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ADOLF HITLER 

,. H111111t ve umumi hayatı. 

Fiatı 80 kunıf 

HiLMi KiTABEVi 

PASifiK HARBi el<er Satışı Tekrar M •• !'lu~rayın --- Turkıyeye 

Serbest Bırakıldı DairSözıeri 
Amerikan 

.Takviyeleri 
Yola Çıktı 

KESM: ŞEKERE 62, TOZ ŞEKERE 
DE 45 KURUŞ ZAM EDİLDİ 

Perakende Satıs 
Miktarı Azami 

1 Kilodur 

Ellerinde Kuru Bakla 
Bulunduranlar 

Beyanname Verecek 
Ankara, 22 (A.A.) - Bqvekl

letten tebliğ edilmiştir: 
1 - 23/1/1942 cuma sabahın

dan itibaren tüp teker fiyatına 
luloda 62 ve kristal §eker fiyatı
na da kiloda 45 kUJ'U§ zameclil -
Dlİf ve şeker satıpa musaade o
lunmuıtur. 

2 - Perakende satl§larda, aza
mi sa~ miktan bir kilodur. Top 

Eski Amerika Sefiri 
Münakaşaya Yol A~an 
Beyanatında Diyor ki: 

"Almanlar Mecbur 
Ederlerse Türkler 
Çarpııac:aklardır .. 

Filipinlerde200Binden 
Fazla Japon Askeri 
Bulunduğu Bildiriliyor 

Yeni Gineye KC1111 ela 
Hücum Bekleniyor 
Vqington, 22 (A.A.) - Yük • 

aek bir devlet memunı, A.mari
ka takviye kuvvetlerinin devam 
lı kafıleler .halinde Pasifik batı 
cenubuna gitmiye baf1ad•k•armı 
buıiın sôy lt-miştir. 

YENi GINE'DE: 

MaleayHa dötülftl lnıiUz aıkerlert yer1llerle ıörilıtlyor Melbourne, 22 (A.A.) - Avm-
--------------------,tralya hava nazırı, Japonlarm bfl 

Bulgarlar 
Yine Ağız 
Değiştirdi 

Fransız 
Afrikasına 
Sevkiyat 

gün Yeni Gineye asker çıkarın .. 
lan ihtimali oldutunu bildirmlf 
ve fOYle demi§tir: 

"'Japonlarm hareketleri takip 
edilecek olursa, ellerinde bindm 
fazla tayyare gemisi olduğu ve 
bu tayyare gemilerini de deım 
kuvvetlerı.nin ve Bimıark t.a1am 
adalan aç1klarmc:laki sahil üzerin 
de bulunan tayyarelerin himaye 
ettiği anlqılır. Sbe haber vere • EaJdplıı._, fabrikam••daa 'bir ıörilntq tancılar satıflannı ancak ,eker 

-------------------ticaretiyle meşgul olanlarla §'!ke Mac Mdl'l'a1' 

1 1 
ri imalitmda iptidai madde ola- Ankara, 22 (AA.) Btrleflk 

Şimdi Halkı Harbe 
Alııtıracak Tarzda 
Neıriyat Y apıhyor 

Almanlar, Fas, Tunus ybn ki, dupnamn Yeni Ginede 

V C A • B• 1 üsleri elde etmiye çalıpCütlre e ezaıre ın erce Her ihtimale taqı koJm.a1a -. H lo • • • ı rak kullanan haldld ve hükmi p · -arp n om 1s1 C 1 e lııslara ve devlet daire ve mües - devletlerin sabık Ankara Büyük S . ~isi M. Mac Murray'in oldi.tk- Asker Gödermiılerl zırlanmahyız." 
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• • 1e1elerine; mektep, hastane gibi ça liddetli bir münakaeaya yol 

Mec·I Genıc Bır umumi veya menafii umumiye - açmıı bulunan dem~i hakkınd• 
S ~ S ye hMim müesseselere yapılabl- Britanova ajansı aşa,lıdaki met-

• A 1 • lirler. Şu kadar kl, bunlar da top ni bildirmektedir: \ 

Teckıla htıyar.. Yardır tan aldıklan şekerleri yalnızken Nevyork· Sabık Ankara Bü -
S 3' di if ve ihtiyaçlarında kullanma- vük Elcisi M. John Van Antwerp 

ğa mecbur olup bqkalaruıa dev· Mıııc Myıu.y Balt more Sun -
---~~--~.,.-----..... - ... - rederuezler n uta cw lilbiisine ~--1~·a~ti1~ 
Ba~ .............. tatbike slrlpnek demek, memleb- ır,,,.,, bakla 6ıll11114ııranlar Türkiyenin. a~er Almanya zor-
tin 'bUtillt.JitiM:Jtma n iatilalik itlerini harbin ve bu- beytllflUUlle f'el'f!fflc larsa. müttefiklerin yanıbqında 
stınktl dmmnmnçlanna ıöre en ras1onel tekilde orp- Vi' ... yetten teblillr edı'lmi-+ir·. çarpışacaimı söylem1'Ur. 
ahe etmek demnu qi ne bacilnkti kooNinuyoa heyeti, u. a y• 

• muhtelif vcJt.e baih toprak ofill, ticaret ofısi ıibi Milli Müdafaa ilıtiyaçlarınm ktJr Sonu: Sa: 1: •· • 
Miıolarla idare mümktin delildir. Baılı batına btlyük 
Wr it teşkil HfJ ekonomisini idare edecek müstakil, 
pnlı ullbiyetl\y• bir tefkilita lhti1aç vardır. Bütün 
•evletler 'bunu vapmıtlanbr. Bia de o yolda yürtimiye 
aneeburm. Yobal zamanlar için kurulmut olan ltacOn· 
kil ~lita ekl•rak bu iti halletmek mümkün deiildir. 

~AZANı :EKEiR.İYA SERTEL 

H6k0m9thı IOD ardaı-
aJdılı ve mec~te -

tfll ..WUyete dayaıımı. 
- hazırlandğı tedttam 
~yle harp ekoncgir-
~ üzere bulundu~ -
'-ir. 

!larp dolayısiyle, hm • 
41t Veya dışında bulutun 
cSe.ıet.ıer memleketleb -
~atını harp ekon<uy-
1\Uı bir pilde idare 'ir
ı,r. Biz tf.mdiye kadaıı&-
~ olmak için, 1a1 -
'-tlerden doğan vazı)ır. 
Jllamak üzere gelip ~a 
IQüaı.ceı tedbirlerle ~e
ti terc.ilı ettik. Fakat im 
«~aya )ayılıp da J'Cın 
laitün kapanınca dığe -
~ tut.tuğu yola o. 
t::,,~aldık. Ve pn. 

ini tam miilWi-
'9 karar vermlf gorun 
~ ekonomw deıa- Konlennt1ta Amerik•Yt tem.ti 

!'Un. daiıtmanm ven eden S. Welles 

111evıeı ew.·ıe bir d~- 21 Amer·ıka " demektir. Diğer br, 
~ bu uç ikt.ısat te 
~ getirdiği mÜVBj 

Türkivedeki 
lngilizler 

SARK CEPHESi 

Moiaisk'te 

dGl;iımek, ve Ukonceı Devi e+·ı 
IOlıra da balkın ihtiya~ 
~Jacak tedbirler alm4 Almanlar iki Şehri ._· :;:~~1!.r= Mihverle Bütün Şehrimizde Bütün Gece Kar Yağdı, T rakyada Tahrip Etmiıler, 
~ı=i.tnın ı; Münasebetleri Şiddetli Soğuklar Hüküm Sürüyor Binlerce Kiıi Ölmüı 
tlb19Un organize edilm• Kes•ek ll!ln An•..... Birkaç gündür fasılalı olarak tumUJtur. Dün tehre kar dflf -
ı.ıt ziral ve gerek sına 'S nı11 yağan kar, dün aJqam üzeri fld- miıpe de tutmaımftır. Londra. 22 (A.A.) - Britano • 
lltı bqiinku duruma IUo ü Jaıı@'ıro, 22 (A.A.) - A- detini arttlrmlf ve butun 8fJC8 Ec!ime muhabirimiz, 10ğukla va: 

~ Sena: Sa: 1: sa: • 
Londra, 22 (A.A.) - Nevra 

Chronicle gazetesınin Nevyork ---------
muıı.birı yazıyor: 

Şimdi Nevyorkta bulunan ellti M•ıllt Cefim•ız 
mebuslardan bir Fransız fabrika y 
törünun bildlrdijine göre, ecne
lai lej,oiiuna meaaup oldutlua 
IÖylenm bin1eroe Alman ukeri 
ile çok miktarda malzemesi Fran 
sız vapurlan ile Marsilyadan 0-
ran'a ve şımali Afrikanın diğer 
ıimanlanna gönderılmektedir. Bu 
Almanlann büyük bir kısmı ev • 
velce ecnebi lejyonunda bulun • 
mut olup Tunus, Cezayir ve Fası 
iyice bilmektedirler. Bunlar şim
dilci halde Fransız subaylannm 
kumandası altına verilmişler ile 

-
l1ı9il+.ie Krahnı 
T&ziye Ettiler 

Ankara, H <AA.) - Ctbn
hmıeial İsmet laini tarahn
dan İqiltere Kralı llapleı-
16 1 acı Georp'a lttlyök am
cası dük of Connaaıb~nia 
öUbnü dolaylliyle 'bir tld
ye te1pafı ~ ve kral 
tarafından tefekkllrle muka
bele olunm11fhn'. 

~
HA 
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ea ıore devletin eli merika mllJetlerinin mtifterek ha fasılasız devam etmiJUr. Gece nn tekrar §iddetle.ııdijini, fuıla- Londradaki Yup~~ hilkfune 
le orpnıze etmek b t"eketlerme esas tefkll eden bir yansından sonra p:ldetll bir tipi m kar yağmakta oldujunu bil_ tine gelen haberi~ gore, Belıra 
~ tefkilltı ısteye!J k vesika neşredilmiftır. Bu vesika bqlamıftır. Termometre sıfır al- dirmektedir. Allkah 1114lkaınlar, dm takrıben 160 kilometre cenu
bli iftlr. Memleketin 2Arjantin tarafından resmen ve tı 4 dereceye kadar düpnüıt.ur. yollann kapanmaması içhı tedbir bunda bulunan Rudnlk telıri Al-
lal kudretini muhafaZlŞill tarafından da Şili büki\me - AJdığımız malfımata göre iz- almıya baflamışlardır. man topçulan ~ pike bombardı 
'-ıin etmek, eksilen rt1nce müzakere edtlmek ıuretiy- mlrdede havalar birdenbire '10 - Gece tıpi fiddetlenmiftlr. man tayyarelen ~m~ kl • 
lbı botluğunu doldurmle teknik tekilde kabul edilmif - milen tahrip edlJ.miftır. Haç kim 
lali en mühim ihtiyaçhtır. ae saj kalmamlftır. 
bit tefkil eden maddele Madde 1 - Amerika Cümhu- Gubl Sırbiltanda Uzlce tehrl Slnppun brp Japon taarrn1a ruun iatilwnednl &lsterlr laarlta 

ettlrniek, ve en u çalıtiyetleri, Amerikalı olmayan bir KiRiK OYUNCAKLAR de harabe b.alm:d~· ~urada bin llala79 ~ Japonlarla b olarak lmlt edllmltri Raclheler tıo 
9Cık aellr temin eden ç_tmemleket tarafından yapılacak lerce JDlllJID olm~. Ölüler lnstli•l• anamda mahvebeler .... mamtyle ... mtltaleama tenıl ola .. 
~ basit ve kolay bl\aarruz bütun Amerika Cumhu - l '•&.-' çukurlara atllmlf ve olüler mezar ladJlı ama lnsllb om.ıunm u. C8"70 etti, 
~ Hüklimet bu yıl b~yetlerinin hepsine yapılmıf sa- Yazan: rlan B.,.~ lan sbJemek üzere çı*urlann ü- cinlerde dat•rmit oldı&P dcMI .... Inlilb ~ ...ıı ....._. 
~ için zirai leler~ bir defa daha teyit e- Baldld ı.,att. .....,, otaa lna e4ehl .,. milli romam ..... l9rinden ~Jaı:. ~u:!lmiftlr. a.emete amnn müareb-ler c:ma'Ja SQdla6. J..- Jlrl7lll dalla ..._ 

Jrarar ıvermlf, ~ler. Böyle bir tauruz hareketi 1 .__. _._ ... -. Belgratta tüfüa hüküm liinDekte dolna lmlkce tıısWa 1u1ae raldala- .,... ._ ........ il: • 
~ ...... ıs.: a: 8aaat a.: 1; 81: a • ••• ••• • • • •• ....... • 1 -._• • .,.... dlr. ca11 lfla IDlllraYemetiD artacaiı '*'- ~ - - ... ~ 
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.fuu: iRFAN BEHCE'f 
Paca. dit bllldan batuarü ... - Abmetr ••• 

lmttala saman Ahmet Naaıbl - Paclllr... 
lllbl:ede el. Bir dala balmcatı saman binim-

- Ne Yar kul Ne baP'ıJOnmıl bire kocaemın ihtan aJdma ıeldl. Ah-
Kllclk ahreti tln halec:anıWl cene- met Numl mle bata'mak delil bat

ldlitlenmif •w idi. Xwdl acık d JiibU ...ıe bile lroaatn'maeım 
bpnun aatndeldle ıaetereccls lstemadl O ama b6Jle 'Jalmnalda 

Stlellllde 11,..,..... bir lllC ltlemlı libi blr .. dll:rda: 
Ölmfltl Deli llebmet öhniitl Bo- n bpıııa acarü ~ fırladı J>ıı 

lada bota1mat. Siai J8tii- bpıya dolra ilerlerbn bahce bpıaı 
açddı Kocuaua teldi bqlan Brtill 

Allmet Nasmi, omuana attıtı ca- bir be bclmla aYCı blcimi ,.1e1ı sir
bllanıu ıt7di 8osaJr lıaldırım mit erkeklerin arumda bpmm c:er
lattbule talamnlannı mnsuo cnesiıule 16riindl ltapmm lallnde 

tdardı e drikl ~ kasın- dunı70rlarclr Plhire. .WJI bir ilıi n• 
plen Faclik., e bakmada kap - ne apmı olmuma ratmeıı kocuuma 

clotn kotta ıeac lıalu cebrnine takdirle baktı; 
ba strllttlJI -~1tı; ak •elan Jamadaki -tel lraablarcba 

kocaanm pencere sn kır tar&fma daha Pile s6rflnmaine mlDi olmta • 
:rası odumda H9diif bir lı:JtaP- Jorcla. Ahmet Numi etrafmclaldlere 

bq1ıqa blclriı saman o kadar luın bir iki b ime 141)'ledi oadan ..,.. 
e dalardı ki dılarlda olan- takuayalatmı tıkırdatarak bir ~ 

&enden bJç b baberi olmaw köpeif pbi arlraı elan ,.ı.., Padilde 
plan ıel ılıüael ııtlf edilen ,.uı eve dotra Jtirldl 

da Mdire uuur, eeçtlti kitabı - Ne 'IU'P Ne olmael Nerede dlnl 
1 bilJl)l bir aWra ile olnaawta Ahmet NannJ birdenbire cnap Yll'-

lar ondan sonra lsilçüctlk •Jf ala- medl Padike: 
9i$ria6D 6atbıde actıtı uca baca· - ltmm 1 Dedi bana bir 111 Hr. 
.......... dltllııc:,len dalarda Hararetten yandım 

Tramvavla 
Araba CarDıstı -Hastaneye Kaldır.lan 

Arabacı Öldü 
DQn uat 11 de ttildldarda A.hme

clJ7ede ltadlk61'den ıeı.a vatman Hl· 
Wettinin kullandıtı 4 numaralı tram 
V81' araball Dolancdar 10kufunu i
nerken aka1 Jstlkamet. ilden kum 
J'(lkltı bJr be7llr arabuiyl• IEarJllaf· 
Dlllbr Be71lri 1*iellnde oekerek ıtt
ınekte olan arabacı lılmtaıa araba1'1 
tramV81' 70handan çevirmelı: latemif, 
fakat yerler karh o1duluadan beJ
llrin 81'atı lı:a1'mllbr Benlrle bera
ber arabacı altıq )'allnda llutata 
da tramvay 7oluna dilfmilf e bcıyQk 
bil' babı plen tnmV81' arabacı7ı çit
aemlftlr Araba pa çalanDUJ. beJ'll
rln 81'akJaı1 lunlmıe • arabacı da 
tramft1'1D a1tmda b ddeıt 
lenmieUT' A.7aklan ezDea. kaburp 
kemikleri kınlan Mutafa l{a7darpe
'8 NOmune butanellae kaldınlm pa 
da az sonra Hl tah
ldkatma UGdar m dde umum• mu
avinlerinden Fuat Gedtlı: el k07mu1 
vaka 7erlade ketlfier ,aı\ılm119tıT' 
Tahkikat devam .tmekte oldufundan, 
vatmaiım ısuelu olup olmadllf henüz 
tesbit edllemem~ 

arblı ıctnde bahıactatu ba1at ı- Koc .. •ıa 1111 lildlnet onan tecee- MAll!!.hUI iki Kiti Bir 
.._ •)'UUJOl'mlf c bi ıösl• ni ıtlıilne blldm olmaıma hlr ifaretd -'3' 

6IYarda mqtW b" ...... e .. h Ahmet lfum Paclkt aıa,ıı ...,...._ ....... Yaı ala~-
~ birdenb " çUreaiaiıl pa ile ıetlrdlli sadan bardajJ o.r A UllUI"" 
s6rfi Biru atlrikçe simaıı- daha doldanıp ctı.tea eoma aalattt .AkAnlda lıllllet cadd otu• 

tuaYet m. dall8 aaktuı :raua- - O.il llehmet. t1llla fallrilrurma ran Sallbattln enelkl pee Sekerc 
~iti clobaalmadaıı biw ,anındaki deren d bolalmat rialmdn ~ 7IJUDll lk k 

lmmral aacJanm, cekik ıra ell Naal bohlmatl Bllmera. ÇW 1ıe ,.k ..... lf n Abclullalu tGrOp tGr· 
IBd~li. Dk defa 16ril7ormat ıtb a- bdar allıkta bolalmü çlD bacl- medlltal IOl"ID\lf)ardlr Sallhattln 

uadr7a slsd8 lctnde :1818dılı sfnia de IQret etme9i llma Dere- b61'le bir adamı tammadılmı ııö7le
dıupa bir 161 pb dktaetH ile- ilin 1lmnden peerlrea bi aralıacı cb mJt. bu cenba blddeüenm .arcınen 

çebre9l bir ltfer kadar m • saclaa çıbnmt Dot.tonuı fl'I ne tan ad tı bu 1k d bı akl rmt 
Ve darpa bantm Jishtl adam 1rottarm11tlar bıalamamı,ıa çek rek Sallha n ne hOcum 

rtıttancU, .,..._ boacalı latc Pınaa elaaele ı den Fad k ıörti-ıce etm1tlerd1r Sallh kend mQ-
ll&clH ,oktu Ye Fahire banclan 4 • ürllarma ben ıelm ıim daf aya ç ltıD'ken, ubtel f yeri r -

etmlye bir •bel» taUV'l'lll' et- - Sonral den yaralanmlf, m teca lzler Sall-
- 8onr&e1 Deli llellmet si.1ler - bıtt ni )'U'llladıktan 90llJ'8 cebinden 

ltetf caldı Ne ...... nclanberi ld... pera çantesmı alıp açın rdD' Y -
.. iıı1JOl'da1 Ve ae nllllllMlan - B te7 J&PUD&dın mı1 ralı CerrahNP but esine u1dtrıl-

lıDCa11 bncltlni annnannıttı1 Ha- - EJlmdea lll'laCin 1apınak pl1e ır Su d 
rlqtr pmcıereclee ı&'lam be iri ben de b ö )'il eli teb Urdlm. 

pmara yapraklanlu bellnl· Ark•• ., • ., 

4IPanD 6blr tarafmdln bit' Ç k 
atlama .- ltltillJıonlıa a.- oea Ellrseme 

.... .._ Pade oldıaP lCiD Kurumu Balosu 
...... ber ....... bitin driUtD .. c 

bothliancla bJbol•p Pdl70rda ôm. 
kendine: •-

.. t .... , Dedi Ahmet beni ili- ===~------
ceinwdr acabal' Yoka catırclr 

tmed1m mil 
bire MClrdlB blktl, elinde 
kitabım nflardaıı birine bı-

-••••• ..... lı:lm
~ llerdlnnla cıplU taht.& .,._.m.11e terlltlnin topak .. 1 .. 

... ..... .... bir ... ,.... 

:~ ~ADVO t•, 

BUGUNKV PROGRAM 

85.ALE.A 

u Yıl Tütün Fiyatları 
Yilzde Yilz Arttı 

Meçhul Bir Yankesici 
Aranıyor 

Khım dmda bir toccar Ç ludaa 
htanbula mal almak ftzere p1m ve 
burada bir ltllO kencll911le ahbap ol-
u.- B mtktdet ilkte lftdlk· 

tm ve yeni babl .,.nt 
d~ .... ltlnn ce1dndekt 1500 
llrumm çalmm11 oldutunu rm°' 
ve zabıt81'a baber etm tir M~ul 
1anke c aranmak dır 

TAN 

Et Alım Satımı Hakkında Dün Y~iden 
• Kar Yagdı 

T •lımatname Hazırlandı YurdunHerTarafında 
Et itinde Yolsuzluk Y ap1lamıyac 

Et tı,atlarmm lüzumsuz yQlaıeU,
lerlnl önlemek ve latanbula h•7V&D 
ııetfrtme ltlnl yoluna ko)'mak llııere 
hayvan bonumda konufU}up buD'
lanan talimatname dOn Fiyat Mtıra
ube Kaml.,onuadlı lne.ıemnlftlr 
Talimatname bultla V lt7ete IOnde
rn.cek e tudlk eclildUtten IOftr8 yQ
rürlote lfrecektil'. 

Bu IW'elle cenU ba1'v n pürtme, 
alım utun işi ve bunların mezbaha
da kesllnıes nden sonra satıı ve da
tıblqlan kontrol altma almmq oı.-

tD' Ayn za d kse f ya 

Kurtuluıun Yerine 
Tunç Gidecek 

ne toptan ve ne de perakende hayvan 
ve et satqma meydan verllmb'eoek 
ve satfflanta mutlaka fatura Yerlle
cektir 

Celepler talimatnamede deri. J1ln 
llbt bQ'vanl macldelerin fiyatlarıam 
1'ilksellt ve alçalqlannm gözönOnde 
tutulmaamı ı.temltl• ve randımana 
alt bazı ltlrazlarda bulunmuşlar.l•r 
ltomflJOD. bu tirazr kabul etmemlf, 
celepler de VUA7ete b lcllrm ye tarı 
vennıe erd1r J'lyat lılilrabbe 1tomta-
10nu et narhınm 1'ilbeltllmesfne de 

Rbep rmfm 

Hastaneden Kaçan 
Tahsildar Yakalandı 

Kar Yağıyor 
ttc llbı evvel tekrar " az miktar

da 7alla kar dOn nıullWU ra.,,ı,ıarla 
yatmakta devam etmlftlr 'l'akat yer
de blrlken kar bet aantlnü ıeçme
ml tir a..thane mGdOrQ pt"Ofesllr 
Fatin. bu defakf karin menim icabı 1 
normal olduttmu ve dOn 80IQluıı ıı
flruı altında 4 • kadar dillmll olma· 
.., ratmen. bunun da tabii Wlkkl 
edilmesi IAzım ..wıtal söylemlftlr 
~ buıGn Ur yatması lh ·
llnbı u oldutunu " havanın b 
mtlclıllt bu tek ide devam edPCeli 
bld ..... 

BeledlJ9 dOn bazı c ddeJe e k 
e k m dökt rmilf ve ba ı 

yerlerde 187ôaldmlarmt temizi k 
amelesine Tr kya ve A.-
nadolunun mub b61plerlnde 
kar y kta balılDldıllju 
l rm f zl oldu anllapbnaktadıır". 

Münhal lstanbul 
Mebusluğu 

İstanbul Mebusu General Ha 
ş nulnla aç .,. evvel vef tı üzerine 
çllan mebualuk için lnt hap 7 pdma 

Vllt7ete bildfrllmiftlr f ntfh P Pa· 
rtıet1 ıtına yapılacaktD' MOahal t -

tanbul mebullutu n C url1'et 

DllCl<Al -
SAFDllLIK VE 

BILGSIZLIK 
ilet eat lfleriln yeminle dbe• 

ne kon•ltlleoelnl ilk defa ltbf• 
ıoruz. 

Geçenlerd• leledfY8 et ff)'lltl•· 
,... arttıl'lllell ......... ltd. Ka• 
llpl•r. •eleıyeye NfYUl'llrak, 
ltnta ti AMl'llY8 kad•r lte)'llt 
tlndererek b defalık narhın iti 
Ph arttırtımanı rica lttner ve 
bir dehe de ''" ı.tem yeoelderf· 
ne d•lr yem verdtler 

Bu vldln bu yeminin a.. 
rinden dehe lr ey lletMedett ka• 
eapler yemlerlnl unutt ,.. w 
takrer nertı yUkHhn•htl lete· 
dlfer. Hettdelta Heri 9fltller 
•vwlkl ıDl!DPf•nan lca9eplar ve 
oelepler he•nıı bir .. lrllde vur• 
gun yolun .. p"'ıvmceklerfn. ve 
ticaret •" de her vakit ltUkt 
Mete y•rd ol•oekl•nna Y8Mln 
•• tekit ~r 
•u keb.,.m nıe,. gllvetlerelc 

et tini tı f9l1tmek ne kader 
bDy le b r flet ve •fdllllk _,, 
.... kaee n da bu yolda dur 
med•n Y vermeleri o derece 
bllgl.a.llk rldlr lıct.ut kanun• 
le" yemi halledllemez. Ne iti· 
lcOmetln •eledlyentn ita ,.. 
m nlere mlyet v ......... , ne 
de kaee n Y8mlnlerfnl tutma 
• l1nkln ,.. llctfaat ..... lk 
tteat ke ftH uyarak ltaRedl· 
llr,,.... ........ 

M rmara ada ı önünde kayalara 
çerparak batan Kurtuıu, vapurunun 
kaptan ve mürettebatı bAdlse hakkın
da malOmat vermek azere ~n 
Mıntaka Liman Relİilitine ıelmltler
dlr Fakat Trak vapuru De ilden Li
man Re uavinl Ha7J'ftttn ve De
n :eyol ı pe tö İb7a An dolu ve 
G en ı rta pT'ketlert mUm lle
rinden mOrekkep he7eUn vapurdan 
kurtanlanlarm lfadelerlnl teeblt et
tikleri anlqddriından. buna ıazum 
ıı6 lmemlftlr Kurtulutun batmul7 
le Ywwıı.tana yapılan pta yardlmı 

Yalova beledl1'8 tabaildan Safi Dai
m n bir a7 evvel 700 Ura lbtüaa e
derek Yalovadan İstanbula kaçını, ve 
Bakırkö)'dea Çatalca istikametinde 
jandarmalar tarafından takip «lillr
ken dQemÜf, elindeki bıçak ı61süne 
saplanarak )"8J'lllanmıpt Satı Dalm•n 
CetT&hpaşa hastanesinde ted yj altı
na abnmıl ve iyi olup cskaulı ma
d kaçmıetır, Tahs ldar dOa Ballkpa
zar nda yakalanmıe ve adi 7~e ıes.: 
Um edllmlftlr. Sultanahmet lk n 
IUlh ceza mahkemesine verilen tah
alldar, zimmeUne para pçlrmed lini 
bastanedm de Jı:açmadıtmı 161'1enıJe· 
tir. Blklm Safi Dalmaa'bı tevktftne 
karar vermfl e tevklfh neye ıtJnde
r lml4tlr. 

Halk Partisinin ~ ._ __ ,_ ______ .. 

n a durmamuı için bu ite batU 
bir vapurun tabsll edlleeell anlatd• 
maktadır DOn bu aakll7ata Tunç 
VllpuruDUD tablk edilecelf 167Jen
m kte:Jdi Fakat bu bulUlta resmi 
b r teblipt yapllmamıPu'. . 

Bir Yaralama Su~uıu 
T~kif Edildi 

E elld ltln Oalatada 8.,....mn -
dıacla bJrl, ublkab AbdQlbdlri bı-
çakla Oç yerlndea ,aralaaulb Ra-y
rettin dün ~ Udad sulh 
ceza mah em..ıne verllmfltlr Suçlu 
Abd lk d kend nden akf sted -

llnl ve bulamı7acatmı 7leyince bl
catmı çekerek üzer ne atıldıtını ve 
vurulac8'm nla1'IDCI nefsini müda
faa zonında kalarak A.bdcıtkadlrl 7a-

1adıtınt ııö71em ftlr HAklm 1181'· 
r.ıtfnf tevlı:U etmlftir Uç 7erlnden 
altr yaralı olan A.bcUlllcad rin ııhht 
vaziyeti tehlikelidir. 

bildlrllmemlltir 

Fula Fiyatla )fal 

Satanlar 

RK CEPHESı • 



Üçüncü 
Heyke 
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Askeri Vaziyet 
m- Baştaratı 1 lndde 

imi-Deh. Son. ıe1eo haberler de. Ja
Ptın1arm Sinppar istlhJtimlanna da· 
yandıklarını ve hattl Sinııapar su 
tesisatını ellerine ııeçirdl:derı.ni bll
dirıyor. 

Japon resmi tebliğlerinde bundan 
önce muhasara edildiii bıldirilen otuz 
bin kiıilik ve ıimdi de çevrildiii bı!
dirilen yirmi bin kiıi1ik lngilız kuv
vetleri nazan itibara r.hnırsa İnglllz
Jerin Malaya muharebelerine TÜZ b~n 
lritfden fazla kuvvetle gİrİf!Uİ' olduk
lan anlatılır. Malayadak! Japon kuv
vetleri l.ııiliz kaynaklanndan en faz 
la iki yüz bin olarak ıöııterildlilııe 
ıöre. İngilizlerin Japonları daha ç.,_ 
tin bir mukavemet ııöstermes. beklf'
nebilirdi.Eler Japonlar lnııliz cephe
sine daiına cepheden taarı uz ttmiı ot
u.yclılar, vaziyet ıliphesi?. ltı böyle o
lacaktı. Fakat Japonlar harbin cecf'
yan ettili yarım adayı çcv ren deniz
lerdeki hiklmiyetleri:lde.ı çok giiul 
istifade ederek ealddenbt>ri ht.r harp
te tatip ettilı:leri usulleri bu:ada da 
aynen tatbik ettiler. İng•liz "uvvel?ri 
nerede cephe kurmaya teşcl:ıbüs ett:
lene Japonlar ba ha•tın daha geris!
ner denizden çabucak v' biç belli f't
meden çıkartma yaparak t.ıgllizlerln 
arkalannda ortaya c;ıJı:tı•.u. Her bat
ta mukavemet etmek isteyen lngil:z 
birlikleri arkalarında• v,. yanlannda 
peyda olan Japon kuvvetleri tarafın
dan ilci atet arasına ahndılar Bu ~u
retle bazı İngiliz birhkleri. biç bir 
mukavemet imkinını bulamadan ya 
esir edildi, yahut daiıtr1dı. 

Japonlar her harpte deniz hilrlmi-
etinden istifade ederek bu usulü me

hvetle tatbik etmitlerdir. Hatti 1904 
harbinde tıpkı bu harpte olduia ai
bi kat1 deniz bikimiyefni almak i
chl Rm donanmasiyle bir deniz mu
Jıarebai ,,apmadan e:vvel P •""t - Ar
thur civarma bir -nuh .. sar3 ordusu 
çıkartarak Port - Arthm'ü muhasara 
etmiı~er ve baıb bir nokt:ıva di!eı 
bir ordu çıkanp Port - Aı thur ile Ru'I 
ordn1an arasına ıirmiıler ve Kore'ııin 
muhtelif noktalarına yaptı.klan ÇJ

lrartmalarla l>aıb b'lşka nokt:ılardan 
lerliyerek Ruı ordulannm toplannıa 
merke.ıı:i olan Siya O Yarıg·ı nptetm!t-
erdir. Geçen 1941 yılı Nisarun.i:ı 

Chekianc ve Fultien Çil) ~yal,.tleritıin 
uhil kısmılannı itıal etmek üzere bu 
Ahlllere ihraç ettikleri ku9Vetler ç~
tin bir Cin mukavemetıyle karıı1a
llDC8 hemen esas çıkartr.ıa n.evkile
rinden daha uaklara Cı:- ordusunUJ'! 
yanlanna ve serilerine dilııııek iiz~re 
çıkartm'\lar yaparak Cin or~usunun 
ıerilerine ıı.arkın1'1ar ve böyl~e cep

edeu yaramadıkları Çın ordusunu 
kolayca rlcate mecbur •der~k bu sa 

"Heri itıal etmiılerdir ki, bo iıgal-
19* bqünldi mak s-•rk barblııin ha
.ıı:ırlıiı mahiyetindeydi. 

Singapurun kaybedilnıe3i 
nelen? mal olabllir? 

Jl'abt Japonlar çıkartma huımsan 
ı1aki en büytik hünerluini şüphesiz ki 
bu harpte adalara ve Malava yanm .. -
cluma yaptıktan çıkartmalar!a ıös
erdilc. En son haberlerden Malayam 

Siappsr müıtahlı:em mevlciinin Yll
Jmunda lnsiliz cephesinin ıeı .Bine c;ı 
artma yaptıklan anlaeıldıiı gibi., bir 
~ ııün önce ıelen bir hab,re ıöre 
t1e llalaya yanmadasının batı clht>
~ ne de çıkartma y;3pmıılar. Bu ba
bet 1&18ftl tetkiktir. Malayı 7M'1ma
...U7le Sumatn adannı~ teşlcil etri
li botum en dolu ucunda Sinıapur 
mlatehkem mevkii bulanayor. O halde 
Japonlar Malayanm batı kıyılan"• 
rııereclen citmiılerdir1 Hınt d.-nlzinde 
Japoııyamn h!ç bir üssti mevcut de

dir, Sinppunm b5kir.ı oJdutu bo
'ias lmmmda ise ıeceleri l41Uiz Ju
rakol ııemileri dolaıtıkhrm:ı nazaran 
Jaa en ,.akın ıelen ihtimııl pdur: 

lırala:vanm dola aahil'erir:e çıkan ]'1-
,_ kuvvetlerinden batı ılllhillerine 
•elenlerln bir kılftlJ ell.!rlııe seçen 

deniz nakliye vasrtalannchn 
ıemnne istifade ederek ı~eleri bu 
HctUE ftSıtalarla sahilden aııiı doi-
111 drilerek İngiliz hatlannın gerl
ibıde tekrar karaya rılrn:ıtludır 

Bincapunm kaybed'lmes~ lnciltere
bapıa büyük iıler açabilir. Sinca-

191' elitince Japonlann beme-ı Sumilt 
,.,_ c*artma yapacaktan biklrclır 
hmatra sahillerini de :tcııl edin:'!! 

para keneli don•nm:ıl•nna ür. 
~pac:aldar, Ye ba üsae dayanaralı 
Airdıunan, N"kobar adalarnıı iıgal ~
Acelderdir 1d ba adalarm i:ıgaliylf' 
ltiat denkinin Sinppur bcğazı Ot 
~ balan dolu kısmı b .. tı kaı 
11Uadan Q?Jbnıt olacalmr. Ba sar~
ı. Blrman,,a yola kadro harld edi:e-

cibi Birmann ve Hindistan bi-
tenizden tehdit .. 1tm 1 d..:şecelrtfT 

06ri1Hiyor ki, Japon,,a ma'ıdut p-
lel! bir harple (dü,manm ana vat~

ve esas kuvvetlerine taarruz im· 
ve kanetini t: ılıtml\yıp diiımamn 

harp saba11na yajan ımvvet Ye 
~annı imha ve i"al etmek 8-
Stl'O 78pılan harp) .tynf uwhdnt C'l
Jıill bir hedefe varmak niyetindedir. 

lmnsta lnıilliı:lerfn son ytl.ıı: ,.,1. 
b,ri takip ve tatbik !'tml• olduk

aaallerden ciizel deall« ahmt 
• Çalııbn Ye cenr t"teb~. asırlık. 

tecrilbeU hocamım mUıknl bir zaau

Sanat Bahisleri 
lBat tardı 1 IDcll 8Qfada) 

bnel!i ~ 
iddia edebilirim. 

Ercüment Kalnnık"mı dfitilnGcl -.

1 
düıündürücü "köylü,, aü. üzerinde dtı
rulacak bir büyük hüner lbideıidir 

Halil Dikmen'in çi-;eklen •e fa~:a 
realist portresinden ıonra İlhami De-ı 
mirc!n!n "Haliç,. ini dıenımiyetle kay
dediyorum. 

Hayri Cizelin barikullde güzel b:r 
"natürmort" unu anutmıy~cı.iım. 

Ali Halil'in "Kuşdili,, deresiyle Vr
c:Jı Bereketoğlunan ea•rle•inde ev
vali nazarlan çeken bir a&."lıimi bett
lik var; bana hayran olc!um 

Sergide Sevket Dağın bh-
0

tt.k tab
losu var: Cartı içi, .. Patr.lt koca üstat 
ba eserinde muzlim renklm nasıl 
yuğurmuıi' Nasıl '!>irbiılerıyle lmt" -
zaç ettirmiş? Kubbelere y:ımanan ye
$Il ıölgelerden birer rünıt.tt "e yosmı 
kokusu tqıyor. Bu tabi.'> S«"vkeı Dafın 
en kuvvetli eserlerin-len biridr 
Karşımda ufak bir tablo v-.;: Al

tında Sami Yetik imzasını gönnes:=r
o yeıil çayırlıfı, oturup gevi4 ıeti ·en 
tembel bakışlı inekleri. ti uzaklarda 
görünen ıık ağaçlıklarlyle bir Tro-ı 
nlllebert sanacağnn. 

Ayetullah Sümer'in coıkun demzi 
o kadar ıüzel iri, beyar köpüklerden 
sıçrayacak sanılan katrelerin yqlıjı 

1 
h!ssolunuyor .•• 

Şeref Akadik,.m, ıünetıiz fakat ay
dınlık bir manzaraımı bir Joatnmda 
görmüıtüm. Onun eserlerinde beni en 
çok dü,lindüren kırlarıa stiHn ve 
ıiılditunu teıb!t edebilmektelı:i büyük 
kudretidir. Babasının rortresln! de 
çok karakterli ve canlı butdıım 

Melek Celll Sofu'nan se:side 6ç 
portresi var. Ba zarif ve ince aanat
klrın portreyi peyzaj'a tercih ettiitn
de şüphem yok. Bunda ona hak ftl• 

mek lhım ıellyor. B1n bir his ile 
daima hüviyetini defiıtir.neye mli~
ta.it bir çehrenin hikim hatlarını bu
larak tesbit etmek kohy mı? Bura 
muva.ff ak olduiu için Melf'lr Celili 
tebrik etmek 11.zım. Bilhnsa refiksı
lanndan birine ait oldui.unıı ~irendı
ilm bir kadın protresi büyük bir dik
kat ve takdire hak ka,;anmıştı. 

Ahmet Doiaer'in ~daya ait manıa
rasmdaki deniz renklerine havran :>l
dum. Bu baknndan bu t.ıbionun bir 
şaheser olduğunu iddia eieb!llriın 

Saip Tuna'nm Cenıelkövil '.le· Ce
lil Uzel'ln Boiuiçini de .mııtmamaJıc 
icap eder. 

Bedri Rahmi EJ'iiPOilana ılit k~e 
kfiçücfik "dağlar" ltvhaaındaki uame
te ıaomamak elden ıelmıyor. 

*'* . 
oıın acdıı meralimi yav.fan serci 

Türk sanatinin durıru& din1e-ı
me bilmeyen ileri hareketinin yeni 
bir merhalesini teşla1 edi ror Sahsi 
intıöalara dayanan -kaide yıh~t tars
lar müstesna olmak 1&rtiyle- aerciie 
teşhir edilen eserlerin 11m11mfYet it\
bariyle giizellik YTirm olduiunda 
şiiphem yok. Bütün ba Yiitnm icine 
dalmarak her e.er ayn ayn mcele"l
diği zaman ontann lrimirde esasa. k\
minde teferrüatıı ait ra.tlanan dzel
llkler Dn adtmiyJe lro.-n Tiirk sa
natının aatlam yilrflY1itünii cöaterl· 
yor. 

Bu itibarla dün resim ıersi:ıinde sa-
nat meraklısı bir dostumun: 1 

- Nasıl, reasamlarmuzm clzel bir 
hamlesi deifl mi 1 1 

Sualine karsı verdifL-ıı cevabı btı
rada tekrar ediyorum: 

- Hayır. Teşhir f'dilen ee·rlerden 
görüyoruz ti, retınmlıınmtnn nptılı:
lan yalntz bir "hıtmle,, de~Udir. Sa
nat tahikalarma dofna bir phlanma-

dır I. 1 

inanchrmalıc ve bıı sureti'!: Jspon kuv
vetlerini o tarafa c;ekmelc 1izımclır 
Yona Japonya Andam•n Ye Nikobaı 
adalarını da itcal ederf'k :r.tahyada)ri 
ihraç hünerlerini Birmanyanın cenur 
sahilleri üzerinde de ıiSstemuye bq
lar, nziyet milttefik'er için ieindl!on 
çıkılmaz bir durum a!m11 '>lacaktır. 

Yeni Gi.nege pkarlma 
En ıon haberler, Japonların Yen: 

Gineye de çıkartma yaptıkl.armr b't
e!iriJC"~. Simdi Anstralya btaam11 
da emniyeti tehdit edilmekt~t1ır Yeni 
Gine gibi Avustralyıda'1 ~~ diln
yanm en büyük adalarmdan olan bi 
adayı bir noktaya çılurtma yapaark 
işgal etmek uzun bir zanwın mesele
sidir. Eler JapenJar Yr.ıi Ginenin 
adayı bir noktaya c:ıbrtma nperak 
tarsa meaelenin şekli daha ehemmiyet 
alır. Bmada miittefiklerln miihim bir 
kuvveti olduluna zannetmmlekle be-

her Japonlann da Sinppar itini 
bitirmeden buraya b6yü1ı: kunetter 
ayırabilecekleri ilnılt edilemf!ft. Sim
diHk mabatlan Avaltralya ırttaımın 
emniyetini tehdit eder ıö'l'finerek A
vustralya kuvvetlerini orada teabit 
etmek ve merkezden büyük t.ir daire 
muhftipe doiru yaptıktan ya:vılmanm 
muhitte açdr kalımı lrısmıtumı ıam.
miyle kapamalıctır. Ayni zamanda bu 
tehdit lnsiltere ile domtrynn araam
da kuvvetlerin sureti iıtihd·um b.t .. -
kmda bJr prensip .&ynhp da dota-
rabfllr. • 

kartmma dikflmittır. imtih'l'I 
Ye bocanın ~i tlmak isb

• lltlcadeJe meraklı olauktır 
Ba pllııın tatbikine man-: ola~ en 

et çare A.merikanrı Japon dl1'
l doluY1 doira çev'ırebi:.nesidir 

..... için de en aiır YBZıfe Amenb 
jbııamnuma düşer. Japonlar hu pli.

her safhuını tatbika valdt bul

A.meribdan ıelen h•berler, Ame
rib bna kuvvetlerinhı uzü- 1U1rta 
gfinden ııüne arttıtım Ye mlilWn dar
beler YUrmaya haılımu' olchıklarnu 
bildiri}'or. Bu hareketler, J.&pon)ann 
bagiintrii büyük sevlriilce" 'ıareketinJ 
önlemek için hiç klfi detılJir. J'a
ponlarm merkezden btiyflk bi.r daire 
muhitine doira tatbik ettikleı i bü~ 
ıevldllcenl taanıız t'llnına. ancak bu 
daire mııbltinde mUhion bir parçayı 
keaip •cmak için yapılacak mub!>il 
bir sevldllceni taarru ile cevap "'° 
rilebilir, 

evvel Amerika donaıırnaımın 
e ıeçmek icin bazırlanclıfını, 

Japoayanm okyanıııt 1d uzak üs
lcin ciddi bir ~eh'lke t~şkll et-

baflamlf o' .ıtur.u J•ponlara 

tembul Verem Mücadele Cemiyetinden: 
l'ehlrJni evvelce llln ertııimlz C eilll;Jwtimfs büam 14 Mart 1"2 C.
.. ÜlilllU Taklim. Deled.J7.e.pılı*OIQD.4a ~p11ac:aktr:. "79>. _. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal 

Sıhhiye Vektiletl.nin rulıllatını haizdi.r. l caiuula gÜIUle if kate al.ınabilir. 
keser. 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa munta%aman dişlerinİ%İ fırçalayınlZ 

ı- BiR HAKiKAT ! Sayın MüıterDerlmlzln Nazan Dikkatı.e 

Pll'la11tah ve elMMlı •at demek, bir kelime ile 8 1 M G 1 R 8 A A T 1 demektir Ç9ftldlt 
Prı:lantah ve elmaslı saatlerin bütün hakild evsafı meşhuru ilan oı. S t N Q ı: R ~ tap.. 

lamnlftır: Bunun için: Saat alacaıutız zaman, tereddUtsQz 8 1 N G I! R ..U almahmuz ve uatbı Gse
ıindeki 8 1 N G I! R nıarkaama. müessesemizin adresine Ukkat etmeniz llmndD', 

Modayı takip eden her aarl kadın ic;ln kıymetli tqlariyle .,.. nefis işlemeleriyle baJdkateD mzan dik
kati celbeden böyle b1r harikulAde 8 1 N G E R saatine 18hip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul •re En Güel HEDiYELiKTiR 

No. 82 • A, 1!1maalı ve 11 pırlantalı l500 Lira, IM8ALLl!RI Glal 19 SENE GARANTiLi DiR. 
DiKKAT: &INGER saatleri İstanbulda yalnız ll'minönQ merkezindeki matazamm1a satıbr, lstanbulda pıbemfz "I _____ ... yoktur. Adrea: &INGER SAAT Malalazalan. İstanbul Emin&ıtı. No. 8 # 

Japonya Talihini 
Deniyor 

(Bq tarafı S thıctl u)'fada) 
la benlmaememittlr. Y.anl. ıarpli1erf 3 

• 
YENt NEŞRİYAT 

KiLLi TAKViM - 111111 w tarftıt ftlrll 
... bl4lııeleri dllil ...... l!Qdetmiadr. .. 
daa batka Hltab .-''"91. Atal• .aııımm 
ft dart-IHDeri lıa""41r. Jll ...... htanıı.J. 
da Btı.atltalllat -tb•uubr.. -lrEJIURLAR tsTATIITt01 - lımdatlJr 
Ummn MlldCrl8ftl mnumt ft mtllluılı bltce
lere dahil maatb " 8cretll -•larla ma
teferrUı mGstahdemleria 1141 -U bldaJ'e· 
tindeki mllıtamır fhteNe bir htatiıltllı Det
reylemiftlr • .A.Jııol samanda ltH aene.ıacteld 
-arlar milrtarna da m~H bir .. w. a. lhthra eden lıa _,. ... lletler ft .ı-

lb9tler ltib9~ -lana - .. '"• ~ 
denceleri de tefrik edllmit b~tr. 

1 

Belediye Tekaüt Sandığından: 
Beleclyeclen Maaı Alan Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Vekaletine Mensup Mütekait, 

Dul ve Yetimlerin Nazan Dikkatine: 
!:!yevm beledJyelerden tekaQt, dul ft 7etfm tnaap almakta o1aıı t.

babet ve IWlbatı aan'atleri mensupla rm!n bu maqlan 4085 aayıh kamı
mm muvakkat 3 ündi maddeli mucl bince 1 Haziran 1942 tarihinden iti
baren Ankarada "Beledlyeler Tekaüt Se.ndılt., tarafmdan tediJ'e edllml-
7e bqlanacaktır. Meztror tarihten it ibaren her hangi bir teahhura mey
dan verilmeden maaılarm eshabma ödeneblbneti için bu kabil ınaq a
lanların aşatıda zikrolunan huswıatı ehemmiyetle nazarı dikkate alma1an 
llzmıdtr. 

1 - Bu kabil maae sahipleri 15 Şubat 942 tarihbıe kadar: 
A - Maaş almakta bulundukl an belediyelere müracaatla üacak• 

lan yoklama ibnilhaberlerini "usulen tasdik ettirerek,. 
B - Maaş resınl senetlerini, 
C - Nüfus büviJıet cüzdanı su ret1eıin1, "'NQfus idaresinden tudDdl 

olacak,, 
D - 8 x 4 eh'admcla Ocer fotosraflarmı •10 )'8ID1dan ktlclk oo

CIJklar için lüzum yoktur·" 
E - Maaşlanm nerelerden al nıaJı: istediklerini bDdiren sımdılc 

mikHlrlilğüne hita~ yazılmış bir istidayı "bu istidalarda sarih adree1er 
bulunacaktır." Sandı~ gönderilmek üzere maaı aldıkları beledi,.elere 
tevdi etmeli veya taahbiltlQ lilr mektupla .. Ankarada Beledi)'eler Banka
smda Belediyeler Tekaüt Sandılr MO dilrlill'Q., adresine göndemıelldlrler. 

2 - Bu mütekait, yetim ve dull arm Mart ayında BOD 6ç aylık maq
larmı da Belediyelerden aldıktan ao nra .. Sandıim ;yeni cilzdanlariyle de
lfştirilmek Ozere,. ellerindeki maae cilzdanlaı1nı Sanclıtımım 16nderll
mek flzere belediyelere bıralmıalan ea.rttrr. 

Yukanda zikrolunan husueata riayet etmiyenlerin maq tediyelerln
den vukua gelebilecek gecikmelerden dolayı Sandık hiçbir ~ D-
bul etmez. (492) (881) 

• 
OÇONCU DEVLET 

Resim ve Heykel Sergisi 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 

Öcfincil r>eovlet Resim ve Be,.lı:el Serıisf Maarif VeJdDflinlrı emtr ft 
mOsaadesiyle bu sene ilk defa olarak l'mchlrl-'akl GOzel Sanatler Akade-
mlshıde açdmıpr. • 

Sergi 22.1.1942 Pel,embe sabahından itibaren cm bet ıGn mtktdeUe 
sut 10 lll 18 arasında berke9e aç!ldır. DObullye ,oktur, (&83) 
,ı _______________________ a 

l 
Satılık Gazoz ve Soda Fabn1'alan 

1 lfÇf ile g(lnde SNJOJ) Şlııe dolduran Modem ft tam tıest.ıill bir 
Guoz ve Soda Fabrikaaı satılıktır. Yua Jtunet. !.timbuı, Galata 

ömer Ablt Han No, 19/20 --··---1-
Muhammen bedeli (8800) lira olan fOOO kilo Jta7namll 1w B.ar 

(ltaftne) (5.2.1942) Pertembe gQnil aaat (15,30) OD bet buçukta 11.Qdu
pqada Gar binası dahillndeld koınla7cın tanımdan kapalı zuf ~ 
aaun alınacaktır, 

Bu ... girmek lıd:IJ'en]ertn (880) Unllk IDUftkJaı& .......... . ... . 
tayin ettill vesikalarla telditlerinl muhteri zarfJanm Qnt IDn _. 
(14,30) on dlirt otuza kadar KomisJ'on BelsUlhMt wıuneled Jbımdır, 

:SU 1le alt ~ komiıl7ondan PKUI& olarat ~ .... 
. --Kutwmmaı 1§ede1. tnUft1ıht tmıtnat w ~talPier dmlld ~ 

ıdllıme mt1ed aplJda ait oldula lı.teal hlaacmda ~ abpP ~awww P 
.... :u.te ~ Qft Qft ... eıUlmek ... - kllPl!1& mi! ... 
]1yle Ankarada idare binasmda satm alınacaktır 

Bu işe girme ldsteyenlerin Ifsteal btnsıncla j.azrıı ıılavabld Mntt..i 
De kanunun tayin ettiği vesika Ye te kllflertnl QDi gQn ebDtme .......,_ 
den bir saat evveline kadar komisyon nnllllne nnne1eri JAzı!hdr 

Şartnameler param olarak Ankarada llalzeme dalresfnde BaıJdiıı,. 
da 1ıeaellilm ve sevk r"llJnde. .Elld,ehlr. 1zmJr ft Slvuta ldlce Wll 
1armda dalıUlmaktadır. .. -
u.te lllkdmi c t • B t Mıer 11cmıı1tt• D m "_...._ 
~ adet ) = ......... _ - .. .... ~ 

1 men 'r .. bedell 
.... ' 

... 
L.Kr. ~Dl. --- - ,,.. ;;? 

1 4'000 Cart bat b7m '-• .. •1-.- ı· 
trav.a t .. 2 -- • • • l.M 1191.• 

1 l8000 • • • ı.tt JOT98,- )1 14-ml .. ,.., .. 8500 - • • 4.03 2581.D ) be lflnll ... u.-
1 9'180 • • .. ıl.SO 1147,IO ) ..... 
1 l900 - • • 1.11 159'1. 41 ) 
7 2'1440 • • .. 4.27 '1108,ff > = d 
8 M&IO Cad bat kQlıa ur. 8'81,11 l -

tıawal ) 

• 1119 • • • ı.• !418.11 ) 
ıo 28990 • • • 1.82 1'187, Ol ) 1-2-1111 ~ 
11 5970 - • • *·°' 1381,11 ) IDn4 sut .. 
12 13200 Dar bat kQID 2,05 IOU.IO ) dulUlıe .... 

tı-annl •• ) .... 
( sooo •• k6pril T ) 
( travwnl ıo.71) ) 

• ( sooo Basit m919 ) llOJ.IO ) 
( makas tra~end 'UI'); , 

Jıfı 10500 lıleee k~ ... > 
tr .... aJa 'llD.21 J ...,. 

Haydmpqadan ...t 9,25 cSe hare t'et eden 24, 
eden 10 ve saat 15,20 de hareket eden S4 No. hı katarlar1a PendDdm 
aaat 10,50 de bare1tet eden 2'1, IUl&t 14,05 de hareket eden 11 w n,u 
de hareket eden 39 No. hı banliyö k atarlannm &6rillen IOmma ~ 
U.1.Mı tarihinden l:tlberea ltlerni7ecell 18P1 ha1Jta ilAıı olunm. ( ... 

ikiye bölen hadise, ıarplilerın b~p:li 
için bir lyman teşetdl~ neticeairıde 
baıd olm111 karpbklı bır nefret ol
dutuna Ye ba nefretin dolurmut 
bıılıınd11ia m&caclele ae ,.ekilde b'
terae bitain, sonunda, ytae bir prp
lller anlaımau 'ftl prp(iler birlili 
doluracaima ıı6re, .JapoDJ'amD böJ 
le bir dava ile ne allbaı olabilir? q 
O Japonya iri, prp medeniyetinin '-..... .-....a....:ı.... 

=~-tol~..:.~~ ıronsit1ere '<ATRAN HAKKl EKREM 
- 1-·· --t.ıtterlni kabul ederek ö.ıı:ii- SOLDU SAOAc 1 '- .... 1ılt •lıae.i -,,...._.. ~ ICaaapta lnıhmar J - Kampı bir dnlet -
nü ne kavramq, ne de ka"ramak lii- Hlaı Bel'i ı - 11...ı - 11...ı.1ııet. ~ 

._.._ _ _._;.~'" 4 - Ballamak - s.ısı.1D ~ -..ea 
samana ............... ~.,. ı- ı - BJr •Pol' e - NilıııJOetl olauJruı 7 _ 

Japonya. prplller arasmc!ıtld U... Ta-U ı - Bir ._ lallli - Bir Anp ....._ 
.a- da '--di · ~ .ı iMi il - Bo,. boa - Teni& lasma. p....., vamn AGU .. , .... lilrP m9- YUKARlDAJI ASA.Ol: 1 - Yan uıı.-

deniyetisd, içine ııtrditl çıkmuc!an Bir renk 2 - Uralt - Bir .. "' Pen-ıı.rt 
L----'- -~ lmt ..._ tah 3 - Rabip lndnl - Tenk Bir nota 4 ...., 
a11ı-wuuaa -runa, Anı 1:u - lnatet - DUemeJruna mılr ı - A.:radıı bir 
il ve maıbakeme :rlirlltema ki, taraf "'"'a e - B.,.ramdu Oncaıld ... 7 - Bir 

t t 
..___ ... _... 1 barfi defittr .. : •etbw Kartacalr ........ 

11 sun Ye ..u .. ııau ...,,..n ı - Teni: ırıma - s:ı-e1ıın emir ı -
Bıına raimen halbuki, Japcnıya. bh Blr T1111aa ftloııof9 - Asabi bir tıaı 

prplller karar-... b&tiln ma- BVVELEl BULllACA-IOLDAJI SAOAı 
1 - Labaaa - At 2 - Amerilıa 1 - Ba

kaclderatml bailaaı• balunmaktadır llıııa 4 - Ala - .... • - Dal - ...... 
Onunla danıcak ~ onaııJa dille- il - Ar - l'u f - Alıtel* a - lelll,et 

il - Tehılt Kallı - Çete 
cektir, 1'UKARDAJll A:tAOl: 1 - S..... - M 
J~ b9 braum 781nD .e 2 - Teni: Aralama ı - Belal - Teni: 

78lms atyul OPortuainna YUc!U- !raı:::::::: ,-~,:..-. ~ ..... ~ r 
mittir. Yani, fırsatı nimet bilmek Ta - Teni: in - Teni: Bt 
politibar: Bir kıaım prp!iJerin ta- •!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!I!• 

maml7le Amerikan bailanchttnr 
ıöriince. Amerikanın ttııeç kendi
siyle hesaplqacatdn bilen Japoo
ya "'ya hep, ya hl,;,. demeyi ter~h 
etmittir. 

il° sebepledir ld. SaLkh bir millet 
olmak itibariJ'le aa3p ıörf'ft 

tedbirli hatlardan yana hiç de 11lnn
ts çekmiyen Japon milt•ti, eninde " 
ııonand'a, cilreti tedblre teıcih etı
miıtir, 

Simdi Samara7 - llntet, btr pan 
sibl atlarmı bulunuyor Bıı hu'eketiıı 
adnu, tarih, koyacalı:tır: Ya saiec, 
:rahat baraldriL. 

Yıllardanberl, Japon devlet rurr. 
'Japon nrbjma sen ve affetma b!r 
•'18DlııraJ'" terbiyesi vennltti. Bu 
''Samara7" terbi)'e81 yeıın;•ti. Bu 
bir millete qllanmuı, ya anmtffü 
olınt :pa ohnamqtır. Bıı hasaltalri 
hlilı:mll, Japon:vanm atlldıiı ~ (l) Japo..,.ıu•m ıııarp 1ıtltlr9tıe w w•ea::ktir. . #. ::::- ........ - ................. 

Y~I ADA• - Ta~ IDıtr .... ----·-----
dlr. H9 1lllC1l IQIW lata•blılıla ...,...ıilmlıtir. 

8SLBDIYBLER nWotıt - Beledlnler 
Banlıuı tareftndan CT1ıan111'. 75 bıd .. ,.,. 
memlelıet b~ledlyeı.rfM ak ,... ... Nillm
ı.rı. aqredllnıisdro 

Bul&1118 MüWat 
lkfııclktnumm 20 net l(lntl .. t do

kuz ile bir anamda Bahçekaprdan 
Samatyan kadar ilden J'ol tızerinde 
TramVQda veya Slrkecfden kalkan 
Tnn içinde hilvbet elbdam ne blr
liktıe bazı Ucart evrak zaJ'i edllmlt
ttr. Bulanm Samat7a Sulu llanashr 
İnekçi aokak 83 - 8S numaraya ,.. 
tlrdltf takdirde bir mtıUfat ftrile
ceti llln olunur, 

BeykCllC Kaza• Tapu 81cll Memur· 
ıuıtundan: Beykozun eski Allbe7, Ye
ni Hüaııf7e mahallesinde J'eni Yedi 
kapı numarah evvelce Od eqevm bir 
bap hanenin Tapu kaJ'd,ı mevcut ola· 
madıltndan 31/1/142 tarihin• --
dQf eden Cumartesi ıOnO maball!nde 
yapılacak olan tabldkatta bu ev hak
kında bir itirazı olan vana o atın 1-
cJn aın Aziz kanii lledlye Botanm 
hanesinde "18hut bu mQddet zarfın
da Be,Jkoz Tapa Sld1 mmnarlulwıia 
......... dwıı 1 d llıD cılmmr.. 

.Beyoğlu Vakı~lar Direktör.lüğü ilanları 

SATILIK AN KAZ 
Muhammen lfeden 

1 - Bankamız tarafmduı kurulmaftr olu tabrlb1ann demir pen
cere n kapdannm imalinde tullanllmaf'!tlzeee 30/SO 04 50/IO mWm ... 
badmda k6tebent ve te demlrlne ih~ vardır. 

ı - Dtebent ve te clemlrleriDiD boylan ı metreden Jma olmam• 
metrede birden fazla delik bulunmaıult n fazla pub olmamü ~ 
le yapılacak tekHfler kabul edDecektlr. 

ı - Teklifler 28/1/IMI tarihine tesadtlf eden Carpmba llnGae 
dar A.nkarada Silmerbank umumi mllclOrlOIQne, lstanbulda Stımerbad 
pıbesinde faall7~ buhmuı SGmerbuık utua alma ve aüU;Jat m 
~ tevdi olunacaktır. 

4 - Banka tekltflerl nam ltlbua almakta wbesttlr. (llO) (''14) 


