
Pazar-f~i 

~2 
.... t-:11~ 

1 

- -E V 1 
,~ !_iTflANBUL, An~ Caddesi 102 

.,ft.LGRAF: TAN, İSTANBUL 
. ZELEFON: 24310, 24318, 24319 

YEDiNCİ YIL - No. 2279· 

5 K U R U Ş 

r-MILLI SEFIMiZ 
i 
1 Hipodromu Şereflendirerek 

Yarışları Takip Ettiler · 
Ankara: 21 .TAN) Cümbur Reisi Milli Şef İsmet lnönii, 

bugün Ankara Hipodromunu şercflendirmişler ve at yarışla· 
rını başından sonuna kadar takip buyurmuşlardır. 

l\lilli Şefimiz, hipodromu teşriflerinde olduğu gibi H i
podromdan ayrılışlarında da halk tarafından şiddetle alkış· 

' 1 

lanmıştır. 

- - --···"' 
Bütün Dünyanın 1 

Halle Çahştığı 
Yeni Bilmece 

Almanlann İtalya ve Sicilyada ha
va kuvvetleri biriktirmelerinin ma
nası, olsa olsa, Libyadaki kuvvet
lere yardım için oradan Trablusa 
atlamak, ayni zamanda garbi Ak- 1 
denizde İngiliz deniz üstünlüğünün 
onıinc geçerek deni:r:dcn asker ve 
malzeme nakline imkin bulmak o
labilir. 

JJI . Zekeriya SERTEL 

Londra büyük elçimiz 
Tevfik Rüştll Aras 

S iYASİ HALK G AZET ESi 

r 
Yeni Müşteri Bulmak Sana~ ı 

Dr. GASSON DiYOR Ki : 
.. ffer taciT bu kitapta gösterdi~im usullen tatbik etmrk 
ıuretne bir iki sene gibi lm.a bir zaman içinde mfişteri 1f'
rnfn adMini hir mi51i ıırthrJthilir RPn hu kitabımda -;ize 
~u aanati otretiyorum .• Fiyatı 50 kurus 

Alman 
Führeri 

O•• • 

: Kara ordusunun 
Kumandasını 

{endi Eline Aldı 

~it ler Diyor ki: 
"Ş imdi Orduların 

Vazife si Kazandıklarını 

Muhafaza Etmektir .. 
_.,_ 

Uzak Şarktaki harekatta knra ordusu ile sıkı bir işbirliği yapan Japon donanmasına mensup ağır cfüiitanılnrdnn biri 

"Bahar Taarruzuna 
Hazırlanmahyız ! .. 
Berlin 21 (A.A.) - D. N. B: 

Fµhrer, 19 ilkkanun tarihinde 
ordu başkumandanlıgını ele al· 
mıştır. Bu münasebetle neşredi
len tebliğ şudur: MÜTTEFİKLERE GÖRE 

FiliPinlerde 
Muharebe 

Safhada 
Japonlar, Mindanao 
Adasına Yeniden Bir 
Kısım Kıtaat Çıkardı 

jAPONLARA GÖRE 

Hon9-Kon9 
Denizden de 
Ablokada 

"Führer, 4 şubat 1938 tarihin· 
de Alman ordulan kumruıdnnlıgı 
nı aldıgı zaman bu tedbirin saiki, 
Alman milletinin hürriyeti ugrun 
da vukuu muhtemel kuvvetlerin 
bir tek elde toplanmasın tşiddetle 
amir bulunu~·ordu. Topyekiın har 

Adadaki Mür.tahkem 
Noktalara Şiddetli 

Hücumlar Yapılıyor 
Japonlann asker çıkardıkları l\lj ndanao adasını eösteri~ .harita. __,,_ 

be, aynı duşmanlar tarafından Al 
man milletme · tahmil • edilen 
1941 - 1918 cıhan harbinden daha 
fazla sebebiyet vereceği bilmen 
tesirli bir mukavemeti hazırla -
mağa ancak bu şekilde muvaf .. 
fak olmak kabildi. Bu mulfilıa· 
zalara inzıınam eden şahsi bir is 
tidat duygusu ve mesuliyet yük
lenme emeli, devlet reisi Adolf 
Hitler'i kendi kendinin kuman
danı olmağa sevkettL (l\Undanao, Filipin takım adalarının en büyüklerinde~~~ Siyam ile 1 O y dhk 

Harbin gidişi, bu tclAkkin!n doğ
ruluğunu gitgide daha fazla ispat et
ti Bu kanaat, şark seferinde 

--o-

Amerikan Donanması 
Japon Filosunu 

Bulmağa Çalışıyor 

Vaşington 21 (A.A.) - Amiral 
Emest King, bütün Amerikan fi
loları kumandanlığına tayin edil
miştir. Amiral şimdiye kadar At
lnntik filosuna kumanda etmekte 
idi. Şimdi hareketlerinden ancak 

(Sonu Sa. 2, Sü, 2) 

it ' 1lttifak Y apaldı 
BbNG.KONG'DA: eimdlye bf\fbmf}'.an AIS!tetl9-,."f: 

'Jfto"u Sa. 

Dün~ kadar Alman kara ordula 
rınm ba~kumandanı olan Mareşa 

Von Brauchitsch 

iiARF, MİZAH VE HiCiV . 
,REFtK 
HALiD 
KARAY 

Mızah mecmualarıyle mizah muharrirle-
rindcn bugiin parlak marüetler bekle

nek gerçekten haksızlıkt1r .laten, çoktanberi, 
oir çok sebeplerle gittikçe leğersizleşen, edebı
yat çığırlarından bıri olrnak erccesınden onlene
mez biı: hızla teker meker ' uvarlanıp toplama, 

devşırme, aerleme ve doldurma bir siıru yerli ve yabancı nük
te der.gısi h~ine ~nen bu meslek. artık Allah vergısi \'e emek 
iırüniı seçme bir san'at olmaktan çıkm.ştı. Frenk gazet.elerm
den uyar uymaz bir takım hikayeler alınıyor. adaptasyon de
nilen aşı boyasiyle şöyle bir raspa edıldıkten sonra yerlileşti
rilıiıiş sanılarak sayfalara gelişı guzel yerleştirılıyordu. Bir 
zamanlar öyle mizah mecmualarına raslıyorduk kı bunların 
tesirj, Mahmutpaşa yokuşuna konulmuş Knmyot mallarla dolu 
Jşportalarınkinden ılerıye gıdemıyordu. 

Bu, böyle olduktan sonra, şimdı frenkçe mizah gazetele-
rmin pıyasadan suyunu çekmesi, dünyanın bır kıyamet gunune 

· b~nzemesi uzerıne bizim tuhaflık gazetelennin hatırı sayılır 
derecede sermayesız kalmaları ve sonükleşmeleri pek olngan bir 
:ştir. Her yerde mizahçılık, akan kanlar olçtisun<:e kansız a 
uğradıktan sonra, hıç bır memleketin ere.ınediğı bu gelişmeyi 
biz nasıl beklıyebilıriz? Bır muharrir - karayı ne derece ak 
görse, ne kadar genış yurekli, vurdumduymaz, aldırmaz ve r: 
laketlerden kolay kolay yılmaz olsa yıne gazeteyı açıp da tı
füs salgınının Polonyayı kasıp kavurduğu, Avrupaya ya
yılmak tehlikesinı gösterdiği ve bır kere yayılınca harplerd~ 
fazla insan kanına gireceğı telgrafını okuduktan sonra kalemı 
eline alıp da, zaten o tesır altında yüreği_ burkulmuş bır halk 
tabakasını güldürmek imkanını nasıl bulabılır? 

Öyle bir işe kalkışmanın şu kötü tarafı da vardır: Tam 
yeterlikle, candan gelerek yapılamıyan bi: ~ızah, guldurmek 
bir yana dursun, gönülde birikmış dertlerı bıle kabartarak çok 
kere insnnı derin bir kedere uğratır İlle beliiların baştan nştı
ğı boyle biı; sırada zoraki ve soğuk mizahın, okuyucuyu dun
vadan büsbütün ümıdinı kesmış bir hale getırmesı. canından 
bezdirmesi bile uzak bir ihtimal sayılamaz. Harp ile mı1..ah, 
ateşle su gibidir; birb~rler~yle uyuş~~azla: . . H.a~ znmanının 
geçer akçesi ve yaraşıgı mızah değıldır; hıcıvdır. 



TAN 

GULEn GöZLER nıilli.J~e~i 
Roman 

KurbanB~yr~"!~ Merinos Üretme isine Fener Stadında 
Pazartesı Gunu · · d• ! Kupa Maçları No. 34 

-Suavi yerinden kalktL Elleri cebin
de. büyük admılarla dolaşıyor. Sahha 
büz liı bir sesle: 

Yazan: ME8MET ABUT 

miyordu. Elleri ayakları bu kesilmllJ, 
adeta vücudü titriyordu. 

1vanoviç palesini aldı, modeline yan 
gözle baktı. Bir müddet arkası dönük 
perdeleri düıeftti Saliha daima ayni 
vaziyette duruyordu. 

'<urban o-;.:iıeri Hava Onemle Devam E ıhyor Alemda;-Demirsporu 
kurumuna Verilecek 5 2 Yendi 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
20 tarihli "TAN,. dan (Fransanm 

Vaziyeti - Anten) - "Görülüyor ki, 
Vfchy hiiktımeti Rusyada ve Libya
da müttefiklerin taarruzlarının mu
vaffaktyetle inkişaf ettiği bir za -
manda .•• n 

- Suavi, dedi, vaziyeti görityorsun, 
baıka türlü yapamam. 

- Her gece seni bekliyorum. H.:r 
gece gelm:yorsun. Buna ne ırt&na ver
mehP 

Saliha koltula çöktii: 
- Ben de bilmem. 
Suavi sinirlendi: 
- Yoksa, ıimdi de ba f vanoviç 

denilen bu ressam bozuntusuna mı 
tutuldun? Susma. konuşsana! 

Sal'ha gözlerinde biriken yaşlan a
lutmamak için mücadele ediyor: 

- Belki, artık kendimi müdafaa et
nıiyece~m. 

- Saliha, onu ıeveme:ısin deitl mi? 
Cevap ver. 1stırap çekiyorum. Kaç 
gecedir uyku uyuyamıyorum. Bilsen 
d ştlncelerim ne korkunç. Beni mazur 
gor. Belki haksızım. belki sen gece
leri gelmemekte haklısın. 

Genç kadının sranma oturdu: 
- Bak ne dtişündüm: Şehirde bir 

oda tutacağım, hemen yamı. fırtanbula 
elifin günler oraya gelirsin. Rahat, 
kin bir köııe. Bütün bu insanlardan, 

bütün bu teferrüattan uakl Olmaz 
mı? Haydi kabul et. 

Odayı sevdiğin gibi çiçeklerle do
natacatmı. Senin gelecetin cünler kil
çiik bir '8Y masası üstünde semaver 
kayıuyacak. Divana gömülmiit. yanya
na birbirimize çok yakın, çaylamnm 
içeceğiz. Cigaramızm dumanında, at
kımuın rüyasını göreceiiz. Sonra du
daklarım hasretle doya doya öpece
iim. Söyle olmaz mı? Bizi biç kimse 
rahatsı:ı etmiyecek. Korkacak bir ıey 
yok. Orada ne Behiye, ne Hüsrev 
Paşa, ne de Kemal var •• 

Salihanm nazarlan dalgmlaıtu 
- Düşünmem llzım, dedi, her hal

de ba tatlı bir rüyaya benziyor. 

- Onu hakikatte yaeamak kendi e
limi.sele. Senin bir ipretine batlı. Dü
ıiin. aana bir hafta mül88de. Eier ıe
dJı:irsen, her ıey biter bilmif ot O 
uman bütün aşkıma ratmen benden 
hel18Yi bekle, artık eana yalvamııyaca 
lnn. tenden ııyrılabilınek için aklıma 
ne geline yapacatım. Yalms bir hafta 
htr karar için çok uun, fakat iri dfl
ttbıl 

• • • 1 1 • • • 
Şimdi ıbf :vahıu lnrüJJ'()rınn, 

bel'kt benim h11Z11ram leni daha ziyade 
akacak, onan için odadan çıkıyorum. 
Saliha tabii ol. Şis ele Mösyö lvanoviç 
posa anladımz delil m:ii' Adeta ma
vilikler içinde doian bir qk illbelil 

- Evet, çok iyi anladım. 

Ressam mahçup: 

İstanbul Müftülüğü aym 29 uncu 
eünıi kurban bayramı oldujunu ilAn 
etmiştir. Bayramin dördilncü günü 
ydbaşma rastlamaktadır. Bu sebeple 
ayın 27 inci ıünil öileden sonra hat
ta tatili yapan daireler, İklncikAnu
nun ikinci günilne kadar kapalı ka
lacaktır. Bundan sonra mml daire-

- Size hak veriyorum. dedi. bana 
talebelik zamanmu hatırlattınu O 
ı:aman Petersburıta bir resim ak~de
misinde bulunuyordum. Basan model
lik etmek lçif\. uf lmcaiızlar getjrır
lerdl. Banlar, ilk ırtinler giylmJJ kulla- ler bir buçuk gün çalışarak tekrar 
nılır, bir kaç gün sonra ıoY11Dmaya hafta taUllne gireceklerdir. 
mecbur edilirdi. Bir iki taneeinln illr 1 Bayramın aym sonuna tesadüf et
gömlek sıyrılıtrnda dfltüp bayılddda- ı ~esi ~e -:kasından da yılbaşmm ıeı
nru gördüm. Sonra abttdar. Ba bal mesi üzenne, geçen ramazan ve Cüm
onlar lç!n 0 kadar tabii tekle ıirdi iri huriyet bayramlarında oldutu gibi, 

Siliba karar vehntı gibi bir hareket ayhklann vaktinden evvel ödenme-
yaJ>tı. sine karar verllmiftir. Veklletln em-

- Yardmı ede)'hn mi? rl Defterdarlıta ıellr gelmez. maaı
larm ödenmesi için bazU"ldtlar ta
mamlanacaktr. Maa,ıarm ayın 28 
mcı Cuma ıtıntı verilmm beklen
mektedir. Öbür taraftan kurban de
rileri pçen yıllarda oldutu gibi, bu 
)'il da Bava Kurumu tarafından top
lanacak ve ıeliri bu Kurumla Kızı
lay, Çocuk Eairıeme Kurumları a
rasında pay edilecektir. 

- Ha111", ha111". Rabatm olmayın. 
Genç kadının kalbi ıöirinfl delecek 

gibi bvvetH atıyor, Yilcadll 11tmah bfr 
hasta siht titriyordu. 

- Sıkılacak hiç bir ..,. yok. · 
Ivanovic yine perdelerle meuul ol

du: 

Nihayet 8aUha ant bir hareketle 
kimono1111111 UJ'IJ"dı. Artık bir doktor 
karınmda IOl'Unan bir ha1ta sfbi biç 
bir ıey hinetmiyor, 

İ•anoviç döndü genif 1t1r nefes al
dı. tık hatlan clziyor .. 

O stln böyle geçti. 
• • • t 

Artık Sallha ldmononma ayırmak 
için o kadar dil1Unmü70r, o kadar 
fazla heyecanlar ıeçirmtyorda. Buna 
da alqtı. Hattl ressam cahtırken. o
nan mevcadfyetini unutuyordu. Fakat 
bir gün Ivanoviçin nazarları ile kar.
plaşınca JasardJ. Hemen kalkmak iı
tedi. Ressamın yetil nazarlan. adeta 
çıplaklıfını oquyordu. Hem bu vah
el bir okda711tı. Onun dadaklarnıı 
kendi vBcudflnde hlneder gibi rica
da ürperdi. Göz kapaklanru indirdi 
Rüya mı? Vilcudünde bir 11cakbk bh 
:J'IUDUtaldık hi11ettt Dudakların~ bir 
ateı .. Yerinden fırlamak istedi İki 
pençe omuzlanndan mıhladı • 

- Kültalit Al~ t 8imcİi kocamı 
cafıracatım. Bıralnn beni bu cesareti 
ıize kim verdii' ' 

(Ark&11 var) 

n:tmrı-: 
BUG'ONKC PROGRAM 

BTAEOIN BHRDL 
U.SO Haberler 
111.4' Berlıen 
111,55 Şarltılar 

,,. 
lırtanbul MDftDIDODnden: 28 Birin

cfkAnun 941 tarihine milladif Pazar 
günü zilhicce ayının dokuzu oldu
lundan arife, Pazartesi günü de kur
ban bayram! oldutu flAn olunur. 
Bayram namazı: S: a, D: 7. 

Bayramla kesilecek kurbanlarm 
derileriyle barsak:larmm başka bir 
tarafa aarfedflmeyip yurdumuzun 
dalma hayırına, itilAsma calışan ve 
elde ettitf teberuatı Kmlay ve Ço
cuk Esirgeme Kurumlarb'le paylaı
makta olan Türk Hava Kurumu em
rine verilmesi memleketimizin yük
selmesini bir gaye bilen sayın ahall
mlzden rica olunur. 

Bir Motör Makinisti 
Ezilerek Öldü 

Evvelki akşam Yağkapanmdan 
Marmaraya litmiye hazırlanan 120 
tonluk bir motörde makinistlik ya
pan Mehmet, makineye BJkıprak e
zflmiı ve lllınilştür. Adliye doktoru 
Mehmedin defnine izin vermiştir. 

1 KVÇÜK HABER~I 
• OKUMA BIJ.llIYBNLBRB KURS -

Bmlııana Halk•vi lıiı; olnuna ,uma bilmlJen 
lwlo u bilenler iı;bı okama, J'Ullla ,,. h• 
HP 111nı- lnıralan aGacaktrr. 

Merinosçuluk Muhtelif Yerlerde Yapllacak 
cüssece büyük, hem de etinin ve yü
nünün kalitesi iyidir. Köylüniln elin
deki en büyük cüsseli krvucrk koyun
larr ıenede en eok bir kilo yün ver
mekte, halbuki Alınan Plrekos meri
noslariyle yetiştirilen Türk merinos
larından senede dört kilo yün alın
maktadır. Köylülerin bu cim koyu
nu tutuŞUnun btr ıebebl dt budur 

Yün miktarı, hayvan büyüdükçe 
senede altı bucuk kiloya kadar )"(lk
selmektedir. 

Bursadaki Merinos fabrikası, bu 
savaş yıllarında en mühim ihtiyaçla
rımrzdan birini karşılamakla, kurulu
ıunda ne katar isabetli davraruldttını 
göstermiştir. Ancak, Merinos fabri -
kası IAzım olan merinos yününü ta
mamen dahilden tedarik edememek
te, ister istemez diler yün ve tiftik 
çeşlUeriyle merinos karıştırarak ltle
mektedlr. Fabrika durmadan çalış
mak için, bu suretle ihtiyacı kareıla
m.r;ra cahştrken, dfter taraftan da 
Buna ve Balıkesirde merinos yettt
tirilınesine çahşılmaktadır. Y~lnız bu Şehrim17.de bulunan Buna mtnta
yıl tohumlama mevsiminde Bursa ve kası merinos sun! tohumlama lAbora
Baltkesir mıptakalar!nda 120 bin ko- tuan müdürü İsmail Hakla Önve
yun tohumlanmırtn-: Tohumlanan bu ren'in verdlll maltımata göre, 940 
koyunlardan bu sene en az yüz bin senesinde yalnız Bandırma mmtaka
kuzu .alınacatı umulınaktadır. To- aıııda sun! tohumlama U8Uliyle ve 50 
bumlama gelecek sene daha leJÜI koçla H bin koyun tohumlanmış, 
mikyasta olacak ve en kıla zamanda bunlardan 21 bin ldlmr kuzu alm
Milll Şefin buyurdukları bir milyon mllt!r. Bu ıene de BabJı:esir mınta
Türk merinosu elde edilecektir. kasmda 50 bin koyun tohumlanmış-

Cümhuriyet İdaresi zaınanmda me- tır. Tohumlama mevalmlnde muhtelif 
rh1osçuluk 927 yfiında. Macaristan- köylerde tohumlama merkezleri açıl
dan getirilen Macar merinos damız- makta. köylüye kolaylık lösterilmek
ltklariyle ballamtıtır. İlk evvel Ka- tedir. 
racabey harasmda bu damızlıklarla Şfmdillk ınerlnOIÇU1uk Buna ve 
merinos yetfttirllmesi denenmiJ, pek Balıkesir mmtakalarmda telişmekte
lyl aonuç ahnamam11o köylüler de bu dir. Fakat merillOIÇUlutun yavaı ya
bayvana Btnamamfl)ardır. Bunun bl- vq bütün yurda yayılmıd dilfQnül
ricik sebebi, Macar merinoslarmm mektedir • 
cüssece küçük olmalan ve çok ça- Aynca Trakyada ve Orta Anado
buk hastalanmalandır. İlk fefebbüs, luda da merinoe yetlfUrllecektir. 
bu suretle auya düşmü,tar, Mernleketfmlzln birçok mmtakaları 

İkinci teşebbüs 1935 de Alman Pl- merinol 19t1,urmtye elveritll 16rül
rekos merinoalan getirtilmek mre- mektedir. GörilnQfe töre, on yıl son
tiyle başlamq, köylQ bu cinsi tuttu- ra merinoe fabrikan ndece Türk 
ğu ve üretmiye başladtğı için, ikinci merinos yünQ iışlfyecek, belki de ye
te§ebbill iyi sonuç venniltir. ni bir merinoa fabrikası kurmak da 
Alınan Pirekos merlnosları hem lAznn gelecektir. 

Bir Seyyar Saflcı 

Arkadaşını Oldürcru 
Un.kapanında Yawz Sinan mahal

lesinde oturan seyyar satıcı Şefik, 
arkadaşı Hakkı ile bir hayli rakı iç
tikten sonra, aralarında bir münaka
P baılamtştır. 

Bu münakap bir kavga ile nihayet 
bulmuı ve her iki ahbap evlerinin 
kapısr önünde birbirlerine hayli illS
iüP saymışlardır. 
Hakkı, yanmda tqıdtlı b1Çağt111 

çekip Şefi.il iki yerinlen ağırca ya
ralamqtır, 

Şefik aldlfı yaralartn tesiriyle d•
hal ölınüştür. 

Eyüp Kazası 

Kongresi 
Parti 

Cümhuriyet Halk Partisi Eyüp ka
za kongresi. dün saat 14,30 da Yah
ta Galip Kargı'ntn bqkanlıtmda ya
pılmflbr. 

Kongrede nakil vasıtalan eksikliği, 
yolların tamiri, bir dotumevi açılma
sı, eski eserlerin korunması ve au
lara ait bazı dilekler berinde ko
nuŞUlmuştur. 
İdare heyeti seçimi yapılmJI, bQ

yQklerimlze tazim telgraflad çekil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Vurgunculuk Yapan Bir 
Aktar Yakalandı 

l"utbol ajanlıfı tarafmdan terlfp e
dilen kupa maçlarına dün Fenerbah
çe stadında devam edilmi&, ilk maç 
Alemdar ile Demirspor arasında oy
nanmıştır. Beykozu yenerek tasfiyeye 
uğratan Demirsporlular~ dün Alem
dar karşısında muvaffakıyetsiz bir 
maç çıkarmrtlardır Bir buçuk saat
lik bir mücadeleden sonra oyun 2-2 
berabere bitmiş ve yarım saat uzatı
lan oyunun sonunda Alemdar S gol 
atarak kuvvetli rakibini 5 - 2 mağ
ldp etmiye muvaffak olmU§tur. 

İkinci oyun Galatasaray ile Unka
paru arasında cereyan etmiştir. On 
kişiyle sahaya clkan Galatasaray ta
kımı, pek zayıf rakibi karşısında ra
hat bir oyun oynamış ve Gündüz, A
rif, Gazanfer ve Eşfak'm attıkları 
gollerin yekQnu on biri bulınuş ve 
oyun da bu netice ile nlhayetlenmiş
tlr. 

Fenerbahçe fle HllAl takımlar! dün 
ırenerbahçe stadmda husust bir kar
plaıma yapmışlardır. Maç 3 - 1 Fe
nerbahçenin galibiyetiyle sona ermiş
tir 

Bir Müvezzi Dün Tren 
Altında Kalarak Oldü 

Dün Aktam Bakırköytlnden kalkan 
43 numaralı banliyö treni Yeni mahal
leye ıeldiii .zaman guete müvezii Ço
lak Mahmet trene atlamıı, fakat mu
vazeneaini kaybederek vagonların al
tına düşnıllttür. Müvezzi Mehmedin 
baıı raylar üzerine ıelmiı ve teker
lekler başını kesmi,tir. Hadl•enin tah
kikatma müddeiumumilik el ı .. ymut ve 
tren makiniıti Sami ile ıet tren ve 
kondüktörlerin bllgtılıü almıttır. Mfl
vessiin ölümBnde bunlann saça olma
drtı anlaıdmıı ve bir 1aatlik bir ge
cikmeden ıonra trenin 1'0111118 gitme
sine izin vertlm1'tlr. 

Kayf.n Babasını Y aralıyan 
Adam Tevkif Eclildi 

Şehremininde Uzu:ıt.YUsuf mahalle
sinde oturan ve kayın babası Meh
medi yarabyan barsakçı Nevzat dün 
adliyeye verilmiştir. Yapdan sorgu
sundan sonra Nevzat ve Mehmedi 
yaraladtll bıçatı saklıyan arkadaşı 
Remzi tevkif edilrn.ı,tlr. 

o ---

Tramvaya Asılan Bir 
Çocuk Yaralandı 

Beıiktaşta Çukurçeşmede oturan 

BÖYLE YAZILABILIR: 
"Görillüyor ki, Vlchy hiıkdmetl 

Rusyada ve Llbyada müttefiklerin 
düşmana saldırışlarını muvaffakıyet
le geliştirdikleri bir zamanda.,, 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
Yine o makaleden: " ••• bu issiz 

kalacak yüz binlerce kişinin fiilen 
isyan ordusuna iltihakı ve aclıktan 
muztarip olan Fransada ciddi bir ih
tllAl vaziyetinin hazırlanması demek
tir .. ,, 

BÖYLE VAZILABILIR: 
" . . . bu işsiz kalacak yüz binlerce 

adamm eli siltıhll olarak isyan ordu
siyle birleşmesi ve açlıktan canı ya
nan Fransada adamakıllı bir ihtilü 
durumunun hazırlanması demektir.,, 

Tren Nakliyatı 
için Bulgarlarla 

Müzakereler 
Köprülerin tamirinin bitmesinden 

sonra başlıyacak olan Avrupa ile nak 
liyat etraftnda Bulgar demiryol lda
resiy:le görüşmeler yapmak üzere 
Belgrada gitmiı olan Devlet Demir
yollan Umum Müdür Muavini Fuat 
ZincirkD"an ve hareket Reis Muavıni 
Ferit dün şehrimize dönmüşler ve 
ekspresle Ankaraya gitmişlerdir. 
Murahhaslarımız Bulgar demiryol 

mümessilleriyle karşılıklı işletme iş

lerinin düzene konulması, teknik J§• 

ler ve tarifeler etrafında müzakere
ler yapmqlar ve bir anlaşmaya var
ıntşlardır. Bu anlaşma köprülerin ta• 
miri bittikten sonra ba&lıyacak de
mlryol faaliyetinin tanzimine yarı
yacaktır. 
Diğer taraftan beş sene için temi

natlı ve ağır yüke dayanır &ekilde a
ğaçtan yapılmakta olan Maraı köp
rilsiyle Uzunköprü - Petyon arasın
daki demir köprünüa yapı iııi mart 
baflllda tamamlanacakttr. 

Yeni NakJiyat Tarifesi 
Ankara, 21 (TAN) - Devlet de• 

mfryollan idaresi, tatbik mevklinde o
lan tenzUU eşya tarifesini 1 Subat 1942 
tarihinden itibaren kaldıracaktır. Bu
nun yerine yeni bir tarife hazırlan
mı,tır. Yeni tarife ile 1,700 kilomet
reden fazla yerler için de temilit ya
pılmaktadır. 

Yqlı adam nazarlarfy!e kamının 
hilztinlfl çelıres!ni ıon bir defa daha 
olqacbktan sonra odadan cıktı. 

lvanowç biru mahçup ne ı6yli.1e
ceiini bilmeden boya kutaıunu kan•
tlnJ'Or, fırçalanm temtsliyor, ıonra 
bltrik tuvaletin önlhlde bekUYor. 

uo Proaram 
"31 llUdk (Pi.) 
7.4' Haberler 
ı.oo ııraztk CPL) 
1,15 Evin ıaatl 
ı.so M!Wk CPL) 

12,SO Prosraın 
il.Si larltılar 
12,45 haberler 
U,00 TUrklll• 
U,10 Xtdlı 

20, ıs Radyo ıraıreteai 

20,45 Halit tOrktd 
ıı,oo zın.ı ... d. 
21,10 TUrkOler 
zı,so Temall 

• JBTIKA8LA MUCADSLI: KONJPB
RAlırSI - DUn Uıklldar Halkevinde lhti· 
klrla mücadele ın1vınılu bir konferana nrtl
mlt. mllcadele:ve halk da davet edilmit la
tibWıl ualtmak, lııtlh1aU eoialtnuık lllsa
muna lpret olunmuıtur. 

• PARTi G&NKJ. Bııu&TKRI - Cilm 
lnıirnt Halk Partlat pael Mkrlterl l'lkri 
Tıult' 4l1a 1&1ıüki Ankara üıpne!Fle ... 
rlm!re ırelmlt, U treni1lı Ankara1a cllln· 
mUetlr. 

Katil yakalanmlltır. Müddelumu
ml muavini Ziya İskender hAdiseye 
elk<>YID\11. adliye doktoru ceaedin gö
mülmesine izin vermiıtir. 

Osmanbeyde Şair NigAr sokalmda Hasanm 11 ya1111da cocutu Muzaf
aktar Agop Akçe. kuııyemini fazla ter, Kurueeşmede tramvaya 811lm:ış 
fiyatla sattığmdan mahkemeye veril- ve muvazenesini ka;vbederek yere 

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 miştir. 1 düşmilştür. 

Buğdayı Koruma Vergisi 
Ankara, 21 (TAN) - Buidayı ko

ruma vergisinin kaldınlması bakkı<ı
daki kanun muvakkat encümen taraim 
dan tetkik edilmiı ve encümen, m!l:r.
bataıum hanrla:varak llyihayı umumi 
heyete ırandennlttlr. Llyihanm, M~c
lisin yannkl toplantısında Jıonuşu'
maıı umuluyor. 

• 18.00 Pro.rrtm 

21,45 Orkeıtra 
22.SO H~h.rler 
22,45 Mllzilt (PL) 
21.u Kapanı'" 

•vı.uxmı. - Dil• Mbalı Alemdarda cadde Vurımıeu Avop. 21 Ura pmra ceza- Yüz ve ellerinden yaralanan Mu-
o~M.tUU erlıelt 111Dı8 bulunmuwtur. Hll'ri· •- tt B ı.1 h Saliha .U•ana ilitmiı, bir türlü nr

badald 6rtilyU aıyırmaya cesaret ede-
11,01 Danı mldil yeti teablt l4U-•dif1rıclen morca ltaldml· sına ve 7 gün dükk .. .umı açamamıya za er, eyoı; u astanesine gönderil-

mııtır. mahkQm edilmiltlr. ıniltlr. 

Fransa Kat't 
Bitaraflığını 
Korumazsa.~ 

Martinik Adası 

işgal Edilecek. 
'Nevyork, 21 (A.A.) - New-York 

Berald Trfbune ıazetest, 114artinique 
kkmda diyor ki: "Birleşik Amerl

a, vAdedilen kat! bJtaraflığa riayet 
ed.fldığini görmek ümidindedir. Fa
k t, Vıchy hükfuneti, gelecekteki ha
reketleriyle bu bitaraflıjı ihW eder

Amerikanın, bu husustaki anlq
a ruhuna aykırı bir harekette bu

lmımasJU tacil etmiş olacaktır. Bir
leşik Amerika, Martinlque adas!run, 
d'Qfmanlan tarafmdan, Karafp deni
zinde bir ileri üs olarak kullanılma
sına asla müsaade etmiyecelttir, vı
cb7, Amerikanm bu husustaki ııfya
leti sarsılmaz bir mahiyet tqıdıiJOJ 
bilmelidir. Martinique adastrım Akı
beti, münhasıran Mareşalin &elecek
leki durqpıuna bağlıdır. 

J Kallforniya 
Önünde Japon 
Denizaltıları 

_..., -
Amerikan Donanması 

Faaliyet Halinde 

+ AJ.EKDAR CADDESINDB BIR OLU 

JAPONLARA GÖRE AFRiKA CEPHE5i Alman Fübrerl 
l:lJI" Battarati 1 lm:ıuı:: ~ Baştaratı ı incide l:llJ9 Bastaralı 1 incide 

kendilerini yok veya esir edil - Muh be . t" . ~ft... . alması anmdan itibaren dotrulutunu 
mekten kurtarmalarına imkln 1 are ·t ne 1~1• ·~=~ büsbütün ispat etmiıı ve harp saha-
kalmamıştır. e memn~ye i mucıp say.. . lar!nm geniıllti, karadaki harele.Um * tadır. Zıra, Afrikaya mühim siyasl hedeflerle ve harp ekonomi -

Tokyo, 21 (A.A.) - Asabi gazete- bir kafile geçirmekten i~t o- siyle olan sıla rabıtası, ordunun sayı 
sinin yazdıflna göre, bir Japon harp lan hedefe varılmış ve düşman bakımmdan ehemmiyeti ve diğer si
gemiıi Hong • Kong sularında ıoo filosu birliklerinden birini kay- llhlarla olan allkası, kanaatlerine 
den fazla IngiUs gemisini batınıuııbr. bettikten, öteki gemiler de ha· sadakatle ballı olan FWırerı ordunun 
FJLJPINLERDE: sara uğradıktan sonra muhare - barekAtı ve teslihatt üzerinde en bO

beyi bırakıp çekilmeğe mecbur ~ tesiri icra etmlye ve bu sahada 
Tokyo, 21 (A.A.) - Domei ajan- olmuştur. verilebilecek olan bütün ehemmfyeW 

IUlJn bildirdiiine ıöre. Japon bom- Muharebenin muhtelif safhalan a- kararlan ıahun ittihaza ııevketmiştir, 
bardıman tayyareleri büyük kütleler hnan muhtasar maltmata ıöre, iki ta- Bu itibarla Führer, ılmdiye kadar 
halinde Manilamn 70 mil eimalinde raf filolan 25 kilometre mesafe ile ordu başkumandanı bulunan Mareşal 

g- Ba,tarafı 1 incide Hin Tarlac'a ve Cavite adasma taar- karıılaıtıklan zaman, atet açnuılar- Von Brauchitsclı'in meziyetlerini öl-
Bahriye Nezaretine ve Roose· nuı etmltler Ye latihklmlan alır ha- dır Saat o ıırada ıs idi Ye ortalık ka- mekle beraber, 4 Şubat 1938 tarihll 

.. sara uiratmıtlardır. ra~ya ba,lıyorda, O mada İtalyan karan gerelince müselllh kuvvetle-
velt'e karşı ~esuldur. DIGER HABERLER. ve Alman torpil tayyarelerinden mii- rin idaresini ordu başkumandanlıtı 

Kontr Amıral Royal İngersoll • rekkep bir filo, I~iliz denls tqek- ile birlikte kendi uhdesinde birlet-
Atlantik. filosu kumandanlığına Tokyo, 21 (A,A.) _ İmparatorluk külüne hticum etmiı ve müteaddit bir tlrmJye 19 İlkkAnunda karar vermie-
tayin edilmiştir. Pearl - Harbour umumi kararıilu, Pasifik harbtnm tiklere bombalar isabet etml3tir. tir • ., 
meselesi dolayisiyle Pasifik filo- baıındanberi Japon bahriyesinin 9 İri çapta mermilerle, kısa. fakat Bitlerin bregannamesi 
su kumandanı Kontr Amiral Kim düıtman denizaltısı tahrip ettiğini, da- kesif borda atqleri teati edildikten 

1 al N. ha bir L den' aitti hti dil ıonra, lngiliz filoauı kalın bir dumaa Beru- "l (A. A,) _ "D.N,B,., me 'in yerine Kontr Amir ı- ço"' ız ara cum e - ....., • 
di.u-· f '-t L.-nJarm L- 1 t bit tabakası arkasma ıizlenerek doluya Führer, ordu b&et.umanAft-1 • .ır.mı bız· _ mitz getirilmiştir. ıı.u&J, aaa uu .... yıp arı es İ .._ ............ 
edil diiin. hab kt d" doiru bir dönüt yaprmf, ba Btrada, n- zat deruhte etmesi münasebetiyle aı-UaUfomı"ga __ .,_:.1_,.,_ eme ı er verme e ır. İ 1 fi 

.n. eunMWHW Sigamla gapılan ittifalc ciliz torpido mubripleri de ta yan - kerlere ve s.s lere hitaben apğıda-
San-IPraneisco, 21 (A.A.) _ San- losuna hücum etmltlerdir. İtalyan fi- ki beyannameyi ne,retmlştlr: 

Fransisconun 12 inci deni% bölgesine Tokyo, 21 ( A.A.) - Domei ajan- tosu, hafif birliklerinin müdahalellY• "Milletimi.sin htirriyetl, bayat ıart• 
kumanda eden Kontra Amiral Greens- smm resmen bildlrclifine göre bu 18• le taarnu:a geçmiı ve muhacimlere a- larbım iltikbalc:le kurtarıhruw ve her 
labe, Japon denizaltılarmın Kallfor- bah '!aylan~ ~e Japonya arasmda on tq açmııtır. Çok seçmeden tncılis 2S aenede bir her defasmda balka bif 
niya Ahili açıfında faliyette balan- s~e~ bir !tt!fak m~e~•.i aktedll- torpido muhriplerinden biri infillk et- bahane ile, fakat ~ Yahudi _ Ser-
duklanm beyan etmiıtir. ~ıtir. Bu ıttifaJra göre, ıki taraftan mit. alır yara alan bir diierl de 11- mayedar menfaatlerinin müdafaası 

Jf. biri ba•ka bir veya bir kaç devletle zaklqnuıtır. mevzuu bahsoldutu için, esası dalma 
lliitün Du··nyan-- H il harbe girdili takdirde bütün Iİyaıi, I uı- ı LU;;I ayni olan bahane ile bize karııı harp -r 11• a 8 Seattle, 21 (A.A.) - "Washington iktı1acl ve ukeri va11talarla bqıhk- !ng q re.111 teur.ı.11• açılması imkAnmın izaleai ujrunda 

ÇalllıLCJ""ı Yenı• B•ılmece eyaleti.,: Amerikanın ıs Uncu dents h yardım yapılacaktır. MUıterek bir Kahire, 21 (A.A.) - "Teblii": dün yaptılımtz mücadele, en 110D haddine 
Ti bölgesi komatanı General Freman'1l harp hatmde ne Japonya ve ne de Sl- btitlin gün bUldhn lilrea ılddetll bir ve dönüm noktasına gelmlltir. Al

haber verdlline göre bir bll:vtlk deni yam dlier tarafm muvafakati olma- kam fırtmasma ralmen kuvvetlerimiz man devleti ve t•ft1-a keza esasen 
~ Baltarab 1 1nclde ' - dan sulh ve""a m"tareke -'-detmlye- ....,. ~ saltı semili, Kalifomlya eahili yakt- 1 u llA ricat halinde bulanan dillmam konta- müttefiklerimiz «»lan devletler yeni 

fraka inmek istemesinden bahse- mnda. Ame~ 6900 tonluk Emi- ceklerdir. maya devam etmitlerdir. Düımanm 12 bir dost ve liWı arkadaıı Sifatiyle 
dilmektedir. Fakat bu tahmin bir d!8 petrol gemııine topla ~e mitral- tankı tahrip edilmiı ve orta b6ylllrlü1'- cflıantilmUl bir devlet olan Japonya-

yijzle hGc:um etmJı ve gemlyı batar bir te 8 İtalyan tankı da ıallam bir halde mn bize iltihak ettllini görmek maz-
çok noktalardan sakattır. Tür- halde bırakmıştır. Tayfadan 5 kisi ele ceçlrllmittir. Dt!n haya lnınetle- barb'etlne ennitlerdfr. Bu memleke-
kıye ile Almanya arasnıda bir lıaJ'JptJr. rlmb dütman hedeflerine arka arka- tt de a-1 bahanelerle ve bizzat bizi 
d tluk ahedesi ardır V iki ~ Baııaralı ı ıncıde ı-

08 mu v • e • n.=e ya hücumlarda bulunmutlar ve snu- bolınalt için tatbik edilecek .a:yni u-
bükfimet bugüne kadar bu mua- Yabancı Memleketlerdeki Dün 11t16alıld tebliğ ~ffalnyetli neticeler elde etmftler- IUlle bolınayı tuarlamrtlardı, Put-
hede hükümlerine sadık kalmıf" Tecilli İtalyanlar Manilla, 21 (A. A.) _ Uzak Şark dır, f1tteld Amerikan tllolunun ve sınsa-
Jardır. Sonra Almanyanm Şark· kumandanhğmm Pazar sabah! bildir- purdaki İnantz kuvvetlerinin yddtrım 
ta kuvvete muhtaç olduğu ve tec~oı::U:~~A.~!.bl •1!!~1ı::1.:;:·~~~~:=-: diline göre, Davao'da muharebeler ciktttinl bild1rmiltir. aüratlyle tahribi, Şark! Aı1adak1 İn· 
Libyada meşgul bulundulu bir bile aakerı calnlmaktadırlar. devam etmektedir. Fakat Davao et- Haber almdılma ıöre, Pic Vlctolre ıuız - Amerikan müteaddit d17&11-

d B Ik lard · b" * ma noJı:talarınm a1llhlı Japon kuv-811'8 a a an a yenı ır cep- B rlln rafmda vaziyet karanlJktD", City ve Stanley Polnt etrafında cert vetlert .A_._ ... an , __ ,. -·r-•wle .. u 
he ak iste i k akla e 21 (A.A.) - Romadaa rnmt Al· İ hAlA ı.cua.uuu -eu& .... vw., ... 

açın mes pe ya- -· ı.tihbarat ajaaın1a nrilea bir habere __ :,,_ böl" çekilen ngillz krtalan mukave- h bfzlm ııını fzd 
kın görünmüyor. Zaten Jıtalyada ırllre. N•POll. Cownn, Catannro n Recırlo MUl"6HI geaintle met etmekte ve Vlctorla City'de muh arp,m e yeni bir nfha-

ıH Calabria •~aletlerinde Kral!,etln 1ı1r ka· lif lard ""',,. __ ,_ ya slrmektedfr. Biz de bu IUl'9tle e-
toplanan Alınan hava kuvvetle - ranwDeli1l1 iltlanat ahval ilb edUmittir. Manilla, 21 (A.A.) - Japon tay- , te · nokta a bil,, ...... ya'-'6...,.... çtk- bem.miyetl dtınyll)'a pmll kararlar 
rinin de Balkanlarda yapılacak ~~bundan eVftlkl lılnrnamede yareleri bu sabah Manllla bölgesinin maktadır. vermek mevkiine l1rm1f bulunuyo-
bir sefere faydası olamaz. üzerinde ucarak Nicholsfild üzerine MALEZY ADA ruz. Şimdi, kıl birdtpıbire geldilf i-

Almanlann İtalya ve Sicilya- ve Cavite deniz OasO civanna az mtk çln müteharrik cepbeyt mevzi cep.. 

da hava kuvvetleri biriktirme- ile asker de, maheme de gönde- tarda bomba atmıslardır. Taarruz, Singapur, 21 (A.A.) - Reanıl teb- hesine tahvil ebnek ve biltfln devir· 
lerinin manası, olsa olsa, Libya- rebillrler. Sicilya boğazım tut- zahiren hafif geçmiştir. lif: Malezya ıimal cephesinde it'are lerln en tehlikeli dtışmanma karp u-
daki kuvvetlere yardım için ora- mak suretiyle tiıgiliz donanm .. •ı HONG • KONG'DA: deler bir teY Yoktur. Harp gemisi nutuımu ve diln1'anm timdb'• kadar 

- haline ıettrllen bir ticaret V&PW'll ı>- mlallnJ hiç l&'medfll zaferler kaza-
dan Trablusa atlamak, ayni za- mn serbestçe seyzine mlnl ola- lan banka gemisi kaybedllrnittir. Mti- nan prktald ordul burala 
manda Garbi Akdenizde İngiliz bilirler. Londra, 21 (A.A.> - Bu sabah a- rettebatmdan 6 kiti kurtardmtttır. Fa- ıettırmek lbtnıdlr. an ra JV-
deniz üstiınlüğünün önüne geçe- lıte bugün bütün dünya mat· lman teı.raf haberlerine göre, Honı- kat 4 Avrupalı aubay ve Malezyalı •O Bu ordulann •asifeei, timdiye ka-
rek denizden asker ve malzeme buatının halletmeğe çalıştığı bil Kona adasbıda harekAt hAlA devam bahriye neferi kayıptır. dar sonsuz bir kahramanlıkla aiır fe-
ll kline imkan bulmak olabilir. mece budur ve bu nokta da her etmektedir. Japon ajansı, bu müs- Japon tayyareleri, Kualalumpu llze- daklrhklarla kazandıklarım önümüz-

s. il hald temlekenin her an dücn\esl beklen- rin akın Atmı,ıer ta-ar ,,. __ .. d LI tlkbaba '-d 1 1 Ç nkı.i Al.man.Iar G. irit ve ıc - e bir kaç gün içinde aydın- dl,,.lni, fakat fn..tlı•ler,,.ln .. muannldane e .. ' ıı e ...... 9, •OY- eıu ra ..., ar ayn taassup a ve 
Ş 1 Afrik t ı aktır a a• ~ ma toPÇUsu ile aycı tayyarelerimls ta- ayni nimle muhafaza ve müdafaa et-

Y n ıma ı aya ayyare anac • 1 mukavemeti Jıı:arsısmda "11kutuıı "P- .,f..,ıf~ıı hücuma u<h-aımılrdır. mektlr. Ba müddet zarfında yf!ftı S"'"' 

SARK CEPHESi · .. 
U- Baııaratı l ıncıae 

Ayni gazetenin ilave ettiğine 
göre, yüzbap Taran kumandasın 
daki birlik tarafından tutulan ke 
simdeki durum bilhassa gergin 
bulunmalatadır. Burada Alman • 
1ar arka arkaya yaptıklan üç 
hücumdan sonra bir tepeyi ele 
geçirmeğe muvaffak olmuşlar -
dır. 

Diğer kesimlerde Ruslar mev• 
zilerini muvaffakıyetle müdafaa 
etmif}.erdir. 

Y olkof'ta muharebeler 

cephesinden beklediiimlz ıey, AlmBG 
askerlerinin bundan 25 sene evvel dört 
kıt süren Rus muharebesinde esasen 
bir defa yapm!f olduldan itten 
baeka bir ıey delildir. Bu müddet 
zarfında her Alman askeri udık müt
tefiklerimize bir örnek olmalıdır Fa
kat bundan baıka ıeçen kıı olduiu gi
bi, yeni birlikler tep.il edilecek ve 
her ıeyden evvel orduya daha iyi ye
ni sillhlar verilecektir. Cephenin gar
be doiru korunması Kirkeneı'ten i
tibaren İspanyol hududana kadar tak
viye edilecektir. Bu cephenin bugiln 
bütün bir 1nta:vı kucakltyan ve Şimali 
Afrikaya kadar giden muva181alanm 
tanzim etmek hususunda mevcnt cüc
llllderi başarmak icap ediyor. Bunda 
da muvaffak olacağız, ônümiisdelci 
Dkbaharda Şarktaki diitmaDm kat'i 
surette imhasına kadar taarru% harbi
nin derhal başlamasım mümkün kıla- Mos~ova, 21 (A. A.) - İzvestia 
cak hazırlıklara derhal teşebbüs edil- gazetesi muhabiri, Sovyet lotalannın, 
mesi Jbımdır Daha başka kat'i harp bundan iki gün evvel, Tikvin'den 
tedbirlertn!n tatbiki de yakındır Bu tardedilen Alman fırkası baldyeleri
itler, ıillhlı kuvvetlerin ve ceph~ ıe- ni takip ed~k Almanları, bu ıehir· 
rilinin •azanü bir gayret ıöstermesinl den takriben 70 kilometre öteye ka• 
ve müıtereken harekete geçirilmesin! dar sürdüklerini haber vermektedir. 
emretmektedir. Fakat mücadelenin bel Almanlar, siperli yeni mevzilerin .. 
1i baıh yükünü taşıyacak olan ıillhh de şidedfle mukavemet etmektedir .. 
kuvvetler inamı, ordudur. Bu ,artlar ler. Şimdi Volkof bölgesinde şiddet
içinde Alman ılllhb kuvvetlerinin en U muharebeler cereyan etmektedir • 
ytibek lmlrl sıfatiyle ordunun bat· Ruslar, burada yeni Alman birlikle
kumandanhimı şahsen deruhte etme- rine tesadüf etmillerdir. Ruslar, ne
ye bugün karar verdim. ri hareketleri emasmda, 100 den faz-
• Ben, garpteki muazpm mücadele i· la kasabayı geri almtf}ardır. 

çınde 1914 ten 1918 e kadar 4 ıene Alman J'eBmi tebllğl 
YBtadıtım için harbi bilirim Bol mal
seme ile idare edilen btlyük meydan 
muharebelerinin hemen hepsinin facia
lanru basit bir nefer sriatiyle biz
zat duydum. İki defa yaralandım Son
nunda göslerimi kaybetmek: tehlikesile 
brtdaştım. Bu itibarla size eza veren 
alır gelen ve sta endltelendiren şe7-
lerin hiç birisinin yabancm değilim. 
Fakat 4 ıene süren harpten sonra mem 
leketimin kallnnacaimdan bir saniye 
bile ıtiphe etmedim Ye kuvvetli :ra
dem uyeslnde balit bir Alman neferi 
oldutum halde ıs seneden fula süren 
ıayret neticesinde bütün Alman mll
letiıJJ bir arayı toplamaya Ye onu Ver
l&illea'm ölüm kararmdan kurtarma.a 
ya muvaffak oldum 

Ba tartlar dahilinde kalbimin ta
mamen ıl.sinle beraber olduiunu. ira 
demin Ye çalıflllUDPI, ıisin de milleti
ni• olan milletimin büyüklülü afrun
da undmadan hismete nkfedilmit 
buJundaiunu. fakat seklmm ve azmi
min diitmanr imhadan batka yani bu 
harbin saferle nlbayet bulmasından 
batlra hlc bir hechfi olmadıinu takdir 
ederlJtris. 

Orda •• 'I. 8. aıkerleri: ıisler için 
maddi lhtfmam ve kumanda huausla
nncla ne 'apmaklıinn mümkilnıe, ya
pılacaktır. 

Sislerin, benim tein yapabilecek ,.ı 
dulunu •• yapacaitnıı ıeyl biliye· 
rum. Bu, Alman.,anm n o sayede .~il 
1etlmi% olan Alman milletinin 1&ti 
'lurette kurtulacatı ana kadar sada•.at 
ve itaatla beni takip etmenizdir Tan
rı, en yararlı askerlerinden zaferi e
•1rıremlvecektir .. 

Berlln, 21 (A.A.) - Alman ordu• 
lan başkumandanlıitnm teblllf: 

Dolu cephesln!n merkez kesimin
de muharebeler ayni liddetle devam 
etmektedir. Bir kolordu kesiminde 
20 tane zırhlı Sovyet tanla tahrip e
dilınietir. Leningrat çember cephe
sinde, Sovyetlerin hücum arabalan 
yardımiyle yaptığı çıktıı teşebbtıslerl, 
düşman tarafın hissedilir kayıplarfy
le pOskttrtülmQ,tür. 19 Sovyet zıhlı 
arabası tahrip edilml.ştır. 

Londrada Bir Halk· 
evi Açllacak 

l:!fJ'" Battarafı 1 tnclde 

ve kültürel faaliyetine merkez 
olan bir halkevine tesadüf eder. 

Londra halkevi Türk kolonisi için 
bir klüp ve kütüphane vazifesi gö
recek, ayni zamanda İngiliz müşahit
lerinin Türkiye gençliğinin 90syal ve 
killtilrel ilerleyişlerini teşvik için ne
ler yapddıtmt görmelerine imkln ve
recek olan bir merkez olacaktır. 

Bundan başka f ngilterede oturan 
İngilizler orada bir Ork havaın içln
<ie fnı:clll7 dostlarmr kabul edebile
reklerdlr Ru itibarla Londra halke
vl memleketimizi Türkıye ile birleş
tiren anıınevt dostluk baglarmı ida
me ve inkişaf ettirmek istiyenlerfn 
alllka. "•mpati ve dıkkatinl ııvnndır
mfya IAyrk bir ınüeıı~t>.,edfr . .. 





_İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırc;alayımz 

· Soldn safa: 1 - Kokla beni • bir bay
..., :ı - Ad • bir yanm ada 3 - Tera: bir 
lı:aııaba • mllı:tannca 4 - Bir Karkasya şehri 
5 - K.ıp11 yağar • tere: bir Fransız tlu(l 
e; - Bir nota - bir 11zvumuz - ten : bir aayı 
7 Kindi Çinidedir 8 - Bir nota • yiU lı:uruı 
f - Inletmelı:tcn fail 

Yakandan aşair: 1 - Blr IMY•e - bir 
:aWife :ı - Bir yepramber • bir erlı:elı: adı 
3 - Bir mozof 4 - Emmekten ıomir • ters: 
lıh Rnk S - Damın Ustüne konur 6 - Bir 
calct - bir nota - Bir fonoiral makinesi -
7suetetWı 1 - Taharri oluaan ll - Deri -
Amcritaı1 aprasr, 

Dihılı:il bulmaca - Soldan •ia: l -
l!~l'lin • ai 2 - iE • Anibal 3 - Llf -
Atin 4 - Aıı • e~en S - El 6 - barabiyet 
7 - Arlı • mevll 8 - Cami • ek 9 - Eğ· 
ı-. Yukanduı a~af;ı: l - Bcll baa 2 -
bu · na S - Erime 4 - LI · Elhıi 5 -
Jqu 6 - Nitekim 7 - Bca - 7011 8 - Sa.n • 
~Iec 9 - llln ·tane. 

Xecrübeli Dadı Aranıyor 
Bir aylDt bir çocuğa bakacak tec

rubeli bir dadı acele llzmıdı:r. Tak.
sim Bahçesi karşısında İnkılAp Apt. 
1 Nr. ya mfiracaat. 

TAN Gazetesi 

Umumi Deposu: Z. SAA TMAN Sultan 
Hamam Camcıbaşı Har 

lll ................................ ~ 

Devlet Deniz Yolları l§letme ldare~i llônları 

22 Birincikanundan 28 Birincikanuna Kadar Muhtelif 

Hatlara Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün ve 
Saatleri ve Kalkacaklan Rıhtımlar. 

Karadentz hattına - Pazartesi 17 de (Karadeniz), Perşembe 17 de 
(Tırhan). Galııta rıhtımından. 

Bartın hattına - Cumartesi 18 de (An:.'lfarta) Sirkeci nhtnntn-
dan. N O T : (İş'arı ahire kadar haftada bir 
posta yapılacaktır. Ve bu posta İneboluya ka
dar gidecektir.) 

İzmft battfna - Perşembe 8,00 de (Ülgen). Tophane nhtmıtn-
dan. 
(İş'art ahire kadar haftada bir posta yapıla
caktrr .) 

Mudanya hattına - Pazartesi, Salı 9,50 de, Carşamba, Perşembe, 
Cuma 16,00 da (Marakaz), Cumartesi 14,00 
de (Trak), Pazar 9,50 de (Mara.kaz). Galata 
rıhtnntndan. 

Bandtrma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cı.ıma 8,00 de (Trak). 
Galata rıhtımından, Aynca Çarşamba 20,00 
(Bursa) ve Cumartesi 20,00 de (Ülgen) Top
hane rıhtımından. 

Karablga hattına - Sah ve Cuma 19,00 da (Seyyar) Tophane rıh-
tJmından. 

lmroz hattına - Paz.ar 9,00 da (Saadet). Tophane rlhtımm-
an. 

Ayvalık hattına - Çarşamba 12,00 de (Mersin), Cumartesi 12,00 
de (Bursa). Sirkeci rıhtuntndan. 

lzmlr Birinci Sürat - Pazar 16,00 de (İzmir). Galata nhtnnından. 
lzmir iklnel Sürat - Perşembe 13,00 de (Kadeş). Galata rıhtımm-

dan. (10803) 
(DUMLUPINAR) vapuru 23/12/941 Salı gü-
nü saat 17,00 de Sirkeciden Alanyaya kadar 
Mersin yolu iskeleleri yük postasına kalka-
caktır, (11319) 

• • 
N O T : Vapur ıeferlerl hakkında her tUrlO malOmat apöıda 

telefon numaralan yazılı acentele rlm izden öğrenllebillr: 

TAN 22 - 12 - 941 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA ve BÜTÜN 
AGRILARI DERHAL KESER, GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLIR 

Maliye Vekaletinden: 
1951 numaralı kanun mucibince teşkil olunan darphane 

mütedavil sermayesile idare edilen işler meyanında altın 
ve gümüş madde ve masnnlara damga vurulmasma ve 
bunlardan alınacak ücretlere dair talimatname. · 

Madde: 1 - Sahipleri tarafından ihtiyari surette ge
tirilen altın ve gümüş madde ve masnulara darphanece 3.
yarlarmı gösterir bir damga vurulur. 

Madde: 2 - Ayar damgası, iki ucu arasında ve ortada 
T. C. remzi bulunan ve uçları yukarıya müteveccih olan 
bir hilalden ibarettir. 

Madde: 3 - Altın madde ve ma:muların nizami ayar -
Jarı 24 te 22, 20, 18, 16, 14, 12 ve gümüş madde ve masnuların 
nizami ayarları 0.900 ve 0.800 dür. Altın ayarında binde 
beş, gümüş ayarında binde on nizami müsaade kabul edi
lir. 

Tahlil neticesinde bulunan ayar yukarıda yazılı asgari 
hadlerin dununa düşmemek şartile herhangi iki ayar a.. 
rasında çıkarsa, bu iki hadden küçüğü damgaya esas itti
haz olunur. 

Madde: 4 - Damgalanmak üzere tahlili yapılan mad
de ve masnulardan darphane idare he~retince rayice göre 
tanzim ve Maliye Vekaletince tasdik olunacak tarifeye 
göre tartı itibarile ücret alınır. On gramdan aşağı madde 
ve masnular on gram itibarile ücrete tabi tutulur. 

Madde: 5 - Altın ve gümüş madde ve masnuların sa
hibi, tahlil neticesinde tesbit edilen ayarın damgalanma
masını isteyebilir. Tahlil yapıldığı halde sahibinin damga 
vurulmamasını istememesi veya ayarın asgari hadlerin 
dununda çıkması hasebile damgalanmadan iade edilen 
madde ve masnular için de tam iicrct alınır. 

Madde: 6 - Tahlil neticesine kanaat etmiyen mal sa
hibi~ ücret mukabilinde ikinci bir tahlil yaptırabilir. Bu 
tahlil netıcesinde mal sahibinin iddiası teeyyüt ederse 
ikinci tahlil ücreti alınmaz. 

Madde: 7 - Bu talimatname neşri tarihinden bir haf-
ta sonra yürürlüğe girer. 11205 

.......................... ' 
Milli Müdafaa Vekaletinden: 

Askeri Muallim Ahnıyor 
1 - Askeri ortaokul ve liseler için aşağıdaki şart

ları taşıyanlardan lüzumu kadarı askeri muallim sı
nıfına naklolunacaklardır. 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesikaları birer dilek
çe ile 15/ II. Kanun/ 942 tarihine kadar Ankarada M. 
M. V. Askeri Liseler Müfettişliğine göndermiş olma-
ları lazımdır. 

a) 1455 N o. lu Askeri Memurlar Kanununda ya-
zılı şartlan haiz olmak, 

b) Üniversite veya Fakültelerin öğretmenlik 
yapmıya salahiyetli şubelerinden mezun olmak, 

c) Yedek subaylık vazifesini yapmış bulunmak, 
d) Yaşı nüfus kaydına göre 40 dan yukarı olma

mak, 
e) Sağlık durumları askeri öğretmen sınıfına 

nakle elverişli olmak (Askeri Heyeti sıhhiye rapo
riyle sağlanır.) 

f) En az on bes sene hizmet edeceğini taahhüt 
etmek, 

2 - Dilekçelere bağlanacak vesikalar şunlardır: 
a) Tasdikli okul diploması sureti, 
b) Tasdikli nüfus hüviyet cüzdanı sureti. 
c) Hüsnühal kağıdı, 
e) Tam teşkilli As. hey'eti sıhhiyeden sağlık ra-

poru, 
d) Noterlikçe musaddak ve en on beş sene hizme-

ti kabul edeceğine dair taahhüt senedi. 
f) Fotoğraflı h3.l tercümesi, 
3 - Şartlan taşıyan isteklilerden diğer Vekalet

ler emrinde müstahdem bulunanların evvelernirde 
mensup oldukları Vekaletlerin muvafakati erini ala
rak bu muvafakatnameri kağıtlarına iliştirmeleri 

lazımdır. 
4 - Askeri öğretmen sınıfına naklolunacakların 

diğer devlet devairinde maaşla geçen hizmet müd
detleri hesap edilerek sınıfları tesbit olunacaktır. 

MİLLi PİYANGO 
942 Yılbaşı Plana 
İkramiye İkramiye İkramiye 
Adedi Mikdarı Tutan 

Lira 

---
1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40.000 80.000 
2 30.000 60.000 
2 25.000 50.000 
5 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
50 5.000 250.000 

100 2.500 250.000 
400 1.000 400.000 

1.000 500 500.000 
4.000 100 400.000 
5.000 50 250.000 

50.000 5 250.000 
J 

60.584 Yekftn 3.000.000 

ı - Son anlaşma mucibince Almanyadan da alınabileceği v.! he. 
cins için ayrı ayn fob ve sif fiyatlarını gösterir tekliflerin 15/XII/941 
tarihine kadar verilmesi lilzumu evvelce ilan olunan 153 kalem malze
meden bir kismı için teklif alınamamış olduğundan bunlar bakkındald 
tekliflerin kabul müddeti 31/12/ 941 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

2 - Taliplerin Kabataşta Levazan Müdüriyetine müracaatla listeyi 
tetkik ederek tekliflerini bildirilen tarihe kadar göndermeleri ilAn olu~ 
nur. .(11322). 

Mahn ctnıl Mlktan Şekll 

1 

EKSiLTMENiN 
GUnU 

Eczayı tıbbiye 168 kalem PazarUk 26.12.941 11 
Parafin 750 kilo " " 11,10 

1 - Yukarıda yazılı malzeme pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık hiialarında gösterilen gün ve saaUerde Kabataşta ı.e. 

vazım Şubesi Binasında Merkez MUbayaa KomJsyonunda yapılacaktır. 
3 - Eczayı tıbbiyeye ait liste Kabataşta Levazım Şubesinde her gün 

görülebilir. (11107} 

,-BAYRAM ve YILBAŞI MÜNASEBETILE •'\ 
GÜZEL BiR FIRSAT VE OEGERLI BiR HEDiYE 1 

T 1 L K i ARJANTE 
Mağazasmda: Muhterem müşterilerini memnun 

derecede muhtelif renklerde 
edecek 

KURK MANTOLAP 
T AKSITLE SATILMAKTADIR 

Adres: Mahmutpa§a No. 137, Tethlr salonu lrfanive sokak No 5 

Taşra siparişleri kabul olunur. -----• , '·----
Galata Baı Acentelliil - Galata nhbmı, Umanlar Umuın 5 - Askeri öğretmenlerin terfileri maaşt;a mu- KU ş 

~ MUdUrıu~u blnur altında 42362 adil oldukları subaylar gibi yapılır. ,ı-.--• 
ilan Fivatları TÜYÜNDE~P -· --·~ 
Başlık maklu ol.arak 750 Galata Şube it - ::::ı~;I r~~~:~ :ı~~:~a Liman 40133 N o T : Edebiyat, Felsefe, Tarih ve Coğrafya 1 Yastık, Y~rgan.KVUatask Tkuul!aynmu~~ hyemAkesııeTnllzKe ve2·ıelm. de d 
linci sayfa santimi 500 1 

Sirkeci .. " - Sirkeci, Yolcu saıonu 22740, öğretmenine ihtiyacımız olmadığından, bu zümreler ~':Yh:::~:"~ BiR ffa lf 
2 • • • IOfJ lj - için müracaat olunmaması. (11074) (1623). Vastrk, Yorganları da pek ucuzdur Adreıı : latanhul C•km•k'"'"" • 

1 • 111 " lSO Sahip ve Neirıyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşrıyat ! ~----••••••••••••••••••••' '1 ômer Balı oğlu Kut TılyU Fabrlknı. Telefon : 2302i _, 
L -ıl T. L. Ş. TAN Matbaası 


