elaqet 
N)'İn• un•• o çift ~ tam 
aumara alac.-ız. Her çift 
haldnnda ba tunif •nü aeuDe 
JÇdmc:a neticede irim elaeft. 
z.-tin kanaatine en anan MÇ• 

meler ,.......,.. birinci lcramJ. 
,.yi, fU'I 115 Ura latawtln• 
•eld Flllpt ,..,.,._ ba· 

B wcar ordusunun bUtlln bU· 
)'Wc zab!Uerl Ruttu. Rusya 

bunlardan hepsini geri çektikten 
ısonN. Sn1>11tan, Bulgarlsta.nın il· 
zerine :>1lrlldU. Bulgarlar dayandı· 
Jar v• nihayet Sırp arazisine gir· 
diler. Bunun Userlne 8 Mart 1886 
da btr tok maddeden ibaret olan 
BWaet sulhu imzalandı. DUnyanm 
en kıısa sulh muahedesi olıın bu 
muah9dtnamc, fU a!Sslerden ibaret. 
Ur: 

Bulgarlltan bu Ytnl yarpte de 
rııhnt duramadı. Komtulaı11• bera
ber yUrUyerek 11UkWinl koruya
cak ve emellerinin makul luaınınm 
Yerin• gthnelılnl nerlde bir anlq. 
ma mevzuu ~ak yerde Alman· 
yaNn yardımlle, istlkl&ll baıbuma 
olarak, Dobrucayı Ro1M11yadan 
aldı. 

Buaiia, Mo.kova biilciaDeti
niD, Bulpr hUll6metine ...-dJli 
be1anname, ayni zamanda, Sov 
7etı.İn, Balkanlardaki tecaria 
.....u.rini durduracak •irui bir 
amil obnak iıtediklerini de 16'· 
teriyor. Vahdet COLTEKlN 

nacaktır. Diierferl iaabet tıra· 
elle diiw ,. elli 1ıeclİJ'eri •• 
lacaklardıır. 

275 linbk radJo, Gaı.•Mla 
Filipa müeueteıinin camekl
nmda telhir eclDıınektecllr • Y O• 

tunu d..,_.. -6..ten ~ 
B•• crtklnclalci .....-.i 

.. ... ~tam u.teelni 
~ ..,...... W.C.lrııam. 

cSulh iade edlbn~.'> 
RusyJ. Pren1 41cQandr'Ql muvat 

laklJfllM"IM kAdL 21 ~ 1186 

da Rusyanı nadanaları S&ra.11 basa· 

rak prenst llwı topratına Jr901rdıla.r 
ve taıw terketmlye meotıur ettiler. 

Bunun a..1ne BWprı.r a.J&klan· 
d11ar. RU9)'&, prenal Yter iltemez 

sel'Mlt bıl'aktı. Fakat prensin ıö· 

sil ydmıştı. Tahtı terkıttlltnl Rus. 
yaya bildirdi. Bu hareketlle asıl 

eteııdl olarak Babılltyi detSJ, Rus
Yllfl tanıdıgmı g&ıttnnlf oluYl)Tdu . 
Dantmıarka ıırenlt Valdotar Bul· 

gar tacmı kabul etm.,.tnoe pt"tnl 

natleedc Alman 07Uuna geldiler. 
lhtıras, Bulgar tarDılnfn her dev. 

rinde ol4µ&u gibi, bu de!a ek akla 

galobo etti. 

Şimdi lnıUttr1den. aonra Sovyat 
:Ftuıyanın da Nrt eeslnl duyunca 
B~lgarlar neye uğradıklannı allla

mıya baflıyacaklardır. Zaten Al· 
manıar da ııck zorlu mlaatlrlerdlr. 

Huyluuu pek gabuk bolli otmıye 

bqlıyacaklvdır. 

A1mM1 imin YAlWl' 
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o K A ·o 1 N ve EV o 
İyi Bakılmamış Bir Cilt İnsanı 

Çirkin Gösterir 

Kuru Cilt Çabuk İhtiyarlar. Yağlı 
Ciltte Sivilce Eksik Olmaz 

.... 
Günde 10 Da
kika Ciltle 
Meşgul Ol
mak Kafidir 

o •••:f 
l)'i hakdnut hir ciltle fena bakılmı f bir cilt araaınclaki büyiik fark 

G üzel bir cilde sahip ola
bilmek için. evveli. cildin 

ein.aini bilmek ve ona göre ha· 
kım yapmak lazımdır. 

Aneak kadmlann yüzde ikisı 
ciltlerinin kuru mu y_okııa yağlı 
mı olduiunun farkındadırlar. 

Burun, yanaklar, çene ve a
lın ayrı ayn tekilde me!llgu! olu· 
nacak yerlerdir. 

Güzellik AIJah vergisidir fa. 
kat ancak 'bakım sayesinde bunu 
arttırmak.veya devam ettirmek 
mümkümİir. Ses nasıl terbıye ol 
mağa, mide itinaya barsaklar 
me,gul olmağa mühtaç ise cild
de vücudun bir uzvu Qlarak ay
rıea bak•ma ve itinaya mühtaç· 
tır. 

İıte aizc birkaç nasihat: 
Yüzde, hele çene ve alında 

çıkan küçük sivilcelerin sebebi 
her zaman hariçten gelmez. Bu. 
nu yediği~ fazla tuzlu biberli 
ve ~i yemeklerde aramak 
lazım. Çok sebze ve bol meyve 
yiyenlerin cildile çok yağlı ve a. 
ğır yemek yiyenlerin cildi ara· 
11nda göze çarpacak derecede 
fa.rk vardır. Güze) ve düz: bir 
cilde malik olmak için :spirtolu 
içkilerden ve fazla yailı ve ku'\i • 
vetli l(lda}ardan sakınmalıdır. 

Cildin kuruluğu ise yağlı mad 
delerin vücude az girmesinden 
hasıl olan ba~ka nevi b ·' arıza
dır. 

K uruluktan hasıl olan bu
ru§ulcluklan yok etmek 

için üç ayda bir defa sıra ile on 
beş gün bir ka§lk z~tin \.·ağı 
İçmek faidelidir. Fakat bunu an
cak vücutçe zayıf ve kiloca ha
fif olanlara tavsiye edebiliriz. 
Aksi takdirde her ka§ık zeytin
yağı 250 kalori verir. Zayıflar. 
gıdalarından bir §ey kesmeden 
bunu yapabilirleı: fakat şİ§man 
veya ~ifmanlığa istidadı olan· 
lar bu kaııık zeytin yağı yerine 
gıdadan ba~a bir hamurlu mad 
de veya ekmek ,kesmelidirler. 

Kl§ın soğuk ve karlı havalar
da yüze yağlı bir krem veya sa
dece 'ha.dem yağı sürmeden so· 
iukta dolaımak çok zararlıdır. 

Burunu kızarmağa ve yanma. 
ğa meyyal olanlar sa.hah ak§&Jll 
bir çeyrek saat serin suda ıslan• 
mıt bir pamuk veya tülbendi bu 
runları üzerinde tutmakta kusur 
etmesinler. Buzlu su fenadır. Su 
ancak serin olmalıdır. Suyun içL 
ne yüzde l>ir ni9betinde kur§un 
sirkesi de koymak faidelidir. 

Burun bazan kızarır, fakat 
yanmaz da buz gibi soğuk olur. 
O zaman sıcak su ile P.ansumaıı 
yapmak faidelidir. kafiru ispir· 
to ile de ara sıra oğmak çok iyi 
gelir. 

Bütün 'bu gibi şeıylcrle meş
gul olmak. iç sıkıcı ve zaman a· 
lıcı gibi görünürse de kendine 
bakmak itiyadını alanlar için bir 
eğl~c.cdir. Hele neticeleri gör
dükten sonra da bir zevk ol.ur. 

işte Size 1 

1 Bir iki .flluz Tarifi 

- Bir bluz öreceğim.. Ku· 
~um anneciğim bir kolunu sana 
vereyim de sen örüver. Obür ko
lunu da ablam yapacak. Seniha. 
da, arkasını ya.pmaiı vadetmiş· 
ti, onu da ona veririm. Ben de 
önünü örerim. Bir günde bitiri· 
veririz.. Ne iyi olur.. Ne iyi o· 
lur... Cuma günü Mebrurelere 
giderken giyeyim .• Ne çabuk bit 
ti diye oda §&fa kalır. 

. -:::::::;:;~' r;:;:;:=-
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- Peki yavrum, öreyim .. 
Bluzunu ne biçim yapmak iati· 
yoraun}. 

- A.. itte onu hiç dü~nme• 
miftim.. Sahi ne biçim yapeak 
acaba}. 

Bluzun daıl-ıa çaibuk hitmesi 
için, bizim de bir yardımımız 
dokunsun isterdik. Acaba biz 
de yakasım mı alıp örsek} .. 

Fakat 'benim aklıma daha iyi 
bU- teY ıeliyor. 

Biııkaç tane biçim, örgü ör
neii cötüreyim, ~leee belki 
küçük bir yardımım dokunmut 
olur. 

İ~e ·.~: bir
0 

bluz .. Kolları kı· 
aa .. YalNZ, önde ufacık bruvar 
teklinde Oir l&kiye.. Onun iki 
yanına. iki ek.iz yana örülerek, 
bozu1mut ve volan şeklinde 
koll!DUf·· sade ve güzel bir bluz. 

Öı,rülii: 
hk sıra laep )liiz olarak örii· 

lir. 

İkinci sıra hep ters, üçüncü 
sıra yine hep yüz ve dördüncü 
sıra yine hep tera örülür. 

B~§inci aıra: bir ;yüz. §i§in üs
tüne iki ihnck atılır ve hep bu 
,,ekild~ sıranın aonu•na kadar 
devam edilir. 

Altın<:ı aıra: Hep ters, fakat 
bqinci sırada şifin üzerine atı
lan ilmikle bo§a bırakılır. 

Ve tekrar birinci aıra.dan bq. 
)anarak örgüye devam edilir • 
Çok hot dantelli bir örsü mey· 
dana çıkar ..• 

Eğer: cBen şifle örmesini iyı 
bilemiyorum. Tığla olaaydı da
ha iyi olurdu.> Diyecek olursa· 
ruz aize tığla örülen bir örgü de 
tarif ederim: 

istediğiniz uzunlukta bir zln· 
cir üzerine birinci sırayı §U te
kilde ya.paraın11:: Tığı birinci il
miğe batırarak yünü çeltiniz, i· 
kinci ilmiğe batırarak yüaü bir 
daha çekiniz tığ üzerine bir at
kı attıklan eonra tıidan iki ilmık 

~ 
çıkarınız. bir atkı atıp tekrar iki 
ilmik çıkarınız, bir daha bir atkı 
atarak iki ilmik daha çıkarınız. 
ik• zincir örüRüz ve sıranın niha. 
yetine kadar bu §ekilde devam 
ediniz. 

tkinci sıra da birinei!ıin ayni· 
dir, fakat ilk defa tıpkı birinci 
sıranın ilmiiinin yarıSlna batı• 
racaksınız ve ikinci seferde iki 
il111ik araauıda kalan botluia 
ibatacablnız.. Sıraları dönerken 

TELEFONDA 

Yine Göringi'n Hikaye ve Rüyaları - Beyoğlu 

Kız San'at Mektebinde Gördüğüm Yaman Şeyler 
- AJo, Leylieıpnı bu ne bezgln

clllk ! 

- Ne yapayım f Geçen halta 
Marqal ('.öringln hlkAyeeılnl ta
mamlamıya ,.eklt olmamııtı. beıa 

de bugün erkenden telefonu açtım. 
- ~i ettiniz, fakat hlkAye o ka

dar uyku kaçıracak kadar mllhlm 
değ O.- 1 

- Sizce belki öyle, fakat biz ora· 
da olan her tflyl ,ok merak edlyo-

1 
nız. 

- Yanımda bir madamla p.., 
ken'oe gitmlttım. BUJnlniz ya, Pa
ken'ne gltmı,tım. Mankenler elbise
leri göstermek itin dolafıyorlardı. 

O aralık merdivenden bir tlşman 
sanşm adamın ı:ıktrftnı gördüm. 
Yanımdaki bayana hafifçe: 

- Bu şişman adam Göring de
ğil mi '? dedim. 

- Öyle ya tA kendlıd •.• 
İkimiz de merakla merdivenden 

ork- Ud adama '8Jayordak. AI
maı M&refall ıdvU, limon ktlfll ren· 
ginde bir k08tüm glytnmı.,tL Göm· 
leğl açık pembe, laravatı da çini 
mavt renkte, koııtUmliD yakasına 

da bir pembe karanfil taknuf. .. 
Elinde tattuta ppkası da koyu ye- Ve hemen kalktı. yukarı çddılar. 
tU. bdHe denUen çUbad&n". Şap- _ Ne tulıa.f ztbnJyeU Eh son-
kanm kurdelesine Ba\-yeralılara ra r 
maluıus bir köçllk, renkli tüy 11fl· 
tlrtlmlş. 

- A, bu pembeli, ma,·m, yqllll 
gl)1nlt tam Alman r.evld, defli mi '? 

- Blra.a da Göringln kendi zev
ki- MaltUn ya MIU'flltal süs ve zly· 
nette hammlara bllyök bir rakiptir. 

Pakene, yanında aeker elblsell 
yaveri oldaia halde gelmlştL Elle
rinde bir kaç "8\'&p kutusu var
Anl911ılan bayan mareıtalln tıllVap

larmda biraz inanır var ld tSrar 
dllzeltllmek için getirmişler. Satıcı 
kızlar mareıJ&H hemen yakan kata 
sötilrdWer. On dakika llOllJ'a da 
tekrar dhdll. gitti. 

Asıl tahafl bir Jmç daldka aoara 
~ ytae bir tbllformalı, tek 
gldlUdtl bir AlmaD aıbltl geldi. 
l"aomda Geı!rtapo denllm gizil po
llııtea bir de bekçi var. Bu iki ada
mı bldm bnlundatamaz salona 
oturttaıar. Satıcı kızlardan biri, ba 
zabite. biraz evvel m&relJ&l1n de 
orada olda&ıma haber verdi Zabit 
ba haberi büyük bir aWm ile din· 
ledlJden aonra: 

- M&reıJal de bu Alonda mı 
oturdu T diye tı0rdu. 

Kız, Mareşalin yukan kata çık· 
tığını ııöyleytnce: 

- O halde ben de yukarda otar-
mak tııterlm, dedi. 

- Sonra, biz Pakenln modeUertnl 
biraz kamtık "'e çok süslll bulduk. 
Fazla durmak istemedik. Oradan 
çıktık. Fakat, kapıdan çıkıp btr 
kaç adun atınca sokakta yine Ma
re,al Göring ile karf11&9trk. Yine 
yaveri Ue beraber m.,.ııar kuyum
cu Kartlye'nln mapzaınndan gll

lllrek çıkıyordu. 

Aıılıuplan e8Vaplardan ıııoara şlm· 
dl de elmas ııeç.nıı,ıerdL 

- Belkl de altın heykelin pnlan· 

tala.rJDL" 

- Hayır, bayır, onlar büyük za.. 
ferdea aonra AmerUmdaa plecek

- Pakenln esvaplarında bota gi
decek biç bir 'l'1Y görmııdlnb mi f 

- Bir siyah ~ll jenedea öt· 
leden sonraya nıAbsllfl esvap fena 
değildi. Arkası dtk... ön tarafmda 
yakadan itibaren belden bir kanş 
&f&ttya kadar inen bir kaç kırma 
yapılmq. K.mnalann kenanndan 
incecik dlkllmlt ve o kırmalar ~ 
fe de genlfllk vennlfo belden ...
pda etettn tlzerlnde ve krmalann 
Ud tarafında birer cep var. Bu 
ceplerin kapaklan beyaz ketenden 
ve devrik 'yakamn tlzerlnde de Jlne 
ayni beyaz kl!tendıen bir yaka var. 
Bu beyaz yakanın ve cep kapakla
nnın etrafına çok fllllJiz beyaz va-

Jenelyeler dlldlmil}o Fena detu P,. 
tik bir esvap. Bütün gt1ıı de giyile· 
blllr. Size çizgisini \"eriyorum. 

- Fakat kanfeşlm, seçen hafta
ki çtzıtoızl de gazetede görmedik. 
Bu da ona dönmesin. 

- Geçen balta pek uzun konu.,.. 
tuk da, gazetede r.lzgllere yer kal· 
mamış. Fakat gelecek halta Rober 
Plce'nln bir çtzglstnl vereeetlın. Ya· 
pdmışı ~k güzel olduta için size 
buna katlyetle tavsiye edebtllrlm. 

Şimdi biraz da bizim sevimli 
Türk kızlarmuzdaD babaedellm. Oa· 
martat cttnll Beyotla Akşam Kız 
Sanat okulunun sergisine gittim. 

- E\·et, nud buldunuz! 
- Rlyuız dlyebWrlm ki fevka-

IAde... Altı sene evvel Kız Sanat 
okuluna N~taşında Vali konatı 
cadde8lncle iken cörmll~tUm. Bu 
geçen kıııa altı ııenede onlar altı 
yttz kere terakki etmlfler, bana NJ 

çok &,andan ceJenlerln gözü daha 
lyt fukecler. Kızlanmızın ytlzlerl, 
vücatlerl, tavırları daha tı0k gllzel
lqmlf. Dlktİkıerl elbhıelerlne ken
dllerl naad bir sevgi ve beye<".anla 
mankenlik ettiklerini görmek be
nim de kalbimi 1Ml\1nçtea ve heye
candan titretti. Bu sevgili Türk 
lazlarmm ayn ayn boyunlarına aa
nlıp t.ebrlk etmek 18tlyordam. Kız
larımızın sanat ve bDglye naaıl su
uınıt olduklanru ve o bommall 
arza içinde blltön dünya kadmla
nnm önllnde yttrttmlye bayrak çek· 
tiklerini ber kısımdaki, her nokta
dakJ kablllyetJerl ispat ediyor. Yal· 
nız elbise lmınu değil, o müstesna 
ell~erl. kıymetli sofra örttllerl, ça
nıatırlar, çiçekler, vazolar ve kota
lar, mllzelerden alman tarihi mo
deDerden kopye edilen bu ffl\·kalAde 
ellşlerlnl alabllmek arzaau içimiz
den t&lfl)'or. LeyJAcıtJm, bonlan 

mutlak gidip görmelisiniz, hem de 
almabsmız. 

- Bir gt1ıı blrUkte gidelim. oı

maa anT 
- lUemniuılyetle, okulqn, mUk~ 

dlr ve tıe\·lmll oldata kadar da na
zik müdiresi bize o gür.el şeyleri 

t.ekrar gösterecektir. 
- Gördllttlnllz şeylerde tenkit 

edecek bir ffJY bo1amadouz mı T 
- TabU bazı rltüflere ihtiyaç 

var, fakat bana uman tuhlh ede
cektir. Kalblm Türk kadmbpnm 
kudretine emniyet ve hayranlıkla 

doludur. Okalan kapmmdan ~r· 
kflll yanandaki arlladaıtıma: Onlar 
daha neler başaracıaklar diyordum. 

Rebia T. BASOKÇU 61------- HER SEANSDA DOW OLARAK 
Göeterildiii halde da:ha göre miyen bir çok k.imaeleı tarafın.dan 

Taki olan mü racaal üzerine 

Arabacının Kızı Dunyaska Filmi 
ÇEN BERLI TAŞ Sinemasında 

11 Şu;bat Salı gününe kadar F-terilecektir. 

Duvarlann sakladığı bi n bir esrarı çözen 
hayatın çıplaklığını. gizli günahları anlat&J! 

8 E K ARml AüyRfo.-.KT O B O 
ACHA GUITRY-ELVIRE POPSCO-MARGUERITE 

MORENO-BETIY STOCKFELO • ANDRE LEFAU 
Ve Dalla 1 BIJD 

Ydda'm bclretile aüaleclikleri etÜZ bir komedi. 

Yarın ak§llm LALE 
DiKKAT: Programa ilave olarak 2 bü,yiik Harp Jurnalı 

1 - Yanma Junah (Ramca) 2 - Biritit Paraımmt (Tarqe) 

Her genç kız hayatta bir mucize bekliyor.

Bu Mucizeyi. ••• 

!~~~T~~~~~ 
BAL PARE 

Fiılminde bu Cuma 

iki zincir yapmaiı bal ebneylıı. 
Bu da c;ok güzel bir dantel 

örneğidir. 
Bundan batka tifle iki ters, 

iki yüz olarak if)..enen IAstik ör· 
aülerle çok güzel BJ>Or bluzlar 
~ 

Resimdeki tayyörü örmek İl· 
tereeniz size patronlarını çize· 
yim. 44 beden ölçü.Ü üzerine· 
dir. Siz kendi öl~ünüze göre da. 
ha sen.it veya daha dar olarak 

~-

Şehzadeb&§t 

FERAH 
Sinemada. Tel: 213S9 

Büyük F edakirhklarla miin· 
haıeıran sinemamızda: 

1-Londra Kalesi 
(BDRIS KARLOF 

BAZIL RATBON) 
Senenin birinci ıuuf 

Süper filmi 

I· Badat Çeteleri 
cBh.ELlOT:. an anMlsıiz 

maceralar Romanı 
Proırama ilanten: 
2 Türkçe Jumah 

3-ftdlDllde 
Taran tonun lncilizler tara
fından bombardımanı 

M. IDIN'la 
Yakın Şark 5eyaba.ti 
(Türkçe) Paramunt 

4 - İngilwerin son Afrika 
Zaferi 

stot BARRANl - MASA
V A. BARDlA - KAPUÇO-
nun karadan, denizden ve 
havadan bomıba.rdımanı ve 
iıgali - Alınan sayısız eair ve 

ganalın. 

T Oa K Ç 1 Yakın Şark 
Jumab 

:z 5. 3. 941 

Paris 
Cehenneminden Nasıl-~ 
Kurtuldum-------
[Yazan: B8'1a Tewlllı: BAŞOK~ -·-"Sakın Vize Vermeye Kalkışmayın• 

Türklerin Paristen 
Gitmesi Menedilmiştir, Emir Var.,, 

- llilsyU dedim. Ben Tllrkiyeye 
gidiyorum blltQn Vizelerim hamr. 
yalnız Çiklf vlzdl 16.zım. LQtıen 

bana bunu verebilir misiniz? Ge· 
çenlerde yu.kanda hariciye büronuz 
daki bir mllsyQ bunun bana der· 
hal verileceğini söyıemt,u: 

- Evet dedi alabilirsiniz. Pasa· 
portunuzu bırakın bir iki gUn son
ra hazır olur. Puaportum elinde 
vizelere bakarken aq taraftaki 
kadm kAtlp paaa.portun 11.zertndeki 
ay yıidızJ görcH1. Derhal Almanca: 

- O Türk puaportu, Akın vize 
vermeye kalklfMBym. Türklerin 
Paristen gitmeleri menedilmiftlr 
emir var dedi 

Ben hiç anlamamazlıktan gele
rek benimle mfl.KUl olan genç ka· 
tfbin bana vereceği cevabı bekler 
gibi bakıyordum. Kadının bu itlra· 
zından adamcatız biraz sıkıldı ba· 
na: 

- Af!edensiniz bfln bugün flize 
vize için bir cevap veremiyeceğtm. 
Bugün için büro kapanmıftır. Ge
lecek hatta gelin de &1111 bu lfle 
mqgul memurla görtlflln dedi Ben 
işin sarpa sardığını anladım. He· 
men Ust kattaki hariciye bUroeun
dald tifman adama mUracaat et
mek için yukarı çrktmı. Bir mlld
det bekledikten sonra fifman zat 
odumdan çıktı. Tam koridordan 
geçerken yanma yaklqtun. 

İki kelime ile vize mesele9inl an
lattım. nk gittiğim zamanlarda ba· 
na pek naztkAne muamele eden 
bu adamm rengini defitlk gör
dUm. Beni tanıdı. Pek öfkeli bir 
sesle: 

- Bu ife biz kanıpnayız. '\,a. 
ğıkl büro bakar dedi. 

- Slz, dedim geçen de!a ba.,s 
çıkıf vizealnl derhal a.p.ğıkl bUr_,.. 

dan alacağmıı söylCJDiştiniz. ,.".nı· 
dl gösterdikleri güçlilğiln sebeb!nl 
anlıyam.ıyorum. 

Şu cevabı verdi: 
- Sizce belki bir sebep J'()ktut'. 

Fakat Alınanya için elbette bir se
bep Vardır. 

Ve hiddetli hiddeW soluyarak 
yl\rUdO, l'dasma girdi. 1' çek tena 
şimdi ne yapmalı idi? 

Üç gün sonra tekrar gittim. IJlt· 
mek bir ~y defll, fakat lcapırım 

önünde saatlerce beklemek !e1Aket1 
!nrnnı yeee d0'1lrüyor. Nihayet yi
ne 3-Ukarı çıkabildim. Yine oUroda 
Uç kAtlp sıra ile çalıflYOl'. Yine ben 
<•tt:ıdakine mUracaat ettim. Bu de
fa katip elime bir kAğrt verdi: 

- Bunu doldurun, paaa.portunu
zu da beraber bana getirtn, dedi. 

St.vindlm tlm1de du.erek klğldı 

d1'8J'd& doldurdum, genç adama 
• ._.,.dlm. 

- tki üç gt1n ııonra tekrar gelln. 
dedi. 

İki Uç gtln sonra gtttıttm zaman 
artık kapıda beklemek sıkmttlan
na, kapJCJnın oradaki halkla alay 
etmesine, nöbetçi aakerlerln hqin 
homurtularına hiç aldırmıyordum. 

Bugtın belki mOsaade çıkacak, ar
tık bu cehennem hayatmdan kur
tulacaktım.. 

Nihayet saatlerce bekledikten son 
ra genç kAtibln ~ gelebil· 
elim. Adamcağız beni görtlnce ytl· 
ztlnUn bozulduğunu farkeWm. Bu 
iyi bir a!Amet def11 ... Yazılwıenln 
lbıerlndekl utrtıarda.n &yn bir ,.. 
den benim paaaport'.umu çıkardı. 

gettrdL YOzQme bakmaktan lllkJ. 
tarak: 

- Madam dedi. Çok teeuGf e
diyorum fakat size çıJut mOısaade
slnl vermiyorlar. 

Bu 86z beynimde btr bomba gibi 

palladı. Sesim yalvarır gUri~ 
- Niçin mQsyü dedim. tJJ 

buradan gldlflmden size ne ıibl 
zarar gelebilir? Ben şimdi n• :; 
parım? Evimden bile çıktıın- "' 
yamı sattım burada y~ ı" 
hiç bir menbaım yok. oah• .AJlll" 
olarak da hutayım. İfte ..
pro!esörlerln reçeteleri ... senlJIS 111" 
radan çıkmama mani oJınaJl. " 
açlrktan ölQme mahkOm etnıel' ;I 
mektlr. Bu da Almanya lçln tıl 
propaganda olmaz. .. -~ 

1aminl tesadtlfen ~ 
mUsyQ ( X) iyi terbiye ~ 
bir eski aile çocuğu idi. :SU r' 
yetin çok haklı oldujılnU .~ ~ 
den iyi biliyordu. TeeuUr ,~
bir tavırla: ~ 

- Sebebini ben de anı~-

dedi. -1. 
Yapılacak yalnız bir Ş#JY ~ 

Bu iyi terbiyeli eenç ad&JllJ 
son derece biçare bir vaz1yed' 1 
dutuna ikna etmek". :eerı~ 
nun lamlnde bir senç kız ah f 
vardı. Belki onun kardefi kili 
kere sorayım, dedim: 

- Geçen gt1n lsmlnlzl 
ı,ittım, diye söze bqladdll
lalmde Berllnde çok aevdlt1Jll 
genç hanım ahbabım vardır· 
sizin hemflrenlz mi? Beni 
da ııorablltnılnlz. Ben vaıctn• 
acne ~ Berltnde otur~ 
nim orada doetıanm çoktUf• 
bir dUŞT'.t&n :mıamale!I< yapı 
dan çek t~u!lr "uyuyoruft'o 
men ceb''TICll!n bazı ahbaplard 
lerlr... adrulerın! çıkaJ'ddllo 

sanm llzertne ko)'dum. 
bir göz gezdirdi: 

- Heınf1rem yoktur, ~ 
kat bu isimlerden budannJ 
yorum ve elimden gelen blffl 
yapmak taterdlm, fakat 
mlyorl&r. Sl2s Parlate ne 
nm? 

- Hiç, dedim. 8ekis -
llnde oturduktan eonra on bit 
dlr Par1steytm. Harp 
beri &Dem para gfmdenım 
Jldem ihtiyar ve hasta beDi 
yanında latiyol'. Muhabere 
yonız. Kim bilir ne tlztlntOl 
dedir. Sisin gayet lyl bir 
oldufunusu görQyorum. 
takdir edeniniz. 

Sözlerimi ta.edik ederek 
salladı. BOronun OnQnde bit 
bir yukarı birkaç admı 

Hlalerfle mücadele ettiğini 
ttm. Birdenbire karar venıdf 
bQroeundan b&111lmıf bir 
dı pasaportumun llzerlne 
bana dönerek: 

- Ben Bizin v1zenlzl 
derece çahfacapn. 'Uç sOSI 
bir daha selin. dedi. 

- Bu defa llmldim bot& 
!nfallah, detD mi! 

- Hayır hayır, bu defa 
olacaktır. 

Sevinçten kalbim 9lddetıe 
yordu. 

- MUsy1l CX), dedim. 
tyt bir lıuıansmız. Size ~ 
bir minnet duyuyorum. 
sizin g1bl bir kt.tlbl bul'a1't 
mQf olmakla çok iyi bir 
da J'aPl'l\Üt'.&dır. 

Bu UtJfatıı ııözlerden ~ 
landılı g6Zlertnln ~ 
idi. 

'Oç gt1n ııonra tekr&r 
va'klt henb vbıeınln haSd' __. 
trm eöyledl, fakat alac..,_. 
temin etti. Hep Oztlnttı Vf 
ean." G&1lyorum ld bu, va 
ratma ayak baamcaya 
vam edecek. (Aıbll 

SORUNUZ---~ 

~___....._..,sö YLIYELI I 
Türk Tananı Varmıdır? 

AJmarayda UhNe lbnldm Bo
ra ~orf ............................... 
..... (TMaa) ......... .... 

bir Tiril Tanam VUllllfo .. .... 
mm ha1af.ı hakla-da ..._ _.. 
mat .-reblllr mlalnls f 

CSVAP - Mantsada Hacı Ah• 
met adlı ve aalan Baldatlı biri 
vardır· Bu adam bakik&ten (Tar-

zan) gibi ya1J8makta ve ondan da· 
ha fazla faydalı lfler g&-mekte· 
dlr. Bacı Ahmedin b&,.tı ı&rlbe

ıe.rıe doludur. Onun )'8f&J1fl ve 
görduttl işlere dair aJdılmm ma
ıematı bug1lnlerde gazetemı.le 

okuyacaksuuz. 
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• 
Gerede Salası 
A.,.tık Sp~rumuzun Atisinden Hiç 

, Bir Endişem~:D,.<!.~'::~'::.!1!.~!: A<" "'"" oıur 
6 

!tattalık bır spor mecmuasın4&n leci durmuş. Neticede Generalin olmaz feylcr ıöylemlyccek, !utbol 
........ kımda yer aımıf· müsabakayı 2 • o idarecileri mikrop • diye tavsif edil· 

rı ' bu gazetenin m ... ~· km ,c.J.ı Beden Teııbtyesl Ge· oynadığı ta 1 mlyecek, futbolcu gençlık de çirkin 

11 lvı IU""U ka uıda.n baZl se-- kazanmış. ...,,1 maı;ından sonra lsnaUar altında kalmıyacaktır. 
~ut b er n General, fu...,., , bulunduğu için ınanıYOruz. . Ate 

1 
güreşe davet etmlf· Eu lfle en ziyade mUtcessır olan 

• leı Tl'ı llhesi ......ıtınenleri için Zıya ş usablkal•r sonunda da hlc;ı fUphe yok J<i, gllre.,çllerlmtzdır. 
Gr 

1 
dcdekt kayakçılık kursu ed Aleminin tut.bol )'lldızlı&ını Çllnkll Gerede Satasında. Ziya Ate· ıı "'e• • BUtUn m ..,. 

11il t< ıı ı. tın blltiln idareclleri ifU· Ger ~ Taner. kayak şampiyonlu· şin tamplyon çıkıtı. bu şubemizin 
r k etn

11 
• Dıycbllirlz ki, bir eğitıne· Gen;: cemal Gökdağ. gUreş blrlnclll· batmıya defille bile yerinde sayını· 

ile hemen hemen iki idareci iaabel ~ zıya Ateş, teknik futbolcu un· ya mahkCm olduğunu blz:e anlatıyor. 
etmekte imi!'! fiil d celll Dinçer kazıınmı,.. Zira bu Gerede ,amplyonunun, 

. ~ · · ı bir· ,,.nını a k ıu da 

1 

•C le clırektör cıtftmenlcr c Türk sporunu kurtarma yo n kendisini bundan sonra bu spora da· 
ılne ~ 1ıarında umumi kAtlP eeınal bir çalışmanın yorgunluğunu ha yakın görerek Federasyon başka· 

: ·-~ g t~kll6.Uandırm• bilrOllU şe· uzun k için memleketin bu en gll· nı olmak lstiyeceği ve belki de ola· 
.,, (.' ' ok ze- çıkarms u -trmck C'J ı ninçcr \'e daha bir ç ~ rinde bir kaÇ g n g~., cağı muhakkak sayılmalıdır. 
\'at buiundu""u halde Esentepede ka· ze ye buk çatıp sara sllmlek dO· Yalnız ben değil, her kim olursa 
t ı " uzere çu d ıı.n Uk • t tullmlerl yapmışJar. esi hiç de tena eo • m em• olsun, böyle bir hali rUyamızda gör· 

gören .,ıınc SafB-'1 Alııııınyuda )<ayak kursu ınel bir Gerede · rıek, hlyra yormaz. hattCı llzcrlnde 
('<' ıaı Gokdağ mustesna dlğerıcrınl~ ış yalnız görUJUyor ki, safa. ıllr· bile durmazdık. Fakat bu bir rUya 
hepsi ctllşmllş 1taııonıştar. Genel d mekle katmamı•· Gentl Dlrektörtuk değil, hakikattir. RUya değil de, ha· 
rektvr t ·ntındakilere: erJ<Anı bir de festival yapmı'- ldkattlr dlylncc. Generalin futbol 

.. yağın ilk dersi dUfUP kalk· BiZ bU Gerede Safasında crklnın yıldızı, Cemal Gökdağln kayak, Ziya 
hlni(tıı. nen bııgUn dUşmek ve ka~:~ aratarında yaptıkları muhtelif spor Ateşin gllrcş ,amplyonu oluşunu, 
Jnayı öğrenmekle ımuııan veruıif mıısabakalan tızerinden bazı netice· Celll Dlnçerln teknik futbolcu unva-
lunuyonım demlf· ler çıkaracağız. nrnı alışını, ve fU Gerede Safatıını 

Bu safa~a iştirak edeıtlerdendt v: Beden Terbiyeıl Genel Dircktöril dU,UndUm dUşUndUm de kendi kendi· 
tu futbol idarecilerini nıilU'O~ ın~- General eemll Tanerln futbol yıldız· me: 
tavsif eden zıya .Alefl tuti>O lığın• J<azanması. !utbolculerimizl, cRUya değil bu, aynlle vaki~ de· 
sına davet etnıtfler· eral tutl>Ol idarecilerini, futbol meraklı· dim. 

İki takım t.etkil etnııfler• Gel1 a· tarını sevindirmelidlr. Çünkü t.efkl· KEMAL O NA N 
btr takımda merkell muhacim ;1;.. lltın en bUyilk adamının yıldızı bu· 

rn ... Ziya Atefr dlfer t.akJttl 

Ziraat Mektepleri Kongresi 
Ziraat \tekili Muhlis Erkmen'in Reisliğinde 

Toplantılarına Başladı 
}imlerinden ba~a ziraat kursları 
müdürler.İ, Ziraat umum müdünl 
Abidin, zirai müeaaeselere men· 

1
up azalar iftirak etmiflerdir. 

tepleri ~driaatında icap eden ıa
lahat ve tadilltı yapmak, mek· 
tep programlarını yeniden tetkik 
v~ tanzim ,etmek gıbi meseleler 
te~kil etmektedir. 

Ank 
4 (Telefonla) - Zi· 

ara, . it resi Ziraat 
raat mekteplen ons. • ı:ıır.jn 
Vekil" Muhli.1 Erkmenın reıı "' • 

' L ı--ııtır. Kon· 
d ıoplantJara D•I .... l . 

e A - Lara letanbul, zn'Ur. 
greye rıa • E "'"1 B •• ve Adana Ziraat nstitu e. 
ıi~e mektepleri müdür ve mual· 

Bu kongrenin esaa mevzuu 
memleket için daha verimli ele· 
manlar yctittinnek ve ziraat mek 

Yedek Subaylar 
Sivil Hayatta da Terfi 

Edebilecekler 
M'l mahiyetinde olan bu stajlar~~ 

Kongrenin mesaisi on gün ka· 
dar daha devam edecektir. 

Trakya Yolları 
Yapılıyor 

Yunan 
Harbi 

Topçu Faaliyeti 
Ziyadeleşti 

Atina, 4 (A.A.) - Yunan or, 
duları ba kumandanlığı tarafın
dan 3 mart akşamı ne redilcn 
128 numaralı resmi tebliğ: 

Küçük piyade müfrezeleri f aa. 
liyette bulunmuAlardır. Topçu· 
muz muvaHakiyetli neticeler ve· 
ren büyük bir faaliyet göstermiıı· 
tir. 

Hava kuvvetlerimiz tarafından 
iki dü~man tayyareıi düfiirülmUş. 
tür. Tayyarelerimiz hiç bir hasara 
uğramamııtır . 

Z ELZELE SAHASINI BOM· 
BARDIMAN EDEN 5 TAY· 

YARE DOŞOROLDO 
Atina, 4 (A.A.) - Umumi 

Emniyet Nezareti tarafından 3 
mart aksamı nc"'redılen reami teb· 
!iğ: 

Beı düpnan tayYarcsinden mÜ· 
rekkep bir grup, zelzele ile hasa· 
ra uğrayan Lansa !lehrini yeniden 
bombardıman ederek aareıntılar 
dolayısile aç.ıkhavada durmağıı 
devam eden sivıl halk arasında 
pek az za)·iata sebep olmu!ltur. 

Mütecaviz tayyarenin be~i de 
düıürülmiiftür. 

Prcvue yeniden bombardı. 
man edilmiftir. Nüf1Uça zayiat 
yoktur. Huarat ehemmİyetsizdir. 
Liksori, Kcfalonya ve Lökas kır· 
lık mıntılkaları üzerine d~ bir kaç 
bomba atılmı~a da zayiat ve ha· 
sar yoktur. 

Amerika 
Bulgar Alacaklannı 

Bloke Etti 
Vatington, 4 (A.A.) - B. 

Roosevelt, Amcrikadaki bütün 
Bulgar alacaklannı bloke eden 
emirnameyi imzalamııtır. 

-0-

B. Hull 
Lord Halifaksla 

Bir •-t Görüıtü 
Vaıington, '4 (A.A.) - Hari. 

eiye Nazırı B. Hull dün, lngiltere 
büyük elçısi Lort Halifaka'la bir 
aaat süren bir miilakot yapmııtır. 

Oah]iye ve Milll 
MUdaf aa Vekilleri 

Afrika Harbi 
Yeniden Bin Esir 

ve rvf ühinunat Alındı 
Kahire, 4 (A A.) - Orta Şark 

İngiliz umumi kıırarglUıının tebliği: 
Erltrc'de ve> Habeşlstanda harekAt 

memnuniyet verici ınklşa!ta de\•am 
etmektedir. 

ltalyıın Somnhsınde, kU\'\'ayı kQl· 
llycmızın ileri yürUyUşU do keza 
memnuniyet \'erici blr tarzda devam 
edıyor. 

Bu arada Habeşıstanın cenubu 
şarki hudutıaı ına doğru yapılmakta 

olan harekflt da de\•am etmektedir. 
Yeniden bin esir alınmıştır. Pek çok 
miktarda slllh, petrol \'e her nevi 
ihtiyat malzemesi ele ı;etmcktedır. 
Alınan esirlerin ·y kanu şimdi ıo bl· 
ne yaklaşmıştır. 

* Nalrobl, 4. (A.A.) - Doğu Afrlktı· 

11 lnglllz kuvvetleri umumi kaı ar· 
gltıının tebliği: 

Hava Harbi 
lngilizlerin Ren 

Havzasına Hücuınu 
Lon(lra, 'l (A.A ) - Burada öğre· 

nildlğtne göre, dün gece lngllfz ha• 
va kU\ Veli erine mcnsu p tayyat"f'ler. 
Ren .tıavzasındakt hedeflere hUcum· 
lar yapınışıardıl'. 

lnsiltereye Akın 
Londra, 4 (A.A.) - lnglllz h va 

\'e dahllf emniyet nezarcUerinlıı teb
liği: 

Paıarteslyl salıya bağlıyan gece 
dU1""1an ha\'tı Canllyetı buyOk mfk· 
)'Uta olmamıştır. 

~imali şark1 sahilleri boyunca ve 
leko~ynnın cenubu ı;uklslnde bazı 
yerlere de bombalar atı\mıytrr. 

Mcmlekelln sair bazı ycrlennc de 
bir miktar bomba atılmıştır. 

Malta'da 
Malla, 4 (A.A.) - DUn sabah 

düşman tayyarelerinin iki deta Mal· 
taya yakl .. tıldarı resmen blldlrll· 
mlftır. Hlı;blr h4dısc kaydedilme
miştir. 

İleri hareketımlz de\'am etmekte
dir. MnavlfO'nun 270 ldlometre ka· 
dar batı şimalinde bulunım ı,ıa Bal· 
doa tle Mogavişo'nun yine 2i0 kilo
metre kadar şimalinde ktı.ln Bulmo BEŞ DÜŞMAN TA YY ARESl 
Bıırti kıtalanmız taratJndan zaptc· DAHA DOŞOROLDO 
dllml,ttr. MUtemadl,-en mühim slllUı, Londrn 4 (A A " • .,. • .) - Hava nezarc· 
benzin, yiyecek \'C her nevi ihtiyat tlr.ın tebtı~ı: 
malzeme depolan ele gcçlrtlmektc· 1 Salıll bombardıman scnisine men-
dir. sup tayyarelcrlmtz dün gece Calaıs'· 
DOŞMAN TA YY ARELERl de dokları ve tren garaj yollannı 

SOVEYŞ KANALI MINTAKA· mıı,·at!akıycue bombardıman etmiş-

SINA 'BlR AKIN YAPTILAR lerdlr. 
Kahire, 4 (A.A.) - Mısır dahli!· Bugtln dc\•rı~c gezmekte otan a-

yc nezaretinin bir tebliğine göre, hll ıervlsine mensup tayyareler Brest 
dUşman tayyareleri dUn gece SU\'eyş ch•annda bir ha\'a meydanına taar· 
kanalı mıntakasına blr akın yap· ruz etmiş ve bir düşman avcısı dU· 
mı~lardır. Bir kaç bomba atllmıt fa· fUrmUşlcrdlr. 
kat ne ölU ve ne de yaralı vardır. Bııgiln de son harcklt esnasında 4 

lngiltereye 
Binlerce Kanadalı 

Asker Geldi 
Londra. 4 (A.A.) - Atlan· 

tikte hldiseaiz geçen bir seyahat· 
ten sonra yeniden binlerce Kana. 
dalı aşker lngiltereye gelmiştir. 
Bu askerler her biri 1000 ila 1500 
aşkcr taşıyan büyük vapurlarla 
nak.ledilmiştir. lngiliz filosuna 
mensup harp gemilerile müttefik 
etmiştir. 
harp •tıımilcri ~u kafileye Tef a'kat 

Amiral Darlan 
Parise Gitti 

Vichy, '4 (A.A.) - Baıvckil 
muavini Amiral Darlan, bu aa
bah Pariate olacak ve orada it· 
gal makamlarile görüpnelerde 
bulunacaktır. Amiral Darılan, öi· 
le yemeğini B. Laval ile yiyecek· 
tir. 

dll~ınan tayyaresinin tahrip edildiği· 
nl teyit eden maJQmat alınm19tır. 

Sovyet Tebliği ve 
lngiliz Mahfelleri 

Londra, 4 CA.A.) - MUstakJI 
Fransız ajan11 bildiriyor: 

Bulgariatıına Alınan kıtalarının gi· 
rlşl mUnuebetllc SovyeUer Birliği· 

nln n~rettlğl resmi te'bliğ lnglllz 
mş.ht'lllerinde hiçbir komanter tevlit 
etmemlf ise de b~ka mahfillerde bir 
çok tc!slrlere yol açmıştır. En ziya· 
de rağbet gören tefsir Rusyanrn 
Balkı:ınlarda çıkacak lhtUA.Uann me
..u~ derubte eU..k IHemedifl· 
dlr. 

VAŞiNGTON MEHAFILI SOV· 
YET DEKLARASYONUNU BiR 

İHTAR GiBi TELAKKi 
EDiYO R 

Vaşington, 4 (A.A.) - Reuter: 

Ankara, 4 (Tcldo~la~ - ı : muvaffak olanlar müddetlerını 
li Müdafaa Vekaleti ihtı~at a: doldurur doldurmaz terfi edecek. 
baylarının sivil hayatta ~en e ıer. Silah altına alındıkları zama!' 
aakeri rütbelerinin. karttın m;;;~~ aon rüt'belerine ait ünif orma~ı ~:: 
temin maksadile bır anun P . yerek ıbu rütbenin icap ettırdıgt 
ai hazırlamaktadır. Bu proJeY~ vazifeleri yapacaıklardır. • 

Edirne, (Hususi) - Trakya· 
nın belli batlı yollarından olan 
Gelibolu , Kctan • Uzunköprü 
• Havas ıoaesile Edirne • lstan
bul asfalt yolunun Kuleliköy • E· 
dirne araaındaki kıamının ikmali 
için yakında faaliyete ıeçilecek· 
tir. Bundan baıka Trakyanın di· 
ğer kı11mlarında yapılmakta olan 
ve yapılması mukarrer bulunan 
aoııelerde de inşaat faaliyetine ıeçilecektir. (Başı 1 ln<'lde) * ================= kabul edilerelc geç.ti. Bütçe enoü· 

Ajans haberlerine göre, Ami
ral Darlan, ıimdi Parisc sık aık 
seyahatler yapacaktır. 

-0-

Bazı V&flnglon mahfilleri, Sovyet 
hUkQmeUnln Bulgariatanm kararı 

hakkındaki hattı hareketini bildir 
dekl~rasyonu belki de, Türkiycye ve 
Boğazlara dokunmamak için Alman
yaya bilvasıta yapılmış bir ihtar gibi 
teCslr etmnktCdlr. Mamafih iyi haber 
alan menıbalar, Almanlar eğer Yu· 
nanlııtana doğru bir ileri harekette 
bulunurlarsa, Moakovanın müsbet 
bir tarzda mndahale edeceğinden 

9Uphe eylemektedir. 

h 
· -•baylan munta hakk h lan 

r.nzaran i tıyatw .,.. -tbeleri. İhtiyat zabiti ını aız o 
~aman staja çagınlara~ ru 'f lise mezunlarile ali mektep me· 

• • d'ğ' ~•-erı ~zaı ve d f' f k bulu nin icap ettır ı 1 all" .. ,_ n f tu· zunları arasın a ter 1 ar ı • 
aaireyi öğrenmekle ınu~e. e "h nacaktır. 
tulacaklardır. Bir n~e:v:.:i_.:un,:_tı_a_n ___ -::---: 

Ticaret V.kAleti Memur· Hakkı Te~if Kanu~u 
1 1 

T k·ıatında Onumuzdekı Oevresınde 
arı aşe eşklı Meclise Sevkediliyor . 

Ç~hş&Ca ar fa- Ankara. 4 (Telefonla) - M• 
Ankara, A (Telefonlal) -M.. •f V Uletince hazırlanmakta 

al· . b lunan a~e ua· arı e s··yük 
t ıyet~ geç_~!.~ u e.kkiillerine ait olan hakkı telif kanunu u • 
cprhgı ıbutun te~ •. ikmal . M Hainin önumüzdelu 

tncmur kadrosunu henuz Mıllet eo . . ·ı k 

' , 
r 

' 

IDLMACA 

I 1. 

d . ld .. dan Ticaret • t" alarına yetı~tırı ece • 
~ ememış o ugun bazıları· devre 19 ım V ckaleti memurlannc:lan Boldan Sata: ı - DU9manlık • 
n:ı iaıe t~~kilatında rnunzarn va• tir.Uyihanın haıırlıklarile meı· Yank 2 - Dünyadaki kıtalardan bl· 
a:ıfcler verilm~tir. CI l k misyon yabancı mem· rl • Eklet 3 Blr gUn • Eri,tırmelc 

Henüz Ticaret V ckaletin ritt: gul o and;. h kkı telif kanunları- 4 - Namus • Beş kuru, 5 - Cıt 
lışına'-ta olan bu teşkilat• d 1 )eketler 1 a . . y · üııte • tııgııızce benim 6 - Franııız 
"'• ıt lt a en tetk"ık etmll}tır. enı ıvıüdafaa Vekaletinin a ıdn k" m mllstemleke!i 7 - Aya • Bir nevi it ed'l bina a ı nı tama -' ıhazırlanırken tahta s - Erkek ismi • Fıllsllnde 
cndısine tahaia ı en kanunun esa1o1arı tatbik edil· 

tadilat bitince oraya taıınae~r· bu memlc:ketlerdııe crözönünde bir ~61 9 - Eski alfabede bır harf 
... Diier taraftan l&Je Tetk1 atı mekte olan uıu er • • İle 10 - Kokulu bir nC\'I ol 11 -
•Yl\ia • rw· Sarnıun DUzlllk • Razı etmek 
V ı·te,.r muavın ~ıne d"'-'-tir. tutulacaktır. Yakandan .. ... ..._: ı Yıldız· 

• ı muavini tayın e ııııı•... ....,_. • .,.-

meninden de geçt~tcn sonra 
Mecliste konuıulacaktır. 

ltalya Almanyaya 
50 Bin Amele 
Gönderiyor 

Bekçiler kanunu da bu sene 
Meclisten çıkacaktır. Mahalle bek 
çilerinin vaziyetlerine de eaaıılı 
bir ıekilde düzen vereceğiz. lda· 
rei huauıiyelerin vaziyetini de 
düzeltmek için bir kanun )Ayihası 
hazırlamak üzereyiz. ldarei hu· ıuaiye butçelerini tevzin etmek iıı. Züri<ıh, 4 (A.A.) - ltalyada 
tiyoruz. çıkan Popolo d'İtaüa ıazetqi Al. 

manyanın Alman harp aanayii 
V ekalet Yüa Talebe Okutacak için 50,000 de.mir sanayi amele:ı' 

Siyasal Bilgiler okulunda Da- almak anusunda olduğunu yazı· 
hiliye Vekaleti hesabına yüz ta· yor. halyan itçilerinin Almanya· 
le'be okutmak İçin bir kanun la· ya gidebitmeaini temin için İtalyan 
ythası hazırlıyoruz. Bizim hetabı· fabrikalarında mqaİ saati 8 den 
mıza okuyacak bu talebelerin 12 ye, 6 haftalık mesai saati 72 
bütUn maaraAarı Dahiliye Vekil· ye çıkarılmı~tır. 
leti bütçeıinden verilecektir. ============== 

Siyasal Bilgiler okulu, esasen 
daha zıyade Dahiliyeye memur 
yetittiımek için açılmııtır. Fakat 
bu mektepten Dahiliyeye intinp 
edenler azaldı. Bu suretle kend\· 
miz talebe okutacağız. Bu talebe. 
!er V Ckalet emrinde çalı§acak{ar 
ve verilen memu~tleri umumt 
şartlar dahilinde kabul etmeğe 
mecbur olacaklardır. 

Talebe Birliii Talimatnameei 
Yeni te,ekkül edecek Talebe 

Birliii için bir talimatname hazır. 
lanmıı ve Veklleto gönderilmiş· 
tir. Bunun bir kaç noktaıı üzerin· 
de duruldu. Bunl,r da halledıl· 
dikten sonra taedik edilecek ve 
tatbıkına geçilecektir. 

Aıker Ailelerine Yardım 
Vekalette asker ailelerine yar• 

dım meseleleri üzerinde çalı?n a. 
!akalı Vekalet mümessillerinden 
mürekkep bir komisyon vardır. 
Bu komisyon daıha faydalı ve da. 
ha mahıurauz bır çare arıyor. Bu 
çare bulundukla,!'. sonra derhal 
tatbikına geçeceaız. 

Pa•if Korunma İçin 
Paaıf korunma ekiplerinin maa 

raf karıılıiı olarak bina verıile· 
rlnden yüzde on niıihetinde b\r 
miktar alınmaeı hakkında bir 
kanun liyıhall haıırlıyoruz . .ı> 

Sovyet TebliQi 
(Ba"' J incide) X 

gmın Bulgariatandakı elçiaıne 1 
martta yaptığı tebligata cevaben, 
SO'V)'etler Birliii hükumeti, a§a• 
iıdakı tcbHgatta bulunmağı Hı· 
zumlu addeder: 

1 - Sovyetler Birliği hüku· 
meti. B~lgar hükumetinin bu me· 
aelede hattı hareketinin doğrulu· 
ğu hakkındalti görüılerine İ§tİra" 
ctm~ktedır. çünkü bu hattı ha. 
ıekct. Bulaar hUkamotinln arzu· 
ıundan müstakil olarak, .ulhun 
takviyesine değıl fakat harp ıa· 
haaııun genişlemesine ve Bulga· 
rıstanın harbe suruklenmetine sc
bebıyct ver.ir. 

2 - Su h sı)asetine sadık bu
lunan Sovyetler Birliiı bukümeti. 
bu sebepten dolayı, Bulsar hu· 
kumetıne, buıünJui sQ:'Hetinın 
tad:nlu hususunda hıç bir müza. 
herette bulunamaz. 

Sovyetler Bırliği hükumeti. bil. 
haıısa Sovyetler Birliği hükumeti· 
nın hakıki hattı hareketıni tama· 
mile yanlıı bir tan.da ıöateren 
9ayıaların Buiıar vazetelerindc 
aerbeatçe intitar etmekte olmaaı 
dolay111le, bu beyanatı yapmaiı 
lüzumlu bulmu tur.> 

Romanyada 
ECNEBlLERlN EMVAL VE 

EMLAKl 
. B~~re~. 4 (A.A.) _ D.N.B. 

bıld ırıyor: 

Rqmanya devlet reisi tarafın· 
d~n n~tre.dilen bir emirnameye 
gore haç bır ecnebi Romanyadakl 
cm.val ve e.mli.kinc httıeat Neza· 
~etin~~- ~ünadeaini almakaızın 
ı~tcdıgı gıbi tasarruf edemiyecek. 
tır. Romanyada bulunan büttın 
cenebıler ellerinde bulunan es· 
ham v_c. tahvılat ile Rumen kıy· 
metlerını on gün içinde Jktıııat 
Nezaretine bildireceklerdir. Ro· 
manyada yaıamıyan ecnebiler de 
bul~nduklan yerlerdeki sal&hi: 
yetlı Rumen konsoloıluk memur. 
la.rına kC)'lfiyeti beyan edecekler· 
dır. 

Bu gıbi kıymetleri emanet ola. 
rak alm~ bulunan bankalar ve a· 
nonim ~irketler aY,!li suretle be· 
yanname vereceklerdir. 

l lilifında hareket edenler ha· 
Ptıı ve para cezasına çarpılacak• 
!ardır. 

B. ROOSEVEL T NEZLEDEN 
MUSTAR iP 

Vaıinıton, 4 ( A.A.) - B. 
Rooıevelt nezle ve baıağrısından 
muat.ırıp olduğu içın bugün pro• 
tokol programlarını .ptal ettırmı!!. 
tır. • 

UÇAN HASTANE 
Nevyork, 4 (A.A.) _ fngitız 

Amf!rikan ıeyyar hastane heyeti 
Londraya gönderilmek üzere ilk 
uçan haııtanc olarak es.ooo dolar 
kıymetinde bir tayyaıenin satın •· 
lındıiını bilclirmi tir. Tayyare bu 
hafta Detroıt cNevyork> tan uç•· 
calctır. 

Sofy~da 
Manzara 

• 
Yalnız Ku .. may 

Subayları Meydanda 
Sofya, 4 (A.A.) - Reuter: İn· 

Giliz • Bulı:ar diplomatik müna• 
5ebctlerinın anbean k~silmek ih·ı 
timah kar~ı5ında Sofyada bulu·ı 
nan Jngilizler dun günleıjni huc· 
ket h~ırlıiı yapmakla 1teı;irmir 
)erdir. Bu gar clçılık ve konaoloa-. 
luğunda calııanların adedi 50 ki· 
i raddesuıdedir. 

Sofyada henüz Alman kıta!anı 
mevcut deiildir. Yalnız kurma.rı 
aubayları gcirülmcktedir. 

Trenle .cyahatlcr tam 
kontrol altındadır. Bazı yerlerde 
bu kontrol tamamilc Alman 1S1a·ı 
kanılarının eline geçmiştir. 

Hitler taraftan Bulıar gençleri• 
dün ılk defa olarak kollan4 
gamalı haç i~areti ta!f!yan l:>azıroı 
i?entlerle meydana c;ık.nwtlardır. 
Talebeler yeniden ıokaklarda gü. 
rültulü nümayi~ler yapmıılardır. 

B. Çörçil Japon 
Sefiriyle Görüştü 

. Londra, 4 (A.A.) - Rcut•ı 
ajansı bildiriyor: 

B. Oıurchill bugün Bapekilet., 
te .Japon buyuk elçisi B. Şisomİl•, 
au .YU kabul etmİ§tir. 

Bu görütmenin sefir tarafm• 
dan va.ki ıarar üzerine vuka bui
duiu bildirilmekte i.e de siriir 
meler hakkında iftaatta bulunal• 
manı&§tır. Bu sörü1111e1 B&fVekille 
Japon büyük elçisi araaanda oa' 
bet ıün zarfında vuku bulan ikilla 
ei ırörü~edir. 

Japon Harici ya 
Nazın Mikadon 

Huzurunda 
Toklo, c (A.A.) _ Resmen bUdJrtl· 

dlğine göre, hariciye nazırı B. Jıtat.

ıuoka dUn sarayda ımparator tar• 
fmdan kabul edfiml~tır. 
Nnzır son diplomatik müzakerele 

imparatora izah etml~ ve imparator 
tarafından sorulan mtlteaddll sual· 
lere cevap ftrmlfttr. 

Domei ajanıına göre, bu ...._., 
umumi bir al4k& uyandırm~tır. 

Sovyet deklarasyonu 
ve lngiliz Matbuab 
Londra, ( (A.A.) _ Reuter: Al· 

man J<ıtalarının l3ulgariatana llı1f! 
hakkında dlln :Moakova radyoauııun 
nqrettlği deklArasyon, blltlln Lon· 
dra gazetelerinin birinci aaytaamda 
bllyilk b~lıklar altında ne~redllnıek· 
tedlr. 

Tlmes gautcsı dı)or ki: 
Bu dcklArasyon, SovyeUer Btrliti· 

nin Bulgaristan hAdıselerl karfmn· 
dakl hattı hareketi hakkında. blıincl 
Jprell tefkll etmektedir. 

* Londı-a, 4. (A.A.) - Bulgar hD· 
kQmetinln nzaslle Alman ordulan· 
nın Bulgarıstana girmeleri Uzerln• 
hAdis olan vaziyet hakkıncl& MoeJco. 
\'ada neşredilen beyanat, Londnü 
alllka ile tetkik edılmektedlr. 

Dally Telcgraph gazeteal, Rua teb
liği cA \'rupanın cenubu ,arldsln• ait 
meaclclerde en milhlm döntlm aok· 
tası olarak tf'IAkki etmektedir. 

Ayni gazete şöyle demektedir: 
Bu haber, Tllrklyede. bu menıle

ketln şimali ..,rkl hududu hakkında 
verilen mUhlm \"e yeni bir teminat 
olarak kabul edilecektlr. Fllbaklka 
Tüı kiye, mezkar hududun emniyeti 
hususunda endl'o beslemekte 141. 
Dikkat edilecek nokta Sovyetlerln 
Almanlar tarafından lf&'&I edlldill 
zaman böyle bir ihtarda bulunmamlf 
oımuıdlr. 

Bulgaristana giriı 
Sistematik Bir Su 
rette Devam Ediyor 

Berlin, <4 (A.A.) - cGecik· 
mittir> 

3 mart tarihinde nefl"edilea 
tebliğ: 

Bulgar hükOmetinin muvafaka. 
ti alındıktan aonra Avrupanın ee. 
nubu ~ark.isinde Jngılızler tarafm. 
dan alındığı öğrenılen tc.Airlere 
karşı koymak uzere Alman ordu· 
sunun cüz&ıtamları. 2 marttan ki· 
haren Bulgar11tana ıırmektedır. 
Bulgar ah.Jiai kıtalarımıZl hara· 
retle aUı:ııla.mektadır. 

* Berlin, '4 (A.A.) - Alman 
orduları batkumandanlığı teblii 
edlYor: 

Alman kıtalarının Bulıarıata· 
na ıiriti aistematik bir aurctte ce· 
reyan etmektedir. 
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Maarif Haberleri: 

Kaplanla Boğuşan Babayeğit 

· llkmektep Muallim· 
leri Zamlarını 

Alacaklar 
Maa!!larına zam yapılma!lt Ma

arif Vekaleti tarafından muvafa· 
kat edilmiş olan j]kmektep anu
allimlerine zamlarının yerilebil· 
mesi için Maarif müdiriyeti tara
fından Beled.iye Bütçe encümeni
ne teklif edilen tahsisat kabul 
edilmiştir. Önümüzdeki sene ey
lfılünden itibaren, zamlarını he
nüz al&mıyan muallimlerm de 
zamları verilecektır. 

Kaplan Oldürüldü, Fakat Hamza 
Kolundan Ağ ı r Yaralandı 

Kozan, (Vatan) - Kazamızın bir 
koyUnde bir klşı azılı bir kaplanla 
boğuşurken ağır yaralandı. Entere
san hlldı c ı;;uyle oldu. Ewclkl r.ı'n 
Kozanın Gc-<I klı köyUndı;-n HUseyt11 
oflu F ..ıhrı adında hırı, vahşi hay
vanlar nvına çıkmış \'C bir tuzak 
kurmu bir gün sonı·a; tuza{!'a ge
liyor, g-oı Uyor kı: Tuza!< yerinde 
yok. Hemen koyUne dönerek köylU
Jere. Benim tuzağa bllyUk bir hay
van dUşmUş \"C tuzağı da beraberin
de götUrrnUş: haydin şwıu beraber 
arıyalrm dıyor> köyllller hemen: tu
za3ın k 1 ulduğu yere avcı hattında 
gıtft Ol 1.ır. 

Bir aralık Hamza köy1ülerden bi· 
raz uzaklaşınca çalı arkasında bU
ytık bir hayvanla karşıtqıyor. Çare-
•i21lik içinde ve cesurane bir şekilde 
kaplana hücum ediyor. Kaplan bU
yUk ve yükı;ek bir feryat haykıra
rak aynı şekilde Hamzaya hücum 

edıyor. Amansız pençeleri ilk vuruş. 
ta. Hamzanın sol kolunu parçalıyor. 
ve Han1za ayni mukavemetle Ulfe
ğlnln dlpçlğlle kaplamı vurmağa ça
lışıyor ve muvaffak oluyor. Ve fa- * Ecnebi ve ekalliyet mektep
kat dipçiğin sademeslnden müteessir leri yardirektörleri dün Maarif 
olmıyan kaplan Uç beş dakika soluk 1 müdürü Tevfik Kutun riyaseti al
alıyor ve tekrar Hnmza ile mUca- tında bir toplantı yapmışlardır. 
deleye başlıyor. Tabii bu arada deh- Toplantıda kültür dersleri ve hu
şetli sesler dağları çınlatıyor. Cesur susi mekteplerde disiplin mescle
köylU canının acısına rağmen , canı- sine daha fazla ehemmiyet veril
na mat olacak mücadelede galip çık- mesi görü~ülmü. tür. 
mak için bUtUn kuvvetini toplıyarak 1 ·· ·· A iki ecf • için 
dipçikle vuruyor. nonu ns op ısı 

Korkum~ haynnla mücadelede i-

ken avcı arkadaşları yetişiyor. Bu 
kalabalık karşısında kaplan kaçı

yor. Ark.asına dU4en köyllller ve kö
pekler nihayet sersemlenmif olan 
kaplanı öldUrUyorlar. Kolundan ya
ralı bulunan Hamza tehlikeli oldu
ğundan Adanaya gönderilmiştir. 

Hazırlıklar 

Y azılrtıası takarrür eden lnönü 
Ansiklopedisi hakkındaki faali
yet devam etmektedir. Eserin 
yazılması için yurni bir kol ihdas 
edilmiıı-tir. Mü~virliklere, fasıl 
başlarının tesbiti iç.in direktifler 
verilmiştir. 

Eserin Dinler Tarihi ve Tasav
vuf kısmının hazırlanmasında, k
ta~ul Müftisi F chmi, Diyanet İş-

VA"iAN 

-..=... 

Düzcede Parlak Bir 
Balo Verildi. 

Büyük Ağaçlar 
Kesilmemelidir 

fr-:iirne, (Hususi) - Meriç ve 
Tunca nehirleri boyundaki yıllık 

'ti büyük ağaçların tuğyanlar etına
.J sa 9Uların cereyanına mani ol-

leri Reis muavini Ahmet Hamdi 
Aksekili, doçent Abclütbaki, Üs
küdar Seliınağa kütüphanesi mü- r 
dürü Remzi, Ragıppaşa kütüpha_ 
nesi müdürü Uhir. Umumi kü· 
tüphane müdürü Necatiye de va
zife verilmiştir. 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

1941 

t adet 2000 Liralık= 2000.-Ll 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 500 > =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

u ~iasile kökünden kesil
te ~dukları görülmektedir. 

f Y ctqcirilmcsi uzun zamanlara 
mütevakkıf bulunan ibu ağaçların 
kr.silişinde çok dikkatli davran
mak ve derin tetkiklerde bulun
mak lazımdır. Bu itibarla işin e· 
hcmmiyetle nazarı dikkate alın
masını alakadarlar.dan dileriz. 

Büyük ağaçlar aulann ceryanı
na h~ bir vakit mani olmazlar. 
Hatta mevcudiyetleri toprağın 

1 fazla su emmeaine ve auların sid
detile toprağın akıp gitmesine. de 

---~...-.. 
!>üzce Halkevjmizce şubat i-

çinde tertip olunan kıyafetli sos· 
yal yardım ibalosuna iştirak eden-

' )erden bir grupun fotografını mü 
te!ber •azetenize sunuyorum. Çok 
samimi ve eğlenceli geçen bu ba
loya i~irak edenlerin ~kseriyetini 

' yerli ve uyanık bayanların teşkil 
l etmes: bilha98a kay~a değ~r. 
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Edirnede Lokantaların 
m urakabesi Batladı 

Edirne. (Hususi) - Şehirdeki 

mani olurlar. Bu aiaçları kestir
mek çok büyük bir hata olur. 1-
mar o.k~atı da çok zararlı 
'bK ~ir. 

lzmitte Cinayet 
lzmit, (Hususi) - Jzmitte 

Bekri derede taş ocağında ame
lelik eden Server oğl~ Recep a
dında i»r adam ayni yerde us
tabaşı oln Hüanü Oraçı, elinde
ki demirle beynine vurarak öldür 
~~ ve hakkında yaprlan tahki 
kattan sonra, katil tevkif edil· 
mi~r. ı bazı ahçılarla köfte ve börekçile

rin aon günlerde !!fddetİi bir mu· 
rakabe altına alınmalarını icap et * 
tirecek tar:zda harekete cüret et· lzmit, (Hususi) - Geyvede 
tikleri görülmekte ve bu hal bir Kozan köyünde bir düğün esna· 
çok ıikayetlere sebep olmaktadır. sında Kazım adında bir adam sar 

Bilhassa biç lüzum yokken bu ho,luk 98ikaııile Mehmet Akgül 
gibi yerler, yemek fiyatlannı yük ile kav:ga et.m.İf ve öldürmüştür. 
•ekmişler ve porsiyon miktarını Bunun üzerine hadise büyümüş, 
aagari hadde düşümıüşlerdir. adeta bir meydan muharebesi 

Netekim maliyet fiyatı elli ku- haline gelmiş. Kazım, Sabri ve 
rutu geçmiyen bir söğüş piliç bu idris İ!limlerinıde iki k~i de ağır 
dükkanlarda .bir liraya, sermayesi, surette yaralanm~. ölen Mehme
azami 3 • 4 kuruş olan bir marul din oğlu Ahmet te, katil Kazı· 
cacığı l O - 15 kuruşa verilmek- mın babası Recebi öldürmek is· 
tedir. Diğer yemeklerde buna kı- tiyerek b1çağını çekmiş, Recebin 
yaa hem pahalı, hem de çok az- ikinci oğlu Ömer de babuını 
dır. Elhasıl ahçıların bu hareketle yaralıyan Ahmedi yatalamış, el
ri gerek fiyat murakabe gerekse hutl arap saçı gibi bir şey •• 
bel~iyenin müdahalc!lini icap et Derhal yeti§en jandarma fail
tirecek .bir hadde geldiği görül- leri yakal~arak, yandılan has
mektedır. talhaneye kaldırmıt ve adliye işe * Edime (Hususi) - Vilayet vaZJl,Ycd ederek tahkikata başlan
umumi mecliAi Valimiz Ferit No· mıttır. 
merin re.ısliğinde bugün ikMtci iç
timaını a.k.te'tn-i§tir. 

Meclisin bu toplantısında ruz 
namedeki mevad müzakere edile 
rck karara bağlanmlflır. Gelecek 
içtim a önümüzdeki Cuma günu 
akdedilecek tir. * Uzunköprü. (Hususi) -
V ilayetimiz mahalli idarel-er mü
fettiti Şakir Meriç kazaaındaki 
tchiflerini bitirerek bugün fdıri· 
mtze gelmiftir. Aldığımız habere 
ıöre mumaileyh Uzunköprüde de 
'bazı teftiflcrde bulunacakhr. * Edirne (Hu1Uai) - Vila
yet lakin Merkez Memurluğu 
kadroıu ile birlikte Kocaeline 
nakledildiği Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Veki.letinden bikli
rilmi§ ve crnemur Ruhi ıbu INllhab 
K ocaeline gitmi!fir. 
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Taşköprü, (Vatan) - Halke-

vinin gösteri ~esi ara sıra tem
siller vermekte ve halkımız bunu 
alalcıayıla gülüp kar§llama.ktadır. 

Halkevimizin bu hafta verdiği 

teınelllerden Ana piyesiycli. 

Salonda yüzlere~ aamiin bulu· 
nuyor<lu b~ meyanda Cümhur~
r.et Halkevimizin fahri reiei kaza 
kay.mahmı Bay Ali Rıza Köste
pen de aamiin arasındaydı. Ana 

piyeainde gösteri heyetinin muvaf 

fakiyetlerini ve bu uğurda halkevi 
ba§ılcanımn: Dr. Abdülkadir Can

datın He\kıevi nam+na çalışma ve 

başar~arı pyant takdirdir. 

~-v_le_t ___ D_e_m_iry_ o_ll_an __ b_in_ı_a_n_1 
!darecc temin edilip mUteaMride verilecek 1500 ton Bllster bakırın 

işlenerek mamul halde idareye t.limt ~ 10.3.941 pazartesi günü saat 
15 te pazarlıkla ihale edileeektir. Tahmin edilen bedel (158900) ytız el· 
ll ae1ciz bin dokuz yüz Jiradır.Paarkk Ankarada idare binası için
de Xal~e daire11lnde toplanan koml8yeaca ya.plla.caktır. 

Taliplerin ayni gUn ve saatte tekliC ve kanuni veslkalarile birlikte 
koml8yona mtlracaat etmeleri JAzımdır. 

BU • ait p.rtnameler Haydarpaşa.da tesellim felllğinden ve An
lsarad& m~ daittainclen &'1h'46eWtil". (H'15) 

Maarif Vekaleti Müfettifleri 
Jstanbulda 

Dünkü sabah gazetelerinden 
biri lstanbulda bulunan Maarif 
Vekaleti müfetti~ler.inin Vekile
tin daveti üzerine Ankaraya git· 
tiklerini yazmışsa da bu ha.'ber 
tamamen yanlı~tır. V ekalctçe ls
tanbul mıntakasında bulunduru
lan müfetti~lerinden Salih Zeki, 
Besim, Arif, Ekrem, Necmettin, 
Osman, Avni B~man İs'1anbul· 
dadır ve teftişler yaprQaktadır
lar. Yalnız başmüfetti§lerinden 
Ahmet Hilmi ib.ir tahkikat için 
Bolu mıntakasına gitmiştir. * Yüksek Tedrisat Umum 
Müdürü - Reşat Şcmıettin yakın· 
da İstanbula gelerek Ünivenıite 
ile temaslarda bulunacaktır. 

Doçentlerin imtihanı 
Maarif Vck.Aleti, Üniversiteye 

yeni ıbir emir göndererek ~diye 
kadar doçentlik imtihanı verme
miş olan doçentlerin mart ve ni
san aylan içinde behemehal im· 
tihan vermtlerini bildirmiştir. 

Üniversitede doçent olup ta 
bazı sebeplerden halen vazifelcrı 
başında bulunmayan doçentler 
de vazifeleri oa§ma avdet ettik
ten altı ay sonJ';_a imtiha.n vere
ceklerdir. 

Hataya Giden Heyet Döndü 

Hatayda ilmi tetkikat yapmak 
üzere gitmiş olan Üniversite Ar
keoloji ıubesi doçent ve aaistan
lan avdet etmişlerdir. Halayda 
bir çok eski eserler görülmüştür. 
Bu eserler üzerine hazırlanmakta 
olan rapor yakında Maarif Ye

kaletile, Türk Tarih Kurumuna 
gönderilecektir. Hatayın büyük 

bir mozaik hazine5i olduğu anla· 

ııılmıştır. * F else.f e profesörü V on As· 
ter, dün Üniversitede cF else.fe 

tarihind_e ölüm meselesi> mev
zuu üzerine bir konferans verm~. 

tir. * Yüksek Öğretmen okulu ta· 
lebeleri 15 mar.tta bir çay ziyafe· 
ti vereceklerdir. Hasılatla asker
lerimiıze hediyeler alınacaktır. 
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l.G81A 1 

--Sterlin 
Dolar 
lın1çre I<'raıc. 

Drahmi 

S,U 
132 
29,98 

0,9975 
Leva 1,62'"...5 

ı·~·· 12,9875 
Dinar 3,1'15 
'l'en 81,11'15 
İS\ eç Kronu 31,006 

Eeluun " Tah'rilM 
1988 o/o 5 ikramiyeli 
Sıvas - Erzurum ı 
Sıvas - Erzurum 8 

19,73 
U',16 
19,25 

~- AllAPITonll-• 
DR. lHSAN SA.\ll 

!streptokok, 1Stafilokok, pnö
mokok, koli, plyoslyanlklerin 
yaptığı çıban, yara akıntı ve 

cilt hastalıklarına ıca11ı çok 
._. __ tesirli taze 8'ldır. 

35 > 100 > = 3500.- > 
80 > 50 > =4000.- > 

Tasarruf Hesapları 

i kramiye Planı 

300 > 20 > = 6000.- > 
Kefideler: 4' Şubat, 2 Mayıs, 1 Atus 
tos, 3 lkincitt>4rln tarihlerinde ya 

pılır. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanl ırı 

4000 Kilo Peksimet Alınacak 
Bir sene garanti verilmek ve mevzuat içerisinde bulunmak ,artlle 

pazarlıkla 4000 kilo peksimet alınacaktır. 
Tallp olacakların verecekleri peksimetin evııaf ve ml1mk11nse ntlmu· 

nelerile birlikte 7/Mart/941 cuma gUnU saat U,30 da komisyonda haZI1' 

bulunmaları. (1673) • 600 kilo zeytinyağlı Ay9ekadın fasulye konservesi 
600 kilo zeytlnyatıı Barbunya taaul~ konservesi 
600 kilo zeyllnyağlı Dolma 
200 kilo Reçel 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı gıda maddelerinin her btr kalemi 

ayrı ayrı 7 Mart 9U cuma günU saat 15 de pazarlıkla alınacaktll'. 
lstek11lerln belll glln ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (1672) 

lstanbul Komutani~ ğı Satmalm1 ;{omisyonul~1:1 
:Müteahhidi nam ve hesabına 6340 kilo valvalin yağı 8.3.941 gUnU 

saat 12 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyon· 
da görlllebıtlr. lsteklilerln belll gUn ve aaatte Fındıklıda satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (1662) 

* Beher kilosuna 75 kurut fiyat tahmin 'edilen on ton karaman ko-
yun eti 8.3.941 günü saat: 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 7500 Ura olup katt 
teminatı 1125 liradır. tsteklilcrln belll gUn ve saatte Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1574) 

* Aşağıda cins ve mlkdarları yazılı iaşe maddeleri 10.3.Hl günl\ hiza· 
larında yazılı saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameai her 
gUn komisyonda. görUtebltir. lsteklllerin belli gUn ve saatlerde Fındık-

lıda satınalma komisyonuna gelmeleri. (1593) 
mlkdarı :Muh. Bd, Kat'l te. Pazarlık S. 

Cinsi kilo L. K. L. K. saat dakika 

Yoğurt 

snt 
8000 
8000 

2720 
1600 

* 
408 
240 

10 
11 

30 

Bellerine 55 kuruş fiyat tahmin edilen 22000 adet kqatı numune-
sine göre 6/3/941 gUnU saat 11 de pazarlıkla aatm alınacaktır. Nthnu
nesl her gün komtayonda görülebilir. Muhammen bedeli 12100 lira olup 
katı teminatı 1815 liradır. lstekllterln be111 gün ve saatte Fındıklıda 
satınalma komisyonuna gelmeleri. {H93) 

* Aşağı•a cins, mlkdar ve tahmin fiyaUan göl!lterilen ma!Jleme 1/3/Nl 
gUnll saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gUn komla

yonda görUleblllr. tııteklllerln belll gUn ve saatte Fındıklıda .satmalma 
komisyonuna gelmelerL (1494) 
Cimi Mlkdan 

Sarı sabunlu kösele 
Vaketa 
Makine lpliti <ağ ipr. 
Balmumu 

Kilr.> 
2COO 
500 

20 
4 

Mub. B. 
L. Kr. 
7300.00 
1800.00 

280.00 
6.00 

Kati Tem. 

Keçe 80 metre 160.00 

L. Kr. 
1095.00 

270.00 
'2.00 
1.00 

ı..oo 

* Aşağıda cins, mlkdar ve muhammen fiyaUan ya.sılı dart kalem 
malzeme 7/3/941 günll saat 11 de pazarlıkla aattn almacaktır. Şartna
mesi her gUn komisyonda görU!ebillr. Bunlann her biri ayn ayn talip
lere de ihale edilebilir. lateklilerin belll gUn ve saatte Fındıklıda aatmaı-
ma komisyonuna gelmeleri. (149:5) 

Cinsi llılJkdan Mubam. F. 

Keçeli belleme 
Saplı yukLr ba.şlığı 

Zincir yular sapı 
Çul 1, 5X1.10 eb'~ 

Adet 
750 

1000 
1000 
1000 

L. Kr. 
22l50 00 
3500 00 
1700 00 
7000 00 

L. Kr. 
337 GO 
ısz oo 
2615 00 
ıocso eo 

* Beherlne tahminen elli lira fiyat konulan 100 adet komple teftit 
semeri 12/3/941 gUnU saat 11 de pazarlıkla aatın almacald:Ir. Xuhun· 
men bedeli 5000 lira O"'P katı teminatı 750 liradır. İsteklilerin belli gOn 
ve saatte Fındıklıda sat'ınalma komisyonuna gelmeleri. (1661) 

ZAYİ 
Merkez Rum kız orta okulundan 

aldığını şehadetnamerni zayi ettim. 
Yenisini çıkaracatmıdan eskJllnln 
hUkmU yoktur. 

Evangelia N. Ksantaki 

ZAYİ 

İstanbul Fen FakWtesinden aldı· 
ğmı HUviyet ve pasomu kaybettim. 
Yenisini alacağmıdan eııJWılnin kıy

meti yoktur., 
'918 Nevzat tlJıeıı 

-= s - 3 - 941 

Tram vay ücretler i 
Elektrik Tramvay, Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
Tramvay bilet tarifelerinde, kıt'• farkı aranmakaızın, tek b1Jet11 

seyahat usuıu kabul edildiğinden, yeni ücret tarifesinin btrlnci kJ8ISSlll" 
daid fiyatlar 10 mart 1941 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. ....,. 

Yeni tarife cetvetlnln Udncl kısmındaki aktarma biletleri ile Oçu-
kıamında gösterilen aylık ücretli pasolar ise 4 Nisan 19·U tarihinde ,_,. 
kU ta.tbikn. konacağından bu kısunlara ait tarifenin t.atblk fekli ,..,
bir lzaiıname ile ilA.n edilecektir. 

BİRtNct KISIM 

Adi Seyahat 
ı. MEVAt Klll1lt 2. MEVKİ 

Sivil 7,- Sivil 
Er cİlk, orta. Use, yükaek> 
taldıeler ve malQl: 

Er c!lk, orta, lise, yUk&ek> 
4,- talebeler ve malfil: 

1. 2. MEV.Kt Subay 

lKt~ct KISIM 

Aktarmalı seyahat 
1. MEVKi Kurut 2. ımWKI 

Sivil 11,- Sivil 
Er cİik, orta, lise, yllkaek> 
talebeler ve malfil: 

Er cİlk, orta, ilse, yllkseJG 
5,- talebeler ve maUU: 

-OÇ'ONCO Kt81M 

Aylık paso ile t1cyahat 
t. MEVKi Kurut 2. MEVKİ 

Sivil 840 Sivil 
Talebe, ilk, orta, ilse, yüksek 480 Talebe, ilk orta, ııs~. )ilkısek 

«Blrlncl aımf malQller her iki mevkide de l50 klll'UŞ mukabili-" 
alacaklan senelik kartlarla seyahat ederler.• 

1 - Evvelce muayyen bir şebeke dahlllnde seyahat eden tal 
bu tarife ile, yüksek tahsil talebeleri gibi, bUtiln .şebekede se 
ederler. 

2 - 10 Mart 1941 tarihinden itibaren Subay ve Er abonman 
leri satı,ı ilga edilmiş olduğundan ve elde bulunanlar da tramvay 
tedavül etmlyeceginden mezkQr tarıhten itibaren Uç ay müddet 
ellerinde bu kabil abonman bulunan muhterem Subay ve Erleri 
abonman bedellerini almak Uzere Galatada Tünelin arkasında Hayn 
hanında tramvay hareket dairesine mUrcaatları rica olunur. ıtff 

... skEri F&..brikalar Sa:ına:ma Kom:syonu llanl 
Tahmin edilen bedeli c32500> lira olan elli ton Avrupa tutya" 

mart 941 salı gUnU ııaat H te Salıpazan askert fabrikalar yollam 
ki ııatm alma komisyonunca pazarlıkla ihale edllecekUr. İlk 
«2437,5> Ura olup 4artnamesl 163 kuruş mukabilinde komisyondan v 

lııteklllerin 2490 aayılı kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaiki 
bu lfle allkadar tilccardan olduklarına dair Ticaret odası vesik 
gün ve saatte komiayonda bulunmaları. (1577) 

Kuhtelit eb'atta 17 kalem cem·! 1120 M 3 kereste alm 
Tahmin edilen bedeli •52080> lira olan muhtelif eb'atta 17 kaltm 
1120 M 3 çam kereste 8 mart 9•1 cumartesi günll saat 12 de A 
aakerl fabrikalar sabnalma komtayonunda pazarlıkla ihale edilec 
teminatı 3906 lira ohıp p.rtnameal c2>llra c6b kunıf mukabillnd• 
misyondan verilir. İRteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 8 llncU 
Jerlndeki vetıalld hAmll ve bu işle allkadar tüccardan olduklarına 
tk:aret oda8I veeikaalle mezktu- gün ve saatte komisyonda bul . 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünd 
Kuleli .Aakeı1 llaeaine glrmlye istekli olup da !aşralarda 

lstaııbulda da doğruca mektebe mllracaat elm1' olanlardan 
da dönekliği olnuyan bUtlln girme 9artıannı haiz bulunan ve ayrıj 
manda girl.ıjı evralwu tekernmW ettlrrnif olan lateklilerin im 
yapılmak üzere 7 /Mart/9U cuma günü saat 9 da Kuleli Jlseaınd' 
lunmalan ve bu tarihte mektepte bulunmıyanlann h&klamu 
ceklert Ht.n olunur. (1443) 

lstanbul Belediyesi 
Karaağaç m8eeııea&tı et nakliye kamyonlan için almaeak 2' 

dıf ve 22 adet iç lbtlk temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. Jıl 
unun tahmin bedeli 3960 lira ve ilk teminatı 297 liradır. Şartname 
ve MuametA.t MOdUrlUğü kaleminde görülebilir. İhale 17/3/941 
test gtlnU saat H de dalml enciimende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
nat makbuz veya mektupları ve 940 yılına alt Ticaret Odası v 
rile ihale gtlnU muayyen saatte daimi encümende bulunmalan. ( 

Tlrldıe eawın1rı1111 

Ziraat Bankas 
KurulUf taribl: 1888.- Sermayem: 100,000,000 Ttlrk ıır.

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticaı1 her nevi banka muameleleri 

Para blrtktlrtılllere 28,000 lira Umlmlye Yeri;for 

Ziraat Bankasında 1rudlara11 ve thbannı taaamıf ....... .--
en a8 &O ltna buhuıanlara ..ıede 4 defa çeldleolılt kw'a .,. 
daJd pl&na g6re ikramiye dalltıJacaktır. ' ... ı.- llnbk ..... Ura 1 ' ,. .... ,. 2,111 • 180 ade& .. llrablr ~ 
' ,. 111 • 1,111 • ı.ıe • 40 • ..... 

• • llO • "... • 180 • 21 • sJlfl' 
DiKKAT: Heaçlanndakl paralar btr sene içinde -. ~ 

11 1fü9miyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazlasile 
Km'alg tıenec1e ' ..,., 1 eyW. 1 blrtnctkin-. ı -' ., 

1 llulru tMllalerlnde ~ecw.kUr. 

.~ 
Sab1bl ve Neşriyat MUdUrQ: AllMET EMİN y~ 

JIMddıtı Yer: VATAN KA.Tllli.&i 


