
İstanbulda ekmeğin karne 
ile sabşına ancak ay 

sonunda baılanacak 
l 

Kaloriferli apartımanların 

kiralarının yükseltilmesi 
isteği kabul edilmedi 

) 
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10 milyon 
kişilik 

bir ordu 
B. Roosevelt ve Cburchill 
!U'aıında büyük bir ordu· 

nun te§kili kararlatb 

Nevyork 3 (A.A.) - Vaşington• 
dan New Y ork Post gazetesine ge· 
len bir telgrafa göre Roosevetle 
Churchil: arasında Asyada. Afrika
da ve Avrupada çarpışmak üzere 
ağlebi ihtimal on milyon ki§ililt bir 
orc!u teşkili kararlaştırılmıştır. Tel• 
grafta deniliyor ki: 

cRusy~ gerek. Japonya, gerek Al
nıaııyaya karşı yapılan harpte Birle
şik Amerika ve Büyük Britanya ile 
bizzarur ortaktır, fakat şimdilik Ja
ponlara karşı bir Rus yardımı bekle
nemez. Rus-y~. tekmil kuvvetini Al
nıanyaya karşı sarfettiği gayretler 
Üzerinde teksife devam edecektir. 
Meğe:- ki Japonya Ruslara Sibiryada 
hücum etsin veya Pasifikte bir Sov• 
:vet hücumunu tahrik eylesin. » 

Bardi~ süngü 
hücum ile 

ele geçirildi 

Yurdda kara kış 
Şehrimizin bazı yerlerinde karın kalınlığı 
bir metreyi buldu, tramva.vlar işliyemedi 

Ankarada kar bir metreyi aştı, civar kazalarda 
ölenler olduğu haber veriliyor 

tstanbuldan iki karlı ~anzara: Biri Beyoğlunda, öteki Köprü üstiinde 

Bayram arifesindenberi fasılasız 
yağan kat, evvelki gece tipiye dön
müş, dün öğleye kadar ayni şiddet
te devam etmiştir. Tipi, öğleden 

sonra hafiffer gibi olmuştur. Evvel
ki günler, ya'.i'mış olan karlar, don
muş ve ortadan kaldırılmamış oldu-

kalınlığında bir kar tabakasile 
örtülmüş ve münakalat felce uğra
mıştır. Şehir civaTmda bazı çukur 
yerlerde kar bir metreyi bulmuştur. 

Tramvaylar işliyemedi 

• 
BU S.A.BABB'.I TELGB.A.PLAB 

GI . . wavel 
Uzak Şark'ta 
başkuman

dan oldu 
Malezya, Felemenk 
Hindistam ve Filipin 
adalarındaki harekatı 

idare edecek 

Londra 4 (A.A.) - B. B. C.: 
Mihvere karşı harbeden 26 millet 
arasında bir paktııı:ı imza edilmesin· 
denberi 24 saat geçmeden Uzak 
Şarkta bir yüksek müttefikler ku
mandanlığı ihdas edilmiş, bu ku· 
mandan lığa general W aıvell getiril· 
miştir. Amerika hava kuvvetleri ku
mandan mı.avini general Brett mu
avin, Malezyadaki İngiliz kuvvetle· 
ri kumandanı general Povnel kur· 
may reisi olmuştur. Bu havalideki 
deniz kuvvetleri Amerikalı amiral 
Hartt'ın kuma.:ıdası altına verilmiş
tir. 

Çin kuvvetleri başkumandanı ge
neral Şang Kay Şek, Tayland da 
dahil olmak üzere, bu havalid-eki 
kuvvetlerin yüksek kumandanı ol· 
muştur. 

ltalya'da 
sıkıntılı 

günlere 
hazırlık 

B. Mussolini İtalyanların 
maneviyatını yükseltmek 

için propaganda 
seferi açtı 

Sovy.etlerin 
ileri hareketi 
Mojaisk'ın kıskaç içine 
alınmasına çalışılıyor 

General \Vavell, B. Roosevelf in Londra 4 - (A.A.) - CB.B.C.) Ge-
Burada 5000 den fazla 

Alman ve İtalyan 
esir alındı 

Tramvay seferlerinin yapılama
ması, halkı büyük müşkülata düşür
müştür. Dün sabah erkenden Şişli 
deposundan bir iki araba hareket 

ettirilmiş i~ de saat sekizden itiba
ren Şişli hattında ve biraz sonra da 
diğer hatlarda tramvay seferlerinin 
durdurulmasına mecl:-·--:vet hasıl 
olmuştur. Tramvaylar, fazla i:lon ol
duğundan, raylat da karlara gömü· 
lüp mr..kaslar açılamadığından bütün 
ı::iin Köprünün üzerinden geçememiş
lerdir. 

(Devamı ıaliife 4, sütun 1 de) 

ğu için caddeler, yeniden yağanla?' 

da kahhnca, 25 30 santim 

Memur maaşları 
bir miktar arttırılacak 

teklifi üzerine tayin edilmiştir. Bu ce yarası Moskova'da neşredilen Sov
haber Londrada bilhassa memnunİ· yet tebliği Sovrct kuvvelolcrlnln ileri============================================ yet uyandırmıştır. Kumanda ede- leylşlerine devnm ettiklerini bildiriyor. 

Kahire 3 (A.A.) - Orta Şark İngi
liz \!mumi kararg~hmın cumartesi 1 
tebliği : 

I / 2 sonkii.nun gecesi cenubi Afrika 
fümeı1leri Brırdla şehrini ıru~atan ve ! 
kuvvetle müdafaa edilmekte olan j 
mevkileri süngü hücumu lle ele ge
~irmlslerdir. Bu şiddetli hücumu ya
pan birlikler cenubi Afrika inzibat 
kuvvetleri lle cenubi Afrika hafif pi
yade alayı idi. 
Serbe~ bırakılan 150 harp esirinden 

:naada 5000 den fazla İtalyan ve Al
man c~ırı sayılmıştır. Bunlar ara
sında Almanların Afrika hücum gru
pu kurmny subayı General Schmidt 
vardır. 

Elimize geçen malzemenin miktan 
henfö: maliım olmnmakla beraber ile
ri harekatım!:r.ın sürati dolayıslle düş
man fazla tahribat yapamamıştır. 
Bütün bu harekat esnasında verdl
~imiz in flnca t elefat 60 ölüdür. ya
ralı miktarı 300. Düşmandan alınan 
esirlerin miktarı henüz tesblt edil-

Reisicümhura 
Almanyadan 

gelen hediyeler 

Ankara 3 (A.A.) - Haber 
aldığımıza göre Reisicümhuru
muzun Almanya büyük elçis: 
Von Papen'i 22 ilkkinunda ka· 
bu1lerinde büyük elçi ker_:lilerine 
Almanya Hariciye Nazm Von 
Ribbentrop tarafından ihda edi
len Goethe'nin 1 3 7 ciltten mü· 
rekkep ve pek güzel bir şekl1de 
ciltlenmiş külli asarını, Prusya 
akademisi tarafından gönderilen 
akademi tarihini, Berlin Şark 
müzeı.i müdürü profesör Farrey 
tarafından ibda edilen, bundan 
takriben 40 sene önce Afyonka
rahisat civarında bulunmuıt bir 
Rumeın lahdine ait bir l:ieykeli 
ve Boğazköy hafriyatına ait 

n- I neşriyat ile Türk • Alman mu· 
- ~ l1M\. a ı; e .. 1 ahedesine ait bir eseri takdim 

Yeni harp edebiyatından 
nümuneler 

eylemiştir. 
Bı... nezaket nişanesinden çok 

mütehassis olan Reisicümhunı
muz alakadarlara te~kküt ve 

Almanlar çekiliyor, Sovyetler tahassüs!erini bildirmeye Berlin 
ilerliyor ve hergünkü tebliğlerinde ı b~yük elçimiz Hüsrev Geredeyi 
vüz. iki yiiz. üç yüz köyü ve birkaç bılhassa memur buyurmuşlardır. 

ıehri geri aldıklarını ?nlduiyorlar. L~----·--------·•r 
Sovyetler geçen yaz gerilerken, 

tebliğlerinde. hu köyle,.; ve şehirleri 
bıraktıklarından babsetmedilderi ve 
sadece «Bütün cephelerde harp de
vam edivor» dedikle'!'İ için. ,imdi 
Rus efkarında hoş, fabl ayni za· 
manda garip bir sürpriz olmuştur. 

Simdi ise, Alman tebliğlerinde yer 
ve -mahal ismi yok. 

Bu sabah yine 
kar başladı 

Sabahleyin yalnız Şişli • 
Tünel hatbnda tramvay 

işliyordu Bu kar ıbklı MI tebliğlerin ya· 
ıılma şeklinde, şimdiden sonra, bel-

ki sarahatl tercih ettirecektir. Dün ak..,.m duran kar bu aabab 
•Jt.Jt. ,,_ 

I R · H"tl saat sekizdeın itibaren yeniden yağ-
Almanya Dev et lteışı d 1 erD?_r• mağa baglamıştır. Şehirde henüz 

dulara yılbaşı buyru usun a 11 
Uf• tramvay eeferleri temin edilememiş

manı yok ederek Avrupayı kurtar;-: ' tir. Bu sabah yalnız Şişli • Tünel 
cağ:ıZ» diyor. Sovyetler Devlet Reısı h.atb işliyordu. Termometre sıfırın 
Ka1inin, yılbaşı nutkunda: «Al~an- altında beş derecedir. 
yayı ezerek Avrupayı kvrtaracagu:• ----

diyor. Malta'ya ve Trablus'a 
Hiçbir harpte, düşüııc.e ve gÖfÜ4· ha va akınları 

Iu bu derece taban tabana zıt ol-
mamı,b. Bu gidiııle, kur tanlmak İs· Loaıdra 4 ( A. A.) - B. B. C.: 
tenen Avru?a yok olacak, Dün g.ece Maltaya düşman hıwa 

·~~ alr.ın: olmuştur. 2 düşman tayyaresi 

Memurlara 3 maaş nisbetinde 
avans verileceği doğru değil 

Ankara 3 (Telefonla) - Me- vermek suretile geçici ve memurlara 
murlara 3 maaş nishetinde avans katiyen faydası dokunmıyacak mu• 
verileceğ_ ve bu a.vansm da durum vakkat bir tedbire başvurmak şekli 
düzeldikten sonra 1 O sene müddetle mevcut değildir. 
taksite bağlanacağı hakkında bir ta- Maliye Vekaleti bilakis bugünkü 
kım haberler yazılmıştır. Bu hususta durum geçinceye kadar memurlara 
Maliye Vekaleti nezdinde yaptığı- daimi faydası dokunacak bir tahsi
mız tahkikat bu şayianın asılsız ol- satı bütçeye koymak için çareler 
duğunu ortaya koymuştur. aramaktadıt. Bu işi tedkik için ça-

Bildirlldiğine göre Maliye Veka· lışan komisyon bazı vergilerin indi
leti, bugünkü hayat pahalılığı. karşı- rilmesi imkilımnı da düşünmektedir. 
sında memurların müşkül vaziyete Maamafih fazla vakıt geçirilmeden 
düşmemeleri için ne gibi tedbirler hatta şubat ~ zarfında memurlara 
alınması lazım geldiğini tedkik et• hiç olmazsa yüzde on veya 1 S ara• 
mekte ise de alınacak tedbirler ara• sında bir maaş fazlalığı temin ede
sında böyle 3 maaş tutarında avans cek bir hal tekli aranmaktadır. 

Kaloriferli apartımanlarm 
kiralan yükselmiyecek 

Koordinasyon heyeti, a~artıman sahiplerinin 
isteklerini kabul etmedi 

Ankara 3 (Telefonla) - Milli korunma kanununun otuzuncu 
maddesi, kömür fiatleri arttığı takdirde kaloriferli aparbman kiralan• 
nıın da artacağına dairdir. Bunu ele alan mal sahipleri maden kömürü· 
nün bir miktar artmasmdan cesaretknerek resmi makamlara müracaat 
etmi§leı· ve apartımanlarına aid dairel..:rin kiralarını artırmak istemişler
dir. Koordinasyon heyeti bu isteği tedkik etmiş. fakat yerinde bulma-
mıştır. 

Koordinasyon heyetinin aldığı karata göre, kömü~ fiatleri aparb• 
m81l daire kiralannı arttıracak derecede yükselmemiıtti. Hükumet, ha
yat pah.ahlığım daima yakından takib ettiğ~ için. kendisine müracaat 
edilmeden de, her türlü fiat yükseliıt veya inişlerini halka ilan edecek 
vuziyettedir. 

İngiltere kralı ile B. 
Kalinin arasında yeni 

Paris gazeteleri mare§al 
Petain'in nutkunu Bir İngiliz tebliği, fngiliz «külli muhnkkak surette, bir üçüncüsü 

kuvvetlerinin Saravak'ı ~h~ireye muhtemel olarak iz:ıha edil:ni~ •. i~ sene telgrafları tenkid ediyorlar 
muvaffak old.u~larmı» hildmyo:· tav -are d.e ?asara ugratılmış.ır. Sıvı) Londra 4 (A.A.) - B. B. C.: Londra 4 {A.A.) - B. B. C.: 
Bir Japon teb'ığı «Japon askerlerı- halk emlakıne bazı zararlar olmuş.. , . ..,. 
• s k' • aı· ffak t tur J Yeni sene münasebetile lngiltere Asociated Pressin haber verdıgme nm arava ı ••sı e muva o -, . 

dakJannrn yazıyor. , Perşe~be a~şam~ Tra?lus lin~anı- k~alı ile Sovyet d~vlet reisi B. Kali~ l göre, A~man kontro~u altında bulu-
Harp edebiyatmın en ganp nü- na ve S . · .! korfezındekı gemılere nın arasında tebrtk telgrafları teatı ınan Parıs gazetelen mareşal Pe

rniinesi ... İki taraf 0iç~ ~~ muv~ff;ı. ! taarru:.. edil~iştir. 800 tonluk bi~ edilmiştir. Her iki telgrafta B., tain'in yılba~ı nutkunu tenkid etme
lnyet olnn şey. kı~m ıçı~ hezunet vapura tam ısabet olmuştur. Bu ha Ed n'in Moskova ziyareti ehemmi- ğe başlamışlardır. Gazeteler evvela 

ceğ'. mıntaka kati surette bil- Rsulann MojaLc;k't.cki kuvveUt Alınan 
d. ·ı kl b b M ı mev:::!lerini s::mnak hareketi gelişiyor. 

ırı meır.e e era er, a ezya, So t •··t 1 M _,_ • '>30 kllo-
F 1 k H . d' F·ı· . d . vye ıu a an O=OVa nın ~ 

l 1. 1. . 1 d me .. ., ş n,_ ı r ..,,, e emen m ıstanı ve ı ıpın a a- ı t- lı ,..1. ga b'"'ndc Rizeven'in 
a:-ının, ~enera ın mesu ıyeti a tı~ a pek yakınına gelm.L~ir. cenubu gar-
bulundugu anlaşılıyor. Bu tayın bisinde Kaloga ve Maloyııreslavek'den 
misli göriilmemiş derecede büyük ötelere g~nılştir. Bu suretle şimal 
b::- sahayı kaplıyor. Geçen harpte ve cenuptan kıskaç h:ırckeLi devam 
mareşal Foch'un yüklendiği mesuli· efüyor 
yet, general Wavell'in mesultyeti M!lloynrezle.ve~ 36 saat süren ~ 
yanında çocuk oyuncağı kalır. kak muhareb~lcrmden sonra zaptedıl

Malezya' da 
vaziyet 

Japonların cenubi 
Perak'a asker çıkarmak 
teşebbüsü netice vermedi 

Londra 4 (A.A.) - B. B. C.: 
Malezyadan dün yeni bir haber gel
memiştir. Sou tebliğ, Perak kesimin• 
de 3 Japon taarruzunun tardedildi· 
ğini, dü11manm 400 - 500 kişi kay. 
bettiğini bildiriyordu. Japonlar Ku
a.ıtan' da bir miktar ilerlemişler, şeh
rin varuşlarına girmişlerdir. Şimdi 
tayare meydanını zaptetmeğe çah
şıyorlar. 

mlştir. 25 bırlnclt.ftnunden bert yal
nız bu bölgede Almanlar 3,000 znyl:ıt 
vermişler, 50 Alman tankı ele geçlrll
ıi)lştlr. 
Kınm'da birçok malzeme ele geçl

r11nılştlr. Kerç'te alınan t;analm ara
sında 3 ,000 tüfek, 48 top, 50 ağır ma
kineli tüfek vardır. Feodosyn'd'l.kl 
muharebelerde 2.000 den fazla Alman 
ve Rumen ölmfü:;tür 

P :.-avda gazetes i şimdi en mühim 
işin düsınanın nefes almasına mey
dan b:rakm:ımak olduğunu yazıyor ve· 
aEn son nnzl ncf""ri hududdan dısan 
atılıncayn kadar clfü•manı geri itmeli-
yiz. diy_or_. __ _ 

Filipin erde 
Japonlar en cenubtaki 
Sulu adalarına asker 

çıkardılar 

Japonların Cenubi Perak'a asker v=:by 4 (A.A.) O. F. l.ı 
k k t bh .. ·· k l tr B Alınaı."l son haberlere göre Japon· 

çı arma eşe .~s~. ırı mış · a- lar, Filıpin adalarının en cenubunda 
taryalaı asker yuldu 4 mavna hatır• 1 ve Mindanao ile Botneo adası ara
mışlar, küçük bir vapuru ateşe ver• sında bulunan Sulu adalarına asker 
r ·;terdir çıkarmışlardır. 

- Bütün kabahat belediyedeL 
- Kaldırımlan temlzlemedl diye mi? ... 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlln S (A.A.) - Alman ordulal"l 

lı&şklımandnnlığuıın tebliği: 

Doğu ccphes!nln §lmal ve cenup 
kesimlerinde mevzıt e'henunlyctte ha
reketler olmuştur. 

Cephenin orta. keslmlnde mii.dafa.a. 
muharebeleri şiddetli blr so~ altın
da devam etmektedir. Düşmanın bir 
çok teşebbüsleri kıtalanmızın çetin 
müdafaası karşısında akamete uıtra
mıştır. 

Almnn bomba. ve avcı tayyareleri 
tara muharebelerine karışnı.şlar ve 
yere sürünürcesine alçaktan uçarak 
yaptıkları hareketlerle Sovyet toplu· 
Juklannı blrQOk nok1nlarda d.11.tıtmlf· 
brdır. 

Moskova üzerine yapılan gece tanl'
tuzlannda bir şlmendlfer istasyonuna •e depolara tam tsabetler olmuştur. 

Şimali Afrikada. düşman, Alman ve 
İtalyan kıtnlannın haftalarca. devam 
eden kahramanca mukavemetinden 
110nm Bardlayı ~al etıml.ştır. Age· 
dabya çevresinde flddetll ke§lf faall
yetıerl olmuştur. Havn. kuvvetlerhnlz 
dliıı.mnnm kamyon kollarını da~ıtmı§
tır. 

Malta adasında. düşman tayyare 
meydanlarına knrfl hava akınları ya.
pılmıştır. 

Sovyet tebl\ği 
Moskova 3 <A.A.) - Dün gEccki 

6ovyet tebliği· 2 sonkfmun ta.rlhinde 
l""Jtalanmız cephenin birçok keslmlc
rinde ileri hareketlerine devnm etmlş
Jer ve düşmanın yeni müdafaa mev
zilerini tahkim etmek t~büsüne 
muvaffakıyetle mAnl olmuşlardır. 
Kıtalanmız, yeniden birçok nokta

lan ve bu meyanda mühim bir §ehli 
lşgo.l etmişlerdir. 31 llkk!i.nunde dil
türülmüş Olan düşman tayyarelerinin 
adedi evvelce bildirildiği veçhlle 12 ol
mayıp 31 dlr. 

ı Sonktinunda d~ın 28 tayya
resi düşürillmüşttlr. Blz1l?j zayiatımız 
1 tayyareden ibarettir. 

Moskon 3 (A.A.) - Bu ml:ıahld 
Bovyct tebliği; Rus Jntalannın bütün 
cephelerde muharebeye devam etUği
nı bildiriyor. 

Birmanya'da 
çarpışmalar 

İlk mühim çarpışma oldu, 
vaziyet değiıınedi 

Rangoon 3 f A.A.) - Perşembe gün
kü İngiliz tebliğinde Blrmanya ara
Eislndc Jnpon kıtaıım ile ilk mühim 
farpışmaya glrlşllmlş olduğu bildiril
mektedir. Yapılan hnrekat Blnnan
yı>Jıın cenup müntcr..nsında blr nokta 
olan Vlctorla.'nın şimalinde cereyan 
etmiştir. Tebliğ ufak bir Jo.pan müf
rezesinin Mergul bölgesinde Bokpyn'e 
girmiş olduklanm bildirmektedir 

Çıne karşı 

umumi taarruz 
hazırlığı mı 

Japonların yakinda 
harekete geçeceklerin· 

den bahsediliyor 

Bardia ve Manili 
şehirleri sukut etti 

Ruslar da Maloyaroslaveç şehrini 
geri aldıklarını bildiriyorlar Çuo.ıkinı S (A.A.) - Çin askeı1 söz

cfııstl Japonlann ratııida Çine ta.rşı 
umumt bir taarruza. geçeceklerini bll
dlrm.lştit. Bu zat Çlnlllertn taarruz-
dan memnun olaca~. zira böylelik- Sark cephesinde: burada tutunmaktadır. Londradan 
le Japon lntala.rının dağılmak rorun- Ruslar, hususi bir tebliğle Malo· gelen haberlere göre, hava prtları-
da ka.Jacağını söylemiş ve şöyle devam yaroalaveç ıehrini geri aldıklarını nın fenalığı, bu bölgede harp faali· 
etm.l§tlr: bildirdiler. Moskova cephesinde, yetini sekteye uğratmaktadır. 

tOerçl her 1kl taraf alır kayıplar ıon günlerde 'V'Uku bulan Rue ilerle· Puifik cepheııindeı 
verecektir. Fakat Ja.p0nynda Çlnden yiılerinden eonrn bu tehrin geri alın• Japon kuvvetleri, çetin ve kanlı 
daha azb ~~nrdş ır~~AJapod~• Hllon- man bekleniyordu. Maloyaroılaveç, muhar.cbelerden sonra dün aabah 
nanın ao §eııu an.....:ye Oı;&u er- . b F ı dal l~lerse de onla.n yenecetımıze Moslı:~vaaın 15.0 k~lornet:e ce."~ .u saat dokuzda i ipin a arının 
ernlnlz. Bu hücumda Japanlar 100 gar.bfsındc vo ıımdı Ruı ılerleyışınm merkezi olan Manil& ıehrine girmiı· 
bin asker kullandıklan halde iyi blr baılıca hedefini tc;ltil ettiği zanne- lerdir. Şehri müdafaa etmiı olan 
ne!Joe al~lardır. Japon hücu- dilen Mojaisk'in cenup doğusunda Amerikan kuvvetleri daha ıimale 
munun b~ıca. hedefi Çin ordulannın bulunuyor. çekilmiıler, Cavite deniz üssünü de 
bafka yerlere naltledllmeelnl önlemek- Ruslar, cephenin di~r birçok ke- boşaltmıılardır. Maamafih Manili 
tlr. Fakat Japonlar bu hedeflerine 9İmlerinde, ilerleyi§lerine devam et- limanına hakim olan müat.ahkem bir 
erişememiştir. 1942 yılında Mihvere tiklerini bildiriyorlarsa da mühim ada, hala Amerikalılann elinde bu
karşı harp belld sona emU.yecektir. bir isim zikre.tmediklerine göre, geri lunduğu cihetle, Japonlar, buradaki 
IAldn Japon donanmasının ortadan :ılınan yerlerin bir takım köy ve kü- istihkamlan da zaptetmedikçe Ma· 
knldınlacağı ümidindeyim.• çük kasabalardan ibaret bulunduğu nili\ limanından istifado edemiye-

Japonlar 15,000 zayiat tahmin edilebilir. ceklerdir. 
Libya cephesinde: Manila'nın zaptı, Pasifik hareka· 

vermiıler lngilizler, uzun bir muhasaradan tında Japonlar için büyük bir avan· 
Çongkin.( 3 <A.A.) - Japonl&r Şan- aonra Bardia'yı zaptetmiılerdir. taj teıkil eder. Zira Japonlar bura• 

se clvanndakl muharebede ölü .e ya- Ş..?hrin sukutuna karadan, denizden dan serbcs kalan kuvıvetlerini, Ma· 
rıı.Jı olarak 15,000 Jr.l§I kaybetmlştir. ve havadan aşır bombardımanlar te• laya ve Binnaınyada kulJanarak taz• 
Çfn kuvvetleri birdenbire birçok 1.sU- kaddüm etmi~. müteakiben hücuma yiklerini arttırabileceklerdir. 
kametten Japonlara hüctun ederek geçen Cenubi Afrika kuvvetleri, Çin kuvvetleri general Wavell'in 
düşmanı şaşlnnlı~a ve bozguna uğ- ıebre girmişlerdir. İngiliz kaynakla· kumanclaaında Birmanyanın müda· 
ratmııtır. ,. B d" • ··d f · f fi'l · • ak b l ı d . rına gore, ar ıa yı mu a aa etmıı aasına ı en ıttir e a§ amı§ ar ır. 

Bu sabah ne,,rcdilen Çin fevkalAde ol:u 5000 mevcudlu mihver gami• Çin kuvvetlerinin bu yardımı, bü· 
teblle"i çok §iddetu bir imha muh&- ,_ ,_ l d"" ·· k k h h 

be ini d tu~inl blldlri zonu, .. ıımen ma..tu UfIDUf, ıı- yük bir ıymet ve e emmiyeti aiz-
re s n evam e t> yor. d • d"I • . d. ç· d b Udah L.-1 Ayni tei>IIR'e göre Japon kuvvetlerine men e esır e ı mıftir. ır. ın or uwnwı u m' a11e .. , 
mensup bir kıta. 'ı IOllkAnun gecesi Bingazinin 150 kilometre cenubu• Japonların adetçe üstünlüğünü ber
Şantsenln dolu kapısına.. ya~ na düıen Agedabia mıntak.uında, taraf edebilir ve Malaya yenmada· 
da Çin ağır mıı.ltlneli tüfetlerlnfn ate- vazjyette esaılı bir değipklik yoktur. 11ndaki Japon tazyjkini hafiflotebi· 
ft altında tamamUe mahvolmuştur. General Rommel, esas kuvvetlerile lir. 

lngiltere 
tehlikede 

değil 

Hearat' a göre A vuatralya 
ile Yeni Zelanda 

tehlikededir 

Nevyork 3 (A.A.) - 1:Iearst Konsor
sJomunun gru?etıelert cİn The News, 
denilen ve e~rlya bl.7.zal Wllllam 
Hearst tarafındnn yazılan .sütunda bir 
makale n~retmışlcrdir. Bu makalede 
euüm1c şöyle denilmektedir: 

Başvekalet 

müsteşarı 
- i 

Amiral 
Cunningham 

Vehbi Demirelin cenazesi Şarki Akdenizde oldukça 
dün törenle defnolundu fazla mihver denizalbaı 

bulunduğunu söylüyor 

İskeııderiye 3 <A.A.) - Amiral 
Cunnlnham bir harp gemLsinde beya-
natta tuluİıarak şöyle deml§tlr: D\lş
manın Şark! Akdentzde oldukça fazla 
mikdarda. denlzaltım bulundutunu 
gösteren aU\metler mevcuttur. Bu de
nlzaltılann blz!m münnknlatunızı 

Almanlar 
Viyazma'ya 

doğru çekiliyor 

Sovyetler, Maloyarosla
vetz'i sokak muharebe

lerile aldılar 

Stokholııt 3 (A.A.) - Maloya
roslavdz'in günlerdenheri aükutu 
Moakova ile Kaluga arasındaki bü· 
tUn yollann Rualar dine geçmiş bu
lunduğunu göstermektedir. Alman· 
lar MoskoTa latikametinde evvelce 
işgal etmekte oldukları alb demiryo• 
]undan V:iazma ve .Riyev• den ibaret 
iki demiryolunu muhafaza etmekte
dirler. Almanların Maloyaroslavetzi 
9iddotle müdafaa ettikleri mukave
metin uzun aünneainden anl.,.lıyor. 

Moakova ' (A.A.) - Maloya
roalavetz Sovyetler tarafından zap· 
tedilmeden evvel bir sokak muhatt
beainin gece siindüz deTam ettiği 
İzveııtianın buııust muhabiri tarahn· 
dan bildirilmeldedir. Maloyarosla• 
vetz civanndalci tayyare meydanın· 
da Sovyetler külliyetli miktarda ha· 
va bombası bulmu§lardır. 15 inci, 
98 inci, 54 üncil tümene mensup 
birlikler bozguna uğrablml§br. ilk 
al1nan haberlere göre Almanlar bu 
kesimde 25 ilkkanundanlıeti subay
lar da dahil 3000 ölü vermişlerdir. 

Moskova 3 (A.A.) - Bugünkü 
cumartesi aktamı Moskova radyosu 
Almanların bu yıl kati mağlUbiyete 
uğrablacağını Kızıl orduya vait et
miştir. ·I 

Stokholm 3 (A.A.) - iyi haber 
alan İ•veç mahfilleri Ruayadaki 
Alman mailubiyetinio derece derece 
büyük bir fel&ket haline gelmekte 
olduğunu söylüyorlar. Şimdilik im· 
kınsız görünen pek muazzam bir 
taarruz yapılmadıkça Almanlar buz 
tuhnUf Rua ovalarından biiyük bir 
ricat hareketi ile çekilmekten başka 
birşey yapamıyacaklardır. 

Şimdi ricat Moskovanın 21 O kilo
metre batısında Viazmaya doğru 
devam etmektedir, 

Sırbistanda 

çete harbi 
Birçok ıiddetli 
çarpıtmalar oldu 

Sof7& S (A.A.) - Asi Sırp çeteleri
nin lınha.sına General Ned1ç ve Sırp 
askert kurruı.ndanmın SCVk ve idaresi 
altında muntazam surette devam 
edilmektedir. Buraya gelen haberle
re göre, Yugoslavyanın eski Bofya 
n~mıııteri ve Sırp mukavemetlnln 
ba.şlıca mürettibi olnn Albay Mlha1-

Filipin'Jerde 
kara harbi 
yavaşladı 

Japonlar Car~egidor 
adasına hava hücumlari 

yapıyorlar 

Va.şin~ 3 CA..A.) - Cumartcsl 
gfinQ saat dokuza kadar alman teb· 
ııııere ıstinadm Hartrtyc Namlığı fD 
haberleri veriyor: 

Flllplnlerde: Corregldor ad.ası dün 
ıı sa.at devam eden bir bomba hücu
muna uğramıştır. Adaya hücum eden 
hav& kuvveti en a.z eo bomba tayya
Teslnden mfirekkeptJ.. .Ada.da5tl tesıs. 
!ere maddl ha.sar olma.mı.ştır. Bu htl
cum net1cesinde tn.sanca. zayiat 1J ölfl 
35 J'31'8lıdır. Tayyare karşı koyma 
toptan tarafından en az 1 dü~a.n 
ta.mrcsı dilşürlilmü.,ı.ür. 

OOşm.anın kara. hllcumlnn açıktan 
açığa. azalmıştır. Amcrlkan v~ Fill
pin tıtalıı.n yeni mewl.lerlncte lruv
vetı~erdir. JaPOn hücumlanna. 
karŞı bu mevzilerde mukavemet nrt
tınlacaktır. Kara. kuvvet1erlm1z1n 1.ş

gallnde bulunan bölgelerde dtlşnuın 
tayyareleri faaliyet sarfetm1§1erdlr 
Diğer bölgelerden verilecek haber 
yoktur. 

4 lngiliz 
harp gemisi 

battı 

Almanların 3 denizaltisi 
batırıldı ve 2 tayyaresi 

düıürüldü 

Londra 3 (A.A.) - Amirallık tebıı .. 
tinde denillyor ki: 

Eski Amerikan muhribi Stanlcy, 
bir yardımcı gemi ve iki ticaret gc• 
m.lal Almanlann bir kaflleye yaptık .. 
lan hücum emasında batınltru.§tır. 
Bu hücum esnasında üç Alman de• 
nlzaltı gemisi batırılmış ve lkl Almaıı 
tayyare.si dü.şürülmii§tfır. 

Lonclra 3 (A.A.> - '1000 ton hac• 
mlndeki Neptun kruvazörünün Akde .. 
nmıe bir mayne çarparak batmış ol• 
duğu Amlrallık daire.sinin bir tebll· 
tın<fe tasrih olunmaktadır. 

Bu geminin mürettebatı 550 ıo.,Idcn 
tbarctU. D~n membaından alınan 
bir ha.bere göre. bunlann büyük blr 
kısmı kurtanlm~tır. 
Neptunıa beraber sefer etmekte ol .. 

duğu sırada bir mayne çarparak ha.
sara uğramış olan Knndahar muhrl ... 
bine gelince, bu geminin İnglllz blr
llklerl tarafından batınlmasına mec
buriyet hasıl olmuştur. Kandahar 
1695 ton hacminde olup 1939 da de
nize indirilmişti. 

Her iki t araftan bir lkl türek at~ı 
teati cdllmlştlr. İngiliz kolu düşman 
mevzilerine hücum etmek emrlnt al
nuştır. Fakat düşman İngiliz kollan 
gelmeden evvel çektlmlştlr. 

İngiltere artık her hangi bir ısuıa 
tehllkeslne maruz değildir. İngiltere 
Avustralya. o.skcrlcrl ve Amerikan teç
hlzntıle tn.kvlye edllmLştır. Fakat şim
di bizzat Avustrnlyalılarlıı Kanadalı
lıı.r ve Amerikalılar tehdide mnruz 
bulunmaktndırlar Japonlnnn B. 
Churclılll'ln Biiyülr Britanyanın ta· 
n.rruza geçel>Uecef.inl söylediği 1944 c 
kadar beklememek ttıtememeleri 
mümkündür Arnerlkalılnr, Japon 

Ankara 3 <Ak.1am> - Başvekalet 
müsteşan Vehbi Demlrelln cenazesi 
bugün öğle namazından sonra Hacı 
Bayram &amlinden törenle ka.ldınl
DU§ ve tehir mezarlığına defnolun
muştur. Cenaze töreninde Büyük 
Millet Meclisi Reisi B. Abdülhalik 
Renda. Başvekil doktor Refik Saydam, 
Vekiller, Cümhurlyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri doktor B. Fikri Tuzer, 
Mccll.s grup reis wklllerl, müstakil 
grup reisi, part.ı ldnre heyetıl azaları, 
mebuslar, Rlynsetıcümhur umuml M
tlbl Kemal Gedeleç, Başvek{Uct. ve di· 
~er Vekfı1etlcr l.kıri gelenleri ile An
kara Valt ve Belediye Reisi, merkez 
konıukını, emniyet müdürü, ve kala
balık bir hnlk hazır bulunmuştur. 

lnkltna uğratmıya çalışmaktan baş
ka Bardla'dnkl dü..cıman gaml2'ı0nuna. 

erzak ve mühlmmat yetiştirmek te
şebbüsünde de bulunmuş olduklarını 
gösteren emareler de vardır. Düşman 
deniz üstü gemllerlnl kullanmakta te
reddüd etmektedir. Son zamanlarda. 
düşman tayyarelerinin faallycti eksll
mlştlr. Zannedlldiğine göre bu hal, 
Şimali Afrlkndnkl ve Girid adnsı.nda-

lovlç kurmayının yerleşmiş bulundu- İ ) d • ] f • 
ııu Banla Baçka çok şlddetıı çarp!f- ta ya a tayın ere aşıst 

Veteriner işleri umum 
müdürü 

Ankara. 3 (Telefonla) - Açık 
bulunar: veteriner i~leri umum mü
dürlüğüne başmüşavir Naki Cevat 
tnyin edilmiştir. 

taarruzunun en nğır darbesine Avus
tralya ve Yeni Zelanda milletleri
nin yalnız başlarına tahnm.nıül etme
lerine müsaade edecekler midir? 

Makale muharriri bundan sonra 
Avustralyn bnşveldllnln beyanatından 

ADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 12.9 Nakleden: (VA ~ NO) 

Söze Utif çavuı baıladı: yar; dedi. 
- Hııfızcığım, avukat Cevdet Hahz Celil, soğukkanlılığını boz-

J:;ey ile buradan geçiyorduk. Bu fır- mıyarak: 
uttan istifade ederek, aenden bir - Nasıl arzu edcraeniz. •• ceva-
mesele hakkında, malumat istemeğe hını verdi. 
geldik. Bu defa söze Cevdet baılndı: 

Hafız, istifini bozmakaızın ce- - Sizden istediğim maHlmatı ve· 
vap verdi: rip vermemek arzu ve kararınıza 

- Emrinize amndcyiml b.ığlıdır. Çünkü bu hususta resmi 
- Senden istediğimiz malumat, hiçbir aıfot ve salahiyetim yoktur. 

Vehbi pa,anın yeğeni Perihan ha- Ben kendiJerine taalluk eden bir iş 
mm İlı; iki kızı halckındadır. için Perihan hnmm ile iki kızını arı-

Hafız, bu sual knr§ısında kılını bi- yorum. Latif çavuş da bana bu me
le kıpırdatmadı. Fakat birkaç adım sele hakkında malumat vereblleee
ötede Babn Dervişin dudnklannda ğinizi söyledi. Dostum noter Daniş 
manidar bir tebessüm belirdi. Hafız, b~~n, bunlan ararken uğradığı müı
iki misafiri eve girmeğc davet etti. ku t. ·• 
Cevdet, bu daveti kabul etmiye· Hafız, Cevdetin sözünü keserek 
ruk: söze karı§h: 

- Hüsnü kabulünüzü suiistimal - Hafızam yanılmıyorsa, zatı 
etmek istemiyoruz; burada bulun- fılinizle noterin yazıhaneşinde karşı
duğıımuz yerde pekala konuıınbili- la§tık. değil mi} 
riz. insan bu yeşillik ortasında bu- - Evet, bundan pek az bir za· 
lunmnktan doi:rrusu büyük zevk du· 

1 
man evvel... Biraz evvel söylemek 

B~ muzıka olduğu halde asker 
ve polis müfrezeleri törene iştirak ey
lemiş ve Vehbi Dcm1relin tabutuna 
sayısı elliye varan çelenkler konul
muştur. 

malardan sonra ~neraı Nedlç kıta- fırkası karışacak 
ları tarafından zaptedllmiştlr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bahsetmektedir. Murr..alleyh bu be
yanatında Avustrnlyaımı bu müşkUl 
santte nnznrlannı Birleşik Amerlknya 
çevirmiş olduğunu söylemiştir. 

kl tayyare meydanlarının sular altın
da kalmış olmasından ileri gelmiştir. 
Üç denizaltı su bombalan lle batırıl
mıştır. Bu denizaltılar bombalann 
tesirile lnfllaklıır vukua gelir gelmez 
derhal suyun üstüne çıkmı~lardır. Bu 
denizaltılarının birisinden kırk, ikin
cisinden elll, üçüncüsünden kırk kişi 
esir aldık. 

İkl gün evvel civar kırlara. ve tepe
lere sııtınmak üzere şehirden gelen 
ahılli evlerine dönmektedir. i:k.o.met
gflhların büyük bir kısmı tahrip edil
miştir ve gerek topçu gerek tayyare 
bombardımnntan neticesinde vukua 
gelen hasarlar ehemmiyetlidir. Banla 
B::>.çka ahalisi açlıktan çok sıkıntı 
çekmiş ve birçok kimseler ölmüstür. 

i tediğim gibi, Daniş bey Perihan ı - O halde Perihan hanımın ne- - K•rıdüıile doi;rudan doğruya 
harıım ile kızlarını bulmakta, pek rede oturduğunu bilmeniz lazımdır. hiç muhabere etmediniz mi} 
büyü!: zorluklara uğruyor. Tahmin doğru gorunuyor - /\ •. 

Hafız; amma hakikat böyle değil. - ,>aşa, bu hususta size hiçbir 
- Şaşılacak şey, doğrusu. _ Ne demek istiyorsunuz} mektup göndennec!: mİ} 
- Evet, halli güç bir muamma _ D~mek jstediğim şu: Ben Pe· - Paşa, belki bana bu mesele 

k.arıısında bulunuyoruz. Bu muam- rihan hanıma paşanın emrile gön- hakkında mek.tup göndermiş olabi
manın anahtarmı bu kadar uğraştı· derdiğim paraları muayyen bir ad- lir, fakat saklamağa lüzum görme-
iımız halde bulamadık: rese değil, postrestan olarak gönde· dim. 

Hafı:ı, alaka jle sordu: - B..ı bedbaht kadının kendisine riyordum. 
- Muammanın anahtarını bende 

bulacağınızı mı umuyorsunuz} 
- Belki de ... 

gönder-iiğiniz paralan aldığından 
- Bu tarzda hareket etmenizin bari emi• misiniz} 

sebebi acaba nedir} - Buna şüphe yok. Çünkü alma-
- Paşanın emri böyleydi. Tabii mış olsaydı, postahane, havale etti-

- Esefle söyliyeyim ki, siı:e her efendimden böyle hareket etmemi ğim paraları bana iade ederdi. 
hangi bir İp ucu verebilecek bir du- emretmesinin sebeplerini soramaz-! _ Bu ,>araları gönderdiğini:r.e da-
rumda bulunmuyorum. dım. Ben paşanın emirlerini harfi J ir bir mo.kbuz gösterebilir misiniz"> 

Cevdet, bu cevap kar§ısında du- harfine yerine getiriyordum. Şunu _ Hay hay. 
daklarını ısırdı. Bu kahya, kolay ko- ilave edeyim ki, paşa, verdiği emir- l-Y f t f b ' ··z gezdirdik· 
1 • ·ı k d 1 d 1 h kk d k d' . d ·--L • -ın ız, c ra ına ır go ay sırtı yere getırı ece a anı ar an er n ın a en ısın en ı;ı;wıat ıs- t b w d 
d ld 

en sonra agır ı: 
eği i. l'cnmesini katiycn kabul etmiyordu. 

B b D Sert Ve dı'k kafalı bı'r adamdı. - Emine, Emine çabuk buıaya a a erviş, mükaleme7i dik-
katle dinliyor, Emine de kapının ar· - Demek oluyoı ki, Perihan ha- gel. bu 
k Hizmetçi kadın, kahyasının asında saklanarak hafif hafif gÜ· r.ımın se veli mahvolduktan sonra 
ıu··r"'~:yordu. · ·~· . b"I · daveti üzerine kapıdan fırlıyarnk 

.... u gıttıgı yer, ı mıyorsunuz. 
yanına geldi ve: 

Cevdet, Hafıza: - l layır, fakat zannıma kalırsa 
8

. . . . 
P · ·t · 1 k - ır emrınız mı var, efendim} 

- Noter Daniş beye, Vehbi pa· arıse gı mış o aca . d' ..ı 
f d p "h h I I ıye sornu. şa tara ın an erı an anıma para - ·lavale eri P .... rise mi gönderi- ı y k k b 

1914 gönderıneğe memur edilmi~ oldu- yordur uz~ -:-. u arıya çı • . ?na 1.e-
g"unın:u ıöy]emediniz mi~. E p . 1 ~esının hesap defterını çabuk getir. 

vet, arıse postrestan o a· ı 
- Evet, aöylediml rak. (Aıkası var) 

Roma 3 <A.A.) - Resmt Gazetede 
intişar eden bir karara cöre, l\mme 
menfaatine taallük eden bütün vazi
felere yapılacak her türlü tayinler 1çln 
Faşist fırkasının reyine müracaat 
edilecektir. 

Dünkü boks 
müsabakaları neticesi 
İstanbul boks nJanlığı tarafındnn 

Ankorn kar§ıl~anna hazırlık: ma
hiyetinde tertip edilen boks teşvik 
müsnbalauıı dün gece Beyoğlu Halk
evl salonunda oldukça büyük bir ka
labalık önünde yapılmıştır. Çok he· 
yecnnlı geçen bu müsabakalar netı
ceslnde: Şevket Ziyaya, Recep Hayri
ye, İbrahim Nihada, Fethi Arslana, 
Muhteşem Hul\ıs1yc sayı hesablle ga
lip gelmişlerdir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Üsküdar Amerikan 

KIZ LiSESi 
Müdürlüğünden: 

Mektep, 8 Sonkanun 1942 do 
açılacaktır. · 

Açık teşekkür 
Aramızadan e'bediyyen ayrılan 

aovgili babamız ve aile reisimiz: 

AHMET ÖKSOZGIL'in 
cenaze merasimine iıtiriik etmek ve 
tahriren taziyette bulunmak llıtfunu 
esirgemiyen muhetrem zevata te· 
şckkürlerimizin arzına sayın gazete· 
nizin delnletini rica ederiz. 

Merhumun ailesi namına 
Oğlu: 

Avni ÖbÜZgİI 





• 

Sahl!e t 

Yurdda 
kara kış 

(Bat tarafı 1 inci salllfede) 

~ramvay idaresi, elindeki mesvcut 
ameleyi yollara taksim ederek ma
kaslan açtırmağa ve donmu~ raylan 
temizlemeğe teşebbüs etmiş, bu işe 
~O amele ayırmıştır. Belediye de Jı:ar 
münasebetile evlerden çöp nakli ka
bil olamıyacağını görerek elindeki 
temizlik amelesini yollamı temizlen
mesine tahsis etmiştir. Fakat. Yedi
kule ve T opkapıdan Mecidiyelı:öyü
temizlenmesi için bu amele kafi gel• 
mediğinden caddelerin olsun karlar• 
daın temizlenmesi mümkün olama
mıştır. Bu hususta Belediye reis mu
avini B. Lutfi Aksoy bir muharriri
mize şu izahatı vermiştir! 

Belediye Reis muavini
nin beyanatı 

- Belediyenin 790 temizlik ame
lesi vardır. Bütün bunlan yollardaki 
karların temizlenmesine .memur et
tik. Ayrıca da 2 lira yevmiye i1e ha· 
riçten amele tutmağa teşebbüs ettik. 
Fakat 30 ameleden fazla işçi bula
madık. Bunlara ikişer lira yevmiye• 
dm ~aşka kahve ve çay da ı,,-eriyo- 1 
ruz. Öyle olduğu halde gene kimse ı 
bu işe talip olmuyor. ı 

Köprü üstünde çalıştırdığımız ame
lenin karian yaya kaldmmlan üze- , 
r '.,de öbek halinde topladıklarını 
gôrdük. Münakalatı güçleştirmemek j 
için toplanan karların Haliç -tarahna • 
de lize dökülmesi içi-:1 Köprüye el 
arabalan gönderdik. 

Üsküdar ile Kısıklı arasında Sarı• 
kaya mevkiinde kar 2,5 • 3 metreyi I 
bulc!uğundaın buradaki yol kapan- 1 
mı,tı. Halkın ekmeksiz kalma· : 
ması için buraya 150 artı.ele ile Üs-

1 küdar mahpuslarını da sevkederek , 
yolu açtırdık ve köy halkı için 10-1 2 I 
araba un gönderdik. 

Halkın yaya kaldırımlar üzerinde 1 
olsun kolaylıkla düşmeden yürüye- ı 
bilmeleri için Beyoğlu, Eminöcıü. 
Fatih, ve Beşiktaş kaymakamlarına 
ellerindeki amele ile yaya kaldmm· 
!arını açmalarını emrettim. 

B. LUtfi Aksoy, dün öileden son
ra şehrin muhtelif yerlerini dolaşa
rak yapılan temizlik işlerine nezaret 
etmiştir. Ancak amele yalnız sokak 

' Günlük Borsa 1 Gö~!ın~ ~~~ ~ 1 
blr arkadaş bayan isteniyor. O· 
kuması olması, 2'5 ııa 35 yaşında. 3 ikincikanun 194! 

~ 7,5 933 Türk borcu ı. n. Ill. 
L. K. 1 bulunınası IAzımdır. 
23.SO Osmruı bey Mezarlık karşısı 
20.25 Pasa1 1tarah sahibine müracaat. 
21.70 

ü:~ ~.,.:~cfu:;;~~~ .. ~- ı 
16.50 mokok, koli, plyostyantklerln 

:m .. ~~~:i:.ı ... .;::~-:~:· Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

• 5 1938 ikramiyeli 
• 5 1933 ikramiyeli Ergani 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-'7 
• '7 1941 Demiryolu istikrazı 
• 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1935 Hazine bonolıın 
• • 1938 hazine bonolan 

A. Demlryolu tahvili I - II 
A. Demlryollan tahv!U ın 
A. Demiryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt ) 
T. İş bankası mümessil his. 

45.25 
142.-
12,35 
12,85 AKŞAM Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılan derhal keser 

A. Deml.ryollan şirketi < % 60) 
A. Deınlryolları E,ilrketı ( % 100) 
Eskihisar çimento 
Kredi Fonslye 1903 

• lt 1911 
• • Amortl 
• lt Kupon 

Türk altını 

160,-
28.25 
46.25 
10.Sil 

110,-
106.-
60.-

1,40 
28.65 

Abone bedeli 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 » 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 • 
800 » 

» 

1cabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu katularl israrla isteyiniz. 
" • .. • • • ' . ~. ~ - : ]I - ' • .., 

Dr. A. Asim Onur ŞiRKETiHAYRiYEDEN 
Külçe altın bir gramı 
Osmanh bankası (banknot) 
Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrtd üzerine 100 pezıeta. 
Stokholm üzer:lne 100 kuron 

4.07 1---------------11 s.oo Posta. tttıhadına dahil olmıyan 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Diğer nakil vasıtaların çok sekteye uğradığı şu günlerde sayın 
yolcularımıza. kolaylık olınak üzere tatbik mevkllnde bulunan tarıfe
mizln Bebek - Köprü arası gidip gelJ:nıe seferleri ga?Jetelerle de ayrıca. 
llA.n olıuıur. 

5.22 
129.69 

12.89 
30.'15 

K11 gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için 1De1hur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
seri.sini okuyunuz! 

o 
Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 

Beher cildin fiati 80 kuruıı. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdf virmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ge· 
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
to yapılacakhr. 

ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600, altı aylığı 1900, ü~ aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarmm: Başmuharrir: 20565 
Ya'ZI işleri: 20765 - İdare: 20681 

Müdür: 20t!l7 

Zilhicce 16 - Kasım 58 
S. İm. Gü. Ö~. İki. Ak. Yat 
E. 12.46 2,33 7,26 9,47 12,00 l,38 
Va. 5,39 '7,26 12,19 14,40 16,53 18,31 

İdarehane Babıali civarı 
Acımusluk sokak No. 13 

Şehit gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamlann ortasında fevka[a
de güzel manzarab çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunu din\endirmek ve neka· 
hat devrirıi geçirmek istiyen• 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Meyva Amatörlerine 
33 yıldanbert iştlg1l etmekte olduğumuz ve son partisini ha11Jten 

evvel Fransanın Orleans şehrindekt E. Turbat mUesseseslrulen celbet
tiğlmlz ve memleketimizin de mümtaz yerlerinde yetişen s~me ·nevi
lerden: 

Kayısı (Avrupa - Malatya), Elma (Avrupa - Amasya. - Ferik), 
Arınud (Avrupa - Ankara) Ayva. (Avrupa - Karanlıkdere); 

Ağaçlarından aşılanmak suretile fidanlığımızda teksir edilen 1 ve 2 
yaşındaki fidanlarımız, Etiketleri üzel'inde olarak, ıneyvalarmın erme 
zamanı, nefaset ve cesametleri izah edilmek suretiyle satışa amade ol
auğunu nadide ve nefis meyva meraklılaı·ına anederiz. 

ADRES: AFYON - BEDESTEN ÖIUER L. TİRYAKİ 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Pı\ZARDAN BAŞKA GVNLER 

KÖPRtt - BEBEK BEBEK - KÖPRÜ 
6.20 - 6.40 - 7.00 - 7.20 6.22 - 6.27 - 6.55 - 7.35 
7.35 - 8.05 - 8.40 - 9.35 8.30 - 9.05 - 9.15 - 10.15 

10.00 - 11.05 - 12.30 - 13.30 10.12 - 10.50 - 12.05 - 13.35 
14.00 - 14.45 - 16.30 - 16.55 13.50 - 15.12 - 15.22 - 17.03 
17.35 - 18.15 - 18.45 - 19.15 18.22 - 18.25 - 19.35 - 19.40 

21.15 20.47 

TtirkiJ'e Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verjyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplnnnda en 

başlarında ve kaldırımlarda yığılan ._ 
kulan temizlemekle meşgul oldu- , Prof. Dr. °' 

M. M. V. Hava Müste§arlığından az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki 
plana göre ikramiye dağıtıhı.caktır. 

ğımdan yollar açılamamıştır. KEMAL CENAP 1 
Belediy~, bugünden itiba.ten cad- Lamartin caddesi S. Doğu 

delerin bazılarına, bilhassa kayma ı Pala." Nv. 14. Taksim. Telefon: 
tehlikesi olan yerlere kömür tozları 43963 Hergüı. saat 15 - 18 . 

dök.türmeğe başlıyacaktır. • ~!•••••••••••••'" 
Geç vakit üç hatta 

seferler temin edildi 
Ancak dün akşam geç vakıt 

Eminönü - Beyazıt, Tünel - Şişli, 
Sirkeci - Yedikule, Sirkeci -Topkapı 
Vt: Sirkeci • Edirnekapı hatlarında 
tramvayların kısmen işletilmesine 
başlamışsa da bu seferler bir iki de
faya münhasır kalmıştır. Gece ise 
hiç bir tarafa tramvay işlememi~tir. 
Tünel seferlerinin bu akşamdan 
i .• bareın geceleri bir saat daha 1 
uzatılması düşünülmektedir. Halkın, 
dün :istifade edebildiği yıegane 
r.ı..kil vasıtası tünel olduğundan 
tünel seferleri pek kalabalık olmuş· 
tur. Tramvay umum müdürü B. 
Hulki, dün tramvay yollarını dola- 1 
ıarak yolların açılması için icah 
eden tedbir!e:in alınmasını emret
miştir. İstanbul tarafında ocı tram• 
vay arabasının kay yüzünden elek
tr :k tesisat: yanmıştır. 

Boğaziçi ve Kadıköy 
seferleri 

Tipi yüzünden, Şirketi Hayriyenin 
dün sabah 6,40 da Kavaklardan 
k alkan vapuru Köprüye bir saat geç 
gelmi,tir. Şirketin diğer vapur sefer
leri,ıde de, dün öğleye kadar birer 
sc::.ıı.t gecikm.:: kaydedilmiş.tir. Bun
dan başka Denizyollarının yakın sa
hiller vapurları büyük gÜçlüklerle 
sefe1 edebilmişlerdir. Haydarpaşa, 
Kndıköy "Vapurları, dün sabah 
saat 9 ik 1 1 arasında işliyememiş
lerdir. Denizyolları idaresi, sabah· 
ları 5, 30 da Adalardan Köprüye 
kalkan vapur seferlerini tatil etmiş-
tir, 

Bir motör karaya 
bindirdi 

Evvelkı gece saat 18 de boş ola
rak Boğaziçinde Paşabahçe cjvarın
d a Servi burnundan geçmekte olan 
1 50 tc..nluk bir m otör, tipi yüzünden 
karaya bindirmiştir. Nüfusça kayıp 
yoktur. Motör kurtarılmıştır. 

Ankarada kı, 
Ankara 3 (Tele fonla) Kış 

o'aııca şiddetil.: devam ediyor. Bazı 
m. hallelerde karın kalınlığı bir met
reyi aşmıştır. Ankaranm içinde ve 
civarında senelerdenberi görülmemiş 
ol:ın bıı kara kış otomobil ve otobüs 
yağlarını dondurmakta, bu yüzden 
miiı.;akal~, güçl~,mektedir. Civar ka
zalara otobü; seferleri ise tamamile 
<lurmuştur. 

Ankara.da kayıp dü~enlere ve ya
ralananlara sık sık tesadüf edilmek-

.......... Doktor ......... 

Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR ilROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastahklan 

mütehassısı -Beyoğlu, tş Bankası karşı• . 
smda. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassisi 
Divıanyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her €Ü: 2,5 - 5 Tel: 22398 

Doktor 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

[Cerrahpaşa hatanesı bakteriyo
loğu] Kan, idrar, balgam, me
vaddı gaita tahlilleri ve (idrar 
vasıtasile gebeliğin ilk gün1erin
de kati teşhisi) yapılır. Beyotlu, 
Taksime giderken Meşelik sokağı 

Ferah apartmıan. Tel: 40534. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tedir: Nümune hastanesi bu çeşit 
kazazdelerle dolmuştur. 

Ankara civarındaki kaza ve nahi
yerlerden gelen haberlere göre, bu· 
ralaTda donarak ölenler vardır ve 
yardımcı ekipler gönderilmi~tir. 

Samsunda vaziyet 
Samsun 3 (Akşam) - Bir hafta 

evvel başlıyan kar fırtınası üç gün 
durduktan sonra bugün tekraT bat
lamıştır. Vilayetin bütün çevresi ta· 
mamen karlı örtülüdür. Gidiş, geliş 
zorla yapılmaktadır. Kann yer üs
tündeki kalınlığı Samsunda 30, Baf
ra ve Çarşambada 5 O santimi aşmııı
hr. Kavak, Havza ve Ladikte ise bir 
metreye yakın kar vardır. Y eşİÜT
mak bazı kısımlanodan donmuştur. 
Denizde ve lCarada kar ti~isi devam 
etmektedir. 

Eskişehir Tayyare Fabrikası için tornacı ustası alıııacaktır. İsteklilere 
imtihanda gösterecekleri ehliyet ve liyakate göre 250 - 500 kuruşa kadar 
yevmiye verllecektlr. İmtihanlar 5/2. Kanun/942 tarihinde İstanbulda Nuri 
Demirağ ntölyesln~. Efilt.lşehlrde Tayyare Fabrikasında. ve Ank.o.rada Türk 
Hava. Kurumu atölyesinde yapılacaktır. 

Taliplerin Fabrika Genel Direktörlüğüne hitaben yazılmış dilekçe ve 
a.şağıdn ya.zılı evrakı müsbitelerile birlik~ imtihan olunacakları mahallf.re 
müracaatlıı.n. (11513) 

Nüfus hüviyet cüzdanı 
Askerlik vesikası 
Polisten musaddak iyi hal kağıdı 
Varsa bonservis ve mektep şahadetnamesı. 

Ziraat Vekaleti 
Zirai kombinalar kurumu müdürlüğünden 

Zirai ltombinalar kurumu müdürlüğünce Traktör. Traktör pulluğu. 
Traktör Kültüvatörü ve Traktör Tohum emme makinesi satın alınacaktır. 

Vermek isteyenlerin, fcnnl ve idari şartnameleri, b::ş lira bedel karşı~ 
lığmda mezkllr müdürlükten alabilecekleri ilan olunur. 119530~ ııll32(b 

Bina satışı 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 
1 - istanbulda. Yenlposta.bane caddesinde kAin olup halen Halk san

dığı Türk anonim şirketinin tahtı icarında. bulunan bankamıza aid bina pe
şin para ve kapalı zart usullle arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Bina tam kagir tarzında. ~ edilmiş olup 4 katlıdır. Aynca tah
tezzemln bodrumu vardır. 

3 - Binada elektrik, su ve kalorifer tesisatı mevcuttur. 
4 - Müzayedeye ışttrok edebllmek için 3750 lira mlktannda Milli ban

kalarımızdan alınacak teminat mektubunun veya bu miktar meblağın An
karada Sümerbank Umumi müdiirlüğü İstanbulda Sümerbank ııubesi ~z
nesine yatı.nlarak alınacak makbuzun teklif mektuplanna rapten bankaya 
velllinesı 1Azundır. 

5 - Teklltlerln en geç 19/1/942 tarihine müsad.lf pazartesi günü saat 
18 e kadar Ankara.da. Sümerbank umumi müdürlüğüne verilmesi lazımdır. 

6 - Binayı görmek veya daha fazla malumat almak ısteyenlerln İstan
bulda. Sümerbank şubesine müracaat etmesı lfızımdır. 

7 - Sümer bank 1haley1 yapıp yapmamakta serbesttir. d0966» 

Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesi Direktörlüğünden 
ı - Dll ve Tarih - Coğ'rafya. Fakültesi ve Siyasal Bilgiler okulu için bu 

<!ers yılı içinde bastınlacak kitapların tabiye işler! açık eksiltmeye konul
rr.uştur. 

2 - Bu kitaplar asgarl 80 azamı 200 formadan ibaret olacak ve her 
formadan da. asgari 500 azami 2000 adet bastırılacaktır. 

3 - Malzemesı. Fakfilte tarafından verild.lğl takdirde beher formasının 
muhammen bedell 28 liradır. 

4 - İlk tıı>m.lnat asgari fiyatı fi.zerinden 192 Uradır. 
5 - Şartnamesin.l görmek ı.stıyenlerln Fakfilte muhasebesine müraca

atları. 

4 ;ıdet 1.000 liralık 4.000 Ura 100 ~\(let 50 lirııbk 5.000 lira 
4 ,. soo » 2.000 » 120 ı> 40 >> .ı.soo • 
4 » 250 )) 1.000 )) 160 )) 20 3.200 .. 

40 » 100 ı> 4.000 )) 
DİKKA1': Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan :ı.şağı 

düşmiyenlere ikramiye cıktı~ takdirde "'o 20 tazlasllc verilecektir. 
Kw·alar senede 4 defa 11 eylUJ, 11 blı'incikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~--------------------------1 
TÜR\< TiCAR~T 9ANllASI A~ 
İ<UPONLU VADE:Lf M[;VDUAT 

1

PARAlU .UAADA i~LET 

~ 

6 - İhale 5/1/942 pazartesi günil saat 14 dıe Ankara. mektepler muha- mmmıır.Mm•••R"'5l•i!IE1ii&l:::ı!IMDEE:ıtı~~~c'IY~~~·:m:f 
sebeciliğinde yapılacağından taliplerin ihaleden blr saat evveline kadar te- 5!!!!-••!IMD•-- MA* lfi 

mınat akçelerlnl yatırma.lan lazundır. (9462) (11289) lstanbul Amerikan Koleji 

Tramvay pasoları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

umum müdÜrlüğünden 

Erkek ve kız kısımları· 

(Erkek lasmı - Bebek) - (Kız kısmı - Amal'Utköy) 

1 
Kış Sömestre tatili resmi m ekteplerde olduğu gibi 8 Kanu-ı 
nusani Perşembe sabahı bitecek ve o günü derslere devam 

1941 senesinde ver~ olan tramvay pasoları 11/1/942 tarihinden ıtl- edilecektir. 
ba.ren mut.eber olmayacağından 10/1/942 akşamına k'.adar eski pasolar...n 
elektrik, tramvay ve tünel ı.,ıetmelert umum müdürlük kalemlne müracaat- İİl•mm•11•msn-•ı~a•m:mım1:ı:::m~:?a!El!!!i!:!!i::ftmmm1:1m::amli 
la. değiştlrllmesr ilgill olanlara. llan olunur. c46> M. M. y. Hava Müsteşarlığından: 

Belediye Sular ldar~siriden . 
So~ar şldde1ıle devam ediyoI':. Bir çok aı'botı~lerhni~ saatıeit dondan 

patlıyor. saatlerini dondan koru.roak ~hı tedbir, almaları lüzumu aıbonele-
rlmize blr ... daha batırla.tınz. -43• 

Hava mü.st~şarhği•tcknik taburu içl~ otomobil ve traktör makinlstl ve 
meydan. '\fe yol lnş~ntına vakıf ustalara ihtiytl.ç vardır. 

·verilecek ücret miktıırlan yapılacak imtihanda göst erecekleri ehllyeta 
göre 50-120 lira arnsındadır. Taliplerin dilekleri ile Hava. Müstesarlığına 
müfo.caatları (9310) (11054) 


