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.. Meseleler Fazla lstihldkin 
Hakiki harp, Demokrasilere göre 
ancak 1943 de b:ı hyacaktır. O 
vakte kadar harp talıı bazı yer
lerde onlara gUlceek, fakat bazı 

sahalarda da daha bir takım acı
lara katlanmak lhun gelecektir. 
İşte İngıllz Başvekilinin evvelkj 
günkü tarihi nutkundan çlkan u
mumi mfına budur. 

M. Zekeriya SERTEL 

Önüne Gecilecek 
Herkes ihtiyacı Kadar Ekmek Alabilecek 

lann ihtiyatla kullanrlmak is
tenilmesinden doğmaktadır. Ru 
nanla beraber alınacak ba7.ı 
tahdit tedhirlerinin yurttafları 
fazla bir zorluğa sokmaması ön 
planda yer almaktadır Herkes 
ihtiyaeı kadar ekmek almakta 
devam edecek, yalnız lüzumsu7 1 

Mihver Kuvvetleri 
Yiyecek ve Sudan 
Mahrum Kaldılar --

Cephede Uç Alman 
Generali Oldü 

gahının tebliği: 
~Sonu: Sa: 2: Sil: 2 So 'k" ·· 

istihlakin önlenmesine çalııı 1 Kahıre, 27 <A.A.J - Ingiliz or
lacaktır. 

1 
ta Şark kuvvetleri umumi karili' 

A"r< ~ ı ı uç gün içinde ileri ha· ---.. -------·----" .. _""_""_._ ... _ .. ..,,,_,._,,_. -·----ı reketımızın süratini azaltan yağ 

Ankara, 27 (TAN) - Sa16-
hiyetli kavnaklardan bildiri) · 
diğine gö;e, bu Pazartesi fil • 
nünden itibaren ekmeğin vesir 
ka ile verileceği hakkındaki 
haberler doğru değildir. Her 
ne kadar hük1lmetçe butday 
t;foklarımızı konımak için bHı 
tedbirler alınacaksa da bu, ek· 
meklik hububat stoklarının ka
fi mikatrda olmamasından ile· 
ri gelmemekte, ancak bu stok-

~ur dolayısiyle yolların pek fena 
hır halde bulunmasına rasmen 
k~~larımız Y edabya bölgesınde 
duşman kuvvetlerinin kısmi kül-
Ji~inı sıkıştırmaya devam etmekte l 
dırler, Dün topçulanmı.z Yedıb-1 
yanı~ ş~al ve cenubunda büyük 1 
yol uzerınde dümanm motôrlü 
nakliye kollannı muvaffakıyetle 
bombardıman etmişlerdir. 

Bingazinin cenubunda temiz • 
leme hareketleri devam etmekte 
dir. Bingazi ile Gheminove Sol -
luk arasında birçok ktiçti.k grup . 
lar temizlenmiştir. Bu har"1ıtet • 
ler esnasmda yeniden birkaç vüz 
~ Sonu; Sa:. ı: Sil: S 

<. --
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Churchill'in Nutku 
Yazan: M. ANTEN 

A mer:kan iyanınm cayıi resnü bir 
celsesinde söz alan Churchill. 

bütün dunyayı alikadar eden harp ve 
'(SUih meıteleleri hakkında p.yaru dik
~t beyanatta bulunmuştur. 

I" ' ! Kadın dudaklanndan ese. 
i bahçelerinde, solrr.cısı oir: 
'-••••••••··---···••••••••••••••••••• C· • 

Uimlerdir bunlar? Kimler-
' ' dır bu, hayal kuvvetı' 

kanat verıcı guzel ve ahenı: 

-TAN 
Moda Deniz Klübünden 

Davetname 
Ytlb•sf gecesi. mutat oldutu veç

hile, KHıpte bir balo verilecektir Ba
loya Aza mfsafirlerinJ de getir~bile
ccktır. Baloya gelenlerden büfe Qc ... 
rett olarak 4 lira almacaktır • 

TEŞEKKÜR 
A.lz •Jimln ıbedl riyaı a:ııOnı~bed7le ı•· 

rclc tela-raf 'f'e sıı:relı: SMkta•la t.1..sbct 16tf'un• 
eh. bulunan akraba •• 4oıtlarını..m klffeıine 
ayn 17n ee•ap 7asaralı: yarılı lı:ılbimlrı te
~lılıOrlerhıJ sunmılı lmlı:lnm1 bo1arrııdıtımdarı 
bu huıuıun a:ısıu:alz!e ibllfuu rkı ederim. 

Emekli Türnı.enetal Mubld41n Kv.rdt 

ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden 

1 - DO v• Tarih - Coğrafya Fa kQltesi ve Siyasal Bilıı!ler okulu için 
bu den yılı içinde bastın!·ıcak kıtaplarm tııbiye işleri açık eksiltmeye 
konulmuıtur, 

2 - Bu kitaplar asgart 80 ııtzıımt 200 formadan fbattt olacak ve 
her tomıadan da a!garf ~00. azarr"f 2000 adet bastrrılacaktD' 

3 - Malzemesi Fakülte tarefmdan vtrlldıit takdirde beb'cr tonna,sı ... 
nın muhammen bedeli 28 liradır 

4 - İlk teminat asgari fiya~f Ozennden 192 Ursdır 
5 - SartnamesinJ &örmek i.stlyenlerin Fakülte muİıa.sebesine mClra

caatlan. 
8 - İhale 5, 1 942 Pazartesi gi.\nO saııt 14 de Ankara mektepler mu

hasebeciliğinde yapılacağıncian t.-ırnlı:-rln !haleden bir saat evveline kadar 
t.C"mlnat akcf'lerlul yatmnalan llznnl'!rr. (~4R'2 - 11'>RQ\ 

3 

Bir ş fta 
Yazan. ULUNAY 

5 okaktardaTci kar bınkint lerıru 

soiuk •dam ktlh pekl tırd 
Ortalığı kaplı:yan ka t b k d m ı 

her tarafı tab · b t • kayma me 
yapmq ff,.1e biz m rovt!cn t mvav 
nflna kar!ır b raz d k'"e olan so"= k
ta mahalteJ nin. ne d ye merd venle 
kızak kaymad1k1tıı,...na 

lstanbuhm J'Okuşu ~ cok 0 1d12ta 
İ('in eskıdıen boyle ha" 1aTM bıo. ei· 
lenceli spordan istifade edenler cok 
va,.dı. Hattl kl1 yakta,tıfı zaman 11-

z12n çareı esnafı birer kiş 1 k ufak kı
ı:aktar bile yaparla d1 Diln penı;eı-eden 
ycku, as.atı kızak kayanJa l'"1 c6rd k
çe meşhur V"I~ efendi zadenin ke J 

felli. s.antı telli kadı skerlere yaptı
ği azizhk ha.tınma geldi: 

Bütün siyasi hayatı eınasında imti
yazlara ve İnhlsarlara karşı koyduğu
ou ve halk hükümeti idealini tahakkuk 
ettirmek için gayretler ıarfettiilni biJ 
diren Churchill, bu dünya harbinin ilci 
taraftan birinin mailO.biyeti ile bite
ceiini söylemekle her hangi bir vazi
yette Alm."lnya ile bir konpromu sul
bü npılam.ıyacaiıru bit kere daha te
ltit etmiş oluyor. 

isumer? Gokteıu yahutta yeı_ Hong-Kong adasında İngilizler Victorla şehrinin arkasındaki sırt
deki yıldız adlarını hatırldtlı larda "The Peak Diatrich., deuilen bu mahallede yasarlar. Bu te
;yorlar; pırılaıyorlar ... .Hem giı pcler etrafında lngilizlerle Japonlar arasında çarpışmalar olmuştur 
onunde, hem o.e zıhnımızden g:t 
liımuze dogru merek butun aıı: 
gularunızaa ve bu tun benligı 
mızde! 

ALEMDAR ve 

Veli efend1 z de buctinkü cibi in a 
raslayan bir bayram ciJnü saraya c t
'lı.iş, "muaycde'' den sonra 11mıa b1 ... 
nişli. sanğı telli kerıd s c bı yi.ıksck 
rutbeli ihtiyar kadı ıskerleri: 

Her zaman vaziyeti oldutundao faz 
la fena gören ve milletini bos ümit-
1 e ve hayallerle avutmamail ide-ta 
bir prensip olarak kabul etmij olan 
Churchill, mihvercilerin c;ok büyük 
«ara. deniz ve hava kuvvetlerine ma-
1k olduklannı. istikbalde bir çok ha
Yal &nlı:utlarına ve nahoş sürprizlere 
İntizar etmek icap ettii;in.i söylem ... k· 
le beraber milttefik.lcrin insan ve ham 
ttı:adde kaynak.lan balttmından mih
vercilere faik old12ğunu fakat bu11la
rın ancak küçük btr lcısm.ınm seferber 
edilebildiii.ni. İngiJterenin ve Ameri
kanın maddeten ve manen harbe ha
ı:ırlanmamıo oldujunu ve kaybed]en 
zamanı tama.men kazanmak için çok 
büyük caYI'etler sarfetmek lizımgel
d!ğinl söylemiştir 

Chnrcbill'e göre bu zamanın bir Us 
mıru d~manlan lne-iltereye kaza..,clcr
mışhr. Almanya 1940 da Ftal\ll(Z 
bezimetind...n sonra İngiltereyi istill
ya. teşebbüs etseydi ve o zaman Ja
pcnya 1ncil:.Z İmparatorluiuna kartı 
harp ac;aaydı lnıiltete çok feci bir va
ziyette kalacaktı; fakat bucün İn.cil
terenin harp i11tih11alitr pek çok art
mrştır ve Amerika sanayi.ini harbin za
ruretlerine intibak ettirmek huıusun
da çok geoit adımlar atm11tır; mütte
fikler 1942 de bugünkünden çok datu 
kuvvetli bir vaziyette olacaklardır. 

1943 te ise genie mikyasta tu.rru.P 
geçebileceklerdir. 

ChUTchill, müttefilı:terirı Avrapa ve 
Asya harp aahncler.nde kazanmakta 
oldukları muvaffakıyetlerden ölçı.i.JU 
bir li&aıJla bahsederek: Toprakl:trını 
btiyü..k. bir kahram:'lnhkla müdafaa e
den Rusların naziz:me maddi ve mi11e
ri darbeler indirdiklerini, Liby:td.a. 
General Auchinleck'in İtalyan ve Al
man kuvvetlerini tamamen imha et
mek maksadiyle ha rekete &eçtiğir.i, 
Atlantik harbinin İng:ltcrenin lehin
de iıık:ip.f ettiğ~ni ve bunların h,.,,_ 
•inden mühim olarak tanı bir tesanüt 
halinde bulunan Amer1 k::ıınm bürrt}et 
davuı için kılıcını lun~ndan çıkar
mış olduiunll söylemııtı.r. 

Cha.rclıill. .Japon.yanın indirdiği n 
daha da fndireceğl darbelere rağmen 
vaziyet ııükilneUe tetkik edildiği tak
cürde. .Jııponyanln İngiltereye ve A
meriknya karşı 18 ay evvel harp aç ... 
mamasma hayret edilmesi IAzırn gel
diğini, askeri partınln Japonyayı lt!
!'1kete s(lr(lklediğlnl, İngiltere ve A
merikan.Jn ıtaynak:lanna naı..an.n çok 

yıf bir vaziyette, Çinin ve SOvyet 
~usynrun daimi tehdidi altında bulu-

J antn bu hareketini altlıse-nan aony 1 
!im ve ihtiyatla telif etmek güç . 0 

-
duğunn ve Japonların. kendilerının 
ve biltün dünyanın unutamı:yaca_i!ı 
bir ders verileceğinin farkırlda oıma
dıklarml söylemişUr, . 

Dıinkü fıkramda kadının il 
ham kaynagı olarak buyuk s 
nal.karlar uzerındekı Kamçıla 
yıcı, hızlandırıcı tesırınden b 
sederken o sanat.kurların sev' 
lerını, sevgililcrinı anmıştım~ 
bunların ya.rdunıyle dana d1 

rin, olmez eserler meydana , 
tırdikleruu söylıyerek, b.ı bı 
kımdan "kadın, sanatın de 31'. 

sıdır., denuştim. lşte yukarıda 
isimler, sanat alemınde dilh. 
lerle yan dilhılerı, bildığım 
büyllklıiğe erıştıren maşukalur 
dan hır KıSmının kuçW< adlaı 
dır. Kimisı bır ressamın, kiını 
bir musiki üstadınm, kirrusı r 
bir şairin, fakat hepsi de ınsaı 
ğın ciğiındüğü ulu varlıklar 
sevgılıleridır. O seçme varü 
lar bunlar için ağladılar, 
çektiler; bunlarla unut, hey· 
can, zevk duydular; bunlı 
verdikleri sevınç ve keder, b: 
lardan aldıkları ilham ve k:n 
retle en büyük eserlerını taı,r 
ladılar. Bunlarsu: onlar - biıa 
hır ihtimal ıle - bildiğ!mieti 
lar olamazlardı! ı<ru ..,. . 

Churchlil bu nutkunda. mihvercı
lerin ilk senelerde galibiyetler ka
znmnasmtn ve Demokrasi cephesinin 
zaatınm hakikl ve esas sebebini de 
büyük bir açıklıkla, şu suretle izah 
etmiştir: 
~n harpten sonra birbirimlze 

bağlı kalsaydık ve emniyetimiz tein 
müşterek tedbirler al<aydık, lel&!oe
tin önüne ıeçebilirdık. Beş sen<e ev
vel İnglltere ve Amerika, bir damla 
kan dı.>kmeksizln. Almanyayı aillhm
dan tecrit edebilir ve Atlant.ik bo
yenrıameslnde illin odild ili l(ibi calip 

e maıtlılp hiçbir mill•tten eslrıen
v . ecck olan ham maddeleri Alman
~y 

8 
temin edebilirdi. Fakat bu fır-

1 i geçmiştir. İngiltere ve Amerika
"" birl=elcri için muthış çeltlç 
""'ııelerl yemeleri mukaddermiş. Is~ 
~balde İngiltere ve Am"fik.a kendi 

,uyeUerlni "" bütün mılletlerın 
eın nıaaUertni korumak için, adalet ve 
:nı ;yolunda yanyana bulunacaklar-

Uzakşarkta 
İngilizlerin 
Büyük Kayıbı: 
Hong-Gong 

lnglllzler Hong Kong'a bir a1tr 
evvel ayak ı '1.ıkları vakit adada 
beı, on bahkçıdan baıka bir 1ey 
yoktu•, BugUn ise ada ve ka,...t ... 
aındakl arazi dOnyanın en kala .. 
balfk yerlerinden biri hallne ge1~ 
ml9 bulunuyor. Hong Kong, u .. 
zak Şar-k yolunun en fflek !ima. 
nı olmu,, gemiler-in tamiri için 
teS"Shaneler", hattı bir kıSlm sana· 
yl blle kurulmuıtur, lnglllz:ler, 
burasını da modern Çin fehtrlerl 
için bir i5rnek yapmak makaa ... 

'(İıyle de bOyOk gayretler sarfet· 
mlılerdll'", 

( Yazan: ' 
j Faik Sabri Duran J 
. . 

PROSO 

Koşunuz. Bayram ve Yılbaşı şerefine 

KAHKAH·ALAR HAL OSU 
Asrın biricik dahi cihın Komiği 

EDDY KANTOR 
un sizi 2 ııaat Kahkahadan bayıltacak ola:n 

- Hep birlikte faktrhaney aideli'l'll 
de bir sıcak çay tc;elımt Diye kona
tına davet etmiıs .. 

Veli efendi zadenin bir çay ,fyafe
tinin hediyesiyle. behiyesiylc ne de
mek oldutunu bilen efendiler tekl!u 
memnuniyetle kabul etu-jsler, 

1 Konağa gldilm11 Gtimüş ıemave-r-
! ler hazırlantnıf. Faifur finc nlarl 

çaylar içjlmiı tathla,., meyvılar. aiH 
be ıekerler yenilmit Gürıil a:Urül ya
nan ocaklann ııcakhi:iyle hcrlres dı .. 

kılınca bir yere kapanarak etek Ö"'

mck merasimi vardı ki işte bunun 
ecnebi heyetlerin başlarında bulu
nanlardan bir çoğu yapmak istemi
yorlardı İmparator Hanı - H&i 
(1662 - 1723) devrinde b.zı sefir
ler Pekine kadar gelmişlerken bu ye
re kapanma mecburiyeti yüzünden 
her şeyden vargeçerek geri dönmüş ... 
terdi. Fakat sonraları bazı müsaa
dekirhk1ar elde etmiye muvaffak ol· 
dular. Bunlara Çinin bir limanı, 
Kanton açılmıvtı. 1808 den ttibare"Y'I 1 
İngiltereH tiiccarlar da Kanton'da 
yerleşmişlerdi. ALI• BABlA. KIZLAR ~~~r.'~~~aran~:~~r~~~b~l~n~ 

jlıııll çercden bahçeyi seyreden Veli efendi 
İngiltere 1839 da bunların yüzüu... zade: 

den tarihin kaydettiii en çirkin harp PANsı•voNUNDA - Aman ~en~ner, demfı Ba adam 
}erden birini yapmıya mecbur olmuş- boyunda kar, ıf.ze çocuklufunu.zu ha-
ttı. Bu harbe: "Afyon harbi" derler. ..--- tırlatmıJ'or nıui 
East lndia Şirketi ismindeki İngiliz' ·~~~~~B~a~yr~a~rn~.~ı~n~b~i~n~·~n~c~i~g~Ü~n~·~Ü~n~d~e~n~ı~·t~i~ba~r~e~n~~~~~'~ Mollalar için efendinin her soııine: ı:ıirketi Hindlstandan cetirttiii af- .. • .. münaaipt:r efendım., demek li.ı:1m. 
yontan gzlice Çine sokuyor ve bu ... " Zira zıyafetten ıonra hediyeler, ihıa ... 
na kar.,lık gümü$ topluyordu. Kir Bugün HDıkikJ. Bayram \ !ar vıır. Hepııi birden: 
çok büyüktü, fakat nasılsa gözü :1;çı- - Hakkınız var. efendim. Hepimiz 
lan Çin hükilmeti İmparator Khe Çünkü: Güzelliği herkesi teshir eden sesi. .. Her kalbi büyiiliyen çocukken kar topu nynadıitmm !u· 
Sen'in bir fermanı ile bu ticareti L A~ , L E 1 d zalr kaydıi:mna:ı hat.trladık. 
yasak etmiş ve aldıi't emri tutmasını e - Öyle ise bay& bahçeye çıka.im. 
bilir bir işgüzar Çinli memur da Merdivene binip yobq aıatı kı4'a.k 
Kanton'da İngilizlerin 2 milyon İn- D h L kayalım,.. r kaçı itiraz etmi,

1
er: 

giliz lirası kıymetinde afyon stokunu orot y amour - Preston Koster'in - Aman efendim, nasıl olur? Boylo 
yakmıştı. Bu yüzden çıkan harp üç amnalı binişlerle. •• Ya Pirfıi cönirse. 
sene kadar sürmüştü. Inııllizler Çin yara tığı Bin Renkli - Kim g!lrecek! Bahçeıı.ın etrafı 
orduJarın1 güneyde ve kuzeyde es- duva.rla çevrıh .• 
diler Çinliler sulh istediler ve 1842 A Kadıaıkerler birbirlerine babtmrş .. 
de Nanking muahedesini imzaladılar T y F u N lar. Ev sahibini cuceııdirmek isteme-
Bu muahede Ue Çinlilar İngilizleri~ misler, bahçeye çıkıntılar. Vell efendi 
bir iki senedenberi işgaller altında zade bütün te.rt'batı evvelden klhva• 
bulunan Hong Konc adasm.ı terke- sına aldrdıtı için konağın önundta 
diyorlardı. Bu ıssız yalçm adanın Bütün seyredenleri havran edecek en büyük "aheserdh-. bahçe duvanna kadar olan meaafeyt 

Çinliler içnJ bir kıymeti yoktu. Çin ::::::::~; ~::~:i~::~S:~fi:::ı-ı::::::!: hazıtlatmıt: batt& bahçeyi sokaktan a~ İmparatoru bu adayı İngilizlere bı- - yıran duvarın btr ktsmını da yıkurı-
rakmakla çok cömertçe bir harekette Bayram ve Yılbaşı Şerefine rak oraya sahne dekoru ııibl ftllıuan 
bulunduğunu sanıyordu. fakat mua- bır duvar koydurmus. 

hedenin çok ağır olan batka madde- ÇENBERLITAŞ s·ınemasında Yokuıun baımda uıaklar morc!lvoni 
leri vardı. Çinliler bu şartlan şabul tutmuşlar Her kademesine biter ka .. 
etmekle başlarına ne büyük belllar dıasker oturtmus1ar. Veli efendi zade 
açmış oıdukıarmı rkedememı1ıerdi. Bugün matinelerden itibaren de en ıon kademeye oturacak ctbl 
Çin, beş limanmt• :anton. Amoy, J.'u yapmış ve birderıbire merdiveni ko .. 
Ço, Ning - Po ve Sanııhay'ı ecnebi Mevsimin en güzel ve en Jf.ıymetli 2 Saheser yuverdinn!ı. Uydurma kızak ann oü-
tjcarctine açıyordu. T re a t y p o rt s ratle yoku1u inip duvara cclince ön. ... 
denilen bu limanlarda ecnebiler ken- filmi birden göreceksiniz deki sarıklı merdiveni ducdunmk içuı 
di memleketlerinde imi cibi olacak- ayafiyle duvara dayanmck iıtemif. 

~~rr%~~~::n~n~a::~ı ;:;;:~u~:~~ 1- BALIKÇININ KARiSi' ::~::r:ı~ ;:~ c·:;::::~~le~ 
Jetler haralarda ve sonra bunlara dalmda bir dudu kutu tilnemış ,ann.c-
katılan imtiyazlı maiıallerinde kendi dilen merdiven,, so.kaiı utramıı. Klb .. 
tebaalarmm malını ve canmı muha- yanın aldıft tm.batta oraya 7fiz1erca 
faza için yerli bahriye askerleri bu- KR1ST1NA SODERBAUN-FR1TS VON DONGEN mahalle çocufunuu top!anma11 dadı.-
lundurabılıeceklerdi. Çin kıyılınnda hil olduğu içın. bu acaıp mevklb an .. 
çe Çin nehirlerinde korsanlara kar$I il BiR BEBEK ARANIYOR lerine ıelip kadı askerler karlara 70-
ticaret gemiJerini korumak üzere • varlanınca hepsi bırdcn .cu tenekeleri. 
Büyük Devletler harp cemi.teri ile çalarak: 
karakol vazifesini ıörebilece!clerdi. BABY SANDY - T01Jf BROVN - NAN GREY - YuhaaaL. Sakallı bebeklere ba-

kını Yuuhaa-

CDevamı 4 finctl sayfada) &..'lllllııl••••••:ll•-·•••••••••••••••••••ı' Diye baiımmaya baıı.,..,.ıu.~ Yakadan bir kaç ırun sonra lkinri 

Tarihin Kaydettiği en büyulı: ve en kanlı aşk macerası... Şark saraylannm kanlı ibtiraslan .. 
Safahatları_ Yüzlerce rakkase ve muganniyenin BAYRAM eğlenceleri 10 binlerce figüran.. 

Muazzam sahneler._ Kanh ihtilaller .. -
TfiRKCE SÖZL'O nfi•ha•ı: Ostad TOrk;o SözlO ve Mqhur Mı•• V•ldı.u 

SADETIIN KA YNAK'ın 
Şahe11erl_, Yeni ve Nefis 8 Şarla 

ile Tllrkiye Se. Knlicesl 

MÜZEYYEN SENAR 

üMMü GÜLSÜM 
Tarafından söylenen Arapça 

Mahmut zayıflıtını, lhtlyarlıiıru ba
hane edcr~lr Rumeli kadı askerini a&
letmek tstedifi zaman. lauzurda hulu ... 
nan Veli C'fendl zade: 

- Efendim. De:n:,. Zevahire aldan
mamalı. Bendeniz, efendi hazretlerinin 
bir tekme Ue dunn vıktıfma 1ahf
diml.. Ve bu nükte ile kadı aalı:cri a
zilden kurtarmıef.. 

J 
1 WILL Y FORST'un 
1 

1 
1 

1 

OLGA TCHEKOWA -
LiSE VERNl!R 

ile beraber :yaratuıı 

BELAMI 
Muhteeem ,,., tnka 1llml 
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G u LE n Göz LE~ mıııi.Joeoi 
·~onıon 

No. 40 Yazan MEHMET ABU I 

Hasta, ürkmüş gibi gözlerini açtı .. Ka vucundan bırakmadı,.. Saliha, dalgın 
nsınm elipı daha fazla sıktı: adımlarla, penceren n önünden çek'

- Gıtme... Bu çıplak insanlar di ••• 
kim? . - Geldiniz mi? 

Saliha sakın: - Evet İsterseniz s'z biraz dın-
- Odada kımse yokt. .. Evet .. Şimdı teninizi G~nç kadın hastabaklc:rın 

anladım. Onlar resim. sozlerini duym mış gibi, h st r.l'ı 
- Yiıriıyorlarl... başucundaki koltuğa otu d ı ... Naıar-
- Hayır, s ze öyle geliyor. ları uzaklara, sonsuz b r ~min de-
0 aırada Fatma gırdi... Ellndekı rinlıkler ne daldı. 

buz torb srnı uzattı: 
- Koy lnn mı, küçiılı: hanım! 
Hasta gözle ni araladı ve ağzının 

fçınde mırıldanıyor: 

- Siz m.isinız? Mösyö tvanoviçl ..• 
B k anıza halıme... Beni zorla bure-
Y gladılar.,. İstediğim rea'mlen ge-
t niz mı? Şimdi olmaz,. Sonra gös 
t r'rsiniz." Baksanıza karım var .•• 
K r. 

S 1 ha içini çekti... Sonra hizmetç -
nin elinden buz torbasını aldı ... Ya
va ça hastanın başına koydu. 

F tma kederli: 
- Ahi Yarabbim •.• Ne istiyor aca

ba?... Llkırdısı anlaııılmıyor ki .•. 
Saliha müafik: 
- Sen git, kızım. Hastabalı:ıcı a .. 

yandı mı? 

- Evet, efendim. Biraz kahvealtı 
verdim. Onu yiyor... $imdi gelecek.,, 

- Yavaı. Daldı Kapıyı aralık bı
rak. Patırdı olmasını ..•• 

O, artık dünkü, neıeli, sevimli genç 
Jn a biç benzemiyor,.. Yorgunluk.. ts
tır p çehresine daha olgun b'r mina 
vermıı. Gulen gozleri bugün, daha a
cı Daha karan ık bir renkle derin
e yor. Kend sine bakan nazarları 

d 'zdeki girdaplar gibi çekiyor ... De
nn klerine doğra sürüklüyor. Dü -
tlinceler, alnında yeni izler bıraktı 
Ba çizıi gizlemeie çalııtıiı ıstırapla~ 
rmı karşısmdak'ne hatırlatır gibi ıdi .. 

Gözlerinin altında halkalanan gölııe, 
aykusuz geçen gecelerin damgası mı
dır? Çoçuk dudakları biraz soluk 
Buna raimen bili tebessüm etmei~ 
çalışıyor.,. 

• • • • • • • • • • • 
Yeniden kalktı .. Usal, asal pençe-

reye doinı ilerledi. Belki siyah dü
lincelerine, baharın parlak güneıl 

b ru olsun 11rk serper ... 
Gökyiizıine, küme halinde sürükle

nen bulutlara, ağaçlardan fışkıran IM--
7u çiçeklere uzun, uzun baktı Son
ra nazarlan bahçenin sakin kö,ele
~ nde eski hltıraların gölgelerini a
rarken iki vücutla çarpıştı: Klmıran
la Suavi, ellerinde ralı:etleri, tenis 
oyanundan dönüyorlar. Genç kız al

-ı,._t..,.m •. renkli saçlannı kırmızı bir korde
ile toplamı•" Etek yerine, kısacıs: 

lacivert bir ıdrt ııiymiı. Be::vu yün 
bldzil altında göflU iki kuvvetli va
ha halinde kabanlı:, boyalı dadakla
nnda hiç silinmfyen bir tebessüm .• 
Beyu diıleri daima meydanda Su
avinin hararetle anlattıiı ıeyle;İ· din

yor.,. Suavi kimbilir neler anlatıyor? 
Genç kız bir ıeyler söyledi... Suavi 
kurşuni pantalonunıın cebinden cıga
ra palı:etinf çıkarttı"· Ateşini uzatır
ken Kimıranın elini azun müddet a-

. . . . . 
- Uyuyor mu, nasıl? 
Genç kadın uykudan uyanır gibı 

sersem: 
- Siz misiniz? Sımdi biraz daldı. 

Gece hiç uyumamıştı da ı .. 
- Yorgunsunuz!., 
- Hayır,. Belk bir z uykusuzum 
Kemal bir şeyler sbylem k ister gi

bi yutkunuyor O sırada kapının bniın 
de Suavinin gö1gesi belirdi... içeri 
doiru iki üç adım attı: 

- Bonsuvar, Sal'hal 
Saliha başı il mukabele etti: 
- Uyuyor galiba! 
Suavi babasının yüzüne baktı: 
- Nasıl? 
Saliha. lakayt: 
- Bild ~niz gibi ..• 
Suavi, patırdı etmemek için parm3k 

!arının ucana basarak çıktı. 
Kemal dalgm nazarlarla ha!ltanın 

çehresine baklyordu... Gün, ııkşa
mm karanlığına göm!llüyor. Odad'lki 
eşyalar yavaş, yavaş şekiller .,. i kay
bediyor.,. Bir yıgın blge.. Yatak 
Bu siyahlık içinde daha beyaz 6orü~ 
nüyor. Hasta beyaz örtü altmd uza
nan bir ceset ııibi hareketsiz, korkunç 
bir küme . 

Saliha, .. yanındaki gece liinbasını 
yaktı Odayı kızıl b'r renk kaplaJ'··· 

- Size, nastl yardım edeb'lirim? 
Saliha, gözlerini gPnç adamın d 1 -

pn navrlanna kaldırdı,., o. kendi
sine bakmıyor ... Hatta kendis'ne bir 
şey de söylemiyordu. Yı:ılnrz Kemal 
ilk defa olarak bütün aklının meleka: 
tiyle düşünüyordu,., 

0

Saİih~, ~al~na" gi~difi ·za~n. Suavl 
ile Kamrranı baabaşa oyun masum
da buldu. Onlara ba1mıad<tn ilerledi 
Jülldenin yanındaki boa koltuğa :>tur
du. 

Behiye alakadar sordu: 
- Nasıl? 

- Hamdolsun bu akşam sakin uyu-
yor. Odada hastabakıcıyı bıraktım. 

(Arkası v r) 

Rllr.l'NKl 
l.3D Proıram 
1.33 Müzik (Pi.) 
8.45 Haberler 
9.DO 'Müzik (Pl.) 
9.15 Evin saati 
9.30 Müzik (Pl.) 

iZ 30 Proııram 
IZ.33 TilrkUler 
IZ.45 Haberelr 
U.00 Fasrl 
ı.t.3 O Orkestra 

11.00 Proııram 

I' >C)I " \1 
18 1)3 Dans mUzlfl 
18.40 Şarkılar 
19 30 Haberler 
19 45 Serbest 
19 55 Müzik (Pi.) 
20 l5 Konupna 
20 30 Fuıl 
21.00 Konu ma 
21 ıo Türküler 
21 3 5 Dans mDzlfi 
22.30 Haberelr 
22 45 Spor 

22.55 Kaapnış. 

1 G'c' G'L'-M H~B~RUR_ ı 
Bazı Hususi Gemileri 
HükUmet lsletecek 

1 

NakRyat Hakkında Yeni Kararlar Alınıyor 
Ankara, 2'1 (TAN) - Rtlk\imet, tarafından işletilecegi söylenmekte

d '1lz ve kara nakliyatı hakkında bir dır. HükOmet bu yoldaki yeni kararlr-
lam Yeni kararlar almak üzere tet- n yürurlüğe koymak için bazı h ır

kiklerde bulunmaktadır, Bu meyan- llklar yapmaktadır. Bu arada liman
da bazı tonlllt6lara kadar husus! ııa- larnnızda kayıtlı bulunan gemli •rın 
bular elindeki gemilerin de hilkUmet vaziyeti de tetkik edilmektedir. 

A tatiirkün Ankaraya 1 

Ayak BastJğı Gün · 
12fr Baştarafı 1 incide 

Mektepliler arasında birincilliği 
Haydarpapdan 8,42 dakika ile Hida-
7 almıı, ondan sonra Raif, Melih, 
Rıfkı gelmitlerdir. Takım ve fert i

bariy e Haydarpaşa lisesi birinci ot
tur. Klup mensupları arasındaki 
baka da, parkende çıkan bazı mi 

er dolayisıyle hakem heyeti teknik 
ceyl teıbit etmemiştir 

Ankaradald k r>fular 
Ankara, 27 (A. A.) - Ebedi Şef 

n Ank raya ilk gelfşlerlnln 
Jtllıe1ötıüırıü mün ebetiyle bugün An

t H le 14,40 arasında 5 
de ve 5 me afe üzerinde altıncı 
ürk kotusu yapılmış ve bu bll
koşuya 300 e yakın atlet iştirak 
ir. 

Eski ehlr Denizli, fstan
İçel. Kocaeli, Bursa, 

Kay eri ve Ergani ma
der atlet iştirak ettlJ!i, 

ıwıım>ııttrı!WC büyük koşu 14.20 de 
yerinden ortaokul tale

t 14 25 de Dil, Tarih ve 
coılratn F kültesi önünden, ldz ta

t ı4 30 da Türk Hava Ku
eler ve meslek o

tahtbelerl saat 1430 da Ordu
:vtık~ okul talebeleri 

da Kızılay ISnilnden hare-

Rusya ile Polonya 
Karıılıklı Yardım 
Paktı lmzaladdar 
Londra, 27 (A.A.) - Orta Şaı k

tan Büyük Britany daki Polonya kı
talsrm:ı hitaben gönderilen bir me
sajda, General Skorskl, Polonya -
Sovyetler Birli i anin masınm, Mos
kova ile imzalanan hır do tluk V"' 

k rşılıklı yardım paktı ıle tam ml:m
dığını ve bu p ktm mu terek du -
mana karşı mücadelede, her ikı mem 
leketi, kati surette birbirine bağla
dığını öylemektedır. Her ıki mem
leket, kuvvetlı ve müst kil bir Po
lonyanm, A\•rupa muv zene i ıçin 
zaruri bir unsur te kil ettigınl nok
tasında da mutabık kalmışlardır. 

Ekmek Meselesi 
12fr Ba tarafı 1 lncıde 

Ekmek gıbi ha k n es slı gıdasının 
azaltılması duşunulmemekte, v~ bun
dan dolayı telaıa k pılmak yersiz gö
riılmektedir. 

Hiıldlmet ist'hlild tahdıt edeceır za 
manı ve herkes n ne mıktar ekmek 
alabilecefinı ılan edecek ve bu tahdit 
her halde lüzumsuz istihliki önley'ci 
mahiyette olacaktır 
Diğer taraftan şehir, kasaba vt: koy 

terde yurddaşlarm bahçe ve küçiilc a
raz lerınde dahi kolayca yetlıeb len yı 
yecek maddeleri, bu arad bilh ssa 
patates ekmesinin faydalı olacagmc1 1-

ıaret olunmaktadır. Bu suretle halk 
yiyecefjnın az da olsa bir kısmını ken 
di istihsal edecek, bu hem ıstihsalin 
artmasına ve hem de tstihlllkin aza
lıp stokların fazlalaşmasına yardım e
decektir. Ayni zanuında istihsal bol
laştıkça fiyat ucuz ıyacak ve geçim 
ııartlan ü er nde muen r olabılec lc
t r 

Ekmek dağıtma ıekli 
Ankara 27 TAN) - Millı Ko-

28 - 12 - 941 

Beşiktaş 
Parti Kongresi 

Kongrede Mühim 
Dilekler İleri Sürüldü 

Almanyaya Eski Fiyatla ~
1

"' 
Mal Verilecek ~ 

Meşhur Mısırlı Muganniye 

Bayan ALiYE 
Udi Arap FiRDEVS 

Halk P rtisf Be iktaş kaza kon
gresi dün yapılmtştır Kongre reislı

ine t t nbul Mebusu Ziya Karamilr
el eçilm ş, kaza idare heyeti rapo

ru okundu t n sonra d teklerin tes
b tine geçilmiştir. 

Söz al n bir vatandaş, memlek,.tte 
balıkçılı n 5fı derecede himaye e
d lmemc nden inklşRf edemedl~iııı, 
memleketin iktrsadi kalkmmıısmıı 
fııydast olacak ve birçok kimselerin 
geçim v srtnsı olan bnlrkçılığm, kon
~erve f br'kalarmm ço aıttlması ve 
diğer iktısadl tedbirlerle korunması-

Getirfflecek Malların Listesi Hazırlanıyor 
Almanya ile ticaret anla:ımest ilze- yağlı tohumlar, deriler ve bazı hu

rine gönderilecek malların üç buçuk bubattır. Diğer taraftan bazı ithalM 
ay evvelki fiyatlıırla satılmnıır lazım tlıcirleri de Almanyadan ne gibi mal
gelmektedir. Ötedenberl Almanya ile lar ve eşyalar getirtileceğini araştır
iş yapan bazı firmalar, ıınlıışmanm maktadırlar. Devlet dairelerine IU
ımzası tarihindeki ihrııc::ıt maddele- zumlu olan eşyadan başka, mcmlelte
rine ait Ciyatlart tesbit etmektedir- tin ıhtiyacr olan maddelerin de ayrt 
ler. Bu firm:ılarm mümessllllerinden nyrı lısteleri hazırlanmaktadır. lthıı
bazılarr dün bir toplantı yapmışlar ve !At ve ihracat mallarının karşıl"ı lı 
Almanların alacakları mallarla veri- takas edilebilmesi için. takas limıte
len kontenjanı incelcmlşlcrdlr. Fiyat-1 din de bugUnlerde faaliyete geçece
lar üzerinde en çok yük~eliş göstere:ı • gi söylenmektedir. 

nı ~emi Ur. Ş k 
Bundan sonra bekArlrk vergisi ü- e er 

zerindr miıtnlaa yilriiten bir fıza. ver
ginin her beıdirdan ayni miktarda a
lınmaması IAztm geldiğini beknrlann 
a·le durumunun, geçim vaz!yetlerinın 
hesap edilmesini istemiştir. Ojğer bir 
aza da az aylık ve ücret Rlan memur
ların bugilnki.1 iktısadl durum karsı
!ilnda geçimlerinin güçleştiğini, tm
nun için bu memurlarm vaziyetleri
nin incelenerek bir kalktnma tedbiri 
alınması lüzumuna işaret etmiştir. 

Fabrikaları Hamlet Piyesinden 

Diğer bir üye de Beşiktas stad~nın 
20 sene için beden terbiyesi teşkilatı 
tarafından kiralancağını duyduğunu, 
bunun doğru olmaytp şimdiki şekl!y
le bırakılması lazım geldiğini bildir
mistir, 

Bir başka A:ı:a, İstanbulda bir iaşe 
teşkilatı kurulmakta olduğunu, bu 
te~ki15tm kazalarda da birer teşkllfıt 
kurmazsa, ıyı işliyemiyeceğini ve 
halka faydalı olamıyacağtnı anlatmış

Çabşmalarını Bitirdi Çıkan Davalar 
Şeker fabrikalarımız pa.ncar mah- ı Hamlet .. piyesinin. te~silinden çıkan 

sulünü tamamen işliyerek 941 yrlı davaya d~n bi~l~cı. agır ceza salo
kampanyalarma son vermislerdir. 'O.unda aslıye bı~ıncı ~eza. m.ahkeme
Pancar rekoltesi iyi olduğundan, fab- smde devam .. edılmlştır. Ilk?nce Pe
rikalarımızm şeker istihsııli de nor- yamı Safa soz almış ve müdafaa.smı 
malin üstünde olmuştur. Bu seneki yaparak yazıl:ırını hakaret kasdıvle 
şeker rekoltesinin 75 bin tonu geçU- yazmadığın'l, ıddia makamının haksız 
ğ! tahmin olunmaktadxr. Bu yıl içın- tale~lerine ma_:uz .kaldığını, yalnız .a
de pancarın geçen yıllardan daha ley~ı~~e~I delıllerın ma~kemeye ~ös
yüksek fiyatla alınması, müstahsıli terıld.ıg!nı, _T~n gaıeteınnde t!yatr.:ı 
öniim~deki yıl için daha fazla ek- s?natınde ıhtısası o!an muharrlrle
miye te«vik etmiştir Yeni yıl ekimi nn mahkemeye verılen yazılarının 
için tarlalarda hazırlıklar başlamış- iddia makamınca gözönünde tutul
tır. Hariçten şeker getirtmektekl güç- mamış oldul!'1nu bildirmiştir. Peya
lük yüzünden, iç istihsalin lr; fstlhi~- m~ Safa netıce olarak ~~raetinl iste
ki karşılıyacak miktarda yükselmesi mış, mahkeme başka gune bırakıl
için önümüzdeki yıl daha geniş ekim mıŞtır. 
yapılması için tedbirler alınmaktadtr. 

txr. Bund n sonra yeni idare heyeti y •d y k I 
seçim ne geçilmiş, eski idare heyeti ' enı en a a anan 

Kara Y oliyle Harice 
ihracat Yapılıyor 

Sivilingrat yolu ile ve kamyonlarla 
bazı mallarmıız Macaristan ve Çe
koslovakvaya gönderilmektedir. Bir 
krsnn mallar da ayni yolla ttalyayn 
l!'itmckt.,dir Gönderilen mallar ara
sTnda altmış bin kilo keçi, oğlak ve 
koyun derileri, pamuk, yağlı tohum
lar. kusyPmi ve darı vardır, 

yen rlen eçllmlştir. V I 
Ofis, Trabzondan urguncu ar 

Fiyat Milrakabe memurları dli'l 
y ag'"" Getirtti Balıkpazarında Cambaz hanmm bir 

deposunda saklanmış dört yüz tene
ke Urfa yağı bulmuşlardır, Yapılan 

incelemelerde bu yağların fiyat yük
selişlerinden istifnde için gizlendigl 
anlaşılmış ve sahibi hakkında tahki
kat açılmıştır. Yağlar piyasaya çıkıı

rılıırak satılacııktır. 

Yiyecek maddelerinin sebepsiz yük
selişini önlemek için, Ticaret Ofi. i 
bunlarm stoklarını vücude getirmek 
ve yükselen maddelerden satışa çı:.ta

rarak nazım rolü oynamak kararıni 

vermiştir. Bu arada yağ istihsal böl
gelerinden Olls namına yağ satm a
lmmıştrr, Trabzon bölgesinden topla
nan yağlardan ilk parti evvelki gün 
şehrimize gelmiştir. 202 fıçı ve 213 
teneke Trabzon yağı buzhaneye ko
nulmuştur. 

Patates Fiyatları 
Birdenbire Yükseldi 

Son günlerde patates fiyatlarının 
bir ay evvelki fiyatlara nazaran vüz
de 50 nlsbetinde bir fazlalık göster
mektedir. 

Perakendecllerde ve bakkallarda 

Beşlktaştıı Ortabahçede arpacı Ah
met Veli oğlunun yedi kuruş otu7 

paraya satılması lazım gelen mısırı 

22, mısrr kırmasını da 23 kuruşa sat
tığı haber alınmış ve bu fiyatlara 
satış yaparken yakalanmıştır, Ahmet 
adliyeye verilmiş, dükkanındaki 9 
çuval mtsıra el konulmuştur. 

Kırklareli Trakya otobüsleri kon
tro!Hlğünil yapan Kemal, kilosu 75 
kuruş olan gres yağını 150 kuruşa 
satarken suç üstünde yakalanmış ve 
adliyeye verilmiştir. 

Altın Fiyatlan 
Bir altın lira 2845 kuruştan ve bir 

grıım killçe altın 407 kuruştan sattl
mıı:tır. 

ı······················-···-·----·-····· ! KPC'i'l\ HARF:RLF:R i 
'························-·······--······-· .. = + YEDi BtLETÇIYE İŞTEN EL ÇEK· 
TJRILDt - Uaulsllz.. hareketlerde bulunan 
Denlzyollırr bilet memurlarından yedi '<iti U· 
mum mlldürlük ~mrine alınınıılardır. Bunlar 
hakkında Denizyollın mllfetti~leri tahkjkat 
yapmaktadırlar. + YANGIN HAŞLANGIÇLARI - Kapalı 
çarijıda 88 •ayılı maranıı:o< dükkanında çah· 
fın LOtfi, m•nıalı örtmeden dilkkinı kapayıp 
1rfımiş, manıı:aldan çıkan kıvrlcım1ar dllkkftnın 
döııemcsir.I tutu,ıunnuttur. Dükkftn komtulan 
duman ı;örmüştcr ve yanım ıenılemcden sön· 
dllrUlmUotUr. 

patatesler 16 - 20 kuruşa satılma'<- birinci malların 13 kuruşa kadar sa
tadır, İstihsal bölgelerinde fiyatlar tılması mümkün görillmektedir, Fl
bunun çok altındadır ve nakliye mas 1 yatlar incelenecek ve lüzumsuz yük
ranart da ilave edilince, patatesin, selişler önlenecektir. 

+ Tepebaıında Yancı aokafında Sera apan 
manının 6 net dairesinde soba \ıorulanndaki 
duman ıönnüıler ve yanırın ıeni,lcmed~n oıı'n· 
d!lrillmUştllr. + ARMATORLER BTRLTClT MUDURU -
Armatörler birliğine ait barı i~lerin nkibl 
için Ankarayı ııiden armatörler blrlifl umum 
mlldllrll Bllrhanettin Yemıey ,ehrimlıe dön· 
mllştUr. 

PASifiK HARBi 
1:ffr Baştarafı 1 incide 

Manilanın en mühim sokağı o
lan Skota'nın bombardıman neti· 
cesinde hükumet binasında 10 ki 
şinin öldüğü söylenmektedir. Bir 
miktar itfaiye efradı da itfaiye 
kışlasının bombardımanı esnasın 
da ölmüştür. • 

Şiddetli muharebeler 
Manila, 27 (A.A.) - Resmen bil

diriliyor: Şimalde fasılalı, doğu ce
nupta gayet şiddetli çarpışmalar de
vam ed'yor. Düşman Lingayen'e ve 
Atimonan'a nakliye gemisi filosu ile 
durmadan takviye krtaları getirmek
tedir, Düşman hava kuvvetleri sıkı 

bir faaliyet sarfPtmektedlr. 
SINGAPUR1DA: 

Jlüdafaa hattı yarılmış 
Tokyo, 27 (A,A.) - Domei ajansı 

bildiriyor. .Tapon kıtalart Singapura 
doğru ileri hareketlerinde Papham 
hattı ismi verilen müdafaa hattma 
varmışlardır. En aşağı Uç ay taarruz
lara mukavemet edeceği hesaplanan 
Popham hattı 24 saat içinde yarılmış
tır, Birçok firar hAdiscleri olduğu ve 
halktn firarileri sakladığı !;Öylenmek
tedir İn i 1iılerln ricat! pek sert ol
muştur. İngilızler çekilirken 90 tank, 
60 top. 20 kamyon ve daha bircok si
lahlar terketmişlerdlr. 

Fasılalı çarpışmalar 
Vaşington 27 (A.A.) - Harbiye Ne
zaretinin tebliği: 

FiLipinlerde: Manlanm şimalnde 
J,ingayeıı bölgesinde fasılalı çarpış -
malar olmaktadır. LRnon koyunun 
ı:enubu şarkisindeki bö'gede cerevı>n 

eden harekat mevT.fi mahiyette&r. nu, 
man I ing1yen körfezinde ve Antimo
nant açığında bulunan nakliye gemi
lerinden mütemadiyen takviye edil
mektı-dır 

Dü5manın hava faativeti bütün cep
helerde devam etmektedir. 
Diğer bölgelerde kayda değer bir 

~ev voktur 
Uzak Şarkta yeni /nglliz 

başkumandanı 
Londra 27 ( A.A ) - General Po

wall'in U?.ak Sark başkumandanhğma 
tav.in eıfüd'lri bu sı:ıbah Harbiye Ne
.,,.,. .. .;"""' hi'"'"'m~tr. 

runma kanununun tatbiki üzerin 
de hazırlıklar yapmak için Tica· 
ret Vekili Mümtaz Ökmenin re. 
ısliğinde iaşe müsteşarı, is•11n -
bul, Konya, Eskişehir ve Ankara 
valilerinin iştirakiyle bu~ün de 
bir toplantı yapılmıştır. Toplan· 
tıda bilhassa ekmek dağıtma şek 
li ile nüfus başına verilecf'k mik
tann tesbiti üzerinde esaslı ka • 
rarlar alındığı anlaşılmaktadır. 

Vaşingtonda ·· AFRiKA CEPHESi 
ıtifj" Baştarafı 1 incide /t1ir Ba~tarafı 1 incide 

fazla sürmüştür. Vaşingtond.·ı .se esir alınmış ve büyük bir cep 
lclhiyetli bir kaynaktan s.:ıylend'- hane deposu zaptedilmişt1r. 
ğinf' göre, şimdiye kadar, ba!j!l•.!a Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
rnü~akere ~~vzularını :~ara v.e motörlü nakliye kollarına ve tah 
den~z strateJılerle ha~~k~t teşkıl şidatına karşı taarruzlarına de -
etmıştır v~ ~ıı da t:ıbıı~ır. Mal. · vam etmişlerdir. Yedabya bölge 
zeme ve ıstıhı:al ışlerı, tdtkik sinde tayyarelerimiz iyi netice -
m~v~uu olmakla berabe:, ikinci lerle düşman tanklarına taarruz 
ı=lanoa kalmnktadır._ etmişlerdir. 
,,Cordell. Hun gazetecılere şu sözleri Mihvercilerin yiyecekleri 

soylemiştır: 
İki memleket arasındaki münasebet- kalmadı 

tere dair pelı: çok meseleleri konuş
tuk, fakat hiç bir karar vermedik, 

Hull, Hür Fransız kıtalarının hre
keti hakkında müzakerede bulunulup, 
bulunulmadıiı ıualine cevap vermek
ten imtina etm.iıtir. 

Hull, Mackenzie King ile birlikte 
Beyazev'e gitmiş, Roosevelt ile ve ağ
lebS ihtimal Churchill 'le görüımüş -
tür. Beyazev'in sözcüsü, mihverle 
harp eden öteki memleketlere, mü
zakereler hakkında tam malumat ve
rileceğini ve bu memt .. ketlerin, müş
terek meseleleri ve Hitlerizm.in bü
tün dünyada yenılmesi iç'n tanzim e
dilen p1anları görüşmek üzere bir kon
feransa davet edileceklerini söyleml,
tir. 

Roosevelt, dün L!tvirıof ile. bu ba
his üzerinde müzakeredt> buluıımu~. 
İngilizlerle Amerikalılar arasında ya
pılan milzakereleri kendisiyle birlikte 
gö,.den gec;'rmlııtir. 

Roosevelt bugün. 20 Amerika Ciinı
huriyetinin elclll'rini davet edecek ve 
Çin, Felemenk Hlndistanı Avu:ııtral
ya, Yeni Zelanda mümessille~yle ay
rıca görüserek müşterek menfaat me
selesine müteallik o1arak onlarla mev 
cut malumatı te11blt ı-d .. cekt!r 

Mack,.nzie King, Church'llln gelecek 
hafta Ottowada iki ıün kalacağım 
.ıôylemistir 

De Gaulle'cüler Sen Piyer 
ve Mikel01ı1dan çekilmeleı·i 

isteniyor 
Nevyork 27 ( A.'\) - Amerikan 

radvosu haber veriyor: 
Kordell Hull. Sen Piyer ve Mike

londan Golcü kuvvetlere c:ekilmesini 
Birleşik Amerika, Büvük Britıınya, 
Kan•da ve Fransız hlildlmetlerin!n 
müştereken temin etmeleri lc;in te
ııebbüslerde bulunmustur. 

Churchill Kanadaya da 
gidecek 

Vaşington, 27 (A,A,) - Churchil'in 
Kanadaya giderek her iki Mecliste 
de beyanatta bulunacağı öğrenilmiş
tir Soylendiğine göre Churchill, A
yan• az:ısına Almanlarin f ngilterey,. 
taarruı etmeleri her zaman mümkiln 
olduğu, fakat İngılterenin kendini 
mildafaa etmesini bıleceğinden emin 
bulunduğunu beyan etmı tir. 

Kahire, 27 (A.A.) İngiliz 
kuvvetleri, Bingazinin muhtelif 
yerlerine dağılmış bulunan mih
ver kuvvetlerinin mukavemet 
noktalarına doğru ilerlemekte -
dirler. 

Bu kuvvetler, az zamanda mu
hakkak surette izale edilecektir. 
Mihverciler, hudut bölgesinde yi 
yecekten ve sudan mahrumdur -
lar. 

Uç Alman generali öldü 
Kabre 27 (A.A.) - Libyada Alman 

zırhlı tümenlerine kumanda eden Uç 
generalin maktill düıtüiü haber ve
rilmektedir Bunlar 15 inci tlimen ku
mandanı General Neumann Silkov ile 
S inci hafif tümen kumand,.nı General 
Von Prittwitz ve 21 inci zırhlı tümen 
kumanrlıın• a .. nerAI S•rp;ch'rlir . 

Sıkıştırılan kuvvetler 
Kahire 27 (A,A.) - İngiliz ba,ku

mandanlığı İngiliz kuvvetlerinin Aga
dabya kesimind,. düımanı sıkqtırdık
Iıırmı bildirmektedir. 

/tal.yarı tebliği 
Roma 27 ( A,A.) - İtalvan nrdu

ları umumi kıırarııihının tebliği· Zırh 
h vasıtaların Bingaz c,.nubundak hııs
kılan lntalarrmız tarafından tardediJ
mistlr, 

Sollum. Bardla cephesinde is'ara de
ğer mühim bir 'ey yoktur Düşman 
tayyareleri Libyad~ bıızı mevk!l,.ri 
bombalamış1ar ve Trablusu uzun mild 
det bombardımana tutmuılardır. tn
sanca bazı zayiat ve az ehemmfvt:tli 
haııar olduıfo haber veriliyor. Muha
rebe esnasında bir düııman tayyaresi 
ve Zuara tayyare karışı koyma toı>cu
'IU tarafmdan diier biT" tayvare dlisii
rülmüıştür A tlant'kte bir ltalyan de 
nizaltısı İngilizlerin Larrinaga isimli 
sil&hh vapurunu barrmıştır. Vapur 
takriben 6000 tonluktur. 

Lastik Dağıtma işi 
Ankara, 27 (TAN) Otomol:>ıl 

ı~~tıtl dattıtma iışlnfo yeni bir usulün 
tııtbikı v!IAyetlere tebliğ edllmi$tir 
LAstlkler numaralı olduı\tu için ner 
te~ide bu numaralar tesbit edi\ec~"k 

ve lAstiği esklditlnl söyllyerek yeni
sini lstfyenlerden eski lAstik soruln-

Kemani: Demir ALI. Kllrnet: ŞEREF, CUnbllt: 
Zeki, Kanun : MUAMMER. Okuyucu Bayanlar: 
AVDA SÖNMEZ. Gazelci: ADViYE. NADiDE, 
MELAHAT, $ÜKRAN. Okuyucu Baylar: NUMAN 

ve ISMAI L. Her akşam seanslarına zen 

~~~1~ TAKSIM HALK Gazino.sunda 
tir. l\ , Taksim meydanı \yazpaşaya giden Caddede Ankara Bakkaliyesi il
ipli~ zerinde) Devam ediyorlar. Pazar günleri saat 14,30 dan itibaren İçki-
teşkıı siz Matine, Bütün SAZ HEY'ETININ 1_.lraklyle harca .,. 
mü! .......................................... ~,4~ 
dir. F 
dan 
dilecE 

Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden: 
eşyay 1 - İzmit pazar yerinde inşa edilecek otomatik telefon santral 'bl .. 
ona FJsı inşaatı 13.12.941 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlık su-

fpleUyle eksiltmeye konulmuştur. 
siyle 2 - Keşif bedeli 25296 lira 83 kuruştur. 
satış 3 - Bu işe ait keşif evrakı için tatil günlen hariç olmak Qzere t;a.. 
kün !pler her gün Kocaell P T. T Müdürlilğilne müracaat edebilirler. 
na i• 4 - İhale 12.1.942 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Ko-
kar 'aeli P. T. T Müdürlüğünde yapılacaktır. 
laya 5 - İstekliler 1897 lira muvakkat teminat akçesini İzmit P. T. T, 
çiyl o.uhasebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya ııayanı kabul ban-

.a mektubu ile ihale tarihinden iki gün evvel ve bu libi inşaata ait ta
hhütlerini ifa ettiklerine dair ilgili makamlardan alacaktan musaddak 

Eıliyet ve vesikaları 2490 numaralı kanunun hükümleri dairesinde ba.-
-Iıyarak eksiltme komisyonuna müracaatlan il.An olunur. (11060) 

~~~----~---------------------------

mmınl :f§f«·lttifUll ru» Mi 
An Hıısekı nastahanesı dogum pavyonu tarasasmm kapatılarak oda ilA

~er~si işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1717 lira 8 kuruş ve 
n sa.'< teminatı 128 lira 78 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muame
~ad:,ı Müdür!Uğü kaleminde görülebilir. İhale 12/1/942 Pazartesi günü saat 

an 4 de Daimi Encümende yaptlacaktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
mek a mektupları ve .ihale tarihinden 3 gün evvel Belediye Fen iılerl Mü
lan k ürlüğilne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret 
~ed dası vesikalariyle ihale günü muayyen saatte Daimt Encilmende ~ 
er c,nmalarL (11527) 

ve 01----------------~~-------------------------------------• tekra 
tertip 
önüm 

Maliye YekCiletinden : 
haren Amortisman Sandığınca çıkarılan ve hastlAtı Mınt Müdafaa ~· 
derpe:>na karşıllk tutulan tasarruf bonolarmm ikinci tertip yirmi bes mil .. 
caktır ı liralığı da birincisinde olduğu gibi fevkalAde rağbet görerek kısa · 

B anda tamamına yakin miktan satılmIJ ve elde pek az bono kalmış 

k ~ ğundan. kanuni haddin tecavüzüne meydan vermiyecek kantrolilD 
ce ti eı maksadiyle satışların muayyen yerlere hasrı zarureti hastt olınwr 

b
no al~ &)u sebeple ikinci yirmi beş milyon liralık hadden kalan cüz't mik .. 
Q~ +~ k ~i tıısarruf bonolarmm satı:ıına bundan sonra yalnız Ankara, .ı..ınan• 

b
a şatm~nh:ı:nıir, Mersin ve Samsun'daki Bankdarca devam olunacaJı ve d.i· u arı , . 

.. dd ti rlerdekı Bankalarln ve Banka bulunmıyan mahallerdeki Malaan• 
;.ut' .~ e Aun ancak viıdelerinin hitaınma meb.ni ödedikleri miktarda yeni-
ış ~~::e aro satabilecekleri saym halıtım.ıza bonolara gösterdikleri tehalük: 

ydıs •. 1-tten dolayl teşekkürle ilan olunur (11535) 
~~~ . 

müddetle ;t' ~~"rf'Jl"~~··~,.~'lıtJ•i'ftl!llltl!• ;~~::~e:;:ıf1 rg zu. 1,, J! ,, 'm ~t. ,,, 1 ı• 
Vali len kıymeti Pey akçeat 

K, Lira K. 

Ankara, 2' 
lisi ve Beleı 
Kırdar bugi 
miştir. 

88 97 65 Çukur mahallesinin Budak ve Karak1i7 
rum sokağında eski 48 yeni 1 Ye :58 Aı-< 
yılı altında dükkan! olaıi ev 

00 97 50 Kasıpaşada Yahya Kethüda mahaDesiıün 

m!f 70 

Pirioççi sokağında eski ve yeni 5 mı.. 
maralı evin 1/2 hisse i ı 

15 30 Gümüşsuyu mahallesinin Bolahank ııo
kağırıda eski ve yeni 23 sayılı 288 m.et.&..t 
llı.urabbamdakf arsanın 1/6 hissesi. 

şehir üzeriııda yazılı gzyrimenkullerın mülkiyetleri peşin para ile aatrı
başlamışlar. 26/12/941 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarbla b~ 
li olmuş, fa. İsteklilerin Vakıf Akar MahlCılit kalemine müracaatlan. 
rulmaz bir ( 11526) 

Alman garı 

17 1k Ziraat Enstitüsü Rektörluğünden: 
MoskovrKurumıımuz kız ve erkek talebeler( için aşalıda miktan ya. 

tebliğinin .a hmm Ticaret Odasından alınan muhammen fiyatlar Ozerm. 
dilmekted eks~ltme usuliyle ihalesi yııpdacaktır. 
kesiminde İhale 211/1942 Cuma günü saat (11) de Rektörlük binasmdald 

t la 
lJ komisyon tarafmdan yapılacaktır. 

a rımız, Muvakkat teminat % 7.5 dur. 
mukavem~ Şartnamesini okumak ve dahıı fazla 
17 mahall>aire müdilrlülüne milracaatlan. 

izahat almak fatfyenlerln 
(9255) (!094'1) 

tarda harı 1 Miktarı Muhammen Fi 
ne iğtinan--

Ce;-heniıarpin.i 
Almanlan ıin! 
kıtalarımız 

ve eri inlhı 

372 çift 
33 • 

10,50 
9,50 

~--------~----------------------------

Tuta" 

3901 
313,50 

4214,50 

Moskova ... ,M. V Hava Müstecarltg""ından: 
demiryolu uı • S 

alind ka ilim l .e rnsteşarlııtı teknik taburu lçtn otomobO V'e trakt6r mılrfnfSU 
tettik erı resn ve voı inşaatına vakıf ııstAlara ihtiyaç vardD'. 

Sovyetlezk ücret miktarlan vapıtacak ımtihanla gösterecekleri ehliyete 
120 lira arasındadır. raıtplertD dlle.ltlert De Hava Mlls~ 

V\'ıetlRn (93101 (110M) 

Berlin, 27 (ı-----------------------------------
ları başkumam 
müdafaa muhar, 
tedir. Cephenin 

Karar HülCisasıdır 
rmda Sovyet k4 - Milli Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Şlııll 
ordugAhlarında t.desi Park apartımanı 2/3 numarada mukim istiklAl cad
men bu kuvvethada manifaturacılık ticaretiyle meıgul Süleyman oğlu 
lar esnasında iml İstanbul Asliye İkinci Ceza Mahkemesinde cereyan eden 
Bombordmıan ıceslnde suçlunun fiili sabit olduğundan Milli Korunma 

rinden mUrekkeı>ve 59 maddeleri mucibince 25 lira para cezası ödeme
ler Kerç bojaztnd'l'lilddetle de dükkfınınm kapatılmasına ve hüküm katllet
ceman 7000 tonluk·luya ait olmak ilLere karar hülAsasının Tan gazetesin-
sini batırmışlardır, 17 12,941 tarihinde karar verildi. (11531) 

gemisi ve daha ufak .-----------------------
tarda tekne bombalar!. . • • İk ,,. 
tılmıştır. Düşman, ağır derimızın Nazarı Dı katın• ·~ 
ve malzemece ağır kayıı- . 
mıştlr.~ 

Kareli cephesinde stuk ~ 
lakşa şimalinde bir elektı~ 
ima tam isabetle bomba //çık y~z/yp//t' 

Fin tebliği_dllb ... 
Helsfnk!, 27 (A.A.) - . ~ 

liğ: Kareli berzahında dU 
kolları faaliyette bulunmuş.O • R a A A T 1 demektir, ÇOnklb 
iter kesimlerde topçu düello~ llem olaıı ı 1 N G E R saaUertnde top
tur. Sivaerl cephesinde düşn N G ı R saatf almalwnlı ft saaUn GD
kollarmın hültll hareketleri !.t etmeniz ıA:wndır. 
kilrtillmUştilr. etıa iflemest7le baklkaan nazan dlk-

Şarkl Karelide iki taraf .Eo':maır Adeta btr saad-etdr 
topçu ve keşif kolu taaliyetı 
tur, Bu sabah Helsinkide kısı En 
bir hava tPhlike~i isarPtl vpr, I HEDiYELiKTiR "!!!! __ .... _______________ ıze 

~I GiBi 11 ll!NE GARA"TILIDIR. 
cak ve evvelce tesbit ed!lmişmatazamızda saUlır, t.ı.nbulda 1Ubemlt 
numara ile bu lastik numaı'.&DbW ll:miDOD1l Ho. 1 , 
karşUaştırılması suretiyle her · 
bir suiistlmalin öniinı; geçllecel 


