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1 9 4 2 5 KURUŞ 
GÜNLÜK SIYASi HALK GAZETESi 

Hint ve Çini 
Liderleri 1 

Konferansı 
.....---

Cang Kay Şek, Gandi ı· 
ile 4,5 Saat Görüştü 

Düşmanla AlcSkası 
Görülen Bir Mihrace 
Sorguya Çekiliyor 

Hür Hindistan İçin 
Tokyoda Nümayişler 

Kalküta 18 (A.A.) - Mareşal °' 
Çang Kay Şek, Kalkütada Hint 

..t' Müslümanları cemiyeti reisi Ci-

Bu sayıda renkli bir kapak içinde en tanınmış sanyatkar ve 
muharrirlerin yazılan, resimleri vardır. 

PASifiK HARBi 
Japon Kıtaları . 
Birmanya 
Cephesine 
Yığılıyor 

Çin Kuvvetlerinin de 
Siyam Hududuna 
Geçtiği Bildiriliyor 

Filipinlerde Japon 
Taarruzu Başladı 

BIRJJANYA'DA:. 

lngilterenin Hindistan umumi valisi Kalkütayı ziyareti esnasında bir çay ziyafetinde. Solda, ke· ma ile bir saatten fazla süren bir 
~ F• ...... rda H d A b t N' ·· ··ı·· görüşme yapmıştır. Çin lideri, 

Pasifik cenup t'ephesi J1pon haşkomutanı Kont Teraurhi (solda) 
Çindeki harekat esna~mda <lığerbir Japon komutanı ile beraber 

~--------...;.....,.....;'--

--ı N evyork, 18 CA.A.) _: "Asso~ 
.. ~ .._ ay ara a ızamı go.ru uyor. G di il d ·· ·· ·· t·· an e e goruşmuş ur. 

Dağıtm..ı Of
• • l ~~ted .~ress,! Bir Ran~.:ıon. tebli: 

1S1 
gı;ıe gore, Bırmanya şımahndekı 
Çın kuvvetleri, henüz teyit edil
miyen bazı haberlere nazaran, 
Tayland hududundan ge·~erek ASYANIN 

IKi ŞEFİ 
KONUŞTU 

Mareşal Çank-Kay-Şek ile Nehru 
arasında yapılan görüşmelerin 

111evzuu, hiç §Üphesiz, istiklal da
ıvasmda işbirliği yapmaktır Ve 
e1lascn, Çinin davası ile Hindin 
i:Javası arasında • kolonilikten 
kurtulma meselelerinde derece 
farkı olmakla beraber - bir b<;n. 
t:erlik mevcuttur. Bu vaziyete gö. 
ı-c, Hint ve Çin §eflerinin görü:i
pıcleri Şarkta. harpten evvel Av
rupada tecrübe edilen "halk cep
lhesl,. 15İstemine benzer bir birlik 
:viicude getirmek hedefini takip 
etmektedir. 

Yazan: Sadri ERTEM 

~ Bu mülakat beş buçuk saat ka 

J r• • .... • • • .. • .. • • • • .... u • ... • • • .. • •.. ........ ~ I a;~;~:;~!t~~tiyat tedbirleri 

Macarlarla Yenı hıı=.~: ~tı~~j,~dü~~~: 
den sonra Madrasın denizden bir 

B • A ' taarruza uğraması ihtimali oldu-

', n asma ğu hakkında bir tebliğ neşretmiş 

• 
işe Başlıyor 

tir. Bu tebliğde, şehirde işi 01 • 
mıyanlarm ve böyle bir taarruz 
vukuunda şehri terkedeceklerin VilCiyetlerdeki Fiyat Mürakabe Bürolarının 

D • Ç f *k M ~ (f M k b"f" d kargaşalığa meydan bırakmamak emır ve e ı amu er u a ı in e için, Madrastan vaktiyle ayrılma iaşe Müdürlüklerine Bağlanması Muhtemel 
Blok Halinde Çelik, Dökme Demir lan tavsiye olunmaktadır. ~ Ankara, 18 <TAN) - Haber al 

ve Bir mihrace hakkında d.ığımıza göre, ihtiyaç maddele -
Bakır Göndereceğiz •ı tahkikat yapılıyor rıni halkın ayağına göturnıek ve 

bu maddeleri tesbit ve dağıtılma 
Ankara, 18 (T.ı\..N) - Demir ve çelik mamuller mukabilinde i Yeni Delhf 18 (A.A.) - Resmi 1.lir t · k demeçte b!ldirildiğine göre, tmpara- s + ı sını emın ma sadiyle hükumet-

Macaristana yapılacak ihracat hakkında bir anlaşmaya varıl- 0 V y e e r çe ~kurulma~ı. karar altın~ alman 
mıştır. VcrHcn malnmata göre, evsafı Sümer Bank ile alakadar l:!Jr Sonu: Sa: 2; Sü: 4 dagıtma ofisı etrafındakı çalış -

ihracatçı firmalar tarafından tesbit olunacak 25,000 ton çelik s 1 k' malar ilerlemıştir. Pek yakında 
mamuller l\fncaristandan memleketimize ithal edilecek ve buna m o en s e fa~liyete g~~e~ek ola°: bu yeni 

M Ed 
dagıtma ofısınm balk 1ç1n fayda-

Bangkok'un 500 kilometre şima
linde ve Tayland demiryolunun 
son noktasında kfiln Şengvey'e 
doğru ilerlemektedirler. 

Japonlar, Bilin umağı boyunca 
ve Birmanya yoluyla ·birleşen de 
miryolunun 80 kilometre uza -
ğmda derinliği nz olan bu ırma
ğı gece vakti hafif teknelerle geç 
~ Sonu; Sa: 2; Sü: 3 

r -, 
JAPONYADAll 
SINGAPUR 
ŞEN~IKLERI 1 

mukabil 15 ton blok selik, 20 ton bakır Mac:ıri:itaıia ihraç olu- , en y ki + Si büyük olacaktır. İhtıyaç nıad-
ruıcaktır. • • a a c 1 delerinln tedarik ve istihlilkı ış)e 

Çin istiklali ve yeni Çin ha- =·=·=·=·=·=·=·=·=-==·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·ıı:ıı·=· ... • ~ rinde karşılaşılan müşkülat da -T Ru .. şru·· ARAS ğıtma ofisının .. ta.aliyeıe geçmesiy 
hareketlerinin şefi Çang ı b af l{ayŞekileHintistiklalhareke· 11A •k • Londraya Göre, Şehir e ertar edumışolacaktır. 

Büyük Zafer Şerefine 
Umumi Af ilan Edildi 

tini temsil eden kongre reisi Nch merı an ŞEREFiNE BiR Fiyat mürakabe büroları 
ru yeni Delhide görüştüler. ZiYAFET VERDi Yakında Düşecektir İ Ba,vekil, Çok Büyük 

iFedakcSrlıkları Göze 
1 Almalıyız, Diyor 

Konuşan iki adam en aşağı se- z hı 
kiz yüz elli milyon Asyalı ada • 1 r 1 S 1 
rru, muazzam bir insanlık kütle- ' 
s~ temsil etmektedirler. İki şe- T " h t 
fın temsil ettikleri kemiyet kadar e z CJ a a .. 
ıt\sya için ehemmiyetli olan fikir
leri de vardır. 

Bu iki adamın kafasında yaşı
Yan fikirler tahakkuk ettiği tak
dirde Asyanın yarınki tarihine ye 
hi istikamet verecek, Asya, kıta
lar arası münasebetlerinde yep 
Yeni biı· hüviyetle ortaya çıka -
taktır. Yeni Delhi konuşmaları -
hın ve son zamanlarda Çin şefiy
le Gandi mülakatının mevzuu 
§ilphesiz Hint ve Cin arasında is
tiklal davasında iş~birliği yapmak 
hr. 

Roosevelt, Düşman 
Nevyorku Topa ' 
Tuta bilir, Diyor 

Alaska ile Muvasala 
Tanzim Edilecek 

• 
Londra, 18 {A.A.) - Maruf 

deniz mütehassısrs H. C. Merra~ 
by şunlan yazıyor 
. "Birleşik Amerika için 17. ve 

Londra 18 (A.A.) - Hariciye Na
zırı M. Eden, yakında Türk!ye1ye 
dönecek olan Türkiye büyük elçisi 
Tevfik Rüştü Aras şerefine bir öğle 
yemeği vermiştir. Bu ziyafette ha-
zır bulunanlar arasında Lord Beaver
brook ile İngilterenin eski. Roma 
büyük elç;si Sir Percy Lorrain, ha· 
va nazırı Mr. Sinclair, dahiliye nazın 
M. Morrisson, harbiye müste§arı 
Grigg, hariciye müste:ıarlarmdan M. 
Sargent de vardı. 

R. Orbay Ankaraya gitti 
Londra büyük elçiliğine tayin edi

len eski Başvekillerden Çankırı me· 
busu Rauf Orbay, dün akşamki ı;ks-

1 
presle Ankaraya gitmiştir. Büyük 
elçinin alikah makamla temasta bu-

Almanlar Merkezde 
Bir Rus Teşekkülünü 

imha Etti 

Hindin ve Çinin birer cojraf
h adı olmaktan çıkarak biraı:- sos 
Yal uzviyet halini almaları bu iki 
llıuazzam insan Okyanusunun 
devlet ve istiklal şuurunu hisse
den varlık haline girmeleri dünya 
tarihi içinde, 16 ncı asırdanberi 
kıtalara hükmeden Avrupa tari
hine müthi;) bir aksülfunel olacak 

Ingiltere için de en az 6 zırhlı 
yapılmaktadır. Alınan haberl~re ~ 
göre, Japon tezgahlarında inşa ha 1 f _ 
linde dörtten fazla zırhlı yoktur. 1 B u 

Birleşik Amerika Harbiye 
NaZll'!l Mr. Stimson l 

lunarak vazifesiyle ilgili talimat ala
cağı ve bunu müteakip Londraya ha-
reket edeceği anlastlmaktadır. 

-···--·, 

tır. 

16 ncı asırdanberi Avrupa kıta
SJndan taşan ve dünyarun pazar 
olabilecek, ham madde kaynağı 
liayılabilecck sahalarını tutarak 
küçük Avrupayı beş kıtayı kap
lıyan büyük bir iktısat cihazı ha
li.ne koyan ruhun hazin, hatta 
korkunç sayılabilecek bir tasfi -
~esi, bir muhasebesi ile nihayet 
btılınası, dünya mukadderatının 
~eni şekillere göre inkişafı etra -
f.ında konuşmak "ütopi,, lerden 
bahsetmek değildir. 
Asyanın Avrupa tahakkümüne 

karşı aksülameli olarak bir zaman 
lar Japon kalkınması bir ışık sa -
llıl.mıştı. Fakat J aponyanın eko· 
tl.omik cihazı, bu cihazı ifade eden 
siyasi organları onu Avrupa tipin 
de emperyalist bir teşekkül hali
ne koydu. Ve bugün de Asyanm 
l'nukadderatı üstünde 16 ncı asır 
danberi devam eden Avrupa nü -
tuzunun adeta bir devamı halini 
aldı. Asyanın kurtuluşu metodu
nu Japon sistemi değil, kendi hu
dutları içinde gelişmeyi prensip 
sayan ve her milletin istiklaline 
~hip olmasını tabii gören Türk 
ltıkılapçı görüşü üade eder. Nite
kim Çang Kay Şe~ ile Nehru Ja
Pon tehJlttesi önüt\

1
de birleşmiş 

lıulumryorlar. \ 
,(Devamı 4 fincü sayfada) . . 

\ 

Mühim bir kısmının filoya il
tihakı gecikmiyecek olan fazla 1 
miktarda birçok gemide halen tez 
gab.tadır. Amreika deniz progra-
mında on bir tayyare gemisinin, 

12fr Sonu; Sa: 2; Sü: 6 

BİR iNGILIZ 
KAFİLESİ 

Orta Akdenizi Az 
Zayiatla Geçti 

--0-

1 Mihver Kruvazörü 
Torpillendi, 
Denizaltısı 

1 lngiliz 
Batırıldı 

Londra, 18 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, ehemmiyetli 
Britanya vapur kafileleri orta 
A.kdenizden geçmiştir. İki ticaret 
vapuru batmış ve bir harp gemi 
si sathi hasara uğramıştır. İn -
sanca kayıp verilmemiştir • 

Diğer bir tebliğde, bir Britan
ya denizaltısının Akdenizde seyir 
eden ve 200 milimetrelik topla
n olan bir düşman kruvazörüne 
2 torpil isabet ettirdiği bildırili
yor. 

l:!Jr Sonu; Sa: 2; Sü: 5 

HARBİN EN BÜYÜK 
RÖPORTAJI 

Bugün herkesin sorduğu ve cevabtnı aradığı bir takmi sualler vardır: 

1 - lngiltere Bu Harbi Nasıl Kazanacağını 
Zannediyor'! 

2 - Sovyet Rusya İlkbahar İçin Nasıl 
Hazırlanıyor? 

3 - İngiltere Niçin Uzak Şarkta ve Mısırda 
Muvaffak Olamadı? 

:4, - İngiliz Kabinesine Niçin Hücumlar 
i Yapılıyor? 

1
. 5 - Amerika Bu Harbi Kazanabilir mi? 

Bu ve bunlara benzer daha bil' cok suallerin cevaplarını en salllhi
yettar bir ai!.ızdan dınlernek lstiyoroanıZ', Pazartesi gününden itibaren 

neşre başltyııcnğnnız büyi.ik roportajı okumanızı ta\•siye ederiz. 

Yazan: İNGERSOL 
Bu büyük ve mühim röportajı 

yapan Amerikanın en meşhur ve 
en büyük gazetelerinden birinin 
sahibi olan İngersol'di.ir. Bu zat 
Çinden başlıyarak 40-50 bin ki
lometrelik bir seyahat yapmış, 
bütün harp cephelerini dolaşmış, 
Sovyet Rusyada, Mınrda, İngnte
re ve Amerikada en saltıhiyettar 
devlet adamları ile konuşarak ve 

r 
temaslar yaparak vaziyetlerini 
tetkik etmiş ve bütün bu müşahc-
delerini tetkiklerini ve temaslan
ru büyük bir röportaj halinde 
neşretmiştir. Denilebilir ki, Mis
ter İngersol'ün bu yazıları, hadi
selerin içyüzünü anlatmak bakı

mmdan, bu harbin en büyük rö
portajıdır. 

General Randstedt 

Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 17 şubatta Sovyet kuvvet 
leri bilhassa şlınal ve merkez ke
simlerinde taarruz haregetlerine 
devam etmişler düşmana ağır za 
yiat verdirerek püskürtülmüşler 
ve birçok kalabalık yerleri işgal 
etmişlerdir. 

Pazartesi günü Alman tayyare 
kayıplarınm 23 e yükseldiği şim 
di öğrenilmiştir. 10 Sovyet tay
yaresinin akibeti meçhuldür. 

tf1ir Sonu; Sa: 2; Sü: 7 

Mısırda Her Türlü 
Tezahürat Yasak 
Kahire 18 (A.A.) - Başvekil Muı· 

tara Nahas Paşa, radyoda söylediği 
bir nutukta, herkesin iş ve gücünün 
başma dönmesini ve umumi yollar ü
zerinde nümayişlere nihayet verılme· 
sini söylemiştir. Başvekil, her tiirlü 
tezahürün menedilmesi için emir ver
diğini ve bu emre aykm hareket e
denlerin ceza göreceklerini ilave et
miştir. 

~~---------------Eski Fransız Ricalinin 
Muhakemesine Başlanıyor 
Vichy 18 (A.A.) - Yann baıılıva

-cak olan Fransız hezimetinin mesul-

Yakında Necre Baclıyoruz lerl~in. muh~kemesi d~layislyle R;om 
:J :J şehr:nın polıs ve emnıyet mak:ımları \.____________________ J büyük ölçüde emniyet tedbirleri al-

-- m11lardır. 

Ankara, 18 (TAN) - Vilayet
lerdeki fiyat mürakabe teşekkül 
leriyle iaşe mti.dürlüklerinin ayrı 
ayrı idare edilmeleri dolayzsiyle 
bazı müşküllere tesadüf olundu
ğu görülmüştür Tahmin edildiği 

1 

ne göre, vilayetlerdeki fiyat mü 
takebe buroLan lağvedilecektir. 
Bunların iaşe müdürlükleri kad
rosu içinde yer alması muhtemel 
dir. 

Diğer taraftan iaşe müsteşar
lığı merkez teşkilatının da geniş 
!emesi için tetk1klere devam edil 
mektedir. 

Tokyo_. 18 (A.A.) - Singapu -
run düşmesi münasebetıyle bu
gün şimdiye kadar gorülmemis 
~enlikler yapılmıştır. İmparator
luk sarayının önündeki meydan 
bir bayrak ormanı haline gelmış 
tir. Sabahın erken saatlerinde 
halk sarayın önüne giderek im
paratorlulr ve Japon ordu.<:Unu 
~ Sonu; Sa: 2; Sü: 1 

l Cıtnfe\~ O~ttenf 
KUTLU KUTUYA KASiDE . 

R E F I K 5ekiz, on gün oluyor, gazetelerde okumu~ • , 
tum: Kibrit inhisarı, kendisine lüzumlu 

H A L 1 D olan eşya, ecza ve maddelerin beş seneliğini, vak-

KARAY 
tinde dü~ünüp toplamış, ambarlarına yığmış, harp 
darlığından korkusu yokmuş; "nereden, nasıl, ne 
ile getireceğim,, gibi düşüncelerden uzak, işine, 

keyfine baktyormuş ... Hatta daha iyısini de yapmış: Memleketin 
bir yıllık kibriti. depolarında kullanılmıya hazır duruyormuş; 
memlekette bir gibrit buhranı olamazmış! Aferin, aklınla, iz'anın
la bin yaşa sen, ey idare! Böyle yapamıyanlara, tedbirsiz ve sav
sak dairelere senı, işte, yoluna gidilmesi, izinde yürülmesi, ibret 
alınması lazım bir örnek ıdare diye parmakla gösteriyorum ve 
bunu işaret ederken kendimde - en iyi, en çalışkan talebesini öbür 
tenbel ve çapaçul talebeye överek, öğünerek gösteren - bir öğrt
men zevkı duyuyorum. 

Fakat bu kadarcıkla da kalmak istemiyorum. Eğer, gerçek· 
ten iş öyle ise, yani gibrit durumumuz o derece parlak ise idareyi 
resmi dille, açıkça değerlemek, kıymetini meydana vurmak, bir 
kürsü üzerinden gönül okşayıcı, şevk arttırıcı güıel sözlerle kad
rini yükseltmek de laZJmdır. Şöyle düşünmek de fena olmaz: De
mek ki, kibritçiler kadar ıleriyi görür, buluttan nem kapar ve 
icabını önceden hazırlar iş erbabı daha çok olsaydı ve mesela man 
gal kömürü ve ödun da böyle birinhisara ve bir idareye verilmiş 
bulunsaydı bugün İstanbul veya herhangi bir şehir yakacak dar- ' 
lığı ile karşılaşmıyacak, depolar ağzına kadar dopdolu, halk hem 
kolay, hem ucuz, istediği gibi ısınacaktı. Kibrit piyasadan yok 
oluverseydi vahşiler gibi ikı kuru dalı birib~rine ~ürterf!k ateş 
yakmamız ihtimali de vardi! 

Bi,. noktaya daha dikkati çekeceğim: Kibrit fiyatlarında bir 
arttırma olmıyacağı da soylenrnektedir. ispanak beş, bal.kabağı 
on beş misli yükselmişken kibrit gibi öteberisi dış memleketler
den getirilen, şekli zarafetli, kullanışı pratik tesiri sihirli bir ma
lın eski bedeliyle alınıp satılması inanılmıyacak kadar hoş ve gü
zel başarılriıış bir iş sayıl:ı:naz mı ve hatta insana bir zenevat in
hisarını bile aratmaz mı? işte bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, 
elimde tuttuğum ve sallayıp sallayıp tatlı sesini işitmekten haz 
duyduğum kibr1t kutusuna yalnız fennin değil, tedbirli idarenin 
de bir mucizesi olarak minnet ve teşekkürle bakıyor ve dıyorum 
ki: "Bedeli artmıyan bir sen kaldın! Sen sulh günlerinin tek 
mostrası ve yadig3.rısın' Sakın değişme, yükselme, azalma! Alçak 
g5nüllükten ayrılma, f!Y kut1u .kutur,, 

1 ı , 
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Cerrah;-,a-H_a_s_ta_n_e_s-in-de_D_u_·n-..... 1 Yeni Ekmek 
Yeni Bir LCiboratuar Açıldı 1 Karneleri 

r- DiKKAT -"\ 
Vurgunculara 
Karıı Tatbik 

Edilen Cezalar Fadik çıktıktan aonra tekrar kita
bını obmak iıtedi. Birdenb re hu
cum eden du,Unce fıkrine o kadr ha
lum olayordu ki olnadalu kei:meler
den hiG bir ıe1 anlaını7ordu Elin
den kitabı bırakarak kendtaini diiıiln-
emn faaliyetine terkettl. Fakat du
ilncülerin .cinde ona en siyade 11-

nlan kocaaiyle aralannda ~çen ano 
hidlıaenin mlllebbibl olan mektup
tu Xarpamdaki pencerenin darıun 
dereyı hatırlatan camında sanki bat
mak ıstemiyen mektuban zarfını ra-

J'Or_ Kocunun tep.nerek soluya
rak ona ta•lamaamı hatırl~ordu. 

Evde derin bir ıüktt va dı. 
- Khmeler JOkl Dedi. Ahmet bu

rada olmadıkça ba ıki km ı:aptetme
se muvaffak otamıyacatmıl 

Y ne Poatatmm ona bir mektap ıe
t rmesi hatrnna ıtlcll. Kendi kenduıe 
aoylendi: 

- Acaba bana niye mektup ıon
de dl? Ne iıtiyorda? •• Zaveıt Nahit! 

Ba fainı ona hayret ve delııet ver
dı Onan aclmı banda, kocumm c•· 
1 rna odaamda naad ıöyJemiı. ba 
b rmetaidlii naul yapmııb1 Fakat 
o :rank edilen iaim neflİnin menedi
len teflere kartı olan lcavvetli sır
• yle OQa muallat oluyor ve kendi· 

ernıye lıtemiye tekrar ettir yor
du Oma dlitilmnektea kendim la
nuyacafmı anlaJlllca aan1rZ ona b tap 
ed yonnq sibiı 

- Nahitl Dectl ..• Melrtubana ha
raya naaıl ıilndenlhı1 Adrealmi ile
rede baldun1. Bana neden ltlzwn ı:;r 
dün1 Yom haıtahim artu mı1 .. De
mek pek fena haldeafnl • Bana her 
aman so7lerclin: "Artdı: iler t11t11r 

:re ı kalmaymca bepainl defedecciım 
ve o saman yalnu aal. •. ,. Derdin. 

Hltıralar bir ael c091nan!atiyle a
kı1orda. Genç bcbnm onları nptet

eie alraean mlnialan 11kılmıt bti
tün patlayan yerlerden htpti tqmaia 
bql&llUllardı... 

Hulraıı IODlanıda perteJDbe cü-
u • Limon küfü reqinde ann bir 

apor otomobil mektep blnaaının 6ntin. 
de duruyor. İçindeki delikanlı bpının 
oniJ de hava atan Pahire19 soruyor: 

- Affeleraiııla. Burada b!r otomo
bil tamirciıl var mıl 

Soma oamı avap ..,,....ini hekle
m 1erelı cocakca denecek bJr ctlretle 
live edi7or: 

- Bllıiatnldıı nql tıpkı benim o
tomobfUm.ln rensine bensiJ'OI'. 

Yazan: iRFAN BEHCET 

ki manasebetten iatıfade fırsatını ka-
çırınıyan ıenG: 

Genç ıllve etti: 
- Evet bu hakikaten acayip bh 

ıey ... Benimle ayni renkleri aeven kü
çük hanımefecli7e rica etaem acaba 
otomobile bin p tamirdy bana 16•
tennealer mi• Çünlr ilba kocaman a
raba ile bir yanlıılık yaparak bllm• 
elitim ba aokaia dataraam cıkmak 
iicn saatlerce manevra nptı. 

Fahire teki fı reddetti. Fakat ba 
na mahabtabını licendlrmek iateml-
7en bir tavırla yaptı. 

Del kanb ıe ç kadmrn ıilldiltü sa
man aedef renkleri saçan dlılerlne 
baktı Sonn o bıc mli aımaaını incele 
eli. Fahirenln yedi dat çlceklerinı berı 
z yen li•el ıöslerlnln ,. .. miti. ma
viliti, menelqellfi hattl koyaluta 6ç 
dakikada detiım ıti. 

Genç adam itilerek: 
- Peki. Dedi. Bu huıuıta ılal ra 

hataıs etmtyeyim Fakat bana kola)f
lıkla tarif edeceflnis bir ıe1 var Zan 
nederaem bana olıan reddetmuainta 
Ba köy benim pek hoıama cftti. Ba
rada yasbk btr ev tutm k lıtlyoram. 

- Bürik mü olıan1 
- Oldukça Matlaka denis 16nne-

li. Yeni bicim tavla san ı b kilbik 
otmaam Konforlu ve etyab olsan. 

- Bu kadan bırıw fasla deill mi? 
- Bulunmaz mı dersinizi' 
- Bilmem Belki bata ur. 
- Ali ... 
Genç adam çocak rib etler ni çırp. 

tr. F bire del kanlının ,.Uzune bak· 
tı. Ba çehrede er mit yahut yıpran
m11 ıibl bir hat vardı. Simasına kan 
çabak hilcam edi10r yahut çabuk çe
kıliyorda. 

- Sız bu mektep b nasının önunde 
ne bekliyorsunuz l 

- Bir ıe1 beklemiyorum. Ben mek 
tepte hoca11m 

Delılcanh ıllldlt: 
- Amma yaptınız ha! Dedi. 
Fahire hayretle aordu: 
- Niçin 1&ttınız1 
- Bilmem aizi bir mektep hocası-

na yakıpcak kadar ıert bulmadım 
Fah ren n kaılannın çaı.ılmaunclan 

alrnmıı 11bi b denbire dhelttl: 
a>enmı var> 

,;~RADYO 
Buıflnldl Pro,ıram 

Fahire ilk ıule cevap veriyor: 
tıerta. bir benlln satıcm var. Zan- U: r;:~~PL) 1

1
:.:: 1~·~:.,.":11aı11 

nedenm tamlrc!Jik ele 7apar. '·•• H•borler ıt u lfarilr 
Genç tekrar ~r: ~:: ::.ı11ı~:L> 20 ıs fh n etell 
- Acaba nerede olclutıma ııs.ter- a.ıo Müslı (l'L) 20 45 lllnapb au •· 

mek ela baa refakat eclem• m al- ~~ ~~ ~. , "'' 11 80 
lW-9' 
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Martta Tedrisata ve 
Tecrübeye Baılanacak 

Maarif V eldlliii olııullarda obta· 
lacak ziraat dersleri icin bir müfre
dat protramı huırlamııtır. Dersle
re mart a11ncta baılanacaktır. 

Okutulacak derslerde siraat hakkın
da mahtelif bllıiler, ile Tilrldyenin 
ani faaJlyetı ve sb'Ut batııteri 61-
retilecek ve a)'lll samanda fenni a
nllerle siraat ve siraat tecrilbelen 
ı6ıterilecelrtir. 

Bllttln olnaltar, bahceterlnde siraat 
tecrilbeleri yapacaklardır. Bahceal 
olmı)'&D olnatlar lae, civarlarındaki 
aruaden istifade edeceklerdir. 

Y annkl toplantı 
Yann abü vaUDln balbnblmda 

yapdacak drut 11ferberlltl komiıyo 
na toplantıu lcin btltln ıalah lıtu
yomı. mllditrltrl birer rapor hasırı 
mıılardır. Raporlarda bymakamlarm 
yapması ıereken iılerle halka dilteıı 
vasifeler ve nerelerde ne ılbi toham
larrrl ekilmeal icap edecetl yuılmak· 
tadır •• 

3 Motör Mangal 
Kömürü Gelcll 

Dün ıehriınize ilç motör selmiş 
ve bir miktar manpl k6mtlril ıerir
ml,tir. Gelen kömürlerin bir kımu 
Beıiktata. bir kı11111 Kaıımpa1&ya ıon 
derilmiıtlr. 

Ba.ıı komUrcüterin ötçu lle k6mttr 
sattıktan halkın da körnllraüı:Ulk ri· 
sflnden tartısına ehemmiyet verme -
den ötçO Ue kömür atdıiı ıörülmtl•
tilr. Belediye derhal kontrollere baş 
lamıttır. ..., 

Irak Kabinesinde Bazı 
Detlıiklikler Yapddı 

Ankara· 11 (Rad70 psetn! - Son 
ıelen Suriye ıuetelerlne ıöre, trak 
kabinesinde bazı deiişiklikler yapıl
mq, Ud ~ır çekilerek tlç nuır ka
bineye ıinnittir. Nuri Sait Paıa Bat-

• 

Açılma tareninde bulunanlardan 'bir pap yeni llboratuvarda 
Dün aaat t,30 da Cerrahpa,a haıtahaneslnde yeni clbularla talrri)'e e
dilmiı olan bakteriyoloji liboratuvarmın çatıımata bqlamaaı mtinaae
betlyle bir tören yapılmıttır. Törende vali ve belediye relal L6tfl Kırdar, 
ile doktor Adnan ve baıuıhane erklnr ve tanınmrı doktorlarımısdan 
bazıları hazır buhmmatlardır. 

Vali, 11llardanberi bu llboratuvarm ıeliımeti için çab1&n bakterlyo
lot doktor Fethi Erdemden izahat alm11. baatahane aertabibi ~oktor 
Eaat Darasoy'la beraber kendlııni tebrik etmiıtir. Yınt llbontavarda 
mikrobiyoloji kısmı le blyojimi kıamı tamamen ayntmııtır. 

Et Yeniden 
Arttırılması 

Müdürlüğü 

Narhının 
isteniyor 

El Koydu 
Celepler ve toptancdar dün yine 

mezbahada hayvan kutirmek isteme· 
mlılercllr. Banlarm hayvan iatihPl 
beslıelerine telırafla harm ıönderil· 
mem .. ini bildirdikleri de aoylenmek
tedlr. 

Dumlupınar Dönüı+• 
1000 Yunanlı 

Çocuğu Getirecek Celep ve toptancılarm et narhının 
bir miktar daha yübeltilmeainı temın 
etmek için çahıtıklan anlaıdmakta
dır. Toptancılar ortaya yeniden blr 
randıman meaeleııi cıbrmqlardır. 

.,ekil olarak almaktadır. Harlci19 Hayvanların cok manana ıet r ld ti 
Naaretine Abdullah Miinabltt Ve- •e yollarda beslend tı halde verd k
Wnne Abdülmebdi ve AdliJe Ve- teri etin ulıtı ileri ailrülmekte ve 
Wetine ele Davat beJler ıetirUmlt- mevcut narhla satıt yapmanın zarar 
til'. verditi iddia ohınmaktadır. 

Din Piyaıam1za 
Gelen Mallar 

Son vuıyet merine late mildilrliı· 

til bu iıi ele alrmı, öiled'"n aonra 
mezbahada bulunmakta olan ha,.,,an
ların kestirilip aatılmaımı temin et
mittir. 

Cumartesi Gününden 
itibaren Dağıtılacak 
Mart ayma mahaaa ekmek bme

terl 21 tabat cumartnt ıttnllnden l
tibren daiıtılmaia baflanacaktır. 

Xart nllltimalinl önlemek için 4Un 
denbtrl ıa.. bllrolannda ve evlerde 
alfu cisdanlannm mllhUrlenmeaine 
baılanmqtır. Büro memarlan her 
evde be ldtlDln balandatana tetbit 
etmekte ve bana dre birer llate ha· 
sırtamaktadırlar. Camartm ıttnil da
lıtıbnata ballanacak bmeler ba 
ltttelere drt evlere brralrdacaktrr. 
Xamılertnl b7btdenlere huaual 

bmıler verilecelrtlr. Bantann ha
nrlaamatıaa bqlanmııtır. 

Vapur Tarlfelerl 
Değlıtlrllecek 

Son ıtlnlerde dem• nalııil vautala
rınm hareket tarifelerinde yapılan de 
tlılktildtnlen halkın milteeaa\r ol
dalu 16rillmll1tilr. 

Vali blltfbı denis nakil vaııtalan 
tdartlerlne birer mütap ıiSndermlt 
ve tarifelerin hallnn ihtl,.._ıu brtı
hyacak .. kilde tekrar deilltirilmnl
nl lıtemiltir. 

18 y 

Htrıtz 

Soyan Bir 
Yakalandt 

Ortk6yde dört, 'Eyiipte ctart, 1eh 
remlnfncle aç. Saınatyada iki. Kara -
stimrillde dört ev ve Sirkecıdc bir 
han soyan Muhittin iıminde biri ya
kalanmııtır. Adliye7e verilen aaclıı 
IMJrdiincfl ,orsa hlkimlltl brari1' e 
tevkif tdilmiıtir. 

Belvaeının Katili 
Deli Deiilmlı 

Galatada helvacı Mebmecli otdureıt 
Vehblnin ..mıı, katilde akU haıtalrk 
batondatana iddia etm ıtl. Dünkü 
lllUYent aonanda ba iddia tahakkuk 
etmemiıtir. 

Dün Karadeniz limanlanndan piya 
aamua patatetı, faaalyı, sadeyat ve 
bir miktar kasaplık ha7van ile fmdık 
ve elma ıetirilmiıtir. 

Dnmlapınar vapuru, &00 tonlulr ka
ra faıutyenin l sanıı selcliti takdirde 
cumartesi ıünu limanımızdan Pıreyt 
hareket edecektir. Vpar• d6nilttc 
Yunaniıtandan 1000 Yunan çocatunan 
ıetirilmesi içın talimat verllmiıtlr. 
Bu çocuklar b r buçuk ile on llç ya' 
araımda olacaktır. Çocuklann blı 
kısmının hasta ve aakat olabllecıtı 
dUtiımilmilş ve banlann donüıte te
davi ve bakımları iç n 2 doktor ve 10 
hemtlreden mürekkep bir arhhl he:re· 
t n ve klfl miktat-da kadın ve erkelı 
hademenin vapurla birlı1ı:te Plrey' 
ıonderiJmelerl 1ı:ararlatmıttır. Kın· Birkaç ay evvel JPtrlldSrinde enlıtesl 

İstanbul Adliyesine tay cemiyeti ıooo portatif yatak ıooa Rlianü,.U bıçakla yaralayan ve ölümü 
..,_, -ı- Edil.?nler battani:re ani vakalarda ptlanılacü ne aebebi19t veren Riaeyinin maha· 
a..-r"' 1tç "9e 'tihı ~tan ~e "'7ecef' 1Ntneel ah 1illıııidlttlr. 

Vurgunculara kartf ılmdlye ka• 
dar tatbik edilen oesalar klfl ti• 
rUlmemlf, mllll korunma kanu• 
nunda yapılan tadlllt ile bu ceza• 
lara artırmak ve ılddttlendlrmek 
sallhlyttl vırllmlftlr, HOkGmetln 
bu malcutla bOyOk fthlrlerdın 

bull•randa lıuaual tnahkemeler 
kuraoatı da haber veriliyor. 

P'llhaklka ılmdlye kadar VUI'• 

ıunoulara verilen U llra o--. 
bir kag ıun dUkkln kapama, veya 
bOyUk fthlrlere neti oaaa. bun• 
la" tuttukla" yoldan twlrnııye 
klfl gelınemlftlr. Hatta bir tok 
vurgunculann verilen oaanf11 
vurgunla ka .. n°dıklan paradan u 
oldutu, dUkklnlannın kapanma• 
elndan, fiyatların o mOddet sar• 
fıAda yOıc.tlmlı oım .. yOsDnde11, 
kir bile ettlklerl iddia edilmek• 
tedlr. HUkOmetln mllll korunm• 
loln ILlaum gllrdUID tedbirlere kar 
fi gelerek halkfn menfaati aley• 
hine olan hareketlerine bir an ev• 
vel nihayet vermek ıoın. oaala• 
nn tepldlnt bir an evvel bqla• 
ma•nı temenniye pyan ılrDyo• 
ru•. 

Halkevlerlnln 10 
uncu Yıldönümü 

Puar ilini halkevlerlnin IO acıa 
ntdonilmü miinaaebetiyle yardan her 
tarafında t6ren yapılacaktır. Bayıl,.. 
'Ü halkevı acılamıyacak, yalmı: 22 o• 
kuma odaıınm açdma merasimi ,a
')ılacaktır. 

Cuma ve cumarteal ıünlert olnallar. 
da da hatkevleri baklanda koJUlllUoa 
lar yapılacak, talebeye hallrevleriniıl 
inemim ve kültür bQoatıamdaki roc 
ıu anlatılacaktır. 

ıs' 00 p ,,{er ' J K il ma 
T ... cSft Yahat bderl Ba renk ıa.ao K!r lı Pftel'&a 21 45 Orlltma 

bemeyitl olmasa belki 11ayatmda bii- ıa.oo Procram u ı Hı ııa 
J'iik bir detiılldik yapacak bir hüclise 1 U! O.eh pro~ U U Da• ıatsill 
-L- _..__ L..- F ...._ Lı _._ JIOO Ko a a USS Kapa1111 

Altın Fiyatlan 
Altın satııları ıevıektlr. Bir altnı 

34 liradan ve bir sram külçe 480 lna
rastan .. ~. 

İsparta aiır cesa mahkemesi reis- e:ıda maddelerin" hazırlatmalrt dır. Mahkeme Hüie7inin bu cinayeti nef 
litlnden tstanbal aıliye altınet ceza .__l!!l!!l!l!!l!"!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!l!!--11"1-- Iİllİ müdafaa icia yaptıfma kanaat Yerlere tükilrerıleri zabıtan 
mahkemesi hi1dmliflne tayin eclılen ci alır cesa müddei amamll ilnt ta. ptirdiiinden wçlunan beraetine b- vermek medeni bir vazifedir. 
Kenan Ataercin ve Uıküdar müddei- yin edılen Orhan Hamami vuıfelerine rar vermitdr. Saçla dün tabliye edlt-
umaml maavinlerinden !atanb•al ıkın- baılamıtlardır. mittir. YU&u ..........,..caau.-. a-t ree ... er~ 

[ G'C' G'LlM HABERLER 1 

Jskenderun Limamnda 
Yilkletme ve Bosaltma 

1 

Son Ginlercle Faalyet Çok Artta 

PASiFiK HARBi Hint ve Çin Liderleri Bir l""8z Kafllesi 17 Amen1'an Zırhlısı 
g- Bqtarah 1 inclde ~ Bastarkl ı ncıd ~ 8Qtuafı 1 ıncıde 1;!68 8qtarafı ı incide 

torlulr mtimenill aon linlerde Reva Bir denlzaltı batırıldı 54 kruvazör ve 197 muhribin ya-
miye muvaffak olmuşlardır. Bü- mihracealnin dtlımanla iıtirakini ia - ılm 1-- ~- dahild . ln Ji d 
tün gece HVBf yapılmış ve bu 18 bat eden 1&hadetler elde etnuıtlr. Ba Berlin, 18 (AA.) - Alman raci P •~-, Qa ır. il z e-
vaşlar bu abah devam etmıştir. me.ele bir tahkikat kom~ıyonuna h•- yoau biıldiriyor: Bir Alman kı- ni& program~ giz~ tutulmuş
İngiliz kuvvetlen mevkllenni mu vale edtlecektır. Mütemmim incele. rakol gemisi dün Girit 1lınallnde tur. Faka~ bı.zım gtbı son gunler
hafua etmekte ve oiddetl dö - meler yapılması lüzumlu ıörillmekte- bir İngiliz denizaltısına taarruz l~rde denız ınşa~t merk@zlerıni 
vüpnektedirler dlr. etmiıtir. Denilaltı kulestnden ve zıyaret etm~ !11ılsaadesinı alah-

Yenl Japon lalaları Demeçte bunlar itlve edilmekte· sancak tarafından lAbft ılmıt • lar, gelecek ıkı sene içmde ken-
dir: tır. Su yüzüne çıkan yaj lekele- dilerine ~~i ed~k .vazifeleri 

Tokyo, 18 (A.A.} - 16 ıubat Mihrace ba bb ı incelemeler ya- . lza ba t ...., "'"-'- ba§8rmak ıçın buyük hır ızayret· 
6~nec1- IOnra Japon kuvvetleri pı'---- , -·ı otmatb-- bıld'rdi- n den ltmın t ı ... m tıAnUUe a6 ... " ~·WI ... • .. u müsaittir le denl.z kuvvetleri lnfllına çah-

itn~~ =-~~me~~ .. ; ~!:::. t;::rato~~;.~;:~;l,h ~:ı HtlMlT giren lt1111/f1N gelllÜI pldığınm gönniye muvaffak ol-_ .. _ ......,. .. .,... muşlardır.,, 

Ankara. 11 (TAN) - Ticaret Mü· tona bulmaktadır. Ba limanda yapıl- ve dilfmanm ı.rplık taarruzla- <abkibtın aellmetı bakımından, kal- Lallnea, 11 (A.A.) - Ça.rpmba lil-
nalıaJlt. Nafia, OUmrllk •e lnhlaarlar makta olan ve eok yalınıda b tecetı rmın fiddetine ra&men bu ırma- dırmak lhannama duymaıtur. Ba t- nü Akdenlzden selen hasara utrahmış Rooaevelt'ln IBzlerl 
Veklletled arumda Itblrliif neticftl amalan eski nhtıma Dlve femıl te- jı geçmiye muvaffak olmUflar - tibarla ve İmparatorluk mümeaı'li- bir İJl811fs tanare ıemlai C.belitank Vqlqton, 11 (A.A.) _ Sall 
Jarak DlldJ7e ttlerlmiz ve bil- lllat bittiii zaman botaltma miktan dır ain emriyle lfltrin 1dar•i mavalıb- Umanma linnf.ıtr. kil baam to&ftantısmda reis .KO(l...,,'et 
'- c:map limmlanamdald 71llı•' a7da 30 bin tona balacaktır. 1*en- ~an verilen bir haberde, Sin ten aiyaal bir nbaym ahdealnı tev- Şlınall Afrflıada Birletik Amerikanın Sovyet 
leme Ye bopltma itler~ sittikçe derun ve Menin 1 manlannm. buı ıapurun zaptı ıeı.ı kullanılan Japon dl edihnlıtlr • Kahire, 18 (A.A.) - İngiliz orta yapbtl ve balen incelenmekte nan 
daha mantaam ve ıilratli bir hale ınUılrttnerln ~aleal makaad yle denfz kuvvetlerinin ıeııiı ölçüde bir taam.ıs Serbeat Hindi.atan lfln fark tebliği· Hava tuvvetlerimlse latlkraz ınikdan bakkmda lfpatta bu· 
~. Ba ıialll1&f aoı:ı n- yollan ldarnınden ahurak D'llnlryol· için Blrm&ll7• tstUwnetlnde Mvkedll- Ankara. 18 (Radyo Gueteıi) mensup av tayyarelerinin taarrusu lunmaktan lst1nkAf etmlttlr. ftels 
manlarda Jakenderan limanında mi- tan amam mildtlrllltilne batlanmaıı mette olduJu bildirilmektedir. tok)'odaıı verilen bir habere ıöre, Ja uçu,larmm himayesinde hareket eden Rooaeveıt 1anbt rivayetletj lfddetl 
biJD. aaibuta utmııtD'. Bir kaı; ay ı;ok mahteme! 1° ülmelrtedır Son ıün Çin lllzclJaflne t1in .,on Batvekit! ToJonan Hin3tıtan hak- ke,tf ve seyyar kollanın• Tm ml-Me- tenkit eylemiftir. 
_, •-L-cJe--.a- -"-de ----L. 700 lerde cenup limantarımısa ecnebi mem L-da _... 1 dili ... L.-- J '-ili h ttm b d geni• bir .... 1 ;= ~:" ...:.:=-.... ~-::ıme lıleri aon lelretlerden mtihim miktarda thalt Cunı-ltinl. 11 (A,A.) - Cin aöz.- ... " _,. e nuı-\&IJ ıonrL a- "' a ın cenu un a "" - Pearl Harbour taarruzu bakkmda 
- -.u - Tllm.& 1 1 ...n.'"'' J __ , __ Blrman7&7ı tatl1l 1 .,onyada 1&t818ft Hintliler aerbetıt rede 1tne blcbir mukavemete utra- Alba;, K.nox taratmdan vtrilen rapo-

dalerde 2000 tona nnmştır etyaıı ıe mıkte ve banlar lstihl 1ı: .. -... a.,.......... - Kindittan fçlıı b"r aiiqıa71t 1&PBcak- madan faaliyette bulunm\lflardD'. 
• mmtakalnu aevked imek edir Mi- çin Hlndlçlnlde llaJfonı'• 10 bin u- la d Tan relerimiz., Bingaz.ıyf slddetle run bOtün bakfkatl ihtiva etmeci 1 

Bilen laken4enm lhaanmda, ecn .. nabltt Velrlletl n kliyatta atlrat ve ker Çlkardıklannt ıı67lemlftir. Mecll, l!!!!r!!!!ır~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!9!!111!!!!!!!!!1!!!!!!!1-l"!!I• bombardıman etmiştir. Liman bölge- ve kayıplann daha mflhfm oldutu
bl -1ebtlerda p1a vaparlardaa kola1lliı temin eden eaaalı tedbirler diler ild Javcm Ulmeninin ılmdiden raqlhmtn tebllti: Müttefik tanare- indeki tntiltklar şehri baetan ba1B nun lldenclltln• ait olarak 10rulan 
botaltdaa evanm ml1ıtarı ayda 10,000 almıım. Birmaııyada bulundutunu ilAve et- leri Sumatranın cenubunda dlltmu aydfnlatm" ve blly(lk 78ngmlar çık- auaı. tek kelime ile saçma,. ce98blm 

mlftll'. kuvvetlerine karşı hareketlerine de- - v-•..w- n~-u .&t--L.- ft- d L-U L-- L.11---'-- m'9.ır. -......... _.. •• ~ '"' a-
IRJI % ....,.. n~..,,...,.. vam etmişlerdir. Av tanarelertnden /talgan teblllW gire ha mükemmel muvuala yollan ku-

-n---on, ll (A.A.) _ t-..cuz hava mürekkep bir Amerikan filosu blr .ha- ruımuı ,,. __ .__ old··•·nu eran 
_,.... ua• Roma, 11 ( A.A.) - İtalyan teblltl· ı.uouuuu ... u -c----·--= Mu··dafaa Ecll--•k kuvvetleri tebllti• DOn sece Blrman- va mf!7danma taal'ftlS ederek d6rt Meklll'nln cenubu ... rLf-'ndekl L•ı- .. bfldlrmlt ve bu bakim bir eolr SWlllllU9n ._ ya Oserlncle hlc dütman hava faali• düşm.arı avcısmı dillQrmüttüt'. Rotan- .,.. ... ... uu j lerin lendilinl 1emipe 

.,._. BqtarafJ l tnalde Vaf nıton. 18 (AA.) - l'ranla et- -... olmam--. 1'I -batta bomba.__ da bomba tanareleri iki dü1JDan av- gede keşif unsurlan aruında çarpıt- pro e ince 1167 de 
a=s .,.,... .,.... 'li'.. ._ d" -a-1 rdir matar olmU$tllr Dil1JDanD1 10 kadar netice hakkında lsabat vsıne)'I rec:l-

alkıflaımllardir. Japonyanın bii. elli M. Haya, barlcf)'e mOatetan M. yarelerlmla Japonlar tarafından T&7· c•mı uıti._e • zırhlı va91taS1 bbrlp edftmtstir Al- etmfttir. Mumalle7b, Acil lh•etar 
tün~ :le tezahürler ter - Wellea 1 zl;,aret •tmle. fakat •f7areti- land lfmallnde ifıal edilmlt olan ha- DillJllan gemilerine kBJ'lf nptıklan man ve t•-1-an hava birlikleri Tob- için en amell çarenlD tek batlı hafif 

ti -an-.t.tt• A-• d b nln sebebini ıı67leme Ur. Elçi. Ja- va meydanına hilcum etmitlerdlr. Bu bir bomba taarruzu esnumda Holan- MUT 

Japonyacla Slngapur ela 

$ARK CEPHESi 

Londra. 11 (A A ) - De1l 
pseteli ln Stokholm mubabi 
re, lmolemk ditmek ~ 
tehrin ltir be lla icinde dll9 .... 
belrlenlyor Bammla beraber ~"911 
ler sitclde artan bir mulraıvemMll 
kal'fllapyorlar. 

Diler taraftan De)'I 
Stolı:holm muhabiri de Hovotn 
liar'm lovyet 1ataJan tarafmdaa 
tedllditlnl ve Raalann Pslrıov • V 
letk demiryohuum bir )ol._ 
tiklerini bildlri7or. 

Bu ~telerlnln faolll/f!ff p ~....... J·~ zaman a u ponya Ut Vıchy arasında Madaıaakar tanareler, keu Salouen cephealnde da ve Amerika tanareleri lilllnaıun ruk müstahkem mevkllnl ve Marsa- bir demlr1olu yapdmuı oldutunun 
tün ctırümler 1çln umumi bir af hakkmda yapıldıtı rivayet edilen an- ve Martaban ll•tmlndekl kıtalar• da bil)'(lk bir nakliye ıemtılnl babrmıt- Matruh ctvartnda bir hava meylanmı telkin edlldltlnt ve tqıt tayyareleri- Moekova 18 (A.A.) - ~et 
lltıı olunm.ur. lqmantn veya cereyan eden milzake- taarrus etmtllerdir. Muvasala yolla- tardır. Diler iki nakll1e pmlsine tam bmnbardrman etmiılerdlr. nin kullanrtmuı tawl)-e olundutunu llli ekinda s67lenildıtfne a6re. 

,., .l-1 ....,_ --.4L.. relerin dotru olmadıtmı töylemlttir. nna. antrepolara ,,. dOtman pmlle- isabetler kaydedilmlı ve asker Jilklü ve lllzumlu malsemenin denisyolu t- ırat lıellndekl Alnwl pnıiıoD 
A Oıv llM ,,.,.. IHNAU M. Raye•m ifadeelne pe Mada- rlne hasarla!' verlhnl.ıtT bir çok mavnalar tahrip editmt9tır. lnıiliz KabiHtiniın Baştan le aon nokta)'a kadar 16nderllmell ve yapılan 14P taarruzu .. .,.ldl 

l!nppanm aptı pmuırıerı dola- pakar berhansl bir taamua karlı FILIPINLBaDB: Felemenk mmf tebliği Bqa Değiıınesi İlteniyor ::" ~ar~!01~91l eete m .. =: IDDllGIAll 
Jhi7le ,.pı1an mausam lıir toPlanb kendlslnl mQdafaa edecektir. J Batavya, 18 (A.A.) - "Teblii, Bir Lonclra. 18 (A.A) - Dai Y Mali ve .ı bombalarl1Je 
emumda lıir natü Irat eclea Tojo. Vaştnıtap. 18 (A.A.) - Rarbf)'e Japon tanueııt. Tlmor aduında X&- psetesl yasdıiı 1ıir maka t ı s Roosevett, "Baz.! prtlann 1kmaU le terde &açm17& bC1a 
bulıia ..._ " earlıl Aa:rada ,.._ Refet Clıenin Muhakemesi n•aretl General Mac Artbur'un hat- pafll"'a taarruz. etmiştir. Bomeoda bir amami efklnnm Schambont O d a m Neolllllk'U topa tutmuı den b ve er ırup1ur 
td 1ııll' nlamm bna1muı için mll- lanna karp bir mllddettenberi bek· çok mahallerde muharebeler devam aenaa Alman ıemilerinln Ye18 1arm Detroit"i havadan bomba· ittir Bu ,._ 
ledn MlJlk ..,retler sarfetmeal lf,.. 25 Şubatta Baıhyor tenen ıtdcletli taamıon batladtlını etmektedir. Celebea flm•linde. Mina- asab·ı .. ttiinl, hadisenin, s·nppu.,. tam ı pek milmkflndllr, demf r neti ~;tam bir m 
- ıeldiilni bJdetmittir. Tojo de- Ankara. 11 (TAN) - Urfa meba• blldlmıektedlr. Daha evvel neşrolunan husa'da 11pılan tnubanbe sona er- dltmtslyle bir •raya raatlacblmı, •· H-"6--' ~~ zafferl7et IO 
llliltir ldı • Refet Olem ile Zeki Ulsen bak· bir teblllde de IU tafslltt vardır. me kQz.ere butun111or. ra ile devam eden lr6tll had ıelere bir ~ iM ın '"' subayı ile 111 uk.t 6Jd 

'"Yiis mll10nlarca Aayalmm Bı:e- lrmdald dava doayaaı alır cen mah- Hatlartmız berinde dOtmanm yeni • nihayet urme1ı saauını ıeldltl intl- V8fin'rton. 18 (A.A.) - iten mGttOr Alınan et --~Dlll4 
rfade lnıilis blldmlJetiD1n teeaaiiıii- kemeame ver 1miıtir Mubalremeye 25 bava birll.klerl ıoıtıkmfll. kıtalanmı· SurabaJll, 18 (A.A.) - Cava ada· bamı anndıfını yumakta ve Char· b07Qk e1çial Lord llalifax Bela Roo- bir atar mltralJOz, bir ınu..ar m 
al temin için 120 aenedenberl bir Ilı pbatta baılanac:alıtrr. zı ldeta devamb surette bombalam111· ınnda Holanda denla ona olan Su· chllPtn ldarnt altında tasma htlkt· ..velt De 61Je 79Dleitnde buly muı neli tül k, el bombalan, tOfelder 
...Utll ılSrmlt olan llnppanm diş lardrr. Cab Caben'dekl mCllteeiler rabQ'a. bu aabal1 Japon tanarelert metinin ba•tan •1&iı detlttirllmnlr. ve takrltien Od saat IGre bir 16 ,. daha bqlca ukert malaeme bu!!Qltl• 
meal c1tblya tarilılncte bir dBnflm nok- lkt t .. r .... ı.ni Ankar ela kampı da bmnba Ue hOcwna marus taraftndan bombalarım .. tlr. Hasar az- lıt--L.edfr. me yapnnftrr, G6rtlpntlefln umumi yordu. 
tur, a:rni nmaacla Japoayama 1Ü- 118 VCIU.l 8 kalmqhr, l)QpnlD Cavtte aahlltnde dır I Japcın taJyaresi dQfllrülmilttür -~ -- harp durWnu ve bllbaaa Slnppunın ll•aı .-.1.:I l"T--}1..-- ... - ,.. 7...i - 11 (TAN> - .., ... '""" ı.t11ıklmıa"'"aa """ ..... - TJIGBB BABBBLBB: T&rk Kiremitleri için Yeni - ....,. ...., .ı.. _. ...,,,_ ..... ...,. 
poa orc1a1an un bir saman sa chaberi lataabalcla tetkilderde bala. devam etmektedir, Bataao'datd 1enı Bir Nizamname et.rafmda yapdcblt aandmaldadr. Delepalni Kabul Etti 
~ ettiiimis !nstUs • aaa tlrtlaat Vddli Sırn Day bastln dQpnan bataryalar! mewDerlmbe kar Nevyork, 18 (A.A.) _ Amerlkanıa V-~ :-L-'-4 -·-ıJ. 
rilıan tu7ikindD 'bbi • iebrtmile dalllllilttlir. P ~ topça at.etini flddttlendlr• cenubu ıarbl Pulftk ftloaunun eslı:I Ankara 11 (TAN) - tktlaat Velıl· A ... f........,. .,,. "'" Aallrarl. il (A A.) -
larld Aayada d&eman lmparatod8ia- - mqlerdir, Sublk k6rfeslne olctukça kumandam Amtral Thomu Hart. letL Tin ldnmiderl hübada ,.- Vatlnlton. 11 <A.A.> _ ıımme.11· doktor R 8a1dam diln ISilecten 
naa latlfacle ettlii biltiD tialer pek Bir V apar Torpillendi ~k bir 1•~ tallt katllell ıet- bndlslnln bir denı. muhuebellnd~ bir nhıaamame hanl'laauttır. Xlremlt 1er mecl181 Blrlettk Am.-fka lcla ti- Kınlhac cleleıest doktor aocr,. 
ima bir amanda ellaise ıecmit bq- Rlo-de-.Jane ro, 18 (A.A.) - Buar- ıniftir. Olanctapo'ya dClpnan tahbe- öldütüne dair Alman. Japon ve !tat- lerin tekil. eb'•dı. aflrletl. naıl yapı- caret pmUerl, mQbfmmat ft malıeme bal etm ftlr 
luQlllÜta&r. qu inde 5111 tonluk bil' Brestl11 1erl eıkmaktadD'. yan rad)'o'-n taratından Yerilen b•- lacatı ve ne lib teknik nıınan ha- almmuı ve matteffklen harp lç1n 10- Mtllrda Umumi a..ı111 Mihverin c!Bemanlan •• c61dhwl- vapuru AmeriUnln Atlantik Ahllleri fi'. BIND/Sf' ANINDA: be 1,r bakkmda ne d nd e da- ız olman ıtmn ıelditl hakkında et• SlUnlu maddelerin tedariki maksadl.,-le ~· 
,. bclar Alman ve Italyan m ttef k- aCllmda torpU1 • Buanıua bu ir blqOn IOrulan bir suale: 'Kendimi raflı bulriinıleri ıbtlva eden ba nlam- sı mUnr dolarlık tah aatm l8l'fma Kah re 18 (AA ) - X a 
ı.taisle barllkt8 mikadel970 41nut te batırılan ilk Breall7a vapuru· Batavya, 18 (A A.-) - Cenubu pr- fimd ye kadar bu k dar iyi b1uet- name 1 a., aonra ,.Urflrlille slrecek- milsaade eden taun ll7Dıull1I Sd ıtMI llClml 14 mut tarih nde t 
...ıııraı. dur. b Pasifik kumandanblı 1 a- medim cevabını vennlıtlr tir Ok bul etmlJtlr. eden branıameJl 
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TAKYiMD~N~ 
8111 YAPAAK_j MESELEL:ERı _) 

Ziralı.t Seferberliğinde 
Uç Mühim Esas 

nuzak Sark.. ın Ana 
' Meselesi: ÇIN.-

Bir "Şaheserler. 
Kamusu ... 

singapur düştü. 
Japonlar bun-

A il d dan sonra bir yan-
YCllllaamarasın G dan Felemenk Hin-

Son Lr.:uzakereler Fazla Ekin Yapabilmenin Şartları - Yeni Mahsul Yetiştirmenin Yallan - Ziraat Ta- distanmmdaki işgaı-

ise Şangha:rm bi
le kenar mahalle
lerine varabiliyor
lar. 

Japonlara en taraf

r- Yazma: "\ 

J M. Şevki Yazman ! 
tar olan Mançu

kuo'da dahi Çin çetelerinin mevcut 
olduğu ve zaman zam:ın şehirlere hu
cum ettiğini haber alıyoruz. O hal
de Japonlar her şeyden evvel bir 
Çin muka\ emetıyle karşı karşıyadır
lar ve uzak c:11rkta muzntrer olmak i
çin hunu yenmiye mecburdurlar 

.. u !erini tarnamlamıya 
Yazan: M. ANTEN burlarının ... Rolleri - Köylünün Alıştığı İş - İstanbul Vilayetinin Vaziyeti - Beykoz ve Avustral~yı garpten tecride çah-

K H . . n· ~ K ı d y ı k ı· l §rrken diğer yandan da Çin ve Hin-
~ d'i:tn Avam Kamarasİn- azasının USUSlyetı, ıger aza ar a apl aca Ş er distan arasına girmeye ve Bimıanya-

da, eç Abnan zırhlısının Brest- yurdun, her tarafında istihsal d h f d üm yı işgale devam edeceklerdir. Keza 
ten gitmesinin İngiltere içUı bil" &- yur un er tara ın an taamm et- Hindistan yollartnı ke:;mek için de 

bu faaliyet henüz umumi bir ma-~ sonra, Singapurun sukutu * * * smı veya işgali d~ha kolay diger bir 
lıle mnunıiJlclle harbin idaresi hakkın- hiyet almamıştır. İstihsal hayatını L"'tfi A •f KENBER takım adaları ele geçirmeye uğraşma-

vantaj olduğıımı izah eden mıtkıınu faaliyeti başlamıştır. Fakat ft yazan : ~ mlş ve :payılmı,tır. Hint denızlne açtlmaları, Seylfın ada-

da müzakerenin açılmasını istemek: meslek ittihaz etmiş olanlar için u. 1 U rl ıstanbul vilayeti için büsbütün lan gayet tabiidir. Ancak bütün bun-
rnaksadiyie mtiıdahale eden hatiplere ten hiç bir tavsiyeye lüzum yoktur. başka hususiyetler vardır. İs- lar uzak şarkm eı;as me~elesi olan Çin kuvvetleri nasn yenilebilir? 
carabeo: ..l1ıııncak önümüzdeki hatta >-- Müstahsil, yapacağı jşi kimseye da- tanbul kesif bir merkezdir. fatihlik Çin - Japon davasını tasfiyeye yet- Bunun cevabı kolay "erilemez. 
çinde smgapur hakkında kflfi deTe- nışmadan kendi kendine yapar. Is· İstihsal seferberliğini bu bakımdan edilen toprak mahsulleri daha :ı:iya- miyecektir Vakta Bitmanyanın işga- Çünkü Çin ordusu sailam olarak bir 
cede maJOmat gelebilecegıni ve o za- tihsali arttırmak için bu gibilere ya- bir bölge iti olarak teliklı:i etmeli- de sebzedir. Zaten İstanbul vilaye- li, Hlndlst~na gelen denız yollarının hatta tutunup dövıişmüyor. Memleket 
ınan ba meseııe hakkında beyanatta pdacalı: şey, mümkün olduğu kadaı yi:ı. tinin yetiştird'ii hububat ancak bir kesilmesi Anglo - Saksonlarm Cine geniş olduğu için bir koşeye sıkıştı-
bulımabi1eceğini -.e bunu müteakip fazla ekmesini te,vık etmekten iba· Bunun haricinde iklim ve arui i- kazanın halkına bile kafi gelmez. yardımına son verecek ve fakat Çan- rılıp yakalamak da kabil delildir. 
m.iına:kaplar:ın yapılabileceğini ve ıne rettir. Fakat bu teşvik yalnı:r; sözle, tibarlyle müsaadeklr olan bölgeler- Kay-Şek'in en az 200 tümen tahmin Bütün Çini, köyleri, kasabaları. şehir-
boslardan tikirlerinl itimat reyi ile tavsiye ile değil; yardım ile yapıl- de ~büsbütün yeni bir mahsulü ye- htanbalcla olsa olsa yat ve kara edilen ordusunu ortadan kaldrramıya- !eri \'e çölleriyle işgal etmek, kapla-
bildtrmeka:ial :ı::iıca edeceğini söyle- malıdır. tiştinnek için ise tek bir çare var- seb:r;e\er için e~sh tedbirler alm - caktrr Bu sebeple uzak şark mese- mak Ulzırndrr. Bu ise en az 5-6 mll
miştlr. Bu yardun :ziraat ııeferberlifinin dır. Bu çare: Bu gibi bölgelerde zi. malıdır. Patates, kuru fasulye, no· lesinde daimi olarak Çıni nazarı ıti- yon asker isler. İşgalden sonra da bu 

İngiliz sın :t leci on gür:ı eıınııet &- x~ raat memur ve muall!mlerinin. z.i- hut. bakla ve bezelye yetiştirebile- bara almak gerektir. kuvvetleri ılelebet buradr. tutmak ıe-..,. esasını teıkil eder. Toprafı işliye 
"3rll Kamarasmdan kahir bir ekse- -L e

1 
raatçilerin bilgilerinden istifade e- cek sahalar genlştir Yaş sebzeler i· . . . rekir Halbuki Japonya başka taraf-

nyıede iümıat l'e1i. alın.iŞ olan Chur- C= " et, toprağı işlemek için ökü:r;ü- dilerek onlsnn nezareti altında is- çin de geniş ve mü~ait arazi vardır. Japonlar; tekm~l nutusu 400 mılyon hırda· çok claha ucuz elE' geçirilebilen 
chin"İn iümat meselesini tekrar ileri nün ayağına nal ve toprağı feyhlı tenilen mahsulü yetiştirmekten lba- YaJnr:r; Beykoz kazasında esaslı kadar tahmin ~dılen bu memlek~tın ve Çınden bir kaç misli zenı:in olan 
sıiımeshün iaıtgiliz parlfvneııtosıınun bir hale getirmek için gübre.. rettir bir tC41r.illt ile pllnlr bir sebzecilik Ya:;ı~ şı7a~dekı ~~n~nk~o 1Pa~c:sıy~~ boş diyarlar bulmuştur. Eskiden An-
ananesine cwğmı almadığmı yazmak- Bu üç esaslı madde temin edil - yapılıJJı bütün İıtanbulun sebzesini aseh_ eııba etın etrb~ n ak op an ıgı 1 1 

1 

glo - Sakımn deniz üsti.lnlüğü buna 
medikçe, ne tavsiyenin tesiri olur, B "t le · t"f d d "'"' n ır oyunun ırer ısmmı ve sa-tadnias:. u mu a anın ıı ı a e e ece ... e- yetiştirmek imkinı vardır. . . . . . . mani olrlugu için Cinde kolay zafer-

Üç .AJmanmrttitsmm ~ ne de tohumhık dağıtmamn faydası sas yine zit'aat taburlandrr. Ziraat dh~ldeo~ıt b~r Mk~lçlf lıçmanhı Gışkgüal et~m.ışlelrl- ler du~i.inmOştü. Şimdi İngiliz, Ame-
vıe ona ııım>4\iı;• Sing:apurun dQşı:ne-- dolıcunm-. Toıbumıutı: ancak her türlü taburlanmn başına ziraatçiler ıeti- Geçen ıımıımi harpte Kızdayın haı ır. esı 1 ın me ının ,. - rlkan ınıl tem lekeleriyle Holanda Hin 
smin .. _ _.__ eıfkm:t. umumiye.sinde 1lt- ırasıtaeı me9Cuıt olaalac için kabili rilaıeö ve köylünün de vesait ve k1n tahaneltt için kurduğu teşkilat gib: deri olan Mareşal Çan·Kay-Şelc ın d' t· k l k lay linl'! ge,.mektedlr 
~ · 'fad di Bu · h.. k'" lt d d t 1 d . 15 anı 0 ay 0 e " · yandırdığı asabiyet ~ endişenin bü- i'Btı e r. ıtbi vasrtaları bu- vetinden istifade edilerek her böl- bir sebze yetiştirme hareketi ile ~mrı v~ _wn u 3 hın aç·ır: şgak .~ ı- Çin için bu kadar kuv\·et ayıramaz. 

tün şiddeti ile devam ettiği, bütün .in- lumnıyanlar tohmnluiu istihlilı: ede· gede yer yer istenilen mahsul ye- Beykozun bütün köylerlnde ya, ve _ent ybe~ ?rın m~fa ası. ınÇıin ta __ frı en O sebeple ele Çin ile sulh yapmak is
giliz gazetelerinin neşriyatından anla.- bt1irler. ...1 tiştir;ımelidir. Patates, fasulye, no- kuru sebze stoklan elde edilebilir. uç e ırı ve mı usu ıse n nu usu- tivor Tabii bu sulh d•• n;ı\ipl\k p-
~- Hepsi de Churchill'ln şah- Müstahsil kütleyi geniş faati~tle- hut, böğrülce, bezelye, bakla ve yaz- Diğer kazalardan Kartal, Sarıyer, nun_ ~arı~ından. hay~ı uzdrr .. Yanı. sa~ n~a 

0

tı1utabrk olmıık qart vlf!. 
sına :kaı$ gayet hürmetkar ve takdir- l'C scvkedebllmettin sırrı buradadır. blı: çeşitli sebzeler ancak bu sekil- Eyüp, Fat!h, Üsküdar bostanları ü- tıh ıtıbarıy;~0Cın . 1dıyat1~ın ~_çte ~~ısı Medeni bir millet olan Çlnlller bu
kar bir lisan kullanan bn gazeteler Her köyde geçen senelere naza- de teşkillt ile ekilir ve yetiştirile- zerinde hakkiyle çahıılsa ıehrln ve en a7. mı von u ır nu us na yanaşmıyorlar. .Japonlar iııe mü-
harbin daha iyi sevk ve idaresi için ı:an bir :ıulsli fazla ekin yapabihnek bilir. ihtiyacı olan yaı ve kuru seb:r;elerın Japonyanın kar~ı.-rnda durmaktadır. sııvi haklarla !!Ulh v·mmıva ... O hal-
Churchill'tn iizerindeki yüklerden ha.-- icSn geçmif eetıelerin fSl'tlarından her birini istenildiğinden bir kaç mıs Kabul edilmek ıa ... ımdfr ki, bu rakam- de Japonyanm bOvlık arzu!'una ve 
zılarmı ~ ve k, binede esasll farbr:r; batti daha miiaeit .,artların Ba tarzda bir faaliyetten iki türlü li fazlasiylc yetiıtinnek neden ka- lar khçLlk görulPmE'z Japonlarm en gavrE>tine rağmen r ndP harp clf'vam 
dcğişik11kler yapılmasını istemekte- köylüye temin edilmesi zararidir. kazanç bıısule gelecektir. Biri ah- bil olamasm? çok ilerlediği Yangt~e nehri boyunda ed~ektır 
d ıler. Bu gazetelerin mütaleaları şn Hubobat yetiştirmeğe ahşınıı olan nacak neticenin köylü ve müstahsile bile sahilden uzaklıkları düz hat u- Çinliler Bırmanyanın ı~ıı lınden 
uretıe hülasa edılebilir: müstahsile patates yetiştirmeii tav- telkin edeceği teşebbüs fikri, diierl Bütün ha i,ler, iıten anhyan e- zerinde 1000 kilometreye varmıyor. sonra Aııvlo - Sakson vardıınından 

11Chmchilrin bir millettn Meri ofr. siye etmemeliyiz, Patates yetiştir- bir mevsim için olsa bile. yazlık bir nerjilı: kimselerin bata getirilmesiy- Hele Kanton gibi mühim limanlarda mııhrııın kalacaklardn ııma, harp 
mak mesuleyeti ile telif ecfüemiyen di mekte olan müstahsile de hububat mahsulün ahnmq olmasıdır. Köylü l~ ve kurulaca·k· bir ıriraatçi teşkili- Çin ~rdusu bazan şehrin ken.ar mahal- yapmak ımkamndan mahrum kalml-

er vazifelerini başkal rına bırakma- yetiştirmcsmi söylerseniz: .. O be- .e müstahsilin akh idraki görüşüne tıyle başarılabılir. lelenne kadar sokuluyor. Çın çeteleri yacaklardır Ufak da olsa bir harp 
sı ve 1914 - 1918 de olcıuğu gibi bir nim işim değild:r,. der. Her müa- tabidir. Onun her işte becerikli ol-(ii sanayıine maliktirler veva diğer fab-
harp ş(ırası teşkil etmesi icap etmek- tahsı1 kendi bildiğini, babadan de- masmrn lmili görüşüdür Onlar göz ~f 4"""' m n rikaları bu hale koyabılırler. 
tedir. Böyle bir tedbir onun nüfuzunu deden gördüğünü ve bulunduğu böl- !erinden batka htç bir 

0şeye itimat 1 "'e--, .. , 11 ~ I 'r:ı, i ; D ışmanlarının üstün vasrtalarma 
takvbe edecek vıe nulletin kendine ırenln kaplanna göre mahsul yetiş- etmezler. Ziraatçllerin yetiıtireceği ~ ~ '-4 :ı l J \~ J ~ ar?zılerinin genişliğınden dogan avan-
karşı itimadn:rr arttıracaktır. ri~ her hanıi bir mahsulün ehemmiye- _ _ _ __ -~- _ -· _ taıla karşı koyablllrlı>r Rusya muka-

".Mesui aramıyoruz. Fakat işlerin Bundan dolayı hec ziraat bölge _ tini ve kıymetini takdir ettiler mi 'emet edı>hılirse hıı vol le de tnıiU:r; 
iyi gitrnediğ1 ıımhakkaktır. Son gün- sindeki müstah111den her nevi mah- o işe sarılırlar ve bir daha da on- BALIGIN TAZESiNi ANLAR MiSiNiZ ? ve Amerikıın y;ırdıını alabilirler. 
lerde arira arkan maruz laıldrtunız sut yetiştinnesi için uğraşmak ye. dan vazıeçmezler Bu memlc cettekı başlıca cepheler 
ın~lildere derhal bir ~n rinde bir d~nce telakki edilemez, Memleketimiz~ ilk patates yetit- Balıim - maalesef - büyücek bir i'tn kulakları dediğımiz, şimdiki fen- Cln-ı.n iç.ersine ~!ren Sar~ ve Yan!!tse 
Vermek 1Aztmdır. Singapunm düşmesıi tirildiği zaman, ilk pancar ekildiği kabahati vardır: Gayet çabuk boıu- ce tabirimizle solunıaçlarr açık kırmı- ~ehırlerı boylarıyle sahıldE'ki başltca 
Cavamn ı.ıoe Birmany8Tlm mödafaaslDI * * * .raman hatti bir çok toprak mahsul- lur. J"enilmek için hiç beldiyemez. Buz zıdır. Taze balığın kokusu insana lıma lıırrn etrafmda kurulmuştur. Ba 
zorlaştırmıştır_ Köylii, T.yeceği sebzeleri bile pa- terinin taammümü srra,ında bu yol- dolabı bile onu bozulmaktan koruya- çirkin gelmez. Taze balığın gözleri zan ·1 "00~lar 5trı:ıte!lk ehemmly~tl o-

Londramn salMdyet'ti mahmlerine zardan tedarik eder. Yetiş- da göreneğin çok büyük tesiri ol· maz ... Vaktiyle rakıya meze olarak iri iri ve dışarıya fırlamış gibidir. lan bazı ıç şehlrlerı de alınca hemen 
RÖre: .!lı,;ıvmn mnanıt;ındaıkİ ı:nüzakeı·~ tirmesini bilmediği ~Ya istihlik et· D11ll ve' mahıal çefitlerimizin hemen balık yemesini ıevenler, pazar kayığı Gözlerinin bakışı parlak ve ıözleri- bunların da etrafında cepheler teş~k
lerden sonra CbarehiH. bazı arkad~ mediği hiç bir mahsul ile ufraşmaz. hepsi bu görenek yolandan geçerek içinde, Boğa.rda mehtap ıafasına çı- nin ala şeffaf olur ... Taze bahitn ü- kkOl' ediyoBr ve h~~çld~ mkl~nasebetlerinl 
larmı, bilhassa harbiye ve behrlye . esıvor unun ıçın ır ı son zaman-
nazırlannı feda etmiye mecbur ka- t==============================::2 kadarken pazar kayıi'tnın ortıaıında zerıne. parmakla bastıiımz zaman da Jap~nhır iç şehirleri hemen kaınl
lacalctır. S. Cripps. harp istihsalatı .-ı•••ı bir mangal yakarlar, atefin Uırerlne ~agını:ıin yeri _kalmaz. Taze ba- ı len bırakarak nehir boylııriyle liman-
hakk:mdııl tam salahiyete malik mah- Bu Akşam••••••••••••••••••• bir ıskara koyarak, denizden tuttuk- l~ avucunuzun içıne _:-hraanız ~a.tık lar c;evrcsiııl l'lde tutmııkla iktifa e-
dut azadmı mörekkep bir harp kabıi- ş A R K lan balıkları derhal ıakaranın üstü- bukülmez ... Taze b~lıgı .~uyun H;ıne diyorar , c ahlaka vasıtnsiyle Cini 
nesinin 1ıeşekktrnbrli istemektedir. Ba- nıe yapt'litınrlardı... bıralrmca suyun dlbıne _c;oker... yumuşatmıya uğraşıyorlıır İhtiyacı az 
zr mebaslar., Cripps'"m "günün adrum,.. Bahir tamam taze yemek lçin, tek Bozulmuş balıkta.'. aksın_~· .~ullar yu olan Çinin bundan da bü;vuk m,lkyas-
olduıoı- '9e Omrdııll"i.n kabinesinde Sinemasında care denizden :pahut tatlı sudan ken- muşak ve donuk, cozler ıonu\c ve çu- ta m!ltPesslr olduğu söylenemez. 

Yazan: ULUNAY 

Giize\ Sanatlar Akademisi müdll
rü Burhan Toprak "Sanat şa

heserleri., adlı bir eser meydana ge
tirmiş. Bir münasebetle elime geçen 
bu üç ciltlik "Şaheserler,. kamusunu 
bir güzellik hülAsası inceler gibi gün
lerce sanat eleiinden geçirdim. Bur
han Toprağm himmeti var olsun. Türk 
Güzel sanatlar! için böyle bir eser 
buyük bir kazançtır_ Esere hem ter
cüme, hem de telif diyebiliriz. cnn
kil birinci ve ikinci ciltler ı..o1:1ta 
Hourtlcq'den tercüme edilmitür. ~
ı;iıncü cildin ü:r;erinde yine Hourticq 
in ismi bulunmasına rağmen bu "zeyl" 
dotrudan doğruya Burhan Toprağın 
''hasenat,, defterine kaydedilecek ~e
rafli bir fasıldır. 

"Sanat şaheserlerl., nln yalnız sa
natkarları allkadnr edecek bir eser 
olduğu ı:annedılmesin. bu sanat an
siklopedisi, "Güzellik ve deha., hak
kında az çok düşüncesi olan her sa
nat dostunun daima elinin altmda bu
lunması IAıım gelen bir kitaptır. 

Eserin münderecatındaki eheı;rımiyet 
ne kadar kuvvetli ise okuyuculara 
bir fikir vermek için konulan re
simlerde de büyük bir itina gözetil
miştir. Sanatın baılangıcı itibar olu
nan devirlerden buıune gelinceye ka
dar sanat tarihinin kaydettliİ ne ka• 
dar dünya "ıabeser,. leri varsa esere 
sığdrrılmlitır. Bu meyanda bilhassa 
Turk eserlerine gayet genili ihatalJ 
malU.mat ayrılmıştır. 

Şaheserler kamusunda sanatın ge
ı;irdlği teklmOl merhalelerini pek ~a
riz surette gorGyoruz. Bilhassa İkıncf 
cıldin tklnci ktıımmda -ki ba&h başı
na bir cilt teşkil ediyor- Burhan Top
rağm muhtelif me'hazlıra baş vura
rak buıünkil ya;sayan güzel sanatların 
hepsine temas eden müstakil fasılları 
vardır. Bu ciltte de kendilerinden 
bahsedilen büyuk sanatkarların her 
birinin eserlerinden örnekler konul
muştur Bu suretle ancak "Sezanne" a 
kadar gelen Hourtlcq'in eseri bir Türk 
sanatk4rmın himmetiyle ikmal edil· 
miş oluyor. 

Burhan Toprağtn bu kısımda en 
çok belirttiği artistler Picasso, oeı:ain, 
Bonnard. Utrıllo ıibi sanat Alemınde 
büyük inkilAp münaka,al1~r~. u~~ndı~ ran adamlardır. Bilhassa gumrukçu 
tlkabiyle andan Rousseau'ya ait kıy
metli sayfalar vardrr ve modernde 
primitifiiğln müessisi olduğu söylenen 
bu ressamın çok dikkati celbeden 
tablolarmdan örnekler konmu,tur. 
Böylelikle sanatı anane hududundan 
tamamen ııyD"arak olduğu gibi ıöriıl 
ve dilşunüıün hlkim olduğu bir aaha-
da belirtmek gayesine doğru yüriiycpı 
bütün mekteplerin tahlillerini görmtı.ıı 
oluyoruz. 

Kitapta, yukarda söyledithn gibi 
Türk eserlerinden bahseden çok ehem 
miyetli ve kıymetli sayfalar vardır ve 
ekseriya iki sayfayı birden kapbyan 
on sekiz kadar renkli Türk pheııer
lerlnin asıllarından ayırt edileıniyecek 
kadar mükemmel suretlerine hayran 
olmamak kabil delildir. 

kendine bir yer 'tle!'eCeği. kanaatini disini tutup onu hiç bekletmeden ye- karda. kulaktan koyu kırmızı, sarım Hüliısa; Japonya bugün için Cinde 
be!ll~ Bir 'fiyabo kulislerinde geçen melrtir .•. Çarpdan, tahta sandıktan a- trak kırmızı, karaya yakın kırmızı, harp do~il. politika yapmak istiyor ve 
Öı6ulizdıeki hafta harbba idftresf şeyle!'_. Artist hayatı ve ... Ka- yırarak aldığmı:r; portakal, ağacından hem de kuru yahut pek ıulu olur ... 0 suretle muvaffak olmaya çalışıyor. 

Bu bakımdan Burhan Topraltn ~ 
eserine "Şaheserler ıaheseri., diyebı-
liriz. 

haldtmda yapihw;ak m\nakerelerden d h kendi elinizle kopanp yediği:ıiz por- Bayat balığı ıuya atınca. suyun üze- Halbuki Japon istilasını asla hazme-
sonra Churdlffi istifa etmiye k!\.-ar ın ayatı-.. Asri aşıklar... takaldan başka bir ttirlli yemit ol- rinde yüzer ... Üzerine parmakla ba- demiven \'t' Japon üstunlüğilnü tanı-
ll'erdlill takdirde başvekil namzedi o- Beğendiğiniz kadını nasıl seç· dulu gibi, çarşıda balıkçının lşpor. smca parmağın yeri kalır. mayan Çini bu yol ile de elde ebnek 
laı-ak ~ insan Aeri sörühnektedir: melisiniz? 2 zafer kraliçesi tasından ayırarak aldıtınız bahk da, Bayat bahir. avucunuzun içine a- kolay göriınmüyor. Meğer ki, Çine 
Lord Be ubrook.. :Atlee "tıe Eden. j kendi elinizle denizden tutacağmı:r; hnca babim lruyruiu aşağıya doğru dört başı mamur bir istıklM tanısın. 
Fıtkıııt ingi1is ntt*awımeti.nin ve n- H LDE balıktan baglı:a bir balıktır,.. Kara bükülür ... Öyle. bayat bahtı yeme - Bu ise şimdiye kadar yapdan har-
ınmm canh bir timsali olan Chur- HILDEBRANO hayvannam eti durdukça lezzetini art- melisiniz.. bin kazançlarına ved< demektir. 
ehi~ başveldl olarak, itimadm sar- tırır Halbald balık 7omİtler cibidlr. 
sılmamış Olduğu. ancak kendisinin Durdukça lezzetini kaybeder.. , •••••••••••••••••••••••••••••.._ 
rnüdafaa nenrl!ğmdan çekilmesi isten LENJ MARENBACH _ HANS SôHNKER Fakat, kendi elleri:rle denizden ha· ""W 
digi :rmıhekkak p'bidir. Müdafaa na- hk tutup yiyebilenler. kendi elleriyle l:1 §1-§1 
2ır11ğma ~n gelmesi tahtnin e- Bunu size bahçelerinden yemiı koparabilenler - Yarın 
dılebiliır,. ı• t d • V • K d s e den daha udır. Onun için, balık 

Sinema
sında S e 1n1 m a 1 n en 51 n yiyenlerin en çotu. hemen hepsi_ ba· Akcam 

1-f'ıncfistanda C '2 bir ı;arııdan almıya mecbur olurlar. s 
Filminde göstereceklerdir. Carşıdaki bahtın, denizden hemen 

H'ncft4:ıw~ ~adan ;Japon istiltı
sına manrz bulunduğu ve mihver 
ı:ıropagandm>ma sahne olduğu buhran 
lı bir zamanda İ'nglliz\erl çok endişe
lenıllrdfit1 bisedislmektedir. Re<ta 
tnlhracesi'rıtn. SUÇ ortakhğmın del1lleri 
bulunması dolayısiyie idarisalAhiyet
lerinin eftnden ahnması vaziyetin ne
zaketini gôst.ennektedir. General To
fo'nmı H"mdistan bakkmdaki söale
rınden, soma Japonyadaki Hintlilerin 
'l'okyuda seroest H"mdistan jçin nüma.
l'işler yapac:aklarma dair gelen ha
berler de buna teyit etmektedir. Bun 
dan ®laytdu ki İngiliz gazeteleri, 
lUrıdistaunı böyle nazik b1r deY?'ede 
daha iyi Kiare edfimesi ve Hintlilerin 
rnemnmı edıllnesi lüzumu ftzerinde 
:ısrar etmekte '1e Hindistana za1nanm
da en uygmı kararlar verecek kabili
l>ette ~ "1e ,.eni bir adaıMn gönde
t'ilınesfm istemekted1rler. 

Bir hafiadanberi Hindistanda balo
.,_ Şang - Kay • Şek'in Hint mill, 
lideded Gaodi 9e Nelml ile ve ayni 
~ miısmmanlarm Lideri 
Crina Ae gl5ırüştüğti. haber verı1-
~ ~milletinin Şefi 'ft Çin 
tnukavemetinin timsali olan Şan-Kay
!Sek".hı yaptığı bu temasların, Hlndis
tandald mihver propogandasma karşr 
koYnıak 'iJe mecust ve tnüslüman 11n
SUrlan müşterek dilşm.an karşısında 
birbirlerine 711kJattumak husuaunda 
t'rı.übiın bir r.ol oynıyacağı muhak
kaktır. 

+ Si\MA YI BtRL!OUfDE TOPLANTt-
8~al'i birliiinde dün ııanayl milesses~erl 
~llmeaaillerl bir toplantı va~lardır. Top-
· '!'tlda Mkerlerimiıı:e ıilnderilecek hediyeler 
'ı..''D her müesseııenin yapebi~eği yardmı nis-

tleri teobit edilmltt ir. 
' .. ŞEH!R ll!ECL!SI - Sffıir Mecliıli diln 
1°Planm11 bazı makam tekllflerlnl encOmen· 
ere havaJ., etmig ve berı maıbataları kabul 
ttnıf~tir. 
+ BEYANNAMESJZ Sl".KER - Kadıkö

: nde lkbahye mahal~sindo S .. dat sokai!ınd11 
4 numarada !ıakl<a' Ali U rm dil \:4:u ve 

fi de beyannamesi olank ıı:etirtllmi ,, s 
~; ılo kt',me , .. ıı.-r buhınmıı •ur. Ali U.11ar 
... illada kanuni muamele )ll9tlıl111J1tır1 

tutalnnq balık cıöi tamam taıı:e ot. Okyanus Alevler içinde ... Erkekleri soyan maceraperest kadın 
dm..- .H.er erkek ... Bu filmi m.utlaka görmelidir. Biletle- maaına imlcin :roba da, hiçolmassa lar ... Kadın inadı yiminden mahvolunan milyonlar ... işte ht 

rınızı evvelden tedank edıniz. Tel: 40380 , bozulmut. kolanuı olmdıimı anla - gibi kuvvetli. harekf>tli ve ayni zamanda iht~·aıdı bir film olan v 

,----·----------~ ma;o::'a~~ balıiın pulları parlak HANS SÖHNKER ve WİNNIE MARKUS 
Duyulmamış Bir Muvaffakıyetle 2 Si.nemada olar, kolay kolay kopanlamu. Bah-

Birden Göst.erilen Muazzam 

DEMiR MASKE 
Şaheseri Yalnız iPEK 'te Temdit Edilmiştir 
DİKKAT: Saat 2,20 - 4.30 - 6.30 seanslarında türkçe sözliı 
yalnız geceleri 9 seansında İngilizce orijinal nüshası gösterile-

cek ve pazarlesi gü~ü akşamı 

GARY COOPER'in 
KAHRAMAN 

Yarattığı 

SUBAY . 
Şaheserler Şaheseri Başlayacaktır. , ________________________ ,,, 

Mevzuuna Benzer ... Heyecanına Son ... Güzelliğine Eş ... 

ı\zametine Ölçü Olmayan_ 

Senenin en güzel filmi 

Pırlantah Kadın 
Bu Akşam LALE Sinemasında 

ISA MiRANDA - GEORG BRENTın 
Bütün Kalpleri Heyecanla Çarptıran- Bütün Gönüller 

de En Güzel Bir Aşkı Yaşatan Eşsiz Bir Filmdir. 

Bu a}tşam için numaralı yerler satılmakt.adır. Tel: 4359S , ..................................... ~ 

~ ............... , 
Taksim Belediye 

Gazinosunda 
19 Şubat perşembe günün
den itibaren her akşam 

Avrupadan Yeni Gelen 
Amerikan eksantrik dansôriı 

801 PARKER 
ve meşhur kemancı profesör 

DARVAS 
• idareeincieki orkestra •i 

•••••••••••••••••••••••• 
SEHİB TiYATROSU 

DRAM J!:ısMt: Bu ak .. m Saat 20,SO da 
RUZGA:R ESiNCE 

JC.OllBDI KISMI: Bu alrıanı .... ao.so dı 
BiR MUHASlP ARANIYOR 

•••••••••••••••••••••••• 
Çatalca Asliye Ceza 

Hikimliti 
EIU 141/352 
Karar 1S5 
Çatalca C. Müddeiumu-

miliiine 
Petrol IQiniıl *'"' ediltn ftnttarı 
t~ 1&1ınü ~ m1lll bnı
ına kanununa muhalefetten suçlu Ova 
Yenice köyünden bakkal Hüseyin ol· 
lu a.libin kanunu mukdrun 81/59 
ve T. C. K. 76 mcı maddelerine tev
fikan 25 lira aiır para cezasiyle mah
kOmiyetine ve dükkllnmtn yedi gün 
müddetle kapatılmasma 5-9-1841 tarı 
hinde verllea karar kesbi katiyet et-
mistJr. (2634) 

ile sair birçok ,,tize! ve miıkem.mell yıldızlar tarafından yaratılan 

K A D 1 N ve P A R A 
filmini takdi medecektir. Saat 8,30 da 

lbraltim Özgür ve Af•§ Böcelderfnin l<onıeri 

~--------------·------.... --' , _______________ _ 
Bu Akşam SARAY Sineması 

ÇÖL' ün DONJUANI - 1001 MACERANIN KAHRAM..\NI 
ŞEN, SEVİMLİ ve CENGAVER HAYDUT 

C E SAR ROMERO'yu 
ctsco KİD serisinin en mükemmel ve en ihtiraslı 

CiSCO KID' in ŞANSI 
Filminde takdim edecektir. Cidden görülecek güzel bir film 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

.... ~ .................................. .. 
, .. _., ....... ikinci Alkış Haftası 

ELHAMRA •da 
Mevsimin en büyük filıni 

ALI BABA ve KIRK HARAMiLER 
Şimdiye kadar bu de~e neİls türkçe sözlü ve §Arkıh fllmı 

.ıörülmedi. 
Besteler: AllMET YATMAN - Okuyucular: NEVZAT ALTI 
NOK - Sl~ZAN GC,:EN - GÜZİN ARKIN - SEMİHA 

NUMAN IÇLİSES 
Otuz kişilik saz hey'eti 

~1---- Seanslar: 1 - 3,30 - 6 - 8.30 ela ...... ı 

Konservatuarda 
Bethoven Gecesi 

Evvelki ak,am konaervatavarm 
Pranaız Tiyatroıunda verdiii Bctho
ren ıeceai müaameresi. büyiJk bir 
nuvaffalı:ıyet lr:uanm11tır. Konserva• 
tuvar maallim ve talebesi bu altı' 
ıükün altından muvaffakıyetle çılanıf 
olması cidden tebrike llyıktır. 

Bütün dlinyada orkestralar unn 
\enelerin mahsulü olarak vilcude sel
'llıİlitir. Bizde konservatuvar o!k"~
ra heyeti ancak bir kaç aenebk bıt' 
eserdir Fakat ıeneden seneye tekl
mill ehnelr:te ve her ıene bir yıl ev
felkine niıbetle çok daha büyük ma· 
vaffakıyetler ıöstermektedir. Betho
ven gecesi yapmak· bu yeni orkestra 
için ceasurane bir hareketti. Konse
rin ' birinci krımmda cidden ma,..f
f alı: olundu. Beılnci senfoniye alt o
lan ikinci 'kısımda, orkeıtra he)Jeti 
kendi kortlarının tistilnde bir alır ,,uk 
altında bulundutunu du1117or, ve din· 
leyenlere de hissettiriyordu. Bana 
ralmen ba büyük iııin içinden arma
sız çıkmağa muvaffak oldu. Belli lıi 
~ef dö orkestr, heyet llzerlnde çok 
çahımıştı. Gerek Seyfettin Aaah 
gerek komıervatuvanmızı ba munf
falnyetten dolayı tebrik etmek vui
f emizdlr. 

* * t 
Dün Amerikan kız kolleflncle de 

Mösyö Uneveari tarafmdan talebeye 
ve velilerine bir piyano konaeri ve
riJmittlr. Bu konser de fevkallde ma· 
vaffak olmaı ve alln•lanmııtır. Di· 
ter melrteplerlmi.rde de buna benzer 
konserler verilmesi temenniye l&J"All

dD', 

Tıp Alemini Alakadar 
Eden Yeni ttiçlar 

Berlla. il CA.A. l - Yilltiscber Beolıach
ter ıareteal "Sulfoııa"'l'llcte., l~mlylt tannunıı o
lan ll•clardan alınan mtmnvnil'ett ı•nn ıae
tlcelıtr hakkında usan 'Jlr ft'al<31e ne11"etmelı:te 
•• ..ıi71• demelrttdlr: 

.. Bu ua, aayeılnde 'epldemik tetanoı nlra· 
lan ytlrde elllıten rOııde 5 •eya ona ve Y•th 
hntalRrdıı satOrrie vak'alın yilrde yirmi bet 
ten talırlben ri•dt b"e dU,mUıtGr. Baeka 
haatabkl11nn tedavi 111\lddeti de lcınlnııtur 

"Nlhayat flulfonannde A"'lno.Mıthvl• .. n 
MI• l-lnde yeni bir ille buhınnnıttur. Bu 
l!Aç 11ye•lnde acılr yaraların, bıtanl haatahlı 
Jann t .. avlıhıda mlllı:e111mtl Mdetltr tlü 
edilmelı:tc<lir. Bu ille bircolr •ak'alaru • 1ıa 
tlu korkulan ıeptllefl'lhılnln i•OM .. c-lı:t• 
ıfü. Bu yeni ke'1nerle intani hastıldıt.ms 
f•da..t .. nde nııl bir <lcmn ba,ırvacat. llmlt 
eılllmel<teıllr . 

KAVIP: Biri çocuk, ve beşi büytl'lc 
altı adet ekmek vetik~ kay
bettik. Yenilerini alacağımdan bü
kümleri yoktur. Usküdar Dotancıl 
Halk derlbaneai sokait No. 23 Hüantl 
Topuz:, 
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Asyanın iki 

Konuştu 

Şefi 

ttti1" ~ 1 tllc!ılfte 

Fllncfistanla İngiltere, Hindis -
tanla Japonya, Çinle Japonya ara 
smdclki tezatların mevcudiyetidir 
ki, Asyalı iki şefin konuşmalarına 
2a'Urct h§.sıl ett.i. Bu iki memle -
ketin davalan istiklal tezi ile bir
leşmektedir. 

Hindistan adıyla sanıyla bir İn
giliz kolonisi idi. Bugün bu bü
yük kü~enin başındaki adam ye
di defa Ingilizler tarafından hap 
se atıhnış, istiklal davasına gö -
n~ vermiş bir insandır. 

Ingilterenin Hindistanı, daha 
doğrusu Avrupanın Hindistanın 
yakasını bırakması Singapurun 
sukutundan sonra artık gün me -
selesi oiarak mütarea edilebılir. 
Hindistarun istiklali İngiltere için 
bir yandan bir koloni kaybettir
'NIE!kte bu suretle Avrupa Hindis
taodan elini çekmekte, fa.kat bu
na mukabil bu istiklal ona As -
yaclıa üç yüz elli milyonluk bir 
Rint ittifakı temin etmektedir. 
Hindistan İngiltereden kurtar -
mak istediği istiklalini Japon is
tilasına tcrkedemez. 

*** 
Çtrıe gelince, o zaten sene -

lerd~mberi biribiriyle sıkı 
bir ::.urette alakalı olan iki dava
Mil ~dedir. Çinin bu iki da -
'WBSl §Oy le d:ıülasa edilebilir; 

'1 - Cinin istiklitli 

5ATIŞ 'l'ERlfRİ:ı•QıYAT MAGAZARl ITQIVAT DEPOLAAI 

GÖZENMiımm~i8Uyuk~taoec4'11 Hı5 Tel 41~18 

,_SATILIK -1, 
Dökme, pirinç, çelik de

mir, iki demir pliık paraleli 
(Playt) 65 X 95 boyunda 
muht~lif dişlik, volant, tor
na edılmiş miller, kilo ile 
satılacaktır. Öğleye kadar 
TAN matbaasında makinist 
Yaniye müracaat. '-.. _____ _, 

Tasfiye Halinde Bulunan 
Maadin ve Cevahir ve 
Mevaddı Madeniye 
Türk Anonim Şirketi 

hissedarlarına 

l L A N 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz 

Tasfiye Halinde 
• • 
lstınye Tamir 
Havuzlarile Tez9ahları 

Türk Anonim Şirketi 
Hissedarlarını lçtimaa 

Davet 
Şirketin esas mukavelenamesinin 

24 üncü ve Ticaret kc.nununun 361 
inci m.addelerine tevfikan, tasfiye ha
linde Istinye Tamir Havuzlariyle tez
gruuarı Türk Anonim şirketi hisse
darları 26 Mart 1942 Perşembe günü 
saat onda Galatada Asikilrazioni Ce
nerali · hanında birinci katta 3 numa
ralı dairede aşağıdaki nıznamede ya
zılı mevadı müzakere etmek üzere a
lelade içtimaa davet olunurlar: 

rHALK Z İRAAT İ 4~ 
Aylık Mevsim Ziraat Bilgileri 

ikinci Cildi Çıktı. 
Bu cilt~ Halk Ziraati kitabmm bir senelik tekmil mevsim ziraati 

her ay a:>:1"ı a~. göst_erilmiştir. Her sm.ıf halk için yazdan gayet a
meli, pratık mühım bır eserdir 

.. ~alk Ziraati, Yeşilköy Tohum tslah enstitüsü şeflerinden Bay • 
~uk~ Aker tarafmdan yazrlmfş, Hilmi Kitabevi tarafından gayet ne
Iıs bır surette bastlmıştrr. İkinci cilt, meyva, çiçek, bağ, sebze, kümes 
ve kuşlar hakkında mühim bahisleri, sütçülük, arıcıltk ve haşerat 
hakkında çok kcymetli malümatı muhtevidir 

~ugün mem~eket baştan başa zirai seferberlikle mükellef olduğu
na ~ore her şehır, kasaba ve köy halkmm istifade edeceği, en ufak 
~azıden mahsul alacağı, her nevi sebzenin kolaylıkla yetiştirilebilme
sı, apartıman~ard~ yc.şıyanlarm en nefis ziynet çiçeklerini kolaylıkla 
n;eyd_ana getırebılecekleri, bir eserdir. Pek çok resimleri havi bu cil
dın fiyatı. 125 k~uşt~r. Azalan birinci cildin fiyatı da 125 kuruştur. 
Satlş yen HILMI KITABEVİDİR. 

li1I - Çinin an'anevi usullerden 
Jaurtufarak modern bir millet ha
llne girmesidir. 

191! de Dr. Sün-Yat-Sen ile 
'-fllyen yeni Çin davasının esa· 
Si. şud~r. 

Çin,_ bir ziraat memleketidir. 
Zbi mahsuller ihraç edeır. Av
rupa, Amerika ve J apoo.ya iabri
kaJıarma bir pazar yeri vazil$ni 
P"fır. Eski Çin taraftarla.ı:ı bu 
..aıı:tyefin taraftarıdırlar. 

Tasf'lye halinde bulunan Maadin ve 
Cevahir ve Mevadd; Madeniye Türk 
Anonim Şirketi hissednrlan aşağıdaki 
rumameyi müzakere etmek üzere 
1942 senesi Martmm 26 (yirmi altı) 
cl Per~cmbe günü saat 9 (dokuz) da 
Şirketın Galata Assikürazioni Gene
rali hanında blrincl katta 3 (t1ç) nu
marada kain merkezinde alelade su
retie inikat edECek olan umumi heyet 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 

1 - Tasfiye memurlariyle müraki- 1 
bin raporlarmr istima ve ı İkincika
nun 1941 den 31 Birincikanun 1941 
tarihine kadar olan bllAnçoyu tasdik 1 
ve mezkur devreye ait muameıatm
dan dolayr tasfiye memurlarının zim
metini ibra, 

2 - Mürakip w ücretinin tayini. 
İçtimada asaleten veya vekaleten 

haztr bulunmak arzusunda bulunan 
ve laakal yirmi hisseye malik olan 
hissedarların yevmi içtimadan laakal 
bir ha!ta evvel (Ticaret kanununun 
371 inci maddesi) hisse senetlerini 
şirkete tevdi eylemeleri veyahut bu 
maksat zrmnında bir müessesei ma
liyeye tevdi ettiklerini usulen tevsik 
etmeleri icap eder. 

SARAY ve ÖTES i 
3 üncü Cildi Çıktı, 

_Büyük edibimiz Halid Ziya Uşaklıgll'in Sultan Abdülhamid'in 1 
hal'ınden Sultan Reşadm irtlhaline kadar saxayda ve saray haricinde 1 
cereyan eden sfyasi, içtimai ve tarihi pek mühim hadiseleci içinde bu
lunularak kaleme alınmış vakalar, güzel bir üslllpla tasvir edilmiştir. 
Memleketin son yarun as!rlık tarihi hakkında ~ok kıymetli malıirnat 
verilmiştir. 

Saray ve Ötesi - Birinci Cild. Fiyatı 75 Kuruş 
Saray ve Ötesi - İkinci Cild. Fiyatı 75 Kuruş 

Saray ve Ötesi - Ü çilıncü Son Cild. Fiyatı 75 Kuruş 

içtimama davet olunurlar: 
MÜZAKERAT RUZNAMESi: 

1) Ta!fflye mamunı raporiyie mü

M'\lb:afnzakarla.r eski zira! Cini rakip raporunun okunması, tasfiyenin 
~ 1941 ytlıne ait tasfiye hesabatmm tas-

muhafaza etmek isterler. Çınin diki ve mezk(lr devre zarfındaki mu
sadıece bir zirai saha olarak kal- amelat vıe idaresinden dolayı tasfiye 
mam Çini ucuz zirai mahsulle memurunun zimmetinin ibrası, 
pabıak sınai madde mübadelesine 2) Miirnltip tayini. 
zodamak demekti. Bu hal Çiılln En. az beş hisseye malik olup içti-

• git.gide ve an'ane yolu ile koloni maa ıştirak arzusunda bulunan hisse-d ı Altı yaşında bir erkek çocuğuna 
h.Jlrııe girmesi demekti Çın paza- ar arm hisse seneilerini içtima gü- bakmak üzede 4-0-45 yaşlarında kim-
r.- açmak, onu Çinin haricinde nünden l~akal bir hafta evvel Sirke- sesiz ve sıhhatli bir TÜRK BAYANl-

k_,_ f br.k ı ·· te · te tevdi e1mcleri veyahut bu maksat- 1 · -.u.UŞ a ı a ara muş rı NA HTIYAÇ VAROIR. Görüşmek ve 
...,_ • . ~ n başka bir mü~seseye tevdi cttikle-ytpl«A ıç:ın ,..., uncu asır orta- . . şeraiti anlamak istiyenlerin her gün 

_ ...:...._ ~ '-- ..J :n~ tevsik eylemeleri lfizımdır. ı,,,._,mı zamanımıza .ıuı.uar Çi.ı:ı öğleden 90nra Fatihte Gündoğdu ec-

Harbin Meşhur Adamlar1 No. 1 

NEVİLLE CHAMBERLAİN 
Son büyük harbin başmda büyük şöhret kazanmiş olan esbak 

Başvekil Chamberlain'in hususi ve siyası hayatını tasvir eder. Fiyatı 
25 kuruştur. 

ADOLF HİTLER 
. Harbin en meşhur adQn\lan serisinin 2 nci numarasını teşkil eden 

HITLER'in hwıusi, siyasi ve q.skeri hayatından bahseder Fiyatı:: 30 
kuruştur. • 

inliıl:irıc muhtelit şe.killerde taz. TASFİYE MEMURU zanesine müracaatları. 

y~&ter yapıldı. 1 N A N A 
Harpler, imtiytWI mmtakalar, l Fransız romancL~t Emil ZOLA'nm en meşhur bir romanı olan 

bıpitülisyonlar~ Te sanayileşme- Bir Tornacı ve Bir Tesviyeci Aranıyor NANA eseri Bay Avni İnsel tarafmdan fevkalAde bir surette Türk-
yl bir nevi dıni cürfun sayan eski çeye çevrilmiştir. Fiyatı 100 kuruştur. 

ttılrurkilerin tek hedefi Çini kolo- Talip olanların Beyazıtta Fuat Paşa caddesi 50 No. da ' ., H 1 L M 1 K 1TABEy1 - ı 
n!Q'.apmaktı. Dr:. Sün-Yat-Sen bir ...._ İ l - .,.. 
demokrasi kunnak, Çini sanayi!C§ ..._ __ ÇEL K Ş Fabrikasına Müracaatları 1 
tıtsDek isti~ Çang Kay Şek I' mınurrnrıu11mr1rnn111mıunmnı:u:nnHnı11uu111 .. 
Hlll denberı Sım-Yat-Sen hare - ' 

=:uten~d~~ ~r~t~ =:r:~ ~ Yeni Müşteri Bulmak Sanalı ~ 
za eW.. Bugün Çin, Japon darbe- = !i 
si .,emektedir. Bilhassa güneş im : Dr. Gasson diyor ki: S 
~~~urng~~~~a~~ş~~~~a~~~ ~ "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik ; 
temasm:ı temin eden Birmanya _ etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde $ 
yokmu _kesecek bir duruma gir - :5 müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 3 

Belediye Sular idaresinden 
İ&ıremize lüzumu olan matbu evrak ve defterler kaplı zarfla müna

kasaya konulmuştur. 
1 - Eksiltmeye girmek isteyenler idaremiz levaznn şefliğine müra

caatla parasız olarak şartnameyi alabilir ve nüınuneyi görebilirler. 
2 - Talipler tekli.r zarflarını 24 Şubat 1942 Çarsamba günü saat 12 

ye ltedar Taksimdeki idare merkezinde Muamelat Şefliğine vermelidirler. 
Bu 5aatteıı sonra getirilecek zarfiar kabul edilmiyecekttr. (2425) 

~~dan çmm davasiy _ : .kitabunda aize bu sanatı öğretiyorum.,, ~ 
Ietnnclın davası arasında koloni e F• .a.. 50 K !: ..______ ,. ____________ _ 
filt.ten kurtulma meselelerinde de = : , ıyau uruı t: , -- ' 
dıe9eet? farkı otmakıa beraber, bir ..._ = Ç k K +ı· T k T B. ~rlik rneVt"uttur. Çang Kay -....mnnlll'mnrmm111ou1111mrın11111unın1111rmınnn•ı' o ıyme 1 e aı ır 
~ sosyal temayülleri Neh - Ad tar A k Dk ş b • PIRLANTA vu·· ZÜK SATILIYOR v.e Gandinin sosya:l düşün a s er ı u esınden 

n farklıdır. ~ kayıtlı Emekli Te yedek subaylarla askerl memurlarm " 
aleyh memleketlerinin yedi, yabancı ihtiyat eratm 94Z senesi ihtiyat yoklamalarına 17/2/94Z 

a hareketleri için çizdik- Salı glinü başlanmıştxr, Suba.ylann yoklamaları 15/3/942 tarihinde niha
leci plfınlar amsında farklar bu - _Jet bulacaıtmdan mükelleflerin acele şubeye müracaatları (2159-2359) 

l1-aö4la ~r~~' ~~ikliıl dava- ıım•ırn•mı•ıııı•rııı•ııır•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıu.._ 
sıı:tlııt~ bır ışbırlıgı yapacak - = • "' • • ~ 

~~;!1;:~~u~irrtve Çini 1 DE AL Bu R o , i 

Maruf bir aileye ait on iki kıratlık tek taş kıymettar bir pırlan
ta yüzük 19/2/942 perşembe günü saat on dörtte Sandal Be-

l 
desteninde Belediye Mücevherat salonunda açık arttırma ile 1 
satılacaktır. Mücevherat meraklıları ve iyi bir iş yapmak iste

yenler i.çin büyük fırsattır· ' - , ~in görüşmeleri şark~ = y Ik = ~ evvel Avrupada tec.rübe i azan: tısat Doktoru GASSON 
~bıı.~ 1.!~lkb.celipk~· :steıe:.ne 1 Diyor ld: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak ~ , K U S T Ü Y Ü N D E N r ' 
__ j • Ull Ir VUCU C g - : • • ı '#'r 1 

1 
m41ıfedefini takip etmektedir. 1 isti7orsanız, " DEAL BuRO" yu okuyunuz.,, YHtık, Yorg1111, Yatak kullanmak "_, kesenize ve ı... do 

~konuşmalarından § satıtı geri: 7 AN lstanbuı ı ı~hy"d:~,~~: BlR KUSTÜYÜ YASTIK 2 liradır 
:.:. ~ ~t MOdür&: BU& 1 FiyatJ 50 Kllflll Yastık, Vwganlarf eh pek ucu:rdul'. AdnıC lstarmıtl Çakmak9tlw, 
Jıilil•~ Dördündi. Gmıe~ " \ıı J &.ndalyacılar sokak Ömer Bah o61u Kuı TUyü Fabrlkaa. 

1,.- T. L. s. TAM matbwl nn•mtmntı•mtmwıtmntrmımımmr•ım•mı•ırıı•11c Telefott : 239121 1 
Dıitvdos saatinden sonra Jd1. tin hayalini görüyor ve birden a- • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • ••• • • • • • • •• 
r -Cemil, oda:.ında yahuzd:L eizleşerek teslimiyet gösteriyor, H n KA y lE. 

Masefllnın karşı tarafındaki san • ağzından yalvaran eninler çıkı -
dalyeye çapraz oturmuş, öne doğ yor; koltuğa yıkılıyor; imdat isti
rıı eğOmiş, başını ellerinın arası- yen eninlerle ağlamıya başlıyor .. 
na almıştı. Yi.ızti, kıpkırmızı idi; Fakat, yine hayalindeki kara mas 
bütün 'kanı beynine hücum etmiş- keli adamı görüyor ve yine kudu 
ti. Oôıı:lerhıde çılgın w kanlı bit ruyOI', çılgınlaşıyor; korknnçlaşr 

i DA M HUKMU 
··········-·--·-········· ····~~··· Yazan : Aziz Silistreli ............... . 

mana vardı: :90f'; 
/şan, gülen, hatta kendisiyle konu 

eemn, :mftttıiş btr buhran geçi- ~n kızı. bir hayali s:ver gibi se -
"- :Gebertece~im; geberecek • 

tir; OQa göz koyan, yaşamıyacak 
trr. Y.ureğmi dişlerımle didik di
dik edeceğim; kaburg:ı kemikleri 
ni kımcağnn; ciğerleıin:. parçalı
yacağım; götlerini oyacn.ğım_.,, 

Bu ~er vahşi bir homurtu ha 
tinde ağzından dcikülüyor; şuur 
dizgininden kurtularak asabına 
uyan ellerinin arasma ne geçerse, 
çatır çatır eziliyordu. 

Sonra yerinden fırlıyor; mu • 
hayyilesinin içinde dirn dik du -
ran o kara ma<:eli adamı yaka
lamak için, odanın içinde, istika-
metsiz olarak ko§uyor, birdı;n du 
raklıyor; masaya !Sir yumruk in
dınyor; gozlerı deg.isiyor; esaret 
halkasını kıramıyacağı bir kuvve 

riyordu. vıyordu. Aşkını açıga vurunca, * * * Vecibeyi büsbütün kaybetmekten 

Sevmek, ne büyük mr acıdır· 
. Onda, saadetten ziyade ıs

tırap vaniır. Aşk ıstırabı, hayatın 
en büyük ıstırabıdır. Uzaktan bü
yülü bir emel gibi görünen aşk, 
içine girildiği zaman, ilahi cehen 
nemin alevlerini bile söndürür. 
Hele mukabelesiz; tek taraflı bir 
aşkın ıstırabı... Bunu, Dante bile 
üade edemezdL 

İşte Cemil, böyle bir aşkın esiri 
idi. Evet, Cemilin nşkı, içmi boşal 
t.amıyan müthiş bir yanardağ gi
bi, kalbinin içinde yanı~ ordu. O; 
her gtin karşısında gezen, dola-

korkuyordu. Fakat ~mdi... Evet, 
şimdi, hiç olmazsa, içinde, kalbi-
nin ta derinliklerinde bir: "Bel
ki,, hüzınesi vardı· O, bu büzme
nin sönmesinden o kadar korku
oyrdu kL. 

~ { 
~milin kafasının motörü, 
'-"' daima V ecihenin hayalin

den aldığı benzinle :şliyor; bu mo 
törün çarkları işlerken muttarit 
bir gürültü "Ve.-::ihe, Veci.he, Ve
cihe ... ,, sesleı ini çıkarıyordu. 

Filhakika, Cemil için hayat yal 

nız Veciheden ibaretti. Onun -rii 
cudünün bütün zerreleri "'Veci
heleşmiş., ti. O, uzun zamandan -
beri izinde kaynıyan ve şuuru, 
idraki, iradeyi hülasa her şe
yi, eriten gizli yanardağın e.c;ar~ti 
ni, ıstırabını çekiyordu. 

*** C emil, bir akıl hastası mıy-
dı? Kimhilir; belki fen, o

na "hasta,, damgasını yspıştıra -
bilirdi. . 

Muhakkak ki, Cenill, ferinin 
telakkisıne göre hasta idi. Fakat 
o, ölümden daha acı olan ıstırabı 
na rağmen, insan oğlımun 'tedavi
sine, tedaYisi çaresinin bulunma
sına asla müsaade edemiyeccği 

bir hastalığın - aşk hastalığının -
hakiki müptelası idi 

** Bu hazin aşkm ~ibeti ne o-
lacaktL Ya Vecihe bir gün 

?aşkasiyle evlenmiye kalkarsa.·. 
işte, Cemilin içini bir kanser gibi 
kemiren, oyan müthiş korku bu 
idi. 

O, Yecihenin bütün hareketle
rine, tavırlarına, başkalariyle o -
Jan görüşme ve münasebetlerine 
en ince teferrüatına kadar dikkat 
ediyor; onun her halinden mana 
çık.armıya çalışıyordu. Vecihenin 
bir başka erkekle, - hatta selam
laşması bile - Cemili çıldırtıyor, 
onu günlerce tahliller, tahminler-

1,. 2. 942 

BUGü N. boş masranardan kaçrrufabn&. 

Bu da cereyaft' yutarcasına harcıyan bazı ~ 
baların yerıne Tungsram lambalan kuJ~ 
makta olur. ' 

Tungsram lam.balan ~lntz bo4 btr t$fk qfnıelhl 
lcalmaz fakat cereyaN çokça. tdate ~ ~ 

BUR LA 
BİRADERLE~ 

' - -. S T A N B U L - A N K A 8 A •" t Z • ı R 

YAPI İŞLERİ ILANı· .. 
Nafıa Vekaletinden 

1 - Eksiltmeye konulan .iş: Eti müzesi ittihaz ecf'ılen At*IMl8alllf 
Mahlnutpaşa bedestanı büyük kubbelerinin kurşun kaplamasmm ikmali 
l~idir. 

Keşif bedeli: (7899.08) Liradır. 
. 2 - _Eksiltme 4.3.942 Çarşamba gfinü ııaat 15 de Nafia VelileG Tapr 

ve Imar Işleri eksiltme komisyonu odasında açrk eksiltme usuliyle yapl
lacaktır. ~ 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Yapı ve !mer ıc..-
leri Reisliğinde ve İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

4 ı Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (1i92.4:f> 
beş yüz doksan iki lira kırk üç kuruşluk muvakkat teminat vermeleri w 
bu gibi kurŞUn işlerini muvaffakıyetle yapm~ olduklarına dair işi yap-
tıran idarelerden alınmış vesika ibraz etmeleri Uizundtr. (2340) 

Beykoz Askerlik Şubesinder. 
1 - Yedek subay ve askeri memurların yoklamalarma başla~. 

Yoklama 10.3.942 gününe kadar devam edecektir. 
2 - Her gün öğledC'n evvel şubeye müracaat edenlerin yoklaması 

yapılacaktır. Yoklamaya gelecek subayların nüfu cüzdanı, ikamet kağıdı 
memuriyet ve ihtisasına ait vesaikle birlikte müracaattan lazmıdır. 

3 - Yoklamasmf yaptırmıyanl r hakkında k unl muamele J'flPda-
cağmdan vaktinde yoklamaya ge e eri illln olunur. (%503) 

Beykoz Askerlik Şubesinden 
1 - 313 ilfı 333 dahil ihtiyat eratm yoklamasına başlanmıştır. 
Bu doğumluların hangi gi.in yoklamaya gelecekleri aşağıda yaz!hdrr. 

Yoklamaya gelecek ihtiyat erat nüfus cüzdanları terhis vesıkesı ve ihtisa
s! olanlar ihtisas vesikalarını ve ikametgahlarını gösterir vesik.Warble 
birlikte müracaat edeceklerdir, 

2 - Yoklama günleri; 

GÜNLER 

23. ŞUBAT. 942 Pazartesi 
24. ŞUBAT. 942 Salt 
25. ŞUBAT. 942 Çarşamba 
26. ŞUBAT. 942 Perşembe 
27, ŞUBAT. 942 Cuma 
28. ŞqBAT. 942 Cumartesi 

le uğraştmyordu. 

Muhakkak ki, o müthiş 8kibet 
bir gün gelecektL Bu akibetin 
kahramanı olacak adam, zaten ne 
zamandanberi Cemilin muhayyi
lesinde kara maskesiyle dimdik 
ve müstehzi bir eda ile durmuyor 
muydu? 

Bugün Cemilin çok buhranlı 
bir günü idi. Kara maskeli adam, 
öldürücü bir istihza ile hayalinde 
sırıtıyordu Cemil, son ve kat'i 
hükmünü verdi : 

"Bir gün hakiki hüviyeti ile 
karşısına çıkacak olan kara mas
keli adamı, idama mahkılm etti.,, 

*** 
Vecihe bir avukq.tla evlcmi -

,.. yordu. Cemil, bunu duydu 
ğu zaman korkunç bir çılgına dön 
dü. O, şimdi," kürrenin yıkılması 
nı, kainatın çökmesıni., Vecihenin 
bir ba~kasınm olmaması için her 
şeyin mahvolmasını istiyordu. O 
anda vahşi bir maksat gözlerinde 
parladı: Verdiği hükmü - idam 

DOGUMLULAR 

313 ilA 316 
317 ua 320 
321 ili 324 
325 na 328 
329 ilA 331 
332 ilA 333 

t~ 

hükmünü - tatbik etmek!. 
Yerinden sıçradı. Pantalona • 

nun arka cebinde taşıdığı tabanca 
yı eline, sımsıkı, aldı. Vahşi adım 
larla sokak kapısına doğru yürü· 
dü· Sonra birden dcrdu.. Geri 
döndü. Gözleri dalar gibi oldu. 
Şımdi sevgilisinin kanlı bir ce~ 
din üzerine kapanmış, ağlaıiıjvııı 
görür gibi idL Yüzünü ao lıılr i-lı 
zün kapladı. Artık ayakt.l danım 
yordu; sendeliyor, neredı ı&.'1 9a 
külçe halinde yere düşüverecekti. 

Cemil cebindeki tabancanın 
kundağını sıkarak rakibinin ya
zıhanesine girdiği zaman Vesıhe 
orada ıdi. Genç kız, Cemile elini 
uzattı, saf bır gülüşle: 

- A a .. Safa geldiniz! Nişan • 
lımla tanışıyor muydunuz? 

Cemilin silahı tutan eli cebin
den boş olar.ak çıktı. Rakılı.ı.cıe 
doğru uzandı: 

- Tebrik ederim! 
Biraz evvel buhranlar içinde 

çırpınan zavallı genç, sevgilisinin 
nazarında bir katil olmıya tahaın 
mül edememişti! 


