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içinde Verilecek 

SOVYETLERIN 1 

,1942 
HARP PLANI 

Evvelce Bazı Mıntakalara inhisar 
Ettirilmiş Olan El Konma Kararı 
Şimdi Bütün Yurda Teşmil Edildi 

Ankara 25 (A.A.) - İktısat Ve 
kaletinden tebliğ olunmu~ur: 

Çocujuauzu Meldeoe Gönder;r•en Bir de 

Çocuk Ansiklopedisi 
Alınız. ÇUnkU bu Anılklopedl 

ona mektep kltatıı kadar ve 
belki ondan daha ziyade llzımdır. 

Nvafi Vein UPaihr. ,.AN nıD .. ueslnd• v• ıcltaDçılardı bulunur. 

PASifiK HARBi 

Celebesve 
Borneo'ya 
Japonlar Yeni 
Kıtaat Çıkardı 

Dört Japon 
Batırıldı, 12 
Hasara 

Gemisi 
si de 

Uğratıldı 

:r.ıoskovadrn Londraya dönen İn
giliz Sefirinin izah tından anlıışıl
c:hğma göre, Sovycller bu kıs sa
dece ilkbahnr Alman taarruzunu 
akamete uğratacak tedbirleri al
ımakla iktifa ederek asıl sonbahar 
Sovyet taarruzu için haztrlanmak
tadırlar. Bunun için de şimdi cep
hede, Alman Başkomutanlığının 1 
jstediği gibi değil, kendi istekle- r 
rlne göre bir müdafaa hattı vtıcu
de gctirmiye çalışmaktadırlar. 

1. - Milli Korunma kanunu 
hükümlerine müsteniden 2 Bi· 
rinciteşrin 1941 tarihinde &lır· 
ne, Kırklareli, Tekirdağ, lstan
bul, Bursa, Balıkesir, Çannkka· ı 
le, İzmir, Manısa, Aydın, Afyon. 
Eskişehir, Kütahya, Konya, ~iğ-ı 
de, Kayseri, Sivas, Yozgat, To· 

J ) • 
Avustralya Geniş 
Hazırlık Yapıyor 

Batavya 25 (A.A.) - Felemenk 
Hindistanı tebliğine göre Japon 
kıtaları, Kendari ve Balik Papan 
da karaya çıkmışlardır. 1',ele
menk garnizonları duşmana şıd· 
detli bir mukavemet göstermek
tedir. Felemenk Hindistanı takım 
adalarının şarkında birçok yerleI 
Japon tayyarelerinin hücumları
na maruz kalmıştır. Oldukça ha· 
sar vardır. M. Zekeriya SERTEL 

~ A lmanlarm şaıık cephesinde 
~ kışı mudafaada geçirecek 

ilkbaharda büyük bir taarruza 
hazırlandıklarını biliyoruz. Al· 
hıanya bir taraftan yeni kura er
lerini sılah altına alarak 5 mil· 
)on kişilik yeni bir ordu hazır
lamaktadır. Macaristan, Roman 
)a ve Bulgaristandan da yeni 
kuvvetler istemiştır. Avrupanın 
Ötesinde berisınde jandarmalık 
eden kuvvetlerini de şark cep
hesinde kullıınmak üzere oralar· 
dak.i jandarmalık vazifesini miıt
tefiklerine gordürmeğe karar 
\'ermiştir. 

Fakat Sovytlerin ilkbahar ha
rlığı hakkında şimdiye kadar 

luc •• ,,._. ...UMDUtt.ir. 
81nız Almanlarııı Jatlık muda

hatlarını boznuık ve bugün
durumdan en büyük ölçude 

;ydalanmak için durmadan düş 
lbanı rahatsız etmekle meşgul 
tılduklarıru biliyoruz. Mevzii te
lakki edilebilecek şimdiye ka
darki hucumlardan anlaşıldığımı 
iore, Sovyetlerin kış programı 
).ıoskovayı olduğu gibi Lenin
iradı da tehlikeden kurtarmak "e Smolensk, Harkof ve Kırımı 
alarak ilkbahar için kuvvetli bir 
bıüdafaa hattı tesis etmektir. ...... 
Sovyetlerin ilkbahar, hatta 

gelecek sonbahar için yap
ltıak.ta oldukları hazırlık hak -
~nda ilk malümatı İngilterenin 
fiti gün evvel Londraya dönen 
'1oskova sefiri Sir Crıpps getir
IQ.fştır. Bu zat harp başlangıcm
danberi Moskovada bulunmakta 
lcu. Mevkü icabı Sovyetlerin va
t.iyeti hakkında herkesten iyi bil· 
iisi olmak lazımdı. Londraya 
cloner dönmez gazetecileri toplı
l'arak onlara bildiklerinin bir 
tısmını anlatmıştır. Verdigi iza· 
ata göre: 
- Sovyet Rusya, bugün 22 

lıaziranda harbın başladığı giıne 
lllsbetle çok daha kuvvetlidir. 
Sııaıı altında 9 milyon asken var 
~· İşgal edilen harp sahasında 
~ı harp sanayilnin mühim bir 
~ını şimdi şarkta faaliyet ha
~ndedir. Sovyet fabrikaları ayda 
~ bin harp tayyaresi yetiştir -
~~tedir. Tank, top ve diğer 
;:c'l"P malzemesi bakımından da 
thtıyaçlan karşılıyacak kadar 
~tıhsal yapılmaktadır. Sovyet· 
~tin bu kış takip ettikleri tak· 
lik, düşmanı yorup yıpratmak 
\1e ilkbahara kadar zayıflatmak· 
hr. İlkbaharda başlıyacak Alman 
?:aarruzunu emniyet ve itimatla 
~klemekte ve ona göre hazır -
lanb maktadırlar. Önümüzdekı son 

aharoa ise biıyük Sovyet taar
~ başlıyacak ve düşmana son 
kat·i darbe o vakit vurulacaktır. 

Sovyet Rusyanın kuvveti dört 
lloktada toplanmaktadır: 

l - İlk ve sonbahar için ha· 
~rlanan buyük ordu. 

2 - Harp sanayünin şarka 
~b ledilerek f aalıyete geçirilmiı 
Ulunması. 
3 - Stalinin büyük Stratej 

()lduğunun sabit olması. 
4 - Harbin halk arasında çok 

l>opuler olması ve maneviyatın 
tüksekliği. 

İngılız 
tore, ~· 
t'udan do 
'-'~· v~ 

ef irinin beyanatına 
kadar harbi doğ· 
9P . ...,·'" idare et-
·.:~:111 ·r kudret 

. sn 5 

Bir Sovyet tank fabrikasında cepheye ~e,·kedilmek Uzere imal edilen tanklar 
kat, lçel, Ceyhan, Mardln, tJrfa 
Balı.kesir, Muş, Bingöl, Erzurum, 
Ağrı, Kars, Trabzon, Van vila · 
yetleriyle Polatlı kazasındaki 
yapağılara hükumetçe el konul~ 

i muştu. 
1 2. - Bu defa yukarıda adı gP 

çen kanun hükümlerine mı.iste -
niden 26 İkincikanun 1942 pa· 
zart.esi gününden itibaren diğer 
bütün vilayetlerdeki yapağılara 

AFRiKA CEPHESi 

Ticaret Ve&ili Mümtaz Ökme'll t2fr Sonu Sa. 2. Sil 4 

Agedabya 
Civarında 
Mücadele 

( ASKERi VAZIYET J Çok Geniş Bir Saha 
Üzerinde Muhim 

Muharebeler Oluyor LiBYA HAREKATI Berlin, lngilizlerin 
,. • ... • Çekildiğini Bildiriyor 

General Rummel ın Hedefi, Hıç Degtlse Kahire 25 <A.A.> _ tngfüz or-

lngiliılf' .. İn Trab'us Garp Seferini Bu ta Şark kuvvetıe:i ~arargahı. ta-
:_,_ . 'J rafında .pazar sunu ncş.redılen 

K.. Mevsimi için Aksatmaktır tebşı_ığ:d. 
1 

ld ~ .. 
•3' ım ı an aşı ı6ma gore, 23 

( Yazan: l Sonkanunda cereyan eden mu-

M Ş 1.• YAZMAN harebenin bir safhasında en a-• evttı şağı beş düşman tankı tahrip e-
dilmiştir. 

24 Sonkanunda Antelat'ın ce
nup ve cenubu şarkisinde ve 
Sonnu'nun cenubu şarkl.sinde 
pek geniş bir arazi sahasmd11 
mühim bir muharebe cereyan 

l2ff'" Sonu Sa. 2. Sil 5 

r····· ..... ., 
S. Cripps 
Diyor ki 

! 
i "Sovyetler, Kat'i 
1 Darbeyi Gelecek 

1 
Sonbaharda Veya 
Kışın indirecekler .. 

AnkaradCi Bir Şahsın Jngiltere:ı~ı:s:'5:~ M~~~;· büyük 

Evinde 5.000 Paket Londra 25 (A.A.> - Rusyadan 
• Londraya donen İngilterenin es-

Kibrıt Bulundu ki Moskova sefiri Sir Stafford 
. Crips, Rus bahriyelilerinin yal-

SARK CEPHESi 
Sovyet İleri 

Hareketi 
Geni~liyor 

Sovyetler, Leningrat -
Ukrayna Demiryolunu 
Kesmeğe Uğraşıyor 

Harkof'a Hücum 
Netice Yermedi 

Berlin 25 (A.A.) - Alınan or
duları başkumandanlığımn tebli
ği: Doğuda hüküm süren şiddetli 
soğuğa rağmen muharebeler de
vam etmektedir. 

Harkof'un cenup doğusundaki 
çevrede Sovyet kuvvetlerınin 
yaptığı taarruzun müdaiaası sı
rasında bir çok Sovyet hucum a· 
rabalan imha edilmiştir. 

Kareli cephesinde Alman ve 
Fin hava kuvvetleri insan vt' 
malzeme bakımından düşmana 
ehemmiyetli kayıplar verdirmiş· 
lerdir. 

Balıkçılar yarım adası suların 
da küçük blr deniz taşıtı bomba· 
larla batırılmıştır. 

t1fr Sonu Sa. 2, SO 3 

Servet Bir 

TAN; tebllOde lıml geçen Kendarl 
Felemenk Hlndlıtantna dahli bulunan 
Celebea adHının cenubu ıarkl uhl
ılndedlr. Ballk Papan'• gelince, bu 
da Borneo'nun cenubu prkt 1&hlllne 
dUıer, Japonlann daha evvel her iki 
adanın ılmal kı11mlannda birçok nok 
talara Hker çTkardıkları hatırlarda· 

dır, 

Batavya, 25 (A.A.) - Son 48 
saat zarfında cenup istikametin· 
de Makassar boğazını geçmeğe 
teşebbüs eden büyiık bir düş -
man kafilesi, müttefik hava ve 
denız kuvvetlerinin devamlı ta
arruzlarına uğramışlardır. 3 ge
mi muhakkak surette bir dör
düncüsü de muhtemel olarak 

~ Sonu Sa, 2, Sil 8 

General Wavell'in Kurmay 
Başkanı General Pown il 

Şimali Afrikadald Alman ve ltalyan kuvvetlerine kumanda 
eden General Rommel 1talyan komutanı ile beraber 

(Yazısı 4 üncü sayfamızda) 

Ankara, 15 (TAN) - Bazı kım nız denizde değil kara muhare · 
selerin, halkın zaruri O:tiyaçla- belerinde de pek büyük bir rol 
nnı temine yarayan bır kısım oynadıklarını söylemiştir. Le
maddeleri piya~adaJ? k~l~~rm~- ningradm müdafaasında da bah· 
ğa teşebbüs ettiklerı . goru~muş nyeliler büyük bir liyakat gos· 
bu gibil~r. hak_kı!1da şıddl!tlı ta- termişlerdir. Munnansk, Şimal 
kibata gırışılmıştır. Zabıta, şeh- Buz denizindeki Rus filosuna 
rlmizde yaıytığı araştırmalar~a mensup bahriyeliler tarafından ----
bir şahsın evin~e 5000 pak~! kıb· kurtarılmıştır. Odesanın mlidu 
rıt bularak musadere etmış Vl faasında Karadeniz filosu biıyu 

Sanat 
Eserine Benziyebilir 

kendisini adliyeye vermiştir. bir rol oynıtmıştır. 
1940 senesinde Stalinin kendı 

SEHIR KARDAN TEMiZLENiYOR 
Bir Çok Kayakçllar Hürriyeti Ebediye Tepesi 
Civarında Toplanarak Kış Sporları Yaptdar 

Temizlik amelesi tramvay yo11arun kardan temizliyor. (Kıp dair haberler ildnd sayfamızdadır.) 

Kfjj" Sonu Sa. 2. Sil 'i 

Mac Murrav da 
Tekzip Etti 

Eski Amerika Sefiri, 
Beyanatımn Tahrif 
Edildiğini Bildiriyor 
Vaşington 25 (A.A.) - "Reu

ter,, Amerika Birleşik Devletle 
rinin eski Tiırkiye büyü.'< elçısi 
Mister Mac Murray, dün yaptı
ğı bir demeçde Türktyeden dö
nüşünden az bir müddet sonra 
"Baltimor Sun., gazetesine ver
diği mülakatın vicdani duygula
ra aykın bir şekilde tahrif edil
miş olduğunu ve Nazi propagan
dacılarının böyle bir teşebbı..isle 
mihvere ka~ı birleşmiş milletler 
arasında bır ayrılık çıkarmak 
istediklerini söylemiştir. 

Mezkf.tr mülakat metni, Tür
kiyeye 8 Sonkinunda tahrif ~ 
dilmiş bir şekilde gönderilmiş ve 
orada bir heyecan tevlid etmiş
tir. 

~ Sonu Sa. 2, SO l 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

Bu yıl kara, çetin, sürekli bir kış geçirıyo
ruz. Ayrıca, milletin temeli ve direği er 

lan halle, harp icabı pahalılıktan ve darlıktan 
zorluk çekmektedir. Bir kasap dükkanında, has
ta çocuğu için sekiz kuruşluk et parçası kestiren 
ve mendil ucuna bağladığı on kuruşluktan, yani 

bütun servetinden arta kalmış iki kuruşla da, belki karşıki bakkal 
dan yan donmuş üç patates yumurcağı alacak olan bir kadıncağıza 
raslayınca "kazanç,, ile "şefkat,, arasuıdakı nısbetsizlikten ürk
meğe başladım. 

Bugiınün zenginleıinde gördüğüm kusurlardan biri de "ge-.. 
misini kurtaran kaptan., diyerek hayatta muvaffak olaınıyan
bn küçüksemeleri, hiçe saymalan, yok farzetmeleridir. Duş
ltün hısım akrabaya, civar fıkaraya karşı uz.ak duruyorlar; kom
şu ve tanıdık yoksulları benimsemıyorlar. Bır zamanlar - onlar 
gibi baştan aşkın, kaptan, kacaktan taşkın aşın mertebede, 
zengin oJmadıkları halde - babalarımız daha merhametli ıdiler; 
yanlarında bir bölük düşkün akraba ve yoksul beslerlerdi. Bayram 
!arda onların şekerlerini, etlerını düşünürler, kış bastırınca odun 
tarını, kömürlerinı gönnerirlerdi; evlenecek kızların çeyizlerim 
duzerler, doğum ve öllım sırasında yardımda bulunmağı paralı 
olmanın ve refahta bulunmanın şerefı icabı sayarlardı. Kulak· 
!arımız, yaptıkları hay!rlı ışleruı hikayelerı:yle dolar<lı. 

Nerecte şimdi, ağızdan ağıza söylenen o teselli verıci hoş 
rivayetler, şefkat haberleri?. Bugünün zenginleri, dedclerunızin 
hareketine el, ayak ve yürek uyduracaklarına Avrupa ış iılemi
ain en katı duygulu. bencil, insafsız ve maneviyata bağsız sar· 
raf tipini örnek almışa benziyorlar Beyle dunya karışıklıgı ara· 
nnda mali ttibann - bırinci cihan harbinde gorduğümuz gıbı -
pek çabuk kaybedileceğinı düşünerek zengınlerın, iyı gunlenn
den hiç olmazsa tesellı verici bir hatıra saklamaları için şefkate 
daha fazla yer vermeleri hem ihtiyatlı, hem de insaflı bir hare
ket olur Umumi buhrdnlar sırasında kolayca para y.apanlan 
maddi ve manevi i!lasa sürükliyen sebepler arasında insanlığa 
karşı gösterdikleri ~~atsizlıği, taş yüre_klill~ı. de hesa~ kat
ı:nalıyız. Servetin - sahıbıne yalnı~ maddı. degıl, manevı ıt~b n 
dahi kazandırması için - şefkatle bırleşmesı, bu suretle de kıbar
laşması, güzelleşmesi, bir san'at eserine benzemesi mümkün
dür ve lizımdır. Para, çamurdur; onu heykel yapacak olan il• 
ham, insani duygulardaD gelir! 



TAN Z6. 1. 942 

Şehir Kardan 
Temizleniyor 

( Mebus Seçimi Dün Yapıldı _) 3 Hırsız Çocuk 
Yakalandı 

DiK.KAT -"\ 
Odunun Şefi akli 
lıi Henüz Tan 

Muhtaçhr 
No. 4 

Üç Günlük Hülisa 

*** Ahmet Nazmi ıürültüye düımandı. 
Kimse onun h ykırdıgmı iı tmem·şt •. 
ve bu sukunet ihtiyacı onda bir me

k gibi olmu,tu. Hattl Jazı odasının 
kapısmı dışarıdan ses gelmemesi lçin 
hamam kapısı &'lbl çift y.ıptırnuıtı. 

'.. uı odası kalbe ferahlık verecek 
b ıekılde döşeli değildi. Bir kam
p ıkı koltuk ve bır kaç sandalyeden 
ı ret olan dd:scme karm2'karı,ık üs-
1 plara aitti. Hele koltukların için
d ki Bılccik kadifesi taklidi kuma~
la köhne cıyayı daha ziyade bayaiı
la tmyordu. Odanın bir ko~esinde ü
ze nde yazı makineı bulunan ufacık 
b masa ile, kaba bir ialı:emle duru
yorda. Burası kocasına k§.tibelik ya
pan Fahirenin yeri idi. 
· Ahmet Nazmi. üzeri lı:armakarıştk 
kiııtlar, dosyalarla dolu olan masa
nın başına ııeçti, bu evrak yığnumn 
ı ne :ıiurli parmaklarını daldtrdı. 
Onl n lı:arıştınrkcn Fah re kocasının 

len iri baımm beyaz d~alı ıaç
nnı seyrediyor ve onun alnındnki 

kı ıklıldan gorerek kendi kendine 
d nuyordu: 

- Ah bu Cemile! Bitirdi zavallıyı .. 
Bırdenb re ona teselli etmek ıhti

:ra mı duydu: 
- Ahmet! 
Ahmet Nazmi iıitmedi; hl11 lrlğrt-

1 rı kanttJnyorda. Fahire biru J.ı
ha kuvvetli aellendiı 

- Ahmet!"• 
- Ne varl 
- Cemilenin MSyJetlltne ehemmi-

-Yet verme. Biraz sinirlenmiı.. H!lk-
oldatuna anlachlı saman aosleri 

dolu dola olmaıtu.. Yamı.. 
- Yana .•• 
Ahmet Numi bana MSylerken ıöz-

Yazan: IRF AN BEHCET 
lerini onun naurlanna d kmtıti. Bir· 
denbJre: 

- Ne yarın, ne öbUr gUn, ne de 
bir ay ıonra da ıeçıe unutmıyacaiım. 
Onun söylcd klcrini değil, senin tel
mihli sözlerini, kapalı diışüncelerni u
nutmıyacafım... Anladın mı? 

- Hanıi telıruhli sözlerim? Ne 
dedim?. 

- Pcklll bilirsin... Cemllc onu ça
lııtırmak istemediğimden bahscttlii 
zaman seni likırdıya kan,tırdı. O za
man nazarlarında bir pısmanhk ıol
gesi geçtii ni farkettim. Halbuki ben 
senin çalışmamam tamamen benım 
olman için istcıruıt m, anladın mı l 

Sokakta Düşen İki 
Kisinin Bacağı Kınldı 
Dart gilndilr yağan kar, evvelki 

gece yarısından sonra durmuş, diln 
de şehrimizde kar yağmamışttr. Ha
va da yumuşadı mdan, karlar erlml
ye başlamıştır, Belediye temizlik iş
leri amelesi dün de yayakaldırımla
rmı ve bazı caddelerdeki karlan te
mizlemiştir. Havanın yumuşaması ve 
açması Ozerlne tren, tramvay ve va
pur seferleri dün muntazam yaptl
mıştrr. 

- Sana yemin ederim lı:i böyle 
bir şey hiç aklımdan g'eçmcdi. ıCm· 
nm öfkelend ği zaman aldığı bu kı
na tavırlarına üzUldum. Daha doi
nısu senin üzuldiıfunu goı duiilm içın 
müteessir oldum. Ahmet! Böyle ·dil· 
şunmeğe hakkın yolı:. 

Kocamustafapaşada oturan Mehmet 
Ergin, Kumkapıdan geçerken kaya
rak düşmüş ve ayağı kırılmıştır. t)'g.. 
kQdarda oturan Cevriye Öztürkmen, 
isminde bir kadın da öteberi almak 
için çarşıya giderken ayağı kayıp 
dilşmilş, sol bileği çatı mıştır. Her 
ikisi de tedavi alttna alınmıştır. 

Şehrimiz.t. 7apı1an seçimde vali reyini kullanırken 

- Benim her ıeye hakkmı varı An
ladın mı? •• 

Ankara, 25 (A.A.) - Açılı: oları 

İstanbul mebuılufuna Maliye Veklletl 
tetk!k heyeti reisi İımall Hakin 01· 
kUmen, Denizli mebusluğuna Baıve· 

kl1et müsteşarı muavini Haydar Giin-

ver, Tokat mebusluğuna Ticaret Ve
kaleti müsteşarı Halit Nazmi Koşmlr 
ve İçel mebusluğuna da Bursa valisi 
Refik Kuraltan 25-1-942 tarihinde ya
pılan !ntihabatta Parti namzedi ola
rak ittifakla seçilmişlerdır 

- Benim üzerimde hakkın var Fıı
kat kendini bu kadar ehemmi;cts•z 
şcyfer için harap etmcğe haklnn yok 

Bunu söyled'kten sonra yerinde'> 
kalktı ve kocasına doğru sokularak: 

- Bu dunyada, dedı; benim için 
senden kıymetli hiç bir ccy olmadı"u>ı 
biliyorsan. Buna raimen bir takım 
saçma fikirlerle hem kendınl, hem be· 
ni üzüyorsun. Evet, Ben senin için 
her şeyden tecerrüt ettim Faka beni 
maddiliğe rapteden perd·l~r birer bi
rer düştükçe seni daha yakından gö 
rüyor ve sana daha ziyade yaklaşt
yorum. 

Dün Pazar olması dolayısiylc me
yllll asfalt caddelerde, meydıınlarda 
kızak kayan çocuklar çok olmu!jtur. 
Bu kış eğlencesinden, kış sporu me
nı klılan da faydalanmtSlar ve ka
yaklı bir grup Hl.irrlyetlebedlye tepe
sine giderek kayak yarış ve eğlence
leri yapmışlardır. 

SPOR: 

Baroya Kayıtlı Avukatlar 
Sigorta Edilecekler 

Eskrim Müsabakaları 
Dün Dağcılık klilbilnde yapılan böl

ge eskrim mUsabakalarmtn neticeleri 
Bu Maksatla Hazırlıklara Başlandı 

Ahmet Nazmi, kansını birdenbire 
yakaladı. Hoyrat bir eda ıle onu diz
lerine oturtmaktan ziyade çökertti. 
Sıcak nefesleri ile gene; kadının du· 
daklannr yakarak sordu: 

- Sahi mi söylüyorsud Gö.dc· 
rime baki.. •· 

Fahire, altları siyahla;smıya başh
yan gözlerini kapıyordu. 

İshak, hi.la uzakl rda tek ahenkli 
zikrini tekr rhyo du. Oda serinlet
mişti. Ahmet Nazmi: 

- Haydi! Dedi Odamı a girelim 
Biraz sonra bütün ev üldlta daİ<lt. 

(Arkut vu) 

ll~ll·tl·I 
RUGUNKU rr.or.RAM 

şunlardır: Adliye Vekaleti, baro bulunan yer-
Bayanlar arasında Flöre: Birinci İ- lerdeki Cümhuriyet milddelumumlle

rine bir emir göndererek, barolara 
fakat ikinci Samiye, UçUncQ LeylA. kayıtlı avukatlarm sigorta edilmeleri 

Erkekler arasında Flore: Birinci hakkındaki kanuni mecburiyeti bil-
Rıza, ikinci Salıihattin, Oçiıcil Süha. dirmiştir. Milddeiumumllikler iki ay 

Epe: Birinci Merih, ikinci Nejat, 0-
çQncü Haltik. içinde barolara kayıilı avukatlara va-

Kılıç: Birinci Rıza, ikinci Osman, ziyetl bildirecek ve bir ay sonra da 
Oçüncü Nihat. bütün avukatlar sigorta edilmiş bu-

Tecrübesizler arasında Flöre: Bi- lunacaklardır. Sigorta olmtyanlar a
rinci Hayri, fkinci MuhitUn, üçüncil vukatlık yapamıyacaklardır. 
Muammer. Adllye Vekfıletinln ibÜtOn avukat-

Tecrübesizler arasında kılıç· Birinci tan sigorta ettirmek için memleke
İbrahim, ikinci Kemal, üçilncü Nahit timizde mevcut sigorta şirketlerinin 
l<'ENERBAHÇENİN KONGRESİ şartlarını blldlrmlye davet etmiş ve 

Fenerbahçe Gençlik kHlbilnUn se- Anadolu sigorta şirketinin teklifierf 
nelik aleltıde kongresi dl.in sabah en mUsait görülerek, butrın avukat
klüp iblnasmda yapılmıştır Muhtelif tarın kut halinde sigorta edilmeleri 
spor mevzuları üzerinde .gi5rüşmeler bu şirkete verilmiştir. 
yapıldıktan sonra idare, teknik ve Sigorta edilecekler, yaş itibariyle 
milrakabe heyetleri raporları okun- ikiye ayrılmışlardır. 55 yaşına kadar 
muş ve eski idare heyeU ibra edil- olan avukatlar birinci kategoriye, 
dikten sonra yeni heyetler seçilmiş- 55 den yukarı olanlar da ikinci ka
tir. tegoriye ayrılmtşlardır. Sigorta ola

7,30 Provam 
7,3' Mil ilı (Pt) 
7,45 Hıbnler 
8,00 M ilk (Pi) 
8, IS Evin llRtİ 
a.so M dlı (Pi ) 

İdare heyeti: Reis ŞükTU Saracol- cakları miktar, avukatlarm kendi ar-

1 
ıs,so Fasıl Ju, umum! kAtlp Yümni Öztoprak, u- zularma bırakılmıştır. Bu 500 liradan !: n ~c~,~~~r muml kaptan Firuzan tekin, muha- 6000 liraya kadar tehalüf edebilecek-

! 111.ss T rkaıer sebeci Allattin Baydar, doktor Nu- tir, Bu sigortanın hususiyeti diğer 

12 SO Pro&raııı 
12 JS Şarkılar 
ı 2 4$ Haberler 
ıs.DO Turk ıu 
U,30 Müzik (Pi.) 
U.DO Proırnm 
18 OS Cııa 

2o.u Rıdyo ••ntw•I rettin Savcı, Aza Muvaffak Mene- hayat sigortalarında oldu><u gibi, sl-
20 45 Halk .. rlrild 6 
2ı,oo Z•raat ıılııYnl menciotıu. ha doktor Nlbat Sayar. gorta edileceklerin muayeneye t1hl 
ııı,ıo Ttlr.aı... Teknik heyet Tevfik Ta çı, lbra- olmamalarıdır. 
21 30 Konusır.a 
21,45 orımıra hlm C'mcoz. Sabih Fani, Sigorta edilen avukatlarm vefatı 
22 SO Haberler f 22,4s Danı "' •iti Mürakabe heyeti: brahlm Diblan, halinde, akit tarihinden üç sene son-

lartnda, ticart hatlarda lşliyen mun
tnzam tayyare seferlerindeki kaza
lardan miltevelllt vefatlarda, tam ve 
daimi maltillyet hallerinde, iki mü
him uzvunu kaybederek çnlışamıya

cak hale dilştclklerf takdirde, sigorta 
edildikleri parayı alabileceklerdir. Bu 
sigortanın diğer bir hususiyeti de, 
tam malQliyet halinde sigorta parası 
yerine arzu eden bunun yüzde onu
nu Irat olarak alabilecek ve muka
velenin hitamında parası aynen veri-
lecektir. Ayni zamanda m ıaı kaldı
ğı tarihten itibaren de sigorta para
sı ödemiyecektir. 

Bakkaldan Sucuk Çalan 
Bir Hırsız Yakalandı 

Tahmis caddesinde yağcı Mehme
dln dükk~nmdan 6 kangal sucuk ça
lfln sabıkalı Civan yakalanmtş ve dlln 
meşhut suçlar mahkemesine verilmiş
tir. İkinci sulh ceza mnhkemesl Ci
vanı dört buçuk ay hapse mahk1lm 
etmiştir. 

Ziraat Vekili Karabükte 
Ankara, 25 .TAN) - 7.iraat Vekı:1i 

Muhlis Erkmen, Karabıike ritmi,tı.r. 
Orada pulluk ve uç demiri yapılm:ısı 
i•ini yerinde incellyeccktir, 2a oo ııtapanrı. İhsan, Asat Çınar. ra baıılamak üzere de intihar vaka-
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Turk Ceza Kanunu 
Adiye Yeki&, Hazırlanmakta Olan Proienln 
Yakında Bitirilmesine Çallşlldığını Söylüyor 

Ankara, 25 (TAN) - Adliye Ve
Ha an Menemencloğlu beyanatta 

lunar k VekWlie alt muhtelif me
let hakkında ezcümle şunları soy
ıtir: 

•- Türk ceza kanunu A Vl'Uparun 
mükemmel kanunlarmd n biridir. 

6 nesınde meriyet~ giren bu ka
un zaman zaman kar ılıyamadığı 
tiyac;l ra gllre değiştmlmiş ve bu 
etle birçok maddeleri tadile uğ-

mt tır. Sık ıık dellşlkliğe lUzum 
termlyecek şekilde ceza kanunla
ızm yenı ba~an t n:ıiminl muva
bulduk, Hazırı runakta olan pro-

nin 360 madd l yazılmıştır, Az bir 
n içinde lAyihanın ikmaline ça
onuı. 

Mevcut mahkömlardan çalıJtırıJ
lAzım gelen miktar 8000 içinde
Bunlardan fOO 1 ç lwetınlıyor. 

artada balı at lyeleri mUtemadi -
en piya aya halıcılıkta meleit6 kes

iş unsurl r vermektedir. Kara
tonguldakt yol in md ça-

Mac Murray da 
Tekzip Etti 

k1ff" Baştaratı 1 incide 

'M. Mac Murray, 11Balthnor Sun,, 
pzeteııine gönderdlll bir mektupta, 

elldp millAkatmda HU senesinde 
usyanm Boğaziçi ve Çanakkale hak 

da Almanya ile Türk ye aleyhine 
ak bır ttillf yapmıya çalışmış ol

tuna d ir Almanyadan gelmiş olan 
rlerln Tilrkiyede end e uyan

A1 .. .tı.ıtnıı söylemiş bulundutunu zilt
ttlkten sonra aözlenne ~yle devam 

• Sovyet hükOl'netinln hakikaten bu 
olda bir teşebbüste bulunmuı oldu

un benhn tarattmdan iddia edi1-
N zi basını ve radyoları tarafm

n çok ıenit ve çok yanl11 bir su
ntte her tarafa ,.ayılmıştır, Ayni ma
kamlar ayni tahrifierden istifade e
derek , İngiltere Hariciye Naz.ırımn 
son Moskova seyahatinde B.UQa'8 
Bolazlar hususunda tam bir llWbestı 
ermiı olduiu lf bl tamamen 1ıuılıl 

tat de ileri ıürmü•lerdlr. 
M. Mac Murra7 1939 daki ttu. • 

..,.:;; r.ıı"-an muahtdellnla TQrkiyeye kar
• bir hıyanet teekl1 ett ği iddiasmın 
• muharref bir surette kendi.sine 

t edilmış oldulunu söylemiı ve 

ltştırılan amele son derece dUrüst ve 
verimli olar k çal mn t dır. D la
man çüUi ındeki inşaııt bitmek üze
re bulunuyor. Pek yakında buraya 
nk parti olmak üzere 450 kişi sevke
d lecektir ve yavaş yavaş ibu ara:ıi
de 1500 - 2000 mahkıimun ziraat iş
lerinde çalı tırıl lece nı kuvvetle 
tahm'n etme teyim Bu suretle bir
kaç sene içinde çal m ı 11\zım gelen 
8000 m hkömun hemen hep i çalış -
ma halıne ıctırllmlş olacaktır. 

Kalaba köyündeki küçük çocukla
rm ıslahına t h Is edilen cezaevlerin
de çocuklar muntaz m bir surette 
çalışmaktadırlar. Ni bt ,ıahlh olmı
yan çocukl rm var.lyet ni b r anket 
halinde alAkadarlard n sonnuttuk. 
Bu malOmat •amamlanrnak üzeredir. 
Neticesini alınca bu hususta s lihi
yet sah bl kim elerden telkil edilecek 
bir komisyonla bu mevzuu tetkik et
tirecek ve varılacak n ticeye göre 
Ulzım gelen tedb rler alın caktır ... 

Amerikanın Yeni 
Deniz inşaatı 

Vaşington 2S (A. A.) - Bahriye 
EncOmenI Relli ııu demeçte bulun
muştur: 

"Müttefiklerin ıremi yapımı süratle 
ahıyor. 1 Sonkllnundanberi 318 ıe
ml tezglha konmuş 178 gemi denize 
indirilmiş ve 129 vapurun tesellüm 
muamelesi yapılmıştır. Bu sene 8 mil
yon ve gelecek sene 10 ml13·on ton
luk temi yapılmış ol c kttr. İngiliz
ler senede 8 milyon, m hver ise bir 
milyon tonluk vapur kaybediyor.,, 

Almanyadan Pancar 
Tohumu Getirildi 

Ankara. 25 (TAN) - ancar tiyat
larma yapnan zam pancar r.Orraına 
5 - S.S milyon lira kadar 1enl bir 
gelir temin etmektedir. Bu, çiftçiyi 
daha fazla istihsale sevkedecektlr. 
Ziraat Bankasınca ısmarlanan mtlhim 
miktarda pancar tohumu Almanya
dan memleketimize gelmiştir. Diler 
bir kısmı da gelmek üzeredir. 
z:sızı:: 5 S& 1 === &2L12! 
hakikatte ise sadece "Bu muahede
nin bur Ttlrk mahfUlerl nezdinde 
endişe doturmuş,, eJdutundan bah· 
settlğini tasrih eylemiştir. 

SARK CEPHE Si 
l2iJr Baıtarafl 1 incide 

El Konulan Yapağılar 
l:7fj" Baştarati 1 incide 

da hükumetçe el konulmuştur. 
17 - 23 Sonk&nun zarfında do- 3. - Evvelce el konmıyn tabi 

ğu cephesinde Sovyet hava kuv- tutulan ve yukarıda adı geçen 
vetleri 110 tayyare kaybetmiş· mahallerde bulunan yapağ1 sa
lerdir. Alman hava kuvvetleri· hiplerine beyannamelerini ver
nin ayni müddette.ki kayıplan 16 meleri için 10 günlük bir müd· 
tayyaredir. • det bırakılmıştı. Bunlardan her 

Yeni Sovget taarruzları hangi bir sebeple beyannamele-
Moskova, 25 (A.A.) _ DUn ak a"ll rini vermemiş bulunanlann. be

Sovyct kuvvetleri, Alman hatları ara- yannamelenni vermeleri için, 
sında yardıkları 120 kilometre cenıs- bu müddet 26 İkincikiınun 1942 
liğinde bir gedikten ba,lıyarak batı- tarihinden itibaren 15 gün daha 
ya doğra taarruza ıeçmıı bulunuyor- uzatılmıştır. 
lardı. Sovyet ileri hareketi, Alman 4 _ Bu itibarla ıer,.'ıt evvelce el 
orduıanan ,.hayat hattı,. olan fevlrala- konmaya tabi tutulan viliyetlerde b•· 
de ehemmiyetli Lenlnırat - Ukrayna yanname verememiı olan ve ıerelr 
demiryolu üzerinde .inkişaf etmektedir, yeniden el konmaya tabi tutulan vi· 
Bu yol Alman cepheıi ;ı-t isinde mil- Ji.yetler dahilinde bulunan bllQmum 
vazi olarak giden başlıca muvasala hakiki ve hükmi ıahıslar ellerind .. 
yolu oldutu kadar Dno, Nevel, Ors· mevcut yapağıları 26 İklnclklnan 942 
ha, Vitebsk ve Korostcn gibi kilit Pazartesi gününden itibar"n 15 ıUn i
şehirlerinden de ıeçmektedir. Bu yoL çinde bir beyanname ile en yakm zl· 
sayesinde, her arzu ettiği saman M raat bankası ıube ve ajanıma bildirme 
Hitler tUmenlerlnl Lenınıratla Uk· ye mecbur tutulmuşlardır. Ziraat ban 
rayna arasmda bir cepheden diterl- kası şube ve ajanın bulunmayan kaır:a
ne taşıyabiliyordu. Sovyf!t lnn•vetlen, ]arda beyannameler kaymakamlıklara 
100 kilometrelik ileri .,Uniyüıleri H• verilecektir Bu beyannameler Ziraat 
naımda aldıldan dokuz şehirden biri bankası Ştıbe ve ajansla'"! ve kayma
olan Kholm şehrini zaptetmekle, bu kamlar tarafından dotrudan doğruya 
mühim hedefl•inin yalm.ı: 80 kilomet ve mümkUn ohm ıüratle Ankarada 111-

re mesafesine kadar &'cimi' bulunu- met Pa,a caddeıl No. ıs te Sümer· 
yorlar. bank iplik ve dokuma faoıikalan m!.1-
1 gün süren bir mücadele e11csesi müdürlüfüne gönderilecektir. 

5 - Yapağılann mi1bayaasma Ye 
İktnat Vekiletfnce tesbit edilece1r e
saslar dahilinde tevzllne eskiden ot-

AFRiKA CEPHE~i 
l2Jj" Ba~tarafi 1 incide 

topçu ve piyade kuvvetlerımiz 
düşmanın bir tank grubuna ta· 
arruz ederek dağıtmışlardır. 
Gedabya - Antelat yolunda tay· 
yarelerimiz dü§manm bir nakli
ye koluna ve tanklarına muvaf· 
faktyetle taarruz etmişlerdir. 

ltalgan resmi tebliği 
Roma, 25 (A.A.) - İtalyan tebli

ği: Dün Agedabya doğusunda ve ce
nup doğusunda flddetll muh rebeler 
yapıldığını bildirmektedir, Mihver 
motdrlil ve zırhlı birlikleri dilıma
nm zırhlı teşkillerinl çevirm şer ve 
tahrip etmlıılerd!r. 

Di.ın akşam sayılan ıanalm 80 top 
ile birçoktan Amerika mamt11Atmdan 
olan ve içlerinde 28 tonluk tanklar 
da bulunan 143 hücum arabasına ba
liğ oluyordu. Alman esirlerin sayısı 
ehernm tyetlidir. 

Alman tebliğine göre 
Berlln, 25 (A.A.) - Tebliğ: Husu

si tebliğle de bildirildiği gibi, Afrika 
şimalinde Alman - İtalyan teşkiUe
rinln taarruzu tam bir muvaffakıyet 
temin etmiştir. Büyük İngıliz kuv -
vetleri Agedabya'nm şimal doğusun
da mağltlp edilmiş ve atır kayıplara 
uJ'nyarak şimal doju i t kametıne 
sürülmüılerdir. 

Sovyetlerin 1942 
Harp Plc1nı 

Berlin, 25 (A.A.) - A•kcrt kay
naklardan öfrenild!tine ıöre, bir kaç 
pndcnberl Alman krtalan Donct~ 
cephesinin bir lresimlnde Bol,evik 
kuvvetleri tarafından yapılan hücum
lar tb:erlne liddetli muharebeler ve
riyorlar. Bolıevikler 20 ili 22 Sonkl· 
nana kadar araııı olarak S ıtın ıUr
müş olan bu muharebelere miltcmadi-
7en y.enl kıtalar ıoktuklan halde bir 
muvaffakıyet elde edemcmJslerdlr Sov 
:vetler 23 Sonklnunda ıııfır altı 25 
derece bir sofukta büyiik piyade ve 
topça kuvvetleri, çok mikd da tank 
ve tayyare kullaııarak hiir.umlumı de
ifştirmişlcr, Alman askerler!, bu şid· 
dedi müdafaa muharebelerinin d8r
düncil rüni1nde de dayanmıtlardır Bu 
Bo1,evlk hftCtıma da dU,manca ~oır 
afır kayıplar verdiren Alman mlid'l
faaıının atetl karııanııü alr.im kal
mııtır. 

dufu gibi Si1merbank memur bulun- klfj" Baştarafl 1 incide 
maktadır. MUbayaa olunan yapağıla- ..n.+ • t' S t h lkı k 

23 Sonklnıın ıtlnO Va1c1al bölıe'l.ln
dı de ılddetll muharebele;r olmaıtur. 
Burada Alınan Jntalan Bol,evikler:n 
şiddetli bir hUcumanu pütkürtmiiıler
dir. 

Bir asker çıkarma teıebbüaii 
Berlin. 25 ( A.A.) - Botınilı:lerl'1 

23 lonklnan secetl Kırımm cenup Jn
)'llarma yaptıfı yeni bir asker çıkar
ma teıebbüsU akamete ağratılmııt·r. 
Sivastopoffi muhasara eden Almaula
nn arkasına karanlıktan stifade edc:re!ı: 

nn bedeli. Ticaret Veklletincı ilin e· l!l""""ermış ır. ovye a adı-
di1miş bulunan fiyatlar üzerinden bu nı ve çocuğu ile kanının son dam 
banka tarafmdan, teaellllmll mlltealı:tp lasına kadar harbetmeğe karar 
ödenecektir. vermiştir. Halkın ve ordunun 

6 - El konan ,.patılar lıUktımet~ ~~eviyatı her vakitten daha 
satılmı• u)'lhr. 26 tklnctklnan 1942 yükselmir. 
tarihinden itibaren bu YBPftfl]arın b<\t JI. JI. 
katarına satılması bu haıa11taJd konr- au izahatten anlaşıldığına 
dinasyon heyeti karan hilkiimleri dai göre, Sovyetler bu kış 
resinde yasaktır. sadece ilkbahar Alınan taarru-

1 - İplik ve menıucat fabrika .e zunu akamete uğratacak ted· 
imallthaneJerl faallyetJerinl tatll et- birleri almakla iktifa ederek asıl 
meyip ellerinde mevca yapaiıları iı· sonbahar Sovyet taanuzu için 
lemeye devam ederler. Su kadar kl, hazırlanmaktadırlar. Şu halde 
mübayu edildifl kendilerine bildiri- Almanyaya şarkta talihini dene
ten mikdar l•lenemes. mek için bir lmkln daha veril· 

8 - Yukarda bildirlldlti ılbi 7SPll- miş olcaktır. Fakat bu Jmklnı 
iı beyannamesi vermek mecburiye- d.. .. k i i imdi h 
tinde olan ,.patı eahlplerinin derhal suya 

1 
uşurme ç n f cep e-

en yakın Ziraat bankası ıube "°" a- ~e, A man ba~umandaı;ılığtnın 
Jansına ve,. valilik ven ka:rmakam- ıstedtği gibi değil, kendı istek· 
hklara mUrcaat ederek ba lıusaıtA· lerlne göre bir müdafaa hattı 
iri koorclinu70n heyeti brarlannı o- vücude getirmele çalışmaktadır
ktımalan Ye prekll lzahati almalın lar. 
lizımdır.. Görülüyor ki, 1942 yılı, harbin 

en kanlı ve en keskin sahneleri-
çılı:antan Bol,evikler tOPÇtı atqi kar- ne şahit olacak ve belki de AV· 
şıunda çekilmek :zonuıcla llalmıtlar· rupada harbin bittiğini görecek 
dır. tir 

Erenköyde Bir Çok Ev 
Ve Dükkan Soymuşlar 

Erenköy ve civarında ltapılartnı a
çık buldukları muhtelif evlere gire· 
rek, buldukları palto, lAstik, ayakka
bı gibi eşyaları çalan, çaldıkları eş
yaları satarak parasını paylaşan ıı!

nema ve tiyatro gibi yerlere giderek 
harcıyan Sami, Nihat ve Vedat is
minde üç çocuk yakalanmışttr. 

Bu üç arkadaş evvelA gUndüzleri 
ev soymakla işe başlamış, sonrahın 

geceleri 4e evlere ginntye ve büyük 
hırsızlıklar yapmıya alışmışlardır. 

Çocuklar, önce Erenköyde Tulin 
sokağında 3 numaralı eve girmişler 
ve 9 halı, 6 takım elbise, 1 ıömlek, 
1 caket çalmfşlardır. 

Bundan sonra Erenköyünde Bağ
dat caddesinde Ltitfinin evinden bir 
palto, Suadiye gazinosu sahibi Mus
tafanm yapısından 30 çuval, Erenkö
yünde Etemefendl sokağında bir kah
veden Sparton markalı radyo, Eren
köyOnde İdarekatlbi sokağında şoför 
Hulfü:inln otomobiHnin taksimetre i
ni. Tunuslu sokağında İbrahlmin pa
ra çantasını, Orta sokakta muallim 
Sakıp'm evinden elbise, masa saati, 
palto ve iskarpin çalmışlardır. 

Fırıncılar Beledlyeye mOracHt 
ederek ekmeite konan narhın art• 
tırılmasfnı istemlılerdlr. Sebep 
olarak da odun bulamadıklarını, 

buldukları odunu da pahallya al· 
dıkarını g!Sstermlıler .• 

Neden odun bulunmuyor ve 
neden mevcut odunlar Belediye· 
ce konan narha göre satılamıyor? 

ÇUnkU odunun ıehre nakil iti 
henUz tanzime muhtaçtır. 

Belıdlye, oduna narh koyduitu 
zaman, odun taşıyacak motlSrlere 
kolaylik göstermlyo v~ bunlara 
ucuz flyatla lstedlklerl kadar 
benzin vermlye karar vermlıtl. 
Fakat mot15rclller Belediyenin b•ı 
yardımından istifade etmek iste· 
medller. ÇUnkil Karadenlzde Bul· 
gar !imanlarına eıya götUrmeyl, 
fehre odun taıımaktan daha klr
h buldular. O vakit Belediye, bü· 
tün bir ıohlr halkının odunıuz 

kalma• tehlikeılne rafSmen, bu 
motörlerl odun tapmıya mecbur 
edemedi. itte bugünkU vaziyet, 
oduncuların bu lıtlğn11ından 

doğdu. 

UskUdar adliyesine verilen üç suç
lu, suçu birbirlerine yüklemişler, fa- ı 
kat haklarında tevkif karart vern
mi tir. 

Çalınmış malları satın aldıkları i
çin Mordo, Şevket. Derviş, Karabet, 

1 Ablttln; Arşak; Necmi ve Leon hak-

Şimdi 50 tondan yukan motlSr· 
lerin seyrOseferl de Denlzyollan· 
n)n emrine verllmlştlr. Umarız 
ki, bundan sonra Denlzyollan 50 
tondan yukarı veya aıaOı motl5r· 
lerln fazla kazanç hevulyle Ka· 
radenlze ıııemelerlne mini ola· 
cak ve 9ehre odun taıımalannı 
temin edcektlr. 

kında da takibata başlanmıştır. ·--------------· 

Mahkum Edilen 
Vurguncular 

Bir bardak çayı 10 kuruıa satan 
Beşıkta§ta iskele üstünde kahveci 
Halil vurgunculuk suçundan adliyeye 
verilmiş, 20 lira para cezasına, 7 gün 
dukklnfnı açamamıya mahktlm edil
miştir. Şışllde HalaskArgazi cadde• 
sinde bakkal Koça ve Memduh sade
yağı sakladıklarından, Bakırköyünde 
bakkal Hirlsto mercimek satmamak
t n mahkemeye verilmiş ve diln as
liye ikinci ceza mahkemesi tarafın -
dan 25 şer lira para cezasına, dük
kAnlarmı birer hafta açamamıya mah 
kıim edilmfılerdlr, 

Kız Kaçıran Bir Adam 
Yakalandı 

Vasıf isminde bir genç, Yusufe
linden Feyziye isminde bir kız kaçı
rarak İstanbula getirmiştir. Yusufe
linde bul~nan kızın ~büad v~ 
hakkında dava açmışlarcur. Vasıf ts.: 
tanbulda yakalanmış ve birinci sulh 
ceza mahkemesince Yusufeline gön
derilmek iızer tevkif edilmiştir. 

PASifiK HARBi 
l2fj" Baştarafi 1 incide 

batırılınış, 12 Japon gemisi de 
hasara uğratılmıştır. 

TAN; Mıka•ar boQazs, l'elımenk 

fark Hlndlıtanına dahil bulunan Ce· 
lıb11 ve Borneo adalartnın araaında· 
ki boitasdır. Japon gemileri bu bo• 
Gazdan cenup lıtlkametlndı ilerler
ken glSrUldUQUnı gl5rı, Borneo'nun o•· 
nubu .. rkt aahlllndı Ballk Papan 
mevkinde karaya 91karıldıQ1 blldlrllen 
Japon kuvvetlerlnln bu kafile 11• 
11vkedllmlı bulundultuna hDkmedlle· 
blllr. 

Amerikan tebliği 
Va lngton, 25 (A. A,) - Bahriye 

Nezaretinin teblili: Asya filosu baı
komutanı Amerika muhrlplerlnln 
Macassar botazında bir dütman ka
filesine gece taarruzu yaptıklarını bil· 
dlrmektedir, 

Bir dilpnan gemisi havaya uçmuı 
ikincisi batmlmıştır. Üçüncü bir ge
mi kendi haline terkedildlğl strada 
şiddetle yana yatmış bulunuyordu. 
Bundan başka diğer düşman gemile
rine de ehemmiyeUl zararlar verdi
rilmiştir. Muhriplerlmizde pek hafif 
ha ar vardır. Milrettebatt n yalnız 
dört kişi yaralıdır. 

Tokyo, 25 (A.A.) - Malezya cep
he inden bıldirildlğine ıöre, Batu -
Pahat'ın 16 kilometre ıimalinde kıyı 
çe'1-resinde Parutulang'm zaptiyle Ja
ponlar Dolu Malezyada umumi bir 
taarruza başlamışlar ve Ueri hareket
lerine devam etmekte bulunmuşlar
dır, 

AVUSTRALYA'DA: 

Melboumeı 25 (A.A.) - Avuıtral
n ordu Nazın M. l'orcl halkm der
hal muharebeye haz!rlanmasmı ve 
ıüratle tec:hlzatmm tamamlanmasını 
emretmiştir. 

Hilk<lmet Avustralyanm pek ,.kın
da bir taarruza klll'lı koymak mec
buriyetinde kaleatmı sanmaktadır 

FILIPINLERDE: 

Tobo, 25 (A.A.) - lmpant'orfuk 
amamt kanrclhmm tebfflind• ıu,... 
dec!ilcllline atire 14 Sonklnanda Pdl· 
pinlerde Japon lnavvetlerinlu killi Jal.
mı Matabana nehrini a.,çerek A11il
karı saptetmlt ve c1Upaam cenıı\a 
dotru ılirmUıttlr. Otonppo bölıeıbl
de faali)'ette bahınan Datb kollar 
Meron lı:eaimlne kadar Uerlftllltler •e 
burada 21 Sonlrlnanda cereJaD ... en 
ılddetli muharebe neticeaıncle Japon
lar Malhov'daki kuvvetli ftıman 'llOV 

zllerine ıirdlkten aonn cenaba dot.-11 
ytlriiytltlerine denm etmiılerdir Batı 
ka Japon birlilrlerl takua adalın.-ı 
methali ite aCtı arasmda\i DJ11YaNlaJ'I 
lresme:JJe mavaffalr olmatlatm. 

ihtiyar Bir Kadın 
Yanarken Kurtarlldı 
Kumkapıda Kemalettin sokaimda 

oturan 70 yaşmda Ayşe isminde qir 
kadın mangalı doldurmuş ve tandtr 
1aprp ısınırken yorgan tutupnUJtur. 
İhtiyar kadın yanmak tehlikesi ne 
feryada ba:ılamış ve ,.etiıenler 1arr 
fmdan kurtarılmqtxr. 

Yeni Ekmek Kamelerl 
Dağıtıldı 

Ş\lbat ayma ait yeni e)onek karo. 
nelerinin dalrtılmasma dUn de de
vam edilmiştir. 500 bin karnenin ~ 
ğu iki ıün içinde evlere verilmiş bu• 
lunacaktır, Dağıtma 1§i Salı l(lnü ııo
na erecektir. Yeniden bazt iıçller mü 
racaat ederek kendilerinin de ağır 
işçi olduklarını ve 750 gram ekmek 
verilmesi gerektiğini söylemfflerdir. 
Taşçılarm, seyyar aatıcılann ve bazı 
~ ~ mOracaatlan tetldJıl.. 
edılmektedir. Bu müracaatlar yerlil• 
de g8rillürse, ikinci bir atır llçl U..
tesi hazırlanarak İktisat VeUletine 
gönderilecektir. 

S. Cripps Diyor ki 
t2fr Baştarafi 1 lnclde 

ıle yaptığı ilk mülikat esnaslll4 
da söylediği manidar sözleri ııa
la hatırladığını belirıten Sir 
Stafford Crips şöyle devam et
miştir: 

"Stallne Alınan tehllketinden bati
setıniştim, o esnada Almanlar s.., .... 
yetlerlc dostane addedllcn milnuebct .. 
lerde bulunuyorlardı. Stalin. denizlerct 
hlklm olmadıkça hiç bir milletin AY<I 
rupa,. hildm olamıyacııimı IÖ~l!ıtl. 
Bu suretle deniz yollannm ıerbut 
kalması ve Avrupanm .ııaptedllmetint 
mani olunması için Stalinin Inciltere-o 
ye cüvendiiinl anladım • 
Moskovanın mUdafaasma •e Ol\11 

takip eden Alman ricatine telmlh eden 
sefir şöyle devam etmiıtlr: 

"Stalln, Moslrova öntind" tatan~ 
c;a bütün kuvvetini harbe aolrmama,.. 
karar vermiştir. 70 bin süvarilik blf' 
ku~vet toplamı, ve AlaİanJarm bit• 
lı:in bir hale aelmeıint beklemlttlr B• 
tehlikeli an 8 Tikklnanda selmiıtir. 
tarihte Almanlar bükflmet merkezin) 
kapılarında bahmmaktayddar. J[at 
an ııelmieti, Staltn, 11zım 1el011 eQ\lf"' 
leri verdi. Hesabı dofl'u çıktı.,. 

Sir Cripps, ıanları Din etm1'6n 
"Ruı ordultlllan mevcac!a ba 

9 milyon Jriıldir. Ruslar her ee7d 
evvel Almanlan mtlmJriin olchlh lııa 
dar azala atmak lıtemelrtedlrler. Al 
manlann ilkbaharda Y'eDlclen tu 
ıeçecelrlerhıt sannediyorlar. Fa 
Ruılar ıetec:elr ıonbahar •en lat N 
zilere ıon darbeyi indireceklerini ti 
mit etmektedirler .... 

"Staline ve k'1tditlne sttvent ç 
fazla olan Rus1ann Almanya71 bqtd 
bata feııal etmek suretiyle tam btr ..... 
fer elde etmek niyetinde ol~ 
hfç ıtlphe yoktar." 

Almanlar, Ukraynalılan 
ltblrlltine Çağınyorlar 
~. ti (A A.) - İsgal altmd 

dolU to larmda Alman Kom 
ve Devtet Nazın M. llozenbeq 
OkrQırıa Komiseri M. Koclı, btı 
UkrllJ'IJanm ıuetesi olmalı üzve 'V' 
jalı:ato ıebrtn4e nqredilewı "Deattc 
Ukranle zeıtunı.. ıazeteslnln t1k .. 
Jwma birer mektup gönc!ermlel 
Bu mektuplarda memleketin yenid 
kunıbnaaı için Ukrayna halkı ltb 
Uttne davet eCillmektedlr. 

M. Rozenberg Jdtabtnda1 tGYle d 
mektedlr: 

"Yeni idare, U1ı:rQna toprak 
zlftl{nlilrlerinl tıletmek için ""'--'""" 
nahlardan emek birliği beldeme~1U111a ...... ı 
dlr. Buna mukabil 7enl idare 
korkunç ve ydocı de erine, 
rueu bir devir n elind 
geleni yapacaktll\ rayna11-••-

eehlln .. ~ 16rece'k fa 
lamlmlac:.ıttr ... 
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E L E R 1 

(Baş tarafı 3 üncii sayfada) 

rünUp gidiyorlar. Tasmanyalrlar gi
bi, bir giın gelecek bunlar busbiit:in 
sönüp kaybolacaklar. AvustralyaJıla
ırn bu siyasetini 1903 te Birliğin 
başvekili Mr. Hu b g es açıkça an
latmış ve: "Biz bir beyaz Avu11trıı.l
ya stiyoruz... demşt. Hatta bu be
yazlığın yalnız Anglo - Saksou ır
kına tahss edildiğin de saklaınamış
tı. Fakat Uzak şarkta gittikçe kuv
vetlenen Japonya cenub:ı dC'gru ya
yılmaya başladıktan sonra memleke
tin bu boşluguna çabuk bir çıı.re bul
mak lazım gelmişti. Birinci Cihan 
harbnde Japonyamn İngiltere yanın
da harbe girmesi Avustralyalıları bır 
muddet için avutmuştu. Daha son
ralan Japonlar :lngiltereden uzak
laşmaya başlayınca Avustralya d:ı 

endi:ıe de artmıştı. Bomboş bl.r kıta 
için burası bizimdir, kimseyi kabu! 
edemeyiz demek çok guçtü. Bu ci
hetle ne yapıp yaparak bir an ev
vel memleketi nüfuslandırmalı idi. 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM BAS .. DIŞ, 
K A Ş 

NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

Sıhhiye Vekiletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

(ASKERİ VAZIYET) 
1~ .......... · ..... ~1, 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI · DEMiR ve TAHTA FABRIKALARI 

*** Nihayet 1925 te Avust'ralya lfü-
liği İngiltere ile b ir anlaşma 

yaptı. İngiltere Avusralyaya muha
cir göndermeye çalışacaktı: Avus
tralya ba yeni gelenlere arazi, hay· 
·nn. tohum, 5.let vesaire ne lazımsa 
verecek ve Dominyonun sarfedl'!Ceğl 
her 750.000 İngiliz lirasına karşılık 
İngiltede müstemlekcle- nezaret · de 
130.000 lira tahsis edecekti, fakat tn
clterenin hissesine diışecek masraf 
7 milyon lirayı bulduktan sonra bu 
tahsisat kesilecekti. Bundan sonrası 
hep Avustralya halkının sırtından çı
kacaktı. Bu program iki sebeple yü
rilmedl: Biri İngiltered~n ayrılarak 
uzak memleketlerde, hususiyle Avus 
tnlyada yerleşmek isteyenler pe~ 
azalmıştı. Geçen asırlıırm ıergiiı:cşt 
atıyan ateşli kanı İngiliz gençlcrinın 
damarlarında artık dolaşmıyordu. 
Bidnci Cihan harbi sonu işsizlik pek 
artmıı olmasına rağmen milyonlarca 
tngil!z hükGmetin bağl:ıdığı haftalık
la geçinmeyi daha rahat buldular. Bu 
cDıetle Avustralyaya gö~e arzusnna 
cösterenler pek azdı. Dığer cihetten 
Avustralyada başka bir hava esiyor
dtı. Memleketin en işe yarar yerleri 
ballı: arasında bol bol taksim edıl
m.fl bulunuyordu. Yeni geleceklere 
aynlan yerler en Yerimsİ7 köeelerd:. 
Buralarda ne parlak nutuklar ne rey 
lı:atulanna atılan pusulalarla ildim 
şartlan değişmiyordu.. Paranın si
hirli tesiri bulut yapmıyor ve kura\c 
yerlere yağmur y.ığdırnmryorda BıJ 

clhetle birinci cihan harbinden önce 
aenede 5-0.000 i bulan muhaceret ha
reketi artık bu mikdarın yansmı bile 
batamıyordu. Yapılan uatlerle ıoo 
9e11elerde göçmenlerin mlkdan art
m?J ise de t.ana mukabil Avustralya
~m i,lerini güçlerini bırakarak 11'\
ciltereye dönenlerin adedi ziyadelt.ş
W.ti. McselA 1937 de Avastralyaya 
selen göçmeni et" 69 802, Avustralya
dan çıkanlar 64.599 olı!uğunır göre 
memlekette nüfusun göçmenlerle ar
tan m.ilı:dan 5.203 den ibaretti. Be
yaz AYUStralya hala bombo11u. 

*** A vastralya her zaman Britanya 
camiasının en udık azw ol

muıtu. Hatta bunun ic;m Avustralya 
mmt menfaatlerini ikinci plana at
maktan çekinmemişti. Dominyonun 
ilı:tıııadi sahada büylik dertleri, niha
yetsiz endiıeleri vardı. Dünyanın bir 
'köıeaine atılmış bir durumda bulu
nuyordu. Mahsullerini kendine açık 
otan pazarlara göndet'cbflmelı: ic;ıııı 
;,an dCTri Alem yapmak mecburiyeti 
nrdı. Halbuki AvuSY'lllyanın yanıba-
11nda çok zengin mahreçler yok d•
lıtdl: Iıte gittikçe sanayileşen, nüin
ıru bo70na artan bir Japonya vardı 
ki, Avustralyamn yünleri, etleri ve 
buldayı için en iyi bir müeteri ola. 
bilirdi ve bu ha mmaddelere karşılık 
oradan retirtilecek pamuklular 
Manchester mallarından çok ucazdu. 
Palı:at Avustralya Japonlardan kor
kuyor, kendi eliyle bir diı,manı bes
lemiı olmaktan çekiniyordu. Bu du
numı başka bir yazımızda arnştın
catız. 

Sehirden Röportai 
(Bat tarafı 3 uncu 1>a7fada> 

Öyle methetti ki, ben bile bir ta
.. edinmek hevesine düştüm. Gittim 
aordum. Doğrusu sağlam §eylerdi. Ku 
cilkler altı, büyükler dokuz parçadan 
:yapılmıı. Her parça birbirine cıvata 
ile bağlanıyor. Sökülüp yapılması eu 
çok bır saatlik iş. Fakat bunlara ev 
demek değil, krlübe demek daha doi
na. Dokuz parçahlar iki oda aayılıyoı. 
Çunkü biri kapı olmak üz.ere üç faz
la parça ile bir iç bölme yapılıyor v• 
baraaı aynca bir oda halini alıyor. 

+ .... 
I"• altı lira aylrlı: Yerip kovuk-

larda harman yoksulları düşiin
düm, bunlar altı aylık kiraları ile pelr 
ili birer kulube sahibi oh'iblUrler. Ve 
busunkü sefaletlerinden kurtulurlar
dı. Fakat otuz lirayı bir arada ıı.ısıl 
ba181Ul zavallılar? 

- Muıterilerin 1ı:imler1 Dtye ı:>r

dum. Güldü. 
- Doirusuna soyliyeyim mi sanıı? 

Dedi. Bunları daha ziyad: apartıman 
ahiplerl alıyorlar. 

- Ne münasebet? 
- Efendim, bir çok .ı.pnrtıman sa-

\. 
Şimal Afrika harekatını yalnız Mı

srrın işgali veya İtalyan sömürge lmı:li 
ratorluğunun tasfiyesi bakımından mü 
talca etmek yanlıştır. Birleşik Ameri
kısıın harbe girmesinden sonra Afrika 
kıtası bambaşka bir ehemmiyet ka
zanmıştır ki o da ,udur: 
Amerfkalılar ilk iş olarak Alman

yayı sulha icbar etmeyi esas tuttuk
larına göre, bu memlekete hangi ta
raftan saldıracaklarını dü-sünelfm. At
lantik üzerinden saldıramazlar, Ame
rika ile aradaki mesafe çok fazladır. 

Keza ayni sebepten bu saldırım 

Rusya üzerinden de olmaz. İngılt.:re 
adası küçüktür. Sonra ouraya goelen 
deniz yollan tehl ikelidlr ve bizzat a
da Alman hava kuvvetl~nnin baslc:ı51 

altında tutulabilir. 
O halde Amerikalıların Avrupa harp 

sahiıesine sürmek isedikleri yüz bin
lerce tayyare ile mily.:>nlarci!. kara or
dusu için ilk çıkartma, hazırlama iinü 
olarak Afrika en miisait yerdir. Hem 
cenuptan bıiraya gelen denir yolları 
emindir, hem de bu uçoıu1. buC'aksız 
ülkenin her tarafı hazırla.,maya, düş
man tacizinden korkmadan ordular 
yığmaya ve abrikalar karmaya elve
rişlidir. 

İşi ba cepheden görünce Almanla
rm Rusyadaki zorluklarına rağmen bu 
kıtaya verdikleri ehemmiyet ile uzak 
doğudaki çok miiskül duruma rağmen 
İngiliz ve Amerlkalılarm simali Afri
kaya yığdıktan kuvvetlerin ıebeple!'i 

daha iyi anlaıılır. Almany:ı ha saha
dan İngiliz ve Ameri1ı:ah.iarm rahat 
rahat istifade etmesine ve tedricen ıl
male doğra Avrupa üzerine tesir Y&t._ 
maya 1ı!alkmalanna mani olmak isti
yor. 

İngıTızlcr ise ne yaprp npıp Alman 
n ltalyanlan Trablusgarpten çıkar
mak, sonra da lyı1ilr veya rorluJrla ,ı. 
mali Afn"kııdaki 'Pransu roftstem'e"e
lerini ele geçirmek, yahu• ~ tamnmen 
tarafsız bir hale sokma":. hülasa bn 
mfistalı:bel ilste emin olarak J'edeıtmek 
istiyorlar. Sima?i Afnltadaki .avapn 
ehemmiyeti buradadır. 

Iki ay evvel IngiliJ: turn:ın baş
ladtğı vakit İnıtil.izlerin bire kar,,t üç 
nlsbetinde üstün oldu~ söyleniyor, 
yeni ve bol Amerikan ta11klarınm İn
giliz ordusu aaflannda yer aldıiı bi
liniyordu. Ba sebeple de hayli bliyük 
cesaretle cöl ortasında ve yanları sağ
lam noktalara dayanmadan meYd a
lan Alman - İtalyan lutalanmn sa
rılıp imha edilmesi bcklc'1İvordu İn
gilizlerin yanlı, sevk ve idaresi ;ahut 
Alman komutanının çok iyi idaresi bu
na mani oldu. General Romrnel İnRi
liz çemberinden kurtuldu. Fakııt Si
renaı1ı:te de tutunamadı, '>ir buçuk ay
lık bir oyalamadan sonra Binpzı ce
nubundaki Agedabia'ya ç~kildi .Bura
ya kadar harekitm ıeyrirde bir garip
lik Yoktur. Normal ohr;ık ~ yakın 
zamanlarda Rommel'in fngilizlere üs
tünlük temin edecek kadar takviye a
lamıyacafı kabnl ediliyot', v~ en son 
vaziyette dahi İngiliz üstünlüğü en az 
bir mlsH tahmin olunduğundan tedri
cen Trablusgarbe çekileceiı zannediU
yorda. 

Bu esnada Alman komutam bu tah 
minlere muvafık olarak ve fakat te-
4ebbüsü dalma elinde bulundurarak 
daha İngiliz hücumu başhmadan A
gedabia'yı boşalttı, geride aı: "e fakat 
ııüratll bir artçı kuvvet bmıkarak d:ı
ha cenupta ve c;öl kenarındaki Agei
la'ya çekildL Bu çekiliş n i;.ı:uinden 

henüz on gün lı:adar bir müddet r.eç
miştir ve İngilizler bu defa da Agei
ıa'ya karşı saldırmalı: için hazırlan-

makta ilı:en on gün evvelsi garbe çe
k:len Rommel, birdenbire şarka döne
rek taaTTUza geçmiş. ilk hareketlvic 
Agedabia'yı geri almıs s .. nra da diir. 
İngilizlerin verdiği habere göre, A
gedabia - Antelat - Savntın üçgeni i
çinde ciddi bir muharebe "3$lamıştl". 
Surasım tasrih edeı:m lö, bu iicıcen, 
Agedabia'mn şarkındadrr ve muhte
mel İngiliz hazırlanma sahasmr.ı ta 
kendisini teşkil eder. 

On gün evvel garbe çekilen A lmnl" 
komutanının bıı müddet zarfında e
hemmiyetli takviyeler aldığını ve In
gilizlere üstün va:ı;lyete gec;tjğini pek 
ta'hmin etmiYoruz. Ancak her ne hıt· 

hasına olursa ol!nın bu harekat mev
siminde de şimali /.frlkada kalmak ve 
Trablusgarbi elde tutmak isteyen Al. 
man komutanlığının tes"bbüoııü elind= 
tatmak aurıotivle harekitr kendi l,.hı
ne çevirmek için yaptığı bir manev
radan ibarettir. Henib kuV?etlerlni 
belki tamamen bu sahaya toplıyamıt
mış vevahut kısmen bu sahanm cenu
bana kaydırmış olan Itıgn;zleri gafı: 

avlryarak hanrladıklan malzemeyi e
le geçirmek, kendt harelcttına bu aa· 
retle imkln hazırlarken düşman ha
rekatını de fe1ce uğratmak gayesi Al
man komutanh~ının en büyiik hedefi 
olsa gerektir Eğer manevra muv:ıf
fak olur da İngilizlerin h('JTI üsleri e
le geçirilir, hem de ztrhh kuvvetler 1 
bir mfl[dar tahrip edilin~ şarka doit
ru bfr mihver i1erJemest de mümkün 
olabtnr. SlmdiTit Rommel'fn etinde 
futa Pir.ıC!e tümeni bulunmaması d"
laYtslyle bu Derleme mümkün olmas.ı 
blle, tngiliderin Trablnsgarp seferi 
bu h1 mevsimi için aksatılırsa. Al
manlarca b!Jyiilı: bzanç tl'!min edihn\'J 
demektir. Maamaflh İngilizler de 
Rommel'in canlılıJm.ı gösterebiTirler
se işin tersine dönmesi V'! Almanlann 
hayli hrrpalanmaSl da kabildir Önii
müzdelri günler bu balmndan ç~k me
raklr ve heyecanlı1ır, 

1 L A N 
A.sked matbaada 108 lira ayhk tıc

reili baş tashihçi ile 108 lira aylık 
ücretli Lito makineler ustahğf mün
haldir. Bu münhallere imtihanla eh
liyeti tebeyyün edenler alınacaktır 
Taliplerin kabol şeraitini Te ne gibl 
vesaike ihtiyaç olduğunu her gün sa
at 10 dan 16 ya kadar Süleymaniye 
camii civarındaki askeri matbaa mü
dilrlüğüne müracaatla öğrenmeleri 
lAzımdır. İmtihan 2 Şubat 942 Pazar
tesi günil saat 9 da yapılacaktır. 

(1852 - 661) 

Devlet Derniryoiları ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedel, muvakkat tem inat ?e mlkdarlar:ly)e cinsleri ve ek

sfltme saaUeri aşağıda alt olduğu liste al hlzasmda yazılı ahşap traversler 
her liste muhteviyatl ayn ayn ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usu
liyle Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girme klsteyenlerln listesi hJzasında ,-azılr ımıvakakt 1ıemhıat 
ile kanunun tayin ettiği vesika ve tıe kl!flerini ayni gün eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ıtwmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk ~!liğinde, Esqehlır, İzmir ve Sivasta idare mağa:ıa
larmda dağıtılmaktadır. (608) 

lstanbul Defterdarlığından 
Sultanabmet evrak mahzeninde 7 aptırılacak tamir 1şl 9/2/942 Pazar

tesi günil saat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil Komisyonda açDt eksil.i
me He ihale edilecektir. 

Keşif bedeli (2255,64) Lira muv akat teminatı (170) Liradır. İstekli
lerin bir işte en az (1500) Liralık bu işe benzer bir taahhütte bulundu
ğuna dair idarelerinden almış olduk lan vesaike mOst.enlden İstanbul Vi
layetine 'müracaatla ihale tarihinden tatil günleri hariç i1ç giln eovvel a
lırunış ehliyet ve 941 yılma alt Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri 
muktazidlr. Keşif; şartname vesatr evrakı Milli EmlAk 4 üncü kalemin-
de görülebilir. (620) 

tstanbul Defterdarllğından 
Yen!eaml Maliye Şubesi binasın da yaptırrlacak (847,48) lira keşi!ll 

tamirat; t/2/942 Pazartesi günü saat 15 de acık eksiltme ile ilıale edi
lecektir. Muvakkat teminatı (66) lir adlI'. 

hıpler çamaş.iırlık dairelerinin buluıı
duiu üst katları daire halıne koymak 
i9tiyorlar. Falat belediyeden ruhsat 
altnak gü ... Bunun için föıt katların iç 
bolmelerini gizlice yaptırıyorlar, bun
lardan da birer tane alıp taraçaları
na mutfak diye yerleıtirıyorlar. Son
ra da o katları 30-40 lıraya kiraya 
veriyorlar. 

İsteklilerin en ;az bir taahhütte (500) liralık bu işe benzer iş yap
tıklarına dair idarelerinden almış oldukları vesaike müsteniden İstan
bul VıldyeUne müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç ilç gün 
evvel altn.mış ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikasmı ibraz 
etmeleri muktazidir. 

Keşif; şartname vesalr münakasa evrakı MI1ll Em.lAk 4 ilndi kale-
minde görülebilir. (468) 

arayanlar o kadar çok \i, apartnuan 
w·pteri yerin dibinde hlr lı:at d.tha 
açabilseler oralara da lı:iracı bulmak
ta güçlük çekmiyecekler ve kiracılar 
mezar rahatına kavuıurnıuş gibicesine 
bir huzurla bu katlan Jrirc.lamaktan 
çckinmiyecekler. Bu vaziyette bizim 
takma evlet ~U§ter:iııiı kak mı hl~ 

Dr. lhaan Sami 

Öksürük Şurubu 
Yahut da kömürlüklerin bulunduğu 

alt katlan daire haline lı:OY.,UP bunlar
da'1 bir lı:aç tanesıni de k<.>murluk '.ii
~ bahçeye 7erle1tiriyorlar. Pelı: 116 
• i§lerini görüyorı..r. Ev, aparttf.!.1aD 

Öksürük ve nefes darlığı, bol
maca ve kızamık öksürükleri i

çin pek tesirli .iliçtır. 

- HerKııa kul~nablllr. -

Z 1 R A A T B A N K A S 1 Türk Anonim Şirketinden : 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi : 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Fabrikamız atelyelerinde çalıştınlmak üzere 40 TESVi
YECİ, 2 FREZECİ, 20 DÖKÜMCÜ, 3 MODELCİ, VE 10 TOR
NACIYA İHTİYAÇ VARDIR. Bunlardan birinci sınıf ışçiye 
saatte 55 kuruş, ikinci sınıf işçiye saatte 40 kuruş ve üçüncü 
sınıf işçiye saatte 30 kuruş verilecektir. İsteklilerin, Adapaza
nnda fabrikamız müdüriyetine müracaatlan il.iı.n olunur. ' ~ 

.... -

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zll'aat Bankasında kumbal'ah ve lhba~ taaal'l'uf heeaplaf'lftda • a SO 
llraai bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ap6ıdakl pl&na g&· 

re ikramiye d•§ıtılaeaktır. 
4 Adet 1,000 LlralılJ - 4,000 Lira 
4 • 600 .. 2.000 • 
4 .. f60 • 1,000 • 

40 .. 100 il 4,000 • 
100 " 60 ,. B,000 " 
120 .. 40 • 4.800 • 
190 • 20 .. 8,200 • 

DiKKAT: Heuplal'fftdaftt panlar bfr tene içinde 80 nl'adan aıaOr dDtml
y.enlare ikramiye çıktı6ı takdirde % 20 fazlaalyle verlleeekttr. Kur'alar 
•:nede 4 defa. 11 EylOI, 11 Blrlnelklnun, 11 Mart vıe 11 Haztraıt 

tal'fhlel'lnde çekilecektir. - Maarif Matbaasından 
C 1N8 f 

1 punto anterlin 
s .. .. 
8 - 12 - 13 - 16 - 20 - 22 
kadrata kadar 12 lik 
8 - 12 - 16 - 20 kadrata 
kadar 24 lük 
8 - 12 - 16 - 20 kadrata 
38 .hk 
8-12-16-20 kadrat& 
48 lik 

,-ahmlnt 
flyatl 

150 
145 

?50 

J50 

150 

Ktlosa - 80 
80 

150 

100 

180 

ıoo 

Tutan 

120 Lira 
116 • 

225 -
150 • 
150 • 
ıso • 

. 911 l 

" 7,Ş • 
pey akçeel 

il so 

Yukanda cins Te mnrtarı yazılı hurufat açİk ekslltm.~ lcontnuetur. 
Eksiltme 30/1/1942 tarihine tesadüf eden Cuma günn saat 15 de Matbaa 
Müdürlüğü binasında yapılacağından isteklilerin muayyen g(ln ve saatte 
pey akçeleriyle müracaatları.. Şartname Müdürlükten parasız olarak te-
darfk edilebilir. (582) 

~- ~ 

İstanbul Belediyesi lanl~rn 
Taksim İnönü gez.isinin mütebaki toprak tesviyesi. duvar, korkuluk 

'ft&alre Jnpatı, 2490 numaralı kanun un 40 nc:ı maddesine göre pazarlık.la 
yaptırılacaktır. KeŞif bedeli 66547 lira 46 kuruş ve ilk teminatı 4577 lira 
38 kuruştur. Mukavele, eksiltme bayıridırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hillAsasiyle buna milteferri diğer evrak 3 lira 
33 kuruş mukabilinde Belediye Fen İşleri MOdürlilğQnden Yerilecektir. 
İhale 10/2/942 Sah günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta
Dplerln ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 3 gQn ev
vel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehli
yet, 941 yılma ait Ticaret Odası vesikaları ve kanunen ibrazı ?Azım ge
len diğer vesaik ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bu-
lunmalan. (668) 

DD ve Tarih Cografya Fakültesi 
Direktörlüğünden 

ı - Dil ve Tıtrlh - Cofrat.,.a Fa kültesi w Sfyaaa1 Bflgf1er okulu 1-
eltı bu ders yılı içinde bastırılacak kitapların tab'iye işleri açık eksiltme
ye konmuştur. 

Z - Bu kJtaplar asıarl 80 azami 200 formadan ibaret olacak ve her 
formadan da asgaı1 500 azamı 2000 adet bastırılacaktır. 

3 - KAğıt ve kapak ktığıdı FakOlte tarafından verilmek prttfle be-
her formastnm muhammen bedeli 28 liradır. 

4 - İlk teminat asgari forma Gzerlnden 188 l!radır. 
5 - Şartnamestnl görmek lstiyen lerln FakOlteye milracaatlan.. 
8 - İhale Sl.1.1942 Cuma.rteai günü saat 11 de Ankara Mektepler 

Muhasebeciliğinde yapılacağından ta Uplerin ihaleci-. bir saat evveline 
kadar teminat akçelerin! yatırmalan lAznndır. (349) (473) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lıletmeleri Umum Müdürlüğünden 
ı - KAğıdı idarece temin edilm ek prtiyle her 8 ayda 400.500 adet 

olmak üzere 2 sene zarfmda .ceman l,602,000 adet muhtelit cins makbuz, 
mektupla teklif istemek suretiyle ta bettirilecektir. 

2 - Muvakk!lt teminat, teklif ed itecek fiyat ftzert.nden tahakkuk e
den bedelin % 7,5 ğudur. 

3 - Bu iş için ):ıazırlanan mukavele projesiyle nümuneler idare le-
vazım mildürlilğünde görülebilir. ' 

4 - Tekll!leıin kanuni vesaılt ve muvakkat teminatla birlikte 18. 
J.942 Çarşcµnba g(\nü saat 17 ye kadar Metro hanmın 4 ftnc{l katında
ki levazım ıııüdürlütone ıınza ınuka bilinde verilmil aJmaa llmnd!r. 

1~ 

Belediye Tekaüt Sandığandan: 
Belediyeden Maaı Alan Sıhhat ve içtimai 

Muavenet VekCiletine Mensup Mütekait, 

Dul ve Yetimlerin Nazarı Dikkatine: 
Elyevm belediyelerden tekaQt, dul ve yetim maaşı almakta olan ta

babet ve şuabab san'atl~rl mensupla rıııtn bu maaşları 4085 sayılı kanu
nun muvakkat 3 üncü maddesi mucibince 1 Haziran 1942 tarihinden iti
baren Ankarada "Belediyeler Tekailt Sandığı,, tarafından tediye edilmi
ye başlanacaktll'. Mezkür tarihten itibaren her hangi bir teahhura mll'.l"
dan verilmeden maaşların eshabma ödenebilmesi için bu kabil maaş a-
lanlarm aşağıda zikrolunan hususab ehemmiyetle nazan dikkate almaları 
lAzımdtr. 

ı - Bu kabil maaş sah!plerl ıs Şubat 942 tarihine kadu: 
A - Maaş almakta bulundukları belediyelere müracaatla alacakı

lan yoklama ilmühaberlcrini "usulen tasdik ettirerek,. 
B - Maaş resmt senetlerini, 
C - Nüfus hüviyet cuzdam. suretlerini, "'Nilftıs idaresinden ta8dlkl1 

olacak,. 
D - it x 4 eb'admda Qçer fotograflarım •ıo 7aŞJI1dan k1lçllk eo-

c:uldar içJn lOzum yoktur•" 
E - Maaşlannı nerelerden al malt istediklerin! bflc!tren sımcNc 

mQdilrlüğüne hitaben yazılmış bir is tldayı "bu istidalarda sarih adresler 
bulunacaktır_ Sandığa gönderilmek üzere maaş aldıklan belediyelere 
tevdi etmeli ve7a taahhüUil bir mektupla "Ankarada Belediyeler Banlca
mıda Belediyeler Tekaüt Sandığı Mil dürlüğü., adresine göndermelidirler. 

2 - Bu miltekait, yetim ve dull arm Mart ayında son üç aylık maaş.. 
lannı da Belediyelerden aldıktan sonra "Sandığm yeni cOzdanlarlyle de
ğiştirilmek üzere,, ellerindeki maaş cüzdanlartnı Sandığımıza g6nderi]r. 
mek üzere belediyelere bcrakmaları şarttır. 

Tukanda zikrolunan husueata rl ayet etmfyenlerln maae tecn,,el~ 
dtın vukua gelebilecek &eclkmelerdeD dolayı Sandık hiçbir mesuli)tet U.. 
bul etm~ (492) (111) 

' 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

Keıtdeler: 2 Subat, 4 Ma719> ll AJustos, 1 tldndteFbı 
tarihlerinde yaprlır • 

1942 ikramiyeleri 

l ..Set 2000 llralık-2000,- Lira toadet 100 llramı:-4000r- Ura 
a • 1000 • --3000,,- • 1 50 DO ~500.-1 '150 -1500r- • • • • • • 1 600 -uoo.- 200 .. u • -6000w- • • • • 10 • w • -aoo.- • 200 • 10 • -aoor- • ---


