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KARABÜK TESISATI 
Yeniden iki Atelye 

inşa Ediliyor 

Beklenen 
MülCikat 
Yapıldı 

Hitler ve Mussolini 
Hariciye Nazırlarının 
lıtirakile Görüştüler 

Bir Teblğe Göre 

Bütün Meselelerde 
Tam Bir Fikir 

' 
Mutabakati Vard1r 
Berlin, 20 (A. A.)- "D. N. B." 

Yeni Miıteri Bulmak Sanata 
Dr.a....-. .. 
-e. Uclr ... ldtape, ~ ..n.t tatl6 ....... 
....... Od ... "" .... bir - iciade mlttcrile 
rialll 8dedial 1ılr mt.U arttlnbUlr .. ba tltaband• •• bu 1 
tan•tf ftlretl.ww Blft • l'tet1 ıııo "'"'9 

Su Borusu 
Ye inıaat 
Malzemesi 
Yapllacak Mihver hariciye nazırlan ela ha

zır olduklan halde yaptıldan bir 
buluftDA münaaebetiyle, Führer 
ve Duçe, vaziyet üzerinde mu· ı 
faul bir «öriişnede bulunm~ 
!ardır Bu öri1'me, iki hükti· 
met reisini b~irine bağbyan aa-

Bitlerle Mussolinl, bunclan önce Brenner'de yaptılda n bir mUJllatta 10:rana 

Vekalet Hazırlıkları 
Bitirmek Üzeredir 
Ankara. 20 (TAN Muhabirin

) - tktısat v eklleti, Kara
DemJr ve Çelik Fabrikala
ilAve edilecek olan kısım-

mim! 4ostluk ve Alınan ve İtal· 
ya:ı milletleri araamcla mricut 
sıkı arkadaşlık zihniyeti içinde 
cereyan etmiştir. tki muhatap 
arasn>dakt fikir mutabakatı, bü
tün meseleler üzerinde tam ve 
mutlak olmuetur. 

Verilen ma16mata nazaran, /'lttıstult ~ 
lıQ atelyelerden birisi inşaat mal· Karablk fabrikalannc!pi tesisattan bir eörtbalf Londra, 20 (A.A.) - "Afi" -

~. hazırhk1anm bitirmek 

imalat.na ait olan kısım· '"Times" gazeteainin diplomatik 
4ır. Burada tn.aata ait putrel 

1 
muharririne göre Dr. Clodius'un 

~den baf)amak ibere her K b l s f t riyaseti altmda bir Alman ekono•= inpat malzemesi ya- a ,, o Q n e a T e mi heyetinin Italyaya ıelifine Ro-
İkinci tmm ı.e muhtelif bll- ~ mada fevkal&de bir eh~yet 
~ borulan imal ect K At •b •M •ı b • •tfedtlmektedlr.Ddcıntt.törünya ~ atelye ':Iacaktır. Bu suretİe a l l l y 0 ne r ır =ı b=

1:a.= o= 
~~~re:r: v d o "l d ;;'~:1:n~= :=:r~fkmalimdmkGD n.a ının '" u ur :p.:u=-~= 

Bu atelJe)erln de faaliyete 6 Bu pzeteDln dlplomattk mu-
~Je bir m8ddettenberi harriri. Bitler lılUllOlini müli-

nmb:":'a~tre~ Sam~n Mikicinski'nin de 1 oo_.ooo Dolar katının Hitl~rin men :zerine 
'- tfirll lntmat mal..._. 8IJnn. wk8 bUJdUla fikriı.W=-ı .U. 
'-' ıam .. 1yıe bertaraf ec1ıhn1• Kadar Bir Serveti Bulunduğu Anlaııhyor (s-11: • •: 
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Siyamın Deniz 
Kuvvetleri 

imha Edildi 

Hindiçini Sulannda 
Fransaz Gemileri ile 
B8ar Muharebe Oldu 

Roosevelt 
Bir Nutuk 

Söyledi 
" Baılaca Gayemiz 
Cümhuriyetçiliği 

Ebedileıtirmektir .. 

Tahminlere Göre 

Yeni Proie Mühim 
Bir Ekseriyetle 
Kabul Edilecek 

Yeni lngiliz 
Tayyareleri 

Yeni 11Spitfire11 lerin 
Sürati 650 Km. den 

Çok Fazladır 

Asker1 Y aziyet P. Lav al 

INGIL TERE DENiZ Kabineye 
OSTONLO~ONO Alınıyor 
KAPTIRMIYOR Berlinin Tazyiki ile 

(Askeri mubarririmls yasıyor) 
Tekrar Hariciyeye lnciliz - Alman mabarebelinin 

timdild tekllne ıöre, ud çar-
pıpnalar bava ve denizlerde c:ere- Getirilmesi Muhtemel ~an etmektedir. Hava mabarebeJe-
riain cere:ran pJdinl, " mklllf 
aafbalarm• lıa siitanlarda miilrer-
reren mevna Mbaettlk; lfltana- Ylchyye Gire masa 11l11Dtaamaa takip eden on-
~ ................. 
ima dair oldallca IU'ila bir mir ~ 
dimnit oldaklarmı tabmiD ecli~ Fransa Avrupanın ru: basllD de DUal1IDW 4ealaler-
de olap biten hldiselere çevlnnk 

Tanziminde Oıerine ıld mabuım kawetin fuJi)'et .. 
kayıplannı ba1ba edecelis. Ti ld 
--.,... lı!f)rlrmd+i lallklm y lkti4anmma mi Mbr memılıa ... 

SIRASI GELDiKÇE~ 

YER DE~IŞTIREN 
ATA SÖZLERiNDEN 

Yazan: AKA 60ND0t 
(Bu fı.lawıut -1dl l7e fereiııte AaÜI Mitdtlr) 

Bbimf ,erli malı ı.ır eta llatlmtls ...._...nar. (Dba,ata.~ 
ee .. ._.. evdeki ltalpnlaa Ula.) ..-. 

A ........... -.ıı halpr yemekten......_ .... ..,.~ 
na at'••• Ü aaam•ı. Bacıhp lhliP ~ tllllra7l •olı:f 
tıP ........... Wteviye qitlrmit: 

- Dba7at pirlnel tiyle ~· Dbnpt pbUd ~ ~ 
.eldir. Dbn)'Bt pirinci ptirlp 1atua çok Ur eder. Dlm7al Pirim! 
~llmahd tavh, tavh11 tlavlmiahu eyler. 

Ve öhl bir ıtlril ivslJer. 
Mtbiıldin mertebe l8f" ltlnmu kHar cahil oWaia lcla J>lDr 

yatla Mwrtla, Mamn tla w , .............. 11118 blWD. Bir PbY 
karar mı karar! der, blkar. it•• ..... ..- teli.-·~ 

- Aman ajanı! detler. Böyle pnk .. , ... nbeNlek~ 
lere lidiy'orsan. 

Bfitıln elddiliilnl talaaarak eenp verir: 
- Dimyada plrinee! 
- Dlm7at ta ne ola ldT 
- LeaetU. boL khh plriDd De tla aı.nt hlr 1telde. 
- Ne tarafa dtqerT Ydma mı. laW.,. mi? 8atQa-. GCl1 

aeyeml? 
- B•ls 1aihal7an& AIDJM torar, ararım. Azl1D ~ 

mu ti• •aJur, ltelllmı ü. 
Bblk si11M1e heWllıpr, yola pbıi • .._ ..-. ba -... .. .,._. 

demea t1ai .lemea, baJ'll' .... W tlemes .. Ylrilr pMı. a..taeı: 
diline IOl'Q darar: 

-Alam, Dimyat aeıMe? 
- Mllll' fllkesln4e. 
- Da1L Mulr tlJkesl M )'UUf 



Yazan: Alf red Fabre • Luce Çeviren: Ulunay 

Felaket 

Artık Fransayı 

Sarmıştı 

Fransa bahçelerinde artık çiçek 
kameriyelerinin altında arıların 
vızdtıları lııitilmiyor. Onun yeri
ne gökyüzünde dllfınan tayyareleri
nin motör homurtuları duyuluyor. 
Apiıdan uçup damları ıiler ıibi 
geçtikçe sokaklardan korku feryat
ları yükseliyor. 

- 32 
!'ti iilteci kafileleri: 
- -------
H arp felaketi artık bütün 

Fransayı sardı. Cenubu 
g rbi vilayetlerinde bir tek köy 
\ok ki 15 Hazirandan sonra aha
lısi iki misli olmasın! 

Şafok atınca motör güriiltü
Ic rı horoz seslerine, benzin ko
k uları gül ve gübre kokularına 
karışıyor. 

Sulh zamanında bile köy bu 
k.,dar adamı doyuramazdı. Köy
lere sı{?ınan şehirliler etin ve 
s<>bzevntın ancak şehirlerde bu
lunduğunu JtÖrmekten hayret 
erliyorlnr. Benzin olsa arabasile 
en yakın şehre giderek lüks oto
mobilin döşemesini. havuç. pata
t es. lahana ile dolduracaktı. Bu 
halini gördükçe kendisini röpor
t ilarda okuyup ,ı?üldüğü Ameri
kadaki arabalı dilencilere benze
t.-; ordu. 

} ransa bahcelerinde artık çi
cek kameriyelerinin altında arı
lanr. vızıltıları işitilmiyor. Onun 
vnine _gökyüzünde düşman tay
v:ırelerinin motör homurtulan 
hn ıldıyor. Aşağıdan ucup damla
rı siler gibi s,?ectikçe sokaklardan 
korku feryatlan yükseliyor. 
1\Iulteciler o zaman gördükleri
n i anlatmıya baslıyorlar ve bü
tun köy o felaket demlerini on
larla beraber tekrar yaşıyor. E
g r civarda asker bulunursa mit
r a lyozlcrin takırdısı başlıyor. 
Cütlik binalarında oturanlar ev
lerin zangır zangır titremesinden 
ı.ı r.ıyrete düşüyorlar. İptidai mu
halı:emelerle dolu olan kafaların
da hadiseye düşüncelerine göre 
mana verivorlar. 

Bir kocakarı: 
- Kapıyı kedi tırmalıyor zan

n <'Wm! diyor. 

* * 11 ava hücumları: 

Sabahlan pek yilksekten u
çan tayyareler görülüyor. 

Et r"fta bir şehride keşif yapmak 
ıdn giden bu tayyareler görülün
ce derhal onun sahasında bulu
nan yer yüzünün manzarası de
g i ivor: 

YoUar boşalıyor, otomoblller 
ağaçların arkalanna saklanıyor
l"r, yayan gidenler tarlalara da
ğılıyorlar. Bu tayyare geçişi 
şehrin nhalisine Azrailin ziyare
tini bildiriyor. Akşam üstü teh· 
lıke işaret! verllmeğe bile vakit 
kalmadan istasyona, limana bom· 
balar ya~ıyor. HattA bazen de 
yere serilen halkın üzerinden fa
sılalı bir duş yağmuru gibi mit
rolyöz kurşunları evlerin camla· 
nnı zımbalıyor. 

Tayyareler ~ittikten 90nra da· 
hi dram daha bitmemiştir. Kor
kudan ürken atlar gemi azıya a· 
larok yoldakileri çi~niyorlar; yer 
yer vangınlar görolüyor. müthiş 
çatırdıhırla damlar çöküyor, bir 
mühimmat treni berhava oluyor. 
obüslerin patlayışlan bombaların 
duşıişüne. kurşun sesleri de mit. 
ralyöz takırtılanna benziyor. 
Ne zaman gürültüler işitilse her· 
kes veni bir hücum zannederek 
sı)'.!ın!l.klara koşuyorlar. 

$ehir bütün gece perili bir ev 
j?;bi esr"rengiz gürültüler içinde
c'lir! 

* * Hfilô. ihtimaller ... 
~~-~~~--~ 

.,.ouraine'de tabiat kayalıkla-
nn içine sı~ınaklar yap

mış. Bütün bu sı~ınaklara giren 
ahali mahzende şarap şişeleri gi· 
bi tepelerine damlıyan sulann 
icinde serin serin oturuyorlardı. 
Tafrafuruş'lar mağaralann ka· 
pıJRnna yakın yerlerde duruyor
lar. Bu suretle hem korkularını, 
ht-ın de meraklarını teskin etmiş 
oluyorlardı : İç taraflarda halk 
havallcr gıöi dolaşıyor, elle
rindeki elektrik fenerleriyle orta· 
lığı aydınlatarak ilişecek, otura· 
cak bir yer arı:vorlardı. Çocuk
larını kaybettiklerini zanneden 
anneler yavrularını çağırdıkları 
zaman her taraftan: 

- Sut! sesleriyle sükuta davet 
ediliyorlardı. Herkes bu kaçın-

dığı belanın uzaktan olsun gürül
tüsünü işitmek istiyor, motörleri 
seslerinden anladıklarını iddia 
erlenlerin verecekleri malUmatı 
dinlemek için etraflarında hür
metle bekliyorlardı. 

Fakat sükutu temin etmek bir 
tiirlü kabil olamıyordu. Hala 
ihtimalleri muhakeme eden ge
vezeler kendi fikirlerine göre ye
ni diinya kurmak için çene çalı· 
vorlardı: 

- Ah, eğer Blum ... 
- Ne diyorsun ... Ben sana di· 

yorum ki, yalnız demokrasi. .. ...... 
Bom'balar altında: 

r aint Jeanne bayramının ol
du~u hafta Mans. Rennes, 

Nantes. Tours. Bordeaux sehirle
ri siddetle bomqardıman edildi. 

Nüfusu 20.000 den fazla olan şe
hirle-r "açık şehir'' ilan edilmisti. 
Fakat içerdekf askerleri çıkarma
~· unuttular!!! Avın on dokuzun
da ikindi vakti Poitiers bombar
dımnn edildi. Şehirde bombalar 
patlarken, kahvelerde radyo. Na· 
ttr Pomaret'nin sesiyle şöyle ba
~ırıyordu: 

- Ey ahali beni lvt dinlevinlz. 
Sizi temin ederim ki, hepiniz 
emniyettesiniz .... 

Her tarafta az CQk müthiş tah
ribat vardı: Benzin depalan yan· 
mış, kamyon parklan hurda de-
mir deposuna dönmüs. köprüler 
atılmıştı. Hele köprülerin sekiz 
ı?Ün sonra bizim hC'sabım1za ola
rak veniden yaptırılması lazımdı . 
Arlık sivil memurlar isyan edi
yorlardı . Heosi sulhun nasıl 
olsıı akt<'dilecefüni ve Almanların 
artık şehirleri tahrip eylemeğe 
ve kendilerine lazım olan hubu
batı mnhvetmei!e lüzum görme
diklerini bili:vorlardı. 

Son zamnnlarda başlıca muha· 
rebe ordu ile düşman arasında 
cereyan etmiyor. beledivelerle 
erkanıharbive arasında vuku bu· 
luyordu. Bu sivil memurların 
mukavemeti Lyon köprülerini 
kurtardı. Fransanın ikinci seh
rinden harabiyeti uzaklastırdı. 

Chateroux'da bu mücadele a· 
cip bir sekil almıştı . Sehir bir
denbire beyaz bayraklar çekti. 
Evlerde ne kadar beyaz yatak 
çarşafı. silecek. havlu. perde, el
bezi pacavra varsa sırıklar u
cun!'la pencerelerden sallanıyor, 
evlerin damlarına serllivordu. Şe
hir tavvarecilere kar altında kal
mış gibi bir manzara arzediyor· 
du. 

Askeri idare. itfaiyeye derhal 
damlara serilen yatak çıtrşafla
rnı kaldırmasını ve şehre tabii 
rengini iade etmesini emrevledi. 
Bu iş yapılıncıya kadar şehir bir 
bombardımandan kurtulmuştu. 
Provcnce de kaçış ve ~izleniş tar· 
zı icat ve ihtiraa misal teşkil 
edecek kadar gülünçtü: 

Marsilya akşamcılık zamanı 
çi1inp,ir sofrasının başındayken 

İtalvan tayyarelerinin geldiğini 
~ördü. Hemen bütün ahali sokak· 
larda yerlere yattılar. Bu halle 
sanki düşmana: 

- Görüyorsunuz ya! Hepimiz 
öldük... Şimdi artık bizi rahat 
bırl\kınız da gidiniz. 
demek istiyorlar gibiydi. 

( Arkası Var) 

işin Kolaym 

Olgun geçinen ve eski sa· 
yılan muharrirler için 

en kolay yazı yazmanın yolu 
nedir biliyor musunuz? 

Yeni sayılan gençleri taklit 
etmek! ... 

ilhamı kurum~ dimağın1zın 

yeni bir fikir doğurmaya mcca· 
1i mi yok? Hovardaca geçiril
miş bir geceden kalma yorgun
luk ve mahmurluk, herhangi 
bir mevzuu itina ile istemenize 
mfıni mi oluyor? Yahut ta, 
altına göğsünüzü gere gere im
zanızı atabilecc~iniz bir yazı 
yazmanıza, vaktiniz mi müsait 

deiil? 

Üziilmeniz, sıkılmanız, kıv· 
ranmanız, ıkınmanız için hiçbir 

s<'bep ~·oktur: 

Derhal kaleminize sarlıp, ak· 
bntza gelen her saçmayı kağıda 
dökebilirsiniz. Sahibi bulundu· 
tur.uz sütunu bu hezeyanlarla 
doldurduktan sonta göstereceği· 
niz basit bir zahmet, o saçma
ları karalamanın olanca mesuli
yetinden kurtulmanıza bol bol 
'kafidir. Hatta siz, bu basit 
zahmeti göstermekle, sade saç
malamak mesuliyetinden kur-

400 Çuval 
Kahve 
Çıkarıhyor 

Bugün Kahvecilere 

Tevziat Yapılacak 

1AN 

llıtikllr Yapan 
Bazı Müesseseler 
Adliyeye Verildi 

Dört Adam 
Bir Kadını 
Kaçırmışlar 

Otomobil Şoförü 

Adamları T ammıyor 
Piyasadaki kahve sıkıntısını 

s,?idcrecek tedbirlerin almdı~ı şu 
günlerde bazı kahveciler. kah
velere vüzde 80 nisbetinde no· 
hut. an)a karıştırmaktadırlar. 

Fiyat Mürakabe Komisyonu Perakende Fanrı Demirel isminde bır a
dam polise müracaat eder~~ H~-

ş eker Satışlarına Bir Miktar Zam Kabul Etti zinedar Çiftliği civarında dort 1:tı
şinin bir kadını zorla otomobJle 

Bazıları da ekmek kavurarak 
toz haline getirmekte ve bunlarla 
yapılan mahlut kahvelerde no· 
hut kokusu hissedilmemektedir. 

Fiatları Murakabe Komisyonu, 
dünkü toplantısında , perakende 
satışlardaki şeker fiatlarını tesbit 
etmişti r Verilen karara _göre, 
bu,Slünder. itibaren bakkallarda 
teız şeker 37 kuruşa, kesme şeker 
de 40 kuruşa satılacaktır. Bak
kallar nakliye ve çuval fiatları
nın arttığını ileri sürerek, evvel· 
ce tesbit edilen fiatlar dahilinde 
toz şekerini 35 kuruşa, kesme 
şekeri de 38 kuruşa satamı:vacak
larııidan şikayet ediyorlardı . Fi· 
atlan Murakabe Bürosu, bu şi· 
kavetleri tetkik ederek, bakkal· 
la~m ı:ikavetini haklı bulmuştur. 

suçı...ndan muhtelif tacirlerin Ad- atıp lstanbula doğru kaçırdıkları
nı ihbar etmiştir. 

liveye verilmesine karar veril· Zabıta tahkikata girişerek oto-
mi ştir. Bu suçlular şunlardır: k ' 

Karako Mağazası . Paşabahçe mobilin.şoför Süleyman Pekşı ın 
idaresindeki 2612 numurolu taksı 

Fabrikasının imal ettiği bir su-
'ficaret Vekaleti, gümrükler· 

deki kahvelerin piyasaya çıkarıl
ması içir. Mıntaka Ticaret Mü· 
dürlüğüne emir vermiştir. Cay 
ve kahve birliği emrinde de bin 
çuval kahve bulunmaktadır. Bun
ların da satışa arzedileceği tah· 
min edilmektedir. Ticaret Veka· 
leti. bu miktarın 400 çuvalını 
İstanbul piyasasına, ~erive kalan 
miktarı. ihtiyacı olan vilayetlere 
tevzie karar vermiştir. İstanbu· 
lun hissesine düşen 400 çuval 
kahve, bugünden itibaren Cay ve 
Kahve Birliği tarafından kuru· 
kahvecilere tevzi edilecektir. 

rnhıy i 150. kuruşa satmıştır. olduğunu tespit etmiş ve Süley
manı yakalamışır. 

Beyoğlunda Kalinos mağazası Süleyman, erkeklerin kendis~i 
da muşamba ihtikarı yapmıştır. tehdit ettiklerini ve otomobıle 
Haço~lo ı;n~~azası da 1.6~ santi· koydukları kadınla beraber Sul
metrelık dıvıtın kumaşı ıkıye ayı- t S 1. d otomobilden 

k 'k. . 1. r t an e ım cıvarın a 
nıra ı. ı mıs ı ıatına sa ı.7 :va- . d ikl . . oradaki sokaklar-
parken yakalanmıştır. Bunya· ın · ~r.mı ve . . . .. 
min ismindeki bir dükkan sahibi dan bırın~ sapıp gıttiklerını soy-
de s,?emici fenerini pahalı satmak lemektedır. . 
suretivle ihtikar yapmıştır. .Z~bıta bu soka~ı d~. tespıt et-

IJI alıkemeye verilenler 

Fiatlan .Murakabe Komisyonu· 
nun dünkü toplantısında ihtikar 

Bunlardan başka Üsküdarda mıştır. Fakat henuz dort adamla 
4 kasap. karaman etini 75 kuruşa kaçırılan kadın bulunamamıştır. 
satarlarken yakalanmışlardır. 
Bunlar da mahkemeye verilecek· Belediyede: 

Çiğ kahve satışı yapılmamak
tadır Bu sebeple bakkallara da 
kavrulmuş çekirdek kahve satıl· 
ması ve ciğ çekirdek k;ıhve veril
memesi düşünülmektedir. .. 
Adliyede: 

Maarifte: 

32 Talebenin 

iskambil ve Tavla 

Oynadıkları Görüldü 

ler<lir. 

Müteferrik: 

Bir Dilencinin 

Mühim Miktarda 

Parası Çıktı ·sa+ie Davasına Dün 

Yeniden Başlandı Talebelerin ders saatleri hari- Bolvadin (Tan ) Dilencilik 
cindeki durumları mektep kon- ve defcılik· ederek geçinen 86 

Satiye Şirketi binasının alım sa- trol teşkilatı vasıtasile tetkik e- yaşında Fadime isminde bir kadın 
tımmdan dolayı Deniz Bank er- dilmektedir. Dün, Fatih kazasın- dört gün evvel evine ginnış ve 
kanı ile bu alım ve satımda ala- da yapılan araştırmalarda 32 ta- bir daha çıkmamıştır. Komşuları 
kadar olanlar mahkemeye veril- lebenın kahvehanelerde iskaııbil şüpheye düşerek zabıtaya haber 
mişler, bunların bir kısmı bera- ve tavla oynadıkları görülmilşttir. vermişler. Işe el koyan zabıta eve 
et etmiş, bir kısmı da mahkum Kontrol memurların talebelerin girmiş.ve Fadimeyi yatağında ö-
olmuşlardır. hüviyetlerini almışlar ve rapor- lü bulmuşlardır. 

Deniz Bank Umum Müdürü !arını tanzim ederek mektep ınü
Yusuf Ziya Oniş ile banka erka- dürlüklerine göndermişlerdir. Mu 
nından Tahir Kevkep, Ism.ıil Isa alimler meclisi talebeler hakkın
Caniş, Sadun Galip. Neşet Ka- dakarannı verecektir. 
sımgil mahkum olanlar, Ziya Ta- BEZEZY AN MEKTEBI - Ma
ner, Sedat Ural, Cemal Şahin Gi- arıf Mudürluğü Sıhhi 'fertiş He
ray, beraet edenler meyanında yeti Bezezyan mektebi hakkında 
idiler. oır rapor tanzım etmiştir. Ra -

Kadının eşyalarını tesbit mak
sadile yapılan araştırmalarda ya
tagının altında tam "307" adet 
sarı lira "2500" den Cazla kağıt 
ve gümüş liralar ile bir çüt elmas 
küpe, "940" liralık da bir alacak 
s~nedi ağzı açılmadan mühürle
nen tıklım tıklım dolu ıki sandık 
bulunmuştur. Fadimeye otopsi 
yapılarak gömülmüştür. 

AVUKAT UCRETLERI - Is-

Müddeiumumilik mahkum o- porda mektebin sınıfları ısıtmadı
lanların cezalarının arttırılması, ğı, talebelcrm ders esnasmda val
beraet edenlere de ceza verilmesi to ile oturmak mecburiyetinde 
için, mahkum olanlar da cezalan- kaldıklarıru yazarak mektepten 
rı;ın kaldırılması isin davayı tem- kaldşklar, yaz.ılmaktadır. Müfet- tanbul ~aros~, av~~t~arı~ ala
yiz etmişlerdi. ıtişler bu şartlar dahilınde He~ez- cakları ucretın tespıtı ıçm bır pro 

Mahkeme kararı, bu müraca- yan mektebinin icrayi faaliyet et- je hazırlamıştır. Istanb~l ~aros~
atler üzerin.e temyiz mahkeme- mesini doğru bulmamakta ve mek nun hazırl:ıdığı ?u pr~Je temyız 
sinde derecattan geçtikten sonra tebin kapatılması icap ettiğıni bil mahkemesı haysıyet. dı:-anı tar~
suçluların lehine olarak bozul- dirmektedir. Maarü Mudtirlığü !ından. d~ tastik edılmış ve nu-
muştur. ra oru tetkık etmiştir. Bugıi.nler- mune ıttihaz olunmuştur. 

Dün mahkemede müddei umu- d: kararını verecektir. Haysiyet divanı tara!ından ha-
mi de suçlular vekillerine .11!lhak zırlanan bir tarüe cetveline na-
ederek temyizin bozma kararına KULTUR TAYYARESI - Ha- zaran Ankara Istanbul Izmit 
uyulmasını istemiş, mahkeme ta- va Kurumunu:° ilk ~:.orta okul- Mersin, Adana' ve Sams~n baro~ 
lehi kabul etmiş, dosyayı yeni- larda da teşkil et~ıgı havaCllık l ları birinci sınıf Manisa Aydın 
den tetkika karar vermiştir. grupları her ayın ılk haftasını, Kayseri, Kocaeli, Trabzdn, Gire-: 

Bu davaya adı karışmış olan- Hava K~um':1 haf~ı dıye ka- sun, Zonguldak baroları ik in'ci sı
lardan geçenlerde vefat eden Re- bul etmışlerdir. Teşkılatı tamam-j nıf ve diğer vilayet baroları da 
fi Celtıl Bayar ile Malik Kev- lanan 13() mektepte toplanan _Pa- üçüncü sınıf adedilmişlerdlr. 
kep Meteos Temel ve 3VUkat ralar, alınmasına karar verılen 
Atıf Odül de geçen duruşmada "Kültür Tayyaresi" bürosuna ya- Vilayette : 
beraet edenler meyanında idi. tırılacaktır. Havacılık grupları _ _ _ 

Yoksul Asker 
Bunlar hakkındaki beraet kararı mekteplerde ayru zamanda ha\•a
temyiz edilmediği için kat'iyyet cılık serg ısinl artırmak için pro
kesbetmiştir. Binaenaleyh bunlar paganda yapacaklardır. Bunun 
ikinci davaya dahil değillerdır. içın Kurumun propaganta broştir- Ailelerine yardım 

lerini ve mecmualarını parasız a-
Yeni Tayinler lacaklar ve öğrendiklerini arka-

Ankara, 20 (Tan muhabirin- daşlarına yayacaklardır. 
dP.n) - Malatya vakıflar müdür
lüğüne eski Içel vakıflar müdürü 
Tahsin Tekin, Gümüşane posta 
müdürlüğüne Diyarbakır Posta 
müdür muavini Hamdi Erdem, 

Bitlis posta müdürlüğüne Muğla 
posta murakıbi Sabit Akalın ta
yin edilmişlerdir. 

Şehrimizde yardım görecek 
asker ailelerinin sayısı beş bin 
olarak tesbit edilmiştir. Kayma
kam ve belediye şubesi müdürle
ri tahsilat için hazırlanan yeni 
izahnameye göre harekete geç
mişlerdir. 

GiilUNC 
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tulmakla kalınıyacak, ayni za· 
manda ince bir mizah ustalığı 
yapmımın itibarını da kazana· 
caksnız. Bütiin bunlara mu
kabil katlana<'ağınız basit zah· 
met sadece, siitununuzu doldu· 
r1ln bütün hezeyanların, yeni 
şairleri. veya genç muharrirleri 
taklit maksadiyle uycJurulduğu
nu yazmnktan ibarettir. Bu hi
leyi de yaptığınız takdirde, ~~
Jeminizi nıiisterih olarak cebını· 
ze koyabilirsiniz: çünkii işin 
içyuzunu ka\'Tamaları miim
kiin olmıyan vatandaşlar, sizin 
için: 

"- Ne miistehzi üstad!" di
yecekler, ve imzanıza karşı da· 
ha derin bir hürmet besliyecek
lerdir. 

Evet... Bereket ki, matbuat 
alemi, herbiri: "Vur abalıya!" 
haline getirilmiş yeni şairler, 
yeni muharrirlerle dolu... :Maa· 
zallah, el!er bu bolluk olma
saydı, "eski" sayılan yorulmuş 
üstadlar, taklit niyetine yumurt· 
Jadıkları sncmaları kimlere mal 
edeceklerdi ·dersiniz? 

Kemanist - Kemancı: 

Bizim Sevim Zekeriya Ser• 
tel, bir yazısında: "Ke· 

manist" sıfatını kullanmış. 
Va.·Nu. ise, yanlış saydığı bu 

sıfatı, meşhur sütununda sö· 
zfim ona tashih ediyor, ve: 

"Kcmanist, dememeli, keman· 
cı demeli" buyuruyor. 

Halbuki, "kemancı", kemanı 
cnlan san'atkArdan ziyade, sa· 
tan tüccara yaraşan bir sıfat 
değil midir? 

Biz, evveli, Ustada hatırlata
Jım ki, "kemancı", "utçu", 
"tam burcu", "kanuncu" deme· 
meli, "kemani", "udi", "tam
buri". "kanuni" demelidir. Ne
tekim, bu sıfatlar, halk diline, 
ötedenberi bu şekilde malol· 
muştur. Bu basit ve naçizane 
ikazı yaptıktan sonra, Dostum 
Viı.-Nu. ya da bir tavsiyem var: 
Üstad: "Kaş yapıyonım!" de
memt"li... "Göz çıkanyorum!" 
demeli! 

+ + 
Soy adlarına daır: 

Dün bir tramvay, bir çoca· 
ğa çarpmış. Fakat, bu 

knzayJ yapan tramvayı idare 
eden vatmanın adı nedir bili
yor musunuz? 

Cemil Çarpar! ... 
Eğer kaza yapmı!Ş olan diğer 

vatmanlar da soyadı intihabında 
"Cemil Çarpar'' kadar samimi 
davrano;alardı, onun meslekdaş
ları arasında şu kabil isimler 
lmlunacaktı: 

Mehmet Ezer, Ahmet Ciğner, 
Ali Binayıkar11 Veli Yoldançı
kar." 

İntihap ettiği isimden belli 
ki, Vatman Bay Cemil: "Çar
par" lığı soyuna, sopuna mal 
etmek istemiş. Maazallah, o, 
ve onnn gibi düşünen meslek· 
daşları arzulanna nail olabilse
lerdi. halimiz haraptı... Fakat, 
bereket ki, vatmanlık babadan 
~vlAda intikal etmiyor! 

+ + 
Sanatkar ve dileMt: 

Evelki cün, bir meslekda· 
şın. Belediye tarafından 

Darülacezede atılarak olan 
"Pilskiin Münevverler Pavyo
nu" na müteallik bir yazısını 

Nakil Vasıtası 

Sıkıntısı Önlenecek 
Dahiliye Vekaleti lstanbulun 

nakliye sıkıntısını önlemek için 
resen harekete geçmiştir. Beledi
yeden malzeme ve otobüs ihti
yacı ile istedikleri otobüslerin 
evsafını sormuştur. Hazırlanan 
rapor Ankaraya gönderilmiştir. 
Otobüslerin motörü Dizel marka
lı, karoserlleri tahtadan olacak \'e 
18 kişiyi istiap edecektir. Sipariş 
edilmesı istenen malzemenin mü
him bir kısmını ray, bandaj ve 
tünel kayışı teşkil etmektedir. 

Dahiliye Vekaleti bunların A
merıkadan celbi için teşebbüsler
de bulunacaktır. Bele<ilye ayrı
ca lsvıçre ve lngiltere ile temas 
halindedir. Bu çalışmaların bir 
ay ıçinae iyi bir neticeye bağlana
cağı ümit edilmektedir. 

Tramvay ıdaresi malzeme gel
meden, Usküdar raylarını lstan
bul semtine nakletmiyecektir. 
Depolarda bandajı olıriadığı ıçin 
çalıştırılmayan 30 araba bulun
maktadır. Bu arabalar tamır e
dilecek olursa tramvay sıkıntısı 
karşılanabilecektir. Bunun lçın 
Amerikaya sipariş verilse dahi 
Isviçreden de bandaj getirtilecek 
ve ihtiyaçları fazla olanlar iht!yat 
için ayrılacaktır. Üsküdar hattın
da çalışan tramvayların, Istan
bula nakli teklifi varit görülme
mektedir. Çünkü o arabaların 
voltajı buradakilere uymamak
tadır. 

SURPAGOPTA - Sürpagopta 
istimlakine karar verilen kilise 
ile diğer bina ve arsaların istim
lak muamelesi marta kadar ik
mal edilecektir. 

DENEME G UNU - Bugün sa
at 15 de vilayette bir toplantı 
yapılacak, pasif korunma dene
mesinin günü tayin edilecektir. 

Seferberlik müdürlüğü evvel
ce açtığı kurslara ilaveten patla
mıyan bombalan kaldırma ekip
leri yetiştirmek üzere yemden 
birkaç kurs daha açmağa karar 
vermiştir. Derslere çarşamba 
gününden itibaren başlanacaktır. 
Bu Ekiplerin kullanacağı hususi 
tesisatı havi arabalardan 30 tane
si sipariş edilmiştir. 

okudum. Meslekdaş bunu bir 
hakaret sayarak ateş püskürü
yor, ve: 
"- Acaba, diyordu, Beledi

ye, bir san'atkarla bir dilenci
yi bir mi tutuyor?" 

Ben, o meslekda~ın. bir san'
atkarla bir dilencinin mukayese 
olunmasına hangi bakımlardan 
içerlediğini bi1miyorıım. Fakat, 
ayni günde okudukum bir ha
vadis beni bir bakımdan o 
me~lekdasa yerden göğe kadar 
hak vermek mecburiyetinde hı· 
raktı. 

O ha\'adis şu satırlardan mü
tt>şekkildi: 
"- Bolvadinde ölen bir di· 

lencinin evinde, 307 sarı lira, 
bir çift zikıymet elmas küpe, 
dört bin kağıt lira, ve üç bin 
se-kiz yüz liralık alacak senediy· 
le. bircok yüksek pahalı mücev
her bulunmuştur!" 
Sorarım size, bu vaziyet kar

~ısında, bir ısan'atk&rla, bir di· 
lenciyi bir tutmaya kimin dili 
varabilir? 

Eğer san'atklrla dilenciyi bu 
bAkımdan bir tutabilmek miim· 
kUn olsaydı. Belediyenin Darül· 
atezede pavyon açmasına ne 
librum vardı? 

Öyle olsaydı, san'atklrlar, 
ahır ömürlerinde Darülacezele
re diismezler, ve ... dilenciler gİ· 
bi rcfuh iı;inde yaşarlardı! 

N acl Sadullah 
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Münevverler 

Pavyonu 
Yazan: Naci Sadullali 

Bu sütunda bundan evvel 
de bahsini etmiştim: Be· 

lcdiyc, Darülacezede, diişkiio 
sanatkarlar için bir paviyoıı açt· 
yor. 

Son üç günün hemen bUtilr. 
gazeteleri, tam bir hüsnü ~i 
yetin mahsulü olduğwıdan Jııç 
kimsenin şüphelenemiycceği bt 
karara miitcallik muhtelif nuitc: 
kalarl:.ı dolu. Bu harekete muh::: 
Jir cephe alanlar arasında, Beledi 
venin isabetli tasavvurunu Tiir! 
rnlinevverlcrine hakaret sayacr'. 
kadar ilerf- gidenler bile var. 

Filhakika, kıymetli bir mcml= 
ket sanatkıirmn istikbal namın~. 
bir lJarülacezc pa\•İyoııunm. 
gösterilmesi, ilk bakışta haz.:
görüıı iiy or. 

Fakat dünkü sanatkfırlnrı;ı 
akıbetlerini, ve bu günkü sanat
karların hallerini hatırlayanlar, 

Belediyenin kadirşinaslığı knr~~· 
ı,ında hiddet yerine minnet duy
maktan kendılcrini alamıyorlar. 

Hiç şüphe yok ki, herhanai bir 
sanatkarm kavuşmasını temenni 
ettigimiz bOll makam, bir paviyon 
köşesi değildir. 1''akat böyle bir 
koşeııin bıJe hasretini çeke çeke 
ölmüş sanatkarların ac..ı lıatırafa .. 
rmı unutmayanlar, belediyeııir. 
gösterdiği müşfik alakayı hır
çın bir ısyanla karşılayamazlar. 
Çünkü bu hırçın isyanı duymal~ 
hakkına, ancak sanatkarlara dah:. 
şerefli, daha müreffeh bir istik., 
bal vadcdebildiğimiz gün sahi=4 
olabiliriz. 

Nitekim, belediyenin kararmd."'. 
bir hakaret manası sezdiklerini 
söyliyen meslekdaşlardan hiçbi.., 
riısi, kendilerine konforlu bir pa.., 
viyoh köşesinden daha parlak b!= 
istikbal hazırlanu;: değildir. 

Temenni edelim ki, belediyenin 
açacağı pa\•iyon, kıyamete kadar 
tıpkı bir konCcrans salonu gibi 
bomboş kalsın. Temenni edeliın 
ki; bütün sanatkarlarımız, ömür· 
!erini, belediye yardımından tn
manıiyle nıiistağni yaşayarak ge
çirsinler. Ve temenni edelim ki 
zaman bizi, sanatkarları himaye 
için belediyenin bugünkü kara
rından ~ok daha isabetli çarclc; 
buluııdu,runa şahit etsin. 

Fakat bütün bu temennileri 
yaparken wıutınayalım ki, şu 

anda sanatkarı tehdit cdca malı· 
rumiyetleri gidermek yolunda, 
belediyenin verdiği kararda .. 
başka atılmış tek adım yoktur. 
Unutmayalım ki, sanatkarın 

haysiyetini rencide eden vakıa, 
belediyenin y eııi kararJ değil, 
fpraza bir Saffet Nezihi'nin ha· 
zin akıbeti idi. Ve unutmayalım 
ki, mcselıi, bir zavallı Asını baba· 
ııın acıklı bir hıısretle kurulma· 
sını beklediği paviyonu daha tc· 
melleri bile atılmadan yıkmak, 
belediyenin hüsnü niyetile bir
likte, istikballerine korka karkc 
bakan sanatkarların biçare ümit .. 
lerini de söndürecektir. 

Bu lırtıııalı denizde, talisiz 
sanatkara uzatılan cankurtaran 
simidini, parlak bir liman hulyr.· 
~kurban etmiyelim! 

Poliste: 

Bir Müteahhidin 500 
Lirasını Aldllar 

Sirkeci de Uzunköpdü otelin
de oturan müteahhit Ahmet evvel 
ki akşam Beyoğlunda bir çalgıb 
meyhaneden çıkarken merdiven
ıerde birdenbire elektrikler sön
dürülmüş ve Ahmedin idiasına gö' 
re meyhane sahıbiyle şef garson 
üzerine saldırarak 500 lira para
sını almışlardır. Zabita tahkikata 
başlamıştır. Meyhane sahibi ve 
şef garson yakalanmışlar, mah -: 
kemeye verilmişlerdir. Fakat id· 
diayı red ve inkiır etmektedirler. 
Bunlar, paralrın meyhane ıçınde 
dökülmüş olduğunu söylemişler
dir. aPralardan 368 lirası bir h:.~ 
lının altında bulunmuştur. 

DONMAK UZEHE OLAN ÇO· 
CUK - Evvelki gece Galatadn 
Tulumbacı Sıtkı Sokağında tah· 
minen 10 gun evvel doğmuş bir 
kız çocuğu bulunmuştur. Donma!: 
üzere olan çocuk Kreşe kaldırıl: 
mıştır. 

UÇURUMDAN DUŞTU - Bil· 
yük Adada Salhane Sokağında 92 
numerolu evde oturan 70 yaşın· 
da Ismail Büyukada ta Eski bağ 
denılen mahalde bir uçurumun 
dibinde ölü olarak bulunmuutur· 

Ismailin bir kaza net icesi uçc· 
rumdan düşerek öldüğü tespit e
dilmiş, defnine ruhsat verilınİ~ 
tir. 

Hasköyde Yangın 
Dür. akşam Hasköyde İskc!:. 

caddesinde Mahmut Cavuşa aı · 
kahvede yanjitın çıkmıştır. Kah 
venin arka kısmındaki bir od•· 
tamamen yandıktan sonra İtf~"' 
iye tarfmdan söndürülmüştür. 
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Qa.- liiUer ile Mussolini mulaka
di ileler görüşüldüğü malum de-

r. Arıcak, Almanyanın İtalyaya 
kı yardım meselesi üzerinde 

sa duruJ"1uğu Eı.nlaşılmaktadır. 
; lttarcşa1 Petain - Laval mü
rıı ~~n sonra ne§redilcn tebliğde 
ıı iilakatın milli birliği bozmamıış 
· r.aıısanın selameti için yapıldığı 

Utncktedir. 

u -'litler ile l\lussolini arasın-
da yapılacağı söylenen ve 
ajansı tarafından tekzip 

~tı nıülakat olmuştur. Bu 
t bakında ayni Alman 

l şu nıcalduki resmi tebliği 
tet ... : ı· . 
~lı. 04UŞ ır. 

~l.ltler ile Mussolini, mihver 
Ciye nazırları hazır bulun

.. r1 halde, vaziyet üzerinde 
t\işn:ıeler yapmışlardır. Muza-

• samimi dostluk 
8tlt1 arkadaşlık havası içinde 
ey~ etmiş ve biıtün mese
. r Uzerinde tam fikir mutaba-
a hasıl olmuştur." 

U bıüla.katın, Yunanistan ta
dan evvel yapılan .Flo
nıiilakatına tanıamiyle 

ıncdiği muhakkaktır. O 
Mussolini ile Hitler, az 

llıüsu·i şartlar içinde ko
Uşlardı, şimdi ise Hitler, 
i ve manevi bakımdan za
ış ve yıprannuş olan U.al-

1 temsil eden bir çıkmaza 
'ş bulunan l\lussolıni ilo 

lı llşınuştur. 
, ll ınülakatta neler görüşül-
U tabii nıalfun değildir. An· 
• İtalyan gaz:etclerinin dört 

· kiindür yaptı.klan neşriyata 
lıtsa, diğer cihetten ltalya· 

~
~\l sıkışık vaziyeti gözöniine 
ılirse görüşme mevzuları 
ltıda isabetli tahminlerde 

ll~nıak mümkün olur. 
• 1l'kaç gün evvel Popolo D'I· 
'h gazetesi, Ingiliz donan· 
1tıtn % 60 nın Akdeniı.dc 
~nuş olduğunu ve lngilte-
1.ll ana vatan müdafaası için 
tladığı kuvvetlerin mühim 
lusın.ını Akdeniz harp sara
.~ topladığını, binaenaleyh 
ltrı ingiliz ağırlığının yalnız 
~anın omuzuna yüklendiğini 

~~tı. ı· .. . ••tt 
~Yor Musso ını nın, ınu e-
liitıere bunları söylemiş vo 
~ istemiş olması gayet ta-
s~· 
'4yor Gayda, Ciumale Dita-

t\lmanya ile ltalyan ara· 
~ ! Akdenizde, gayet sıkı bir 
Üği başladığını ,.e lngilterc· 

Sc:ııı ve kat'i darbeyi indir
~ karar verildiğini yazmak-

~11~1o D'italia Alman ve 
rlltı kuvvetlerinin 70 güne 
· İngiltereye son darbeyi 
t.. ~eklerini söylemektedir. 
t'ıııetenin tesbit ettiği tarihe 
laeaıc olursa, darbenin mart 
~İnde indirileceği anlaşılı
liatulatalım ki mart ayı, 
~ büyük taarruzlarmı ,·e 
\etlerini yapmak için seçti-

• 
15(, • 1 Ay 800 
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ği aydır. Çekoslovakya ve F.rı.n· 
sa taar:ruz1arı, Renın ışgali mart 
ayında olmuştur. 

iktısadi Temaslar 
• • nümüzdeki haf ta içinde, O Doktor Claudius'i.in riya

seti altında 35 ki~ilik bir heye· 
tin ticaret müzakerelerinde bu· 
llı~ak üzere Roma'ya gideceği 
ve müzakerenin 15 gün kadar 
~üreceği bildirilmektedir. 

Maliımdur ki, ıtalya, Fransa • 
nın mağlUbiyetinden sonra, pek 
kıs& süreceğini tahmin ettiği 
harbe girmişti. Fakat harp, 
MussoJini'nin tahmininden pek 
uzttn sürdü ve istediğinden baş
ka 5eki ide inkişaf etti. 

İtalya, harbe girmezden ev· 
ve\ deniz yoliyle dünyanın bü-' 
tün memleketleriyle ticaret ya
pıvor ve bilhassa şiddetle muh
tnç olduğu kömür ve petrolü bu 
''asıtayla tedarik ediyordu. Har· 
be airdikten sonra deniz yolu 
kendine tamamiyle kapanmış· 
tır. Şimdi ise, büti.in bu mad· 
deleri demiryolu ''asıtasiyle te
min edememektedir. 

İtalvadan gelen son haberler, 
kömü; tasarrufu için mühim 
tedbirler alındığını bildirmek
teflir. İtalyanın, diğer ham 
maddelere nazaran mebznlen 
malik bulunduğu gıda maddele· 
ri bakımından da sıkıntıya düş· 
tüğii, bu maddelerin, Ziraat Ne
zarcti ve Korporasyonların e· 
mirlerine verileceğini bildiren 
yeni kararnamelerden anlaşıl
maktadır. 

Aln-..anyanın, petrol, kauçuk 
gibi maddelere kendinin de 
muhtaç olduğu, gömür gibi 
mebzulen malik olduğu diğer 
maddeleri nekledecek vesaitin 
azlığı dolayısiyle, İtayanın b~
tün bu ihtiyacarını karşılıyabı· 
lE>ceği şüphelidir. 

Fransa Meselesi 

Almanyanın Vichy Hüku
metini tekrar ve şiddet· 

le tazyika başladğı görülüyor. 
Petain • Laval mülakatı, bu· 
nun bir tezahürüdür. Mar~şal 
Petain'in bir ay evvel kabıne-' ~ sinden attığı Laval ile yaptı~ı 
konusma ve banşmanın scbcbı· 
ni vichy Hükumetinin neşret· 
tiği resmi tebliğ §U suretle izah 
etmektedir: 

' 'Ba mülakat, milli birliği 
bo:mıamak ve hiikfımetle i~gal 
makamları arasındaki anlaş· 
mazlı~ ortadan kaldırmak· 
m'aks:diyle, Fransarun selameti 
için yapılmıştır.,, 

Ayni mülakat hakkındaki 
radyo neşriyatı ise. bu g~oruş
miye ve barışmıya ragmen 
Fransanın, gerek müstemlekeler 
ve gerek işgal altında olmıyan 
yerler hakkındaki siyaseti_?de 
hicbir değişiklik olmıyacagını 
biİdlımektedir. 

Diaer cihetten Pariste Alman· 
yanı; kontrolü altında, hatta 
direktifiyle çıkan Fransız gaze
telerinin üç gündenberi: Marc
sal Petain Almanya ile bir an 
;vvel anl;şmadığı takdirde bü
Wn Fransanın işgal ' tehdidi al· 
tında kalacağını ve bunun Fran
sa için büyük bir felaket olaca
ğını yaznıalan ~ayanı dikkattir. 

Bütün bu hadiselere, Roman
yada cereyan eden hadiseler ~.e 
ilave edilirse, A.lma~yanın bu: 
yük mikyasta .. sı~·~~ı vc .. askerı 
bir taarruza gırıştıgıne hukmet-

k · eder me ıcap . M. ANTEN 

TAN 

Zeki bir talebe tahtadaki arkadaşını takip ediyor Bir köy okulunda "Eğitmen" in yetiştirdiği talebeler 
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,__., 
KÖYLERİNDE 

Köy Eğitmenleri 
Nasıl alışıyor? 

Maarü Vekaleti, türk köylü-
sılııü okutmak ·işini, bun- · 

dan dört sene evvel esaslı blr 
mesele halınde ele aldı. Bu ted
bir, çok pratik ve yerinde idi 
Çünkü senede ancak 500 mezun 
veren muallim mektebi mezunla
rile bu büyük açığı kapatmıya 
imkan yoktu. 

Kit'ada çavuş olarak vazife gör 
müş ve hüsnü hal sahibi olanlar. 
kısa bir kursa tabi tutuldular ve 
kendi köylerine eğitm~n olarak 
tayin edildiler. 

Köy eğitmenleri bu sene ile, 4 
seneden beri faaliyette bulunu· 
yorlar. Acaba bu eğitmenlerden 
hakikaten istifade ediliyor mu ? 
Köylü çocuklar, ne dereceye ka
dar okuyup yazmak öğreniyor • 
lar Bu tedrisat, köy hayatında 
ne gibi değişiklikler yapacaktır? 
Bu düşünce ile yanımda Ankara 
ilk tedrisat müfettişi Ali Riza Tü
mer olduğu halde Ankara köyle
rinden bazılarını gezdik. Gördü
ğüm hususiyetleri size kısaca arz 
edeyim. 

;·········· ................. _____ ......... -...................... _ ................. . 
i Yazan: Emin KARAKUŞ 
: .:.---·-==-••---·•m• ____ ..... _,...,...eı,,.••---··••••••••••n••••••••••••••••••• 

Kurslarda bugune ltadar ye- . .. . 
tiştirilen eğitmenlerin sa- Bır koy o kul bınası 

yısı altı bini bulmuştur. Buna na- laşmak eğitmenlerin köydeki fa-ı Sınıftan içeriye girdik, on ka
z~.ren ~e.v~udu k17'~ bini .. bula? aliyetl~ini sıkı bir kontrol ve mu dar sırada, beş ila ~n yaş arasm
koylerımızın altı hını bugun bır , rakebe altında bulundurmak oka- da, kız erkek, yirmı kadar talebe 
mekte~ sahibidir , de~ektir. 14 1 dar kolay bir iş olmasa gerek. Bu oturuyor. T~ebenin üstlerine, 
muhtelif mıntıkada faalıyette bu- iş büyük bir feragat ve büyük başlarına bal<tı.m. Yamalı, fakat 
lunan köy enstituleri ve bunlara blı- vazife severlikle olur. Halbu- temiz elbiseler. Hepsinin de elin
bağlı bulunan k?Y e~itmen .kurs- ki diğer taraftan yine ayni vazi- de defter, kalem, önlerinde du
ları, bu kırk bm koye eğıtmen fe ile muvazzaf olan ilk tedrisat ran alfabeye bakarak yazı yazı
yeti~tirmektedirler.4 ~er on eğit~ müfettişlerınin faaliyeti ancak yorl.~r .. ~u sınıfta derse başlıyalı 
menın :Mşınd~ M~all_ı~ ~1e~tebı bağlı bulundukları vilayet mer- hen~~ ikı. buç~ <!-Yolmuştur. 
mezunu, tecrubeli, bılgılı hır de kezine inhisar etmektedir. Bu mü Mufettış Ali Rıza, en arkada 
gez~~ baş .. ?ğretmen vardır. Bu fettişlerden layıkiyle istüade an- oturan altı yedi ~aşlarında :s
gezıcı baş. ~gretmenler, mınt.~~~- onlarında Kaza ve Nahiye mer- mer, tostoparlak, b:r kız çocugu
ları dahilinde bulunan butun kezlerinde ikamete mecbur edil- nu tahta başına çagırdı: 
köyleri sık sık dolaşmakta, köy melerile mümkün olacaktn·. Bu - Yaz bakayım, dedi, A .. RI .. 
tedrisatı, talim ve terbiye ile biz- taktirde hem gezici baş öğretmen Çocuk elini kaldırdı. Kitap 
zat meşgul olmak~a_?Jrl~r. . . Ierin işleri bir az daha azalacak, harfleriyle bir A yazdı. Başını 

Halen Ankara Vılayetı dahılın· hem de köy eğitmenlerinin faa- çevirerek bize baktı. 
de 351 kö?:'de 4806 erkek, 3047 liyeti 0 derece semereli ve fay- - Tamam çocuğum, A ... ~I ... 
kız almak uzer:. ~~53 t~le~e oku: dalı olacaktır. Zaten köylerde öğ- Çocuk tekrar tahtaya dondu. 
tul.maktadır .. Butün Turkıf'edekı retmenlik yapacak kimselerin RI yazdı. 
mevcut ta~ınen ~tuz hını b1:1lu- {köylü olmasından beklenen ga- - BAL .. YA .. PAR. 

- Kim yapacak, diye sordu. 
Içlerinden bir iki tane çok kü

çük olanlar müstesna, bütün el
ler havaya kalktı. Tahtaya gelen 
diğer bir talebe bir 5, bunun da 
altına 4 yazdı . .Şir çizgi çekerek: 

- Beş, dört daha dokuz eder, 
diyerek topladı. 

Bir diğerini alfabeden biraz 
okuttuk. lki buçuk ay içinde, he
nüz okuyup yazmak öğrenen ço
cuklardan bundan fazlası bekle
nilemez. 

Buradan Ortaköy denen bır 
köye gittik. Yine ayni ya

pıda bır mektep binası. Eğıtmen 
sınıfta talebeleriyle haşhaşa. Bu 
köyde 202 nüfus var, mektepte 
22 talebe okuyor. içlerinden iıç 
kişı muntazam ~evaı:n et~ıyor
muş. Bay Ali Rıza dıyor kı: 

- Köyli.i, çocuğunu seve seve 
mektebe gönderiyor. Çocuğunup 
yaşı yediden aşağı olduğu ıçin 
rica ile mektebe kabulünü ı-stiyen 
babalar var. Tedrisat birinci tl!Ş
rinin on beşinden başlıyor. Nl
sanın on beşine kadar olmak uze
re altı ay devam ediyor. Bütün 
yaz müddetince ebeveynine tar· 
ieda, davar gütmede yardım e
denler de var . 

Sınıfın duvarlarında Sıhhat ve 
Içtimai Muavenet Vekiı.letinin 
hastalıklardan korunma ~arek•ri 
hakkındaki afişleri, bir de tak
vim asılı. Beri tarafta eğitmene 
mahsus bir de kütüphane, kutup
hanede birinci, ikinci ve üçünc:ü 
yıl kitapları, halk okuma kitap
ları, istiklal savaşı nasıl oldu gıbi 
mesleğe ait bazı kitaplar var. Si
yah tahtanın yanıbaşında bir Kı
zılay dolabı duruyor. Yaklaşarak 
dolaba baktım, içinde .:>ksijen, 
tentürdiyot, aspirin, kinin, pa
muk ve merhem var. Dolabın ka
pağına bir liste yapıştmlmış. 
Daktilo ile şu satırlar yazılı: 

Nane ruhu: .Mide ve barsak 
ağrılarına, 

Amonyak: Akrep, örümcek ve 
emsali böcek ısırmalarına. 

Bunun gibi, iliı.çların nereler
de kullanılacağını gösteren bir 
liste. 

Eğitmen, burada Türk_çocuğu
na yalnız okuyup yazmak oğret
miyor, ayni zamanda onun sıhha
tiyle de meşgul oluyor. Kulağın
da bir yara bulunan talebeyi her 
gün eğitmen merhemlemektedir; 
başı ağrıyan bir çocuğun c:ıspiri
ninı eğitmen veriyor. 
Eğitmen, koyde aynı zamanda 

hır ıdare adamıdır. Köy delikan
lılarının kadın oynatmalarına, 
kumar oynamalarına, sarhoş ol
malarına mani olmaya çalı~ır. 
Köy kendi köyüdür. Askerde 
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Edebiyat ve 

Hakikat 

Geçenlerde bu sütunda yed 
edebiyat denılen tarzın ~u

urJarda yapacağı tesiri anlatma!. 
için birkaç nümune göstermiş
tim. Bunun husule getireceği 
hoşnutsuzluğwı intikamını al· 
mak, ismile müsemmanın müna· 
sebeti dolayısile olacak, pek tabii 
oJarak genç ve kültürlü meslek· 
daşnn "Müntekim" e düştü. Ev
velki günkü "Hakikat" de yazrlı
ğı fıkrayı bu menua hasretnıiş. 
Kıymetli f ıkfasını okuduktan 
sonra anladım ki aramızda dü
şünce itibariyle hiç bir fark yok
tur. Esas itibariyle ben tamamen 
onun gibi düşünüyorum. Yeni 
edebiyatın hiçbir zaman aley
hinde değilim. Hatta daha ileri 
sine giderek samimiyetle söyli· 
yeceğim: Edebiyatta yeniliklerin 
eskihkleri hal' etmelerini hakli 
bit ınk.ılap olarak kabul edi-
yorum. Hu, evveldcnberl 
boy1e olagelmiştir. 'fan-
zımat edebı.) atı nıvan edebi
.) atının kayıtıerını batıflettığı z; 
ınan ou eoebı hareket hayretle.r 
U.) annırmıştı. Recaı zade Ekre· 
uun caeoı.) al taununı 1>e1agal ki· 
tapıarmuan kurtarmaga ıe'lcbbii
ı.u t>uc no~a ~llweuı. J:.krem liC· 
yın gen\'u~e veruıgı r dersi edep) 
k..Uaouıın uıuarıı.Jarı olarak kar
~ısıııua enebıyatı yıne divan dev
rıne rucu cturmck ısteyen pc!' 
kuvvctlı hır Muallim Naci nıek
t.ebı vardı. Halbuki edebiyat iı .. 
licaa tahammül edemez. Zaman 
( .Fıkret;i dogurdu. Muallim Na-. 
ci ye taraflarıarı bir taht kunııuş· 
lar, onu kelime yığınlariyle süs
lemişlerdi. Fakat yıne (Fikret) in 
tabiri~ le söyliyeceğiın, bu talü 
bir "tahtı re\'an" değildi. Naci 
mektebini tahttan indirmek i~in 
l•'ikret mektebinin mürşidi de, 
müritleri de lisana sahip adam· 
lardı. Serveti Fünun edebiyatın
da fikir vardı, kaide vardı, lisan 
vardı. Eskiler buna bu noktada:ı. 
hücum edemediler ve nihayet: 

Uftade bir piyadenim ey şehsu
var dur! 

Gibi vezin ve kafiyeden başka 
hiçbir sanat bulunmayan keliıno 
pğmlarını toplıyarak mevkilerini 
F"ıkret mektebine bıraktılar. Fik-. 
ret mektebine hücum edenlerin 
irfan hamulesi daha pek çok za
yıftı. Onları istihlaf edenlerin 
yazık ki ilim mühimmatı da!!~ 
noksan. 

Yazılan şiirlerin içinden çık., 
mak kabil değildir. Lüzumsuz 
tekrarlar, za'fı telifler, ~ivesiz
liklcr itnaplar, takitler. Kaide., 
sizliklerle dolu. 

Yazıcılık dünyanın en güç mes .. 
leğidir. Fakat ne olursa olsun 
eline kalemi alıp masa başına ge~ 
çen bir muharrir evvela dürüst 
yazmağı bilmeli. Geçen gün orta
ya koyduğum misallerde fikir 
yok. üslup yok, ifade yok., kai-. 
de yok, şive yok. 

yor. Bu koyle~deki ~e~ep.bı~a: ye de budur. Kelimelerin arasını biraz aça-
l~nn:n kıymetı beşyuz lıra ile. ıkı Maarif Vekaletinin bazı vila- rak, söylenen şeyleri, ağır ağır 
b~~ lira a:~sındadır. Bunla7ıı:ı ıçe- yetlerde açtığı köy institüsü, za- düşüne düşüne yazdı. 
rısın~e egıtmene m~sus ik~ oda mania bu noksanı da telafi ede- _ Çok güzel, yavrucuğum. 
v~ ~ır m~tbahtan ıbaret bır de cektir. Köy enstitüleri, köy ted- Şimdi sana bir şey soracağım, ba
kuçı:~ daıre vardır. risatının başarıcı ve .~amam layı- kalım, cevap verebilecek misin? 
Egıtmenler ok.1:1tmaya ba.~ladık- cı bir unsuru olmak uzere teşek- Sabahleyin kümese baktın, beş 

l~rı talebelerle uç sene mutema- kül etmiştir. Enstitulere beş sı- yumu rta var, bunu aldın. Ertesi 
dıyen meşgul oluyorlar. Uç sene nıflı köy okulu mezunları alın- ·· bakt k' d "rt umu t d 
sonunda bu talebeler, bir müfet- maktadır. Bunlar dört sene oku- ghun bın ıd, 0

1dınY A rba ka-
. b' ··~ t b' d ğ t . .. a var, unu a a . ca a aç 

tış, ır ogre men ve ır e e ı - t ulduktan sonra yıne koylerde t ld ? 1 
h d · tihan olarak yum.ura o u. 

?.'1en uzur~ a ırn vazife alacaklardır. Çocuk cevap verdi: 

iken çavuşluk yapmış, ı.onra 

kurs görmüş, okuyup yazma!t. cı
len bir adamdır. Köy çocuk lan 
ayni zamanda kendi akrabaıarı
dır. Bu bakımdan muhtarla bir 
olarak köyün her türlü sıhhat ve 
ziraat işlerini beraber takip e
derler Eğitmen, bir muallim ol
duğu kadar bir sıhhat ve bır zi
raat memurudur. Ve bütün bu iş
leri için hepsinden ayrı ayrı pa-

Buna rağmen bu yazıların sc· 
bipleri yeni ed~bi_yat. . namın_a I 
söz sövlemek salahıyetını kend1 .. 
lerind~ nasıl buluyorlar? 

Genç \'e munsif arkadaşım 
"müntekim" bu haklı itirazınıdan 
ötürü benden intikam alacağımı 
yeni edebiyat namına lisana kar
şı yapılan savlcttcn dolayı ken· 
disinin çoluk çocuk diye vasfet
liği bu sermayesiz alinıforden 
intikamını alsa daha ismine yakı· 
şan bir harekette bulunmuş ol
maz mı? 

uç sınıflı koy okulu şahadetna-
mesi alıyorlar. Ertesi sene eğit- s ehre bir saat m e...>afede Ure- - Dok~. . . 
men gene üç sene fasılasız okut- gil köyüne vatdık. Tek - ~er~ sana. Şıındi bu:>-u 
mak suretile diger bir sınıfa baş- katlı beyaz mektep binasının ö- tahta. ~zerıı:_ı~e ;azarak bana gos-
lıyor. Geçen sene birinci devre nündeyiz. Binanın etrafında bir terebılir mısın. .. .. 
talebesi mezun olmuş, bu sene fidanlık, ve bazı küçük tarlalar ~ Ç.oc~ .~u defa başını onune 
ikinci devre başlamıştır. var. Oğretmen, sınıfta nazari e~dı? y~zu .. kızarrnıştı. Isten~~.~e

Bu teşkilatta en mühim vazife- bilgilerle meşgul oluyor, dııarda, Y7. bır .. t~~lu .~az.aı;nıyordu. Du~un

ra da almaz. Bütün aylık gelirleri 
10 - 20 lira arasındadır. 

Nasrcddin hoca bir gece uyb 
mış karısına: · 

- Aman kan kalk, mumu 
yak. Aklıma parlak bir mısra gel~ 
di, ;yazal''Jm. demiş. 

yi gezici baş öğretmenler görmek- bu tarlalar üzerinde sebze ve hu- d~. duşundu, ıçınden çıkam~dı. 
L.. tedir. Soğuk, kar, fırtına deme- bubat ziraati, bağcılık, ağaççılık, Egıtmen başını çocuklara çevıre-

'1Qyyanlardan Bulaşan Uyuz... yip katır üzerinde köyleri do. tavukçuluk derslerini gösteriyor. rek: 

Maarif Vekaletinin mütemadi
yen tevsi ve tekamülüne çalı~tı
ğı eğitmen teşkilatı, bu memle
kette en hayırlı muvaffakıyetler
den biri olmuştur. Köy kalkın
masını sözle değil, bilfiil ortaya 
atmış olmak itibariyle, çok ~ü
him ve şümullü bir davanın ılk 
adımı atılmış bulunmaktadır. 

Kadın kalkmış, mumu yakn.ış, 
dhiti getirmiş. Hoca itina ile nııs· 
raı kağıda yazdıktan sonra mt!· 
mu dinlendirmiş. 

Karısı: 
- A;rol! Böyle gece yarısı e

hemmiyetle yazdığın· şeyi oku 6 
ben de dinleye;\'İm. 

~ illetinin kibarlığına ye- Kedilerin uy~zu d; n;e::~- Garip Bir Klüp · ..... ::')~(-..,. .. a.;Jcozu· M[ [ADP~NLAD delil· Hayvanların en ki- dur. Hayv~nm aşkın anda bulu= ş;;.1 
\>~ • • • dı 1 t yade kulagının ar ası s imali İngilterenin ufak 
da ınsanların ıca 0 ~ a · • Her kedi bir ayağı ile kula- kasabalarından birinde 
~hif u:~~~~~l~. ,.~:i:::~i ğ;1:;n arkasına vur:ırak kaşın~a· yerli halk "yar-

l'İn d ddp 1 eski Si· yı se,•erse de kulagının arkasını r eh dıma muhtaç ko-

~ıteŞeği~J!n, ~nos::ıann -~~i~- sık1s;k kaşı~~~::~::!~~i~~=~:~ }:::h~fJ ~::ı~ kı~~ü m~= 
a ile meydana geldıgını, ma ı. ınız. . . - ok arken 
iı bT .. ) Atlardaki u- cocuk kedının başını ş essese kurmuş-

İlleı'· .1 ır~~~uzw: . nlardaki ~radan uyuz illetini de alır... lardır. Burada 
~\t ınm, ocegı ınsa ki b Bir ,,c ·deve uyuzu vardır. De- karıları, kızlan, anaları daha 

il biraz farklı olma· a e· · k · k" bir hayvan 
ı. ı ()n kı ld w undan in· ve esasen pe <:•r ın emin verlere gönderilip ken-
~t a ya n ° ug : ld w halde develerin uyuz ol· dı· ıerı· bakımsız kalan erkekler a da . Ancak ata bınen ° ugu . .. .. 

'
~1ııı1 geçer. w d d r dukları vakit biribirlerıne suru- himaye edilecektir. 

arın azlıgın an mı ı , 1 ·• ·· h k . b t 'd"r nerek kaşınma arı -gormuş o· Gayet ucuz bir ücret mu-
~~lt aş a hır se ep en mı ı . 1 1 bTr pek çirkin bir man· kabı'lı'ndt bu adamlar b u mü

Yazan: 

maktadır Yalniz bu işin mü
essisleri. burada rahata \"e is-
tiklale alışan erkeklerin harp
ten sonra evlerine dönmek is
te.miyeceklerinden korkmakta
dırlar. 

* * ~~");~ kadınlara hiç geçmez... an art kı ·1ı eder Bu da uyuz de· 
1ıı ı•el\ h" t k"b bir hayvan zara eş ı · essesede yiyip yatacaklardır. a"- ' 1~ e 1 ar · , 1 t eden insana aerer 1 b d yı B ~ k .. V c:ova\ ıh~ 1ak1 11 beraber jn..;anların a· \ey e emas. . . d ',.,f .. l Bütün çamasır an ura a - ugun U ar~ 

·'il ~ok · d ni a- Bereket versın kı , şıınen 1 er er kanacak. sökükleri burada di
h~ah ka~ış_a~a~. me ~ 1~ çoğaldıkça develerin "kara vapu- kilecektir Mahalli Kızılhacının 
'll<ı sııs tabırıy e unsı 0 u· ru.. denildiği yerler azalmakta· te~ebbüsile kurulan bu müesse
ı}ll:t? ~a uyuz illetine ~u_Iaş~ dır: . d nin diğer kasabalarda da GQk 
·~ ını insanlara geçn:~r · w. Arpa uyuzuna gelınce: Bu a rağbet ,göreceği umulmakta

) lıyuz illeti insanın kopeg1 arpa , ·eya buğday çuvallarının a- d 
\t~tak onunla temas eden rasına giren uyuz böceklerinin in- ır. 
~ı. 111de meydana çıktığından sanlara m. usallut ... olın.?sın~~n ileri Zira, böylelikle kadınlann-

,._ d t fena d3n cı:vrılan, evleri bozulan er-
'\:ll geldiğine hiç §liphe e· gelir ve ınsanı uç, or gun - t 1 halde kaşındınr. ke..ltler serserilikten kur arı -

Harp başladığındanberi ge
cenlerde ilk defa olarak 

ecnebi bir gaze
tecinin Polonva'ya 
girmesine müsaa· 
de ettiler. 

Amerikalı bir 
muharrir olan bu 

Sevim SERTEL 

gazeteci, Leh diyannın merkezi 
Varsova'da gördüklerini şöyle 
anlatmaktadır: 

İşgalinin üzerinden bir sene
den fazla zaman geçtiği halde 
Mla şehir, yıkılmış bir evin ih· 
m&.l edilmiş arka bahçesini an
dırmaktadır. 

Bir vakitler hür Polonya'nm 
merkE'zi olan bu muazzam seh
rin ~okaklan bugün hala bina 
harabeleri. devrilmiş heykeller
le doludur. 

Yangın yerlerini andıran bü
yiik meydanlar; Üzerlerinde en 

muhteşem saray ve abidelerin, 
apartımanların durdukları za
m:ınları hatırlıyarak içlerini 
çekmektedirler. 

Başınızı ne tarafa isterseniz 
çeviriniz. gözünüze bir tek şey 

Hoca ~özliiiHinü takmış, parla!. 
mısra1 okumuş: 

Yeşil yaprak aresinde, kara ta
vuk kızıl burnu! 

Takvimci 
ilişir. Harabeler .. Tepeleri uç- ============-== 
muş evler; pencereleri kırılmış 
binalar: hep harabeler ... 

Varşova'da 22,000 tane bina 
vardı, Bunların iki bini yıkıl
ıruş, sekiz bini de hiçbir işe 
yaramıyacak kadar hasara uğ
ramıştı 

Sehrin merkezindeki tren is· 
tcısyonunun yerinde bugün 
yeller esmektedir. Yıkılan bi
nanın enkazları bile b aska yer· 
lerde kullanılmak üzere kaldı
nfmıştır Bir zamanlar üzerin· 
de koca Varşova sehrinin tren 
istasyonu olan arsa bugün an
cak bir futbol sahası olarak 
kullanılabilir. 

Gayrimenkullerin 

Kira Ücretleri 
Ankara, 20 (Tan mUhabirin .. 

den) - Millı korunma kanunu 
tadilatına göre gayrı merumllerin 
icar bedellerı hakkında cıeşredı
ıecek koordinasyon heyetı karo· 
rını hazırlamak üzere, adlıye hu· 
kuk işlen müdürü Ismail Hakkı
nın reisliğınde bir komisyon tcş 
kil edilmiştir. 
Komısyona malı ye ve ticarc ~ 

~{.'kaletleri hukuk müşavirleriyle 
Istanbul ve Ankara belediyele 
rinden birer mümessil dahıl l»' 
lunacakhr. 



Askeri Vaziyet 
fBaşı 1 incide ı 

Soor; - ... 
Km Mekteplerl 

Voleybol Maslan 
ti hasebiyle muharebeyi idare ve ida
me edebilmesi kudreti, "deniz hlkimi
ye•:ni .. elden kaçırmamak esasma da
yanır. Bu "hakimiyet,, sarsıldıiı ve
yahut elden kaçırıldığı ıün, lnıiltere 
için muharebeyi idame ve binaena- Kız mektepleri arasındaki Vo
leyb kazanmak imklnı, vahim bir leybol ma~larına dün Eminönü 
t:ckil alır; hattl butun butiın ortadan F!alkevi Salonunda devam edil-! 
kalkar. "Deniz hakimiyeti., tabirinin miştir. 

1 

bugünkü muharebenin cereyan tarzına İlk maçı Kandilli ile fnönü Li-
gore ifade ettiği ameli mana eudur: . 

FJ.ıin denizler ve Okyanuslarla birıbi- sesı yapmış ve Kandilli üç sette 
rin:!en ayrı lmparatorluk kara toprak- l?alio sıelmistir. Birinci seti 15 - 6 
ları arasmdaki irtibatları temin etmek; Alan Kandilli Lisesi ikinci sette 
deniz yollanyle yapılın erzak ve mü- 15 · 12 ma~lUp olmuş, üçüncüyü 
l.ıınrnat nakliyatını -mümkün merte- 15 - 6 kazanmıc:tır. 
be- sekteye u&ratmamak: yani toplu Kandilli takımı şu oyuncularla 
minasiyle, deniz iızerinde fa:ıliyet hı- tesekkiil etmişti: 
ıinde bulunan gemi hacmini klü bir 
&eviyede tutabilmek... Güzin. Refhan. Maide. Ma'lU· 

Almanlann deniz muharebelerinde me, A vhar . Seniha. 
lo:ullandıkları en muvaffakıyetli silah lnönü takımı da sövle idi: 
denizaltılarıdır. Muharebenin Hk sene~ Saime. Halide. Vildan, Selma, 
::inde, İngiliz hava kuvvetlerinin nlsbi Sü"ıeyliı. Sevim. 
kifayetsizlifinden istifade eden Al
IT'.anlar, denizaltı in,aatına hem~n he- İkinci oyun, Sisli Terakki ile 
men scktcsiz bir şekilde devam edebil- Jşık Liseleri arasında idi. $işli 
mişlerdir, bu bir senelik ıcrbeıt inşaat Terakki zavıf rakibini 15 - 1. 
faaliyeti sayesinde, kaybedilen deniz 15 - O gibi kolayca majthlp etmis
cltıları -belki fazlasiylc- telifi et- tir. 
mi:re muvaffak olduklarına şüphe yok- Sisli Terakki: Selma, Türkan. 
tur, Bazı deniz mütehassrslannın tah- 1 miı.lcrin göre, Almanların elinde bu- Avc::.€, Refhan, Sıdıka. Eme . 
gün 300 kadar denizaltı cemisi olmak I~~~: Nu:ı:-uciha~. ~esime. Hilkat, 
lizan gelir. Bu ralı:am, bir parça fula 7ın Salıl:a, TiraJe. 
ı,işirilmişti~ ve zaten Alman kaynakla- J"' ... --·----·· ~ 
rından venlen malumata istinat ettiii 1 
ıçin, lı.ati ve doinı olarak kabul edile- • Voleybol Maçlannın 

TAN 

( Sinema Dünvasanda-) 

Artistleri Meşhur Yapan 
Onların Bazı Enteresan 

H~susiyetleridir 

Tyrone Poıver ve Marleine J)itrich'i geçen sene birlikte 
çevirdikleri bir filmde bir arada görüyoruz .. 

, ...................................... . 
Çocuk Esir geme Kurumu 

ÇOCUK KÜTÜPHANESİ, ÇOCUK DİSPANSERİ 
Menfaatine: Bu ak~ saat 20.30 dil 

Fransm Tiyatrosunda Müsamere : 
Çôeuk Korosu - Miki Caz - Ritmik Çocuk Danstan - Şe

hir Tiyatrosu artistleri tarafından temsil - Varyete nu
maraları. 

Her İstikamete nakil vasıtaları temin edilmiştir. , ______________ .... __________ _ , ...... ____________________ _ 
Bu Akşam SUMER Sineması 

ı940 harbinin ilk ve hakiki bilyiilr filmi olup 

MIR E I LL E B AL IN 
ERIC V. STROHEIIJI ve JEAN GALLAND 

tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

TE HDi T 
Heyecan ... Harp .. , Casusluk ve A,k ... Halihazır vak'a ve hldiselenn 

tasvir eden harikulade eaheııeri takdim ediyor 

Programa ÇOK MÜHİM BİR İLAVE : 

21 - 1 - a,q 

18,00 Program 
18,03 Orkestra 

OL UM - Cemiyetirn.i& 
rınden Kumkapı orta Okulll 
çe öğretmeni Ahmet Ha
men'i aramızdan abediyeD 
ettik. Kederli ailesine ~ 
arkadaşlara taziyetleri.ınlzl 
rız. 

~ 

, Ist. Oğretmenleri Yarduxı 
yeti. 

, HALKEVLERINDE: 

! K~DIKOY HALKEV 
Halkevi Hale sineması ü _;.d 
ki salonunda Fotograf sera
mıştır. Herkes gelebilir. 

m~. Fakat her ne olursa olsun, Alman B gu"' nkü V eziyeti 
denızaltı muharebesi, tnıiliz Amirallı- U Bir sinema münekkidi Holly- Bir insanın en müessir uzuv-
iınm halle mecbur olduju bir taknn Takımlar Maç Ga. Mat. Pu. vood'da yaptıgı bir tet - )arından biri de gözleridir. Göz-
çc.tin meseleler dotunnalrtadır Son Çamlıca 4 4 8 k.ikt · ı d 

TAYYARE ile gelen YAKIN ŞARK DÜNYA HARP HAVADİSLE 
Rİ Londranın Bombardımanı Londrada düşürülen Alman tayyareleri.. 
Bay Çörçilin müdafaa tertibatını ıeftitf ... Atinayı gelen İtalyan Esirler 
ve Atinada yapılın ıenlikler ... Arnavutluta mütemadi Yunan Asker Sev
kiyatı ... Yunanlıların Arnavutlukta İlerlemeleri... GÖRİCENİN ZAPTI 
İÇİN HOCtıMLAR ... Yunan Orduıunun Göriceye Glriıi ve halk tara- * 
fmdan sevinçle karıılınmaıı ... Yunanlıların İtalyanlardan aldıldın harp ı Eminönü Halkevinden: zamanlarda Almanlar deniz m~are Erenköy 4 4 8 en sonra şöy e yaz.makta ır : lerini gayet zekicesine ve pek 

besi metodunda bazı d~fişıklikler yap: Muıtlim Mektebi 4 3 1 7 Her artist aynı şekilde oyna - büyük bir muvaffakiyctle kulla-
rnıı~ardır. Bu yeni metodun ana hattı, f~ta!'bul . 4 3 1 7 maz, kimisi gözlerHe, kimisi sesi- nabilen üç artist vardır : Greta 
deruultı ıillhı ile hava kuvveti slllhı Şı11lı :e.rakki 6 1 5 7 le, kimisi hal ve tavrile oynar. Garba, Ronald Colma.n ve Victor 

1 Levzımı. J d.P Bu alrıam için yerlerinizi evvelden aldırınıa. gQnü saat (l8) de Cataloilun 
....._ lı:ında Kütüphane ve Yayın 
'•••••••••••••••••••- Komitemiz Reisi Hikmet Turball lıoğlu tarafındar. (Münif Pasa> ı:.rasmda bir iıbirlifi esasına dayanır Kandıltı 4 2 2 6 Bu fikri kabul ettikten sonra si- Mclaglen. 

Bundan maada, uzun uçuelu bombardı~ B~faziç~ 4 1 3 5 ze her artistin ne tarzda oynııdı-man tayyarclerile Ati Oky da Cumhurıyet 3 1 2 4 v Bu üçünden mada gözlerini bil ~ ______ 1 __________________ _ 

t.i lnciliz deniz na.kliy':tmı ~~:=~eı:nek ltık 4 4 4 ) gını ve neden dolayı meşhur ol- hassa gayet acıklı sahnelerde bü- • 
teeebbüsü de, İngiliz deniz müdafaası- tnönil 3 1 2 4 duğunu anlatayım : yük bir yese bürüyen, ('apkın 
nm rıileler.ini bir ..._ ""'- MARTA REY : Ağzının husu- d V parça arttırmıştır. • · .............. - ............. ..- rollerinde ehşetli şeytani bir ba-

.e bunun neticeleri olarak İngiliz de- ı' siyeti ve konuştuğu, şarkı süyledi kışı olan bir artist daha vardır : 
nız lı:ayıplanıım aon aylar :ıarfmda . . . ği zaman dudaklarına verdiği ken SİNEMASI 
hydettiii yekUn evvelki · . b t1 zarfında İngılız tıcaret donanmasına Bette Davis. biraz daha kaba;ıktır ııne nıı e e, -muharebeden evvel heaapta olnu- dine mahsus pozdan dolayı mu- JOHN GARFIELD : Daima ca- Sinemanm iki büyük ve deha-

• yan- mühim bir tonilato hacmi katıl- vaffak olmuştur. kir Yıldızı mlftır: HARDY ve LOREL: B"risi fev- ni rollerinde ve karşısındakine CLAUDETTE COLBERT 
·ı - tııp edilen yeni gemiler. kalAde şışman diğeri de zayıf ol- hissiya!ını omuzlanle ifade etmek · HENRY FONDAYI 
2 - Alman ve İtalyanlardan zapte- duğundan gayet komik bir çift tc:"büyük bir muvaffakiyet göste- ' Fokı ~=~:ı:,e:o~:Uk V< 

dilen ıemner. meydana getirdiklerinden çok rır. • 
3 - Norveç, Hollanda, Belçika ve muvaffak oldular. • GARRY COOPER : Birçok his- V A H Ş 1 

Danimarkadan satm alınan veya tesel- MARLEINE DITRICH: Ellerile !erini ve arzularını ağzının hare-
lüm edilen ıemiler. k t1 ·1 "f d ed 

* 

Bu Akpm 

SARAY 
1 

kınc.a bir konferans verilecekıtr. 
riş serbestUr. 

YENi NEŞRiYAT: 

UFUK ÇIZGISI Tanuuoıl 
harrirlerden Yunus KaZUD 
Ufuk Çizgisi adında bir ~ 
bı neşrederek edebiyat 
katılmış bulunuyor. Bütün 
yucularımıza tavsiye ederi .. 
tı 50 kuruştur. Tevzi yeri : 
Adam gaıetesi idareevidir. 

Fakat, bütiln bunlara ratmen, ana 
va~fesi deniz hakimiyetini, yani yuka
nda dediiimiz gibi, dunya ıularmda 
faaliyet halinde bulunan İngiliz gemi
lerinin hacim nisbetlerini ihtiyaçları 
cevap verebilecek bir seviyede tutmak
tan ibaret olan İngiliz denizcilii.inin 
bugunkü vaziyeti nedirl Şimdiye ka
dar verilen zayiat ve kaydedilen kayıp
lar, bu balı:undan tcliş verici bir dere
cede midir? 

Bu ü.c; kaynaktan lı:uandan tonillto oynar. Bütün hislerini arzularını e erı e ı a e er. K o ş u 
hacminin yekilnu, 2 milyon ısoo bindir. ellerile öyle bir üade eder ki Ş<lh- CHARLES BOYER : Sesinde .-.~ .. , ... ,~-::=.~·:.-::::~::;::~~·~=~=~=~W~:@fi~~@r~f . 
Bu ıurctle harbin ba,langıcından ilk on eserdir. öyle bir kuvvet vardir ki birçok · · 
üç, aylık devre zarfında İnıiliz ticaret JAMES STEVARD : Hiilinde- defalar karşısmclakine sözlerden Filminde takdim ediyor ... Fevkallde bir Figüran kadrosu ile Zenıin V(' Feridun Erginin bu eseri 
donanmasının halrJld kayıbı, 79ı,sı2 k. t 1a... • d-1 • i d fi. ikl.k d h k 1 Muazzam Mizansenlerle çevrilmi• tamamen renkli Aılc ve Kahra· Lfıtfi Kitapevi tarıümdall 

1 Birincltqrin 1940 tarihine kadar 
neşredilen resmi rakamlara bıkılır ve 
bunları istinaden mütalb yürütülürse 
İnciliz deniz ltayıplarmm pek o kıda; 
ehemmiyetli olmadıiını kabul etmek 
llzımdır. Büyük Britany, Jıarbe ırirer
ken ticaret ~· donarunasınm umumi 

lonillto~n fazlı deiildir. Bu rakamm, ı e ~ ve sesın ~- e ,J!ı 1 a a ~o şey er söyler. Nelson manlık timsalidir. 
bem haddi satinde, hem de reçen dün- ke~disine ço~ ?eğenilen bir hu-j Eddy ve Klark Gable de StıSleri- Bu akıam için yerlerinizi evvelden aldırınıs. edildi. 
ya muharebesinin mukayese nisbetin- susıyet vermıştır. ne çok hakim olan artistlerdir. '-••••••••••••••••••••-••••Uıll 1 Fransanın son senelerini 
de, ne kadar chemmiyetliz oldutu mey _ j dan görmüş olan müellif, Idt• 
dandadır. 

Sincmanm a inci Hari1ıası ... ~-------,, lda, Fransız içtimai bilDY 

MUAZZAM ZENG ..... T MUHTEŞEM r------------- ısenelerden beri mevcut * 
h.ıcmi. 21 milyon tonilato idi. 1 Birin- İngiUz ticaret donanması. muharebe 

- In ve ! ·~ .... M•" OA•"" ........ . ... 0. f ı 
Sahneler arasında i Bu akşam saat 20.30 da 1 1 hususiyetleri tebarüz et ' 

cıteırin 1940 tarihine kadar lraybedi- bıılangıcmda haiz oldutu kuvveti, bu
len .ı~ilerin umumi hacmi. S,09ı,su aiın de muhafaza etmelı:tcdlr. Bunun 
tonılatodan ibaretür. Yani ayı.o.. orta bucünkü umumi tonitito hacmi 2t 
L- 111 milyondan ıiyadedir. Bu yelriinun '..:ız-

Nefis bir Aşk ve Fedakarlık 1 A a O A L. YuaıL Ooeıo,,evaıc• ! ve bu amillerin hezimet U 

Gözle ıördiıfünüze inanamıyacaiııu:ı: KOMEDi KtSMI N OA •ı daki ehemmiyetlerini ilmi bit 
MOTHIS HADiSELER An ....... '" ... ..,,.. • ..... ," kı'lde tetkı'k etm kt d' ........................... ·-- ··- .. --: e e ır. 

.... yıp nisbeti, 237,809 tonilito)'ll geç- . ru 
memiıti.r', Bu rakamı, reçen dünya mu- d~ ?eıı ~ulb zamınla~ında da oldutu 
harebeıının en yüksek İngiliz kayıplan ııbı- tamırat veyahut ııtirahat ıebep
rakamı ile mukayese edersek onun pek 1 lcriyle tczıihlarda demirlidir. Müteba
dununda olduiunu ıorüriız.' ı 9 ı 7 iri 19 milyon tonilitoluk ıemiler, aer
nelinin Subatmdan Birinclklnun:: beat faaliyet halinde bulunmaktadır 
kadar, yani on bir ay zarfında tam Eier bunlardan 500 tonllltodan ıpiı 
8,314,000 tonilato gemi batrrılmıttı. olan ıemi yekUnunu çıkarırsak, yine 
-'!ylık orta .kayıp nisbeti, 755,818 toni- 17 milyon tonilltoluk bir donanm<. 
l~~o~ bulmuıtu. Aradaki fark oldukça kalır iri, hem deniz nakliyatı ihtiyaçlı
buyüktür ve timdiki muharebede Al- rmı temine kifayet eder, hem de de
man deniz lillhma 'karıı tnıillz mu- r.iılerde ıerbeat faaliyet halinde bulu
lı:abele ve mukuvcınetinin peJı: ziyade nan diicr memleketlere ait ticaret fi
arttıiını isbat etmektedir. !oları arasında, harbe rıimen, İncitiz 

HiND RUYASI Amerilı:aıun en parlak Yıldızlarının yarattıiı sönmez 
Bir San'at Güneıi 

Baş Rollerde: 

TYRONE 
PO\VER 

MYRNA 
LOY 

GEORGE 
BRENT 

Bu Perşembe akıamı LALE de doğaca 
Diinyaya $ahfferler_, Sinema llembıe Zafer lbideleri buırll7d 

JRENNE DUNNE ve GARY GRANT'ın 

Fakat muharebFnin ilk on üç aylık tayraiınm birinciliii elden kıçırma
dcv~esi zarfında kaybedilen 3,091,5ı2 dıiını gösterir. Deniz muharebelerinir 
tonılltoya mukabil, y;lne ayni miiddet kayıp Jistcai, timdiki nisbetleri muha
zarfında İnıiliz ticaret donanmasına faza ettlti müddetçe, İngiliz muharebe 
illve edilen cemi tonitltosu da hesaba ıhtiyaçları bakımından cndiıeye m•hal 1 
katılırsa, lrayıbın hakiki JekUnu. bir ulmıyacaimı ıöylemelı:. bir hakikati 
kaç derece ıpfıya iner. Bu muddet ııadeçe taırih etmek demektir. 

Yarın akşam 

Perşembe günü 
akşamı 

Fransızca 
Nüshası 

Türkçe Sözlü 
nüshası 

MELEK'te 
iPEK'te 

Son Muvaffak11etleri olaıı 

Fransızca 

GEL BARl$ALI 

- Belki hayır ... Ancak siz aramızda her şeyin 
açıkça ınevzuubahs edilmesi icabettiğini söyleme
miş miydiniz ... Mı.amafih ben bunun bôyle oldu. 
ğunu biliyorum, sizin tekrarlamanıza da lüzum 
yok. 

Şermin güç işitilen bir sesle itiraz etti: 
- Bunu nasıl biliyorsunuz? 
- Bugün fırtına esnasında kollanın arasına 

sığınmakla bunu bizzat itiraf ettiniz. 
Sözlerinin yaptığı tesiri tetkik için susmuş

tu. Şermin ~arı ~çJannın köküne kadar kızardığını 
hissederek yerinden fırladı, sandalyesini iterek 
ayakta durdu. Kocası bunu görmemiş gibi süku
netle sözunde devam ediyordu: 

- Eğer b<.>ni sevmemiş olsaydınız, fırtına on 
misli r-iddtıtli biJe olsa yine kollanmın arasına 
sokulmazdınız ... Hakkım yok mu Şermin? 

Genç kadın öfke ile ona baktı ve kısılan bir 
sesle: 

- Nejad .. Bu yaptığınız alçaklıktır. dedi. 
Bana sualler sormağa, bana böyle azap vermeğe 
hakkınız -.;oktur. 

~?ca5ı da yerind~n kalkmış, ona yaklaşan 
ellennı omnzlorına koymuş, gözlerini gözlerine 
dikmişti. 

- O halde bana bir tek cevap veriniz, ondan 
sonra sizi rahat bırakacağım. Beni seviyorsunuz 
değil mi? 
• Bu kat'i ve sert sual karşısında genç kadın 
asabının gevşedığ;ni, kuvvetten düştüğünü hisset
ti ve onun omuzlarına dayanan ellerinden, göz
lerini delen gozl~rinden kurtulmak için zayıf bir 
sesle ve gayri ~uuri bir tarzda: 

- F.ıvct? ... dedi. 
Bu itirafı işiten Nejad onun omuzlarını bir 

dakika kuv\;etl"" sıktıktan sonra bıraktı, tekrar 
su.ı.rad ki ~erine oturdu. 

- isunu derhal niçin söylememi§tiniz? 
Şermin ı.sabiyetle gülmekten kendisini mene

demedı. O sırada i~eri giren hizmetçiye vaziyeti 
bel.li. et~emek için yerine ~~urd~ktan sonra göz
lerını hıç kaldırnwdan şu sozlerı söyledi: 

- I:Iım ayağım bağlı olarak kendimi size 
teslim ettim iş1e. . İntikamınızı daha iyi almak 
için benim zaafımdan istifade edebilirsiniz. 

Yarın akşam için MELEK'te LOCA KAL]t!AMIŞTIR. 
Numaralı biletler bugiinden satılmaktadır. TEL: 40888 

~ ................................. , 

Naklecien: Muazzez Tahsin Bcrkuncı 

Sesinde gö~yaşları gizli idi, Nejad ağır bir 
:.esle: 

- Evet ... Bunu beliti yapabilirim... dedı. 
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tane olduğunu, o sıralarda yabancı gözlerin, kan 
kocadan birisinin kayinpederinden intikam almak 
için diğerine işkence ettiğini farkedemiyeccğini 
hayretle görüyordu Birgün bu hissini kocasına 
söyleyince ondan şu cevabı aldı: 

-- Şıındi tatil esnasndayız... Daha doğrusu 
balayı içindeyiz. 

Aralarında geçen sözlere rağmen Şermin, Ayni gün öğleden sonra yine atla gezmeğe 
son ıtirafiyle hadis olan yeni vaziyetten kocası- çıktıklan zaman karısına uzun uzun bakıp şu 
nın istifade etmeğe kalkışmadığını görü~ordu. sözleri söyledi: 
Nejadın, karısının aralanna germek istediği ma- ı . -:-. Ne iyi bir _?inicis.iniz ~ermin! Ben de si
niayı aşmakla iktifa ederek herhangı bır teşebbuse zın gıbı ata bmmegı pek ısterdım. 
geçmeyeceği ve aralarındaki mesafeyi muhıfaza - Çocuklugumdanberi .b.una alıştım. Baba-
etmeğc gayret göstereceği belli idi. mın ata çok merakı olduğu ıçm beni de erk>.!m.len 

Bir gün vanyana kırlarda gezerken birdenbire bu spora r.lıştırdı. 
karısını kolu"i-ıdan tutup kendisine yaklaştırdı ve - Benim içirı hal böyle değil ... Hayatını ka-
kulağına şu sözleri fısıldadı: zanmağa uğraş:ın insanların böyle lükse vakitleri 

- Uzaktan bize doğru gelmekte olan şu kalmaz. 
adamı görüyor musunuz? Komşumuzdur. Yeni - Ne tuhaf! Ben sizi zengin tanıdığım içın bir 
evli olduğumuzu bildiği için bizi birbirimtzden zamanlnr paranu: oımadığına inanacağım gelmiyor. 
çok ayn görmesi muvafık olamaz. Balayı ge<'ir- NeJad bir saniye karısına baktı ve dudakla
mekte olan bir çiftin kumrular gibi sevişmekte rında acip bir tebessümle sordu: 
olduklarını konu komşu bilmelidir. - Beni fakir .. Hayatını kazanmağa muhtaç 

Bir ba§lta gün, lstanbula inmek için Bahçe- olaG alelide bir memur olarak tanımış olsaydınız 
kapısında kunsına veda ederken eğilerek unun yine ... 
elini öptü ve Şerminin birdenbire hayretle eUni Heyecandan sözünü bitirememişti; fakat Şer-
çekmesi üzerine y11vaşça fısıldadı: min onuıı gö1Jerirıden ne demek istediğini anladı, 

- Sokağın başında Nimet Hanımla kızı du- sakın bir tavırla 
ruyorlar. Onlara karşı, müşfik koca rolumiı oy- - Bu oyt!numuza dehi! değildir. Maarnafih 
namaja mecburum. yine size cevap "ereceğim; zannediyorum ki evet ..• 

Şermin bu hareketlere itiraz edecek kuvveti dedi. 
bulamıyordu; çünkü aralarındaki macerayı harice Y~zü hafif~e kızarmıştı. Atlanru koştUri\l'ak 
gostermemek arzusunu bizzat kendisi izh.ır et- knrşıkı tE:pc>~e kadar konuşmadılar. Genişçe bir 
ınişti. ~1.ldan gc>çtiktcn sonra Nejad yine söze başlamıştı: 

Buna mukabil, yalnız olduklan zaman Nejad - Biılicilikte terakki etmek istiyorum. Ku-
yine sakin ve tabii tavrını alıyordu. O kadar ki surlarımı U.tkn bana söyleyiniz Şerınin. Yaptı
baze:ı Şermin Qralarındaki münasebetin adeta dos- ı ğım ışleri iyi yapmak merakımdır. 

Şermin etndına baktı Kimse olmadığını gö
rünQe atını durdurdu: 

- Öne geçiniz, size lazım gelen tavsiyelerde 
bulunurum. 

Bir iki dakika ciddi bir dersle geçti. Genç ka
dın koeasına ufak tefek vesayada bulunuyo~du: 

- Umumiyet itibariyle fena binici değilsiniz; 
yalnız biraz daha çevik olmak için idman yapma
lısınız. 

Eve yaklaşmışlardı. Nejad karısına teşekkür 
ettikten sonra Ş•J sözleri söyledi: 

- Bir işte mahir birisini görünce mutlaka 
onun bilgisindm istifade etmek isteriın. 

Şermin kocasının karakterini aydınlatan bu 
cümleyi sonradan uzun uzun düşündü ve onun 
gençlik kudret ve kuvvetini büyük ve küçük 
bilumum ışler u2erinde sarfettiğini ve yine ayni 
ateşle, bfoş senelik mahbusiyeti esnasında içindeki 
kin ve gayzla intikam hırsını körüklediğini anladı. 

Günler, haftaılar geçtikçe, bu müthiş dramın 
kocası üzerinde y&pmış olduğu tesirleri Şermin 
daha büyük bır vuzuhla görüyordu. O, her şeyi 
fevknlade cid<li olal'Jlk kabul eden bir insandı, 
bunu, iki üç dakikalık binicilik dersi esnasında 
bile ıspat etınıştı. 

Bunları iyice anladıktan sonra Şermin şöyle 
düşündü: 

- Onun huyunu ötrendikten, fikirlerine nü
fuz ettikten sonr& artık ümit edebileceğimi zan
nediyorum. İkımizde harisane hareket ettik: O in
tikam ateşiyle yanıyordu, ben aşkla ... Şimdi her 
şeye yeniden başlamak ıcabedecek ... 

O günden sonra her sabah Şennin Nejada bir 
ders verdi ve aralarında açılan musaleha devresi 
üç hafta kadar de·ıam etti. İstanbula avdet ede
cekleri giınden biı akşam evvel Nejadın tavırları 
birdenbire dP.~iştı, yemekten sonra ilk ~vlilik 
günlerinı hatırlat.an acı bir gülUşle karısına bakıp 
şu sözleri söyledi. 

- Balayımız nihayete erdi. 
Bu ciımleoe gizlenen istihza Şerminin dotru

dan doğruya kalbine çarptığı halde metanetini 
muhafaza ederek sükunetle: 

- Evet ... dedi. 

(Arbsa var) 

1 
·-....... ~..--+---2 
-+--+-.....L-

Yukardan aşağı 1 -
- yaralama aleti 2- J)Olcl 
and - Bir duvarcı aleti 4-
edatı - Bir gazete 5 - 1 
6 - Renk - Bir sayı 7-
eder - Havada mevcut bltf 
8 - Istanbulda bir ;eıııt 
atmaktan mazı - Ducı il>" 
söylenU' 

* Evvelki bulmaca - 1 
in"" sağa: 1 - Kaval 2 - )(,-

sağa : 1 - Kaval 2 - ııı-
5 ~ Masal 6 - Im,m - ./ 
'I - Dik - Mum 8 - ol 
- la 9 - Salak. 
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ARABENİN GONLU 
....................... Yazan: Halikarnas Balıkçısı ........ . 

ı Sudan C~!~~~:=~~ Roosevel~~: 1~0~~~u 
kuvvetli keşif faaliyeti olmuştur. insanlık düşüncesinln devamile 
Kenyada seyyar müfrezelerimiz ölçülür. Bundan şuphe eden a
dauna taarruz halinde bulunarak damlar vardır. 
düşmana ağır zayiat verdirmekte Öyleleri vardır ki. demokratlı-

arnas yarımadasının şi- lara devrüteslim etmişlerdi. Mch- ve ilerle
1
mektedir. ğı, bir hükfunet şekli ve hayat 

malinde küçük bir tuzlu met bu duyduğu hissin adını bil- talyan tebliği çerçevesi itibarile, bir nevi sun'i 
lrdır. Yazın gölün yüzün- miyordu. ltalyada bir mahal, 20 (A.A.)- kaderle mahdut ölçülü bir şey gi-
tıan tuzlar bir kristal taba- Akşam serinliğile kristal taba- Ordu karargahı tebliğ ediyor: bi telakki ederler. 
§kil eder, ve gökü aynalar. ka erimişti, yükselen aydan çır- Bingazi'de Cerabub ve Tobruk Fakat biz, Amerikalılar, bunun 
da ise tuzlar kar yığını gi- pınan göle şırıl şırıl bir ışık sa- \!ephelerinde topçu ve keşif kol- doğru olmadığını biliyoruz. Biz 
ri kamaştırır. Gölün kena lı akıyordu. Mehmet ay ışıgında I.:ırı faaliyeti olmuştur. Cerabub biliyoruz ki, demokratlık ölemez. 

• üç bin senelik Karyanda kendi de mermer bir heykelmiş civarında tayyarelerimiz düşma- Cünkü o, ferdi hürriyetlerine sa
i, beyaz sütunlarıle, me- gibi dalgın dalgın önüne bakar- nın vesaitini büyük bir muvaffa- hip ve müşterek bir işte birleşmiş 
koyuluğunda bir denizden ken hıçkıran bir kadın sesi duy- .ı-:ıyetle bombardıman etmişlerdir. erkek ve kadınların hür teşebbüs 
iz bir sahaya doğru yükse- du. Çok geçmeden çalılar arasın Düşman Tobruk üzerine bir hav~ eseridir. Evet! Demokratlık ölmi-

ÜZbinlerce hurma ağacı ha- dan, ay ışığını da yırtık pıruk gi- akını yapmıştır. Tayyarelerinden yecektir. Çünkü, biz biliyoruz ki, 
i hışıltılarile sararlar yinnıiş bir kadın çıktı. Boğçamsı biri hava müdafaa bataryalan ta- biitün hükılmet teşekkülleri için-

kristal sathı altında bir şeyi fıtasına sararak, bir yanı rafından düşürülmüştür. de münevver insanların bütün a-

~ın gelip geçtig"i seçilir. kırık bir eski Sakrofa1·ın içme Habeşistanda hazırlık zlın kuvvetlerini toplıyan yegane 
hükumet şekli, demokratlıktır. 

yaralarını taşıyan bu koydu. Kaat gibi uçuk benizınde Hartum, 20 (A.A.) - Bir İngi- "Mukaddes Hürriyet 
beye, zaman ıssız bir heybet kara kuru yazılı idi. Kadın .Meh- l:z binbaşısı. bir pilot ve bir rasıt 

gölü kadar bir hassa medi görünce kaçtı. Mehmet u- refakatinde, Habeşistan içerlerin- ateşini söndürmiyeceğiz,, 
\rermiştir. Taşların insan zaktan çığlığı işiterek şaşa kal- de tehlikeli bir tayyare ucus Tıpkı bir insan gibi. bir mille-
e ve insan bakışına denk mıştı. Sakrofaja gidip b:ıktı. O- vapmıştır. Bunlar bir müddetten tin de zihniyeti vardır. Bu zihni

tıcılıkları ciddi, sakin, sa- rada iki aylık sıska oir çocuk beri kendilerinden haber alına· yet daima uyanık bulundurulma
bir gülümsemeleri vardır. buldu. Onu kollan arasına a:a- mıyan bir İngiliz heyeti ile tema- lıdır. Ve yine, tıpkı bir insan p;i
erler insanı heybetleriyle rak kadının kaçmış olduğu tara- sı tesis etmek istiyordu. Binbaşı bi, bir milletin en derin, en de

. er. Gülümsemelerile, ken- fa koştu. Çağırdı bağırdı, aradı heyetin reisi olan albaya bir tel- vamlı bir şeyi vardır. Bir milletin 
i sevdiren yolcunun dü- taradı bulamadı gitti. Çocuk he- siz göndererek bir iniş sahası ha- !stikbali için elzem olan, halinin 
ve duygularını, bir sıra nüz sağdı. Onu adaya ı;;ötı.irdü. z>rlamasını ve bu yerin tayyare- himayesini mukaddes kılan odur 

· notası gibi,kendilerine Komşu bir kadına _baktırdı. ciler tarafından görülebilmesi O şeyi ifade için basit bir kelime 
çekerler. * * için o mınta:kanın en yüksek bir bulmayı müşkül ve hatta imkan-

et gölün karşısındaki bir cocuk biraz gelişdikten tepesinden işaretler verilmesin; sız görüyoruz. O, asırların bir 
otururdu. Büyük harpte sonra, annesinin mutlaka ıstemiştir. Yollarını şaşıran tay· mahsulüdür. Demokratlık emeli 

cephe savaşmış, esir ola- komşu kasaba halkından olacağı- yareciler tehlikeli bir iniş yapmı- insanlık tarihinde sadece yeni bir 
liindistana götürülmüş, ora- nı düşünerek çocuğu kasabaya va muvaffak olmuşlardır. Vatan· ibare de~ildir. Demokratlık in
ltaçarek Siberya yolile ada- götürdü. o gün çocuğunu öldür- perver Habeşliler derhal bunla-1 sanlık tarihinin ta kendisidir. 
dönmüştü. Kutuplarda da üs mekle suçlu bir kadının mahke- rın .etrafı:w sarmışlardır. Binbaşı Bu zihniyet ve bu iman bize 
hattında da yanaşmış olan mesi oluyordu. Mehmet çocuğun kabıle reislerinden mürekkep bir her gün muhtelif tarzlarda hıtap 
et,yaradılışın orada dondu- annesinin o kadın olduğundan i?le~; ~ste ~öz alarak kendilerine ediyor. Fakat ekseriya farkına 
Şurada kavurucu şekilleri- şüphelen.di: . Mahkemeye gitti.! Ingılı~l~rın yardım e?eceğipi va- v~ıy.oruz .. !Ju ses ~ize b~ nısıf 

ile yaman insan düşmanı ol- Kadın hfiltımın karşısında anla-ı detmış~~r. . . kur~enın dı~er mılletlerınden, 
görmüştü yalnız bura- tıyordu: Üç gun son_r~ v~dedile.n ~ngıfü demz aşırı ~illetlerden, esir edi-

l'ani Arşipelde eski Hella- - Benim başımı kesin! Beni yardımı kend~ ~ostermıştır. ~ar len ve~a hur olan milletlerden 
aklı selimi ve mimarisi asın! günahı ben işledim. Çocuk dım, Habeş m.~ıı~!etperverler~ a- bahsediyor. Bazan bu sesleri duy

'. nıuvazeneli ve sıcak duygu- doğdu. Sonra öldü. Çocuğu bes- rasında çok buyük me~~ı~~t m~yo~ v~ya k~~k .Yermiyoruz. 
bu- ana olduğunu anlamış ve liyemedim. Göğüsümdeki süt ke- uyandırmış ve derhal ışbırlıgı Cunku bızler ıçın hurriyet imti-
~asının koynuna dönmek i- silmişti. Beni herkes koğuyordu. ba.şlam.ştır. yazı yeni bir şey değildir.,, 
C.n atmıştı. Mehmet, memle- Ne yapacağımı bilemedim. Çocu- K b I "' Roosevelt, 1_7~9 da, il~ Ameri-

dönünde açtığı çar- ğun babasının ayaklarına düştüm. ay o an Katip ka ~let Reısı Washın.~on·~~ 
altı kahvesinin gölge- Beni tepti, kovdu. Geceydi. Viran vazifesıne başlarken soyledıJtı 

dallarını Karyanda hurmalı- kireç ocağının yanındaki köprü- <Başı 1 ım·ıue . aut~ hatırlatmıştır. Bu n~tll:kta 
keserdi. Neden ve nasıl ye vardım. Elim ayağım tutmu- zan Luco Polonyada sefirlik etti- Was~ınj{ton mukaddes hurrıyet 

' unu bilmezdi, fakat harabe- yordu. Yavrucuğun açlı.khn ağ- gi sırada Samson'la tanışmış ve ateşınin ve C~;ffiburiyet rejiminin 
~er varışında sevinir ve için- lıyacak hali kalmamıştı. Sesi ke- harpten sonra kendisini buraya ko_ru!11°ası luzum~nda~ baJ:~et-
btr açıklık duyardı. silmişti. Yapayalnızdım. Açtım. davet ederek konsoloshanede va- mıştır. Roo~e~elt sozlerıne şoyle * * Başvuracak yerim yoktu. 'l'abil zife vermiştir. Bu müddet zarfın- de~~ etmıştır: .. . 
Ç bin sene evvel Karyandalı benim gibi yapayalnız ve aç yav- da l\llikicinski, Şilinin Romanya ~g.er bu mukaddes ~~rrnyet 

heykeltraş Skopas mabe- rum sanki yaşayıp neyleyecek- nezdindeki ataşe kommersliğini clteşını kaybeder, o.~u~. ş~phe ~e
&ün ilahının heykelini bir- di.? Artık, cıpcılız kalmış kolla- de ifa etmiştir. Y~. korkularla sondur~lmesıne 
defa yapıp bozmuştu. Ne ka- rmı bacaklarını oynataını,·ordu. Samson Mikicinski burada Po- :nusaade edersek, Washıngtonun 

" l<ınyalı muhacirlere rehberlik et- ıtahramanca ve şerefle k d :r.. 
Çalışsa muvaffak olamıyor- Gözleri kapkara iki çukur olmuş, .rniş ve yardımda bulunmuştur. mukadder t -~ ~r ulu 
Gönlündeki duyguyu irısan kapkara dili ağzından sarkıyor- Buna sebep te, Şili hükumetinin, 8 ıınızı çı emış 0 u-

çalımına getirip .taşa d~.k~ir deri. bir k.eml id~ti. C
0
esedi- Avrupanın bu kısmındaki Polon- ruBiiyük gayemiz, demokrasinin 

•·•ın-ı···or ve bunun için. gozle- nı ıreç ocagına gız .e ı~ .. nu o- ya sefarethanelerinin vazifelerini tamamlıkuıı korumak ve ebedi· 
Uyku girmiyordu. Bır gece rada çakallar yer dıye gıdıp ora- üzerine almış olmasıdır. Kendı· sı· le"'t·rmekt' B" Am ik 11 

tı· · · · d ld G "ld k ' ·· ı ki ·~ ı ır. ız er a ı ar 
gı Lihnari kandılının ya?!" an a ım. 0 e 1 orenc e es geçen Perşembe günü, buradaki asİP geri dönme iz. Fakat hare-
da, uykusuzluktan başı gog- mezarlar vardır ya .. Oraya kadar Polonya konsolo•hanesın· e bır· ha- ketsız· de d y T 
d .. k k d' · il .. "'kl d. y ·· ·· , ., uramayız. anrının 

.. uşer en en ını r yasın- suru en ım. avruyu op~ıım. oer götürmek üzere Şili konsolos- in;ıvetiyle mlek t' · 
l~rd~, _k1;ı?dinde~. ~~~iş bir sars~ım! kımıldamadı. Futama, hanesinden ayrıldıktan sonra kay h~et yolU:~a %:.'froa ilee:U:~ 

gun ı a.uının yuzunu yapı- sar m. bolmuştur. Samson Mikicinski bu deriz." 
u. !an yeri !'ğarır ve gün i- Mezar .~aşının içine koydum. maksatla konsoloshaneden ayrı· Rooseveıt'in mektubu 
dogarken, ruyasından uyan- Şafak sokerken dayanamadım. ]arak evvela Parkotele ıritmiştir. 

l{.,. d" i ld k 1 k' G"d' bakt uk kt "" Vaşinırton, 20 (A. A.) - WilL .""n ın e e a em ve çe ıç 1 ıp ım çoc yo u. Şili konsoloshanesi Ba~ı..atibi '"' 
il:.L t be .. ·· k Haki ~ kie, Roosevelt ve Hull ile Avru-aııının e ssumu arşısm- m : Porkotelde, bir müddettenberi İs 

huldu. Skopas'ın kendisimi - Çocuğun babası kimdir, di- tanbulda bulunan ve sabık R"- pa meseleleri hakkında görüştü-
a h . · · h k l' t d " j'ti.inü ve Reisicümhurun Chur-ıssı mı ey e ı amam- ye sor u : manya Kralı Karol'ün yakınların 

hıt ? Sk h d M hm ı · .. ·· chill'e verilmek üzere kendisine -ı ı. opJlS eyecan an ve e et i en yuruyerek : dan olan Manoilescu ile ıro"rüş-
lh·-'uk ba ılarak d B · ı uk t · b ,.. çok dostane huııui bir mektup ~~u tan y yere ev- - enım. çoc a ışte ura- müştür. Manoilescu, kendisine 

d ı d di tevdi etti~ni söylemiştir. Will-
a · e · Romanyadan çıkarken üzerinin kie, mektubun bir tavsiye mek-

* * ehmet o gün yine kayığına 
+ + çok sıkı surette arandığını. fakat tuhundan çok kuvvetli olduğunu 

Mehmet Hanri Fort tarikile de- buna rağmen yakalığının arasın- söylenıişse de, muhteviyatı hak
ğil, Karyanda yolile oraya var- da L1<.i adet 500 dolarlık gizlemiye kın<la malumat vermekten imti· 
mıştı . Yaptığı işde ne kahraman- muvaffak olduğunu anlatmıştır. na etmiştir. Mektubun zarfı üze-

bindi. Çardağımı yenilemek 
Karyandaya doğru kürek-

davrandı. dar boğazd.ın ge
~ batan güneşle doğan ge
arasında kaldı. Sanki Skan

\>yanın o müthiş kahramanı 
aı..... bir göl kenarına gelmiş, 

lık ne de fevkalade bir hal var- Samson Mikicinski'yi tanıyan- rinde "Deniz erkAnından bir za-
dı. Sadece insanlık vardı. lar gaybubet hadisesinin bir ka- ta" ibaresi yazılıdır. 

dın meselesiyle alakalı bulunma- Willkie, İngilterede geGireceği 

Hitler • Mussolı•nı· Jığını ve kendisinin iyi karakter 15 gün içinde göreceği işlerden 
sahıbi'bir insan olduğunu söyle- Roosevelt'e bahsetmiş ve görüşe-

~~ yüzen su perilerini gö
t büyülü borusunu öttür-

• O zaman gölün üzerinde harrir, yazısına 

(Başı 1 incide) 

şöyle devam et-
bir saray yükselmişti. mektedir: 

anda. sütunlarının büyülü "Almanlar ve İtalyanlar diğer 
erleri Sigurdun tılsımlı memleketlerle müteaddit ekono· 

taş çıkarırcasına, laal, mik 'konferanslar yaparak hum
altın alevler gibi titriyor malı bir faaliyet göstermektedir. 
Bir taraf tan güneL Bir kere Alman Ekonomi Heyeti

yangınları içnde hız nin Romaya muvasalatı vardır 
batarken, tam karşısında da ki, İtalyanlar, bundan kendileri 
Şe göke koskocaman altın için işgal edilen memleketler 

-~ fırlıyordu. Karşılıklı ufuk- ganaiıninin taksiminde daha bol 
kızıl akis~e~le .jilmüşi- bir pay ümit etmektedir. Bun. 

~ • cıva gıbı kaynaşa- dan başka Berlin, dün Fransız 
ehmed'in ayak ucuna dö- ve Alman' endüstri mümessileri 

~ Ordu'. Me~et kayığını kı- arsında bir anlaşma vukua .ı?el
~\~ ~erme kadar toprak- miş oldu~unu bildirmiştir. Bu
S"'nu~lu. duran A~llonun .ı?iln de başka bir konferans - Tu-
Sıt getırdı. ka:aya. çıktı. . na Konferansı - a~ılmaktadır. 

Apollo uç bm .. ~nelik Almanlar, bu konferanstan, tica
n Mehmede gulwnse- rette ve nakliyatta inkişaflar ü

ın toprakla: ~~asından ~al- mit ettiklerini. bildirmektedir. 
L llahm yuzu grup ışıgm-

~\Paş yavaş gülümsüyordu. "Almanlar, geçen sonbaharda-
~hnlet hadsiz hesapsız çileler ki diplomatik faaliyetlerine mü
~~ bir adamdı. Bunca zorluk- şabih bir nevi ekonomik faaliye
~~a, tebesüm halinde hare- te teşebbüs etmişe benzemekte
~ insan masumiyetinin deha- dir. Ağır askeri işlere batmış 
~-~ 'Ydınlanıyordu. insan üşü- bulunan Hitler, her halde, mü
~ ~~ilerini mangalda nasıl ısıtır- bedele ve iaşe meselelerini müm. 
~ ~nıet'in gönlü, büyük har- kün olduğu nisbette tasfiye et
~ "'tlt>usundan sonra insan oğ- me~e çalışmaktadır." 
"-~ gülümsemesinde öylece . .. 
~Grdu "Daıly Express" in tebaruz et-

. tirdi4ine göre, Mussolini'nin 
l.a~ . * .. * .. _ Hitler'den ~erhal, petrol da da-
~ ~edın gorduğu bu munis bil olmak uzere, esaslı harp le
~~ liindüz ve aydın timsali, Ak vazımı ve yiyecek istemek niye
~~ Homer Aleminin güneş tinde olduğu söylenmektedir." 
~:ı.ttl ı idi. Hayatı daha ikiye 
~ ltnış olan, normal insanın 
~disi ve bütünüydü. Sonrala
~. hto~ ruhaniyetten dem vura
~-ı.'k, insan gönlünü ele almış, 
~'enderiyenin yeni Platon

ciro etm.işti: Onlar da 

Münakalat Vekili Dönüyor 
Izmir, 20 (Tan muhabirinden) 

- Bir müddettenberi burada bu
lunmakta olan Münakalat Vekil 
Cevdet Kerim Incedayı Afyon 

l' a hareket etmiş-

mişlerdir. b:Ieceği İngiliz hükumet erkanı
Şili konsoloshanesi Başkatibi nın hepsiyle konuşmak istediğini 

Mikicins:ki'nin ansızın ortadan ilave etmiştir. Willkie bilhassa, 
kaybolduğunu ve otomobilinin fnıiliz Mesai Nazın Bevin ve 
Taksimde Kıristal Gazinosunun Hariciye Nazrn Eden ile görüş
civar.ında boş olarak bulundu~- meıt istemektedir. 
nu haber vermiştik. Zabıta, bu , 
hadisenin tahkikauyıe meşgul· Maltaya Hücum 
dür. l3iz, bu tahkikatı işkil etme
mek için, bugün sadece Micins
kinin şahsiyeti hakkında elde et
tiğimiz bazı ~lfunatı vermekle 
iktifa ediyoruz· 

Silifkede Dün 
Zelzele Oldu 

Silifke, 20 (Tan muhabirinden) 
- Bu sabah saat 6,33 de beş sa
niye süren bir yer sarsıntısı ol
muştur. Bazı\ duvar ve bacalar 
çatlamıştır. 

Kahirede hissedildi 
Kahire, 20 (A.A.) - Bu subah 

saat 5.28 de Helvan rasathanesi 
bir zelzele kaydetmiştir. Zelzele
nin merkezi Helvanın 4600 kilo
metre kadar şimali şarkisinde 
ve muhtemel olarak merkezi A
nadoludadır. 

Tütün Piyasası 
Hararetlendt 

(Ba" 1 tnt"hle J 
dir. Bu rakam geçen çarşamba 
günü dil§ürüldüğü bildirilmiş o
lan on alman tayyaresıne ilave 
ediline, inailiz havacılığının ak
tif kısmına 35 tayyare kaydet
mek icap eder. Maltaya son ya
pılaıı ve birbini takip eden uç 
hücum da bir ingiliz tayyaresine 
mukabil asgari 15 alman tayya
resinin düşürülmesile neticelen
miştir. Alman tayyare kuvvetle
rinin Akdeniz hakimiyetini ingi
liz tayyarelerinn elinden almak 
için on gün evel başladığı hü
cumdan biri iSe büti.µı zayiatı 100 
tayyareyi geçmiştir. Bu sebep
ledirki, Almanlar toplanış tabı
yelerini değiştirmektedir. Diğer 
taraftan Siçilya kanalınd!ln geçen 
ingiliz gemi kafilesine hücum ve 
bilahara Maltaya taaruz eden al
man bombarhunan tayyarelerıne 
italyan avcıları refakat etmişken, 
son hucumlarıda Almanlar zayi
atlarını azaltmak için, alman av
cı ve muharebe tayyarelerıni kul
lanmağa mecbur olmuşlardır. 

lzınir, 20 (Tan muhabirinden) /tal.yan tebliği 
- Tütün piyasası bugün biraz Italyada bir mahal : 20 (A.A.) 
hararetlenmiştir. Satış yekunu Umuınt ordu karagahinin 227 nu-
17 milyon kiloyU buldu. Bu mik- maralı tebliği : Alman hava kuv 
tar yarısından fazladır. İnhisarlar vetlerine mensub bombarhıman 
idaresinin bazı mıntakalarda fiyflt teşekkülleri refakatinde italyan 
düşürdüğünden şikayet edilmiş- ve alman avcılan oldu~u halde 
tir. Bu hususta tahkikata başlan- Malta'da Valetta deniz üssüne pi
mıştır. ke hücumları yapmışlardır. Li -

üzüm fiyatları da yüzde 20 nJs manda bulunan gemilere, tersa-
"' .ne.Y n tesisatına birka 

Sırası Geldikçe: Berat'a Yeni 
Bir Hava 
Hücumu 

YER DEGiŞTİREN 
ATA SÖZLERİNDEN 

(Başı 1 incide) 
- Denizler aşın. 

Arnavutluğa Siyah 

Gömleklilerden Yeni 

Bir Tabur Geldi 

Günün birinde yorgun argın bir deniz kıyısına varır. Tarü 
ederler: 

- Nah, şu koca denizin öte başı yok mu, işte orada. 
İyi amma nasıl gitsin? 

Kahire, 20 (A.A,) - Itıgiliz 
hava kararğahının bugünkü teb
liğine göre, Ingiliz tayyareleri 
Arnavutlukta Berat şehrine kc.r
şı muvaffakıyetli bir akın yap
mışlardır. Yüksek infilak ve yan
gın bombalan, askeri tecemmu 
ve otomobil nakliye kolları üze
rıne düşmüş, şehrin şarkındaki 
binalara isabetler kaydedilmiş ve 
bırçok yangınlar çıkarılmı~tır. 

Bir yelkenliye başvurur, kaptan çok navlun ister. O kadaT pa· 
rası olsa Dimyata pirince (ider mi? Tıku tıkır sayar paraları, bak
kaldan alır. 

Bir kayıkçıya vanr, kayıkçı çıkışır: 
- Beniırıle alay mı ediyorsun! İki çatlak kürekli kayık boz

masiyle 1\-lısll'a nasıl gidilir? 
Bir gün bakar ki limanda bir harp kalyonu demirlemif. Sevi

nir. Kaptanbabanın karşısında elpençe divan durup yalvanr. Kap
tanbaba bıyık altından gülümsiyerek der ki: 

- Biz yenice oradan geliyoruz. Eğer oraya gitseydik seni 
bedavaya götürürdük. Hem ben !>ana bir baba öğüdü verevim: 
Pirinç için Dimyata gideceğine evine dön "Sıcacık bulgur .;şım, 
rahatça başım,, deyip haline sükret. Dahası var, son yıllarda Dim
yatta kuraklık oldu. Pirinç mahsulü deiil ya Nildeki balıklar bile 

Yunanlılar ilerliyor kuraktan balta sapına döndüler. · 
Atina, 20 (A.A.) - Hükumet 

namına beyanatta bulunmaya 
mezun şahsiyet, dün akşam de
miştir ki: Kar fırtınalarına rağ
men, Arnavutluk cephesinde ce
reyan eden mevzii muharebeler 
neticesinde kuvvetlerimiz ilerle
miş ve İtalyanlardan birçok esir 
.alınmıştır. Arnavutluğa siyah 
gömleklilerden yeni bir tabur 
gelmişse de, hatlar gerisinde bu
lunmaktadır. Selanikte iııgfüz 
motörlü kuvvetleri bulunduğu 
hakkında İtalyanlar tarafından 
yayılan haberler yalandır. 

Adamcağız saf. cahilce fakat yine az çok aklı selimi var. Dü
şünür. Kaptanbabaya hak verir. Evime döneyim de: 

Neyine pirinç yolp, evinde bulgur dolu, geçme deryayı cölii, 
dön yurduna yan &'el yat. Gerekmez Dimyat, mimyat, bulıuruna 
kaşık at. 

Deyip dertsiz başıtna dert katmıyayım 
Uzatmıyalım, evine döner. Döner.amma ne döner. Evde bu

lunmadığı zamanlar fırtınalar olmuş, damlar uçmuş, seller bas
mış, ambarı delinmiş. yedek bulgurlarını sular almış götürmüş! 

Konu komşu aylardan sonra yine ııelirler. Haline acırlar. Ri
ribirlerine fısıldaşırlar, zavallıcık derler. Dimyata pirince gideı
ken evdeki bulgurdan oldu. 

Fakat şimdiden sonra bu atalar sözü yer değiştirmiştir.-Bazı· 
lan için -bulgurdan vazgeçilerek- şöyle de söylenebilecektir: 
Dimyata pirince giderken evdeki makarnadan oldu. 

Bu kıssadan kimlerin hisse alacağı şimdiden kestirilemez. 

Roman yada 
P. LAVAL (Başı 1 incide) 

yan Faşizminin sarfettiği gayret- (Başı 1 inddeJ 
lcr izah olunmuştur. Bu nüma- lyi haber alan mahfillerde şu 
yişler Rerek dahili ve ~erek ha- cihet tasrih edilmektedirki, ma
rıcı bakımdan fevkalade bir reşalın bütün Fransadaki presti
ehemmiyeti haizdi. Cünkü R~- jini, devlet reisine, dahili ve ha
manyanın müstahak olduğu mev- rici siyasette hiç bir degişiklik 
kii ancak Mihver Devletlerinin rici siyasette hiç bir teşebbüsde 
vanında bu1abi1eceği noktasının bulunmak imkanını vermiştir. Da 
herkese gösterilmesi ve ispat o- hili siyaset bahsinde, milli inkı-
1unrnası için akdolunuyordu. lap hareketine devam edilecegi 
Nutuk sö:yliyenler arasında bulu- bedihidir. 
mın Propa~a.nda Müsteşarı Co?s· Harici siyaset bahsinde şu ci-
tant, Braşov da toplanan ahalıye het hatırı n kt d k" k. 
hitap etmiş ve ezcümle demiştir •·elde uka mal a kırb~' adn~nl eikv
ki: •. . v ua ge en. ~ ıne eg ş -

"Yepveni ve muazzam bir dün- lığı Mareşal Petaının Fransanın 
ya kurulmaktadır. Bu son dört en~~rnasyonal hattı hareketnın 
yüz sene zarfında zuhô.r etmiş de~ışmeden !talaca~ . teb~z 
hiçbir müsellah ihtilaf _gösterile- ettır?n. br ş~h~ı mesaJı ıl~ ~ıtle
mez ki. İngiltere, doğrudan doğ- re bıldırilmıştı. De~let reısı, son 
ruya ve en azimkar bir şekilde zam~ıılar?a Amerikan basınına 
mürlahale etmemiş olsun. MiL verdığı ~ır beyanatta, aynı ~ese
,·onhırca adamlar rnaliveci1er in leye yemden temas ederek, Fran 
itiraf edemiyecekleri derecf>de eir ~~ın Avrupa ~ıtasının tanzimine 
kin hedefleri u~da canlannı ış~ırak etmeyı ve Avrupada "'.e 
fed~ ettiler. Birçok milletler mu- dunyada sağl~m. v_e. dev.~~lı b~ 
kaddes biT Jraye u~nda müca- sulh ku~m~ .'!~dı ıle durust bır 
dele ettiklerini sanarak kanlan· surette ışbırlıgı yapmayr kuvvet
nı döktüler. İste bövle bir ta- le istemekde olduğunu" tebaruz 
hakkümüne karşdır ki, mirver ettirmişti. 
devletleri kılıçlarını çekmiştirler. lyi haber alan mahfiller şu ci
Almanya icin artılt "Dantziız. Ko- heti de live etmektedr ki, meş
ridor hayati saha· İtalya için de gul veya serbest Fransanın ve ay 
Malt~. Cebelittia~, Akdeniz gi- nı zamanda deniz işleri F'ran -
bi gayeler silinmiştir. Mihver sanın şefi olmakda devam eden 
Devletlerinin muharebesi bütün Mareşal, herkes tarafından kendi 
Avrupayı kurtarma muharebesi- sine tanınmış bulunan mutlak o
dir. · toriteyi tam olarak muhafaza et.-
Dünyanın her tarafında yaşı- mektedir ve dün olduğu gibi bu

van 22 milyon Romanyalının gün de nazırlar kendisine karşı 
Mihver Devletlerinin ve yeni Av- mesul bulunacaklardır. 
nırıanın davasına bağlı olmaları
nın sebebi hicbir siyasi ve diplo- PariB gazeteleri, Lava/.'in 
matik hasis düsünceve müstenit kabi11ege almmasını iBtiyor 
değildir. Cünkü biz bünvemizin Paris : ıo (A.A.) "D.N.U." : 
tarzı teşekkülü ve hayatımızın Paris basını, devlet reısı Mare
manası itibariyle Mihver Devlet- şal Petaın ile Lava! arasında vu
lPrjyle beraberiz." ; kua gelen göruşmenin son haCta-

Sovyetlerle müzakereler 1 !arın en muhım hadıse:iını teşkil 

l ettiğı fikr.ndedir. Parıs gazeteleri 
Moskova, 20 (A.A.)- "D.N.B ... nin tebaruz ett.ı.rcligme gore,Fran

Diplomatik mahfillerden ö4renil- sız hükumeti,Fransaııın Kalkınma 
diğı:ıe göre, Karpatlar yolu ile sı ve duzelmesüçın mılınklin olan 
Lvov ve Munkaç arasında doğru yegane yolu teşkıl eden yokl,yanı 
demiryolu nakliyatı için burada Almanya ile ışbirliğı yoluna gır
Sovyet - Macar görüşmeleri ya- miştir. "Petit .Parısıen" şoyıe cıe
pılmaktadır. Sovyet demiryolu meı<:tedir ; 
idaresi makamlarile teferruata a- '. Bu anlaşmanın neticesi ~ o
it noktalan müzakere etmek üze- lacaktırkı, hazıran 1940 ın acı 
re yakında Moskovaya Macar de- tecrübelerinden sonra açıkça bır 
miryolu idaresi mümessillerinin Fransız-Alman iş bırliğı sıyase-
~elmesi beklenmektedir. tinin tasvipetmiş olan şahsıyet-

• lern hepsı, şımdı, ~~ransaya luyık 
olduğu rolü temin için bırleşe -
ceklerdır. Lav al, Marguet ve 1' lan 
din, devlet re.sının ıdaresi altın
da hukumete ıştırak etm::ıl<.lır · 

Bükreş 20 (A.A.) - Gazeteler 
eski rejim ricalinin faaliyetin ı 
tetkik etmek üzere lejyoner hü 
kümet tarafından teşkil edilen 
t&hkikat komisyonlarının mesai
si hakkında bir rapor neşretmek-

ler ". 
Reuter ajansı.na göre 

Londra : 20 tA.A.J Laval'in 
istifasını mucip anlaşmazlıkların 

Yeni Tayyareler 
(Başı l ıncideJ 

adeta yalnız motörden ibaret ci 
sun halinde gorünmektedır. Za 
ten bu muazzam kudreti vr 
bu harı!ulade surati kendisinr 
veren şey, "Royce merlin" moto 
rudür. 

Diger taraftan Britanya havacı 
lığı dort motorlu "l:ipıtfire" mu 
harebe ve bombardıman tayyare 
sıyle bihakkın ütihar etmekte 
dir. Bu tayyare Amerikalılarıı 
"Uçan kalelerin" den daha büyfu 
ve muharebenın bıdayetındc 
Fransada harbetmiş olan iB 
"Hurrican" avcılarından dah, 
süratlidir. 

I ngiltere üzerinde 
Londra, 20 (A.A.) - Hava v 

dahili emniyet nezareılcrinlı 
tebliği: 

Dün gece, düşman tayyareler 
Ingilterenin cenup ve cenubt 
şarkisinde muhtelif yerlere ve 
Londra mmtakasında bazı yerler, 
bomba atmıştır. Dilşman akınlar 
sabahtan evvel bitmiştir. Yüksel 
infilaklı bombalar bazı yerlerde 
hasara sebebiyet vermişse de hü 
cumlarm hiçbiri şidetli olmamış 
tır. Bir cenup şehrinde çikan rnü
teadit yangınlar süratle sondü 
rülmüştür. Çok az zayiat vardır 
Gece, iki düşman bombardımar 
tayyaresi düşürülmüştür. 
Oğleden sonra bildirildiğine 

göre, dün gece beş düşman bom· 
bardıman tayyaresi düşürülmıiş
tür. Bunlardan dördünü hava da
fi bataryaları düşürmüştür. 

Zayiata ait rakamlar 
Londra, 20 (A.A.) - Mi.ıstaki 

fransız ajansının bildird lğinE 
göre, düşmanın hava hücumları 
netıcesınde Londrada tahrıp edi
len bınaların nisbeti, Londradc: 
mevcut inşaatın ytizde ikisına te
kabül etmektedir. Diğer taraftc.n 
dahili emniyet nezaretinin tebli· 
ğıne göre, kanunuevvel ayında 
Ingiltere üzerine yapılan han 
hücumları esnasında sivil kur· 
hanların miktarı şudur: Olü: 
3,793. yaralı 5,044. Olenlerir. 
1691 i erkek, 1,434 ü kadın \'E 
521 i de 16 yaşından küçük ço· 
cuktur. 

Yardım Gördükçe 
(Batı 1 incide) 

biıyükelçlsi Nomura ile Berlin 
bi.ıyukelçisı Oşıma da bu toplan
tıya iştırak etmişlerdir. Bu ıçti 
mada milli sıyaset ve dünyanır. 
geçirmekte olduğu nazik vaziyete 
karşı alınacak tedbirler hakkmd:ı 
fikir teatisi yapılmıştır. teclir. Emirlerine verilen meblağ

ıar hakkında kanaat verici izahat 
veremiyen eski devlet adamları
nın gelirlerine vaz'ıyed edilmiş

tir. 

ortadan kalkkdığına daır Vichyde ============= 

kere isabetler kaydedilmıştir. Bir 
vapur batırılmıştır. Evvelce bir -
kaç darbeye maruz kalmış olan 
"lllustrious" tayyare gemisine 
büyük çapta bombalar isabet et
miştir. Alman ve italyan avcı tay
yareleri altı düşman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Av tayyareleri
mizden biri ile 4 alman bombar
dıman tayyaresi üslerine dönme
mişlerdir. 

Bugün fecir vaktı düşman tay
yareleri cenubi Italya'da b ir ma
haUe bombalar atmışlardır. As
keri istihkamlarda hiçbir hasar 
husule gelmemiştir. Sivil halk a
rasında iki hafif yaralı vardır. 

yapılan resmı beyanat hakkında 
''Reuter"in sıyasi muharnri ya
zıyor : 

Muhakkak ki,bu devam t:tmt-k
de olan alınan tazyıkın.ın bir ne
ticesidir. Alman hüklımeti şımdi 
her halde daha büyük bir taz
yık yapacaktır, taki Lava! tekrar 
kabineye gırsin ve feci akıbeti 
hatırlarda olan Avusturyadaki 
Schuchnig hükfunetinde Seyss 
Inğuart rolunü oynasın. Oy le ben 
ziyorki, Almanya Laval'ı harici
ye nazırı olarak görmek istiyor 
Hitlerin Mussolini ile mülakatta 
bulunmadan evvel bu barışı bek
lememiş olması da muhtemeldir. 
Çünkü Fransanın oynayacağı rol, 
Mihverin Akdenizde bugüne ve 
istikbale ait bütün planları üze
rinde mühim tesir yapacaktır. 

e Londra 20 (A, A.) - DOn kay• 
de.:lllenle de: dahli olduOu hald• in· 
gliı•redt askeri hizmete alınmıı olan · 
ların vel<Onu Uç milyona ballA ol· 
maı.ıadır 

e Londra. 20 (A. A,) - Amiral 
Regına•d Pluneett'ln yerine Ş l ma 

Fll,,.L Baıkumandanı V it ~mı raı S 
Georo Lyor tayl" edllm ıştlr, 

POLO!IJY ADA: 

e Londra 20 (A. A.)- Polonya H ü 
l<Qmet blldlrlyor: Almanya, Polon · 
vaaı., Polorıya mllletlnln lmhaaını he
def olaP"a~ almııtır. Bu hedefe var· 
mak lçlr aılen Polonyalı olan Sllez· 
ya, Pomeryı. ve Dantrlgde oturan bU
tUn vatanda1lar1n Polonyalı addedll• 
rrıemeııl emrini vermiştir. 
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ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi l 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocu!hınuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi he~ye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

0 

Çünkü: Cocuk Ansiklooedic:ı A Cünkü· 
çocuğun mektepte 

Cocuk AnsiklonE'Clisi. 
bütün dünya çocukla

rına yılbaşı ve bay
ram hedivesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

mektep dışında. hattiı 

mekteoten sonrR muh 
tac olduiiu en kıymet· 
li eserdir. 

Çünkü. Her hedive kırılıp kav 
bolabilir. vevahut u
nutulabilir Fakat Ço 
cuk Ansiklopedisi. co· 
cu~un hayatı üzerindr 
tesir yapacak ve bü· 
tüıı hayatınca iz hıra · 

kacak bir eserdir. ..-

TAN Neşriyat Evi 
lstanbul 

Cinsi Miktan: 

Ayakkabı ''Kayak için.. 20 Çift "Müteahhit namına 
Alçı 4000 Kilo .. " Amyant pl5.ka "40 X 40 eb'adında 2SOO Adet .. 
Makine zinciri 8 Kalem 
Bira §İşcsi kapsülü 4.000.000 Adet 

....... 

Cimkü· Cocuk AnsiklonPdisi. 
çocuiiunuza favdalı ve 
bile:ili bir arkRrlas va
züesini eörür Ona bos 
saatlerinde tıorahk ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi ikı 
·ilttir. /Jlükemmel şekilde 

·elit edilmi.§ olarak iki cil· 
; birden ( 6) liraya verilir. 

Adres: İstanbulda 
T A N MatbaaSl 

i:ksiltmenin 
ıckli 

Günü Saati 

Pazarlık 27/1/941 ıs 

h ~ 16 
.. 3/II/94ı ı4 
.. 4/Il/94ı ı4 
., 4/II/941 ıs 

I - Sarma kiğıdı ıartname ve nümuncsi, ayakkabı ve zincirler nümuneleri Amyant alÇJ ıartnameleri mu-
cibince pazarlık usulile satın alınacaktır. 

II - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabata§ta Levazım ve Mübaya.at Şubcnüzin Alım Ko
mlsyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler sözü geçen §Ubeden görülebilir. 
lV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif edecekleri fiyat üzerinden % 7,5 gü-

venme paralarile birlikte mezkQr komisyona müracaatları. "374,, 

Samsun • Ladik - Akpınar Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 

ı - Enstitümüzün 75 lira aylık ücretli Ambar Memurluğu ve Daktilo· 
luiu münhalclir. İaşe ve ibate müesseseden temin olunnW<.t•uiı.r.. 

2 - 1ııtekliler arasında: 
A) Türk olmak ve Ecnebi ile evli bulunmamak. 
B) Memurin Kanunundaki ve 36S6 ısayılı kanundaki şartları haiz bu-

lunmak. 
C) Yaıı kırkı geçmemi:ı ve askerliiini bitirml., olmak. 
D) İyi Daktilo bilmek, 
E) Sıhhati yerinde olduğunu raporla ve aşı kiğıdı ile tevsik eylemek 
F) İyi ahlik sahibi olduiunu lüzumlu vesikalarla isbat etmek. 
G) Kefil göstermek. 
H) Simdiye kadar memuriyette bulunmu~ ise bil tercümesini bildiren 

belgeleri ibraz etmek. 
K) Muracaatlar çoğaldığı takdirde 10/Il/ı94ı tarihinde yapılacak mü

sal:iaka imtihanmda muvaffak olmak, 
L) Evvelce bu islerde çalışmış olanlar tercih olunacaktır. 
Yukandaki vasıflan haiz bulunanların 3ı-ı-194ı tarihine kadar Ens-

•ü Müdürlüğıine müracaatlan ilin olunur. (314) 

1 
1 GENÇLİK 

2 - GÜZELLİK 
3 - SIHHAT 

Ba,, Dit, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kınklık ve Biltilo AğrılarıoıZJ Derhal Keser 
icabında günde 3 kıışe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

,--------------------------·~ Satıbk Levazımatı lnşaiye 

Kocaeli Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Terekesi Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hikimliğince resmen tasfiye 
edilmekte bulunan Vahid Akp:ık terekesine ait olup 1zmitte Kağıt Fab
rikası clvarmda'ki ambarlarında mevcut 300 İspanyol kilit ve aynaları 
c kapı kilitleri ve 7 adet yeni çerçeve ve 2SO saçak bağlama kelepçesi 
,,e 120 muhtelif boyda maıJon ve 13 faraş ve 38 cıvata anahtarı ve 2 adet 
Jantilitör ve 4 adet vagonet yatağı ve bir seyyar a~çı ocağı ve 14 adet 
lişli tekerlek ve 2 adet akimülatör ve 250 kilo kalın saç ve 23 pisuvar 
ubabı ve 4 adet demir ıehpa ve daha elli kalem eşya ve malzeme 25/ 1/941 
arihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 12 den 16 ya kadar karşılıklı 
e açık arttırma ile mezkiir İzmltteki ambarlarda satılacağından satın al

nak istiyenlerin muhammen kıymetleri nisbetinde % 7,5 depozito ak-
' esi tevdi ederek arttırmaya İştirak edebilecekleri ilin olunur, (2149)/ 

Devlet Orman İşletmesi Sinop Revir Amirliğinden: 
6316 M.3 Maden Direği Kat ve Naklettirilecektir. 

1 - Devlet Orman İşletmesi Sinop Revir Amirljği istihsalitından 63ı6 
M.3 Maden direği kapalı zarf usulü ile kat ve naklettirilecektir. 

2 - Takdir edilen fiyat beher metre miklp için (600) Altı yüz ku
ru!jtur. 

3 - İhale 5/2/941 Çarıamba günü ııaat ıs de Sinopta Devlet Orman 
tşletmesi binasında müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılcaktır. 

4 - İsteklilerin şartnamede yazılı evrak ve % 7,S muvakkat teminatla
riyle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkür ko
misyona vermeleri, 

S - Bu ioe ait ıJartname ve mukavele projesi Ankarada Orman Umum 
Müdürlüğünde, İstanbulda Orman Çevirgc Müdürlüğünde ve Sinopta Devlet 
Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. (377) 

i DE AL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istivorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,. 

SatUJ yeri: TAN · lstanbul. 

Fiatı 50 Kuruş. 

Maliye VekCiletinden: 
Gümüş Yüz Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 
Gümüş yüz kuru~lu'klarm yerine &'Ümilıı bir liralıklar darp ve piyasaya 

kifi miktarda çıkarılmıJ olduiundan ııümiif yüz kuruşluklarm 31 1kincild
nun 941 tarihinden sonra tedavülden kaldmlması kararlaştınlm~tır. 

Gıimiııı yüz kuruşluklar 1 Subat 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız malsandıkları ile Cümhuriyet Merkez Bankaııı Şu
belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüı yüz kuruşluk bulunanlann bunları mal sandıklarile Cüm
huriyet Merkez Bankası Şubelerine tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

"288,. "380., 

#8 __ ............................... ~ 

EREGLI KÖMÜRLERi 
İŞLETMESİNDEN : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nu
mnrab kararnamenin 3 sayılı Kararına göre teşekkül eden E· 
reğli Havzası Kömürleri Satış Birliği, 3867 numaralı kanun ,.e 
2/14547 sayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1. Kanunu
sani. 1941 tarihinden itibaren Tasfiye haline konmuş olmasına 
binaen sözü geçen Birlikle Tasfiye tarihine kadar Aktedilmiş 
olan mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve işbu Vecibe
lerden doğacak Haklar İşletmemiz tarafından devren ve naklen 
kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1. Kanunusani. 1941 tarihinden 
itibaren Kömür teslimine müteallik talepler için Zonguldak'ta 
Mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi müessesesint> 
"'1frrauat f"ıfilmf"<ıİ ilnn nlnnur. lşte yüksek bir kremde ara

nan bu meziyetlerin hepsini 
size 

KREM PERTEV 
.. 

1 • 

Lira 

1 2000 - 2000.-

3 lOOO - 3000.-
z 750 - ısoo-

' 500 - 2000.-
8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-
300 20 = ~000.-

Tiirkh•f' h Banka~mo para va•1nnakla 

\'alnı1 para hiriktirrni~ olmaz. ayni ıa

manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Ketldeler 4 Şubat. 2 Mı il Kumbaralı ve kumbarHıa 
"-Pl•rındı en u elit il• 

yıa, t ADust0& 1 lklnclt... ,... bulunanlar kUl'llY• 
rln tarihlerinde yapılır dahli edilirler. \ • 

temin edebilir. 
1 - KREM PERTEV: Bir 

tualet müstalızandır. İn· 
ce bir itina ve yapılışın· 
daki hususiyeti itibari~e 
yüzdeki çizgi ve buru· 
şukluklann ~eşekkülüne 
mani olur. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir 
güzellik vasıtasıdır. Ge
nişlemiş mesamatı sı
kıştırarak ciltteki pür
tük ve kabarcıkları gi-

derir. Çil ve lekeleri iza
le eder. Teni mat ve 
şeffaf bir hale getirir. 

3 - KREM PER'fEV · Bir 
cilt devasıdır. Deri gud
delerinin ifrazatını dü. 
zeltir. Sivilce ve siyah 
noktaların tezahürüne 
mani olur. Cilt adalesıni 
besliyerek ~uvvetlendi
rir. Kuru ciltler ıçin 
yağlı, ve yağlı ciltler 
için yağsız hususi tüp 
ve va:rnları ":ırflır 

Sahip ... ıteart7a& MDdQr1ll &:muı U-'.llllA.h 

' Guctcc;llü" Nc1rl7aı T.L.Ş. •TAN lıla.•'ıa;. 

1 

Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (4803) lira olan ııbih münharif maktalı muhtelit eb'

atta 525 adet bezli ]istik kayış (3.2.1941) Pazartesi ıünü saat (lS) on beşte 
Haydarpaoada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu
lile satın alınacaktır. 

Bu i~e glrmelı: istiyenlerin (360) lira (23) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettifi vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarmı ayni ıün saat 
(ı4) on dörde kadar Komisyon Reislifine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler komisyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. 
(286) , .................................... ~ 

EREGLI HAVZASI KÖMÜRLERi 
SATIŞ BİRLİGİNDEN : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nu
maralı kararnamenin 3 sayılı Kararma göre teşekkül eden E· 
reğJi Havzası Kömürleri Satış Birliği, ahiren mevkii meriyete 
konulan 3867 numaralı kanun \'C 2/14547 sayılı kararname hü
kümlerinin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 941 tarihinden 
itibaren tasfiye haline konmuştur. 

Satış Birliğile şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavelele
rin kömür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecibelerden 
doğacak haklan Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafından kabul 
olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler hükümlerine göre 
Yapılacağından bu husus için alakadarların Ereğli Kömiirleri 
}şıetmesine ve tasfiye tarihinden ev\•elki muameleler için dahi 
merkezi Zonguldakta bulunan, Hali tasfiyede Ereğli Havzası 

~ Kömürleri Satı~ Birliğine müracaat etmeleri ilim olunur. ~ 

_[ __ ... .,~ 
Zamanımızın Bir Kahramanı 
Rus şairi LERMONTOF'un en meşhur eserlerind~II 

biri olan "ZAMANIMIZIN bir KAHRAMANI,, hi1'~· 
yesi A "·ni İnsel tarafından sade bir üslfıpJa türkçeın1: 
ze çe\•rilmiştir. Gayet şairane ve edibane olan bu eser• 
bütün gençlerimize tavsiye ederiz. 

Fiatı 75 kuruştur. İstanbul HILM1 KİTABEVİ 

'-----------~----~ 

s 

~~~~--~~~~~~~~--~~---------__...,,,, t'"' 111111111111111111111111111111111111111111111111ı1111!11ı11u111~ı M ·· 
~AŞKIN TEMIZll ~ 
: Milli, Hissi ve Aşk'i Roman 1 rau 

- Yazan: Aka Gündüz ------ . , E Satış yeri: TAN - lç;tanhul. Fiatı: l 00 Kr. I 
"········••11111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Türkiye l\lahdut l\lesuliyetli Basım İstihlak 
Kooperatif Şirketind~ 

16/1/941 tarihli TAN Gazetesinde ilan olunan Ortaklar 
mumi Heyet İçtimaı 3 Şubat 941 de yapılacaktır. . • 

Bu tarihin Pazartesi Gününe tesadüf eyledi''i tnshihen ili' 
olunur. 

rt~ag1Cld ya.<lJı ıııcv .. uuı p .. :ı:arhıua cxsıltmelcrı tı .:alarmda yazılı ı.;:. 
saat ve ma' .all. -~ .. ki askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır .. a' 
liplerin belli vakme ait olduğu komisyonda bulunmaları. Şa.rtnamelerı ~ 
misyonlarında görülür. 
Cinsi Mıktan Tutarı Teminatı 

Lira Lira 

Mercimek. 23,000 Kilo S290 397 30/1/941 ıs tzınit. 

K. Üzüm. 18.000 .. 4680 3Sl 30 .. .. ıs İzmit. 

Odun. 400,000 .. 6000 450 30 .. .. ıs lzınit. 
K .Fasulye. 36,000 " 9360 702 30 .. .. ıs İzmit. 

Buğday kmnasL 800 ton 24 .. .. 14 Konya< 
Buğday kırması. 400 " 

24 .. .. ıs Konya<~ 
Bulgur. 200 .. 30,000 4SOO 22 .. .. 9 Kaysef 
Arpa. 365 .. 19,200 4380 !2/2 " 11 Erzurııtıl' 
Kuru ot. 960,201 KHo 33,608 5042 s •• .. 10 Erı:urıtJll' 
Sade yağı. 2s,ooo .. 3S,OOO S250 3 ,, .. 11 Erzurııtıl' 
Meıe odunu. 13SO ton 47,2SO 7088 5 •• .. 11 ErzuruıJI-

(1786 - 396) 

. * * 
Beher kflosuna dört bnçu'k kuruş tahmin edilen 3000 ton balye ~ 

pazarlıkla satın alınacaktır, samanlar şartnamesıne göre yüzer tondan aşJ! 
olmamak üzere Ankara istasyonunda vagonlara teslim şartile ayrı ayrı tali~ 
terden satm alınabilir. 3000 tonun teminatı 16,000, 100 tonun teminatı 61 
liradır. Pazarlığı 6/1/941 den itibaren hergün saat 14 de Ankara Lv. Junll'' 
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülilt• 

(1714 - 394) 

Muayyen günde :llbl zuhur etmi-'&üb/rt 
yen müteahhit nam ve hesabına bir ;;.11tıWt.M>ı~ 
havn hastahanesi inşaatının geri ka
lan noksan kısmı tamamlattırılmak ü
::ere paznrlıkla ihaleye konulmuştur, 
Muhammen bedeli 413,082 llra 6 ku
ruş olup ilk teminat 20,274 liradır, 
Pazarlı~ 24 - 1 - 941 Cuma gilnil sa
at 10 da Ankarada Hava satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. İdart ve 
!cnnl şa~namcsl keşif ve diğer tefer
ruatı 20 lira 66 kuruş mukabilinde 
her gün öğleden sonra komisyondan 
alınabilir. İhaleye girCC'eklerln Hava 
İnşııat ~besinden vesika alınaları l~
zımdır. isteklilerin temlnatlarile bel
li saatte komisyonda bulunmaları. 

(1728) (80) 

• 
Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarf

la eksıltnıesi Merz.ifonda Askeri satın 
alrtıa komisyonunda hizalarında yazı
lı gün ve saatte yapılacaktır, Tallp
lerlr. kanuni vesikalarile teklif mek
tupların.. ihale saatinden bir saat ev
vel komlı:yona vermeleri. Şartname
leri komisyonda görülur. 
Cinsi. Mikdarı Tutan Teminatı İhale 

Kilo Lira Lira gilnll saat 
-------- ---
Arpa. 400,000 25,000 1875 24-1-941 15 
Sade · 
yağı ıo,OOO 15,0QO 1125 23-1-941 15 

(1938) (118) 

TAN Ga.1.etesi 

nan fiyatları 
Kt't --llaşlık maktu olarak 750 

I irıcı sayfa satıtimi 5()() 

2 • 
4 ,, 

• 
,, 

• 
,, 

KAYIP : Istanbul seyrü sefer 

1 

5 A" " " 
müdürlüğünden aldığım 462G nu- ilan sayfasında" 
maralı şöförlük ehliyetnamemi • 

ıoo 

J(}(} 

'16 :, 
kaybettim. Yenisini alacagımdan 
eskisinin hükmü kalmamıştır. 

Emin Uzmez 

KAYIP : Hatice namına yazı· 
lı tatbik mühürümü kaybetti~. 
Yenisini yaptırdığımdan esk.sinin 
hükmü kalmamıştır. 

Hatice Tümer • 

KAYIP : 928-929 ders yılıtıd 
Robert Kolej Sanayi kısınıJld;e 
alınış olduğum Elektrik, ın~ e' 
şahadetnamesini gaip ettim. ~ ı 
nisini alacağımdan hüknıi.i It9 

marn ıştır. 
A. Bahri Ttığ 


