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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Çoc11ğ11n11z11 Me•tebe Gönderir••• Bir o .. 

Çocuk Ansiklopedisi 
~tınız. ÇOnkD bu Anelklopeo 
on• mektep kibıbı kadar ve 
belkt onden de he zlyede llzrmdır. 

Flyeti V eifl LIPllİflf'. TAN mU-.-lnde ve klteDÇılerda bulunur. 

Milli efimiz Seker Satısı Menedildi , 

K ~bul Etti Verilen Kararı Bildirdi 
'BU MULAKATT A ._ Şeker ve Pancar Fiyatları Bir Miktar Arttırıhyor ·Mali Vaziyeti 

Müsait Olmıyan Halkın Çocuklarına Ucuz Şeker Verilecek 

Sir Hughe Knatchbull 
Hugessen 

Hariciye Vekili Saracoğlu 
i da Hazır Bulundu i 

Ankara ZO (A. A.) - Cümhurreisi İsmet İnönü bugün saat 
16 da İnglliz Biiytik Elçisi Sir Hughe M. K natchbull Hugesscn'i 
Labul buyurmu~lardır. 

Mülakat eşnasında Hariciye Vekili Şükril Saraçoğlu da hnzır 
bulunmuştur. 

Dünkü Grup 
T oplanflsında -

Korunma Kanununda 
Yeni Tadilcita Ait 
Esaslar Görüşürdü 

Basvekaletin 
Bir Tebliği 

Şeker Bulunduranlar 
Bu Akşama Kadar 
Beyanname Yerecek 

Mihvercilerin 
1942 

1 Berlin İsrar 
Ediyor 

Ankara, 20 (A. A.) - C. H. P. Ankara, 20 (A.A.) - Başveka-
Meclis Grupu Umumi Heyeti 20- Jetten tebliğ edilmiştir: 
1-942 salı günü saat 15 te reis 1 - Koordınasyon heyetinin 
vekili Seyh~ mebusu Hılmi U. 263 numaralı kararıyla ve mem. 
ran'ın reisliğinde toplandı. lekettelu şeker mevcudunu tes • 

Harp PICinı Celse açıldıktan ve geçen top- bit maksadiyle bu sabahtan iti-
lantının zabıt hulasası okunduk- haren şeker alım ve satımı me • 

"M k d 8 "' 1 tan sonra kürsüye gelen Ba~ve- nedilmiş .ıve mevcut şekerler be. 
OS OVa a ogaz ar kil Dr. Refik Saydam görulen yana tabi tutulmuştur. 

Am ikan kaynaklarına g5re, Bu 
plAn ş-•dur: Japonya bu kış Cln 
denizinden ve Pasifıkten İngiltere
nin ayağını ke ccck, Smgapuru. 
Filiplnleri, Felemenk prk Hindia
tanını aldıktan sonra Avustralyeya 
ailtyarak bu denizlerdeki herbl 
tamamlıyac ktxr. Bu esnada Bir·· 
manya d i 1 edilecektir. Baher
da bır t r n Japonya. diler ta
ra!t n Almanya Rusyaya klll'JI bQ

1 Bao:, ı>kilimit Dr. Rt'fik Sa,_·<lam 2 Tı'caretle ı'ıttı'gal eden bu-c:. •1 Go·· ru·· c.ülmüc:. ve lüzum u_~e~ne şeker satışı hak.. - ı- -
:ı :ı :ı kında hükumetçe. alınan tedbır ,- iill tün hakiki ve hükmi şahıslar 

B T ••t Et • t• l d G u · H ı· · 20/1/942 salı sabahı t icarethane, u eeyyu mıc ır er en rup . _mumı eye ını 
" 

11 haberdar etmıştır. 

1 

mağaza, dükkan, depo, anbar, fab 
Berlin, 20 (A. A.) - D. N, B. Başvekilin beyanatına nazaran jrika ve imalathane, şube, koınis-

ajansının diplomatik muharriri bugünden itibaren satışı durdu - yoncu ve acenteleri nezdinde ve 
yazıyor: Almanya, bılindiği gibi rulan ıtoz ve kesme şeker fıyatı- Sinnapur'un Rus Kıtaatı ~: :~~~:ı.~ ~:v:ı~rr~~ti 

yük bir ta rnıza girfşeceklerdlr. Bir 
Hede! ıki ordunun Urallarda bir
leıımesi olacaktır. 

Sovyetıer Bırliğinin Avrupa top na bazı zamlar yapılmıştır. Ya- ':I 
raklanndaki sarih emellerıni ve pıhm bu fiy t yük eltilme ıle IJir M .. d f M 

0 
•
1
a.

15 
k' •

1 
de ~y1~~:~~:f~J~f~~1.rı~ lngilterenin bu husustaki mu -ı lıkte kasa ve çuvala şeker satışı u a a as 1 _..... ~ 

Od rftne kadar beyanatta vaffakiyetini tespit eden Mosko- da yasaklanmıştır. Pancar istih- ba guniı akşamına kadar bulUJ14 
lnıl~nacağ'ı bildi~lea va görüşmeleri hakkındaki doğ- saliyle me'Şgul olan çiftçimizi bu G • 

1 
duldan yerin en büyük mülkiye 

Miater Churchıll ru haberleri alır almaz, ilgili bil- vesileyle faydalandırmayı da • Zorlanıyor erı A dı ~~~~~~~i~akbuz mukabilinde 
tün hükumetleri haberdar etmış. mütalaa eden hükumetin şeker 

M. Zekeriya SERTEL Uzak Şarkta tir. Bu münasebetle Moskovada pancarının kilosunu mıntaknsına 3 - 20/1/942 sabahından ev . 
Rusyanın Boğazlar tlzerindeki es- göre 100 para, 110 para ve 3 ku vel satılmış olupta henüz m~te-

vaşingtonda Mister Olıur - Ç k ki emellerinin müzakere edildi- ruşa iblağ ettiği anlaşılmıştır. Fil ip i n lerd e Amerika Harkof' a Karşı Rus rilere teslim veya gösterdikleri 
chıll'ın huzuriyle toplanan Vaz•ıyet O ğine ve yeltenile~ yal~nlara r.ağ ll:Iir :sonu.~· 2. sü 5 T I . I J H"" I yerlere sevk edilıniyerek satıcı 

müttefikler harp konferansı de. men bu haberlerın muzakere e- ayyare erı apon u c um arı elinde kalmış olan şekerler, sa • 
""ok iler· nu· m"zdekı' yıllar K 8 d G p k ld tıcı tarafından verilecek beyan• 
-.. ras m 

0 

u a • • 1 +· dildiğine işaret etmiştir. o 'Zaman M·ıhver·ın Pla" nı ruvaz örünü atır ı eri üs ürtü ü ait harp planını çızmişti. Bu su - c I d d I eş 1 dan beri yapılan h.afifletici de • nameye dercolunacaktır. retl d . k dar d w k 4 - 20-1-942 sabahtndan evvel aa-e şun ıye a agını ve meçlere ve yeltenılen yalanlara -
+_,_ b 1 t fikl ' İ tılmıı ve müşterisine teslim edilmek ~ aşına ça ışan mut e ehr, -- rağmen bu haberler Ruslar, n- Cenubi Birmanyada Denizdeki Muharebe üzere yola çıkarılpıq yani baylln .. §ımdıden sonra kara, deniz ve a gilizler ve hatta Amerikalılar <ta Singapur Düşünce linden çıkmıı ve .takat mn.ım eline 
"a kuvvetıerını müşterek bir Avam Kamarasında rafından teyid edilmiştir. Muhar ebeler Oluyor Bilhassa Şiddetli vannamlş oıan ~kerter müşteriye var 
plan dahilinde kullanmayı, ham Bu suretle bu haberlere inanmak Rusyaya Karcı da dığı günü takip eden günün •keamı-
llıadde ve harp sanayi kaynakla- için bütün sebeplerin mevcut oldu- :ı MALEZYA' DA: Şark cephesindeki harekata na kadar ikınci maddede :raıılı ..-
rıru bu muşterek plana gore iş - k funu zannediyoruz. Bu haberlerin bı1- H k t G ·ı k dair gelen bütün haberleri bu • kilde ayrı hır beyanname ile blldirile-
letmeyi kararlaştırmış oldular. Derhal Bir Müza ere sın &leminde uyandırdıiı tepkiler are e e eçı ece Tokyo, 20 (A.A.) - Malezya- gün ikinci sayfamızda bulacak - cektir. • 

Bu konferanstan sonra Ameri- • Türlı: mahfiller.inde llyik olduiu ne: Tokyo~ 20 (A.A.) - SonkAnunda nın cenup batısına çıkarılan Ja- sınız. ~ Sonu Sıı· 2· SQ· 4 
kan ve İngiliz devlet adamları - Açdması, Sıngapura ile tı:ar1ılanm11tır. Türk basını bil- Berllnde imza edilen anlaşmanın mü- pon kıtaları, cenup doğu istika- r:.~~..:===::;;::;;=::;;=;;::~..;;;;;;;;=::=:::::::::::::::-
~ y- Sen· Hava ar ımı mı'• olmakla beraber Tu'r'-·:iycnln mu- 1n t k dil i ~ i\~ ..... - if= ettiklerine go"re bu pli.. Y d kiimlerJnde en büyük ihtiyatı ıöster- tevecclh o_lduğu devı,,etler hakkın.da metın• de yaptıkları süratli bir 1 u • • o l 
tun ana hatları şudur: • resmi tebl.ığde ya ız müş ere . ıı- manevra ıle İngiliz kuvvetlerinın " 

lma d • • ı • kadderatından mesul olan devlet a- man, tabıri kullanılmaktadır. Mıya- . . l g· ·n-e .e•re. n W"9 1 - Asıl diışman A nya ır Gönderllmesı stendı damlarınm. eski emperyal!st arzu- ko Şfmbun gazetesi bu tabiri te!sir e- rıca.t h~ttını kes1!1ış er ve . ınga. • "?-' ~ ., 
~ ilk önce Almanya mağlup e- ,_ s t idd' 1 derek divor ki·. pur a gıden demıry_olund_akt m. u-

Lo d 20 (AA) _ Avam Ka lan hatırhyara.. . ovye . ı~ an~ ,, 
1 

l\l 
c:l!lerek Avrupa harbi bitırilecek- n ra, .. . :. raimen Sovyetlenn temayüllenni ıl- "Harbin şimdiki ııafhasında üç mlh nakalata son .Yerm~ş erdır. ~ u~-
tir. marasmın bugunku toplantıs!n~a gisiz bir ıurette karıılamamıt olduk- ver devletinin milşte.rek düşmanı pek tahkem mevzun mudafaası ıçın 

2 - İngiltere, Avrupaya karşı bazı mebuslar Uzak Ş~rktakı ~id lan dilı:lı:atli müph!tlerin gözünden tabll olarak İngiltere ile Birleşik A- yapılan başlıca mevzıler işgal e-
dünyanın en müstahkem kalesi di vaziyetin derhal muz~keresı - kaçmamqtır. merikadır... dilmiş ve düşman şiddetli bir 
\'e U.ssıi haline getirılecektlr. Bu. ni istemişlerdir. Churchıll, ver • ~ !!kmu: S.: ı: sn: e 1:1ff9 Sonu: Sa: 2: sn: 7 mukavemetten sonra dağlık or • 
!'aya tayyare, ordu, ve harp mal- diği cevapta demiştir ki: -------------------=--==-=--==- manlığa sürülmüştür. Bu arada 
Zemesi yığılacak ve vakti gelin<;e Uzak Şar~ harbi. h~kkında ~~s-

1 
v çevrilen düşman kuvvetlcrmin 

buradan Avrupaya asker çıkan - terilen endışelere ıştırak ede~ırn: Kur· tu us apur u büyük kısmının imhası muhare -
lacaktır. Bu ihtilafın muhtemel netıcesı heleri süratle ve muvaffakıyetle 

3 - O vakite kadar Uzak Şark hakkındaki en büyük itimada da devam etmektedir . 

ta sadece mudafaada kalınacak, iştirak ederim. Umumi harp va - 1 hl •1ı Ati it Johor Bharu şimalinde takri -•e Avrupa harbi bitirildikten son ziyeti hakkındaki müz~ke17lere e ' e a 1 ben 30 kilometrede bulunan su 
ta Uzak Şarka dbmilecektir. U. üç gün aynl~asını tekhf e~ıyo. • tesisatının şimdiden Japonların 
tak Şarkta takip edılecek hare. rum. Eğer muzakereler netıcesın eline düştüğiı söylenmektedir. Bu 
ket hattı, Sıngapuru kurtarmak m- Sonu: Sa: 2; Sd: t suretle Singapur susuz kalmış 
~ Sumatra, Cava, Yeni Gine ve Marmara Adası Civarında Karaya Oturan bulunmaktadır. 
.\vustralyanın Japonlar tarafın - l2fj"' Sonu; sa: 2; SU: 5 

dan işgaline maru olmaktır. M·ıııAı Korunma Vapurun Kurtarılmasına Çalışılıyor Bu ana kararların tatbikatın -
dan olmak uzere Pasüik harbini 
idare etmek i.tzere general Wa - K ndak·ı 
\'el bu bölgeye başkumandan ta- anunu 
J"in edilmiştır. Atıantikte Ameri. Tad·ıla"'t ile kan ve İngıliz donanmalan bera-
ber çalışmalarına devam etmek
tedir. İngıltereye malzeme yığıl
Jllakta ve Almanyaya karşı Sov
Yetlere yardım edılmektedir. Müt 
tefikler için 1942 yılı mukave -
:met mudafaa ve hazırlık yılı o. 
lacak, buyük ölçüde hareketlere 
;1943 de başlanacaktır. 

** 

Harp Ekonomisinin 

icap Ettirdiği 
Tedbirler Alınıyor 
Ankara, 20 (TAN) - Bugün 

esaslan parti grupu tarafından 

Müttefiklerin bu hazırlığına müzakere ve kabul edilen milli 
karşılık olarak mihverci - kor1;1Dma kanun':1 tadil~tı hak~ın 

ler de Berlinde müşterek harp dakı proje meclise verılmek uze 
ı>lanıru tesbit eden yeni anlaşma redir. .. 
lara varmışlardır. İki gün evvel Ka~un_un alacağı son şekle go 
Berlınde imza edilen bu anlaşm!'-, re, Tur~ı:re. her bakım~an harp 
1942 yılında harbi kazanmak içm ekonomısını kabul etmış ola~ 
takip edılecek müşterek yolun a- ve memlekette herkes b~'1!1 ı
Da hatlarına aittir. Mihverciler caplarma uymak mecburıyetınde 

l:iiJ" Sonu; Sa: 2; sn: 1 1:tiJ9 Sonu; Sa. 2; Sü. 1 
Yunanistana beşinci seferini yapmakta iken bir kazaya uğrayan 
KuriulUf vapuru İstanbul limanında (Yaası İkinci sayfamızda) 

r--- ·-.. -·----.. , 
Yeni 1.,efrikamız 1 

Kırık Oyuncaklar 
Ben evlerln teve n erelınnd• 

hurda IDzumıuz eıy• ile dolu bir 
aepette, yahut eakl bir çekmecede 
g8zden dlifl"Dt. gezeba uOramif, 
kırlk dökDk oyuncaklar verdır. 
Onlarda. içlerinden kopan bir ya· 
ye, fırhyın bir çiviye raomen hl· i 
il elemlerin i .. k lamek, zevehlrl 
kurterm•k lateyen bir verlık ae• İ 
zlll r . • 

Kırık Oyuncaklar 1 
Heyabn bir çocuk heveal keder 

heflf, geçici cllveslyle ktrıp döku 
rek bir terafa fı r lattıOı gam lı ruh · 
ıenn kuvveti! tehllllerldlr. 

Yakında T A N 
sütünlaruıda 

• 

·------· .... ··· -··--

Olacaklan ve Olmıvacaklan Anlamak tfin 
R E F 1 K Kalorüerır" apartmanlann ısınamıyacağım, fe· 

hır meclisinden ümit beklenemiyeceğiııi 
H A L 1 D t.am iki yıl önce anlamış, pılıyı pırtıyı toplayıp 

soba borusu geçırilecek bacalı bir dam altına ka
K ARA Y pağı dar atmıştım. Tramvaylardaki bir kısım 

oturma yerlerinın kaldırılması fikrine önayak ol-
nuş, pastalara karşı da harp açmıştım. Nitekim bunların ikisin. 

de de hak kazandım. Sonra, meydan ne ıduğiı belirsiz pastalara 
kalınca bu gibi nesnelerin kökiınden yasak edilmesi lüzumunu 
yazmıştım; böyle bir kararın çıkmak uzere olduğunu işitiyoruz. 
Geçeni.erde de "Yeni yıla yeni ve keskin kararlarla girmeliyiz; 
ekmeğı ve icabederse başka besın maddeletını vesikaya bajla -
malıyız!,, fikrinde bulunmuştum. Bugun ekmeği karne ile alıyo
ruz. "Kar, ancak sabahı sabahına, ayak basılmadan, buz kesme
den kaldırılabilir,, diye yazdığımın ertesi günu belediıyenin bunu 
D şekilde başaracak teşkilat kurduğunu da gazetelerde okumuı
tum. 

Gerçekleşen şu fikirlerimden dolayı • bizim siyast muhar
rırlerimizden birkaçı gibi - yüksek zekimı ileri sürüp övtlnme
li mıyim? Haşi! Dedığim şeylerin olacağı veya olmıyaca~ı pek 
bellıydı. Ortada bir parlak zeki meselesi değıl, sadece frenklerin 
11bon sens,, dedikleri bir "aklı selim,, , bir diırusduygu hassası var. 
O hassa nasıl şeydir? İşin vazıyete uygun, akla sığar, manbkı 
kavrar, çıkarını kestirir tarafını bulmak, bu iş uzerlnde kısa, fa. 
kat sade ve sağlam bir muhakeme yapabılmek kabiliyeti! Sunun 
varlığıyle övünmekten ziyade yokluğundan uziintüye dü~ek 
lazımdır; insanlar için, obıirleri derecesinde kıy,metli altıncı hıs 
de budur; eksiklıği bır sakatlık sayılabilır. 

Fakat benım asıl söylemek istediğim nokta şu: Garpli bir 
ınuharrır "çok yalan söyliyen adam bon sensmı kaybeder,, diyor. 
Doğru söz! F'akat sanıyorum kı, çokça yalan, yalnız söylyenden 
degıl, dinliyende de o pek faydalı kuvveti korleştirif. Zaten harp 
zamanlannda diışman propagandacılığının ıstediği de o dur: iyiyi 
kötiıyü, doğruyu eğriyi, akla sığanı, sığmayanı .ezdirmek bakı· 
mından zekaya üstün olan ve daha fazla ışe yanyan bu duyguyu, 
bu halk sez.gisıni parazite boğarak hazırladığı zararlı pllnı, yü· 
rüteceği gune kadar gizli tutmak! Dürüsduygunuzu kaybetmek 
ıstemezsenu benıın gibı yapınız, yabancıların yalancılık çığırt· 
kanlığına kulak vermekten çekininız, Yine bildiğinızi okuyunuz. 
öyle yaptığım içindir ki, olacaklan ve olmıyacaklan • yukarıda 
saydığım gibi - oldukça iyi anlıyorum! 
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GULEn GözLEA nıilli.Joeoi "Kurtuluş" /Seker Satısı Me~edildi 
Karaya Oturdul • 

No. 59 

Ben yalnız sen nelim ve yalnız ııeni 
cvdim, Suavi, 

• • ~ . . . . 
• • • < 

Yapayalnızdı .. Elinde küçük bir va
liz .. Trene doğru ılerledi. 
Boş bir kompartımana girdi.. Yer

eşti.. Sırtında açık renk bir mıa
amba, ba§ında lacıvert bır (bere) 

var. Benzi sapsan.. Nazarları karan
ık. alnında uzanan çızgı daha derin
eşmiş. Dudakları kılıtli... Düştlnu -
or. Dışarıda yolcuları selametleme

gelmiş bir sürü insan var. Bak ı, 
u yabancı insan kutlesi ara ınr\a 
endine giılen bir çilt göz olsun ıı 1-
emedi. 
Zaten o artık yabancı çehreleri ter
h ediyor, Tanrmadıgı gözler, taııı
dıiı insanlar ... Tammadıgı bir a

em .• Tanımadığı bir memleket. Ne-
eye gidiyor? Kendisi de bılmiyor .. 

Gayesiz, timitsiz... Trenle berao ·r 
tmek, her yerden mütemadiyen u
aklaşmak ıstiyor. Hep deg~şik m:ın 
aralar. Bir gördiığiını.i tekrar gôr
emek ne güzel ;ıeyl.,. Dauna yeni 

ehreler •. Geçtıii yolları tekrar gö ·
emek ıçin başını bile çevirmiyece~. 
kasına donmiyecek Hep, hep ilerı

e, nazarlarını çeken yola bakacak 
Gayesiz, limitsiz trenın istediği ye

e gıtmek ne güzel şey 1 
Sabırsızlanıyor... Mtltemadiyen sa
ne bakıyor. Artık tren kalksa! lşte 

Aalllpana çaldı,. Yolculaı acele edi-
or •. Öpüşenler .. Bırbirlerini kucaklı
orlar,. Ayni kompartimana yaşlı b"r 
dın biniyor. Yanında bir de çocuk 

ar. Pencereden el sa lıyorlar. Konı.
ııyorlar. Son buseler ... Son kampa-

. Keskin bir ıslık. Onu takip eden 
komatifın dev nefesi. Evveli yav.ış, 
nra daha sürntlL. 
Ko1Uyorlar... Uzaklaşıyorlar. Bi-

lar daha uzak, geride b~akılan 
sanlar daha s'lik. Genç ka -
nm karanlık gözleri sisli nazarlı

nm arkasına geçilmez gıbi.- Hıi-
lu bir renkle ortiıldıi 

Yaılı kadın onu merakla siizüyor .. 
ır turlü konuşmağa cesaret edenu-

o du. Nihayet sordu: 
- Net"eye gldiyorsunıız, kızrm?" 
Saliha, duymamış gıbi sükilt ettı. 
olcu çikolata kutusunu açtı. çocu

verdi; sonra nazik bir hareketle 
ihaya uzattı: 

- Almaz mısınız, kızım! 
Saliha başı ile reddederek: 
- Hayır, dedi teşekkür ederim! 
Yaşlı kadın bu harek<:tten cesaret 
hmıt gibi yine konu,tu; 
- Yalnız mısmıü 
Saliha lakayt: 
- Eveti 
- Ne tarlı& tqrlf7 
Genç kadın omuzlarım kaldırdı: 
- Daha bilmiyonıml 
Ve muhavereye ııilıayet vermek i~ 

Tütün Satışları 
Devam Ediyor 
Düne Kadar 23 Milyon 

Kilo Satıldı 

u ornan 

Yazan: MEHMET ABUT 

başını pencere tarafına çevirdi. Yaşlı 
kadın çok merak etmiştı. Acaba genç 
kadının derdi ne idi? Nasıl öıjrense? 
Nasıl sorsa? Bir kaç sual daha sor
du ... Fakat Saliha bu sefer hakikaten 
duymadı. Şimdi yaşlı lı:adm, kendi 
kendine düşünüyor ve mütemadiyen 
Saliharun hareketlerini, çehresini tet
kik ediyordu... "Kocasından ayrtldı .. 
Onun için İstanbulu terkediyor; va
hut nişanlısı onu aldattı .. Ayrıldılar .. 
Unutmak için uzaklara gidiyor. Za
vallı taze, acaba onu unut .. bielcek mi? 

Yaşlı kadm içini çekti ve :vüksek 
sesle: 

- Ah! Dedi. Gençlik. " 
Saliha çocuğun yalana yalana çiko

lata yiyişinden, hanrmın mütecen:s 
nazarlarmdan sıkıldı .. Yalnız kalmak. 
Dusiınmek istiyordu. 

Kalktı.. valizini almadan. dışarı 
çıktL Bir müddet penc;ereden bıllrtr. 
Hafıf. inatçı bir yağmur vagonun pell 
çer~sinde su habbec!kleri topluyot", 
t~bıat sırsıklam. Bu fazla sürat, şim
di basım dôndtlrüyor. Yalnızlık, au 
ıslak manzara içinde bu daimi ilerle
yiş.. sonra bu yabancı memleketi •r 
onu ürküttlyor.. Kalbinde bulanık bi; 
his -var.. • 

Nazarları mahzun. 
(Arhsf nr) 

Adalılar Çiçek Bahçelerine 
Yaz Mahsulü Dikecekler 
Heybeliadalılar çiveJc bahçelerinde 

yazlık mahsullerden yetlştirmiye ka
rar verrni lerdir. Bu işin tatbikı için 
Kartal ziraat muallimi Tahsin, Parti 
ocağında yazlık mahsullerin yetlşti
ri~mesi için bir konferans vermiştir, 
Dığer adalarda dahi ayni suretle te
şebbüslerde bulunulacaktır. 

' 
Sarayburnunda Baygın Bir 
Halde Bir Adam Bulundu 

Sarayburnunda bahçıvan Bekirin 
bahçesinde lfıcivert pantalo'nlu, caket
siz, uzun boylu, 45 yaşında tahmin 
edilen bir adam baygm bir halde.bu
lunmuştur. Hüviyeti te!;blt edllemiyen 
bu adam hastaneye kaldırılırken yol
da ölmüştür, Ceset morga kaldırıl
mıştır. 

BUGUNKU PROGRAM 
7.SO Pror:ram 
7.33 Mil ık (Pi.) 
7 45 Haberler 
s.oo Mılılk (P1.) 
8.15 Evin .. ~ti 
8 30 Kilzik 1PL) 

• 
ı 2.so Pro1"r•m 
ı 2.U SarltılMr 
12 45 Haber~ 
U.00 Şarkı'ıır 
13 30 Mürik (Pl) 
ıs. 00'" Pror;ram 
18.0S Dans mOrill 

18.25 Konutma 
18.45 Çocuk lı:lilbli 
19.30 Haberler 
ı 9.45 Serbest 
1 <> 55 Tlirküler 
20.15 Radyo vanten 
20.45 Tllrkin marp 
21 00 7iraat takvimi 
21.10 Şarkılar 
21.30 Konupı•a 
21.45 'Mlb!ik (Pi.) 
22.SO Haberler 
22:-ıtS"" Dar.' m'tl!dfi 
22.55 Kapanı1-

H~BERLER 1 

Çekya'dan da 
Asker Alınıyor -

1 ---~~~~~~~~~~---

Geminin Yüzdürülmesi Ellerinde Şeker Bulunduranlar Bu Akşama 
için Çalışıl.yor Kadar Beyanname Verecekler 

Ankara, 20 (A.A.) - Yunanistana 
yardnn olmalı: üzere gönderilen eı za 
kı yilklüyerek dün gece lstanbuldan 
Jı.areket etmiı olan Kurluluı vapuru 
bu sabah saat S raddclennde Marma
ra adasının şimalinde bulunan Pulat
ya burnunun şarkındaki diğer bır 
burun üzerine bindirmek ~uretlyle k:ı 
raya oturmuıtur. Kurtuluş derhal 
telsizle kazayı lstanbula bildirmiş ve 
batmak tehlikesinin mevcut olduğur.u 
haber vermiştir. Bu telgraf üzerıne 
Trak vapuru ve bir diğer tahlisive 
gemisi Istanbuldan süratle yola çıka
rıldığı gıbi Bandırma ve Çanakkal"
den de diğer tahlisiye 1rapurları t::lh
rik olunmuşlardır. 

Son gelen haberlere göre bu tahlı 
&İyelerin Kurtuluşun yanına vardık
ları ve vapurun kurtarılması icin fen
ni bütün tedbirlerin tatbikine başbn 
dığı bildirilmektedir t:ısanca zaviut 
vok, vapurun kurtulması imkanı var
dır. 

Mahkum ve Tevkif 

Edilen Vurguncular 
Asliye İkinci ceza mahkemesine ve

rilen ve mahküm edilen vurguncular
dan; Ye:dlkulcde kömürcü O man Ak 
sarayda kömilrcü Feyzi· kömür,· Be
şlktaşta tuhafiyeci Bedros makara, 
Beyoğlunda kundura levazımcıst A
ram ciHlla, Heybeliadada bakkal Le
olida fasulye, müskiratcı Petro bira 
vurgunundan 25 şer lira para cezası
na ve 7 şer gün dükkanlarını aça
mamaya mahkum edilmişlerdir 

Beşiktaşta kırtasiyeci Zeki 
0

defter, 
Beyazıtta bakkal Prodromos kuş ye
mi. Nişantaşmda kuru kahveci Ali 
karışık kahve, Beyoğlunda "Berk tu
hafiye mağazası sahibi Y&Java" ku
m&J, Galatada hırdavat(ı Hlraç es 
demiri vurgunundan tevkif edilmiş
lerdir. 

Ayrfca: Kadıköyünde uncu Tahsin 
kepek, Beykozda hububatçı Ahmet 
mıs~, ve Beyoglunda "Rus., çorap 
magazası çorap satmadığından mah
kemeye verllmlştir. 

Babasını Yaralıya.o 

Bir Çocuk 

l:tf!" Baştara!ı 1 incide 

5 - Tilrkiye şeker fabrlkalan ano
nim şirketinin fabrikalartnda veya 
emrindeki depolarda bulunan şekerler 
beyannameye Uı.bi değildir. 

6 - Verilen beyıınnamP.ler yerle
rinde kontrol edilecek ve beyanname 
vermeleri lfıznn geldiği halde beyan
name vermedikleri veya beyanname 
verip de mevcutlarını noksan göster
dikleri anlaşılanların icap eden yer
lerinde milli korunma kanununun 
4156 numaralı kanunla muadrlel 65 
inci maddesi mucibince vali ve kay
makamlara verilen salahiyet daire
sinde arama yapılarak şeker mikdar
lart tesbit edilecektir 

7 - Şekerin tekrar' satışma ne va
kit müsaade olunacağı bilfıhare bil
dirilecektir 

iaşe bürolan 
Şehrimizde kurulması kararlaştı

rılan iaşe bi.ırolarmln teşkiline baş

lanmıştır. Bü büroların masr>ıfları ia
şe müdürlügü bütçesinden ödenecek
tir. Bilrolardan İstanbul bölgesinde 
olanlar diln vali ve belediye reisi ta
ra rından teftiş edilmiştir. 
Diğer taraftan bir çok ftrmlarda 

karnesiz ekmek verildiği görülmüş, 

vali ve belediye reisi ilgililere verdiği 
bir emirde bu gibi fırınların un sui 
istimalini önlemek ilzere nllbiye mü
dürlerinin süraUi ve müessir tedbir
ler almasmı bildirmiştir. Kıırnesiz ek
mek verdikleri görülen fırınlarln bu
undulkan bölgenin Amir veya müdü
rü de mesul edilecektir 
Şubat ayına ait ekm~k fişleri dün 

Ankaradan gelmiştir. Bu fişler taklit 
edilemiyecek bir şekildedir ve her fiş 
iki parçadan mürekkeptir. Bu itibar
la her vatandaş hakkı ~lan günlük 
ekmeği iki ayrı seferde ııkbilecektir 

750 gram ekmek alac:ık olan ağİr 
işçilerin beyannıımeleri vilAyete ve
rilm iştir. Düne kadar verilen ağxr 
işçi karneleri 14 bini bulmuştur. Bun 
lara tam ekmek karnclerinln tevziine 
başlanmak üzeredir. 

Karne usulü tatbik edilmeden önce 
fırınlara verilen un mntdarının 3800 
çuval olduğu tesblt edilmiştir. Karne 
usulüne başlandıktan sonra günlük 
ekmek sarfiyatmtn azalması dolayı
s1yle un mlkdannın 600 çuval kadar 
aşa/tı düşeceği umulmaktadır. 

Patates alım ve satımı 
Kasımpaşada oturan Hasan, dün 

sabah oğlu Cemille para yüzünden 
kavga yapmıştır. Kavgada Cemil ba
bası Hasan! bıçakla ağır surette ya
ralamıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldrrllmış. 
lu yakalanmşrtır. 

Patates fiyatlarının tesbit edilmesi 
ne karar verilmesi üzerine dün pıya
sada toptan patates allm ve satnnı 

suç 1 durmuştur, Piyasamızda yalnız Ka
. radenlzin İnebolu ve Trabzon pata-

Altın Fiyatlan 
Altfn bir mikdar daha y\lkselmlş

tir. Dün bir altın 3175 kuruştan ve 
bir gram külçe 446 kuruştan satıl
mıştn-. 

Mihvercilerin 1942 
Harp Plc.lnı 

tesleri vardır. Adapazarı ve Bunıadan 
patates gelmemektedir. Karadeniz pa 
tateslerlnln fiyatı tB - 19 kuruş ara
sındadır Patateslere azami fiyat ko
nulduktan sonra piyasaya çok mal 
getirileceği söylenmektc~ir. Patates 

Uzak Şarkta Vaziyet 

ltl.if' Baştarafı 1 incide 

de hükumete meydan okuyan bir 

yetiştirmek için halkta uyanan heves 
llzerine her taraftan tohumluk pata
tes aranmaktadır. 
Diğer taraftan fiyat mürakabe bü

rosunun tetkikat şubesi dün bisküvi. 
makarna, 9e'rlye stoklarını lnceliye
rek tesbit etmiştir. Bu stoklar iaşe 
müdilrlilğilnün emrine verilerek düz
gün bir usulle dağıtılııcaktn-. 

Gaz ve çivi dağıtıldı 
İaşe müdürlüğü emrine verilmiş o

lan petrollerden bir kısmı dün fab
rikalarla elektrik bulunmtyan semt
lerin bakkallarına dağıtılmıştır. Ay
nca bir mikdar da çivi tevzi olun
muştur. Vilfıyet içinde toptancı kuru 
kahvecilere de ayllk kahve hisseleri 
dağıtılmıştır. 

Kapu bezlerinden yapılan 
torba ve ruvallar 

Çuval. kıl çuval ve kanaviçe ile 
yapılım ihracatta bu kıltflarm geriye 
l!Önderilmeşi veya ayni cinsten kılıf

larin verilmesi karıarlaştırılm isti Bu 
karar kaput bezlerinden yapılan tor
ba ve çuvallara da tatbik edilecektir 
E~er kıltflarm iadesi kabul ve taah~ 
hilt edilmezse hiç bir malın ihracına 
müsaade edilmiyecektir. 

Grup Toplantısında 
{l;:Jfr Baştarafı 1 incide 

HükOmctin şeker üzerinde aldı~ı 

tedbir cümlesinden biri olarak mali 
vaziyeti yüksek olmıyan halkm kfü:ük 
çocuklarina çok ucuz bedelle şeker 
verilmesini temin edeceği de öğrenil
miştir. 

Başvekilin grup umumi heyetince 
iyi karşılanan bu beyanatını müteakip 
ruznameye geçilerek Milli korunma 
kanununun hükumetçe tadili isteni
len maddeleri üzerinde çalışarak bu 
bapta bir proje hazırlamış olan parti 
grupu komisyonu mazbatasının müza
keresine geçilmiştir. 

Maddelerin birer birer okunmasını 
milteakip gerek projede ve gerek es
babı mucibe mazbatasmdaki esaslar 
reislikçe kül haliade umumi heyetin 
reyine arzedilmiş ve bu esasların it
tifakla kabul edildiği anlaşı im ıştır. 

Bundan sonra Eskişehir mebusu E
min Sazak'm. vaktiyle kaldırılmış o
lan şehir ve kasaba muhtarları ile 
idare meclisi müntehap Azası hakkın
da Dahiliye Vekilinden miltalPll so
ran ve ruznameye dahil ı:ılan takriri 
okunmustur. Takrir sahibinin ve da
ha söz alan bazı hatlpierin mütalea
larma cevap veren Dahiliye Vekilin
nlr. de dinlenmesinden sonra bu mev 
zuun, teşkil edilecek bir parti komis
yonunda lncelenmealnt tel<"l\f Pden ve 
Dahfllye Vekilince de muvafık görU
len takrir umumi heyetçe kabul edil
miş ve ruznamede başka madde ol
madığından celseye son verilmiştir. 

PASifiK HARBi 
l:1Jr Baştarah 1 incide 

Sln.gapura gitmekte olan Japon 
bomba tayyarelerine taarruz teşebbü
sünde bulunan 20 İngiliz avcı tayya
resinden 15 i düşilrülmUştür. Singa
purda bir çok hedefler bombalanmtş
tır. 

Birmanyada /ngllizler 

~ Baştara1ı ı incide vaziyet ortaya çıkacak olursa mü 
harbi bu yıl içinde bitirmek ihti. zakerelerin i:kinci veya uçuncü 
yacındaclırlar. Çünkü harp 1943e günü bir itimat takriri tevdii için 
kalırsa Amerika ve İngilterenin lazım gelen tedbirleri alaca~m. 
çok kuvvetleneceğine ve harbin Müzakereleri bizzat ben açmak 
tamamen kendi aleyhlerine döne- ve icabederse bizzat ben cevap 
cegine şüphe yok~ur. Mihverci - vermek istiyorum.,. 

Mrl. Keitel Peştede ler, Amerika ve Ingiltere bütün Bunun üzenne Nasyonal - Li-
kuvvetleriyle ortaya çıkmıya im beral mebuslardan Granville de-

Tavoy'u taldige etti 
R9ngoon, 20 'A.A.) - Ordu ve ha

va kuvvetlerinin milşterek tebliği: Temaslara Bacladı karı bulmadan, bu harbi bitirebn miştir ki: 
'lnntr, 20 (TAN) - Tütün sat11- :!' l'd' } 

Üstün düşman kuvvetleri karşısında 

"-- Budapeşte, 20 (A.A.) _ Ma- me ı ır er. "Başvekil Atlantiğin öbilr tarafına kuvvetlerimiz. Tenasserim bölgesinde 
yaptığı seyahatinden sonra iştirak et- Tavoy'dan daha müsait mevzilere dol 
tiği parlfımentonun bu ilk toplantı- ru çekilmişlerdir. Tavoy hava mey
smda uzak şark hakkında beyanatta danı vaktiyle tahliye edilmiştir. 
bulunmak istemediği için umumi e- Londra, 2n (A.A.) - Madras rad
hemmiyette bazı meselelerin derhal yosu, dQşmanm bir noktadan cenubi 
müzakeresi hakkında takrir tevdi et-1 Blrmanyaya girdiğini bildirmektedir. 

'llln baratetle deovam ediyor. Piyasada 
Wq çoktur. Ve ta}ep fazladır. Fiyat- reşal Keitel, bir müddet kal _ Bu ~na prensipten. ?a~e~.et .e-
Jarda bugün S - ıo kuruş> bir yükse- mak üzere bu sabah hususi tren- den mihver <ievletlerınm on~uz 

olmuııtur. Akşama kadar satışlar le buraya gelmiştir. Yarın, naip deki yıla ait olarak. Berlinde ka
Jl milyon kiloyu bulmuştur. İnhisar- tarafından kabul edilecek, mütea- r~laştırdıkları muş~rek harp 
tar idaresinin neşrettiği bir bültende kiben Başvekil ve Genelkur _ planı hakkında ~Amerikan kay -
aıge bölgesinin re~oltesi tahri~.e is~i- may reisi ıle görüşecektir. MaL n?klan şu malumatı vermekte • 

den 25,706,000 kilo olarak gostenl- b t b ın· .::.1_ tla h kk d h" dır: .&&ı- •• .. 1 ., 1 d kal ua u m <1Aa r a m a ıç B kı _ ........ gore musta ıstı e n e dn b" ' akt d u ş Japonya Çin denizin -
tin mı"lctan 2,703,000 kilodur. ır şey ?azmam a ır. den ve Pasifikten İrigilterenin a 
C~vasmm G~.ner • ~iyesinde Çekya dan da asker aluugor yağını kesecektir. Singapuru v~ 

kimselerin_ ~ustahsılı ald~taralt 1 Ankara, 20 (Radyo ıazeteai) - Filipinleri aldıktan sonra Fe : 
dtifilk fiyatla tütun aldıktan şıkbet Mıhverin ikinci derecedeki ortakla- lemenk k H' dist •t d 

-•"kadar! hkik şar m anına aı & a ve ..... ar ta ata rından asker almamak hususundaki lan, · 
'.bllllamnııtır. Bu vaziyet tesbit edi- prensibini değiştirdiği, ilkbaharda ya yanı Bomeo, Cava ve Su -

mekle şeref duyuyorum.,, 1 Bir Siyam müfrezesinin Myawaddl 
• şark hududunu geçtili ve şehrin ti-

Granville, bu takrirle Singapurun malinde muharebenin devam ettiği 
müdafaası için derhal icap ~en ha- bildirilmektedir. Myawaddl Moul
•a yardmıtnm gönlerilmesini ve hü- mein'ln 100 kilometre garbinde ve 
kt1metin Büyük Britanyayı Awatralya Birmanya hududuna 30 kilometrelik 
ve Büyük Britanya İmparitorluğu bil' mesafededir 
:!:~erine teminat vermesini iste- fl/LJPJNLERDE: 

aradaki fark tüccara ödetilecek- pılacak harekatta bu kuvvetlerden matrayı da alacak, oradan Avus
istifade edileceği anlaşılmaktadır B;ı tralyaya atlıyarak bu suretle bu Reis, bu takriri kabul edemiyecetf
arada Çeklerden de &11ker alınacaktır. denizlerdeki harbi tamamlamış ni, çünkQ parlAmento nizamnamesi 
Çek devlet reisi Hch, bir beyanname olacaktır. Holanda şark Hindis - mucibince böyle bir takririn milzake
netrederek "yeni nizamın kıırulmaeı tanı adalannm zaptı, hem Japon resini intaç edecek sebeplerin mevcut 
için biz de elimia:den gelen her '~y: yaya harp sanaylı için şiddetle olmadığını ııöylemiştlr, 

tir. 
Bu eene tütün mahsulünün iyi fiyat 
la aaulmq olması üzerine bazı yer 

lerde müstahsilin bağ, hububat ve sa-
e tarlalarını bozarak tutun dikmek 
ere faaliyet geçtikleri anlaşılmış ve 

böyle bir harekete mini <1ıınması i
<qzı de tedb1rler alınmıştır. 

yapmak mecburiyetindeyiz,, demiştir. muhtaç olduğu petrol, kauçuk, Granville, mar ederek demı.,tir ki: 

Vaşington," 20 (A.A.) Amerika 
harbiye neuretinin tebliği: Amerika 
bomba tayyareleri Filipinler cenubun 
da Jolo adastndan 100 mil mesafede 
bir Japon kruvazörQnü batırmsılar ve 
bir Japon petrol gemisini ateşlemiş
lerdil'. 

lmen1<a Birliği 
Konferansında 

Macar askerlerinin hangi cephey~ kalay vesaire gibi ham maddeler "Bilhassa Avustralya başvekili 
g~nder~leceği bilinmemek~e- berabe~ temin ederek onun harp kudreti- Curtin tarafından Vaşington nezdin- Yeni Başvekalet Müsteşan 
mıbverın Macaristanm bütun asken ni arttıracak hem de Hint deni de yapllan teşebbüsler karşısında BSJ ku~etlerini kullanmak istediği. bildi- zine hikiin ~lmait suretiyle Hin: vekilin İn.giltereden uzak şark cep- Ankara, 20 (TAN) Batvekilet milı-
rlhyor distan B' ll hesine tayyareler göndereceğine dair t~rlıtına, Maliye Veklletl mtlstc-

• ve ırmanya yo annı da teminat verip vermiyeceğlni IOl'D\ak şan Cemal Yqil; Mali7e müsteşarlı 

U .. cret·•·ı Memurlar Amerika ve lngiltereye kapamış hakkına malik değil miyiz?~ iına Maliye tetkik bUro11tı reisi Esat 
1 olacaktır. Japonya dnizden bu su Tekeli; Maliye tetkik biiroıu reisli-

üçük Kuzular 
Kesilmiyecek 

21 - 1 - 942 

r .. - DiKKAT -·-, 

Zirai Seferberliğe 

de 
Şehirliler 

İştirak Etmeli 

1 
Et Meselesi Bugün 
Yine Görüşülecek 
Bugün hayyan borsasında et ve İ HUkOmet, önümüzdeki sıkınti 

canlı hayvanların allm ve satımı hak- ' gUnlerlnl kar11lamak için ılmdl
kında görüşmeler yapılacaktir. Bu 1 •• den zlraf bir seferberlik yapmıya 
toplantıya mıntaka ticaret müdi.lrü, • karar verdi. 
fiyat mürı.kabe şefi de iştirak edecek- 1 Bu seferberlikte halkın da hU· 
tir. Hazırlanacak yeni bir talimat ya- i kOmetıe birlikte elele verip çahş· ! 
nn mürakabe komisyonunda incele- ! ması faydalı olur aanırız. i 
necektlr. Memlekette etin bollaştırıl- : Köyde köylU tarlasını ekecek. 1 
ması için btedenberi kesilmekte olan 5 ekilmlyeıııılerl hükOmet kendi va· 
altı kiloluk kuzuların kesimine mil- ! sıtalarlyle işletecek. Fakat bu it· ! 
saade edilmiyecektlr. Kuzuların on i te şehirlinin de payına düşen bir I 
kilo olduktan sonra kesilmesi karar- : vazife vardir: Evinin bahçeıılnden 
laştrrtlmıştır. Bu suretle kuzu başına 1 istifade etmek. 
dört kilo et kazanilmış oluyor. Bu u- ! 1 ngiltere, harp başlar baıtamaz 
su! piyasada etin bollaşmasına sebep i bütün vatandaıları evlerinin bah· 
olacaktır. İ çelerlnde muhtelif clnı aebze ek· 

Bir kaç gilndenberi mezbahaya ge- i mlye davet etti. Bllhaua patates 
tirilen hayvan.ardan çoğunun dişleri- i ve mısıra ehemmiyet verilmesini 
nin koparıldığ• görülmüştür Genç ol- j i tavılye etti. Bu tavsiyeye uyan • 

b 
• i nglliz milletinin bahçelerinde : 

madıgınt bıldlrmek için aş vurulan 1: : 
bu hileye tevessül edenlf'rin deı·hal 5 yetiştlrdlklerl mahıul, memleket i 
mahkemeye verilmesi mezbaha mildür 5 zlraatlnln % 25 artmasına hizmet : 

ıDu~ue·nve lbeildtirnmDişte•r.ııizyolları =.=:! ett~ızde de her vatanda, evının : 
bahçesinde bu yıl patates, fasul- 1 
ye. blSjjrUlce, mısır, domates ve· • 

ld 
• d F ı• t : saire yetiştirmek için ıtmdlden j 

aresın e aa ıye i hazırlıjja baılamalıdır, Bu auretle 1 
Denizyollan umum mildurlilğüne i hUkOmetln ilin ettljjl zirat aefer- i 

tayin edilen Emekli Deniz Albayı : berlljje biz ıehlrlller de kannca i 
Halim Babacan yeni vazifesine baş- İ kaderince yardım etmlt oluruz. 
lamış, resmi ziyaretlerim yapmıştır. : .. ••••·-·-••• ..... --·-------
Yeni umum mi.ldür şımdi Denizynlla
rt idaresinin muameUıtını tetkik et
mektedir ve idarenin bugünün ihti
yaçlarına göre çalışması esasını tan
zim eylemekle meşgul bulunmaktadır. 
Ziraat Vekaletince Alınan 

Yeni Tedbirler 
Ankara, 20 (A.A.) - Öğrenildiiır.e 

göre, Ziraat Vekaleti mısır, patates 
ve darı gibi mahsullerle ·asulye, no
hut, mercimek ve pırinç g!bı yenil~
cek şeylerin çoğaltılmasın temin ıçın 
~erekli tedbirleri almaktadır . Bund:ın 
başka çiftçinin muhtaç olduğu pulhı~ 
ve uç demirleri fazlaca yaptmlac t'ı 
ve elde mevcut makınclerle gelmekte 
olan ziraat lletlerinln dağrtılmas.r.a 
devam olunacaktır. 

Elektrik ve Tramvay 
Müdürü Geldi 

Bazı işler hakkında temaslarda bu
lunmak için Ankaraya giden Elektrik 
ve tramvay umum müdürü Hulki E
ren şehrimize dönmüştür. 

Üçüncü Devlet Resim ve 
Heykel Sergisi 

Her sene İlkteşrin nihayetinde An
karada açllmakta olan Devlet resim 
ve heykel sergisinin üçüncüsü ilk de
fa olarak İstanbula taşınmıştır. Sergi 
bugün saat 15 te Güzel Sanatlar Aka
demisinde açılacaktU'. 

Sergiye memleketimizde mevcut 

Belediye Bütçesi 

Nisana Bırakddı 
Belediyenin yeni mall yıl! bütçesı• 

nin müzakeresi Şehir Meclisinin Nisan 
devresi toplantılarına bn-akılması ka• 
rarlaştırtlmıştr. Buna sebep memur 
maaşlarına zam kanununun beklen
mesidir. Memurlara yapılacak yüzde 
20 zammı karşılamak için belediye b~ 
milyon liraya ihtiyaç görmektedir. 

Kapatmasını Yaraladı 
Taksimde oturan Doğramacı Asrnır 

kapatması Nazmiye ile kıskançlık yil
ıünden kavga etmiştir. 

Kavgada Asım, Nazmiyeyi btçakla 
yüzünden ve muhtelif yerlerinden a• 
ğır surette yaralamıştır. Nazmiye Be-
yoğlu hastahanesine kaldırılmfl, suç
lu yakalanmıştr, 

ile 

Beraber Olunca 

FELAKETTEN 
KORKMAYINIZ. 

bütün ~anat teşekküllerine mensup ı 
sanatkfırlarla hiç bir birlige mensup 
olmıyanlar iştirak etmektedirler. =-==--==""""'=====-=-=====' 

Berlin lsrar Ediyor 

~ Baştarafı 1 incıde 

lzvestia gazetesinin Sovyet hab=r
ler ajansı tarafından tefsir edilen bir 
makalesinden Türkiyede hususi bir 
ilgi, ile malumat alınmıştır. .ı>u ma
kale Amerikanın eski Ankara büytiit 
elçisi Mac Murray tarafındarı Balt1-
mire Sun gazetesinin bir muhabır •ıe 
yapılan ve şimdiye kadar meçhul ota:
mış olan bir demeçe taallO.k etmek
tedir. 

Bu demeç.in metni. henüz belli ol
mamakla beraber, İzvestia'nm tef.ii
ratmdan anlaşıldığına göre, Ed.:n'i.1 
Moskova müzakereleri hakkında v~
rilen haberleri teyit etmektedir. 

İsvestia cazetesi Mac Murray'ı Al
man propagandasını kolaylaştırdıiın
dan dolayı muahaze etmekte ...-e iftira 
ile töbmetlendınnektedir. Mac Mur
ray, Sovyetler Birliiinin tarafsız mem 
leketler için teşkil eylediği sözde teh
likeye dair olan Berlin )'alanlarını 

tamamladığı ve H•tler Almanyasma 
beklenmedik bir yardımda bulunduiu 
için muaheze edilmektedir 

lnestia'nın Mac Murray'ın deme~i 
hakkında tefsiratı ve Almanya tara
fmdan Boiazlar üzerinde emelleri ol 
mak1a töbmetlendirilen Sovyetler .Bir 
liii resmi ajansınm, dikkatleri elçt 
Mac Murrayın tesbit ettfii noktadan 
başka tarafa çevirmekte gösterdiği 
acele yeter derecede bilinen Alman 
göriiıünün doirulutıına yeni bir de
lildir. 
Amerikanın Sofyadak.i eski elçisi 

Earle'nin Sovyetlerin Avnıpaya kar-
111 int.ikam projeleri hakkındaki ifşa
atını mazur göıtermek i,in yaptığı 
teşebbüs Mac Murray'ın Baltimore 
Sun ıuetesine yaptığı :ıtr demeçte 
manlsız hale k.,nulmuştur. 

·SARK CEPHE Si - ~ 
Moskova, 20 (A.A.) - Sovyet 

gece tebliği: 20 ikıncikanun gu -
nü ordularımız Alman ve İtalyan 
kuvvetlerini garbe doğru püskürt 
mekte devam etmişlerdir. Düş • 
rnan ağır zayiata uğratılmıştır. 
Birliklerimiz Mojaisk şehrini ge 
ri almışlardır. 

19 ikincikanunda 16 Alman ta')' 
yaresi düşürülmüştür. Biz 5 tay
yare kaybettik. 

Alman tebliği 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman ordula

rı başkumandan.lığmbı. tebliği: Kırını• 
da Feodosyanın şımal doğusunda ısa .. 
vaşan düşman kuvvetleri doğuya dol"' 
ru daha fazla gen atılmışlardır. Cep
henin merkez ve şimal kesımlerinde 
ve Donetz ktsmmda mUdafaa muha• 
rebeleri devam etmektedir. Muvaffa• 
kıyetle başarılan hlicwn kıtalarmıd 
savaşlag esnasında, Slovak kıtal.ati 
düşmana kanlı zayiat verdirmişlerdir. 
Doğu cephesinin ber tarafında ktl .. 

men çok zor şarilar altında hareket 
yapan hava kuvvetlerimiz, kara mu .. 
harebelerini kuvvetlendirmiş ve h• .. 
maye etmıştir. Murmansk demlryol 
bir çok noktalarda bomba isabetleriy .... 
le kesilmiş ve sarmçlt vagonlardan ... 
baret bir katara ateş venlmlştlr, 

Harkof'un doğusunda 
Berlin. 20 (A.A.) - D.N.B.: AalQ. 

rt bir kaynaktan öğrenlldijine IÖ 

Rio - de - Janeiro, 20 (A.A.) 
:Asııociated Press'in bildirdiğine göre. 
konferansa mensup yüksek bir şah
friyet, batı yanın küres nin mihver 
devletlerlyle diplomatik münasebet
lerinin kesilmesi hakkındaki kararın 
48 saatten az bir muddet evvel itti

Hakkında Tekaütlük retle ilerlerken, karadan da bir Reia bir kere daha nizamnameleri line. ftridat mmun miidirll tsmıı.il 
• taraftan Birmanyayı işgal ederek hatırlatt:ıtı için Granville balkaca ·- Hakkı; nakit itleri mnum miidflr1ü- Korunma Kanununda 

K H Z 1 
ff d" tan d ak d'ğ ta rar ebnemifth'. tune de hilen ha lte •ekllet etın~kte 

18 Sonklnunda Sovyet kuvvetleri 
Harkof doğusundaki Alman mevzii 
~ine taarruz için büyük kıtalarla ha .. 
rekete geçmişlerdır Tanklar ve tol>"' 
çu ile kuvvetlendirilmiş altı So 
bölilğü bir noktada Alman hatların• 
taarruz etmiştir. Alman askerleri dilıı" 
manı ağır zayiat verdirerek püskürt" 
milelerdlr. Sovyetler bu kesimin bi 
bir tarafında Alman hatlartrıı delme"' 

kla tahakkuk ettlr1leceğini soyle-

lng~tere, 4 Milyon 
Lirahk Üzüm ve 

incir Alacak 
İzmir, 20 (TAN) - Şehrimi7.de 

ulunan İngiltere ticaret korpo
asyonlan orta şark mümessili 

ile ticaret birlikleri umumi ka
:tibı arasında bugün bir anlaşma 
imzalanmıştır. Bu anlaşmaya gö 

İngilizler mmtakamızdan dört 
yon liralık üzüm ve incir, bir 

on liralık palamut ve pala -
bfims sı satın alacaklardır. 
tesl matı tek tip üzerinden 

t r. 

anUnU a lr anıyor m ıs 8 ayanac ' 1 er - olan Zeki Slnnenin ta,.mlerl ytlbek ~ Baştarab 1 incide 

Ank 20 (TAN) M 1
. v rdtan da her taraftan yardımı d k 1~ etmi ... ~ 

ara, - a ıye e- k ·1m· l ç Ka ş k k t taı i e .. uran t•r. bulunacaktır. Geçen harpte oldu 
kll.letınin faaliyette bulunan teknik esı .ış. 0 an an Y e uv. ır. Bu suretle Sovyetler ortadan Milateprlar yarm (bqiln) ..uife- ğu gibi bir vurguncu zümresinin 
bir komisyon, ücreUi memurların te- vt~tlerın~ harp edemez bir hale ge kalkınca, mihver kuvvetleri bü - ı...ı- baıslıJllcaklardır. .. d"' e d ·ım· k 
kailtlilk, mezuniyet, tebdili bava ve ırecektır. tün Avrupa ve Azıyaya hakim ol- B d Birik vucu une m Y an verı ıyece • 
hastalık milddelerini esaslı bir şekle Japonya bu suretle kış harp muş bulunacak, ve harbi ka.zu _ asra 8 en umumt menfaate mügayir hare-
bağlamak üzere yeni bir kanun pro- planım tatbik ede dursun, öte mış olacaklardır. İdhal Eıyası ketlere asla müsamaha edilmıye-
jesi üzerinde incelemelerde bulun-~araftan Almanya ve İtalya da ilk _ " " Ankara. zo (TAN) Basradaı cektir. Bu arada umumun men -
maktadtr. baharda şark cephesinde son ve İşte onumüzdeld yıllar için ha memlektimlse getirilmek bere mu- faati huafına olarak bazılannın, 

Tahmin edtldiğlne ~re. nereli me- at'i bir taarruza girişmek için zırlanan dev plAıılann ana hatla. blm miktarda ltbal et:raaı blrilmıiftir. busust ihtiyaçlan için stoklar 
murlarm senelik mezuni3:e~l~. maaş, azırlıklannı tamamlıyacaktır. n hakkında verilen malllmat bu- Banlarnı btr an enel pdrilmeai iş'- yapmasına da meydan verilmi -
b memurlarda olduta gıbı bı~ 'ly.\ B k tl "d il~'- lt dur. İki taraf da masa başında ha ili tetkik etmek tls•e Harfcl7e Ve- yecektir. Lüzum görüldü~\ tak -çıkarılacak ve hastalık dolayııııyle i- u ma sa a yenı en s aıı a ma brt .. .. . . !'... . 
ki ay vazifesi baştıı.a gelemiyen üc- aldığı kuvvetlerden maada, Ma~ zırlanan b1:1 pl~lan ne dereceye kllett iaat, dairem uıum miiduru dirde b~ maddelerın ıstıhlAkı 
retlilerln vazifesine nihayet verilmi- caristan, Romanya ve Bulgari&- kadar tatbik edıp hakikat saba - BedriB Saman m rbaıetlnde bir b,_ de tahdıt olunacaktır. 
yeceği gıöi onlar da hastalık devrele- tandan alacağı askerlerle ilkba _ sma çıkarabileceklerdir? HAc:Uae- ret asra,. sltmfttfr. İn&iltere, Almanya ve Amerlkada 
rinde mensup olduklan dairelerdtm lhar için beş milyon gişilik yeni 1er önümüze (iaba ne gı'bi sür- Aıılsu Bir Haber olduia _ııibi fazla kaza~nlardan fu-
mua!Yen bir tedavi primi alabilecek- bir ordu hazırlıyacaktır. prizler çıkuacaktır? Bilmiyoruz. Ankara. 20 (TAN) - Cllmhurl- la vergı almma11 bermde de durul-
lerdir. Aynca Qcretll devlet memur-j İlkbaharda uzak şarkta Japon- Fakat görünen hakikat fUdur ,.t Merkez Bankumm pQuay& al- maktatır. 
larmm, devlete bağlı iktısadl müesse- Vl di tok - rind Al ki " - ilmeki ll t dah tm eıkaracalı halddrıdald haber do-- Hükthnet, ha kananla bagtinkU ba
selerde olduğu gibi bir tekaütlük ya a vos uze en ve - .~ ~num yı ar ço a ~· mal\\matma müracaat etti- 71\t eartlan lrartıamda, ayhldarma 
hakkt da taıunacaktır Hazırlanınakta manya şark cephesinden hep bir buyük ve kanlı harplere sahne timiz Merkez Bankas umum müdürQ zam yapmak soreti7le memurlan ko· 
olan kanun lAyihasn~ Medisin kış den Sovyetlere karşı ta:u:r:ıza bat olacaktır ve harp _günden güne Kemal Zaim 8une1. böyle bir l8Yin nıdula icln kendilerincıleo de fula 
tatilinden sonraki içtima devreşine lıyacaklardır. Hedefierı ıkı ordu- bir yıpratma ve bır Y1kım harbi Jı:at'lnen mevzuu bahlolmadılınf ca:vret istemektedir. Vazifede ihmal 
yeti tirileceği umulmaktadır. nun Urallarda birleşmesi olacak. şeklini almaktadıı: bildirmiştir, ve mesuliyetleri &örülenler ıidclette 

ye muvaffak olamamışlardtt, 

Mihverin Plcinı 
~ BaştarafJ 1 incide 

1a2.ıelııi1:" anlaşmada mevzuıJ 
Anglo - Sak 

sonlar ol JUDlaktalar ise d 
bitaraf 1119'a)ıitlere göre, baeka b 
devlet zikri 1999ft Od devlete lltlh 
ettiği takdirde mlbver o devlete ka 
şı da milşterell plAnını tatbik ede" 
cektir. 

Bu plAnın hangi tarihte tatbilı: edl 
leceği meselesine gelince Asabi gaz 
lesinin Berlinden aldılt bir tedgnıf 
g6re Stngapur d~ dilpnez bu 
nun tatbiki için bir fırsat zuhur ed 
celd.Sr. 

cezalandırılacaktır. 
Memlekette iatihliki ,ünd911 

artan kömlk naldı lcha yeni •e 
tedbirler almacaktıe 
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l:lliej!]~I 
lirmanya'ya Karıı 
Girişilen Taarruz 

Yazan: M. ANTEN 

rayland'da bulunan Japon kuvvet-
lerinin Birmany.ıya ıirdiklerl 

•e Siyam hududundan 50 kilometre 
ıneufede bulunan Tavoy şehrini ve 
bava meydanını i11al ettikleri haber 
•erllmektedir Bu suretle Japonlar 
lllnd Okyan~sunda bir limanı elle
rtne ıeçirmiş oluyorlar. Sinıapura 
blıı:im olup harp ıemilerlni Hind Ok
hnusuııa geçirmek imklnını temi.n et 
ftıed\kçe bu gibi limanların Japonyaya 
biiyÜk bir faydası dokunamaz. Fakat 
!lirmanya taarruzunun inkiıafı, Bir
lbanyanm merkezi ve en büyük li
llıanı olan Rangon'dan Çine kadar a
tanan ve İnıiliz ve Amerikan harp 
lbalzemelerinln ıevlı:i için kullanılan 
telı: yola tehdit etmesi bakımından 
llıiittefikler için çolı: tehlikeli bir va
tiyet ihdas edecektir. 

Cbarchill dün Avam kamarasmda, 
ftıebualarm ıorduldan bir ıaale ceva
ben bir kaç güne kadar harp vazi
)eti hakkında mühim beyanatta bu
hınacafım bildirdikten sonra, Uzak 
Sarktalı:i harp .,.aziyetinden memnun 
Clbnadıimı, falı:at zafere karıı lma
lllnın sarsılmamış bulunduiwıa söy
lenuıtir. 

Malezyada tayyare meydanlarmın 
lta,bedilmesinden endişelenen bazı 
llıebaslann İngiltere tayyare meydan 
larınm klfi derecede müdafaa terti
batına malik olup olmadıkları hak
'1ndald nallerine kargı da Cburchill 
h izahatı vermiştir: 

''Malezyadaki bava meydanlan pa
l'qütçülerle değil kara kuvvetleriyle 
t&ptedilmi.ıtir. İngilterede beş altı 
)ita tayyare meydanı vardır. ButıUr
cJan hepsinin kara kuvvetleri tarafın
dan müdafaasına imkin yoktur ve hun 
ltrdan ba.ıdarınm paraşütçü kıtalar 
tarafından ele geçirilmesinin de ehem 
llli7eti ,.oktur. Asıl ehemmiyeti 1uiz 
Olan ana meydanların müdafaası ~c;in 
llldafaa tertibatı tamamen ahnmıt -
br.,. 

r •••• -------------,--------------~ ı. . t 1 Bir Insan çin En Büyük Saadet, Tanıdıklarının Kendisinden Bahsederken Daima 
l!öyle De .• m •. e .. l.e .. r .• i.ni Temin Etmektir: "AA A ... O mu? O, Tam Bir İnsandır.,, Fakat 
'9 ___ _______ ................. Artık Bu, Büyük Bir İdeal J 

Kalemi niçin elime aldığımı 
size birazdan söylerim. Evvela 
bir iki küçük fıkra anlatayım 
da ... 

* * 1 - "Aslan ırkının en muhteşem 
nümunelerinden biri, Ademo

ğulJarmın kurdukları tuzaklardan bi
rine tutulur. Ylni ormanın birinde 
dolaşırken, güzel bir öile yemeği 
vadeden bir oilalı: sesi duyar; o ta
rafa dotru koşar, oğlağm üzer!ne 
hızla atılır. Yer çöker. açılmış, bü
yük bir çukura düşer. Çıkmak h;in 
cabalarken üzerine bir de büyük ağ a 
tarlar. Biraz daha debelenir, bağırır, 
homurdanır; nihayt kapana tutuldu
tunu anlar bir köşeye büzülür, pis 
J1s düıünmeğe başlar. 

Bu sırada çukurun başında bir fa
re belirir; bir müddet aslana balı:at. 
Sonra bıyıklarını oynata oynata buı 
nuııa uzatır; 

- Aslan lı:ardeı, aslan kardeşi 

Dinle beni 1 - der -
Aslaıı başım kaldırır. Fareyi gör

mek için bir bayii zahmet çektikten 
sonra homurdanır: 

- Haaa.. Sen misin? Söyle baka
lım. 

r· Yazan: ' 
f Nizamettin Nazif 1 
1 : 

topluluğu içinde yaşayan ve yarın 
düşünerek basiinden biriktiren ka 
rmca gibi olmalı: isteriz. Kanatlllr 
ve renglrenk lı:ayrufu ile mainı 
tavuskuıuna ayaklarmın çirlriinliği:ı 
göstermek hünerini almışızdır. Maı 
da ve öküz olmak ve sıfır silrfisü fi· 
bi yaıamalı: istemeyiz. Eşek ve &:aı 
beğenmediiimiz nümunelerdendir 
Sahte kabadayı olan baba hindiye giı 
leriz. Yeni şairler renklırine ve yeni 
lı:unduracılar deriıine ne derece 
vurgun olurlarsa olsunlar, zehirli 
yen yılana düşmanız. Devenin bör
güçü ve filin hortumu olduiunu bı
liriz. Ağustos böceği clbi mirasyed. 
olmaktan çekiniriz ve tilki olup her· 
kesi aldatmak istememekle doğru ha 
reket edeceiimizi biliriz. Zira .;ok 
bilenin çok aldandıfmı, uzun gagalı 
leyleiin tilkiye oynadıiı oyunun hi
kayesi bize öğretmiştir. 

Acelenin fenalığını, .caplumbağ.ı 
IJe yarış eden tavşanın ilı:ıbeti bize 
göstermitlr. Fare, ehemmiyetli bir tavır talnns 

rak devam eder; * * 
- Sen hiç meralı: etme! Ben şimdi Bizim elki Sarlı: maullannda da 

bu aiı diılerimle kemiririm. Bir a- hayvanlarm büyük rolleri var-
ğaç devirip aıağıya uzatırım. .s~nı dır. Bizim çok eski dedelerimiz de, 
kurtanrım. zümrütankalan pamuldunun adlı lı:e-

Aslan. bu sözleri ititince bir an dileri, ak ve kara koçları, kurtları, 
diişünür. Çenesini yere sürtüp kaşır. kargaları ve bülbülleri konuıturma't 
sonra şu cevabı verir hünerini ıöstermiılerdir. Hem de 

- Ulan fare ... Beni, ıçinde bulun- Lafontaine'den çok önce, 
dı;ium bu fellket değil, senin b1a Neden? 
fiyakan öldürecek .. Çek arabam!" Zira inıanlarm her yerinde bir bay * * vana benzer tarafı vardır. 2 - Çok sıcak bir / yaz gfinli. Bazı dostlarımız için çok defa; 

Manda çamurla ıulara yaslanıp - Yılan cibi herifi 
serinlemek için göle dofru yol al- Deriz. Bazılannm yürilyüılerirrl 
mış, gidiyor. Fakat yol da bir hayli beğenmeyiz; 
uzun, Bir türlü bitmiyor. Nq,ayet - Mandal 
manda dayanamaz; durur, ballllı ha- Deriz. Bazrlannı anlayı111z bulu-
vaya kaldırıp can sıkıntısiyle bo- rm. Aizımısdan ıu kelime çıkar: 
iürür. - Öküzl 

Yahut bir ıüzel sesli kadını be-
geniriz: 

- Bülbül gibi şakıyor! - deriz -
Bazan bir hlnendeyi beğeınner..z. 

3uratımız ekşiyince ağzımızdan çı

kacak cümle maH\mdur: 
- Karga sesli adam. 
Yahut birinin sakalını beienmeyiz; 
omurdanırız: 

- Bırak şu keçi salı:alhyı, .. 
Ve bu teşbihler ~olı: defa iaabetli 

llurlar. Bunun iç!ndir ki. bu edebı
yat eittikçe inkiıaf etmektedir. Ce
miyetin her yeni aksaklığı, konuş -
malarımu:da yeni bir hayvan cin
sine rol verdirmekte ve böylel!lı:le 
her sosyete, her gün bir parça dah"l 
ıenıinleşen bir hayvanat bahçesi ha
lini almaktadır. Hele muhayyileleri 
bir parça kuvvetli olanlanmız ıç!n 
bu hayvanat bahçesi. hayali olmak
tan da çıkıyor, sözleri, sihirli birer 
hüly.ı adese!M glbı olanlanmız, "ke
çi sakallı,, ded:kleri zaman, bahsl't
tikleri adamı hakikaten keçi şeklin
de, "maymun suratlı,, diye andılda
rını hakikaten maymun şeklinde gô 
rür gibi olmaktadırlar 

** C.imdl, bu dolambaçlı başlanırıCJ 
~bir son verelim ve ıelelim ası! 

söylemek istediğimiz noktaya: 
Bir iki yıl evveline gelinciye ka

dar insanlann birbirleri ile muhtelif 
münasebetleri vardı. Buıün bu mü
nasebet şekilleri ya tamaıniyle orta
dan kalkmış ve yerlerini politikaya 
terlı:etmitir: yahut politika en ı:hli 
münasebetlerimi.ze dahi hilı:im ol-
muştur. 

Ana ile babanın münasebeti siya
sidir. Çocufun anası, babası ve lı:ar
detleri ile müna1ebetleri siyasidir. 
KomŞunun komşu ile, dayının h.th 
ile, memurıın lmir ile tacirin müş
terileri ile, velhasıl herkesin herkes
le olan bütUn miinasebetleri siyasi 
birer mahiyet almıştır. 

Cemiyetlerdeki bu lnt deiielklilı: 

C Devamı 4 üncll ııayfada) 

Meier, boynuzlarından biri üzerin 1-

?.ı;~:r :::~:::t:ı ı ~-9~ııııı~r,~r4T~:·,r·:..,. ]•rı~.,!·,·g•.•,m;:tffUM1) 
miı olm:ıyayım? 

bel~;~~pg~:~~~de bir hayret ÇOCUKLARA KiREÇLE FOSFOR 

- Ben senin farkında bile defi- İkisfnin de çocuklara pek lilzuml.J de kırk gram yedirilfrse günde bir 
lim be biraderi olduğunu geçen gün yazmrıtım. Bu- gram fikin almış demektir. Çocuiım * * &ün onların hangi gıdalarda çokça l>u- böbrekleri bozulmuı olmayıp normal 
~ - Bir gfin tilkinin biri ile bfr lundutuna J'Uacafuıı: halde idrar çıkarırsa, her cün o ka
~ çiftlik uhibi, kümesler aruıu- Kireç ıiltlerde Ye dtlerclen :papılan dar filı:in alır.. Çocuk çabalı: büyür. 

da lı:aqılaşB"lar. Çiftlik sahibi ao- gıdalarda önemli miktarda bulwıı.11:. renıl cbelleeir, baraalı:lan düzelir ... 
rar: Sebaeler&\ u... Ba bakımdan ıf1tle - Bu unu çocaia veril~elı: batlı:a 1ıd;1-

- BaJ' tilki! Tavuk ıever miıl- rin en iyisi keçi ıütü, sonra inek sütü, lara, çorbalara da kan,tmnak müm-
nlz? en sonra da anne süttl' hem de inek: kündür. 

Tilki, "yakalandım, Post elden si- ıütünün ancak dörtte biri kadar... 0-
decelı:, korkuıana tutulmuş olması- nan için çocalı: memeden kesilince, Foıfor buğdayın göbeiinde en ç..,k 
na ratnıen kaçamu Ye töyle cevap hatti annesi emzirirken, inek siitü de bulunur. Onun için. ekmek Jiyebı-
vermekten kendini al • vermelı: ı"-' gelir. K-.1 sütü bulunur- len çoculı:lara timdi yed!iimia bol ke 

amu: T• -.... pekli elı:mekteır yedirmek iYi selit .• 
- Güldürmeyinlz beni... 18 daha l:vi ••• Be,.u peynirde kireç Ekmek ylycmiyenlcrc ekmekle papa-* * pek çoktur. Onda fosfor da çolı: oldu- ra yapılır .•• Daha ıonra. ~ttlkçe a-

l a nevi hikiyeler pe'lı: çoktur. fundan, tuzundan dolayı çocuğun iı- salarak, sırayla: Peynirde, kurufaııul
Gösterdiiim üç nümuneyi ııi- tabını açtıktan bapa, kemiklerine en yede, mercimekte, bezelyede, balık

sin bilmedifini.zi iddia edecek deii- iyi gelen gıdadır.- Kireç balı:ıınmd:ı.n, larda, etlerde, hotaflılı: "1ru erikte, 
Hm. Bu üç nümuııenln bu nevi h!- çocalı:lara ıüt ve beyaz peJ'Dir gibi ıy! en sonra da patateste ve Nıka seb-
kbeler arasında "en güzel,, rütbe- gıda olmu. Yumurtada bile kireç l d 
aine llyık oldulı:lanm da iddia ni- azdır... Sebzelerden yalnız karnıb~har ze E~:~k ·ve papara yiyemlyecelı: Çl•

yetinde değilim. Yalnız diyeceltm lı:arafasulye süt kadar kireç verirler, culı:lara yulaf unundan çorba. yulaf 
lı:i hayvanlar üzerinde ~pılan ap- onları da lı:üçiilı: çoculı: yiyemez. Ye- ununda fosfor, hatırı sayılacak nis
ritler, çocuk terbiyelhıde oldufu ka mitlerin terkibinde de kirec pelı: az bettedir. 

'(ürk niçin yaphrılır? - Kedi derisinin kürk olduğu ıaman 
aldığı iBimler - En iyi kürk - Kadınlıır ne giyerler? 

S
ekiz gün kadar Mutan Dore, 

,- Yazan -, oldu. DurJak 1 \ N o t r i y e t 
çatlatan, burun sı.ı- 1 S A 1 D K E S l E R 1 Lamp, zerdeva, pö-
latan bir soluk var. _ tigri, lutr, pulen 
insan lıendini buz . - anyoraze. R ö n a r 
dolabı içıne oturtul - Arjante astrağan 
muş sanıyor. Mutan Dore kürktine 1 daha bir sür!i birbirine benzemlyen 
sarılmış, başına da kulaklarına ka- kürk ismi. Gelgele'im hepsi de bir 
dar ayni kürkten bir papak geçirmi!ı topun kumaşı, Hep,i de kuzu, tavşaTt, 
hakiki yılan derisinden enli mantarlı i tay, dana, tillı: derisinden yapılm1ş 
iskarpin giymiş sevimli toir kadın, V'.l- şeyler. 
but lı:ız, tombullukta kendisinden aşı- Eskiden de bir süriı lı:ürlı: ismi var-
lı kalmıyan uzun boylu, ayakları las dı: 
tikli _ Ingiliz lı:umaşmdarı paltosu i- Servi, elma. nafe, yanalı:, arrt, sa
çinde olmasına rafmen - tlrtir tit."I· mur, kunduz, vaıtalı:, kurt. kusu 
yen bir erkeğin kolunda ve Taksim ve ilah. 
meydanında. Erkek: O zamankı kUrk isimleri ile •ime•lrii 

- Yavrucuğum diyor, bu ayaz,,a kürk isimleri birbirine bensemiyor. Fa 
yürünür mü? Şuradan bir otomot>ıle kat kürkçülerin iddiasına cöre arala
athyahm. rmda boya ve fiyat farkından başlta 

Saçları yaradılıştan san, yüzü va- bir şey yokmuş. Deier balı:unmdan 
radılıştan penbe, kirpikleri y.ıraddı,- eski kürkler. yenilerinden de üstün -
tan lı:ıvnlı:, mavi gözlü sevimli kadın milş. 
ay.ık diriyor: Eskiden tilkinin omuz »ılarmdAn 

.. yapılan kürklere elma, k:ırın tarafın-
- Nesi var canım havanın? Tu- dan yapılan kürklere nafe yanalı:larm 

nele kadar ~rür, Yahudi yokuşundan dan yapılan kürklere yan~k derler -
Bankalara ın~r: Voyvoda~an Gala • ı miş. En iyi kürk vizon denilen hlr 
taya aı:anrv~r.ınz •. se~er gıder. ~ç a- cins su şamarundan yapılan lı:firlı:mıiş. 
dıınlık yol ıçm -~ı~ lıra ->tomob 1 oa- Misk samurundan. sarı samurdan va
rası verecek de~ıliz ya... . .. . pılan kürlder de vannq amma buıılar 

Kadmm, altıyuz mü, yedıyuz mü lı- o kadar makbul değilmiş Hele eslı:i-
radan aşaiı olmadığı bir bakışta .m- n · 
lafılan kürküne, lı:ırlı: liradan ap.tı e-
ti buluıımıyan iskarpinlerine aygu'l 
dümiyen bu nekesliii kar,mında ~P 
kalmamalı: elden ıelir mi? 

Erlı:elı:ı lı:adna uyuyor, biri titrıyc 
titriye, öbürü sevinçten gözlerinin içi 
ıüle güle yürüyorlar. Kadının, er
ke! e - soğuğun uğırlqtırdıtı ku
laklarına sokabilmek için - yülı:seic 
sesle anlattıkları niçin otomobile oin 
mediiini açığa vuruyor: 

- Nasıl duruyor, cicim?. Yaptır -
dım yaptıralı giyemedim. Havehr 
soğusun diye dört ıözle belı:liyordum. 
Bir de otomobile binelim diye tut

turdun. Biner miyim hiç?. 

VEFAT 
Klbil Elçiliği müsteııan Tahsin 

Rüştü Baç, Maliye Müfettişi İhsan 
Baç, Ticaret VekAleti Müfettişi ve Fi
at Murakabe eet\ Muhsin Baç'm pe
derleri sabık Sellnik Maarif müdürü 
Tokad eşrafından, 

TAHiR RVŞTV BAÇ 
dun akşam rahmeti rahmana kavuş
muştur. Cenazesi yarinki Perşembe 
günü Şişli HalAsk:Arıazi caddesi Etfal 
hastahaneli duraitmdakı Mlko apartı
manınm 3 numaralı dairedeki ikamet 
gAhından kaldırılarak öğle namazfnr 
müteakip Tetvikiye camilnde namazı 
kılınarak metfeni mahsusuna defno
lunacaktr. Çelenk ietirilmemesi rica 
olunur 

Yazan. ULUNAY 
yazınm batlıiını görenler "Ede

biyat-ı - Cedide,, ye ait bir fiİr 
tahlili yapacağımı aaıuyorlaru alda
ıuyorlar. 

Beyu gölge. " ahmetli Celll Sı· 
birin ıılir lı:itabm 1e de yine rah
metli Cenabın: 

Galıe. hep ırlllıı;e, h 
G61ırelerle hütiln •tn 

•af ıılllıe 
ıestl\r 1 

diye yazdığı meıhu -ı.Rnzumeyl ha
tırlatan bir nıevzudar. Beyas ıölre
nln bütün bu ince hislerle bir allkaı:ı 
yoktur. O, bunlann aksine olarak, 
vaktiyle "mfithlş korsanlır., romanın
daki mulı:avellt muharriri "Peıam., 
"Serseri Yıhudi,, deki "Roden,, cibi 
en müthiş cinayetleri tertip eden tüy
ler ürpertici bir kanlı katildir. Ona: 

Sihir! benimle ıı;el 
O.Cenin hlll prlc atlael 
Ormanda nefti ılilırclerin 
Seyri pek ,ilr ! 

diye tasvir eden şairin li!ına 'kıı
lak asmayınız. Ormanda dolatan o 
ıölıe. bir habis ruhtur lı:! mlaum bir 
adamı bir başka ınlsumun üzerine 
musallat etmek istiyor. 

Dünkü pzetelerden birinde ıördü
ium lzmfrden gelen bir telııraf beni 
artık ıölıelerden korkuttu. 

"Kahraman U:yıaı.. isminde bir a
dam, on selı:lz ~enelilı: karısı Gülperiyi 
vunnut öldürmüı; adiyle iyi saatte 
olıunlan hatırlatan lı:adır.ın biç 'Uy
gaş,, olmadıiını yaptıiı lüzumsuz k3h 
ramanlıkla isbat eden kocası mah
kemede mazeret olarak ıöyle söylü
yor: 

- Son beı sene içinde bazı ıece
ler beyaz elbi1eli bir adam yanıma 
ıelerek lı:anmın fena bir bayat yap
dıiını bana söyliiyor ve onu "öldllr,. 
diyordu: ben de öldürdüm 1 

Telgrafı koyan gazete havadise baı
hlı: olarak "Bir ruh hastaamın feci ci
nayeti,, demiş. Buna "nıb hastası,, de
mezler. Zıı' deli, zırzır deli, hmııır 
dell derler. 

Pek eski senelerde Inclr köyünıfe 
bir vaka olmuştu. Bir oduncunun d•li 
oflu babasının baltasım kapıp solı::!
ta çıkmış ve kime rasıeldi ise kafa
ıma baltayı indirip on. on beş lı:itt)'l 
öldürmüştü. Vakayı tafsilltiyle ben 
tahkik etmiştim. Hattl o zaman mü
pbede altma alınan deli ile bir de 
mf1llkat yaptım. Otu sene evvele ait 
olan hadise o saman bende o kadar 
derin bir tesir bıralı:nırıtı lı:i ilı:i cün 
sonra evime elden tenha :ıolı:akta te
aadtif beni b.lltalı bir odun yancı ile 
karşrlaştmnca terayüri dönilp cad-
deye kadar nasıl kaçtığımı ben bilt· 

Sonra ıslı:arpinlerim.. . .. den tc1m 
lı:rrk bet liraya aldım, halis lngihz 
derili.. "Eıini bulursam•, param.ıı se
rf verir, ialı:arpinleri de haddim olmı
yaralı: hediye ederim" dedi adamca
iız .. 

Yürüyorlar, erkek ıunyor: 
- Niye ıomurtuyorsun ıekerinı? T' ATBIKATLI 4' "':iayatmuz bir delinin, bir sfilceden 

M alacalı emre ballı. Meseli tramvay-
da bir eksik tahtalınm beyaz, yabat 

Seni masrafa soktum diye mi? 
..,.. Yoo •. Hava ıoiulı: da hani.-
- Amaaaan sen de.. Erkek olacak

sın.. Uşilnlinnti ba havada?. Ben a
dmlı:en ü,ümüyoram ... - .... 

Kazanl! Ver,.isi siyah ıöııea• benden ho11anmamışı 
'3' ~ mauallab deli,.e: 

R E H 1 E R 1 - Kartmda oturanı ha'lı:la 1 
Dedi mi? kazaya ruadan bqka ça-

y azan : re yok. 
NiHAD ALİ 'f'rÇ"" U Gölıeyi balap dil dökerek lrendi'ld 

- Hem bana ma1rafı çok bir h- U UN C ıevdinneie de inıkln yolı: o halde ha 
dın da denmes. Kuınanm yok, .. ~- Kazanç vergisi ek ve tAdilleriy- nun tinünü almak için gölgeleri fu-
lencem yok, lükaüm yok. Uıtüme ba11 le buhran. muvazene, bava kuv- la dinliyenleri bir mfidd1>t .. ,ölse., de 
ma da mı urfetmiyeyim Yedi pn- vetlertne J'ardnn vergileri. fev- buhındurmalı:tan baılı:a çare yoktur. 
de bir ıinemaya ıitmekten ba•ka 11e7 ltallde zamları. maaı Qcret ve Amma arada bir llı:i ptr de bu mcc-
meie çılı:tıiım mı var? vevmtyelere ait verıt tevktfat huri istirahate lı:atlanacalmuı. Ne ya-

- Bir ıey demedim yavrucuğum, cetvellerini hAvt ve en 10n bQ- palun? Ya,m yanında kura da ya ... 
kümlere g6re yuıbntttır. nar 

ıi.ile gute giy. Hem benim de ho,u- •.; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
ma cidiyor bu şık'ıiın. Fakat şılı: ol- 418 aahlfe. lyatı hd Bu9uk tiJ!;HIK l'l'°AJRUSlJ 
man otomobile binmemize... Llradfr. uu11 fısvı, .- atpm , .. , ıo.ıo car 

- Ayol neye anlamıyorsun?. Kim- AKBA kitabevinde ve bUtU" YAIADIGllllZ DSVJR 
ita KOllEDJ K'""'. Bu •• ,.... .... ao.ae da ae urtımda ıörmedilı:ten ıonra neye k Doalarda bulunur. I r s ç ı x r ı 

y.ıptırdrm ben bunlanl. Neye avuçl ••••••Iİl•••••..ıı' Bu.en ... t 14 de C O C o K OYU il' U' 

dolusu para verelim?. =:~::=::::==:~::=:=:=:===:=:===========·==•=•=•=•=·=·=·==·=·=·=·=·=·=·~·~·~·~·~•;•;•;;•;• 
- Haaa .• Şöyle söylesene .•. Anla- ~-·••••••••••••••••millillillillililililililii .. 

tılch şimdi neye duU"dadıfnnız.- ~ 
dar cemiyet terbiyesinde de, dalnıa, bulunur •• 

müesıir bir vasıta olmuıtur. Ba ıa- Fosfora gelince, onu çocufa vert-I, ••••••••••••••••••••••••••••' 
hanın en büyük fiıtadı olduğuna hiç lecelı: gıdalarm pek çofunda bulmak . 'htiyan sük' u•t etm-,_ ~b i tind ı..-t-- b ,,.;, .. ,ı 

ZORRO'nun 
TYRONE 

iŞARETi 
kJmaeiıin tüphe etmediii biiyiik Fran kolaydır: Sütlerde ve sUtlU teYlerde, an. mec, ur ye e ~ ve u .J-.UAAen 
ıuı edibi Jean de Lafontaine, hay- etlerde, yumurta unımda, hububatta hapishme köşelerinde sürünen 

POWER van1ara dil vercliii ırtlndenberi. biz ve fasulye, bezelye gibi taneli seb- bir -.ıınenin acıklı ve müessir 
lnsanlar, hiç ıüpheaiz, daha zi)'llde zelerde fosfor bulunur. 
inaanlqmrtızdır. Zira konuşan hay- Fosfor Jlebatlardan gelen gıdalan~ 
vmılar anamda bazdanna benzemek çopnda Fi1rin telı:lindedir. Nebati 
ve bazılarma benzemek istememek fosfor olan bu madde en çok acı ay 
endlıeal bizi bir ha:Yli yontmattıar. çiçeğinin tanelerinde bulunur.. Onun 

1 
Faraza, ı;ahtlı:an Ye aile sevglııini için çoculı:lara mahna olarak ay c;i
tiddetle muhafua eden, fedalı:lr an çelinin tanelerinden an yaparlar. Se
cibl bal yapqıak, yahut bir millet iris aylık bir çocaia bu andan bir gfin ı , 

Büyük Revü filmlerinin lüksü ve mi:r.anseni. .• En başd.öndü. 
rücü musikisi... ve sinemanın en güzel kadınlarmı... 

DAi MA SEN! ••• 
1942 ıııenestnln musik.Ul süper filminde görecebiniz 

Baş Rollerde- 3 Meşhur operet artisti 

Dora Komar Johannes Heesterı - Paul Kemp 

Muhrik ve müessir sesli mefbur lhıema 1f}dm 

ZARAH LEANDER'ln 

Yarın Akşam 

romanı 

ANGELIKA 
(Günahsız Kadın) 

Hissi olduğu kadar feci olan bu 
büyük filmin kahramanı 

OLGA 

TSCHECHOWA 
emsaJsiz dehli san'atkl:-anesi ile 
size bu muammayı halledecektir 

ŞARK Sinemasında 

Cesareti bir devir yaratan... Kudreti tarihe terefler dağıtan.1 
Aşkı bir efsane... Zekiaı bir ~em olan Kahramanlar filmi.. 

Ttl'BKÇE 

iNKILAP KAHRAMANI 1 

~~-----·-------------' 
TAKSIM SINEMASI 

Bu cuma matinderden Uibaren 

S11yın ve sevgili müşterilerine sinema sanayiinin en parlak 
7.aferini, tarihin kahramanlık ve yiğitlik efsanelerile dolu bir 

sahifesini takdim edecektir. 

KIZIL SiLAHŞOR (Türkçe) 
Büvük bir aşka ve kutsi bir vazife uğrunda hayatını esirgemi

yen bir kahramanın şanlı destanı 

Fect ölümü ile bütün dünyayı yeıse garketmi~ olan gü2eJ ' 
CAROLE LOMBARD'ın 

en son filmi 

Aşk Muharebesi 
Yarın LALE Akşam Sinemasında önümüzdeki Salı akşamından mbaren 

Esrarengiz vak'alann kaynadığı bir dünya ... Göz kamaft.U'all su•• ~ j ~ n s e d 
'>ir lüksün yaşandığı efsane c!iyan. .. Orduların çnrp11tıiı bir IVI r: ~ 1 n 9 rn a S I n a 
__________ _...oere __ f_m__.ey_d_•_nı•y•a•pa-c-akt __ ~_··-·-----------11\a .............. ı....!;Gö~··~stern~~ecekttr~~ ............. ,., 

Dünya harbinden heyecanını... Aşkdan kudretini ... 

Claudette Colbert • Ray tv1illand1dan ı• E L H A M R A SINEMASINDA 

azamet 
_,__ Senenin en net'eli filmi 2 111at kahkaha, Çapanotlunun enu-l-
..-u siz macerası, tekrar tekrar sörülecek nefts film 

UYANIRKEN COŞKUN ÇIRAK 
'liftikler Teslim Ediliyor 

""-İngtltereye satılan iki bin beş yüz 
~- tlftllderin bugünlerde teslimine 
~c:aldlr. Bu teslim muamelesi 
~ sonra diğer memleketlere 

Yarattığı emsa1siz phesert Ayrıca: 

1 S K A L A 
Baştan nihayete ikadar musiki... Dans ..• Lüks ve emsali 

~örülmemiş Bale hey'etleri. 

AŞK 
Muazzam eseri 

LALE SINEMASINDA 
Yabuz bugün ve 'arm akpma kadar ıösterilecektir. 

Türkçe sözlü Paris'in en meşhur komedi artistleri 
DUVALES - FLORELL - 41.EDm - MONA GOYA 

Ayrıca: CAMBAZLAR - Mos)(ova ve Lenin8J'ad'ın yüzlerce 
canbazlardan ve muhtelif hayvanlardan mürekkep _.ur 

canbazbanesi, (Türkçe) Perşembe akşamı 9 dan itibare 
-satısı içın lisans verilecektir. 



Şehirden Röportai ,_. Orta boyda bir adet-, 

(Baş tarafı 3 uncıt sayfada) 1 s A N T R 1 F u J 11 
den kwt, kuzu kürklerine gocuk Jaı>-1 y • • 
mak için be_kçilerden ~ka kimac ras ıkama Makınesı 
bet .~tm~mış. Satın almaçaktu-. Çakmakçılar-
Kurk~u: r. da sandalyactlar Sokak Kuştü,.C. 1 
- Şimdik de diyor, en ~tu Fabrikastna müracaat edilmesi 

k ürk 1111 samurudıı.r. Gelgelelim ka- ...._ ., 
dmlar anlamıyorlar ki .. İsmi freı'lk- ~-•••••••••• 
çedir diye kedi kürküne bürünüyor- d.aıatada Billur Handa 9 numarada 
lar da canm:ı samurlara kulak asmı- mühendis Hayri Erçin'e: 
yorlar. Bir zamanlar bir lutr mod:t-
sıdır aldı yünidü. Alman mallan üç lstanbul .1 kinci icra dairesinden 
beş ayda kıpkuıl oldular. En iyi .Fran 941/3~49:. Isınail Alemdar'm Bey~ğ
su: mallan da en çok altı aY dayan- hı 'Üçuncü Sulh hukuk hamkemesın
dılaı:. den sadır olan 27-10-9ıı tarih ve 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Bir ara Rönar Arjante moda olchı.. 941-2091 sayd! il.fun ile maa masraf 

Eskiden Sibiryada yetişen, tanesi 8ıl0 alacağı olan 300 lira 11 kuruşun temi
liradan aşağı olıruyan bu tilkileri Ka- ni için ikametgfilım17.a gönderilen fcrıı 
nadada, Norveçte, F.inlandada çift- emrine verilen meşnıhata nazaran i
lütlerde yetiştirmiye başladılar• tane- kametgahınızın meçhul olduğu anla
si yetmiş beş liraya kadar düştü. Sim ı.;llmakla icra hilkimliğince icra emri
di ikiyüz lira amma, gelmedifi ;çin. 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
l.teyinh. 

nin bir ay müddetle ilAnen tebliğine BAYANLAR ve BAYLAR Ya.an sulh olsun, yollar açılsın, bdk karar verilmiş olduğundan tarihi ildn 
sen seyret kepazeliği. Kırk liray3 
Ronar Arjante alınacak. dan itibaren mezkılr müddet zarfmda Müessesemizde dtdma Kadvn ve Erkek, KOL, CEP SAATLERi 

O, sizin türlü türlü isimlere bürlin- mal beyanında bulunmanız ve isteni
diıklerin.i gördüğiiniız kürkler yok len paranın dairemiz veznesine yatır
mu ?. Hepsi beğenmediğiniz eski kürle manız lfızımdlr. Bu müddet zarfmda 
Jerdic vallahi. Herkes sandığında se
petinde kalan eski kürklcı-i getirip 
Kapahçarşıda zennecilere satarlar, 
kürkçüler de gidip oralardan toplar
lar, biraz çekerler, biraz k:ırpar?ar, 

boyarlar, tararlar, Mutocı dore, lutr 
Nutriyet lamp filan diye yuttururlar 
giderler Hakikisi bile bir iki yıldan 
fada ~yanmıyan şimdiki kürklerin 
böyle uyd;ırma yaprlanları üç ayda 
renk atarlar. Kahverengi ise limon 

icranm geri bırakılması hakknda ait 
oldugu makamdan bir karar getirme
diğı takdırde cebri icra yapllacağı ve 

Masa, Duvar Saatleri, Altın ve Plattn Nişan yüzükler~ 
Kıymetli Taşlarla Süslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve Yeni 
ŞevaJiye) Yüzüklerinin Zengin Çeşitlerini Bulundurduihımuzu 
Bildirmekle Şeref Duyarız. 

mal beyanında bulunulmadığı takdir- -

i N G E R de icra iflas kanununun 76 ıncı ve 1 ~ 
337 inci maddeleri hükmü tatbik edi-

lece~. 41-3649 sayılı. icra emrinin .. , ..... ...,..,,... SAAT M A (i. AZALAR 1 
teblıgı makamına kaun olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. ' ---,••--••••••••••••l8tanbul, Eminönü Caddesi No. 8 

kii.fiilııe cfönerler, siyahsa utançların 
dan kızarırlar, gri ise yeşilleşirlcc, a
sacam olduklarmdan baııka birer rea

---~~ DENiZCiLERE iLAN 
Türkiye Cümhuriyeti lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel ge büriinürler. 

** Beı: sana şimdiki lı:iirldcrin neler-
den yaptldıklarmı a'llatıvereyım: 

Z İ R A AT B A N K A S 1 işletmeleri Umum Müdürlüğü1tden 
İstanbul Elektrik T ramvay ve Tü nel İşletmeleri u mum müdürlüğünün 

Arnavutköy Akıntı Burnu ile Vaniköy araslnda konmuş olan yüksek tevet
türlü denizaltı kablosunun tamir edilmek üzere kaldırılacağı aJAk.adarla
ra iUn edilmişti. 

- Muton dore halis Romanya ku
zusudur Nötriyet lamp., an.yirau, 
astr~ hep yerli bzudan ,.a.~ 
kürklerdir. Hele astragan. Ortada sa
ckce ismi var Satılanlann hepsi ay
dıırma, boy~ şeyler. Polen tay, 
yahut da ütulenmiıJ <t- derisinden 
yaprlır. Rönar Ar;antenin eimdiU\t 
taklidini yapamıyorlac. Lutrlaruı kan 
duzdan yapılması Ja.zımdu. fakat 
sadece tav,andan, hatta kediden yapı
yorlar. Pötigıri dedikleri kürlder, )... 
nalllD bana halis kedi Jrirküdür. 
Şimdi en iyi kürkleır - bo,,atmamak 

şartiyle - SD'asiyle fllRlardır: Röı:ıar 
Arjantıe. sa samura. kımdtız, "118-,ak. 
smısar, tilki, kurt, oğlak. Oğlak 1ICllZ 

olduğu için hemen herkesin Slrtmch. 
Fakat bunların anadan doğma siyah 
olanları bulunursa iyidir. Ne solar, 
ne de döküliır. ömrün oldukça giy. 
Boyamalarına kulak asma. İnsam u
tandırırlar. 

- Nasıl anlaşrhr iyisi ile kötüsü. bo 
yalısı ite boyasızt?. 

- Zanattan olmıyanla-r pek anlıya
ınazlar. Hele kadınlar. Allah eksilı:
lilderini göstermesin. N~ verir, neyi 
medhedersen onu sırtlarma takarlar. 
sn kere moda olmıya görsün. 

Hani beyim, şu kadınlar yok mu? 
Bunlar olmasa halimiz dnmandır val
latıi. Sayelerinde yaljryonız. Onlar er
kek1erini soyup bize getiriyorlar, b;z 
hayvanları soyup sırtlarına geçiriyo
nu. Göl gibi geçinip gidiyoruz. ... 
"'Ölçü Hayvan" lar 

(Baş tarafı S inci r;ayfada) 
insanların çoğunu ya şasırtmıştu, 
yahut zor durumlara sokmaktadı:. 
Acaba insanlar. cemiyet içindeki ?e

ni nninasebet tarxl.anna nasıl inti
,ba)c edebilecekler? 

Eskiden cer hocalan:na okutulan 
titabissüliik'un nasihatleri '9'C kaide 
)eri çoktan hapı yutmuştur. Acaba 
laınılacak yeni ir.?llt kürsüsünün or
dinaryus profesörlüğüne rahm<!tli 
Makyaveli mi koyalım? 

** SU sorulara cevap ~eden ön-
ce hepimizin inandığnmz şa 

bakikati tekrarlryacağım: 
.. Bir insan için en büyük saadet, 

dostlannm ve tanıdıklarının kendi
sınden bahsederken daima şöyle de
melerini temin etmektir: 

- Aaa~ O mu? .• O tam bir in
sandır • ., 

Fakat artık bu. büyfik bir td'!al. 
Her faninin al.aşamadığı bir yüksek
lik. 

Muhitini dolduran insanlık dışı te
cellilerin ıstırabı içinde bunalan in
san bn ölçüyü pek nadir olarak llUl
lanabiliyor ve bunun içindır iri ölçü 
ha}'Vanlarrn cinsi., nevi ve sayısı art
tıkça artıyor. 

Bana öyle geli3"()r ki tavır:ye ed•
lccek müellif Lafontaine'dir. 

Ancak onun gizliyi gören ve her 
DaSirI delen esprit'si bugünkü dün
yanın korkunç karanlıklarını dele
bilir 

tn°kişafla.rım dehşetle gördliğümüz 
lıidiseler~n anahtarlarmı bulmak mı 
ıstiyorsunuz? Lafontaine''ırı t~lte.
sini ara§tırınız 1 

./ENİ NEŞRİYAT 

MILLI TAKViM - Millt '" tarlbt nlta 
're bldi..eleri ennn ınnilne kay~tmişt r. Bun 
dan ba31ta "katı ıer'iyesl, Atalar slSz1crinJ 
•e darbımncTieri havidit'. Nctrcdcn Iatanbu\. 
ifa Hllımütabiat matb:ıa11dır. 

TOPLANTILAR: 

Kı.ı:nıl.!A§ Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası.~ ve 
) Ajans adedi : 26G 

Zirat '" Ticari her nevi banka m uameleleri. 
~~iriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyo1 

Cıraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarnı! hesaplarında en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek. kur'a ile aşağıdaki 
p!Ana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 • det 1,000 Liralık 4,000 Lira ~ 100 adet 
4 "' 600 " 2,000 " 120 " 
4 • 250 .. 1,000 .. 160 • 

40 .. 100 .. 4,000 ,, 

50 Llralık 6,000 U ra 
40 
20 

.. .. 4,800 
3,200 

.. 
• 

D i K KAT : Hesaplarmdaki paralar biT sene içinde 50 Liradan aşağı 
dü.şmiycnlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
K uralar sene de 4 defa 11 Eyl(ıl, 11 Bir incikanun, 11 Mart ve 

11 Haziran tarihlerlııde çekilecektir. 

~ ....................................... ., 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremiz ihtiyacl için bır sene :zarfinda 5000 rn3 Sultan Çiftli

gı Yeyahut buna muadil Kapanca v esair çiftliklerin kumu, mektupla 
teklif istemek suretiyle satın ahnııcak tır. Sultan Çictliği kumu ercih edilir. 

ı - Muvııkkat temmat 5000 m~ kumun tek.lif edilecek fiyat üze
ı:inden tahakkuk edecek bedelinin % 7,5 dur. 

3 - Bu iş için haz.ırlanan mukavele projesi Levaznn Müdürlüğünde 
gikülebilir. 

4 - Teklifl kanuni vesaik ve muvakkat teminatla birlikt.e 26-1-
942 Pazartesi günü saat 17 ye kadar Metro Hanmtn 4 üncü katmdaki Le
vazun müdürlüğüne imza mukabilinde verilmiş olması lfızımdır. (552} 

İstanbul Defterdarllğından 
Defterdarlık umumi evrak ve dosya odalariyle teftiş heyetinde Mil

ıt emlak: ve muhakemat müdürlüklerinde mevcut sabit dosya dolap ve ban 
kolarm (7485.90) lira keşifli tamirat; 2-2-942 Pazartesi günü saat 15 te 
ac;1k: eksiltme ile ihale edilecektir. Muvakkat teminat (562) liradır. 

İs~klilerin en az bir teahhütte ( 5000) liralık bu işe benzer iş yaptık
larına dair dairelerinden almış oldu klan vesaike müstenideıı İstanbul 
Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden. tatil günleri hariç üç gün evvel 
almmtş ehliyet ve 941 yılma ait ticaret odası vesikasını ibraz etmeleri 
muktaz.ldir. Keşif, şartname vesair münakasa evrakı Milli .Emlak 4 cü 
kalem.inde görülebilir. (504) 

ı. .• "' • ' " .:. . ~· ,. . ,., -J . . 

. stanbul . Vak•flcir. _- Direktörlijji[:~ ilanlar'• 
.• ~ .. . . ~ .· .... ~ ,.,.., . . . ,... ~ : . - .. ~ ;•. . . 

. .. . . - . 

KiRALIK KASALAR 
Yeni Postnhane karşısında Yeni Valde hanr altında yaptırflan küçüle 

kaı;alar kiralıktır. fl'allp olanlartn ve fazla malı'lmat almak isteyenler 
mezkUr mahalde kiralık kasalar memurluğuna müracaat etmeleri. (386) 

Milli Sanayi eirliğinden 
Dahniye Vekaletince Nizamname miz tasdik edilmiş olduğundan İstan

bul vil..'ıyctinin 278 numaralı ve 15-1- 942 tarihli ruhsatinamesiyle faaliye
tine müsaade edilen Birliğin nizamnamesi, kanunun 5 inci maddesi ilıa
rine UAn Qlunur. 

idare Merkezi: İstanbul Dördüncü Vakıf Han 4 üncü kat 39 - 40 
M lieais Azalar: 
Genel'al Süreyya, Selim. Salih, M. Şinasi, İ. Hakkıı Şevki. 

Türkiye Eczacıları Deposu Anonim Şirketinden 
Şirketimizi alfıkadar eden mevat Ticaretiyle müştaıtil Fabrika Vekil

leri, L.iboratı.ıvar sahipleri ve komisyonculardan kendilerine mektup ve sir
külerimiz gönderilmiyen müesseselerin Şirketimizle temas eylemek üzere 
Salı ve Cuma günleri saat 10 dan 12 ye kadar Yeni Postane arkasında A
şlı-efendi caddeı:ınde 32 No. lu Kuçük Ticaret haninda Şirket Merkezıne 

müracaatları rica olunur. 

,ııı ı•ııı ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıın•mı•1m•ıııı' 
Bcyiflu Halkevmden: 29.1.94? perşembe = • u o = 

ırGnü sut 18 de Halkevimizin Tcpeb,~ındaki -~- ı D E A L B R ~= 
merkez binasında Bayan l\feltk Ce!SI Solu ta 
rafmdan MRei•Ulbattatin KAmil Akdik,. mev-
zulu mUhim bir konferans verilecektir. , - -

KAYYP: EmlnlSnU malmlldürliiitilnden al - .=. yazan : iktısat Doktoru GASSON 1 
makta oıdutumuz maaşa ait 31s9 numaraıı Diyor ki : "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
cuzdanda kullanılan mürilvvet C.azimihal ve -
Mcdıha Tunc aıJlanna kazılı 340 tarihli IT'Ü• = ı"stı"vorsanız "İDEAL BÜRO" y k it nuz 
h rleri OD be3 ııOn evvel kıybettilc, yenilerini 1- ~ ' 11 0 uy UOJ.• "" 

7atrracarfrnıdan hOlriimlcri kalmn~11ıt.r. J 
SaflŞ yeri: TAN staııbul 

1 
1 
ı:: 

:: 

~iyatı 50 Kuruş 1 
:::: 

KAYIP: KGt kpuar nahiye m ıd rlüğün - 1 
rlcn al ~ oldugum be adet ckmc!t karnesini 
sayı ctmı~ oldufumdan ;ıoeni ini ahcRı;-ımdan 
•kilıinin hııkmil olma<lrfı il~n olun•ı• 

:K~t ı pa r Hoca G yucttiıı. mahallesi .SO 
numaralı e. e Nuri Al:ar, '-mı•rnı•ıııı•ıııı•mı•ıııı•ıııı•ııı ı•ı rıı•ıııı •nııırı• ıİ· 

21-1-942 tarihinden itibaren daha 15 gün kadar sürecek ol an bu tamir 
işi için kullanılacak dubada beynelmilel işaretler gece ve gi1ndüz buluna
caktır. 

Bu sahalardan geçecek gemilerin dubantn yakınından ~emeleri ve 
bn hizada süratlerini azaltmaları ili n olunur. (641 ) 

ASKERLiK iŞLERİ 
Selim.iye Tüm Askerlik Daireı;inden 

1 - 330 ve 331 doğumlu ihtiyat erat talim maksadiyle siIAh alttna. 
alınacaktır. 

2 - Bu doğumlulardan Harp sa nayü. ölçme, kimya, demiryol, hava 
deniz sınıflarına erattn toplanın a günü 21 - 2.Kanun - 941 C)ıı.rşam
ba günü saat 8,30 dur. Yerli kayıtlı bulunan erler yerli şubelerine, ya
bancılar da Kadıköy yabancı §Ube sine müracaat edeceklerdir. 

3 - Bu doğumlulardan diğer bütün sınıflar mensupları erlerin şube
lerde toplanma günü 26-1-942 Pazartesi günü saat 8,30 du r. Yerli kayıt
ıı bulunan erler yerli ııubclerine, ya banctlar da Kadıköy yabancı askerlik 
~besine müracaat etmelidirler. 

4 - Bu doğumlulardan sakatlar celbedil.miyeceklerinden davet edil
memişlerdir. 

5 - Şubalerde toplanma günlerinde davete icabet etmlyenler hakkın
da askerl\k kanununun maddei mahsusasına istinaden haklarında kanuni 
muamele ve ceza tatbik edilecektir. 

6 - Bu ilftn umum! davet maka mma kaimdir. (1838-623) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedel, muvakkat tem inat ve m.ikdarlariyle cinsleri ve ek 

sı1tme satıeri aşağıda ait olduğu listesi hizasında yaz.ıh ahşap traversler 
her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usu
liyle Anlrorada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girme kisteyenlerin listesi hizasında yazıl! m vvakakt teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini ayni gün eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinde, Eskişehir~ İzmir ve Sivasta ·idare mağaza
larında dağıtılmaktadır. (608) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kurumumuz Enstitült>rt · için aşağıda müfredatı yazılı yerlere 19 asis

tan alınacaktır. 
Muı;abaka imtihant 2 Mart 942 

mat almak istiyenlerin Rektörlüğe 
tarihinde yapılacaktır. Fazla m a11l
ınüracaatları il.in olunur. 

(8768) (10393) 
4'de Adet 

~ ....._ 
Nebatat En!';i;itüs' 1 Toprak Enstıtast.. 1 
Umumt Kimya 2 Fizyoloji Ensti~ l 
Zooloji 1 Patoloji .. l 
NebaU Lif ve boya ve köy El Dış hastalıkları EnstitOsil. l 
sanatları Enstitüsü 1 Zootekni Enst itüsü 1 
Zi.l'ai ham maddeler Enstitilsü 1 • Orman Muhafaza Enstitüsl 1 
Ziraat makineler Enstit üsü J Silvikültür .. 1 
Bağ - Bahçe .. 

' Amenajman ve Siyaset Enst l 
Süt ve Süt mamO.lAtt • Geodezi .. .. 1 

Orman İşlet İktısacll Enst . 1 

Karar Hülcisasıdır / 
941- 1141. Üsküdar C. Müddeium umlliğinden: 
Tayin edilen fiyattan fazlaya divi tin satın.ak suretryıe Mim Korunma 

kanu nuna muh31it harekette bulundu ğu iddiasjyle maznun Kadrlı:öyünde 
Moda caddesinde 130 sayıda manlfatu racı Nerses oğlu Apik Bezetyan'ın 
Üsküdar Asliye ceza mahkemesince icra kıUnan duruşması sonunda on üç 
liTa ağır para cczasiyle mahkılmiye tine ve yedi gün müddetle dükka
nının kapatılmasına karar verilmiş ve bu karar kat'ileşmiştir. 

6ahip ve neşriyat müdürli: Halil Liltfi Dördüncü. 
u azetecilik ve n~Tiyat T. L. Ş. TAN matbaası 

21 - 1 - 94.2 

TURK tfcAR(;T BANl(t\SI AS. 
-~~LU VADE:L{ Mi;VDUA1 
P N 1 BURADA_ fiLE 

~ :A. • ..,,- • ~. 

-~+·~··~· 

~ 

DO ve Tarih Cografya Fakültesi ~ 

Direktörlüğünden 
1 - Dil ve T arih - Coğrafya Fakültesi ve Siyasal Bı1gfü~r okula ~ 

çin b u ders yılı içinde bastırılacak kitapların tab'iye işleri açık eksiltme
~ konmuştur. 

2 - Bu kitaplar asgarl 80 azami 200 formadan ibaret olacak w b.e1 
formadan da asgari 500 azami 2000 adet bastırılacaktır. 

3 - K~ğıt ve kapak kağıdı Fakülte tarafından verilmek ~a.rtiyle be" 
her for~~stnm muhammen bedeli 28 liradır. 

4: -1illr teminat asgari forma üzerinden 168 liradn.. 
5 - Şartnamesini görmek istiyenlerin Fakülteye müracaaUan, 
6 - İhale 31.1.1942 Cumartesi g\lnü saat 11 de Ankara Mekteptet 

Muhasebeciliğinde yapılacağmdan taliplerin ihaleden bir ı:aat evveline 
kadar teminat akçelerini yatırmaları lAzıındır. (349) ( 473) 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 
1 - Bankamız tarafından kurulmakta olan fabrikaların demir pe 

cere ve kaptlarınm imalinde kullantlmak üzere 30/30 ilA 50/50 m ilim 
badmda köşebent ve te demirine ihtiyaç vardır. 

2 - Köşebent ve te demirlerinin boyları 2 metreden kısa olmamB 
metrede birden fazla delik bulunmamak ve fazla paslı olmamak :,ıarli3' 
le yapılacak teklifler kabul edilecektir. 

3 - Teklifler 28/1/942 tarihine tesadüf eden Çarşamba günilne kıl 
dar Ankarada Sümerbank umumi müdürliığüne, İstanbulda Sümerb 
şubesinde faaliyette bulunan Sümerbank satın alma ve nakliyat müd 
rtye tlne tevdi olunacaktır. 

4: - Banka teklifleri nazarı itibnra almakta serbesttir. 

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

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

ı' 
Ke~ideler: 2 Şubat, 4 Mayıs. 3 Ağustos, 2 İklııcite~ 

tarihlerinde yapılır . 

1942 ikramiyeleri 


