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stimliık Kanunları 
Tevhit Ediliyor 
istimlak Edilecek Gayrimenkuller Üzerinde 
Fert ve Devlet Ayni Hakka Sahip Olacak 

y~ra, l5 (Tan mulıabiri bildiriyor) - Ma
e \'ekal~ti, yeni bir istimlak kanun layihası 
lt{lanıakt"\dır, Halen istimlak işlerine ait nıe
oıı. eru.e belediyeler, iskan işleri, devlet demir

rı ıdaresi yt.kdigerinden ayn bir usul takip 
d ekte, kt-ndi k~u.unlun ile muamele yapmak-
1!1.ıtr. Bu hal, işlerin lüzumsuz formaWeler 

inde sürüncenıedt' kalmasını ve ıayri men 
sahiplerinin tül'lü müşkülat içerisinde bu 

lunnıasııu mucip olnıaktad1r. Maliye Vekileti, 
yeni hnın:lama~a ba.~ladığı projeleriyle bu ka· 
nuuları ayni csa!.lar dahilinde toplayarak l\:Yhit 
t'Lmektedir. 

Yeni layihada iı.timlak edilecek ıayri men
kuller it~crinde feroiı. ve devletin ayni hakka 
iahip olacağı ve ıı.timlak bedellerinin m,dıalli 
•ayice g<tre takdiri kıymet usuliyle tesviye edi· 
t'ccği hakkmda hükümler vardır. 

SiYASi HALK 

Lizbondan 
Yayılan 
Şayialar 

Faşist Meclisindeki 
Azalar lngiltere ile 
Sulhe Taraftarmış 

Bu Habere Göre 

ltalyanın Sulh 
Talebinde Bulunması 

ihtimalleri Artıyor 

GAZETESi 
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Uç aenedenberi Muntazaman çıkmakta olan ve berkesin 

.allkuım Celbeden 
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ntonescu 
erline Gidip YENi SU PROJESi IJimaye altrn"a seyreden nakliye vapurlarından müteşekkil bir kafiJeye tayyare hilcumtl 

Dönmüş! 
~ornanyada Umumi 

Seferberlik ilan 
Edildiği Hakkında 
Bir Şayia Dolaııyor 

.\nkara radyo gazetesi dün ak
neşriyatı arasında şu ma

'· tı vermıştir: 
Suıgaristanda Alman asker
bwunduğu veya bu memle

terı Alınan askerlerinin geçi
. esi istenildiği hakkındaki ha-

t. Buıgar hüklımeti de tekzip 
1
• liu haberi dün Berlin, daha 

J de Moskova tekzip e:--
liatıa Moskovanın tekzibi bi

,, f.d.<1etli ve asabi :di rle." 
• ~Caba Balkanlara ait bütün 

t fayıalan kim ortaya atıyor 
'lı Yapıyor. Ingilizlere g~re 
.~u Yapan Almanlardır." 
ŞUnu da ilave etmek lizım

\lrı. ki, evvelki gün Antonescu
BErline gideceği Belgrad

~ bildirildi. Dün tekzip edildi. 
t bugün öğrendik ki, Arıte

Berline gitmiş ve Bükre:e 
ü~tür. 

ltleınen • Macar müna8ebatı 
loın..nya - Macaristaı1 müna

'-.. 
(Sonu: Sa 5; Sü 7) -.... 

M. c.afer .. den 
'-'nce 11 Sulh 11 

laharrisi 

tUR:~=n~E~J 
~l!-.dYoda ıık sık dünya hadi
~"ı::ne dair müsahabele 
il.le e dinlediğiniz 
'il e, bugünden iti 
ela e&i arasına glı ) ••nuz, TAN'a er. •::O "erecektir. 
\._ ıı üt;üncil At•llı• 

"''aksınız. .., 

Merkezi Akdenizde r- "'\ Yardım Proiesi 
Askeri Vaziyet 1 

Nafıa Vekô.leii 
Etüdlerin Bir 
Kısmını Bitirdi Son şayialar dolayısiy•e 

geçen Gran.·li 
asmi 

Son Deniz 
Harbinin 
Tafsilatı 

Alman Tayyareleri Bir 
lngiliz Gemi Kafilesine 

Hücum Ettiler 

Ankara, 15 (TAN Muha-
biri bildiriyor) - Nafia Veka
letinin 50 milyon liralık ve ikin
ci 5 senelik bir su projesi hazır
ladığını evvelce bildirmiştim. 
Hazırlanan bu proje esaslanna 
göre birinci programa dahil o
lan C'Te<iiz, Büyük Menderes. Ba
kır Cay ve Susı~lık havzalan
nın tasfiyesi ve bu akar sulardan 
tarla ziraatinde azami istifade 
~tmek. için kanallar açılması işi 
ikm~l edilecektir. 

İkinci programda sahil mm· 
takalarmda bulunan akar sula
nn feyezanlarının önü alınacak 
ve bataklıklann kurutulmasına 

T epedelende 

ltalyanların 
Vaziyeti 

Güçleşiyor 

ltalyan Mukabil 
Taarruzu Tardedildi 
Londra, 15 (A.A.) - "Times,, 

gazetesi Atina muhabiri bildiri
yor: Klisura'nın zaptından sonra 
Italyanlara nefes aldınnıyan Yu
nanlılar bilhassa Klisura - Te
pedelen mmtakasında ilerlemiye 
devam etmektedirler. Bir çok 
noktalardan kovulan düşmanın 
Tepedelen'de vaziyeti gittikçe 
güçleşmektedir.Yunanlılar zafer
den azami derecede istifade et
mektedirler Düşman kıtalan Be 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

çalışılacaktır. Çanakkaleden 
başbmak üzere Kara Menderes, 
Antalya, Manavgat, Alanya, A
namur. Kızılırmak ve Meriç hav
zalar. ile Hatay yeni plana da
hil mıntakalar arasındadır. 

Karadeniz sahilinde Bafra, 
Çar'8U)ba ve Termedeki batak
lıklar da bu müddet i~inde ku
rutulmuş olacaktır. Yap11lacak 
faalivete ait etüdlerin bir kısmı 
ikrnal edilmi~. Dijer bir 
kıamımn da ikmaline çaheılmak· 
tadır. Kanunun Meclisten çık
masını müteakıp derhal bu prog
ramın tatbikma geçilecektir. 

Londra, 15 ( A.A.)-İtalya sulh 
istiyor mu? "News Chronicle., 
gazetesinin Lizbon muhabiri Da
vit Scott tarafından gönderilen 
ve Portekı7'e gelen haberlere gö
re büyük Faşist Meclisi azasının 
oüyük bir kısmının sulh lehinde 
bir harekette bulunulmasına ta
raftar olduklarını bildiren telgraf 
Londrada lhtiyatla karşılanmak.-

ICafile Kurtu!du 

tadır. Bu haber do~ru oldu~u ta- 1 
tıakkuk ettiği takdirde büyük bir ki T arafm Hava ve 
hayret u; andmnıyacaktır. Scott, 
ıon yirmi dört saat zarfında Liz
bon'da alınan İtalyan membalı 

Deniz Kuvvetleri 
haberleri bildirmektedir ki bun- 6 G ·u· n Ç I ıar itimada şayan membalardan arpıştı ar 
gelmiş. telakki edilm~~tedir. . Londra 15 (A.A.) _ It !va 
Aynı haberlere gore. Faşıst .. d . ' . . a · ya j 

Afr.ıka Cephes"ınde Mec·ı· · • 1 b .. "k b' k gon erılmış olan ve pıke taanuz-
ısı aza annın uyu ır ıs- 1 d k ll ı · mı t ·ıt ·ı b" lh k arın a u anı an nazı bombardı- ı 

+edı'lnmgeısı·eretaıreaftaayrıd ılr su Ma - man tayyarelerı Yunanistana yar 
" rı ır ar. us- d ·· d ·ı · · · ı k 1 
solinı 'nin şimdiye kadar bu ha- . ı!fl gonl erıb~esınebb~:ını 0 ma 1 
rekete muhalefet ettiği fakat nü- ıçın yap~ an. ır teşe us esnası1!-ln9iliz T~pçusu 

Tobruk Şehrini 
Dövüyor 

Bir ltalyan Generali 
Daha Esir· Edildi 

fuzu ·ıt 'k ld f!. .1• da Ingılız fılosu tarafından hezı-nun ıv ı çe aza ı ı ı ave e- ~ . ı 
dilmektedir mete ugratılmıştı:. Nazı .bombar-

(Sonu: Sa 5; Sü ?) dıman. t~~yaEe~~~~nd~n ~ıç olmaz-
sa on ıkısı duşurulmuştur. Uç Jn-

ln9ilterenin 
Sulh Gayeleri 

gilız gemisine isabet olmuş ve bu 
gemiler hasara uğramış ise de, fi
lonun muhafazasına terkedılen 
kafile taşıdığı mühim miktarda 
malzeme ile Yunanistana kadar 
_salimen yoluna devam etmiştır. 
Bu Ingiliz filosu ile nazıler taı a-

Başv ekil Yakında fından ıtaıyaya gönderilen takvi
ye hava kuvvvetleri arasında Ak-

Kahire, 15 (A. A.) - Reuter izahat Verecek denizde vukubulan ilk 'arpısma-
Ajansının hususi muhabiri bil- dır. Bombardıman tayyarcı~ri 
diriyor: Londra, 15 ıA.A,) _ "Reuter,, Sicilyada bulunan bir üsten ha-

İn&tiliz devriye kollan Tob- in diplomatik muhabiri yazıyor : valanmışlardı. 
ruk'un dış müdafaa. mevzilerini İngiltere hükumetinden bir Hava ve deniz kuvvetleri ara
yoklamakla meşgul bulun t or- çok defa harp gaye1erini bildir- sında altı gün süren çarpışmalar 
lar. Bunların vazifesi dış isti- mesi istenmiştir. Yüksek mahfil- olmuştur. Asılçarpışma cuma gü
kimlan denemektir. İngiliz !erde. bu hususta "sulh gayeleri .. nü vukua gelmiştir. Muharebe iki 
kıtaatmın ,.bir etrafındaki çem· ı k<.inıelerini kullanmak tercih .. , Italyan destroyerinin gôranme
beri gitgidE. daralmaktadır. Top- ::filmektedir. İmar ve sulh mese- 'sile başlamıştır. Bunlardan biri 
çu da çevrilmiş olan İtalyanları lelerini tetkik PtmPktP hnlnnar 

1 
batırılmış diğeri kaçmıştır. Bıraz 

mütemadiyP,.. ıinVTI"Pktedir. (Sonu: Sa 5; Sü 3) sonra bom'"""'""nıan tavv:ırf'leri 
(Sonu: Sa 5; Sü 6) (Sonu: Sa 5: Sd 3) 

Batdianın suJ..utunu müteakip Jtalyanlardan nlrnan harp malzemesinden bir l.ı:rm 

, 

Hull, Dün 
ÇARABUB ÇÖL 

ISTIHKAMI 
MUHAREBELERi 

i Beyanatta 
Bulundu 

''Askeri muharririmiz yazıyor" 
Bundan bır kaç ıun evvel $imali 

Afrika harekatından bahsederken 
Bardia"nın zaptından sonra 1ncıliz 
kıtalarmm bir taraftan deniz ıahı· 
lini talı:.!ben ilerlıyecelı:lerini fakat 
diler tarı.ftan da oradaki İ
talyan tibiyelerini ele ıeçırmelr 
maksadiyle çöl içlerine dofru da 
sarkmak mecbunyctinde kalacakla
rını ve bu iki hareketin bundan 
sonra biribirile muvui bir ,elrilde 
.nkişaf edeceiinl kaydetmi,tik. Uç 
pndcnbcri Şimali Afrika bareklu
na d11ir verilen resmi haberler, bu 
talıınınımlzi teyıt etmektedir. 

.Bardia'dan b&Warak mubuül 
altında bulunan Tobruk'un Garbı-
na kadar uaaan sahil nuntalı:aaı, 
lnc lız itcali altında bulunmakta
dır. Bu sahanın çöl iıtilı:ametıne ı 
doiru derinliii. talcriben ve yerine 
ıore 80 ile 120 kilometre kadardır 
Sahıli takip eden yol, bundan bir 
kaç ay evvel birdenbire ölen ltal-
yanm eıki Tarabluııarp Kumanda· 
111 Marcpl Balbo'nun zamanında 

itmam edilen ve İtalyanları.o ·•.Lıt
toranea., ded.klerı beton ve ufaltla 
döıtenmıı gayet aailam modem bir 
yoldur ki, Sark u1.:u, Tarabluıcarp 
merkezinden ıeçerelı: ti Tunus hu
dutlarına kadar uzanır, sıder Ce
nuba doiru sarkan diğer yollar, 

Açık Deniz, Kanuna 
Hürmetkar Milletlerin 
Kontrolünde Olmalı 

Wi•le Diyor ki: 

Demokrasilerin 

Muzıff er Olacağma 
Şüphem Yoktur 

Vaşington, 15 (A.A.) - Mti
mesiller Meclisinin Hariciye En· 
cümeni demokrasilere yardım ka
nun projesi hakkında bugün ılk 
olarıı.1:1. Hariciye Nazın Hull'ü dın 
!t:miştır. Hult ezcümle demış· 
tir ki: 
"- Pasifikte yapılması tasar

lanan sözde yeni nizam. diğer 
millPtlerin menfaatleri hiçe sayı
larak bir tek memleketin tahak-

(Sonu: Sa 5: Sü fJ 1 kümü demektir. Bu kadar çok 
...._~-------------------" rsonu: Saa:Su5> 

( GÜNL~R ~E ERKEN) 

Ne Şiş Yansın, Ne Kebap 
Yazan : Refik Halid 

"Yeşil Ay,, Cemiyeti gazoz fişeleriyle meyva rvu sattın-
cakmış... Mükemmel fikir! Akşamdan fazla kaçıranlara 

sabahlar1 tavsiye ederim; içkinin zehirini almak itin meyva usa
resi pek şifahdır; mübarek yeşil renkli cemiyetin damgasını taıtı· 
yan meyva suyundan birer şişe de at brnana yuvarlarlarsa bil· 
yUk fayda görürler: ayni zamanda cennet boyalı ay, ıtlkoliin önii
ne geçemese de hiç değilse urannı bir derece hafifletmiş olur. 
Bu da öğiinülecek bir hizmettir. 

Zaten içkinin mazarratıDI azaltmak i(in alınacak ameli ted
bir onu iman bakımından haram belletmek yahut tıp görüşüyle 
zehıraen ibaret göstermek. yahut ta diktatörce yasak etmek de
ğildir. Evveli piyasaya temiz alkollü içki çıkarmak. hafif alkollü
lt-rini ucuzlatmak. sonra da insan l[ibi içmenin usulünü, adabını. 
htfzıssıhhasını ötretmektir. Alkolün tahribatını önliyflt'ek olanlar 
akızlarına bir damla müskirat koymıyan milteusıplar mıdır? Ha
yır. Karannca içmeyi bilenler, içki kullanmak hmmunda en iyl 
nümuneyi teşkil edenlerdir. Alkol kallanmu bvıttn terbiye ve 
cemiyet kaidelerinden biri halini almı~tır; devlet ve iş adamlan 
için frak. smokin, dans gibi mesleğinin revacını arttman bir etiket 
hükmüne girmiştir. Hatta "kadehimi şerefinize içiyorum! .. denil
diği zaman şampanya yerine sa dolu bir hardalı dudal"ına götilr
~e~ ~deta ·'benim size verdiğim ,eref böyle sudandır!,. demek 
gıbı b!r şey ol.muyor mu? Alkol içmemek suretiyle aıbhatsiz, ya
hut dikbaşlı fıkrlni vermek te siyaset ve ticarette oldukça zarar
lıdır. 

Temizini iç. temiz iç! iş~ içki prensibi. .. "Kör körüne, tköm 
parm~ğına ... ,, tarzı ne bir terbiye, ne bir hıfzıssıhhaıı sistemidir. 
V~ktım, mevkiim, kanaatim müsaade etse benim kuracağ"ım c~ 
mıyet şu olabilir: (Ağzına içenler Cemiyeti).. Bunun alkol aleyh
~" bir propaganda teşekkülünden daha ~k faydalı olac~na 
ınanıyorum. insanlann bir kısmı burnuna içiyor. lrflndini zehirll
Y?r diye adam gibi içildiii takdirde yine zarar verditi meself'Si 
hır türlü ispat edi1emiyen ktldlHt içkiden ve onun şu karanlık 
dünyada biu verditi n~ ısıtından kendimisf mflhrum .-tmemiz 
-bazılanna intihar vasıtası oluyor cltlsfln~lvle hava?.lım dol 
durtmak. denizleri duvarla çevirtmek balkonlan Brdffrmek ıf· 
bi- aklı ba,ında olanlan bir takım zevklerinden. menfaatlerin
den alıkoymak demektir. mantıksız bir ff'daklrhktır. 

Ben, hundan sonra hem ınünaslp miktarda alkol kunanarak 
inhisar İdaresini, hem de iizıFine bir banlak meyva suya i~rek 
"Yeşil Ay., ı memnun etmiye bakacatun; zira iki mUesseae ile de 
aramı bozmak istemfyol'Um. 



z 

Belediye Daha 
Sıkı Kontrol 
Tesis Edecek 

Yazan: AUred Fabre. Luee - Çeviren: Uluna11 

1 tal yan müdahalesi: Bozuk Gıda Maddesi 

F u·ncires cephesinde biten 1 ö 
harp Somme ve Atsnc'd\! 1 Satııı nlenecek 

başladı. Altmış fransız fırkası 
hemen hemen aletsiz olarak yüz Belediyece, şehirde bazı esnaf 

TAN 

Bir Katil 30 
Sene Hapse 

Mahkôm Oldu 
Dunkerque de 
Kahraman Bir 
Nam Taşıyor ellı pıyade fırkasiyle on bir mo- ve eşhasın kontrol gevşekliğın

tôrliı fırkaya karşı doğuı·uyor. den ıstıtade ederek beledi kayjt 
11 · be 'S ve şartır.roan mumkün oıdug.ı Metresini ve Rakibini Öldu··ren lbrah·ımin az1 ranın şinci ve altıııcı gi.ın- kadar uzaklaştıktan müpheoe 

Bır çok ıunler, uzun uzadıya mesa
feler 'katedildikten, Alman tayya
relerinden kurtulmak için çukurla
ra ıokulduktan ıonra ıarp bir aa
hıle tırmanılıyor, yahut bir pllja 
kavupbilmek için denize cirılıyor 
ve nihayet tıklmı tıklım dolu olan 
bır nakliye aefineainin merdiveni
ne aıılıp "oh kurtuldum,, derken 
tepede dornierıer donmiye baıh
yorlar. Mahuf kuvvetler hepaıni bir 
bombada mahvetmek için aakerle
nn Jı:eaafetlenmeaini bekliyorlar. 
Bofazın içi vapur nilmuneleriyle 
dolu idi. Bır ço'k mevanie ratmen 
cepheden 335 bın kiti çekildı ve 
Duııkerque bundan aonra Viny ya
hut V erdun ııbi kahraman bir iıim 
taııyor. 

len nskerlerimiz fevkalade d6i- edilmi~tir. 
yandılar. Tahribedılen yüzlerce Hiı.lkın emniyet, sıhhat ve b't- Muhakemesi Dün Ağırcezada Netlceleıtdi 
otonı.ol•ıller harp sahasını t.oldu- da$m,ı t&allük eden meselelerde 
ruyor kontro'un ihmal edılmen esi J ın GAl'en sene Fatihde bır ::ınny~t ı.;ıirunc(· suph~lerinin Jo"'rulu-

\hygand fransız akadPmLli a· ' 1 ~ ..,..,. 
6 

ıJilkadarlli.l'k kat'i emir verılını.ır olmı;.~. aO yaşında Hacı lbrahiın ğunn bir il:ne daha ina11ın1' , ,e 
Za5 naan Henri BordeaU"<'YJ: tir isıninde bır bakkal, metn•:d fı'.ı.t- evvddcn hazırladığı saplı 3ıl~t 

"Bu ikı gi.ın zarfında za.i~ri ka- Bu meyanda süt mfüıtalısılleri nıa Biımam ile Veli ism:n !e t:ı- bıçağı ılP. Üzerlerine hücum t°dP-
Za'lı:tcağız zannettım ... 0 kadar gıi· ile satıcıların bilhasaa kontrol e-J rinı oldLJrmüştü. Hacı lbral11m, rt k ikısıni de öldürmüştür. 
zı?lc!ı:'' öemışti. dhrnesj luzumu tebarüz ettıril- m<?tresı Fatma Binnazın Vı.:lı ııe Birincı ağrr ceza mahk.:mcııi, 

Fctl:~t eaet galebe çalıy::ır. Ayın mıştir. Çunkü son zamaalartia mlinasebc>tte bulunduğuıuı üğ- yaptığı mut-akeme sonunda fon-
yedisınde aüşman Rouen ·ıc Soıs- h · · F t B ı v ı · 
soııs a doğru ıki noktaya yı.ıklen- s~t :nustahsillerinin mandralarda rPt1':niş vt kendi iddıasınca b\l ımın a ma ~n~ ı.~ .. t> ı~' 

.1 kırlı slllar kullandıkları, sut ıı- mi.maseı:ıetin doğruluğu da y.:ıptı- ı ~s:nıın v~ tc.ammut ıle 'll.:iu~~u-
mış ve ı eri yürümuştu. O akşam t 'h l eci'len 1 . talimatna- 1 gu netıcHıne varmış ve kendıstnı 
artık harbm tamamen kavbedıl- ı 153 1 ylmer edrın h A ğı t.ahkııtatla ve bazı mü:?ah(;de- ide . h'-. et . t• 
d ğ } . • • . m~yl! uvgun o a ığı, atta bun- , 1 1 aJ. '·'-uk t . t' ma nı.· ... um mış ır. 

ı ıntı ıuk:netmek lazım ıse.ır. la k. . . . ruh t d t!r e t ltu'>A e ml§ ır. A k 1 t tah 'k d . U b hük . ·t rın e sensı ıçın sa name e ı,l... , a manın rı t- ıcı J gun ~r.ra . u m~ teyı ahnmadığı anlaşılnuştır. Sut sa- Nıha)et bir gün, Fatı!ıd-.! Jlay- ha:e<~• u · lbrahimin sııçuou 
e <;cek bır hadıse daha VUKU bul· I tıcılarnın da ayni vaziyette ol- d~r cıvar.ndr. Müf~üali mıtu.llc- hı:\tiilt·tn· rr.ehiyette görüUı.itun-

-27-
:Bır 8,·dunberı her saat bövle dukJarı, kaplarına etiket y ıpıf- sın ~ a ı çeşmesı so agm -ı c!en iJam cezası 30 yıl :ığtr hapse du: Italyn mudahale ettı. 1 d K d k <l 7 

bır vak'anın zuhuruna ınt;z-0r tırnır.ciıkları gorülmüşti.ır. BadP.- nu;uıırilh evin ônünde li':itrra 1 tahvil rc'ilmlştir. Hacı lbranim, 
ec!ıliyordu. Fakat ıntızar cdıle r.ıa bunlara kat'iyyen müsv.de Bmnaz:.ı Velıye tesadilf d:n'ş ve m·~nkemE' masraflannı ödeye-ceK
edile artık vukuundan da şu;,Jhe edılmiyect'k, ruhsatsız yerler bunların ~.kı fıkı konuştuı.;lar.nı tir, Bahçede gül ağaçları di-

1. ılmiş yeıuyeşu çııucıuıı<ıe.ın 
u .... ınae suıar fışkıran fıskıye
leı. donuyordu. Butun bu suku
n1,;Le ragmen Weygand'ın fıkri 
vw-.tıyıe butun tafsuatını ıy1 bıl
dıg şımal harp sahasına takıl
m .!{almıştı. l'arıhın kar~ısın
C1cı o.1U muazzam bır sahnec1ır: 

rdılmeğc başlanmıştı. ItalyRnın kapatılacak, talimatn~ey':! uy-
bu htreketıne Rooseve:t'!e Rev- gun oımı~ an_ yerler ~çın ~e. mu- Piyasada: 
naud "arKadan vurulan bı~;k ayyı:o bır rnuhlct verıleceıctır. 
darbesi" dı orlardı. 1 Fırınlarda, . çok ekmek çık:ır-

Müteferrik: 

y mak oahunesıyle ekmekler ve tı- Derilerimize Rağbet 

Fazlalaıh 

Münakalat Vekili * * ıarcalaların da birbirine yapı

Bandırmaya Gitti 
Weygand yirmı bir sene sonra 

ılk çarpıştıkıarı yerde yine Hit
ı ı ıe karşı .karş.ya bulunuyordu! 

• .1 .. na ı~ın D&~ıangıcında h~zı

rnete ugr~) acagımız muha;ckak
tı. Alm~m tı.zyuu, ıngılız terec!
cuaıı, Bclçıkcı te!essı.Uıu tıu he
zırıc.tı t:.ıcıı eyledı. 

... + 

MussoUni'nin rolü: 

F rwısa, yaralı bır adamı öl
C.tıı mek ıçın uzerıne çuı

lanmalda bu hak temin edilece· 
ğını kabul edemıyor . .lo'akat, .ıyr1i 
ı.amarda ltalyan makyavelı.tmıni 
de takdır ei.rneyor degıldı. tladıse 
mah<Jut bır kuvvetın zamanında 
ve ıyı ha~1m bır noktada tcrner
kuz E::ttıriıirse hayret edilecek 
tesırleı husule geurccegı.111 ısııat 

Sevkitabii. ediyordu. Muthış fedakar1ık1a:-la 
____ · 1 kcnaı heumetımı:ı:i hazu+ımaıt-

s on muharebeler her cephe- tan başka l:>ir şey yapmadıx. On 
den mudafaa edeoııecek heş 5urı1ük bır harp ile Ita!yd, 

ufak m~vzii teşekküller suretın· imparatorıuk arazı:.ını genışıeıe
ae vuku Luldu. Bu muhaıebc- c~ktı. 
l,.rde ht.yecan vericı hiçbır şey Fevkalack fikirleri ihtiyaç do-
yoktu· Askerler muharebeden gurur: 
ıyade ıı:aderc boyun eyen c.dam- Uz\iJ& süren harplere tahiat onu 

fara benzıyo:lardı. Insan uy:ın- ha~ırlaycamaaıgı içın Italya harbe 
cııgı zaman kendıni bir Devlt:r gmşmeK hw.usunda yeni IJır mu
dunyasmda zannediyor· zekası- duh&le tekniğı icat edıyordu. 
nm halk( lmı .. olduğu bu Devlere Harp etmek istemıyor. Yalr.ız 
yara1ar.ların 

1

bil~ sinirleri daya- bizım, ku,-ve:ıerın hak~ki nisbeti
m.mtyor.AJmanlann yaklaşan za- nt .tnrıın~~kilg~ reda.eylemek
ferlc nıanevı kuvveti yerH je lıgımtzi 1lcrı suruyor. muml{u:ı 
ı~h. 1''rarı~ı7Jarda ıse olum muş- oıduğu ~.ıdar bızun kendısinı ka
terek bi- ıntihara bentıfor, her- ba tcdhırl<:rl<: kapamak •stedigı
kes ona ukadaşından ay .. ·ılma- mtz ~ uH::.c;teıı kaırmaga çalşıyor
mak ıçın ken<lını atıyor. Boylw ol- du. 
makh beraber gerek malzemt:- l!\35 de şoyle soylendi: 
mız, ge:rek askerlerimiz; kıymet- 11l~Hlya a.eyhıne clh millet rey 
sız aegıldi. ver<iı. ltaly~ bunların hepsı.ıı 

. mağlup e<.lemez. Verilen k<ırarıı 
B ıı; faaıı'Uz edebılecelt h&le ıtaata mecburdur!" Bu, >:ılı.ız 

gelın~e, dı..şman gen çekılıyordıı. zt:vahır itibarıyle parlak bır mc.n
Hav.-ı kun·ctlerde muvazene ha- tıktaıı başkcı bır şey degıldi 
sıı olunca pilotlarımız tefe\'vuk Ya ecnluı tehdıt ika edilc.mt!:ı:-
larını ıspot ediyorlardı. Askerle- se ... 
rımtz ke.r.d.lerıni bombard1:n n Ya bu ellı mıllet fılen harbe 
e.:len tayyıarelere artık ateş etmı- gırmczle:H ... 
yorlar ) almz gorulmemer. .ımı- ~rn.solıni partiyi bu .;ai1ada 
dıyl·~ s•ı>ulere saklanıyorlardı . 0 d V k za d 
Sanki hepsı lsevkı tabii) .ıe ha· 
rckl;!t tdiyorıardı. 

Flcındres ordusu topçu ateşine 
ma~uz bır limana dotru çekılı· 
yordu, iimfnda tayyarelerm gJ
zen!ahwaa gemiler vardı. 

• • 
Kahraman Dunurqw: 

Birçok gunler uzunuza:lıya. 
aç, susuz mesalel~r kat 

eyledıktf'ı. Alman tayyarelenn
dPn kurtulmak için çukurlara 
sokuldukt&n sonra sarp bır sah1Je 
tırmaıulıyor yahut bır plaja ka
vuşab1lmek için denize ginlıyt'r 
ve nıhayet tıklım tıklım dolu o "'n 
bır nnkhyt! sefinisinın merc!iv<>.ni
n'J aml p '"oh! kurtuldu:n. '' der
ken tepede Domier'ler donr.ıcge 
ba§lıyoı iar. Mahuf ku1!Hr iıcpsı
nı bır bombada !llil:'Vetmek 
ıç•n nsk~rı~rın kesafetle~mesini 
bekliyoria.r. 

Bogazın ı-;i vapur nümuııele
riyl~ dolu idi. Kruvazörler, torpi
dol&r, balıkçı gemileri, yatlar, 
kRyıklar; neler yoktu . .Fe'5ketle
rın yegane şahidı olarak s1ğhk 
yt:rleıca: gemi dırekleri yu.ruy..>r. 
bırçok şılepler oldukh~'I ı;;ibi 
kumluk sahıJ.erin i.ızerinae yan
ustu } atıyorlardı. Duş'.irulerı bir 
tayyarenin pılotu suyun yuı::mde 
Eı.11sıy~n genış bir yağ tubabsı 
ıçmde çabalanırken bu y1U1dan 
da nakJiye vapurları yükleniyor· 
du. 

doğ..zın öbür sahillndekiJer 
trenln dolusu sakallan uumu~ 
başları yorgunluktan goğusierıne 
doğru eğiımış askerlen hayretle 
se redıyorlar 

Bu kadar mevania raıımc ı cep
heden uc yüz otuz bet bm kı~j 
çetrı:ebild ı. 

Dunkerque bundan Sl'nra 
~ my yahut Verdun gibi luıh
raman bir isjm taşıyor! 

yıı.:ı ı... t- a n ı. 

... + 
Aldanan diplomatlar: - --·-- --- -

19S9da şoyle sôylenmiitı: 

"ltalya, başkalarının ettikleri 
harptc:ı ı"tılade edıyor. Harbe 
gireısc bu ona çoğa mal ola..:ak. 
O hald~ ltc..lyarun harbe girmc
smde:ı korkulacak bir ,ey yok
tur." 

(DEVAMI VAR) 

"Uçan Vapur .. lar 

Simdi "uçan kale" den son
ra, ortaya bir de "uçan 

- vapur çıktı. Bize tuhaf 
gelen vakıalardan birisi de in
gilterede bulunan l>ir tarihi bi
nanın yerinden olduğu gibi kal
dırılarak, Amerikaya ıötürül
nıesidir. 

Eskiden deli taklidi yapmak 
istiyenler, şu kabil saçmalar uy· 
dururlardı: 

"-Karada vapurlar, havada 
arabalar dolaşıyor. Galata Ku
lesi, Aksaraya, Beyazlt Kulesi 
Csküdara ııitmiş!" 

ŞimdJ hadiseler bizi, bu eski 
sacmaların tahakkukuna da şa. 
hit ediyor: 

Duydutumuz gibi, vapurlar, 
karada deiil, havada bile dola
'1YOr. Ve kulelerin mahalle de
iitt.irmesi şöyle dunun, saray
lar memleket thii~yor, ve 
kaleler göklerde uçuyor. 

Yer yilztinde haksızlıim ne
kadar ileriye vardınldıitnı gö
riiyOTSunuz ya! Nihayet, tımar
hnnelenlekl bl~arelerin en ma••m hukukuna bile tecavüze 
başladık: Baksanıza! Neredey
se, bi(arelere sa(ma kalmıya
ukl 

şık ohrak pişirilmelerine mi.ısau
de ed ılm>yecek, her ekme>{ ve fı
raııcnla, her tarafı kapalı bir va
zıyette p!~irilecektir. 

RuhaatBız asansörler 
Dır kısun eşhasın da han, apa!"

tıman ve magaza gıbi binaıarıtH.la 
lşlt>ttıklerı asansorleri beted•:,ye 
fen heyetınce muayene etu .. ·erek 
rul•satıye almadıkları, ou yüz
den ~•k sık asansör kazaları ol
dugu, bun1arın bır kısmının da 
C:ıli.ımle değıise bile yaralcınnı~k 
suret1yle netıcelendiği gorül
miiştür. 

Bu•ılar icın de ay başına kadar 
mühlet 't>rılmiştir. Ay Oıi~tna 
kadı.r muayene ettirilip :ııhsa!ı 
:ılınınayan asansorlerin ı~lemc
sinc müsude edilmiyeceidır. 

JJI utf ak harçları 
Bır k•sıın esnafın sal sa·l~yağt 

yerine mahlut yağ, saf bi'>er ye
rine mağşu~ btbjer, 8af kah·ıll! ye;. 
rine fındık kabuğu, arpa, ı.ohut 
V,E}.Ya ekroekk kanştı~ ksh.ve 
sattıkları ve bunlara beru~r ı::aır 
rrutoak malzemesi ve yemek 
harçıurınöa türlü hilelere sap
maktn cJuukları anlaşılmıştı:-. Be
ledıye ı..ıbıtası memurlar1:11n 
kontrollarını sıklaştırarak hile 
yapan esnaf hakkında oHa mü
samaha muamele yapmaları em
r.?dıimiştır. 

Yangın Yerlerindeki 
Yollar Yapılacak 

Belediye Aksaray ve Fatih yan
gın yerlerindeki bütün yollan par 
parke veya arnavut kaldırımile 
mır veya yeniden inşa ettirmeye 
karar vermiştir. Bu işe süratle 
başlanacak ve en kısa bir zaman
da ikmal edilecektir. 

Taksim Kışlasının 
Y ıktınlması Hızlandmlacak 

hyasada koyun derisi fiyatlan Bir müddettenberi jehrimız-
i>OU ~..ırı:ierde yükselm~:ırır. ls- de bulunmakta olan .. \fünakalat 
ve,;teu scrt·fSt dovizle deriler mı- Vekili Cevdet Kerim lnceda11 
ıe talepler vaki olmaktadır. lJUrı dün sabah Bandırmaya gitmıştır. 
h.ıvct ku1 umu derilerjne 7fı, ve Cevdet Kerım Incedayı tetkık 
tu:.:Ju l.unı derilere de 40 kuruş maksadile Bandırmada bir gun 
fiyat veıi:miıtir. kaldıktan sonra Izmire gidecek-

lıa!ya aa klering yoliy•e citıj tirİNHlSARLARA MEMUR A
lsttımP.ktr.<fn Fakat tu.:.mdı.ı, LINIYOR- lnhisarlar ıdaesinin 
serbest oovız veren 1!5~eç 1ıım.ı- 1 taşra teşkilitında çaı11tırılmak 
!arını tcrcıh etmektedırıl';?_·, üzere memur almak için açt!ğı 

'lAPAGI BEYANNAM.ES~ - müsabaka imtihanı bu ayın 22 
Eh•.!l"nde yapagı bulun.m ~~\c::.ır· sinde yapılacaktır. imtihana ort.a 
ta:·:.a be~ .. nname vermel~d kin mektep ve lise mezunu kabu~ edı
tayııı enılen muddet ıarın lJıle- lecektır. Ida~~ ~ıraat me~tebı me
c.ktır. Hukumet, kiml~!'dı?u ne zun~rını ~ ~r~at tahrır ve kon
rr.ıktıAr ~ <ıpağı satın alacağını ala-ı trol teşkı18tı ıçın memur olarak 
kalı tiıctanara bildırrniş~ı:. Kl'l'°•- alalcah~tır.la U M .. d .. 1 ..... , k • t t f 1. 1 n ısar r mum .ı: ıı ur ugu iı crırıe uu ume ara ınt ar. •!i •r b d b şk ük ek kt 
v;skı oln ~an yapağı. tac .r .. !lr• d- un an a ~ Y. s me ep me-
ler•uctck1 ıslaHan yann l :l'1 wr :a zunlanndan ımtihansız olarak me 

kı b . . ted'f:tl · mur alacaktır. 
U.~..ıı erı 'ı ı ye ıs ı e:ı yeıe HOLANDA MTT.T .T BAYRA-
satnuılt·t.e.lr,erdır. MI H 1 d ~ille b 

Vl'N C'l'..LEN EŞYA_ Dün .. - o ~n ~~ın m ı ayramı 
'7 • d sid ulf'trık cam munasebetile dun konsoloshane-de 
~ •ınaıustan an a s • • b' ik b ı t · ı t 
e{ılgaı;.staaear. eczayı tıbbı ye ve ır resm a u ertıp o unmuş ur. 

kımJevi~ e, sigarakAğıdl, de111ir 
C!IYi' t-o' a kontrplak, ka'> len, 
~ ' . , 

b'!r!>Er bıc,.cğı ve dokuma l•·ı.J(filı-
l:ıcı geıını~tır. 

Kaymakamlar Arasında 
Yeni Tayinler 

Ticaret Mektebinin 
Yıldönümü Bugün 

Kutlanıyor 
Yüksek iktısat ve ticaret mek

tebinin 58 inci yıklonümü bugıin 
merasimle kutlanacaktır. :Mera
simden sonra saat 16 dan 20 ye 

Ankara 15 (TAN) _ Çerkes kadar T~ksimd«: Bel~iye gazino-
' . k' K sunda bır çay zıyafetı ve gece de 

Kaymakamı Halıl Te ın, ırık- M if V kT · h' · d · 
han Kaymakamı İhsan Olgun ve aar e ı ın~ ımayeaı~ ~ yı-
Rev haniye Kaymakamı Necdet ne ~eledt~e gazınoaunda bır calo 
Yıiınaz Üçüncü Sınıf Mülkiye verılecektır. 

Muır Fiyatlan Yükseliyor 
Müfettişliğine, Söke Kaymakamı 
Ömer Dürrü Yetkin Çerkes Kay
makamlığına, Mahalli İdareler 
ŞubP Müdür Muavinlerinden 
İzzet Örs Söke Kaymakamlı~na, 
Midyat Kaymakamı Ali Gürsoy 
Kırıkhan Kaymakamlı~na, Mül
kiye Müfettişi Hultlsi Tunabaş 

Eski Taksim Kışlasının yıkıl- Reyhaniye Kaymakamlıtına, 

Tek ekmek çıkarmak için ha
zırhklar devam etmektedir. Söy
lendiğine göre, ekmek fiyatını 
daha ucuza maletmek için ek
me~:n i(lne mısr unu da kanştı
rılacaktır. Bu haberi duyan ba
zı muhtekirler, hemen faaliyete 
geçerek mısır fiatlannı hissolu
nur derecede yükseltm~erdir. 
Bu sebeple 3,S kuruşa satılan 
mısır birdenbire 6 kuruşa çık
mıştır. 

~Jna devam edilmektedir. Yı- Hizan Kaymakamı Niyazi Mid
kılma ili biter bitmez burada yat Kaymakamlığına tayin edil
plan mucibince yeşil saha vücu- mlştir. 
de gPtirilecek ve meydan ile bu Eruh Kaymakamı Nusrat tl'n
saha aruındaki yollar tanzim lütürk Vek~t emrine alınm11-
olunacaktır. tır. 

GUlUNC 
14R4fl 

Ş"fl.laeak ne var 1 

Frankfurtta bir berber mek· 
tebi varmıı. Bu mek· 

tepte bulunan talebeler, Dk us
tura talimlerini, hususi surette 
hazırlaDmq at~ kafalar üzerin
de yaparlannıt. Bana asıl hay· 
ret veren nokta, 'bu alelade vi
Jcıanın. bidm ıuetelerinüzden 
birisi tarafından duyulmamq 
bir hidiR '8klinde anlaqılması, 
\'e an11ttalmasıdır. ~yol, banda 
saŞJı.alf ~ var? qı~ berber· 
ler hir Odun kafa ıörmilyorlar 
mı Jd? 

* .. 
Jle~zu buhrtını:

0 

Meslelr•eflardan birisi, Tak
sim Gulnosaaa sitmlt

Orada 4a Wr arahk, tuvalete 
gil'JDMI ieap et..U.. Fakat tu· 
valete giren arkadaşımız, orada 
kendisine verilen elbezini pek 
ufak ve ihtiyaca elverişsiz ba1-
mal'. Kalemine sanlarak, Tak-

sim Gazinosu Müdürüne hitap 
eden mun bir açık mektap b· 
ralamq. Bu 1u11ım ıu cümle 
U. bitiriyor: 
"- Muhterem direktör! Siz· 

dftl istirham ederim: Musluk 
batlanna birer havlu •tınnız!" 

Ba yanlar, sahifelerin çoial
mumclan mtqteki bulunan bir 
111e111ekdqın ıuetesinCle inti.-r 
etmı.tir. Belli ki, o m•lekdqı 
sahife bollajundan tfkayete 
sevkeden Amil, ba açık mektup
ta sarahatle okunan mevzu buh
ranıdır. 

Taksim Guino9anun Mildtl· 
riine ııelbu:e, kendisine hitap 
eden bu mektultu, derin bir zevk 
duyarak okudutandan enıiD 
olabiliriz: "Çünkü bu mektuba 
okuyanlar, aan•aklardır ki, 
Taksim Gazlno1uun yeslne 
kusura. tuvaletteki elbezleri
nin ufakhğından ibarettir. 

Yine dün bir başka meslek
daşın yaptıtı hesaptan, pahalılı· 
ğnım hudutsuzluğunu öğrendi-

jlmiz o ıazino l(in, bu 1anlq 
tenkitten daha mükemmel bir 
reldlm olabilir mi? 

Rem aeaha, o 111esıeka.ıma, 
bir ıazino tuvaletinde koskoca 
havluya ne yapacak! Eter ıa
zinoda temizlenmek, hem de 
tertemiz olmak lsti1ona, kos
koca hamam bavlmuna ne lil
zum var! Ma .. llah, onlar bu 
iıtl, afatık bir h ... p pusulaalyle 
bnl bol beceriyorlar! 

• 
Gazete ... 

Nizamettin Masif, yudıiJ 
bir fıkra1a f11 Ml'livha11 

atmıı: 
"- Ben. ftal:nn mllletlnln 

sefl oluydım.. n 

Eter Nizam, h htil-wuı
na kavuşsaydı, ltalyan milleti
ne zarar vermiyeceii muhak
~aktı. fyi kalpli Nizamcıtm 
Italyan milletine ne fenalığı do-

Anormal 
Çocukları 
lslah işi 

Dün Maarifte Bir 

Toplantı Yapıldı 
Maarif ıdaresi anormal ~or.Uk

.ıa1·ın slahı işiyle yakınıiao 1.tia
kadar olmaktadır. 

':eşilköydf'Jr• çocukları m•tar
r.ıa vurJunu idare edenler dun 
mwıf :nudi..rlüğünde toplanarak 
fllrdda elde ettikleri ~etır:elnr 
Ulerinde y,öruşmuşler ve ıılrnm.ı
sı kabeden tedbirleri kararlaşt..r
cıışlardır. 

\'urd, HHifce kimsesiz anornı.11 
çocukları Ot ğil, ücretleri aılel ~ri 
tarafından verilen anormaı ro
C1J~ları da ıslaha uğra~m.'lktadH. 
Bugün. ~~rdda her biri ·Ç;n aıJ.E:-
1 !ri taru .. ndar. ayda 12 lira ü;:rc t 
venlen 120 çocuk vardır. Yurd, 
cok tavdalı olmaktadır. f\.ncak 
anorma'l çocuklar içinde ha~rı 
olanları va:d:r . Bunlardan hiı.·tA
nesi yurd içinde 12 arkadı1şını 
)'ımı.lam"ıtır 

Bunun ıçin yurdun üç kısma 
aynlma!l, haşan çocuklann ayn 
bir kıs•mda, tutuk çocu.ltl:am 
ay:ı bır kıımnda, ücretli ._:oı:ukl<l
rın da ayrı bir kısımda ısl ıt.ına 
çal t~ılması }.· ararlaştırilmıştır. 
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Tek • Çift! 
Yazan: Naci Sadullah 

H angi makul şoföre 11e han· 
gi alakadar 'atand.,a SO" 

rar:::anız sorunuz, taksileı·in ırl.i· 
navebe ile çalıştırılmalarının, 
m.ttlup bulunan benzin iktisa· 
dını t.-min edeıncdipi sı.>yli)·e· 
ccll'tir. Ve onların verecekl,.r• 
ralo.~mlar, onların yapaeakları 
hesaplar, ıcldialarını ıs pat etnıe· 
lerioe bol bol ) ete bilecek mahi
yettedir. 

Hangi aHikadar vatandafll ı;o
raı sanız sorunuz, taksi kıtlıiıtnın, 
blnilecek \ asıta buhranını, kıı.h
rına katlanılmaz bir hadde var· 
dtrdıgmı söylcyiceketir. Vt: on
lıırııı ~.macakları dertler, iddia· 
l.ırmı i~pal etmelerine bol bol 
yetehilct·ck mahiyettedir. 

1''aJ..at liıtiın bunlara rağmen 
taksifori cıi.ınavebe ile çalıştır· 
nıab.lan hır fa) da görüp ~onno· 
diğimızı ıe.,.nıen meydana ~ıkara· 
c'\Ak 01.&n tahkikat, rili '-;OD.'l er· 
dırilmiş d,•gıJdir. Hususi ıtraba· 
ların ~n!kmasından, tramv~ an· 
balanııın azalmasından, n oto· 
btlslcnn kıtlığından dotıtn 'o'elia• 
iti naklıye buhranı ) üzündH kat
landrğınm: hllyük ve bakt.,ı:ı; znh· 
ml•tle•i mllmkiln mertebe hafıt· 
Jctmcnın (.n aşıkar, en basit ça· 

Mektep fQTkıları ce~i, bt tetkikatı ev""•" bir 
• 

7 
A • .. • hi.ikn.c, sonra bir kuar:ı ba~la-

Maarıf 'ekfiletı de koy, şehır makta biraz. daha acele davran· 
çocukları içın ayrı ayrı m 0 ktcp ı ıııktan ioarettir. Ben kaniim ki 
şarkıları tertiı: edilmesi lcararım l "Cıfı - tek'' meselesinde bir ka: 
alm~ştır. Musiki mutahas.>:~l~rı za

0

nnmu lıu1unup bulunmnıbğım 
o~ ışle ugroi~acaklar, çocuk: ım.- te·,bite çııhşanların vara~akları 
turune ve mılli harsımıza. uygun netice, \'e \erecekleri kaı·ftr da ... 
~1~ılar te.rtip ~~cekler~ır: ~u- tekdır Ve bunun için ka :11r da, 
sıkı muallırrJerının ke!ldı ocı~ a- hır kııı;mı ı,ergün lüzunısu' yere 
rıı.•• .şarkı lı<'stelemelerı mcıı td:ı- gaı·ajlnrda mahpus kalan ıaksile
mişt;r. ri toptan ı:ı:aı etmekten il>llrettir. 

.t{er mektepte ayrıca bir..:-r mu- Ta"'1ıl'ru(a l•iz de tarafdarı7.. ı-·a· 
siki salonu açılacak, istiaAtlı td- kıtt 't~ k - dft' tedbirini dt'nın 
lebeler bu salonlardan istifade ettirmekl,, her ııün biriktirr.hi\
edece.kler, fevkalade musiki isti
dadı gSst.-rtrz talebeler de Anka
rnda musiki muallim mettteb·ne 
gönderile•< fklerdir. 

Poliste: 

Ustasının Evinden 

&•ise Dolandınnıı 
Sebze Halinde Kabzımal Veh

bi'nin yanında ~ahşan Mahmut, 
bundan birkaç gün evvel usta
ftnın e\•ine giderek karısı Zeb
raya: 

diğinıi1.: :"eı:~nc şey, istasyonlarda 
tıtreye titreye birer nakil vası
tası gozle) en vatandaşlardan iba
rettir! 

Tütün Piyasa11 

Müdahale 
Mübayaatı 

için Tedbir ·'- Patron bu sabah bir Jtaza 
ge~lrdi. elbiseleriyle birlikte san
daldan denize düştü. Çamaşır Ankara, 15 (AA.) - Haber al
ve elbise istiyor" demii ve ev- dığımıza gore, dun Ege mıntaka
den bir takım elbise ve çamaşır, sında tutün piyasası açılmış, mu
bir de paltG alarak gitmiştir. tat alıcılardan başka hükumet~e 

Mahmut, Adliyeye verilerek ittihaz edılen kararlara tevfikQn 
tevkif edilmiş; eşya, sattığı yer- miıdahale mubayaatı ıle tavzif e
den musadere olunmuştur. dilmiş olan müesseseler de müba-

DÜSTÜ VE ÖLDÜ. - Arna- yaata geçmışlerdir. 
vutköyünde, Sarraf sokağında 
22 numaralı evde oturan 60 ya
şında Nuri, evinin taşlı~ında ta
kunya ile gezerken ayağı kaya
rak dü~mü~ ve ölmüştür. 

Ölüm şüpheli görüldüğü için 
ceset Morıa nakledilmiştir. 

Müdahale mübayaatının daha 
geniş mikyasta ıcra edilmesi ve 
bankalarca luzumlu finaru.manın 
teminı içın yeni tedbirler alınmış 
olup bunlar bugün ait oldugu ma
hallere teblığ edilmiş bulnnıak
tadır. 

Piyasada aatlflar 
MANGALA DÜŞENLER. -

Veiada Himmet soka~ında otu
ran Sükrü'nün 7 yaşındaki cıRlu 
Burhan manıalın üstüne düş- Izmir, 15 (A.A.) - Tütün pl· 
mü~. Y»Jlm1' ve ölmüstür. yasası dün mıntakamızın muhte-

İl'tinyede oturan 65 ya1;ında ilf mahallerınde birçok firmaların 
Mrika adında bir kadın mangal iştıraklle açılmıştır Dünkü tutun 
ba,ırıda uyurken, sıçrayan bir satışlarının dört milyon kiloya 
kıvılcım bütün elbiselerini ve yaklaştığı tahmin edılmcktedir. 
vücudilnün birçok yerlerini yak- En hararetli satışlar Akhisarda 
mıştır. Marika hastaneye kaldı- olmuştur. Fiyatlar yıiz ile teksen 
nlmıştır. kuruş arasındadır. 

lmnabillr? 
Gazete delil ki, batırsın! 

* Donlar nifin kalkmadı? 

Kııın ilk kan, bize hayli 
pababya maloldu. So

bldan Jaib pehlivan sırtına 
çeviren don, cambazlıta müs
tait olmıyan vatandaşlara bayll 
kaza ıeçirtti. 

Bu don'un çabucak ortadan 
kaldırılmayışnıa sinirlenen bir 
refikımız, tenldtkar bir yazısı· 
na !JU aerlivbayı koymuş: 

" - Belediye, don'dan kayan 
yerleri nicln ötleye kadar te
mizletmedi?" 

Acaba bu asabi meslekdaşı
mız, Belediyeden medet bekle
mekte pek aşın davranmış sa
yılmaz mı? 

* 
Trtıf olmak 4tleti: 

bir Burhan Cevad adında 
meslekdat. yazısına şu 

cilmle;vle baıtlamı,: 
"-Bizim memlekette h 

tras olmak Adeti yoktur!" 

Bazı firmalar henüz talimat al• 
madıklarını ıleri sürerek piyasa· 
ya iştirak etmemişlerdir. 

Kırkağaç ve Akpınarda ilk a· 
çılıı 70 ıla 85 kuruş ikdn bir kaç 
saat sonra 50 ıla 60 kunıf8 dilf
müştür Dün piyasaya iştirak et-
meyen f irmaJarın bugün mubaya· 
ata ba§hyacakları ümit edilmek
tedir. 

* Ayvalık, 15 (A.A.) - Burada 
tutun piyasası 75 kuruştan açıl
mıştır. Satışlar gevşektir. 

* Muğla, 15 (A.A) - Dün Muğ· 
la ve Mılasta tut un pıy~ı &0 
kuruştan aç1lmıstır. Gerı, Boro"a· 
lı ve yerlı tutunler kumpanya ve 
sirketlerı pıyasaya ıştırak etnııt· 
lerse de p yasada henı~z bir ha· 
reket gorulmemıştır. 

Sultanahmedin iman 

Kim demi• a iki 1rözilm? 
df"mlş! Ankara Radyosu sa·i."Il[fiı1fıeCltlliiMI 
Akşam neşriyat yapıp dur 
ya! 
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lınanya, karşılaştığı bütün 
ere ve muhalefetlere rağmen 

Arnavutlukta yardımı ve 
e Yunanistanı işgal etmeyi 
eden b.!r hareketi yapmaktan 
emiştir. Bunun içın hazır
a ve en müsait zamanı bek
dir. 
!manya, iktrsadi mukavele 

ce Sovyetlerden alacağı buğ
ühim bir kısmını İspanyaya 

·r. Almanya, ayni zamanda 
ve gayri meşgul Fransaya da 
edecektir. .,_ __________ , ________ _ 

anlarda 
omanyadan alınan haber· 
lere göre bu memlekete 
i.ktarda Alnıan kıtaları, 

l) anın Roruanyadaki men
rini korumak maksadiyle 
kte devam ediyor. Roman· 
lriyc nezareti de, Roman

ra sulannm tehlike nun-
addedildiğini bildirmiş-

er cihetten, doktor Filof'
lkunun Berlin ınehafilin

inıatsu.lıkla karşılandığı, 
tkun Almanyanın planlaı"I 

nde hiçbir tesir icra etmi
i ve Filof'un uzun zaman 
r mevkiinde kalamıyacağı 
'erilmektedir. 

'ıliı. amirallık daire.sinin 
tebliğinde de: Italyan ı.:e 
n ha,·a kuvvetlerinin in
gemilerine hücumları ncu
tle bir tayyare gemisi \'C 

nvazörün hasara uğradığı 
rilmektedir. 
tiın bu haberlerden çıkan 

\ sudur: Almanya, ka.-~ı'a:;
iitün müskiiHere ve mii
atlara r;ğmcn, İtalya.ya 
\·utlukta yardımı ve bın-

A il O N E B i; D E L 
Tllrklye Ecneb 

140l Kr. 1 eene 2800 K• 
751. • 6 Ay 1600 
400 • 8 Ay 800 
151. .. 1 Ay 800 

Balkan devletleri ve Bulgarista
:ım fü.herı işgaline muht-elif se
l>e11let·den dolayı Jakayi.J kala
ınıy acağı muhakkak olan Sov
yet Rusya, Almanların bu na
rekctıne mani olacak miıhim 
ku\ .. \Ctlerdir. Bu kuvveti-ete .n
~ltcn~yi de ilave etmek icahe
dcr. Cünkü Alman ask~rle:ri 
Rul~aı~ hududundan geçnıegc 
basJadığw giin. İngifü: a.,kerleri
nin dl" Selaniğe çıkacaklar1 ve 
ucan kalelerle RomaD'ya petrol 
kuyularını homha!amağa bash
yat'akh1n kuvvetle tahmin edi
lebilir 

Fransaya Yardım 

V a~ıngton'un Bertin muha
birinin verdiği bir habe

re gore Almanya, ikti,;arli mu
k:wcJP. n.ucibince So·,·yetlerden 
alucagı buğdayın mtiiıbt hır 
kı~nımı ispanyaya veret·ektir. 

D.N.B.nin Paristen verdi~i di
~eı. bir hahere göre de: Alman
Yll mcsgul Fransaya ve bilhassa 
P~ni5 mıntakasma 100.000 ton 
patates vermiştir ve şimdiden 
so11ra da, meşgul ve gavri meş
gul Fransıwa 45.000 ton pata
tes ve 100,000 ton şeker ve-rme
ğe hazır bulunduğunu ~ bildir
misti"r. 

Ru habe .. ler do~ ise, Al
mrınYanın tehdit ile kazanama
dığı Fransa ''c İspanyayı buı.ı:i.in 
bu memll'ketlerin en cok muh
tac olduklarr gıda maddelerini 
vermeği vadetmeK suret\:vle el
de dmc~e calıstı~tna hükmede
biliriz. "'Bu haberleri ilan et
mekten gavesi, yivecek bakı· 
mmclan ddden müskül ve sı
kıntıh bir vaziyette bulunan 
Fransa ve İspanya halkını hü
k1imetteri üzerine fa7vik :val>a
ralr Almam·amn c:artlarını ka
bul ettirm"k olalıilir. 

Fakvt, 7.imamdarlıuın ve ef
karı umnmivcT>in. hu vardnnın 
simrliv.- kadal' İn,,.ilhler ve A
~pr:kalıfar tarııf1ndan temin 
('dild i/!i. r1 ii!"n ('İhettrn A 1man-
1a rın istila ettiği Yet-1eTde bu1-
dn<7u her sP.vi ve t::tı...,;.,Pn rnıla 
m;,ı,:ı,,.Jerini $th.,. yötiiri1Hk1.ot4ni 
hiltfikleri irin" hu lnn·u '':'litlere 
kanmıyacakları bhmin t>•Hlir. 

e Yunanistanı işgali istih
JJJ. ANTEN den bir hareketi yaıııııak

ı.zgeçmemi~tir. Bunun i~in 
!anmaktadır ve bu lıarel,.<.'-,---
n -?1Ü!tait zamanını Lcklc- yeni Elektrik 

tedn. 1 
hareket muvaffak oldu- • 

.ıl~dirde Alnıany aya. büyük T esısatı y apıhyor 
faı',tleı· temin edt!cektir. 
kü Yunan üslerini eıiuc ge· 
ı Almanya, şarki Akdeniz.de 
liz donanmasına biiyıik daı
r indirmek imkanını bula-

Belediye şehirde 35 bin voltluk 
yeni bir elektrik tesisat ve şebe
kesi kurmak için icap eden mal
zemeyi almak üzere Isviçrelı bır 
fırına ile anlaşmıştır. 

ır. d k' 1 . 
ırkaç giin e\'vel ingifü)erin Bu firma icap e en ma ıne -~rı, 
kru,·azör ve bundan daha• transformatör ve ka?loları, dıger 
im olarak bir tayyare gc- lüzumlu malze_rneyı en kısa za
ı·inin hasara uğraın:tSı, !tal- manda .ve_rece~~ır. Anlaş~a ~~:t

ü 11lman hava kuvvet.l~r,nin ları Daımı Encumene verılınısıtır. 
dımının temin ettiği ilk mü· Daimi Encümen bu şartlar~ rn':1-

t . 1 d' vafık görürse ay başında sıparış ne ıce er ır. 

akat -Romanya hariç- bütün yapılacaktır. 

BALLA TEREYAGI ••• 
tıarmış ekmek, isterseniz, kı- r şiidi!ğünüz zao:an tif~er;:e g~l
amış fakat bayatlamamış r mesı bunun . dogru O U.,unu ~S· 
ala üzerinde balla tereyağı pat eder: Tıtremek ~e durdugu 
~evsimde eu nefis, hem d~ yer~t" ha.reke~ demektır ..• 
\ydalı sabah kahvaltısı olur. Vıtamınlerı balda aramak bo
l, vanı basında. biiyiicek bir !:!Unadır. Fakat bul.bd~kımB~ank te-
r. • · ·• d ··ı1·· kahve re,·ag'h pek kıymet ı ır. ır ere ıncanı H"ın e su u ,, · · d 
ıt sütlü kakao olmak ve ara· A Yitamininde-? ~ış m~vsnnın e 
ırada ondan da birer yudum hile onun terkı~~nde yuzde 20~0 
~ek şartiylc... Ekmeğin iize- ölçü bul';lnur. Yu.z granı tereyag1 
Ukin tereyağım, onun iizeri- yemesenız. d.e hıç olma_zsa 25 

le balı siirınek fıdettir: Yeni- gra.m yersı.~ız.:. Dem~~ kı .s~bah
~ll tatlı önce aj'.:ua gelsin di· leyın 500 olçu A "ıtamını, bu 
li'akat aksine yaparsanız o da mev<;imde eksik olnt1~a~ bulaşık 
~ir. hastalıklara karşı w sızdık k?r0uy~~ııa tereyağı, bir kere besle- r.aktır. Sonra te!eyagın a 1 ~ı-

kalori vermek bakımından tamini bu mevsınıde ancak 70 ol-
ı.. • d · .· k hvaltı 0 • çü olsa da ""ene hatırı sayılır. Bu •ıevsıın e en ıyı a "' 1 · · · · · d 
A t · b t" 'k. · de de az vitamin de kemik ennızm ıçın e cı.zo nıs e ı ı ısın 1.. ml 
hından onu bir tarafa bıra· ·-ilkbahar için pek uzu u O· 

iltı.ız balda yüzde 75 nisbet- lan- kireci toplanııya yarar. İlk
~1ı.e;' olacak ~addeler tere~·a- baharda kireç kemi~lerde~ çıkar, 

.. · ' . ;;. hütiin vücude tazel~k verır: Ba· 
il. da y.u~de 84 '.1~~betlle ~la,., har gelinre evlere yeniden bada-
ıllur "\: ugın \'erdıgı ka orı er ld ~ .b. 
ıı • ·· d.. · · de na ,·apı ıgı gı ı ... 
l ısıtınıya. vucu u.n . ı<:ın . · Balda vitamin yoktur ama, o· 

~hii hararet derecesını muhı- nun terkibindeki madenlerin ne· 
~ğukluğuna knr~ı mu~afaza· ticesi vücude, 9,60 derecede al.ka
·ırar. Bu me\'sımde ınsanın !enlik verir. Terevağı, aksıne, 
dünü ısıtmıya ne kadar ihti- o,51 derecede ekşidir. Onun için 
olduğunu şüphesiz benden bal tereyağını bu bakımdan ta

;ııecek değilsiniz. mamlad~ktan başka. ekmeğin ver 
~lın vereceği kaloriler de \'Ü- diği ekşiliğin de bir kısmmı kar
q hareket ettirmek için lü- sılanuş olur. 
ltıdur. Hareket te inc;anı ısı· Bal ne kac ar çok yenilc;e ek
()nun icin incıan kış mevsi- mek kadar yenilemiyeceğinden o
~e yiirü~e:vi, koşmayı, hare· nun verdiği 7.5 derecede ekı:;iliğin 
~tıneyi daha ziyade se,·er. bir kısmı karşılıksız kalır. Bunu 
~l\ gün :o;oknkta koşma yarı~ı- karşılamak için de siitlü kah,,e. 
•itan ~porcular da kıc; nıevsi- ııin si.idii yahut siitlü kakaonun 
1 intihap ctmh;lcrdi. .. Hare- hem siidii, hem kakaosu imdada 
~ıı İıısanı ısıtmıya ~aradığına yt•tişir. Kcd sütii huldurursanız 

1tı.ak istemeseniz 1 :ıc , .:. :: ' u ' ...:.: •.• .: .. ı. {:"!ıa .i:,; u:.a. 

TAN 

Bugünkü harp, Avrupada başlamış olsa bifo Avrupada deyam etmemektedir. Bu harbin mekan öl
çüsü, dünyamızdır. Bu harbin zaman ölçüsü, on dokuzuncu asrı ~·irminci asra aksamadan bağhya

cak ve bundan dolayı son derece mücadeleli ve kanlı geçen 10 Vlllardır. 

au harp kadar, geleeeğlııi c----;--, 
önceden haber Ve\miş Son vazıyet 

bir lıarbi, tarih, nadir kaydet- ·- - _____ .,/ 

miştir. O kadar ki, Alma.;ı or
dulannın Polonyayı istilaya 
başladığı haberi gelmezden çok 
önce, aylarca ve senelerce ön
ce, insanlık, . amansız ve kor
Kunç facianın patlak verdiğini, 
bir sabah, gözlerini açarak öğ
renebilirdi. 

Bu harbi bir müddet gecikti
ren, demokrasilerin bir nevi 
".sahte sulh" vaziyetini terviç 
v·~ iclame etmeleri olmuştur. 

Yoksa Mançuko'nun işgalinden, 
Po!onya istilasına kadar, her 
h:-ıfta değilse bile her ay, kuv
vetli bir harp vesilesi getirmek
te kusı;r etmiyordu. 

Demokrasilerin harp korku
siy le Japonya, Almanya ve İ
talyanın bu korkuyu mütema
d1yen istismar edebileceklerini 
sanmaları, senelerce, insanlığı, 

huzursuz bıraktı. 1918 sulhu, 
h~rgün bir parça daha eskiye
rek bir dilenci hırkasına döndü. 
Buna rağmen, demokrasilerin 
taviz zihniyetinde, karşı tara
fın ise doymak bilrniyen bir ih
tirasla bu biçare sulhu tahripte 
devam ettiği görüldü. Hiçbir 
"harb" e tekaddüm eden hiçbir 
•·sulh" kendisinden, 1936 ile 

' 1939 arasında, Milletler Cemi-
yetinde yahut matbuatta yahut 
devlet adamlarının nutukların-

Amerikan Tayyareleri: 

Bu harbin bir tayyare harbi 
olduğu artık malUmdur. 

Zaferden 
Önce Sulh 
Taharrisi 
"Bazılarına" mantıklarmr 

iade eden son vaziyet, bHtiin 
o cehaletten miinhais tahmin
lerine rağmen, İn~iliz fmpara
torluğiyle Amerika Birlesik 
llevletle:rinin, bu~iin. vanvana 
yiirümeleridir. Daha dün, 
"!\.lame" değil, "Manche" mev
zuu b~histir deniliyo .. du. Bu
gün "Manche" ı deiril. "Atlan
tik" i geçmek lazımdır. 

····-··········Yazan: ..... -.......... 
: = 1 : 

1 Burhan Belge ~ 
1 : . . 
•• .-...... -------· 1 1 ......... 

da bahsedilen "sulh" kadar kö
türüm ve farazi bir ı,nevcudiye
te malik olmamıştır. 

İşte bu bakımdan iddia edile
b~lir ki, "harp" patlak vermiş
tir, çünkü "sulh" un madde ve 
maneviyatı tükenmiştir. "Mih
ver" ve: "Müselles" devletleri
nin o zamanki propagandaları 
~tkik edilecek olursa, tahrip 

f'tmekte bir nevi marazi zevk 
duydukları "sulh" tan nefret 
ettikleri görülür. Karşı tara1 
ise, müdafaa edemediği, daha 
doğrusu fena müdafaa ettiği 

"sulh" tan, tıpkı çok sevilen 
fakat ölüme mahkum bir hasta 
önünde yapıldığı gibi. ümidini 
kesmiştir ve ona inanmamakta
dır. 

.. .. 
il Harp" patlak verdikten 

sonra, hemen ilk gü
n linden itibaren, "sulh" tan ya
ni biçare maktulden bahsedil
meğe başlanmıştır Ve, garip
tir, bur.u en çok yapanlar. onun 
rahmeti rahmana kavuşmasın
dan en çok mes'ul olanlar yani 
Mihver ve Müselles Devletleri 
olmuştur Arka arkaya sulh ta
arruz!arı yapılmış ve "zafer" 
den önce: "sulh" taharrileri baş
hıruştır O kadar ki, sanki 
kat'i zafer elde edilmiş ve sulh 
imzalanmı~ gibi Avrupaya bir 
'yeni nizam" verme işine kal
kışılnııştır "Sulh" a varmakta
kı bu istical neden olsa gerek
tir? Daha dün, Mussolini, "Mil
lC'tlerin hayatında esas olan 
harptir Sulh, muvakkat bir 
hn.ldir" diyordu. Nasıl olur da, 
bayrağına bu felsefeyi yazan 
artam, aradığı harp henüz baş
l<ımış_lten sulhun istikrarı de
mek oları "yeni nizam" dan 

Bunu sezen Ame
rıkalılar da silahla 
tıırken en buyuk 
kuvvetlerıni tay
yare imaline ver
mişlerdir. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Aşağıdakı rakamlar, Amerikan 
harbiye nezaretın.in daha ağus
tos ayında muhtelıf fabrikalarla 
tayyare imaline dair yap~ığı an
laşmaları göstermektedır. Bu 
vekaletin imzaladığı konturato
lar harıç uzerine aldığı işin ye
kunu 32,687 ,966 dolar yani 
Türk parasile bunun aşağı yuka
rı iki misli bir mıktar yapmak
tadır. Buna mukabil bu fabrıka
ların istihsal ettikleri tayyarele 
rin miktarı topyekfuı 1250 tane 
olacaktır. 

Işte ağustos ayında yapılan 
konturatlar: 

Hercules imalat fabrikasile 
Harbiye Nezareti arasında yapı
lan 25,000,GOO dolarlık bir kon: 
turata göre bu kumpanya yenı 
bir tayyare imalathanesi inşa 
edecektir. 

Nezaretin Chrysler kumpan
yasile yaptığı 54,000,000 dolar
lık bir konturat bu kumpanya
nın devlet için orta boy tanklar 
imalini temin etmiştir. 

Meşhur Ford kumpanyası 
bundan bir müddet evvel Ingil
tereye verıldiği takdirde Holls -
Roye tayyare motörlerini yap
mağı reddetmiştir. Halbuki, şim
di ise United tayyare imalatha
nesile yaptığı bir konturatla 
4000 tane Pratt Wilney makine
si imalini deruhte etmiştir. 

Bu tarihte kongrenin kabul 
ettiği milli müdafaa büt<;esi 

6,4.ıı,ıua,;;a1:1: <1oıardı. O zaman 
yapılan bu konturatlar ile bu pa 
ranın 1,961.741,122 dolan bu u
ğurda harcanmış bulunuyordu. 

lşte, bu rakamlar Amerikanın 
canlanmaya başladığı zaman al
dığı tedbirleri gösteriyor. Şim
di ise bu konturatların üzerıne 
daha müh mleri daha kuvvetli
leri gelmektedir. Zira, ağustos-

' tanberi altı ay geçmiş ve o za
mandan bu zamana Amerika 
iyiden iyiye Ingilterenin ve de· 
mokrasilerin tarafını tutmaya 
karar vermiştir. Amerikanın fab 
ri.kaları asıl şimdi işliyccektir. 

* * 
Yeşil Ünüormalı 

Kadınlar: 

Amerikanın yeşil üniforma
lı muhafızları. kadınlar-

dan mütesekk 1 ~ 
hususi bir ~ker _ :: 
teşkilattır. Bum =-
tesis eden de Mrs " P'\ 

N owelll ismindt 
bir kadındır. 

Bugün tam 755 tane azası var 
dır. Bu cemiyete girebl1mek için 
şu şartlan haiz olmak lazımdır: 

1 - Kadın olmak. 
2 - Bir yeşil üniforma ala

bilmek için 9 buçuk dolar yani 
takriben 19 lira vermeye razı c.ı
mak. 

3 - Amerika müttehit dev-

letlerine sadık kalmaya yemin 
etmek. 

4 - 18 ile 88 yaşlan arasında 
olmak. 

Bu teşkilata girenleri Mrs. 
Novell hususi bir kampa götür
mektedir. Burada kendilerine 
atıcılık dersleri verilmekteclır. 
Haftada beş gece de teçnibe atış 
ları yapılmaktadır. Bu tecrube
lerde atıcılıktan maada, icabın· 
da yarahlara bakabilmek iı;in 
hastabakıcılık öğretilmel\:te, o
tomobil makinistliği gö::ıteril
mekte ve nasıl otomobıl kulla
nılacağına daır dersler veril
mektedir. 

Bu tecrübeler birkaç ay de
vam etmektedir. Neticede bu tec 
rübe devresinin sonunda meyda 
na çıkan yeşil muhafız, memle
ketini müdafaa uğrunda ~ilah 
kullanmasını bilen, yaralı tedavi 
sini beceren, nakliye vasıtahm
nı kullanabilen velhasıl bir ih
tiyaç vukuunda işe elverışli bir 
vatandaştır. 

* + * 
Genevieve Tabouis : 

Fransanın en meşhur kadın 
muharrirlerinden biri o-

lan Genevieve Ta
bouis, harbin baş
ladığı gündenberi 
Mihverin aleyhin
de yazılar yazmış, 
bilhassa Hitler ve 

Mussolini'nin aleyhinde dehşet-

bahseder? Nasıl olur da 1918 tul 
hunu mur.tazaman tahrip etmiş 
oları Hitler. Compieıme'deki 

vagondan daha iyi ve daha adil ı 
hır "sulh'' zuhOr edeceğine ina
nır ve daha harp bütün şidde
üyle devam ederken, aç ve se
fil bir Avrupayı. "yeni nizam"
ın henüz farazi cennetine davet 
eder? 

Bu sabırsızlrkların. bu teha
lüklerin sebebi nedir? 

* * Bunu bize. cihan durumun
daki "son vaziyet" izah 

etmektedir Polonya üç hafta
da ve Fransa beş haftada orta
dan kalkarken. bizde bile "ba
zı :arı" n. acele hüküm vermek
teıı tahzir etmek ı?üclesmisti 
Bugün bu "bazıları" anlamış 

bulunuyorlar ki. bir Polonva. 
hatta bir Fransanın ortadan 
kalkmasivle. Bardia'nın sukutu 
arasmda netice itibariyle pek 
az fark vardır. Zira bu'!'Ün
kii harp Avrupada başlamış 

oJsa bilt: Avrupada devam et
memektedir. Bu harbin mekan 
ölçiısü dünyamızdır. Bu harbin 
zaman ölcüsü. 19 uncu asrı vir
m)nci asra aksamadan bağlıya
cak ve bundan dolayı son dere
ce mücadeleli ve kanh geçen on 
y11Jardır Bu. on yıllar 1914 te 
b3şlamış. hala devam etmekte
dır Böyle mekan ve zaman 
ötçülerj dahilinde tekevvün e
den bir hadise, elbette. şaşırtıcı 
safhalardan geçecektir. Elbette 
bU"çok ahvalin mantıksızlığı gö
ze çarpacaktır. "Sulh" tan nef
ret edenlerin, "harp" başlar 
başlamaz "sulh" tan bahsetme
leri gibi. 

.. Bazılarına" mantıklarını ia
de eder. "son vaziyet". İngiliz 
f:nparatorluğu ile Amerika Bir
leşik Devletlerinin. bütün o ce
haietter münbais tahmnilerine 
rağmen bugün, yanyana yürü
me~eridir 

LJ\TAKYic.IDIN 
~ ~~ja YAPRAK 

Ömer Hayyam 

A ksam rcfikimizde dü 
Ansiklopedi siitul'un? 

Ömer HavYam'dan bah~di1 

yor. Bı. an'<;iklopedik mn'ômaf 
bazı noktalanna ilismek mecJ.· 
riı·etindeyim. llav,•am. ruhe 
le~ivle ,.~lnız me~1 leketinıizt1 
il<'~h biitfü, diinYada meshnrdtı 
Ve bu mahlmatı \•eren refikim· 
zin dc-rlifrı gibi "maruf fran s" 
iri'' dei{ildir. HaTI·am Tiirktfr 
fü~er şairiı• milliveti ruhatleri• 
ve ecıer!erini farisi yazma!llnilrı 
istidlal ediliyorsa o 'laman İh• 
Sina'nm Ar~p ve ~fovHna Cc 
tfilf'ddini Rlımi'nin de İrani ol 
du~tınu kabul etmekliğimiz icap 
ener. 

Önwr Jlavyımı'm TiiTk olrlui!ı 
nu t'n b•h·iik delil ;.,T>·.Trlir. Cafc .. 
mezhep olanlarrln Ömer wıhr 
Osm:m isim'erine ender olara 1 

tcsı-\dfü eıl ilir İnaili7 mi.istt"st-il< 
lerinde11 hiri Rav\'am hnkkınil· 
vaz • .:ıı~ı hiı eserrfe sairin eserle 
rin} farisi olarak yazdığını ka~· 
;ledhor. 

lfayynm'ın tııasc;uk eylcdiğ' 
Th•avet edilen ;\fchh•ti narnındP 
hir Tiirk kadın saM tanınıa:vo· 
rum. Fakat l\fihsitti nami;de 
St·lc:uk Sultanı Songur'la muasır 
olrhı~u .,örlenen bir kadın ~air 
vardır. 

t\kşam) rn ansiklonedisindP 
dfüt mısradan ibaret dive bah
sedilen siirler o mulıallecİ rubai· 
ler olsa gerek. 

Pıenkterde (Katren) ve $arkta 
<Ruhai) denilen c;iir tarzı "dört 
mı .. Tadan ibaret" diye kavdedi
lirse (k1t'a) ile karışır. Halbuki 
<Ruhai) hlishütün ayrı bir yol
dur. <:ok güç ve muka,•yeddir. 
Adeta Şark erlehi;\·atının bir (me
t'e11f') si gibidir. En kuvvetli 
fikri diirt mısrada kendine has 
vezinlere uydurarak kusursu7. 
bir surette ifade etmek laznnge
lir. Bunur. irin her .,air (rubai) 
söyler. fakRt muvaffak olanlar 
nck mahduttur. 

.ı\ ksarn refikimizin ansikiope
disinde Ha\'yarn için: "Siirleri 
kcnrline has bir felsefeyi ihtiva 
C'del'" deniliyor. Hay;varn'rn fel· 
~r.fesine fasavvufta • Tevfik 
Fihettc o)ch•ğu gibi - isyan dev-
resi tabir edilir. Av, rıca Snrktn Daha dün, "Marne" değil, 
hu felsefto saliklerine (La Ed-

" Manche" mevzuu bahistir. de- riyyon) ve (ReyhiYvun) derler. 
niliyordu Bugii.n!'Manche"ı de- Rirrokhırı gibi me~leğini senboJ 
ğil "Atlantik'' i ~eçmek lazım- Pl'rdeleri altında saklıyan Hay
dır "Sulh" u tahrip ve "harb" i v:mı, her~esin :ıannetti!i gibj 
tahrik edenlerin sabit'esmis ve <Mev ve l\fııhhub) terennftm et-

memistir. "Saran!" dh'e baitırdı
hasta bakışlı göz~eri önünde, ~1 ?amnn onda kendini sirah ede· 
"zafer" arka arkaya serab o- rek mec;t.-tft"cek hakikat ciir'a-.ı 
yunları tertip eder gibidir. aramıs <m~lıhuh) olarak ta hiitiin 
"Alplardan Hint okyanuslarına mutasavvıflar'm "remal" dcdik
kadar zafer bizimdir, ileri!" •eri ,..;a:ve;yi ka.,tetmistir . 

rasan·ufta incizab, isyan dev
::ınırinı daha dün verenler, bu-

rele-ri vardır. Ve hu, hakikati ara-
gün kendi evlerinin içinde, ken- ınok ve bulmak e:ayc'iine doi:!ru 
dı tavantarırun başlarına çök- !!Ötiiren asi c;uall"'r c:~klinde te
mesinnen korkmakta ve çölde- zahii· eder. Mesela, Niyazi-i l\lıs
ki suscımışın güneşin oyunları- ri: 
ncı kanması gibi "yeni nizam" ın fJüda her yerde hazır. nbır 
serabı arkasında, testisini hoy- iken 
ratça l&.ırdıklan "sulh" un hari- Nedeı. çıkdı Muhammed 

asümane? 
kulade muhtevasını sayıkla-

ınaktadırlar. 

li ntıp tutmuştu. Bu hususta 
o kadar ileri gitti ki, Hit1er Ber
lindE- radyoda verdiği nutukla
rından birinde ondan şöyle şi
kavet Ptmişti: 

- Bu kadın benim yapacağı
mı daha ben faaliyete bile gec
mcden bilir görünüyor: bu. ne 
biçim iştir. Bundan daha saç
ma şey olur mu? 

Bu nutuktan bir müddet son
ra da Fransa işgal olunmuştu. 
Bu hadiseden bir hafta sonra 
Fr;msada Vichy Hükumetinin 
Reısi Mareşal Petain'in vazıha
nesi üzerinde Fransız Yazıcısı 
Madam Genevieve Tabouis'nin 
tevkıfini emreden bir tezkere 
-iuru:vordu. 

Fakat açıkgöz ve becerikli 
Ger.evieve, yakalandığrna dair 
çskan bütün rivayetlere rağ
m~n kendini selamete atma~a 
muvaffak olmuştu. O, kendi
sini memnuniyetle karşlıyan 
Amerikanın Nevyork şehrinde 
ver leşmişti. 

Yeni dünyaya ayak basar bas
maz Amerikan gazetecileri bu 
meshur Fransızın peşine düştü
ler ve Hearst kendisini haftada 
üç defa bir fıkra yazmak üze
re angaje etmiştir. 

Fransa düşmezden evvel de 
Tabouis, Hearst'in gazetelerine 
havadis gönderir ve maaş ola
rak ta haftada • ..,.{){) dolar yani 
1 OCı Tark lirası alırdı. 

Bir radyo şirketinin müdürü 
olac Tabouis'nin kocası hala 
Paristedir. Oğlu ve kızı da 
Fransanın meçhul bir bucağın
da kalmıştır. Fakat Tabouis. 
bundan böyle Amerikan gazete
lerinin sütunlarında Mihvere 
karşı <:çtığı harbe devam ede
cektir. 

d\ye sorar Ve hu sualin cevabı 
umn uzun (Vahı'et-i-Viicud) fel
.,efec;ine temas eden bahislere 
v<>l açar Hayyam, hemen he
meı. v11kardan a~ai!ı hövfedir. 

(Ar.sik]opedi) muharririnin 
Havvam icin: 

"Ruhn~lerinde ek.,eriva zama
n mır. köhne itik"tlarivle al~v 
e<~er.'' ıiPmesi. "H~n·vam" ı hir 
an lamatfı!!rnı ispat edh·or. Bıı 
hiiviik Tiirk .,~irinin drıha deri" 
hir suretı., tPtkik edi1diğini gör 
mt!k isterdim! 

Takvimci 

İzmirde Değimıendeı·ede 
Yine Zelzele Oldu 

İzmir. 15 (A. A.) - Dün saat 
22,3:1 da Değirmendere nahiye 
sindP beş saniye süren kuvvetlı 
bir zelzele olmuştur. Hasar yok 
tur. 

Konservatuvar Konseri 
Istanbul Konservetuarı evvelk 

aksam Fransız tıyatrosunda birin 
ci konserini vermiştir. Seyfettın 
Asal idares ndeki 50 kişilik hPyet 
Fransi Şubert'den, Bethofen'den 
Çaykovski'den çaldıkları parçaiar 
da muvaffak olmuşlardır. Baştun 
başa dolu olan tiyatroda Seyfet· 
tin Asal'ın kendi bestelediği (Trab 
zon uşağı) unvanlı yeni eseri bü
yük takdirlerle karşılandı. 

Vali de konserde bulı.ınanlat 
meyanında idi. 

Beyoğlu Halkevindeki 
Sergiler 

Bugün Beyoglu Halkevin~e bır 
kitap sergisi açılmaktadır. Bır hai 
ta soma da yine ayni yerde şeh · 
rimızdeki bütün karikatiirjstlerin 
verecekleri onar eserden miıte~ek 
kil bir karikatür sergisi açılnt!ak
lır. 



--
SPOR: 

Volegool Maçlarl 
Çamlıca, İstanbulu 
e Kız Muallim, Şişli 

Ter kki.yi Yendi 

Dünkft maççlara işt1 r:tk eden kızlarımız 

Kız mektepleri arasında yapıl ,,.. .................. - ..................... ~ 
makta olar. Voleybol Şampiyona -
maclarına dün Eminönü Halkevi 
safonunda devam edilmiştir. 

llk müsabaka, Kız Muallim 
ile Şi;;li Terakki Lisesi takımları 
arasında oynanmıştır. Rakibine 
nisbetıe kuvvetli olan Kız Mu
allim, ilk seti güzel bir oyundan 
sonra 15 - 7 kazanmağa muvaf
fak olmustur. İkinci sette birbir
leı·iyle güzel anlasan Şişli Te
rakkililer, Kız Muallimi bir 
müddet mağlup eder gibi oımus
larsa da, derhal ilk setteki _gü
zel o.vunlanna avdet eden Kız 
Muallim bu seti de 15 - 11 ka
zan:nıştlr. 
Kız Muallim, sahaya su şekil

de rıkmıştır: Melahat. Hayriye, 
Neriman, Meliha, Ümran, Nev
zat. 

Voleybol Maçlarının 
Bugünkü Vaziyeti 

Takımlar Mar,; Ga. Mağ, Pu 
Çamlıca 4 4 8 
Erenköy 4 4 8 
Muallim Mektebi 4 3 1 7 
İstanbul 4 3 1 7 
Sişli Terakki 5 5 5 
Boğaziçi 4 1 3 5 
Cümhuriyet 3 1 2 4 
Kand]li 3 1 2 3 
İnönü 2 1 1 3 
Işık 3 3 3 

~ ·----·-·-·······························' ~ 
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1337 Doğumlularla 

İhtiyat Erat 
Yoklaması 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - Bu yıl askerlik <;ağına g;irmis 

337 doğıunlularm ilk yoklamasına 15 
2. Klnun 941 Çar;ıamba ııünü ba;ıla

r!acaktxr. 
2 - 337 doğumluların ilk yoklama

sı aşağrdakl şekilde nahiye nahiye ya
pılacaktır. 

A) 15 2. Klnun 94ı den 28 2. Kanun 
941 e kadar Fatih nahiyesi 337 doğum
ıuları. 

B) 29 2. Kinun 941 den 11 Şubat 
941 e kadar Samatya nahiyesinin 337 
doğumluları, 

C) 12 Şubat 941 den 25 Şubat 941 e 
kadar Şehremini nahiyeııi 337 lileri. 

D) 26 Şubat 941 den 31 Mart 941 e 
:tadar KaragUmrük n:ıh ' yesi 337 rleri, 

E) ı2.3.941 den 25.3.941 e kadar Fe
rıer nahiyesi 33 7 !il eri. 

F) 26.3.941 den 8.4.941 e kadar E
yüp Merkez nahiyesi 337 lileri 

K) 9.4.941 den 22.4 941 e kadar Ra
mi ve Kumkapı nahiyeleri 337 Lileri. 

3 - Nahiyelere mensup 337 lilerin 
günlerinde şubeye müracaatları mec
buridir. 

4 - Getirecekleri ves;k1lar hakkın
da fazla tafsilat gube kapısındaki illn
•u.rdan öğrenilerek yoklama esnasında 
• esikaları tam olarak getirecekleridir 

5 - 337 lilerin yoklamasiyle bera
ber doğum doğum ihtiyat erat yokla
ması da aşağıdaki şekilde yapılacak
tır. 

1 A) 15 2. Kanun 941 den 17 2. Kinun 
941 e kadar 312 doğumlular. 

B) 20 2. Kanun 941 den 22 2. Kanun 
941 e kadar 313 doğumlular. 

C) 23 2. Kanun 941 den 27 2. Kanun 
ç41 e kadar 314 doğumlular. 

D) 28 2. Kanun 941 den 30 2. Kanun 
ç-41 e kadar 315 doğumlular. 

E) 31 2. Kllnun 941 den 5 Şubat 
\141 e kadar 316 doğumlular, 

6 - 3ı7 : 332 doğumluların yokla
maları aynca ilan edilecektir. 

7 - Gerek 337 Lilerin ve gerekse ih
tiyat erat yoklamaları Cumartesi gün
leri hariç her gün sabahtan öğlene ka
dar devam eder. Öğleden sonra müra
caat kabul edilmez. 

8 - İhtiyat eratm getireceği vesika
lar ve müracaat yolu şube kaprsındaki 

( Sine~a Dünvasın~.~..) 

Artistin iştirak Dört 
Ettiği ve Dedikodu 

Uyandıran Yeni Bir Film 
Amerikada dôrt meşhur ar

tıstin iştirakile 'Boom 
Town'' ismindeki yeni film çev
rilmişt 'r. Clodet Colbert, Clark 
Gable, Spencer Tracy ve Hedy 
Lamar'in hep beraber çevir«f kleri 
bu filmin mevzuu Tekas petrol 
mıntakasınm ufak bir kasabasın 
da geC'mektedir. 

Tam yirmi sene Clark Cabte ile 
Spencer birbirlerine rekabet ede
rek Cladet 'e ilflnı aşk etmekte 
devam ederler. Bu arada en ivi 
iki arkadaş olmakta berdevam
drılar. Derken efend·m bir gün 
Clark Gable, Hedy Lamar'a rast 
gelir ve onunla alakadar olmaya 
başlar. 

Bu o iki ahbabın arasını açar.A N•ı , ff k 
raya ikinci bir kadının girmesi' ıtıayet a~zusuna muıa a . 
Spencer'in hoşuna gitmemiştir.! oldugu anlaşılan 
Bu müddet zarfında iki ahbap ta Hedy Lamarr 
zengin birer petrol kralı olmuşlar 
dır. Derken Clark Cable'in i§leri 
bozulur. Spencer'in müdafaasına 
muhtaç olur. Bu vesileyle de iki 
ahbap barışırlar. 
· Film mevzuu itibarile pek medh 
edilmemektedir. Diğer taraftan 

işte filmin böylece tekmil yahRn
cı art'stler tarafından oynanması 
bir çoklarının hiddetlenmesine 
ııebep olmuştur. 

* * dört çok kuvvetli artistin bir ara- Rekor Kıran Artist: 
da oynaması filmin mevzuunu 
zayıflatmıştır. Zira hepsi alakayı 
en ziyade kendilerine çekmek 
için uğraşmakta ve neticerle mev
zu ehemmiyetini kaybetmektedir. 

Bu filmin dedikoduya sebep 
olan tarafı da şudur. Hollywood'a 
geldiği gündenberi Hedy Lamar 
Clark Cable ile beraber film c:e· 
virrnek için can atıyordu. Sonun
da buna muvaffak olmuş olması 
halk arasında Hedy'nin Clark 
Cable'e aşık olduğuna dair riva
yetlere sebep olmuştur. 

* * 

Amerikadaki erkek artist
ler arasında en cok mü

kfı!at kazanan artist kimdir? 
Bunu merak edip bir arastır

ma vapan bir sinC'ma gazetesi 
su neticeye varmıstır: 

Beynelmilel akademinin üç 
senE. biribirini takiben en kuv
vetli ve en muvaffak olan er
kek artist dive seçtiği adam, 
meshur Spenc~r Tracy'dir. 

............................................... 
j MemJekeı Haherlerı i 
........................... -. .............. 1 

Edirne Elektriği ve 

Karaağaç Yolu 
Edirne • (Tan) - Son seylı:ıp 

dola/tsile suların tamamiyle boz

tr. - 1 . !Hl 

Hl '~"" H' 
8,00 Proımım 
8,0;• Haberler 

IJ 18 Mbzfk <Pl.) 
~.4f Yımıek 

duğu Edirne - Karağaç arasında Listesi 

18,40 ŞarkflM 
19,15 Müsilı ( 
1 ll.3C' Ha herle' 

ı9,45 tncesaı 
lO.l!ı Rad1' tren hattının yeniden tnmir et- j • 

tirilmeyerek kaldırılacağı söylen-112 ~r Proın-Rm GaıeteS 

mektedir. 12,33 lncesaz 20,45 Caz 
21.00 lsıe1'1ef 

Her sene suların tasmasından 
zarar gören bu hat için bir çok 
masnı.f:ar yapılmakta i.dı Böylt 
olduğu takdırde badema yolcu 
ve eşya karağaca nakledilecı->k:tir. 

Son seylaptan müteessir olan 
elektrik fabrikasının motor ve di
namolarının kurutulma ve temız-

1 ~.~ı H.:ını>rıeı 

13.05 İncesaz 
13,20 Müzik (Pi) 

• 
1 H t)t P'l"Oln'll rr 
ı803 Orkestra 

21,30 Konuştıll 
21,45 Or1'estr• 
'2.:1· H••" .. rlf 

22,45 Cazbant 
~:~ . .ı.' K.jjı:ı•ı;I' 

Müessif Bir lrtih 
lenme işlerine devam edilmekte- Eskı Beyrut valisi merhu~ • 
dir. Yapılan iki tecrübemn iyi ı paşanın kızı ve eski Trabıu:.8 
m tiC'e verdıği ve son tecrl!!.,~ valisi merhum Rasim paşarıırı 
de yapıldıktan sonra şehre ku;mi lini merhum mıralay Mc fıf 

. - . Muradın eşi emekli general 
cereyanın verılecegı haber alın- t Al. F t b.. ük' tı me ı ve ua ın uy 
mıştır. Aynı zamanda ılerı~ı 1c:ııı releri avukat Suat, Nihat ,.e 
de tertibat alınmakta ve ır.uhte- dat Bengün'ün halaları sıı.l 
mel su baskınlarına karşı fabri
kanın etrafında tahkim be~on du
varları yaptırılmaktadır. 

Edirne, (TAN) - Uzunkoprü
de bir ortaokulun kurulmcısı için 
gereken karar alınmış ve bu iş 
için 5500 liralık bir taahhüt te
min edilmiştir. 

Okul için bir piyango tertip e
dilmesi kararlaştırılmış ve işe he· 
men başlanmıştır. 

Kızılay Kongresi 
Kızılay Karagilmrük Nahiyesi Kon

ıresi önümüzdeki Pazar günü saat 14 
tf' Karagümrük 27 inci ijkokulunda ya
pılacak bu münasebetli Karagümrük 
gençleri de Harpte Kızılay isimli eseri 
1 em sil edeceklerdir. 

nisvandan 

irtihal eylemiştir. Cenazesi 
kanununsanı cuma günü Er 
yündeki köşklerinden kıı.~d 
rak namazı Zihnipaşa camıı 
finde kılındıktan sonra salı 
ceditteki aile kabristanına de 
dilecektir. Allah rahmet ey1. 

Kederli ailesine beyanı taı 
elyeriz. 

TFPFBAŞI DRAM KISMINO 

A. B O A L Yazan: Oo9toy• 

KOMEDi KISMINDA . 
· Aksam !!aat 'l0.30 da 
PAŞA HAZRETLERf 

·····································• 
, .................................... .-ı 
ŞARK Sineması 

YARIN AKŞAM SUAREDEN 
BİR SİNEMA ABİDESİ 

(Eski Ekler) 
İTİBAREN 

OLAN Şişli Terakki, Kız Mual
lim'in karşısında asağıdaki ta
kımla yer almıştır: Selma. Ref'
an, Sıdıka Emel. Türkan, Necla. 

pazart~i p;ünü Ankarada topla-' 
nacaktır. Şehrimizde bulunan 
heyet azaları pazar günü Anka
raya hareket edecektir. Atle
tizm Mütehassısı Naili Moran da 
Ankaraya davet edilmiştir. Fe
derAsyonla temasta bulunduktan 
sonra avdf't edecektir. 

Sakarya koşusu 
ilanda yazılıdır. Vaktiyle öğrenilmesi. Laurence Olivier'nin Filmi: 

Tracy, hemen hemen her oy
nadığ. filmde varattığı sa hsiyet 
dolavısiyle bir veva diğer bir 
müesseseden bir mükafat almak- . 
tadır. Bundan üc sene evvel çe
virdiği "Kahraman Kaptan" is- Arabacının Kızı Dunvaska 

İkinci oyun 
İkinci oyun, İstanbul ile Cam

lıca arasında yapılmıstır. Gecen 
;enenin sampiyonu o1an Çamlıca 
le şimdiye kadar yapmış oldu
~u maçların hepsini kazanan İs
.anbul arasındaki karsılaşma 
:idden zevkli ve heyecanlı ol
nustur. 

İlk set Çamlıcanın J?Ü7.el oyu
ıiy le ,gecmis ve 15 - 9 fstanbu
un mağlubiyetiyle nihayetlen
ni<;tlr. 
İkinci sette biiyiık bir enerii 

rarfeden İstnnbul takrmı bu seti 
fi - 13 almaga muvaffak ol
nuştur. 

Sen sete her iki taraf ta ciddi 
>ir sekilde baslamıs ve savılar 
.ona kadar miisavi olmuştur. Va
:i.yet 14 - 14 oldukt:m sonra 
'.stanbul takımına galibivet bir
taç defa ııülmiisse de Cam1ıcalı
ar, eneriik ovunları sayec:ıinde 

::>u mühim seti de 17 - 15 ka
zanmağa rr.uvaffak olmuslardır. 
Çamlıca takımı su kadro ile 

oynamıstlr: Sühı>yliı , Havrünni
sa. Fahrünnisa, Nurünnisa, Nec
la, Necla. 

İstanbul takımı su sekilde idi: 
Selma, Ülker, Güzin, Samahat, 
Necla, Vefiye. 

JJlerkez istişare Heyeti 

Beden Terbiyesi Umum Mü
dürHiğü Merkez İstişare Heyeti, 

Atletizm Ajanlığı tarafından 
tertin edi1miş olan Sakarya Ko
susu. paza!' sabahı saat 10,30 da 
Şişl:rle yapılacaktır. Kosu iki 
)rntcgori üzerinde olacak; birinci 
katc_!!ori atletleri 6000, diğerleri 
300() metre üzerinde yarısacak
lardır. Kır kosularına son zaman-
1ardc- cok koşucu istirak etti.~i 
göz ör.ünde tutulmuş ve ona S{Ö
re tertibat alınmıstır. 

Birinci kategorinin parkuru 
söyiedir: Şişli Tramvay D 0 po
su, Mezarlık, Hürrivet .Abidesi 
etrafında dönülerek Bulgar Has
tanesi ayni yoldan Tramvay De
p0<-11l"'a muvao:alat. 
Atletizm Federasyonunda 
Atletizm Federasyonu ikinci re 

isliğine Dr. Nurettin Savcının ge
tirilmesi düşünülmektedir. Dok
tor Nurettin eşki bir mukave· 
met koşucusudur 

1 oplanhlar, Davetler: 

Çocuk Esirgeme Kurumu Beyoğlu 
Kaza Kolu 194ı Yılı Kongresi 26/ı/ 
1941 Pazar ııünü saat 10,30 da Beyoi-
1..ı İstikHU Caddesi 69 numaralı Mer
kezinde yapılacaktır. 

Kaza Koluna aylık ve yıllık suretile 
taahhüdatta bulunan azanın o gün bu
lunmaları rica edilmektedir. 

Karadeniz Liseleri Mezunları Cemi
yetinden: Cumartesi günü saat 15 te 
Emınönti Halkevinde yapılacak toplan
tıya azalarımızın gelmesi. 

Taşlıktan geçerken başını çevırınce cam kapı
nın arkasından Şerminir masa başında ayakta 
durmuş, vazolara çiçek koyduğunu gördü ve onun 
yüzündeki derin tevekküle hayretle bakakaldı. 

Bir gece evvel yüzü solgun ve me'yustu. Şim
di de hala solgundu. fakat halinde büyük bir ka
rar vermiş olan insanlara mahsus bir irade ve 
azim göze çarpıyordu. 

* 
Yabancı Kadıköy Askerlik Şube Ri

yasetinden: 
1 - Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz 

kazaları, dahilinde oturan yabancı 337 
cıofumlu mükelleflerin ilk yoklamala
rile beraber 312 : 334 doiumlu ihtiyat 
ve ruhsatlı eratın da her sene olduğu 
gibi senelik •oklamalanna 1 2. Kanun 
941 tarihinden itibaren başlanmıştır. 

2 - Yoklama günleri haftanın Pa
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri öğ
leden evvel olup ihtiyat eratın yokla
ma doğum sırası aşağrdaki cetvelde 
yazılıdır. 

S - Yoklamalarını yaptıracaklar 

ik:ımet senedi, iki adet fotoğraf, nüfus 
cüzdanları, askeri vesikalarile ve tah
silde bulunanlar yukarıdaki vesikalar
dan başka okudukları okullardan aLı

cakları birer vesika ile berabeI" müra
caat etmeleri. 

4 - Yoklamaya zamanında gelmi
yenler ve bunları göndermiyerek is
tihdam edenler hakkında askerlik ka
nununun 18. 83 ve 94. maddeleri tat
bik edileceği ilin olunur. 

Yoklama tarih 6.1.941 Pazartesi (Ü

nü 312, 7.1.941 Sah günü 313, 13.1.941 
Pazartesi günü 314, 15,1,941 Çarşamba 
günü 315, 17 .1.941 Cuma günü 316, 
20.l.941 Pazartesi gunü 317, 22.1.941 
Çarşamba günü 318, 24.l 941 Cuma gü
rıü 319, 27.1,941 Pazartesi 320, 29.1.941 
Çarşamba günü 320, 31.1.941 Cuma gil 
oü 321, 3.2,941 Pazartesi günü 321, 
5.2.941 Çarşamba günü 322, 7.2.941 Cu
ma günü 322, 10.2.941 Pazartesi günü 
323, 12.2.941 Çarşamba günü 323, 
ı4.2.941 Cuma günü 324, 17.2.941 Pa
ıartesi günü 324, 19.2.941 Çarşamba 
"ünü 325, 21.2.941 Cuma günü 325, 
24.2.941 Pazartesi günü 326, 26.2.941 

Küçük elelri sakin hir itina ile çicekleri yer
leştiriyordu. Kocasııun ayak seslerini duyunca ba
şını kaldırdı ve gözleri bir saniye çarpıştı. 

ı._.r 'IUfll/t•ı 1 .. • ' ' h •f 

Nejat, oradan uzak1asıp odasına çıkmak iste
diği halde anlamadğı bir kuvvetin tesiri altında 
yerine mıhlanıp kalmıstı Bundan maada. bir 
gece evelki muhaverelr•rinin henüz hitama erme
diğini ve daha söylıvecek şeyleri olduğunu da bi
liyordu. 

İçeriye girip ka;:>Ty1 arkasından kapadı. duvara 
dayanarak meydan okuyaı: bir sesle: 

- Sonra? dPdi. 
Şermin, hiç ist:fini bozmadan önündeki de

metten iki giıl secip ince bir vazoya yerleştirdik
ten sonra sükfınetle cevap verdi: 

- Evet, henüz bütür. söyliyeceklerimizi biri
birimize söylemedik: daha konuşacak şeyler var, 
d,,.;;.p mi? 

Sesi de durgundu ve bir gün evvelki Şermininı 
bevaz gelin elbist::sivle kendisine geldikten so~r~ 
b deı.bire r-ukutu hayale uğrayarak muvazenesını 
kaybeden Serminin sesine benzemiyordu. Şimdi 
tabıi. sakin bir in~an gibı konuşuyordu. Nej:ıd 
buna seviııdi. Iüıl';ısındn bir gün evvel kendıs1 ne 
saadt:tle bakan genç kızı r,ormeyordu; Lakin Şer
min şım.ıi. gece ız;.ırapiar i.çınde hırçınlaşan ve 
sersrmleyr•n J.i2dıı1 da dt'ği!di. 

- Heni.ı1 )Üti.in söyl0"eceklerimizi bJrt:ıir1m•ze 
triivlen.edik, daha o:>ğrusu henüz bir şey ı<cırnış-

- - Evet, !'iauH·e b:.ına, benimle niçin evl~mniş 
olduğunuzu sıiylediııiz ... Bunu söylemiş olJ'.l~U
nuza ptk memnunum Nejad. 

- Nic:ın? 
- Cünkü artık bU'1U tekrar işitmek azabına 

maruz knlmayar.agım. 
Bir gece evvel bir sihirbaz değneğile sükunetini 

bulmaK ıstemiştı. Halbuki hıçbir sihir!>azın yflr
oımına ihtiyaç l.ulmf,kı;ızm. uykudan sonra k;ol
bindc bi.ıyiık bır duı-gtır.luk hissediyordu. .'ıleJaJ 
hiç cevap vermedi. Ona bc;kmak cesaretini hu.ln· 
ınıyordu. Şennın ise, guy:1 mesud ve raneıt hır 
örrıilr surmekte rlevarıı f·chyornıuş gibi t.ı.b:i lıır 
tavırla çiçeklerin s:ıµla!·mı ıtesiyıor, yapr'lk:arnı 
sıyırıyor, bunları boylıırına ve biçimlerine göre 
mtın;:ısip vazolara vP.r~e~" !yordu. Bir ara başırır 
Jtaldmmık kocasını1 ~~ c itri'ı\fr"a1kadar ;;ti?:.:!ii _ ,.., J?. '.!» l '":"' • ı: ""• rrn 

- Atla uzun bır g(•.7.mtı ya mışa benzt:ı\'OJ-
sunuz. 

Nejr.d tozlu çizmelerıne göz ucuyla baktık
tan sonra kısaca c:<.>vop verdi· 

- Diışiınmeğe ıhtiyacım vardı. 
- Ben de uzun uzun dü~iındüın Nejad. 
-- Orıa şi.ıphe yo~ . 
Genç kadın lereddiifü• ilave etti: 
- Her !'ieyden flvvt'l sizden af dileme~ t:.te

yorum. 

min,leki filmde Fved BartF•lmew 
i.1e beraber oynamıstı. Bu filmde 

( Aşk ve Hayal ) 
Filmini 

Amerikada en muvaffak olan 
Ingiliz artistlerinden biri 

de Laurence Olivier'dir. Onun 
yarattığı bn lrkcı tipi için cok bü-

şöhretlerinden biri de Ingiliz li- .. k b" "k'f t k t G 

gösterecektir. 

Meşhur Rus Edibi 
"h ·· 1 b' · vu Jr mu a a a:z;R,rımıs 1 e-

sanını en vazı ve guze ır şıve -< • d" • · "B d ·R t" .
1 

k d cen Sene cevır ıgı ra er e ALEKSANDR PUŞKİN 'in Romanından 
Oynayanlar: Heinrich George ve Hilde Kralıl 
Bu Film bizi, Rusyanın göbeğ.indeki Issız Beyabanlarda bulunan 

konak yerinden, Posta Sürücüsünün ktzı Dilber DUNYAŞKA 'nm 
yatına nihayet vermekle biten, musikisi, Dansları, Hazin şarkılarile Ç 
!ık Rusyasınm muhteşem Saraylarının hayatı içinde yaşamaktadır. 

1 e onuşması ır. f"l · d d ·· ı b 1 
Şımd;, Lauren~~ Olıvıcr meş- oynamıc:trr ki, biitün münPkkit-

. . . . 

1

• mm e c oy e ir panaz ro ü 

hur magr~r ~e mutegayy~~lar ro lerin ağızları acık kalmıştır. ı 
manının fılmınde baş rolu almış 1 "N k S k kl ,, · · t ev.rvor o a arı ı<ımın-

ır. 
1 

k. b t d l " dekı filmde Loretta Yune: ile be-
Bu fı m ı ı se ep en o ayı rı.- • . . • 

merikada birçok dedikodulara se- raber yı:ırat~r~ı s~rserı tını o ka-

b 1 tur dar kuvvctlıdır kı. Newvork ~ı>h-
ep 0 muş · · k d. · b" d l h d' Birincisi bu romanın sinemaya rı _en. ısıne ır ma a ya e ıye 

.1. . . 1 olmı:r a a etmıstır. 
çevrı ınce ıyı o up aca0ın 

1 
dair uzun münakaşalar yer alınış- Ve1hac:ıl Spencer Trnrv. o hale 
lır. ğ, gelmic:tir ki ?er ~evirdi.~i filmde 

~Bugün SAKARYA Sinemasmda ... , 
!kincisi de Amerikalıların hu- muhakkak bır zumreyı mestet

susi hayatlarını gösteren bir roma mekte ve bir hediye ~azanmak
nın baştan asağı Ingiliz art:stl~ri tadır Fakat, Amerıkada her 
tarafından oynanmasıdır. sı>ne vapılan Amerikanın en mu-

Zira Laurence Olivier'nin ya- va{fak ~Jı:ıuş artisti müsabakası
nında baş kadın rolünü oynayan nı .de. hala o kazanmaktadır. 

Kuyruklu Y Ildız •ı Eğri Ayakh Hayd 
Fransızca sözlü cazip bir Komedi. İlk defa olarak 
ROBERT YOUNG _ FLORENCE 1 Esrarengiz ve kuvvetli bir drs 

Sibiryarun Issız Çöllerinde ııe 
RİCE MARY ASTOR tarafından W hissi ve müessir mevzu 

Geer Garson da bir Ingiliz artisti- iste yukardaki malfımat bu 
dir. !kinci kadın rolünü oynayan mecmuanın aldığı neticedir. 
Maureen O'Sullivan lrlandalıdır. 

İl!veten: Görülmemi$ Canh bir r•sim: KEDiNiN EViNDE .. ................................. ~ 
...................................................... 

Çarşamba günü 326, 28,2.941 Cuma gü Filmcilik Tarihimizin çok beğenilen Filmi 
nü 327, 3.3.941 Pazartesi günü 327. 
5.3.941 Çarıamba günil 328, 7.3.941 Cu
ma 328, 10.3.941 Pazartesi günü 329 
12.3.941 Çarşamba ııünü 329, 15.3.941 
Cuma günü 330, 17.3.941 Pazartes.; 

KAHVECİ GÜZELİ 
Halkunızdan gördüğü fevka!Me rağbet üzerine 

330, 19.3.941 Çarşamba günü 331, 
;1 3.941 Cuma 332. 24.3.941 Pazartesi 1 
gü.nü 333, 26.3.941 Çarşamba günü 1 
334 doğumluların yoklamaları yaprla - .._ İPEK ve SARAY sinemalarında daha birka 

gün temdit edilmiştir. 

.,;aktır. ı ~--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•U'Klh.A No. 27 

- Benden mı? Allah fi ilah, niçin? 
- Dun gece size, rmıhkCımiyetinize sebep 

ohm ve size o kRdar ıztırap c,.ektiğiniz cürnıu ı~lı: .. 
yip işlemeıiiginizi sormu~tum; halbuki 0.:11 s•zin 
masum ::ılduğunuza ~miıııın ... Bu suali si-ze ~<>r
duğum için <ıffın1z1 dilm·;m. 

Hic beklemediği bı;. sfaler Nejada dokunmn~
tu. Lakin tesirini gizlE:mek için sert bir sesle: 

- ister emirı olun, ıslerseniz olmayın; umu
rumda bile değil... ı 

- Tekrar edıycırum, sızın masumiverıni:>e 
kaniim ... Bu mesele hCıv~E-CE': kapandıkta~ !'onra. 
şimdi gcl0lım bize: siz l.ı~hmdan ve Mtd.tır.tt.ar. 

mtikam almak ıçin ber.·ın ·e evlendiniz; nalbuın 
en fecı bir ~urette cezaya \arpılan b~.l O•<IUılı 
Onlar ne kadar rzlırap •:eker !erse çeksinler duy-
dukları acı benimkiyle mukayese edilem!y~c:eK 
kad;.r hafif olocaktır. Çiinl{t~ ben sizinle ne blT 

mtikam almak. ne de l•t'rhı:ngi bir maksat tr.kıp 

etmek 19ın evlenmedim. Nejad; sizi seviyordum; 
bunun 1çın .cıizinle ~vıenriim Açıkça konuş•tlcik 
daha münasip olur. 

Sermm bu c;özleri muıedi! ve mağrur tir hı . 
vırla sriylemış olduğu içi:1 kocası bun-3 h"nıen 
.:t:vap veremedi. O Şnmıni nmdiye kadar bir ç"
cuk telfıkki C'tmı~ken oııpiırı yanıldrğmr anltym-

dan okuyan bir ki<dındı, çok ıztırap r,;HPO b r 
!kadın ... 

- Evet. hakkrmz vr.t. Vaziyeti mümkün oldu
ğu kadar cepheden muhakeme etmek mu.,.afuc 
olur . .Söze oaşlamadan t'VVE:• şunu haber ver~yim 
ki, oana soyleyec'.e.~k·r:niz ne olursa olsun bun
lar beni.m çizdığını hattı t:areketı değiştınmıiyc
ceklcr ... Benim ı.:eJ::tiğ!m ıztıraba, doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta sebep olanlar da benıın gi.bı 
azap c;ekt:>c:eklt:rdir. lr.tersenız babanızın e·; ine 
giderek koc.:unızın hakiki hüvıyetini ihbar edıniz 
Oıınnla giirülecek bir !1t>sabmı vardır ve bir s.,.n
tım bile iskonto edecek CPğilim. Midhat ıçın de, 
1b :1 ;şe karı~mrş 0lan ı tiğn bır iki kimse ıç•rı dt: 
vaziyet boyJdir. Aramızda geçen şeylerin ban'.3 hiç 
bir &Uretle tesiri olamaz. Sizin damarlarınızda 
babanızın kanı cevelan ediyor, bense, son nefesi
me ıcadar oııa karşı oır.11 di.ışmanlığımdan vazg-=ç
mıy t!r.~ğim. O nasıl bcnı alçaltmış, namusunıu ber-

1 ! • • 1 ' !il; ~il ~I ~--+= 
l ı•ı 1 

1 1 •ı ı•=ı-..:..-ı 
1 , - ,-, 1 

_ı_ .• , ,., 
-.L• 1 1 

1 ı•ı 1 1 
ı•ı 1 1 1 

bat etmi~se ben de oou oylcce alçaltarak m;.ı.hve- B . .. 
dc>cc51m. Ona c;izin vasıtanızla daha iyi azap çt:ktı- dıranunamış 3 - .. Y.u:. - bB 
reccgim. Bu lıusnsta l~arnrıro kat'idir ve hi,: bır h lif - ılçen5ın buByugu 4b 
· • t b · , d a e - uye - arış, 
KUV\ e enı our ıır,,rn:ız. ı 6 D ğ k b ük 7 

İlk hi.ıcumumu. !rtmc•ımin de anlayamad•ğ1m ~~ -: e ne k- ki' Bi 
b.r sebepten dolayı, biraz akamete uğrattı~~~nı - tslaks, 9ışrapB- .erhe -

1 1
· 

't' f d A · • o a - ır amur u y 
dı ırfa f' . ıyd~ırumb: .. ıhı~a -<t k'lu z~af td~ki.kaskı~ı Sb~r Yukarıdan aşağl l _ 

e a gecır ım ır .ı;ı a e errur e mıyece tır ız tm k 2 M l 3 sıı 
t :1 . • · ı b . . . . ı rı e eme 11 1 _ 

ıs ~{ 1gınız Yere aı mPKte ser estsınız. sızınle rnr-ş- b 4 1 k dı 
gnl olac.ak ae~ilim. peygam er şı c;e:ı _ 

~ · ., t h ·· 1 k . . 5 - Argo. yakalamak 6 ... Prmın ou J{t.s a ça soz ere arşı ~oıl~!'l"ll ed 0 kt · 7 
b.l ğ d b .. ·ik h" .. k. 1 . e - arama an emır 
ı e e slI'.". enf'k~ıy1ı . : ı~ su 1 ı.:net e cevap verdı: renk_ ceylan_ sanat 8 _ 

- ızm ı ır erınızı an ıyorum. Bana ~elince mek 9 laf d ~ı 
henüz kat'i kararımı vermış de~ilim. Maam.tf;h E Jk" baul ranga e

5
!!1i
0
'1d 

· · · · , h ,., vve ı maca -
c;ızm Jşırı ıze •:arışmay<ıra~ arekatınızda sizi ~er- ğa: 1 _ Elbasan 2 _ J{ 
bcst bı_rakacagımı. z~ııne:dıvo:um. 3 _ Varidat 4- Akala -

N.~1ad. hn~retım gızlemege çalışarak huşı.ınet- Teh _ nakil 6 _ Olan - Jı 
le cevap verdı~ Nar _ maç 8 _ Kebir - ı:ı 

·-ifa-on. 



16 - 1 - 941 =======~=======-:===-==~=============~========~ TAN f'-..------ ........ ----.. ·--··-• .. O .. T'l-WM-M--••'llHI••••• 1 g ....... 

HllKAV~ -
BONFİLE 

..__ .. · •• - .. -··- Yazan: Halikarnas Balıkçısı .••.•.. 
Mayısta doğmuş, sahilın de- para kopartaarak: alabildiği iç n 

~ ruz v~ t.uz kokan ç;ıç~kıe-ı yureği y1.trekten zıyade, bır para 
hı.e bes.1enmış bır buzagı ıcıı . .80- !,!amasına ya.tıut para sciken hır 
~Yeşil yeşil fışkıran çayırlarla kerpedene donmuştü. 
ıu Ukte yuk.selmıştı. 'l'uyleri ııa- Bazan derınden aerıne içinde ta 

Parıı parlayan yalın sırtuıın uzaklardan bır çocuk ağlıyormu:j 
tu rengı, otlar arasında bır ya- gıbı yoksulbır acı duyardı. 

.:aç ve otlağın akıntısıymış gıbj O gece Cananın karnı üç gün
"Yardı. Kuyruğu havada a!aoil- denberı devam eden bir açlıkla 
iıııe açık burun delık!erınden burkuluyordu. Suprüntü ve kuf 
~ın buhar dumanları .fırlatırdı. kokan karanlık bir yan sokaktan 

Merkezi Akdenizde 
fBaıı l ıncıdeJ 

gelmiş ve amirallık makamının 
tebliğınde bildirildiği veçhile In
giliz gemilerine karşı yaptıkları 
hücumlarda büyük cesaretler sarf 
etmişlerdir. Tebliğde "Illustrious" 
tayyare gemisine isabet olduğu, 
gemide hasar ve zayiat kayde
dildiği, "Southampton" kruvazö
rüne de bir isabet olduğu ve ge
mide birkaç kişinin öldüğü ve ya
ralandığı kaydedilmektedir. Bun
dan başka "Gallant" muhı·ibi bir 
mayine çarparak veya bir torpil 
isabeti ile hasara uğramış, fakat 
limana gelmeye muvaffak olmuş
tur. 

•\.Cipıya varınca, kızıl alevle caddeye çıktı. Dizleri tutmuyor
ltıan gözleri, çepçevre bakışla- du. "Iustrious" en son tayyare ge
~le upuzun ufukları ı,uıerdi. Mehmet, bir bakışta, kadının milerinden bir.dir. "bouthamp
tanlık basınca hilal boynuzla- alış verışi yolunda olmadığını, ve ton" ıse kuvvetli modern bır kru-

<ııa kehkeşanı takardı. hemen nnedeyse patadak yere vazördür .. Italyanlar neşrettikleri 
Apisin ömrü ancak bir küsur di.ışeceğını anladı. Işte bu, Meh- tebliğde dört lngiliz kruvazorü
llQ sürdü. Sonunda kes~leceği met efe için beklenılmedik bir nı- nün zayi olduğunu bildirmışler
~ll ge_ld_i. Ağıldan ç~arılırken mef idi. _Karnı aç ~ad~na ~aktık-ı dir. Ingiliz tayyareleri derhal na-
0vdesını davul ve kos çalıyor- ça, kendı pancar bükluınlu ense- zi bombardıman tayyareler.ne 
ll§ gibi gi.ımbür gümbür ~ıim- sınin ve bıngıldayan göbeğirun hücum etmişlerdir. Bunların Si-
lll'detiyor, ağzından köpükler katkat zevkine varıyordu. Kadını cilyadaki hava meydanlarına pa
barıyordu. Gözleri kan çanak- çagırdı. Kadın açken, onun gozu- zar gunü yaptığı bir akın neti~ 
. gibi idi. Onu zaptetmck için nun om.inde, agzını şapırdata :su- cesinde dört "Yunkers" yerde 
ı kişi, koca sopalarla, iki boy- landıra bir boruıle yemenın tadı- tahrip edilmiştir. 
lı~unun ara yerme vururlarken, na doyum mu olurdu ya? 
~ kişi de demirci kısl<açlarile * * 
lınuğunu büküyorlardı. Lokantada yer alınca, Meh-
Kasaphaneye girince ölüınü met hemen rakı ısmarladı. 

'Zdi. Kuyruğunu bukenleri yere Kadına aç karnına rakı içırm(:!k 
::ıattı. Olanca yüküyle kapıya hususundakı dahıyane buıuşuna 
. ladı ve kapı çerçevesiru. takı· hayran kalarak bıyık altından kıs 

• :-ıtle başına giyerek Mişelanj'ın kıs gülüyordu. .Kadının birkaç 
<onuş!" diye yüzüne haykırdığı güncıenberi aç olan karnını rakı 
:muzlu Musa heykelinden daha kezzap gıbı yaktı. Kulakları çıl
tün bir heybetle meydana çık- dırmışcasına çınlıyordu. Gözleri 
liayvanla başa çıkamıyacagını kararıyordu. ününde oturan Meh 
lıyan kasap Mehmetin gözlerini meti, sanki üzerine yağmur yağ
ırı bürüdü. Çiftesini getirtert:k, makta olan bir camın ötesinde go-
1Ve saya hayvanın bağrına bo rüyormuş gibi oluyordu. Mehmet 
~ttı. Boğa yıkılınca beş on kişi bonfileyi ısmarlamış atıştırıyor
~erine çullandılar. Ustüne bındi du. Yüzü kadının gözü önll!ıde 
t, Koca bıçaklarla boğazını kes değişiyordu. Ağzı büyüyor dişleri 
ler,Can verirken çiçeklerin ('.iy uzuyordu. Çiğnediği sanki bonfile 
tini değil korkunç bir iç çekişıle değıi kendiydi. Kadın birdcı1bıre 
endi kanını içti, Katı topraklan kendine doğru büyük bir ~ukur 
ltdı, Dili yandan sarktı, O iri iri gibi açılan ağızdan kendini yemek 
r.ıııeri göklere bakakaldı, ister gibi uzanan küfegili iri dış 

Kasap Mehmetin gözü hep pa 
raoa:1<4, Taşraaa dogmu~ 

: Bir aralık dağa eşkıyalığa çık 
l..~ğı tasarladı Fakat yaşı başı ileı 
ruıkçe zekası da gelişti, Kıtaba 
Y'durarak kar etmek vark€n bu 
la mı idi ki hırsızlık denilen 
hlıkeli, yahut eşkıyalık denilen 
lümlü işlere g.rışsın: Altın oyu 
lı. asıl kalabalıkta oynandığı içm 
apağı Istanbula attı: Suadiye 
arafında denize bakan bir kahve 
Çtı: Ilk önce ancak dört masası 

ıı arken, masalar sandalyalar, ~·ar 
J :'abuk üreyip çoğaldılar: O müşte 
'lısiz kahve biraz sonra deniıe ha 
ran bir gazino oldu: Burasını 
ilıllanması pek uzun boylu zekaya 
.ııum göstermiyen bir işgüzarlık 
döşedi, dayadı: Müşterıyi mem 

un etmek Mehmete yaradılış 
'# ergisi olduğu için, onları sürü 

Urü kafese koyuyordu. lşgüzar
ğın beceremediği kısımlarını ise 
.demişlilik ve Ça,kıcı hemşerili
tli iddia ederek efemsi bir ka-

ı11 nderlikle örtüyordu. 
çeıı: Anadan doğma aç karınlığmı 

gözlülüğünü doyurmak için tı-
. basa yemeye koyuldu. Çiroz gi
'l kupkuruyken, katmer katmer 
seler ve göbekler bağlamaya 

'üşladı. Nihayet ku~ uçmaz ker-
an geçmez yerlenn pire gibi 
~tan taşa sekecek olan eşkıya-
11k heveslisi, Mehmet ele, yerin
ben güç kalkar bir fıçıya döndü. 
oktor "yeme yahu! Dişlerinle 
~ezarını kazıyorsun. Patlıyacak 
1tı, Karlesbat'a git de içini bo
ialt!" Dedikçe, efenin inadına iş 
~hsı artıyordu. Doktorun eline 
4araları tıkırtıkır saylyordu ya. 
Doktorun vazüesi beni iyi et-

1 ek" deyip yine tıkabasa yiyor
~· Artık yeni hasıl olan y&ğ 
~liltlümleri sarkıp, eskileri per
e perde örtüyordu. 

:Efenin hayatındaki gayesini 
~güzel temsil eden şey, çevresi, 
~lınlığı, kıvamı yerinde lokum 

- lıbi yumuşak bir bonfileydi. Bu 

1 
1
efis parça kolay ısırılır, kopan
~· çiğnenir, ve lüp diye kolayca 
;lltulurdu. Işte o gün "hazır Bey
~~luna gelmişken gövdeye giizel 
~ır bonfile atayım dedi. Doğru 
!lllandı. 

.. . 
1 ce:çan, yaradılışındaki bir 
1 ..... 1 aksaklığı dolayısile değil, 
1 ~kat gözünü açtırmıyarak, topuz 

~ bi birbir ardınca başına inen 
ıc; ~Sadüflerin cebriyle bar kızı idi. 

ş " ~·a:yata irkile irkile iğrene ığrene 
\ lrdiği halde. sonraları her ümidi 

ıŞ1 ilybcdince, "oldu olacak, kınldı 
........ rt iı.cak!" Dedi. Ve parıl parıl par
~· ~~an barların, kadeh ve kristal 

re( ~ankıltılarının cazbant saksıfon-
'"o 1~nın, dans eden iskarpin fısıl-

~1<urının, meydan okuyucu, inti
rıı1 t bftn alıcı, sarı saçlı bir mihveri, 
ft~ r ateş gerdabı olmuıtu 
. e . lp ince uzayan ışık saplarının 
ııl ,<erinden yükselir yükselir, parla 
~ )iı.tı bir kahkahayla dört tarafa 

ait • ~ 1ldız ve renk savuran hav:ı çi
;d~ t~Ieri vardır. işte bµ kız da on
eJ~ ~an biriydi. Görünürde yumu
l ~ bir pamuk yumağına benzerdi 

g 
1
(lbuki düştüğü vaziyet dolayı-
e, hıncını insanlardan ancak 

lerden kendini kurtarmak istedi. 
Deli gibi el çantasındaki küçük 
brovnig tabancasını çıkararak gö 
zünün önünde açılıp kapanan çiğ 
neyip yutan ağıza ateş etti. 

Sulh Şayiaları 
(Başı 1 incide) 

Gizli müzakerelere girişildiği 
takdirde İngiltereye karşı harp 
açılmasına daima muhalefet et~ 
miş olan Grandi'nin bu yoldakı 
müzakerelerin idaresine memur 
edileceği tahmin edilmektedir. 

"News Chronicle,, gazetesinin 
diplomatik muharriri Parlamen
to azasından Vernon Bartlett, 
Scott tarafından gönderilen tel
graf hakkında tefsirlerde buluna
rak şöyle demektedir: 

"Bu telgraf çok enteı:esandır. 
Bir müddettenberi bazı Ispanyol 
diplomatlarına tavassutta bulun
maları teklif edileceği zannedil
mekte idi. İspanyol hükumetinin 
iıarbe iştirak etmesi hakkında 
Bertin tarafından ısrar ile yapı
lan talepleri kabul .etmediği te
min edilmektedir. Ispanyol hü
kumeti İtalyan Faşist rejimi ba
şında bulunanlar arasında değişik 
likler vuku bulduğu takdirde va
ziyetin ne hal alacağı hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur.,, 

Bertlett, Veliahdın Kraldan zi
yade Mussolini'ye itiraz ettiğini 
temin etmektedir. Kuzeni Dük 
d'aoste'a gelince, bir çok taraf
tarları olan bu zatın sulh müza
kereleriyle ayni zamanda rejim 
değişikliklerile uğraşmak üzere 
Habeşistandan geri çağrılması ih 
timalden uzak değildir. Dük d' A
oste, Bartlett'e göre Mareşal Ba
oglio'nun, bir çok yüksek rütbeli 
İtalyan zabitlerinin yardımına 
mazhar olacaktır. 

Haber tahakkuk ederse ..• 
Londra. 15 'cA.A.) - "News 

Chronı ~ .. gazetesi Ba.şmakale
sinde şımdiki vaziyette Italyanın 
bel.ıd sulh talebinde bulunacağı
nı. fakat bu memleketin İngilte
renin vazifesi diktatörlerle çar
pışmak olduğunu unutmaması 
lazım geldiğini yazmaktadır. Bu 
şer'1it altında mesela İtalya hane
danının müzahereti ile Kont 
Grandi tarafından sulh talep e
dildıği takdirde İngiltere ne gibi 
bir vaziyet takınacaktır? Musso
lini çekildiği ve bazı "Mutedil 
Faşiı:.tler,, Kral hanedanının mü
zahereti ile sulh talebinde bulun
dukları t::ıkdirde kendilerine ve
rilecek cevap :;;u olabilir: 

"İtalya'da devamlı olarak ta
mlabilecek yegane rejim milletin 
serbestçe intihap edeceği rejim
dir.,, 

İngiltere ancak serbestçe inti
hap edilmiş olan bir hükumetle 
başlıca hedefi olmakta devam e
den Almanyayı mağlup ettikten 
sonra sulh müzakerelerine girişe
bilir . 

Graziani Harp Şurasında 
izahat vermiş 

Londra, 15-(A.A.) - Afi. News 
Chronicle gazetesine göre, Mare
şal Graziani. Sidi - Barrani mağ
hibiyetinden sonra Romaya gide
rek yüksek Harp Şurasına izahat 

Muharebe tafsilatı 
Londra, 15 (A.A.J - Mıista

kil ir .,nsız ajansı bıldirıyor: 
Bu sabah bütün gaı~tcler, ın

gilız haı-p gemileri ile Alm;m ve 
It:.-ı!yaıı tayyareleri arasmti . .ı. re
rey.ın eden büyük bir muhare~ 
den bahsetmektedirl~r. 

:91!" harp gemisinde buJ~-ı .. ,ı 
bir muhabir, düşman kuvv~tlt:"ri 
tıı.rafmdan ingiliz ka.fües\ıı.e :vaı.·ı
lan hucumu şöyle tasvir etmek· 
tedir: 

"Huc-um esas itibariyle Alman 
tayyareleri tarafından yapılm.ı.ş
tı::.". Itöıyan tayyareleri de Al
m'1n1ora yardım etmişlerdir. dü
cumlar şafaktan grub3. kadar de
V<\m etmiş ve tayyare.er beş defa 
hucuma geçmişlerdir. Pike uçu
~u Yl•parak hücum eden tayyare
ler. l:.u mıntakada ilk defa görün
nıiış!eıclir. Son hücum çok şid
dtt!ı olınuştur. Denıı lınrbı sA
bıılı1eyin· başlanuş ve A!man tay
yart:.leri öğleden sonra 1.30 da 
pike tombardımanlarına bd~Ja~ 
rr.ışJardır. Bu rarekete iştirak f'· 
den Alman tayyart!l!;lermın en 
ust<l alman tayyarecileri olduğu
na ~i..ıphe yoktur. Hü::umlar. bü
yük 'bir katiyet ve isabetle ı.:ıa. 
re ctmışlerdir. Fakat ing.ıliz avcı 
tayyarc·ıen Alman bombaı<dnnan
ctlarım büyük bir cüretle kar~.
hmı~ i;;;r ve bunların bir çoğur.u 
düşürmüşlerdir. Son hucumu ok
şam swlt 6 da ayni usul •le yap;l
nııştır . 

ingilterenin gayeleri 
(Başı ı ıncideı 

Devlet Nazırı Arthur Green Wo
odun, pek muhtemel olarak, bu 
gayelerin tarifini tetkik eden na
zırlar komitesinin riyasetini de
.ruhte etmesi mantıki olacaktır. 

Hükılmetin "düşmanı mağlup 
etmek,, ten ibaret bulunan harp 
gayeleri basit ve tamamile ma
lumdur. Fakat, sulh gayeleri, yal
nız Britanya Commonwealthini 
alakadar eden bütün vaziyetlerin 
siyanetini temin için dominyon
ıar ve müstemleke imparatorluğu 
ile değil, fakat ayni zamanda müt 
tefikler ve Amerika Birleşik Dev
letleri ile de bir çok istişareleri 
~cap ettirmektedir. 

Bu hususta aynı zamanda, ma
nevi mahiyetteki meseleler üze
rinde kiliselerin görüşlerini de 
tam1mile nazan dikkate almak 
lazım gelmektedir. Bu bahiste 
bazı mahfillerde düşünüldüğüne 
ı;;öre, Papanın muhasamat bidaye 
tinde ileri sürdüğü ve son Noel 
nutkunda tekrarladığı sulhün beş 
~artı, manevi mahiyette yapıla
cak hıtabın esasını teşkil edecek
\.lr. İngilterenin üç büyük ruhani 
mümessili olan Canterbury Baş
peskoposu, Kardinal Kinsley ve 
Hür Kiliseler Assamblesi Reisi, 
bu şartların kendi noktai nazar
lurının da esasını teşkil ettiği hu· 
susunda mutabıktır. 

Umumi prensiplerden başka, 
anavatanda geniş ve mufassal 
ımar davası da vardır ve milletin 
harbin daha iyi şeyler doğuraca
~ı hakkındaki azmine cevaben 
bunu karşılamak lazımdır. 

Bu meseleyi tetkika memur 
komisyon, meselenin her cephe
sinde <:'Ok büyük terakkiler kay
detmiştir. Vakıa yapılması icap 
eyliyen daha bir çok şey kalmış 
olmakla beraber, bu hususta ya
kında iptidai beyanatta bulunma
sı mümkündür. 

vermek mecburiyetinde kalmış
tır. Bu içtimada Mussolini ile 
Graziani arasında şiddetli müna~ 
kaşalar olmuştur. Ayni gazetede 
Vernon Bartlett münferit sulh 
teşebbüsü haberini dikkate şayan 
bulmaktadır. Esasen bir müddet
tenberi bazı İspanyol şahsiyetleri 
nin bu istikamette bir mutavassıt 
rolünü oynamağa davet Pnilecek
leri zannedilmektedir. 

Plymouth 
Şehrine Hava 
Hücumu 

Şehir, Halkm Gayreti 

Sayesinde Bit 

Felaketten Kurtuldu 
Londra, 15 (A.A.) - Salı ge

cesi Almanların Plymout.b.'a yap
trkları akın hakkında ' 'PrE:ss 
Aı:. .. ocıation" muhabırı telc.t.C'nicl 
şu mı.lumatı vermektedir: 

Şehir, sivil halkın gayret saye
sindedır ki bir felaketten kurtul
du. J~ kadar düşman bombardı
man tanaresinin ilk gbzukme
sıy ıc bınlerce yangın oo.:noası 

yagm<~ğ .. baş1amışt,.ı.ı .. llu ınuhak
kak .ıu evvelce ha.adanmış blr 
plan uzere yapılıyo•du Deıhal 
şehrin muhtelif ınahall~· ınoe bu
yuk aJ.evıeı gorıilmeğe ba-?lar.: . ı~
tu· İ. uksek hır yerden baktyor
d~'TI . :buna hazırlanmış olan sivıl 
gonillliı ekıplerinın ~a:-e~ett.eki 
suro.ti benı hayrette DiraKtı llJ 
dakıka sonra yeşil alevler kaybo
luyordu. Bir müddet sonra yan
gının ~enışliyebildiği yalnı<! bir 
t·..:k mahallede alevler gvzukı.iyoı
du Ilk düşman tafy<ın 1.ılosun· 
dan sonra gelen ağtt l:;o~:.>a~~
man tay:Yareleri yıiks<.:X mf~ak 
bombalarını bu maha1lc'l1n 11 ?~
rindt~ teksü edereıt atmışlard.r. 
bu bc.mbardımana ragm~n. itl a
i ye tdk,mları azim~c ışe koyul
ınu.:lar ve gece yarısmdan bııaz. 
son~a ~angın mevzileşhrılmış bu
lunu oıı~u. Şafak ;ö':tmeden e'l
vı:l de nteşler kamilen söndürul
müştür. Salı günü Plymouth 
mutat üzere işi ve güciyle mtş
gııl oıu.yordu. Anacaddeler h 1"'r 
günk.i.ı iş manzarasını ıır..:.~Jıy~ır-

du. 

Tepedelende 
(Başı 1 incide) 

rat istikametinde ricat etmekte
dir. Klisura. - Tepedelen . hattı 
Berat'ı muhafaza etmekte ıse de 
Tepedelen de A vlonyayı muhafa
za etmektedir. 
ltalyan mukabil taarruzu 

püskürtüldü 
Atina, 15 (A.A.) - Yunan hü

kumeti namına beyanatta bulun
mıye. mezun zat, dün akşam, şun
iıırı söylemiştir: 

"Küçük mikyasta İtalyan mu
kabil hücumları düşmana ağır 
zayiat verdirilerek tardedilmiş
tir. Yunanlılar tarafından alınan 
esirler içinde iki subay vardır. 
Pazartesi günü iğtinam edilen 4 
tanktan üç tanesi derhal İtalyan
lara karşı kullanılmıştır. Bir düş
man tayyaresi mitralyöz ateşi ile 
Jüşürülm üştür. 

* Atina, 15 (A.A.) - 80 numa-
rah Yunan tebliği: 

Cephede mahdut bir faaliyet 
olmuştur. Eir miktar esir alın
mıştır. 

ltalyan propagandası 
ve Yunanlıların cevabı 

Atina, 15 (A.A.) - Atina Ajan
sı bildiriyor: 

İtalyan proµagandası Yunanis
tand3 yeni bir ihtiyat sınıfının si
lah altına çağrılması ve sigara fi
''atlarının arttnlması dolayısiyle 
Yunanistandaki vaziyet hakkında 
bazı mütalealar yürütmektedir. 

İtalyanların vardığı netice kas
te müstenit ve gülünçtür. Çün
kü Yunanistanda silah altına çaf{ 
rılan sınıf 1927 sınıfıdır ki. bu da 
şimdiye kadar ancak 12 sınıfın 
harbe iştirak ettiğine delalet e
der. Herkesin bildiği gibi. umumi 
seferberlik bütün memleketlerde 
20 sınıfın silah altına çağrılması 
ile yanılır.Sigaralara ~elince: bun 
lann fiyatı İtayan propaJitanda
sının iddia ettiği gibi, iki misline 
r·ıkarılmamış, iki drahmi. yani 
yüzde 12 nisbetinde arttırılmış
tır. Roma Yunanistan memba~a
rının tükendiğini ilan etmekte ıs
tical göstermemelidir. Çünkü ge
:ek insanca. gerek paraca Yuna
nistanın ihtiyatları Faşizmin in
hızamım temin etmiye kafi gele
<'ek miktar<ladır. 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide ı 

Marmarik çölüntin içinde ve bunun 
Cenubunda mevcut muhtelif tabi
yeleri birlbirine bağhyan kirvan 
yollarmdan ibarettir. Bunların an
cak küçük bir kısmı, motörlil harp 
vasıtalarının kullanılmasına müsaittir. 

Daha Cenupta ve Libya çölünün 
Mısır hııdutlarma en yakın noktasm
da, harp tebliilerinde iımi ceçen Ça
tabub mevkii vardır. Çöl içinde İtal
,tanlarm malik oldukları en mühim iı~ 
tınat noktası, iıte buraaıdır. Geçen 
naftadanberi bu mevki etrafında ıid
detli çarprşmalar olmaktadır. Bütün 
Bi.ncazi vilbetini İtalyan işgalinden 
\\.urtarmak ıribi eayet esash bir hedef 
takip eden 1nriliz orduııu için, bu çöl 
ıabiyesinin haiz olduğu ehemmiyet, 
kendiliğinden meydana çıkacak dere
cede sarihtir. 

Bu tabiyeyi müdafaa eden binbaıı 
Caııtaıına'ntn vaziyeti, ııon günlerde 
vahim bir derecede güçleşmi~tir. Çün-

Y ardJm Proiesi 
(Ba~ı 1 incide) 

milletlerin bir milletin tahakkü
mü altında bulunması ve bir mil
let tarafından istismarı hakkın
daki böyle bir program, bütün 
dünyayı derin bir surette alaka
dar eder. 

"Maamafih Amerika Birleşik 
Devletleri Japonyaya menfaatle
rinin Amerika Birleşik Devletle
riyle dostane münasebetler ida
mesinde oldu~unu göstermiye ça
lışmıştır.,, 

Hull. ayrıca şunlan da söyle
miştir: 

"- Açık denizlerin kanuna 
hürmet eden milletlerin kontrolü 
altında bulunması. Garp yarım 
küresinin emniyetinin anahtarr
dır. 

M ebusan Meclisi ReiBinin 
mütalaası 

Vaşington, 15 (A.A.) - Mebu
san Meclisi Reisi Rayburn gaze
teciler toplantısında yaptığı be-
1ranatta demokrasilere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun layiha
smda yapılması düşünülen her 
türlü tahdit edici değişikliklere 
taraftar olduğunu söylemiş. fa
!~at bu tahdidatın kanunun umu
mi ve esas gayesine mugayir ol
maması lazım geldiğini ilave et
miştir. Mebusan Meclisi Hariciye 
Encümeni Reisi Bloom, bugün 
mezkur meclise verilecek olan 
kanun projesinde bir veya iki 
noktada tadilat yapılmasını tek
lif edeceğini söylemiştir. Harici
ye Encümeninin dinliyece~ ilk 
hatip. Hariciye Nazırı Hull ola
caktır. Onu müteakıp Morgen
thau ve Stimson söz alacaklar
dır. Bunlardan sonra da Bahriye 
Nazırı Albay Knox ile yeni yük
sek müdafaa meclisi reisi Knud
sen, komisyon huzurunda müta
laalarını bildireceklerdir. 

Roosevelt diyor ki 
Vaşington, 15 (A.A.) - Roose

velt, demokrat memleketlere tam 
ve mutlak bir yardımda bulun
mak siyasetini tatbik için kendi
sine salahiyet veren kanunun mu 
halifJerinden biri taraından söy· 
lenen sözler hakkında, "bu sözler 
benim zamanımda siyasi hayatta 
şim<liye kadar asla söylenmmiş 
en çirkin bir iftiradır,, dedikten 
sonra şöyle devam etmitşir: 

"Gazetelerde okudum, "Ameri
kan gençlerinden dörtte biri ö
lecekmiş,.! Bu propagandayı daha 
doğarken boğmak lazımdır. Genç 
lerden dörtte birinin ölecej'ti mü
talaası - ki ben eı;ı büyük yalan 
olarak telakki ediyoum- şimdi
ye kadar söylenmiş olan en çirkin 
ve en haince bir sözdür. Bunu ya
zınız.,. 

Roosevelt bu sözü ilk defa ola
rak kimin kullanmış olduğunu 
söylemekten imtina etmiş, fakat 
bunu müteaddit kim.~elerin tek
rarladığını beyan eylemiştir. Ye
ni kanun layihasına verilen "ka
ti salahiyetler,, adı hakkında ne 
söyliyeceği sualine Roosevelt şu 
cevabı vermiştir: 

"Kanunun mahiyetini ifade et
mek için filhakika bu, en iyi ta
birdir .• , Roosevelt, İngilteı'eye ve 
müttefiklerine harp malzemesi 
temini hakkındaki kanunun ver
di~i salahiyetler müddetinin tah
dit edilmesi teklüini bahis mev
zuu etmek istememiştir. 

Amerikanın yeni Londra 
elçisi kim olacak? 

Vaşington, 15 (A.A.) - Roose
velt, gazeteciler toplantısında . 
Birleşik Amerika Devletlerini 
Loı:.drada temsil edecek zatı seç
miş olduğunu, fakat şimdilik is
mini ifşa edemiyece~ini söylemiş· 
tır. Roosevelt. bu zatın keyfiyet
ten haberdar edilmediğini ve rı
.ıası alınmak üzere, isminin he
n üz İngiliz hükumetine de bildi· 
rilmediğini ilave etmitşir. 

Willkie demokrasilerin 
zaferinde.rı emin! 

Afrika Cephesiıtde Antonescu 
(Başı J incide, (Ba~ı l ıncideJ 

İngiliz askeri sözcüsü dün ak- sebatı gittikçe gergınle~iyor . .c; , 
şam su beyanatta bulunmuştur: veict! ıadyo ve gazetehn~ b: 

"İtalyanlarm bir aydan daha birıerı aJ<:-) hıne suz :ooylıycıı L 
az bir zamanda uğradıkları zayi- ıkı devıf:t şımdı daha oa:ik.ı ye 
at son harpte İnp,tlizlerin bütün !ara :;apmı~ıardır. Bu J.ill ıum 
Mıs1:- ve Filistin seferlerindf'ki tıukumetı yeru teb..ı.ıg ueirctm 
zayıl'ltmdan veya 1918 de Hin~ tır . ..Uun ardan birınae -1tom< 
denburg hattı hücumla zapte- y.da bır .l\1acarm, evınde r:ım 
dildiği kat'1 ayda Almanların bayı·~ğı bulunduğu ıddia::.l:'> 
esir olarak uğradıkları zayiattan tı::vk•i edildığı, faAat \lacada 
dah::ı. a!?ırdır. Bir aydan daha az d,. bl.llla mukabelt:ı bılmısL 
bir müddet içinde İtalyanlar bir- ~uıuııuuıoarı bıldırıı:n9·ct~o 
cok ölüden başka 80 bin esir ıkınci tebliğde oe 1~om&nltı 
vermis1e .. <lir. Halbuki İngiliz- ttuJ11er 11ucutıarı ıçınd~ b ulun 
lerin 19 f4 ' 1918 H :1rbinde Mısır- t> n-.ııyon !ey kıymı.: : ıııde Mat 
da vt FiJistinde uğradıkları zayi- en.Jrurnıı n·u:saaere ctttA!e.n 1\ ı. 
at 54 bindir. Almanlardan ise :dr1uaı. de. buna muke.bcle c 
19!8 sontesrininde alınan esir j mal\. uzer:: Transılva rı) iida Rı 
sayısı 71.997 idi." mc·ıı C('1)!ıC.r! birlıgırıo:> ait em!cı * cı~.J;} o ~.c.rı bıldırılnıdttedır. 

Londra, 15 (A. A.) _ Tob- "LJıger tr.aJ.tan Roınaay:ı 
ruk'lln vaziyetinden bahseden umuını seferbcrıık ılun t:dıldı, 
"Til'l"es" ı;razetesinin KahiredP.ki ~ayıale.rı dC'laşıyor." 
hususi muhabiri şöyle vazmak- "I'..ı ıı anya ııe Macaı lstan ~·c 
tadır· İngiliz topcu kuvvetleri nızunı.ı ı;ı ren ıiç A l l"UJ.Jıi dev ı . 
düsmanm müdafaa tertibatmı tıııdcı ' ır.mdır. 
tarasc:ut edecek seldlde limana Ycnı ı.ızı::mm bu nizama dJh 
hakım bir sırtta bulunmaktarlır- d.l'Viı! tien. refah gctır:.:~gı vad 
lar. Tobruk'un müdafaA terti- ctılirkı!u bu ıkı dcvletın tuoirh 
btıtı Bardia'ya nisbeten hic ol- rmt: karşı boyle bır vazıyet :.:. 
mazsa üc kere daha mühimdir. n~a l:u ı an.<ışılır şt>y 1egı •. 
Buna ra~men Tobruk'u müdafaa Tall.§idat haberleri 
eden kuvvet1erin Bardia'daki · 'Roıuı ı yada tahşıd;ıt habl ı 
kuvvetlerden daha az olduğu ıerine fft'.ur.ce : lngıliz kf!yt11tkları· 
söylı>nmekh>dir. İngiliz ke~if tay- na gore, Romanyaya gıiııde on 
yareleri Tobruk'un garbindPki bu • .nJm;u> askerı gea\ .)1. De~ 11 
yolarda hicbir faaliyet ~örme- E;rn•pn•ı:ı.'uı muhabırıne gore, yal-
mPktc>dirler. nı:z. :-ur.c.ıli Dobrucada huou. ·a 

General Bergentini de do.~ru llÇ Alman tüm~nı vardıı 
!-'Jlonya harbını idare eden Aı-

esir edildi man ;;-uııu;ndanı da halen Homa.r.ı-
Lc;,ndra 15 (A. A.) - 'Hava y.id'\ SinnyE şehrınde bulurımak

Nezareti istihbarat Dairesi. Orta taaır. 
Şar'lt İngiliz Umumi Karargahın- ··Almanlaıın Romen hük1jmp. 
da verilen aşağıdaki haberi neş- tnıin mU\<ıfakatını aLmadıın Bo· 
retmektedir: mr-ı::yaya t&zla askeı gctırdığı 

İn~iliz avcı tayyareleri. İtal- ~ayiaları dolaşıyor. Ve gariptır 
yan generalleri ile yüksek riit- .u, Alnım askerlerinın mık.arı 
beli subaylarından mürekf'kp r,:ugalc.ıgı halde hala bunuıı Ho
büyük bir grupu arastısmıva rr,en ordusunun talim v~ terbı
dev~m etmektedirler. Bu !!ene- yesı :çın olduğu sciylenıyor.'' 
ral ve subay .ııtrupu. Bardiıı'nın 
muhasarasmdan ve zaotinden 
evv~l mezkur şehri terketme~e 
muvaffak olarak sahil boyunca 
Tobruk istikametinde firar eden 
düşman kıt'alarının öncüler ko
lunn teşkil etmekte idi. Araş
tırmalar şimdiden iyi nP-ticeler 
vemıistir. Filhakika. "Hurrica
ne" tipindeki avc1 tayyareleri 
c:ahHcleki yarlara temas edecek 
kad:ır alcaktan ucarak yaptlkla
rı araştırma hareketlerinde İtal
van subaylarını görmfü;lerdir. 
Bnnlar İngiliz tayyarelerini ~ö
rünce deniz kenarındaki ma~a
ralara iltica etmekte idiler. Bun
dan iki gün evvel bir "Hurri
cane" tayyaresi küçük bir İtal
yan subay .ııtrupunun deniz ke
narında masun bir mahalde sak
landılhnı görmüstür. Pilot bu 
kesfinden alakadar makamlara 
mah"ımat vermiş ve orilar da ve
ziyettPn bir harp gemisini haber
dar etmişlerdir. Harp gemfı:i 
dedhal bir motörbot indirerek 
firari grupu ararnab basJamıs
hr. Kısa bir faaliyetten sonra hu 
subAy grupu yakalanmştr. Bu 
grup kinde Sidi-Barrani'deki 
ttuly~n kuvvetlerine kumanda 
etmi:. olan General Bergentini 
de bulu,..,.,..,ııH:ı idi. 

ltalyan tebliği 
İblyada bir mahal. 15 (A. A.) 

Tebliğ. - Bingazide Tobruk ve 
Carabub mıntakalarmda fasılalı 
topçu ve keşif kolları faaliyeti 
kayaedilmistir. Tayyarelerimiz 
düşmanın zırhlı otomobillerini 
ve topçulannı mÜPssir bir ateş 
altına almışlardır Diismıın Llb
va'nır. baZl mahallerine hava a
kınları yapmış ve binalarda ba
zı hasarat husule gelmistir. 

Anto11e8cu'11un seyahati 
Bcıgr<>d , 15 <A.A.J - ··ıteuwr" 

RJman.va başvekili genenıl Aııh:ı
ne.scu·r.u.n Berline davet edıtıdş 
oldugn hakkındaki ha»er Bilk!'<'Ş
uı rcsm~ r: ahfillerin::ie rıe tı~l<zip 
nv de teylt olunmaıtta ur. 

* Moskoıa, 15 (A.A.) - "D N. 
C." Haber alrndıgm,. go~, X"r-1-
je ınkıtaa uğrıyan Rwı • Rome:ı 
tıcan t müzakerelerine ~ekraı 
b~ )la"ıacaktır. Romen h~yeı:ı ı ei
s· ve ıktisat müste~,.ırı Ncrno;··ııU 
'1uu ham·! kornıserlık ~rktınıv:e .. .. , 
Mvru~nıı .. :.tur. 

Son Bulgar tekzibi 
So~ya, 15 (A.A.J -- 1:h4lgı.r 

ajdn$l b.i.ldjriyor: 
Bulıtn"."istandan ecnebi kıtuları

n.ı. ~~ ~i~ı ve bu husu.; la sıyaı-;i 
ı.es0b:>i.ı~. e1 yapıldığı hakkında 
yahancı memleketlerde tnhrfk 
edici m~hiyette çtk'l.··:aıı ~ay H•· 
ları BuJr.ı.r telgraf aian..ıı tekzıbe 
rne1l:11Jur Filhakika hwbir ec:ıe· 
bi asıreri kıtası Bulgarıs'tana ~E'Ç
nıc.:h~ı gib1 Bulgar tıüımmeti dE 
h·.~bır cc:r etoı hüküuml't nezo" tıE 
t>:.J hnc.;ust:ı herhangi bir teşcbbi:s 
Y'-Pn.ış oeğıldir. Esa:sen orı·ad< 
boyıe biı' t~şebbüsü mucıp ola· 
::;ık bır ı>f'bep de yoktur. ., 

Bul9aristanda Çok 

Şiddetli Soğuklar 
Sof ya, 15 (A.A.) - Ruscuk mır 

takasında Tutrakan ıle Si· 
listire arasında Tuna yolile sey· 
risefain nehırde büyük buz par
çaları bulunduğundan tam:ımilE 
durmuştur. Bulgaristan ile Ro· 

Avustralyalıların zayiatı manya arasında Tunayı geçerelı 
Mellebourne, 15 (A. A.l - yapılan münakalat da inkıtaa uğ· 

Avusturalva Ordusu Genelkur- ramıştır. Kar fırtınaları ve şid 
mayJ şimdiye kadar Avnstural- detli soğuk bizzat Bulgaı·istm 
ya \ayıplarının 31 i subay ol- dahilinde de münakalatı durdur 
mak üzere cem'an 296 kisidPn maktadır. Şimali Bulgarlstandı 
ibaret bulunduğunu bildirmek- ! suhunet sıfırın altında 27 dere 
t~dir. ceye düşmüştür. 

Londra, 15 (A.A.) - "Daily 
Ekspres., muhabirinin bir suali-
:ıe telefonda cevap veren Wen ,••••••••
dell Wilkie, mücadelenin neticesı 1 
;ıakkındaki itimadını şu sözlerle 
ifade etmiştir: 

İstanbulda -------• 

"- Demokrasilerin muzaffer 
olaca~ına şüphe yoktur. Amerika 
milletinin yüzde seksen ila dok· 
c;anı son hadde kadar İngiltereyr 
yardıma taraftardır.,. 

Son intihabatta Roosevelt'ir 
hasmı İngiltereye işte böyle bir 
7.ıhniyetle gelecektir. 

l· il tabiyenin bir çok dış istinat nok
taları, daha doğrusu çöl içindeki ta
rassutgahları v-e bilhassa bunların en 
'Tlühimıni olan Mclfa. 1nırilizlerin eli
ne geçmiştir. Diğer taı~{tan tabiycnin 
ı.ltı kilometre Şimalipe," lqin Garet 
Rarud ist~t nı>lftJ1l ~010,:.Aer~c .. edc 
sıkıştırılmiştır ttr, şımdf d~n iukut et
miş addedilebilir Çarabub'un Cenubu 
~arktsındeki difer küçük istinat nok
lalarına ırelince, bunlar daha geçen 
Birincikanunun 30 undanberi İngfüı:ler 
.arafından kolaylıkla işgal edilmi$tir 
Bu suretle iç çölU.n en kuvvetli istih- · 
kamı olan Çarabub'un civar ile irtibat
l;,rı tamamen kesilmiıt: koca kale çöl 
ortasında kendi talii ile ba,başa kal
mııtır. Bu vaziyete düşen bir çöl kalc
ı.inin akıbeti, te&lim ve eııarctten baıka 
~r şey olamaz. 

HAVAGAZI ve ELEKTRiK 
ve Te~ebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin Kadıköyünde İskele Meydanında Elektrik 
İdaresinin Birinci katında bulunan ABONE;\IAN ŞUBESİ 
1/2/1941 tarihinden itibaren Kadıköyündc İskele Civarında 
Caferağa Caddesinde Tavuıı sokağında 18 numaraya 

NAKLEDİLECEGİ iLAN OLUNUR. 

'----------•MÜDÜRİYET .1' 
Türkiye Mahdut Mesuliyetli Basım 

İstihlak. Kooperatifinden 
Umumi Heyet, esas mukavelemizin 16 ıncı maddesı muc-• 

bince alelade surette 941 Şubatın 3 üncü Perşembe <tünü <ıAat 1 
de Kooperatifin Ankara CaddesindP Orhan Bev Hanırrlplri • • 
kezinde içtima edecektir. Sayın ortaklarımızın tesri f' -" · 
olunur. 

"İDARE J\IECLISl,, 
RPZNAME: 
1) İdare Meclisi Raporu ve Bilançonun okunması 
2) Murakipler raporu 
3) İdare Meclisinin İbrası 
4) Dahili Talimatname: 9 uncu maddeye bir fıkra 
5) Yeni Meclisi İdare secimi 

ilavesi 

6) Yeni murakipler seçimi ve ücretlerinin tayini 
7) Yıllık risturnların tevziine karar verilmesi. 
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~ - SUMERBANK YERLİ MALLAR PAZARLARI 
! MÜESSESESi MÜDÜRiYETiNDEN: 

Müessesemizin Samsun ve Diyarbakır Mağazalan 15/1/1941 tarihinden itibaren faaliyete başladığından bundan böyle 
(SAMSUN, ORDU, SİNOP, TOKAT ve s -1 

1 AMASYA ) Vil&yetleri Müşterilerinin A M S U N M A G A Z A M 1 Z A 
( DiYARBAKIR, URFA, :MALATYA, ELAZIG, MARDİN, TUNCELİ, BlNGOL, • -

1 ~IUŞ. AGRI, SltRD, BlTLlS, VAN ve HAKKARl ) Vilayetleri Müşterilerinin D 1 Y A R B A K 1 R M A G A Z A M 1 Z A 
'• ıııı•ıııı •ıııı•ı ııııııı• ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ı ııı•ıııı• MÜRACAAT ETMELERİ LÜZUMU iLAN OLUNUR. • ı ı ıı • ı ı ı ı • ı ı ı ı • ı ı ıı • 11111 ıı ı• ı ıı ı • ıı ı ı• ı ı ıı • ı ı ı ı mı ı ı ı• ı ı ıı • ı ıı ı •ı ı ı ı •ım .. 

Tasfiye Halinde 

Kozlu Kömür İşleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz 1/1/941 tarihinden itibaren tasfiye haline gir 
miş ve tasfiye merkezi olarak: <istanbulda Galatada Perşemhı 
Pazannda İş Handaki dairei mahsusa) teshit olunmuş ve tac;fiy' 
memurları dn fevkalade umumi hevet(e tasrih ,.e ticaret sicil; 
ne tescil olunan salahiyetlerile faaliyete J?e(mişlerdir. 

3867 sayıh kanunun Şirketimiz ocaktan hakkında da tat 
biki üzerine, Şirketimiz memur ve müstahdemleri, .Zonguldalr 
ta (Mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi) ne dev:rr 
lunmu~lardır. 

Yukanda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muamelfı 
ve tasarrufatta, salahiyetli tasfiye memurlarına ait imza sirki" 
leri, alakalılara tevdi ve tevzi olunmuştur. 

Binaenaleyh. Bundan böyle Şirketimiz namına mllnhası 
ran bu sirkülerdeki saliihivetler dairesinde ve gösteri1en im7.a 
larla muamele ve tasarruflarda bulunulması icap edeceği ilaı 
olunur. 

Tasfiye Halinde 

Kozlu Kömür işleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

1 - Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan nlunmus 
bulunan 25/12/940 tarihli fevkalade hey'eti umumiye kararile 
kat'ı muamelat. fesih ve tasfiyeye karar vermiş bulunmaktadır 

Z - »u itibarla Sirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve 
hükmi ~~asm, işbu ilanın ücünt'U defa neşrinden itibaren bir 
sene içinde, tasfiye halinde bulunan (Ko:ılu Kömür İsleri 
T. A. $.) nin, İstanhulda Galatada Perşemhe Pazannda (İ!t Han) 
daki dairei mahsusada bulunan Tasfive Merke7.ine miiracaatla 
ıılacaklannı talep eylemeleri, aksi halde bir guna mesuliyet ka· 
ı...u1 olunmıvaca~ı ilnn nlunur. , 
Kapalı Zarf Usulile Sose lnıaatı ilanı 

Konya Valiliğinden : 
1 -; Konya - Kaımhan - Çumra yolunan fehirden itibaren 8 + 500 

kilometrelik kısmı vahidi fiyat esa11 üzerinden kapalı zarf usulü ile ve bir 
a7 müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu inşaatın kqif bedeli "81833,, lira "39,, kunı:ıtur. Muvakkat 
teminat "5092,. liradır. 

3 - Eksiltme 31.1.941 Cuma &ünü saat ıs de Viliyet Daimi Encüme
ni odaamda npdacaktır. 

4 - Ebilıme dosyası evrakı "5,, lira mukabilinde Kon7a Nafıa Mü
dürlüiünden alınabilir. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanında intUtm fenni cihetlerini de
ruhte e7leditiae: dair bir mühendisin taahhütnamesini bulandaracaldardır. 

6 - Taliplerin kayıtlı bulundukları Ticaret Odası vesikasiyle ihale
mn en u iiç ıiin evvel ıimdiye kadar yapmııı oldukları işleri ve bunların 
bedellerini cösterir evraklarile Konya VilAyet makamına müracaat etmeli 
suretiyle alacalcları ehliyet vesikasmı havi olmak ilzee 2490 sayılı kanu
nun tarif ettifi ıekilde hazrrhyacakları teklif mektuplarını vaktinde Vi
lbet Daimi Encümeni Riyasetine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ve-
ya taahhütlil olarak ıöndenneleri lizımdır. "70,. 

Taksim meydanına konulmak üzere aatm almacak 3 adet oparlör ve te
ferruatı açık elrıiltmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 1S26 lira ve ilk temi
natı 114 lira 45 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Mlidürlüiü Kale
minde ıörülebilir. İhale 31/1/941 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin illı: teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ı 
ait Ticaret Oda11 vesikalarile ihale günü muayyen saatte da.imi Encümende 1 
buhınmalan. (2S7) 

1 - ' Q 

Lira ---
1 2000 = 2000-
3 1000 = 3000.-
z 750 - ıs o o--
' 500 - 2000.-
8 Z50 - 2000-

35 100 - 3500-
80 50 - 4000-

300 zo = juOO-
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' 
Türkiye iş Bankasına para yatırmakla 

yalm2 para biriktirmiş olmaz, ayni za. 
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Kqldeter ı 4 tubat. 1 Ma· ıı Kumbaralı we kumbaraaaı 
, Al 1 lıdnoltet- heaapıarında en u elll il• 

~-. uetoe. ,.. bulunanlar ıcur11ye 
rlll tarlhlwlnda ppılar dal'ıll ecllllrl•. 

istanbul ~evazım Amirliğinden Verilen: . 

Harici Askeri . Kıta ah ilanları 

Aıaiıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksıltmelerı bızalarında yazılı gun 
~aat ve mahallerdeki askeri ııatm alma komisyonlarında yapılacaktır. Talip
lerin kanuni veıı.ikalarile teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel 
ait olduiu komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 

~insi. Mikdarı Tutnn TeminaL İhale gün, saat ve mahalli. 
Kilo Lira Lira 

Sade yağı. 
Pirinç. 
\rı.,a, 

54.000 
47,000 

500,000 

89,100 
21,150 
31,250 

* 
Beher kilosuna 4 kuruş tahmin e

'Flen 3000 ton baba samanı pazar
lıkla satm almacaktır SOO zer ton
dan a:,afı olmamak ve Ankara İstas
vonunda vagonlara teslim şartil" ay

rı ayrı taliplerden alınabilir soon •o 
nun teminatı 8000 lira 500 tonun re 
mınatJ 3375 liradır. Pazarlığı 6/1 /941 
den itibaren herglin saat 14 de An
kara-ta Lv Amirliği satın alma ko
misy•'nıında yapılacaktır Şartnamesi 
lcomisyooda göriilür. 

11714) (12574) 

• 
Muayyen günde talibi zuhur etrnl

yen müteahhit nam ve hesabına bir 
hav:ı hastahapesi inşaatının geri ka
lan noksan kısmı tamamlattınlmak ü
::ere pazarlıkla ihaleye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 413,082 Ura 6 ku
ruş olup ilk teminat 20,274 liradır. 
Pazarlılh 24 - 1 - 941 Cuma günU sa
at 10 da Ankarada Hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır İdari ve 
fennJ şar.namesi ke~if ve diğer tefer
rliatı 20 lira 66 kurus mukabilinde 
her gün öğleden sonra komisyondan 
alınabilir. İhaleye gireceklerin Hava 
İnşaat ~besinden vesika nlmalan Uı
zımdır. İsteklilerin temlnatlarile bel
li saatte komisyonda bulunmaları. 

(1728) (80) 

• 
50 ton gaz yafı pazarlıkla satın alı

r.acaktır. İhalesi 27/1/941 günü saat 
10 da Erzurumda askeri satın alma 
komisyonunda ;yapılacaktır. Tahmin 
tutarı 17,500 lira kati teminatı 2625 

6682 
1487 
234'.. 

* 

29-1-941 16 Muğla. 
30-1-941 16 Muğla. 

20-1-941 15 Yozgat. 
'1732) (84) 

--· 
Jıradır. Taliplerin belli va'kitte ko-
misyona gelmeleri. (1766-24S) 

• 
4000 ton buğday öğütmesi kapah 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
bedeli 108,000 lira ilk teminatı 8100 
liradır. İhalesi 31/1/941 Cuma günU 
saat 15 de Afrıda askeri satın alma 
kom"syonunda yapılacaktır. Şartname
ııi komisyonda görülür. Taliplerin ka
nuni vesikalarile teklif mektuplarını ı 
ıhale saatinden bir saat evvel kornisyo- ı 
na vermeleri. (1758-237) 

Ordu tipi ve mev~ut numunesine gö-1 
re 148 er binek eğer takımı kapalı 1 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
31/1/941 gunli saat ıs de Merzifonda 
askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Muhammen bedeli 12,876 lira 
ilk teminatı 96S lira 70 kuruştur. Nli
mune ve şartnamesi komisyonda görü
lür. Taliplerin kanuni vesikalarile tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(1764-243) 

• 

(1760-239) 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
lP kuruş 75 santim olan 7S ton Bulgur 
çuvallı ve pazarlıkla satın alınacaktır 
15 tondan aşağı olmamak üzere b• 
miktara mahsuben alınır. 75 tonun te
minatı 2138 lira, ıs tonun teminatı 428 
lıradır. Pazarlığı 3/2/941 clinli saat 11 
de Ankarada Lv. Amirliii ıatm alma 
komisyonunda yapılacaktır Taliplerin 

1 

belli vakitte komisyona gelmeleri. 

~~~~~~~~~~~~~~~~-

~ ............... iDii .............................. , 

Tasfiye Halinde 

Ki~eçlik Kömür Madenleri 
TürkAnonim Şirketinden : 

Şirketimiz 1/1/941 tarihinden itibaren tasfiye haline gir
miş ve tasfiye merkez.i olarak: (İstanbulda Galatada Per embe 
Pnzannda iş Handaki dairei mahsusa) tesbit olunmuş ve tasfiye 
ınemurlan da fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret sicili
ne tescil olunan salıihiyetlerile faaliyete geçmişlerdir. 

, 3867 sayılı kanunun Şirketimiz ocakları hakkında da tat
biki üzerine, Şirketimiz memur ve müstahdemleri, .Zonguldak
ta (Mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi) ne devro
lunmuşlardır. 

Yukanda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muamelat 
ve tasarrufatta, salahiyetli tasfiye memurlarına ait imza sirkü
leri, alakalılara tevdi ve tevzi olunmuştur. 

Binaenaleyh, Bundan böyle Şirketimiz namına münhası
ran bu sirkiilerdeki salahivetler dairesinde ve gösterilen imza
larla muamele ve tasarruflarda bulunulması icap edeceği ilan 
olunur. ' 

Tasfiye Halinde 

Kireçlik Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

1 - Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan olunmuş 
bulunan 27/12/940 tarihli fevkalade hey'eti umumiye kararile 
kat'ı muamelat, fesih ,.e tasfiyeye karar vermiş bulunmaktadır. 

Z - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve 
hükmi eşhasm, işbu ilanın üçüncii defa neşrinden itibaren bir 
sene içinde, tasfiye halinde bulunan (Kireçlik Kömiir Madenleri 
T. A. Ş.) nin, İstanbulda Galatada Per~embe Pazarında (İş Han) 
daki dairei mahsusada bulunan Tasfiye Merkezine müracaatla, 
alacaklannı talep eylemeleri, aksi halde bir guna mesuliyet ka
bul olunmıvat'ıtİ!l H8n olunnr ' , 

M. M. VekCiletinden: 
Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin 

Her Üç Sınıfına Talebe Alınıyor. 
t - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç smrfma 1 Mart 941 

de batlıyacak olan yeni ders devresi için maarif liselerinden nakil surettir 
tlebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin • Türk ırlrından olması, sıhhi muayenede nl· 
lam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduiu takdirde yapılacak aec;
me ıınavrnda kazanması ve kendi okullarında bu sene aldıkları ilk kanaat 
notlarının derecesi iyi olması tartur. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler. her ne sebeple oluna olsun yaşını bil· 
~lltmüı ve7a küçültmü' olanlar, yaşlan, boylan ve ağırlıkları askeri liseler 
talimatındı nulı hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

4 - a. 1&ttları taııyan isteklılerin bulunduklan yerlerin askerlik ea
belerlndtn dilet kaydukabal şartlarile müracaat yollannı öğrenmeleri vr 
buna cöre de kaydukabul kAğıtlarmı haurlıyarak 20/11 Kanun/9h den iti 
baren askerlik ~ubeleri yoluyla bu kağıtları gırmek istedikleri okullar 
gondermeleri ve okulların bulunduğu )'erlerde bulunan ısteklilerın de yım 
20/11.Klnun/941 den itibaren doğruca okul mildürlüklerine müracaatlar 
din olunur. "1679 - "12114., 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Fakültemizin radyoloji, Fizikoterapi enstitülerile Urotoji, Kulak - Bo

iaz - Burun, Deri - Firenci ft ıöz hastalıklan kliniklerinde açık asistan
lıklar vardır. Arzu edenlerin Tıp Fakultesi Dekanlığına gelmeleri, (169) 

~ ...................................... . 
Tasfiye Halinde 

Maden Kömürü İşleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz 1/1/941 tarihinden itibaren tasfiye haline gir
miş ve tasfiye merkezi olarak: dstanbulda Galatada Perşembe 
Pnzarında İş Handaki dairei mahsusa) tesbit olunmuş ve tao;fiye 
memurlım da fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret sicili
ne tesci) olunan salahiyetlerile faaliyete geçmişlerdir. 

3867 sayılı kanunun Şirketimiz ocakları hakkında da tat
biki üzerine, Şirketimiz memur ve miistahdemleri, Zonguldak
ta (Mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri 1 letmesi) ne devro
l un muşlardır. 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muamelat 
,.e tasarrufatta, salahiyetli tasfiye memurlarına ait imza sirkü
leri, alôkalılara tevdi ve te\'Zi olunmuştur. 

Binaenaleyh, Bundan Löyle Şirketimiz namına miinhası
ran hu sirkülerdeki salahiyetler dairesinde ,.e gösterilen imza
larla muamele ve tasarruflarda bulunulması icap edeceği ilan 
olunur. 

Tasfiye Halinde 

Maden Kömürü işleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

1 - Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan olunmuş 
bulunan 25/12/940 tarihli fevkaliide hey'eti umumiye kararile 
kat'ı muamelat, fesih ve tasfiyeye karar ''ermiş bulunmaktadır. 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve 
hükmi eşhasın, işbu ilanın üçüncü defa neşrinden itibaren bir 
sene içinde, tasfiye halinde bulunan (Maden Kiimürü İşleri 
T. A. Ş.) nin, lstanbulda Galatada Perşembe Pazarında (İs Han) 
daki dairei mahsusada hulunan Tasfiye Merkezine müracaatla, 
alacaklarını tal~p eylemeleri, aksi halde bir gfına mesuliyet ka
bul olunmıyacağı ilan olunur. , 

Dinamik bir güzelliğP. 
ma!ik.iyetinizin 

6 Sebebi 
1 - 10 cnzip renk, hepsi 

---------------------------.... son Paris modası, bunlan ku nun ortasındaki delikten göre 
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Pravantoryom ve Sanatoryom Direktörlüğünden: 
Tahmin İlk 
Bedeli Teminat 

Lira Kf3. Kuruş S. 

7226 86 5451 00 

Eksiltmenin 

Tarihi Saati Gün Clnst 

20-1-41 

lirsinız. 

2 - Evvelce mümkün oldu 
zannedilmıy en daha ince ve d 
ha hafif Bu pudra "Havalan 
nlmış,, tır. 

3 - Yeni nefis bir koku, ade 
I<'ransnnın l\Iidı havali:sındeki ç 
çeklerin koKusunu hıs::ıetmış ol 
cnksınız. 

4 - Bütün gün sabit kalır . 
ra terkibinde "Krema lıopüğ 
vardır. 

5 - Gtizel "Finimat., , çiin 
ne rüzgar ve yagmurdan, ne 
fazla terlemeden katiyen müt 
essir olmaz. 

6 - Gayet kıymetli yeni 
zarif "Büyük Model,, kutular. 

14.30 Pazartesj Sanatoryum çamaşır ku
rutma dolabına serpan-
tin radyator yapılması ,_ . 

977 62 7482 00 20-1-41 15 Pazartesi Sanatoryum kür yerle- 1 Doktor A. l.'manuelidis 
rlne yapılması lcnp eden ı 
perde tesisatı Sır1>:ccıdcki muayenehaneslnlr .. · · · · ı ıstım n" dolayısıle ayni sırad 

Muessesemızın Sanatoryum kısmı çamaşır kurutma dolabı serpantın Me kez Lokantası Ozerln k· 
radyotorü ile yine ayni bina kür yerleri perde tesisatının demir aksamı yu- '5 1 

e na 
karıda yazılı tarihte açık eksiltmeye konmuştur. ._ .. e m sir 

Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebecıliği binasında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Fenni ııartname müessese müdürlüğun~ 
müracaat ederek görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte ehliyet vesikaları, yeni sene Ticaret O
dası vesikası ve eksiltmeden bir saat evvel Muhasebe veznesine yatıracak
ları yukanda yazılı muvakkat teminat akçesi makbuzlariyle birlikte komis-
yona müracaat etmeleri. (124) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
ı Müceddet veya az kullanılmış bir adet Fort binek otomobili satın 

alınacaktır. 
2 Pazarlıkla eksiltmesi 17/1/941 Cuma günü saat 14 de Ycşilköy Ha-

va Mmtaka Depo Amirliii Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin teminatlarile birlikte yazılı gün ve saatte komisyona 

müracaatları. "230,, ,._ _____________ , 
Tasfiye Halinde 

Kilimli Kömür Madenleri ,-----~eJ 
Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz 1/1/941 tarihinden itibaren tasfiye haline gir· 
.niş ve tasfi~·e merkezi olarak: (İstanbulda Galatada Perşembr 
t'azarında İş Handaki dairei mahsusa) tesbit olunmuş ve tasfiy 
nemurları da fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret sicili 
ıe tescil olunan salahiyetlerile faaliyete geçmişlerdir. 

3867 sayılı kanunun Şirketimiz ocakları hakkında da tat 
biki üzerine, Şirketimiz memur \'e müstahdemleri, Zonguldak 
ta (Mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi) ne devr" 
unmuşlardar. 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muameıa 
"e tasarrufatta, salahiyetli tasfiye memurlarına ait imza sirki" 
leri, alakalılara tevdi ve tevzi olunmuştur. 

Binaenaleyh, Bundan böyle Şirketimiz namına münhası 
ran bu sirkülerdeki salahiyetler dairesinde ve gösterilen imza 
larla muamele ve tasarruflarda bulunulması icap edeceği ilfn 
olunur. 

Tasfiye Halinde 

Kilimli Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

1 - Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan olunmus 
bulunan 24/12/940 tarihli fevkalade hey'eti umumiye kararile 
at'ı muamelat, fesih ve tasfiyeye kamr vermiş bulunmaktadır. 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve 
hükmi eşhasın, işbu ilanın üçiincU defa neşrinden itibaren bir 
ene içinde, tasfiye halinde bulunan (Kilimli Kömiir Madenleri 

T. A. Ş.) nin, lstanbulda Galatada Perşembe Pazarında (İş Han) 
daki dairei mahsusada bulunan Tasfiye Merkezine müracaatla 
alacaklarını talep eyler.ıeleri, aksi halde bir giına mesuliyct ka· 
bul olunmıyacağ'ı Han olunur. ' , ... _... 

TAN Gazetesi 

Han Fiyatları 
Krt -Başlık maktu olarak 150 

1 ilıcı sayfa Btıtılimi 500 
2 ,, • • 
4 ,, ,, 
5,,,, ,, 
ilan sayfasında,, 
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