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Maaşlara Zam Meclis 
Layihasını Kabul Etti 

1 Şubattan itibaren, Yeklinu 302072 ye Yaran 
Memur, Müstahdem, Eytam ve Eramil Maaşlarını 
kabul Edilen Yeni Zamla Birlikte Alacaklardır 

Müttefik 1 

Kaynakları ; 
Birleıtiriliyor 

Malzeme, Cephane 
Ve iptidai Maddelerle 
Deniz Ticaret Filoları 
Müı+erek Kull'an1lacak 

Londra, 28 <A.A.) - Britanova 
Ajansının dıplomatik muharri -
rinin temin ettijıne göre, Cbur
chill ile Roosevelt arasında hisıl 

ZAK 
ARKTAKI 
ıAFER 

Maaıları 
Sonra ita 
Yüzde 20 

olan bir anlaşma neticesinde bü
tün harp malzemesi, cephane ve 

100 Liraya Kadar Olanlara Vergiler Kesildikten ıpti~i maddeler~ İngiliz .. ve A • 
merikan tıcaret filolan mu!flere -

Puiffk harbi de tıpla Alman -
lo97etler harbi cfbi, beklenme-! 
dik dönüm noktalarını ka1dede
cek •• ka1dettirecea cinsten bir 
harptir, Omm için, Pasifik har
binde de. hiikllmleri çolr sonra,. 
bırakarak, her ıe1den önce harp 
aahneai, harp telmllf ve harbe
denlerin halrild kadretleri hak
kında, etraflıca malimat topla • 
mü, ylni, beklemek lbımdır, 

Burhan BELGE 

Miktarının Yüzde 25 i, 170 Liraya Kadar Olanlara ten kullanılacaktır. Bu if ırzin uç 

k 
.. komite teşekkül etmiştir. Anlaş-

ve Daha Yu arısına da Yuzde 15 Zam y apılmıtfır manm teferriıatl bu hafta Cbur -
chill ile Roosevelt arasında yapı
lan telefon konuşmalan esnasın
da tesbit edilmiştir. Merkezleri 
Londrada ve Vafingıtonda bulu • 
nacak olan bu komitelere mütte
filder yardım edeceklerdir. Bu 
kimitelerin her biri Ru.syaıun, 
Çinin ve diğer mütt.efik millet -
ıer mümeaillerinin iftiraki ile 
toplanacaktır. 

Af RiKA CEPHESi 

Londrada kurulacak olan Od komi
te7e Lord Bea~broock rlY&Mt ede
cektir. Bu komiteler cephanenin ve 
iptidai maddelerl.n maball~e 16nde
rilmesi7le meKUl olacaklardD'. Milna 
kallt nazın Lord Leathera nakllyatm 
tanzimi lfi De utraf8cak olan OçQn
cG komiteye riYuet edecektir. e- Sonu Sa. 2. Sil 7 

Çocuf uauza Meifebe Göaderlrie11 lir de 

Çocuk Ansiklopedisi 
Alın• ÇDnkD bu Aneftclop.. ı 

ona mektep kltabıı kadar ve 
balkl onda" daha •flfade llDmd r. 

~ VeCll LIN-~ TAN ~l•1111llnt10 .,. klUMtlarda bulun•. 

«;ark eepheslnde brlann kapadıi bir yolun açılmaıınna çabştltl or 

SARK CEPHESi PASiFiK HARBi 

Rus Kıtaları Makasarda 
Gediği Japonlar n 

Geniıletlyorlar Kayıbı Ajır 

Merkez Kesimine Yeni 
Alman Takviyelerin 
Geldiği Bildirmyor 

11 Harp Gemisinden 
Baıka 17 Nakliye 
Gemisi Banrıldı 



- Ben korkmuyorum; dedi. H~m 
hıç bir şeyden korkmuyorum. Ce

leyı ne kadar iyı bilsen benim ka
tanryama:ırsrn. Buna mu1aade et-

ezsem, buradan gıtmesine razı ,,1-
mazsam ne yapab lir? .. Cemilenin hl'· 
atını biltun teferrilatiy!e biliyorum. 

nm Korktuiun ııeyle ın vukuur-a 
imkln yoktur. Anladın mı? Her gene; 

bır deiildir. lc;lerind:? namus'u-
ı da olduiunu unutmamalı. lıte 

b kadar 
Elinde tıfaklenen lı:lğlt parçasını 

ete attı. Yazısına dev '11 etmek i
bır kıskaçla sıkışurdığl kiiıt to
mı onune çekti. 
ahire, bir kelime ıôylemeden ya
ça çekildi. Kapıyı kapadı. Kocası

sert bakııslarmdan ü kmüstü. Da
zıyade ısrar edecek olursa onun 

k t vakıt bir hastalık buhranı ıib 
!dutu h ddet buhranlımndan kork 

Kapıyı çekerken, d1':.\rı çıkarkn 
lre dl lı:end 'ne söyleniyordu· 

- Hakkı var... O hıyatı bendt>.n 
biliyor. 

Ahmet Nazmi ile yenı evlendiklerı 
an aralarmda bir iki •tünakasa ol

u ta. Bu münakatalardı kocasının 
tehevvürü ondaki bütün mukave 

et h al erini kırını• parçalamıştır. 

diaıni daima haksız v:ızıyette hı.

daran bu korku idi. 
Kendi kendine: 
- Evet, diyordu. Baba ile kız a
mdaki bu meıeleye ben biç karış

mamalı idım. 
Sonra bırdenbire kocuının şu cüm
ni hatırladı. 

- .. Her gene; kız bir dt'ğildir. lç
er nde namusluları da oldllğunu u· 

tmamah ... 
Ne demek iıtiyordu? Bıı ıözle >na 

e mıh yaptıiına ıüphe yc;lı:tu. Ba 
r beyn ne akıtılmış b r zehir dam

sı ıibi bütün benliğmde yayıldı, 
cudUnde o kadar keskin bir canıuı
yaptı ki oda kapısının onflne he

yıkılıvereceiıni za'tnetti. 
Cemıleııin üıt kattaki odaıına an
k merdivenın korkuluiuna aularak 

'b lır. Fahire üvey kızmın odası
n diren ıider4i. 

Odada kimse yoktu Genç kadın o-
4 da kımıe tttmadıfıru ofı enince ken

de hır tecessüs uyandı. Ahmet 
Hum nin bereket verıin ki her ırenc; 
b birbirine benzemea; içlerinde na

ualusu da var,,. Denml!at FahirP.nln 
ızaaında mıhtanmıt kalmıttL Ce
enln ba haber •ermetten gaybubi-

tı onda derinleştirmek iıtemediğı 
pheler uyandırıyorda. Şimdi onda 

l,lanki kocasının bu ıözündek: minevı 
nin intikamım almak arzuıu 

1 olmuştu. 
Cemıleniıı de bazı ıenç kızlar ıribl 
ab leceinı! anlamakl~ ruhuna za
raıs bir teaelli, Jr:r ferahlık ıreı,,ce-
ı zannediyordıı, 

Gene lazm, anahtan tlstilnde da1'an 

Bal ve Petmez 
Fiyatları 

Yazan: iRFAN BEHCET s t r K 1 
elbise dolabmı açtı. Modaıı ıeı;nuş a iŞ arın onfro Üne 
kostumlerden başka koltuk altlarııun 8 •• 8 f k 
renkleri uçmuı bir kaç elb:se daha ugun aş anaca 
vardı. Bunları Cemtlenln ne diye sak- Seker fiyatlarına son yapılan zam 
ladıiına şaştı. Ahmet Nazminin ilk Ozerine bal, bulama, pekme:r. gibi mad 
kansının biraz tulumlu olduiunn i- delerin de fiyatlar! arttmlmıştır, En 
ıittıt: için: iyi silzme bal bir hatta önce 85-90 ku-

- Anneıine çekmit olacak! nış arasında iken 120 kuruşa !rrla-
Dlyordu. mıştrr. Bulama ve pekmez fiyaUarı da 
Bu ahlak varlsltil üzerine birden- kiloda 15-20 kunış kadar yOkselmlş-

bire ıenç kızın ıekll itibariyle !time tir. Tahan helvası 80 kuruşken 110-120 
benziyebileceiini de düıdndü. ye sattlmaya ba1;lanmıştrr. Şekerle ya 

Babası, yakı:ııkh idi f~kat Cemile pılan şeylerin fçlndekt seker mlkdarı 
de Ahmet Nazmlnln erkeie yakrçan nlsbetfnde yükselişi tabi! glSrQlmek
"eke,, ıiizelliilnden bir ıey yoktu. O te fse de b~l, bu~ama, pekmez gibi 
bütün inceliiini pelı: cUzel bir kadın maddelerin yil~seltılmesl doğru görill
olduiunda şuphe olmıyan anasından. memektedi~. Fıyat mfirakabe kontro-
almııt olacaktı lörleri bugün toptan ve perakende 

Fab b ;__dı dhinl C .
1 

satrşlart gözden geçireceklerdir Nor-re, u aa nrn me em: e- . · 
nin bü.,•lı: d d. 1 mi ti H t" mal olmıyan artışlar önlenecek ve 

, - anaım an ın e t at • t ı h kk d k.b · · 
b. d f • da Ah N i b: b sıı an ar a rn " ta t~ ge-rıl•cl"kt • 
ır e asın met aım ır as- Et l l k l • . 

talık münasebetiyle eski karıaından :.# sa ış arı ontro edılıyor 
bahsetmiş: Dün mezbahada vilt\yetçe kabul e-

- Sessiz, sada111 baalt bir kadınca- dilen et satış ve tevzi talimatnamesi 
tızdı, benim hayli celatarımı çekti... hQkümlerine göre canlı hayvan ve et 

Demlıtı. Fahire, bütün bir bayatı satışı yapılmıştır, Sah~ların hepsi fa
hiıtisa eden bu lata cümlede titrlyen tura ile yaplldıği gibi bu faturalar 
bir matem; zamanla dahi unatulamı- mezbahada topt~nar. komisyon tarafın 
yan bir elem ve nedamet ıezmltti. dan kontrol edilmiştir Bazı kmmpla-

Kapm açık dolapta Cemilenin mu- rrn eti yil:z on kunı!:a kııdar satttklıı
kavva valizi duruyordu. Bakarke 1 rı g6r0lmektedir. Bugünden itibaren 
Cemileye bak verdı. Bır ıenç lı:ız Yükselt f"valla et satacak kas plar 
için bu ufak bayat hak katen taham- dı>rhal adliyeye verilecekler ve mlllf 
mül edilir ıey degilcli. Kızm rabıcah koruma kanunu hükümlerine göre en 
bir valizı bile yoktu. lıtanbala {ner- al'ır cezalara carptmlac klardır . 
ken, babaımrn •ehir seh' doıa,mak- Satıl}ll çıkarılan patatesler 
tan köseleri pilrüzlenmiı valizini al
maia mecbur ola ola nihayet onu 
benimsemiıti. 

Ba köhne valizin karşHrnda bır 
sefalet, bir gariplik levhası seyredi
yormaı cib! hilzlin duydu Kendi ken 
dine: 

- Zavallı kmcatıza karşı ben de bi
raz lüı:ayt kalıyorum! 

Dedi. Cemileye kar,ı babasını da
ha fazla alikatandırmak lc;in bir ıld 
defa ondan bahsetmi•ti Ahmet Naz
mi: 

- Anlamıyorum Daha fazla ne 
yapılabilir? Bir evın bir kın. Sen o
na karşı üvey ana muamelesi etmi
yorsun. Ben her arzusunu yapıyotum. 
Çocukken haıta olduiu aaman ona 
senin kadar baktı mı? Demlt ve o da 
kocasımn ba sözüne karşı: 

(Arkaal "•rl 

R:tl•tl•I 
BUGVNKV PROGRAM 

30 Proııram 
7.33 Mü•ılı (Pi } 
7.45 Haberler 
1 00 Milzılı (Pi. ) 
8.15 E• ıaatl 
130 Müzılı ıPI) 

ı :z 30 Proırram 
ı :z H Sulular 
ı :ı 45 Haberler 
s 00 TilrlıUler 

U .30 lllOdlı Pi ) 
ı 8 00 Proırram 
11 03 Fasıl 

19 00 Konu4ma 
9 15Dans mUufi 
9 30 Haberler 
9.45 Y'.Oz:ık 

20 ı S Racl7o ırueceal 
45 Su 

21.00 Ziraat 
1 10 Sarlıılar 

1 21.30 Hlkhe 

1
1 4$ Orkestra 
2 JO Haberler 
2 45 Danı mU i!l 
2 55 Kapanı'" 

Trabzon ve Ordudan .E e ' pur!ylP 
"etirilen dört bin ı:uval pat tes gemi
den çtkarılarak piyasaya verilmiştir 
Mühim bir stok sayılan bu patatesle
rin piyasaya çıkmasına rağmen fi
vatıar henüz dilşmemi~tir. Toptan sa
tr~l::ıl' 23-25 kuru~ arıısmıfodrr 

Gizlenmiş nohut bulundu 
Bazt depo ve ardlyelerıie fiyat yük

c;elislerinden istlfnde edilmek maksa
diyle gizlenmiş nohutlar bulunmurnır. 
Bu nohutları fiyat mürakabe komis
vonu tarafından konu1ıın on beş ku
nış fiyatla toprak ofis tarafından sa
tın alınarak bakallar cemiyetine ve
rilecektir. Bakallar cemiyeti de az bi 
karla nohutların b kaJl rda perakende 
cıattması için dağıtacaktır. 

Şeker ve Kömür 
Vurguncuları 

Şehrin detfşik semtlerinde bakkal 
ve kömürcülerde şeker, kömür vur
qunculutu yapıldığı fiyat mürakabeye 
hbar edilmiştir. Milrııkabe memurla-
rı dün bütün giln bakallarla k6milrcü
leri kontrol etmişlerdir. Bazt k6mür
cülerin kilosunu on beş kunı tan man 
gal kömürü ve beş kuruştan maden 
kömürü satttklan anlafl}mq ve hak
larında zabit tutulmuştur. Bakallar
dan bir kaçmtn da şeker satmak is
temedikleri görülerek haklarlnda ta
kıbata giri:ıllmlştlr. 

· PASifiK HARBi 

earl Harbour j Şimali lrlanda 
Baskınına Ait Baıvekili 

l:lir a-.taratı 1 incide 

Borneonun Felemenık idaresi kıs 
mındaki Balıkpapan'nın iŞgalinı 
tamamlamışlar 'Ve bu bölged~ bi
tibirlerini müteakip teslim olmak 
ta bulunan düşman kuvvetlerı ba 
kiyelerini de temizlemeğe devam 
etmişlerdir. 29 bin nüfuslu Olan 

Balıkpapan, Borneo'nun en zen · 
gin petrol çevresinin merkezinde 
bulunmaktadır. Burada tasfiye 
haneler de vardır. 

Son Tahkikat Söylüyor: 
Hazırlanan Rapor 

Dün Vaıingtonda 
Neırolundu 

iAııkara, 28 (Radyo Gazete l) 
1 Harboure Amerıkan deniz. üssü 

Ha ay ad }arına yapılan Japon bas 
da mesulıyetleri görülenler bak

;yaprlan tahkikatın raporu bu
Vqtnıtonda neşredilıniştlr, Bu 

göre bütün mesuliyet, Pasiflk
A erlkan donanması kumandanı 
al Klmmel ile Havay adastndakl 
kaıi kara kuvvetleri kumandanı 

erat Short üzerinde toplanmakta
Tahk katt yapan komisyon Havay 

da 1800 phlt dinUyerek bu 
e varmıştır, Raporda bildiril
i re Amerika hariciye naztrı 

teh keyi evvelde!!' sezerek bah
m1 Albay Knox'u ikaz. etmls

Albay Knoc da Amiral Klmmel 
General Short'a bu hususta tavsl• 
erde bulunmuştur. Bu iki kuman-

111 tehlikeler n muhtemel oldu
dirilmiştir. 1 _.. Bomba tayyare 

h cumu, 2 - Torpil tayyare
hfu:umu 3 - Blr baltalama 

tl 4 - Denizaltı hllcumları th-
1 • 5 - Mayın dö illmesi tehli· 

porda keydedfldilfne IÖN, 
erde tayyarelerle keşif u
pUmUl ıcap eltii1 halde ih

Amfral lthnmel bu 
d cevapta. htff ueuşla-
~eri t fmdan ya-

"De Valera'nın Bizim 
l,imize Karı,mağa 
Hakkı Yoktur .. 

Londr;a. 28 (A.A.) - s·maJi trlan
ıfaya Amerikan krtalarınm ırelmesl ii
zerine de Valera tarafından yapılan 
oroteato:va karşılık. ıimaU Irlanda 
'IJa"'vek'i demiştir ki: 

De Valera~ın timalt trlr.nda işle
rine kanımala ve Bir1eıtık Kraliyf'
tin b11 kıımında hlkitniveı iddiasın
da bulunmafa hic; bir hakkı yok~r 
Amerllsan kıtalannm ıtlmali trlancb
da mevcudl~ti mihver deYletlerinin 
mailtlbiyeti ioin tanzm edUmle ceniş 
h"r stratefik plln cabrcbr Binaeoale"1 
hu kıtalarm to,,raklarbnız& eelmete
ri bir m ıl! fazla mema11ni;retl m1l
c ptlr, 

Avam Kamarasında 
~ BaetA•an 1 incide 

büyük bir itimat söatermelde hı'•· 
ber amaml enditeY1 telkın için kabi
nede clelltiklik yapdm .. mı iıtemekte 
iıtihıalln milmklin oldutu kadar art
tırtlmaıını ve yakin bir lticle mratle 
zafere ala111mak için m~ebenin de 
vaımnm teminıni talep etmektedır. 
Evvelce huk6met taraftan llı:en muha

SOllltllra .bombal.andı 
Batavya, 28 A.A.) "Teblii .. 

Somatramn prp aahillnde bir lima1' 
Japon tayyareleri tarafmdan ıiddetle 
bombalanmııtır. 2 •apur ateı almış, 
bir üçüncüıü atır hasara atramıı -
tır. 

Bomeo'da Batik Papen'ln Japon 
kuvvetleri tarafınclan tamamlyle iı
ral tedildiif zannedilmektedir. Ce
ebes adaımdaki Kendat'i'de d\itma-

na kartı ılddetll bir makuemet ıoı-_ 
terildill anlaııhyor. 

MALEZYADA: 

Sinppar, 21 (A,A.) "Teblii,. 
fnıilla bava kunetleriııin muteaddi 
taarrulatnıa raimen Japon kuvvet
leri Endaa'ya çıkmqlar ve Jelalaan& 
timalinde İqilis kuvvetleriyle flmdı 
temaı tffı. etmiflerdir. lnsilıa tay
yareleri bir düıman kruvazôriine tam 
isabet bydetmitler, den~ taııtlan
oa 12 endabt yapauf}ar ve 12 dUı
mu tanareai düıürmlitlerd:r. Hilen 
batı la71.mda Klaanı cenaband:ı 
Ayerbitam ve Senıoranı'da maha 
rebeler cereyan etmektedir. 

Japonlar, Singapur'a 80 
· 7dJ.ometre ıneaaf ede 

lefet• ıecen liberal üyelerden M >rls Londra, 28 (A.A.) - Malezya
]ones Ye Edıar GranvU taraftarlann da merkez cephesinde İngiliz im
hn veril~ .tldil teklif~ &,vekile Pis paratorluk kuvvetlerinin hafif 
terilecek ıttmacb ta1*1it . etmekte ve bir gerileme hareketi yaptıkları 
barht tlddetle devam et~ lçlrı ve şiddetli muharebelerin cere -
Baıveldlin. )'tilı:ae~ memtıı:IYetlere par yan ettiği salahiyetli bir kay ak 
tı menıubiyetı ıozetmebizbı faal ve . . n 
mustald adamlar ıeuı,nesinin arıılya tcıın haber venlmektedır. Bu kuv 
şayan oldufanu &ae , ilirm•ktedlr. vetlerin Huvani cenubunda çar-

pışan kuvvetler olması pek muh 
Clıurelılll itmat 1"ıztJJ1111or temeldir. Gerileme hareketlJrln 

Londra, 28 (A.A.) - Parllmento hangi mesafeye kadar yapıldığı 
toçl partisi, bu sal:tahkl lc;timamda bilinmemekle beraber bu nokta · 
Chutcblll tarafmdan istenilen itimat daki Japon kuvvetleri Singapur:ı 
r.eyın. bil.Yük bir. ekaer~etle mu.aa- daha yakın olup takriben 80 kilo 
heret kararı vermıştlr, Bır ltaç rnuha- tre eaafededi ler 
lifin rey vermekten çeldnmelert ihtt- meBl m r • •• L •• -..1 
mAlf vatdl1'. rman11anın CMUUlll'Nıa 

pılmalda oldutunu sendıttnl 16J'le
mJetlr Ga'leral Shart'un "Ketif ueu1-
lamm donanma tarafmdan icra edll
dljioi zannedl;yordum., demfJtir. 

Her Dri kumandan da harp dlvanma 
verilmektedir. 

bir Uman bo,altıldı 
Rancon 21 (A.A.) - Birmenv 

tebllli: İqi11s bomba tayyareleri, Jı 
1tOft •eri barelretlni thu•durmalr "'n ıı 
mal doiudan Moalmeııı• ılden )'?lan 
bır kesmıini havaya u~aıtaı-dır. 

TAN 29 • 1 • 942 

Dün lstanbula Üçüncü 
Defa Kar Yağdı 

Köy Kalkınma 
Programı 

Topraksız Köylüye 
Arazi Verilecek 

r--· DiKKAT 
TEDBiR ALININCA 
iŞLER YOLUNDA 

GiDiYOR 

Tralryada iki Köprü Hasarci Uğradı 
Dün sabaha doğru üçUncü defa o

larak İstanbula kar yağmaya başta
mtş, sabahleyin kalkanlar sokakları 
kar kaplamış olduğunu görmil~lerdlr 
Kar dün gündüz fasılalı surettl' yağ
makta devam etmiŞtir. 

Kar temizleme makinesi şehir dışın
da yolları temizleme işinde çahştlrıl
mrştır. Şehir içinde de belediye te
mizlik amelesi yolları temizlemiştir. 
Bu arada ev ve dükkAnlarmm önünü 
temizlemlyen 48 kisi cezalandlrılmış
tır. 

Son yağan karların erimesi üzerine 
Balkanlardan inen fazla sular Trak
,1ada Arda, Meriç ve Ergene nehir
lerini kabartmıştır. Suların artma~ı 
rıeticesi nl:ırak Fr!?Pn<> ;ı .. ,,,.·ıın"lci l<-1\ ıı 

Yağ Vurguncusu 
Sıvasa Sürülüyor 
Balıkpıızarlnda yağcı Yani Devlet 

oğlu cümhuriyet buzhanesinde 263 
teneke yağ saklamış ve bu suçtan do
layı adliyeye verilerek Asliye ikinci 
ceza mahkemesince üç sene sıvasa 
sürgün edilmeye ve 1000 lira para 
ce:r.ası ödemeye ve yağlarmm müsa
deresine karar verilmişti. 

Yani Devletoğlu bu karara itiraz 
ederek temyiz etmiıti. Temyiz mah
kemesi karar! tasdik etmlt ve evrakı 
fstanbul cumhuriyet müddelumumnı
ğine göndermiştir. Hilküm katiyet 
kesbettlğlnden Yani Devletoğlu bu 
gilnlerde sıvasa sürülecektir, 

fr.f avaqazi Tahdidi 
Yarın Ba$1ıyacak 
Yarm sabahtan itibaren baılıyacak 

hava~azı tahdldatınm teknik hazfr
lıklan sona ermiştir. Havagazı şir
ketleri, gaz. verilmlyecek saatlerde 
hnlktn dikkat edeceği noktaları tesblt 
eden bir beyanname hazırlamışlardır. 
Bu beyanname bugiln halka illn edi
lecektir 

" 
Devlet Demiryollan 
Bono Çıkarabilecek 

Ankara, 28 (TAN) De-vlet demir
vollan ve limanları umum mi!dlirHliHi 
~ermayesinin dörtte UçU r.lııbetlnde ve 
h;ızine kefaleti ile bono c;rkarablJecek 
ve muvazenei umumiye kanununun 
birinci madesinde yazılı 100 milyon 
liralık satahiyet 125 milyon liraya cı
karıtacaktır. 

Kapatılan Gazeteler 

rülerden ikisi hasara uğramıştır. Bu 
köprüler Babaeski - Edirne şosesi ü
zerinde ve Kuleli kl5yü civarındadır. 
Bu sebepten gerek Edime ile bu yol 
ıle yapılan ve gerekse kara yoliyle 
A\'I"Upa ile olan münııkıılt\t sekteye 
Cığramıştır. Bundan başka Ed·rne Ka
raağaç ile Sivilingrat arasında ağaç
tan yaı>flan demiryolu köprilsünün a
vaklan da daha evvel sulara glSmUl
mUştil. Esas köprü hasara uğramamış 

olmakla beraber suların oyduğu tas 
ayakların sular tamamen çekildikten 
sonra yeniden tamirleri !Azım gelmek
tedir, Kıştn fazla olması, çok kar 
yağması ~alışmayı güçleştlrtnektedir. 
Bu sebepler ğemiryol köprülerinin ta
mir i~ini ı:rr-C'iktlnnektPdir, 

Manqa~da Yanan 
Bir Çocuk Öldü 

Kasımpasada Mescit sok ~mda otu
ran Yaşarın 4 yaşmdakl kızı Dudu, oy
narken mangalı üzerine devirmiştir 
Vilcudüniln muhtelif yerleri yandı~ın-

-dan Etfa1 hastahanesine kaldfrılan 
çocuk, aldığı yaraların tesiriyle 61-
müstür. 
Bir çocuk BU ile haşlandı 
'O'skiidarda Giilfemhatun soka~md 

oturan Yaşarın iki yaşındaki kt:r.ı Öz
türk, oynarken sobanın ilıtilndeki su 
tenekesini devirmiştir. Bütün vücuda 
atır surette yanan eocuk, Nümune 
hastahanesine kaldırılmtştır. 

Tifo Tehlike~ine 
Karsı Ted irler 

Ankua, 28 (TAN) - Balkanları ve 
Orta Avnıpayt tehdit eden tifils teh
likesi karsısında ne gibi tedbirler a
lmd~ı hakkında Sıhhiye VekAletlnln 
en salAhlyettar mahaflll nezdinde yap 
tı/tfm tahkikata g6re, Balkanları tf'h
dlt eden ve endişeyi mucip bir tifüs 
tehlikesi mevcut değildir. Ahvali hA
ztra dolayıslyle civar memleketlerde 
olduğu gibi metnleketlmizde de tek 
tük musaplara tesadüf edilmektedir. 
Hudutlarımızda beynelmilel ahltler 
dairesinde sarf hastaltklara karşı ted
birler altnmış olduğu gibi bu hasta
hklarm gerek hariçte ve gerek da
hildeki vekayl seyr:I daima dikkatle 
takip edilmektedir Zaten ahvali ha
zıra dolayısiyle gerek kara, gerek de
niz mOnakalAtr kesilmiş olduğundan 
hariçten sirayet ihtimalleri yok gibi
dir. Umumiyet itibariyle memlekett
'lnf7'Tl l•mıımT <:ıTl'!t fl 'Vfcfl'I". 

Köy kakınmasmı temin tein vlla 
yetçe hazırlanan yeni bir program yü
rfirlüğe konulmuştur. Köylerdekı 
"Salma" yı hafifletmek için baş vu
rulan tedbirlerden iyi rıeticeler alın
dığı görillmüştilr. Bilhassa köy orta ı 
mallan mevzuu ü:ıerinde durulmuş, ' 
her kazada köy huduttan içindeki bü
tiin arazi ve binalar tesblt ettır!lmlş
tir. Köy idarelerinin malı olması ge
reken tapular alınmış ve bazı sebep
ler yüzünden mektum kalmıs gayri 
menkul vaziyetleri tetkik etlrilmlş ve 
husust ellerden kurtarılmıştır, 

Hazrrlanan yeni proırıımda üc y11-
danberl yapılan incelemelerden allnan 
neticeler göz öniinde tutulmuştur. tk 
yıllık tetkiklerden alman neticelere 
göre: köylülerin onda yedisi yılltk ih
tivaçlıırmı karşilayııcak kadar topra
ğa malik bulunmamaktadrlar Köyler
deki toprak darlığmm umumi sebep
lr-ri şöyle tesbit edilmiştir: 

Bazt köyler vaktiyle !carcı veya ya
rıcı olduklarından k6y arazisi dar sa- ı 
haya sıkışmış. buradaki clftlikler bu 
köylerin genişlemesine müsaade et
mPmlştlr. 

Ba:r.t köylerde nüfus mikdarı arth
ıtından. toprak ihtiyacı da artmqtrr 
İskan edilen mübadil veya muha

cirlere nüfus başına verilen arazi de 
sonradan aile nüfusunun artması yil
zfinden ihtlyaçlari kal'fılayamaz ol
mu tur. 

Vilayet biitün bu veya bu kabil hu
mısları g6z önünde tutarak köylünün 
toprak sahibi olması ve köy kalkın
masını silratle temin etmesi için yeni 
tedbirler almışttr. _ .,__ __ _ 
Bir Hamlet Davası 
Beraetle Neticelendi 

''Hamlet., piyesinin temsilinden çı
kan :razı yolu ile hakaret davalarına 
dün asliye birinci ceza mahkemesin
de devam edilmiştir. 

Bunlardan muharrir Peyami Safa 
tarafından "Türk Tiyatrosu" mecmu
ası sahibi Zeki Coşkun ve neşriyat 
müdürü Neyire Ertuğrul aleyhine aç
tıtr dava, yazıda mahkemece hakaret 
örülmedllioden beraetle neticelen

miştir. 
Bundan ııonra aktör Talltm Peyami 

Safa aleyhine açtığı davaya bakılmış
tlr Milddeiumumt tarafından cezalan
d.;ılmalari istenilmiş, Peyami Safa, 
Ziyad Ebilzziya ve Cihat Baban mil
dafaalarmı yaparak beraetlerini iste
mislerdh'. 
Duruşma karar için başka gUne bı-

rakllmı§ttr. 

Altıa Fiptları 

letanbulda ilk kar ya6dıilı za• 
man belediyeyi felce uOramfı gir• 
dük. Tramvay ldarMI de meflQ9 
vaziyetteydi, Tramvıylar lıllye· 
medl ve aıağı yukarf ıehlrde u• 
mumf hayat durdu. O zaman bun• 
dan acı acı ıtktyet ettik. 

Birinci kan bir lklnel ve bir 
üçüncD kar takip etti. ikinci ya· 
ğık birinci yağıftan da 9lddetll ve 
daha fazlaydı. Halbukl bu ikinci 
k1rda ne ıehlrdekl hayat durdu, 
ne de tramvaylar, BiltUn tealaat 
ve teıkilit.n do6ru dl.irUlt lıledl• 
ğlni gördük, 

Belediye birinci karda deN al· 
mıt. icap eden tedblrlerl almak• 
ta geclkmemlt ve bu tedbirler ea• 
yealnde de kar ya6ıtf ıehrln nor• 
mıı hayıtinda bir deAlılkllk hu· 
aule getlrmemlftlr, 

GBrUIUyor ki, tedbirli davr1nf9, 
muhtemel akaakhklarr ISnceden 
dü1UnU1. faydalı olmakta•r ve 
beledlyemlz ıehrln hayatına mD• 
tealllk olan hadleelerde gereken 
tedbirleri almakta geclkmemlftlr. 

Şiklyetlere yol açan ihmaller 
nasıl tenkidi mucip oluyorıa, ra
hatımızı temin eden tedbirler kar 
1f11nda da takdirlerimizi eelrge
memellvlz. 

Ni,anllsını Öldüren 
Katilin Muhakemesi 

Fatihte 18 yaşındaki ni1anh11 Ha 
runnisayı ve kızın arkadaıı 14 :yapıt' 
da Şükranı tabanca ile 81dUreıf poli 
Ali Riza Özdemir'in bidnci atırr~ 
mahkemesinde devam eden duru, 
dün karara bağlanmıştır. 

Verilen karara göre, suçta lince l• 
dama mahkdm edilmiş, Ha:vnınnisaft 
ıevmesl ve niıtanınrn bozulması tahf 
sebebi kabal edildiğinden, idam C8'I 

zaıı 30 ll'ene afrr hapse ındirilmiıdt. 

338 Doğumlular 
Muayene Ediliyor 

1 - 331 dofuınlulann ilk ve llOll ~it 
lanna %9/1/942 aOnllnden Jtlbaren baılana 
ve tubat nıhayetınde bu ıroklanıalara ıoıı 
rllacektir. 137 dofmnlularla muamele,.. t 
tutularak ertni seneye terkedilınler de S 
dofumluaral blrlıkte muamele ıraptrrac: 
dır. 

:1 - Beılltta1. :ıratnı, Beırollu. Bmlnl 
Taksim, lebremlııl, ltyllp ıubelerl mıntalr 
lıırnıda ikamet eden yahanc:ılar: polisten a 
calrlan ikamet senedi ile, Beyofla Hm 
oturanlar yabancı Beyoğlu ıubcılna, latan 
tarafından oturanlar da yabancı Eaıhı!Sntl 
be•lne müracaat ıdeceklerdlr. 

S - Balnrlıa,. •• Sarıyer p .. lerl mnı~tl 
Janndald yerli ve :rabanedarua da 1ıll ııabe 
~öraeaaı ıtaaeJerl lbımcbr. 

Asılsız haber netrettiklerinden Son Altın yükselişi artmıttır. Dün bir 
4 - 13u milddet zarfında :ro'klama:ra 

meyenler hakkında askerlik ~ 
maddeal tatbik edilecektir. Posta ve Vakit gazeteleri on beter teri de üçer gün Örfi İdare Komu- altın 38,50 kunıştan ve hır ıram kili 5 - ı,bu lllnın teblif maltamıa blm 

gün, Son Telgraf ve Haber gaz'!tf'- tanlığınca kapatılmışlardır. çe 530 kunııtan satıltrU1$hr. dutu ilin olunur. 

· SARK CEPHESi 
~ Baştarafl 1 incide 

Hava ordusu hareket halinde 
kıtalara, takviye kollanna, şi -
mendiferlere ve Sovyet hava üs
lerine karşı müessir hücumlar 
yapmışlardır. 

Sov11et resmi tebliği 
.Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet ge

ce tebliği: 27 SonkAnun günü kuvvet
lerimiz düşmana karşı taarruz hare
ketlerine devam etmişlerdir. Alman 
kuvvetleri Sovyet birliklerinin llerl 
haraketlerlni durdurmaya teşebbüs 
ederek muharebeye ihtiyatlannr sür
müşlerdir. Düşmanm karııhk taarruz
larfıtı püskürten ve mukavemetinin 
onüne geçen kuvvetlerimiz ileri ha
reketlerine devamla bir cok kalaba
lık yerleri l~"al etmişlerdir. 

Sovyet tebliii eki, iki Alntan gene
ralinin Ukraynalı çeteler tarafından 
öldürilldiltunü bildirmektedir. 

Açılan gedik genifliyor 
Moskova, 28 (A.A.) - Rusların 

merkez ve timaldeki Alman ordulan 
arasmda açtsklan gediği genişlett·k
lerini bildirmektedir. Harkof civarm
da Almanlann altıncı ve yedinci tü
menleriyle diğer kuvvetleri mağldp 
edihniştlr. Cenupta Ruslar ismi teb· 
lifde z.iltt'edllıneyen btr ıehN muvaf
faklyetle taamız etmektedirler, 

Almanlar yeni ku1'vet 
•1'kediyorlar 

Stokholın, 28 CA.A.) - Mojılsk'ten 
beri cereyan eden 9fddetlf muharebe
ler hakkında tam bir ketumiyet mu• 
hafua edilınekle beraber Sovvet ha• 
berleri Almanlar!n mukabil ~,. taar
ruza geçtiklerini teyit ve düşman ta
rafından ihtiyat birliklerin harbe so
kuldufunu zikretmektedir. Alman bas 
kısı Rjev'in batısmda daha fazla hls
sedflmektedtr 

Vellldeluki · 19hrt etratlnda da bir 
meydan muharebesi cereyan etmekte
dir, 

!\merikada Binlerce Gemi 
inşa Halinde 

Vaşington. 28 (A.A.) - Deniz kre
dileri tall komitesi reisi lamee Scruı
ham halen 383 harp gemisiyle hu
sus! modelde SlH 7&rdtmcı ıemının 
il1$a edilmekte bulundulunu ifşa et-

Tın!r 

Diier taraftan. Birman1a yanma
dası cenabuncla 1ı:ilçUlr bit ıt.naD olan 
Merpi'Din tahli7e edildlll blldirtı -
melııtedir. Baradaki lllciHr ıambıon 
Japonlann Tavo)'ll itcallerl J'flzün
den tecrit edllmle bir vaziyette ba
lıınuordu Tahliye iti bir hafta de
vam etmf• ve df1emanm mildahale
ıiM ~ b1mafatl Mitin maJae. 
me ve iqe m.•clelerlmn ır.ıdmlftlUI 
imklnı bu\anmattar. 

Maaılara Zam 
Layihası Mecliste 

f:?r Baştarafı l incide 

Fuat Ağralının izahatı 
Maliye Vekili, izahatında de -

miştir ki: 
"Bu layihanın tanzim ve t,kdı 

mine saik münhasıran hayat pa
haWığının tevlit ettiği zaruret -
tir. Avrupa harbi başlıyalıdanbe 
ri ithalat eşyası liyatlarmda ted
rici bir tereffü olduğu herkesin 
malfunudur. Bu tereffü harp uza 
dıkça, arttıkça ve genişled1kçe 
daha ciddi, daha şümulld vazı -
yet almıya başlamış ve bir müd
detten beri de havayici zaruriye 
fiyatlanndaki artıı nisbetlen, ge 
lideri artmayan himıet erbabın -
dan kiıçük aylıklı, az maaşlı v~ya 
ücretli olanlan ehemmiyetli su -
rette tazyik eden bir hal ahnııtır. 

Bu vasiyeti ıös önünde bulundu
ran hüldlmet ba yolda abnabilmeıi 
liznn selen tedbirleri muhtelif cep
helerden tetkik etmiı ve nihayet ha
zırlaclıtı liyibayı Mecliıe vermiıtir. 
LlyibaCla kabul olanan e111, tevk fat
ıız olarak ele ıreçen para miktarı 100 
liraya kadar olan memur maaılan ilt' 
bunlarm muadillerine yüzde 25, 101 
liradan 170 liraya kadar olanlara ytiı 
~ 20, daha J'lllı:ansma )'tisde ıs zam 
yapmak suretiyle iltifadelerini temin
dir. Hismet erbabınm aybklarmı art 
tırabilmek için iki pol •ardır. Şunu 
arsedeyim lci, hismet erbabı derken 
yalnız devlet teslrilitım delil, devlet 
tetkilitı haricinde kalan buıuat &ti.· 
relerdeki müstahclemlerL de birlikte 

!ardır. Bunun için hükimetin zam 
yapmaamda isabet vardır .. Huıasi mü
esıeselerde ba nisbet dahilinde mt-
murlarına :ıam yapabllirleı. Devlet 
memur ve müstahdemleri ıçin yukarı
da arzettiiim veçhile bütçe encümeni 
ile mutabık kaldık. Hilen umumi mü
vazeneye dahil daireler ile mülhak 
ve husasl bütçeli dairelerdeki ve ik
tisadi teıekldillerdeldler de dahil ol
mak üzere memur adedi 302,072 dir. 
Yapılan um 41 milyon 858 bin tıra
dır. Memurlardan 267,241 ı. yini a
mumi yekihıun 88,50 ıi yüzde 2S niı 
betmde istifade ediyorlar. Yapılacak 
ıammm bunlara dütecek kııınu ise 32 
milyon 190 bin liradır ki ammhi ye
kfinun yüzde 79,90 dır. 

101 den 170 liraya Irada para alın 
memur adedi 25,088 dir. Umumi ye
k(lnun yüzde 8,34 Unü teıkil etmek
tedir. Bunlar zamdan 15,377 .000 lira 
iıtifade ediyorlar ki yüzde 15124 il. 
170 liradan yukarı maaı alan 9,543 me 
mur iıe umumi yekfuıun yüzde 3,24 
tinü t~ıkil etmektedir Bw:lara zam
dan S,391,000 lira isabet etmektedir ki. 
umumi aammın yüzde 7,3 dir. 

Bu rakkamlar n nlıbetler kiiçük 
memar ayhklarmııa devlet tetkilltın
da ve bütçuinde ne kadar mllham bir 
yer tutm111 olduiıına ıöstermek iti
bariyle hanlara sam yapmaktaJd sa
ruret ve müıtacellyeti teoarüz ettlr
melctedir .. , 

Maliye Vekili bmdan sonra, 3 ço
calı:tan fula çocup sahip olanlara 
her çocuk batma 2,5 lira ve ralrrmı 
1,500 den fazla bulıuıarı yerlerde da· 
imi vazife ıörmekte olan memurlaıa, 
kıt aylarına mitnhasır olmak üzere 
15 - 30 Ura arasında btr mahrukat 
11mım yapılM:atım bildirmlı ve llsi
hanın lı:ab11Hlnf1 rica etmittir, 

Hatiplerin sözleri 
kaıtediyorwn. Bunlann ayhktanın Mali)'e Vekilmden ıonra ıöı alan 
arttırabilmek için mümkiin pollardan Ali Süha Delilbqı, mülhak bı&tçell da
birincisi, üzerlerindeld vercilerin a- ırelerte belediyelerin zaten müsa
zaltılmaıı; diğeri de aylıklara sam yıkada olduldanm bildimlll ve bun 
yapılmasıcbr. Verırl ualtılmaıı tekli tar, yapılan umlan veremedikleri tak 
ilk bakışta dılha doinı ıibi ı~hilnil- dinle htllı:timetin ne diiıündüffnll eor
yor. Halbaki yaptıfımu tetkikler bu- mutt~. 
nan akaini isbat etmiıtir. Verili bl· Mali~ Vekili, verdiif cnapta, bl 
dınlsa ıylılı: ıelirleri 23 liraya kadar kabil dairelere icap eden yarcbınm ,.. 
olsn memar ve mUtekaidın bundan pılacaiım bildirmiı ve lbibamn mB
hiç bir auretle istifade edeoıipor Bil s-.Jı:eresin• seçilmiştir. 
haıaa kiiçük aylıklara biik6metçe dil- Abclartahman Nacı Demini tara -
tllnllldtiifl sı"bi ~4e 20 ve 25 atı- fmdan verilen ve 2 den nala çoc:ala 
betinde bir istifade temin edilemiyor- malik ailelere GOCUk ıamım ve raJmn 
do. Verci indlrilmeei ballnde ltt!(llk yerlne lap ılddetli olan mmtakalar
aylıklar u, büyük a71tklar fae çolr dald memarlara mahrukat aamnu ••· 
nilbette iatifade edeceklerdir. Bına- rilmeıi hakkmdaki takriri reddedtle• 
enaleyb sam :papılmauıu müreccah rek lbiha müzakere ve Jrabul edil -
baldulr. mlıtlr. 

Hand mlet1eseterc!e vub'et kabı Ba arada töz alan hatiplerden Fe-
olarak ensen evvelden zam yapmak rldma Fl1ai ve Kaam Gillec, deTlet.ln 
yoluna ıicli1mlttL Binaenaleyh verıı bU harp buhranı iclnde ldlçik mennar
ind!rilmesi ve bıı tpld h!amet erba- tara 7apmı1 oldalu biiyilk fedaklrlrlJ 
bma yent bir letfade temin etmlt o- minnetle. uumttır. 
lacak ve yahut da müessue sahiple"• Llyiba müstaceliyet karari7le ka-

lran Mihverle Slyas 
Münasebetlerini 

Kesecek 
Tahran, 28 ( A.A.) - "Retat 

lngilis - Raı - İran maaMdelllne 
lanan itç mUhlm ek, aıaltdald aok 
lan ıaranti altına almaktadır. 

İran, ıimdiki uzlaımalar netle 
de malt bakımdan bir teJ' lrQMtmr:• 
yecekt.ir. İran, ııılh korıferanllllcla 
alacak ve tran'ın menfaatlerini clo 
radan doiruya allkadar eden btl 
mUzakerelere iıtirak edecektir 

Hariciye Nuın SitheyH, trb'm 
nl zamanda hem Rusya ile hem 
:villr BritanJ'8 ile diplomatik mflnaa 
betleri bahmmı)'all bütilıı devletl 
münaeebetini keaeceiinl teyit etm 
t r Bu suretle Japin elçilifi Tahra 
da kalacak, Vichy elciliii ıtc!lecelctl#• 

Muahede, İran Hariciye Nuırl 
da Perşembe liinü imsalanacaktır. 

Müttefikler 

Vaşingtonda kurulacak olan 
tedekl Amerikan mlhnıesıı:illfmıdfıl 
Harry Hopkins cephane ve 
ltlerf ile, Amiral Emer)' S. Lend d 
nlz nakliyatı ile ve W'ıllfam L. 
lptfdat maddelerle meşgul olaıeakbl 

Ticaret ıemierlnln tablml 
sinin vilcud~ getirilmesi prensip 
b rlyle ticaret gemisi baktm!14m 
lkJ memleket kaynaklarmm m 
ken harekete geçecelf manasını 
etmekt84ir. Halen BüJ'Ok Brl 
tarafmda"ta mttrakabe edilen ticaret 
mnert seyrüseferi harp mQ.na 
nezareti taraftndaıl idare edllece 
Buna mUmuil olarak Btrld d 
leıterde salihiyetli makamlar Am 
rika ticaret aemnerınm takslm ve 
rilaeferinl tamim ve idare 
lerdir, 

Ram maddeler meselesini idare 
den muhtelit meclis. mOtteftk 
mmettn ham madde kl17Mldaraua 
tlhsaDerinl mleeıdr IUl'ette utttll'llıl 
•• buna aft tefekldlllerl ltur.mlk 
ad17le tem edllmJllr. 

tarafmdan ücretlerin bıdirllmeel cı bal edtldiflnden Udncl mtlsüer•ı mtdhalr ~ mle•neJerde bet 
betine ıddllerelt h ftl'et1e :va1n• illi- yapdmıyacaktır. Ll:rtha kamlni:vet ytlde ca'lllD* a -~ 
ea1eee sahipleri istifade. euniı olacak- keıbettiii.cıdcn clevlet memar ve müı fevbllcle samlanıu ıa k 



~ nihayete kadar he • 
~ kaynaiı- Müthlt ve 
ıauamm - renkli sahnelerle 

SEViMLi 
HAYDUD'un 

INTIKAMI 
Bq Rollerde: 

HENRI FONDA 
JACKIE COOPER 

Bugün matinelerde: 

1 P E K 
S l N B H A:S 1 N D A 

TYRONE POWER'in 
LINDA DARNEL ve 
BASIL RA THBONE 

ile beraber fevkalAde b1r tarzda 
yarattıjI 
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GALA MÜSAMERESi 
En güzel maceralarm ve §ayam perestif aşık1aruı filml 
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Bu Akşam LALE Sinemasında 

ŞARK 

Bir haftadanberl büyük muvaf .. 
fakiyetlerle irae edilmekte olmi 
mevsimin en he,vecanh aşk 

OLGA. 
TSCHECHOWA 

' nm en 80l1 harikuı 

ANGELiKA 
(Günahsız Kadın) 

Görülmemi§ rağbet, izdiham wı 
vukubulan umum! istek ve arza 

üzerint 

SINEMASINDA 

İnsanlara karşı tabiat... 
Bakir Ormanda Korku ve Dehşe.t ... 

Herkesi Hayrette Bırakacak Bir Film ... 

göreceiiniz Bucttn matinelerden iti'buen 

p A u LE T T E G o DAR D ELBAMRA SINE"MASINDA 

1O1 HOP E' in Yarat+.jı Y A Y L A D 1 1. 1 E R 1 
Kafku 79ylalarmda ~ ve iııaanı merak ve heyecan ._. 

P E R 1 L 1 K Jll( $ K bırüuı • " thttru fUnı1. Hiçbir filmde •örülnıfrea 
"' :.::: ~=AB· MOBDINOI' • !d&OVA. ÇO....._. 

Bu korkunç flll'an çazecet biitüıı kalblere heyecan, :eo.t11n 1a- C O Ş K U N Ç 1 R A K Türkçe Sözl 
nüllere zevk verecektir. Senenin bu müstesna filmini alkış- Çapanoğlunun emsalsiz maeeraaı. FevkalAde neş'eU gfll 
lamağa hazırlanınız. Ltitfen yerlerinizi evvelden kapatınız film Aynca: C&nbazlar (Türk~) Jıloskova ve Lenbıgncl 

TelefaD: 43595 ------·" büyük~ 



( ASKERi VAZiYET ~ __________________________ j 

SARK CEPHESiNDE 
1 - Şark ceplıesinde: 

1 
ziyeti de Almanlar aleyhine şimalde
ki kadar tehlikeli durum meydana ge-

Şarka doğru Alman saldtrnnı bil- tirecek tarzda görünmüyor. Maama!ih 
tün yaz ve sonbaharda bir "nehirler zamanla buralarda da bir hayli girin
etrafmda muharebe" karakteri gös- ti ve çıkıntılar meydana gelebilir. 
termişti. Harckıit bir nehir kenarın- Bazı müşahitler.ve Almanlar, Sov
<'lan ötekine doğru kademe kademe yeterin bu klş saldırımlarnı, bizzat 
yaprlmış ve ka1.an!lmıştı. Çünkü Rus Sovyetler için de ağır zayiata ve 
müdafaası ve mevzileri h t>mı>n ka- yıpranmaya mal olacağından, Sovyet
mllen nehirler etrafmda toplanıyor- lerin aleyhinde gösteriyorlar. Vakıa 
du. bu iddia pek yabana atılama:ı. Ktş 

Rusyada bol olan nehirler klşm ka- harbi ekseriya saldırana daha çok 
milen donunca bu tabiye de değlştı ve :ıayiat verdirir. Ancak Sovyetlerin ö
kıştan istifade ederek baslıyan Sov- nümüzdeki ilkbahar ve yaz mevsi
yet saldırımı da şimdi bir "demiryol- minde esas taarruza geçemiyecekleri. 
lar etraf!nda muharebe" manzarası Almanların ise bütün kuvvetlerini top 
arzetmektedir. Çünkil gerek müdafaa lıyarak bu işi basaracaklan malüm 
ve gerekse saldırım hep demiryollar- ve muhakkak olduğuna göre Sov
la nakliyat imkAnma göre tanzim e- yetlerin bu kıs zarfında düşmanlarmı 
dilmektedir. B~şka taraflardan ve ellerinden geldiği kadar yıpratmaya 
yollardan nakliyat imkanı o kadar az çalişmaları kendi bakımlarmdan hiç 
ki, harp harekı'ıtı da her tarafa siTa- de yanlış bir tabiye sayılamaz. Çünkü 
yet edemiyor. bugün Sovyet muvaffakıyetinin veya 

Almanlan yıpratmanm basUca Amili 
olan Sovyet canlı kuvvetleri (piya
de ve süvari) ilK::baharda başlıyac;ık 
olan kütle halindeki Alman zırhlı sal
dı:ronlarmda :ıaten bilyük iş göremi
y~ekler ve bugün hareketsizlik dola
yısiyle bu zırhıt birliklere verdirecek
eri zayiatı o vakit verdiremiyecekler
dir. Kışın Sovyet saldırtmınm başlica 
sebebi de budur. Eğer bu meyanda a
raziye müteallik bazı ilerlemeler de 
temin ederlerse (Kerç ve Mojaiskte 
olduğu gibi) o vakit kazandıklarını i
ki misli sayacaklardtr, 
2 - Libya ceplıesinde: 

Son ha rtalartn bu bakımdan en en
teresan hareketi Moskova şimalindeki 
Sovyet ilerlemesidir. Lenlngrat - Uk
rayna arasındaki demiryolu aleyhine 
ve Moskova - Riga dcmiryolu boyun 
ca yapılan bu hareket birbirini amu
den kesen bu iki demlryolunun ka
vuşak noktası ilerisinde kaim zavi
yeye yakın ve dolayısiyle oldukça 
tehlikeli bir girinti hasıl etmiştir. Bu 
gtrinti de Mojaisk'teki çıkıntı gibi 
bir buçuk aylık bir oyuntu neticesin
de, yani fnsılaslz saldırmılar ve ted
rıci ilerlemelerle meydana getirilmiş
tir. Yalnız şu var ki, Mojaisk'teki 
sivrilik çöktüğü vakit bundan müte-
essir olanlar ancak buradaki mahdut Yaman bir baskm han•ketıyle on 

gün evvel bıraktığı yerleri tekrar ele 
kıtalar olduğu halde bu girinti de- geçiren ve bu esnada mühim İngiliz 
vam ederse bundan yalnız bu bölge-
dekiler değil, Leningrattan Wlazma- malzemesi ve benzin almaya muvaf-

fak olan General Ro"!)'lmel'in krtaları 
ya kadar olan Alman şimal mevzileri Bingaıi şarkında ;ıimdilik durdular. 
müteesir olabilir. Zira bahsettiğimiz 
:ımut hatlardan birisi Leningrat kar- :~~;;;:ıe~ı~~:~k P~;a:~r~~:~fe~i'n~~ 
şrsrndaki Alman ordusunu, diğeri de 
.:rvtoskova garbindeki Alman ordusunu gelmesini beklemt!k içindir. Zira seri 

birlikleri bir aı;;11Jyi çabuk işgal ede-
beslemektedir. Nitekim Almanlar da b"l" 1 d h f tın 1 · k . . ı ır erse e mu a aza e e en o-
bu tehlikeyı anlamıştır Bu mmtaka- la d -·1d· 
da karşf taarruzlarda · bulunduklan- Y • egı 1~· •• • • ·-· 

· tebı·-ı · d · tt"kl . "b" l Eger Mihver teblıglermm verdıgı 
ru ıg erın e ıma e ı en gı ı 1· ·ı· · tt d ğ is (k' k "b 
St kh ım•- d"ği h b 1 d b ngı ız zayıa o ru e 1 ta rı en 

. ~ •
0 

• un ver 1 a er er e u 1 300 tank mevzuu bahistir) bu takdir-
g1rıntının başlangıç nokta~ı olan Rjew d R l" a · · D 
etrafında Alman kar~ı taarruzlarının e omm~ ın en az . ıngazı. - . erne 
d tt .•. i bild" kt d" S t arasmdakı sahayı ışgal edıp şımali 

evarn e ıgın ırme e ır ovye A! "k d bu h a · • b k tanıtı; b k . ·. rı a a arek .. t mevslmını ve 
a~_?mu .,mlll: .. u ış ıçın arzu ya:ı:ı bu sııhada geçirmesi kabildir 

ettıgı §eylerden ?ırısı de §Üp~eslz Al- Ondan ötesini de Almanlar her hal~ 
manları bu şekıld~ karşı hucumla.~~ de şark cephesindeki Akıbete bağlt 
ıcbar etmek suretıyle. elden geldıgı görmektedirler. Daha ileri hamleler ve 
kadar rahatsız etmektır. meselA Mısua saldtrnn şimdilik pek 

Donetz havzasmda ve hassaten varit görülemez. Maamafih İngilizle
Kursk - Harkot - Stalino hattında rin durumu o kadar şaşrrtıcı c;ıkyor 
d~vam eden Sovyet saldmmlan he- ki, kesin olarak bir şey söylemek de 
nüz netice vermemi;ıtir. Mevziin va- çok defa kabil olamıyor. 

Churchill'le Yemek 
Yiyen Gazeteci 
(Bat tarafı 3 üncüde) 

"Uzluğundan söz açıldı. Churchill: . 
- Allaha şükür ki, ben, yalnız 

(pro) sigarası içiyorum! Dedi. 
Öteden beriden, hatta harpten bile 

bahsedildl 
Yemekten sonra Mary babastnı öp

tü ve çekilirken: 
- Çok gecikmeyiniz! Dedi. Tııyya

relerimizin bombardımanına ait fil
mi çok merak ediyorum. Eğer beni 
severseniz çabuk geleceksiniz. 

Churchill kızına: 
- Elbette seni Se\'erim! Dedi. 
Pro sigaralariyle Porto arasında 

yine harpten ve harbin hitnmmdan 
konuşuyorduk. Churchill, hükü.metin 
hale ve istikbale nit meselelerinden 
bahis açtı. Davetlilerin! tantyan ve 
onlara itimat eden bir adam gibi ser
bestçe konu~yordu. Hiç bir defa 
beyanatta anane haline geçen: "Bu 
sözler neşredilmek için değildir,, cfun 
lesini tela!fuz etmedi. 

Derin derin duşünere'k:: 
- Yol çetin ve uzundur! Dedi. Fa

kat deniz aşırr devletlerimizin hiın
metiyle hedefimize varacağız. Londra 
üstüne daha kalabalık. olarak gelme
lerini istiyorum. Zira her gelişlerin
d e bizim gece avcılartmız onlardan 
her sı:t:?rinde daha fazla tayyare im
ha edeceklerdir. Bununla beni müba
lağalı surette nikbin sanmayınız. Fa
kat ben kalben nikbin bir adamnn. 
Konuşma mcvzulanmtz pek değişik 

idı. Antikadan bahsederken Yunanis
taru hatD"ladı. Bu ona bir .,Don Jııan,. 
türküsü hatırlattı: O zaman şair Bay
ron'dan bahis açtt, derken sözü f:in
distana nakletti; Kipll.ng'i anlatrrken 
costu: 

- İşte, dedi. Tam bir şair! Fakat 
kimse Şekspir'in k~bma yetişemez. 
O, biriciktir. "Hamlet .. in :ıu parça
sını hatırlar mıstnız? 

Churchill'in Şekspirden parçalar o
kumasını dinlemek çok eğlenceli idl 
Akisli sesi odayt dolduruyordu. 
Ayağa kalkarak: bir rol yapmaya 

başladı: Hamlet olmuştu! 
Uzun monoloğu bir harf atlamadan 

ezber söyledi. • 

*~' Hani Hopkins sord~ - --
- Bu harp hiç bir değerli şa

ir yetiştirmedi mi? 
Churchill başmı salladı: 
- Hayır, son muharebe bize pek 

m: şair vermişti. Biri Rupcrt Brook
tur ki, pek genç öld\i. Balık başltklı 
~ni okudunuz mu? 

Küreıe,miş bir dOnyada YllJl'YO' 
Derin bir istifukta hyıuyor 

Churchlll, bu şairin yazrlarmı ya
fiadığuntz zamana pek muvafık bulu
yor. 

- Evet. diyor, zavallıyı Hun'ler 
öldürdü! 

Edebiyattan bahc::edilirken Hopkins 
enıı Thomas Moore'u hatırlattı. Chur
ehill'in müUıiş haftzasından onun da 
lflrleri srralandı. Arkada~ sn;a Bret 
~ ,geldl. Onun do. ~lcti ~ 

du. Hepimiz dehşetli anlara, karılı 
mücadelelere, krtallere karsı sanki bir 
mütareke imzalam~ gibiydik. 

Ben kendimin gazeteci olduğumu 
bile unutuyordum. 

Birdenbire hepimizin keyfi kaçtr; 
Churchill: 

- Mary sabrrsıılanmrşt.cr, dedi. Ba
balar, Başvekil de olsalar "on sekiz 
yaşmdaki ktzlarmin tahakkümü al
tındadırlar ... 

Sinema salonuna girdik. Gösterilen 
filmi alkışladık. 

Avdet müsaadesini aldığtın zaman 
başvekil beni kapıya kadar uğurladı, 
Dışarıst simsiyah karanlıktı. İnce bir 
yağmur başlamıştı. 

Araba hareket ederken döndüm, 
arka pencereden baktm: 

Churchill, gotik üslubu kapfnm çer 
çevesinde duruyordu. Arkadan gelen 
ı;iya onun müşekkel ve heybetli vü
cudünü bir gölıre gibi belirtiyordu. 
Mavi kostümünün cebinde duran e
lini çıkardı ve beni gülerek seHlmlad1 
Ben, güler yüzle dövüşen adamla~ 
çok severim. 

i HTiRA 1LAN1 
-recrıt ve buna müteallik ıslAhat,, 

hakkında alınmış olan 13.1.19)6 gün
lü ve 2059 sayılı ihtira beratr bu de
fa mevkü fiile konmak üzere ahere 
devrüferağ veya icar edileceğinden 

talip olanlaiın Galatada. İkttsat ha
nında Robert Ferri'ye müracaatları 

n~n olunur. 

BeyojJlu 3 ilneU Sulh hukuk hlklm
llğlnden - 942/608: Bakkal Aram 
tarafından 1933 senesine ait ~ 5 fa
izli Ergani madeni (A:) tertibi 91921 
numaralı tahvilin 7jyaa uğradığından 
bahisle meni tediyesi talep edilmiş 
olmakla icra kılman muhakemesinde 
14-3-938 tarihinde karar verilen 
6-4-938 tarihli resm1 gazete ile ilan 
edilmiş olduğundan müstehik zuhur 
etmediğinden zikrolunan tahvillerin 
faiz ve temeddttünün müddeiye itas! 
mecburiyetine 12-1-942 tarihinde ka
rar verilmiş olduğundan keyfiyet i
lAn olunur. 

Sahip ve Neşrjyat M:üdttrfi: Halil 
L(ıtfi DISrdüncil. Gazetecilik ve 
~t :r.. ~ ~ :ı::AN matbaası; 

TAN 
Uzak Şarktaki Zafer dışan atılmak tehlikesine maruz

dur. 
/;lif" Baştarafi 1 incide İşte bu sebeple, Binnanya ve 

2. Cenubi Çin denizinde haklın buradaki yol, Japonlar için, Da
bir vaziyete geçmek tHon.k-Kong, mokles'in kılıcından farksızdır. 
Filipinler ve Singapur üçgen.im Japonlar son haftalarda, M~laya 
felce uğratmak). harekatını adeta ikinci planda 

Birinci hedefe varılmıştır. !kin bır~mak istiyorlarmı~ gi.bi bir -
ci hedefe henüz tamamıyle varıl- denbıre Felemenk Hındıstanına 
mış değildir. Filipinlerde, iki yüz a~anını~lar v~ Avustralyayı teh
bin kişılik bir kuvvetleri, şimdi _ dıt etn:ışlerd~r. Ayrıca, Av.ustral 
lik meşguldür. Singapur işı de he Ya_ya b~ nevı sulh de teklif et -
nüz Malaya safhasındadır. Böyle mışlerdır. (Tıı:kr • ~lınanyanm 
olmakla beraber, cenubi Çln de- Fransaya yaptıgı gıbı!!) 
nizi, fülen ellerindedir. HLç şup- Şu var ki, Avustralya, telaşına 
he yok ki, bu Çin denizi hareka- rağmen teslim olmak zihniyetin
tı, Çin ~distanına ayak basıl- den uzaktır. Telaşın sebeplerin -
ması, yanı, Almanyanın Fransa- den biri de, eğer Amerikalılara 
yı Avrupada mağlüp ederek ora- evlatlarını başka toprakların mü 
ya Ja_.ponl.~rı sokturması sayesin- dafaasına göndermek lüzumunu 
de mümkun olmuştur. ve bu işe başlamak zamanının 

Fakat Japonlar hiç vakit kay- artık geldiğini hissettirmek ise, 
batın.eden, F~le~enk Hindistanı- telaş, doğrusu yerinde ve fayda -
nı da ele geçırmıye başlamış bu- lıdır. Unutmamak lazımdır ki da 
lunu~?~~- Hc;rritayı açıp bak~ - ha dün harbe giren Amerikayı 
sak goruru.z kı, bu Felemenk .dm evvela şöyle bir yerinden oynat
distaru dediğımiz şey dört buyuk mak için Fransa Başvekili Rey -
ada etrafındaki sayısız irili ufak- naud'nun o meşhur istimdadına 
lı.adalardan ib~e.t~ir .. Dort bü .- lüzum hasıl olmuştu. Şimdi, A
~ük. a?~ın da ikısı ~ıma.lde, dı- meri.ka harpte olduğuna göre, ilk 
ger ikıs~ cenubu .gar~ıdedir. Şı - "ateş-vaftizi., ni Avustralyalıla -
maldekıler, Yeıu Gme ile Bo: - rm, bağrışıp hayk1rışmaları saye 
neo, diğerleri de Cava ve Somat- sinde yapması, müttefikler na -
ra'dır. mına akla ilk gelecek tedbirler -

Yeni Gine ve Borneo gibi mu- dendir. (1) 

Bugünkü Hayat 

Şartlarına Göre 
('Bat tarafı 3 UncUde) 

Baklanın terkibinde: Yür.de 
21,9 azotlu, 80 yağlı, 60,45 eıı:st
ra aktif madde vardır. ..... 

' Gıda maddelerinin nisbetlerini 
tanzim ederek her a·ile için ek

mek yerine kullanabilecek veya 
ekmeğin noksanını tamamlayıcı o
lan yiyecek maddelerini bir cetvel 
halinde hazırlamak mümkündür Bu 
suretle günlük beslenme ihtiy~cını, 
kuvvetli terkipler.inden ıstifade edi
lerek kuru sebzelerden temin etmek 
kabildir. 

Ba cıda nisbetlerine biraıı kartı 
meyve ilave edecek olursak hem yağ 
hem de şeker ihtiyacını tamamla
mrş olabiliriz. Fındık, c~viz, Antep 
fıstığı, yer fıstığı, çam fıstığı, ba
dem, gibi kuru meyvele,-:n yağlı mad 
delerinden istifade edı!biliriz. 

Bu takdirde şekerli maddeler için
de şekerden tasarruf edilmek müm
kündür. Bu hususta bal, baiamıı, 
pekmez, kara incir, kurıt üzüm ve 
taze mevvelerin hepsinden faydalan 
mak kabildir. ••• saydığımız kuru me:vve. kuru 5eb-

29. 1. 942 

İkramiye 
mikdarı .. Lira Lira 

1 20, 000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5. 000 20.000 

40 2. 000 80.000 
40 1. 000 40,000 
80 500 40.000 

100 100 40.000 
400 50 20. 000 

4000 10 40. 000 
80000 2 160. 000 

84967 Yekun... 480. ooo 
Yüz bilette 21,24 bllet kazanacak 

Tam bllet 2, Yaı-tm bilet 1 liradır. 

. - ~ . . . . . . . . . . . . . azzam adaları, tamamen işgal eG
mek, kolay değildir ve şımdili.k 
buna bir lüzum da yoktur. Japon 
ların şimdilik yaptığı, Yeni-Gme 
ile Borneo ve bunların aralarına 
ve yanlarına düşen diğer ada.la -
rın münasip nokta ve limanlarını 
tutarak, aradaki boğazlarda11 l<'e
lemenk Hindistanının iç denizie
rine girmektir: Cava denizı, Ban
da denizi, Sunda denizi, l\Iercan 
denizi v. s. 

Mühim olan, vaftizdir. Mühim 
olan, Amerikanın muha.ripliğini, 
sayfalar üzerinde duran rakam -
lan tezgahlamaktan ibaret bırak 
mıyarak, üstelik, bunları kulla -
nacak insanlarla beraber harp 
meydanlar'na da ulaştırmaktır. 

ze, yaş meyv,.Ierin kimyevi ter
Jfrplerine ve bunların hıızJmde gÜ<;

lü~e uğramaksızın favd:- Vf'rf'bit~
cek bir ~ekilrle asimile edilebilen 
gıda kıymetlerine naz'tran bes tane 
ni«heti grdaive cetveli hazırlam;ı~ı 

i "ti fa de 11 hn 1 uyoru:- Bu cetve il er- ,,.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİlılllİİİİİİİİIİllİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİwİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİii 
deki maıfdeler ttünlük nüfus başımı 

Bu küçük iç denizlere girebil -
mek için en önce, bunlara na.kim 
olan burun ve sahillerin e:le ge
zirilmesi lazımdır. Yoksa, bura -
lara sokulacak olan Japon donan 
ması, kendini tehlikede görecek
tir. Binaenaleyh bu boğazlar tu
tulmalı, sonra tayyare üsleri ile 
teçhiz edilmeli ve girecek olan 
donanma, karada tislendirilmiş 
hava kuvvetlerinin himayesine 
verildikten sonra Felemenk Hın
distarunın iç denizlerine sokul -
malıdır. 

Öyle anlaşılıyor !ki, Japonlar, 
bütün bu adalar dünyasının içıne 
kadar sokulup lazım olan nokta
lan ardı sıra zaptetmek ve son -
ra da, bir takım hava meydan -
lan ile teçhiz etmek için, her şey 
den önce etraflı bir plan hazırla
mışlar, bun, n başka da, hava, 
kara ve deniz kuvvetlermi gayet 
hareketli birliklere göre tensik 
etmişlerdir. Ada fütuhatını ya -
pan, bu birliklerdir. Verilen ba
zı malfuna ttan, mesela, anlaşılı -
yor ki, bu birliklere dahil bulu -
nan uçak gemileri, ana filonun 
gemileri gibi büyük, kıymetli ve 
biri batacak olursa muazzam za
rarlar verecek tekneler değildir. 
Bunlar, deniz tayyarelerini mın
cımkla atıp sonra vinçle yuka -
rıya alan hususi yapıda, hafif 
teknelerdir. 

Yani, Japonya, ne istediğmi bi 
lerek, buna göre hazırlanmışttr. 

Japonya, Felemenk Hindista -
nmın iç denizlerine hakim olduk 
tan sonra ancak, A vustralyaya 
doğru hep ayni şekilde sat·kacak 
ve bu suretle Amerika ile Hint 
denizi arasındaki yollan kesecek
tir. Felemenk Hindistanına karşı 
yapılan taarruzun şimdilik ma -
nası, bu olsa gerekıtir. ... ',,. 

Simdi, işin manası ve tekniği 
budur amma, miktarı ve 

hacmi bu değildir. Çünkü karşı 
taraf, ne kadar hazırlıksız olsa, 
müdafaa vasıtalarını tedarik et -
melde, kabiliyetsiz ve takatsiz 
değildir. Mesela daha bugünden, 
büyük bir Japon gemi kafilesini 
Makasar boğazında yani Borneo 
ile Selebes arasında yakalıyarak 
hırpalamıya muvaffak olmuştur. 
Çünkü artık Japnolar, kendi üs -
!erinden uzaklaşarak hasım.lan 
nm üslerine yaklaşmış bulun -
maktadır. 
Eğer bu adalar dünyasında 

da, tıpkı Sirenaika çölünde İngi
lizlerle mihvercilerin Halfaya ıle 
Bingazi arasında biribirlerinin 
kalesine sıra ile şut çekmeleri gi
bi bir rakkas oyunu başlars--ı, Pa
sifik'in bu cephesinde de bir oya
lıyıcı ölü-cephe teessüs etmiş de
mektir. 

İşte bu sebeple, Japonların Sin 
gapur geçidini zorlamaları, belki 
daha zor fakat daha müsbet bir 
harekettir. 

Görülüyor ki, Japonya, Pasifik 
te, iki istikamette taarruzdadır. 
Buna mukabil, Çinde, müdafaa -
dadır. Binnanyada ise, çok daha 
büyük bir ölçüde, taarruzda ol
ması lazımdır. 

Zira: 
Çin, Uzak Doğu harbinin ana 

cephesidir. Müttefikler, gerek A
vustralya istikametinde, gerek 
Singapurda daima müdafaada ka 
lacaklar ve taarruzu, Çinden ya
pacaklardır. 

Almanya, ada devleti İn~ilte -
reyi nasıl Avrupa karahrmdan 
dışarı attı ise, ada devleti Japon
ya da. daima. Asya karasından 

ve ıs ya-;ınıf;ın vukarr olun da fik- Beklenmekte olan 
ren ve vücutlarivle caiıa:.nlara gö
rt>d:r Günlük 375 gn:n ekmel.:ten 
başka: 

1 - Haşlanmış 1 ~O gram pa
tates. 25 gram pirinç larıaSt, 20 
grıım kuru fasulye. 27 gram ku
ru üzüm. 25 gram hrıdık içi v~ 
bir elma. 

2 - 150 gram patates, 50 ~am 
bakla veya bezelye ezmesi, 35 

p o K E R 
ER Traş Bıçakları' 

GelmiştİI\ 

Avustralya teslim olmadığına 
ve olımyacağına göre, Japonların 
ergeç Birmanya ve Çin cephele
rı ne dönmeleri lazımgelecektir. 
Ancak, Almanya, A vrupadaki a
dalar denizini bir tek Girit adası 
ile kilitliyerek Rusyaya döndüğü gram kuru incir. 25 gram Antep DİKKAT: P OKER TRAŞ BIÇAKLARI perakende ola-

fıstığı ve bir portakal. 
3 - 75 gramlık mısn· unu çor- r:ak bu··ıun·· Tu""rk·ıyedo 5 KURUŞTAN halde, Japonya için, iş, bu kadar 

kolay değildir. Binlerce adayı ele 
geçirmek lazımdır. Aksi takdirde, 
nasıl kendisı seke-seke aşağılara 
uzandı ise, diğerleri de, ayni oyu 
nu kendine karşı tekrarlıyacak -
lardır. 

bası, 30 gram mercimek ezmesi. 1 Fazla satılmtyacaktır. 

32 gram pirinç lapası, 27 gram '••••••••--••••••••••••••••••••kuru üzüm. on beş gram iç ceviz 

ve4i~ ı;:;~~:·patates. 20 gram Belediye Tekaüt Sandığından: 
kuru fasulye, 35 gram kuru inek, B 1 d• d M Al 5 hh 1 • " 

İşte bu sebeplerden dolayı Pa
sifik harbini, şimdilik uzaktan 
seyretmek, daha doğrudur • 

25 gram iç fmdık ve 50 gram yaş e e ıye en aaş an 1 at ve çtımaı 
meyve M 

5 - 1s gram nohuttan yapılan uaven et VekCiletine Mensup M ütekait, 
leblebi, 150 gram ha~lanmış yer D ' 
eıması, 45 gram mercimek çorba ul ve Yetimlerin Nazarı Dikkatine: 

(1) M uharrlr bu aatırla rw yazıı rken 

Amerikan l<ıtalarf 1 rlandaya lndtrll· 
mlş bulunuyordu. - TAN. 

Beyoğlu 3 üncü Sulh hukuk hakim
liğinden - 42-519: Beyoğlu Vakıflar 
müdürlüğü tarafından Beyoğlu Kamer 
Hatun mahallesinde Nevzizade soka
ğında 22 No. da mukim Davit Odoni 
aleyhine açılan tahliye davasında da
va edilene ilAnan yapllan tebligata 
rağmen mahkemeye gelmediginden 
mübrez ve mucire ait kira mukavele
sindeki akdi mukavelede bulunmadı
ğına dair yemin etmek üzere gelmesi 
için yemin davetiyesine tebliğine ka
rar verilmiş ve muhakeme günü olan 
10-2-42 saat 11.30 da mahkemede 
bizzat hazrr bulunması yemin daveti
yesi makamına kaim olmak üzer~ 15 
gün müddetle ilan olunur. 

SiNGER 
KONTÖR 

Askerlik hayatının bütün tezahüratm
da kullanılan bu lüzumlu Alet, Spor
cular, makinistler, mühendisler, fabri-

kalar tarafindan da kullanılır. 

No. 64 Çift ibreli 55 Lira 
MEVCUT MİK.DARI AZDIR. 

SINGER SAAT 
MAGAZASI 

İstanbul Eminönü Cad. No. 1 

halinde ve 15 gram bal ~ .... 
9 u beş listede gramajlan ayni o-

lan .veya birbirine yakın olan 
maddelerin yerleri değişrin1erek on:ı 
göre yemek listesi tadil de oluna
bilir. Sekerli ve yağlı maddeler
den !stenilen di~"'" cinsleri de kul 
lanmak mümkündür 

Esas dava, vücudiln flıtiyacı olan 
nişastalı, azotlu. fosforla. yağlı ve 
şekerli ansurlan ihtiva eden bir cı
da ttıahhltunu vücude Yı!rebilmektir. 
Bu suretle günde iki ekmekle ancak 
beslenebilen kimseler y:ınm ekmek 
ve yukarıdaki beş cetvelden seçf'ce
ği her hangi bir listeyi tatbik !'ite
rek vücutlanm normal bir ıekildı: 
besliyebilirler. 

Bu cetvellere tuz konulmamıştır. 
Tuzu se9enıer istedikleri kadar kul
lanabilirler. Taze sebzelerin de ~ula 
işinde mühim r olü vardır. Yazm ku
rusu yerine yaş sebzeler kullanılır. 

YENİ NEŞRiYAT: 

DUSUNCELF.'R - Matematik liifretm•nl 
F•thl Yücel tarafından bilyilk mütefekkir 
"P~ı.k:~ı .•. ın "Di!~Uncclcr, i tercüme Ye ne1 .. redılmııtır. 

• 
RA DYO - 'BafTekllet matbuat umıım mü 

d!lrlDf\I tarafuu!;ıın h~r ay Çthrrlrr ve r.ı .,;. 
yac!e radvo teknifinden .,.. radyo ne)riyatın
dan bahıeder. 2 nci uyı•ı r;ıltmııtır. 

• 
tn.ın:r - M ittt· kt!ltilr derttialdlr. Yetti -

nenin 1 bıd wayıaı Ankarada ne;redllmi1th. 

iP . Dr. IHSAN SAMİ 4111 

1 
TiFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için tesiri kat'l, mu
afiyeti pek emin taze aşıdn-. Her 
eczanede bulunUl". Kutusu 45 

' • lru.ruştur. - , 

KAYIP - Eminönü nüfus memur
luğundan aldığım içinde askeri kayıt
U nüfus cüzdan.mu zayi ettim. Yeni
sini çıkarıyorum. Eskisinin hükmü 
yoktur. Balat .Ayaıı caddesi 122 N o. 

Tahir o~lu Bekir 

KAYIP - Elektrik idaresi Beyazıt 
~besinden alınış olduğum 8394 numa 
ralı hüviyet varakanu kaybettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü ;yoktur. 

Mehmet Engin 

Münakasa Tehiri 
Adana Belediyesi Reisliğinden: 

13,1.942 tarihinde ihale edileceği ilfın edilm!ş olan Adana ı,ıehrt i çme 
su tesisatına muktazi beş adet dalma tulumba hakkmdakı şartnamede 
görülen lüzum üzerine bazı tadilat icra edilmiş ve muhammen bedeli 
(27500) liraya ve muvakkat teminatı (2062,5) liraya iblağ edilmiştir. 

Bu münasebetle ihale tarihinin 13.2.942 tarihine müsadif Cuma gü
nü saat on beşe tehir edilmiş olduğu ve muaddel ~artname ile muka
vele projesinin Ankarada Belediyeler İmar Hey'eti Fen Şefliğinden ve 
Adanada Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden 125 lrunı$ mukabilinde te-
darik edilebileceği ilin olunur, (11547) ---- ---

Devlet .Demiryolları ve limanları işletme idaresi ilanları 
' Muhammen bedeli (57.600) lira o lan muhtelif çinko levha 10-3-1942 
Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasmda 
toplanan merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek isteyenlerin (4.130 ) liralık }l'lUVakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lAzım.dır. 

Şartnameler parasız olarak Ank arada malzeme dairesinden, Haydar-
pasada tesellüm '\18 se..U.: ~cfliğinden 1.ernin. olunur. _ ,(637) 

Elyevm belediyelerden tekaüt, dul ve yetim maaşı ahnakta olan ta
ba bet ve şuabatı san'atleri mensupla rıntn bu maaşları 4085 sayılı kanu-. 
nun muvakkat 3 üncü maddesi mucibince 1 Haziran 1942 tarihinden fü.., 
baren Ankarada "Belediyeler Tekaüt Sandığı., taraimdan tediye edilmi
ye başlanacaktır. Mezkur tarihten it ibaren her hangi bir teahhura mey .. 
dan verilmeden maaşların eshabma ödenebilmesi için bu kabil maas a
lanların aşağıda zikrolunan hususatr ehemmiyetle nazarı dikkate almaları 
laznncıtr. • 

1 - Bu kabil rnaas sabipkr! 15 Şubat 942 tarihine kadar. 
A - Maaş alıriakta bulundukl an belediyelere müracaatla alacak-' 

lan yoklama ilmühaberlerini "usulen tasdik ettirerek,, ' 
B - Maaş resmt senetlerini, 
C - Nüfus hüviyet cüzdanı sureilerini, "Nü!us idaresinden tasdikli 

olacak,. 1 
D - 6 X 4 eb'admda üı;er fo togra.fiarmı "10 yaşından küçük ço

cuklar için lüzum yoktur.,. 
E - Maaşlarını nerelerden almak istediklerini bildiren sandık 

müdürlüğüne hitaben yazılmış bir is ti dayı "bu istidalarda sarih adresler 
bulunacaktır.,, Sandığa gönderilmek üzere maaş aldıklan belediyelen 
tevdi etmeli veya taahhütlü bir mektupla "Ankarada Belediyeler Banka·. 
smda Belediyeler Tekaüt Sandığı Müdürlüğü,, adresine göndermelidirler. 

2 - Bu mütekait, yetim ve dulların Mart ayında son üç aylık maı:ış· 
larını da Belediyelerden aldıktan sonra "Sandığın yeni cüzdanlariylc de
ğiştirilmek üzere,. ellerindeki maaş cüzdanlartru Sandığmuza gönderil· 
mek üzere belediyelere bırakmaları şarttır. 

Yukarıda zikrolunan husueata riayet etmlyenlerin maaş tediyelerin· 
den vukua gelebilecek gecikmelerden dolayı Sandık hiçbir mesuliyet ka• 
bul etmez. (492) (667) 

C·iNCiENE ASKI . 
-

1 - Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin Polııthane<le 
yaptrracağı kapan inşaatı işi 9.1.942 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale 
olunmadığından bu kere pazarlıltla c ksiltmeye konmuştur. 

2 - Kesi! bedeli 17231.25 lira, % 7,5 muvakkat teminatı 1292.34 
liradır. 

3 - Pazarlık 10.Il.942 Salı günü saat 9,30 da İstanbulda Kabataşta 
Levazım binasında merkez mübayaa komisyonunda yaptlacakttr. 

4 - Şart.name İstanbulda levazım şubesi veznesinden ve İmıir, An ... 
kara başmüdürlüklerinden 86 kuruşa alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gü
venme parası ve aranılan kanunJ ve saikle birlikte mezkü.r komisyona 
müracaatları. (643) 

İstanbul Defterdarhğından 
• MuJ'ıam-

men Temi• 
Dosya No. Nevi bedel nat 

52301/957 

52301/2456 

3-1027 

Fatih Eski Dülgerzade yeni Kirmastl mahal
lesinin Çamaşırcı ve Büyük Karaman sokağtn
da 1015 ada 10 parsel eski 2 yeni 16/1 ve 26 
sayılı 30 metre murabbaı arsanm 10/120 hissesi 
Fatihte Sofular mahallesinin Binaemini soka
ğında 1059 ada 5 parsel eski ve yeni 19 kapı 
ve 19 No. taj 100 metre murabbaJ arsanın 112 
hissesi. 
Beyoğlu Pangaltı mahallesinin Selbasr sokağın
da 639 ada 2 parsel eski 22 yeni 34 sayıl! ahşap 

2 

500 31,50 

900 67.50 evin tamamı. 
52151-385 Heybeliadada eski Bayır yent Bahriye bayırı 

ve Çamlık çtkmazı sok:ı ğında 37 ada 5 parsel 
28 kapı No. lu 165 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 96. 60 7.50 
Kabataş vapur iskelesi y anmdaki havuzun üç 51332-2 
sent!lik jcan 600 41'> 

Yukarda yazılı gayrimenkuller ı 1-2- 942 Çarşamba günü saat 15 te 
Milli Emlak müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ayrı ayrt ve açıl< 
arttırma ile satılacak ve kiraya verilecektir. Fazla izahat için Milli Em
Hik 4 cü kalemine müracaat. (715) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundar 

Görülen lüzum üzerine komisyonun 14.1.942 tarih ve 142 sayılı i
l.Anı şu şekilde tavzih edilmiştir. 

750 gramllk adedine 12,50 kuruş narh tayin edilı-n.iş bulunan ekmeğill 
riltubet derecesi azamı % 40 olııbileceğinden hilafına hareket edenle.ı 
:hak km da takibat yapılacağı. ehemmiyetle ilan olunur. • _ _ _ _ (885J 


