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Zirai istihsale Ait 
Yeni Tedbirler 

PASifiK HAR.Si 

Japonlar 
Cava'da 
Ağır Bastı 

Devlet Ziraat Mıntakaları Tesbit Ediliyor, 
Senelere Göre Ekim işi Planlaştırtlacak 

Müttefiklerin Üstün 
Kuvvetler Karşıs1nda 
Adayı Kaybedecek-

M. Zekeriya SERTEL 

Japonlar ilci buçuk, üç ay için 
de Pasifik harbini sonuna 

ı;ctırdiler. Muttefikler Singapuru 
kaybettikten sonra bütün kuv -
vetlerini Cavaya toplıyarak bu • 
rada uzun müddet tutunabilecek
lcrini umuyorlardı. Holanda ku· 
manda /heyeti Amerikadan yar • 
dım da temin etmiştL Son gün -
lerde Cavaya Amerikan Geniz, 
f:ıava ve kara .kuvvetleri de gel· 
mişti. 

Hint Müslümanları, Yeni 
Statünün Kendi Ayrllma 
Taleplerine Yolu Kapa· 
yacağından Korkuyorlar 

Berline Göre Hintliler 
Silihlar lntiliılere
Karıı Kullanacaklar 

Fakat deniz ve bava kuvvet • Londra, 4 (A.A.) - Hını şefle-

leri Anlaşılıyor 

leri Japonların denizden asker rinden Raca Gopalaşari, dün 
nakline ve karaya :kuvvet çıkar - Madrasta demiştir ki: 
malanna mani olamadılar. Ja - "Hürriyet müdafaasının ilham Muhtelif cephelerde İngiliz kuvvetleri ile yanyaH harbetmekte 
ponlar üç koldan birden Cavayı ettiği enerjileri birleştirsek, biı- olan Hintli kıta lara mensup bir birlik 
işgale başlayınca müttefik kuv • tün insan kaynaklanmızla ve~ 
vetleri derhal acizlerini anladı • İngilterenin, Çinin ve Amerika • 
lar. Arkadan yardım göndermek nın yardımiyle tecavüze muka· A 1 m a n 1 a r 

ŞA·RK CEPHESi Parise Bir 
Hava Akını 
Yapıldı 

mümkün olmadığı için Cavanın vemette muvaffak olacağımıza 1 
uzun miıddet dayanamıyacağma emin bulunabilirlz. Ba'1ta çare • 
karar verdiler. Bunun üzerine Ba rniz yoktur. Dürüstçe ve cesaretle 
taviada bulunan müttefik kuman memleketimizin müdafaasına 
da heyeti dağıldı. Cenubi Pasi • kalkmak tutabileceğimiz tek ma. 
fık mudafaasını üzerine alan Ge. kul ve şerefli hareket hattıdır. E
neral Wavell vazifesini terkede- ğer İngiltere işbirliği yapmamak 
rek bir tayyare ile derhal Bir • siyasetini terkederse kongre, her 
manya cephesine geçti. Cavanm §eyi yapmaya ve bu gibi şartlar
mudaf ı:ıasıru Holanda başkomu • da hürriyet müdafaasının ıstedi. 
tanı iızerine aldı. Fakat miltte • ği fedakarlıklar yolunda millete 
fikler Cavaya artık kaybolmuş rehberlik etmeğe hazırdır.,, 
gözüyle bakıyorlar. Bu suretle Ja Diler taraftan. muslOmanm unsur
ponlar Pasifik harbini bitirmif o- larm da ayni hürriyet müdafaası ca-
luyorlar. yeai utrunda, bazı fedakArhklarda bu-* * -it lunmı.ya hazır olduklan sarihtir. Müa 

Simdi 
Pasifikt serbest ka. lümanlarm hareket hattmt, müstak

en bel siyasi statüleri hakkmdakJ endi· 
. lacak olan Japon kuvvet- ıeler çizmektedir Müslümanlar de-

ıerinin ilk hedefi Birmanya har- mokrasi prenslpl~ntn harp za~anı
bini bitirmek olacaktır- om kap ettlrdltl muvakkat tedblr1er-

Binnanya Hindistanm eski bir le tatbikinin. kendilerinin ayrılma 
viliyetidir. İngiltere burasını an taleplerine yolu kapamaamdan kork
cak birkaç sene evvel Hindistan. maktadırlar, 
dan ayırarak ayn bir idareye 
mazhar etmiştir. Yoksa Birman
yaya girmekle Japonlar hakikat
te Hindistana girmişler demektir. 

Japonlann Birmanyayı işgalde 
tıtkip ettikleri iki hedef vardır: 
Biti Rangon'dan Çine giden yolu 
kapapıak ı diğeri Hindistan budu. 
duna varmak. Rangon henüz iş-

t:iiJ8 Sonu Sa: 2; Sil: 2 

Cripps'in Yeni 
Bir Nutku 

gal edilmemiş olmakla beraber Z f d S 
artık kullanılamıyacak hale gel- a e r e n o n r a 
miştir. Değil buradan Çine yar • Beraberlı"g ... e Dayanan dun göndermek, Birmanyadaki 
Jngiliz kuvvetıerıne malzeme çı- e· D"" K I k 
karmak bile mümkün değildir. ır unya uru aca 
Bu itibarla Çine giden yardım yo Londra, 4 (A.A.) - Sir Straf-
lu kapanmıştır. İngilizler ~imdi ford Cripps, doğu ve cenup As.ya 
bütün kuvvetleri ile Japonyanın memleketlerine radyoda söyle -
Hint hududuna varmasına mini diği bir nutukta harbin türlü saf 
olmak ve Çinle Hindistanı biri - balarını gözden geçirmiş ve şiın -
birinden ayırmasına imkan bırak diki dw·umu anlatarak demiştir 
mamak: için çalışıyorlar. General ki: 
Wavell'in Batavia'yı bırakarak Şimdilik doğuda bir\ok toprak 
lüzumsuz müdafaalarla vakit kay lan• ehemmiyetli bfr\.-ok kaleleri 
betmektense, Hint müdafaasını kaybettik. Sel daha en yüksek 
organize etmek üzere alellcele noktasını bulmamıştır ve çekilme 
bu cepheye kopııasının aebebl baflamadan önce daha başka böl-
budur, geleri de kapbyacaktır. • * * Ancak yanımı7.da çok kuvvetli 

Cavayı ve Somatrayr aldık- müttefikl~r vardır. Blrletik Ame 

t e Ra g , ı .. gal et- rika ve Çm, Avrupada aa Sovyet 
an v . n on ~ . uz ler Birliği. 

tikten sonra Hmt denız~ . Japon Büyük Britanya ile domlnyon-
denız ve hava kuv:vetıennın ko!1· ları, müstemlekeleri ve Hindis • 
trolü altına geçı or ~emekF· tan bugün karplaştıklan tehlike· 
Muttefık donanma ı Hint deni. y1 her zamankinden ziyade anla· 

1:tfr Sonu Sa: 2; Su: t 

Süveyş'i 
Bombaladı ---

Hava Meydanları ve 
Yeni Askeri Tesisler 

Hasara Uğratıldı 

Sivastopol 
Çemberini 

Yarmak İçin 
Rus Gayretleri 

Akim Kaldı 

--
lngilizler Almanya için 

Çalışan Renault 
Fabrikasını Bombaladı -

Büyük Yangınlar Çıkhğı, llmen'in Cenubunda Taarruzda 1000 Kitinin 
Yerde Külliyetli Tayyare Yaralandığı, 600 Kitinin 

Yaklldığı Bildiriliyor Sanlan Alman Öldüğü Bildiriliyor 
Berlin, 4 (A.A.) - Alman teb- Bı• ı·ıklen· SıkıcıLrılıyor Lopdra, 4 (A.A·J - Paris banli 

liği: Alman savaş tayyare teşek - r s Ti yösünde Billancourt'ta Renault 
külleri, dün gece Süveyş kanalı Moskova, 4 (A.A.) _ Sov,ıet fabrik~larmın İngiliz hava kuv -
bölgesindeki askeri hedeflere hü tebliği: 3 Mart günü kıtalarımız- vetlen ta~af~~.an bombala.ndıjl 
cum etmişlerdir. Ay tutulması la düşman şiddetli muharebe.- r~men bıldırıliyo~. R.e~~t . fab 
hadisesi bittikten sonra Alman ler yapmışlar ve Faşist Almın r~kaJ.:an ~lmanya ıle ışbırhgınin 
tayyareleri hedeflerine varmış - kıtaları tarafından tesis edilen bır tımsalı olmuştur. Bu fabrıka. 
lar ve bilhassa büyük Acıgöl kı- mukavemet merkezlerini kuş;ltıp ların Almanya için nakliye ara
yı_sındaki .Ellce~ir hav~ ~la~ına hü tahrip etmişlerdir. Kıtalarunı7., baları, tanklar ve tayyare mo -
cum etmişlerdır. İngılız ı.a~yare cephenin müteaddit kesimlerın- torleri imal ettikleri malümdur. 
karşı koym~ topçusu. tam bır şa. de ilerlemişlerdU'. Vichy radyosunun da kabul eı
şı:t~aya u~~ı~tır. Ay ışığında 2 Martta hava savaşları esnıı _ tiği gibi, bombardımanlar mlin . 
goruş çok ıyı ı~ı .. ~!va alanının sın<ia düşmanın 8 tayyaresi dü • hasıran bu fabrikalara tevcih edil 
batı kı!.ısındı~lu buyuk hangar - şiırülmüş ve hava alanlannda 52 miş ve bizzat Parıs şehrine hiç. 
lara muteaddıt .b~mbalar tam ola tavyaresi tahrip edilmiştir. o gün bir bomba atılmamıştır. Hava ta
ra~ isabet etmıştir. -~~balann tCJpyckiın 60 Alman tayyaresi tah arruzunun iki ~atten az bir müd 
infılakından sonra huyu~ yan • rip olunmuştur. Bizim kayıplan- det devam etmış olmasına ve bu 
g:ınlar çıkmıştır. Yerde kulliyetU mızı 11 tayyaredir. iş için kullanılan hava teşekkülü 

128' Sonu Sa: 2; su: ı l:ffJ" Sonu Sa: 2; su: 5 1 nün fevkalade büyük olmaması-
_l l'ifr Sonu Sa: 2; Sü: 9 

lngilb tayyareleri tara{ındnn şiddftle bomltardıman edilen Renaulf fa\rilrulndan bir priinilf 

• 

Çocuğunuzu Melrtebe Gönderlrlren lir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alınm. ÇDnkD bu Anafldopedl on• mektep kitabı kadar ve bel~ 

ond•• ah• dyede lbfmdır. 

Fiyatı Yedi Liradır. 

Donanmaya Mensup 
Harp GemileriToulon 
liman1nda Toplandı 

IUünM U.q.:eJıtWı,j 
lstanbulun Beklediği Ziyafet 
REFiK 
HALiD 
KARAY 

Hindi dolması, nemse böreği, saray baklava• 
sı değil... Bahsetmek istedığım ziyafet, ea.. 

kilerin kullandıkları tabirle bir ruh gıduwbr. 
musiki zıyafetidir. Ankarada Fidelıo ile Madame 
Butterfly'nin oynandığını bıliyoruz: Yuksek mu. 
zikten anlayan vatandaşlar ve ecnebiler bunlan 

uvduler; radyoda da - parazıt ara verdikçe - beş, on nağme i§lt. 
medik değil! Fakat koca İstanbul ıçin bu kadarı yetişir mi? Bin. 
lerce kışi şu yol, otel pahalılığı ve taşıt darlığı arasında Ankara 
lıteferini goze alabilır? Ejer buyük bir güçlük yahut imkansızlık 
yoksa tiyatro mevsımi geçmeden - masrafı çıkaracağına ve emeğı 
önliyeceğine şüphe etmcdığimiz birkaç oy~ vermek ıçin - şeh
rimize bir "turne,, yapılamaz mı? 

Bu isteği öne sürerken musikiye dokunan bir kısaltı yapaca. 
ğım. lleri mılletlerde iki türlü musiki vardır: Halk ve ınılletler 
arası musikısi ... Bizde ise üç türlu: Halit, daha doğriısu köylu 
musikısi, divan musikısi ve milletler arası musıkısi! Bırincisı 
çokJuğun, köylerın elindedir; her yerde olduğu gibi bir taknr 
gönül duygulariyle yerli ,vakaların tesırı altında, vucutbulan bı. 
musiki, bildığimiz şekilde, milletle beraber yalnız yurt ıçind 
yaşayıp gıdecektir .. · Eğer Rus musikisinın yaptığı gıbı o mil• 
nağmele.rım~ teknik iti~ariyle garpli, ruh bakımından yerli, bam 
~aşka bır dunya .°:1usikısine çev!ilemezse! Dıvan musikısine ge 
lınce o, tıpkı aynı ısımdekı edebıyatımız gıbi çok kuvvetlı p.ırça 
lar yaratmış, aynca bütün şark milletlerı musıkısınden daha ile 
riye gitmış, edebiyatta geçemediğımiz Arapla lranlıyı musikıd 
• Bizans tesirinden de faydalanarak - ~k geride b~rakmıştu 
Yalnız bu öyle bir musikidır ki, yine ad.aşa olan edebıyat gib 
maziye mal olmuştur; şimdi, o mektebın yetışt:rclığı aıonükç 
musikı parçalan bir tanzimat edebıyatı kuvvetim bıle gostere 
ınemiştir. Görenek icabı, uzun zaman tiryaki musıkisi olarak ya 
Jayıp kalacağa, fakat bir daha parlamıyacağa benziyor. 

Son yıllarda memleketimiz, milli hav.aları ve.tür.k.üler.i pllk 
lara alarak, kitaplara geçirerek unutulmaktan kurlardı. İ>iva 
uıusıkısmin şaheserlerini de tanhi Jtonserlerle. yaşatmak hiınmf 
tini gösterdi. Ankara konservatuvan ıse milletler uyı musikisı 
ni kurmuıtur. İşte İatanbulun bekledığı, orada açan bu yepyenı 
baharı burada da seyretmek, o çiçekleri burada da koklamak, 0 
nıh gıduına burada da kavu~aktır. Niçin biri yesin, biri bak
ıın? Velev ki, musiki ziyafetinde olsa dahi! 



z 

f.Zavallı bzm korktutu baıına ırel
• kanayan cutlaiım mevhum bir 

le ul&tmak iıtiyerck 111tkwı -
ondan ıonra yürefiııin çarpıntı -

kurtarabilditi kırık k_ ı\ he
le anlatmak iıted fakat &Pmda 

kelime çıkmryorda. 

Söylnene 1 Dec1l. 
Ne 16yliyeyfm beyfendı? 

Söyllyecek hiç bir teJin yok. 1D11? 
.. 
Ben ıenl ba ne aldılnn saman 

e bir de babalık mauli;eti al-
Inm, namaımı benden sorulur. 

pmcli teyzene ne cevap vereyın.ı? 

elik, balaıık ~lıcamütan moraran 
ellerini sözlerine ııötürdU. Naz
uııdalya1t1ıdan kalkmııtı: 

Yazan: lRJ' AN BEHCET 
lerfııf ırörmek için ırid' J"Jr sanıyor -
dum •• 

- Senin için yapılacak ıe1 bc;üm 
emrimden har=ce çıkmamaktı. Benim 
ıribi bu kız evlit sahibi bir b:ıba, ka·
nuıda plçı ile bu karıyı cviııde tala-
maz. 

Fahire dudaklarım 111rcb. 
Ceinllenln ne halde oldafuna b!lmi 

yordu. Genç kız haıta oldapmı ba
hane ederek o müthlı snlr ba'ıraııiy
le oduma kapanchiı saman on. haya 
tında büyük rol OJ'DJ78Jl birinin mev
cudi7etlnden bahletmif ti. 

Fahire ba sözl kocaana açmıı olsa 
leli Numinin matlab ,uı eline ine -
cekti O zaman ahretliiin tqkmlılda
nna mlnl olamadıtı için ba dt reC'e i
taba airacbP halde bir de Cemile i
çiıı kimbllir neler iıitecekti. 

Numl 16ylenlyordu: 

Meslek 
Cemiyetleri 
Birer Birlik Kurmaları 

Kararlaştırıldı 
Ticaret Vekilliii tarafmdan verilen 

bir karara 16re memlekette tetekkül 
etmiş biltüu meslek cemiyetlerinin 
birer birlik kurmaları icap etmekte
dir. Bu bakundan bottın cemiyetlerin 
mevcut birlik talimatnamelerine sere 
vulyeUerf incelenmektedir. Meslek! 
tf!lekkilllerin kuracakları birliklere 
icap ederse hflkömet de paraca YK· 
dunda bulunacak ve bu mOeasesele
rfn randunanlannı arttırabllınelert im 
kAnlan temin olunacakttr. 

BalıkrıJar birUği 

TA.N 

1 
i Merinos Fabrikasının Kayakçı Kolu 1 Ağır lıçller 

SOmer Bank Buna Merinos fabrl- çıkııım bu hafta J'llpmlftır. Rafta ta
kası gençlik kuUlbünde 20 klılden mil Ullni fevkalAde mehtaptan da iatifa
rekkep bir kayakçı kolu tesis edil- de edilmek suretiyle Dete ve HVlnç 
ıniştir. Bu kol azasmuı baftan qaj'I 
bfltün teçhizatı fabrlkan!n mOdilr ve içinde ve Uludatın be1'Q ıdnesiııde 

Talimatnamesi --
Bazı Değiıiklikler 

Yapılacak 
Aifr işçiler hakkında hazırlanan 

talimatnamede ıertUen ban madc!ele
rin iyi anlaırlamaması ve tstanbulun 
bususl vuf1'eti dola1'1Slyle diler vt
lt,yetlerde •örülmlyen aJır is kolları 
bu talimatnamenin ban maddelerblde ı 
detlıikllk yapdmuını icap ettirmiştir. 

Bu hususta ıf5rt!şmek 1lzere dOn sa
bah vl1Ayette vali muavini Ahmet 
Klnık'm baıkanlığmda bir toplantı 
yapılmış ve kimlerin alır ftçl sayıla. 
rak 750 ıram ekmek alması lAznn 
ıeldill 16r0'81rnilştilr. Toplantıda, 
bur ldmlelerin de lüzumsuz yere a
trr ftçl karnesi aldıtt bildirilmiş, bu 
ılbiler hakkında da takibat yapılma
sı kararlaştırılmıştır. Toplantıda veri
len kararlar VekAlete bJldlrllecettlr. 

•.a.ıu 

-
için 

L&zım 

Kira Bedelleri 
Müeyyide 
Mlllf korunma kanuna kira be• 

dellerlnln arttırdmama•rıf, kira 
mukavelelerlnde 1tlt yıb11dald 
klra.,.rın .... tutuım .. nf Amir
dir. Kanunun bu emri de tat. 
blk edllmektedlr. Fakat klraoala• 
rın, bllh- yeni ~ klralamak 
zorunda olanlartn 1111 yılındakl 
konturatlan tetkik ederek o •· 
mankl kira bedellerlnl teeblt ede· 
bllmelerl lmklnı haal olmamak
tadir • 

Kanunun bu maddeel11ln tama. 
mlyle ve hakkiyle tatbikini Mim• 
kUn kılmak l9ln bir kontrol mi• 
eyyld ... ne lhtlya9 vardır. Bu mi• 
eyyldede yeni konturatlanw .... 
terllklerde taadlkl eenaanda eeld 
konturatlarla lcarplapartlm• .. k 
llnde olur. 

Ben ba eviD kapıamdaıı çıkar 
HD de hemen kenltim köye a- - Utanmaz llanl Ne zanwı ıkh 
ınıı ha. Ba nde ben yoksam baımda bir delikanlı ıönem ıa )mı 

vardı. Ona ne yalan ıöylily'1r- dutiinil)'ordum •.• 

Balıkçılar cernfyeti ve esnafı dfln 
Ucaret cX!asmda son bir toplantı yap
mıslardır. Yapılan görüşmelerde Mar
mara balıkçnık mmtaka birlitf adı 
De bir birlik kurubnasma karar ve
rilmiştir. Blrlltın esas nizamnamesini 
hazırlamak ve Ticaret Vekillltf Ue 
temaslarda bulunmak üzere Ankaraya 
bir heyet gönderilecektir. Seçilen he
yet yarından sonra Ankaraya gide
cektir. Şehrimizde lnmılmuş olan Ba
lıkçılar cemiyeti eskisi gibi faaliyeti
ne devam edecektir. 

muhasebecisinin himmetleri ve Sümer geçtrml§tir. Yukarda kafilenin Ulu
Bank'm 2000 Ura 1'&rdmu ile temin dalda iken alınmış fototraflarmı ırö
edilmiştir. Datcılrk kolu Uludala Ok rOyonız. 

Tramvay vatman Ye biletçilerinin 
de vaziyetleri bu toplantıda görüşill
mQftilr. VekAletin talimatına göre 
hareket edileeektir. 

Eler b• mecburiyet konalaNa 
bir bina •hlbl, yeni kontura-. 
notere tudllc ettirirken eekl korı.. 
turatrnı lla tletereoellnden klN• 
yı arttmlıak imkanını bulama. 
BugDn '9111 blyle bir mecburiyet 
yoktur. Veni klraot, •ki klrarını 
mlkdannı llrenmek lgln eeld ki• 
racıyı arayfp bulmak. bu, mDrıt· 
kUn olamuuı ev eahlblnln tekllf 
ettliil kira mlkdarını kabul etmek 
zaruretindedir. Noterfer, yeni 
konturatlan eaklal ile kal'fllqbr
madfkça kira flyatlannın yDlcael
mnlnln anane g99llemlyecektlr. 

1 Fabtre dalırııı ıordu: 
umlnfn nalleri bir bıçkmk l•- - Haıısi kızı? 

Sigortaalar için 
Yeni Talimatname 

Yurdumuza Getirile
cek Yunan Çocukları 

idamları istenen 
iki Suçlu boialayordu. H i '--- anır ...... olacak Fadiif .•• Hal ---o------

Ailamütan hiç bil' fQda yok, baki o, matallah kendi kendine bal
memnan olduju.n cihet ba· mq; fakat hep kabahat sende. Yakalanan, MahkGm 

Olan YurcJuncular 

Stırorta işlerini tanzim ve slgor
tac!1ık yapacaldarin mealeld bir du
rumda bulumnalarmı tflnin için yeni 
bir talimatname bazırlanrn11tır. Bu 
talimatnameye göre, sigortacılık ya
pabilmek için Türk tebaasından bu
lunmak, hükdmetin gösterecetı bir 
bankaya teminat yatırmak, sigortacı
lltı meslek ittihaz etmle olmak, mes
leki teşekkOllerfne girmiş bulunmak, 
ve mesleki kabiliyeti haiz olabilmek 
için bir imtihan geçirmek şarttır. Bu 
günlerde sigortacnar bir toplantı ya
pacaklar ve yeni talimatnameye göre 
teşekkilllerini esaslanllu-acaklardrr. 

Ankara, 4 (TAN) - Yunanlstana 
yiyecek maddeleri götürmekte olan 
Dumlupmar vapunınun 8 - 13 yaşın
daki 1000 Yunan çoculunu memleke
timize getirecetlni yazmışttk. 

Bir kaç ay evvel Tepebasmda Ak
tar apartnnanınm kapıcısı Mehmet V&t 
arkadaıı Haydar, kendi kö7lülerln
den olan Klglli HOseyfnl parası için 
ındOrmilı ve kuyuya atmıtlardt. 

ba belhm ba evde ıelmmı ol- Fahire bir an evvel bahaJrı kapan
dır. Seni artık buf'l\da tutıı.mım. maıım lstedili için kendini müdafaa 
undıiuu sepetini banr'a.. etmeie liizam ırormedl. Billkia ar
diJr, odadan ı;ıktı. Fahire ahret- sallık etmek iıttyerek: 

Yenlkapıda k&nürcO. Mehmet fazla 
fiyatla kömOr sattıtmdan 20 Ura pa
ra cezasma 28 ıran dükkln!nın kapa
tıbnasma. Beılktatta Lazari tuz wr
ırunundan 5 Ura para cezasına 7 gün 
dükkAnını açmamıya, Un satan Be
ya.zrtta tınnet Hasan 25 lira para ce
zasına, seyyar fotoğrafçı Mehmet faz
la fiyatla film satmaktan 5 lira pa-

Mehmet ve Haydarm muhakemesi
ne dün sekizinci alır ceza mahkeme
sinde başlanmqtır. lradar nrarmqtı. Kocaımm bu - Evet, dedi Haklmn .•• Hiç bir 

ede kıza kaffl ba kadar mer- zaman böyle kötülük yapacaiJ batı
ce dawanacatını zannetmi • nma ırelmemiıtL fftat tabUt o ka-

Vapunımuzun, çocuktan bu seferin.. 
de Türklyeye ıetlrmesi için icap eden 
tedbirler alınmq bulunmaktadır. BO
tün formaliteler ikmal edlldllf tak
dirde ıetlrllecek olan bu çocuklann 
bir kısmı İrmlre. bir ktsmı da İıtan
bula yerleştirilecektir. 

Devlet Limanlan 
Umum Müdürlüğü 

Memurlan 
• korkarak: dar kan-etli kf ••• 

Duııqmada suçlular suçlarmı lnUr 
etm.ıeler ve suçu birbirlerine 1i1"1e
mlye çalışmJŞlardır. İddia makuılnı 
lfpl eden Orhan Hamamı, suçluh .. m 
lkiainfn de 450 inci madde mucibince 
ldamlarmı ı.t.emlftlr. 

Ahmet, c1edl. Hak"katen "Fadlie Ba söz Nazmiyi büıbütün çileden 
1111 Terecebiıı? çıkardı. 
lain vermiyeceiim, koncatmı ••• 

e cevap •ermedi, Numi ut· 
catarü 10rda: 

Nçin? 
zaman b6t6n ceıaretlnl topl~dı: 
lenin kararmı milnakap etmek 
ltiylemıyorum. Fakat ... 
Fakat ne? 

Ya hanımefendi! Dedi. Bvfn 1-
bır ahreti iin rezaletine mini 

r1UD. Kısırın kan batımı:za bir 
ıet rlyor. On11 da ıeuı, mu
edip kabul edKtiimı uıme-
1 Sen çddırcbn nu? Bütün 
imin Bnlemen llzım ıelircll. 
~ ,eret·nı de, n~ 

"81111 dltlmnem lbım ırcl"yor. 
alır itabın brııaında genç b

lmanlı: 

Rica eclerhn. Ahmet. ıkdi. Ne 
.ıdetinen benim hatJr mı in 

tösler t37ltiyor111u Ben Fadi
~ bir rezalet için sittiibıi bil

On11 sadece teyzes:ıı!:ı İl 

- Tabiat mi? Biru daha ıayret e- ra ce7.asma ve Hasırcılarda kunıkah
denen Fadile bak Terec:ebln Tabi- veci Letter fazla fiyatla kahve sattıtı 
atlD kaneti haJ"ftD)ar Te Tottfat hQ için mahkemeye vertlmiı ve tevkif e
nıı cfbl yqayanlar tçhacltr Anladın dllm11tlr. 
mı? İçtimai mecburiyetlere btlanan- - -....:.------
lar için tabiat yoktur; cemaat halinde 
.,..a111m aailam rabıtaları vardır. 
Onlara mini olmaia me::buruz ... Böy
le 1&çma llkırdılar istemem Sillllli 
cft; bek. Pıbımı, PD'tllrnı toplamq 
mı? Topladıyu hemen ıimdiden tezi 
yok. KaplJI çıkacakl 

(Ark ı var) 

Fen Fakültesi Talebesinin 
Yeni Kayıtlan 

Yanan fen fakOlteslnin muhtelif 
kollarmda okuyan OnfvenlteUlerin 
kayttlarmın yenilenmesi için mevcut 
talebenin yatıb tıp yurtlarmdakl ve 
yüksek Diretmen okulundaki kayıtla. 
n esas tutulacak, ,.enı ,.azılanlann 

=====-===============-==- ve neharllerin dunımJan mezun ol

7 30 Proınua 
7 11 lllbik (PL) 
7 45 Haberler 
1.00 llOıık (Pl) 
115 B..ta aaatl 

12 30 Procram 
12 ss TOl'lrllel' 
1241 HalMl'let' 
U oo Ttlrlı:lller 
11 00 Proıram 
11 oa Faaıl 

11 45 Ziraat tahlml 
11 55 Danı muııkld 
ı 9.30 Haberler' 
19.45 lııllblk 
ıo.u Jtad70 ıuetaal 
20 45 $arlrıl&t" 
21 00 Konutma 
21 ıs Tarlrilln 

1

21 so Konuıma 
J .45 OrJı.eıtra 
2 SO Halıarlel' 

22.45 Kaparuı 

duktan liselerden, IStretmenlerln hu
sus! not defterlerinden ötrenllecektlr 
Bu husustaki çalflmalara başlanmq~ 
br. 

llkbaharm İlk Müjdecisi 
Göründü 

İlkbaharm ilk müjdecisi olan kı
zılcık ve acıbadem alaclan çfçekJen
mf)o9 be1IMn1flardır Havatarm btr 
iki glln tllkça geçmesi bası &taçlara 
su yürümesini neticelendirditinden 
yaprak tomurcukları açılmaktadır. 

PA SifiK HARBi 

Konservatuarın 6 ıncı 
Tarihi Konseri 

Konservatuvarm 8 mcı tarihi kon
seri evvelki gece verllmlftlr. Evvell 
büyük Itrtden 20-25 sene önce ıeten 
meşhur Hafız Post'Un bir iki eseri, 
19nra da sırasiyle Tab'ı Mustafa efen.. 
dl, Benli Hasan Ata, Mustafa Cavut 
~ Ebubekir Alanın Sf'Çilmlş earkı· 
lanndan bir kaç! çalmm11tır. BOtün 
e1erler bil:Jilk bir muvaffakQ'etle ça
lmmrş ve ılddetle alkqlanınlfbr. 

Karısını Ölümle Tehdit 
Eden Koca 

G:alalotlunda oturan CelAl kansı
nı ölümle tehdit ettlli için mahkeme.. 
ye verilmiştlr.Aall1'e OçOncO ceza mah 
kemesi suçluyu 1 sene 4 ay hapse mah 
kdm etmlttfr. - - - -

Altın Fiyatlan 
Dün atın otus dört liradan ve bir 

ırram kOlçe altın 485 kunıştan sa
mmıştır •• 

İstanbula nakledilecek çocuklar, 
ıimdilik Yedikule Balıklı h&1tahane
cıinde misafir edileceklerdir. 

rKOÇCK HABERLER 1 
+ PETROL 111 - Patnl ofbl •ldOrl 

Ta!U Alıltaradan 4am.9tttr. la .. mldllrlOICI 
ne lallrOmeta 411'elrtiff 4altUhııle " llıılJ'aca sera petnl ftrllec:elrtil'. 

• NAKLiYATI KOLAYLAITIRlıılAX 
IÇTII - •-leketlmbılea Bulcar lhaanlan 
,.oıu.ıa """'"" daderiJacelı •• unt ,.ol· larla ıatlnllecak mallann ,.oUanla lıek'-
ıne.ı lcln Butıar trenlerinin tarifelerini takip 
"' ona dre H•lrb'at ve nalıll,.att idare atmelr 
llaare Doıııca Linn lit -l'lreainde bit' blln 
ıcılmtftll' * ALTIN SAAT RJRIIZl - labılrab 
H'ajjri Parleklra:rıı 4tın aalıah HUH)'fa latnlade 
fetrab bir ttlccat'111 altnt ıaatlal calmıı Hay. 
rl tnlkif e41lmlttlr. * TARiHi TSMIILLER - lehlr Tb>at• 
ro111Dun t&t"ihl tb'atto matinaleri ahan .,.. 
t0mm4a bltecelıtlr. Son olarak Alı4Clllıalı Hl· 
ıalt Tarhınm labrt•b•t •• Namılı K-U. 
Vatan plJ'eılerl tnnıll edilecektir. 

t TALEBE KANTiNi - Ualftf91te tala 
be ll'liti puan••• sana bir toplutı ...... 
n rb'uet dlnnına ftrlları tekllftet' blceJeaa. 
eelrtlra Bu telı:ıın... ara .. ada Onh enhelllanı 
ı-ıa " rıcu .-aır •enbUecek 1tı. lıatltlll 
acrlmeu 4a 1t.ı-aktadll'. 

• DDIKOY 08KUDAJt ~y 
LAlU - Kadrlı6J' - UılrOdar tnmvı,.Jann· 
da, eehriaıbde oldutu ılbl tek bilet ıletamlnJn 
tatblJı edllratai etrafında ••prlan tetkikler '°" 
ııa ermlı " bu llıtemln tatbikine balıla ol· 
ma4ıft aatlcedaa nnhaıftll'. 

Duruşma ıahitlerln celbi için ba1-
ka güne bD'akılmJittr. 

Erkek Okulları V 0Je1bol 
Maçtan etlcelerl 

Don Be,.oflu HalkHi Jlmnaatlk aalonuada 
••pdaa Erir.. Okaftan Vole,,bol maclan ne 
tlceolnde P.rtnnfnt L. - Er. Ot. Ollnahnıa. 
HaJ'riJ'• L. Ytlce Ullıe Llıealne, Kabata, 
L. - B6lıe aanat okuluna. Galatuara7 Llae
ıl de lpk LiıHbıe ..... plm.itl .... lr. 

Gönüllü Hasta Bakıcıları 
Davet 

Ankara, 4 (TAN) - Devlet JliBaa.ı 
lan işletme umum mildürlOIO memUI 
larmtn tayin, tebdil vesairesi haklan.. 
dald nizamnameye bir muvatkal 
madde eklenmiştir. 

Bu maddeye nazaran, devlet Uman; 
lan işletme umum müdürlotflne, fev• 
kalAde hallerin devamı milddetlnce 
yaş ka,.dı ile muka1'Yet olmakaızm 
memur tayin olunacak ve taJfa ah .. 
nabllecektir. 

Bisküi • lmalcitı 
Blaküvi fabrikatörlerinin yaptıkla

n müracaat üzerine bflkQmet bazl 
htanltul Vardna IHanlar Cemil'ld Merlre- tedbi 1 la ktır Bu fab-"·alara lh sinden: Onamoac!elıl c11mneal ıtıntı ıaat t s te r er a ca • CIA -

Bmni6utı Halknindı GönOlltl Haıtabalactla tlyaç nlsbetlnde UD verilmesi dQlilnül 
mnıırm Hnlfllralan ••lrtılacalıtrr Hut•INı· mektedir Bu maksatla bir lıcDo un. 
ırrcrtann tlnade hull' bulunmalan. dan ne inlkdar blakOvi ve p&tl bGr 

iki Ağır Yaralama 
Arifin idare ettili 2871 numaralt 

taksi dün Galata köprüsünde Naime 
luninde bir kadma carpmqtır. Naime 
atır surette 7aralanmıstır. '* Yahyanın idare ettltf (Harbiye. 
Aksaray) tTamvayı dün LAielide Meb 
rure isminde bir kıza çarpmıetJr. 
Mebrure atır surette yaralanmıştır. 

cinsinden çocuklara mahsus madde
ler yapılabilecett fncelenmeldedlr. ----
Yeni Kabil Büyük Elcfmlz 
Ankara, 4 (TAN) - Aç!k bulunan 

KAbil bOyllk elçilllfne, llarlcl;ye Ve
kAletf hukuk mtJııavfrltlf vutfetıfnl 
görmekte olan birinci smıf orta e1çl 
Kemal Köprülünün tayini yübek tas. 
dikten çtkmqtır. 

Cripss'in Yeni Parise Bir Hava Pasifik Harbi Bitiyor 
H•BERlE.A kliT Bastan 1 incide Bir Nutku e- Bastarı 1 ıncıde Akını ~ Bastan 1 

incide 

Divanı l 
Eski Hava Nazırı 

Tütünlerimiz 
Bütün Avrupada 
Rağbet Fazlalaştı 

zinden çekilmiye ve Hindistan 
tavya deniz muharebeleri neticesinde ~ Baştan 1 incide Alman reamı tebUği . ~ Baştarı 1 incide yoluyla yapılan nakliyatı bqka 

!:!ı~ ~ar;,~eıı::en = h= mışlardır. Onlar kuvvetli, azimli Fl'ılin, 4 (A.A·) - Alman teb na rağmen akın neUcelerınin iyi yollara çevumiye mecbur olacak 
takviye etmek ve bOcum malzemesini ve dayanıklı bulunuyorlar. liğı: Sivastopol muhasara ~yhe- olduğu samlmaktadır. !ardır. 
artttrmak imkAnını vermektedir. Sir Strafford Cripps, harpten sintl•• Alman mevzilerini delme. Almanların Renault fabrika • Bu itibarla Pasifik harbini kay 

D!Jer taraftan To1Qoo, Borneo'nun umumi olarak bahsederek şöyle ye t.eşebbüs eden Sovyet kuvv~t- lannı ne maksatla kullandıklan betmek müttefikler için hayli 
tamamı,.ıe Japon kontrolfl altmda bu- demiştir: leri çevrilmiş ve imha edilmıştır. malUın oldufuna göre, bu hava ağır netıceler doğuracaktır. Uzun 

Sorguya Çekildi 
4 (AA.) - Celse, biltüıı suc
hazır bulundufu halde açıl
Duruşma eski hava nazırı Guy 
bre'ln ııorguauna tahııfs edil

Suçlu, 1938 de nazır oldutu 
Fr nsız hava kuvvetlerinin pek 
ldulu lddi iyle mOdafaasma 

ve 1938 SonkAnununda aJır, 
ft hafif bomba tayyarelerinden 
irinin buhmmadrtı bir zamanda 

m.a1n1Mla serı halinde imal edilmek.. 
oldutııınu söylemiş ve Framanln 

500 av tayyaresine sahip bu
ıaıdutuıım llerl silrmQftür. 

nuır, 1938 dan 1938 e kadar 
781 ta1'J"&re lmıarlanc:blım, bu-

Almaııyanm bir aylık tmalltma 
oldutunu, ve !Bmarlanan tay• 

Mlııırdıım ancak 83 tanesinin fabrf., 
cıkblmı IG;ylemiJ, tendisi-

pnel kurmayın emirlerini 7eri
etlrdilfnl, hatanm teJm.ikçilerde 

lalııım ileri sQrmu,tür. 

anlar Süveyı'i 
lombalach 

4 ( A.A.) - '"TeblfJ": Mal
mubtellf taarruzlar yaptlnuıtır. 

anında Alman tayyareleri 
an 1mıvu&1lne tçı llabetler 

'*bnisler ve mOte kiben dumUl 
yükseldlJini 16rm0şler-

Ankara, 4 (TAN) - B r aç ıin
denberl ıehrimizde bulıın rı Almanya
nın Reentuıa tütün tirlı:eti umum rr.lt
dlirü Wenkel Ticaret V•klleti ve di
ler alllı:ah dairelerle t"!JD&llarda bu
lunduktan IODr& İstanbala MT~ket et 
miıttr. Haber verildiiine ıörc mil 
dür ba temaslardan muı~t n.:tic~1e" 
alımı ve b1I münasebetle bazı -nall Te 
iktisadi ıörfilmeler de ya!tanıtıt Öl 
r•clilime söre bltün ~YJ'11~da ti
tilnlerlmlze kartı tıtek rtnuıtır 

Evvelce Amer ka ve diier den"z a
pn memleketlerden bir bum titan 
ihtiyacını temin eden Avrupa lat&11 
bucün bütün ihtiyacım yalnız :Ll
kanlar ve Türkiyeden kapatmak zo 
randa kalllllftır. 

Diier taraftan Yananlıtan. .-elce 
lıtihaal ettlli 70 milyoa kilo tiitilD :re 
rine b1I sene yalnız 8 milyon lrilo tfl
ttin elde edebilm ıtır. 

lundutunu haber veriyor. Sumatrada . . Düşman kanlı zayiata uğramış. akınının Rus müttefiklere maddi müddet Çinlilere yardun mÜJD • 
Japon kıtalan, Palembang'm 210 ki- Bütün gayretlerin tam olarak se- tır. g 400 esir abnmış. 16 :ı&rhh bir yardım olduju ümidi izhar e- kün olmıyacaktır. Şimdıye kadar 
lometre dolu sfınalindeltl Muara-Bun.. ferber edilmesi ve bu seferberlilln en araba. müteaddit mitralvözler dilmektedir. Çine ve Sovyetlere gönclerllen 
go•y varmJŞlardrr elverltll bir tarzda tatbiki prtJ7le . 7 • 

Vaziget valİlm aayrlıgor zafer, endüstrisinde ve sllAhlt kuvvet- ve mayın atıcı toplar zaptotun. 600 ölü 1000 garalı tt:mt harp sanayı mamulitı tim • 
terinde en çok insan bulunan ve en muştur. ' diden sonra yalnız Hindistamn 

kast~=~~:;! (Ai!~~~?· :.OV: iyi teçhu edllınlt olan miJletler ıru- Donetz çevresınde düşman bot ye- Vichy 4 (A.A.) - lnc!l a b va kendi müdafaasında ku11anıJacak 
muhabiri yazıyor: Cavadaki dunım, punundur. re hücumlarını tekrarlamıştır, Bu ta- kanetJerlnln dOn cece Pllriı bal yo- tır. 
felAketli teltkkl edilmektedir. Cava Amerika, Sovyetler birlitt ve Cin, arnız esnasında dal avcdart. aırbb ıana yaptıfı akın aonanda inanca za Hülisa Pasifikte Japon hAld • 
deniıinde mObim Japon filoları ıö- İnıriltere ve dominyonlan ile birlikte, kuvvetler ve tayyareciler sıkı flblrlill yiat blllnçosunan 1000 den fub yarab m.işeü her bakımdan müttefik • 
rülmü.ıtır. Ve müdafilerin. deniz kuv. dilnyan!n bu bakundan en kuvvetli yaparak dÜflllanm ııilvarl kıt&lım yok ve 600 öJU olcluta s6vlenm,.ktedir ler acı bır dbiyet olmut-
vetlerinln utradıklan alır kayıplar- ve kudretli ırrupudur. etml.tlerdlr. Zırhlı arabalartmız geri Sevr mflJI ponelen fabrUca11 ile Ro- t 
dan 10nra ellerinde iatilA filosuna ta- Sir Strafford Cripps, Japon kay. çekilen dÜflllana hilcum ederek atır din müzeli ciddi haura alrsmıttır. * * * 
arnız l('ln ancak hava kuvvetleri kal- naklarmln milttefık kaynaklanyle kı zayiat verdlrmltlerdir. 200 den fazla bina harap olmu,tur. ıu vazıyet karpsuıda mil.tte 

mıştır. Bilhusa av tayyareleri yoktur. r,~~mıyacatmı söylemit ve demiş- Merkez ve sima! k•unlerinln muh- Mllli matem günü fiklerin derhal haUtne mec 
• telif yerlerinde dilşmanm yaptılı ta- bur oldukları mesele fUdur: 

Tokyo, 4 (AA.) - DNB: Wavell'fn • Rus müttefiklerimiz tam bir ga;yret arruzlar neticesiz kalrnııtn'. Burada Vichy 4 (A.A.) - Qeceniıı ilk a- İngiliz ve Amerikan harp la • 
tekrar HindUtana "a-1-aıt k-fiye_ ld ·-'• bir Alnı ta -ft .. •mda tam .ı.-anla harp .. ,...._ " ... ..... ~,, sarfedl)-orlar ve bU toplu bir ha e mev...... an arruzıı ~ atlerinde Pari9 bllnHyosa bomb.ırdnna nayıı ranuuu _.. 
tinin Tokyo mahfillerinde uyandıraııı kullanılan "ayretln bOyük neticeleri- dÜIIJlan iııal ettlli yerlerden atdmft· nmdan haberdar edilen Maıeı•l Pe- leri ... ı.. .. .._.ya ı.. .... l .. -·..._ l'akat 
intiba, İnırfltere ile Birleıfk Amerika- .. t ..-.w~ ~-
nın Felemenk Hlndlstanmı muhafaza nf drilyoruz. Rualar mOttefiklertne ır. taln, İncfllz tayyarelerimn mtitemııdl bu malzemeyi kullanmak için kul 
etmN hususunda Omltleri kalmadıtT l(lzel bir 6nıek oldular. Bu tam PY- Kı .. atılan Alman onlıuıu bticamlan, ölU Ye yaralılıı.ım aayııı ve lamlabilecek yerlere aevketmek 
yolundadır. retln ISmetine zafere kadar u"llm. -r- haurın ehemmiyeti haki: nda tf'l foa Jizımdır. Halbuki bu giditJe bü-

Onlar da muvattakıyetslzllklere ut- Moakova, 4 (A.A.) - 16 m"'ı Al- la maJGmat alım•hr. Devlet ıeiai, a- tün yollar kapanır. Çine ve Sov-
PAS/F/K"l'E radUar. Merhametsiz düf1rlan onlarm man ordunnan lmfatılchfı t.ölırcde -..:1--1. 

Hi eli M 1 da bO:Jilk bölgelerini tıt1ll etti. l'a- tiddetli fırtınalara raimen blrUlderi- mamf infiali celbeden ve ınlllf bır fe- yetlere malzeme ıö~ n IStan ese 8- kat uıa cesaretlerini kaybetmediler. mis baıkmlanm devam ettlnniı ve !illet mabl"tınl alan be alçakça 111• mümkun olmana, İnjillz ve A· 
Vqlngton, 4 (A.A.) - Bahr11'e na- tali ..... bani '- ..... •e rik harp .. u ... ı... -~·· e de G• 1 ki Durumlan gOçleştllf ve naziklettfli bet köyü ıeri atmııtn Almanlar n maaam ..ur arı o .. n er"',.;a ... me an aana3 &M&U& ~ • 

sın Iİll! Ü er zırhlı teblili: Gilbert batısında cere- nisbette çetin 1&v·-1ar ve nihay.t ---'len Jatalanna ta-·elerle crsak kacbıı ltÇi allelerl ininde eleaı ve • dıjı harp malzenlesl nerede ve 
'S yan eden IOft deniz hareketleri esna- _... ,,.., .... " ,,_ t hı ..an-ktetlr 

~ Bastan 1 incide smda bir tanare ıembinden, kruva- itler detlttl ve muvaffaktyetlerinln ve hattl takviye kanetll'!li ı:mderl- ırap _._... nasıl kuUandacaktır! 
Bu suretle, fnılltere ile Hindistan z6rlerden ve torpido muhrtplerfnden rnüklfatlarmı ırördüler. Hltler'in ye- yorlar. Bu çember clttlkçe claıabynr Maretal, bombardıman kurb:uılan- Amerika erklmharblye reisi 

ııruındakl mOnuebetler umuınl me- mıOr8kep Pasifik filosu denu kuvvet nflmezllll masalını Timoçenko, Roa- •• Sov7et tetelıldilleri han nakliyatı- nın ıömillmeleri ctınilniln milli m.ıtem Marshal bu koıııre;ye gönderdJli 
ae1esf tnırllterenin Rindiıtanm müda- lert her biri 9 tayyarellk iki teşekkül totta ve kahnman Rus kıtalar! da na mini oluyor. ctlail olmaaına karar vermifdr. bir muhtıra ile bu suale cevap 
faastnda bir mesuliyet kabul etmiı halinde uçan dOemanm 18 atrr bomba Moskova cephesinde yıkb. r - ,1_ L- ı-~- u veriyor: 
bulunman ve bu mesull)'etin tam tayyaresi tarafından hOcuma uıra- Şimdi dilnyaJ1 tecavOzderı ve fa- uenn1gral cepm:ı ftUC' uı.r Almanlar bir ltıbrUcaıJa JOIB "l'abrikalanmızm 7.u,tlrdlll Jwp 

__ .ıstınrten kurtarmak için hepimiz bir- .. '--- ı:ı ___ ,, .t-L- -~"'~l 
harbin ortumda tehlikesizce birden- m...... ROeumlal' tkbıdf OstO ve tak- ıe.mff bulunuyorus. Zaferden 10nra, nunun unıen& unnu ..... , t1111,,,,,-e iıunarıa-,lar malzemesini ambarlara depo edip 
bire devredilememesi dola1'J81y1e, ka· rfben 78!'DDIU' 1Ut fasıla De yapıl.. pulatmatta mana ;yoktur. llarbt do,.. 
rışdı: bir rnahl,.et •5stermektedir. mqtır. Japon tefekkOllerl. tayyare ıe- bütOn diln1'a milletleri için daha .... Stokhobn, 4 (A.A.) - Reıuter· Mos- man topraklarma &6tQrmek ft ta-

İngllterenln RJndlstana karşı hare- mhnlze mensup avc!lann ve gemileri- detlt, daha rahat ve daha iyi bir ıe- kovadan ıelen teıarafiara •öre, bava Lorıdra. 4 (A.A.) - F•auadai arrusa seçmek lhıınchr ve bumm •-
ket hattı, Hlndiatanla mOnaaebetle- mlzde'ld tayyare karsı 'koyma toplan- lecek temin edecek ve adalete ve be- yolu ile Lenlncrat cephesine ıısnderl- Renaalt fabrikalarına npılu akm - manı ıelmlttlr •• 

ra ........ ,.e dayanacak •eni dOn ..... m len bir Alman tamenl Ruslar tarafın elan bableden bir han aaba•• "'--1-- İn rinde 1nı•1-- ve milsavatsızlık ai1'B· nm sıkı ve sfddetll ateşiyle kartılan- uc:n.. " • .,, ... ' • ......_ ve Amerikan erklnı-
...,.. - tık kurulusunda a1'ftf kahramanlıkla be- dan imha edilmı,tlr. Rualar bu cep. t ki: 

Mtinln ,erine bir ftblrlill 117...U m'9.ır. tefekldlle dahil d(lJman raber kalalan. bede IOD lkl ıoı. zarfında 2000 Al- harbı bu kanaate gelmifler 
ko;ymak arzusu ile hülha edileb Ur. ta1'1'8!'elerlnden ;yalnm 1 tanesi tay- man 61dGnnOfler, 14 ma.tahkem mev '11111ltere, Franlada Ahnaaılar ıehl- se, i 191 Sovyet 
l'akat eter Hindistan hakkında ekse- J'llre temlsi Ozertndm botnbalaıfnı ld ve blıı:ot malnme aJmqlardır ne çaJJt8D fabrilralar bal11nflatu lwbU Rusya edebihlÜJ olmak 
rl7eti ile akalltyeti aras!nda bir an- atabDecet~ bir dunıma lfrmek lmkl- lltfrak eden 18 dQpnan bombardıman 9ov1et kuvvetleri, Stara7a. R~- alınına orumnı bombardıman. edıle.· için Avrupaya uker 
~a zemini bulmak güçlOklerf arzu nını bulabllmlslerdir. Gemi, yıldınm ta;yyareslnden ıe 11 dlletJrUlmOftilr. da 18 neı Alman ordusu mevdlerlne c:ellni Frmws IKilerlnr bıllctirtT'llttı ,. tır. l"'i;, .. ı..n ın.a..-. 
edilen anlapnll!JI ıreciktirmekte denm sürati,.le manevra yaparak bOtGn ::ı Ba f brilıa1ar Alman ..._., 7 ..,....-. .. u.a.utı: 
ederse, bunun m81Ul yeti lnsilttıre1'e bombalardan sakmmqtır. Bu ırupun BIRMANYADA: derlnlflhie ırfrfl]er yapmütachrlar. a ya • çah- barda mal16p edilir 
r el olmıyacaktlr, başında bulunan bomba tayyare9f. Bil cevrede çember altma alman llJ"Ol'Cla. Ve umlclrima 16re ba mut. ve bütün yollar kapamna. mdt· 

ta • 88 000 Abnandan ;yalııls eo 000 ı kal- ,...,.. 20SI 11çalı ıamarlanmı.ıı fikl h ı-.ı·'-lan '----la 
Berltnln mütaliaına göre 7Pl'9 •emblnin güvertesine aaldtr- Londra, 4 ( A.A.) - Blrma~adan • a.-"''_.._ takriben ioo k dar 1·u ,. •--- -·LL--- te er azır-.ua ve llllAU' 

tnafa tefebbils etmq ile de hedefe alman IOll haberlere atb'e .Japonlu m • ~- a ag .ta&mfUI - IU&RllU makta Olduklan harp m•)Mmaf 
Berlln, 4 (A.A.) - Yan r~ bir 100 metreden daha u bir me..tede Peıu'Je dolnı llslen\ettedtrler. Ve Abnan laırmq eubQı ftrdlr. L.::--•- _ _, __ L.Ja~ı ni kullınacak saha bulamıyacü. 

bJ'D8ktan blldlrWyor: Milliyetı;a Hint bulundulu mada tanen tarp toT- Q'DI zamanda he Jnfimale hem de ee- RUIÇ'......,. •NWJ .,......._.. lardır 
ıefi tarafından netreclilen hitabe, Rint ma toplannin tlddetll atett71e dtlttl- nuba dolru hareketler eaumda Stt- -·---..... ----
milletinin tııcfllz menfeatlerl hesabi rOlına,tar. taDl"r bir eok noktada ~. Lolu!ra 4 CA.A,) - Din s-=e insi Amiral Darlan, ftalJU 
na aiWılandmlmaa imklnma dair tk1nc1 btk:mn .nasında dtllmaa -.. Teyit edDmlyen but haberler, ball 'Us bna lnrnetlerine tfteıtlaP tana· n .. 
bellenen hll~ da ~Janııtır Eler tekOlOne clüll tanarelard• ,.. il karpıalıtlardan .. IOYIUllculuk ha- BerllD 4 (A.A.) - Ptlhrer, "BllJD- reler· ldlarııhont •e Gntleeaa• b- Seflri e Goriifti 
Hint milleti ıercekten fqiltere ta- bomba tanartll, bombalarım atm17& reketlerlnclen bahae;ylemettadlr. Bu ICral,, ffbnbtde bqro18 01'ftQ'IUI Otto mtnclelrf Alman nrhlılarınra Bru\ten Parla 4 (AA) - Amini o.ııu. 
rafmdan ılJlblandınlacalı: olana Hint müsatt bir duruma ıtrebllmlslerdlr. bad.__ ~ bir neticesi ıfbt Cebllhr'I clwlet ütlrl tayin etwmttir. unldıktan 80llra aıimnul olchakl&n cllba 611eden ra tıaı,,_ 1"iJ'ilk .ı-
ltler llflriyetlerini lncil"slere kartı Bu defa dOşman bombalar!, tayyare ırf\:ı:ilkmektedir. Londradaki kanaate Giebhelı, bu ftlml "Mlllettn fthlrl,. eti- Klel'e ve Vilhelmab&Ten'• bkum f't· ellb'le uun &,. ı&riltmds 
müdafaa edecekler ve ııillhlaruıı J'l· ıemlslnln birinci hücwpdaklne naza- cöre, bu hadiselerin tn,ıllz aleyhtarı re narflancbnnaktadır. Filmin uhne miılerdir. İncfllz bomba tayyareleri- BatyelriJ mvetU btr lhtl• 
pon)ara karp ula kall81JDJyat'aklar- ran daha J'llkmma do,ııiıOş ise de :rf- bir tezahOr mahiyeti bulundutunu ,,..., Vett Harlan •Aım.n film ,.mtl- nln Klel'e latlate :raptıklan ıec:e ınale ıarı V ch;,'7e dö cet• 
dlr. ne hiçbir isabet olmam11tır. Hücuma sanmak için hiç bir sebep yoktur. p,, ile müWatlandınnı.,tr hücumJannın b1I 6ctinctiıadtir tfr 
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Yeni 

Şark Harbi 
Bir Safhada 
Yazan~ M. ANTEN 

cavamıı Japon kuvvetleri tarafın-
dan :lstiliiya başlanması ile ye

m bir safhaya giren uzak şark harbi 
ayni zamanda dördüncü aytna basmış 
oluyor. Amerikan ve İngiliz deniz 
kuvvetlerinin ağrr kayıplarından son
ra deniz hAklroiyetinl kaybeden, e
sasen kara ve hava kuvvetleri bakım
larından Japonlardan zayıf bir vazi
;yette olan müttefiklerin uzak şarkta
ki taktikleri. zaman kazanmak ve düş 
mam yıpratmak ve ayni zamanda bü
yı.ıg kuvvetleri ve çok mikdarda harp 
malzemesini harekete geçirmek im
kantnı kazanınca cenubu garbi Pasi
fikte mtlstakbel taarruzlar için bazı 
istinat noktalarım muhafaza etmek 
hedefleriyle hülasa edilebilir. Bunla
ra. Japonların işgal ettikleri memle
ketlerin ham maddelerinden ve sı
nat tesisatından istifade ettirmemeyi 
de ilave edebiliriz. 

Japonlar Cavayx tamamen işgale 
muvaffak oldukları takdirde, mütte
fikler için istinat noktası olmak üze
re yalntz Avustralya ve en nihayet 
Yeni ZelAnda kalıyor. Japonların, di
ğer adalarda yaptıkları gıöi bütün 
Cavanm işgali için vakit kaybetmek 
ve kuvvetlerini yıpratmak istemiye
cekleri ve Surabaya, Batavya gibi 
bazı mühim stratejik noktalan ve 
hava meydanlarmt işgal ettikten son
ra Avustralyada daha fazla kuvvet
lenmelerine imkAn vermemek için 
A vustralyanın istiUsma da derhal 
başlıyacaklan tahmin olunabilir. 

Üc; Mühim Nokta: 
Japonyanm bu ilk üç ayda kazandı

ğı büyük muvaffakıyetlere rağmen, 

birbirlerinden binlerce kilometre u
zakta bulunan Çin, Hindistan, Avus
tralya cephelerini beslemek, idare et
mek hususunda y-enilmesi gittikçe 
zorlaşan bir çok güçlükler karştsm
da bulunduğu da muhakkaktrr Bun
ların başında, harpten evvel 6 mil
yon ton olarak tahmhı edilen Japon 
nakliye gemilerinin bu çok dağınık ve 
geniş harp cephelerinin ihtiyaçlarını 
karşrtamıya kati gelmemesi meselesi 
vardtr. Amerikan mütehassısların he
saplanna göre, Japonlar, bugüne ka
dar nakliye gemilerinin % 20 sini 
kaybetmişlerdir. Harp cepheleri ge
nişledikçe ve çoğaldık~ bu kayıpları 
da şüphvsiz ~:ı:tacaktJl.". 

Japonya için ikinci büyük zorluk, 
uzun bir harbe devam için muhtaç ol
duğu ham maddeleri eline geçireme.. 
rnekten ileri geliyor. Geçenlerde be
yanatta bulunan Avustralya harbiye 
rıezırf: Durumun nazik olduğunu, fa
kat ümitsizliğe düşm.i~ sebep olma
dığmt. uzun bir münakale yolunun u
cunda bulunan Japonların boş yere 
yiyecek maddeleri ve petrol aradıkla_ 
nnı, fakat dumanlan tüten yığınlar 
arasbıda aç bulunduklarını söylemiş
tir. FiThakika senede 6 milyon ton 
petrol veren Sumatra adasında 30 
kilometre sahada bütün fabrikalar ve 
ı>etrol teslsatr halA yanmaktadır E
ııasen Holandal!lar 1938 den itib

0

aren 
adalardaki bütün petrol tesisatını, 
fabrikalan, depolan zaruret halinde 
tahrip etmek için tertibat almıya baş
lamtşlardır. Japonlar, tahribat yapan 
beyazlan ölümle tehdit etikleri hal
de bunun önüne geçememişlerdir. 

Japonya için, yayıldığı ve yıpran
thğı nisbette büyüyen üçüncü bir teh
like de, uzak şarktaki Sovyet kuv
'\J'etleridiT. Japonyanm en çok bundan 
endişelendiği hissedilmektedir Man
~o'nun kuruluşunun 10 u~cu yıl
dônümü münasebetiyle beyanatta bu
lıman başvekil: Lüzumu halitı.de şimal 
hududunun müdafaast hususunda 
1.fançukuoya düşen vazifenin ehem
b:ıiyetine işaret etmiştir. 

Sot-yetlerin uzak şarktaki hava 
kunetıeri Aımerikadan gönderilıen 
tayyarelerle esas) bir surette takvi
)'e edildiği takc" rde, Japon adaları 
büymc bir ha tehlikesi karşısında 
kalabilir. So' etlerin uzak şarkta en 
büyak deniz ve hava üssü olan Vla
<lkıostok ile Japon adalan arasında 
ftbc2* ,.ooi sekiz yüz kilometrelik bir 
tneşafe bulunduğunu hatrrlamak lıi
~. Burada ve bu civardaki diğer 
b<ma 6slerinden istifade edecek olan 
Sovyet tayyareleri Japon adalıırtna 
ltarp çok müessir taarruzlarda bulu
~le!'. Bu taarruzlar, Amerika 
bava laıv9etleriyle beraber de yapı
labinr. Japon adalanndan takriben 
aooo kilometre mesafedeki Amerikan 
bava üssü Dutch Harbour'dan kalkan 
~ menzilli Amerikan bombardı
blan tayyareleri, VlAdivostok ve ci
\rar 'ilslerden kalkacak olan Sovyet av 
'tayyarelerinin himayesinde faaliyet
te bulunabiUrler. Bundan başka Sov
l'etler, müttefikleri olan Mogolistan 
halk cümhuriyetinden de yardnn gö
!'eceklerdir. -------, 
PERi 
???? • • • • ,, _____ _ 
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( ASKER 1 ~~.~.!..! .. ~.! .. ) 
İlmen Gölu Cenubunda 

Sovyet Taarruzu 
i lkbaharda Alman taarruzunun daha ziyade Do.netz 

istikametinde yapılması beklendiği halde Sovyeler 

ni.çiıı şimalde tazyiki arttırıyorlar? 
5 ovyet tebıiğlenne 

göre, İlI11en go-
lünün cenubundaki 

r - Yazan -~ 

ziraat sefcrberliğı hazırlıkları 

devam etmektedır. Havaların 
:yağışsız günlerinden is~ifade C'..ierek 
topraklarını mümkün olduğu kadar 
işlemeie muvaffak olanlar ekim za
manına kadar İşlerini tam olıınk bi. 
tire bileceklerdir 

r Yazan: "\ 
1 Lutfi Arif KENBER 1 

tl k l Rus taarru:..u yavaş 
ya arını arşı aştrrarsk miivne _ yava, !nkişat etmt:k. 1 Neca.ti Yaımut f 

belerin her iki ı;a
raf kuvvetleri üstür.
de yapü.cağı yıpra

tıcı tesırlenn deı·c
cesine bai(hdır. E
ğer Ru!'ldr, ilk s.ıf~:~~ bir kıymet bilançosu yapıl:nalı- tedir. Aıman t~bliğ -

O zaman buğdayın hakiki kıymeti leri bu kesimdeki harekatı, ba.:cın ta
meydana çıkar ve onu yetıştireulcr arruzdan müdafaaya, hazan m'.id .. faa
dahi seve seve ellerindeki malı hü- dan taarruza geçilen ve :len ırerı ~al
kumete teslim ederler. :-ıem mem galanan muharebe safhaları halinde 
leket fazla ekim ve mahsul hem d- bildirdiğine göre, burada Ruo tazyiki
müstahsil refaha kavuşur. e nin ağırlıiJnı onların da kabul etnıiş 

hada kendi ihtiyat kuvvetler.r.i hi.; 
muharebeye sokmadan, Almanları bü·· 
tün ihtiyatlarını ileri batta sürmcğe 
mecbur edecek şekilde harekatı "lt'Yk 
ve idare edebilirlerse ve kentiı öbüı 
cephelerinin aleyhinde bile olsa bu 
cephede hava üatünlüiiınü ellerinde 
bulundurabılırlers~ bu ııllnı tatbik e
debilirler. 

Yazlık mahsuİ yetiştir~ek için e
saslı teşebbüslere girişenlerin mik
tarı artmaktadır. Bilhassa patı>tes 
yeti§tirmek istiyenler çoğalmıştır. 
Fakat her arzu edenin bu işi başara 
bilmesi .için çok hesaplı hareket eıiil 
mesi şarttır Her toprak patates 
yetiştirmez ve her diiı:ilen patates 
yumrusu mutlaka mahsul vereb;Jiı 
sanılmamalıdır. 

Ortaya konulmuş olan dava bü
yüktür Bu davanm halledilmesi ve 
iyi bir neticeye bağlanabilmesi ıçin 
he rtürlü tedbirlerin ilkmden ittihaz 
edilmesi lazımdır. Yazlık m.ıhsulle
rin yetiştirilmesi zahiren kolay gö
rünen bir istir Fakat vesait tamam 
olmazsa hiç bi"r iş başanlamaz. He
le toprak işlerinde böyle bir VôZ.İ
yetin husulü bütün te,r;bbüsleri der 
hal akamete uğratır 

Her gün geçtikçe, toprak veri
mınt esirger. Gününde ekilm'.yen, 
zamanı geçirilen bir eıtilişten men
faat olmak beyhudedir .. Bu itibc:r
la ziraat seferberliğin1:: lier işi çok 
acele tutmak ve en seri vasıtalardan 
istifade ederek ekilişi •amamlamağa 
çalışmak zarureti vardır 

Eğer elde! mevcut ves~it ba mü
him memleket davasını hakkiyl"! ba .. 
şarmağa kifyet cdemiyecek ise· me,. 
cut vasıta ve malzeme cıısbetmde iıte 
giriımek lazım gelir. 
Toprağı işlemeğe yarayan aletler, 

tohumluk, gübre gibi !Jlalzeme nok
san veya tedari~ büyilk külfet ve 
masrafa tevakkuf edeı-se; bu işten 
arza edilen iktisadi menfaan temin 
etmek güç olur Patatesin kilosunu 
kırk kuruşa, fasulyeni'l kilosunu el
li kuruşa, mısırı yirmi beşe ve ilah 
mal edecek olduktan sonra dava 
kalmaz. Maksat ziraatin iktisadi ve
riminden faydalanmaktır Mahsu
lün rekoltesini arttırarak· fiyatları
nın da normal hadde getirilmesini 
temin etmektir. Yo!cc&. muhtc:J"t 
masrafların tesiri altında y:-tişecek 
ve maliyeti yüksek bir dere{.eyi bu
lacak bir mahsulü yı=t.işfümekten 
büyük bir fayda elde edilemez. 

*** 

. 
kaçırmadan bol mahsul yetişt;.rnıe{i'e 
çalışır. Toprağından tazla i-ıtıfade 
temin edileceğini, borcunda~ kurtu
lacağını bir kac;; baş sağımlı hay
van, çift çubuk sahibi J1acağrnı dü-

;::;~ek geceyi gündüze lı.atmağa uğ- M~s~ah~il! f:UI~ ekmeğe teşvik 
B kdi d ıçın ıkıncı bır imli, y~tiştın-

u ta r e de köytlnde de l:oş lecek maddelere hükılmet taratın -
tarla kalmaz, etraftan tarla kar..14 -• dan değer bahası verilmedıkce el 
maga bile ihtiyaç göruek mümku··n 

l konulamıyacağına rnü:tnhsilııı inan-
o duğu kadar fazla ma:ısul yeti.,tirir 
1 B ... rnasıni temin etmektir. Toprak ofi-
er. u suretle yurdun senelik re-

k 1 sin yaptığı tarzda mahsul müstah-
o tesi her sene mütemadiyen art- silin elinden alınacak .>lurs:: ve scr

rnış, müstahsil refaha .··.avucm•«: v• b ., ..... " est satışların önüne ge(ilirse, köy-
ancak bu sayede ziraat işlerimiz fen l" ·· • 
nı bir Çıgı• .1 .. k 

1 
unun yapacagı tek bi' ~ey kahı ki .. 

r ı e yu se m•ş oiur M h · o da: Ancak kendi yiyeceği ve ih-
a sullerin yetişmeden evvel kıy- tiyacı olan maddeleri kısmen olsun 

metlendirilmesi esasını hir tez ola-
rak ortaya koyacak değiliz. B<ızr temin edebilecek kadar mahııul ye. 

ti~timıekten iöarett.ir O zaman co
memleketlerde bu esasa bu"yu""k kıy- k ı o tenin hiç olmazsa bir mi1>!inı art• 
met verilmiş ve müshhf.illece maciru 
menfaat temin edici olan bu s.is- tırmağa çalışırken yarısından ziya 

. desini kaybetmiş olac,kız. 
t~mın kabulü en kuvv::Ui bir teş- Müstahsilin alacağı bu duru.,., ne 
vık olmuş ve müsbet neticelec ver-miştir. tice itibariyle memleketin umumi 

hayatına müthiş bir t::sir ıı.:ra cdet 
Müstahsil yetiştirec!ği mahsulü k' 

her senekinden fazla ol:ıı ak kaç kıa- ı bunu sonradan önlemek çolı: 
r"•a satab'l ğ" . b"J· güç olur. Köylülerimiz zekid:r, kav-w., ı ece ını ı ıı se ne tohum 
luk ister, ne de yardım bekler. Ye- rayışhdır. çalışkandırlar aırur.a; men 

faatini de her şeyden üotün tatmıık.· 
ter ki; mahsulünü satabileceğinden tan geri durmazlar. M:ollarını el
emin bulunsan 

ı;. Jf. }erinden çıkarmadan evvel, ellerine 
Jf. geçecek maddi menfaati hesap etme 

G eçen bir yazımızda işu et etti- sini pek iyi bilirler. 
ğimiz gibi hüldimı:tin bu cev- Türk köylüsünün haleti ruh;yesi-

zu üzerinde duıması ve müı.tahsili ni bilenler, iıaret ettı~imi.ı: bu iıt.1 
temin etmesi lizımdxr Eğe~· toprak önemli mevzuu daha g.:l')iı mütalca
ofisi, geçen senelerde olduğu gıbi larla işleyebilirler. Net.ce itıb.ır;yle 
ba seneki mahsulleri ~-= kırık fiyat- üzerinde durulması gerı:ken ıst.ibsal 
larla alacak ise; müstahsilin daha seferberliği mevzuunda çok geniş 
fazla çalışması için iştihasr kuvvet• davranmak zamanım yasıyoruz 
lendirilemez. Halk, ekmeği yirmi lruruşa yemeğe 

Müstahsili korumak -ıar11ridir Bu razıdır. Fakat onu kaJltes. yü:.;.ek 
~~rkiyenin zirai prensibidir. B~ po~ ve miktarını bol batmak şartiyle. 
lit:kayı başarmak için iki ta;·ath dü- Geçen umumi harpte okkası otuz 
ıünmek lazım gelir. Gazını, bez.in. kuruştan senelerce francala y;yen _ 
§ek erini, tuzunu pahahva tedarik e- ler vardı. O zamana kadar unlaı ı
debilen ve batti müshhsilin elınden mız kısmen Amerikadan, Rom'lnya 
buğdayı On iki kuruştan almalı: ve Rusyadan getirtilmekte idı Bütün 
b!zce doğru değildir. deniz yolları kapalı ve Orta Avrupa 

Bu bakımdandır ki, prim vadet - dan hiç bir yiyecek maddes. gel
mekle istenilen netic-:yı eıde ede- miyordu. Müstahsilin elindeki mad
bilmek güç olacaktır delere tamamen el Jı:onuldafu ıçin 

Kanaatimizce, Zira~t Veki!Ji~ şmı k~ylü ekmeksiz kalrl".ıtb. Geçen 
diden harekete geçerek yetiştırile - buyük harpte köylüleri.m!z üı.crhlde 

yoprak işlerinde miiptedi olanla- cek mahsulleri kıymetlendirmelidit' bıraktıiı acı hatıraların tama:nen si 
rın yapacakları masraf, kul- Dünya piyasalarını, komşil hıik\l ~ llnmesi için onları ve istihs:-lin art

lanacakları tohumu ve kaybedilecek metlerdeki iaşe maddel~rini.ı kıy - trrrlmasına teşvik iç.in yııkaııda kay
zamanlarını hesap ed'!rsek oldukça metlerini inceledikten ııonra, mem- dettiğimiz iki esaslı mütalealar ü
önemli bir yekı'.in tutabilir. Bu ye- leketimizde her istihsal madde .. :nın zerinde durarak icap ~den tedbırleri 
idin maddeten ziyaa uğrarsa neti- ve bu fiyatlarla müstahsilin hayati almak zamanını yaşıyoıuz. Bu da
cesi umumi istihsalin istihlak sevi- maliyet fiyatlarını: tesbit ettıımeli va, acele halli icap eden en lıuyük 
yesini yükseltmekten ibaret k.ıhr ihtiyacı olan maddelerin de alım fi- memleket davasıdır. 
İstihsal seviyesının arttırılmasın; ------------------------------
beklerken bu seviyenin ciüşüklük gös 
termesi muvafık değildır. 

Bundan ötürüdür ki. bu ışi ehline 
bırakmanın en doğrıı olduğu11a ka
niiz ve bunda ısrar etmekte kendi
mizi haklı görüyoruz. 

Yazlık mahsulleri arttırmak için 
müstahsile prim vermcğe de ihtiyaç 
yoktur. Müstahsili faahyete l'levke
decek günde 5 - 6 saat yerine on iki 
saat çalışmağa icbar edecek acı:ı
lerin başında gelen tek bir ltudret 
vardır ki: o da mahsu!ünün hak
kiyle kıymetlendirilmiş olınasrdır. 

1 C•J ~t ~ rJ: fl!UMU 
KAÇ KULAGIMIZ YAR? 

_Yedi delikli bir ~ok~.~~· o~a. bil-! rafında gördüğümüz, kimisinde kü
mıyen ahmak. o yedi deııgın ıkısı ku- çük, kimisinde büyük taılak'a 0 
lak d~likleri~!~, bunu h:lmiyecek ne lüzumunda bir kibrit çöpü· sok=~~ 
~ar, diy~~ksınız.:·· Hakk.nız var, her tatlı tatlı kaşıdığımız, kulak d~!iğiclir. 
ınsanın ıkı kulagı vardıı ... Fıkat he- Bu dış kulak etraftan gelen ses döl~ 
kimle_: o iki. kulağın her birın itek: galarını tophyarak orta k:.ılağa kadar 
rar uç kulaca ayırırlar . D~m.:k ki götürür. Hayvanların bazı1armda dış 
herd insanmH iiçkuçi1ft~ ya~ı ~~tı kulağı kulak _ ses dalgalannr toplaml\k iç:n 
var ır... er aıtın uç .... !ağından kolaylık olsan diye - oynar tnsanl r 
birincisine dış kulak, ikincisine orta arasında da kulaklarmr o~taHlenl a 
kulak, üçüncüsüne de iç kulak deı- vardır. Fakat kulaklarıru oynamn:: 
ler... yanlr, galiba, onlan kıskandıklar. i-

Memleketimizde ziraatin :ığır :ı
ğrr terakki etmesinin i:'iricik sebebi 
de budur. Müstahsil, yetiş~ireceği 
mahsullerinin evvelden kı:ymetıni bi
lirse her işin: ona göre tutar. Eger 
bu kıymet kendisini geniş ölçüde 
tatmin ediyorsa hiç zaman ve fır3ilt Dıı kulalı:, berkesin b'\tmın ikl ta- çin, kulaklarını oynatabıienlere ar.a· 
==============================::oı yJp gözle bakarlar. 
"'•••••-••••••••••••••••••••• Orta kulak, dışarıdan gelen ses dal-

' galarıru, davul derisi denilen bir deri 
Nağmeleri dünyayı çıldırtan ... ARTIE SHAW CAZI parçası vasıtasiyle alaıak. kuçikük 

Dans ülkeleri yerinden oynatan ... FRED ASTAİRE kem:k1er vasıtasıyle iç ı..uıai"t götü
rür. 

Güzelliği her gönülü fetheden ..• Paulette GODDARD İç kulağm iki kısmı" vardır: Biri 

Bu Akşam LALE Sinemasmda 
sesleri işitır. öteki insarıın müvaze
nesini muhafaza etmes:ne yıır:u ... 

Senenin en büyük süper fi~mi olan 

CAZ FIRTINASI 
Şaheserinde birleştiler. Neş'eden... Zevkten... Müzikden 
yaı:atılan bu filmi görünüz. Takdir ediniz. Alkışlayınız. 

oldukları anlaşılıyor. 

Rusların bu kesimdeki tallrruzlı.rı, 

ıterçelrten on altmcı Alman orc!.ısunun 
tamamiyle mailubiyetini ıntaç ederek 
Porkow istikametine doğru inkişaf 
ettiği takdirde Stara Rassa'dan B<!l
tık sahiline kadar devam ede:ı cep
hede bulunan ve Leningradı muhasa
rada bulunduran bütün Alınan kuv
vetlerinin gerileri tehdit altına gire
cektir. O zaman Ruslar İlmen gölü
nün fimalinden de batıya doğıu ve 
Lcningraddan cenup batıya do~ru ay
ni zamanda taarruza ıınştikleri tak· 
dirde bu hareket atrat~J:k b~r taar
ruz mahiyet.ini alabilir ki, l>ôyle bir 
taarruzun muvaffakJyetini Rus urdı.
suna· doiu Prusya yolunu açar M 

İlkbahar Alman taarrezıınun lalıa 
ziyade cenup cephesinde Don hc.v
zası istikametinde icra 2dileceği iımit 
edildiği için, bu cephedeki Alman 
kuvvetlerini yıpratmak ve taarruz yı
iınağrna mini olmak mü:sadırll' Rus
ların cenupta faaliyet ıtöstermeleri 
lizım gelirken, onların daha z!yad~ 

merkez ve ıimal cephelerinde taauu
za girişmelerinin mühim bır st-bebı '.>i
ması lazımdır. 

Rua ordusuna bütün dıkkatlr.i şimal 
cephesine verdiren bu sebep, ;ki ay 
danberi eline aldıiı hareket te~ebbü
sünü ı Alman taarruzunun cenup Cl'p
hesinde başhyacağı zaman dam ter
ketmiyerek ıimal cephn•nde taa:ru
zuna devam edip Don havzası dola
yisiyle Kafkasyaya doğru belırecek 
tehlikeye karşı doiu Prusyayı tehdit
le mukabele etmek kararı olsa eerc:k
tir. 

Hakikaten, cenupta Alman taarruz::ı 
ne kadar inkişaf ederse etsin, Ruslar 
bu plim tatbik cdebilirl.:ne, Almıın
lar ana vatana karşı belırece& t:hli
keyi karşılamak için büyük kavvet
lerini şimale nakle mecbur olurlar ki 
bu da cephelerde tekrar istikrarın te
sisine ve i•in yine cephe muharebe
lerine dökülmesine sebep olur. 

*** 
F akat; esas sual şudur: İlmen iÖ-

lünün cenubunda ougunkü Rus 
taarruzu bu neticeleri doğurabilecek 

derecede muvaffak olabılir mi? Bu
nun cevabı, bu muharebdere işt!rak 
eden ve edecek olan kuvvetlerin mik
tar ve mahiyetlerine ve bu muharc-

Fakat Almanların da txiyle hiI teh
likeyi evvelden gorerek "na göre ted
bir alacaklarını düşünmek li;;undır. 
Bu tehlikeyi bertaraf etmek için 
Almanlar cenup taarruzundan evve! 
büyük kuvvetleriyle evveli. "inıalde 
taarruz yığınağı yapıp ~imaloek\ Rus 
ordularını imha edecek ~ek.ılde seri 
bir taarruzla bu İşi ballettiktc:n son
ra baharda seyrüsefere açılacak ne
hirlerden bilhassa Dinyeper nehrinden 
istifade ederek kuvvetlerini renııba 
nakledip esas cenup taarruzuna gi
rişmeleri ihtimal dahilin3edir. Bumu: 
için şimal Rus ordularının Almaıılar11 
bu yığınaiı yapacak valr't ve fırsat 
bırakmadan c;ok süratle hareket et
meleri ve bilhassa Rijev ile Viazm3 
arasındaki Alman cephe çıkın~ıı:ım 
ortadan kaldırmaları hatri Sl"lolensl['i 
de almaları icap eder. Avnı .ean:an
da muharebelerin ilk saihalacında ka
r:andıklan mevkilerı bütiın liıt·'Tl2lle
ri hesap ederek müdafaııya hl\Z•rlan
maları lazım ıtelir . Mukabil bliyük 
bir Alman taarruzu karşısında Rusla · 
rın gec;en senekı hudut muh'.'lrebele
rinde ıtec;;irdikleri pahalı tccriib .. ler
den sonra tekrar cephe hatlarına snn
aıkı sarılarak büyük birlıklerini imha 
tehlikesi altına koyacak bir müdafaa 
sistemi takip etmeleri iıeklcnemu. 

Onlar böyle muhtemel bı All"lan kar
şı taarruzu halinde adım adım t~lri
lerek, büyuk kuvvet ve malzem• za
yiatına uframadan Alman ta2rruzuuu 
kırabilirlerse o zaman cenupta bek
lenen büyük Alman taarruzu da süp
heli bir vaziyete dü,cr. Şımalde 
büyük Ruı orduları buıundalrc" . Al. 
mantarın Roıtoftan Kafkaıyaya ı.~rk
maia cesaret edebilecekleri ümit o
lunamaz. 

*** 
R usya içın en korkulacak sey. Al-

manların Rusyaya taarr.ızrları 

önce Mısın zaptederek Suriye ve İ
~ Sonu: Sa· 4: SO: ı 

•••••••••••••••••••••••• 
ŞEHİR TİYATROSU 

DRAM KtSMlNDA: Bu aktam 2,30 da 
PARA 

KOMEDi KTSMI: Bu •kıJ•m •ut 20,30 da 
OKSE ve SUICSE 

•••••••••••••••••••••••• , .................................. ~ 
Bu Akşam 

SARAY 
Eşsiz bir zafer ve muvaffalu. 
yet kazanan musiki ve şarkı 
filminin ikinci haftasının ilk 

Sinemasında suaresi şerefine 

ALİCE FA YE ve BETTY GRABBLE'in 

HALLO! •• -BROADW AY 
FiLMİNDEKi EN GÜZEL ÜÇ ŞARKISI 

BİR MUSİKİ ŞAHiKASI OLARAK 
Film.in nihayetinde tekrar edilecektir. 

Yerlerinizi evvelden tutunuz· •.. 

~-----------------------' 
ş 

Bu Akşam 

A R 
Sinemasında 

K 
Esran insanı heyecandan he. 
lecana duşuren ... Merak için

de bırakan bir film 

Bir Cinayet ... Çalınan Bir Sır ... 

Paris ve Berlin polısleri arsıulusal bir çete peşinde Aşk yi.i 
ziınden.yok olan bır kadın .. · Katlolunan 2 adam 

KORKUNÇ GECE 
OYNIY ANLAR: 

Lola Oertsen 
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TAJ<ViMDEN 
Bi~ YAP~AK 

Ansiklopedik 
Malumat 

Yazan: ULUNAY 

B ir refikimizin faydalt ı:ütunfaun· 
dan birisinin başlığı "Günün 

Ansiklopedisi., dir. Bu i:ıme gö:e bu 
sütunda günlük hadiselere temu eden 
mevzular hakkında esash naliima• ol
ması lizun gelir. Halbuki bu sütun 
bizi tatmin edemıyor. Çünkti· başlı
ğın büyüklüğü, içind~i..ı r. aliim:ıta 
göre, dağın tavşan doğurmasına ben
ziyor. 

Ansiklopedi bir mes.:le hakkında 
yirmi sekiz satırlık ma'ıimatla iktifa 
etmez. Buna "Günün Ansikloped"si,, 
gibi ıilmullQ bir isim verileceğ!ne 
"Faydalı Malumatlar,, ııb; biraz mü
tevazı bir isim verilse dr..ha muvafık 
olurdu sanırım. Evve'ii ansiklopedi 
neye derler? Burasını aıı~ıyalım: 

'Ansıklopedi bir mevzu hakkında 
bir ilimin veyahut bir h~yetin hir çtılr 
malümati toplayıp onlan mub<ıkcme 
ettikten sonra bir netkeye b ıflan • 
maıma denilir ... 

Bu bakımdan ansiklorıl'di bir "ıııen
tez,. yapmak, yani topl~an ır.alilm3t 
arasında rabıtalar bulmaktır 1-i olduk
ça güç bir iştir. 

Böyle masa başına g~.;!p önüne b r 
kağıt çekerek: "Zeynep Hanım M•sır
hdxr Kocası Ki.mil Pa~a Arapkirli
dir ... Diye bir kaç satır yazm::ıkl .. an
siklopedik malumat verilınit olmaz. 

Ansiklopedi "filozofik .. bir istir Bu 
na ilk defa teşebbüs ed~nlemı isiro
leri hatırlanırsa meselc:nin ihltcıı.ı .ıe 
kadar güç bir iş olduiu anlasıhr. 

Avrupada ilk defa olarak Diderot, 
d'Alambert. Voltaire, Jean Jacqııes 
Rousseau gibi ilim ileıniude ölmez ı
simler bırakan allimeler "On sekizınci 
asrın ansiklopedisi,. namındaki o mu
azzam eseri meydana i.{etirrnişlerdiı 
Ondan sonra vücude getirilen ıınsıl.:
lopediler öğrenilmek istenen mevzuan 
bütün girdisi ve çıktısını tahlil t-der
ler Tam minasiyle "kdı kırk y.1-
rar,, lar Meseli ismi bır il~m miıes
sesesinin binasına alem olan Zeyrıep 

Hanımla kocası Ki.mil Paşadan bu 
ansiklopedi bahsedilmiı olsaydı, evw. 
li doium tarihlerini urıutmıya ·aktı 

hususi ve resmi bayatla:mrn lJiitun 
safhatı inceden inceye tetkik edile
cekti; Kimil Paıanın yalnız saha...-e
tinden deiil, ayni zamanda E=iyuı 

ve edebi bayatından b~solnacaku. 
Hatta belki de bu meyanda ıair Nihaı 
Beyin hazır cevaphğına ait olan mrn
lube de unutulmıyacaktı. 

Ba sütunda böyle yuksek bir "id· 
dia,. yoktur. Olsaydı bu ansiklopedi 
lrelimeıinl biraz daha :ncelcr ve on 
sekizincı asrın ansiklopedisinden el"• 

vel bu muazzam eserin .flaribi adında 
btr Türk allamesinin, isimlerini taas
suptan korkarak "İhvan-ti- Sıı:at;-.,. 
unvanı altında saklıyan hür vicdanlı 
talebesi tarafından vücude ıtetlrildi
iini kaydederdik. O zaman bu sütun 
değil belki Tanın dört sayfası bile 
buna yetişmezdi 

Şair Nıhat Bey o devr.n hazır ce
vaplarındanmıı. Kimıl Paianın ehıb
basmdan kendisine Mısırdan bir bcyu 
eşek ıtetirmeği vadeden Paıa bu va
dini unutunca Nihat Bey Patanın kah
yasına: 

- Paşaya söyle gele.:tk seı:o.e eıeil 
unutmasın ne zaman kendisini düşün
sem aklıma Mısır cııeıP geUyorl De
miş Kihya bu tarizi Paşaya yetiştır
miş 

Kamil Paşa, Nihat Beyı ıı:örünce ta
şı şoyle ıtediğinc koyrnuı: 

- Kihya şikayetinizi söyledi &7.e 
bir etek ıetirmeii vadctmiıtim: Ta
mamen unuttum ancak sizi gorünce 
eşeği hatırladım! 

Hir Sanatka
rı Kaybettik 
lstanbuluıı çinkoı· 

rafl, bak ve 1ez7ınJ 
sanaılerde lıudreıinl 
tannıırmıı olan Mu· 
harrcm Aka olııu.ıı· 
ıur. Cenare&1 dOn haa 
ıa bulunduğu Amer1· 
kan hutahanesindcn 
kaldırılarak Ferik87 
mczarlıfına aömül -
müıınr. Muharrem 
Aka, haıtat H&mıt ve 
Sımiıraf Kadri Ayta-

ÇlNKOGRAI' cın karde,i idi. Aı. 
MUHARREM AKA lah rahmet cJlnin. 

Bir Matbaacıyı Kaybettik 
Memlekeılmi.rin tarunmıı ve eski matbaacr

lar1nd.an Kader maıbaası sahibi APIK VAN 
kın bir haııtalılt müteakip ölmDıtilr. Cenast 
meraalmi buıiln aaaı 13 de Feriköy Ermen 
kilisesinde yapılacak ve Şiıli Ermeni mezafl 
lıftndald aile kabristanın& defnedilecektir 

Merhum kOçük yaıtanberi hayatını maıba• 
cılıh hasretmiş bu uturda da birçok me al 
ve fedaklrlıklar yaparak memleketimizin l 1111 
ve bılhusa tıp hayaıına muhtehf eserl~r t• 
!>etmek suretiyle bliyDk h•.rmetlcrl doknnmul" 
tm• A.11ııııJ. R:thwı,.t ..-v1,-,ı1ı:;n 

1.1:.i>!>ll.A U .K - Anncm.ın oıumlındco dOl4YI 
bunt ve bilva51ta thiyede bulunaıı akraba 
ve doatlınma ayrı ayrı cevaba tenıürilm ı 
mlnıdir. TeıckkurOmil.rlln ıueteniale ibtlıın 
rica ederim. Eski Biıliı Iua Memuru Mehmet 
Şalıir oflu Fataa mahkeme baıkatlbl Zthnl 

1 ientllrk. 

JL- Mevsimin en .... , .. 

DİKKAT: Programa ilave olarak 

W ALT DISNEY'in Son Şaheserlerinden : 

Kulağın yapılışını tafsilit:yle an
latmak, tıp talebesine anatomi imti
hanında en ziya1ie korku veren su
allerden biridir. O tafr.llin burada 
~nlatmıya kalkıtırsam - size korka 
vermese bile - için:zi sıkacağı için bu 
kadarla bırakacağım... Yalnız. her 
kulağın tekrar üç kulağa ayn]dığım 
ve en içerideki kulağın - biri işitmek. 
biri de müvazeneyi muhafazaya yara
mak - ik! iıi olduiunu hatrrmızda 
tutmanız yetişir ... 

Her sesin bir takım dalgalardan i
baret olduğuna billrsinız... Normal 
bir kulak saniyede yirmi :ıe yirmi 
bin arasında çift dalcallll'dan blsıl 
olan sesleri iıltebilir. Şu icadat' ki kul& 
iın ha kadar iYi ititmesi anc.U yeni 
dolan çocuktadır. Çocuk nı aldıkca 
saniyede yirmi bin çift dal~ sayuıı 
azalmıya başlar. lhtinrhlıcta ı.aııiye
de on iki bin dft dalcan kadı.r Jner 

Muthel ve Jaspar 
~------ Çok heyecanlı bir film ---••-llK' 

1 TAKSİM BELEDiYE GAZİNOSU \ 

Büyük Filminin 

4 
CÜ Haftası 

FERDINAND ATEŞ SAÇIYOR 
,. 

Numaralı yerlerinizi lutfen erkenden kapatınız. " ....................................... ]~ 
ARTİST iSTiRA BI 

(Komedianten) 

~e;.. D. w. PA B S T 
HILDE KRAHL-KÖTHE DORSH-HENNY PORTEN 

..... ~ .............. ı ........................ ., 

İptidai halde kalmış insanlarm b,:: 
laklannı yere dayayarak dinlemeleri
ni onlann kulaJı:Ian daha iyi işittiğine 
atfederler. Halbuki iş altsinedir. On
ların kulakları havadan az i$ittiği i-
4;n kulaklarım yere dayarlar ... Herkes 
bilir ki, ses sa yahut topraJı: vasıta
siyf e geldifl vakit havA vasıtasiyle 
geldiğinden daha iyi işitilir .. 

Milll TüTk Müessesesi 
7 Mart HZ emnartesi ... t 9,30 dan itibaren her akşam 

Yeni eelen büyük varyete programı 

DUO B ·A YAR D 
Akrobatik Atraksiyon 

LINSON ve DUROt ' ROSE ve LbJ 
Duo Eksantrik Gllzel o.m&slm 

Her CUMARTESİ ve PAZAR Matine sat 17 de 
LOKANTADA ' PAVİYONDA 

PR: DARVAŞ { PR. DAN 
İdaresindeki Orkestra İdaresindeki Caz 

Büyük Salonumuzda yapılan balo ve müsamere geceleri lokan
+ı:ımızı aynı müzik ve .aynı varyete programlyle yazlık salo

'-111 numuza naklettiğimizi sayın müşterilerimize bildiririz. ..ıı 

Bugün başlıyor 

ALI BABA VF 
Kırk Haramiler 

Türkçe sözlü, sazlı ve oar-
kılı filmlerin en güzeli 

Besteler: Ahmet Yatman 
Okuyanlar: Nevzat - Su 
zan - Güzin - Semiha -

Numan 

ELHAMR A 
1 ..__SİNEMASINDA _, 
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ASKERİ 
VAZIYET 

( Ba~ UJ'•h S ilncGde) 
raka doğru yurümeleriyle busale g.!
lecek vaziyettir. Böyle bir danımda 
İran yolu da kapanacağından Rusya 
doiuda tamamiyle tecrit edflmi~ olur 
ki, o zaman uzun müddet harbe dr
vam edebilmesine im.kan kalnu.:z:. Mcv 
cut bir çok emarelerden, Almanıarın 
bütün dikkati doğu Rus cephesine çe
kerek başka bir hareketi örtmek is
tedikleri anlaşılıyor. 

Ingilterenin, Rusyaya sm yardım 
şekli, ve miktarı münaJ;a~alara mevzu 
olduğu şu günlerde İngilteren!n l\Iı
sırda çok kuvvetli bulunması Rusyaya 
yapılacak yard•mın en mühinımi olsa 
gerektir. lngiltere ne pahasm~ olursa 
olswı Mısırda dayanarak Mısırı mihve 
re kaptırmazsa Rıısyaya ~n büyük yar 
dum yapmış ve Rusyanm bir çcmoer 
3çin.e almmasına meydan vrnnemiş olur 
Ayni iamanda kend1sinia de bütün Af 
rika, Asya ve Akdeniz ile irtibatuuo 
tamamiylc kesilmesi tehlikesi önlen
mi:ı: bulunur. 

1 Askerlik lıleri 1 
125, 326, 327 Doğumlu 

Taşrahlar 
Etnilı&nll Tabancı Ashrlit fQbesiıode-. 
J - Konya, Isp•rta. Burdur, Ant a lya, De· 

aiıli Yilyet ve kazalın halkından 3Z.S, 326 do 
fwnlıı ihtiyat ~m& erleri 

2 - Kı,.,.eri, Adına. Venia, I&lreftdeTVft. 
Yoz,cat, Kır~hir, Nlfde, !çel. Seyha" ft Mı
,,., viUYet ve lı:u&lan lıAlkındaıı 325, 326 
ihtiyat jandarma erleri, 

3 - Diyarbalrır. Urfa, Aattp Jlala~a. Eli 
.,I!. Siirt, Bıtlis ve Va.n vi.l&yet .., tuılan 
Jıılkrndan S2S, 325 ve ıı1 dofum,lıı ilıt~t 
jandarma erleri, , 

4 - Et'%Unlnl. Erain.cp Tn"-. G<lmll
ıane, Ka,.., Riııe, Ardahan, Santımıı. Dofu 
Beyut vilAJ'et ve lı:uıla.rı hallı:rndan 325. JU, 
3211, 330, 331 d.ofumlu ihtiyat erleri. 

Tukanda adlan yanlı Jı:an .. vilS)l'etlett 
mensup ihtiyat jandarma etlerinin ikamet -
ncd ve ıı.ilfua hllviyct edzdaaı askerlik M.0. 
kalariylc birliJı:te ıubeye aevlı:edilmek lleere 
(ihtiy>.t olarak) mtlracaatlan. Gelmeyenler 
hakkında karıunl takibat yilptlacait i1iA olunur 

llaailıı Terli A&. Şubeai.,dııın: Emekli 
Dz. Güverte 0a yüzbaoı Hüuyiıı riilu Jıleh -
met Ali O nal ( 1021) in acele fUbcJOe milr .. 
aatt. 

Deniz Le\'azim Satınalma Ko~isyonu · İlanları 

250 Kilo .Donyağt 

'750 ,. Aral> sabu:mı 
50 ,, Üstübeç 

l 50 Adet Boş çuval 
Yukarda cins ve mikdan yazılı dörl'kalem malzeme 7 Mart 942 CUmartesi 
ınö saat 11 de pazarlıkla alınacaktır 
isteklilerin belli gün ve saatte Kasımpa;iada buhınan ~ ha

zrr bulunmalar!. (2891) 

S"ıyah vidala 'T91 Des!ırietre inurabb:u 
Miflon 31. 5 Metre 
Keten bezi 69 Metre 60 mı. eninde 
Siyah makara 8 Ad.et büyük 
Beyaz makara 5 Adet büyük 
Makine .iğnesi 1 Paket 18-18-31 
İnce san vaketa 14 Kilo 
Keten ipliği ?50 Grall) 

"\. Perçin çivisi 20 Kilo 
Yukarda yazılı (9) blem malzemenin 7.3.942 Cumartesi günü saat 

I1 de Kasımpaşada Deniz Levaznn Satmalma Komisyonunda paıarlığt 
;yapılacağından isteklılerlıı belli gün \"e saatte mezkılr kom.lsyona müraca
atları ilfuı olun~ (3017) 

Gayri Menkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Mehmet Ali 25616 hesap No. siyle Sandtğnnızdan aldığı 2150 liraya 
karşı Boğaziçinde Anadoluhisarmda eski iskele yeni körfez caddesinde eski 
58 yeni 3,3/1,3/2 No.Iu yarını masura tatlı suyu bulunan iki dükkAnlı evi 
birinci derecede ipotek etmiştir. Bilihare mezkur gayrimenkul borcu 
bütün hukuk ve vecaibile kabul eden Zehraya temlik edilmiş ve bu mu
amele de Sandığımız taraiından kabul edilmiştir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde (mezktlr pyrimenkulün ayni 
semt, mahalle ve sokakta ayni kapı No. lu hududu sağ taran merhum 
Fuat Paşa karısı Rabia ve saire sahilhanesi ar"k:ası lebiderya cephesi ta
ri.kiAm ile mahdut yarnn .111asura tatlı suyu cılan iki d.ük.khu havi Urgir 
ev olduğu bildirilmiştir. 

İkraza esas olan muhammin raporu mucıönce merlttrr gayrmenkuliln 
nmum mesahası 470 metre murabbaı olup bundan 100 metre murabbaı 
kısım üzeme iki katlt hane ve 74 metre murabbaı üzerine iki dill<kAn inşa 
edilmiş olup 40 metre terbiinde tara~n havi ve binalann k~gir \•e çatısı ah
şap olduğu ve binadn mezkur iki dükkandan maada 7 oda, 2 sofa, 3 ha
la, 1 banyo, 2 lfömiırlük ve tulumbalı kuyu elektrik ve terkos tesisatı bu
lunduğu beyan edilmiştir. Mezkllr ıı:ayri menkulün halen önünde rıhttm 
yapılmrş olup dahilen de boyalıdtr. Vadesinde borcun verilmemesinden 
dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. hı kanunun 46 cı madde
sinin matufu 40 cı maddesine göre satllrnasr icap eden yukarda evsaf ve 
mliştemilatı yazılı iki dükkan ve yarlın masura suyu olan kagir hane bir 
buçuk ay milddetle açık arttırmaya konmiıştur.Satrş tapu sicil kaydına gö
re yapılmaktadır. Arttirmaya ginnek isteyen (1250) lira pey akçesi vere
cektir. l\Illli bankala.rnnızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve tellfiliye rüsumu borçluya 
aittir. Artırma şartnamesi 4.3.42 tarihinden itibaren tetkik etmek iste
yenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasmda 
vardlr. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkardan 
gayrimenkul ha)tkında her :ieyi öğrenmiş ad ve tel.3.kki olunur. Birinci 
arttırma 4.5.42 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda Uin San
dığnnızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla
bilmesi için teklif edilecek bedelin tercih~n alnunası icap eden gayri
menkul milkellefıyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şart
tır. Aksi takdirde son artiırantn i.aııhhüdü baki kabnak şarltyle 20.5. 
42 tarihine müsadif Çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttrranm üs
tünde bırakUacakhr. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan alakadarlar 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve IJ!.asarJfe 
dair iddialarım ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsb!tele
riyle beraber dairemize bildirmeleri lazundır. Bu suretle haklartnı bildir
memiş olanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit obnryanlar satı, bedelinin 
payüı.şmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat almak isteyenlerin 
941/113 dosya No. sile Sar.dığnnxz hukuk işleri servisine mil.racaat et
meleri lüzumu ilan olunur. 

tJılllıNW 

DİKKAT 
~yet San~r, Sandıktan alinao gayrimenkula fpotek gflstennek 

fstfyenlere muhamminlerimizin koymuş olduı'tu kıymetin 3 40 mı tecavilz 
.,-tmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borı; vermek suretiyle ko-
laylık göstermektedir. (3021) 

Bahçeler müdürliığü içın alınacak 37 kalem ağaç ve fidan açık: eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 2524 lira 75 kuruş ve ilk teminatı 189 
lira 36 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelAt müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. İhale 9-3-942 Pazartesi günü saat 14 tc Dalın! Encümende 
yaptlacak:tır. Taliplerin ilk teminat mnkbuz veya mektuplan ve 941 yılı
na ait ticaret odası ves.ikalartyle ihale günü muayyen saatte Daim! En-
cümende bulunmaları_ (2607) 1 ... : 1 ı.... ı 

5 • 3 • 942 

................................ ~, ........................ ________ ~ 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM j 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişf erinizi fırçalayım2 1 

I • 

BAS. 
KAŞELERi 

DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

- FABRİKA J i · •t D • S • MUHASEBECiSi ~ zm~ enız atın Alma Komısyonundan 
Maaştm ısl.Ah için yerini de- Moloz Taşı Allnacak 

ğiştirınek isteğindedir. (Fabrika 
Muhasebecisi) P.K. 176 adresine 

ya.zrlması,. 

Azilname 

1 - Tahmin olunan bedeli 144.000 liradan ibaret 24.000 M. 3 moloz 
taşmm kapalı zarfla eksiltmesi 20 Mart 942 Cuma günü saat 16 da İzmit
te Tersane kaprsındaki komisyon binasında yaptlacaktlr 

2 - M~vakkat temin1ttı 8450 liradır.Bu işe ait fcnnİ ve hususi şart
name her gun komisyonda görülebilir 

3 - E~iltmeye iştirak edecek talipİerin 2490 saydı kanunun istediği 
ticaret vesıkalannı ve ayrıca mahalli emniyet müdürlüklerinden alacak-
1~ ehliy~t vesikalarmı ve yukarda mikdart yazdı teminc.tlariyle bir
likte tanz.ı.m edecekleri tekliI mektuplarını belli gün ve saatten tam bir 
saat evvelıne kadar komisyona vermeleri. (2940) 

Beyoğlu Altıncı Noterliğinden 12 
Şubat 940 tarihli ve 1327 numaralı 

tanzim ettirdiğim bir kıta resen ve
kaletname ile bilumum işlerimi yap
mıya tevkil ettiğim oğlum MÜNİR 
KUTNAK'ı mumaileyhin işlerinin çok 
luğu dolayısiyle bu vazifeyi vekale
ti tamamiyle muktedir olamı:yacağınt 
aolamaklığnn hasebiyle işbu vekaleti 
umumiyeden azlettim.. Bu günden i
tibaren bihasebilvekAle benim namı
ma hiç bir tasarru!atta bulunmıya, 
sal4hiyeti olmadığını ve yuku bula-

cak bütün ~asa~fa~m kee~ıemyekün , ETi BANK ISTANBUL Bu·· ROSUNDAN 
olduğunu mubeyyın ışbu azılnameler- l 
den bir nüshastnm mumaileyhe ve 1 Bebek - Tophane arası, sahilde ve tahmil ve tahliyeye müsait 
birer nüshasmm İstanbul ve Bursa ı DEPO ARANMAKTA 
na trbliğiyle bir nfü;hasmm dairede .. 
tapu dairelerine ve Emniyet Sand1ğı.- 1 D 1 R 1 
saklanmasmı ve tebliğden sonra bir lEtrafl kapalı mazbut arsa d_a ola'bilı..r- Alilka<l:arl~rın Büyük 
nüshasmm taranma verilmesini ve Postane karşısında Yenı Valde hanındaki buromuza 
birer nushasmm istanbulda münteşir müracaatları. -1 
Cümhurlyet ve TAN gazeteleriyle 
neşrini isterim. ' 

Beyo61u Şitll Oım•nbey Trak ap•r
tımanf 2 num•r•h dairede mukim 
ULViYE KUTNAK. 

Muhatabm Adresi: 
Cihangir Şimşir eokak Krlııtaf a

partman 8 numaralı dairesinde mu· 
klın ve Cal\aloQlu TOı-bedar aokaöında 
18 No. Stat matbaasında OSMAN 
M Ü N i R KUTNAK. 

Müflis Vitali Kohenka ve Mah
duml:an Şirketi ve Jak Kohenka 
lflils İdaresinden: 

Müflisin son vaziyeti hakkın • 
da alacaklılara izahat verilerek 
tasfiyenin bitirilmesi için icabe -
den kararlara bağlamak üzere a
laca:klıla.nn 16/3/942 pazartesi 
saat 14 de İflas Dairesinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

iIIas idaresi azalan: 
A vu.kat İsmail Agah Akkan 

ve Alkivyadi 

ZAYI - Cide nflfu9 memurlufundan aldı· 
Cım hüviyet cOTdınıınla yine Ciderlen ıldıfım 
ukerl tukeremi kaybettim y•nilerini alacı· 
j!-ı.md•n eskllerinin bükmU :roktut. 318 doğum 
in Cidenin Kapusuyu köyilnden ma .. naeı oğul
lanndan Kebmet 0'1111 Ahmet Mavnaçı 

ZA Yl 44719 a talıibetı 44783 te nlha,.et· 
!enen No. fo ekmek k.rncleı ni zayi e{tim. 
HOlrmfl lı:almamtft1'1". Rumiye Aka11Un Gala· 
tuara:r old Çiçekçi ıokair No. 36 

ZAY1 - 94t·94Z dor• 1t~esind~ Uni••r•İt• 
nJn l!!debi,.at FakUltuindet1 aldığım ıaı 1 No 
ıu ~bek~mi kaJ'bettim. Yeniıini alacııtımdın 
aalı:i~inin hükm\l J'OktuT. 2311 1'1t1k ,-----....... TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
~ 

Bqlılc maktu olarak 160 
linci sayfo. st.tutlinti 600 

1 J • • • 100 
J • w • 150 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele 
Reisliğinden ,. 

Sıtma mücadele S1hhat memuru y.etiştirilmek ilzere 9 Mart 942 ta
rihinde ~lamak ve bir ay müddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrisatı 
müteak!P on b~ gün köylerde tatbikatla iştigal olunmak fu:ere mmta
kamızda Sıtma mücadele küçük sıhhat memurları kursu açtlacaktır 
Kursa gireceklerin aşağıdaki şartlan haiz olmalan lAzlmdır: · 

1 - Orta okul veya eski rüştiye okulu mezunu olmak 
2 - Askerlik hizmetini yapmıs olmak ve askerlikle aİfilcası bulun-

mamak, 
3 - Türk obnak, iyi ahlak sahibi bulunmak, 
4 - Yaşı 18 den aşağı 40 dan Yukan olmamak, 
5 - Sıhhati tam ve seyyar vazife görebilecek durumda olmak 

• İsteklilerin mektep şahadetnamesi veya musaddak suretı, nüfus° htl
viyet cüzdanı. askerlik vesikası sureti, sıhhat raporu (Memurin kanu
nunun 5 inci maddesinin D fıkrnsma göre) hiisnühal mazbatası, hali me
deni beyannamesi, iaşesiyle mükellef olduğu kimselere ait beyanname 3 
adet 4 _X 6_ eb'adtnda fotograf, hal tercümesi kAğıdı_ ' 

Talıplerın verecekleri vesika suretlerinin bulundukları mahallin en 
büyük miilkiye Amirinden musaddak bulunması ve tedrisata Martm 9 
un?a başlryacağma göre, en son Martm sekizinci günü akşamına kadar 
Reisliğimize müracaatları ilan olunur. (1375) (2744) 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan 

C t N S İ 
Tahmin bedel! Temln.tı 

Yeşil Fincan (izalat) 
Bronz tel 0,603: 0,004 fJ 50 
kangal 
Bakır bağ teli 4000 metre • 

" boru 0,02 0 
Kükürt 
Meşe direk 400 X 0,15 : 0,20 
360 adet 
Somun 0,035 X 0,016 
Deınir pul 0,032 0 

Miktarı 

4000 Adet 
3200 Kilo 

64 .. 
28 Metre 

200 Kilo 

35 M. 3 
628 Adet 

1278 " 

Lira Krı. Lira Krş. - --
4000 00 
6400 00 

128 00 
112 00 
70 00 1886 96 

1750 00 
94 20 
25 56 

12579 76 
1 - Yukartda cins Vt' tniktan yaw1 !';ekiz kalt'm mab:eme pal".arhkla 

satm almacaktrr. Pazarlığı 6 Mart 942 Cuma günü ~aat 15 de İzmitte 
Tersane kap.Fmdald knnıisyon blnasmda ynptlaçaktır. 

2 - Şartnamesi komi:ı;yonda görülebilir. isteklilerin bu gibi işleri 
yııpttklarma dair T!c<ıret vesikalariyle birlikte yukarıda miktarı yaı.ı1ı 
temiııatlarmı nıtıayyen gün ve ~aatte komisyona vermeleri. (2943) 

lstanbul Belediyesinden 
Şehir Umumi Meclisinin 10-2-942 tarihli kararı ve Dahiliye Yüksek 

Vekaletinin tasdiki üzerine mezbaha tarifesi 3 Mart 942 tarihinden itiba
ren ~ağıda.iti şek.ilde tadil ~tir. 

" . 
BiHlmum hayvanlarm canlı knosu üıerinden (manda barlı:) 
Mandanın canh kilosundan 
BilQmum kesilmiş hayvanat etinden (manda hariç) 
Kesilmiş manda etinden. 
Yerli ehli domuz etinden 
Yabani domuz etinden 

Sahip ve neşriyat mii.dürii: Halil Lfttfi Dördüneii. 
Gezetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN matbaası 

• 

Kuruş 

4,5 
2,5 

r9 
4,5 

10 
3 

• (3046) 

Trakya Bölgesi Mahrukat Ajanh9ı 

Yapmak lstiyenlerin Dikkat Nazarına 

Türkiye Kömür Satış ve 
Tevzii Müessesesinden 

Müessesemiz namına Trakyanın muhtelif şehirle
rinde halka ve resmi dairelere toptan ve perakende 
muhtelif cins kömürlerin satışım yapmak ve bu mak-
3atla depolar açmak üzere bir mahrukat ajanı intihap 
'llunacaktır. 

Talip olanların : 
Şartnameyi görmek ve teklifte . bulunmak üzere 

16.3.1942 pazartesi günü saat 15 e kadar Ankarada 
müessese merkezine müracaat etmeleri ilan olunur. 

"9576" "3014" , ________ , ________________ , 
Gayri Menkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Sıdıka Ülkümen 28122 hesap No. sile Sandığnntzdan aldığı (14400) li
raya karşı Kurnkapıda Muhsinehatun mahallesinde kömürcüı Çifte gelin
ler, Samsun sokak eski 2, 4, 6, 8, 15 yeni 2, 4, 6, 8, 21 ve eski 10, 24; 
26; 28; 30; 32 Mü. 32 yeni 10, 24, 26, 28, 30, 32 Mü. 32 ve eski 34, yeni 30 
No. lu kagir mektebi birinci derecede ipotek etmiştir, 

Takip dosyasında mevcut tapu kaydı suretinde ve ikraz dosyastnda 
mevcut üç adet tapu senedi aslında mezkür gayrimenkullerden biri Muh
sinehatun mahallesinde kömürcü ve Çiftegc!inler sokağında eski 2, 4, 6, 
8, 15 yeni 21, 2; 4; 6; 8; 21 No. lu mukaddema iki bap dükkanı müştemil 
üç bap hane elyevm yekdiğerlerine maklüp mektep olup hududu sağ ta
rafl Çirtegelinler caddesinde cedit 26 No. lu kahveci Kozına Sandokidis 
hanesi sol taratı kömürcü sokağında mevcut Fransız Katolik mektebi ve 
arkası keza mevcut mezkör Fransız Katolik mektebi cephesi kömürcü 
ve Çiltegelinder caddesiyle mahdut olduğu ve diğeri ayni mahallenin 
Samsun Kömürcü sokağında eski ve yeni 10, 24, 26, 28, 30, 32; 32 M, No. 
lu Söropolat dö L'assomp~yon namlndaki Fransız rahibeleri tarafından 
ibadethaneli mektep ve manastır itti.ha,-; ettikleri mezkür numaralarla 
murakk.am menzil ve dükkan! n1üştemil diğer menzil ve üç arsa olup hu
dudu bir tarafı Kamacı oğlu Polihron menzili ve bir ta.raiL hacı Pavli Fi
raydi menzili ve kömürcü sokağı ve bazan Hıristo Malataki menzili ve 
bahçesi ve hazan saITaf Mihal menzili ve aydınlığı ve bazan yine Hiristo 
.M:alataki menzili bahçesi ve bazan Mi!hmet veresesi menzili bahçesi ve 
bir tarafı Haftaf Haçator veresesi barakası ve arsası ve tarafı rabii Sam
sun sokağı ile mahdut olduğu ve üçüncüsü ayni mahallede Samsun so
kağında eski 34 yeni 30 No. lu mukaddema baraka elyevm dispanser olup 
hududu sağ tarafı mevcut Fransız Katolik mektebi sol tarafı cedit 32 No. 
lu Anderya Arnopolo hanesi ve bahçesi ve arkası Çiitegelinler sokağında 
cedit 23 No. lu kahveci Kozma Sandokidis hanesi bahçesi ve bazan yine 
Çi!tegelinler sokağında cedit 23 No. lu yazmacı Maksut hanesi bahçesi 
cephesi Samsun sokağiyle mahdut olduğu beyan edilmiştir. 

İkraza esas olan muhammin raporu mucibince mezkür gayrimenku1-
ler mecmuunun umum mesahası 1082 metre murabbatdır. Bundan 510 
metre murabbaı dört katlı ve 64 metre murabbaı da bir katlı bina ze
minleri olup binalar kagir çatı örtüsü kısmen kagir ve krsmen ahşap içi 
boyalıdır, Mezkur binaların birinci katında bir oda iki sofa bir koridor 
yedi hala bir çamaşırlık bir yemekhane ikinci katında yedi oda iki sofa 
iki koridor dört halı\ üç yatakhane dört dersane iki yemekhane, üçün
cü katında üç oda iki sofa iki koridor iki haliı üç yatakhane iki yemek
hane, dördüncü katında 13 oda., 1 so!a, 1 koridor, 1 hala elektrik ve ter
kos suyu tesisatı varclır. İşbu gayrimenkuller halen kül halinde ve Yü
ce Ülkü lisesi olarak .kullanmıaktadı:r. Vadesinde borç ödenmemesinden 
dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. Iu kanunun 46 ncı mad
desinin m«tufu 40 ncı maddesine göre satılması icap eden evsafı sairesi 
yukarda yazılı üç senetle tasarruf olunan işbu gayrimenkuller tahsis o
lundukları şekli istimale binaen bir şartname ve kül halinde satılmak 
üzere bir buı;uk ay müddetle açtk arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil 
kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek isteyen ( 4500) lira pey 
akçesi verecektir. Millt~bankalanmızdan birinin teminat mektubu da ka4 
bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, tellaliye rilsumll 
borçluya aittir. Arttınna şartname.si 4.3.42 tarihinden itibaren tetkik et
mek isteyenlere Sandık Hukuk işleriserdsinde açtk bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu malümatta şartnamede ve takip dosya
smda vardır. Artiırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çı.. 
karılan gayrimenkul hakkrnda her şeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. 
Birinci artttrma 4.5.42 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağalo~lunda 
kıl.in Sandrğnnızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktrr. Muvakkat iha
le yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden 
gayrimenkul mükelle!iyetiyle Sandık alacağın! tamamen geçmiıı olması 
şarttrr. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kahnak şartiyle 20.5. 
42 tarihine mlisadi! Çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrim~kul en çok arttrrantn Us
tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmryan alakadarlar 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masari!e 
dair lddlalartnı ilıi.n tarihinclım itibaren 20 gün iı;lnde evnıkı müsbitele
riyle beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bil
dirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerivle sabit olmryanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırltır. D ha !azla malômat almak isteyenll"
rin 40/2354 dosya No. siyle San<ltğımız Hukuk ~lcrı ervisine müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

llı/ltlllıN 

DİKKAT 
Emniyet Sandtğı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipatek göstermel{ 

lstiyenlere muhamminlerimiı:in koymuş olduğu kıymetin % 40 mı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretiyle ko-
laylık göstermektedir. (3018) 

Nafıa Vekaletinden 
Ekı:iltmeye konulan iş: 
1 - Bursa Su İşleri birine! şube mildürlüğü mmtakası dahilfnde'ld 

Kocaçay üzerinde bir regül~tör ile Kocaçay sa~ sahil sulama kanalları 
hafriyat ve inşaatı ve Mürüvvetlcr deresi ıslah işleri muhammen ke:ıif 
bedeli vahidi fiyat esast üzerinden (474,100) lira (36) kurustur. 

2 - Eksiltme 13.3.942 tarihine rasthyan Cuma günü saat 15 te An
karada Su işleri reisli(tl binası lçinde toplanan Su eksiltme komisyonu o
dasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme $artnamesi, mukavele projesi, Baymdırhk is
leri Genel şartnamesi, umumi su işleri fenn! şartnamesiyle husus! ve 
fenni şartnameleri ve projeleri (23) Ura (70) kuruş mukabilinde su ffi
leri relııliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (22714) lira (01) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağ! gündeq en az 
Qç gfln evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte hir dilekçe ne Na-· 
fia Vckllletıne milracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alma~ 
lan ve bu \•esikııyı ibraz etmeleri şarttrr. 

Bu müdlet içinde veııika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye i;ıttrak 
f'dcmczler. 

5 - f steklllerln teklif mektuplarrnı lklnci maddede yazılı saatten bir 
saat 1."vvellne kadar su işleri relı;lijlirıe makbuz mukabilinde vermeleri 
tbımdır. Postada olan eecikmeler kııbul edilmez ( 1046--2215) 

.• lstanbul Üniversite Edebiyat 
Dekanhğından Fakü:~esi 

Zeynepbarum kor.ağında (Fen ve Edebiyat Fakülteleri) yaptlmakta o
lan Yabancı Dil de' -;lerl ayni gün ve saatlerde olmak üzere 4-III-942 
Çarşamba gününde'. itibaren aşağıdaki mahallerde yapılacaktır. 

Lektör Ali N c Bozcalı, Journe,Louat, İsmail Hakkı Elbir'in kurlar! 
6 ncı 11.kmektept(, CelAl Kent'in kurları 5 inci ilk mektepte. 

Lektör Samiye Bilhan'm Hukuk-Fen kurları Çarşamba ve Perşembe 
günleri 6 ncı il11:mektepte, Weiner'in Fen - Hukuk kurları Pazartesi ve 
Perşembe 6 ncı ilk mektepte . 

Lektör Cevat Adil'in "Rusça kurl<ıı-ı Edebiyat Faki.iltesinde. 
Be~iktaş Dolmabahçe sarayının yanında bulunan veliaht sarayı 

(~025) 


