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Münakalat Vekilinin 
dünkü beyanatı 

. ı. viliyetlere tamimi 
Nakligatın güçleşmesineı Mısır ekimine ilk plindayer verilmesi 
naklige lıacminin artması 1 isteniyor, tohum tevziatına başlanıyor 

sebep olmuştur. -ı 
• • -~~l ıçın Balığın tutulması c r i p s '~ n ve satılması ser-

Yazlık ekim 
faaliyetler 
başladı 

n u t k u n d a n ~~~~ ,~~!,~~!ıktı! .. Anlmra, 13 (A.A.J - Zirai istlh· 
salın arttınlması için Ziraat VekAJe
ti vali, kaymakam ve ziraat tcş

killerlne bir tamim göndermiştir. nakaJAt Vekili Amiral Fahri En-ç 1 kan m a" ·] a 1 ar gin mühtelif meseleler hakkında 
gazetemize bcvanatta bulunmuş 
ve son haftalar zarfında deniz ve 
kara. münakale işl erinin karşılaş-

Ziraat Vcklli, lbu tamiminde şöyle 
demektedir: 

ı _ Yazlık ekimin arttırılması ve 
en aşağı iki katına çıkarılması Sa-

lngiliz milli cephesinde 
bir benlik iddiası 

ve bir falso 

t ıE • YALMAN l."azan: Ahme mm 

IB Eden'in Ankarayı ziyareti 

id . Ankara trc-sıralarında 1• MilnakalAt \'ekili l"ahri Engin 

tığı güçlüklerden ve bu nakliyat. 
ta görülen teahhurlara ve bunla
rın izalesi. çarelerine temas ederek 
demiştir ki: 

Uzun zaınand:ınberl Brest Umanrnda kapalı kalan Almanlann Gnelse
nau, Sdıarnhorı;t ,.e Prtnı. Ojt>..n harp gemileri nihayet JngUnluln 
hlr gaflet anından btlfade ederek kaçtılar. 

l yın Başvekillmizin 7.2.912 tarlhlı 

\'e 1 ,16rı sayılı tebliğ'lerlle emir bu· 
yurulmuş ve bunun için koordinas
yoıı sermayesinden 2 milyon 600 bin 
lira ayrılmıştı. 

2 _ Vllliyetinlzde yapılmakta O· 

lan mısır, akdarı, kumdan, patatc• 
istihsalini bu yıl iki katına çıkarmak 

ıöniyor Hnuz. 
iÇ• in vllAyctinize klıfi miktarda mı-~u h 
sır, akdarı, kumdan, patates to um· 

Reshnde Scbarnhorst zırhlı~• ile &"emilerlıı takip ettikleri 

1 ı okanta vagonunda bir 'kaç 
n n n dik Ma-gazcteci arkada§la bcreber . 
samızın h•zasındakl masa~a aza
metli, somurtgan t.avırh bırl g~ 
t· oturdu. Jtarşısında lhususi ka- Bir Amerikan 

baskınının 
bilançosu 

•- Kara ve deniz nakliyatımı
zın karşılaştığı güçlüklerin baş

lıcaları fe,•kalade ahval ve sonra 
da. memleket nakliye hacminin 
artmasıdır. Gerek deniz ve gerek 
kara hatlarımız eski ve yeni ihti
yaçları karşılamak mecburiyetin

-----·---------- de kalmışlardır. l\icmleketin çı Manşta 
müthiş bir 
çarpışma 

L Dzak,ark 
barlll 

luğ"u tahsis edilmiştir. Bu ~ohumluk· 
lıırın tedariki için \'ilAyotlnız hissesi· 

l ne düşen tahsisat Ziraat Bankası 
Umum MlldUrlilğU tarafından mahal· 
il şube ve ajanlara gönderilec.ektir. 

ı, aldı. tjp tavırlı bir genç yer 
Gazetcci!lk meraklle sorup a· 

ra!jtırdık: 

- İngiltcrcnin .Moskova se! ri 
Sir Sltafford Clrips... dediler. 

B . ""azeieci lçın 0 sırada tam ır ..,, . . 
1 konuşulacak adam... vazıfe ış e-

r ndc .gazeteciler ıbiraz arsız da o· 
)urlar ama bu azametli zatın ya. 
nına yaklaşmak hiç birimizin için
den gelmedi. 

Ankara istasyonunda kendlslnl 
gördüm. K imsenin karşılamağa 
gelmemesinden dolayı lha.yretlnl 
ve slnlrlil'ğinl güç zaptcdıyordu. 

Meğer istikbaline sefaretten adam
lar gitmiş, fakat bir aksilik eserı 
olarak kendisini bulamamışlar. 

Crlps'in nutkuna ait maliimatı 

okurken, trende ve ~ta_~~ııda 
gördüğüm adam ~özümün onunde 
canlandı. Sözlerinin ilk verdiği in· 
tıbaı çarşamba. sayımızda ?ıkan 

kısa bir makalede ifade cttıkten 

sonra da zihnim bu mevzu üzerin
de durdu, sağdan, soldan da intıba 
topladım. 

Bu nutuk üzerinde daha esaslı 
v e daha etraflı bir surette durmak 
zahmete değer. çünkii Slr Slta!· 
ford'un sözleri arasında İngilt~e
ye ve insanlığa aJt bazı tehlike 
lşaret.leri .göze çarpmaktadır. Bun· 
ları ince eleklerden geçirmek her
halde faydalı olur. 

tık bakışta şurası göze çarpıyor 
ki nutuk İngllız dahili istihlaki için 
yapılmışl.Jr. er ps çok haris bir 

Marşal adaları 
baskınında 17 bin 
tonluk bir tayyare 

gemisi bahrıldı 

Bundan başka Japon 
donanmasına ağır 
zayiat verdirildi 

Vaşington, 13 (A.A.) - Bahriye 
Nezareti tarafından neşredilen bir 
tebliğde Amerikan kuvvetlerinin 1 
şubatta Bilyük Okyanusun cenubun
da Marshall ve Gllbert adalarındaki 
Japon USlerlnc bir akın yaptıkları 
kaydedilmektedir. 

Bu akın esnasında dil~man bilhas
sa 17 bin tonluk bir tayyare gemısi
le bir ıtıafif kruvaz!Sr, bir· destroyer, 
iki denizaltı, 11 muavin gemi, iki 
bUyllk deniz tayyaresi, 15 av tayya. 
resi 11 beimbardıman k~it tayyaresi 
ve 10 bombardıman tayyaresi kay
betmiştir. 

(Devamı Sa. .S. Sü. 3 de+=+ 

adamdır. çok zengindir. tngııte- Konservatuar talebesi 
1 n mecıhur avukatı sıfatile ren n e " . 

olukla pare kazanmıştır. Bır ta-
raftan da isçi partisine glrm1ş. 
hattA müfrit kısmında yer almış
tır. Para kazanmak ve mesleğinde 
ileri glt.ınek bakımından son had. 
de vardıktan sonra siyası emelle-

k dini vermiştir. Moskovada-
re en lld"kt sonra k i vnzifeslnden çek 1 en • 
artık diplomaside vazife almaya 1 

ğ d;rhili siyasette rol oyna-
ca ını, ·· )emiştir 
mak istediğini açıkça soy . 

Fidelya 
operasını 

temsil etti 
ö 1 ö "nüyor ki gözil yüksek
te~~ ~~~!nede değil, harp kabl. 

n"st~dc yer istiyor, hem d~ ~az~ lnönü, temsilde 
şartlarının hilk(ımet tara ın a 

kabul edilmesinde ısrar etm~k ~~; hazır bulundu 
rctılc ... Kcndlisnl İngiltcrenın Ankara, 13 (Telefonla! 

1 ak hazırlama-numaralı adamı o ar ilin Devlet konservatuarı tıılebelerf 
ğa calıştığı ve icabında Çöre; bu akşam Halkevinde Fldella o-
Ycrlni doldurmağı gözüne kest r- perasmı bilyUk bir muvat!akı-
dlği pek bellidir. yelle temsil etmişlerdir. . 

- Mılll Şefimiz Ismet lnönU, 
iııin bu tarafı İngilizlerin bir yanlarında refikaları olduğu hal-

ı 'd' tamam11e ken- de temsile "eı•cf verdiler. BUyük a c mcseıesı ır ve ~· 
dilerinc ait bir şeydir. Bununla Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 

1 hak· R flk beraber hariç te bulunan arı Rcnda, Bavekll Doktor e 
kile ilgilendirecek bazı . nok~alar Saydam, Maarif Vekili Hasan 
vardır ki hunlardan b rı, cskı se- Alı Yilcel, sc!aretlcr erkanı ve 
f rln ııntk\.i'nda benlik iddiasının bir çok tanınnıış zevat temsilde 
ve mevki ihtirasının cok yer tut- hazır bulunuyorlardı. 
tnasıdır. Bu kadar mühim mevki- Bu akşamki temsilde haklka-
de bir Jngıliz devlet adamı; ten eşsiz bir muvaffakıyet ka-
'Moskova gibi nazik bir vazifeden zan&ll Konservatuar talebeleri. 
döner dönmez. benlik. lddasl~e or· pazar gUnU akşamı Fidclla'yı 
taya. atılryor, ortadakı gtdlsı top, r tekrar teıntiil edeceklerdir. 
tan ve yıkıcı bir şekilde tenkit CB.B.) 

(i>Muu Sa. 1, 8ö. ' de) •+» . • 

kış ve giriş kapılarının ha-rp dola· 
1 yısile değişmiş olması yeni b ir va.. 
ziyet doğurmuş ve bunu karşıla
mak icap etmlıilir· Mesela ithalat 
ve ihracatımızın büyük bir kısmı 
cenup vilayetlerinde temerküz et
miştir. Tamamen yeni ve memle· 
kelimiz ıçin ehcmmiyetl gittikçe 
artan Bascıı hattının yükü de hat
larımızın omuzundadır. Basra hat 
tının memleket için, gerek ithalfıt 
ve gerek ihracat 1!\ıemmfyeU bizi 
bu hatta bir çok vagon hasretmek 
mecburiyetinde ibırakmıştır. D l
(;er taraftan evvelce deniz tariklle 
yapılan bir çok münaka1At da ka
ra yolile yapılmaktadır. MeselA 
Zonguldakta kömür havzamızın 
istihsalinin üçte birini şimendifer· 
lerimlz naklediyor. Bu nakliyata, 
diğer maden cevheri ve evvelce 
kısmen deniz yollle yapılan hay
van nakliyatımızı da ilave eder
,eniz .Şlerlmlzln nekadar çoğaldı· 
ğını anlarsınız. Yalnız 15 kAnu· 

(Devamı: Sa. 3; Sö. 1 te) + 

Amiral Heart 
vazifesinden 
aynlıyor 

Va§intong, 13 (A.A.) - Abda· 
yani Amerika, BUyük. Britanya, 
Holanda ve Avustralya bölgesin. 
deki n't.itteflk deniz kuvvetleri 
kllm:ındanlığından ayrılmak iste. 
ğ.:ıı geçenlerde ileri süren Amiral 
Heart' ın Aı.ya fılosu başkumanda
nı o1an.k Vaşingtona < öneccğini 
Cümh'1rrelsi Rooseveıt ıı• ber ver
miştir. 

Gneieenav Scharn
horst ve Prinz-Eugen 

Almanyaya kaçtı 

İki tarafın hava birlik!e. 
ri arasında şiddetli 
çarpışmalar oldu 

İngilizler 42. fllmanlar 
18 tayyare kaybettiler 

Londra, 13 (A.A.) - Cuma sa
bahı erkenden İngiltere Hava Ne· 
zaretile İngiliz Amlral!ık dairesi
nin neşrettiği müşterek tebliğ: 

Dünkü perşembe takriben saat 
ıı de İngiliz hava kuvvetleri, muh 
r ;pler, torpidolar ve mayin gemi. 
lcri refakatinde olarak Alman 
Scharnhorst, Gneisenau ve Prınz 
Eugen harp gemilerinden mürek
kep bir filonun batıdan gelmek1e 
ve P as de Calals lstikaınet•nc yak 
laşmaktn o dıığıınu bildirmişler· 
dir. Dlişman filosu biiyük miktnr
da av tayyaresinin himayesinde 
bulunuyordu. 

Bu sırada görüş sahası beş ihi 
(Devamı Sa. S, Sü 5 de) /X/ 

• 

' Romanyada 
endişeler 
başladı 

Dr. Jufiyu Maniu 
Antonesco 'ya 

yolladığı muhtırada 
diyor ki : 

"İki tehlike karşısrn
dayız. Rusya ve 

Macaristan,, 
Nevyork, 13 (A.A.) - Britanova: 
Bostondıı çıkan C. S. M. gazetesı 

yazıyor: 

Lizbon muhalbirimlz harbin netice· 
si hakkında Romanyada izhar edi· 
len korku ve Romanya hUkQmetlnln 
takip ettiği Alman siyasetinin halk· 
ta bıraktığı fena intiba hakkında 

reddedilemez deliller elde etmiştir. 

Muhabirimiz evvelce Rıımen ordusu 
başkumandanı olan lyon Antoncsco
ya eski Başvekil Doktor Julyu Manlu 
tarafınd::ııı gönderflen bir muhtırayı 
gözden geçirmek fırsatını bulmuş

tur. Geçen 19 sonkl'ınun tarlhlnı ta-
yan bu muhtırada Alman muzaf-şı . 

fcrlyctlnden ve Hltlerln harbe iştı· 

rakinden dolayı Romanyayı mllkA· 
(Devamı Sa. 3. Sü. Z de) ++ 

Ame l"• · Paıılfllde ı·Qdifl ilk darbelerin Ş&§kınhğından kurtulmuş ,.e içine girdiği hayat , ·eya öl?m ııeva-
r ...., · . d ki aralığı kapauu111 başlamıştır. l ukardakl ~adan muzaffer ~akmak için hızla slliihlanmıya 'e ara a 

11 
ki 

1 
hl , . t t Ne.f• 

retılmde Amerlkaldarın pek ktııa hir zamanda her istedikleri )e~ ;;u;:~ ~~ı::::)~öe:::tedll'. 
danını ve lla\·a ordusuna Utlbak eden ve •aatte 880 IQll. ~•• J> 

---- Viltı.yetinlzde yukarda yazılı mıktar

Singapurda 
lngilizler mu
kavemet ediyor 

lardan daha fnzla ekim yapılması 

milmkUn görUIUyorsa bu çeşit to
humluklardan daha istiyec~ğlniz mlk 
tar tahsis cdilecekt.ır. Bu mahsuller· 
den mısır ekimine !Ik planda önem 
verilecektir. 

3 _ Bu tohumlukların taşıma kili· 
feUnl azaltmak için' iklim uygunlu
ğunu temin etmek, zamandan kazan· 
mak n diğer vllAyeUerin tahumluk 
durumlarını darlaştmmamak bakımın 

dan villiyetlniz dahilinden tedariki 

Müdafiler her şeyi 
imha ediyorlar 

Singapur radyosu neşri-· 
yatma devam ediyor 

Tokyo. 13 (A.A.) - Singapurdan 
bildiriliyor: 

Japon kuvvetleri, saat 10 danbe
rl şehrin banliyösünde şimal batıda 
Slngapur lpodromu karşısında bu
lunmaktadır. Düşman şiddetle nıu

kavemet etmektedir. 
lnglllzler her şeyi tahrip ediyorlar 

Tokyo, 13 (A.A.) - Tokyo Asa
hl Şimbun gazetesi Singapurdan bil· 
diriyor: 

Ingiliz topçuları şehrin sokakların 

şarttır. Viltı.yet içinde lüzumlu araş
tırmalar yapıldılttan sonra bazı çe
şitlerin ya 'hiç veya kAfi miktarda 
bulunmamış olması mucip sebepleri· 
le vektıletımıze biMirilccek ve en 
yakın nereden ve ne suretle tedarik 
edilebileceği de yazılacaktır. 

4 - Tohumların tedariki: 
(DC\·amr: Sa. S, Sü. 15 te «/• 

İspanya 
Portekiz 

menf aatJeri 

da kendi petrol hazlnelerile asltert 
tesislerini bombardıman etmektedir. 
Vaziyet limitsiz olduğu için Ingiliz
lerin jııpoıılara bir şey bırakmıı.mnk 
için ne ltızımsa yaptıkları ln\ılJbaı 

hasılolmaktadır. Ingil!z kuvvetleri· 
nin tahliye i için 3.0 kadar mpur ti· 
caret rıhtımında ve Ranjang kale31 
cıvarında Buki • Timah'ın C'enubu • 
garbi sahilinde toplanmıştır. Ingillz
lcr her halde son dakikada gemilere 
binerek kaçmak nlyet~dedirler. Her 
tarafta imha muharebeleri yapllmak 

İki hükumet sıkı bir 
iş bir:iği yap: yo~ 

ta ve gemiler harekete hazır bulun
maktadır. 

Slngapıır ra'lyosu konu~uyor 
Londra, 13 (A.A.J - Buglinkll 

cuma gtinU Greem·itch nyarlle saat 
(Dc,·amı Sa. S, ~il. 4 ılc) «/» 

( Bas. Alman 
barbl 

Timoçenko 
Dinyepere 
yaklaşıyor 

Almanlar Donetz' de 
yeni topraklar 
kazandılar 

Londra, 13 c A.A.) - Tinıo~cnko· 

nun Marazof'a 120 kilometre kndıır 
uzaklıkta Dinyepere ynklaştığl bil
diriliyor. :Havalar değişmiş, termo
metre sıfıraltı 11 • 14 U kaydetmiş

tir. 
Bertin, 13 (A.A.) - Alman ordu

ları başkomutanlığının tebliği: 

cuevamı Sa. s, Si. ! dcJ +x+ 

1 

General Franko 

.Mııdrid, 13 (A.A.) - Frnnko 
Salnzar görU meleri sonunda neşre· 
dilen tebliğ şöyle demektedir: 

18 mayıs 1039 tarihli dostluk ,.e 
saldırmazlık nmnhedesı \'c Ispanya 
ve Portekiz hlikOmetıerl arasında 
doğrudarr doğruya görllşmeler yapıl· 
masını derpiş eden munzam pro
tokol muelbfnce, General Franco 
ile llariclye Nnzın Suner Por
tekiz hllkfunet Reisi Doktor 011-
velra Sata.zar ile buluşmuşlaı·dır. Mü
zakere esnasmda bııgünkU dünya du
ı·umu karşısında iki nıcnılekeU siya.si 
ve ıktısıırtı bakımdan ilgilendiren u
mumı mahiyetteki meseleler ıkl mem 
leketin iyi mUnasebetıcrini belirten 
dostluk ve kavrayış havası içinde in
celenmiştir. Ispanya \'e Portekiz h~ 
kilmetlcrinin, evvelce imzalanan mu
ahedeİer hUkUm!crıne göre mil.şterek 
menfaatlerinin korunması !çın istik· 
halde de sıkı ıblr temas muhafaza et· 
melerirc lt<U4r vcı llmıştır. 
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devri Harflerin dili 
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kapanan 
hamamlar 

Alplar 
B ütiln f~kir ve bilgimizde 

bir hümanizmadan, hü

manizmanın .arayıcılığı ile ken

dimizi bulmaktan çok bahsettik. 

Garp ve ş_ark tesirlerinden ön
ceki asıl Türk insanını, cilftsın

dan ve pasından sıyrılmış olarak 
bulmalı ve herşeylmlzt ona gö
re ayarlayıp onda bina etmelty
dik. 

Buharada tahsil etmiş, kltııbi 
i1imleri iyice öğrenmiş, şehir Us
tadlarından feyiz alınış dört 
geçn, büyük mürşitler bulmak 
ve yüce hakikatlere vAsıl olmak 
için yola çıkıyorlar; Taşkendli
le r ;n sürülerini güttükleri bir 
yeş il \-'e sulak dilzlUkte coşkun 
bir ses iş~ tip yöneliyorlar; bir 
çob~n . kurdlar'ln • kuşların bile 
anlayabileceği bir eda ve sam,
miyet1e, tabiate tapmakta, onu 

kahramanlarına: Selcan Hatun 
ve Banu Çiçek birer güzel mi M alıal!e mckt.eblne gittlt;imlz 

de\.·lr<le ellfbeyi, <!elir mer-

livrupa ve !isyanın büyük devletlerinden mü
rekkep bir zümre tarafından t!hdit edilmiş 
bulunuyoruz. Bunların sav/dinden bizi ancak 
İngilterenin. Çinin ve Rusyanın gösterebileceği 

mukavemet korumaktad·r. 

saldir. 
Asık Paşanın Garipnamesini. 

okurken anlayoruz ki: 

tek gibi, be tekne glbl, te oııa. ben· 
zer, C'im «;engel gibi, l'.:im ona ben· 

z.er .. » diye öğrenirdik. 
Dün kli('Uk yeğenime aldığ1nı al· 

fabel·ı kıırı,tırırken nıahalle mek
tebinin et;kl tekerlen1e..,inl ha.trrla· 
clun ,.e alfabedeki harfierl o de,·ır

de olduğu gibi bir !}Cl-e benı.ebuek 

Yazan: Valter Llppmana 

Hamamlara do kömür 
verilerek bu müşkülôt 

halledilecek 

o ı.amanlarda mevki ve iti
bar' ne Htimasıa ne rüşvetle ne 
zorbalıkla ne de verasetle kaza
nılıyor: Tarlaları daha iy ~ sür
meyi başaran, bostanlara dağ· 

· · b he,·~lne kapı1dın1. 
!ardan su getirme c:ar~sını .. u-

1 [Lippmann, Amerikanın en ı sele hakkında hudutsuz münakaşa
jlıeri ~en ıa.zetecllerinden . tar açmak hakkını fena surette 
biridir. Otuz senedir hidise- kullanarak devlet reisin .n ve hü
lerin g!<li,,ını. yalunc!Jrt takip kumetin elini bağlamış, kongredc
edecek mevkide kalınıo;ıhr· kf çokluğun reyini bile hükümsüz 
Daima dürüst tenkit esaslar,_ bırakmıştır. Gelip ıeçen hükümct
na. saygı. gösterml!o; ve kendt lerden her bir: Uyan meclisindeki 
kendine sad1k kalmış blr a- küçük gurupun ileri silrdüğil men
damdır. ~rlnci Cihan har- fi harici siya.-.:eti kendine mal et
binde bir .ıınkk harbiye na- miştir. 

Kömür ve odun sıkıntı sı dola
yıs ile son günlerde kapanan ha
mamlar hakkında dün yaptığımız 
incelemede aldığımız malômat ŞU· 
dur. 

Hangi eserlerde ve hangi ma.

h1m devirde oq .. 

lan :tıayvaniarın sütlerıne ıuzel Bakınız. meselü: 
' koku ve bol yaı Şu C harfi. ceılhelerde meydana 

verecek otlakla- getirilen «cep» tere benzemiyor mu! 
Ya onun arkadaşı Ç, bir tarafı 

Japon;ya.ya açtlınış, alt taraftan 
llirnıanyaya arkmt': cÇln:o l hatır-
1:-ıtnuyor nıu? 

rı habCt' veren, 

hastalıklara şi-
fa otlar ve sular, 

dokumalara sa- A, bir ayal'ı Ru~ya(la. bir ayağı 
Fr&n<i!ada olan «Alınanya» yı, 3 O.· 

zınnın mnavinl ntevkltnde Bunların şimdiye kadar muvaf
harbe aH neşrlyal VRzi!ele- fakıyetle müdafaa ettkleci slste
rl1e u(ra.şmı..c;br.} me takılan ad, dünyanın gidişin-

İstanbulda halen on dördü bl
rincl, seksen biri de ik~nci olmak 
üzere 95 haman1 vardır. Bu ha
mamlardan da on beşi odun, sek
seni -kömür yakmaktadır. Kömür 
yakanlaıın senevi ihtiyaçları da 
4500 tondur. Kömürlerlni ceste 
ceste a.ldıkları için kömür sıkıntı
sı hasıl olunca birdenbire kömUr
sUz kalmışlar ve ihtiyaçlarını an
cak son haftalar içinde Belediye
ye b :Idirdiklerinden bunlara kö
mür vermek kabil olamamıştır. 
Maama!ih 20 ton kömür verllm!ş
\ir. 

dan iz bulacak

tı'\c Türk insa

nı, kendi cibilll

yetl ile nerede 
ve nasıl karşımı
za çıkacaktı? 

Blr yandan halka gidiyor, bir 
yandan tarihe eğiliyorduk. Ni
heyt ikisinde de b 'raz ona. biraz 

haykıra haykıra övmektedir; sı
ğırlar ve davarlar bile, otlamak
tan kalmış, etre. fına halka ol
muş, onu dinlemektedirler. Yıl
larcri. medreselere kapanınış, ki
taplara cğilm ' ş, kendi milletini 
hakir görüp yeni çarelerle refah 
ve feyiz imkfinları aramaya ko
yulmuş bu dört bilıin, bu garip 
çobanın bu acayip halinden ir
k "! iyorl ar. Çoban ibadetini bitir
dikten sonra onlarla ha~bıh"le 
glriş ; yor; etAd1m Zengi Atadır. 
Gelin oğullarım olun. Muhtaç 
olduğunuz gerçekleri beraber 
bulalımn diyor . ., Arayıp arayıp 

da usta diye, milrştt diye bunu 
mu bulacaktık? Bu basit adamda 
bize verilecek ne görünüyor? 
Olsa olsa blz ona rehber ve ısla. 
hatçı olabiliriz• diye düşilnen 
olgun kafa1t bu dört hamcrvah, 
nrdcn sonra işi anlayorlar ; ke
c:;elCrc. sarınıp kendllerinl Zen:t 
Atanın eşik1erlne atıyorlar: ta 
ki gelip geçerken ayağı çarpsın 

de nedlr diye eğilsin, görüp yu
mu~asın ve irşadına başlasın ... 

bit boya olacak kökler ve top
rakl&r keşfeden kimseler sevilip 
tutuluyor. Sipahiler ve Alplar, 
ıösterdikleri yararlıklar ve yap
tıkları yiğ!tli.lder nisbeiinde a
razi ve hak sahibi oluyorlar. At
larının kotas denen altın tasma~ 
ları ve başlarının sorguç denen 
süsleri, ancak savaşlarının ve 
başarılarının alametleri ve ka
zançları .. 

but ta bir a;yağ'ı ,.\tlantlkte bir a:rağı 
Pa<;lrlkte olan «~.ı\.merika» yı göz
önüne getirt~-or. 

o ıünlere kavuştuk: 

T. düşnıa.n 'ehlrleri U.,tünde do· 

ıa,an bir ctayyare» gibidir. 
Z, :ılkzaldarl bakımından ezama

nc:o nin; S de ~ağa. ~ola bUklintülc .. 
rile «Sl)·a.,et• tn tim!'<ıaUdlr. 

J, •1Japon• lann harakiri kdtcmı 
ndırıyor. 

A. mer;kan milleti , bütün tari- den uzak kaçmaktan ve uzak ve 
~ hi içinde ki askeri hazırlık- ayrı durmaktan ibarettir. Harding 
tarın en genişlnı yapmıya daimış i~tlsna edilirse hlçb:r Amerikan 
bulunuyor. Bunu göze almasının devlet reisi tecerrüd taraftarı ol
scbebi, düşman bir dünya karşı- marruşt.ır. suaıı.-ıı kuvvetlerimizin 
sında tek başina kalmaktan kork- reisleri hiçbir zaman pasif müda
masıdır. Tehlikeyi yarmak ıçin ça- faa esasını kabul etmemişle'rdir. 
hşmak ve uğraşmak \Azım geldi- Zaten vazifesini kavrıyan hiçbir 
J:ini kavramıştır. Fakat esaslı bir asker pasif müdafaa taraftarı ola
noktay1 anlıyamazlarsa biltün bu maz. Buna raimen teccrrild taraf
hazırhk, hiçbir zaman maksada tarları Amerikanın mukadderatına 
kafi gelemez: Bu gibi fedakarlık- hakim kalabilmişlerdir. 

Bu vaziyette 36 hamam kapan
mıştır. Bunların hepsi de kömür 
yakan hamamlar olduğundan hA
dis olan vaziyetin kömürsüzlük· 
ten ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Türk insanının. Seyhundan 
Tunaya aktığı devirlerde, Ah
met Yesevl ile Yunus Emre ara
sındaki zaman içinde, kendi "ka
rakteriQin 'hizmetinde olduğu ve 
yalnız kendi mayasHe kabar ıp 

kendi ateslnde pistı~i, Aşık Pa
şanın Garipnameslnden, GülşC'h
rin~n Divanından, Oğuznan1c

den, Korkud Ata kitabından ve 
Attarın pendnameslnden meyda
na çıkmaktadır. 

~ zamanların mürşitleri~ pos 
~ tu üzerinde yan gelmış, o~ 
kuyup üfürmekle meşgul kimse
ler değ!!. E!lerinde tahta kılıç
larla orduların önüne düşüp ik
limlerin fethine katışıyorlar: Gc
y;k Baba, Aptal Murat, Battal 
Gazi, bunlardan bir kaçı.. Ga
rtpname, bunlardan Alp erenler 
diye bahsediyor. • 

P, Zayıf hlr e as Uz.erine şl,ik 

bir balon oturtulntu' gibi, taıu cpro
J)&gandaıt nııı remtldir. 

l•ra ~ htiyaç ha:'ıl olma~ıntn sebe~ Dünya barışına muayyen bir şe
bi , Amerika demokra!l i!:ıinin çok kil vermek lddtasile Vilson ortaya 
ağır bir hatü işlemiş olmasından atıldı. Fakat 3yandaki sivri akıllı 
ibarettir. azlık VHson'un yolunu ke.sti ve A-

Yirml sene evvel dünyanın ba- merikanın birinci Cihan harbinde· 
~ında. yürüyorduk. Emniyetimiz ki rolü, onların tesirile tam bir 
hiçbir tch1ikeoye maruz değildi. akamete uğradı . 
Kimse kılı.mtza dokunamazdı. Vilsonun yerine Coolidge devlet 
Dünyanın en kuvvetl i milletleri reisi olunca harp borçları davası
"1ostlarımızdı . na dört elle sarıldılar ve Cihan 
Bu~ün, Avrupa ve AS'Yanın bt\- harbinden sonra dünyanın nefes 

,,ük devletlerinden mürekkep bir almasına ve ilerilemeslne boş bop 
~llmrc tarafından tctıdid edilmiş şuna sed çektiler. 
bulunuyoruz. Bunların savletinden Hoover devlet reisl olunca bü
bizl ancak fn~Hterentn. ç:ntn ''e 1 tün dünyanın Jkhsadi bir çökün
Ru~yanın gösterebileceği mukave- tüye doğru gittiiini gördü. Buna 
met korumaktadır. c;are •ramağa kalkrstı, fakat sivri 

Bu hale düşmemlzin hikmeti , akıllılar gurupu Hoover'tn ellerini 

yanlış bir har:ei siya.set takip et- bağladı. 
mcm lzden ibarettir. Şimdi istediği- Harpten evvel bjtaraflık kanu
miz kadar ba&ır&lım, i stediğimiz nunu yapan onlardır. Harbin ari
kadar ,eöıl;sümüzü yumruk1ıyarak fes.nde sP!.ıh ambargosunun kald1-
barış: için titrcd l ğimizt söyltyellm, rıJmasına ma.nt olanlar onlardır. 
isted·aimlz kad•r zafer azmimiz- Bu suretle Fransa ve lng!Jtereyi 
den bahsedelim; ıunu unutamayız zaafa uğratmışlar ve Amerika.da 
ki bugün korkunç bir harple kar- yeni bir tayyare ve cephane sana
şılaşmamızın , kudretli düşmanlar_ yiinin kurulmasını aylarca geri bı
la çevrilmemizin ve kaU teblikele- rakmışlardır. İngiltere ve Ç ine 
re karşı varlığımızı korumak ve yardım etmemize karşı durmuşlar, 
bu maksatla en büyük fedakarlık- onlarla mücadele yo1lyle adım a. 
ıara atılmak mecburiyetine düş- dım ilerilcmek 1Azım gelmiştir. 
mem:zin hikmeti, dün tehlikeyi (Oc\·amı: Sa. 4; :O,li. J de) 

~örmekten çekinmemiz ve bunu 
karşılamak cesaretin\ gı9stcreme

memlzdir. 

Bugün limana gelmcsl beklenen 
Ye1kenct vapuru hamulesinden bir 
kısmının hamamlara verilmesi ka
rarlaşmıştır. Bu itibarla bu müş. 

külat da halledllm ' ş olacaktır. 

Belediye umumi 
mec!isi dün toplandı 
Belediye Umumi meclisi dün 

öğleden sonra reis vekili Abdül
kadir Karamür::;elln bas~anhğl al
tında toplanmıştır. 

Dil11kü toplantıda ruznnn1edeki 
madde'cr arasında Üsküdar - Ka
dıköy Halk tramvayları Evkaf 
b :sscsinln Belediye tarafından sa
tın alınması hakkında Evka[ ve 
Belediye arasında yapılan muka
velenin tasdlkı hakkındakl Kava
nin encümeni mazbatası okunmuş 
ve kabul cdHmtıttT. Şehir tlyat.ro
su artist ler inin ücre tl i m emur ve 
müstahdemler b. riktirme ve yar
dım sandığı talimatnamesi muci
bince terket\iktcri paranın iadesi 
!Azım gelmiyeceğl hakkındaki 
Kavanin encümeni mazbatası üze
rine bu artistlerin Belediye me. 
muru olup olnı~dığı mc~elesi mü
nakaşa me\."ZUU olmuştur ve maz
bata kabul edilmlştlı-. 

o günlerin adına eskl tarihçi
ler ve tezkereciler dahi • Alplar 
devri» diyorlar: Tilrkler, hep a
rayış, hep akın, hep göç, hep 
fct:h halindeler. İçlerinde Arap 
ve Acem harslaryle kavga var: 
Türk!Uğün paganizmi. _ Arap 
ve Acemin skolAstlğile dövüşü

yor: yanlarında bellerinde ken
dilerine hiç ısınmamış ve her 
!ırsatta tecavüze hazır ekalliyet
ler dolu; sınırlarda ve uc;larda 
fırsat gözleyen düşmanlar ve ka
ptları zorlattlmaya. değen hazi
ne - kalelerden haberler geli-
yor ... 

11..R' adın, o zamanrn katında 

17'. b:r kukla, bir süs yıAını, 
bir dişi olmaktan çok uzak; bü
tün hasletlerinde erkeği ne at. 
başı beraber bir kahraman. De
de Korkud kitabının şu cümlele
rine bakınız: • Baba çün ment 
evereylm der~\n. l\.-1ana lciyık kız 

nice o'.ur" Baba, n1en yerimden 
turmadın ol turmuş ola, men ka
rpkoç ııı. 1ma b'nmcdhı oı binmiş 

ola. Men kanlı kafir el ine var
madın ol ''armış mana baş ge
tirmiş ola .• O zamanların kadın 

Alp eren:· Kahraman - ermiş .. 
Uyuşuk erenlerin, ermemiş yi
ğitlerin, hamervahların, kalp 1 
erenlerin dcvirlerinl atlayıp bu 
Alp erenler devrinde durmamız, 
o zamanın hayat ve an•ane~i et
rafında incelemeler \"C araştır· 

malar yapmamız gerek. 
Hamaseti ve mll"iyeti yanındA 

inanı ve güveni de olan, kafast 
ve vücudu kadar kalbi de haya
tına hükmeden, an'ancsin ·. bllen 
ve kollayan, yeni bilgi ve gör
gülerin hepsini• kendl tabiatine 
adapte eden, hem kendi taşının 

topralının hem yeni dünyanın 

insanı olabilen büyilk Türklerin 
o aıtın çaj:ını nekadar aydınla

t•blllrsek kendimiz! o kadar iyi 
tanıyacağız ve ancak o zaman 
tam manasile kendimize gelmiş 
olacağız. B. K. Çağlar 

Ne yapacaktı? 

il, charı))t gibidir. Ortadaki çizgi 
hai;°ı ~olu, yukarıyı a~ağıya. ikiye 
ayırnııı_:ıtır. 

D, Habe'I} vatanper\·erlerinJ ayak 
Ja.ndıran imparator «.da.vul» larıru 

akla. getlri)·or. 
V, ~foskov& ,-e Smoten~k yoUa

rıııın kt\Y';-nk nokta~ı olan cViyaz

ma.-. gtbldlr. 
. ı, tam münWJile c~lUı,·crıt in ı

':aretidlr. iki çlzgl..,i Avrupa. \C ı\s

ya <'eılheJerlnl, Ustt.cld üç kö,C"il de 
flerlln, Tokyo, Roma~ ı gösteriyor. 

KÖR KADI 

Berberlerle hamam-
cılar zam istediler 

Berberlerle hamamcılar Istanbul 
Belediyesine müracaalla ahvali 
hazıra do1ayıs l!c tar:fclcrine zam 
isteınişlerdir. Bu zam 5 ve 10 ku
ruş ara::;ındadır. Bugünkü şartlar 
içinde bu talep İktısat müdürlü
ğünce muvı.fık görülmüş ve en· 
cümene verilmiştlr-

Oduı, kömüre 
yopılacck zam 

Odun ve kömilrc zam yapılması 
hakkında alakadarların talebi tet
kik cd lmektedlr. Fakat öğrendi
ğimize göre bu talebin kabul edil
memesi daha kuvveti! bir !htimal
dh·. Çünkü odun ve kömilre zam
mı lcap ettirecek bir vaziyet gö
rülmemektedir. 

TAKVİM 
Eğer dünyanın en kudretli mem

~eketi bu kadar kısa bir zamanda. 
bu derece berbad bir hale ve bu 
kadar açık bir ölüm tehl:keslne dü
ı:.erse mukadderatının yanlış yol
lara sitrüklerıdiğ:lne ve yanlış su
rette sevk ve idare edildiğine hük
metmek caizdir. 

Soruyorlar: 
Darüşşafaka için istimlak edi

lecek arazinin Belediye tarafından 
istimlfı.k i ne cevazı kanuni olma. 
dığı anlaşılmıştır. Her sene yapı
lan 15 bin liralık yardımın deva
mına karar verilmiştir. 

V iğ ' tliık, erlik, an'ancyc 

bai!ılık, birinci plfinda 
gelıyor. İman ve maneviyct, bun
ları tamamlamay3, co!}turmaya 
ve beslemeye yarayor. ~luhit 
terbly~i , tablat tetkik , d larla 
ve sularla bağdaşma merakı, 

Tür)< insanını yapmak ve yarat
makta birinci amil. Hakim Ata 
kitabından yapacağımız b :r hu-, 
ıasa, bunun mükemmel bir de
lili olabilir: Harzem'de oturup 1 
da bütün Türk dünyaEına ün !'a
lan, 500 - 550 scnclcrl arasında 
yaşayıp da ağaçlara bile söz ge
c;lrcn Hakim Ata'nın sultan kızı 
Anber anadan üç oğlu dünyaya 
geliyor; birini garp eline, birini 
~ark e'inc: O zamanların meş

hur ilim met'lkezlerlne gönderi
yorlar. Küçülil iı-;e memleketinde 
kalıyor. Hergiln atına binip ta
biate açılıyor: bayatın ve an'a· 
nen~n mektebi içindedir; ('Oban 
ve avcıdır. Kalemden evvel ok 
tutuyor ve utla de~i! kavalla te
rennüme başlıyor: öılrenmcden 
evvel seziyor, telkin edilmeden 
önce erivor. İki büyük oğul, a. 
!'itllarını kaybetmiş: b!lgUerl, yer
li iklimde mcyvastz kalmaya 
mahkum olmuş, içleri çürilml\ş 
ve d1şlar1 cilAlanmııt. dönliyor· 
lar. Küçük kardeşleri yanında 

sönUk, itLbarsız ve lc-te asırlar 
bo,·unca menkıbe~iz kalıyorlar ... 
~ engi Ata ve Seyyit Ala 
~ menkıbcler :ndcn de böyle 

bir hulasa çıkaralım: liasan, Sey
yit, Sadır1 Bedir: O zamanların 
Ankarası veya İstanbulu olan 

il§' ap&Jı ('lr'Jı~a. {.b)n adtndR bir 

~ kuyumcu dUkkl\nına. mllhlm 

ınlktarda plrJnç ve sabun doldurdu
ğu l('ln adliyeye ver1Lmlş 'e eezo. 
nuthketnest kararlle tevkif edtlmı,. 

metine lstanbul çireki'ilerl de artık 
çiçek dikmefl bırakıl> sebze, mı~ır 

v~ patates ekmJye karar 'erml~ler. 14 ŞUBAT 19.12 
Bu suretle, nJşan, nlkAh ''e ölUm va.- C_~l\-IARTESI 

Bunun mesuliyetl hep:mizin sır
tındadır. Biz hür adamlarız, dili
n1iz ba~lı değildir. Bu hale düş
mek suçunda her birimizin payı 

vardır. 
Hakikat şudur ki Amerikan dev

let mekanizması icap eden vazife
leri yerine get:rmekte aciz göster
miftlr. 1919 yazında bir takım 
shn-t akıllılardan ibaret bir azlık, 
:\mer~ka Ayanında baş başa. vere
rek Amerikan harici siyasetinin 
~ evk ve idaresini ele geçirmiştir. 
O zamandanberl bu az\ık, her mc-

Evde plôk dolduran 
makine 

A merikada yeni bir radyo ma

kln~I IC'ad edilmlş, radyo \'C 

ı:;ramoron ,-azife"lnl )'&ptıktan ba,ka 
Jrr&nıofon pl;,iğt dolduruyormu.ş. l\la
kincnin oradııkl §atış fiyatı iO, 50 
dolar ara.ı,ında.. .. Jlerk~ kapı5mı-:ı. 

J<~v içinde Kf&n1ofon plıiğ1 doldur
n1ak meğer ('Ok eğlenceli blr şeymiş. 
'(e-ı,ehl "'. tııahlbl, mlsaflrlerlle bera
ber )·en1ek yerken ületl işletiyor. Ye
ınekten ~onrA. plı\k gramofona. konup 
çalınıyor \ e yr.ınek eı,nasındaki bü
tün konuşn1ayı tekrarlıyor. Herkes 
bunu tekrar duyunca ve hele kendi 
lii~lnln b:ı,kalarına. nasıl aksettiğini 

dlnJ ... 3·inee ı;-uk eğJenl)·or \C alılka. du

·'·u:ı·om1uc;ı. 

nu ınakine ile rad,yoda ho~a giden 
parçalar da :ıaptedilerek tekrar tck
rı.tr <,:alınıJormuı;ı. E\-de kuçük ('o
, · ııkların, aradan ek llecek ihtiyarla
rın ~r.,lnl bir hatıra diye zaııtetnıek 
Cibi hlzmttter raba ... 

SERÇE 

Çomu r deryası 
Kunu·~medekJ !\le:ıarhk 9oka

ğında bulunan pl~Uk mecra~ı bir 
kaç ay evvel dolmu,tu. Yapılan 
mürat'aatler lizertne al!\kah dal-
re, ntecrayı a('hrtt1, temizletti. 

M'.!hkum olan ve 
Adliyeye verilen 

muhtekirler 
Fakat, bozulan kaldırınıları, her 
nedense, dlizeltttrmedl, 59, 60 ev 
lıalkının g-ec;mek mecbur1)-etlndc 
bulunthıl{u bu fi!Okak, şln1dl de bir 
('amur derya.'tı oldn. Sokak elek-
trlk ,.e lt\tnbadan da mnhrum bu~ 
lundutu tçln bllhar;sa. geceleri bu
radan ge{'mek pek gUç oluyor Ye 
çamura yuvarlananlar blrblrler-

Fatllite Tekke sokağında 14 nu
marada oturan Ahmet evinin ki· 
rasını arttırmış, dün asliye ikinci 
ceza mahkemcsl tarafından 102 
lira para ceza~ına ça,rpxlmnştn-. 

Fazla fiyatla dikiş ıenesi satan 
Tarlabaşında. s;cyyar satıcı İlya da 
5 lira para cezasına çarpılmıştır. 

lne 9oruyor: 
- Bu kahhrunların tamiri ne

den ihnıal f'(11ldl ,.e h!\11 da edl-
Jlyor acaba.! 

* 1.-lahmutpaşada manifaturacı 
Avram pazen, Taksimde Manav İb 
rahim mcyva, Koc.amusta!apaşada 
kömüreU Mehmetle Ycdlkulede 
kömürcü Andon da kömür ihtlkl
rından Adliyeye verilmişlerdir. 

Lüsiyen!. Bu isim Jak'ın hatırına gelir 
ııelmez kalbi ça.rpmıya başladı. Lilslyen 
artık bir daha. kar~ı.sına çıkıp söz söyll· 
ycmiyccekti. Lüsiyen'i kendisi öldürmüş
tü. Biran için başka şeyler düşünen ka... 
fasının içine yine LUslyen giriyordu. Şa
kaktaki yara. ıözlertnln önünde canlanı
yordu. Aman Yarabbi, her vesile ile ak
lına hep Lüsiyen &elly0rdu. slizıer!, ha. 
reketlerl, yüzünün manası hep gözünün 
önünde idi. Jak, ertesi ıilnkü l\.fanesco 
davasını dilşündü. Lüsiyen'in yerine baş
ka bir avukat ortaya çıkacak ve bu dava. 
yı k•ybedeceflnden emindi. Karşısında 
senclerdenberi çocukluk arkadaşının, eski 
dostu Lüsiyen'in sesini duymağa alışkın

dı Şimdi onun yerinde bir başkasını gör
mek, ona işlemiş olduğu c inaYetin kor
kunçluğunu b ir kere daha hissettirecekti. 
Lüsiyen'in keskin ve zeki bakışlarını, 

lıırçın sesini bir daha görmiyecek ve işlt
miyccektl· Evet, Jak b~ davayı mutlaka 
kaybedecektır. Lüslyen öyle bir rnüdafa

._ aname hazırlamıştı ki Madam 1\ılanesco

nun kurtulmasına çok az ihtimal vardı. 
Kadının bir başka erkekle münasebeti 
olduğunu, Lüs:yen bir yerden öğrenmiş 
ve kocasını bunun için öldürmüş oldu
ğunu ispata kalkışmıştı. 

Belki de hazırlamış olduğu dosyada 
bunları ispat edecek deliller de vardı· 
Bir gün evvel Lü.siyen, Jak'a karşı olan 
davasını k•ybed!nce: 

VATANIN EDDI BOlllANI: 

Yazan: JU..ren ar.-n 

- Zarar yok, iki a:Un sonra Manesco 
meselesinde ona ben gösteririm, artık 
bu de!a jüri heyetini kandırıp ta maznun 
kadını kurtaramaz. 

Demişti. Zaferinden bu kadar emin olan 
bir adam böyle bir davadan bir gün ev
vel intJhar edor mi, Beynine bir kur~un 
sıkarak kendi kendini öldürür mü, 

Beynine kurşuni Şakakta yara! Yerde 

halının üzerinde kan lekeler! ... 
Hep bunlar Jak'ın zihnine saplanıyor. 

gözlerinin önünde canlanıyordu. 

Ah, artık düşünmemek ve hatırlama

mak milmkiln olsa .. dimağından bu kor

kunç hatıraları de!edebilseyd!... 
0

Eğer 
bütiln kuvvet ve metaneti He bunları 

artık dü~Unmemeğe kendi kendisini mec

bur etmezse mutlaka çıldırırdı. Çıldır

ınak o kadar kolaydı ki .. 

Başka ~eyler düşünmek lbımdı. Bir
denbire hatırına terzideki bir randevu 
geldi. O gün terzide provası vardı. Oraya 

ı.,ın aykırılığı kar~ı'iında insanın 

aklına: cAcaba bu kuyumcu ı>lrlnç 

t:ınelc-rinden gerdanlık, ıı;;abundan bi-

kalannda çiçek göodenııe ildet! hiç ' AY: 2 - GUN 45 - Kasım: 1~0 
olmozsa dÜn)·anm sulhe ka.vu~uğu RU~U: 1357 - ŞUBAT: 1 
daha aydınlık günlere kadar orla- HiCRi: 1361 - MUHARREM: 28 
dan kalkmı' oluyor. ,V AKIT ZEVALi EZAN t 

le7lk ınl yapaC".akh !-. diye bir sual Oliirse.m l1jlme yaramaz ama, ev
geliyor an1:ı adamın te,·klf ed1Lme- 1enll'ftem dostlsrmt bana bir kiife ~eb 
sinden bu pirinç , e <iMtbonlardan ko- zc 'cya bir torba patates gönderdlk
caınan bir de,·e yapmak t.stediğt an- lerl takdirde çok makbule g~eceğl
la~tlıyor. nl kendllerlne temln ederlın. 

PERŞEMBENİN GELİŞİ. .. DÜŞTÜ MÜ, DÜŞMEDİ Mİ? 
Ja.ponlar S8 saatte Slogapuru ar. 

dıklannı biJdJrdlkten sonra. Slngapur 

radyosunun kenuşmasından buradaki 

prn:lzonun mu.kaYenıet "ttltl ö~re-

Bir ga7etede şu ha ... ,hğl gördilın: 

«Et flya.tlarının l~t.lkball !» 
Biz et tıyatların1n maz.lblnl çok i

l"I blldlğlmlz l('ln J.stlkbalfnln ne ota
blleC'eğ-lnl de tahn1ln ediyoruz. nUdi. Anlaf!lıhyor k1 Japon_lar Sin

p.puru dU'}ürmeden evvel Sfngapur
la. llg"lU meraklıları tuzağa diifJtirmek 
iı;,tedller. 

Per,rn1benJn geu,ı çarşanıba.dan 

beli!dl•. 

HELE KURTULDUK! 
Ziraat seferbcrllğl yl\;c.U suyu hür· Tatlı!>ert 

ı 
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kadar yilrUyerek gidecekti. 
dl, sokaklar kalabalıktı. .... 

Hava güzel-

Avukat S!monl kardeş;no gitm1şti. 
Meşhur cerrah Simoni, tıp fakWteslnln 
en mühim profesörlerinden biri idi. 

Avukat S!monl kardeşile uzun uzun 
konuştuktan sonra sordu: 

- Şu doktor Rişar'ın çok dürUst ve 
namuslu bir adam olduğu ma.l(lm .. fakat 
ne ob;a in~andır. H:çbir zayıf noktasını 
bilmiyor musun, Böyle bir şeyi yok mu· 
dur? 

- Yoktur .. çok sakin ve mütevazı bir 
hny•t yaşar. Hiçbir kadınla. devamlı mU
nascbetl yoktur. Az masra! eder. Tek ar
zusu, hulyası günün birinde fakilltcye 
profesör olmaktır. 

- İyl ya işte .. madem ki fakültede se
nin sözün çcJk geçer., bunu yap! 

Doktor Slmonı kardeşine dikkatle ba. 
karak: 

- Bakahm. dedl. . bir ey yapmıya ça-
Iışırım. 

Doktor Simoni, doktor Riş&r'ı ziyarete 
gitti. Rlıar böyle meşhur bir adamın 

apansız kendisini ziyarete gelmcılnden 

bilyilk bir gurur duydu ve nezaketle yer 
göstererek: 

- Buyrunuz.. gel diğtnize çok sev!n
dim, dedi. 

Profesör Simoni etrafına bakarak: 
- Aparttmanınız pek güzel! Ne ka

dar da zevkle d\izeltmişsin!z. diyerek ilti
fat etti. 

Rlşar tevazu göstererek: 
-.Fazla güze!l!ğ! yok! Ama bol güneş 

ve hava alıyor, sonra manzarası güzel
dir. Diye cevap verdi. 

Fakat doktor Slrnoni'nin kendisini zl .. 
yarete gell~lne bir türlü mana veremiyor
du. Nihayet dayanamıyarak: 

- Bir emriniz mi var. profesör diye 
sordu. 

Simonl biran tereddüd geçirdi. Söyli
yeceğ! şey epey nazikti. Nihayet söze baş
ladı: 

- Bll!rsin!z ki size çok büyük dostlu. 

~um vardır, doktor Rlşar ,dedi. 
Rişar bu sözlerden endişeye düşerek: 

- Tcşekkilr ederim, iltifat ediyor.u
nuz, gibi sözler ile mukabele etti· Fakat 
hAlA bu ziyaretin mAnaSTnı anlamadığı 
için üzülüyordu. Profesör esrarlı bir ta. 
vır takınarak sözlerine devam etti: 

(Arkısı var) 

GUNEŞ: 6,58 1.17 
ÖGLE: 12,28 6 ,48 
İKİNDİ: 15,21 9.40 
AKŞAM: 17,41 12,00 
YATSI: 19,12 1,32 

Yalancı mantı 
~M'I utfaktakl ekn1ek teneket-Jnc 

U W U baktını ki içinde haşli kuru 

ekmek birikmiş, tabu bu zamanda 
onlar Zl)-an olauıaz. Biraz kıyma. al~ 
dırdun, Ud ba, soğanı da çok ince 
doğrattım. Bir tepsi içine ınraladı

ğmı ekmf'klerln üzerine çiy olarak 
ya.ydını. &uyunu da. koydum. GUzeJ .. 
C'e pı,u "e tırlt lın.Uue geldi. Atet:
tcn lntllrince iizcrinc s.ıırnu!;akh bol 
yoğurt döktUnı, biraz tereyağ, içine 
kınnızı biber lta.rıf)itırarak Uz.erine 
gezdirdim, sofraya. ·verdiJn. :'\-lanz.a. 
ra<ı;ı gU.ZeJ, Jozzctıı ve doyurucu bir 
.)"esnek oldu. Çocuklara dedim ki vak. 
tile bunu han1ur1& yapardık. Şltndl 

kuru ekmekle ~·aptıl,, na~ıl fena. nu 
oldu! «lfayJr nnneclğin1 ~ok gfull 
olnıuş, JJCk brğenıtik. Bir taknn u.
\atlı lo:,anlar a-.·lıktan kırılırken biz 
niçin lezzetle pl..ı;onti' ~·cn1eğlınize şük 
retmi)·eUnı !ı> den1eıJer m1 ! 

Bu ~O<:uklar yaman ,eyler, tam 
ı:nmnn adanıı olarak yeti5iyorlar. 

* Çok soğuk ve kardan bazı kiınse-
ıerln ayak parmakları ve topuklarr 
donar caııjolör» olur, çok ısızlar \'6 

yürürken rahatsız eder, kendi hali
ne bırakılırsa. lıaYalar ısınmadan geç 
nıez. Bunu çabuk getirmek 1-;in ak
şamları :yatarken bir kabın içine 81· 

cak, bir ba,ka kaba. da. soğuk su ko 
-'·orak ayakları evveli'.\ sıcağa. t,Onrı 

soğuta. sokarak bir kaç kere değlj· 
Urmell ve ayaklar sudan tıkınca iyi· 
ce kurulayıp talk pudrası ekip yat .. 
malt. Bunu bir kaç geeeJer tekra.r 

1 
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Harp Vaziyeti 

VATAN 

BAŞ:'.\fAKALEDEN DEVAM 

Crips'in nutkun
dan çıkan mana 

Ziraat Vekaletinin 
vilayetlere tamimi 

v1anş denizindeki hava, 
deniz muharebesi 

ve neticesi 

r Yazan:~ 

1 ihsan BO~~I 

IktısatVekô.letinin 
tebliği 

Yapagı beyannameleri 24 Şubat 1942 ye 

kadar verilebilecek 

(Başı ı incide) «+> 
ediyor, İngilizlerin bir varlık ve
ya ölüm mücadelesinde bulunduk-
1.arını farkedemediklcrini ve hcr
şeyin hız.laştıWlmnğa muhtaç ot. 
ciuğunu söylüyor ... 

(Başı ı incide) «/» lattıl<tan veya mühürlcttıkte:ı sonı'll 

A') Bu tohumluklard:ın patates ve 1 lJerkesin tohumluklarını vereeekleı·
darıtar vilflyetinizce tayin edilecek u- dir. Ofis teşkil:Hı buluıınn yerlerde 
su1 'dahilinde ve kabul edilecek fi- mısır tohumlukları için ofis ile iş 
yatlar mukabilinde nıntıam Ziraat birliği yapılacaktır. 

ı._n arf>ln bafında11hcrl Almanla
:ı-11 nn eslrgfycrek kullandıklan 
ıç harp gemisi vardır. Bunlar Pren" 
.ııgene, Sdıarnber&t '\~ Gnel!lenau· 
lır. Almanlar uzun zaınandanherı bu 
~cınilerl, 1'"ranunın tlmal bataıında, 
l1anş denizi kry1&ndakl B~t liMlin
lc tutuyorlardı. Jn~ll:ı:lcr, bu &eml

lerl denıir üzerinde hatınnak i!)ln, 
ıı:wa kuvvetlerHe say11117. den~k ka 
ılar bomba yafmuruna tuttularsa da 
lıir tUrlü hatıramad!Jar. 

Ankara, 13 <A.A.) - İktısat binneticc bir kısım alakalıların 
Vekfll<!tlndcn tebliğ edilmiştir: bc-yannamelcr1nl milddeti içinde 

1 - Afilli korunma kanununun veremedikleri anlaşıldığından 9 
hı.ikUmlcrine tevfikan 20/ 10/ 941 ~ubat 1942 tarl.hinde biten bu müd 
tarihinde memleketimizin 31 vl· l detler onbeşer gün daha uzatıl
layet ve bir kazasında alel<.tmum mıştır. 
:)'Jlpağılara hükOmet.çe e~ konul- Gerek evvelce el konmaya tabi 
muş ve bu ~ t.pağıların ~ahıpleri tutul an mahallerde V<! ıerek son-

Bütiln bu konuşma tarzı, İngi
liz milli cephesinin ahengi namına 
'nsana iyi bir tesir vermiyor. Şu 
nokta dıkkate layıktır ki nutuk, 
dahili siyasete att bir maksatla 
bile söylenmiş olsa İ~lliz prensip 
s-.yasetinin esaslarına aykırı diye 
kar ılanacak bir emniyetsizlik ha
vası yaratıyor. Eski sefir, toptan 
mücadele diye çlzdiğl hedefi, böy
lece ilk adımda kendisi bozuyor. 

eiierinde b•ı•uı.an yapağıları 10 radan el konmaya tabi tutulan vi- . ,. 
d 11 i deki yapaıYılarını Crıps ın nutkundan şu anlaşılı-gün zarfında bir beyanname ile !ayetler e e er n · .. . ki · . ,. 

1 
bu U 

•• 
11

e kadar bı"Idlr"memic. olan }Or Ingllız muhafazakı.r a.rı a-~~Jd.nncğe ını:cbur tutv!muşıardı . g ... v 
. . h k'ki" ve hu'" km·ı şahıs- .rasında hal~ Rusya ile olan ış be-2 - Yine cyni kanun hı.iküm;c- bılumum a ı ~ . d ın1 

'ne mUsteni".lcn bu el konma ka- !arın beyannamel~rlnl en yakın ra erllğıne ısı.nmanırş a a ar 

Bankaları vasıtaslle piyasadan satın D) Tohumluk a\'ansı: l{endileri b u 
alınacaktır. Tohumluklonn satın a- çeşit mahsullerden tolıumlulc teda
lnımaları, muhafaza edilmeleri, na- rik edeceklere bu tohumlukların ma 
kUleri ve da~trlmaları hususunda ham rayice göre tutarı nakden a
yapılacak blltUn masraflar viltiyetı- vıı.ns olarak \'crllir. Bunun fçtn Is· 
nlze a)TılmL' oltın tohumluk tahsl- tek ve borçlanma cetvellerinde to
satmdan ödenecek ve tohumluk be· humlukta olduğu gibi muamele ya
dellerlne zammedllmlyccektlr. pılır. Çiftçi bu avansa esas olan to-

B) Mısır tohumlukları Toprak humluk miktarını borçlanmış olur. 
Mahsulleri Ofisi tarafından temin o- 6 - Jst!lısal kredisi ve prim ve-
Junacaklır. Bu hususta. Toprak mah 
sullerl ofisi ile iş birliği yapılacak

tır. 

C) Geçircliğimiz şiddetli kış doia
yısile patateıı tohumluklarının do
nuk olmamasına. \•c te\~I edil\nC'iye 
kadar muhafazalarına gerekli ıtırın 
göstcrllmelld lr. 

rilmcsl: 
A) Mısır, patates. akdarı ve kum 

darı ziraatı ile bunlardan başka fu
ıa ekim yapacaklara bankeyn borç
ları olsa dalıi bu boıçlar gözetilmek
sizin Ziraat Bankalarınca yenlde'1 
çevirme kredisi Yerllecektir. 

B. Pfltıı.tes ekenlere en az hır de
kar olmak tlzere dekar başına iki 
Ura prim verilecektir. Kesirler na
zarı dikkate ıı.lınmıyacaktır. 

12 f]Ubat pe~ KiinU saat ıı 
de Uç Alınan geınkl, fırtınalı bir 
df'nlr.do Dou' re açıklannda doğuya 
lo~ru seyrederken Jnglllz denJz '\e 
hına kın'\·ctferl tarafrndan görül-

' mU,, böylelikle lngllizlere bu Uç Al
man harp Jremfı;lnl batırmak ~'in gii
uı bir fırs:ıt ~'lknuştır. 

lnglllz Amirallik clalrcslnin biltlir
dlj;luo göre, liç Alman harp gemi
"Jne Jııgfflz dentz ku\ \"etJerbtln nıull 
riplerJ, t~rpldolan ve hava birlikleri 
\C ağır kıyı balarJ·&Jarlle hlieorn e
dllml':, fakat beklenllen netice alı
nıınıamıştır. 

~lanş denizi sularında. cereyan e
den bu deniz - ha,·a muharebesinde 
lnglllıJer 4:! ve Alıııanlar 18 tayya
re ka)betnuştır. Görüş şartlamun 
fenıdıfr, ç.arpışma nctke inin ıu:ıkça 
görillme ine lmkuıı ,·ennemktir. In
gnizler liç Alman gı-ndsktln bemba 
'c torı>ll \'llru5lanna hedef oldukla
rıııı anıyorlar. Bir Jng1llz mılhrfbl 

hasara. u!-ramı, tır. Olcnlertn say1&1 
azdır. Uç Alman gem(ı;I, Ingfllz tay
yarclerJ tarafından on dera Helfgo
lnnd ü üne doğru J6l almakta ol
tlukl:ırı sırada görlilmü, tllr. 

Rurayn kaılar yazdıklarımız, ö
nemsenmly~ ılf"~er haya - dealz mu
lıarah inin kısa bir hlküyf"Sinden 1-
lıaretUr. l<'akat netlre,·e bakılırsa, in 
gillzler ynnıba';'larınd~kl deniz Ala
rmda yııl<alnıhkları tlç df"lerll aVJI 
kaçırnıı5Jardır. 42 ta~-yııre kay1'ettllc 
l6rlnc baluhrsa, IııgtMdrr ~k ha.va 
ku\ \'Ctlerl kuHann11şlar, fakat ~ Al
man gemisini koruyan Alman hava 
u tfınlüğUııU dağıtamamı~1ar, do1ayı-

llo bu muharebeyi ka)betmi)erdlr. 
Jngfllz.ler, saat 11 den saat 115,U e 
yani 5 a:rt kadar süren bu çarı>t<jma
d:ı, en az bir torpllln hedefe 1 abet 
etUğfrJ onmak l~ln ebepler dii::ü
nüyorlar. 

Acaba, lıu U~ değerli .A.lntan harp 
~t'nılsinl karırmaınak için, Inılll.zle
rin ıuımş ı;;ularınıla muhrlplerdf"n ~e 
torııitolardan daha büyük harp ge
mileri yok muydu~ 

A vnıpa. hatı salılllerhule, bHha<>>1a 
J,.kBnıllnnvl ada lklnd bir cepJıe aç
mak haht-. mevzuu olduğu ~u · ıra
da, Alman harp gemllerlıdn ,ın1al cle
niz.inc rıkma ı ,·c Heligoland körfe
:ı:lndeld Umanlara glrme!>i, lnglllzler 
için iyi olmasa gerektir. Uç Alman 
lıarp gemi ini, şüıılıesl'ı: karşılarında 
nyni kudrette lngillz harp geın~ 
bulurunaına r ve lm\'\'etll Jıa\•a us
tünlilğU kurtarmıştır. Havaam fırtı
nalı ,c sisli oJmaSJ da Alman gemi
lerinin kaç.ak seyrini kolaylaştırmı'
tır. 

rarı 26/1/l)42 tarihinde bütün T. c. Ziraat Bankası şube veya dvardbır. Blbuinl a kakrşı; Ru~a tarafı 
al.ansına ve bunların bulunmadık- a u g ere arşı CSr..• zaman-memlckete teşmil cc!llm!~ ve g"rek 

D) Darı ve ll'lısır tohtımlukların•n 

da yeni .sene maıt .. m!U ve sağlam <'i
masına ve gUn kokulu olınnmasına 
ayrıca dikkat edihlfelldır. 

bu el konma yerlerinde yapağ· a· ları yerlerde mahallin en yüksek la~dan kalan emnlyetslzlikten kur 
rın ve gerek evvelce yııpağı;arma mülkiye amirine vermeleri UI- tu amamıştır. 

C) Patatesler ekilip :reşercl'Ck sı
ralarını gösterdıkten \'e birinci ça
pası yapıldıktan sonra ihtiyar he
yeti veya. mUmessil prim cetvelini 
doldurup isimleri hizal:mnı sahıple
rioe imza ettirdikten veya mUhUr
tettikten ve cet\'el altını da tasdik 
ettlkten sonra bu pıim ceh·ellni mn
hallln en bllyük mUlklye Amirine su· 
nacaktır. Millkıye Amiri tarafından 
muvafık görU!dtlğU takdirde tasdik 
edilecek olan bu prim cet\·ell Ziraat 
Bankasına. g-ötUrUlerek isimleri hl· 
zalarındaki primleı· sahiplerine ve
rilecek ve bunlar geri ıılıı:mıyacnk-ı 
tır. 

d Eğer 26 devletin imzasını taşı-el konan vilayet ve kazalarda zım ır. • d 
herhangi blr sebeple beyannamesi 4 - EJlerinde• yapağı bulunup yan prcnsı~ es~slarına lkl t_arn.f a 
verilmeyen ıyapağıların beynnna- da 24 şubat 1942 günü akşamına c~n~a~ bag1ı 1~~ ve k~_n~ııerı ve 
meye bağlanması ıçın 26/ 1/942 kadar beyannamelerini vermemiş but~n ınsanlık ıçın en buyü_k men
tarihlnden itibaren on beşer gUn olanlar !hakkında miHl korunma faatı barış, emniyet ve istıkrarda 
mühlet vcrflmiş bulunmaktadır. kanunu hükilmleri dairesinde ce- arayorlarsa .. a~adaki milnnsebctler-

5 - Tohumluk ve avans dağıtıl

ması: 

A) Tohumluklar hasat zama111 ay 
nen geri alınmak ilzcre çiftçiye a
vans olarak verilecektir. 

3 - Bu müddet zarfında mem- zai takibat yapıla<:a~ı g\bl bu ka- de esaslı gorüş ve menfaat fark
lekette havaların Icnn gltmcsi do- nunun arama ve musadere hak- !arı belirmesine ve !bunları t lkbn
layısilc yapılan tebligatın mahal- kındaki hükümleri de tatbik edl- har hadise!erinin arlfeslnde mil
lerine vaktinde varamadığı ve lecektir. nakaşaya ihtiyaç duyulmasına se

B) Tohumluk istıyecekle:- köy ih
tiyar heyetlerine veya mahal'o mil· 
messil\erlne mliracaat edere!< aynca 
gönderilmiş olan tohum istek ve 
borç cetvellerinin 2, 3, 4 ve 5 nu
maralı sUtunlanm doldurarak 6 nu
maralı :ıütundakl adının lfioz:asını im· 
zıı. edecek veya mtlhUrllyecektlr. Bu 
suretle doldurulacak cetvellerin ar
kasındaki yeri de ihtiyar heyeti ve
ya mUmessil tasdik edecek ve 
bundan soıtra cetveller ·vna.yetlerde 
valilere, kazalarda da kay,nıakamla
ra sunulacaktır. 

Romanya da 
endişeler başladr 

(Başı ı lncldf') ++ 
fatıaRdınnnk arzusundan şUphe edil
mektedir. Rumen par!Amentosunda 
en mühim grupu teşldl eden Rumen 
kliylU partisinin taleplerinin izhar e
dileceğinden şllphe edilmektedir. 

'Muhtırada şöyle dcnllmelctedir: 

:Me~eketiırıtiz yavaş yavaş kanını 

kaybetmektedir. Bu hal 1942 sene

sinde daha vahlmlcşecektır. Şimdiye 

kadar yaptığımız hadden aşın fedıı

kArlıldar halkın hoşnutsuzluğunu 

mudp olmuştur. Iki bUyUk tehlike 

karflSrndayız: Macaristan ve Rusya 

esasen t&hrip e•Hmlş olduğu iddia 

edilen Rus ordusunun Romanyanm 
yanhmı olmaksızın Almanya tarafın 
dan imha edileceğine kani değilseniz 
Alm uyanın son zaferi kazanacağı
na dalın. uzun mllddet ınanamnzsmız. 
Bu takdirde Rumen <ırdusunun Dln
yesterln öb\lr tarafında muharebeye 
glrlşmesı beyhudedir. 

Hudutların her iki tarafında dUş
manlarımız olduğunu unutmayınız. 
Macaristan Trans!lvanya •;e Bnnat
tıı.n geri kalan topraklıırı zaptede
ceğ'inl açıkça. soylUyor. Bu sebeple 
Transilvıınynyı geri almak için eli
mlZln altında kuvvetli bir ordu bu
ıundurmalıyra. :Maearl<ıtanın Viyana 
muahedesini imzası sırasında. eline 
gcç!rmiye muvaffak olduklarım gc· 
ri vermek istemlycccği aşlkfirdır. Fa
kat ..Bilyllk Erltn.nya ile Amerikn mu 
zafier oldukları takdirde Romanya
nm vaziyeti ne olacaktır. 

( Baı ·Alman'ı 
1 . harbi 

Münokalôt Vekilinin 
beyanatı 

bep tasavvur edilemezdi. Her ·ki 
taraf itin müstcrek olan ölüm teh
likesinin koyu bir iş beraberliği 
havası yaratması ve başka her dü
şünceyi ortadan kaldırmast bekle
nirdi. 

(Başı 1 incide) + 1\Ioskovadan yeni gelen bir İn
nuevvelden ıs kAnunusaniye ka- gtliz devlet adamının böyle sözler 
dar olan bir ay içinde §ark vilıi- söylemesi, şunu zannettiriyor ki 
yetlerimizden §imendlferle 50 bin bütün insanlığın huzurunda 'ilan 
hayvan naklettik. 1937 - 38 sene· edilen prensipleri iki Uıraftan biri 
sine, yani harpten evvelki vnzlye- samimi olarak benimsemiyor ve 
te nazaran bugilnkü şlmendıfcr bunları, emperyalist ruhlu 'bir ta
nakllyalımızın hacmi iki misli kım iştiha ve ihtiraslara niknp dl
artmıştır. Mesern. 37 - 38 senesin- ye kullanıyor. 
de şimendifcrlerim!zin katettiği Cirps, bu nutklle, demokresl 
mesafe 14 küsur milyon kilometre cephesinde b!r .gizil diplomasi ha
lken bu mlktıırın bu sene 25 mil- vası estiğini zanncttlrcrck kendi 
yonu bulaeağı sanılmaktadır. Di- milli siyasetlerini insanlığın hedcf
ğcr taraftan harp dolayıslle ha· !erile müşterek gören bütiin hür 
rlçten istediğimiz kadar vagon ve milletlere bir rahatsızlık tılssi ver
lokomolif i~hal edemeyl~lmiz de dikten başka, milcadclcnin tam 

C) Vali ve ka-ymakamlar bu cet
velleri tasdik edip verebilecekleri to
humluk ,·eyB a\•ans miktarlarını cet
velin 7 inci sütununa yazdırarak nr
ka.smdaki şerhe ı;öre tasdlk1ni yap
tıktan sonra Ziraat Bankasına te~dl 
edeceklerdir. 

Ç) Ziraat Bankaları vali veya 
kaymakamlar tarafından tasdii• c
dilmi ş cetvelleri aldıktan ve istek 
ve borç cetvellerinin arkasındaki ta
ahhüt kısmında yazılı sıra numara
sına göre tohum alacakltıra imza-

nakliyatta teahhura sebebiyet ver ortasında kendi memleketinin bir Manşta müthiş 
mektedir. 1\Yaamafih gerek Alman- iddiasını çürütüyor ve A1manya-
yadan, gerek İngiltercdcn vagon nın bir iddiasını te~>it ediyor. Es- b• 
ve lokomotif gelmiştir. Bir kısmı ki sefir di:>'Pr ki: ııHarbln arife- ır çarpışma 

7 - Avans olarak \•erilen tohum-
lukların geri alınması: l 

A) Çiftçiye a\•ans olarak verilen 
mısır, dnn, pa.nıtes, tohumları ,.e to
humluk tedarik etmek için \'eı ilen 1 
para avansları mahsul zamanı ay
nen yanı mahsul olarak geri alına
caktır. Bunun için tohumluk \'e to
humluk avanst dağıtıldıktan sonra, 
Ziraat Bankasınca tohumluk ''ey:ı to 
humluk bedeline karşı avans olarıık 
çiftçilere verilen para mukabili a· 
Iınan beyannameler makbuz muka
bilinde mahall! ofise \'erilecek ,.e 
ofisler bu cet\'ellcrde yazılı tohum
lukları mahsul zamanında borçlular 
dan tRhsll ederek bedelini Ziraat Bnn 
kMına ödeyeceklerd ir. 

B) Elde edilecek mahsulden aile 
ihtiyacı ve tohumluk çıkarıldıktan 

sonra fazlası 157 ve 245 sayılı ka
rarnamelere göre, devletçe tayin e
dilecek 'fiyat üzerinden ofiscc atın da yoldadır. Bir taraftan memle- sinde Rusya, İngiltere ve Fransa (Başı ı incide) /X/ 

ketin, Milli Müdafaanın fhtı ... ·a,.la. 11 1 ü il k h bl ö ü d d ~· i alınacaktır. 
,, ,.. e ele e y r yere ar n n ne sekiz kilometre arasın a e.ış - g _ Istihsall arttırma bakımın-

rını temine çalışırken diğer ta- geçmeğe hazırdı. AnlaşmayB va- yordu. Bulutlar basık olduğundan dan Ziraat Bankasınca ayrıca a~a-
raftan hcrturlil ihtlya ... ıara da ce- rı1mamasının rncs'ul!ycU İn"'ntc- dil.,,,.., n .nemllerı' ı· n<1ı'llz kıvısın 1 

" "' .,. ..• a .., • .., • • ğıdakl kolaylıkların gösterilmesi ka-
vap vermeye çalışıyoruz. Nakllya. reye aittir.,, dan kat'lyyen görülemiyordu. Bu rarlaştırılmış ,.e a!Akadarlıırn tebliğ 1 
tımız biraz güçlüklere, teahhurla· Bundan daha bozgunı:u bir söz ıtı a berin oa~ınmasını mutıeaklp cdllmlşUr. 
ra uğrayor. Fa.kat neticede mee- tasavvuru imktınsızdır. Kendi Douvrcs deniz korputanlığına men A) ÇlftçUcre verilecek 500 liraya 
buri ve herkesin anlayacağı sc- memleketleri için ana yurl cep- sup kıyı servisi 1!!eınilerl derhal l<adar kredilerden alınacak faiz ı.ı. 
bepler ve bllhassa şiddetli kış do- hes~nde ve uzak uzak cephelerde düşmana taarruza .gönderilmiş ve 942 tarihinden itibaren yUı:de s.rı tan 
layısile de bütün zorluklara rağ- canlarını tchUkeye koyan Britan- İngillz ha\'a kuvvetlerine mensup yüzde 6 ya indirilmiştir. 
men 1§1.erlmlz yUrilyor ve yilrüye· yalılarla bun~rın ailelerine tam av t:ıyyarelerinden mürekkep kuv B) Çiftçiye a}Tılan kredi ınikta
cektir. mücadelenin ortasında denilmiş vetli bir himaye refakatinde bu- rı ı.1.942 den itibaren daha yüzde 

«Deniz nakliye \'asi'talarımızın oluyor ki: uBu mücadelenin mcs- lunan İngiliz filosunun Swordfısh I ::;o arttırılmıştır. 
ço:aıtılması için her biri 350 ton- uliycli suna, buna değ ıl, kendi tayyare teşkillerL de bu taarruza C) Banka ile muamelesi dUrUsl o-
luk 150 yelkenli ıgemlnln yapıl- devlet adamlarınıza aittir. Eğer ietirak etmişlerdir. !anlara ve bilhasEa. nadaslı olnnlara 
ması hakkında bazı mütıcşcbbis. onlar Rusyamn dediğini kabul et- Sl\ordfısh tayyarelerllc sahil ser borçlu olsalar dahi çevirme kredisi 
lerin müracaatı doğrudur. TUrklyc meği akıl etselerdi bugUn fert ve vısine mensup gemiler, düfmanın verllecekllr. • 
de herkes istediği gemiyi yaptıra- millet sıiatlle ölüm tehlıkcslle su nstü gemilerinin açtığı şiddetli 9 - Her ayın başında ve 15 imle 
bilir. karşıln,.cmıış olmazdıı11z.,, ateşe ve tlüşmnn av tayyarelerinin villyetlniz ziraat durumu \"C tohum-

Istarya, yani vapurun beJileme- Teyit edilen Alman iddiasına hızlı muka\·emetlne göği.ls gererek luk işleri hakkında malflmat veı ıl-
si meselesinin de kanunlarla hal- gelince o da Rusyanın, zapıf oldu· dilşmnnı yakındttn sıkıstırmışlar- mesini bilhassa rica eder, şimdiden 
kdilmlş olduğunu söyleyen Ve- ğu !çın Almanlarla anla~ır gibi gö- dır. Alınan raporlar bir SworcHıs'h başanlar dilerim. 
kil, balık tutum ve satışının lnhl- ründüğüne, fakat el altıııdnıı har- tnyyareı:inln büyük düşman ge
sara alınacağı lhakloındaki hava- be ve taarruza hazırlandı~ına dair mllerinden birine en az bir isabet 

Ziraat \'ekili 
:\luhlb. ı~rkmeıı 

(~ı ı incide) +X+ 
Jngillz taarruzıındon kurtwan AJ
ıan Jıarp gemilerinin ::SM,·ec ııola· 

rınila yeni bir '\·a:ı:Jfe almak Uzere Doğuda, dUşman yeniden bir çok 
dislcre dair şu cevabı vermi~lir: olan :;özdür. ka}'Öettlğinl ve d iğer bir boınba-

ıc- BISyle bir inhisarı kat'lyycn nın da motörlü bir torpidoya. isa· 

;; - ·---
!SiYASi iCMAl 
~- * -

İspanyol 
Portekiz 
anlaşması 

l'amn: l\f. il. ZAL 

a o '<flDn_\ a \ e Porteldz dc\ iri 
relslnlnln ~e,·llıle ~ apt k· 

lan ıııU!fıkatın tanı hlr anlasııı:ı lif' 
neticelendiği, hatta ıı,ı tıırnr:n mu,. 
terek bazı n .. kerf tellbirle.rin Uz.~. 
rinde bile dıırdııkları haber vcrill
) Or. 

lbcrlya yıırıııı:uın .. -ındn barınan 
iki ıneıııll'ketln menfaatlerini nılis
trrek snymııları \ 'C bunların koru~
ıııası lıususıında hJ.tıa .. a , ercrıık 
tı•ılblr nranınlıırı çok ;ııilhim hlr 
hfıdiscclir. rlkbııhar hart'kctıerlnin 
nkşaııın :sabnhıı eanl11naıo;.ığr bir ~1 • 
raıla bö~ le bir nclım ntrlma"ı her 
tarnltn <likkatı ı·ellıeılııccktır. 

lspan;) a ile ı•ortekll nrn ıoda bir 
takım R) kırılıklnr \nrdır, her iki· 
"inde lıllkfımet ~l'kll bir ne' ı dikta
ti.ırltık olmakla beraber idart"for• 
tarz \ <' ruh lıakımrnıl-ın blrihlrln
den ı;ok lıa~kıu.lır. Portckil, c .. ı..ı. 
tlenbcrl lnı;ilterenin mlittefikliUr, 
hu ittifak müna ebet! bala da ılc
\Um elli) or. 

Jsııanyanın ise mihver ceplıc."lnt
l<unetıı ıneJli \'nrdır. \'arlığını, 
ınlh\ erJn tesirli yardımına borçlu· 
dur. Crlıclltarıl< hakkındaki iddia· 
ları doluyıslle InKJltere,re karşı ı·eıı 
he alıııuktadır. Iııglltere ile so,yet 
Ru .. yırnın n) ni ı·cpheılo hirle:;-ınelrrl 

<le, 11<1 tarafın urasıııı açacak bir 
:ıetıeııtir. 

llununln beraber hpanya ı:ok )"tl• 

ralıdır. Yeni bir harbt ait felakf't
lerl göze alamn7. i\lih\·crt" karşı 

minnetini her "aklt irade etmekle 
beraber O\J'et cephesine biraz ı;ö
nllllü göndermekten bruıka bir şe
klhll'l h ırbe iirüklennılye hiç he
' es go!;terml) or. 

l'orleklı do dıiriiı.t bir himrartık
tun anılmıya tııraıtar değildir. l'or 
tı•klt, A' ruııanın harı1 fıfetlerlnden 

kaçan insanlara son iltica yeri olan 
ııııılııhıt ,. hahırıla.n biridir. lııgllte

rc tir. ittifakını, Ingillzlcre kar~ı 

Jı;ırckclc geı·nırııırk ıııanasın:ı alı· 

JOr, lı:ıttft lnglltcrc Pa<;irlkte ya. 
rı ı ı•ortekl7e :ılt olan 'llmıır Mla
!iını Jaııonlar:ı kar'iı mlidafııa için 
n<,ker ('ıknrtlığı halete Portı-Jdz ln
gi117.lrrln çekil me.o;lnde ı .. rıı.r etınl. 

'c Timııra krncll a<ıkerlni gönder
ıııi~tlr. Oylc nnıa,ılıyor ki, Porte
kiz, kentli bltaranık bayraJını l'a
slflktcki lnglllz ku\\ etindeıı daha 
koru~"Ucn hlr fımll sayıyor. 

Rıı iki komşu mtınıleket araıun· 
ılakl guril birliğinin, beraberce şıı 
,-e~·u ho tarafı tutmak mAna~rna 

gclcreğlne lıiikiinı \ermek imkanı 
~oktur. Rllhassa t-enubi '\'8 merke
?.i ı\ıılt'riku; Iberl~a yarımada,ınııı 

kliltıir bukıınındnn bir lı&r'ÇB8ı de
mektir. nurada kı,men ı)Orteklu:e, 

kı ınen bpanl oll'a konu~ulor. '.)ler
ke:d ,·e ecnubi Aıncrlka memleket-
krinlo lıeJl ı açıktıhı :ı~ı~ıı. ııılh-

'erit• milıııı...,chctlnl ke,tıği, kısmen 

ıle harp ll:'tn cttlll bir 'ırııda, lı;

ııanya llc Portekiz, kendi rı:r.alarl

lc, dlj{er tarafa katılamaz. Dcmok
ra ı tanıfına geçmelori ısc hlo ak
la gelmez. 

Uu itibarla, Se\'ll anlaşmasını ba
rı'i Ye bitaraflık Jıe,abına bir ka· 
znııc; sn;\ mak caizdir. 

lli l\ 1.. IU.klerl '\'e noktalarda taarruzlnrrnt tekrarla-
llcllJroland sstane ılodnıkt sonra 1 mış, !tanlı ve ağır zayiatla pUsktir-

1 noksanlarını ınanı a ı an • 
l rl .. -kleneblllr Bu tU!mUştUr. Donetz cephesinde taar-harekete geı:ıne e ...., • 

diişünmüyoruz. Balığın tutulması ingiltercde tenkit yollu her söz bet elmiş olmasının muhtemel bu- ı 
ve $atılma:-ı daima serbest kala- $arfcdi!dikçe mihver nıcmleketle. lunduğunu bildirmektedir. l'"akat 

1

• 
caktır. İnhisar yoktur. Yalnız !az- rindekl gazeteciler sevinerek elle- şiddetli baraj ateşine ve düşman 
la istihsalin p1iınlaştırılması mcv- rinl uğuşturuyorlar: ul\lünakaşn tarafından salıveı-ilcn duman per
zuu bahistir. Meselfl bir çok il- ediyorlar, demek ki yıkılmak üze- desinin kalınlığına binaen taar
manlarımızda tutulan balıkların redirler-» diylp duruyodnr. Hnl- ruzun neticelerini görmek müm

Varlıklarını orduya, ha~·atlarını ,·az!felcrlııc \1\kfl'den, a~kla
rını unutan ... OHııne knrı:ı koyan kohranıanlttr filmi 

, t•~· 1 d de aDlıJ·onu; ruzumuz, d~anın gösterdıf;i anu-nıuharebc ne "-"" n en 
ki J.-u\'letll bir lııt"a korunması '\·e dane muka\•cmete rağmen ~ize yeni 

' dik ı... iz k\M'vetlerl topraklar kazandırmıştır. :Kınm do-destcğl olma ça, ucn 
.. ezler U:r.aJuıartr- ğusunda hava kU\'\'f"llerlmiz bomba-

df!ğerli ltlr ı, ~r:U ri de• btl baİuka- ıarla bllyUk bir deniz taşıtını hasa-
taki cterılz hare e e ra ufratmışlardır. 
ti ortaya koymuştur. 

BU SAU AKŞAMI 

S U M ~J! ~J.~ ~.~ .. A.~ .. ~ .. 
Bütün dllnyayı cezp ve 

1
_._ _ _:.1 ,e ea fal.la musikili 

dolat}IQlf olan meW•IU• _,...... 

bauın denize dükilldüğünü b lll- buki serbest münakaşa yollle ış. kUn olamamıştır. 
yorsunuz. 1\laksadımız. bu balıkla- Jcrl düzeltmek. demokrat memle- Bu sırada Douvres karşı koma 
rın saklanması için icap eden ter- ketlerin en büyük kuvvet. kayna- bataryaları uzun menzilli bir a
tlbatı almak ve balık konserve- ğıdır. Şu şartla ki tenkitte kulla- tcş açmışlar ve Fransa kıyısında
clUğinl teşv!Jo ederek balık sar- nılnn ölçiller şahst olmasın ve mu- kl düşmen bataryaları bu ateşe 
fının taammümUnü memlekete ayyen bir ~I iyllcştirmeyi tama- cet>ap vermlşlerdiı. 
yaymaktır. Bu iş için de bir çok mile milli bir ihlslc hedef tutsun... Şiddetli düşman hava karşı ko
mcmleketlcrde ve bilhassa ttalva- Sir Sit.afford Cirips elbette mcm ma ateşine ve dlişınan av ayya. 
da derin incelemeler yaptır~ış leketlni çok scvcn ve iyiliğini is- relcrınln hızlı mukavemetine rağ
bulunuyoruz.,, te\·en bir adamdır. I<'akat nutku men taarruz büyük bk azimle so

Sayın Amirahn son sözleri· şu ~İm ölçi.ilü bir tenkitten ziyııde nuna kadar idame edilmiş ve ne-
oldu: şahsi emelli bir tenkit lntıbaını ticede yirmi bomba ve on altı av 

cı- :\Icmleket ziraat, ticaret ve uyandırıyor ve insana şu hissi \'c- tayy-nremiz kaybofmuşlardır. 
s:ınayllnin gittikçe inkişaf ettlğlnl r lyor ki bu İngiliz devlet actnmı. Av tayyarelerimiz on beş düş
ve edeceğini hiç bir 1..aman unut- memleketini tıpkı Napolyon usu- man av tayyaresini tahrip etmis
muyoruz. Buna göre hazırlanıyo- lile. yani üzerine binilecek bir at ter ve bomba tayyarelerimiz de 
ruz. Bugünkü nakliye mGskUilc- diye seviyor. üç dilşman tayyaresi düşürmüşler-
rlmizin b r kısmı da Jbu hayırlı Ahmet Emin YAl,l\fAN dir. 
inkişaftan \'e netice itibarile nak- Campbeli muhrib! süvarisi yüz· 
!iye işleri hacminin ço~almasın- r ) başı Puzey de diı~manı yakalama-
dan ileri gelmiyor mu?... (B.B.) u z 8 k ' 8 J' k f ğa ve taarruza gitmiştir. 

Dlişman gemileri son görüldük-
Mev~lmha n bUytlk nimi .. , • b 8 r b 1 ---~ !eri vakit ayrı nyrı yol almakta ve "ELH AMRA sı·nemasında Bır Amer. ı~an baskınının --- (Ba°:'r l ineidt•) «/» IIoligoland körfezi limanları lsti-

b 1- 14,30 da Slngapur radyosu şehrin kametinde gitmekte idiler. 
I OOÇOSU kahramanca nıUd11taa edildiğini Is- Atman tebliği 

l k tt .. okunmut en büyUk &ark maı~rası - Bcrlln 13 ( A. A) 12 şubatta Romanı her mem c e "" ..- kk 1 (Ba"r ı fnı·ltlc) + bat yolunda sesini lşlttlrınlştfr. nu · • · · -
Sarayların a:ı:am<'tl - Dekorların haşmeti ra ·ıı c f'r - • Tebliğde şöyle dcnllmektedir: =+ rndyo, adadnkı ask<'• i tlurıınıa temas Alman rle!n 'z kuvvetleri tnrafın-

A K k H 1 M ki J elan yapılan hareketler esnasında 

AL ·ı B AB ve 1 r ar anı 1 er noi :.e ~~alo~;:ı~. Me~~:~~ıtd~~:;.;~deıı!nll. cd;:~~n~:~~7t~e:ı1;ırri istediği gibi M ınş denizinde ve Şimal deıılzl-
T d d 1 nin batısında İngiliz kuvvetleı·ile ar a a alarma karşı taarruzlar Ya- hareket etmedlklerln gösteren bir 
pılmıştır. çok belirtiler \'ardır. bir ı;arpışına olınu$tur. Scharn-

DAR AKTAR _ \' AHİDAX horst, Gnel~enau ve Pirlnz-Eııgen GULAl\I ". IOllA". 1'. IED - SER Kva1'alein adasında dU""'an h b 
·' " " ...... gemı- mu are e gemilerinden milrekkep 

1'fcmleketlınlr.ln nıuslkl ü tadları: Be§tek r Ahmet l"a~nıan ce pek ağlr kayıplara uğranııştır. yer, donanmaya mensup Uç petrol ve Koramiral Ciliax'in kumapda-
Okuyanlar: İ'.'\C\Ut ,\ltınok • l"il7.an Gü,·eıı - GU.dn Arkın Amerikan ayyarelerl burad.ı. 10 de- gemisi, iki denizaltı, bir şllep ve iki sında bulunan bir filomuz şimdi 

Semiha - Ihsan - Xwnan •\llses - Hasan Dramalı ruz tistu gemisine rastgelerek tay- bli~1lk deniz tayyare.sini tahrip et- gelen malümata ıgöre, bir İngiliz 
Bugtın seanslar: l - 3,80 - 6 - S,SO da , yare gemisi haline getirilen bir gemi mtş1erdir. B4'ka düşman gemileri de muhrilıini batırmış ve diğer bir 

~•••••••••••••••••••••••••••r1' 1 ile bir hafif kruvazıfru, bir destro- hasara. u~rat1ınuştır. düşman muhrlt\ni ateşe v~rmlştir-

llindln en kudretli yıldızları: 

, 

DAGLAR KRALI 
J ER O NİM O 

PRE:::;'I'0:'-1' F'ORSl't~R - EU~;\" DRF..:\ - RALPll lUORGA.""'ın 

Bi.lyük kudretıerile yarattığı eşsiz blr eser. 10 binlerce 
yerli ile çevrilen bUyUk film, 

LALE 
DIKKAT: Programa llllvc olarak 

'nln ~öc;fereceği 

lıeyccan kaynağıdır 

VALT DIS~EY'ln :\Urattı~ı en son renkli l\IIKI 

1 -M 1 K I T 1 R z 1 
Z - llatbaat 11. Mldlrllltnln Memleket d'araalı 

Numaralı yerlerinizi lfıtfrn e\'\l'lclen knımtıııı:ı:.. Tel. 43595 
BugUn saat ı de tenzllAtlı matine , 

---------------------~~·----------------------

Franc; tarlhlnln knnıı ,.c mua:ı::ı:uıı mac~rnlarlıı. 

i" heJe<·n ıılı ohlfelcrl 
dolu 

DEMiR MASKE 
.Şabeserlndo eanloııııuştır. 

İki [(ral Zadenin Müthiş Mücadelesi 
Bıı.-, Uolkrdc: 

JOllN BENETT - LOUİS HPıYVllRD 

3 SiLAHŞÖRLER ve D'PıRTPıNGN!iN 
Türkçe nüı;ha. .. ı Orijinal ııihıha<ıt 

1 P E K•MELEK 
Bugiln seanslar: 12,SO - 2,30 - 4,30 - 6 30 ve 9 da 

ır 



• 

l~ı;I 
Mektepliler 
arası futbol 
maçları 

Hayriye - Darüşşafaka. 
Taksim - İstiklôl 

karşılaşıyor 

BULMACA 

Soldan sağa: 1 - Babaların a
ğası; Rüzgii.r. 2 - Bir erkek is. 

Mektepliler at"a.sı futbol .şamplyo- mi; Bir nevi mayn1un. 3 - Bir 
naslna bugün Fen~rbahçe stadında meyva. 4 - Canlı; Askerler. 5 -
devam edılecek ve saat 14,30 da Cefa; Fa!;ıla: Cet. 6 - En önemli 
Taksim - Istiklll H.e, 13.40 da da hayır müessesesi. 7 - (Rica) nın 
DarUşşafaka Hayriye He karşılaşa- ortası; A"<icl. 8 - Bir hayvan; So
caktır. nuna b: r ( e) ge!irse geri verme 

GünUn en 1'\Uhim karşılaşma31 bu olur. 9 - Bir nota; Tarakla dü
sene en kuvvetli bir takım olarak gö zeltirkcn. 10 - En fazla: Balkan
zliken ve aralarında birinci sınır o- !arda bir nehir. 11 - Bir nevi 
yuncuları bulunduran Hayrlyenin Da- cetvel; Hareketsiz; Adam. 
rü.,şataka He yapacağı maçtır. Bu Yukat'ıdan aşağıya: 1 - En 
nlaçların her ikisinin ehemmiyeti yüksek kültür müc~esesi; Donuk
gözönünde tutularak beynelmilel ha 2 - Teneffüs cihazında bir nokta; 
kernimtz Şazi Tezcan ida.re edecek- Es.ki de"nrlcrin bahşişi. 3 - Ya. 
tir. Hayriye - DarU.,şafaka mü.sa- dcderek. 4 - Bina eden; Teshin 
bakası şampiyonada büyük rol oy- etme. 5 _ Babanın karı.!=iı; tlyej 
nıyacaktır. Raci. 6 - Boğazlçindc bir semt. 

Voleybol birincilikleri 
7 - Şebeke; Bir gün. 8 - Yeme-
ni işlemesi; Veraset. 9 - Nefer; 

19.(t 1942 !i!ene~i voleybol bi- Bir mülkiye 3miri. l-0 - Susam-
tincilıklerine bqlanacağından klUp 1 ı halka.: Bir hayvan. 11 - Vih\
ve takım murahhaslarının müsaba- ~ .. et; Çok iyi: Ekmek. 
kalar hakkında görü"'1ek üıere 18. DÜNKÜ BULMACANIN HALLi 
2.9,2 tarihine mUsadJf çan,ıamba gU- Soıclan sağa: 1 - Yumurtla
nU aıuşamı 8&at 18 de bölge rnerke· mak. 2 - İsa; Ufa. 3 - No (ta); 
zine teşri.fleri rica olunur. Liste; At. 4 - Aksu; Tarı. 5 -

Karısmdan vazgeçme
~ni 5Öyleyince 
h ddetlenmiş 

Şua; Alt; Bay. 6 - Nallama. 7 -
frk; Pas; Nar. 8 - Raif; Sine. 
9 - Mi; Anane: Ek. 10 - Ana; 
Ane. il - Kedi yiirekll. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Yanac:. 

!ırmak 2 - Oku; Ral. 3 - Mi; 
Sanki; Ad. 4 - Uslü; Fani. 5 _ 

tl'skücl&rda oturan Bahir adında Ral; Alp; N•y. 6 - Sa11'ıma. 
bırisi, bir müddet evvel, aynt ma
hallede otvran M-lfin karısı Hati
ce il~ münasebet peyda etmiı:tir. 
Arif bir .gün buadan haberdar ol
muş ve sokakta rasla.dığı Bahire 
karı.sından vazgeçmesini söylem'ş

tir. 
Bahir kızmış ve o hiddetle ta· 

bancasına el atarak Arifi yarala. 
mtftır. Arif de mukabele ederek 
Bahlrin başını taşla yarm>ştır. 

Bwnun üzerine b;rbirlerini ö1. 
dür:meğe teşebbüs suçile birinci a
tırceaa mahkemesine verilen maz 
nunların muhakemeleri dün biti
ri'mlştlr. B&hlr 3 ay hapse, 200 11-

ra Arife \azminat ödemeğe. 18 li
rada da para cezasına çarpılmış

tır. Ari! de Bahir! taşla b~ından 

7 - LCıt; Tas; Nar. 8 - Afet; 
Sene. 9 - Ma; Abani; Ek. 10 -
Ara; Ane. 11 - Katı yürekli. 

RADYO 
hıriaılıi p ... ...,. 

7,30 Program 19,00 Konu~& 
7,33 MUıik 19,15 MUıik 
7,t5 Ajans 19.30 Ajans 
8•00 Müzik 19,45 Serbest 
8,15 Ev saati 10 dakika 
8.30/8,46 Müzik 

19,55 Müzık 
ı 3 • 3o Program 21,10 Müzik 
13•33 Müzik 21,45 Konuşma 
13,45 Ajans 

1 14,00 Müzik 22.00 MUz I< 
14.5-15,30 'Müzik 22.30 Saat ayarı 
18.00 Program 22.45 Müzik 
18.03 MUıik 22,55/23,00 Yannl 

yaralamak suçundan 25 lira. para 'k program. 18,40 'Müzı 
cezasına mahklim edilmiş, aneak --------'-------
tahfif wbebi nazara alınarak ceza 
11 liraya indirilmiş ve tecil olun· 
muştur. 

Basma datıtmaya 
yealdeu 

lta,ıuacak 

Gelini olacaklara 

VATAN 

BAŞ, DIŞ1 NEZLt1 GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kese~· 

icalnada pade 3 kaşe 

ASKE~LİK İŞLERi 

Yedek subayların 

senelik yoklamaları 
Et"lnönU YerU A.8. Şattesinden: 

ı - 9·12 Yedek subay ve a8kerl 
memur ve sanatklirların seneltk yok 
ıamaları 16 şubat 942 tarihinden 
başlı.varak 15 mart 942 gUnU niha
yet bulacaktır. 

2 - Her yedek subay yoklamıya 
bizzat gelmek mecburiyetindedir. 
Gelirken nüfus cUzdanı, Mkert vrı 

saiki ve sıhhi subaylarda diploma ve 
ihtısas vesikaJ.arilc birlikte .5ubcye 
geleceklerdir. 

3 - Ahvatt :ııthblyeleri dolayı~ile 
.şubeye gelemiyecek derecede hasta 
olanlar !bulunursa. bunlar mahalli hü 

kCımet tabiplerinden alacakları mu
saddak raporu gönderecekleri taah
hütlU mektuba bağlıyarak ve şube
de kayıtlı bulunduğ'u defter sıra nu-

ahaaltiUr. Her yerde p•lhı katala rı ısrarla isteyiniz. 

w- ,ı . . .,~. ·il .., .,- , ı v ... •·· . , . .- ,-. . 

Is tan bul Belediyesi ilanları 

Karaağaç müessesatı et nakliye motörlerinln tamirinde kullanıl

mak Uzet'e alınacak 32 kalem atelye levazımı vesaire açık eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bede11 l566 lira ve ilk teminatı 42 lira 45 kuruş
tur. Şartname zabıt ve muameıa.t mUdUrlüğü kaleminde görülebilir. 

ihale 2.3.942 pazartesi günü saat 14 de Daimi EncUmende yapıla

caktır. Tahplerin ilk tenı1nat n1akbuz veya mektupları ve 941 yılına 

ait Ticaret odası vesika1arile ihale günü muayyen saatte daiml encü
mende bulunmalan. (2295) 

T raş bıçakları 
gelmiştir. 

DUdrat: POKER lRl'ıŞ 
BiÇ l'ı KLl'ı RI 

Perakende olarak bütün TUrklyede 

marasını bildirmek suretUe şubeye 5 B. U R U Ş T A il 
gönderecektir. 

fazla eatılmıyacaktır. 

4 - Şube mıntakası haricinde o- iıı•••••••••••••••••••••••• 
tup yoklamL"ını yaptıracak olanlar 
ıstenılen v~aikl bir dilekçe ııe bu
lundukları rnaftal1t askerlik .şubesi 

başka.nbğına müracaat veyahut ta
ahhUtlti mektupta ş,ubeye göndere
ceklerdir. Vesaik (hal terciimesi, f 
terhis tezkeresi sureti, nüfus kUtU
ğünde kayıUı oldutu mahalle, cilt 
ve sayfa numaralarını) bildirecekler 
dir. 

5 - Yoklamıya gelmiyen veya u
~ulUne tevfikan ntektupla yaptırmı
yanlar 1076 sayılı kanunun maddei 
mahsusuna göre 50 tıra para CM&St

na tlıbi tutulacaklardır. 

6 - Yoklamalarda a.,ı:ıağıdakl ve
:taik asılları ile birlikte ve tasdikeiz 
olarak bera:berlerlnde 

caklardır. 

bulunduruıa.-

A) Terhis tezkeresi, tekaüt emri 
ve diğer askeri vesaik. 

B) Ntifue ctlzdanı, varsa ahvali 
sıhhiye raporu. 

C) Milhendls, kimyagerlerin hangi 
kısımda lmtıııaıılan bulunduğu. (Su, 
elektrik, yol, inşaat) vesalr gibi ve
sikalar. 

7 - Her smıt için tayin edilen 
günlerde yoklamıya gelmesine riayet 
etmesi ilA.n olunur. 

8 - Yoklamalar sa.ba.hlan saat 

1 ürkige Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruıu, tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Pa.;a biriktirenlere 28,000 lira. ikrA.Dliye veriyor. 

Amerikanın 

büyük hatası 
(Ba'' 2 lncl4e) 

50 metre verilecek 9 dan 12 ye kadar sabahları yapıla
Bir müddet evvel görülen lüzum caktır. Oğleden sonra yoklama. yapı-

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 Urası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağı
daki plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

Proeramın ıeri kalmasına o dere- Uzerine durdurulan buma, amerikan 
ce imıil o~muşl.ardır ki bir sene ev. bezi ve pazen satışlarına btr kaç gü. 
v~ k.Aıf• g:elebHecek bir yardım ne kadar yerli nııallarda. başlanacak
bugiin kifayetsiz hale düşmüştür. tır. Devlet müesseBe1erl ve resmt te-

Bu atkk grupunun kafasına 'ekkUl memurlanna, daire A.mirleri 
hılkim olan f~ir; müdafaa ha- ta.edikile, ailelerin nUfll'Su dikkate a
linde kalan bir milletin taarruz ha_ lınmadan en fazla lıO metre pamuklu 
!indeki millete karşı kuvvetli ve mensucat verilecektir. Bu teşekkW
mi.isait bir mevkide bulundukları- ler haricindeki halka, yine ayni mlk 
dır. Avrttpanın bütün hür millet. tarda. verilecek ve ıatı~a bugiin
lerıte beraber İngiltere de bu öl- !erde b&flanacaktır. 

Bundan başka, evlenecek çi!tlerln düröcü hatayı yapmış ve bu yüz
den ölüm tehlikesilc karşılaşmış- cihaz vee(IJ.r hazırhklarına yardım ı
lardır. 

1 
çin 50 metre pamuklu mensucat, di-

Şimdi belJt oluyor ki müdafaa fer taraftan, yeni çocuğu olan veya 
sistemini aşılmaz bir şekle koy., ölüeü bulunan lç~n, belediye ta.sdikl
mak hayalı, demokrasi ile idare le 15 er metre, yıne pamuklu men.su. 
edilen memleketlerin hepsinin ba- ' cat verilecektir. 
slretini bağlamıştır. İngiliz, Fran- -------------
sıı ve Amerikan halkının gözü yeni neşriqat : 

Patolojik l'ınatomi ders 
kitabı cilt 1 - G. Roussy

Roger Lerouks -

önünde !l:U manzara vardı: Garp 
cephesinde tel mAniatara ve maki
nelltüfeklere karşı hücuma sev. 
kf'dHen ve müdafaa ~dperleri önün
de orak gibi b)(ilen piyade kuv-
vetleri... Bu clüşüncen;n scvklle- CH. Oberling 
dir ki l"ransızlar MaJino hattını. Çeviren: Dr. Besim Turhan 
;\"ş.pmışlar ve artık ondan ~nra is-ı Patolojik anatomi kitabının birin
tili teh1ikeslnden kurtulduklarını ci cildi hUcre metabolizmuı ve hüc
sanmıslardır. re arası maddeleri bozukluklarından 

Halbuki müdafaa maksadlle ya- devran bozukluklarından (kan v~ 
ratılan engellerin aşılmaz b:r şe. lenf devranı), umumi ve hueust il
kil alabileceği haya'!, Almanları tihap proseeüslerinden (iltihabın a· 
bir dakika bile şaş1rtmam1ştır. Ge- nalitik ve sentetik incelenmesi), ten
çirdikler) hezimetin acı!'lle şu nok- to • hemopoistik organların (dalak, 
tayı pek canlı blr .!ilekilde hatırla- lenf ukde~ı. kemik iliği, timüs, ane
mışlardır ki harbe niıhayet veren miler, ıösemiler), vaskUler örgülerin 
amn, üç bucuk sene devam eden (bu aı-ada andokardın). kemik ör
ve beraberlik manzaraı:ıı gösteren gilterinln, adale örgülerinin, seröz 
siper ve müdafaa harbi değildi, bu zarların (plevra, perikard, ptriton, 
ti( buçuk seneden sonra müttefik menenjlerin>~ sOendrik hücreli ör
kuvvetlerin tanklara ve üstün bir tülerin (barsak, mide, karaciğer dı
hava kuvvetine dayanarak taarru. şı ıatra yolları, teneffüs yollarınm), 
za geçmeler~ ve Alman hatlarını ~raJpigtıl örgtllerinin (ağ'ız, farenks, 
yarmalarıydı. Daha Httıer'in adı derinin) iptidai ve iltthabt ha.stalık

duyulmazdan çok zaman evvel Al- larından bahsetmekte ve bunlar hak 
man ordusu hez;meUnin sebepleri. kında talebeye ve prali~lyen dok
ni araştırmaia koyulmu~lardı. Al- torlar& kl!l derecede genel malOmat 
mantarın hu harpte ortaya koy- verllme>ktedir. 
dukları a~er deha, !hayal mahsu· Maarlt Vekilliğince neşredilen ve 
lü de&:ildir, geÇen harbin dersle- Maarif lfatbaasında temiz bir şekil
rlnden istifade etmek sureUle bu- de ba~tlan 584 sayfa tutan bu eser 
na varılmıştır. Maarif Vekilliği yayınevlerinde ve 

Wolller Llppmaruı bütün kitapçılarda saWrnaktadır. 

(Arkasr <Jelecet) Fiyatı: 385 kuruştur. 

ıamaz. 

9 - 18 ,.-t pazartesinden 19 
~bat perşembe gününe kadar piya
de, oto, hava, demiryol. 

10 - 20 cuma g\lnU general, kur

maylar. 

11 - 21 şubat cumartesinden 25 
fUbata kadar topçu, öiçme, ışıldak, 

sUvarl, nakliye, istihkA.nı. 

12 - 26 ,,..bat per,embeden 8 mar 
ta kadar: Levazlm, muhabere, deniz, 
jandarma. 

13 - ( mart çarşambadan 7 mart 
cumartesi gUnü.ne kadar, lM!sap ve 
muan1ete memurları, dtş tabibi, vele· 
riner, sana.yit harp. 

14. - 9 mart pazartesi gilnUnden 
12 mart perşembe .gUnUne kadar ta· 
bip, eczacı, kimya-ger, harita, adU 
mU.,avirler. 

ıs - 13 mart cuma ~nUnden 14 
)Ylart cumartesi gUnUne kadar Esna
fat: Demirci, makinist, maraMgoz, 
saraç, imam, möhendiS, kamacı, as
keri muallim. * Eminönü Yerli As. şubesinden: 
Lv. Tğm. Alt oğlu Ibrahim (5250~), 

Top Tğm. T.-·flk oğlU Ahmet Ke
mal (36063). P. Astgm. MazlQm oğlu 
Mehmet Şakir (31747). P. Astgm. 
SWeyman oğlu Alımet Cenap (13386) 
P. Astğm. Ahmet oğlu Hakkı (t8084) 
Tbb. Yzb. C. •etrak oğlu Arrnana.k 300 
(333 - 71). Deniz güverte Yzb. Meh
metoğlu Mehmet Cemit (10-il) Bu 
subaylar hüviyet cüzdanl&.rıile birlik
te acele fUbeye gekneleri ilan olunur. 

* Beşiktaş Askerlik şubesinden: 
Yedek Top teğmeni Kenan Abdi 
(30765) in acele olarak şubemize 
müracaat etmesi ilAn olunur· 

72 yaşında bir 
koyun hırsızı 

4 adet 1,900 liralık 4,000 Ura 
.. > 500 > 2,000 > 

100 adet 60 liralık 5,- lira 

' > 250 » 1,000 » 120 > 40 • 
UM) • 160 » 20 • 3,280 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a~a
tı dll.fmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 ha.zlr&n, 11 eylQl, 
11 BirincikA.nunda çekilecektir. 

İSTANBUL BELEDİYESİ 

Dram kısmi Tepeba1:1nda 
Bugün gündüz 16,30 da 

TUrk Tiyatro Tarihi ?.iatlnelet i 

Bu akşam 20,30 da 
RÜZGAR ESİNCE 

Pek Yakında: P A R A 

Halkevlerinin 
yıl dönümü 

Kadıköy Halke\'lndcn: 
Halkevleri kuruluşunun onuncu yıl 

dönUmUne ra.-;tııyan. 22.2.942 pazRr 
gUnti evlm?z hediyeli bir sokak ko
,şuau tertip etmiştir. 

Koşu, halkevi binası önünden ba,ş 

lıyacak, Moda çayırı, Kadıköy is
kelesi, Altıyolağzı, Fenerbahc:;:e sta
dı \'e yine Altıyolağzı yolu ile hal
kevi önUndc bitecektir. 

Müsabaka tem 5aa.t 11 de ba.!}i.ıya
cak ve birinci, ikinci, UçüncUye kıy· 
metli spor levazımatı, onuncuya ka
dar da madalya hediye edilecektir. 
ı,urak edeceklerin 20.2.94.2 cuma 

akşamına kadar evimiz idaresine mU 
racaat etmeleri JAzınıdır. 

Abone ücreti 
Tllrklye dahlllatle: 

ŞEllİC TİYATROSU 

Komedi kısmı İstiklAl caQ. 
Gündüz saat 14. te 

ÇOCUK OYUNU 

Ju akşam 20,30 da 
,ıRALllt ODALAR 

M'CZİK SESİ 
Radyo Atölyesi 

Son derece itin&h radyo tamiri 
Radyonuza yerinde bakılır ve 

zamanında verillr. 
Po~te kutusu S68 e müracaaL 

VAT AN GAZETESİ 

Başl:ılt 

l lııd~ 
ı .a • 
l hci • 
' imi. • 

BORSA 

?St 
Sot 
4M 

ıs• 

" 

Senelik 6 ayltk a aylık 
Haydar adında 72 yaşında bir ltAIO 750 too 

ıhtiyar geçenİerde, Kurtuluşta Per Hariç memleketıe.r•e: 

A:rlıl< 
lH K. 

1 
100 
100 

13 ŞUBAT 1942 
Sterlin 
Dolar 

5,20 
129 

12,84 
30,77 

vız sokağında ~l numafada otu. 
ran Elenin:n kapısını kırmak su- Senelik 6 ayhk 8 ayhk Aylık ıoa 

Pczeta 
İsveç Kronu 

retile içeri girmiş, bahçede bulu- 2700 uıo 800 K. yoktv ============== 
nan 3 le.oyunu çalmıştır. ---------------...:. SabJbl ve netrlyat müdılıU 

ihtiyar bunları kesip kasaplara Gazeteye gönderilen evralıı: de.re Ahmet Emin YALMAN 
satarken yakalarunış, Adliyeye ve· edilııln edllme1ln iade olunmaı. ZJ- Vatan N04rtyat Türk Ltd. şu. 
rllml§t.ir. yaadan ıneo'..Uyet kabul e<!llmez. Vatan malbauı 

' 

1 

14 - ! - 9iZ 

Mağazanız, atelyenız, imalathane ve 
fabrikanız için muhtaç olduğunuz, sınai 
tamirat, montaj, işletme gibi işlerinizi 
ve her nevi otomobil yedek parçalarını 

Artık: 

SAGLAM, UCUZ ve ÇABUK 
Yaptırabileceksiniz. 

bu iş için kuruldu 
Adreı: t\lercan Yokuşu Unh·er~Jte kapı,ı k~ı-.ında. 

!'\o. 30 Kahra.man. Barbaros 

Devlet Demiryolları İlanları 
?wtuhammen bedeli 10250 lira olan muhtelit 8 kalem NBEU suplon 

teller 1,4.1942 çarşamba gUnU saat 1:5,30 da kapalı zart usulü ile 
Ankarada idare binasında toplanan Merkez 9 uncu .komisyonca satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek i tiyenlerin 768,75 liralık muvakkat teminat ne kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 11,30 za. kadat 
adı geçen komiAyon şetıigine verm<"Jeri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank~rada malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşada tesellüm ve sevk ı;;etliğinden ten1in olunur. (2192) 

* l'\fuhammen bedeli 60000 (altmış bin) lira olan 400.000 deı;imf'.'tre 

murabbaı yeşil ve 200.000 dE'Simetre murabbaı kahve rengi döşemelik 
keçi deriAI 2.3.9'12 pazarte.-;i gtinli ı:ıaat 1:3,30 da kapalı zarf usulile An
karada idare binasında toplanan : .. ı:erkez 9 uncu komi.:::yonca satın ah-
nacaktır. · 

Bu işe girmek i!!!tiyenlerin 42:SO liralık n1uvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gtin saat 14,30 a ka
dar adı geçen komisyon reisliğ"ine vermeleri llizımdır. 

Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankaıa ve Haydarpa.7a ,·eznelerin 
den temin olunur. (2557) 

Bastırılacak b?r m; yon a:Jet "A,, fişi ila·- ı 

Toprak mahsulleri Ofisi lstanbu~ 
Şubesinden: 

KAğıdı tarafımızdan Yerilmek suretiJe açık pazarlıkla bir milyon a
det cA> fişi bastırılacaktır. 

Şartnamesi Ucretsiz olarak şubemizin levazım servislnden verilmek
tedir. 

Pazarlık 17 şubat 1942 ealı günü saat 14 de şubemizde yapılacak
tır. 

Isteklilerln Sirkecide Liman hanında dördüncU kattaki dairemize 
müracaaUarı rica olunur. (22:55) 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Blçlll tuarnl beupları 1942 lkl'amlJ• pllaı 

KEŞIDELER: 2 ~ubat, 4 Mayıs, s Ağu!toı 
2 D<Jnclf"frln tarihlerinde )·apıhr 

19.U IKRAMn'u.ERı 

ı adet 2000 liralık = 2000.- lıra •o 
3 • 1000 > = 3000,- > • 
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