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f ...... Zam ·1a ... yı·hası 

1 on Seklini Aldı 
100 Liraya Kadar Maaş Alıp ta 3 t en Fazla Çocuğu Olanlara 
Her Çocuk Baş~_na 2,~ Lira Hesabile Ayrı Bir Zam Yapılacak 
Ankara, 27 (Tan) - Dun tabedılcrek mebus- par.ıı geçen ücret veya maaşlı memur ve miis-

lara ~-ağıtılmış olan maaş ve iicretli memurlar tahdemlerden 3 çocuktan fazlasına malik :>lan-
• ve mustahdemlerlc eytam, Aeramil ve t~k:ıüt ma- lara heT çocuk başına 2,5 lira daha z.am yapı
: a~_ıa.~na .~apılac~.k f~vk~lade zam w layı~asııım Jacaktır. tiç veya liçten az çocuk sahibi olanlar 
• go.~u~cn l~zumw. ?z~nne ufak oldugu nısbette bu z.aından istüade edemiyeceklerdir. La.viha, 1 i nmhım ~~r. d~:ışık~_ık yal!ılınıştır, . yarrnki Meclis toplantısında göri.işiil<'cek ve ha
\. Bu degışildıge gore, eline 100 liraya kadar raretli münakaşalar olacağı zannedilmektedir. 
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Avrupaya 
Amerikan 
Askeri Geliyor 

M.Churchill 
Beklenilen 

Nutku Sövledi 
1 "Okyanus'taki Deniz 
Üstünlüğü Muvakkaten 
' J aponlara Geçmiştir .. 

"Uzak Şarktan Fena 
Haberler Gelebilir .. 

Başvekil, Hessin lngiltereye 
Sulh İçin Geldiğini lf şa Etti 
Avustralya ' ya Takviyeler 

Gönderildiğini Bildirdi 

r 

bir l\lihver tankı 

Bütün bo hazırlıkların ilkbahar 
taarruzları ite alakalı olduğunu 
tahmin güç değildir. Almanya 
&.lkbaharda şark cephesinde ta
arruza başladığı zaman ı-iitte
fikler da İngiltereden Avruı.ıa 
üzerine geniş ölçüde bava hü -
cumlarma başhyacak ve belki de 
vaziyeti müsait bulurlarsa kara
ya asker çıkarmağa teşebbüs e
deceklerdir. Bu itibarla İngiliz 
topraklarına Amerikan askerini11 
çık.ışı Avrupa h.ırbiııin dönüm 
noktasını teşkil etmektedir. 

l r·--·-,------·-·-·······-···--········--------..., 
Muharebe ljParti Grupunda 
Sahası ' Müzal<eraf er 

AFRiKA · CEPHESi' 

M. Zekeriya SERTEL 

Dün sabah radyolar şimali 
. İr landaya Amerikan aske· 

tınin geldığini haber verdiler. 
914-18 harbinde Amerikan as

k~rinin Avrupada oynadığı bü -
j~ !olü hatırlıya.nlar, bu defa 
ııgıliz topraklarına Amerikan 

ltı~aların.ın çıkışındaki büyük 
tnanayı anlamakta gecikmezler. 
Geçen harbı /\ vrupada Amerikan 
askeri bitirmişti. Bu defa da A
~erikan askerinin Avrupaya ge
~i, Avrupa harbinin yine Ame· 
l'ikalılar tarafından bitirileceği -
tıe delalet eder. Amerikada son zamanlarda denize indirilen bir kruvazör 

Uzak Şarkta Amerikalıların ve 
l~g!lizlerin mağlUbiyetten mağ -
htbıyete uğradıklan ve orada yar 
dııncı kuvvetlere şiddetle muh -
laç oldukları bir sırada, Ameri • B • 
it.an askerlerinin oraya gönde • 1 r Japo.n 

Tayyare Gemisi 
l'ılmiyerek A vrupaya sevk edil • 
tnelerinin manası açıktır. 

Bu hadise, Vaşıngtonda Mr. 
Churchill ile Amerika Cüınhur -
teisi arasında kararla§an müşte
r~~ h_arp planının ilk tezahürü - ... 
dur. Ilkcince 1 numaralı düşman 
1.el~Id edilen Almanya mağlüp 
(fılec7k ve Avr~~a harbi .. bitiri-
ecektır. Bunun ıçın de muttefik 

ler Avrupaya bir atlama taşı ola
l'ak kullanacakları İngiliz adala -
l'lnda hnzırılklarını tamamlamak 
la meşguldürler. Amerikada ya -
l>~lan tayyarelerin _çoğu burada 
bı.riktirilmektedir. Ingilterede ya
l>ılan tayyarelerin çoğu burada a
lı.konulmaktadır. Ay lardanbeı·i 
~anadadan İngiltereye kafile ka
fıle asker getirilmektedir. Şimdi 
de Amerikan kuvvetleri gelmiye 
başlamıştır. İngilterede şimdiye 
kadar ufaklı büyüklü 5-600 tay
Yare meydanı yapılmıştır. İngiliz 
adalan Avrupaya karşı büyük bir 
d
1 

eniz ve tayyare ussü olarak kul 
anılacaktır. .... 
Bütün bu hazırlıkların, ilk 

bahar taarruzlariylç ala -
~alı oldugunu tahmin güç değil
dir. Almanya ilkbaharda şark 

Batırıldı 
-o-

Müttefik Kuvvetlerin 
Fele. Hindistanına 
Vardığı Bildiriliyor 

'i 100 
ı K ... 

Cephesinde taarruza başladığı Malezyada Japonların yeniden 
~aman, müttefikler de İngiltere - asker çrl<ardıklan Eııdau 
den Avrupa üzerine geniş olçüde 

. . 
:S ·A]~K ~·cEPHESi 

. - ,. 

Şimalde 
Riev Elden 
Ele Geçiyor 
Almanlar Viazma'yı 
Kurtarmak İ~in Büyük 
Gayret Sarfediyor 
Bertin, 27 (A.A.) - Alman or

duları başkomutanlığının tebJi • 
ği: Şarkta Alman kıtalarr siddet
li muharebeler neticesinde düş .
manı yeniden insan ve malzeme 
ce ağır kayıplara uğratmışlardır. 
Fena hava şartlarına rağmen, ha 
va kuvvetlerimiz kara harekatı -
na yardım etmişlerdir. Lenin -
gratta askeri hedeflerin bomba • 
!anmasına devam edilmiştir. 

Rjev'de mücadele 
Stokholm, 27 (A.A.)-Ofi Emin 

bir menbadan alınan haberlere 
göre, Sovyet kuvvetleri Rjev'e 
girmişlerse de Almanlar yaptık 
lan şiddetli bir mukabil taarruz 
neticesinde bunları şehrin birkaç 
kilometre şimaline atmışlaı."dır. 

ıt~ Sonu Sa. 2. Sil 7 

Genic. liyor -~ Fevkalade Zam Layihası Kabul Edildi, 

Mihver Bir Hayli 
Malzeme Ele Geçirdi 

3r,100 Tonluk Braham 
l\1r. Churchill lngifiz Zırhlısmın 

Londra, 27 (A.A.) - Başvekil Battığı Bildiriliyor 
Churchill, beklenen beyanatını Kahire, 27 (A.A.) "Tebiığ,, Bc.:ş 
bugün Avam Kamarasında yap - lıca harp bölgesi yine eskisi gıbj 
mış, "bir itimat reyi ile Avam Msus'un şimal ve şimali şankisin
Kamarasının ban& müzaheret et- qe bulunmaktadır. Ge.dabyanm 
mesini istiyorum.,, diye söze baş ş~alindeki vaz~yette bir değişik 
lıyarak demiştir ki: lik olmamıştır. Ingiliz av tayyare 

"Uzak Şarktan daha çok fena leri harekat bölgesi üzerinde bü 
haberler alacağımızı zannediyo- yük bır faaliyet göstermişlerdir. 
rum. Her şey pek fena gittigi için Düşman büyük zararlara uğra -
ve en fena haberi henüz bekle - mıştır. 
mek lazımgeldiği için itimadınızı l talyan tebliğine göre 
istiyorum.,, 

Churchill sözlerine şöyle de -
vam etmiştir: 

"Rudolph Hess'in İngi!terede 
vazüesi "Bazı mahfillerle., temas 
etmek ve Hitlere alicenabane bir 
sulh tahmil etmek imkanını te -
minden ibarettir. 

Şimali A frika harekatı 
"Libyada Rommel ordusunun 

üçte ikisi yaralanmış, esir edil -
miş veya öldürülmüştür. Libya -
daki Alınan kayıpları İngiliz ka
yıplarının üç mislidir. Ancak p~k 
küçük bir üstünlükle şimdıye ka 
dar Rommeli yenmiye muvaffak 
olduk. 

"İki buçuk sene süren h:ırpten !IOO.· 

ra ancak :ıimdi tutunmağ,1 başlıyoruz. 
Fakat şimdi yolumuzu gôrmeğe baş!a
dık. Ve her zamankinden riyade za
feri görebiliyoruz. 

"Libyadaki İngiliz zayiatı ölii, ya
ralı ve esir olarak takrlb~n 18,000 ki· 
şidir. Bizden sayıca iki def.ı üstün bir 
düşmana karşı hiç bir zaman 45,000 
kişiden fazla bir kuvvet bulundur • 
madık. İmkanlarımızı ve vasıtaları -
mızı bütün Ortaşarka da~rtrruı ol 
saydık mahvolurduk." 

Kabinede değişiklik 
İngilterede tank ima!Stının ıon 6 

ay içinde iki misline çıktığını ha!:ıer 
veren Başvekil, hükfimettc her türlü 
değişiklik yapılması fikrini r eddede
rek demiştir ki: 

l:1fj" Sonu; Sa: 4; Sil: 1 

Roma, 27 (A.A.) "Tebliğ,. Si
renaikte mühim bir hareket kay 
dedilmemiştir. Düşman çekilmi -
ye devam etmektedir. Tayyare -
lerimiz düşman kollarına karşı 
hücumlarına devam etmiştir. 

l:lfj"' Sonu Sa. 2, Sü 3 

17 Milyar 
Dolarlık 
Tahsisat 

Amerika Yeni Deniz 
inşaatı için Büyük 
Hazırhk Yapıyor 

İki Takrir Dolayısiyle Başveki l ve 
Maarif Vekili Beyanatta Bulundular 

Ankara, 27 (A.A.) - C. H. P. ,-- • 
Meclıs Grupu umumi heyeti Amerıka 
27/1/1942 salı günü saat 15 te ı- n 
reis vekili Trabzon mebusu Ha -
san Saka_nın reisliğinde t~plan~ı. Kuvvetlerı· 

Celsenın açılmasını muteakıp 
geçen toplantıya ait zabıt hüla -
sası okunduktan sonra memur ve 
müstahdemlere verilecek fevka -
iade zam hakkındaki kanun ıa -
yihanın müzakeresine geçilmiş 
ve bu hususta söz alan hatiplerin 
mütalealan dinlendikten sonra 
kanun layihasının esas prensip -
leri bazı değişikliklerle kabul o -
lunmuştur. 

Ruznamenin diğ~r maddelerini 
teşkil eden İstanbul mebusu ge -
neral Kazım Karabekirin yaban 
cı matbuat bülteninde istiklal har 
bine dair bazr terceme yazılar 
hakkındaki takririne Başvekil 
Dr. Refik Saydam tarafından ce· 
vap verilmiş ve Eskişehir mebu
s~ Emin Sazak'ın İstanbul şehir 
Tıyatrosunda sahneye konan bir 
piyese dair takririne de Maarif 
Vekili tarafından verilen cevap
la bu mevzu üzerinde söz alan 
hatiplerin mütaleaları dinlendik 
ten sonra saat 18,30 da toplantı
ya son verilmiştir. 

Şimali Atlantik Deniz 
Yolunun Kontrolünü 
Tamam en Ele Aldılar 
• Lindra, 27 (A.A.) - Şimali lr-

landaya gelen Amerikan kıtaları 
nın başlıca vazüesi büyük bir ili 
timalle Amerikan üslerini ve ö· 
dünç - kira kanunu mucibince te 
sis edilen iaşe depolarını müdsfaa 
etmektir. Bütün şimali Atlantik 
deniz yolunun Ternöv'de, Groen 
land'a, İzlanda'da ve şimdi şima
li İrlandada bulunan Amerikan 
kuvvetleri tarafından muhafaza 
edildiği kaydolunmaktadır. 

Daha şimdiden Amerikan or • 
dusu İrlandadan Avustralyaya 
kadar kürreyi kuşatmış bulun. 
maktadır. Amerikan kuvvetleri ı 
nin bu öncü noktalarını kuvvet • 
lendirmek için Birleşik Amerikc; 

~ Sonu Sa. 2. Sü 4 

Harp Zamanının Üç Katığı 
RE f 1 K B izdeki işçi, irgat, rencber kısmı_ hatta bir-t 

kaç numara daha yukarısı - ekmeğine ne
H AL 1 D yi katık eder? Onun en kolayına gelen ve en bes-

KARAY 
le_y!ci .azı~ nedir? Mevsimine göre tahin helvası, 
Sılivrı yogurdu ve kırmızı domates! Bu sonuncu• 

. . yu yaza bırakalım; fakat bırmcisini ve ikincisini 
ıyıce düş~s~k, hemen dü~ün~p ucuzlaması çaresiıtl bulsak ger
ç~kt~n yerıdır. Halk, bugunku tutayla, fahiş değil, adeta fahişe 
fıyatıyle satılan helvayı ve yoğurdu yiyemez. Halbuki kendisine 

hava hücumlarına başlıyacak, M ALEZ Y .4 'DA : 
Ve belki de vaziyeti müsait bu -
lurlarsa karaya asker çıkarmıya Tokyo, 27 (A.A.) - Johor eva 
teşebbüs edeceklerdir. İngiliz a- letinin a~ağı kısmında yelpa~ze 
dalarında Amerikan ve Kanada şeklinde ilerliyen Japon kıtaları, 

Belediyenin Kararı 

pek iyi seçtiği bu lezzetli, kalorili, katığa gelir maddelerden ye
mesi l_azım.dır. Ayrıca bizim eşsiz bir yerli gıdamız daha vardır ki, 
o dahı pekmezin yumurta akiyle dövülmesinden yapılan "bula
ma,, dır. Bulama, şu dar zamanda piyasaya daha fazla sürülmiye, 
ucuzca satılıp baş gıdalarımızdan biri olmıya layık değil midir? 
Birinci cihan harbinde, şaraplık yapılmadığı için memleketimi
zin çarşıları, pazarları bulama ile dolınuştu. Pahalı da sayılamaz
dı; küçük yaştakilerle mektebe giden yavrularımız, sabahleyin 
asıl kaloriyi bundan alırlardı. 

lı:ıtalannın biriktirilmekte olma- Johor eyaletinin mcrkezı olan 
sınnı manası budur. Gorülüyor Johor şehrine karşı hücuma geç- Şehrimizde Havagazi 
ki, İngiliz topraklarına Amerikan miye şimdı hazır bulunmakta -
askerinin çıkışı Avrupa harbinın dırlar. Dün, yarımadanın batı Ve 19 dan 22 ye 
dönüm noktasını te~kil etmekte- kıyısında Trenjit Japonlar tara -

1 

dir. fından işgal edilmıştır. Britanya Havagazi sarfıyatını azaltmak 
Amerikanın bugün iyi talim kıtnian, Singapura 40 kilometre maksadiyle yapılan tetkikler bıt 

görmüş, son derecede iyi müceh- li.k bir mesafede bulunan Kulai miştir. Bize verilen malCımata 
b.ez 1,800,000 kişilik bir kuvveti bölgesine doğru çekiımektedır. göre, şehrimizde havagazi sabah· 
Vardır. Bunun hiç olmazsa 500 Endau'ya Japonlar bir ları saat 7 den 13 e kadar ve ak· 
bin kişisini A vrupaya göndere - şamları da 19 dan 22 ye kadaı 
bilir. Ona yakın bir kuvvet de ilıraç yaptılar verilecektir. Bu karar cuma sa -
~anadadan gelmiştir. İngiltere - Singapur, 27 (A.A.l - Bugün bahından itibaren tatbik oluna · 
llin de iki senedenberi yetiştirdi- neşredilen tebliğ: Tayyare.lerı • caktır. Ga-zın kesileceği saatlerde 
ği, yerli muhP,f rdusundan miz tarafından Endau'da bir borularda hafif miktarda gaz bu· 
başka, iki · • B~ir or - düşman ka±ilesine yapılan taar - lunacağı, fakat bu gazın kullanıl 
duau vardı . - a ruza rağmen, Japonlar kıtalarını maması icabettiği bildirilmekte -

• , ·lli... dir. Çünkü, bu hal borulara hava 
; ~ i1'- ~> l2fr Sonu Sa. 2. Sil 5 girmesine meydan verir ve ga~ ·:.. ı --~. '· 

;..,,~ .. 
·,~ . 

Saat 7 den 13 e 
Kadar Verilecek 

verme saati geldiği zaman ocak 
tekrar yakılırken infilaklar v u -
kubulabilir. Bu yüzden herhangi 
bir kazayı vaktiyle önlemiı; ol · . 
mak için gaz verme saati dışında 
havagazinin kullanılmaması ıa -
zrmdır. 

Diğer taraftan elektrik sarfiya 
tının tahdidi yolunda alınan ka . 
rarlar da tatbik edilmektedir. 
Lüks sayılan bazı müesseselerin 
elektrik cereyanı kesildiği gibi 
gündüz vitrin tenviratınm kaldı· 
nlması da düşünülmektedir. 

Amerika deniz harekAt dairesi 
reisi Amiral Star'k 

Vaşington, 27 (A.A.) - Amerika 
milletinin tarihinde en büyük kredi 
mikdarı olan 17 milyar 722 milyon 
565 bin dolarlık bir tahsisatın açıl
masına ait kanun lAyihasr kongreye 
tevdi edilmiştir. Bu kredi Amerika 
bahriyesinin harp hedeflerinin tedi
yesine tahsis edilecektir, Ulaşılması 
istenen hedef şudur: Tayyare ve ge
mi inşaatı için muazzam bir program 
tatbikiyle deniz üstünde ve altında 
üstünlüğü temin etmek. 

Deniz harekAtı şefi Amiral Stark, 
hızla tahakkuk ettirilecek programın 
başaracağı işler bakktnda ljU hülAsayı 
yapmıştır: 

1:lD9 Sonu Sa. 2, Sü 8 

Yine o harpte tahin helvası o kadar kişiye derman vermi~; 
can k~rtarmış, cana can katmıştı ki, yazdığım bir makalede, yap
tığı hızmete karşı tahin helvası adına bir heykel kurulmasını ileri 
sürmüştüm. Yoğurt ise tifüsden ve İspanyol gripinden yatanların 
ateşini almıya, hararetlerini dindirmiye yaramıştı; mübarek ni· 
metlerdi. Hatırımda kaldığına göre fiyatlarında - başka maddeler
le kıyas edilince - büyük bir yükseklik de görülmemişti. Şimdi 
helva yüz on kuruşa, Silivri yoğurdu seksene yakın, bulama 1se 
dünkü kaymaklı latilokum parasına! Bir takım keskin kararlar, 
kontroller, tedbirlerle, elden ele geçmesini önliyerek, helvada şe
ker yerine başka zararsız maddeler kullanarak bunları ucuzlat
mak imkaru var mıdır, acaba? Varsa az gelirli, çok çalışır, pek 
faydalı bir halk tabakası katık derdinden, eksikliğinden koron • 
muş, döktüğü .alınterine karşı biraz kanlanmış olur. 

Bugünün yetişmiş nesli, ~ başındakilerin büyük; kısmı, en 
gençleri geçen harp devrinin tahin helvası, Silivri yoğurdu ve bu· 
lama ile beslenmiş çocuklarıdır; hayatlarını biraz da bu yiyecek· 
lere borçlu olduklan için meaeleyi ciddiye alacaklarından ve elle
n nden geleni yapacaklarından şüphe etmıyorum. 

. .. 
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Halka Ucuz ı 
Fiyatla Erzak = No. 6 

- Dinler. Ben seni bır tivey va.lde 
"1hi tanımıyorum.Aramızdaki yaş far

ı o kadar azdır ki, bütü ı dertleruni 
sana bır ablaya anlatır gibı dokeb lı

m Soylc. Sen benim yerimde ol .. an 
bu dar, sıkıntılı, değişlkslz hayata ta
h mmül edcblllr misin? 

Fahire, haklı gördüğü bu suale doğ
dan doğruya cevap vermedi. 

• - Reni kendinle muttayese etriıe. 
Dedi 

- Mukayese etmiyorum. Benim ye
mde ol n... Diyorum. 
Cem lenin bu sual ne kılrşı Fahire 

g ldu: 
- Cem le dedi. Kenıllni müdafo:ıa 

e mekte h !ıh ın. Fakat a.amızda h1r 
k yese yapmaya kalkışman doğ-u 

!dır. Ben hiç bir zama.ı senin ye
r de ol marn. Olamadıgım halde de 
bu vaziyete ne dreceye kadar taham

ed p edemiyeceğimi b lcmem Sun 
bir tarafa bırak ve ne lstyorsan 

u soyle .. 
Cemile, Fa!Urenin bu ııı;ık mantığı

tıraz etmeyi bir vak t kaybetmek 
tel Akki etti. 
Pek·, dedi. Söyliye) iın. Senden 

amı benJm gitmekligime razı et
e i 'istiyorum. 
- Teyzenin yanında l'ahat edebile-

c mis n? Sen bir evin bir kızı ol-
ya 1ı mışsın ..• 
- İşte benim de istemedi§lm bu 

1 mı? Bir evin bir kr:ı:ı olmaktan 
tulmak, biraz dedikoduyla, kavga
gurulti.ılu bir hayat kaynağında bu-

nmak istıyorum Bu sukı1t ve sükil
çinde paslandım. 

- Cemıle, ben senin saadetini is
r m. Yalnız babanın talı atını bıflr-
n Buna muvafakat etmezse kabahat 

t nde değil. 
- Ayru cümleyi ben ne t•krar ede

r m. Olacak şeyden bePI mesut tut
yımz Z ra kararım kat'idlr. 

Genç kız ayağa kalktı: 
- Şimd . dedi, gider kendisiyle u
n uzadıya konuşursun. 
Od d n çılrarken kaoırıın yanındl 
krar etti: 

- Şımdı, çilnkü, (lünkü münakaşa
n sonra bu teşebbüsün tam zama
da olduguna kaniım .. 

Fahire, cevap vermed•. Alçak kar
dan çıkmak icin çıpl:ık bacağırıı 

t ktan çıkardı. Bir müddet o vazı-
e du tindü Kocasının yanında ü
kızının davasını müdafaa etnıek 
ona hak vermek istiyoıdu. Kcn
end ne: 

- Cemılenin hakkı vsr. Dedi, Ben 
amın aşkiyle avunuyorum. Fak'lt 
ı le öyle mi? Bu dağ başında ne 

ye dursun? 
Sırtına sabahlığını ıreçirdi. Çıpldk 
larına uzun ôkçeli teı-llklerini ta

r ık kocasının odasına doğruldu. 
Ahmet Nazmi, kansını, böyle saçı 

ba ı dağınık görmekten hoşlanndı. 
enı evliliklerinde ne zaman onu böy-

Yazan: IRFAN BEHCET 
le periaan kıyafette görse yeglne ha
tırında kalan: 

Bir perişan halini gördüm unuttu;n 
halimi 

şarkını okurdu. Fihlre yazı oda.Ml'lı1' 
kapısını açtığı zaman Cemlleniı:t ar
zusunu yerlne getirmek için belki bu 
ilitiha çekici sabah mahmurluğunun da 
kocasının üzerinde bir tesin olacağını 
sanıyordu. 

Ahmet Nazmi, kansmm geldiğine 
dıkkat etmemiş gibi davrandı. Be;taz 
kiğıdm üzerinde kaleminin seyrinI bi
tirinceye kadar bekledi. Ondan 11onra 
masasının önünde ayakta duran genç 
kadına baktı; gbzlüklerini alnına doğ
ru kaldırdı. 

- Hayr9la .. 
- Bir şey yok. 
- Ben de bir şey ııiıyliyeceksln 

sandım. 

- Cemile için ... 
- Hila diın akşamki mt.sele bitme-

di" mi?. 
- Ondan bahsetmlyeceğinı, 
- Cemile diyorsun .. 
- Yine Cemtleye alt, F kat buıı:iın 

sana söylemek istediğim şey dün ak
şamkinden biraz daha mıih'mdir. 

Ahmet Nazmi chcm"Tliyc: vcrdi"'i 
s-yleıi dinlerken yaptığı gibi alru;:ı 
kaldırdığı gözlüğünü çıkardı 

- Nedir? · 
- Gitmek istiyor. 
- Nereye gidecekmiş? 
- Teyzesine gidecefinı söyledi 
Ahmet Nazmi omuzlartt"Jı kald;rdı: 
- Laf! Gene kız şımarıklığı •.. 
- Zannetmiyorum. 
- Rica ederim böyle te..:rıibeli bir 

büyük hanım tavrı takınma. Sana Yll· 
lı:ışmıyor. ·Zaten senin de ondan ne 
farkın var ki .. 

- Bu sabah odama geldi. Bütiin 
gece düşünmüş. Ben.i bugü..-, sana ade
ta bir memuriyetle gönderiyor. Cemi
lenin tablatin! iyi bilirim. Yapacağı 
şeyi kafasına koymuştur Önüne geçi
lemez. Korkuyorum ki .. 

Ahmet Nazmi masanı.1 üstündeki 
bir klğıt parçasını kuvvetli parmak· 
lıırrnın arasında yııvarlam'lğa ba~la -
mıştı. Yanaklarının vakit vakit titre
mesinden dişlerini sıktığı anlaşıhy Jr
du. Birdenbire: 

f A rkasT varı 
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Hava Akınları Atlantikte 
Hanover ve 
Bombardıman 

Em den 
Edildi 

Londra 27 (A.A.) - Dun gece bn
k mıktarda İngiliz tayy.:ıreleri Ha

er, Emden ve şimal batı Almar.· 
ın diğer yerlerindeki hedefleri 

mbalamıljiardır. 
Kraltyet hava kuvvetlerinin baş!ı:a 

te ekk!ilü de Brest doklarını borı-
lamıştır. Tayyareler"mu.den üçü 
k andır. 

Alman tebliğine göre 
Bertin, 27 (A.A.) - "Tebliğ., Dün 

e İng!liz bomba tayylll elen Al -
ny nrn şimal garbis nd._ bazı mı>.

ere yangın ve "infilh bombaları 
mıılardır Sivil ahaliden ölenler 7e 

1 nanlar vardır_ Munferit düşman 
yyarcleri Alman bukQmet merkezi

uzak dolaylarına kadu gelmiş· er-
r Taarruz eden bomtı;ı tayyarel:
den Uçiı düşürülmüştür. 

0-

lngilterede laıe 
Güçlüklerine Karıı 
Tedbirler Ahnıyor 
Londra. 27 (A.A.) - P~ f kte mu-

matrn genişlemesin·n bilvasıta, 

kat vahim surette Blivı'k Britany111 
ın ıa,e durumunu tehrlıt ettiği ve 
ori. zamanlarda bir çok defa tekrar e
lmiştır z·raat Nezaretı mahfilleri 

u tehlıkenin cıddi mah yetim kayd ·t
ıter ve İngiltere He Amerika ti

a et gemılerınin şimdihk doğrudan 
o ruya h rp vazifesi ile meşgul ol

a ı lil umunu ile i sUmıüıJlerdır. 
Vaz yetin vahametine rağmen kö -
mıer neticeler çıkarmakta arele et" 
emelidir. Filhakika geçen iki ıene 
adrı da çok büyUk mikta da 1htiyac 
sıda maddeleri toplanmı~tır. Hilen 

litın kısmen ve muvakkat bir za
n için durması, muh r,.be başlan

ı mdakılerden çok fazla olan bu ih
:yat laıJe maddelerinin ls~ıhlikine baş 

catını gösterir, 

İıgal Altındaki Fransada 
Kurşuna Dizilenler 

Alman Denizaltıları 
f 2 Gemi Batırdı 

Bertin, 27 (A.A.) - "Tebliğ., Hıı· 
susi b r tebliğde kayded"ldiğı veçhıl: 
Alman denızaltıları şimali Amerika 
ve Kanada sularında dfüıman gemile
rine karşı yeniden yaptıklaı ı taarruz
lar esnasrn1a altısı büyük petrol ge
misi olmak üzere ceman 103.000 ton 
luk 12 ticaret gemisini batırmışlardır. 

Atlas Okyanusunun garp ucund:ı 24 
Sonkiinunda ılk göründükleri giınden 
ıimdiye kadar Alman denizaltıları .:~ 
man 228,000 tonluk 30 dü;ı.man tlcrır~t 
gemis!n i batırmışlardır 

Amerikahlar Birliği 
Konferansında 

Rlo de Janeiro, 27 (A,A.) - Pan
Amerikan konferansının kapanış cel
sesinin yarma tehiri hakkında verilen 
izaha göre, anlaşma projeleri resmi 
mct!nlerlnln kaleme alınması henilz 
ikmal edilmemiştir, Bu haberi veren 
Associated Press tehir sebeplerinden 
birinin Equ teur tarafından vak! olup 
Peru ile arasındaki ihtllfıftn kapanış
tan ev\•el umumt içtimada halledıl
mesi hususunda gösterilen Israr ol
duğunu kaydediyor 

İngiltere, Yunanistana 8000 
Ton Buğdayın Gitmesine 

Müsaade Ediyor 
Londra~ 27 ( A.A.) - İktı adi harp 

nazırı Dalton, bugiln Avam Kamara
sında beyanatta bulunarak 8000 ton 
buğdayın Yunanistan'm ablokas111ı 
geçmesine müsaade edildiğlni bildir
miştir. 

Nazır, bu buğdaym Almanlarm eli
ne geçmlyeceğini kimsenin temin e
demiyeceğlnl söylemiş ve şunlan HA
ve etmiştir: 

"Bu buğday gönderme teıebbQsü 
Yunanlstanm içinde bulunduğu kor
kunç ııartlar altında bir tehlike teı
kll etmektedir." 

İngiltere - Rusya - lran 
Arasındaki Anlaşma 

Tahran 27 (A.A.) - Reuter: İran 
parllmentoıu, pazartesi günü, altı mu 
halil ve ıe1ı:iz müstenkif reye karşı 
ııekııen reyle Bü:rlik Britanya - Sovyet 
Rusya ve Iran arasındaki muahedeyi 
kabul ve tasvip etmiştir. 

Nüfus Tezkerelerine 
Martta Bakılacak 

Şubat ayı ekmek karnelerinin dağı. 
tılması sona ermiştir. Nilfus cüzdan! 
olmıyanlara bu aylık karneler veril
miştir. Fakat Mart ayı için yaptlacak 
ekmek tevziatında nlifus tezkeresi ol
mtyanlara -Ankarada olduğu gibi- ek 
mek karnesi verllmlye('ektlr. 

Fiyatların Arttırllması İçin 
Ahnmış Bir Karar Yoktur 

Bu işe Bugünden 
İtibaren Başlamyor 
Bugünden itibaren hlikBmet nlmına 

et satı§lannın resmi bir heyet tara
fından kontrolüne başlanacaktır. Be
lediye, fiyat mürakabe, mezbaha, ve 
hayvan borsasından birer mümessil
den teşekkül• eden komısyon canlı 
hayvan ve et satııılarının fatura esa
sına göre alım ve satımını temin e
decektir. 

Dağıtılamaz mı? , ı 
1 Memur maaşlarına yapılacak 

i
• zam daha tahakkuk etmeden, eıya 

ve gıda maddelerlnln flyatlari bir· 1 
denblre bir kat daha fırlayıverdi. 
Bu suretle maaılara yapılan zam· 

Vilayetin tebliği 
Şubat ayı ekmek karneleri için dün 

vllılyetten şu tebliğ gönderllmlstir: 
1 - Şubat ekmek kartları tevzii 

hitam bulmuştur. 
2 - Tevzi işl, mcmur~ar ve mahalle 

mümessilleri vaıııtasiyle yapılmıştır. 
Buna rağmen pek az dahi olsa Şubat 
kartını ıılnmıynn vatandaşların n(ifu!: 
cüzdanları ve Kllnunsanl ekmek kart
larının hüviyet kısımlan ile birlikte 
bu ayın otuzuncu günü akşamına ka
dar ikamet ett .. eri nahiye mildürlUk
lcrlnP milracaatlan iH'ın olunur. 
• Ekmek karnesi • çalan 

yankesici 
Beyoğlu fmnlan 1Snünde dolaşan 

sabtkalı yankesicilerden Abd!llkadlr 
diln yakalnnm~ır. 

Sabıkalının Uzerlnde yapılan araş
tırmada Hanife isminde h'r aile reisi
ne alt 8 ekmek karnesi! 20 gram es
rar 781 kunıs para bulunmuştur. 

Ankara, 27 (TAN) - Salihiyettat 
rrıakamlardan yaptığım tahkikata gô
re inhisar maddeleri fiy:ıtlarınm art.
tırılması hakkında hükumetçe alınmış 
bir karar yoktur. Bütün vilbctlere 
kUi derecede inhisar maddeleri gbn
derllmekte ve halkın her türlü ihti
yacı tatmin edilmektedir. Tütün ve 
kibrit gibi inhisar maddelerınin husu
si ııahrslar tarafından ıstif edilmesi 
burada tamamen yersLr. sayılmalr:ta 
ve bu maddeler kısa zamanlarda kul
lanılmadıkları takc\.inde lJozulacakla
nndan netice itibariyle ı;ahiplerin·n 
beyhbde bir zarara ~ireceği aşil:llr 
tellikki edilmektedir. 

Bazı tüccarların oldnğ11 gibi bazı 
hususi şahısların da umumi menfaat 
nazan itibara almryarak hodbinııne 
hareketleri burada çok menfi tesirler 
uyandırmaktadir. Hükt'.!met bu gibi 
hallere yelteneceklere karşı kanunların 
en şiddetli hükümlerini tatbikte aı:la 
tereddüt gö,termlvecektir. 

Aylık şeker sarfiyatı 
Bnknlların aylık şeker sarfiyatı ü

zerinde incelemeler yapan belediye 
iktısat mUdı1rluğü bakkallar cemiye
tinden bir istatistik istemiştir, Verilen 
istatistiğe göre brıkafüırrn aylık şekPr 
sarfiyatı 2 milyon kilodur. Bakkallar 

cemiyeti hangi bakkala ne kadar şe
ker verilmesi Hlztın geldiğini bir liste 
halinde fiyat mürakabe komisyonuna 
bildirecektir. 

Çay dağıtılıyor 
Çay ithal~t birliği tarafından ge

tirtilen 1058 sandık çay toptancrlara, 
bakallnra tevzi edilmiş ve piyasada 
çny bollaşmtştrr, 

Gizli şekeı·ler 
Dün fiyat mürakabe memurları ta

rafından şehrin değişik semt1erinde ve 
bilhassa Beyoğlunda seker ve şekerli 
meddeler satan mağazalarda mllıt ko
runma kanunu hükümlerine göre a
rrıştırmalar yapılmıştır. Arııştırmalar
da bir bakkaltn dükkılnındıı 208 kilo 
şeker bulunmuş ve zabıt tutulmuştur, 
Diğer bazı meğıızıılardıı da eskiden 
yapılmış şekerli maddelerin p:.ıhalıya 
sahldığt tesbit edilerek mağaza sahip
leri adliyeye verilmişlerdir, Mağazala
nnda veya evlerinde şeker saklıyan
larm ellerinde yakalanan şekerlerden 
alınacak vergi hakkında v!Uıyetle def
terdarltk arasında görüşmeler yapıl
mıştır. Fiyat murakabe bürosu yaka
lanan şekerlerin mikdnr ve snhiplerl
nin adreslerini vilayet kanaliyle def
trrdarlıl!'a bildirecektir 

Fiyat mürakabe komisyonunda ha
zırlanan ve vilayetçe tasd'k edil~n 
sekiz maddelik talimatnameye göre 
hayvan satışları mürakabe altında ya
pılacağı gibi et tevziatı da normal 
zamanlardaki duruma go .. e tanzim e
dilecektir. Et fiyatları :iz erinde de
ğişiklik olmıyacaktır. 

Şehre Odun ve 
Kömür Getiriliyor 
Bir şilep diln Zonguldııktan ı;ehrl

mize maden kömürü getirmiştir. Ge
tirilen kömlirler kamyonlnrlo, sipariş 
ycrlerıne sevkolunmu~tur. Diğer iki 
şilep de bir kaç gilne kod r limanımı
za Zonguldaktan kömür getirecektir. 
Bu iki gemtnın yüklenmesi bitmek ü-

--zeredlr, 

Bir Muhtekirin 
SürQünü istenildi 

Sultnnhamamda Havuzlu handa bir 
numaralt dükktırıda kırtMiyeci Marko 
o~lu Fılip Levl s:ıtmrş olduğu 5000 a
det "Tlko" marke dolma kale"l'lden 
5008 lira fazla ktlr temiT' etmiştir. 

Edirnede Yeniden ı Talebe Konserleri ve 
KarYaijmıyaBaşladı Tarihi Konserler 

Son gllnlerde havaların karlı ve 
yağmurlu olması yüıünden hariçten 
kCimilr ve odun getirtilmesi güçleş
miş. vıH\yet bu vaziyeti göz önüne a
larak Şileye, Kandıraya ve diğer kö
mUr, odun istihsal bölgelerine gidecek 
motör ve :ıllepleri için petrol ve ma
zot temin etmiştir. Dün sabah liman
daki bir çok motörler İz.mite ve Şi
leye gitmiştir. Ödun ve kömür bölge
lerinde hazırlanan kbmOr ve odun
lar hemen motörlere yUklettirllecek 
ve şehrhnlze getirilecektir. Diğer ta
raftan belediye Trnkyadan ve Bulga
ristandan getirilecek mangal kömürll 
için de kömür tacirleriyle temas et
miş, kömür getirilmesine çalışmıştır. 

Vurgunculuk suçu ile a~liye ikinrı 

ceuı mahkemesine ''erilen suçlunun 
muhakemesine dun başlanml! tır Müd 
deiumumt Tahsin Okur iddiasmı yap
mış ve rucluya siirP.ün cezasının tat
bl~inl talep etmi~tir. 

Mahkeme suçluyu tevkif etmiş ve 
duruşmayı ba!:ka güne bırakmıştır. 

Belediye Kooperatifi 
Genişletiliyor 

Belediye memurin kooperatifi, 9.ıa
sını çoğaltmağa ve teşkılatını geniş
letmeğe karar vermiştir. Bugünlerd. 
yapılacak fevkallide bir toplnntıd;ı, 
yeni bir idare heyeti seç.:lecek ve k ,_ 
operatif adını "memurlar kı operatifı 
yapacaktır. 

Elektrik, tramvay ve tür.el işlet • 
mesi umum müdürlüğü mtmurları da 
kooperatife girmiştir. 

Traş Bıçakları 
Fiyat mürakabe kombyeınu traş 

bıçaklnrınm perakende olarak taneı;i
nin beş kuruştan sahlmasma karar 
vermiştir. 

· AFRiKA CEPHESi "~' · 
ftJfY' Baştarafi 1 incide 

Bingazınin şimali garbtsinde 
bir İngiliz deniz filosuna hücum 
edilmiştir. Üç torpille yaralanan 
bir kruvazöre batmış nazariyle 
bakılabilir. Ayni suretle yarala -
nan başka bir kruvazörün iyice 
yana yattığı görülmüştür. 

ntihver kuvvetleri bir hayli 
ganimet ele geçirdi 

Edirne, 27 (TAN) - Donmuş o
lan nehirler, lodos yüzihden erimeğe 
başladığı için ıııbıtıı, taşması ihtima
lini gözönünde tutarak neh'rlerln d· 
varında bulunan evleri boı.:altmakta -
dır. 

Bugün öğleden sonra hava yerudeıı 
soğumuş ve tekrar kar yağmağa baş
lamıştır. 

A11karada havalar ısındı 
Ankara, 27 ('l'AN) - .l:lugün ııeh 

rimiıde lodos başlamış ve karhr e
rimiştır. Sıcaklık sıfırın üstünde 7 
dereceye kadar yiikselmi.ştlr. 

Halkevlcı·inin Yıldönürnü 
Ankara, 27 {TAN) - ÖnlimUzdeki 

Şubat aymm 25 inde Halkevlerinin 
senei devriyesi kııfüınacı:ıktrr. Bu mü
nıısehetle Başvekil Dr. Refik Sııyrla
mm Halkevlnde bir açış nutku ver
mesi beklenmektedir. 

İstanbul iaşe Müdürü 
Ankara, 27 (TAN) - İstanbul 

bölge iaşe miidürlilği.inc. eski iç tica
ret umum müdürü Mümtaz Rek ta
yln edilmistir. 

Amerikan 
Kuvvetleri 
tlfr Bn:ıtnrnfı 1 incide 

da askeri talim ve terbiy~y<! e
hemmiyet verilmektedir. 

lngiltere hük\lıneti namı;ıa Amer'ka 
kıtlarını karşılayan Sır Erchivald 
Sinclalr demiştir ki: 

"Harbi düşman topraklarına gö•ür
mek ve Avrupada gadre ugrıyan mll
Jetleıi kurtarmak için her halde '>1-

Berlin, 27 (A.A.) - "Tebllğ,. $i- zimle beraber harekete g,.çeceksiniz, 
mali Afrikada 25 Sonkllnuna k.ıdar ce· Buraya gelişiniz dünya harbi tarihin
reyan eden muharebeler netlcesind: de yeni bir dönüm nokta~ı teşkil et
Alman ve İtalyan kıtalarının 'ellerine mektedir. Cümhurreisinizin ve Başve
geçen ganimetler 283 zrrhlı araba, 127 kilimizln yüksek mesuliyc.ti altında 
top ve 563 kamyonu bulmustur. Bun- yapılan hareket, münfent bir manw
dan ba~ka du§mandan çok miktarda ra değil, imkan ve vasıt'll;ırrmızın y:
harp malzemesi alınmıştır, Ordu bir- rine konması yolunda ge"'1S bir faali
liklcri 28 ve hava birlikleri 12 İngiliz yettir Burada bulunuşunuz Hlt:er 
tayyaresini düşıirmüşler veya yerde ıçin bir müjde olmadığı l!lbi Gen,.,
tahrip etmişlerdir. ral Tojo da bunun miin.:ısını anla -

Malta adası ıulermda Alman bom- makta gecikmlyecektir ... 
bardıman tayyareleri bembalarını bir -
İngiliz muhribine tam olarak isabet 
ettirmişlerdir. Düşmanın lıüyÜk bir 
ticaret ıemisl ciddi baRra uğratıl -
mıştır. 

26 Sonteırln tarihli askeri teblıc
de kaydedildiği gıbl, bir Alman de
nizaltısı Sollum açığında bir İngiliz 
saffıharp kruvazörüne taarruz ed.,rek 
bu gemiyi torpilleriyle ciddi hasara 
uğratmıştı. Sonradan anlatıldığına gö 
re, bu ııemi "Barham,, ismindeki İn
giliz kruvazörUdlir. Bu gemi, iiç tor
pille yaralandıktan biraz ıonra b.ıt-

mıştır. 

Amirallığın tebliği 
Londra 27 (A.A.) - Amirallik ma

kamının tebliii: Akdeniz illoıu !klncı 
komutanı Visamiral Pritha:n Wipp,.11-
in bayrafını taşıyan Barham'ın bat
tığını amirallik makamı teessür'e 
bildirir. Visamiral aai ise de gemhin 
slivarisi Cooke ölmüştür. Barbam 25 
Sonteşrinde batmı:ı, fakat bu habe
rin iHinından evvel bazı mlihim ter!
birler alınması icap ettiği için gemi
nin dyaı bu&iin bHdirilmiı;tr. 

TAN: Barham, 31 b1n tonlllto hao· 
mlndedlr. suratı 25 mildir. 8 adet 
88,1 untlmetrellk, 12 adet 15,2 san· 
tlmetrellk topu vardfr. Hava kuvvet• 
lerlne karp 4 adet 4,7 santimetrelik, 
16 adet 4 ıantlmetrellk topa malik
tir, Bir tane de tayyareal bulunmak
tadır. Malaya hattı harp gemisi Bar· 
ham'ın eıldlr. 

Reuter ajansına göre 
Kahire 27 (A.A.) - Reuter'in hu 

susi muhabirinden: 
Agedabya 3imal doğusunda son ile; 

gündenberl devam eden muharebenm 
bir kaç gün içinde kat1 bir netice,ı.e 
varması mümkündür. Netice bize gay 

Serbest lrlandanın 
... protestosu 

Dublin 27 A.A.) - "Ofi., De Vale-
ra, Amerikan kıtalarının Irtanda'vıı 
gelmesini protesto etmi19Lir. 

==-=:==ıs 

ri müsait olursa hiç de hoşa gitm!
yecek Slrenalk dağlık kısmı kolay.:a 
zaptcdilir bir yanmada ~imasına rağ
men bu çevredeki iyi hav;ı alanları
nın elden çıkması vahim bir zarar 
olacaktır. 

Muharebe neticesinin Rommel'e gay 
ıi müsait olması ve bir d'lha kalkmn 
mıyacaiı bir darbe te,kil C"tmesi icap 
ederdi. Rommel Elagcyl;ı. 'daki ıııprı 
lerlni terketti. Simdi tab•t mSnial.ırı 
olmıyan ve kendini himaye edemlyen 
bir toprak Ü.zerindedir. Çöl muha
rebesinde İngll!zlere meyd<"n okuyor. 
Halbuki lngilizler burada iki defa 
Rommel'i mağlup etmişlerdir. 

Littletoriun sözleri 
Bağdat, 27 ( A.A.) - İngiltere dev

let nazır! M. Llttleton, İngilizlerin or
ta şarkta herhangi bir mihver tehdi
dini uzaklaştırmak için lüzumlu asker 
ve malzeme kuvvetine kAfi m1kdarda 
sahip olduklarına kani bulunduğunu 
söylem ittir: 

M. Littleton, orta şarkta mUttefik 
vaziyetinin her zamandan daha emni
yetli bullundu!ıJ fikrini izhar etmiş
tir. 

Mumaileyh Llbyada, dü1JJ1anm Mı
sın istllA için haztrlsdılı harp mal
semesin!n hemen hepsim ve asker 
kuvvetlerinin ilçte ikisini kaybetmiş 
olduğunu llAve eylemiştir. İngiltere 
İmparatorluk kuvvetlerinin bUyfik 
mesafelerde malzeme ve iaşe ihtly:ıç
larının temlnt ba~lıca meseleyi teşkil 
etmektedir. 

Tnrihi Türk musikisi konserlerinin 
beşincisi 3 şubbat salı giınü akşamı 
Fransız Tiyatrosunda verilecektir. O 
gece Şakir Ağanın, Zek' Mehmet A
ğanın, Zaharyanın eserlerin• tahsis e
dılmişt!r. 

Bundan başka konservatuvar ida
resi yüksek tahsil gençliği için de 
konserler tertip etmeğe karar v,.r. 
miştir, İlk konser cumartcı.ıı günü sa
at 17 de verilecektir. B ı konserler 
parasız olacaktır. 

Sıhhiye Vekaleti Kadrosun 
da Değişiklik 

Ankara. 27 (Tan) - Sıhhat ve 
1çtimai Muavenet Vek9.letı kadrosun
Ja değişiklik yapan yeni bir kanun 
projesi hazrrlanmıştır. Bu proje ile 
hüktlmet doktorlarmm miktarı faz'a
laştırılmakta, doktor sayısı 400 ü,.n 
600 e çıkarılmaktadır. 

Yeni proje, hastahanelerdeki müte
hassis ıayılarınm da ar~tırılmaaını lü 
zumlu kılmaktadır, Sıhhat memur:a
rlyle ebelerin maaş ve vaziyetleri de 
barem kanunu hükümlerine uydurul
maktadır. 

:. ·PASifiK ... HARBi :. 

Palto ve Şapka Hırsızı 
Hukuk fakültesi t:ılebesind<'n 

Devrişin vestiyerdeki pattosunıı ve 
şapkasını calan Yusufun muhakem~si 
dün bitmiştir. 

Sultanahmet birinci sulh ceza hll
kimliği suçluyu 6 ay haç:ıe mahkt'ın 
etmiştir. 

Edi~nede Karne Usulü 
Edirne (TAN) - Bir mUddettcn beri Be 

ledlye memurları tarafından huırlan:nakta 
olan k.rnc l!ji ikmal edılml, ve e\lcre tevzi
ine baolanmıetır Tevzi itinin bir kııc ı:Une 
kadar sona crcceflne ııöre ı•hrlmlzdekl kar
ne ıısulılnUn ay baırn~an itibaren tatbikine 
ll'•tilecefine muhakkak na•arile bakılrnllktadrr 
Buıı:On fırınlarda 750 &Tamlık ekmek çıkarıl 
mali• batlanmıı ve 13 kurut 7 5 aantime IR· 
tılmııtır. ___ ,, 

Esrar Suçluları 
Slbıkalılardan Ali ve Ahmeôın Ü

zerlerinde dün ani bir ıırama yaprl
mııstır, Sabıkalıların üzerinde 90 nar 
gram esrar bulunmuştur. 

17 Milyar Dolarhk 
C.rff Baştaraff 1 incide Tahsisat 

ve bil'kaç nakil vasıtalarını kara· ft';iff' Baştarafı ı incide 
ya çıkarnuya muvaffak olmuş . 1 - Deniz kuvvetlerinin hareket 
lardır. yapacağı her yerde ink~r kabul etmez 

Diğer bir tebliğde. İngiliz tayyare- üstllnliiğünü temin için kudretini art
lerinin bir düşman kruvazörüne bir ttrmak 
tnm isabet ve asker nakleden bir ge- 1 2 _. Düşman deniz kuvvetlerinl 
mlye 12 tam isabet kaydctUkleri bil-

1 
tahrip ederek denizlerde hllkimiyetl 

dırilmektedlr. ele almak 
Japon denizaltıları 3 - Bi~leşlk Amerika askerl kuv-

Rııngoon. 27 (A. A.) - Bir Japon 
denizaltısı Bengele körfezinde iki ti
caret .cmisine taarruz etmiştir. Bun
lard<ın biri derhal batnıtş, diğeri ha
rap olmuştur. 

Rangoon'da hava bombıırdımanları 
neticesinde şimdiye kadar 1102 kişi 
ölmüştilr. 

I ııgiliz resmi tebliği 

vetleriyle ve Amerikanın müttefikle
rinin kara ve deniz kuvvetleriyle iş-
birliği yapmak, , 

4 - İktısadcn boğmak için di\şman 
ticaretini abloka veya tahrip etmek. 

Çinliler ilerliyor 
Çungking, 27 (A.A.) - Kanton do
ğusundaki Çin kuvvetleri. Kovlun hu 

Singapur 27 (A.A.) - Uzakşark dudun:ı doğru ileri hnrelretlerine de
İngWz umumi karargahın·n tebligın· vam etmektedir. Pazartesi neşredilen 
de deniliyor ki: Malezya cepbesınde Çin resmi tebllginde bildirildiğine gö
İnailiz kuvvetleri Jemaloang şimallıı- re Çin kuvvetleri Tamshui'yl işgal et
de düşmanla temas halindedirler, Klu- ı tikten sonra Japon k~vvetleıini takip 
ang ve Ayerhitam'da dilşman, piyade ederek cenup batı lstıkamettnde iler
kuvvetlerine pike bombardımanlarla !emektedir. Çin kuvvetleri taraftndan 
ve mitralyöz hilcumlarlyle mütemadi- takip edilen Japon kuvvetleri Skum
yen yardım etmiııtir. Batıd.ı.kl yol ü- chun'e doğru kac:maktsdır, 
zerinde Senggarand civannda ç:ııpuı;- t!!EZ!!!""!!!!"'!!~!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!-~---~!""!!!!"'!!!'2ZX!!'!!!!!I! 

malar cereyan etmlııtlr. Buralarda 
İngiliz ve Hindli kıtalar harekata iş
tirak etmektedirler. Diiıt'll3n tayya
releri dün ve bugün Sin~apur Uze
rlnde akınlar yaparak ban h2sarlara 
ıebebiyet vermi•lerdlr. Bugünkü akın 
hakkında henüz tafsillt gelmemiştir. 
Malezya tayyare karşıkoyma topçusu 
bugUnkü tarihe kadar muhakkak ola
rak 60 tayyare düşürmüştür. 21 tay
yare daha düşürmüş olması kuvvetle 
muhtemeldir. 

F. HINDISTANINDA: 

Vaşington, 27 (A.A.) - Bir Japon 
tayyare gemisinin bir Amerikan de
nizaltısı tarafından batmldtğı sanıll
yor. Bahriye nezareti, Makassar bo
ğazında düşman kafileleriyle yapılan 
ve devam olunan muharebe esnastnda 
bir Japon tayyare gemisinin torpil
lendiğini ve ıııımldığma göre battiğinl 
söylemektedir. 

Bir Amerikan torpidosu SQb!c kör 
fezinde ikinci bir taarruz esnasında 
beş bin tonluk bir düşman gemisi ba
tırmıştır. 

Japonların faaliyeti 
Tokyo, 27 (A.A.) - Japon denizal

tılarmm 22 SonkAnuna kadar Java ve 
Sumatra sularmda topyekün 88 bin 
tonilAto tutarmda 13 düşman gemisi 
batrrdıkları resmen bildirilmektedir. • Tokyo 27 ( A.A.) - 24 Sonklnunda 
Balik Papan'a yapılan ihraç harelı:et· 
!eri hakkında Japon harp gemlleriııin 
diltman muhrlblerlyle ve deninltı ge
mileriyle harbe tutuıııtukları lmp;ıra· 

torluk umumi karargahı tarafından 
bildirilmektedir. Bir düşman den!ı:al
tııı batırılmış, Japonların da dört tek 
nesi batmıştır. 

1'1 iiltef ik kuvvetler 
Batavla, 27 (A.A.) - Ml\ttefik bir

liklerinin yakında bir Felemenk Hin
di tanı limanına vardıklnn Bntavla 
radyosu tarafından haber verilmek
tedir. 
fı,JLIPINLERDE: 

Vaşington 27 (A.A.) - Harbiye Na 
zır lığı tebliğinde deniliyor lı:i: 

Son 24 saat zarfında !k; Amerikan 
avcı tayyaresi Filipinler üzerinde 1ki 
Japon bombardıman tayyaresini dü
şürmüşler ve üçüncü bir tayyar,., i ha 
sara uğratmışlardır. Bir müddetten 
beri Londrada oturan General Jame'a 
Chaney'in, Charles Bolte emrinde ol· 
mak Uzere bir kaç aydanberi tensik 
edilen kurmayı ile blrlik•e Birleşik A
merika ve BiiyUk Britanya mUaellih 
kuvvetleri kumandanlığını aldıiı teb
ıiğde ilave edilmektedir. 
AVUSTRALY A'DA: 

Melbourne, 27 (A.A.) - Avustral
ya hükftmetı, 10 bin Japon askerinin 
Blsrnark adalarında Rabaul'e çrktık
larmı bildirmiştir. Salomon adalannm 
şimal kısmında Buca boğazma da 
Japon askerleri çıkanlmıstır, Bu bo
~nzdakt bntUn adalarda ve Babaul 
civarında Kavien de şimdi Japon as
kerleri bulunmaktadır, Rabaul lima
nında üç Japon gemisine hllcum edil
miş ve ikisi yakılnırştrr, 

mın faydaai yarı yariya dUıtU. 

Husust mUesseselerde çalııan me· 
mur ve milstahdemler ise, hem 

• zam görmediler, hem de pahalılık· 
tan zarara uğradilar. 

Bu vaziyet kartısinda gerek res 
mi ve gerek hususi milesseseler· 
de çalı§an memur, Iııçl ve milı· 
tahdemlerle, fakir halka ucuz fi· 
yatla erzak dağıtılmasını temin 
milmkUn deaıı mldlr? Bu suretle 
yapılacak yardım, hakikaten muh· 
taç vaziyette bulunarılara, maaş 

zammfndan daha faydaıl olabilir? 
Filvaki bu fikrin tatbiki işinde 

bir çok gilçlilklerle karftlafıla· 
caktır. Fakat geçen harpte yapı• 
lan tecrllbe bu sistemin fay'duını 
qöstermlştlr. BugUnkU rejim gUç· 
lüklerl yenmekten zevk alır. Bu 
sebeple bu fikrin derhal tatbiki i
çin lhım gl"len tedbirleri almakta 
fayda vardfr. 

Mülkiye Amirleriınin Muha
keme ve lstintakları 

Ankara, 27 (TAN) - Ceza mah
kemeleri usulü kanununun 442 ind 
madde!;!ne müzeyyel maddedeki mill
kiyc memurlarının istintak ve muha
kemelerine alt noktı: larda Dahiliye 
VekıHeti ile Adliye Vekf'ıleti arasmda 
bir görüş !arkı hasıl olmuştur. Me
seli\ vazifelerinden mütevellit bir suç 
yaptıkları takdirde yiptıklarf suçlar
dan dolayı nahiye müdürleri kaza, 
kaYTnakamlar vi!Ayet, valller de ed 
yakın vlltlyctlerin mahkemelerinde 
istintak ve muhakeme edilmeleri U
znn gellrken Adliye Vektıletlnln gö
rüş farkı yUzünden bu gibi mOlklye 
amirlerinin ilk takibatı mahallf Cüm
huriyet mUddeiumumlliklerinde ya
pılmaktadrr. 

Meseleyl inceleyen Adliye encüme
ni, cew mahkemeleri usulU kanununu 
tadil edecel( bir kanun U\yihnsı ha.z.tr ... 
layarak Meclise sevketmiştlr. 

Bu Jfıyiha ile muhakeme ve fstln"" 
taklarmda olduğu gibi nahiye müdür ... 
lerlnln kazalarda, kaymakamlann vi
Hlyetlerde, valilerin de en yakm diğer 
bir viltıyet merkezinde ilk tahkikat
ları yapılacaktır. 

Bir Çocuk Tramvay; 
Altında Kaldı 

Vatman Ahmedin idare ettiği Mrıç .. 
ka - Beyazıt tramvayı dıin Tokatli• 
yan önünde hüviyeti bilirunlyen bir 
çocuğa çarpmıştır, Yedi yaşında ka
dar tahmin edilen çocuk ağır yara• 
lanmrş ve Etfal hastahanesine kaldı .. 
rılmıştır. 

SARK CEPHESi 
fttij' Baştarafi 1 incide 

Bu mukabil taarruzun yegane he 
defi Rjev şehrini kurtarmaktan 
ibaret değildi. Görünüşe göre, bu 
hareketin hedefi Viazma üzerine 
kapanacak olan kıskaçın sağ ko
lun u kesmekti. 

Alman kıtalan ayni zamanda Moıı'" 
salsk ve Susiniçi bölgelerinde iki 
mukabil taarruza geçm"şlerdlr. Bu 
ikinci mukabil taarruzun ilk hedefleri 
şimalde Kallnin, cenupta Kalugadır. 

Bu iki hareket muvaffak olures 
derhal iki mühim netice eJde edilmil 
olacaktır: 

ı. - Ostajkov ile Kolm araımdll 
bir yarma hareketi yapan Ruslarm el
de ettikler! ıtratejik üstünlük ciddi 
bir tehlikeye düşecektir. Çünkü b11 
kesimde bulunan Rus kıtalan yancha 
çevrilmek gibi bir tehlike kargısında 
kalmıı olacaklardır. 

2. - Moskova önündeki cephe, .,. 
nidcn kurulacak ve Viazmayı tehdit 
eden tehlike izale edilecektir. 

Sima! kesiminde, Sovyet menbala 4 

nndan verilen malumata ııöre. Al -
manların Volkov nehrlnln garp aahl• 
!indeki mevzileri yarılmıı ve Rualal 
bu nehrin garp sahilinde Lenlngrad 
istikametinde 20 kilometre kadar v 
lerlemiılerdlr. 

Diler cihetten Stokholm'e celeJS 
haberlere göre, Ruslar Harkof'un 110 
kilometre cenup şarkislnde Done 
geçmeğe muvaffa kolmu,lardır. Siın .. 
di Stalino He Harkof yolunun yanıın
da İsjum civarında bulunmaktadırlar 

Kanada, Avustralyaya 
Yardım Gönderecek 

Ottova 27 (A.A.) - Kaı:ada Av:ı!SS 
kamarasında muhalefet ,efı olan Han
son Awstralyaya yardım için Kana· 
dadan kuvvet ıönderilmeslnde ıarat 
etmi3tir. Hanson bunun yalnız bir ,,ı 
niyet deiil, bir yardım ve teaanlC 
tezahürü de olacağını kaydetmiınr. 

Baıııve1dl Mackenzie KLrıı, KanadJ 
seferi lrcıvvetlerinin 1942 yılı için4' 
iki koloJ'dudan mürekkep bir ordtl 
te§kil edecek surette amrılacağı.ol 
bildirmiıtir. Bu kolordulardan biti 
üç piyade tümeni iki tank tugayın• 
dan. diterl iki zırhlı tümenden ına
rekkep olacaktır, 
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endamlı kadİnlara llfsveo endamıt
demeli. Kadmlartn hepsi XbQdafaa 
Jşlerinde kullandıyorlar. 

Yetmiş Franga Yemek: 
( ANKARADAN RÖPORTAJLAR) TAKYiMDEN 

.... r_.,..._ ... BID YAPAAK 
14oo Kr. • 1 Sene 1800 Kr. 
7eO • J 1 Ay 1500 11 

400 • ' :i Ay 800 il 
150 • ~ 1 Ay 100 il 

1 sveçte her P!Y vesikaya tabicftr. 
Yalnız :yün "Ye sellüloz ile ka

rışık yapılan kumaı bu kaidenin ba
.rfcindedir. 

RADYO GAZETESi Yazıh "Rob• Davası 
- Bir sahnelik fantezi -

~dretı de!l"'""'ek f25l l<uruttur 

1 :IIIeJIJ;I 
Gldaya ait maddelerden mahruml 

yet İsviçre gibidir. Bu ufak fark k>
kantada ancak hissolunuyor. Müşte
rilerden, ekmek ve yağh maddelere 
ait "karne" ler isteniliyor; fakat por
sl,yonlar hilrmetlicedir. Her perşem
Dıe günQ Kraldan dilmen neferine 
lıcadar bütün İsveçliler m.illl bir ye
mek yerler. 

NASIL ÇIKAR 1 Yazan: ULUNAY 
(Kadın, bacağım bacajmın 

üstüne atmış, yarım saatten
beri sayfasını çevirmediği ki
tabı okur gibi gdrünüyor: Bel
li ki, siı!irli. Havada fırtına 
kokusunu hisseden kocası, gdz
lüğünün üstünden bakarak 
sorar:) 

Churchill'in Dün 
Söylediği Nutuk 

r ' 

1 

Pazardan bafka her akıam saat 20,15 de "SeDgUi 1 

Yazan: M. ANTEN Balık, muhtelif sebze; av ezmesi 
gibi çerezden sonra domuz pastır
malı san bezelye, ondan sonra da 
recelli lalanga yedik. İçki olarak bi
ra vardı. 

'Winlegicller, günün siyasi manzarası ıöyle görünüuor,, 
m-µktıddemuile bafhyan Radyo GazeteBini içinizde 

churchm, biyülı: bir &&bınızlılıcla \. dinlemigeniz var nu? J 
- Neye lilardı etmi7onan1 

beklenen nutkunu söylemiştir. 
Clıurchill bu nutku ile, ıiyall diı11-
llııııııarına en büyük darbeyi zamanm 
da indirmesini bilen çok mahare•.li 
hiıı ltrateJ olduiuııu isbat etmiıtir. 
Piıbakika bu nutlıcan en f'hemmiyeili 
~ Heu muammumm ifpsına aıt 
~· Şimdi:re kadar bir sır olarak 
-anıı olan Hess bldiıesinin mabi-
1etbai anlatmak zamanı geldiğini söy:hn Churchill He11'ln İngiltereyc 

1' lullı teklifi ile geldiğini "Ye Al-
111-. hiik11mctinin, Churchill kliği 
~terek City'nin itima: ettiği bir 
hilkGmet iktidar mcvki!n~ g'!.tirlldi!i 
lltclirde onunla çok müsait ıartlarls 

Kuron 'olarak hesap franga tahvil 
edilince ... Ancak yetmiş franga çık
tı. Buna lokantanm lüks olmasım, 
garsonların fraklı, halıların yumuşak 

ve... yemek yerken orkestra bulun
dultunu da ilAve ediyorum 

Kahve yoktur. Bundan· İsveçliler 
sıkrııh çekiyorlar. Bundan dolayı is
veç' iler kahvenin yerine kaim ola
bilecek ba!ika bir madde kullanıyor
lar. 

Burada sakarin yok. Kahvelerde 
gazinolarda şeker içln vasika yoktur 
Aile hayatında her ferde ayda iJd 
kilo şeker verilıyor. 

111llı 79pmağa amidc bulunduğunu Stokholmdan bir görünüş 
'61leditinl haber vermi11 ve Hitlcr•n Sinema Hayatı: 
bıa teklifi ile Ingiliz hültametini tu- yaktfyle Fransadan İsveçe git- ı• • • 
ztta düıürmek istediğini iive et- mek, yollarda manzaralar ıey s v e il! 1 n ısveçliler yiyorlar, !çiyorlar, gezi-
llllftir ı rederek eğlenceli bir seyahatti. Sim- ~ yorlar. Bir kaç kibrit fabrikan 
Cbu~chill bu ifşaatı ile h'r taşla iki di böyle değil, Evvela trenle "Zil- llı.racat yapmamak şartiyle bOtün fab 

ıcq 'IDrmuı oluyor. Filhakika 11.lu rJh" e, Zürihten "Münib" e tayyare B •• k •• rikalar çalıştyor. 
libııerde meşhur City'nin adamları ile, oradan Berline yine trenle ve u g u n u KöylUler, hiç bir zaman mallarm1 
0'-ıı bazı mebusların uzak şark va- son merhale yine tayyare ile yapl- bu kadar iyi satmamışlardır. Hüktl-

- Olıcayonım... Hem ııe JI. 
kırdım edeyim 1 İnsanın çenesi dlldı 
makinesi gibi be, zaman iilemcs ~ 

- Yoksa bir ıeye mi kızdmP 
- Neye kızacalmıı11ım?~ 
- Dikkat ediyorum. Yılbqmc!n 

beri sunt bir karış!. Di7ecek 701c, 
;yeni seneye pek neşeli girdik ••• Hal
buki sana kartı hiç bir fec!aklrhlrtıuı 
çekinmedim.-. Tek sen eilenelin d!
ye_ 

- (86rintl keserek) Rica ederim. 
H• •ketin kanuna yaptıiı tabii J'&• 
PJ'll prtlanm bir fed&drht stbi 
bapma kalana! 

- Anladık, anladık. Zata iradın 
denildi mU Hepsi ıu aözde hlillla e
dilir: "Ben aendea ne göıdilmP. 

- Ne &"Ördüm ya? .. 
- Demedim ~i1 Ne mi dn!ln! 

(Birden parlayarak) dah'l ne ı5re -
cebin1 Ayda :yüz elli liralık apartı
man. 

- Kaloriferi irile yanmıyor. Ret 
cün zancır ıE&JlC!r titriyonım. 

t:
ı htini bahane ederek Sovyetlere yar lıyor. met onlara son derece yardım edi-

dan vazgeçilmetıfni 1ıt~d:lıcleri ve Kırk sekiz saatlik yorucu, iiziicil u m u m· Al yor. İsveçin şimal denizine ve An-
t~~ Almanya ile bir ıulh yapmanm ve hattA yer yer tehlikeli bir seya- glo - Sakson Alemine açılan kapm 
~ menfaatlerine uysun olaca;ı hat .• Bir kere de kastedilen menzile mesabesinde olan Skajerrak, 1940 

Her akpm Bad70 gazetesinde konuşan gazeteci ark.adaflarÜnn.dan 
NURETTİN ABTAM 

- Bu da mı benim bbeatim? Som 
ra bu ay dördüncü elbise oldu, Yap
tırdılm lı:flrk manto için: Artık iki 
sene manto istemem ded:n. Geçen ıılln 
bıkbfım aöylediı:J. yenisini ıaınarıa.. 

dik. 

.:"lni besledikleri r:vayet edJlmekte varıldı mı? Bütün çekilen zahmetler tanberi kiliUenmirıtir. 

..._ Avam kamarasında bu temayül- unutuluyor. Harbin İsveçte tesirleri y • t • Mavi zemin üzerine san h,açb: 

pazarlardan bqb haftanm her j Anadolu AJann. gC>ııderditf bültenler 
ıünll, aktamlan saat 20,15 de cbıında telefonla da kend:sinden iste

baflayıp 20,45 e kadar süren "Radyo nilen bütün yardımlan Radyo Guete
Gazeteai•, Radyomuzun b1r buçuk ıinden esirgemez. 

'1efti mebuılann Churcbiıtti devirmek yok delil. Fakat bu tesirler bilhassa a z •, y e 1 yolcu vapurları, filepler rıhtbnlarda 
dll tertibat aldıktan b:le tahmin o- "hisst" bir sahadadır. isveçin bu hu- r<ıtıyorlar. 
~rdu. Churchill, 1ncılterenln bir llO.ltakl kat'ı kararma karşı müna- Amerikaya ft İııgiltereye giden 
lllbaralı diiımam olarak ilin edil~n kap. ebnek bazı Pıtimaller serdet.. yal şimdi kapalıdır. Bu suretle Bal-
\~:vanm City'ye kartı trvecciib •t mek tamamen lüzumsuzdur. Daha Avrupada harpten kurtul• tıkta hapis kalan İsveçliler komşu-
t.llıadını ıöateren bu ifıaatı ne. pek yakmlarda hariciye nazırc muş ve bitaraf kalmış beş dev- lariyle a.llş verişe baıam!Şlardır. 
' eter doğra iıe _ böyle bir teşebbüs - İsveç, hangi hududunda olursa let vardır: İsviçre, İsveç, is- Bu komşular evveli Almanya son 
'>e.Uyenlerl harekete &"eçmcden evvel ohrun, bütün ihtilAllarm dışlnda kal- panya, Portekiz ve Türkiye. ra Norveç, FinlAnda. Danimarkadır. 
elce uiratmıı oluyor. Churchill. bir inak istiyor, Ancak hariçten vuku Bunlardan İsvicrede harbin Bu meyanda Rusya da bulunuyor-
1!1\e evvel Coantry'yi bi" enkaz yı- bulacak lir teşe\>büs bizi bu karan- tesirleri ve hayat üzerindeki du. Fakat! 
'.l1lı haline ıetiren, LO?ıdrada ve dı· mızdan vazgeçirebilir. Ve bu teşeb- değişiklikleri hakkındaki mü - Harp İsveçi tekrar Avnipab olma-
•er bir çok İngil:S ıebirlerinde on büs anoak o zaman müsellAh bir mu him bir yazıyı dün neşretmit- ~ mecbur ediyor, Avrupalı ve sa-
IQJerce inıanın ölllmtıne sebep olım kavemet karşısında kalır. tik. Bugün de dikkate degv er nat vadisinde tamamen İsveçli. Harp 
,._ ten evvel sinemada· bir Amerika te-

, 1 __ ~rnıslannm müsebbibi olan Bundan kat1 bttarafltk anlaşılı- bir tetkik mevzuu olan İsveç- fevvuku vardı·, bu .. .-ı- milli smaa~ 
"~arta iıbfrlifi yapmıak istiyen- aJısedj 6

""" • ıerf millet nazarmda ~tibardan dlltliı Yor. Fakat İaveç, maddeten harbin ten b yoruz. ilk safa geçmiştir. 
llt aksi tesirini ne dereceye kadar his- Bundan sonra sıraslyle dl • Dostum şöyle söyledt 
~ ve kendi n:urvkiini lıca'V'Vetlendir- ııediyor. EvvelA günlilk hayat üze- j'e'r bitaııaf memleketlerin ha• Stokholmde aşağı yukarf her bhı 

:Loluyor, rinde delilen bir ~ Yoktur, İlk yatım anlatmıya ralışacağız. kfşfye bJr Sinema vaJ'dJ!' 
4-. ""llllrchill bu ifıaatı ne ayni zaman tıesJr biraz afırdır. Fakat buna al- :ır İsveç tılmlerinfn bu ıx;ııutu onla-
~ kaprtalinn "Ye plotor.·a1 :r! ve ba- danmamab. rm kıymetlerini dü,ürmtıyor. Greta 

merkezi olarak tellldd edilen stokbolm tayyare meydanma çı- len binalarmıız eksik, Ticaretünfz. Garbonun, İngrld Ergman'm Holi-
b'yi >'*mak için harbettilrlerfnf id· kıldığt zaman pasaport tetkiki ve zevklerimiz, bizi Amerikaya doğru vutta ve Zara Leander'in Almanyada 

Q'liyen nazilerl de c;ok, müıkül valizlerin muayenesine beklen.mlyen çeviriyor. olmasına rağmen yine İsveçte bir çok 
vnz~yetc sokmuş oluyor. yeni bir muamele ilave edilmiştir. Slusson meydantnı geçerken ta- iyi artistler ve iyi rejisörler vard!r 

1 Yeni •elen• iaşe vesJkalaruım veril- lbnden plen aslterltiie ~ Onlarm deferlerinf çevinUklerl ~ 
Aylık Mukayese : mesl... - Askerl ananemizi elden bırak- leri Pariste görerek anladık 

Cb Araba bulmak hususunda mOşktı- mıyoruz. Bizim katı surette sulha "Vaşingtonlu Mister Smith .. , "Ma-
~ ıırchill, bugünkü vazivetinden 1i- lAt çekilmiyor. Fakat arabaların hep bağlanabilmemiz, ve her ihtimale yerling", "Ekmekçinin ltansf' gı"bi 

l'et edenlere de, dört ay evvelki at gazoJenle işliyor. Benzin yalnız karşı koyabilmemiz için tayyare, b 1mil ..,,_, _ _, 

)
.._i1• ile buıüıılı:ü vui•eti muka- eyne el ~" de unutmuyo-.. , , sefaret arabalarına mahsus bir imti.- zırhlı otomobil, silfılı. gemi ne müın- nım 
'8e ederek ıöyle cevap veriyor: • 
"Dört a• evvel t-ebbüs Almanla- yazd!r. künse yaptyoruz. Fakat ne kadar geç Tiyatro fhmal edilmemiştir, stok-

._ , ~... kalmışız. Bu demokrasilerin biraz holm'de yirmi tiyatro vardır:"Drarn" 
4ltıı elinde idi. Bostof'a iıgal eden İsveç Endamlı! ağır yürümelerindQD hasıl oluyor. tiyatrosunda bu akşam Alfred Per-
,,_. anlar Baldiyu ve 1ranı tehdit edi· Üniformalı kadmlar da var! Hem sonn oynuyor, bu artiste bütün is-
~ larcb. Buıiln çizme baıka ayak· iste orta çaldan kalan esEµ'lerle de ne yürüyüş!, veçlller hayrandır, Bahusus dünya-
lbı r, lnzdordu teıebbBıll eline al - modern mimulnin beraber bu- Zaten İsveçli kadın Avrupantıı en ca tantnmış şöhretine rağmen onları 

•tır. Orta şark tebllkeıli tamamen lunduğu Stokholm ıehri, sporcu kadmı olmakla tanınmıştır. bırakıp Amerikaya gitmediği için o-
~dan kalkmıştır. Bir çok memle - Yohannisson: Dostmn anlatmakta devam ediyor. na karşı olan muhabbet ve minnet 

gibi Türkiye de tehditten kur- - Biz, dedi. Avrupanm Amerl- - Bizim kadmlartmız için •Ame- Greta Garbonuıı çolı: fevkindedir 
'lı!ı... •. ıtur. Bu bldiıeler Sovyetlere kalılarıyız_. Yalnız semaye yükse- rikah endamlı" derler. Halbuki gQze1 • 
4;PUimuz yardımın tamamen yerin- Ya Spordan Ne Haber? 
~lduiunu isbat etmiıttr. Bu yar- ~ 

1 
- a ı-

~~e;~m e:!:feği~ommel ordulıln 1 r 9 i r V ,.11 ~ )IWWTi'1ft 1 I~ ~cH IJ)-=:ı:p~; 
ı;:_-ll' hudutlarına dayanmıılar ve ~ ~ l. ~.ı ~ - .=__ asttı kapalı 7erde "basketbol,. ~-
~ Sliveyti almağı brarlaıtrr • nanıyor. 

:rıla yakın bir zamandır, dikkat ve 
intizamla dinleyicilerine ıundııiu en 
ıevllmit. en tııtunm111 "netriyat.,. m
dan bir tanesidir. 

1939 yılmm 3 Eylfttünde lıqlayıp 
bucüne kadar, çevresini bütün krta
lara, bütün Okyanuslara kadar yayan 
ikinci dünya harbinin h!ldiselerindcn 
her yirmi dört saatin payına düşen
ler bile o kadar yilklil, o kadar ç~ 
ıitlidir ki Ankaraya uzak ve yakm 
oturan bütün dinleJ"icilerimize bun
lan tahliller, tabıninler ve gerekli 
bilgilerle slialiyerek "Yermek vazifesinJ 
du:vuıu, Matbuat Umum Müdürlüğü
ne böyle bir "'Söz Gazetesi,. kurmalı. 
Ubaımm nnııiıtir, 
Okunması ve :vabat söylenmesi J'll

nm saat stiren "'Radyo Gasetest,. ha
sırlamp o bale ıetebilmelı: için ön
ceden üzerinde her ıün üç, dört sa
at çalışılır. Matbuat Umum Müdürlü
iü ile i&birliii yaparak ve daimi te
mam muhafaza ederek bunu merkez 
bürosunda altı arkadaıımız hazırlar: 
Bwılardan Ahmet Şükrü Esmer, Ha
zim Atıf Ku111cak, Nureddin Artarn 
ılyaset, iktisat "Ye gazetecilik ilemi
mizde iaimlerini ıık aık duynıuı .»
duiwnuz kimselerdir. Bu üç arkada~ 
bu gazeteyi hazırlarken Hmane hl
dlıeleriniıı cephelerdelı:l barelı:itm i
cap ettirdJii her türlü ihtısas erbabı 

ile 4e arla bir istitare bal:ndedirler. 
Bu ıebeple günün siyasi mevzulariı 
iktisadi mevzalan, ıazeteoililı: ve iç 
haberler mevzulan, askerlik, asker -
likte kara. deniz, han me"Yzulan. 
11ö7lemneai o yanın aaat ıüren ıuete
ye ıirinciye kadar, ihtisas süzgeçle
rinden geçirilir, kitaplardan, harita
lardan, ve iıtatiatiklerden süzülür ve 
ıehirllden köylüye kadar her vatan
dapn anlıyabileceil aade btr dille 
ıö:rlcnir. •• ~4ı- Buıfin Mısır tehlikeden ta- 1 İsveçte spor lieyetlertnden çok 

t~J'le lı:urtulmustur. Suriye, lrak, \ ACABA ERKEK M OLUYORLAR 7 bahsediliyor. Mtısabaka haftumda 
""; meseleleri balledilmiıtir. büttın tntündl dükkAnlıu1 "millte- Matbuat Umum Müdürliiiibrlin 
'zalı: aarkta_ sıkmodayız ve ~da Kaç arkadq olduklarını blldirmi-( timdi J'blerin4e f~ lcrllar ~ rek bahls .. bilroauna dönüyor. bütün aerviıleri, bu nC11riyaun 
sı... tt çekecegiz. Falplt ~ l•- yotlar ama, 21-22 yaıınd:ı bir kaç genç olan bayanlann, eski samanlardaki o (Soma 4 tlncil uyfach) denmlı Ye faydalı yardnncdamhr. 
~m. hakkından ıetecelı:tır.,. bayan gazeteye bir mektup gönde:- peri kızlarmm tonuılan olduklaıım --=--ı=ıı:==-=----====-==-=============== 

""' ~ıı .. bu nutkunda Avustralya.. mitler, yüzlerinde ve vücutlannm bar.ı isbat eder, ·---· Bu cuma matinelerden Uibaren ...... .. "* ~Jetine de temas ederek A- taraflannda çıkan fazla kıllardan !ii· O peri lmlannm Jiiderlnde fazla 
~ ~abaya harp kablnes'nde mevki ki.yet ederek: kıllar peyda olman onlan peri mı 
,~eai telıclifinin kabul edilditini, _ Acaba, erkek mi oluyonız1 olmalı:tan çıbrmacbtı gibi, bu uma-
lıl zamanda Yeni Zellnda "Ye Cenu- Diye soruyorlar... da da bayanlarm yüzlerinde fazla 
-..:.~rikarım da harp kab\n~.~inde .m~- Bir rivayete göre, yüzlerinde ve kıllar pe7da olman onlarm yine ıilnl 

ılleri. bulımacağmı soylemıştir. vücutlannm baıka yerlerinde fazla kız ve siizel kadın olmalanna mani 
ı..._cı..rclull, Libyada ötıan ve l'U'B• kıllar çıkan, genç kızların ve bc!mla- değildir ••• Bunların ıüzellite halel 
~ aalcerlerfn büyük bir kısmının nn ıa:rısı bütün kadınlann 1a:rıama ıetlrdipnl zannederek, fazla kıllan 
~ oldutan~ te~rii~ ettirmiş "Ye rıiıbetle )'(izde ondur. Baılc:ı bir riva- yok etmek tein, genç bnanlann tiır

tare~e İn~ılizlenn h:ub~t~eyfp yete göre, yandan da zıyac!edr, fılk:ıt lü tflrlfl Ulçlarla canlarım acttmalan 
lra mılletlen kullandı!dan ıddias1- bayanların çoiu bu fazla Jrıllan kay- kendi Jıcaruntularmm neticesldir. 
Cevap v~rmek istemiıtir. betmenin yolunu pek i)'i bil!rler de o- Vaktiyle kızlar kocaya Hrmak için 

~'!l'chill'in nutkunu vordiii din nan içhi istatistik tutanlar onları def- ıöriicüye çıkarlarken bu fazla kıllar 
~ lı:uvvetlerintn İrlandaya terlerine kaydedemezler. onların görüctl bayanlar tarafmcla" 
en çok ıa:rtm 4ikkattfr. Bu hl- beyenilmelerine mani olurm111 Şimd! 
RooseYelt'ln de Churchlll sıbl Su halde, ıazete:re mektup ıCSnde- delikanlılar alacaktan kızlan kendil~ 

J'I en bll:rtik dilıman ve Av- rc:n ar~~lann korkulan bot yere- ri göriip beyendilderinden fazla kıllar 

TAKSIM SINEMASI 
En büyftk ve en miilllılf macera ve sergüzeşt filmi 

ÖLDUREN ORMAN 
ŞARF.sERINt rA.KDbl EDECEKTİB 

Bq BOllenle: 

RICHARD AiLEN ve ANDY DEViNE 
Tabiata karşı insanlar_. Balta ghmemi§ ormanlarda,.~ 
vahşi hayvanlar ... Kasırga esnasında kaybolmuş bir kadm ... 
Gibi kuvvetli, hareketli ve herkesi heyecandan titreten bir 

mevzua malik korkunç bir filin 
Pi en mühim harp uhnetıi olarak dir, Yüzlrind~ fazla kı ar çıkan ha· se"Ygi~e hiç halel getirmez. Delikan
~ ettifinin fiiU bir teır:abüriidür yanlarm bepıı, onların lı:ork.~\an btar alacaklan lnzlann sadece yüziinıi 
~ ~ balmnclan Churchftl'i uak ıarkı ıibi, 10nradan erkek olsalardı dunyada defil, ondan s~yade ruhunu severler. 
,;"lllal etmekle itham edenlere karşı pek az kadın kalırdı-
~~~~~ etm~~ ~·~~~~~~.~~-----------------------------------------
;111l11D. Cburcbill'in Avam bmarasm lamı sebebini de oıırenmck ısı:rorlar... _. Biltfln İstanbul ba11anm seve seve seyredeceği ve candan alkqlıyacaiı Z Şaheser. -·--· 
il\ ~ bir eberiyetle itimat rm Yine ri"Yayete göre, bunlarm aebebi 
~da mflbim bir rol oynıyacajı ll'aclmlann erkek itlerine kanpnak la
~ teıneleridir. Kadmlar her ıeyde er-

lalanc!aya • Amerfbn kuvvetlerinin keklerle mliaavi olmak iatc.d:kleri için, 
~ İrıırfltereye karp ı,.ı blsleT tabiat onları sak~l ve. bı:yılc bakı_mm~ 
~emlyen ve İnailteren!n her hare- da erkeklerle müsavı 7apmak a.temı,
~~ kuılıcalanan Irlandalılarıa tir. 
~ bir 1eı,upati ve itimat besledik- Fakat bu rivayet pek d<"lnı obmsa 
illa..... Anı~kalılara Ul"fl İrlanda il- gerektir. Çihıkii bayanlarm yllzlerlnde 
~ iDtSfa4e .anderini miim- cıtmaaı. onlann erkeld~rin illeri-

'ul ne bnpnak hevesine dıtımelerinde.oı '=- eski, pek e1kidlr. Bu sefer rinyet de

BUG~N Matinelerden 
itibaren 

•••••• 

ÇENBERLITAŞ 
Sinemasında Telefon 22513 

BUGCN 
ı Matinelerden 

itibaren 

l
···ş·~··············ı·-··································ı= •••..... ımdiye Kadar stanbul Muhitinde Tertip Olunan ........ 

••••n•• Programlann En Şahanesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir söz gazetesi olarak llaclro 
Gazetesinin matbaa, mürettip, punto, 
havadis baıhiı, reıim, harita gibi 
öteki gazetelerin faydala:ıchlıclan va
sıtalar yer almaz, o sebeple onun ta
bı makinesi de, harfleri de. tesim 
ve haritası da söz ve dildir. Bu iti 
de, topyeldin, gazetenin hazırlanmaM
m bitirdikten aıonra arkadaşımız Nu
rettin Artanı üzerine alır. 

"Racbo Gazetesi,, Awopanm ber 
hangi bir •Radio joamal., inden kop
ya edilmiı değildir, tamamiyle ori
Jinaldir. Radyo idaresinin bar çok yer. 
lerden aldıiı melı:taplar, lıattA telg
raflar, memleket pzetelcrlncle ona 
dair yazılan yazılar ıöıterb'or Jıi, ba 
IÖa ıazeteııi bir başarı olımııtur. 

Ba genel ilıi. tabiatiyle, bid de 
bu servisimizi elimizden gelditi ka
dar noksansız yapmap sevkediyor, 

- thrtmaa clYece1c bir eeyfm bl
mach. Çıplak saecek delilim ya.... 

- Giimlltlü tillı:ilere avuç dolan 
para verdik. Onlar da gauba utradı--
Jar. .. 

- Re 7QQD111 Ka7ruklan ~ 
fmiı. Elden almasak geri verirdim. 

- Sana ma'iaaadan alalım dedım. 
Dinlemedin, kelepir diye aiinlerc:e &ı... 
ınm 7edin. Bfitfin bunlara ratmaa 
bamm yine mmımm deii1. 

--- Hl1l llUUJ'OI'. (Bapm ,._.. 
layarak) Çek, budala herif cekl 11 .. 
belctlr sanal 

- (Aflar) ••• hl ld Jııl.,. 
- Ne aflıyomm1 

- (ltısarıq bundlua ......... 
mendiliyle aıkarak) lıi ili ld... 

- Çıldırmak bir teJ' deifL. Alı .. 
olurdal Verıi delil a kilrek ceaı•ın 

Her aı.m. -atiniln ~ -.... mahlr6m etııelercll de Jine Wr bı.. 
raıı" nı aiae Mil ve aözle ı;izmeie al- aaydmı, 
raıırken. onu Jıcasursm: olmaia, fa:r- - (AtllJ'U&k) ld hi hl., JflDIEar,.: 
dah olmaia NTkeden m bü7iik lmiL IB bL, Bwıa wd ~llbOINUP IB 
"•e'f'ıili. uU. •J'ID diıık)'ici. leri - lıi... Sana ben bitb benliiiad, .... 
mizin bil ilaisidir; 7ln1 bizzat sia- inan ~ 
leni~ - (Hemm 1'111D111at') 57'• l9e .,.-

-Radıodan,. beni htl70rwan? Ben Milden CIDllM 
================= esirsemem kancıtım. Smat .. c:aı

Nafiz ııuarlarlyle 
teshir eden kadın-

0 L G A 
TSCHECHOWA 

ŞARK 
Sinemasında 

ANGELIKA 

sö7le... 
- (Kınrmq sB:ı1erln4e bth Mr 111119 
nklık t1mteit çaktırarak) •• Yılbqı p.o 
cest .. Paw70nda iki masa &tembele oaa 
ran aafllJQ bdmm robama çok belm
dim,. 8eD!n c1e botana sitmiltl. Bıted 
siiıı ıueteler de :pud:dar .. 

- (Hoaımdanarak) Ah ba ...... 
lert.. 

- (Katıla katıla alhJoaıü) •• ""' 
mir "rob,. a IDı: giyen ben olmam..; 

- Atlama; :rGreilm fma oblJıoe. 
Atlama diyonun. Sen de nrm s!I 
kendine &yle bir rob mmarJa. 

( GtiNABSIZ KADIN> - (Birden bo7DUU atılarak) tt.m 
Filmiyle bütün rekorlan JUJ ltlemell olacak delil 'fllf" 

kınyor. - B'V'etl 
'- EMSALSİZ BİR FİLM J - Ne J'Udnta711D? 

- Yi ubır 1 Yi sellmet.: 

lfll/I ___ _. Bu Akşam Saat 9 da ____ _. .. 

iPEK SINEMASINDA 
Geçen sene şehrlmDde bOyllk btr ralbe' gören ''Serimli 

Haydut., §8heae.rinin sonu... 

SEViMLi HAYDUT'un 
INTIKAMI 

Bütüıl renkli, muuzam sahneler- Mütbif bir seıgıme,ı .. 
Herkesi heyecandan titretecek bir mevzu. Baş Rollerde: 

H E N R 1 
JACKIE 

F O N DA· 
COOPER 

Nmnaralr Koltuklar hctia •enden aWmlabilir. 
Telefon: 44289 

Dilnyanm en lmneili Wr heJWM!D!ı d.111JDap en esmreaPr 
vak'alannı gözmeie huırlanınız. 

Yarın Akıam L A L E Sinemasında 
PAULETTE GODARD 

Voleybol Maçlan 
~tııa cıbDan arıımıdald YOleJ'bol -cmı 
~ .. ıı .. anı edUmletlr. Dilnlıil lrarplapna• 
~ lıttlldll llaesl l'elmldl!lnden Cllınhurl· 
t~ Kıs 'Llaell hOkmen pbp saınlmq " 
~ Kandilliyi 11·15 1.5·1 ... u-u ,, ... 

lil, tarih kitaplanom yudılrlanna gö- l 
re, bir sün ıeytan, her ua11dsa bir yo
lunu bularak, peri kızlannm bulun
dulı:lan yere sirer. Peri kızlan •ey
tan sibi çirk!n bir herife. tabii yUz 
vemıuler. Bunun iizfırlne teytaD ıir-

HOPE'in 
=1= =Z= 

Korsanın intikamı - Kara Korsan, Sorkof ve Sinema aeverlerln heyecan takdir ft tftlbarla B O B 
Kaptan Blod filmlerine nazire olarak yapılan görecekJeri büyük bir aşk dramL 

~ • •• • • • • • • • • •• ••• ••• •• dili yerden çıkar gider, Aııcak. o ıit-
tikt• aonra peri kızlan bill8r hava-

ııı.... 8BR1B TIY ATROSU zun içinde yüzlerine baktıktan vakit, 
~ ~Slllt 8a alı... ••t ao.• da b' d ö il 1 ki h . h... TAt&Dıouuz onıa ır e ı r r er epsınin Jiiziinde 
-•nı ltıSMlt 811 •19ı• ••• 10.H de fazla kıllar peyda olmuş!., 
'-en uat ıl .! ~ J c u 1.' o y u Ji u Tarih kltaplarmm Yl~clrklanna da 

~ •• • ••••••••••••••••• • lnanılamusa da, bu &"ilır:el masala i-
~~k llzımdır. Çiinkü bu mııı.ı. 

YEŞİL KORSAN MAZiSiNi PERiLi K0$K 
Çılgın d°!n~1!rd~ çöl~ı! ~::ıe:n, Okyanu- UNUTAN KA D 1 N Bütün kalblerl korkudan durduran. .. Bütün gözleri heyecan-
sun haris dalgaları arasında hayat süren Kor- Mazideki qkım unutmuş, istikbaldeki sevgisi 
sanlann heyecanlı maceralarım sönmez aşkla- için elem ve ıstırap çeken ve saadeti için çır- la perdeye ballayan... Bütün gönüllere •§kın af.etini aran. •• 
nnı kanlı ihtiraslarını tasvir eden büyük ma- pman bir kadının heyecanlı büyük aŞk, ıstırap Gözyaşım k.tıkahaya çeviren hakiki bir şaheserdir. 

ceralar sinema romanı ve ihtiras faciası. Nu maraJı yerlerinizi ltltfen şimdiden kapatınız 

.., BD)'ilk fedaUrl.lkla &akclim edileıı bu iki phuerl ıaym hallwaıı:za hassaten tavsiye edeJ'iz. J 1 ~------• Telefon: 43585 

' 



M. Churchill Bekle- Avrupaya Amen1<an 
nilen Nutku Söyledi 
~ Ba~tarafi l incide 

"Eğer noksanlar varsa banlardm 
ben mesulum. İngiliz ve Avustralya 
matbuatının bir kısmının hoşnat=
lu1dannı teskin için neden oaşkalarına 
kabahati yüklemek, generalleri ta.yya 
recileri ve askerleri niçin lekelemek 
mecburiyetinde kalayım? Bahıs me::>'
zuu olan ve reyinize arzcd.lecek m~ 
sele şudur: 

Uzakşaı·kta henüz sulh hüküm sfü
mekte iken hükumetin her ııeyden ev
vel Rusyayl, Libyayı ve Şarkı teclıiz 
etmek hususundaki kan.n haklı nu
dır, değı1 midir? Parlamentonun ve 
mllletin tenkit etmesi liıznn gelen a
dam benim.,. 

Duff Cooper'lıı kurtların ağzma a
tılmasını reddeden Chur.::hill Pcarl -
Harbour'a yapılan Japon taarruzu 
hakkında şöyle demştir: 

"Pearl - Harbour'a yapılan Japon 
taarruzu şimdiki halde Bırleşik Amc
rikanm Büyük Okyanus don...~asau 
meflfıç bir bale getirmi'1tir. Büyük 
Okyanusta ve Malezya takım adata • 
rında deniz üstünlüğü muvakkaten 
Birleşik Amerika ve !ngiltereden Ja
ponyaya geçmiştir.,. 

Churchill, Japon deniz üstünlüğü -
nün Uzakşarkta toprakl:ın bulunan 
bütün müttefik mmetlere Japonlar 
tarafından bir çok ağır ve acı kayıp
lar verdirilmesi imkanını temlıı ede
cek .kadar uzun süreceğini söylemiş: 

"Fa.kat, demiştir, seba.t edecek o
lursak vaziyet yakında tersine döne
cektir".,, 

Pasifik meclisi 
Başvekı1, İ~liz liSlnil'll konıış.m 

alemin gevşek ve kararsı-ı davrana
cağını ümit etmenin yanhş bir görüş 
ol~uğunu söyledikten son~a demiştir 
ki;. 

-, İlkkAnundanberi bir çok hadise
ler cereyan etti Son hafta içinde ge
niş ölçüde takviye edilen İngiliz, A
vustralya ve Hint krtalan Malaka ya
rrmadasım ve Singapur civarını ele 
g~irmek için yapılacak muharebede 
toprağı karış karış mudafaa edecek
lerdir.,, 

Birleşik milletler arasında istişare
lerde bulunulması için anlaşmalar ya
pılacağını bildiren Churchill demiş
tir ki: 

"Pasifik Meclisinin Dmdrada mi. 
yoksa Vaşingtonda mı toplanacağı he
n"uz karar altına almmamıştrr. Avus
tralya ve Yeni Zelanda meclisin Va
şıngtonda toplanması taraftarıdrrlar. 
Bu hususta M. Rooseveltle muhabe
re halindeyim.,, 

Başvekil, İngiltere hükOmetin!n, si
yasetin idaresinde söz söylemek hak
kını isteyen Avustralya ve Yeni Ze
lfında taleplerini kabul ettiğini bil
dirmiş ve sözlerine şöyle devam et
miştir: 

"Biz her zaman bir İmparatorluk 
harp kabinesi kurmaya hazır bulunu
yorduk. Fakat Smuts' da dahil olmak 
iızcre bazı kimseler daha bir müddet 
buraya gelemiyeceklerdlr.,, 

Churchill İngiltere ne Amerikanın 
Avustralyayı ve Yeni Zeliınday.f tak
viye etmek için tedbirler aldıklarını 
bildirmiş: 

"Avustralya krtalan, demiştir, mem 
leketlerinl müdafaa için geri dönmek 
Jstıyorlarsa bunlara mumanaat edil
miyecektir. Amerika ile Avustralya
nın ve Yeni Zelandanm emniyetini 
:ı-ttırmıık için tedbirler alıyoruz ve 
en iyi yollardan bu memleketlere 
takviye kıtalan, silfihlar ve teçhi1.at 
gönderiyoruz ... 

Amerikan kuvvetleri 
ChıırchiTl. Amerikan tayyarelerinin 

İngiliz adalarmm müdafaasına ve Al
manyaya karşı yaprlacıık taarruzlara 
.iştirak edeceklerini bildirmiştir. Mtl
hlın mikdarda munzam Amerikan 
kuvvetleri gelip İngiliz adalarında is
tasyonlar tesis edeceklerdir. 

Başvekil, İngiliz ve Amerikan bah
ri7elileri Büyük Okyanusa h;kim ol
madan evvel geçecek olnn kısa zaman 
zarfında Japonlarm Avustralyaya kar 

~ 

Askeri Geliyor 

muttefiklerin elinde Avrupa haı
binde kullanılmak üzere en aşağı 
3,000,000 kişilik serbest bir kuv -
vet var demektir. 
İngiMere şimdi ayda 2,000 ve 

Amerika 2,500 tayyare imal et -
mektedir. Amerika bu tayyarele
rin en az 1000 tanesini İngiltere
ye göndermektedir. Şimdiye ka
dar imal edilen tayyareler de he
sap edilir~e, ilkbaharda müttefik
lerin elinde 20-30 bin tayyare 
bulunacağı anlaşılır. Almanya, 
h.ava kuvvetlerinin bir .kısmını 
Akdenize çekmiye mecbur oldu
ğu için, şark cephesinde hava üs
tünlüğünü kaybetmiştir. Yarın 
şark cephesine büyük mikyasta 
tayyare ayınruya mecbur kala -
cak olan Almanya içın İngi1tere
deki bu hazırlık da herhalde ·ih
mal edilemiyecek bir tiehlike teş
kil etse gerektir. 

Sözün kısası, Amerikan asker
lerinin İngiltereye gelmesi, ilk -
bahar harbi için müttefiklerin ha 
zırlıldarıru gösteren ilk emare -
dir ve bu bakımdan da Avrupa 
harbinin mtlbim bir dönüm nok
tasını teşkil etmektedir. 

lsveçin Bugünkü 
Umumi Vaziyeti 

(Bas tarafı 3 üncü sayfada) 
Müsabaka esnasında. bütan radyo

lar "maç" a ait haberler veriyor. 
Pazartesi günleri günlük gazete

lerde "maç" ın tafail~tr ve buz üs
tünde kayma şampiyonluğu harbe 
ait haberler kadar ehemmiyetle bek 
leniyor. 

Malum olduğu üzere sporcu ola
rak başta: Haşmetltl Kral Beşinci 
Güstav gelir! 

Kral, Avrupayı altüst eden hadi
selerden sonra dahill bazı malikane
lerini ziyareti ve Stokholrne yakin 
küçi.ıcük adalara yatla seyahati rnüs 
tesna olmak şartiyle, memleketi terk 
etmemiştir ve daima sarayında kal
mIŞtır. 

Veliaht Gill'"tav Adol:f ve Prenses 
Luiz ise bilfıkis payitaht hayatına 
karıştyorlar. Onlara yayan, . yahut 
bisikletle, nadiren de araba ile so
kaklarda tesadilf olunuyor. Halk on
ları rahatsız etmemek içi-n nümayiş 
yapmıyorlar. İsveçli dOf'tum: 

- Ah! Dedi. Ne vakit siz Fran
sızların "Mösyö G ..... dediğiniz Kra
lımızı raketlerini alarak "Kan" a 
yahut "Nis" e gittiğini göreceğiz. 
Görüyorsunuz ya biz fena vaziyette 
değiliz. Fakat o günü ~örürsek, bü
tün diınyanm ve insanltğm felaket
ten irurtukluğu.nu anlamş olacağız.. 

- = 
şı bir taarruz teşebbüsünde buluna
ca klarm.ı zannetmemektedir. 

Churchill şunlan ilave etmiştir: 
"Roosevelt'ten ayrıldığtm zaman e

limi kuvvetle srktı ve bana şunlan 
söyledi; "Her ne bahasına olursa ol
sun bu muharebeyi sonuna kadar gö
türeceğiz." 

Churchill'in itimat reyi alacağı mu
hakkak addedilmektedir, 

* Ankan.. 'Z7 (Radyo Gazetesi) 
Mister Cburchill, buıünkü nutkunda 
Rusyaya kap eden her türlü malzeme 
yardnnımn yapıldığını •e bu sureti-: 
artan Rus mukavemeti. ııa7esinde Al
manların Kafkasyaya vannadıkları.-.:ı 
söylemiştir. İngiltere Baıvekili Be
yanatına devamla: 
"Eğer Almanlar Rusları mağUlp e

derek Kafkaslara varabilseydiler Tür
kiyenin emniyeti tehlikeye düaecekti,, 
demiştir. 

OS M ANLI BANKASI 
TVRK ANONiM ŞlRKETI 

HSİS TARİHİ 1863 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena· 
mesi 2292 Numaralı 10/ 6/ 1933 tarihli kanunla tasdik 

edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete> 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

lürkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
P ARlS. MARSU.YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

~usm, KIBRIS, YUNANIST AN, IRAN, mAK, FILISTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

. Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN. SURIYE. 

LÜBNAN. Filyalleri ve bütün Dünya<!& Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Ser nevi Banka Muameleleri yap.ar 
Resaln cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
r ürkiye ve Ecne bi memleketler üzerine tewtde sened.at 
islrontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat altın ve emtaa Bzerlııe avmıs. 
Senedat tahsilat. ve saire. 

!!!!!!!~!!i!!i!!!!~~!!!i!! 

Enyüksek emnıyet şaı1;lannı haiz ldralık 
· Kasalar Servisj vardır. 

Piyasanın en müsait fllrllarig~ (Kıanbaralı rJega 
Kumbarasıı) tasarruf hesaplan tlfllır. 

İLE SABA H, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırc;a laymız 

Soldan san: 1 - Bir kara parçmu • 
~ıel 5'lnıt 2 - Sör Yermek • bir Avrupa 
nehri 3 - Afn~ada bir mOstemleite • bir 
J?ra.n!LIZ YillJ'eti 4 - Bir harf Jcği~irse: un 
olur • bir ıöl 5 - GDzcl sanat • meydan, 
ala.n 6 - Bir yırtıcı hayvan - isım, eohret 
1 - Avrupada bir nehir • bir nota 8 -
Tera: I~r, işticar 9 - Bir bay,,aıı • yok 
olmtlı:. 

Yulr•ndan •şafı: 1 - Bir kanı parçası • 
ters: bir renl.. 2 - Bir erkelr ismi • valrti 
bildirir 3 - Uıtilne 3teberi konur • bir 
renk 4 - Köpek • bir dağ 5 - GD•el sanat 
ters: Yanan 6 - Bir Okyanus • atın aya
ğına takılır 7 - Uılanmaktan emfr • bir 
ııota 8 - Baba değil • a&rr değil D -
tesadüf etmek.. 

Ev~lki bnlm•ca - soldan sata 1 - it.ar· 
1ryau 2 - Ari - •enek 3 - Ter3 r;eyfr • aa 
4 - Ters: prrafa • lra 5 - Bir. - zalim 
15 - Ayin - ıen.l 7 - Teyel 8 - Amele • o 
!I - Kitara • on. 

Yakandan aşağı: 1 - K11rabatalc 2 -
Arifiye 3 - Riyar.iyat 4 - Er - rema S -
Issız • ler 6 - Ye • pu • il 7 - Ana • 
leke 8 - Keskin • o 9 - Ak - amazon. 

Askerlik işle ri 
Eminönü Yul\ AL $. Baılcanltftndon: 

P. Asığm. Ali Rıza iğ. hmaU Hakkı 319 
(:J99~ t ). P. T!m. Klt>nı Nami oğ. Mtlbcc· 
re! 326 (43888), P, 'fğm. lamail Hakkı oğ. 
Aıım Akyol 326 (45815). P. Tğm. Alı~ct 
Cemil ot. A.li s~mih 328 (4587.Sl, Nk. T~m. 
MaMur oğ. Aziz 328 _(44977). Lv. Aıtı:m. 
Bekir Sıtkr oğ. Fahrettın 332 ( 53809), 1 bb. 
Tğm. Kel'orlt of. Nıuarak 329 (325"764) 
hüviyet cuzdanalriyle birlikte ~bcı;e ıel
melcri. • FATIR ASX:l';RLIK ŞUBESIND1'N: 

P. Yarbayı Nuri 234·101 P. Tefnı. Ah
met oğ. Haydar 24096. 

YENl NEŞRiYAT 
KILLI TAKVlY - lfillt ft tari!ıl nl<a 

"' bAdiseleri ,.Onll stınOtM! ltaydetmiıtir. Bur 
dan batka e ... :atJ ter'lyesl. Atalu &liczlerin 
" da.rbı:meselleri bayidir. Neıredcn latıuıbal· 
da HllsnOtablat matbauıdır. 

,-. Dr. İhsan Sami 4 

lstafilikok A§ısı 
İstafilokoklardan mütevellit 

(ergenlik, kan çıbanı, koltuk al-
tı çıbanı, arpacık) ve bütün cilt 
hastalıklarına karşı pek tesirli 
bir aşıdır. Dlvanyolu No.~,, 

942/360 - ÜakOdar Aallye hukuk 
hlkimll~lnden: Seyyare tarafından ko
cası Üsküdarda Torgar Ham:ıa ma
hallesi Selams'l>z caddesi 93 No. da o
turan Rasim aleyhine açtığı boşanma 
davasının yapılmakta olan duruşmaSJ 
sırastnda: Müddeaaleyhin ikametgahı 
nm meçhuliyetinden bu baptaki dava 
arzuhali ile davetiye mınen yapıldığı 
halde 20-1-942 tarihli cel<;eyi mulıa-
kemede müdeaaleyh gelmemiş ve 
hakkında gıyap karart da iliınen ve 
bir ay müddetle Tan gazetesiyle ilao 
edilmesine ve tahkikatın 3-3-942 ~a
at 10 a bırak:ılmasma karar verilmiş 
olduğu ve müddeaaleyhin beş gün zar 

1 f.mda işbu gtyap kararma itiraz etme
diği takdirde mahkemeye kabul edil
miyeceğinin ?e hakkındaki duruşma
nm gıyaben yapılaeağı ilAn olunur. 

KAYIP - Beşiktaş nüfus memur
luğundan aldJğ!ın ve içinde askerl 

1 
fabrikaların hizmetime dair kaydı bu
lunan nülus kağıdımı ve bili müddet 
izin vesikamı kaybettim. Yenilerini a-

1 lacağtmdan hükümleri yoktur. Beşik-
taş Abbasağa mahallesi Akdoğan so
kağı No. 120, Nebi oğlu Sa.kıp Erku
vu.n. 333 doğumlu. 

1 LA N 
Galabtda Mahmudiye caddesinde 

16 numaradaki (24506) sidl nwnara
lı §.irketimizi teshettiğirnizden. alaca
ğı olanlarm ilan tarihinden itibaren 
on gün zarfında aşağıdaki adrese mü
racaat etmeleri, aksi takdirde mesu
liyet kabul olunmıyacağı ilAn olunur. 
Galatada Kul'funlu handa 23 No, da 
Koço Çekll oğlu ve Bodoa Kozma oğlu 

Devlet pemi~o11arı ve liman/an işletme idaresi ılanran 
Muhammen bedel, muvakkat tem mat ve ınikdarl.ariyle cinsleri ve ek

siltme saatleri aşağıda ait olduğu liste si hizasında yazdı ahşap traversler 
her liste muhteviyatı ayrı ayn ihale edilmek üzere ve kapalı :ıarl usu
liyle Ankarada .idare binasında satın alınacaktır 

Bu işe girme tı:isteyenlerin listesi hizasında ;az:ıll muvakakt teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini ayni gün eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar komisyon reislrğine vermeleri ıazımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinde, Eskişehir, İzmir 've Sivasta idare mağaza
larında dağıtrıma.ktadı:r. (608) 

~ 

Muhammen bedeli (13611) lira (77) kuruş olan muhtelif renk ve eb'
atta 1108,42 M2 renkli cam (16.2.1942) Pazartesi günü saat (15,30) on beş 
buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
zarf usuliyle satın alınacakttr. 

j Bu işe girmek isteyenlerin (1020) lira (89) kuruşluk muvakkat temi-
nat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ay
ı'l.İ gün saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lfı
ZI1J1dır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağttılmaktadrr. 

~--------------..... ---·- •• • 1 (819) 

TÜR KiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Sube ve Ajans Adedi : 265 

· Zirai ve Ticari Her Nevi Banka l\luameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zlraat Baftb91nda lntmbarah n thbaNIZ taaal"Mlf heaaplllt'lnda eti u 80 
llraei bulunanla ra senede 4 defa çekilecek kur' a ile apOıdakl pllna g6· 

ee lkra m"lye dajiıblacaktır. f' 
4 ·4 c:W' 1,000 11. lra lık 4,000 Lira 
4 ... l500 "' 2,000 • 
.. .. S?50 • 1,000 • 

4Gı .. 100 • 4,000 "" 
100 • eo • &,ooo • 
120 • 40 • 4 ,800 .. 
160 • 20 ,. S.200 • 

o l K KAT: Heeaplartndakf paralar bfr aene içinde 60 liradan apGı crıııml· 
yenlere ikramiye çıktıit• ta kdirde % 20 fulaalyle verllecektlr. Kur'alar 
eeAede 4 def., 11 EylOI, 11 Blrlnel ktnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekfüıcektlr, 

.......... ~~~.......--
, .. wwwaııae111111111111mn11aum1Jun1twww1t-9Tr' 

§ Yeni Müşteri Bulmak Sc;ınatı i 
= . 

28 - 1 - 942 

,~ .................................... . 
Beklenmekte olan 

POKER 
-ER T raş Bıc;akları 

Gelmiştir. 

DİKKAT: P OKER TRAŞ BIÇAKLARI perakende ola-

rak bütün Tü:rkiyede 5 KURUŞTAN 
Fazla satılmıyacaktır. ,! _____________________________ ,, 

NIŞANT AŞI EMLAK TÜRK 
ŞİRKETİ · ANONİM 

ffissedaran umumi heyeti 2 Marl 1942 tanninde saat 15 te Nişanta
ştnda Şişli Sıhhat yurdunun müdüriyet odasmda toplanacaktır: 

Ruznamede: 1 - Bilanço ve kAr v e zarar hesabmm ve meclisi idare ve 
mürakip raporunun mütaleası; 2 - Meclisi idarenin ve mürakibin ibrası. 
3 - Meclis azalıklariyle rnürakiplik intihabatı; 4 - Meclisi idarenin ve 
hissedarların teklifatı; 

Hissedarların şirket nizamnamesi ne tevfikan hisse senetlerinin asalen 
şirkete tevdü mukabilinde alacaklan duhuliye varakalariyle umumi he
yet içtimama teşrifleri rica olunur. ,_ .............. _____________ _ 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

Keşideler: 2 Subat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İk.incitesrilı. 
tarihle rinde yaprlır. 

1942 ikramiyeleri 

ı adet 2000 llrahk-2000,- Lira ~ a ,. ıooo • -3000.- • 
ı • '150 • -1500.- • 
a • 600 • -ısoo.- • 

10 • 250 • ~500.- • 

40 adet 100 llraHk-4000.- Lira 

50 • 50 • -2500..- • 

200 - 25 • -:1000.- • 
200 10 -2000.- .. 

~ ................................ .., 
Ticaret Vekaleti İç Ticaret 

Umum Müdürlüğünden 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki ?5 Haziran !927 

tarih ve 1149 sayılı kanunun hükümlerine tevfikan ruhsatname isteyen 
.. ve umunü merkezi İstanbulda bulun an Doğan Sigorta Türk Anonim Şir

ketinin Ticaret Kanununa tevfikan teşekkülü 13-12-1941 tarihli sicilli T i
caret gazetesiyle ilin olunduğu ve (500.000) lira itibart sermayesinin 
(300.000) lirası tediye edilmiş bulunduğu evrakının tetkikinden anlaşıl.mı;t
tır. 

MezkQr kanunun 2, 16 ve 17 nci maddeleri mucibince verilmesi JAztni 
gelen evrak ve teahhütnarnelerle muaddel 9 ve 10 uncu maddeleri mu
ob ince sigorta muamelelerinden mütevellit teahhütlerin ifasına kar~ılık 
olmak üzere verilmesi icap eden tem inat tevdi edilmiştir. Türkiye Cum
huriyetinin mevcut kanunlariyle yeni den çıkacak kanunları ve bilcümle 
niuunname ve talimatnameleri büküm !eri dahilinde işlerini tedvir etmek ü
zere mezktlr şirketin Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, esas mukavelena
mesinin 4 üncü maddesinde yazılı sigorta nevilerinden yangtn, nakliyat, 
hayat ve kaza sigorta kısnnlarım ifaya mezuniyetini mübeyyin 59 sayılı 
ruhsatname verildiği il.An olunur. 

Tramvay ve Tünel 
Müdürlüğünden 

lstanbul Elektrik, 
işletmeleri Umum 

:! Dr. GasBOll diyor ki~ e 
c "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik ;; 1 = ı:;ı 

ı - 9200 adet ( 126.095) kilo dökme takoz mektupla teklif istemek 
suretiyle imal ettirilecektir. = etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde ~ 

: müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu S - . -: kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 5 c • 
§ Fiyatı 50 Kuruş i 
'rnllHl!ll ~ 

2 - Muvakkat t eminat 700 lira maktudur. . 
3 - T ekliflerin levazmıdan parasız tedarik edilecek şartnamesindeki 

tartfata uygun olarak 3.2.942 Salı g i.lnü saat 17 ye kadar Metro hanı
nın 4 öncü katındaki levazlm mi.ldür lüğüne lınza mukabilinde verilmiş ol
ması llzmıdır, (760) 

Sahip ve neşriyat m üdürü: Halil Liıtfi Dördüncü, 
Gazetecilik ve netıiyat T. L. Ş. TAN matbaası 


