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~lmanyanın 
Bulgaristandan 
Geçmesi 
ihtimali 

Profesyonel ve 
Amatör Soorcu 
Aıırd Edilecek 

Hitler İle 
Mussolini 
Buluşuyor 

Mülakatın 24 Saat 

Zarfında Vukuuna 
intizar Edilmektedir 

Bugür.e kadar Bulgaristan Kralı 
\rt: nükümeti Almanyanın tazyiki
rıc boy\11' eğmemişler ve boyun 
eğmiyecE:kleri.ni ıöstermişlerdir. 
Bulgı:ı.ristan hilktimetinlıı bu ka
rar. arkasında bütün Balkanlar 
\re Türkıye vardır. Çünkü, Alman
Y<a B.ılkanlara cebren girdiği gün 
lfarşısında bütün Balkan blokunu 
bulabilir. 

Genel O;rektör "Beden Terbiyesi 
Ve Sporu Bir Maişet ve Menfaat 
Vasıtası Olarak Bırakmıyacağız11 Diyor 

Tahminlere Göre 

M. Zekeriya SERTEL 

A lmanyayı harbi Balkanlara 
sirayet ettirmekten içti

tlaba mecbur eden dört sebep var
dı: 

1 - Hitler, iki cephede birden 
harbetmemeyi prensip olarak ka
bul etmişti. 

2 - İngiliz ablokasmın tesiri
lıi azaltmak için Balkanların ik
tisadi yardımına ihtiyaç vardı. 
Salkanlardan azami derecede is
tifade edebilmek için Almanya 
bu sahanın harpten uzak kalma
Sl?ıda menfaattardı. 

F 

Bu Konferansta 
ltalyaya Yapılacak 

Yardım Görüıülecek 
Bem, 19 (A.A.) - .Havas Is

viçre gazetelerine göre, Hitler, 
meçhul bir semte müteveccihen 
Berlinden hareket etmiştir. Iyi 
haber alan bir menba, Mussolini'
nin de Roma'da bulunmadığım 
bildirmektedir. 

· 3 - Balkanlarda başlryacak as
keri hareketler Sovyet Rusya ve 
'l'ürkiyeyi lakayt bırakamaz ve 
bu yüzden birçok yeni ihtilatlara 
Yol açabilirdi. 

4 - İtalya Akdenizde İngiliz
leri meşgul edebildiği müddetçe 
zaten harbi Balbnlara sirayet et
tirmekte bir fayda yoktu. 

Beden terbiyesi istişare heyetinin son toplantılanndan biri 

M üldkata dair tahminler 
Londra, 19 (A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: Suııday 
Dıspatsh gazetesi, birinci sayfa
sında büyük bir manşetle "ltal
yanın husufu" nu bildiriyor ve 
şu haberi veriyor: 

Amerikan ordusu için imal e-di len yeni tipte bir tayyarP. motö riinün tecrübesi yapılıyor J 

Bu sebeple Balkanlar şimdiye 
kadar harp sahnesi olmaktan kur
tulmuş, Almanya Balkanlara in
lnekten çekinmişti. 

* * B ugün bütün bu unsurlar 
hala aynen mevcuttur. 

Buna rağmen Almanyanın Ro
ltıanvada asker biriktirdi~ Bul
~aristan üzerinden Yunanistana 
~eçmek istedi~i. bu suretle harbi 
Balkanlara sirayet ettirece2i hak
ltında rivayetler dolaşmıya başla
!tıış bulunuyor. 

A 1manya, B.Dtanlar tN.ıık~
i noktai nazannı de~istirmiş mi

dir? Hakikaten harbi Balkanlara 
ltrayet ettirmek niyetinde midir? 

Akdenizde ve Yunanistanda 
ltalyanm aczi Almanyayı mütte
fikinin yardımına koşmıya mec
bur bırakmıştır. Bu yardnn. Si
l'ilyada Alman tayyarelerinin fa
llliyete geçmesile fiil sahasına 
'ecmis bulunuyor. 

Fakat bu yardım kafi deRildir. 
~lmanya Akdenizde İngiliz haki
ltıiyetine kuvvetli bir darbe vura
bilmek için Yunan üslerine muh-

. 1ııctır. Sicilyada yerleşmek Sarki 
.\kdenizi kontrole kAfi değildir. 
lfaıbuki İngiliz donanması. bil
hassa Yunanistan harbe girdik
ten sonra, $arki Akdenizde Yu-

.-. !lan adalannı birer deniz üssü ha
lirıde kullanmak suretile. fevka
l&de kuvvetlenmiştir. İngiliz do
lıınmasmı bu üslerden mahrum 
edebilmek icin Yunanistanm iş
~ali lazımdır. İtalya. tek başına 
bu işi başaramamış. Arnavutluk
ta müdafaa vaziyetine düşmiye 
bıecbur kalmıştır. Almanya, İtal
)an - Yunan harbinin bu suretle 
ti.irüncemede kalmasına daha faz
la tahammül edemez. 

Fakat Almanya Yunanistana 
ll1ısıl geçebilir? Yu~oslavya bita
l'a.flıktan aynlıp Mihvere iltihak 
etrn~vor. Yugoslavyanın mukave
~etini göze alarak cebren Yugos-
4ttır topraklarına girmek yeni bir 
~bi intac edebilir. Halbuki A1-
~anv3 bövle bir harbe taraftar 
"eRildir. 
,... Yunanlstana giden ikinci yol 
~ulllaristandan ~eçer. Bulgaris-
11&n bir taarruza karşı fazla muka
~eınte muktedir de~ildir. Zaten 
Uttısaden Berline ba~lı olan Bul
"1istanı kandırmak mümkün
dür. İşte bu ümit ile Hitler evvela 
~Ulgar Kralını iknaa çalıştı. mu
~affak olamadı . Son ~nlertte 
~~lgar Başvekili Salzburg'd• 
<'-lbbentrop'la RÖrüştü. fakat y> 
~ müsbet bir netice elde edem• 
"ilet-. 
Şimdi Alman matbuatının Bul

~lriştana karşı şöyle bir lisan 
"'bllsınd•2ını Rörüyoruz: 
la ''Biz Balkanlarda harp yapmak 
~ivoruz. Maksadımız ne Bul· 

:!ti!llt~nı. ne Yu;:oslavyavt hatta 
it de Yunanistanı istrAldir. Bb 
~kıtnlarla ekonomik milna"le-
tt le,.imizi sulh icinde inkisaf et· 

Ankara, 19 (Tari muhabirin
den) - Beden Terbiyesi Genei 
Direktörü General Cemil faııer
in verdiği bayanata nazarım, ya
kında bir "amatörlük ve t)rofos
yonellik" talimatnamesi neşredi
lecektir. Bu talimatnamenin çık. 
ması ile beraber menfaat nm!uı
bilinde spor yapanlar ve menfaat 
temini için mütemadiven klüp 
değiştirenlerle bakı.ki amat·Jrler 
l:.frbirlerinden tamcımen ay,·ı!a
cektır. Genel D tc>dörhık \> za
maru l adar geçec ~\ miJClriet i~in· 
de Maronların yani gizli profes
yonellerin istediği vakit hiçbir 

vakit kayde tabi olmaden klüp Hitler, istiladan evvel bir hü
değiştirmelerini bililtizam ser- cum plinı vücude getirmek üze
best bırakmıştır. Bu suretle hem re, Mussolini'ye kendisine Al· 
faal sporcuların hakiki karakteri manyada müliki olmasını emret
tesbit edilecek, hem de klüp1'r miştir. Sanıldığına göre, mülakat, 
kendilerine içten bağlı olanlarla bu 24 saat zarfında ya Münih'te 
olmıyanları anlıyabileceklerdir. veyahut Salzburg'da vukua gele-

Genei Direktör bu beyanatın- c~ktir .. Mussol.ini'~ Alman~~ya 
da: "-Beden terbiyesi ve sporu g.ıtmes~ ~e .H~tler. m Italy~ uz: 
bir maişet ve bir menfaat vası- ~':11~e~ı hikınuyetın~. genışledı: 
tası olarak bırakmıyacağız. Ama- g~ hU: k~rre daha gosteren yenı 
.. bır delildır. Yapılacak bu kon-

tor va!ıflı sporcular, muhtelif feransta, her şeyden evvel, Al
teş~kkuller arasında mezat .. malı manyanın Italyaya Arnavutlukta 
h~~den kurtarılacaklardır de- ve şimali Afrikada yardımı mev-
mıştır. zuu bahsolacaktır. 

MUmtvi BiR KARAR 
Sunday Dispatch'm diplomatik 

m~iri dp y~~ j()yle de
mektedir: 

"Hitler'ln planı, Ingilterenhı 
istilisından evvel Ingiliiıeri Ak· 
denizde mağltip etmeği .istih<W 
eylemektedir. Alman tayyareleri
nin Sicilyaya yerleşmesi, Akde
nizi ikiye bölerek Ingiliz filosunu 
şarki Akdenize gitmekten meney
lemek hususunda Hitler'in eski 
hülyasını c11.nlandırmaktad.ır. Bu
nun diğer bir hedefi de Yunanis
tam abloka etmektir. 

Roosevelt'in hattı harekt:!ti kar

Yeni Y apıl·an Binaların 
Kira Bedelleri Tarife 
İle Tesbit Edilecek 

şısında pşıran Hitler, Amerika
rarname ile doğrudan doğruya nın müttefiklere yardımının en 
kendisi tayin edecek ve her gay- ı yübek haddini bulmasından ev
ri menkul sahibi bu tarüeye gö - vel Ingiltereyi ezmek için büyük 
re hareket etmek mecburiyetin- bir gayret sarfetmek lüzumunu 

nnkara, 19 (Tan muhabiri bil
diriyor) - Milli korunma kanu
nunun 30 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası hükümlerine göre kira be
dellerinin arttırılmaması ve arttı
ranlar hakkında takibat yapılma
sı mevzuu etrafındaki esaslara 
zeylolarak Koordinasyon heyeti 
yeni bir karar almak üzeredir. 

Yeni yapılan apartıman, bina, 
dükkap. ve sairenin kira bedelle
rinin tayininde fahiş bir fiyat is
tenmemesi için Koordinasyon 
heyeti bu kira bedellerini bir k~ 

de kalacaktır. hissetmektedir. 
Koordinasyon umumi katipliği .. s~ndar Chronicle gazetesi. de 

Koordinasyon heyetine bu mak- j buyük hı; man~t altında, Hıt~e~ 
satla bir teklif yapmıştır. Onii- I- Mussolıni ~ülikatı. haberını 

.. . .. vermekte ve bır Amerikan men-
muzdeki ~lerde hukuk~~lar- ı bamdan bildirildiğine göre bu 
dan ve beledıyecilerden murek- 1 mülil:ata "bazı Fransız askeri 
kep bir heyet toplanarak bu ka- şefleri" nin de işt;rak edeceğini 
rarname esaslarını tayin ve tes- söylenmektedir. Mih'Verin deniz 
bit işi ile meşgul olacaktır. (Sonu: Sa 5; SU 2) 

'---------------------------·-------------·--·---------- Habeşista~da 

Yeni Bir Ordu 
Hazırlandı . 

Lig Haclilrlnda 
Beşiktaş Süleymaniyeyi, Vefa 

da Beykozu Mağlup Etti 
lngilizler, Huduttan 

Gec;erek Kabilelere 
Silah Tevzi Ettiler 
Kahire, 19 (A.A.) - AzimkAr 

ve becerikli İngiliz subay ve er
leri, Habeşistan hudutlanndan 
600 kilometre daha içeride, İtal
yan mütecavize karşı Habeş va
tanperverlerinin mukavemetini 
tanzim etmekte ve Habeş ordusu 

M. Petain 
Laval İle 
Görüştü 

istifaya Sebep Olar 
Suitef ehhümler 

Ortadan Kaldırıldı 

Yehl lir lıblrlil 
Mareşal F _tain 

Maltaya 
Yapılan 
Akınlar 

lngiliz Avcıları 5 

Alman Bombardıman 
Tayyaresi Düşürdü 

Manı Sahillerinde 

Fransız ve Alman Ağır 1 ı 
S . M·· .11 . Wandel WiHkie ı 
anayı umessı erı . 

1 

Avrupaya 

iki Taraf Arasmda 

Şiddetli Bir T opc;u 
Düellosu Oldu Temasa Baıladılar 

Vı.chy, 19 (A.A.) _ "Havas" Hareket Ediyor Valetta, 19 (A.A.) - .. Malt 
Re~en tebli~ edildiğine J{Öre, Nevyork, 19 (A.A.) - Wendell Reuter: Cumartesi günü öğled 
mAreşal Petain dün Laval ile bu- Willkie, Ingiltereye hareket et- sonra birbir.ni ta.kibeden dalg 
lusmuştur. Bu görüşme esnasın- meden evv.el tayyare ile .Vaşıng-1 lar halinde düşman tayyarele 
da, Laval'in istifa ettiği 13 birin- ton'a gitmiştir. Gazeteciler. tarafından Malta'ya yapılan y 
cikiinun hadiselerini intaç eden Wıllkie'den kendisinin Amerika ni bir taarruz esnasında Mal 
suitefehhümler ortadan kalkmış- Birleşik devletlerinin Ingiltere nm müdafaa tayyareleri son m 
tır. nezdindeki büyük elçiliğe. tayin vaffakiyetlerine beş pike tayy 

Hükumet mahfilleri, Petain • edilmesi mümkün olup olmadığı- resi daha ilave etmişlerdir . 
Lava! ııörüşmesi hakkında hiç nı sormuşlardır. Willkie, "'bu Resmi tebliğde bildir ldiğ" 
bir tefsirde bulunmamaktadır. (Sonu: Sa ~ Sü 4J (Sonu: Sa 5: Sü 1) 
fakat iyi haber alan mahfiller, 
bu görüşmenin yakında siyasi ak 
sülamelleri olaca~ıni söylemek
tedır. Görüşme, Allier eyaletin
de bir şatoda vukua gelmiştir. .. 

Paris. 19 (A.A.} - D. N. B. 
Petain - Laval ı;?örüsmesinden 
sonra. maresal husust trenle Vi
chy've Laval de otomobille Pa
rl'le dnnmHstür. 

Almanya ile iıbirliğl 
Vich. 19 (A.A.) - ''Havas" 

Bir ekonomik anlaşma akdi icin. 
Pariste Fransız ve Alınan dır 
metalürii endüstrileri mümessil
leri arasında görüsmelere baslan 
mıstır Alman ve Fransız endüs
trilerinin üzerinde müsterek 
rrıenfaatleri bulunan bütün mes
eleıE"re samil bulunan bu müza
kerelerin hedefi. ezcümle siparis 
lerin tevzii ic:i il~ iptidai ~dde-

fSonu. Sa 5: Su 6ı 

Beıiktaı Cinayeti 
Failleri Yakalandı 

Ve Tevkif Edildi 

c-s-öNLE~R~.§ .. ~~ E R K E N ) 

Harabenin Son Günlerı 
Yazan: Refik Halid 

Burası neresidir? Tasviri için ne Arap lisamnın ismi tafdll't 
ne Farisinin vasfı terkibi'leri, ne Tfirkçemizin tok, k 

sert kelimeleri kifayet edemiyen bu müthiş, dehhaş, isabhı 
insanın dizbağlannı (Öztip sırtında Boğaziçi anaforlan esti 
bina nedir? Montekristo romanındaki İf zındanı o mudur? Yo 
Catherine de Medicis'nin aşıkl~nnı hançerlediif kanlı şato önU 
de miyiz? (Paris esran) nda haydut Metrdekol ve kocakan Laşu 
bu izbede mi yaşarlardı? Yoksa Bastille buraya mı nakledilmişf 
Arka tarafında Venedik'in mf'Şhur (İç çekenler köprttstiJ mil v 
dır, yahut Eskisaray'dan günahsız eariyeltt çuvala konup dirf d 
onun nhtımıJHlan mı denize fırlatılırdı? Belki efe çocuklul'umuz 
seyrettiifmiz (Karadeğirmen cinayeti) bu yerde işlenmiştir; zal 
Borgia'lar burada otururlardı... Bakmafa gözüm varmıyor: 
kasvetli. ne çirkin, ne iğrenç, ne llnetleme yerdir burası! 

Önünden geçerken hem kamksadığımız. hem de ~l'nenip 
me korkusile baş kaldıramadığımız bu bina -en acaihi o ki
yoğlunun göbelinde, günde birkaç yüz bin 'kişinin geçidinde, 
yontar değer eşya teşhir edilen lüks mağazalann sırasındadır. 
vaları döküktür; pençereleri camsız, kapısı öriilü. tavanları çök 
içi karanlık ve esrar doludur. Antresinde bacaklannı kavbemis 
biçare satıcı, karayele karşı mum yakıp iki deste kartpo~ta1 finil 
derdine yanmaktadır. Biz kanıksamışızdır; fakat bir ecnebi i 
en korkunç hayallere, ihtimallere. masallara. kabuslara yol a 
parmak ısırtan ve hayretinden küçilk dilini, yahut ta yapma di 
yutturan bina odur! 

İşte, daha nice ~öze batmaz, tiksinti ve ü.,,erme vermez hin 
himmet ıörüp hik ile yeksin edilir, şehir ferahlarken vıllard 
beri İstanbul belediyesi, Maarif ve İktisat Vekaletleri, Siimer 
müessesesi arasında alınıp satılması. yıkılıp acı1ma51 k~nuş 
ve hali bir türlü uyuşulamryan batakhane df' odur! 

l'nıek istiyoruz. Ne Sovyet Rus· 
~Yı rencide edecek bir harekette 
~!lunmak nh·etindeyiz. ne de 
'"UJ'klvevi rah~tsız etmek. Biz sa- Dün lig maçlanna yalnıız ~e-
~e Akdenizde İngiliz~eJı!r. "*'" ref stadında devam ~lmiş!i.~. 
""'lmek i(in Yunani~ta bir.ı, Vefa B~yk~zu 5-1, Beşıktaş su
"kını deniz üslerine mW,.tacız. O· ~manıyeyı 6-1, .A~tuntuğ ~~p
~l'• gitmek için sizden yol isti- kipıyı 1.0 yenmıştır. Atletızım 

koşusunda birinci kategoride Be
-şiktaş, ikinci kategoride de Eyüp 

mükellefleri birinci gelmişlerdir. 

Dünkü spor hareketlerinin tafsi· 
latı dönlüııcü sayfamızdadır. . 

na yeni silahların kullanılmasını Bundan on gün kadar evvel 
öğretmektedir. Hepsi yerli örf Beşiktaşta bir cinayet olmuş ve 
ve adetleri ve mahalli dilleri pek Tevfik adında birisi bıçakla muh
iyi bilen bu İngilizler, öğrenildi- 'telif yerleJ'inden yaralanmak sq 
~ine P,Öre, katırlar sırtında dal retilE' öldürülmüştü. 
patikalanndan geçirilen mühim V!lkayı müteakıp katiller kaç
miktarda si18hlarla beraber tem- mış ve işe müddeiumumi muavi
muz bidayetinde Habeşistan hu- ni Ziya Yaz~an el koymuştu. 
dudunu ~ecmişlerdir. Heyet, Ha- Biri 16 yaşında Cevdet ve di
beşistanın kız~ ~e'1 ve hattı ıteri de ondan bir iki yaş büvük 
üsttıva ya~urlan altında dallık tlhami olduAu anlaşılan katiller 
ve ormanlıklarda haftalarca sü- dün yakalanmışlardır. Cevdet 
ren bir seyahatten sonra, budu- dün yapılan isticvapta suçu şöyle 
dun 600 ili 800 kilometre ötesin- itiraf etmistir: 

Geceleri azman farelerin koşuıtuiu, yarasalann U(u.stuiu. 
lan1ann silrünilp çıyanlann ka:vnattıJI. örilmc@k1erln at ku 
~inekleri sa1landırdıiJ. solucanlann tesbih b&eklerine "anhn 
lerin kırkavaklar sırtında "montaynrUs" safasına çıktıl'f, hii 
ne kadar iğrenç, murdar. (irkin haşarat vana hepsinin bir a 
Beyoflu barlanna, gazinolarına, lokantalanna karşı fingattığ 
yüzler karası yer, resmi muamelelerin bitmesine intizaren i 
geçiken menfur bir katil aıibi "çıkmadık canda ümit vardır" d" 
karşımızda sırıtıyor! ·· .a 'inlığının tertip ettiği Sakarya 

de umumi karargahına varmıştır "-O akl!lam Tevfik bizi evine 
Seyaha~. dü!mlan tavyareciler ta davet etti. Gec vakte kadar şarap 

(Sonu: Sa 5j SU~)'- (Sonu; Sa 5; Su 5)·· . . . 



Yazan: Alfred Fabre 

Hükumet 

Muhacereti 
Durdurdu 

Luce - Çeviren: Ulunay 

Ayın on dokuzunda muhace -
ret Lir hükumı!I; kararile durdu
ruldu. 

Herkes olduğu yerde duracak 
Res.m.i bir ses şöyle söylüyodu; 

- Büyük bir millet böyle sa
pır sapır yollara dökülmez! 

Bu müşkülatı geç anlıyorlar
------------ dı. Bir aydan fazladır mülteciler 
Bir i'.ln daha aeçU: Artık araba 
kalm:Jmıştı, Şoförler yollarına ya 
bisikletle devam ediyorlar, yahut 
t>enziruiz arabalarının ıo!ör mev
kUndcr; arabayı çeken atı idare 
ediyorlardı, Muhacereti durduran 
emirde şöyle deniliyordu: 11Bilyük 
bir millet böyle ıapır, ıapır yolla
ra dökülmez,,. 

orduyu rahatsız ediyorlar, benzi 
ni israf ediyorlar, iaşe meselesin 
de intizamı bozuyorlardı 

Daha bidayette makul düşü -
nenler onların bu suretle hem 
hükümete, hem de kendilerine 
zararlaM dokunmalarına mani 
olnumasını ileri sürdüler. Bu 
mantikt düşünce kıyamet kopar 

----·------- dı: 
- 31 

Belediye şimdiye kadar yaptığı 
fc.ıakarlıklardan bahsediyor ve 
insanların nankörlüğune levme
dıyor. 

Bu kafileler böyle önlerinden 
geçtikten sonra köylüler camid 
cısimler gibi duruyorlar. Gözleri 
şıınal cihetine dikilmiş, yeni bir 
musadcme gözlüyorlar. Günden 
gune yolun manzarası değişiyor. 
yol olan kırlara doğru ayrılan ve 
şehirlerin içinde kaybolan elli 
tane kollu bir nehre benziyordu. 
Ağır yürüyü§ünün verdiği kuv
vetle öne geçmek istiyen sabırsız.. 
lı.rı, menbaına doğru çikmak isti
yen delileri övütüyordu ... Fakat 
lı<cnzin yoksuzluğundan yolun 
kenarlarına terk edilen otomobil
lerin adedi gittikçe fazlalaşıyor
du. 

* * Ekmekten Kıymetli 

Vakit vakit bir benzin deposu 
biraz benzin kusuyor. O 

zaman bu ahalinin derhal etrafı
na toplanmasından farkediliyor
du. Toz içinde, sakallan uzamış 
şoförler ellerinde bir huni !le bir 
teneke olduğu halde susamış 
gozlerle tulumbaya bakıyorlardı: 
Benzin, hürriyet nazilerden kaça
bilmek, Fransız kalmak, velhasıl 
ekmekten daha kıymetli bir şey 
aemekti. 

Evvela fikirde olan bu nokta 
ruha tesir ediyor. Makinenin ız
tırabını insanlar daha ziyade ken
di bedenlerinde rissediyorlardı. 

Birçokları kendi arzularile du
ruyorlar ve daha ileri gitmeden 
v aıgeçiyorlardı. 

Böyle her taraftan itile kakıla 
kaçış yola çıkıldığına bile adamı 
pişman eder. 

Şayet yolda büyük bir nimet 
olarak bir oda. bir şilte bulunu
yorsa onlara sanlıruyordu. Kü
çiık bir vatan parçası gibi olan 
bu şilteye yapışan eller onu bı
rakmıyorlardı. 

Fakat, düşman dalına ilerli
yordu. 

Böyle yolun üstünde düşma
nın eline düşmek manasız olmı
yacak mıydı? O halden kaçmak
tan vazgeçecek olduktan sonra 
yerini yurdunu terketmek neye 
yarayacaktı? 

Bunu düşünmüşler gibi, kafile 
tekrar harekete geliyor ve her
kes birbirini takip ediyordu. Bel
ki ele felakette yalnız kalmaktan 
korkuluyordu. Bütün ıstırapla
ra rağmen bu yol ortaklı~ı artık 
vazgeçilemiyecek müsekkln bir 
kordiyal haline gelmişti. 
Ayın on altısında bu kaçaklar 

seli tersine gelen bir başka sel 
ile çarpışmıştı. Yukarıya doltru 
\·ıkan sel Loire ordusu ismini a
lan Flandres ordusu idi. İngilte
re Bretagne'dan bir inhiraf yapa
rak Dunkerque'den canlarını 
kurtaranlar yine vatanı ve cep
heyi bulmuşlar, fakat malzeme
lerini vr, bilhassa imanlarını kay
l:etmişlerdi. 

* * ,u ağlup edeceğiz: 

A rtık onlar için tecrübe ya
pılmıştı: Alman tefevvu

ku muhakkaktı; böyle olduktan 
sonra hemen bir mütareke ile 
tesbit etmek doıtru de~il miydi? 

Bu muhace~t kafilesi onları 
da böylp kendileri gibi paçavra
bra bürünmüş, silahsız, ilintisiz 
görünce yaslan daha ziyade ar
tıyordu. Bir başka nokta daha 
vardı: Ricatin başlangıcında as
kni kamyonların üzerinde şu 
cümle yazılmıştı: 
-Ma~lup edecejpz! 
Halbuki şimdi birbirini takip 

eden ricatların yazılan okunu -
yordu; 

Bekika, .Ardennes, Seine et 
Oise, Maine et Loire ... zaten kam 
yonun üzerinde yazacak başka 
yer kalmamıştı .... 

Bir gün daha geçti; Artık ara
balar kalmadı. Şöförler yollan
na va bisikletle devam ediyorlar 
yahut benzinsiz arabalarının şö
för mevkiinden arabayı çeken a
it idare ediyorlar. 

Med~niyet saati tersine işle 
yor. 

Ne demek? Müdafaasız biçare
leri düşmana mı teslim edelim? 
Memleket propaganda cereyanla 
rının elinde oyuncağa dönmüştü. 
Bir şeyden değil, Giraudoux'un 
ve Paris-Soirın icad ett!Ri umma 
cıdal" firar ediliyordu. Şimdi de 
can bahasına on vilayet geçildik 
ten sonra yolbaşlannda radyo
nun şu sözleri işitiliyordu: 

- Almanlar o kadar fena a -
damlar değil canım! Size bir kö
tülük yapmazlar, korkmayınız! 

İstihbarat Nezareti kurban et 
tiği adanılan şimdi böyle yan 
yolda bırakıyordu. 

* * Kaçaklar arasında: 

A rubalar durdurulabilir, fa-
kat bozgunluk bir günde 

durdurulmaz. $imdi herkes ya -
ya gidiyor Artık araba gürültüsü 
olmadıltı için ıssız kalan yoJlar 
esir edilmekten korkan ashker
esir edilmekten korkan asker
ler, teslihat yüzünden serbest bı 
rakılmış İspanyol ve Polonyalı 
amele gibi kaçaklarla dolu idi. 

Bütün bu perişan halk yorgun 
bacaklarını titreterek, çuval, 
bohca, torba. valizlerinin ai(ırlı
~ altında iki kat sürünüyorlar 
ve nihayet bir hendeğe yikılıyor
lardı. 

Askerler bölük, tabur, manga 
teskilAtına tabi olmuyorlardı. 
Yerlerini kendileri seciyorlar, 
d•ha dojtrusu yorgunluklarına 
göre arkadaş intihap ediyorlardı. 
Ayni yürüyüsü devam ettlrebi
lenler öbek öbek kümeler yap
mışlardı Fes, külah, kasket, milt 
Cer birbirine kansıyor, acaip 
renkli bir demet yapıyordu. A
rada mırıltı gibi bir korku rüz
garı esivor: 

- Fritz'ler geliyormuş. 
Bu heyecan kaçakların üze

rinde bir kırbaç tesiri vapıyor, 
onJan biraz koşt11r11vordu' 

( Arkası Var) 

Zehirler ve 

Zehirciler 

Dünkü gazetelerde büyük 
bir memnuniyetle oku

duğumuz bir haber vardı. Po
lis aiti kişilik bir eroinci şebe· 
kesi yakalamış Kaçakçıların ü
zerinde bulunan zehirın değeri 
yarun milyon lira kıymetınde 
imiş! Evvelki gün Beşinci Ceza 
Mahkemesi suçluları hem hapse 
hem de 107,772 lira para ceza. 
sına mahkfun etmiş. 

Oh ohun! 
ı Fakat ceza ne kadu ağır 

olursa olsun doyamıyoruz ki! 
insan kendini kaybediyor. Ken· 
dilerine refahlı bir hayat temin 
etmek upunda memleketimizin 
bilhassa gençli{ıine yani istikba
line musallat olan bu canavar
lar için orta kurunda olduğu 
gibi tüyleri ürpertecek işkence
ler temenni ediyor. 

insanlar az çok vis tabir "'11. 
len fena iptilalara diişk!lndür
ler. Mesela sigaradaki nikotin 
de bir zehirdir. Kahvedeki kafe
in de bir zehirdir. Fakat a(yıma, 
esrara, etere, kokaine benıer 
mi? 

Tütün, kahve, enfiye b~ttii 
rakı itidal ile kullanılırsa tabii 
ömüre tesir etmez. İnsan zevk 
aldığı bu iptilaları ölünceye ka
dar beraberinde süriikler. Fakat 
adları bile kulağıma yabancı ı:-c
Ien bu yeni çıkma zehirler kısa 
zamanda öbür dünyayı boyla. 
mak için en seri bir vasıta teş
kil ederler. 

* * Tütün tiryakiliği: 

Tütünün salasını en fazla 
süren Şarklılar oldııgun

da şüphe yoktur. Eskiden bii
yük konaklarda bağa, yasemın, 

kiraz çubuklar pırlantalı kak. 
malı kehribar başlıklaı:la çu· 
bukçu başının daire,inde dolap· 
!ara sıralanır. Oymalı lülelete 
"zUlfüvar" gibi saçak tlltünler 
basılırdı. Sedirlere uzamp, ntlas 
yastıklara dayanıp gözlerini 
süze süze bir çubuk telleudir
nıek biz Tiirklerden ba~ka hangi 

Amerikadan 
Getirtilecek 
Yeni Makineler 

Ziraat Vekaleti Bir 

Kısmını da Köylüye 

Tevzi Edecek 

TA 1' 

Münakalat Vekili 
Aydında da 

Tetkikler Yaptı 
Vekil, Tekrar lzmire Avdet Etti 

Bir Tramvay 
Yük Arabası 
İle Çarpıştı 
Tramvayda Bulunan 

Küçük Bir Çocuk 

Bacağından Yaralandı 
Ankara, 19 (Tan) - Amerika- Aydın, 19 (Tan muhabirın-

ya 3 milyon liralik ziraat makine. den) - Münakalat Vekili Cevdet 
ıi sipariş edilmesi etrafında bir Kerim Incedayı, yanındaki zevat
müddettenberi yapılmakta olan la birlikte Izmırden Çamlik istas
hazırlıklar ikmal edilm~§ ve ha- yonuna ve oradan da buraya gel
zırlanan kontura.tlar unzalan. ı mıştir. Vekil, istasyonda vali, ko
mıştır. Bu makıneler ar .. snıda mutan daire müdürleri p.ırti 
ekme, biçer, döğer, harman nıa- erknı ~e halk tarafından' ıtarşı
kineleriyle traktörler ve mibzer- lanmıştır. 

nakaliıt Vekili şerefine bir öğle Vatman Cemil Çarpar'ın.idare. 
Zl) afeti vermiştir. Ziyafette vali, sindekı tramvay arabasiyle sürü
belediye ve parti reislerıyle hü- cü Hasan Kayda'nın 2558 numa
kümet erkanı bulunmuştur. Bu ralı yük arabası arasında Orta
arada, parti reisi Edhem Mendres köyde bir çarpışma olmuştur. 
kısa bir hitabede bulunarak, Ay-• Her ikisi de ehemmiyetli 
dınlıların, şehirlerini ziyarete ge. surette hasara uğr:ıdıktan 
len munakale vekiline seliim ve başka tramvay y o 1 c ıı -

d
ler mMühkhn 

1
bir byekek(i~ tutmakt11- Münakalat vekili, karşılaınağa 

saygılarını bildirmiştir. !arından 12 yaşında Ayten Çamer 
bacağından ağırca yaralanmış
tır. Yaralı Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmış, tahkikata başlanmış
tır. 

ır. a ıne er u . ~ zamanı- gelenlere teşekkür ettikten •oı.ra Cevdet Kerim Incedayı, ceva
na kadar memleketunıze gelmiş partıyı ve hükümet binalarıı1ı da bında izhar edilen samimi duy-
bulunacaktır. . t . .. t ak b h 1 gulara teşekkürlerini bildirmiş, 

M mi k t• bl k iht' zıyaret e mış ve mu e ı en a - müsait bir fırsatta daha uzun 
k
e elae ınak r ıiksunt d ıya1cı- kevi sergisini de gezerek ;_staı;yo-

nı arşı yac m ar a o &n kalmak üzere Aydına geleceg-ini 
b 1 ti · t .. · · z· t y na dönmüştür. Cevdet Kerim !ıı-u a e erın evzıı ışı ıra:ı e- ed b d b" .. d 1 ıöylemıştir. kAI t' t af d b' c ayı ura a ır mud et me~~u 

b 
"~ ı a; tı~ an ır programa olduktan sonra Posta binasına gi- Münakallt Vekili, saat 15 de 

a,.. anm ş · . !erek uzun tetkikler yapmı•t•r Aydından ayrılmış ve merasim-
Zıraat Veklletı, bu aletlerden C h · et H 1k p t· · •1·· ı ugur-lanmıştır 

bir kısmını köylü hesabına ken- . ==um==ur=ıy===a==a=r=ıs=ı=, ="=u=-==e=======·======= 
disı çalıştıracak, bir kısmın: m11- = 
liyet fiyatına onlara satacaktır. Poliste: 

Vi!Ayet ziraat müdürleri ve 
mütehassısları istihsal mıntaka
larında sik sık teftişler yaparak 
mütalealannı ve umumi mah
sul vaziyetini bir rapor halinde 
vekUete bildirmektedirler. 

Piyasada: 

Peynir Stokları 

Pencereden Çıkmak 

isterken Yaralandı 
Bakırköyünde Cumhuriyet 

caddesitıde 21 numaralı evde o
turan Hakkı ile refikası, manevi 
evlatları 17 yaşında Suzanı evde 
bırakarak ve kapıyı da kilitleye
rek cuma günü sokağa gitmiş-

Mürakabe komisyonu peynir !erdir. Bir müddet sonra evde 
stoku ve fiyatı meselesini tetkik canı sıkılan Suzan pencereden 
etmektedir Buzhanelerde 17 bin sokağa çıkmağa heveslenmiş, 
tenPke peynir oldu~u anlasılmış- fakat pencerenin demiri bacağına 
tır. Bundan başka yan toptancı- batarak ağırca yaralanmıştır. Su
ları" ellerinde de külliyetli mik- zan tedavi altına alınmıştır. 
tarda peynir bulunduğu öğrenil-
miştir Bunların hepsine ellerin- ALACAK YtJZUNDEN - Fa
deki pevnirleri piyasaya arzetme tihte Şekerci hanında sakin Tikoz 
!eri bildirilmiştir. Aksi h.1'de ile arkadaşı ayni handa oturan 
buzhanelerdeki peynirlere vazi Hızır Kanok arasında alacak yÜ
vet Pdilecektir. zünden kavga çıkmıştır. Neticede 
BİR ANKET - Ticaret Veka- Tikaz Hızırı bıçakla muhtelif 

Jeti, ticaretimizin inkişafını te- yerlerinden ağırca yaralamış
min icin neler yapılması lazun tır. Yaralı Cerrahpaşa hastane
geldi~i hakkında bir anket aça- sine kaldırılmış, tahkikata baŞ-
rak tüccarların fikirlerini sor- lanmıştır. 
mustur. 

Verilen bir habere göre. tüc- BIR HIRSIZLIK- Usküdarda 
carlann çoğu ihracat birlikleri- !.arakolhane sokağında Şükrü 
nin aleyhinde bulunmuşlar ve Sudiye ait 16 numaralı evin kill
bu ıısulür. sahsi tesebbüsü orta- dini kırmak suretiyle içeri hır
dan kaldırdığını iddia etmişler- sız girmiş ve muhtelif eşya çal
dir. mıştır. Yapılan tahkikat sonunda 

KAHVE İHTİYACI - Kahve hırsızın Usküdarda Yazmacı so
stokunun azalması dolayısile bir kağında 6 numaralı evde oturan 
lik azalan arasında ihtilaflar 14 yaşında Avadis olduğu anlaşıl
çıkm~.stır. Bazı alil:al~a: vekAl"." mış ve yakalanmıştır. Avadis su
t~ mııracaat .. ederek bırlıj!e dahıl / çunu itiraf etmiştir. Kendisi bu
bır kısım tuccarlann, buhranda, gün adliyeye verilecektir. 
amil olduklarını ve işe hükı1me- ı 
tin el kc-ymasını istemişlerdir. HAŞLANDI - Nişantaşında 

Müteferrik: 

Başvekilimize 

Papanın Hediyesi 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

PapR 12 ncl Ple, Akdenizin eski 
haritalarını ihtiva eden el yaz
ması ve Liltince bir kitabı Ba•
vel<llimlz doktor Refik Saydama 
hediye etmiştir. 

Çok kıymetli bir eser olan bu 
kıtabı, başvekilimiz Tarih Kuru 
muna hediye etmiştir. 

l\1EKTEPLERDE - Lise ve 
orta mekteplerin yeni sene büt
çeleri okullar idareleri tarafından 
hıızrrlanarak maarli müdUrlllğU
ne gönderilmiş ve oradan da ve· 
kilcte sevk olunmuştur. 
MUDDEİUMUMİLİKTE 

1940 senesi zarfında müddeiumu
miliğe tam 156056 hadise gelmiş 
tir. Bunların hepsi de intaç edil
miştir. 

MAHKÜM OLDU - Bir kan 
davası yüzünden Ali çavuş adın 
da birisile oğlu Mustafayı öldür
mek maksadile yaralayan İbra
him h•kkındaki dava ikinci ağır 
cezada neticelenmiş ve İbrahim 
altı sene hapse mahküm olmuş
tur. 

Meşrutiyet mahallesinde Elhan 
sokağında 16 numaralı evde otu.. 
ran Kezban Aydar üzerine kay
nar su dökülmesi neticesinde 
muhtelif yerlerinden haşlanmış
tır. Kadıncağız Beyoğlu hastane
sine kaldırılmıştır. 

Gütü1"C 
T4~Afl 

nıJllete nasip olmu~ bir zevktb. 
Mütemadiyen pipo•unu ı•ırına• 
ğa mecbur olan bir garpli bu 
sükı1nun, bu rahatın ot olduğu. 
nu acaba bilir mi? 
Çubuğa fazla dUşkWı olanlar 

yanlarında kua bır çubuk ıaıır
lardı. Ben böyle meraklılardan 
bır kaçına yetiştim. Jfolıı Sarı
yerli bır Uüı;eyın Uey vurdı ki 
ölünceye kadar bu itıyadı mu
hafaza etmişti. 
Çubuğa tütün basmak bir hü

nerdir; yaktıktan sonra dokun. 
maınak lazım gelır; eğer tütü· 
nün lülede islifı bozulursa içimi 
acılaşır. 

Huseyin Bey her giln lstan
bula iner ve akşam vapuru ile 
Sarıyere dönerdi. Ruıuazanda 
tütün mahrumiyetinden çok 
rztırap çekerdi. Böyle 
günlerde vapur k ö p -
rüden hare.ket ettiği zaman set
resinin iç cebinden kısa çubu
ğunu çıkuır tütün ıre,eslni açar 
ve lüleyi doldurmdğa başlardı. 
Vapur Rumelihisannıı geline~ 
top atılır atılmaz H•l•eyın Bey 
çubuğunu yakar, ili.. başdönme· 
!erin zevkı arasında tiryakilik· 
ten denizi semayı faıkerit'miye.. 
cek hale gelirdi. O 'zamaıı ken
disine lakırdı söylemek derhal 
ters bir cevap almak için htida 
vermeğe benzerdi. 

* * ftMüsaade eder misiniz?,, 
--- - --------

Bir gün şakacı refiklerinı
den birisi ile Boğ:ı~içine 

&!diyorduk. Yerimiz Hüseyin Be 
yin karşısına tesad Uf et ti. V 11-
pur Rumelhisarına geldi. iftar 
topu patladı. Hüseyin Bey be· 
men çubuğunu yaktı. Beş altı 
nefes çekti. Arkadaşım ~ebin
den sigara paketini çıkardı. Hü
seyin beye doğru giderek ~u.. 
buldan sigarasını yakmak içia: 

- Müsaade eder misiııiz? 

Beyefendi. dedi. Kıbrıtım kal· 
mamış da .• 

Tiryakinin kırçıl kaşları ça
tıldı. Fakat birşey demedi. Çu
buğu uzattı. Muzip adam siga. 
rayı lüleye soktu. karıştırdı, 
karıştırdı tütünleri siyah bir zi
fir yığını haline getirerek siga
rasını yaktı. Hüseyin Bey bir 
dakika sustu, ondan sonra pos
bıyıklarının altından ıu cfünle 
döküldü: 

- Benzettin mi ananın öre.. 
kesine!." 

* * Kahve tiryakileri: 

Kahveye zehlr derneğe di
lim varmıyor. Bizde kul

lanılan miktarına göre artık lıu 
zehirle o kadar kaynaşmış sayı· 
lırız ki birisi bizi bununla ze.. 
hirlemeğe kalksa: 

- Bir şey anlamadım ... Ok
kalı fincanla bir daha getir. Kö
püğünü kestirme! dlyecetiz. 

(Türk kahvesi) dünyanın her 
tarafmda meşhurdur. Avrupa
nın büyük şehirlerinde tanın. 
mış lokantalarda başı (esli 
şalvarlı, kısa •altalı sozum 
ona bir Türk, seyyar bir ispir~ 
to takımiyle isteyenlere kahve 
pişirir. dekora büsbütün bir 
şark çeşnisi verm~k için belki 
her yerli Cakat herhalde şarkla 
olmayan bu uydurma kahveci 
müşteriye üç temennah ile so
kulur, ellerini göğsüne kaldıra.. 
rak dua eder: 

- Zirtlas tısaga! martal bü
lucı! Yabdaın kamana! 

Ondan sonra kahveyi sunar 
ve her mU§terinin ayrı ayrı el· 
lerinl öper. İlk defa bunu ı:öı· 
termek için beni lokantaya da. 
vet eden fransız memnun soru
yordu: 

- Nasıl tıpkı sizin memle
kette olduj:u gibi değil mi?? 

::- Ne?, 

- Kahveciler. lsıanbulda .ıu
asız, merasimsiz kar\'e içilmez
miş. 

- Kahveci Türk ise çağıralım 
da biraz konuşayım. 

Metrdotele söyledik. Şalvarlı 
kahveci bir kelime türkçe bil. 
meyen saçları kıvırcık, renıi 
zeytuni bir Monınarrt çapkım 
idi. 

Mükeyyifatın en kuvvetlisi 
olan kahve için: 
Ehli keyfin keyfini kim tazeler? 
Taze elden, taze pışmiş, taze 

kahve, tazeler. 
derler ki doğrudur. 

Mahalle imamlarından Mesud 
Efendi vardı. Kahveye olan ip
tilası onu en büyük kah ve eks
peri yapmıştı. Birgün tecrübe 
için içtiği kahveye gayet az 
miktarda arpa karıştırdık. İmam 
kahveyi içti, bizim ile sohbetine 
devam etti. Hepimiz bir şey an
lamadığına hükmettik. 
Dağılmak sırası gelince Me

sud Efendi oda kapısından ~·
karken iki dizinin üzerine çök
tü. Koşuştuk. 

- imam Efendi ne oldu? 
- Merak etmeyin, dedi. Bir 

şey değil fazla yem verilen hay
•·anlar gibi ben de arpalandnı! 

* * Enfiye - Barnoti: 

Biz arapçasını kullanırız. 
''enfiye" deriz. Araplar 

türkçesinl kullanırlar "barnoti'" 
derler ki burunotu demektir. 
Enfiye çekenlerin etrafa ikram 
etmeleri ayrı bir zevktir. En{lye 
meraklılarından birisinin kutu
sunun üstünde ~yle bir beyit 
vardı: 

Ehli zevk ol, daim ol neş'tnde 
ey dil haşredek. 

Omrümüz pür neşve geçsin çek
me gam, enfiyye çek! 

Kutusunu altından yaptırıp 

üstüne beyitler hakkettiı:eıı 

2 - Vatman Remzi Kada'nın 
idaresindeki 5 numaralı tr:ımvay 
arabası Kadıköyünde Söğütliıçeş
me caddesinden geçerken ayni 
caddede oturan Cemal Artun'un 
oğlu 7 yaşında Cemil Artun'a 
çarparak başından ağırca yara
kmıştır. Yaralı Nümune h,ısta
nesine kaldırılmış, vatman yaka
lanmıştır. 

3 - Şoför Orhan Yılmaz'ın 
idare ettiği 1794 numaralı oto
mobil Sütlücede Karaağaç cad
desinden geçerken o civarda otu
ran Mehmed Yaşulaya çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralamış· 
tır. Suçlu tutulmuştur. 

4 - Şoför Mehmed Sadi Şen
ol'un idaresindeki 2081 numaralı 
otomobil ile 2543 numaralı taksi 
arasında bir çarpışma olmuş, iki
si de hasara uğramıştır. 

Üniversitede : 

Fakültelerde Yeni 

Seminer Mesaisi 
Üniversite fakülteleri bu sene 

seminer çalışmalarını arttırmak 
için geniş mikyasta faaliyete geç. 
mislerdir. Fakat Avrupa harbi 
yüzünden hariçten istenildiği ka
dar kitap getirilememesi bu hu
sustaki programların tatbikini 
güçleştirmiştir. Faaliyeti temin 
için yeniden bazı tedbirler düşü
nülınekte ve bunlar üzerinde ça
lışılmaktadır. 

YENİ DOÇENTLER - Fakül
telere alınacak doçentlerin sözlü 
imtihanlan yakında bitirilecek
tir. Bazı derslere asistan doçent 
alınması için yeniden imtihan a
~ılacak tır, 

bu meraklı adamı bir gün en
fiyeden vazgeçmiş olduğu hal
de gördüm. Sebebini sordum: 

- Kibriıne dokundu da on
dan vazgeçtim. dedi. Birgün 
kutuyu doldurtmak için Ralık
pazarında Yahudiye uğradım. 
Merkebe binmiş Abani ~arıklı 
biri geldi. Yahudi kutusunu 
doldurdu. Ondan sonra bir ınik
tar enfiye daha tarttı sarıklının 
avucuna boşalttı. O da hemen 
eşeğe uzattı. Hayvan enfiyeyi 
öyle bir lezzetle çekti ki ondan 
sonra artık aramızda fark olsun 
diye bütün bütün terkettim. 

Enfiye meraklısı bir arlam 
komşularından birine azizlik 
için bir ufak kavanoza manda 
tersi doldurrnU§, üstünü biraz 
yağ tabakası ile örterek hediye 
vermiş. Adamcağız eve ı;elıuiş 
kavanoza kaşığı daldırınca me
seleyi anlamış, hiç sesini çıkar. 
mamş ... Birkaç gün sonra birbi
rine benzlyen iki enfiye kotusu
nun birisine ince elenmi' gülıre 
doldurmuş.. Enfiye meraklısı
nın yolunu beklemiş. !\olu'Lıp, 
komşusunun kutudan bir enliye 
çekip kutuyu cebine indirdiğini 
görünce: 

- Komşu bize yok mu? 
Oteki derhal cebinden gübre 

dolu kutuyu çıkarmış, ikram 
etmiş! Şakacı dolgun bir tutam 
çeker çekmez: 

- Aman bu ne bu? 
- Bir şey de{ıil. Gençen giin-

kü yalın tortusu birader! 

* * iptila bolluğu: 

Merhum Ahmed Rasimden 
dinlemiştim: 

"Rahmetli Nuri Şeyda biltün 
mükeyyifata düşkündü. Bir ı:lın 
Maksudun meyhanesine &ittik. 
Nuri bir nargile ısmarladı. Onu 
içerken biri geldi bir sigara ik.. 
ram etti. Sigarayı parmaklarının 
arasına sıkıştrdı, Yanındaki ma
sadan enfiye ikram ettiler, on
dan dn bir tutam aldı. Ondan 
~onra: 

"- Yarabbi! dedi. Bana he
men bir el daha ihsan etmezsen 
rakıya yetİ§emiyeceğim!" 

Il.LUNAf. 
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Yeni Ansiklopedi 

Yazan: Naci Sadullah 

B ugün hazırlandığını öğren· 
diğim büyük ansiklopedi 

üzerinde kısaca durn1ak nıiisaa· 
desini istiyorum. Büyük bir mas· 
raf ve zahıneı mah.ulü olacağı 
anlaşılan bu ansiklopedinin an• 
planı bakında küçük bir iikrc 

bile sahip değiliz. 

Fakat büyük bir ansik
lopedi yaratmak için gidermeye 
mecbur bıılunduğuınuz mahru

miyetlerin büyüklüğü ııazarı 
itibare alınırsa, altına gırmek 
üzere bulunduğumuz yükün 
ağırlığı kolayca anlaşılır. 

Yeni ansiklopediyi yaratm~ya 
hazırlan.anların hüsnü niycıle· 
rinden, ve kabiliyetlerinJen hiç 
kimse şüphe edemez. Fakat unu· 
tuhnasın ki en hudutsuz hüsnü
niyet bile, hatalı eser yaratmaya 
berzaman mini değildir. Bunun 
içindir ki, ben, milli kütüpııne· 
nıizde ebedi bir hayata namzet 
bulunan bu ansiklopedinin her 
şeyden evvel ismi üzerinde dur
mak istiyorum. 

Bazı eserler, sahiplerinin ismi• 
nı şereflendirirler. Fakat bazı 
isimler de, kendilerini taşıyan 
eserlere kıymet verirler ki, "Inö· 
nü" bu nev'in en kudretli nümu• 
nesidir. 

Bunun içindir ki yaratılacak 
e~eri, Cumhurreisimizin tarihl 
hüviyetine ebediyen izafe oluna
bilecek bir mükemmeliyete ka
vuşturabilmek için göstermek 
mecburiyetinde bulunduğwnuz 
titizliğin hudutsuzluğunu unut
mayalım! 

:••H•••••-••••••••••l•ı••-•••••••·-·-···ı 

! Memleket Haherleri : 
=·························-····-·----i 

Kiliste Bir Hava 

Tecrübesi Yapddı 
Kilis, (Tan) - Burada paraşüt

'e havadan gelecek düşmanları 

yakalamak için 15 yaşla 20 yaş 
arasındaki gençlerden teşekkül 

eden ekip bir tecrübe yapmış
tır. 

Ya~urlu bir havada Belediye 
canavar düdüğü ile tehlike işare
ti vermiş, teşkilata dahil genç
ler av tüfekleri ile derhal vazife 
başına kösmuşlar ve kendilerine 
tayın edilen vazifeyi başaracak

lar.r.ı çok intizamlı ve isabetli 
hareketlcrile isbat etmişlerdir. 

HATAYDA SELLERIN TAH
RİBATI - Antakya (Tan) - Bir 
haftadanberi fasılasız surette ya
ğan yağmur, büyük tahribata sc
bclııyet vermiştir. Schrin şu de
posu yıkılmış, Harbiye civannda 

bazı değirmenleri su götürmüş, 

Yayladağ <asesini mühim suret
te tahrip etmiş, birçok bahçeleri 
ve köyleri seller basmıştır. 

Şükrü Sökmensüer, tahribat 
mıntakıılannı gezerek su deposu
nun ve Yaylada~ şosesinin bir 
aıı evvel tamiri için emirler ver
miştir Şehrin bugün veya yarın 
tekrar suya kavuşacaj1;ı ve Yay
ladağ şosesindeki anzalarm ta
mir edileceği umulmaktadır. 
Sellerin yaptığı tahribat hakkın
da peyderpey malümat gelmek
tedir. İnsan ve hayvanca zayiat 
yoksa c!a maddi zararın oldukça 
mühim olduğu anlaşılmaktadır. 

HATAYDA AKSAM KIZ 
SAN'AT OKULU-Antakya, (Tan) 
- Vali Şükrü Sökrnensüerin 
tesebbüsü ve Maarif V ek.iletinin 
yardunı ile Hatay bir irfan ve 
san'at yuvasına kavuşmuştur. 

Akşam kı~ san'at okulu muhitin 
büyük bir ihtiyacına cevap vere
cektir. 

TEK EKMEK TİPİ - Antak
ya, (Tan) Düz kırma undan tek 
ekmek usulü üç gündenberi tat
bik edilmi;; bulunmaktadır. Ki
losu 12 kuruşa satılmakta oları 

yenı tip ekmek umumun mem
nuniyetini celbetmiştir. 

ÇANAKKALEDE ODUN EUii
RANI - Çanakkııle, (Tan) - Bu
rada odun ve kömür sikıntısı gün 
geçtikçe fazlalaşmaktadır. Evvel· 
ce kilosu 3 kuruşa satılan kömi.ir 
bugün 8 kuruşa, bir merkep yii· 
kü meşe odunu da 120 kuruşa s::
tılmaktadır. 

Şehrin elektrik ceryanı heı 
dakika bir arıza ile kesilmekte
dir. Çanakkalede birçok e"lerde 
Radyo vardır. Fakat birbirıni ta
kip eden kontak ve arız~lar do· 
layısiyle radyodan ıstifade edil· 
memcktcdir. 



~·T •e--

8 i D 1 L 

rAN 
A • O l't & 
TUrklye 

140l Ki', 
16" • 
40CI • 

1 eene 
9 Ay 
1 Ay 

•cneb• 

2800 Kr 
1&00 
800 

15&. • 1 Ay 100 

------ .. .. .. . . .............. . 

Yeni Hazırlıklar 

NASIL BULAŞIR 7 
yuzlu olmıyan bir kimseyle bir 
yatakta yatması, illet bulaştınr. 
Yahut uyuzlu biri otelde, üze· 
rindf' yattıtı yatata böeelderini 
bırakır, otelci yatak çU111flannı 
deii§tinniye lüzum görmez, er
tesi ak~m ayni yatakta yatan 
uyuz illetine bulaşır ••• 

Uyuz illetinin asıl sebebi olan 
ayuz böceifnln dişisi her &"Öze 
göriinmiyttek kadar kücUk ol· 
makla beraber, boyu bir milimet
renin üçte biri, eni de bir mili· 
metrenla;, onda biri kadar oldu· 
ğundan alışık ve keskin ıözler 
• miluo!'kop olmadan da • onu 
bevazımtrak bir nokta gibi cöre
billrler. Do dişi höt-ek insan cil
dine vRnnca orada kendisine 
- bir ııirnak Jibi • ince bir ka· 
nal af'aTak n•ada VHR1'. Fakat 
erkf'k böcekle,. kanahn dt88nınn· 
ıfa bhrlaı Oi!lli böcek içerde 
~rk~ti dısarda olmakla beraber 
ile av içinde iki!llinin birden bir 1 
buc-uk milyon dölü olur. Di•ıJi bö
cek kanalın içinde kapalı kaldı
tından kendisi çıkın ıu-stalıtı 
bul3-,tıramaz, fakat dişi yaV1'11· 

.a..::-.ı dan, uyuz ille· lar gebe kalırlar ve geceleyin 
a.;:°~ en :ıdyadtr ırecele- harf'kete plerek insandan insa-'i:i:;ln en ziyade ya- na dolasırlar. Uym illeti de böy

• Bir Qmun 11· lece bulaşır-

TAN 

ene bap ve Noel tat llerin· 
dP isi en çok ağırlaşan 

hükUnıet müesse-

11 selerinden birisi 
de poetahaneler
dir. Bu sene harp 
içinde olan lngil
teıede postaba

nelPrin ifleri büsbütün ajlrlq-
11ufb. 

Zira, birbirlerine gönderilen 

hediyelerin, tebrik kartlarırıın 
adt)dinln pek mühim bir miktar 
da olmasına ra~n her sene ol 
duğu gibi burada fazla memur 
çalıştırmak hususunda guçlü-
ite ub'andı. 

Bir kere postacıhjın esasını 
bilen bu Wn ustası olan me. 
murlann ı>ek büviik bir kısmı 
askere alınmıştır. Noel tatilinin 
yaklqtığını gören posta idaresi 
baska bir careye baş vurdu. 

Ne kad&r memuru varsa hep-

* * 
Alarmdan Sonra 

'! 

S. - 89 • azi_lnde Çahukluyı 
neden bu ıs.iDl verihnııtlr 

C. - Çubuklu'nun Bizans za 

1 ngılteredeki sporct:lann en manmda ismı (Katankıyon) dır 
hoslanna ~itmiyen ys$ak- Bım•da lUykusuzlar manastır) l 

lardan biri de denilen bir manastır V8rmlf. E an 
alirmlar çaldık· bunun sarnıç ve su yollan gıbı 
tan sonra her bakayasına tesadüf olunur. Çu
türlü oyunla- buldu denilmesme sebeb olarak 
nn ve sı>0rlarm iki rivayet vardır Evliya Cele· 
men'ivdl. biye göre Sultan Beyazıt og!u 

Bilhassa futbol oyunun,. Selimi <Yavuz ı Trabzon.:tan ge· 
c!iı!llkün olan f n.OHzler müsa tirtmiş ve kend sine danlıp bu 
bakalannın bu alarmlar vO· rada sekiz çubuk vurmuş Y vu 
zünden ikide birde inkıtaa bu çubukları orada yere dikmı• 
uAramaamı:ı. pek içerliyorlar· bunlar da yetişip Kızılcık meyva 
dı. sı vermişler. 

$imdi, hüktlmet bu yasalı Bundan dolayı buraya Çu· 
kaldırmıştır. Bundan böyle a· buklu bahçe denilmiş . Akla da· 
lil"llllar esnasında oyunlara de- ha yakın olan ikinci rivayete gö
vam edilebilirse de bombardı- re burada Çubuk lülesi yapıldı· 
manktr başlar ba•lamaz herkes tından dolayı (Çubuklu) nomı ve
sı~naklara Rir'.miye mecbur- rilmiştir. Son zamana kadar Cu 
dur. bukluda çömlekci teatilerı vardı 
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ihtiyat Yoklamaları 

a Eminönü Yabancı Askerlik 
Şubesinden: Bu yıl ihtiyat yok

lamasına başlanmıştır. Bu yok
Inmaya 312-335 dahil doğumlu 
ihtiyat ve ruhsatlı erat Eminönü 
Fatih, Eyüp kazalannda oturan 
yabancılara aittir. Bu yoklama
ya gelmiyenler kanuni şekilde 
cezalandırılacakları ilan olunur. 

Dün lisı; maçlarına yalnız Şeref r- ) 1 - Her ayın çift günlerinde 

kst.aa~n.dtfa. devamı . edkilmıiştir. Ka~~- ., ............ ....... • Puvan Cetvel·ı • ................... ihtiyat yoklaması yapılacaktır. 
oyun c yapı aca o an en mu· r \... cumartes; S?Ünleri haric) ve her 

hım oyunlar, Fenerbahce - İstan- j • ._... 1 ,gün sabah saat 9 dan 12 ye ka-
bulspor, Galatasaray - Beyo~lu- i Tnk1m1ıır 1\1 . G. B. 1\1. A. Y. P . :" dardır. 
s por müsabakaları hakem kara- ,. Be ikta~ 14 14 68 10 42 2 - Tecile tabi tutulan mükel 
rıle tehir edilmiştir. Fenerbahçe 13 10 1 2 48 10 34 i lef r.üfus cüzdanı ve As. vesikası 

S~ref stadında ilk maçı Altın- 1 Galatasaray 13 7 3 3 45 18 30 ve n:emuriyet ve işlerini ı?österir 
tu~ !le Topkapı yapmışlardır. : Vefa 14 6 2 6 35 36 28 ve daire amirliğince tasdikli ve-
Altıntu~ birinci devrede hakim 1 İstanbulspor 13 5 4 4 29 38 27 sika. 
?V:nı~ar:ık bir gol çıkarmış ve • Beyoğluspor 13 5 3 S 29 27 26 3 - 1zdihamı:ı mahal verilme-
ıkıncı devreye 1 - O ,galip vazi- ·ı Altuntuğ 14 5 ı R 23 32 25 mek üzere Eminönü kazasındaki 
vc:tte cıkmıştır. Topkapı oyun- Beykoz 14 3 ı 10 15 35 21 b 1 k~ · cuları bu devrede sertlik döster- i Topkapı 14 1 va ancı ar ttnunusanı ve şubat, 

F> 
1 

4 9 17 63 19 Fnt!h kazasında oturanlar mart 
diklerinder dördü hakem tara- : Süleymaniye U 2 1 10 14 54 19 ve nisan ve Eyüp kazasında otu-
fından sahadan c;-ıkarılmıştır. Ni- 1ııı. b l 
havet ma('ın bitmesine on dakika -.. .. ...... ·- - - ··· .. - ............... ·-····· .. · ·····- ···-·......................... ran ya anC'ı ar da mavıs ve ha-. 1 zirnn avlarında yoklamalarını 
kala Tonkaoılı bir oyuncu saha- pılan B. takımları maçında Ve- İkınci maçı Fatih Halkevi ile vantırac:ıklardır. 
nn kenarında duran sıhhive me- fa. Altıntuğa 8 - O galip gelmiş- Bakırkö~ halke~·i yapmış1ar 4 - Bu yoklamaya gelecekler 
muruna vurmuş, hakem Hüsnü tir dır. Netı~erc Fa~ıh. 10-15, 15-10, aşaihdaki vesaiki beraberce geti-
de bu ovuncuyu sahadan cıkara- 12-15 galıp gelmıştır. rt'ccktir. 
rok Altır.tu~u J?alip ilan etmiştir. Sakarya Koşusu Deyo~lu Halkevindeki halat A - Bulundukları mahallin 
Beşiktaş 6 - Siüeymaniye O Atletizm Ajanlığı tarafından çekme l'l!~s.?baka~arında Bcyoğ- polis komiserliğince fotoğraflı ve 

İkincı maç Beşiktaş ile Süley
mnniye arasında idi. Beşiktaş 
kendinden havli kuvvetsiz raki
bine hemen hAkim olmuş ve Şe
refin avağiyle üstüste üç gol ka
z:mdıktan sonra Şakir ve Sükrü 
de bfrer sayı yapmışlardır. Birin
ci devrede attığı bes gole ikinci 
haftaymda da Şeref vasıtasile 
bir gol i'ave eden Beşiktaş oyunu 
kolaylıkla 6 - O kanınmıştır. 

Be ikta . Faruk. Yavuz, İbra
him. Rifot Halil. Jliiı:(''.\•in. Şakir 
Hakkı. Siikrü, !'\cref Ec:ref. 

Süleymnnive: Jlı71r, Ruhi. Da
nls. Ahdus. Siikril. İbrahim, Mo
to, Scvfi. Fikret, Saim, Aiacddin. 

Vefa 5 - Beykoz 1 

tertip edilen Sakarya koşusu dün lu Kadıkoyu, Beşıktaş ta Sarıye tasd~li ikamet vesikası 
sabah havanın muhalefetine rağ- ri mağllıp etmişlerdir. B - Sanat sahibi ol.anlar es
men iki kategori üzerinden Şiş- Voleybolde de Beyoğlu Kadı- naf cemiveti ve ticaret odasından 
lide yapılmıştır. Koşular olduk· köyü 15: 17 ve 6-15 :"'enmiş. Sa:ı sanatını j!Öı;teren vesika. 

h 1 d • b. . . yer Beşıktaşa 15-15, 11-15 mag- r" - Aeokerlik yaptı2ına dair 
ça eyecan ı F>ermış ve ırıncı İu olmuştur -· · : · 
kategoride yegane takım çıkaran I P • • terhıs vc>s1kas1 ve yenı harflerle 
Beşiktaş, ikinci kategoride de Beynelmılel Futbol va7ılı nüfus cüzdanı ve iki dosya 
Eylip mükellefleri ekip itibarile Hakemlerimiz zarfı. .. 
birinci gelmiştir. İstanbul futbul ajanı Nuri Bu D - Sofor ve arabacıl~r ~e 

6500 metre mesafeli birinci sot ile İzmirli hakemlerdenMus- san~alcı~a~:n. sa??atlarını l!05terır 
kategori müsabakasını Beşiktaş- tafa Ba1öz Futbol federasyonun- polıc: mudu,;ıvetı 6. şubeden ala-
tan A ta 23 12 1 ı·1 k ş . cakları ves.ıkalar. 

r n . .' . . e azanm.ı · ca beynelmılel federasyona bev· 
Fenerden Huseyın 23,26,1 ıle nelmilel hakem olarak gösteril
~~i.ı_ıci'.. Kollejden Konstantinidis miştir. Beynelmilel federasyon 
uçuncu olmuşl.:ır~ı~. . . . bunu kabul etmiş ve Türk fede-

3500 metrelik ikincı kateS{orı rasyonuna bildirmiştir. 
müsabakasını Şişliden Barkev 
14,5,9 ile kazanmıştır. İkinci 
Haydarpaşadan Raif, üçüncü, E
yüp mükelleflerinden Hüseyin 
~elmişlerdir. 

Basketbol Turnuvası 

ALMANYANIN 

* 
Rakırköy Askerlik Suhcslnden 
1 - Bakırköy askerlik şube

sinıie kavıtlı 337 do{!umlu mtikel 
leilere 312 ila 332 (dahil) doğum
hı bilumum ihtiyat eratın sene
lik yoklamaları!la 16/2.ki1nun 
941 ı?liniinden itibaren bac:lana
rnk 15/ 3 1941 tarihinde nihayet 
vc>rilecektiı'. 

( Sinema DÜnva sında ) 

Art istler Hollywood'da 
Noel Gecesini Nasıl ve 

Geçirirler? Ne Şekilde 

Eleanor Powel, Noel 
ağacımn başında 

Herkesin kendine mahsus bir 
merakı olduğu gibi her ar

tistin de kendine has bir alaka-

sı bir merakı olacağı muhakkak
tır. Yalnız pek meşgul olan sine
ma yıldızlarının, istirahata, ken
di keyiflerini yerine getirmeğe 
pek nadir fırsatları olur. 

İşte Noel tatili de bu kaçırıl
maz fırsatlardan biridir ve her 
artist kendi istediği şekilde bun
dan istifade eder. 

dine güzel konserler verir. Ro
bet Montogornary de tabii Ste 
wart gibi dehşetli müzik merak
lısı ve amatörüdür. 

Onun da en büyük zevklerin
den biri yeni yeni notalar bulup 
calmaktır. Arkadaşlarının söyle
diaı"le !!Ör" Robert'e verilebile
cek en mükemmel hediye yeni 
pa~calarır. notasıdır. 

Eleanor Powell'in Balosu: 

eşhur Amerikalı artist ve 
dansöz Eleanor iyi Noel 

ge>cec:ini daha başka türlü ı?eci
rir. O her sene Hollywood'daki 
villasında muazzam bir Noel ağa
cı yapar. Bunu başdan aşağı süs
ler ve üzerini hediyelerle doldu
rur. 

Sonra CJ gece evinde arkadaş
larının çocuklarına hususi bir ba
lo verir. Ve her gelene bu hcdiy-

1 

lerden biri düşer. 

Bu son bayramda çocuklar i
çin bir maskeli balo tertip etmiş-
tir. Pek muhteşem olan bu balo 
için dört gün evvelden, Birinci 
Kanunun 26 sından itibaren ha
zırlarunağa başlamıştır. 

Galatasarayın Kongresi 

Grılatasaray spor klübü klüp 
merkezinde yeni idare heyetini 
seçmek üzere fevkalade bir kon
gre akdetmiştir. Beden terbiyesi 
nizamnamesine intibak meselesi 
mevzuu bahs olduğundan eski i
dare heyetinin on beş gün müd -

Son maç Vefa ile Beykoz ara
sında olmuştur. Beykoz bidayet
te sıkı bir tempo tutturmuş ve 
lig dördüncüliif!ü yoluna girmek 
isteyen Vefa hayli müşkül vazi
yete düşmüştür. Kazım vasıln
slle oyunun ilk J?Olünü atan Bey
koz karsısında VefalılAr endişeli 
bir vaziyette 1;alışmıya başlamış
lardır. 

Eminönü Halkevinin tertip et
ti~i basketbol turnuvasına dün 
baslanmıştır. Üçüncü kateı?oride 
Kabataş. Atletik - Yıldız 5 - 22 
venmiştir. 

Bulgarista dan 

Geçmesi lh · ali 
fBnşı 1 incide> 

yoruz. Eğ'er bunu verebilecek va
ziyette değilseniz, mevkiinizi hu 
müsaadeyi vereceklere bırakı· 
n ız.,, 

2 - Yoklamalar her ı?iin sa- Anna Bella'nın Merakı: 
hAhleyin saat 9 dan 12 ye kadar _ 

detle vazifesine devam etmesine 
karar verilmiştir. Beden terbiyesi 

Halkevleri Müsabakaları 

devnmcdecektir. 

Köylere ait voklamalar tayin e
dilecek yerde alakadar memur
lar tarafından yapılacaktır. 

3 - 337 Do~umlular yoklama
nın bidavctinden nihayetine ka
dar subPve müracaat edebilecek
lerdir. İhtiyat eratın yoklama 
~ünleri de aşağıda gösterilmiş
tir. 

merika stüdyolarında çalı-
şan Fransız artisti Anna 

Bella tati! gecesinde odasındaki 

bır ocağın karşısında, divanı ü
zcr!ne uzannıp kitap okumayı 

hiç bir şeye değişmez. Genç yıl
dı~ın en hoşlandığı kitaplar seya
hat romanlarıdır. 

nizamnamesini tetkik ve kabul et 
mek uzere Ali Sami, Muslih, Ce
vat ve Mehmet Aliden mürekkep 
dört kişilik bir komisyon seçilmiş 
tir. Yeni idare heyetinin ancak 
intibak meselesinden sonra te.sbit 
edilm~si muvafık görüldüğünden 
kongrenin devamı 1 Şubat cumar 
tesi günü saat 3 te olacaktır. , 

20 • 1 - !Ml 

8,00 Program 18 40 şarJttls.l' ' ıer 8,03 Hnbrler 19,15 SteP ıer 
8,18 Müzik (Pl.) 19,30 :Habd' s 
8,45 Yemek l istesi 19.45 İnce " C * 20 15 Rnd10 
12,30 Program ' zet~ 
12,33 Saz 20,45 şarkı151 
12,50 Haberler 21.00 !stcklel'5 
13,05 Şarkılar 21,SO Kon~ 
13,20 Müzik (Pl.) 21,45 OrkCS~ 

... 122,30 Haberle! 
18,00 Program 22,45 D:ın! Jll 
18,03 Orkestra 23,25 Kap~ 
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Resmi Dairelerde ~z ı 
Kullanılacak Kağıt ,·c ı~~ 

Defter Tipleri • ve 

Ankara, 19 (Tan ) - llt~ ~a ı 
Vekaleti, devlet dairelerinde~ 'at d 
lamlan kfığıt ve defterlerin :>e • 
leştirilmesi hakkında hazırl:ı ))'avrı 
k .B • t~ re 

tar~z:ameyı aşvekaletc a J?nan 
e mıştır. llıuh 

Bu kararnamede bilumum ıı be: 
rak ve defterler 46 tipe ayrılJ!'. ':'rnüş 
tır. Izmit kağıt fabrikası bU isa 
ayyen tiplere göre kağıt iıJlsl eleri 
mektedir. Bu suretle bütün d de p 
let dairelerinde kağıt sarfü1 ~are 
nın mühim miktarda önüne ~an 
mek imkanı hasıl olacaktır. SOyl 

Lodos havalarda KadıkÖ 
çöp mavnaları yanaşamaPl 
dırlar. Bunu gözönünde tıl' 
Belediye, Kadıköyde nümUJle 
mak iızere bir çöp yakma f 
i~.şas~~ ka~ar vermiştir. 13\J 
rube ıyı netıce verirse çöp Y 
fırınları çoğaltılacaktır. 

erni 
<ıtu 
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ll.unc' 
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İş Emniyeti NizamnaJll iıçü 
'.)?na 

Ankara, 19 (Tan) - Işçi~~ 
s~ğlığını koruma ve iş e.111ııQ 
nızamnamesi devlet şurası u; 
mi heyeti tarafından kabtıl 
tasdik edilmiştir. Onüıniiıd 
hafta içinde bu nizamnaJll 
birer sureti bilumum fabrilcll 
iş yerlerine tevzi edilecektil'· 

de.ı 
lltta 
~ş v 
ı bu 
'laıe 
§en 
tnd 
11ik 
ede 
arın 

Bir Mecmua Kapatıl~ ~al 
Ankara, 19 (Tan) - ~1 Lon 

olmadığı halde siyasi neşr1> ~drq 
bulunduğundan dolayı lsıst' ı iş 
da çıkmakta olan l Bozkuı'd1 tcd 
mecmua kapatılmıştır. b ' 

kt 
mlll!Em ... rı 1955 

Bu eı::nada bir penaltı kazanan 
Vefa, Hakkının çektiği ve avta 
cıkan bu şütten istifade edeme
miştir. Fakat biraz sonra H!ikkı 
beraberlik ,golUnü çıkarmakta 
~edkmemiş bunu Fikretin attığı 
güzel gol takip etmiştir. Birinci 
devre Vefa lehine 2 - 1 bitmiştir. 

Hnlkevleri arasında yapılma
sına karar verilen voleybol ve 
halat cekme müsabakalarına dün 
Eminönü ve Beyoğlu HalkPVleri 
salonlannda başlanmıştır. Emin
önü, Fatih. Üsküdar, Bakırköy, 
Kadıköy, Sanycr, Beyo~lu. Be
şi~taş Halkevlerinin iştiraki ile 
ve iki tmıP halinde yapılan mü
sabakaların neticeleri şunlardır· 

Bu hareket tarzı Almanyanın 
bitaraf memleketlere karsı kul
lnnd1:1'1 meşhur taktiğin di~er bir 
tecellisidir. Almanya, Holarıdava 
ve Danimarkaya karşı da ay ni li
sanı kullanmıştı. Bugiin ayni yol· 
dan Bulgaristanı tehdide çalışı· 
yor. 4 - Yoklamaya ,gelecekler nüfus 

hüviyet cüzdanlarile gelmelidir
ler. Tahsilde bulunanlar tahsil du 
rumunu t evsik edecek her er 
mPS,ı!Uiyctini gösterir muteber 
vesalkle müracaat edecektir. 

James Stewart Piyanist: Arnavutluğun yalçın dağlarında bir Türk Geııci··· 

İkinci devre bidayetinde Bey
koz takımı rakibine yine endişeli 
dakikalar yasatrnıstır. Fakat son 
yirmi bes dakikada adamakıllı 
açılan Vefa, Haydar vasıtasile 
bir. Hakkının ayağından da iki 
sayı yaparak oyunu 5 - 1 lçazan
mı~ır. 

Eminönü Halkevinln yeni ve 
~üzel spoı salonunda ilk karşı
la o:mavı Emnönil ve Üsküdar ha
lat takımlan yapmışlardır. E
mnönü Halkevi sporculan rakip
lerini iki defa üst üste cekerek 
2alip gelmişlerdir. Bakırköy Hal
kevi gelmediğinden Fatih Halke
vi halat takımı hükmen galip 
ı?elmiştir. Bundan sonra volev
bo1 maçlarına başlanmış ~e E
minönü Halkevi Üsküdarı 9 - 15, 
9 - 15 yenmiştir. 

İşte bugün Balkanlardaki vazi
yet b:.ıdur. 

Şimdi bütün mPscle Bulgaris
tanın alacağı vaziyete ve vereceği 
karara bağlıdır. Bugüne kadar 
Bulgaristan Kralı ve hükumeti 
Almanyanın bu tazyikine boyun 
eJtrnemişler ve boyun eğmiye -
ceklerini göstermişlerdir. Bul,gn
ristan hükümetinin bu kararı ar
kasında biitün Balkanlar ve Tür
kiye vardır. Çünkü Almanya Bal
kanh,rn cebren girdiği gün karşı
sında bütün Balkan blokunu bu
labilir. 

Son zamanlarda pek parlıyan 
genç artistlerden J immy 

Stewart ayni zamanda bir musi
kişinasdır ve her boş bulduğu 
zamanda piyano çalar: kendi ken-

BİR TÜ RK 
GÖNÜL VE • ••• 

T ürk mertlik ve kahramanlığının göğüsleri 5- Yokl:ıma müddeti zarfında 
kanuni mazereti olmadan yokla
mava gelmeyenlerle, mümessil. 
muhtarlar ve resmi hususi daire 
ve müesseselerle fabrika, şirket
ler vesairede müstahdem olanla
rı yoklamaya ~öndermeyn amir 
ler hakkında kanunun ceza ahka 
mı tatbik olunacaktır. 

kabar tan şanlı bir nümunesi ... 

TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRK MUSiKiLi 
Vefo: IIn~·nti, Vahit, Em•.er, 

Necdet, Hnkkı, Şükrü, l\lustafa, 
Jlnydar, Hakkı, Fikret, Ferdi. 

Uevkoz: Necmi, Kemal, Sadet
tin, Ahit, Refi, Kiimıran, Meh
met, Biilent, Şahap, Saim, Kfi· 
zım. 

22,316:317 - 23:25, 318:319 do
ğumlular 27:31 kanunsani 941 
günleri, 320:321 - 1:7, 322:323 
- - 8:13, 324:325 -15:20, 326:327 

Bir temaşa harikası 
Önümüzdeki Cuma 

- 21:25, 328:329 doğumlular 

TAKSİM 
Şeref stachnda sabahleyin ya-

Almnnva bu tehlikeyi göze ala
bilecek midir? 

Yoklnmanın vapılacai!ı giinler: 
312: 313 - 16:18, 314:315 - 20: 

26::.!8 şubat 941 günleri 330:331 
-· 1 :6, 332 doğumlular 7:15 mart 
941 _günleridir. 

Evin avlusuna geldikleri zaman çevik bir ha
rekeUe inerek karısına yaklaştı. Attan inmesıne 
yardım için ona elıni uzattı. Tavrında öyle bir 
meydan okuyuş vardı kı Şermin bir saniye tered-
dut etti. 

- Biraz evvel sizi kollarım arasında tutmuş. 
tunı Şermin. Şimdi yardımımı kabul etmekte ye 
gibi bir mahzur göruyorsunuz? 

Onun bir ı.oz soylemeden omzuna dayandığını Nakleden: :Uuazzu Tahsin Berkand TEFRiKA No. 31 
ve kendisine uzanan eli tutarak yere ittiğıni görun- sile dolu, hassas ve izzeti nefis sahibi bir adamın cağı kadar yüksek ve şayanı takdir hareketlerdi. 
ce ayni kısık sesle ilave etil: mahpuslugu ... ııe fecaat! O istc:scydi, l.ıngim Şermın izzeti nefsi ve k&dın-

- Sizin inadınızla başa çıkacağımı söylemiştim. Şermın onun azap ve acılarının derecesini dü- lık şerefı ~ıyaklur altına alınmış bir kadından !nrk-
Şermin sndece: şünurken, yRvaş yavaş kendısinin bulunduğu va- sız olacaktı. 
- Hakkınız v&rmış... dedikten sonra koşarak zıyet nazarında dehşetini kaybediyor, onun izzeti Bütün bu diişüncelerden sonra kendisine gel-

merdıvenleri çıku. nefsine ve şerefine inaırılen darbenin yanında diğı zrunnn kı.t'i ve sarsılmaz bir hakikatle kar~ı 
Odasına girdjgi zaman tuvalet masası üzerinde- kendisine reva görülen ağır muamelenin hafifle- karşıya bulunduğunu anlamıştı: Nejadı hula se

ki ~uçük ~ıstul vazo ıçinde ~ sabah Nejadın kcn-, diğini, onun çektiği ıztıraplar yanında bugün viyordu. Gt>çcn acı vakalardan ve sözlerden Eonra 
dıs~c vermı~ olduğu kuçiık büketı gordu. Yarı e - kendı Ç(;ktikJerinin basit olduğunu düşünmeğe ona karşı olnn hislerinde bir uyuşuklUk. hasıl ol
zümış olan çıçclder suda .canla~mıştı. Bu manzar~ başlayordu. Şimdi kocasını daha iyi anlayor, dnha muş, foknt şimdi tekrar gözleri açılarak vaziyeti 
genç ~ndma o kadar tesır ett~ kı h.7~e~. oradakı 1 soğukkanlılıkla tahlil edebiliyordu: çok alicenap olduğu gilıi görnıf:ğe muvaffak oluyordu. Evet 
alçak ıskcmleye oturarak ellerıyle yuzunu kapadı. tı. Bu mezjyeti, etrafındaki memur ve hizm\!tçile- Nejadı seviyordu ve hayatında yegane sevdiği 
Parmakları arasından yaşlar sızıyordu. Bu dakı- rinin kendisine olan sonsuz sadakat ve merbuti- erkek de 0 idi... 
kudar Ncjat kuıdısıne bir nefret telkin etmeyordu. yetleri ile sabitti. Uzun boyu, ciddi yüzü ve sert Demek, ınsnnların, kendi iradeleri dışında, hu
~ ~nbah soyl~miş olduğu sozler tamamıyie uçup bakışlarına ıağmen, kendisine yaklaşan bütün ço- susi. bir .hayatl:ırı vardı ve bu hayatı.n! harici 
gıtmış, kulbını saran buzdan zırh guneşe maruz cuklnrı cnzLedecek bir kuvvete malikti. Çocuk- omurlerıyle alakası yoktu, onların sahıcı "arlık
knlmış gıbi yavaş yava~ eriın7ğe yu:t:tutmuştu. ların çok hassas mnhlüklar olduğu duşünülecck lnrımı bir tesiri oh .. mazdı. O halde Şerminin koca
li'ırtına esnasında kollarını bcluıe dolayarak onu olursa, Ncjadın ruhunu iyice anlayarak onun ı sının ıntikam hırsiyle yaptığı hareketleri Jeğil, 
muhafozn ctıneğc çalışan Nejad tekrar o müthiş müşfik ve muhabbetli bir adam olduğun takdir onun hakiki ve samimi hislerini nazarı itib&re 
itıraftnn evvel tanıdığı Nejad oluvermişti. ilkin, ediyorlar demekti. alması ıcabcdıyordu 
o müthiş sözlerden sonra aralarında hiçbir mü- Bundan ıoaada ve en mühim nokta Kendisini Bunu duşi.ınüııce, evlendikleri akşam, ilk hıddct 
nasebet .kalmayncnğını, onun . tamamıyıe . bi: ya.- yakan ıntikam arzusuna rağmen karısına karşı ve gurur hıssırıe mağlUp olarak kocasının evini 
bancı olacagını tasavvur etmışti; halbukı. şımdı, kibarane ve centilmence hareket etmiş, düşmun· bırakıp k'.,çmııdığına için için sevindi. Etrntını 
beş ~e~elik .korkunç ıztırapların onun hakikı şa~- !arından ocalmak ıçin onu alet ittihaz etmişken, saran kesif kaı-&nlığın ortasında bir ümit ışığı 
styetını degıştirmış olduğunu ve bu tebeddulun son dakikada oııwı kadınlığına, gençliğine ve his- parh.mıştı. 
muvakat ve geçiçi olduğunu göruyordu. lerine hürmet ederek, sevilmiyen bir kadın olarak Genç kudın o kadar dalmıştı ki, ıslak elbise-

Birdcnbire Ne;jadın hapısnnede geçırdiği beş onu paçavraya çe;,ırmekten içtinap etmışti; ona lerıni arkasından çıkarmamış olduğunun bile far
scne zarfında kendisinin nasıl yaşamış olauğunu nakiki hüviyctlm ve maksadını açıkça itıraf etmiş kınn varuınıyordu. O sırada içer.iye gıren hizmetçi 
duşundu: Dabasıyle beraber tatıl aylarında yap- ve aralarında knt'i bir bağ dl.iği.imlemeden onu aklını bnşına getirdi ve hemen yerinden tıdaclı. 
tığı seyahatler, 11.ekteptc geçen kaygısız ve rahat harekatında serbest bırakmıştı ; karısının ~erefini Hatıcc şundan bwıdan bahsediyordu. Biraz tebes
gunlcr, uzak memleketlerin yenilikleri içinde ge. ayaklar c:.ltına almamak, izzeti nefsini rencide et- süm ederek hımımına baktı. 
çen mesut ve scıbest saatler gözünün önünde bir memek ıçin, tıon dakikada geriye doğru bir adım - Bu küçük d~meti salonda yerde buldum. 
geçit resmi yı;ptJlar .. Zavallı genç adam, o mud- atmak suretiyle muvaffakıyet ümitlerini oldukça Farkında olmndan düşürmüş ve üzerine basmış 
aet zarfınd~ b~ .iftiraya. kurban ola!nk hapisanede tehl~~7.ye ouşürmüşt~. . . . olrıcaksıı.11z ... B.~ye~eı.1dinin onları bu sabah topla. 
yaşamış, kımLıhr hergun, her dakıkn, her saniye Butun bımlar, doguşunda ve cıbillıyetınde ba· dığını gorduğum ıçın bu güzel çiçekleri ziyan tt
ne müthiş ı:.ı:tıraplar çekmişti! Nejad gibi genç, yağılık olan bir insanın , sadece hırs ve intikam ı mekten müteessir olacağnızı tahmin ettim ve he
dmç, maddeten ve manen kuvvetli, yaşamak arzu- arzusiyle kayantıyun adi bir mahlükun yapamıya- men buraya getirip suya koydum. 

Şermin beynini saran fikirlerden sıyrılmuğa 
çalışırken llailccye gülümsedi. 

- 'l'cşckkür <-'derim, pek iyi düşünmüşsün. 
Gezmeden döndüğü andanberi bu güzel güller 

nazarında o kad:ır büyük bir ehemmiyet almışlar
dı ki, onlara bakarken dudaklarının heyecanla tit
rediğini hıssedıyordu. 

- Bakınız, tı:·krar canlandılar, onu göğsünüze 
iliştirebilirsiniz şimdi . 

Bunu soylcrkc:n, giyinmesini bitiren hanımına 
yaklaşarak çiçeklen uzatmıştı. Şermin itiraı; et. 
meden, saplarını bir havlu ile kuruladıktan sonra 
koncaları göğsüne iliştirdi. 

Yemek için nşağıya indiği zaman Nejad derhal 
bunları görüp sordu: 

- Bu sab&hkilt?r mi? 
Şermin kıznrarnk ccvnp verdi
- Evet. 
....... Şinıdi njçin takdınız? 
Genç kudm kısa bir tereddüt dakikası geçirdi. 
- Hatalarımı anladığımı ispat için ... 

. Bu aç~k ka!plilik karşısında Nejadın gözlerinde 
bır hıkdır \'e lınyranlık ışığı parladı. 

- Bu hareket, ayni zamanda bir cesaret alfıme
tıdir. 

- Hayır, hckikati cepheden görüyorum. 
- Bazan .dogruyu ~ylemek için büyük birce-

saret sahıbı olmak ıcabeder. Bu hareketinizle 
bana, beni hala sevmekte olduğunuzu itiraf etmiş 
olmıyor musmmz? 

. Bu sôzl~ri s~ıkın. ve laka1d görünmek isteyen 
tur sesle soylemıştı. Şermın de ayni sükunetle 
mukabele etti: 

- Hayır, bu sözlerim onu ifade etmez. 
- Bunu başka türlü tefsir e<lemiyorum . . 
- Sözlerimde !:öyle bir maksat olmadığına göre 

cesarete de ihtiyaç yok, demekti. 
Nejad ısrar ediyordu: 
- Gayri şuuri bir şekilde farkında olmudan 

hakikati sôyledmiz. ' 
Şermin onu t<>kzip etmek üzere iken ağzından 

"hayır" kelimesini çıkaracağı sırada va
1

zgeçtf sa-
dece şunları ilfıvc etti: ' 

-:-- Böyle bır sUal sormağa hakkınız var ıl1l 
NeJad? 

.(Arkası var). 

Sine 

Soldar. sa/{a: 1 - Çobfl1ı 
gısı 2 - Hayvan barınağı -. .,,,o 
im - Bir nota 3 - DerJlb" . 
İ . k". .. 4 J3l! 
yıcc> yanmış omur -

za merkezi - Bir renk 5 ~~ 
r.c~it hikaye 6 - Namaz 

1 
~ 

ran - Akıl 7 - İyik de~i ' ıcl 
dejW - Işık verir 8 - oııııs. e 
emir - Bir çalgı - Bir notıl 
Aptal. 

it 1 
Yukardan aşağı: 1 - 13 gJC 

2 -- Bir meyva - Bir mes tı! 
çücıü 3 - Çırak 4 - :Bir ~ t 
Suriyede bir şehir - uzıılt1~ 
dirlr 5 - Mevcut - Bir?' ~5 
- Bir hayvan - Bir çesıt ~ıı 
Bir nota 7 - Yazı ya:ırJl8 , .. 
raı 8 Bir renk 1'anr1~if' 
rattığı, Köle, Abd 9 -
verınek, kira ile tutınıık-· 

* töııl' 
Evvelki bulmaca - So "ıtı S 

ğa: 1 - Od - Ki 2 - patv p.I 
On Şiar 4 - Yaz - J{ale 5 p.d 
Lain 6 - Papatya 7 - O• 
Er 8 - Tarakn 9 - lld .. 
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t.1a1taya Akınlar 
<Bas• 1 ıncıdf' 

•e hu tayyareler !ngiliz avcı 
fyareleri tarafından düijürul· 
..Şle:dir. Av tayyarelerinin 
l'ınıleri birkaç düşman tayya-
d.ıı.e .~aha isabet etmiştir. Teb· 
e Şoyle den lmektedir: 

ıı.. Cumartesi günü öğleden evvel 
·ııUan bir akın esnasında düş· 
"İ11 tayyareleri Malta'nın iızerı· 
ıı...l>ek yüksekten uçmuşlar, fakat 
·oııba atmamışlardır. BunJarm 
keşif uçuşu yaptıkları zanne-
~ektedir. Oğledcn sonra kısa 
lalarla üç akın yapılmıştır. 
~n esnasında birçok dıışman 

"'llKülleri mütemadi dıılgıılar 
"-nde bir saat müddetle adaya 
~z etmişler ve hava meydan
' Uzcrine pike hücum!arı yap
.ardır. Birçok bombalar atı.
ve hükumete ait bazı binalar 

ı;...._ ra uğramıştır. Birkaç yaralı 
··:sa da şimdiye kadar insanca 
lat kaydedilmemiştir. 

l)evriye vazifesini gören av 
:ıyarelerimiz hepsi Alman olan 
lınan tayyarelerinin bir kaçı i
tlıuharebeye tutuşarak bunlar
~ beşini muhakkak olarak dü-
l'nıüşler ve bir kaçına da mer
isabet ettirmişlerdir. Av tay
elerimizdcn biri di.işürülmüş 
de pilotu kurtulmuştur. Pilot, 

~aresi düşürülmeden evvel bir 
~an tayyaresini tahrip ettiği
SÖylcmiştir. Başka bir av tay
eıniz de düşürülmüş ve bunun 

.Otu da kurtulmuştur. Hava 
~afaa bataryalarının da "he
•e dört isabet" kaydettikleri 
lenmekte ise de bu husus he
~teeyyüt etmemiştir. 
lkinci akın adn i.ızerinde yük
ten uçan bir tcşekkiil tara
an yapılmıştır. Hava muda· 
batnryalan tarafından şıduct-

bir ateş açılnuş ise de büyük 
ihtimalle keşif vazifesi yapan 
~an tayyareleri hiç bir bom
atmamışlardır. 

liçüncü bir akın esnasında iki 
i'tnan teşekkülü sahili geçme

dcniz üzerinden ve oldukça 
Uttan Malta'run etrafında uç
~ ve belki kaybolan tayyare
' bulmak istemiştir. 
'laıetta, 19 (A.A.) - Geçen 
§enbe günü yapılan akın es
tnda enkaz altında kalan yedi 
ilik bir aile Cumartesi günü 
<eden sonra kurtarma ekipleri 
'afından salimen yığınlar ara-
lıdan çıkarılmıştır. 

Jngiltere Üzerinde 
londra, 19 (A.A.) - Dün gece 
ltldra ıruntakasmda hava tehli
i işareti verilmiştir. Bu sabah 
iredılen bir telilığde iş'ara dc

bir şey olmadığı kaydcdil
~lttedir. 

l'tlanş sahUlerinde 
l..ondra, 19 (A.A.) - 15 gün. 
' bır sükuttan sonra fransız 
ilillerine yerleştırilen uzun 
'"nzıilı toplar, dun geceyarısın
~ az evvel tekrar ateş etmeğe 
lamışlardır. Douvres mınta-

"'ına dört obüs düşmuştür. 
nt kontluğu sarillerinde bulu. 

\tl ingiliz ağır toplan muka
ateş açınca alman topları sus-
ştur. ~ 

Pasif müdafaa 
l.ondra, 19 (A.A.) - Yangın 
ltıbalarına karşı mücadele sıs. 
'rıııni tanziın mnksadiyle önü
~eki haft~ neşredilecek olan 
emirname, lngıltere tarihinde 
defa olarak sivil halka pasü 
dafaa sahasında hizmet mec
iyetini tahmil edecektir. 
~nıirname, erkeklere olduğu 
~i kadınlara da şamildir. Fakat 
nları yangınlara karşı çalış

ğa mecbur etmek niyeti şim. 

Hitler ile Mussolini 
( B .. .; ı ıncideJ 

kuvvetlerini hissedilir derecede 
takviye edecek olan Fransız filo
sunu almak bahis mevzuudur. 
Bu suretle müteaddit saffıharp 
gemisi ve 40 kadar kuvvetli de
nizarl tı gemisi mihver donanma
sına iltihak etmiş bulunacaktır. 

Türkiyeye karşı 
Londra, 19 (A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: 
Reynold News'in diplomatik 

muharririnin zannettiğine göre 
İtalyayı tam bir hezimetten kur

Habeşistanda 
(Başı ı incideJ 

rafından görülmek korkusu ile 
dai:ni heyecan içinde geçmiştir. 
Heyet, beş ay evvel, asi Habeş 
kabileleri ile temasa geçmek gibi 
güç işine başlamıştır. Bu iş, mu
vaffakıyetle tetevvüç etmiştir. 

Aynca tebarüz ettirildiğine gö 
r e, bu hevet vasıtasile Habeşis
tan hudutİan dahilinde hazırla
nan bu Habeş ordusu, birçok Ha
beş mültecisinden mürekkep o
larak hala Sudan'da antrenman 
gören ordudan ayrıdır. 

Wandel Willkie 
(Başı ı incide J 

hususta bir şey bilmiyorum" ce· 
vabım vermiştir. 
Willkie bugün Roosevelt tara· 
fından kabul edilecektir. 

* Londra, 19 (A.A.) - Parla· 

tarmak ıcin Hitlerle Mussolini- Askerlerimize Kışlık Hediye 
nin hazırladığı mülakattan mak-
sat, Yugoslavyaya ve Bul~arista- Ankara: 19 ( A. A.) - Askerle
na birer ültımatom vererek Al- rimize yapılan kışlık hediye te -
man ve İtalyan kuvvetlerile ev- berrüleri etrafında bugün bize 
vela Yunanistana sonra da Ti.ır- gelen telgraflar, Kayseri halkının 
kiyeve hücum etmek için Alman ye~iden 14.56, Tavşanlı halkını_n 
kıtaatmın serbestçe bu memle- d~ ı~ partı 1250

1 
parça muh.telıf 

ketlerden ,geçmesine müsaade e- ı Y;t~lu . v~ pamuk u ~şya verdıkle-

mentolar arası bırliği ingiliz gru. 
pu reisi, Will.kie'den telgrafla, 
lngiltereyi ziyareti esnasında 
Avam kamarasında grup azalan 
önünde bir nutuk söylemesinı 
rica etmiştir. Wandel Willkıe, 
bnı.imi.ızdeki çarşamba günü tay
yare ile Avrupaya hareket eyli
yecektir. 

Roosevelt'in nutkku 

dilmesini istemektir. rını bıld~rmekte idı. 
Bu hareketin gayesi Karadeniz- Ordu ılk ve orta ok~l talebel~~ 

Vaşington, 19 (A.A.J - Roose
velt'ın Amerika bırleşik devlet
ıerı reısliğiııi uçuncu bır dev. 
re içın resmen deruhde et
mesi merasiıni yarın 
ıcra edilecektir. Bu münasebet
le Roosevelt nisbeten kısa bır 
nutuk söyliyecektir. Nutuk 12 
dakikadan fazla stlrmiyecektir. de ve Türkiyenin Akdeniz sahil- rı 132 _ParGa kışlık hedıye teberru 

lerinde bulunan deniz ve· hava eylemışl~r ve bu arada orta ok~l 
iislerini ele geçirmektir. talebelerı kızılaya da aynca 65 h-

Bu planın tahakkuku için "Sov- ra para yardımı yapmışlardır. 

Ke.rmedy'ni11 sözleri 
Nevyurk, 19 ~A.A.) - "Havas" 

yet denizme,. Almanların girme
sine Sovyetler Birliginin müsaa
de edeceğı ve Balkanlarda Nazi 
tahakkümünün tam olarak tees
süs Pyliyebileceği farzedilmiştır 

Bu planın Von Ribbcntrop t-.
rafından hazırlandığı ve ana hat
ıarının talsilatile Mussolini'yc 
bildirildiği söylenmektedir. 

Fakat Türkiye sa,ğlam ve az.im
karane durmaktadır. Ankarada 
İngiliz - Türk kurmayları arasın
da yapılan konuşmalar bilhassa 
manidardır. 

Muharrir. Türkiye hücuma uğ
!·adığ. takdirde İngilterenin Tür
kiyeye yardım edeceği hakkında 
verdiği teminatın tamamen ifa e
dileceği kanaatindedir. 

ltalyaya yardımlar 

Amerıkanın Ingilteredeki sabık 

fikleri Italyanlara fazla ıtimat buyukelçı.>i Kenn_edy, dun ukşam 
beslcmemişlerdir. Fakat Italyanın r~ayoda soyledıgı nutukta, ln
zayıfaması, tahminden daha ev-1 gıltereden avdetındenberı maruz 
vel başlnnuşur. Bu suretle Al- Kaldıgı yabancı hucumları pro
manlar, kendilerini, vaziyete ha- test._<> ettikten sonra . lııgılLerenın 
kim bulduklarını sandıklan Ak- m.aglup oıacagıru hıçbır zaman 
denizde vahim ihtilatların tehd.- soyıemedığını beyan eylcmı~ ve 
di altında gormüşlerdir. so~ferme şoyle devam etmıştır: • 

lngılız mılletının manevıyatı 
ltalyan gazetelerinde çok yukscktır. Dunkcrqucsm ar-

Roma, 19 (A.A.) Popo!o D'i- kasından fransız hczımetı vuku 
talia gazetesi, aldığı itimada de- bulaugu zaman lngılterenın va
ğer haberlere göre Churchill'in zıyetı acınncak bir halde ıdı. In.. 
tazyiki ile lngiliz Genelkurmayı- gııtere mudafaasızdı. Avrupaımı 
nın evvela Ingilt•e için hazırlan- mukadderatı ıngılız adalarının 
nuş harp malzemesilc kıtaatı Mı- fethıne baglı idı. Fakat Alınan
sır, Sudan Kenya ve şarki Kon- lar maksatlarına ula~amı~lar
go'ya tahşit ettiğini yazmaktadır. dır." 
Bu suretle lngilterenin ihtıyacı Amerikanın vaziyeti hakkında 
olan büyük miktarda harp leva- eskı buyükelçi demıştir ki: 

Londra, 19 (A.A.) _ Reutcr'ın zımı burala_ra sevk edtlmiştir. "Amerika Almanyaya harp 
diplomatik muhabırı bildırı) or: Gazete, sözlerine şöyle davam et- ilan edince Almanyanın tahak
~eıahıyettar Londra mahııllcrm- mektedir: küm tehdıtlerıne mhayet verece
de, Itaıyaya buyuk miktarda Al- "ltalyan mukavemeti gittikçe ğınden eminim. Amerikanın der. 
man kuvvetleri gclmış olduguna sertleşmektedir. Alman hava !lal harbe gınncsı taraftarıyım. 
ınanılmamaktadır. Henüz bir ış· kuvvetlerinin gelmesi mıhverın Fakat Amerika tedafuı bir harbı 
gal ordusu bahıs mevzuu bulun- sevkulceyş idaresinin lngiliz bile tekabbul edecek vnziyette 
matlığından emin olunabılır. Ge- P!fınları~a. müthiş bir darbe in: değil?ir. Amerika ıçin ha~bın ma. 
len Aıman kıtalarJ bilhassa mu- dırmek ıçın onlardan daha ı;erı nası ıflfıs ve demokrasının sonu
tehassıs ve yardım~ı ~uz'itamla- da~randıkla:ını .. g~steı:-mektedir. d~. Muza~feriyet. t~dirı~de da
rllc beraber hava fılolarından ve Mıh':'er henuz gozukmıyen ba~ka ~ı galıpler!n, . maglu~ mılletleri 
hava dafı bataryaları ve ııakl:.ye tedbırler de ~lmı~~ır. ıle komunızmın kucaguıa a~ılrna. 
mufrezelermden terekktip ayle- lktısadı nıuzakerder sı melhuz olan Avrupayı hımaye 
mektedir. Alman tayyarcılern.in Roma, 19 (A.A.) - "Stefani" etmesı ıcab~ec~tır. Bınaen· 
ltalyada en stratejik mınlakayı Roma seltıhiyettar mahfillerin- aley~ emnıyetımızı,, korumalıyız 
teşkil eden Sicilyaya yerleşm ş den öğrenildiğine göre, önümüz- ve sılahlanmalıyız. 
olmalarına rağmen, Sicilya ada- deki haftanın ilk günlerinde Ital- Kiralanan üsler 
sı_ile Tunus arasmda~i ,kanal, yan - Alman lktısadi konuşma- Londra, 19 (A.A.) - Ingiliz 
mihver kuvvetlerlnm bılf,ıl kon- lan başlıyacaktır. Bu görüşmeler müstemleke nezaretinin bildir
trolu altına girebilmek için fazla 24 Şubat 1940'da yapılan son ti- diğine göre, Ingiliz müstemlekc
geniştir. Diğer taraftan ~!alta ka- caret anlaşmalanndanheri yapı- terinde Amerikalılara üsler kira
lesi, Graziani'nin bu derece ağır lacak en mühim müzakereler o- lanması eylul 1940 tarihli anlaş. 
darbelere maruz kalan ordus1ına lacaktır. Yanında 35 kişilik bir ma mucibince ingiliz Antillerinde 
yardım için gônderılebik-c0k tak- hey'et olduğu halde Alman elçisi Samt - Lucie adasında Amcrika
viyenin yolunu kesmektedir. Cloduis yarın öğleden sonra Ro- lılar tarafından inşa edilecek ha-

Bazı aetşeli faşistler, Alman- maya muvasalat edecektir. va üslerinin yerini tayin husu-
ların teknik yardımı ile Italyan Selahiyettar mahfillerden bil- &unda ingiliz ve Amerikan hü. 
kuvvetlerinin daha şiddetli bir dirild"ğine göre, bu konferansta kümetlcri nihai bir anlaşma yap
mukavemette bulunacaklarını geniş meseleler tct~ik edilecek mışlardır. Gros-islet koyunda bır 
tahmin etmektedir. ve müzakerat en aşağı 15 gün deniz tayyare üssü tesis edilece-

Almanlar, hiçbir zamcın mütte- sürecektir. ği şimdiden haber verilmektedir. 

Yunanistan Harbi 

Bir ltalyan 
Nakliye Gemisi 
Tahrip Edildi 

Atina, 19 (A.A.) - "Atina a
jansı bildiriyor" Bahrlye nezare
ti 29 Kanunuevvel 1940 tarihin· 
de öğleden evvel Korvet kaptanı 
Mişcl Hacı Konstandinin kuman
dasındaki 0 Proteus" Yunan deni
zaltı gemisinin Sardenia ısmin· 
deki 11500 tonluk Italyan nakJJ
ye vapurunu tahrip ettigini bil
dirmektedir. Tamamile yüklü o
lan "Sardenıa" bir harp gemisi 
tarafından iyice muhafaza altı
na alınmış olan bir kafileye dahil 
bulunuyordu. Denizaltı bu giıne 
kadar üssüne dönmemiştir. 

Atinanın tekzibi 
Atina, 19 (A.A.) - Atina a

jansı, "hususi" Ingiliz kıtalarile 
bir Ingiliz motörlü kıtcısının Se
liınikte bulunduğu hakkında ltal
yan propagandası tarafında:ı ya
yılan haberi, bu akşam kat'i su
rette yalanlamaktadır. 

Resmi harp tebliğleri 
Atına, 19 (A.A.) - 84 nwnarcı

J..ı resmi tebliğ: Muvaffakiyetle 
neticelenen mahdut mevzii ha
rekat yapılmıştır. 

ltalya'da hır mahal, 19 (A.A.) 
- 226 numaralı tebliğ: Yur.an 
cephesinde çok miktarda yağan 
kar iki taraf arasındaki faaliyeti 
geniş mikyasta tahdid etmişt.r. 

Bir emirname 
Atına, 19 (A.A.) - "Atina a

jansı bildiriyor:'' Yunan ordusu 
tarafından esir edilen ltalyan 
cüzutamlarının evrakı ara::.rnda 
Arnavutluktaki Italyan kıtalnrı
nın eski başkumandanı General 
Soddu'nun 6 Terşinisani 1940 ta
rihli bir emriyevmisi bulunmuş
tur Emriyevmide bilhassa şöyle 
denilmektedir: 

"Vazifemiz pek sarihtir. Yu
nan ordusuna liıyik olduğu dersi 
vermeliyiz. Biz'° orduya cesare
tine rağmen faşist Italya müsel
lah kuvvetlerinin arzusu öniinde 
eğilmek mecburiyetinde bulun
duğunu isbat etmeliyiz." 

Beşiktaş Cinayeti 
rea,ı J incirle . 

ictik bir ar~ık sarhoşluk yüzün
den aramızda bir ağız kavgası 
başladı. Bu yavaş yavaş büyüyüp 
boğnsma halini aldı. İşte bu sıra
da İlham! ile beraber bıçakları
mızı C'ektik Tevfi~i öldürdük. 

Paltosu ile ceketini de aldık
tan 'lonra bırakıp j?İttik." 

Hava ilssü yapılmak üzere 
"eskı kale" namivle maruf ma
rallin kiralanmas~ için Amerikn 
tarafından yapılan teklif de ka. 
bul edilmiştir. Sainte - LuciE>. 
Trinite'nin 300 kılometre kadar 
şimalinde bulunan "Rüzgar ada· 
ları"nın başlıca üç adasından bi. 
rıdir. 

Tasfiye Halinde 
M. M. Vekaletinden: 

Kozlu Kömür İşleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz 1/1 /941 tarihinden itibaren tasfiye haline gir· 
miş ve tasfiye merkezi olarak: Cistanhulda Galntada Percıe~h<' 
Pnzannda İş Handaki dairei mahsusa) tesbit olunmuş ve tasfıyr 
memurları dn fevkalade umumi he~·etce tasrih ve ticaret sicili 
rıe tescil olunan salahiyetlerile fnaJiyete ~~çmişlerdir. 

Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin 
Her Üç Sınıfına Talebe Alınıyor. 

t - Kuleli, Maltepe, Buru ~skeri lıselcrınln her ıiç ımıfma 1 Mart 941 
dt başlıyacak olan yeni den devresi için maarif liselerinden nakil suretilr 
Jebe alınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin ' Türk ırkından olma11, ııhhi muayenede Hİ· 
am çıkması ve ısteklı adedi ihti:vactan fazla olduğu takdirde yapılacak sec· 
ne ııınavında kazanması ve kcndı okullarında bu ıene aldıkları Uk kanaaı 
ıotlarımn dereccıı iyi olması ,arttır. 

~yoktur. Erkeklerden istene
~ mecburi hizmet müddeti, 
tla azami 48 saat olacaktır. ı 

Alman resmi tebliği 
~erlin, 19 (A.A.)-Alman yük 

kumanda hey'eti tarafından 
edilen tebliğde şöyle denll-

3867 sayılı kanunun Sirketimiz oc.-akları hakkında da tat· 
biki iizerine. $irketimi7 memur ve miicıtahdemleri, Zonguldak· 
ta (Mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi) ne devro 
1 ıınmu~lardır. 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirk~timb;e ait muamelat 
ve tasarrufattn, sali\hiyetli tasfiye memurlarına ait imza sirkii 
leri, alalrnlılara tevdi \'e tevzi ohınmu tur. 

S - Bir ıenc tahsili tcrkcdenlcr, her ne ıebeple oluru olıun ya,ını bü· 
titmUş veya kUçilltmüıt olanlar, yaşları . boylan ve ağuhklın ukeri liıelcı 
nlimatında yazılı hadlere uysun olmıyanlıı kabul olunmular 

4 - Bu ıartlan taşıyın isteklılerin bulundukları verlenn aalcerlik ou· 
belerindcn diğer kaydukabul oartlarilc müracaat yollannı oğTcnmcleri Yt 

buna ıore de kaydukabul kdğıtlarmı hazırlıyarak 20/ll Kllnun / 941 den itı · 
baren &!'kerlik şubeleri yoluyla bu kUıtları girmek istt'dlklt'rl okullar11 
ıcndermeleri ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan ıstcklilerın de yınr 
ZO/Il.Kinun/941 den itibaren doi;ruca okul müdürlüklerine müracaatları 

~tedir: 
l 7 • 18 gecesi Alınan hava 
"\retleri Swansea'ya taarruz 
~şlerdir. Dün bir Alman bom
dıınan tayyaresi Ingiltere'nin 
ilbu şarkisinde iki hava mey

a ani bir taarruz yapm111tır. 
~in almak için yerde sıralan

o1an birçok lngiliz bombnr- ı 
~n tayyarelerinin arasına bir

isabet olmuştur. Bir deniz al-
..._ Cem'an 8600 tonluk vapur ba
'llıştır. Times haliçi açığında 
ticaret vapurunun arkasına 
bomba isabet etmiştir." 

it ( ~ Fr;.sisco'da Bir Hadise 
fe ı. San-F.ransisco, 19 (A.A.) -
ıı°' ,~ gençler, Alman konsoloslu
.ı tarafından çekilen gamalı haç 
v ~an Alman bayraA'ını indirmiş 

il<ııf bu işte sükun ve intizamın te
~ı.ı ~ini temin için polisin birkaç 
,,.. ıı. tnüdahalesi icap etmiştir. 
it' ~aYrak indirildiği zaman genç

~ en biri bir köşesinden, pence
en sarkan konsolos da diğer 

")}:inden yakaladıkları için 
ak yırtılmıştır. 
~an Başkonsolosu şu beya· 

ıı bulunmuştur: 
~ liadise hakkında lbım geler. 
~hbüs, derhnl vaziyetten ha

dcr edilen Almanyanın Va
'tton Büyük Elçiliği tarafından 
11\lcaktır.,, 

Binacnalc:\'h, Bundan böyle Sirketimiz namına milnhası· 
ran bu sirkiilerdeki snlôhivetler dairesinde ve gösterilen imza· 
larla munınele ve tasarrunnrda bulunulması · icap edeceği ilan 
olunur. 

Tasfiye Halinde 

Kozlu Kömür işleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

ı _ Şirketimiz, usulii daire inde tescil ve ilAn olunmu 
bulunan 25/12/940 tarihli fcvkalllde hey'cti umnmi~·e karnrile 
kat'ı muamelfit. fesih ve tasfiyeye karar vermi hulunmaktndır. 

2 - Bu itihnrlcı Sirkctimizdcn alacaklı bulunan hakiki ve 
hükmi C hasın. jc;bU ilanın iiciinciİ defa neşrinden itiharf'TI bir 
ene içinde, tasfiye halinde bulunan (Kozlu Kömiir fc;leri 

T. A. S.) nin, İstanbuldn Galntada Perşembe Pn2.arında (İş Han) 
daki dairci mahsusadn hulımnn Tn ·fiye Merkezine mllracantla. 
alacaklarını talep eylemeleri, aksi hcıldc bir gitna mesuliyet ka· 
lıul ohmmıvı>rnP.ı iHln ol1111ııl' 

~ .................................. '~ 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültenin yabancı diller ve kHisik Filoloji aubelerine imtihanla yeni

den burslu talebe alınacaktır. 
Lise mezuniyet ve olgunluk imtihanlarmda muvaffak olmuş taliplerin 

27.1.941 Pazartesi gününe kadar bir dilekçe ve miisbet evrak ile Fakillte 
Dekanhğına müracaatları. (161 - 274) 

Askeri l\latbaa Md. den: 
Aıkcri Matbaada 84 lira ücretli bir linotip opcratör!Ufil ile yine 84 lira 

ücretli bir kırtoğraflık ve 100 lira ücretli bir tashihcilik mUnhaldir. 
Bu mahallere bilimtföan ehlıyeti tebeyyün edenler alınacaktır. Taliplerin 

kabul ııeraltini ve ne gibi vesaika ihtiyaç olduğunu her gün saat ondan dörde 
kadar Askeri Matbaaya müracaatle öğrenmeleri lAzımdır. 
İmtihan 30/2.klinun/941 per;ıembe günü sabahleyin saat dokuzda yapıla-

caktır. - - - (1784- - 367) 

lan olunur. "ı670 - "12114., 

SATILIK KÖKNAR TOMRUGU 
Develt Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 
1 - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 1675 adet muadlll 850/772 

M3 köknar tomnığu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların aynca başkesme payları mevcut ve kabukları soyuı 

muı olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden heııaplanmı$Ur. 
Tomruklar alt satış şartnamesi Ankara Orman Umum MüdilrlüğUndc 

Tstanbul, Ankara, Bolu Çcvirgc MildUrlilklerinde ve Boluda Devlet Orman 
İşletmesi Revfr Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 56 kuruotur, 
5 - İateklilerin % 7 ,5 muvakkat pey akçesi ile 28/ 1/941 Sah ıünü saat 

15 de Boludaki Revir AmirUğine müracaatları. "272,, 

Kapah Zarf Usulile Şose inşaatı ilanı 
Konya Valiliğinden': 
ı - Konya - Kaşmhan - Çumra yolunun şehirden itibaren 8 + 500 

kilometrelik kısmı vahidi fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile ve bir 
ay müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu ınşantın keşif bedeli "81833,. lira "39,. kuruştur Muvakkat 
teminat "5092,. liradır. 

3 - Eksiltme 31.1.941 Cuma günü saat 15 de Vilayet Daimi Encüme
ni odaıımda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme dosyası evrakı "5., lira mukabilinde Konya Nafıa Mil· 
dür!Uiündcn alınabilir. 

5 - lııtcklller teklif evrakı meyanında inoaatm fennt cihetlerini de· 
ruhte eylcdltine dair bir mUhendiı.in taahhütnamesini bulunduracaklardır. 

t5 - Taliplerin kayıtlı bulundukları Ticaret Odası vesikasıyle ihale
den en az Uç gün evvel şimdiye kadar yapmış oldukları işleri ve bunların 
bedellerini ıösterir cvraklarile Konya Viltıyet makamına müracaat etmek 
ıuretiyle alacakları ehliyet vesikasını havi olmak üzre 2490 sayılı kanu
nun tarif ettiği şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını vaktinde tVi
layet Daimi Encümeni Riyasetine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri Ye· 

ya taahhiltlil olarak ıöndc:rmelerl lizımdır. "70,. 

M. Petain • Laval Sudan Cephesinde 
(Baıı 1 incideJ 

ler isini tanzim etmektir. Toplan ı •ı• 1 
tııara, perşembe günü başlanmış n91 iZ er 
ve cuma ve cumartesi giinlerf de 
vum edilmiştir. Müzakereler, Kassala'yı 
büyük bir samimiyet havası i-
çinde cereyan etmiştir. j 1 Eft• 
Fransız- Alman işbirli~nin ŞCJa 1 

bu ilk müsbet tecrübesi, prensip Kahire, 19 (A.A.) - lngiliz 
leri mareşal Petain tarafından umumi karargahının tebliği: Lib
Montoine anlaşmalan Slrasında yada vaziyette değişiklik yoktur. 
tesbit edilen siyasetten Fransa- Sudan'da kıtalarımız, Kassalayı 
nın E'lde edebilece~i çok bilvük yemden işgal etmışlerdir. Bırkaç 
faydaları göstermiştir . Görüşme- hafta süren bir muddet zarfında 
lerir acıhc;mda kendi namına bir şıddetli keşif harekatı ile, lutala
nutuk sövliyen iş ve endüstri ne- rımız, kendilerı pek az zayiat ve
zın·eti hususI kalem direktörü rerek, düşmana hergün o der~e 
Ilarnaud ezcümle demistir ki: zayıat verdirmişlerdir ki düşman 

"Bu toplantı . yeni bir Avrupa şimdı Kassalada ve civarındaki 
kurnlması tecrübesinde ilk mü- kuvvetli mevzilerini tahliye mec
him tezahürii teskil P.tmektedir. burıyetinde kalmıştır. Italyan kı. 
Bunu tecrübe ediyoruz." taları, bu cephe boyunca ricat * etmekte ve seyyar müfrezeler 

Vichy, 19 (A.A.) - "Havas" tarafından takip olunarak ız'aç 
Fr11nsız ve Alman a~r endüstri- edılmektedir. Metemma mınta
•eri mümessilleri, calı!ımalannda kasında Gallabat'ın şarkında faal 
beş komisvona ayrılmışlardır: keşif kollan harekatı devnm et-

1 - Makine imalatı. 2 - Has- mektedır. 
'l:lS ;ı 1,.+ler ima lAtı 3 - EIPkt:rilr-
le alakadar imalat, 4 - Küçük Tobl'uğa hücum 
n•f>kanik ve madı>n cevherleinin Kahıre, 19 (A.A.) - Ingiliz 
işlenmesi, 5 - Otohobll ve bi- hava kuvvetlerinin tebliği: 17 -
cıiklet imalatı. 18 kanunusanı gecesi, ingıliz ha-

- va kuvvetlerine mensup tayyare. 
Transilvanyada Kıtlık ıer, Tobruk üzerıne bir hücum 

Belgrad, 19 (AA.) - Reuter: yapmışlardır. Petrol depolan ci
Macaristandan gelen haberlere varında buyük bir yangın çıkmış, 
göre Macaristanda yolcu trenle- fokat hava şartları dolayısile 
rinin işlememesinden bUıst ıfade 1 djğer hasarın müşahedesi knbil 
Alman kıtaatını Romanyaya nak- olmamıştır. Bombaların lıt:psi 
leden trenler Almanyaya iade hedef mıntakası dahiline düş
edilmekte ve hakiki bir kıtlık müştilr. S. 81 tipinde bir Italyan 
devresi geçirmekte olan Transil- bombardıman tayyaresi, bır A· 
vanyaya vlyt-eek maddeleri gön- vustralvo. filotillası tarafından 
derilmektedir. di.ışürülmüştür. Assab ve Asma. 

Rumen Karasularında 
Bükreş. 19 (A.A.) - "D N B" 

Bahriye nezareti müsteşarı, Ro
men karasularına mayin dökül
düğü hakkında radyolar tarafın
dan yayılan haberleri kat'i suret
te yalanlamıştır. Bu münasebet
le bildirild ğine göre, mayin dö
külen mahdud mıntakalar zama
nı gelince gemilere tebliğ edile
cektir. 

Bir Fransız Naklil·e 
Gemisi Te\'ltlf Edildi 
Rio-de~Janeiro, 19 (A.A.) -

Brezilya Bahriye Nezareti tara
fından verilen bir habere göre 
Fransaya muhtelif cinste mal ı!Ö
türmekte olan ve İngiliz abloka· 
sını birknç defa yarmıya teşebbüs 
t>den Fransız vapurlarından Men. 
doza, Asturias ismindeki İngiliz 
muavin kruvazörü tarafından 
t.P.vkif edilmiştir. 

Cenubi Brezilya sahilleri açık
larında devriye gezen arezilya 
tnvvArf'lPri İtım&ordiA burnun-

rada da birçok hedefler bomba
lanmıştır. 

ltalyan tebliği 
Italyada bir mahal, 19 (A.A.) 

- "Tebliğ" Şımali Afrikada 
Tobruk mıntnkasında topçu faa· 
lıyeti olmuştur. Bıngazi'nin ce
nubundaki çölde motörlü keşü 
kollarınuz faaliyette bulunmuş. 
lardır. 

Şarki Afrikada tayyarelerimi2 
yukarı"Sudan'dn düşmanın hava 
üslerini ve Aroma'dn şimendüeı 
istasyonunu düşman kıtalarının 
müessir surette bombardıman 
etmişlerdir. Aşağı Sudan'dn Ma
kar mıntakasında tayyarelerimız 
silahlı guruplara tesadüf ederek 
btınları mitralyöz ateşi altına al
mışlar ve bombardıman etmişler
dir. 

dan 5 mil kadar açıkta Mendoza· 
yı durmuş olarak görmü~lerdir 
Asturias, Mendoza'nın yanında· 
dır. Geç vakit saat 6.40 da iki ge
minin birlikte açıldıklan ~örül-

11. 11agıaa yazııı mcvndaın µaıarHkla cı<sııtmesı 22/ 1/941 çaroamba gunu 
hh:aJarmda yazdı saatlerde Çatalcada Askert Satmalaıa komisyonunda :yapı
lacktır. Taliplerin belli vakitte komisyona ıclmelerl. 

Cinci. Beher kilo fiyatı Tutan Teminatı 
Kr. Sa. Lira Lira Saati 

Ot 
Samll., 

--5 50 
4 

22,000 
115,000 

4400 11 
2400 16 

(1780 - 363) 

* * Beher kı1ot1una 4 1nınıs tahmin t 

dilen 3000 ton balya ıamanı paur 
tıkla satm almacnktır 500 zer ton 
dan a$afı olmamalı: n Ankara htu 
vonundıı vagonlara teıllm eartll~ •' 
u ayrı taliplerden alınabilir 30!\0 . ,. 
nun teminatı 8000 linı 500 tonun ıt 

mınıtı 3375 llradIT Pazarlıiı 15 /l /94 
den itibaren hergün saat 14 de An 
lcara-t.ı Lv Amirliği aatın alma ko 
rnlsy,.nıında vayıılacaktır. Sartnııme• 

<omisyondı ıörillllr. 
(1'714\ 

• 
1500 adet ahşap iskeletli ve 1868 a

det çetltt iskeletli erat eğer takımları 
ayrJ ı:yr mOteahhit nam ve hesabı
na açık eksiltmeye konmuştur. ~
sap ıski!lctl! eğer takımlarının beherı
nc ı; lir1t 30 kuruş çelik iskeleUi e
{ter tak1mlarmın behcrlne 105 Ura 99 
kuruş fıya• tahmin edilmiştir. Ahşap 
iskelet için ilk teminat 8097,5 lira ve 
çeHk" ıskeletlı eğeı takımı için ilk te
ml'lllt 850lı Ura olup eartnameler 750 
şer kurur mukabilinde komsjyyondan 
alınır. AhŞ':l> iskelem eğer takımı
nın ihnle:o ı 10 - 2 • 941 Pazartesi ıü
r.O saa! 11 de ve çelik iskele 1 der 
taıomıarınuı ihalesi ayni gün saat 
\l ,hO dadır Eksiltmeye gireceklerin 
kanun. W.n.inat ve vesikalarile Anka· 
roda r.ı . M V. Satın alma komisyo
nunda bulunmaları. (1782) (365) 

• 
4000 ton buğday öfütmesi lı:apal ı 

;;.arfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
bedeli 108 000 lira ilk teminatı 8100 
l.radır İh~lesi 31/1/941 Cuma ıünU 
ı;aat ıs de Atnda askeri satın alma 
ıcomisyonunda yapılacaktır. Sartname
ı:ıı komisyonda görülür. 'Taliplerin ka. 
nuni vesikalarile teklif mektupların ı 
ıhale saatinden blr saat evvel komiıyo-
na vermelerL {1758--237) 

• 
Ordu tipi ve mevcut numııneıılne 16· 

re 148 er binek eğer takımı tapalı 
zarfla. cbiltmeye konmuştur. lhalesi 

31/1/941 cUnü saat 15 de Merzifonda 
askeri satm alma komisyonunda yapı
lacaktır. Muhammen bedeli 12,876 lira 
ilk teminatı 965 lira 70 kunııtur. Nü
mune ve ıartnamesi komisyonda görü
lilr. Taliplerin kanunt vesikalarlle tek
lif mektuplarmı ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

{1764-243) 

• 
Beher metreaine tahmin edilen ft:yatı 

(!~ kunı$ olan 25,000 metre harp pake
:· sarmak tein bez 21/1/941 Salı cUnc 
saat 10 da Ankırada M. M. V Satın 
a!ma komisyonunda pazarlık!~ satın 
almacakur. l•tcklilerln 8187 Lira 50 
ırurusluk lı:at temlnatlarile birlikte 
.,.ili vakitte komisyonda bulunmaları. 

(17715 - 825) 

• 
Beher kiloıu 11 kuruştan 1245 ton 

tıufday alınacaktır Pazarlıkla eksilt
mesi 10/2/941 Pazartesi cilnü saat 16 
da İzmirde Bornovada askeri ntm al· 
:na lı:omiıyonunda yapılacaktır. Tah-
min tutarı ı26.950 lira, ilk teminatı 
6097 liradır Şartnamesi komisyonda 
görülür taliplerin belli, vakitte komis· 
ıona ıelmelcri. (1754 - 221) 

• 
Beher kilosuna tahmin edilen fJya

tı Ç\h'&ll . olar&k 19 kuruş olan 75 ton 
bıı4'ur pau.rlıkla satın alınncaktır. 
Bu miktara mahsuben 15 tondan aşa
ğı olmamak üzert satın alınabilir 75 
tonun teminat: 2138 lira 15 tonun °438 
l!rddır 1-'auırlı.tı 3 • 2 - 941 gOnü sa
at 11 d" Arıkarada Lv. Amirliği c;atın 
alma 'komiayınundn yapılacaktır ra
lipleril t:eUı vakitte temlnatlaril" .ı:o
misyonn gelmeleri. (1760) - (331) 

,.fi ' ' 
1 

Doktor A. Emanuelidı· ~ 
Sirkecideki muayenehanesi nıı 

ıstimlllki dolayısile ayni sırad· ' 
Meıke1 Lokantası Ozerlnr .. nı. t ' ~ ~ .... ••••• ıetmı~. ___ ., 
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YUVAN iN SAADETİ 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
Sıhhatinizin, Neşenizin, Sofranızın hadımıdır. 

#1'1 .................................... ~ 

Tasfiye Halinde 

Maden Kömürü işleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz 1/1/941 tarihinden itibaren tasfiye haline gir
miş ve tasfiye merkezi olarak: <istanbulda Galatada Perşembe 
Pazarında İş Handaki dairei mahsusa) teshit olunmuş ve tasfiye 
memudarı da fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret sicili
ne tescil 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 İşletmesi) ne devro
Iunmuşlardır. 

Yukarıda 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 miinhası
ran bu sirkülerdeki salahiyetler dairesinde ve gösterilen imza
larla muamele ve tasarruflarda bulunulması icap edeceği Han 
olıınur. 

Tasfiye Halinde 

Maden Kömürü işleri 
Türk Aııonim Şirketinden : 

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

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve 
hükml eşhasın, işbu ilanın üçüncü defa neşrinden itibare'.!1 bir 
sene içinde, tasfiye halinde bulunan (Maden Kömürü işleri 
T. A. Ş.) nin, İstanbulda Galatada Perşembe Pazarında (İs Han) 
daki dairei mahsusada bulunan Tasfiye Merkezine müracaatla, 
alacaklarını talep eylemeleri, aksi halde bir gfma mesuliyet ka
bul olunmıyacağı ilan olunur . 

............ mm! ...................... , ,_,_ ___ _ 
İstanbulda -------ı~ 

HAVAGAZI ve ELEKTRİK 
ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin Kadıköyünde İskele Meydanında Elektrik 
İdaresinin Birinci katında bulunan ABONEl\'IAN ŞUBESİ 
1/2/1941 tarihinden itibaren Kadıköyiinde İskele Civarında 
Cafe.rağa Caddesinde Tavus sokağında 18 numaraya 

NAKLEDİLECEGİ iL.AN OLUNUR. 

'------------MÜDÜRİYET J 

, __ .... 41 ____ __ _ 

SAHiBİNiN SESi 
MÜNİR NURETT İN 

Yüksek sanatkarın son defa Kahveci Giızeli ve Leyla ile Mec 
nun filminde okuduğu ve herkes tarafından hayranlıkla takdi 
edilen eserleri büyük muvaffakıyetle plaga geçirilmiş ve satı~ 
arzedilmiştir. 

Kahveci Güzeli Filminden: 
FE 91 Zeynebim uçtu gitti 

Ela gözlerini sevdiğim dilber 
FE - 92 Çoban kızı 

Rüzgarlarla arkadaş 

Leylô ile Mecnun Filminden: 
FE 90 Ses vermiyor feryadıma 

Ben aşkın oldum hemdemi 
FE 89 Söyleyin nerde o göz nuru 

Ley lamı ezelden sevdim 
FE - 88 Bahar bitti 

Yalnız seni sevdim " ........... _ ........ ~ ........... --~.,,. , 

İstanbul Defterdarlığından: 
Götürü Usulde Muamele Vergisine Tabi Tutulacai 

Sınai Müesseselerin Nazarı Dikkatine: 
1 - 3843 sayılı muamele vergisi kanununun 27 inci maddesile haklarında 

götürü vergi usulünün tatbi'ki kabul edilmemiş olan mükell~fl~~den: . 
a - Muharrik kuvvetı 2 beygiri ve işçı sayısı müessese sahıbı ıle bırlikte onu 

geçmeyen triko~aj, plastik eşya, kundura kalıbı. ökçe, _kese kağıdı, terazi bas
kül ve bunların montaj işlerini yapan sınai müesseselerm, 

b - Nüfusu 30 bine kadar olan yerlerde bulunup muharrik kuvvet kullann 
yan ve işçi sayısı müessese sahibi ile birlikte onu geçmeyen boyahanelerin, 

c - Aşağıda yazılı 3973 numaralı kanunun üçüncü maddesindeki şartlar da
iresinde vergiden muaf tutulmuş olan meşin, sahtiyan, vaketa, küçü'k bacak 
derisinden astarlık ve gön haricinde imal ettikleri bilfarz kösele, glase ve 
maruken gibi deriler dolayıs.ile vergiye tabi olan, muharrik kuvveti 5 beygiri 
ve işçi sayısı 10 u geçmeyen tabakhanelerin, 

Muamele vergisi kanununa ek 15/1/941 tarih ve 3973 sayili kannnla götUrü 
vergi usulüne bağlanmaları kabul edilmiştfr. 

2 - Yu'karıda yazılı müesseselerin ve 3843 sayılı kanunla mükellefiyete gir 
miş.· olup ta mezkUr kanunun 27 inci ma~desinde. ~~ılı. götürü vergi şa~
larıru haiz bulunan (bilfarz muharrik kuvvetı 5 beygırı ışçı sayısı onu tecavuz 
etmeyen marangoz, terzi, kundura imalathaneleri gibi) m~esseseleru;ı, ':'iı:e 
3973 sayıh son kanuna göre, içinde bulunduğumuz 1940 mali yılı vergtlcrının 
df' götürü olarak tahakkuk ettirilmesi kabul edilmiştir. 

3 - Yukarıdaki fıkralarda yazılı müesseslere götürü vergi usulünün tatbik 
edilebilmesi için bunların işbu ilam takip eden günden iübaren bir ay içinde 
yazı ile talepte bulunmaları lazımdır. Bu talep a~ağıda nümunesi gösterilen bi 
istida ile İetanbunlda Galatada Bahkpazarında muamele ve istihlılk vergileri 
mer'kez tahakkuk şefliğine ve Adalar, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy kazalarında 
malmüdürlüklerine yapılacaktır. 

4 - 3843 sayılı kanunun 28 inci maddesi mucibince tarh edilip katileşen 
götürii vergi iki mali ytl iç~n muteber olur. 

940 mali yılı için tahakkuk ettirilecek götürü vergiden, müesseselerin ayni 
sene zarfında bevaruı.ame üzerinden ödedikleri vergiler mahsup edilir. (368) 

İSTİDA NÜMUNESİ , 
Muamele v~ istihlak vergileri tahakkuk şefliğine 

Müessese sahibinin Hesap numarası 

( __ ) 
Soy adı: 
Adı 

Adre~ : 
İ3i 

varsa, depo, ~ube fieyal 
Varsa satış mağazası adreslerl: 

İşçi adedi: 
Motör adedi: 
Motör kuvveti yldinu 

1 • . . . . . . 
. . . . . 

Kakam lle 

............ 

. . . . . . . . . . . . . . . • • 

Yazı ile 

Muamele vergisi kanunu mucibince götürü vergi şartiarmı haiz olduğumaan 
götürü usulde muamele vergisine tabi tutulmamı talep ederim. 

16 kuruşluk pul 
(Tarih ve imza) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli üç bin on beş liradan ibaret Galata rıhtımmm köprÜbaıimdan 

merkz işletme binası önüne kadar olan kısmmda'ki asfalt yolun tamiri iı:ii 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı 226 lira 12 kuru15tur. İhalesi 
24.1.941 tarihine rastlayan cuma günü saat on beşte Galata nhtmımdaki umum 
müdürlük binasında toplanacak olan satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve teferruatı her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. 141 

Tasfiye Halinde 
€ .. - .... ~ ........... _ ... _ ....... ,, ' Devlet Denizyolları İşletme 

idaresi ilanları 

20 İkincikanundan 27 İkincikanuna kadar muhtelif 
h::.tlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hatuna 

Mudanya battma 

Bandınna hattına 

Karabiga hattına 
lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmir sürat hattına -
İzmir aralık postası -

Sah 12 de (Güneysu), perşembe 12 de (Ankara) 
ve pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Anafrta). cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci rıhtnnmdan. 
Pazartesi, salı 9,50 de, çarşamba, perşembe, cuma 
16 da (Marakaz). Cumartesi 14 de (Trak) ve pa
zar 9,50 de (Maraka.z). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8,15 de (Trak). Ga
lata rıhtnnından. Ayrıca çarşamba ve cumartesi 
20 de (Saadet). Tophane rıhtımından. 
Salı ve cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtunmdan 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 te (Mersin). cumartesi 15 de (Ke
mal). Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtmımdan. 
Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 

* * --
NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü mal\imat a3ağıda tele· 

fon numaraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Ba~ Acenteliği Galata rrhtJIDJ, Limanlar Umum Mti

Galata Şube 

')irkeci • 
\ 

diirlüğü binası altında. 
Galata rıhtımı, Mmtaka Liman Re
isliği binası altında. 

Sirkeci, Yoku Salonu. 

42362 

4(11!3 

22740 
'(356) ı _ 

Kilimli Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz 1/1/941 tarihinden itibaren tasfiye haline gir· 
miş ve tasfiye merkezi olarak: (İstanbulda Galatada Perşembf 
•azarında İş Handaki dairei mahsusa) tesbit olunmuş ve tasfiyı 
nemurları da fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret sicili 
ıe tesci1 olunan salahiyetlerile faaliyete geçmişlerdir. 

3867 sayılı kanunun Şirketimiz ocaktan hakkında da tat 
ıiki üzerine, Şirketimiz memur ve müstahdemleri, Zonguldak 
ta (Mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi) ne devro 
" unrnuşlarcbr. 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait m uamela 
e tasarrufatta, salahiyetli tasfiye memurlarına ait iınza sirki' 
ori alakalılara tevdi ve tevzi olunmuştur. 

'Binaenaleyh, Bundan böyle Şirketimiz namına miinhas• 
·an bu sirkülerdeki salahiyetler dairesinde ve gösterilen imza 
'arla muamele ve tasarruflarda bulunulması icap edeceği ilib 
llunur. 

Tasfiye Halinde 

Kilimli Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

t - Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan olunmu 
ulunan 24/12/940 tarihli fevkalade hey'eti umum.iye kararil 
at'ı muamelat, fesih ve tasfiyeye karar vermiş bulunmaktadı1 , 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki vı 
tıükmi eşhasın, işbu ilanın üçiincii defa neşrinden itibaren hi.1 

~ene içinde, tasfiye halinde bulunan (Kilim1i Kömür Ma.denleri 
T. A. Ş.) nin, İstanbulda Galatada Perşembe Pazarında (iş Han ı 
daki dairei mahsusada bulunan Tasfiye Merkezine müracaatla 
alacaklannı talep eylemeleri, aksi halde bir gfuıa mesuliyet ka 
bul olunmıyacağı Han olunur. 

20 - 1 • 041 
.... ---

COCUGUNUZA YERECEGINIZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedis 
Her çocuk babası, çoc~ğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye: 

eçmekte güçlük çeker. Biz. sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza b 
~ocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü Cocuk AnsiklonPrlı"' 

cocuğun mrkteptP 
mektet:' d1sında. hatt~ 

mPkt,,.ntPıı c;m"',.~ mut
tac o1 r'1ı<Tı.1 en kıvm,,t 
li eserdir 

Çunku Her hedivP kırılıp k~· 
bolabilir veyahut ıı 

nutulabi'ir Fakat CCI 
culı Ansiklopedisi. co 
cu~un havatı üzerindı 

tesir vapacak ve bü 
tüıı havatınca iz b1r::ı 

kacak bir eserdir. 

• 'unkü C'oruk 

1 

1 

1 

ı 
'imkü 

bütün rfiil"vı:ı cocukfa-
rına vı lhac;ı ve ba'\"
ram hı>dtvP<:i nhı,.ı:ık 

en cok verilen eserdir· 

C'OC'Uk 

cocıı 1rıınuza fa'rdı:ı h ve 
bilıtili bir arkl'lrhtc; va· 
zifesini ıtörür Onı:ı ho9 
sa.ıtlerindı> hnr.ıl1k ve 
arkadaşlık eder. 

TA __ N , N ·e .$riyEit.'.'Evi 

Çocuk Ansiklopedl11i 
·ilttir. Mükemmel şeki 

elit edilmiş olarak iki 
birden ( 6) liraya· veril. ·· ·,, ·" .. ~.. .. f's t.'a ,n·b·u·1 ·: · .. : .... · -·"'-,." 

Adres: İstanbulda 
T A N Matbaası 

OS M ANLI BA.NK ASi 
30 HAZiRAN 

AK T l F 

1940 TARIHlNDEKl VAZIYET 

PAS l F 

!sterlin Ş. P. !sterlin Ş 

Sermaye 10.000.000 Hısse scn,.tll'rinin ödenmesi 
istenmemış olan kısmı 
Kasada ve bankalarda bulu. 
nan paralar 

5.000.000 - -

6.919. 71& 4 9 

Statü mucibince aynlan ih
tiyat akçesi 
Tedavülde bulunan bank
notlar 

1.250.000 -

340.304 13 Kısa vadeli avanslar ve rö.. 
porlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüıdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabiiınde avanslar 
Kabul yolile borçlular 

1.550.000 
5.815.009 9 10 
1.827.517 12 3 
7.74.6.964 13 1 
2.715.718 10 3 

Görüldüğünde ödenecek se-
netler ve vadeli senetler 24.2.594 14 
Alacaklı cari hesaplar 18.882.434 5 
Vadeli bonolar VE: can hesaplar 1.146.52& 15 
Kabuller 995.971 14 

995.971 14 8 Müteferrik 332.630 2 
Gayri menkul mallax ve mo. 
bil ya 
Müte:f errik · 

578.994 2 10 
40.568 17 8 

33.190.4.64 f 

33.190.464. 5 4 

Kuyuda muvafık olduğ'Q tasdik olunur 
Umum Muhasebe Şef Muavini 

A.A.MAYEK 
Türkiye Umum Müdür 

PH. GARELLI 

GENÇ 
Görünmek İstiyenlere 

50 yaşlarındaki kadınlar 

nasıl 35 yaşında 

görünebiliyor lar? 

Meşhur bir cilt mütehassısı ta. 
-afından keşif, sağlam ve genç 

,, • 
Tasfiye Halinde 

Kireçlik Kömür Madenleri 
TürkAnonim Şirketinden : 

Şirketimiz 1/1/941 tarihinden itibaren tasfiye haline gi 
•niş ve tasfiye merkezi olarak: (İstanbu1da Galatada Perşeml 
ı>a:ıannda İş Handaki dairei mahsusa) tesbit olunmuş ve tasfi: 
ınemur1:'ırı da fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret sici 
.,e tescil olunan salahiyetleri.le faaliyete geçmişlerdir. 

3867 sayıh kanunun Şirketimiz ocakları hakkında da ts 
lliki üzerine. Şirketimiz memur ve miistahdemleri, Zongulda 
ta (Mahdut mestuliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi) ne devt 
•unmus1ardır. 

Yllkarıda yazıb tarihten itibaren Şirketimize ait muamel 
ve tasarrufatta, salahiyetli tasfiye memurlarına ait imza sirk 
teri. alakalılara tevdi ve tevzi olunmuştur. 

Binaenaleyh, Bundan bövle Şirketimiz namına münhal 
ran bu sirkülerdeki sarnhivetler dairesinde ve gösterilen im2 
•arla muamele ve tasarruflarda bulunulması icap edeceği Uı 
'llunur. 

Tasfiye Halinde 

Kireçlik Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

1 - Şirketimiz, usuHi dairesinde tescil ve ilin o1unnı 
bulunan 27 /12/940 tarihli fevka1ade bey'eti umumiye karari 
f(:at'ı muamelat. fesih ve tasfiyeye karar vermi~ bulunmaktad: 

2 - Bu itibarla Sh·ketimizden alacaklı bulunan hakiki 
tıükmi eşhasm, işbu ilanın iidincii defa ne:ııırinden itibaren l 
sene ic;inde. bsfiye halinde bulunan (Kirec;lik Kömiir Madeni« 
T. A. Ş.) nin. htanbulda Galatada Perşemhe Pazarında <h Oa 
claki dairei mahsusada bulunan Tasfiye Merkezine miiraraat! 
'\lacaklarını talep eylemeleri. aksi halde bir e:ilna mesulivet 1' 

•• 1 ...... 1 .... - .... , .. ~ .... '"~ :1~- ,.1 .......... ... 

bir cildin unsurlarına müşabih 
llarak genç hayvanların dlt hü. 
:eyrelerinden kemali itina ile is. 
~ıhsal ve "Biocel,, tabir edilen ve • 
ni ve kıymetli cevher, cildin un.. ' •••••••••••••••••• 
suru olan pembe renkteki Toka. 
lon kremi terkibinde mevcuttur. 
Her akşam kullanınız. uyuduğu. 
nuz her dakika esnasında cildiniz 
bu kıynı.etli cevheri massederek 
besler ve her sabah kalktığınız
ia cildinizin daha beyaz. daha 
•aze olduğunu göreceksiniz. Gün. 
!tizleri de beyaz (yağsız) Toka. 
on kremini kullanınız. Bu basit 
edavi ve itina sayesinde bütün 
rndınlar 10 • 15 yaş gençleşebilir 
ve şayanı hayret bir cilt ve tene 
malik olabilirler. 

SATILIK DEPO 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden : 

! - Süleymaniyede Şahinde sokağında eski 5 ve mükerrer 5 yeni 28. 
16 No. taih kagir deponun tamamı satılmak üzere kapalı zarf usulile 7 / 
ıarihinden itibaren on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılınıştır 

2 - Muhammen bedeli 7326 lira ve ilk teminat 550 liradır. 
3 - İhalesi 23/1/941 tarihine müsadif perşembe günü saat on bc:ı9•" 

tıe .. litaşta Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda kra 
cektir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı arttırma eksiltme kanunu hükümleri dairı 
nazırhyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
komisyon reisliğine vermeleri lazmıdır. Posta ile gönderilecek teklit ıne 
tarmm da yine bu saate kadar gelnılş bulunması meşruttur. 

5 - Bu depoya Vakıf Paralar Müdüriyetince vergi kıymetinin % 
nisbetinde ikrazatta bulunulabilecekfü. 

, .. 6,:;: ~~~~;s1i~~-:~.~:r'~;,_~~~~}~;la malllmat almak isteyenleri~1 :~ 


