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5 IC U R U Ş 
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

N Vaşington ve 
Moskovada 
Kararlaşan 
Esas: Harp 

f Karne ;ıe Ekmek Tevziine 
Bu Ar icinde basfanacak 

n 

Bir Harptir 
Müttefiklerin vardıkları kararlara 
göre bu harp A vrupada başlamış
tır ~e Avrupada bitecektir. Bu
:ı:ıun için de Sovyetleri kuvvetlen
dirmek ve Alman ordularını mağ
lOp edecek derecede teçhiz etmek 
Ihımdır. Bundan başka İngiltere
:nin Avrupaya asker çıkarabilecek 
derecede kuvvetlenmesi ve Libya 
werinin bir Akdeniz zaferi ile 
tamamlanması için her şey yapı

lacaktır. 

Bedenen Çalışanlara, T esbit Edilen Normal 
Miktardan 150 Gram Fazla Ekmek Verilecek ı 

Ankan, 2 (TAN) - İaşe müsteşarı ile İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Konya valilerinden müteşekkil komisyon, bayramdan 
evvel yaptığı toplantıda ekmek karnelerinin tevzii ve halka ve· 
rilecek ekmek mikan etrafında nihai kararını vermiştir. Hfilen, 
bu kararın tatbiki ile ilgili hazırlıklar yapılmaktadır. 

arabacı, şoför, fınncı, seyyar satıcı, vatman, biletçi, nalbant 

gram daha fazla olacaktıT. Kame usulüniin İkincikanunun or
talarına doğru tatbik edilmesi çok muhtemeldir. 

Hastalarla küçük çocuklara verilecek francala, mutlaka '\ıh. 
hat müdiirlerinden alınacak raporlara bağlı kalacaktır. Aynca 
evlere balık, ciğer ve saire kızartmak için verilecek unların d& 
karneye tabi tutulması işi tetkik edilmektedir. Bundan sonra 
börekçilerle tatlıcılar ve pastacılara, normal ziraat mevsimleri 
girinciye kadar un verilmemesi ciheti de düşünülmektedir 

M. Zekeriya SERTEL 1 Öğrendiğime göre, işçi, rençber, hammal, lostromo, garson, 

Geçen hafta üzerinde du. ve marangoz gibi bedeni işlerde çnlışanlara nüfus başına ve-
~. Sonu; Sa: 2; Sü: 4 

rul.mag-a deg-er iki mühim rilecelt olan ekmek miktan tesbit edilen normal miktardan 150 __________ .. a.:-._.n ______ _ 
__________________ .. _____________ ..... ___________ _ 

hadise oldu: Biri İngiliz Başve. 
kili Mister Churchill'ın Vaşing
tonu ziyareti üzerine orada Mıs. 
ter Roosevelt'in reisliği altında 
toplanan harp konferansının ver. 
diği kararlar, diğeri de İngiliz 
Hariciye Nazrıı Mister Eden'ın 
Moskovada Sovyet hükumeti ile 
)'aptığı konuşmalar. 

Ayni günlere raslıyan b\1 ko
ııuşmaların hedefi, müşterek bir 
harp püuıı hazırlamak, dôrt dev
letin bütün kaynaklarını ayni he 
defe göre organize etmek ve 
harpten sonra dünyaya verilecek 
§ekil üzerinde anlaşmak. 

Lonclra, Vaşington ve Mosko -
\'adan verilen haberlere gore müt 
tefikler büti.ın bu meselelerde 
tarn bir anlaşmaya varmışlardır. 

Pasifik'te 
İşbirliğinin 
Esasları 

lngiltere İle Anıerika 
Bir Anlaşrrıa Yaptılar 

--o-

Wavell Uzak Şarkta 
Müttefik Kuvvetlere 
Kumanda Edecek Anlaştıkları ana prensip şudur: 

liarp hır harptir. Yiı.ni düşman 
bir düşmandır, ve bu müşterek 
düşmana karşı yapılan harp de 
birdir. Pasifik harbi İngıltere, 
Arnerika ve Japonya için ne de. 
rece mühimse Sovyetıer için de 
ö derece önemlidir. Keza, Şark 
cephesindeki harp Sovyetler için 
ne derece hayati bir ehemmiyeti 
haizse diğer müttefikler için de 

1 O d ' ühim" • d" Birmanyanın müdafaasında kullanılacak olan İn&"iliz tankları Rangon limanında k1lraya çıkan ıyor erece m ır. 

re;~t~~;:~ ~üşf:r~~ib:;n~!;; Gel!en yıl ll!inde Norveçe Karşı l {'. 
Planı yapmışlardır. Bu _pıanı.n 3 3 ı • • 
ı:ferrüatı hakkında benuz hıç lk·ı Tarafın Yapllan ngdız 
hır ifşaatta bulunulmamıştır. H•+ı Şark 
i'ak.at salahiyettar kaynakların ı er T ı 
\'erdiği mallımata göre, Vaşıng- Tayyare Kayıbı aarruz arı 
ton ve Moskova konferansların.. c he S ·, ft de 
da §U meseleler konuşulmuştur; e p 

• • Londraya Göre Mih- --
1 _Bu harp Avrupada baş. 4093 B ı· M k 4 ••Al 

lamıştır ve Avrupada bite- Ver 1 er ine OS OVa, • CU man 
~t~~ ~:~a~h=ğ~~~r:t~ Göre lngilizler 3834 Ordusunun Mağlup 
inesi lazımdır. Müttefikler Alman b Ed ld . B"ld .. 
)'a ile ancak Sovyet cephesinde Tayyare Kay etmiştir i iğim 1 ırıyor 
harbedebilirler. Bu iti~arla her Londra 2 {A.A.) - Mihver dev 
§eyden evvel Sovyetlen kuvvet- letlerinin 1941 senesi zarfında MERKEZDE BiRÇOK 
lend~E'._k, ve Alınan orduları. garbi Avrupa ile Orta Şarktaki 
~ maglup ~decek derecede teç. hava zayiatı 4093 tayyaredir. CEHIR ZAPTEDILDI 
~ etmek lazım~ır. Ve ~~n In- İngilizlerin zayiatı 2189 tayya • Y 
~~tere ~e Am~rika~tfe~üy~p~- reye baliğ olmuştur. Harbin baş- Londra 2 (A.A.) - "B. B. C.,, 
ıne ragmen, ovy . . • langıcındanberi muharebenin bu Stokholm'dan bu sabah gelen ha 

lan yardımı kesmemışler, aksıne ik" ah d ih ·1 ·ı . 
olarak arttırmışlardır. Bu yar - 89ı3~ tasın a t: _verc~~[e; :-1 berlere gör~ Hitler b.~zzat ku
dıın daha da genişletilecek ve İ 'lizaly~are . trı3p95e1 tı m.ş ır. mandayı elıne almak uzı::re tay-
Alman A d fes al ngı erın zayıa ı ayyare- yare ile Moskova cephesme gıt. 
n. yaya vrupa a ne - dir . . 
clınlmıyacaktır · . mıştır. 

A d h • b. bitirebilmek i- Bu rakamlar Rusyadaki ha~bı Alman 'ıf'e.Bmi tebliği, 
. vrupa ~ ~~ 1 

. hesaba katmamaktadır. Sovyet -
çın bir de Ingılızlerın karaya as. ler tarafından verilen ve 5 bin Bertin, 2 (A.A.) - Alman or-
ker çıkarabi!ecek derecede kuv. Alman tayyaresinin tahrip edil- dulan umumi kararg8.hı tebliğ 
\'etlenınesi laz~dır. Bu maksat- miş olduğunu bildiren malfunata ediyor: 
la İngiltereye ıcap ede~ ask~r, nazaran mihvercilerin uğramış Düşman, şarkta bir çok nokta
tayyare ve malzeme 'venlecektır. olduklan zayiat yekunu 13 bin !arda taarruzlarına devam etmiş 
tlgiltere Avrupaya askur çıka.. tayyareden fazla bir miktara ba- tir. Düşmanın açmış olduğu g7 I 
l'ıncıya kadar da Almanyaya hli: 1:ğ olmaktadır. diklerden bazıları tıkanmı.ş, hır 

Daha Geniş Ölçüde 
Bazı Hareketlerin 
Başlangıcı Olarak 

Tefsir Ediliyor 

Büyük Okyanustaki müttefik do
nanmasının başkumandanlığına 
getirileceği söylenen Amerikan 

Amirali King 

Londra 2 (A.A.) - Amirallik Londra 2, <A.A.) - "Star,. 
dairesinin tebliği: Amiral Ha. gazetesinin Vaşingtondaki husu
miltonun kumandası altındaki si muhabiri, General Wavell'ın 
hafü kuvvetler günlerce devam Uzak Şarktaki müttefik kuvvet. 
eden Lofoten adası harekatından lerin başkumandanlığına t.ayini 
bugün dönmüştür. Bu harekiwt İngiliz - Amerikan stratejik ko
Norveçin şimal sahillerinde ordu ordinasyon planında derpiş edil
ve hava kuvvetleriyle işbirliği diğini temin etmektedir. Biiyük 
halinde yapılmıştır. Okyanustaki müttefik donan -

Gemilede Norveç ve Polonya maların başkumandanlığına Ame 
kıtaları bulunuyordu. Bu kuv - rikan bahriyesinden Amiral Kıng 
vetler limanlardan birini ia~e ve in getirileceği söylenmektedir. 

l:lfJ'" Sonu; Sa: 2; Sü: 1 i:l!f' Sonu: Sa: 2: Sil: 5 
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LUIGI PIRANDELLO 

GÜNEŞ ve GÖLGE 
Türkçeye Çeviren: Şemsettin Taliı 

Fiyatı 50 - REMZi KIT APEV/ 

PASifiK HARBi 

Japonlar 
Manila'yı 
• • 

AFRiKA CEPHESi 

lş9al Ettı 

İngilizler 
Bardia'yı 
Geri Aldı 

l 

Amerikalılar ~~örf ezin J Bu Şehirde Bulunan 
Kadar lngiliz 
de Kurtarıldı 

Diğer Noktalarmda 1000 
Sağlam Tutunuyor 

BIRMANYA'YA ÇIN 
KITALARI GELDi 

fi'/LIPINLER'DE: 

Vaşington 2 (A.A.) - Harbiye 
Nazırlığının mahalli saatle 9,30 
da neşrettiğı bir tebliğde şöyle 
denilmektedir: 
J~pon kıtalanna mensup ileri 

kuvvetler Sonkanunda, l\ı1anila 
saatıyle 15 te Manıla'ya girmiş
lerdir. 

Bu kıtalar, zabıta vazifesi gör
meğe ve asayişi muhafazaya kafi 
gelecek miktardadır. Bütün A
merikan ve Filipin kıtalan, gün
lerdenberi şehirden çekilmiş ve 
bütün müdafaa tesislerı kısmen 
başka yere nakledilmiş ve kıs. 
men tabrıp olunmuş bulunmak
tadır. Yaralı bir hayli Amerık:m 
ve Filipin askerı, 31 İlkkimunda 
Manila'dan tahliye edilmıştir. 

Manila yakinindekı durum, A
merikan ve Filipin kıtalan tara

Esiri 

MALTA BOYUNA 
BOMBALANIYOR 

fından işgal edilmekte buıunan lngiliz harp kabinesicln Orta 
l:lfj" Sonu; Sa: 2; Sü: 4 Şarktaki mümessili M. Littelton 

1 Kahire 2 (A.A.) - Orta Şark f K f A M E R K A N İngiliz umumi karargihınm teb-

ADASl NA HÜCUM 
liği: Cenubi Afrika kıtalan, ta. 
arruzlarına şiddetle devam ede

" . _ . rek, İngiliz tanklan ve topçusu 
Toky?• 2 (A.~.ı. - • :ı\~bl~g.,. yardımiyle Bardia'yı almışlar ve 

Japon fılosu Pasüikte kam J~nns şehirde mahpus bulunan 1000 
ton ve Palmyra ada~~mna l'B~- den fazla İngıliz harp esirini bu 
tı taarruzlarını yenıl~mlş, bır suretle kurtarmışlardır. Esir a• 
~akım hangar lan, telsız telgı af lman düşman sayısı henüz bifuı. 
ıstasyo~larıru ~erd.~ bul~nan ta.Y- memekle beraber kayıplanmtzm 
y:ırelerı ve saıreyı tahrıp etmış- hafif olduğu söylenmektedir. 
tır. Hava kuvvetlerimiz, harekatın 

ltalyada Kömür 
Sıkıntısı Arttı 

Ankara, 2 (Radyo Gazetesi) - Vi
chy'nin Romadan aldığı bir habere 
göre Italya maar:f nezareti, mekteple
rin kömür vaziyetinden dolayı 7 Son 
kanun yerine 19 Son kanunda açılaca
ğını ilan etmiştir. 

devamı müddetince yaptıkları sı· 
kı işbirliği ve şiddetli hücumlar
la bu neticenin sürat ve katiyet. 
le elde edilmesine maddeten yar 
dımda bulunmuşlardır. 

Jtalyan resmi tebliği 
Roma, 2 (A.A.' - İtalyan teblifi: 

Aıedabya cephesinde kayda fll)'aD biç 
1:1fr Sonu; Sa: 2; SU: 7 

Yeni Yda Yeni Kararlarla Girmeliyiz 

REF 1 K 
HALiD 
KARAY 

Birbiri arkasına bayramlar - üç bayram .. 
güzel güzel, barış ve güven içinde, dert .. 

;iz belasız geçti. Yeni yıla da, yine öylece, bur
numuz kanamadan, kimse bize. ağzının üstünde 
burnun var demeden. tatlı tatlı, mevsime yakı .. 
şan ve ekine gürlük verecek olan karlı günlerle 

gırdık. Bu. kıymeti azımsanamıyacak bir nimet, şu z~da ber 
milletin kaşığında çıkamıyacak bir kısmettir. Fakat şimdi, önü. 
müzde yeni yıl ve bayramlara rastlamıyan uzun aylar duru. 
yor. Kendimızi toparlamak, yaşayışımızda harp durumuna uy. 
gun bir değişiklik yapın Ct, kesin kararlar almak, enerjik bir 
yol tutmak lazım. Yalnız ferdler değil, idare makinemiz de ayn 
bir düzenle, tutumlulukla işe atılmak, başka türlü bir gayretle 
davranmak, çabalamak zorundadır. 

Şu fikirdeyım kı hepımız yarım kararlardan vazgeçerek, a.. 

•a hücumlarını arttırarak sanayı J nıar d • .... akam! takımı da büsbütün ortadan kaı-ı • d. B K d c·dd tı· 
lnerkezler~, .~:mm' .. tayya- Alma ın ver ıgı r aı dırılmıştır .. H~va k~vvetlerı, düş Prof. Fatın, 25 Sene ır u a ar 41?1 e 1 \ 
l'e ve denız uslerını, munakale Berlin 2 (A.A.) - "D.N.B.,, manm gerılermde hıssolunur tah l .., .. ··ı d•""• • s·· ı·· 
lllerkezlerini tahribe çalışac~tır. ajansının salahiyetli bir kaynak. l:lfj'" Sonu: Sa: 2: SU: 8 Soguk Goru me ıgını oy uyor 

vunma ve oyalama usullerinı bırakarak tam bir ırade gösterme. 
liyiz. Küçük ışlerin, büyük meseleler hakkında daha derli toplu, 
kolay anlaşılır bir fikir vermeğe yaradığını bfldığım içın ufak
tan bır ôrnek alacağım; Patates birdenbıre pahalandı, pirine de 
elıni eteğını çeker gibi oldu. Sebebı nedir? Belkı de pek çok
tur; benım bildiğim bir tanesını söyliyec~ğim: Camekanlar ye-

r 
l' 
1 

~itekim bu konferans~ bıter tan haber aldığına göre, Alman -
bitmez İngiliz tayyarelen Alman silihlı kuvvetleri. 1 Sonkanun 7.t ·· /1 
)a üzerindeki hücumlarını arttır-
Jnı§lardır. ,,_ ,,_ 

l:ifj'" Sonu; Sa: 2~ Sil: 1 

2 - Afrika harbi, Avrupa INGILIZLER 
harbinin bir parçasıdır. ım 

hassa Mısır ve Süveyş'in müda. l 
faası İmparatorluk yollarının el. 
de bulunması zaruridir. Libyada 3 Mihver o enizaltı 
kazanılan muvaffakıyeti sonuna 
kadar götürmek ıazımdır. A~an Gemisini Batardı l 
)anın Akdenizde başlamak .. ~~ 
te bulunduğu anlaşılan buyük İskenderiye, 2 (A.A.) - Neıredl
taarruzu akim bırakmak için şım len hususi bir deniz tebliğinde dent-

lıd L "bya Uyor ki: Libya ordumuzun ileri ha-
diden tedbir alı~a ır._ 1 reketi esnasında dü1'man denizden la-
2aferlni bir Akde~ız z~enyle ~a. şe ve levazun imkAnımızı gilçleştir
lnamlamak için hıç bır fedakar- mek için bilhassa gayret sarfeder gl5-
hktan çekinilmiyecektir. Bu me- rünilyordu. Buna katlyen muvaffak 
Bele bilhassa Moskova konferan. olamamıştır. Buna mukabil taarruza 
11. d ehemmiyetle incelenmiş. ~eçen kuvvetlerimiz birçok tahribat 
.A~m~ anın Akdenize ve Orta yapmışlardır. B~r İtalyan denizaltısı 
~ ~ k · in ~debileceği batırılmış, keza ıkl Alman denizaltısı 
yarka ~e.. .1ç- rul batırılarak esirler almmtştır. Bu mu-
)ollar go-.o • \•affakryeUi harekAtı yapan kuvvet-
Jnuş, ve ~ ler arasında Femdal, Kipllng, Hasty 

ve Hotapur gemilerimiz vardı, Şehrin karlsr albnda bir manzarası 

niden pasta ile dolu ... Daha küçük boyda. daha koyu ve t'iiphe 
verici renkte, daha yüksek fıyatta pastalarla! Bunlar, irmik, 
kalyata, patates ve pirinç unundan yapılıyormuş Irmık ile katya
ta undur; patates ve pirinç ise çok lüzumlu, hele lstanbullıular 

' içın un kadar değerli ve besleyicı bir maddedır: plivla patates 
sofralarımızın demirbaş katığıdır. Her sınıftan lstanbul hal. 
k; plavla patates yemeğıne kaşık atmaktan hoşlanır; ~unları 
yediğı zaman doıyduğunu, eksiğı kalmadığın& o kadar hısseder 
ki masadan koca bir "çok şükur, elhamdülıllAh!,, ı bastırarak 
kalkmak ihtiyacını duyar. Pastaların ınsana bu 'hatndu sena 
fikrıni o kuvvetle vermesine imkan y~ktur. 

"Besin maddelerinden hiç bırıyle pastş ve. çeşıtleri yapı. 
1.ımaz şeklındeki bır karardır ki şu kaçamaklı vaziyeti k~ 
kunde'~ kesıp atar; duzenbozanlığı. kafatutarhğı temelınden ön
liyebilir. "Çeşmıçerez,'.. d~n, .. l~~sten ve süsten art~ ~ar .ıu~v:
\'etimizle kaçmalıyız. Turlu turlu. yaldızlı boyalı. be~~li manılı. 
kağıtlara sarılmış karamelalar dahı hem fiyatları .~ukseltmek. 
hem fazla kağıt sarfına yol açmak bakımından ı~zumsuzdur, 
zararlıdır, gösterışın, gozboyacılığn. camekan şatafatmın sırıf:
tığını, dükkan önlerinde mecmua bOlluğıyle ~ıçek dem.etlerı
nin bile can sıkcığını çoğumuz anlamaktayız. uzulm_od:teyız. Sa
deleşmek. yalnız lüzumluyu yapmak ve lu;ıumlu· oJanı vem~k. 
dünya durumuna ve memleket ekonoD1:15ıne ~ykır~. fız~ hıu·ca
malard.an, saçıttan w sav~l~tan _çd~ek .bugwı. m.ilil oııu
ra uyan ve onu belirten btr enşgenhğe yübeU~ dt-mektır .. 
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GULEn GöZLEA ffiil\i_Joehi 
Roman 

Kara Kış 
Devam Ediyor 

Ekmeğin Karne ile 
T evziine Başlanıyor 

Boğazda iki 
Mavna Battı 

No. 43 
- Banu baıtamn doktora teklif e

dboor. Bütün meauliyeti bana bU'akı
ms.. Haydi .. Saliha hanım .• Yanm ııa
at için .. Hem hasta bu&iin iyidir 

Saliha müteredd t: · 
- Mtlaaade l!din1%, nrar etme)'fn .. 

Gelemiyecetim. O iyileısin, ıize vaa
ded170nmı .• Yarım saat için dejil, i
ki saat... Uc saat.. t&tediiiııiz kadar 
beni otomoblllnis De dolaştınrafnl%. 

- Sizi muhakkak sötilreceiim, 10k 
• beaimle ıelmettta ceklni7or mu-
IRUlU ... 

Salihamn kohından tatta! 
- Rica ederim, kabul ediniz! 
SaUJaa. mütereddit adımlarla ilern-

;vor: 
- Habel' ,,..em bari! 
UM Cenap neşeli: 
- Bakımııı Sııavi bq orada, ona 

aöyleris. 
Klmman ile Smrri yan yaı:ıa, hasır 

taamı.ıere ohlnnq kon\1111'1orlarıh 
Genç çocak, doktoru s<sriiııce aya~ 
lralktr: 

- Bon111ftf, doktorl 
t71vi Cenap ya)daıtı: 
- Bomavar delikanlı, lali!aa hanı

mı arabam ile dolqtıracağuıı_. Hava 
almQa ihtiyacı var .• Arıyım, soran ,._ 
hına ~ .. Değil mil 

Sam l8IJflDJ1 gibi: 
- Ya, dedi, peki! Merak eıtme,.miz 

ı871ailD.. 
Uaklaıtrlar _ Suavi, dalsm nazarlar 

ne :rerine otarda. Klımıran güldü •• 
Oöıııleri ı:Danah bir tebeuüme balan
ımt .. arkalarmden bakıyor. 

- Doktor, ebik o1mum Saliha ba
nnm pek 4ilıllnborl 

Saol bll stllDttea stnJrlenmlt gibi 
Kau.ıw IOiak nuadarla baktı, soa
ra J'9dDdeD kalktls 

-Biru~~· 
di Jmtdıaohır ,uJapı. 

Kir:mana. bfld.DHl: 
---~mı~? 
Gene eocalı .., ........ llillf ~ 

--~ ~ tCwe.biç 
~ lilıı1 sldiyorlar. Oıı
leılaıde lllaD8ll bqn penin tllttinde 
korlmnc bir alratle kayıyorlar_ 

8ll9aa rtsstrm tdbmethlde açan 
-.danm tDtab!lmek lçba elini müte
madi,,_ batma slttlrtiyor. 

Genç doktor dlthmecll: 
- Arı.ada tpek1i bir meadD!m ola

cak, dedi. .Alıftriaia. Bqıona bli
lanlmsl. 

- Hacet yok ı .. 
- Bell bıkmak mecbarlJıetln& .... 

ı.c ..... tok rld ederflD alam. 
8alilla arlr;aya aaaoch. Mendili aJ

dl ..... itina etmeden ko7da. !ki 
- ws:vı• adadar sQıA ,......,nto 
aJUDda dlltlmledL 
a.uı. .......... silıiı 
- ıı. pell Baha' çlçeiıferl ~ 

Aladan bakımııı, bembeJU .ciçokk(l~ 
do• • -.... Sahidea ha.bar celmit de 
bılbedm JokL 

1halda ~ bir nıokta •• Ça~ 
calt Mr87or.. 'lııGylyor Sanki caıııa
c:dJa'.. .. Jble ldlcflllyor •• ldlciiltiyor. 

Yazan: MEHMET ABUT 

Kaybotu:vor ••• Arkalannda bıraktıkları 
yüzlerce ev, bir çok hıaanlar •. Binler
ce ağaçlar Yar - Dönüp bakmıyorlar 
bile,. yalımı seçerken siilen köyltile
re, el aalbyao kadınlara. otomobile 
dolru koşan cocaklara. Saliha tebes
süm ediyor... Hatti bann o da on
lan bembeyaııı eli ile Hllmlıyorcbı 

Bir ara aorda: • 
- Dönsek mii' 
Genç adam, acak nanr1ar1a. ys

nındakl kadına baktı ve ılık bir eesle: 
- Sıkıldınız nui' Dedi Suracıkta 

bir kahve içecektik,. Ben her seçişim
de uiranm.. Bakın.. Görüyor musu
nuz:. Uzaklarda ldlçlicük beyaz bir bi
na farkediliyor... Yani bir kulübe 
Gördlintlz mli? Aiaçlar araama gö~ 
miilmilş.. Ne olacak, bir kö1 kahvesi ı. 
Bakmrz şimdi adam akıllı sörUnüvor 
İşte geliyoruz.. Biru daha ~bır .. 
Geldik bile! • ·• 
. Oto,ınobil durdu. Bembeyu ıaçh ih

tiyar bir adam kendilerine doğru ko
şuyor. 

- Buyurunuz pqaml BaYDrDnuz e-
fendim.-

tnvi Cenap neşeli: 
- Bize birer ıekerl1 kahve J&PI 
Sahlıaya döndü: 
- Çok ma tekerH olnııJ 
- Eveti .. 
Genç adam ihtiyara lıalırdıt 
- Aman tekeri ve kabYesi bol ol

amı I .. 
- Peki efendim, nuı1 emrederse

niz .•. BayuranazL 
Demir masalann birinin &tflnde 

durdular ... Ulvi Cenap sordu: 
- Buraya oturalım ıml 
- Nasd isterseniz! 
Sal!ha oturaııktan sonra: 
- Cidden eevimli bir kahve, eledi .• 

Ba kahvenin mevcudi7etlnden bile 
haberim yokta • Ama hiç fçfme ıfnm!
yor doktor, aklım evde .• Merak edi· 
yonun • G~ kalmıyalım,. 

- ~eli gideceilııı. rica ederim _. 
dakika biç bir teY düşünmeyinia.. Ne 
evi, ne hastayı ne de muhitinizi.. Şim
di Jalmz tablbatı seyred'niz.. Bahar 
bavaaınt teneffiis edlnlııı .. Clferlerlnl
sf doldannnız. Leylak kokusuna du-
711yor musumu? Balnnu.. Sağmnzda 
bir kaç aiaç ftl'- hter miıillia? Siae 
kosıua1JD1 •• 

Saliha mesutı 
- Leytlklan leVerhn, eier sabmet 

olmana.._ 
(Ark .. t var) 

h :tf'W·I 
BUGtl'NK'O PROGRAM 

,, .. ProlHID 
7,SS Mll.rik (Pl.) 
7,41 BaNrler 
1.00 Midir (Pi.) 
u,ıo Procram 
U,H Tilrlstller • 
U,41 Haberler 
H,00 Bando 
14,50 TUrlr.Olet-
U,H R17atretlctmlls 

oreltsırau 
ıs.oo Proıınm 
ıs,os Paeıl 
U,40 Dana mtblll 

ı t,09 Xo11uema 
19, U Dana mtldll 
U,H Kıberler 
lt,41 ......... 
U,55 Şarkılar 
20,ıs •adııo nnoest 
20.45 'llltntHtr 
11,00 Zfnat taıntml 
21,45 Dinleırıcl 

istelıtetl 
21,45 Konutına 
tt,00 Orkestra 
22,10 1'a'>e oer 
22,45 Orlı:Hrra 

-
~eş 

Sürecek 
Soğuklar Dört 
Gün Daha 
Şebrlmlıııde clün de muhtelif ramın-

1arda pek fazla kar yağmıştır. Ka
rm y{ikaeklfii ışehir dı!$mda bar.r yer
lerde üç metreyi s~c:miştir. Rasatlı:ın" 
miidllril profesör Fntin, 25 seneden
berf İltanbaJda bu Jrad:tr tfdi!Ptli 'IO

luJdar olmadıimı. ı 929 •e 1938 se
nelerinde de çok kar yafdıiı halde 
totaklarm hu kadar artmamış oMu
ituna bildirmektedir. 

Profetıar Pıtin, bu tene 1nşm biltftn 
Avrupada pek faıııla otd11hna, htıTltt" 
Avnıpada yeni teees&s eden yfjlr.sek 
ta%7ik merkmntn fıızla irtifa almr'I 
olmasından ller: ge1d:ğini ve soiuk
larm dört beş gün daha devam etm"!
si muhtemel olduihınu llive etmekf',.
dir. Sotuklarm fazlı:ı1ığı yilzündE'n dün 
de Yalova yalanda İsmail isminde b!r 
amele donmn!$ olarak bulunmmıtur. 
Bakırköyde Cevizlik sokıığmda ')tu

ran Aziııı tsm!nde biri de ev·ne ridt'r
lreu anlı kayarak dtitımftttür 60 y:ı
~da olan Aziz bu düşme sonunda 
5tmtletll1'. 

I zmirtle kar devam ediyor 
İzmir, 2 (A.A.) - Pazartesi günü 

soitu;van hava, gece yansına doğru 

şiddetini arttırmll} ve bayramın bi
rinci gQnQ yağmurla ge(mlştir. So
fu~ tesiriyle yukan mııhııllelerden 
ırelen set sular! Adeta donmuş, şelA
leler manzarasını J{östermlş ve yağ
mur kara çevrllmi.,tlr, Kar iki gün
\denberl fasılalarla devam etmiş ve 
tıehJr içinde kar görmiye ahsmamrş 

otan halkı ve bilhassa hiç ~örmemlş 
ÇO(!Uklan şaşırtmıştır. Soğuk evvelki 
ıntn sıfırdan apğı dörde kadar ve da
ha yükteklerde daha ziyade idi. Şehri 
çevreliyen dağlar bembenz bir hal
dedtr. Kar •e soğuk devam etmek
tedir. 

Avans 
Emir 

Hakkında 

Gelmedi 
Metm1Tlara bir veya iç ayhlı: maq

lan nlsbetinde avam verileceği ve bu 
hususta alilı:alılara emir verildiği yo
lmı4a but pzete1eriD yaptJir netrfyat 
üıııerlne dün defterd rhktan vaziyeti 
sonluk. V erilea malilmata care. ba 
haıuta hiç bir emir selmlı deilldiı'. 
Buna raimen h&ktımettn tıa,-&t pahah
lıiı kaf119Jftdıı devlet bltçesillden maa, 
ve Bcret alanlara ilç aylık nisbetinde 
bir avans verecef;I yokınd11ki şayia ıs
rarla devam etmektedir Hattl ba a
vanslar verlldflı:ten eonra 111aqlarm 37 
gfuıde nrllerelc banan ynas yava, ö
detitecett de .ı57'enmelrted1r Anka
radan relen haberler memurlara bir 
yardrm yaprlrnan eaın ftıııertnde tet
kik1er yapılmakta oldufamı göster
mekte. fakat ba ~rdnnm ıekll hak
kında benlııı kat'f bfr kıırar •erilme
mlt oldula anlqılmaktadır. 

-
Dün Fırınlardan Fazla Ekmek Alan Olmadı 

Soda Yüklü Mavnalarm 
Tayf ası Kurtarıld1 
Rmı bandıralı bir pııı ıilebi dün a

kıntıya kapılarak boiazda ilerlerken 
Kandilli önlerinde Ankara romorkö 
rünün çektiği soda yüklü mavn lar 

~ Rııstıırııh 1 1nrM~ 

Lokantalarda ise, bu lokantanm 
tuttuğu vergi defterine nazaran bir 
sene zarfında ödediği vergi ve kazan
drğt para nisbetinde ekmek ver11e
cektır. 

Maamaflh, resmi mahiyet taşıyan 
otel lokantaları alakadar makemlarR, 
günlük mlişterilerine alt rnahallt za
brta merkezlerinden tasdik edlmiş bir 
beyanname verdikleri takdirde, ihti
yaçlarına yetecek kadar ekmek ala· 
bileceklerdir. 

Bu karar 3lmdilik bir tecrübe ma
hiyetinde olmak fizere Ankara, İstan
bul, İzmir ve Konya viliyetlerine 13-
mil bulunacaktrr. 

lstanbulda ekmk darlığı 
tamamen ortadan kalktı 
Bir hafta devam eden ekmek dar-

hğr, dün ortadan kalkmrş. bütün fı
rrnlarda normal 11ek 0 ldt' ekmek bu
lunmuıştur. Ekmeiin bollaşması, ihti
yaçtan fazla ekmek alanların bu ek
meklerin bayRtlamakta otıiu~nu ve 

Hamlet Davasına j 
Devam Edildi 

Hamlet olvesinln temsilinden do
jtan karşılıklr hakaret davalarına diin 
de birinct ağır ceza sıılonundıı, asllyE' 
birinci ceza mahkemesinde devam e
dilmiştir. 

Celse aeılmca hAkim, Peyami Sa!a
ya ve vekilıne söz vermıı ve Tilrk 
tiyatrosu mecmuasmda yazılan İbret 
yazısınfn Vasfi Rıza tarafından yazıl
dığı bildlrildiitl için bu hususta söz
leri olup olmadığmı sormuştur. 

Peyami ve avukatı bu yaztlann 
Muhsin tarafından yazılınJt olduğunu, 
çilnldl ilk ifadelerinde ayni sözleri 
tekrarladığını sôylemtştlr. 
Duruşma TalAt Artemelln Peyami 

aleyhine açtıtı davanın bu dava ile 
birleştirilmesi isteği hakkında bir ka
rar vermek Qzere baska 8(1ne bıra
kılmıştır. -Şehirde Mangal Kömürü 

Bollaştı 
JılanpJ 1dSmilrtl narbmm 'bir kanıt 

arttrrdmaamdan ıonra mahtelif bcst
gelerden tehire çok futa lı:CSmUr ıret
miıtlr. Belediyeye de bir çok flrm:ı
ldr ldSmilr •ermek için tekliflerde bu
lunmu,1archr Bu teklifler tncelenmlı 
ve k8milr getirtmek isteyenlere elden 
geldifl kadar yardım yapılması karar 
altına aJmm111tır. 

Diler taraftan tehffiı ntr lh1'3mcı 
için de tetkikler yııpılmalrtıuhr Biltftıı 
mevsim i<;fnde dahil on b~ bin ton 
kadar kömür getiri'd

0

1H takdlrd~ k's
hk kok ihtlvaClT!m d:ı tamamen karşı
l1U1ııcafl an1aıJt1maktadrr. 

ekmeğin vesika tle verilmesine baş
lanmadığını görerek artık ekmek al
maktan vazreçmi• olmalEınndan ileri 
gelmiştir, Ayni zamanda Bayram ve 
Yılbaşı dolayıılyle Anadolu ve Tnlk
yadan !stanbula selen hallrm da yer
lerine dönmilıs olması eebebiyle ıeh
rln artan nüfusu da normal bale gel
miştir, 

Karne nnlllniln tatbikine batlıımn
caya kadar yem bir darl'ta meydan 
vermemek için YilA:vet ve b~lediye d1-
ğıtma işini bir düzene baV.1amak ic;in 
tetkikler yapmaktadır. E!l:Hen ekmek 
karne ile verilmeye b1.1şlad1ktan s~ra 
ha1krn az ekmek alması deiil, eknıek 
daiıtma i~nin kat'i tekilde dilzenl~
mesf bahis mf'Vzuuöur Toprak mah
sulleri ofisi dün de değirmenlere mu
tat buidayı vermiş, frrrntar. deilnnen
lerden normal mikdarda an almı,tar
dır. Bu da gösteriyor ki ekmek dar
lığı tamamen ihtiyaçtan fazla ekmek 
ahnmasmdan Ueri •elmrktedlr. Bu a 
rada fazla ekmek alanlar hakkında 
vaprlan takibııt d:ı müessir olmuttur. 

Kahraman 
Kışlık 

Erlere 
Hec.'iye 

Kahraman erlere kışlık bedi7e top.. 
lama faaliyeti devam etmektedir Son 
b~~kaç gün içinde toplanan 700 PurÇa 
yun kazak, tanllA, çorap ve eldiven 
Kızılay İstanbul MQmessllllttne tes
lim edilmiftir. Yardım Sevenler ve 
Halkevleri Sosyal Yardım Kununlan 
dikiş evlerinde de bir hayli giyecek 
eşya hazırlatmaktadır. Kızılay umurnt 
merkezi şehrimizdeki fabrikalara 8100 
parça Yi1n fanilA ııımarlatmq, bunlar 
tamamlanarak İstanbul MOmetıdllll! 
dikiş atölyesinde hazırlanan &00 parça 
eıya lle birlikte kahraman erlerimize 
ll'Önderilmek üzere llg1li maıkamJara 
tea1im edllmlftlr. 

çarpmıştır. Mavnalardan :kist batmış BÖYLE YAZMIŞLAR: 
romorkör ve mavnanın biri kurtuı- 1 Dünkü Yeru Sabah t n: - "Dlğer 
muttur. Batan mavnanın tayfa\a:l'l araftan ys drm talebınde bulunan ta
lrurtanlmıştır. Liman idaresi badı!'lt' ebelerin hak ki vaziyetini oğrenmct 
hakkında tahkikat yapmaktadır Şil~ izere tahkık t yaprlm lı:tadır .• 
bin fazla akrntı yüzünden manevra .. 
yapmak imkanı ba1antıyarAk ma'Vtla- ~OY.LE YAZILABILIR: 
lann ilıtüne düştüiü atllaşdmaktadır. Öbur yandan yardım isteitnde bu-

lunan talebenın sağlam durumuna öğ-

Elbisesi Tutuscrn 
lir Kadın Öldü 

Şehreminlnde oturan Nebile lamin
de bir kadm, fçl ate9 dolu bir man
galı odasına göturttrken ayağı kayıp 
düşmüş ve mangal üstüne devrflmi!ö
tir. Nebllenin elbiseleri tutuşmuş ve 
1etiştllp sôndQrQlünclye kadar vücu
dunun yanstndan fa1.1ası yanmıştır 
Nebile az sonra ölmilştür. 

lstanbul da Depolarda 
Yer Kalmadı 

Son bir hatta lc:inde hiçbir memle
kete i'hracat yapdmamtştır. Bu yüz
den ııehrimizdekl depolar dolmuş, 
yeni getirilmiş mallar için depo bul
mak ınicleşmfştir. Tlcirler, vagonlar
da bekliyen mallarını koymak için 
piyasaya yakm eski hanlarda bot o
dalar klralamıya mecbur kalmışlar
dır. Fakat bu tedbirin de kMi pl-
m17eeeli arıla,ılmaktadır. · 

Jngiltereden Yün 
ipliği Geldi 

renmek uzere ıncelemehır yapılmakta
dır. 

Zeytinyağı Fiyatının 

Düşmesi Bekleniyor 
Bu seneki zeytınyagı rekoltesinin 

40 - 45 milyon kiloyu bulacağı anla
şılmaktadır ,Bunun 15-20 milyon kilosu 
memleket ıht~yacrna kaf gelecek, r~
koltenin yan mdan f 1 ı ihraç edi
lebilecekt r Halbuki ha bin ıenııı e
mesi ve bunun net 0 ces· olarak ihraç 
imkanı rmın zalması rekolte fazla
sının tamamen satılab'lmesi ibtim i
lerini ort rlan kaldırın ktadır. Bovle 
oldufa ha de yarım ve bir asitli ve
meklık yn ·ıar top an ıoo - tos, sa
bunluk yaglar 70 - 75 kuf1l$a satıl
maktadır $imdiye kadar p'yasayı yal 
stoku yapanlar tutmuş! rdır Fakat 
flyatlarrn daha fazla yiikselıniyeceti 
ve bir miiddet sonra diişmeye başlı .. 
yacağı anlaeılmaktadır. 

Bir MahkO m Yakalandı 
Bir ay evvel kaçan İbrahim admda 

blr mahkılm Eskişehırdc yaka1arunışttT 
İbrahim ıehnmize g ttrtıe ek Uskiidai 
ceza evine teslim edilecektir. 

f nlf0tere)'e siparfı edllmiş :Jln fp
Uklerinden birinci parti gelml.Ur. 
İklncl perttnln de buırilnlerde getlri
leceil anlapbn~ll". Gelen yün iplik
ler mensucat fabrfkalanrnıza dağıtıl-
mıitll", Piyangoda 25 Bin Lira 

Bir Odun Vurpncusu Kazanan Talili 
Y &kalandı Yılbaşı piyangosunda en büyük tk-

Manrif 1'1üdilrliiğilne C.lalotlunda odunca H~ ö- ramiye olan 100 bin lirayı kazanan bi-
Muhsin Binal Getirildi zer, fazla fiyatla odun satm~ll". Mah letin İstanbulda satıldıtı anlaşılmtt-tJr. Piyango talihsl Kadıköyüı;.de 

Tevfik Kuttun Glflm17le acılan t.- kemeye verilen vurıuncu 25 Ura parıı Yeldeiirmeninde İlya isminde bir 
tanblıl Maarif MQdUrlQIOne Maarif :zuma v:a!ı ,On dilkkAntm açama- komisyoncudur. Bileti dörtte bir ol-
Vekllllt1 mOfettiflerinden Mubaln Bl- '" mah edtlmlttir. dufundan Ilya 25 bin lira almııtır. 
naı taytıı edtlmiştlr. Yent mOdOr &-j Kaloriferler 1)1 Yakılamıyor 
nümüzdeld hatta içinde Ankaradan Kaloriferle mf.1lan apaJ'tıman • ve Romanyad'.an Bandaj Geldi 
ıeıerek ;yeni vazlf-1ne bqlqacaktır, binalarda atunmlar kllfUl slddetle hü- Elektrik ve tramvay şirketinin Ro

ViJAyette Bir Toplantı 
Yapıldı 

vanntn msllllnde dOn Van Mua
vinleri, Belediye Şube mildürlert ve 
kaymakamların bulunduıtu bir top
lantı yapılmıştır. Toplanttda her ka
zanm ihtiyacı ve bunlar etrafında a
lınacak tedbirler g6ri!şU1müştür. 

kihn ıOrdüld bu mevabnde bina 18- manyaya sipariş ettiği bandajlardan 
blplerinln yeter derecede stcaklık ve- bir kısmi evvelki gün ~hrimize gel
recek lf!lrllde kalorfferterf yakma- mlştir. İki vagon içinde ve berıilz 88• 

makta oldulu Beledl7e79 l1klYet e- yısı belli olmıyan bandajların Sirkeci 
dllmfftlr. gQmrüğünde muamelesi yapılmakta• 

Mal nhJplerl lcftmOr tıyatlarmm dır. Band jlar i.kl gün içinde Şişli 
artmıs olmıısmı nert sürmektedirler deposuna g!StürOlerek yeni tramvay 
Bu huııuırta Ankarada tetkikler yaprl- arabal rı sefere çıkanı caktır ikinci 
maktadır. Orada verilecek karar, İs- parU bandajlar da bugünler de gele. 
tanbulda da tatbik edilecektir. cektir. 

ŞARK CEPHESi ,, ;Af RiKA CEPHE Si - .. · 

IG, r..cr Grlr ~ 1 VClflngton ve Mos- Pasifik'te lıblrllğl 
1:ı 11:. 1:. 11:." H•BE.R LEA kov ela K ar1 1..:~:.::::.:::.._:~~=~~~..:.-===========:_j G ar aıan ~ Baetarab l incide ~ Baştarafl 1 lnckle t:Jir Bae'9rafı l incide ~ Ba tarafı 1 incide 

N 
Esas •. H Bir hatlann cezri surette tashihini ve PaaUilfe dair al'llafma ribat yapmak suretiyle, ordunup bir hadise olmamıştll". Hava teşek· 

OfYM!e Karcı 1 Wavell'e Göre arp Manila §imalinin müdafaasına Stokbolm, J (A.A.) -D. N. B.ı .tat- tedafüi barekitma müzaheret et- lriillerl seçen günlerde mailllp edılip -'S S ~ memur kuvvetlerin takvıyesini ciliz haberler ıervisi, Britanya tmpa- miftJr. •imali tarkiye doğru çekilmekte olan 

Yapılan lnCJ•ıllz Hı•tler•ın pı~ftl • ._.. pu• icap ettirmıştir. Hatlarımızın kı- ratorbıiu ile Birletik Amerika araım- Kımretli bflcum ve avcı tayyareleri düıman kuvvetlerıne mııvaffakıyet.le 
IU p- ..._,..,. 

1 
fncld saltılması neticesinde Manila'ya da Puifiie dair bir anlqma 1&1>ıldı- de diin Kınında klin Feodoaya'ya c;ı- taarruz etmişlerdir. 

T 1 
kuvvetlendlrilme '---- erile. giden yol, bittabi açık kalmış ve tım bildirmektedir. Bu anlqmanm te- kardmıt olan dilımaıı kuvvetlerine ve Bardle etrafında mnhar~l- !er eid· 

aarruz arı Altu
••5f Oldu -;..+;- e aaı-cu. v - Japonlann •hre gırmelerine ferrüatı, yakında açıta vunılacalı:tır aablldeld limanlar tesintma kartı detle devam etmektedır. Duşmamn bır ~UM. r Ayni servis, ba anla1JD8Dm en • .,.; elddetli taarruzlarda bulunmaılardrr. deniz 

• llıııf llıııf meydan vermiştir. Cburcbill • Rooeeftlt •6rtl•-inln Orta hacimde bir ticaret vapUnı le filon m stahk m mevkie bcşı 
"'- T T' Şebi ı k eh·r l14 n edil .. ..--- hücumlarmı "'enilemiıti'r ttf k AJ D h r, evve ce açı ' 1 il neticesi oldaia bilı:at butandutunu i- ufak bir harp semiııinin batınlmıt e- ' 

Senit Hücumlara 
8.atfeng ~· S~yılıyor 

c1 at manya a 8 3 _Pasifik har'bi bir zaman diğiııden yakrnmda müdafaa tertibatı leri sürüyor. besnml7etl orta derecede iiç lı:ar~ocl:l Diitmanın yapmış oldutıı alı:ınlar 

Ç k K l
•d• harbidir. Japonya, •imdi el. yokta. Manllamn kay:ıbı ehemmiyetli Müzakerı!ler QerUuor yancm çıkarılmıı ve dört naktıye re:- yüzünden Mısrata ve Trablusııarp ci• 

O UVVe t 1 lr 
,. olmakla beraber Japon bücumlanna has var.nda ktln Mellaha'da bazı binalllt'-

11 de ettiği deniz ve hava üstünlü.. karşı :vapıtan mukavemeti azaJtnuya- Vaılnltorı. 2 (AA ) - Vqf,nct miıinin alır •rette ara utratrl• da basari r vukua gelmııtir. Halktaıs 
Yeni Delbl, 2 (A.A.) _ HlncU8tan ğü sayesinde Cenubi Çin denızi- calı:tır. Amerıkan ve FHipln kıtalan, konferanstan tam btr

0 

inlritaf balind:~ IDlf olddll haber nrilm.ekt~~· iki kiti telef o muştur. 
•e Blrmanya kunetleri baılı:onnatam ne hikim olmuştur. Şimdi birer müstahkem Korregidor adasiyle Ma- dir. Roosevelt, Cbarchill ve müpviı- Sovgel reami tebligl Alman bava teşekktiDeri Malta •• 
OeneraJ WaveD racboda söytedltı bir birer Pasifik adalannı işgal et· ofla körfezinin dii'er müdafaa noktala- leri uun dren ırWi mtiıııakerelerde Modıova. ı (A.A.) - SOV7et tel>- daımı ıeceU gil d lü bo~bardıman 
nutukta, geçen ıtenenin askeri nbla· mektedir. Fakat çok dağılmıı ve nnr satlam surette muhafaza etmekte balumnaktadırlar. 1111: General Quderya•mn kamandıuı ~lttl~d r. Y r yer yangınlar çılrtıp 
nm &azdeıı seçlrmit ve HltJerin plln- üslerinden uzaklaşmıştır. Bu ada- ve dilımanm bu limanı lı:allanma11na Bundan evvellı:i müzakerelerin bil- altmdaki ürinci Alman sırblı orduıu- ve anfıllldar wkua geldiii görülmiiş-
tarmm neden dolayı altiiat oldulamı lardaki kuvvetlerini muhafaza i. mani olmaktadırlar. Son 2'4 1&at zar- ~ bir kıem,mm bir mlttef!lı harp nun TGla yalı:ınlarmda ainubtı be.ıi- ttir. 
anlatmıttrr. buralara a1zeme hnda tiddetll kara maharebelerl ol- iatibaallt procranunm butrlanmasma metten sonra batı cepbeei atatan bu Şiddetli luı. h •• _,_ 

Wavell Hitlerln prograımm izah et· ç~ m . ve enak muı •e diitman timalden ret1relı: üst tahlis ediltlil timdl aıı1aıılmütadır. ordunun cerl kalanlanm lı:ovahyarak va 'UeUtruarı 
tikten ıotıra Almanlarıa Rul78YB kar- gondermeje, bunun içın .. de de.. iilte hiicamlar yapmıttır. JaPon bava Birl~ Amerika ba procl'Ullltl tat• ye parçat17arak lı:at'I ileri Jiirliylhle-. Kahire 2 (A. AJ - .. İngıliz h v. 
p yaptıiı taarrusdaıl babaetmlt ft vamh surette denizlere hikun ol faaliyeti, bundan evvelki güntere na- bikl l~bı btitç.ınin ,anamı taha1a ... r1ı1e devam etmittk Abnan lnıman- tebli t r , A nly , Cenubi 
ıa:rte demiıtir: mala mecburdur. Fakat tngilte- zaran bir parça daha azdır. Dileman. decektir. dalllrlt ltıtalanm topJIJ'Bnlı: ve içer:- Afrika ve s best Fr n ız bornbardı 

8tc6bolm, 1 (A,A.) _ İngiliz '"Mitlerin, yapdacaltm tefahllrle .._, re ve Amerika bir taraftan Çın Flllpin talmnadatan cenubunda Sulu Bizzat Charchlll Kanadadan avdet lerden talmJ'eler setirerek ilerteylııtı- man ve av tayy ri l Sonklnunda 
""O ••ı••M1ol. 1aftmn Nonee ahllle- ac!tttiil teyler serçekletmemittlı', Ar- kuvvetleri ile birleterek Japon • adalannda Jolo'1• afak bir bwet çı• ederken. trende kendisine refakat eden mizl önlemiye ve durdurmaya çat1ŞJ- Gedabia bö d zırhı bırlikler ij f1ıe ,_..., üıaJar lndlterenla Is- tık onan ,alanlamuı lnaıuhmyor, .a- yayı karadan vurmala çalışacak- bnmltır, Dlter bölıelerde lpre ele- cuetecilere yakın bir istikbalde bflyBk :vor. Nara, Trotvu, Olı:ı nehirleri bat- de mu f kryetl a 
- lçla AJmt...,. taratmam- hasır· at~ aJdanılm.,or. Bundan bqlta lardır. Bunun için de Çin ordu- ter bir te7 yoktur. kararlar bekledllbıi Ye ba lmarlarm Jarmda yapılan son şiddetli maharebe- kınlar ya 1 d1r Nakil malzem.,. 
m.. lllerta Jalım tasuıs tanu•le- Hltleri~ ?'-Ptıiı pddarhklar da ılmdi 8UDUD ona ...ıı.re •-'-'"" ve kuv· Cavite üaaü ~ .. altıld& resmi tebliilerte defil tatbik edilcltli:- ter tıeticeainde Maretal Jl'on Kluso'rmn sine bu tayyareler çok h ar ver .. 
..._ tlllıml8lanlla delil ba slbi üm- sldeneftiıJl>r. 8". ~- VVS' teri eana4a ifta ecHleceiini s6ylemiş- kumandan altmdak! dördflucli Alman dirmişlerd A vustr lya tayyareler! 
ı.ta .. .-ru lpulandulama aa.tw- Yenilmez andan IDtler ardalan vetlendlrilmesı lhımdır. Çun - Vaşinston, 2 (A.A) - Bahriye ne- tir. orduıunun mevsilerl bir ~lı: noktalar M 109 t yy r lerlnln re-
•ılttı•. ı.fote adaJarma lrarp ,,.. Raa:rada ha,al eahtana airanut. .O: King'de toplanan müttefikler ıııaretl Cavite deniz tlatllinlln Jtponlar Dünkfl göriifmelsr dan ,ardmıe" ba menilert mahafa- fak ttnd ket e en Yunkers 88 
pılıla- tamTudan sonra burada• laktan domn11t n tanılmrıtır. Alman konferaJlll da bu meseleyi ince. Manitaya ırtnneden enet Af11enkan Vatfncton. 2 CA.A.) _ Dlln Rooae- n eclell bu orda kıtalan kat'i bl mai- tan m kkep kuvve 
lll olell emmt1 Jramat budar. ordun Llbyada da :renJJmiı ve hemen lemiş ve takip edilecek plinı ha- lı:avvetlerl tarafından tabli:1• edildiii- velt v.e Churchlll De bllttın harp uba· 16blyete eratılmıştır Bu mubar,be- bir el ek 4 bombard 

StM!a'*riclıl .a,tmclline söre, Al- bomea mamolmaı balanUJ'or. zırlamı§tlr. Ayni zamanda deniz m bllcf.nnektedir. lanndald muharebe projelerini tetltllt imle bati cçheai latalan 20 12 13 e ı av tayyaresi dil• ~N•ı• brp fqms ddafaa u .• "'!!iitJer pek •ı ..__balda, 7 ele seçire- lere hAkim olmak için İngiltere MALBZY A'DA • etmek malı:aacllyte Lord Hallfax Ue ~!,3i•tlrve.5Bu7inc:koiloArdlmu•~ 29ko~r2du501,ıtınnss'. d h an tayyarelerıind 
--Awapa W..... ~ ~ uum ş ve petro uu amannıtır. Bu ha- ve Amerika miifterek bir 1i da • Beaverbrook, Hull " lnsdis • Ame- ı-·-·... ... "'' a asara u atmış ardır. 
_....,,. Ve Ccımmndollar tarafın.. nalarda Alman stoklan mtıhim nı... P n rilııan aüeri, bahri•• hava wlr&nı rt- 15. 91, .349. ffO. U, 17, 137 ısı aı d av tayyareleri 
6'a ,..,.._ ümtar dUa seidl ölç&· bette erlmfı balana1or. Harp tein za- hillnde ~kete ~ vermiş. Tolı:yo. 2 (A A.) - 11 tnd 1nc'- :ra•etici\mbıar aarQma dant odilmit- ve 167 inci Alman pi)'ade tilmenter:yl ti! e ı yaptıltl 
c1t taan.ı1*rm bNJanp:ıdıt: Bıı ta rml otan bir colr mac!deterclen Al- lerdir. Şimdilik en zıyade ehem- Hs ttimenlnln orta Malezyada Petrak terdir 19 anc:u tank tlbaeni ile Kanlı:o\ride ı 1 e d m n krtala .. 
atrad81'Cfait '8ı' biri Aın.a • adlclaf•; mmı:ra mahnundm Alman mtlleti miyet verilen nokta Singapur'un nehri bölsetinde utradılı bozruna dslr Amerika doıtanman bqlcamandanı tanarelerle ıretlrllen iki hileum tuca- t rmi ter 
......._. lı&r -~ ıedrmekte timdi7e kadar dnned1ii derecede me- müdafaasıdır. Singapur lngiliz- Domel ajansına aşağıdaki tafsi'lt ve- Amiral K1ns bu konferansta buır ba- Jmdaıı aritrelı:kepttr. petrol ta ıyan blr rn h otomobille 
w ._ eeP1MıllDe Afmm _...,.. lı:ıta· f8lll bir lat dan ceçlrınek soranda lerin elinde kaldıkça Pasifik yol. rflmektedtr: Dileman tarafından or- hınm1t1tar. Dötmarı. btalanmınn darbeleri al- birkaç kamvon y m ı r, Notilya 
1es flal1edı 

1 

g e maiıl ollllllktadtr. lı:alacakbr. 1042 ~ lrorb •• ilanı lanna hlkim olmak jmkAnı dal- manda vflcade set!rllmlt otan bltlln Mlih.lm ..__'il' _ _. &.-L' -"llOr tmc1a batıY& dotnı cekiliyor. Muhare- açıtmda blr ıemtyi hasara ui• 
llilll laıil'Yeded ldt bir ,_.ıe kmcıt.. ne luırlamak sorunda balunaa dllt- tQır fm1ıklmlar birbiri ardınca ıııaptedDmft. ~ __. UllJIAtrll6ı be tabaamda •• cekil.t yolanda ya- ratmışlardll" 
Jeriııf, ~ biıutiılMııekteclifler. maıım 1aall fıte ba merkededir. ma mevcu M, lııl General Bennet lcumandanndalı:i A· Vqington, 2 (A.A.) _ Buslln 61- rablanm, toplarım n harp mabeme- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Jfon~ ıraceteleı1iitil iN ikiDı.n1aa Bmmnla beraber ....,..nıns eok T T nııtralya tflmerıl De lakocya tltmentne leden tonra BeJ'al fi'# tarafından e- sini brrabl'or. Dllemandan Novratnvt. 
W..tmelerl ~ hwetlldfr Ye bbtlk bir pd&ıt .. 4 - lstibsali 'd kaynaklan menaap 3000 nefer bozpna atratıl- hemmlyeW ~tta ~ı I>eaetld. Dago, Alelı:sln. Taranta. S:> • lji7- c ftlatetle d~ek*. tr&lrat ffn.a,a koordine etmek l&tiyacı da mıttır. DUeman, Selanıor batıeetne Rooeeveıt bum tıoplantfınnda 16)'le- telrıbte. Adbtf, Çerota, TUMn ve K.>-&..en Yd --tCl8 tlıhülı:lm .tmek baaanN1ald lıtlbuı- mtlttefilder lııonferanamda konu- alelacele celı:tlmlş. Japon &ncflteri ta- mittir. CGmhurrefll. bu be,Janat hak· aolck telilrlertyle 100 kadar da kö 

,_,_,, nm lrat'I mrette ....._. malalıtm oJ- fUlan mOhbn mnzu1an1an biri rafmdan alet nrette talı:l1' •e lııı'aç • kında bQb blcbtr tafıdllt ~- brtardmtııttır kıtalanmu , dıtetr bi lkf Tı~- dalana bndiai itiraf etmeye ı..ı-.1 0ımupur. Her devlet en ~ ı. d11mfftfr. Ormanda cere7Ul edea Çin°'" ttr R.OOle9.ıt. Aınln1 1CJnl'lD Pul- müarebedetl sonra 30 tıkklnunda 
UnlTlll bahanal'Dr.,. tihsal edebilc:Ull madde iizertncle Pltmalar çolı ftddetU " thndin lı:a- ftlct81t1 mtııteılk aeııtz tıcun.tıert Ka1asv1 aJınıttır. JC.alqadııl btl.7tlt •flV'UıflPA Kau.a.. en IOD --.t;}e _

1
.-.. ı. ft her dar ,..pı1an muharebelerin en bnma batklmımünl«ma ft OelMn1 Wa- aıfkdardıı "'",""'"f! e1e ... ,.ı.n"1fstir 

·''-ı ,- - , ..,. Çtn'deld Muharebeler •• ., .. _ ~-. olm1"ttlr tnJitlz kayıptan. eon derece weU'ln Putftkteld ara w brn or- MoJalak drtdı.nd4 
C-.·Dls. • (A.A.) - ....... Cla btrl c1ilerinfn ka?naklarıiıcWı ta- ytlbelı:ttr. Japonlar, bir cok ealr al- du'lan bafkumandaa'blma .,... --

tabffllne .are a_,. ~.. ......,... tif.ade edecektlr. mn"'-'""" dtklerl Ukkındatl ~ dair MOııflova. ı (A.A ) - Stanstaa'nı 
='nr~ ~ dı~ :=:.:: ... Cbuıcblll'm ~tı .. ' Naldige gemlal battı ııOrUln IWlllere llW""'"'IMlde IJdiı. sett ..... 11 • berine Moj kin d 

!:.'!t =,.;!- JaPOıılara llddetll .-. na ~ 194ı ph müttefikler i-- Tobo. 2 (A A.) - Bir Japoa .-t etmısttr. :t =~~=~ •::,ı-:i1 ... ~ 
bir ı.tihlal yılı Olacakt.ır hleam botu Matab yanmadatt 'kıt -----------~ ~ •-· ...... de tstibla1 biitftn ihtiyaçla- athlllert açılında bir bftle,. h~ .-n..- bla filıluia civarma ce1 ~kleri 
1$1117.aeak dereceyi bulacak et.mit " s naJdlye ıemflfnl ba~ 

.. natıtWUdete 19'8 de avmt tırlDller s semi ele lna a~br 
alçlde uker1 hareketlent 11rif.. D GEB HABERLBB: 

llaııliaG ~ .or4UlunUn B01Bk Bl'I- Wt&ı "9 1'porQ"a baft bı ve..,,.. ~~Moakov'a Bat..ta. 2 C-'.A.l - Amerikan arp • rofaınluk'i ve cenupta Jülqa•yı el =:,:.::....-== t==-~,J;; .:..ı..ı.rsld> _... ı..ı .. p- Hln&D- -1 S (A.A,) - - .,_ ı.to6i - a.- -~ ...._ .... *" JllDd4d 9J'ir ~ ~ ~ li ana pteNipler bu m tatam adalatmm lbna1 1atmmda mn •dili blr ıüere sin, llJua •· Dril taatrm aecmü ldn pq aıu.aıt 
.. ıım.u- ..... ..-.~ ~- - -- :...:=...o:.-- - ::..-:.~m:: 
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T A N 
ABONE BEDELi 

TOrk ye Ecnebi 

400 Kr. 1 Bene 2800 Kr 
750 • 8 Ay 1500 • 
400 " 8 Ay 800 ., 
150 " 1 Ay 800 • 
dreıı '4•1tt!lftrmf"lt 1?111' kur ıııtu• 

l:l!M:•~ı 
Mrl. Petciln'in Yeni 
Yıl Hitabesi 

Yazcm; M. ANTEN 

Mareşal Petain, 71lba11 mfinasebe-
tiyle Fransuı m lletine, ahlild 

nasihatlerle dolu bir mes j gönder
llt ftir. Bu mesaJm, Vichy hlildlmetinfn 
ti:vasetini aydınlatması bak1mmdan 
tayam dikkat olan bazı noktalarmı 
tebarib ettirelim. 

M reıal: Bütün dünya alevler içln
c1e )'anarken Franıanın miicadelenin 
~da kaldrğmr. fakat Fransanm bir 
Avrupa, deniz ve müsteml"ke devleti 
olaralı: had'selere lftkayt kalamıyaca
fttu ve ba vaziyetin ırtintin birl9'de 
Alnıanyanm na:ıan dikkatini celbede
relc ona hezimetten sonra Franııan 
hbat ettirdiil atır .-rttan bıfinet
ınek fikrini telk n edeceğini ve bu su
retle lkt mHletin um1ml olarak blt
lıirlerine yalrlaşmalan milmlclln olaca
inıı .Gylem •tir. 

Marqal Petaln'in ba a8r1erfnden: 
Alnıanyanm plip selecelf. Avnıııaya 
hlkim olacaiı ve bittin imparatorluk· 
larma sahip mistakil bir 'F'ranaanm 
Dıevcad'yetini kabul edeceti halrlrm
dalrt &mitlerini mubafua ettitl bino
lunmaktadır. 

MarewaJ, Fransa ~ok bUy(lk gllçtu\:
ler ve srkmtılat içinde bunalmış bir 
vaziyette iken memleketin içinde ve 
Cbsmda mUJI blr1111 bozmaya ve mil
leti bilkdmetin aleyhine tahrik etm1ye 
C&htanlaı-a "aıker kaçalı., nuarile ha
krlacainu &aylemekle fillen;- ruhen Ge
neraı De Oaulle'e taraftar olanlara va
tan haini dampaım wrmq oluyor. 
Mar...ı Menelkebirde, Dakarda, Surl 
Yede 6 en Pranaulann batırumı u
Dıakla, bir krsım Fransızlan İngiltere
,.. brp tahrik edecek qıah yette ha
diseleri tekrar hatırlatmıı oluyor_ 

Maretaı, Alm&D18clald Pnmıııs e111r
lerinin bu ildnc:.i yılı ela memleket dı
tnada seçirmelerinln kendilerinde &e
!:en yazın uyandırdıiı ümitler niıbe
tincle büyük hayal nbtuna 1ebep ol
duianu ıöylemekle, A1man78ya em
lert Hrbest bırakacalı baklandaki va
•tleriııi hatırlatıyor ve ba vaatler ye• 
rbıe eetirlldiit takdirde kendiltuin 
Fransız milleti tlzerinc!eki niifuunun 
kuvvet bu.l&catım hl•etürmelr UtiJot. 

Maretal Petaln'fn bu meaaJmda !ki 
D01na bllhaua nazan d kkati cetmel5-
teclir Bun ardan biri MarqaUn, Vi
~ hflldlmefniıı muvafakati Jle Japon 
latlllaıaa atraJ'all ve Japonlar a.ak 
tarb blkim ol4uklan takdi 4e ellerin 
- bıralmu:racaklan mgluılrJaıJr baha
ııan Hindıçininin, çetin bir tecrübeye 
liikatıetle karşı koyıııaJda mainır n 
nı&ftehir oldutunu aöylemestclir. tıdn
d nokta ise F amuı mil etine, selecek 
nesillerin yüzünü kızartmıyacalı: tekil
de hareket etmeyl tavsiye eylemeftdir. 

De Gaulle 'ün Mesaiı: 
p Mareıal PetalD'hı ba mllBJı ile, Hilr 

l'llllaa bareketial idare eden ve Pran-

l
au nıllJI birlilin!n iatill ve flslaıet t• 
~ bowdutamı .,. Bir Fnnunm n

&ifeeinln lnailtere, berika " lov
:Pet Run ne beraber mfllte9Ayt 
lllemleketten pbrman cabfıimk " 
le
bq laretle ll'raDllS mllletlnla ,...a 1.-

lft.ikWinl laartumak o clatmal ·u,,_ Oeaeral De Oulle'ln ıtnnm 
lbilletıne s&:aderdlll mesajı ~
~ uman Od feWdd .......... 

farklar tebula ..... 

:::::::=::::=:-:::--------------- T ~ 1' 

Gelen Yılın Bizden 
() 

istedikleri 
1941 yılı 1942 ye nazaran daba 

mesut ıdl. o •ulb lbnitıerı ııe r Yazan·--...... 
eelıniıti. Fakat l'lden yıl içinde dün- ı • 
ya umdulunu b~laınadı, aksi oldu. SADRI ERTEM 
Harp, fellketlerın cotrafyaımı o 
kadar genişletti ki, dünyanın facla-
lan artık beı krtada yer yer, 
l1ltqntakta, denizlerin en engin kö
şelerinden, karalann en yuksek te
pelerine 'kadar arzın her yanından 
kat1 sumaktadır. 

Geçen 1tl bu kadarla da kalmadı. 
İnsanların kalplerinde vakit, vakit 
bir hülya güneı;i halinde ışrklanan 
ıwh ümidini de kolları bailr bir e
m halinde pe,inden aürüldew, ıö
türdii. 

Y eftf Jtl: ufku htsan kanfyle kıo
krnnızı keailen ve b ş krtası sonsuz 
birer mezbaha ha ini alan dunyaya 
artık güler yüzlii, ak saçlı, masum ve 
çocuk bakıştı bir Noel baba olarak 
defli, cins cins h stahkları nevi :ıevi 
sefaletleri, ttlrlli, tlirlU açlıktan, az• 
railln henUz admı koyamadıiı ö'Um
leri peşinden sflriikleyen menhus A
pokallps'in menhus süvarileriad~n 
mfirekkep bır 81Um ve sefalet sa
lanatı halinde eelm ktedir. 1942 'lin 
görilnen profilt budur. 1943 ve )n• 
dan sonrakiler Jçfn neler söyllyece
ğimizi bilmiyorum. ...... 

Gecen yıl ile eirdiğimiz yılm 
portreleri arasındaki muka

yeseyi edebiyat yapmak içın hatır• 
Jatmak iltemedim. DünyaJ'I bplıvıuı 
vasiyet haddi satında edebtrattan 
daha kunetU ve bir hayalin nüfus 
edebilecefinden daha ıümullüdıır. 
Maksadım, bu dilnya içincı. meaut 
insanlardan mürekkep bir ıulh adası 
halinde Y8'8Y8D bizlerin Jı:artJlaşabi• 

** 

nüyor, ihtiyar ana böyle dllttlnflyor, 
Hülisa herkes böyle düşünüyor. 

Bu sebeptendir ki, hdkilmetJe mil
let arasında aynlmas bir biitUnltlk, 
varlık hasıl olmuıtur Banan m ıal
Jerinden bir tanesini 18ymak ktfi
dir sanıyorum Devlet milU mtidafaa 
iı;in hazine bonoları çıkardı. Bu bo
nolar mutat zamandan çok evvel 
millet tsrafmdan piyaıadan c;eklldi. 
tkınci tertip için de o kadar biiyük 
halk alikaı sörUlc1fl iri, btikamet 
Jatııtarı tabd t mecburiJretinl duyda 

Bunan manan blklrdır. Ciınburl
:Fete. hilk8mete, bUkimetln poUt ka
nna itimattır. Bir ilin içinde dev
letlerin ortadan kalktıiı bir saman
da, yani diln'J81Un en bllrik buhran
lar içinde :Patadıiı bir devirde Tirk 
llalkı, kesesini açarak unn vadeli 
bonolan almak suretiyle Refik Say
dam biilı:t\metlne en bilyiilı: ltbnaduıı 
c&ıtermiı oluyor. 

Mali sahada eaıterilen itibar, söz
lerden, f.klrlerden, DHArf itimtalar
dan daha kuvvettJdir. Türk balkı hU
ldlmetlne böyle bir itimat ile hat
lıdır. Bizim dünya içinde ıatlam 
mevkiimb blı itimada dayanmakta
dır. 

Bu itimat bfz!m en bflviik kalemhı:
dir Çünkil ılllbt kullanacak bısana 
kuvvet veren bir itfıııattır. n· •finecek 
zekl:va tefe~ imlrlnmı bah,eden 
bu milU itimattır. 

Fakat fUD1l da bile1Jm ld; bhrira 

ltimach aarmnak lateyealere brp 
,.pı1acaıı: milcadelenin ea881 

nedirP Bu bir 111' deiiJdfr, Tiirk mil· 

3 
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1 ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 
\. 

TAKViMDEN 
.... _...,o....:r 81D YAPltAK 

Diiıene Gilünlr mi? 
Yaıat ULUNAY 

(Altan Serlsl) l'Dmlwlnta - blılll YJJ ............ 

CHARLES BOYE 
ve MARGAIET 5111 Ll~ 
~ barikullde bir taıma ~ 

ACK ST 
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1 lstanbul Amerikan Koleii 

1 
' 

ERKEK ve KIZ KISIMLARI 
(Erkek Kısmı - Bebek) - (Kız Kısmı -Amavutköy) 

ICJf sömestre tatili rennl meltteplenle olduğu 
gibi 8 kônUIUIMUd per,embe .abaJu. bitecek 11e 

o gün tkr.J.ere dtmam etlileeektir. 

Nafıa YekCiletinden : 80U>&ll U.OAı t - Blrlrtıme. ~ 
• M1a a - Biır .Amerika aabri - Bir aota 
a. - Tdllk 4 - Teni: Bir -• - Qn"" 

~.!· - .~ ~ v.ıa.!9!da!.ı-:.. s.a: Eksiltmeye Konulan İf: 
• !:1wemirl-Blrmadaa-Uet-....... . 
YUU.m~ Al.&Olt ı - Bir lıahft 1 - Manisa IU lfJerl leDneCI tabe lfttlıdllMDll ~- dahmnde 

- - ..... 1ıe1lnmek a - Teni: Su- Mann..a 1610 Beddesl fle Gediz 1M!brf "'8 Meleme kanaJi71e ı.o.aitma 
C::: ;: .. •:;:.: ... ~=:::: ~~b; kanah arasmda takriben 1lllOO on ttt bin bet J11z hektar ıenffllğindeld 
t - Drllıt • - HUıa.,.., hlllt• ' - Bir arazinin Nirengi 19bekestne ma.tenH tentye milnhımm haritası ne ttmal 
;::" ı - Bir .._ -sm - l'alcıbk ' - versanmdan aulanm bu aruf78 UJtan Kemer, Cerkes, Poyraz, Od ko-
~ BVL••e.& - IOLI>AK IAO.&ı fah, Çapaçlt ve Adale derelerfnbı '9l"ftvarl barftalarmm •hnmasa işi 

ı - .,.. - Ytt a - Ttnlıola ı - Iri7an muhammen keşif bedeli vahidi rırst eaa tızerinden 40500 liradır 
t - Dı ' 1 - BI - Nla - h 6 - ' =- :ıa _ ..._, _ Tenl: .&dk ı - 2 - Eksiltme 18.1.942 tarihine rast1ıyan Cuma gQnQ saat 15 de An-
~ #4/ı.~ 1 _ _... _ ., karada sa 1'lerf relslili binam ~e toplanan • ebiltme Jaımiqonu 

.. _ 1>1ta ı - Erir - m 4 - :&qaaat odasmda kapaU zart uınıllyte Japılac:aldır, 
ı - ... ı - Yana - Ok 7 - Alnı - 3 - İstekliler, eksiltme lllrlnames1. mukaw!e projesi, bayındlrl* 
.._ • - .,_. Ut - Ala - Do ' - ftler;l genel p.rtnames1, umum! • 1-'erl terml 19rlnamesty!e hususi wı 111 • ... 

Askerlik lıleri 

VB 

llellolalcl•IHa 
tutalmmnak tem 
EN iYi il.Açı 

1 

~liliiııl~~ PROTEJIN dlr 
.. Etmaede 50 Kr. Satılır 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
!!!. 

..,,., ...,. olaıd '1$0 
J lnei .,,,,,, aantlmi 100 

1 • • 100 

• • 160 

fenni ~melen n projeleri 2 lira m Jalnıf mukabWnde 111 feler1 rels-
ııtınden alllbtıtrler, 

• - Eksfltm9" lhatıllmek - lstıeklllertn IOl'r .. llO kmus1uk 
muvakkat teminat \l'l!l"metıl .,.. ebiltmenfn ~ l(lnden en az Gç 
lfln evvel ellerinde bahman • a 5000 hektarlık btr arazinhı Takeo
metrelik harttasml m119aftaıa,,et1- J'8plllll oldulmıa dair vesika De blr
Hkte bir dilekçe De ifa& Vekllettne mttracaat ederek bu ite mahsus 
olmalı: tlzere veırfka alınaJan '" ba vesika)'! fbnm etmeleri sarttır. 

B1I mGddet lelDde ftldka talıebtııde lıalmmu;ran1ar ebfltrne7e lltl
rtdı: edemezler. 

1 - fstekUJertn _., Mılntafa!'IDI ltfnd meıMede ,..znı mtten 
bir saat evveUııe kadar - fl1ert NlaUllne makbuz mukabilinde ftll"!De
lerl llznndr. 

Postada olan ....................... lMM- tt29'n 

Emlak Satın Almak --
isteyenlere 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Emlak 1atın almak llteJenlerin bankamıza mü .. 

racaatla pazarhkla 1&-tılanak enJIAk listelerini tetkik 
etmeleri ilin olunur. •10151,, 

KocaeB P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - lzmft pazar ,..mde tnp .= otıamattk telefon 118Dt:nıl fı1.. 

- inpab 13.12.941 tarDılııden bir 87 mOddetJe pazarlık --
retfyle eksfltmeye konulm\lfhır. 

2 - Ke,tt bedeli uasa Ura a tanqtur. 
1 - Bu ile ait ketlf evrakı için tatil l(lnlerf harfe olmak bn ta

llpls her s0n Kocaeli P. T. T. MGdQrlotOne mGracaat edebilirler, 
f - tlıaıe 13.1.942 tar.lbJae ma.adff Puartıeal .ana .at H de ıco

eeell P, T. T. Mild6rl(11Qnde JaPllacakbr. 
1 - istekliler 189'1 Dra muvakkat teminat akeeslnl İzmtt P. T. T. 

lllUha8ebe ftlZDmlfne Jatırdıldarma dair makbuz veya pyam kabul ban
ka mektubu ile fhaJe tarihinden Od lfln nve1 ft bu 8lbl tnpata aft ta
ahhütlerlnl ita ettiklerine dair Dıfll makamlardan atacakları musaddak 
ebllyet ve vesikalart 2490 numaralı kanunun hOktımleri dairesinde ha-
zzrh;yara]c eksiltme komicı:vonuna mOneaatlan Dln olunur. (11080) 

~ 
OSMANLI BANKASI 

TCltK ANONtM ŞiRKETi 

TFSİS TARlld 1863 
Sta'ttılerf ve TOrkiye Cümhuriyetı ile münakit mukavelena

meai 2292 Numaralı 10/8/1933 tarihli kanunla tasdik 
ediJmlftir. (24/6/1933 tarihlJ 2435 Numarah Resmi Guete) 

Sermayesi: 
ihtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lİrasl 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSU..YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS. YUNANiSTAN, IRAN, IRAK. FILISTIN 
• ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkes ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA. YUNANiSTAN. SURiYE 

Ltl'BNAN. l'ilyalleri ve b6ıQn Dünyada Aceııta ve 
Muhabirleri vardır. 

- -- ~------ - -----
Se llft'I Banka Muameleleri ;rapu 

Reaa'ln art ve mnRat hesaplan kltadı. 
Tiearl krediler " ....... bedller kfltadı. 
Ttlrldye " ...... .......... Jberiae kefitle seaHa1 
iskontosu. 
Bol'A emirleri. 
EalwB ve W.dlt a1tm "" ..... e.rhııe anm. 
Seaetld taballltl ve lahe. 

1!!111 
BmiiJmek emnıyet p:rtlanm .ldnhJr 

Kmlar Semid varcbt. 

~ - . .. ~ (1'111116aralı ,,,,,,. ",,,,.,,,_, ,...,,.,. ,.,.,,,,.,.. ........ 

,, TORKIYE .......... ,, 

-

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMT MERKEZiNDEN t 

KAR BAŞLIGI ALINACAK 

Kuruluş Tarihi: 1888 
' Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirasa 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muaınelelerl 

Para Biriktirenlere 28,800 Ura 
iKRAMiYE YERiYOR 

Ziraat Bınkaeında kumbaralı v• lhbaNa tauırruf ..._pla rrnda ... a IO 
ıtr..ı bulunanlara aenede 4 defa çekllecek kırr'a De _...ki pllna ... 

re ikramiye dallıtılacalctır, 
4 Ad8' 1,000 Llralılc 4.000 uN 
4 • eoo .. a.ooo • 
4 • 250 • 1 .000 .. 

40 .. 100 • 4.000 • 
100 .. • eo • ı.ooo • 
120 • 40 • 4 .IOO • 
180 • 20 .. 1.200 • 

DIKKA~ H ... pıartndalcf paralar iti• .. ,.. içinde IO ftrtıdan .... dtlfıwl· 
yenlere ikramiye oıktıOı takdirde " to fulaalyle verfleoekttr. Kur'•I•• 
aanede 4 defa. 11 l!ylQI, 11 Blrlftclklnun, 11 Maırt ve t1 Mulraw 

tarlhlertnde çektleoelctlr. ......... _....... 
Çana1tkale Nafia MI-

1 - Evvelce 78381 lira keşif Qzerinden ~ eıktnRa ,,,_ 
Edne jandarma hastahanesi bimah lneuU ~l&Vm bey'etl ~ 
sine yapılan z:amlar neticesinde ~01104 Ura 21 kui'uşg balan kesft ~ 
rinden 'ft vahidi 1b'ai e9UIDa l6re ~ kapü ad am117Jıa ~ 
meye korunuftur. 

ı - Bu işe alt 8"'8k pm1ard!:a 
a - Proje, 
b - Keşif htılAa cetveJI. 
e - Huausl femıl l8rlnmne, 
d - Yapı 1şlerl umuml fenni IBrt:nmneıd, 
e - Baymdırlrk işleri ıenel 181'tnamesi, 
1 - Sıhhi tesisat, elektrik telilatl fenni .aı'CnllDI& 
1 - Fiyat bordrosu, 
1 - Eksilbne eartnamesı. 
f - Mukavele proJesl. 
3 - İstekliler bu evrakı bedeldz olarak Canabk1e !rafta JmılllrJ6. 

ltbıde gGrebillrler, 
4 - İhale 19.1.942 Pazartesi lilntl mt 15 ele ç.n.JrbJe !fa& lm

dilrlQtO binasında toplanacak komisyon humrunda JaPıla~. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 8305 Un U kurulhık lnU

ftkkat teminat vermeleri ve Dıale lilnünden (tatil l(lnleri ~ olmak 
Ozere) en az üç gün evvel Çanakkale Valilitine müracaatla ıJa«Wrl•n 
ehliyet vesikasiyle Ticaret Odan v•lbstıu kamfQona ibras .tmeJert 11-
zımdır. 

8 - Tekllt mektuplarİnm lt/İldnclkAmm/942 sancı ..at 14' ele · b
dar makbuz mukabilinde komisyona ftrilmJş olmam 99 paıta De a&M19-
rilecek mektuplarm Dıale ıDnü saat 14 de kadar kcımJQana tıalmlt lia
hmması earttır. Postada vukiıa pleceııc ıecfkiaeler kabul ~. 

1 -

• ) ___.... -
HDLANTSE BANK -UNI 11. v: 

ISTANBUL ŞUBES l- -

GALATA: KARAKÖV PALAS · 

iUANSI a MEVDANCIK. ALALl!Mcl H.iil 
~ 

[ BDTDN BANKA MUAMEl ELERf' 
• )KAısA ~IC_AA~ ·· 

.... f.. 

MERMEZI. •OttASA ( - · . 
tuitL..e ı AllSTPDAM .. llOnl RDAll - 9Ulll08 A .... l 

>.- CWCI&• MAltACAIBO - NAIFA - WtLUMSTAD - ~'!fO 
. ŞIO Dl MM&IRO • 8&ll1IGS • &AO • AUt..& . "I 

• r ~· 

Antalya Orman Çevirge Müclürlüğiinclen 
ı - Aldab'a ~ Gilndolmue ..... ...,. bellı bu4u&n .-... 

mmede JUlh "Xanden Karpuz,. Deıvlet ormanından '8'1'I 887ıf tilaallllı1 
metreldlp cam alfes bir aene jçinde ~ Ozere 24.12.941 tarfbb.. 
den itibaren ıo ıOn mOddetle ve kapalı zarf uııullyle aatışa etkardmısbr. 

2 - Artbrma 11.1.942 tarlhine mOsadit Salı günü llUt 11 de An-
tal.Ja _..... C9rirP mGdürlotfl bfnadnda JaPdııicaktır, 

1 - Qumn beher p.7ri mam61 ~ 480 Jmraf.__ ... __ 
4 - Muvakkat teminat 1'118 Ura 80 lt\ıı'uftut. 
1 - Şartname ,. mukavelename projeleri Ankarada Ormm Uamm 

•Dıllh10IO ,. An~ Orman CeW'ıe Müdürlntnnde g6rilleb1Ur. 
8 - t.tekJnerin Ticaret Oduı vesikasiyle birlllde 13.1.IN2 ıGd na

Q7'!11 aaatten bir aaat evvel teklif zarflarl71e ihale komJaJ'omma mara... 
caatıan.. (8) 

Bronşitler:_ '<A IRAN HAKKI EKREM 
Qe 1;le: Oerniryolları ve Lima~!arı işletme idaresi ıia~l2rı 

D, D/201 No. lu tenzilAtb et1'• tarifesi 1/2/942 tarihinden itibaren 
bJdınlac:aktır. Bunun )'erine ayni tarihten it.ibaren ayni numara aıtm
da J'eai bir tarife mer'lyete konulacaktır. 

Yeni tarifede 1700 kilometreden fazla mesafeler için de tenzl1At -.. 
mm edilmiftir, Fazla tafBUAt için lstuyonlara müracaat edilmelidir. 

(9551 - 11325) 

----Ba:yıwww d&lGill 701ıcu lzdlhammı önlemek Qzere 4.1.942 tarihine ma .. 
•dlf Pazar l1lnfl Haydarpaşa ile An kara arasbıda Ha;ydarpapdan 188t 
10,11 diı kalkmak tlzere Toros treni ıarifesiyle muntazam bir J'l)lea ka-
tarmm Ml,Jriaetere konacatı saym halka ilAn olunur, (3) 

M. M. V. Hava Müsteıarlığından: 
Ban · lllatetat'IJIJ te!Cnilr taburU için otomobil 9e traktar -lıılnfsfJ 
-- ._ .. ,_ tnaaattna nıar uilltlll9 tMlır9C nrdır. 
\'..U.C. kl'9I mlktal'lan ppılacalr tmtibanla ---klelt ~ 

aere SO - 120 Un arMmdad!r. Taliplerin dllekJert U. Ran illstetar-
W... •ı•nthlft ~ (99Hh UtOM, 

69--·-------------------~ 

7 - İnşaat için muktui kereste eerbeııt olarak ......_ .......,. 

ft hükdmetçe bunlara vaz'ı,,ed edlldfll tüdttde breılte tıilmfnf leln 1 
müteahhide yardtmda bulunulacıatı ıfbl plnısadan. tedarikflW 'I kh ba- I 
hınaınıyan elektrik ve sıhhi tesisata alt ma1zenıeı7e mot.ealllk ~ bllm 

'- işlerden de sartmazar edilecektir. 
8 - Müteahhide arzu ettlll takdtrde muhaebel wmnn.,_ iMıaı. 

nun 83 üncü maddesi mucibince verecett teminat mekbıbu lia~ o-
larak ihale bedellnfn ilçte btnıiı ıeçmemek tbete ıvans vei'UeblUieeWr, 

9 - İnşaat müddeti 8 87 olup, 941 maU yılı lefndlt ~ 1f1er1n 
bedeli bu yıl bütçesinden ve 942 nlıU ,nı içinde JapdaD ii1.etib 1Mıcl'ell 
942 yılı bütçesinden ödenecektir, · (HllJI) 

i!~tanbul Belediyesi lônl~r 
Eminönünde Hobyar maballesimn Arabaedar ~ kAbl '-'8-1/1 

numaralı hanın hedbn ve tahamül edecek enkumm eabp llÇllı: llftf:ltma-
78 konulmuştur, Tahlntn bedeli 830 1ira 50 1cu.ntı ve ilk tıemınaıı «B Ura 
29 kuruştur. . , 

Şartname Zabıt ve llıfuamelAt M üctlli'ıottı kaıemindA ~. i
hale 19/ 1/ 942 Pazartesi gün(1 saat 14 de Daimi Eııc:On\ende J19pılaealdır, 
Taliplerin ilk teminat makbuz ve:va mektuplarf3'le lbale IOnll muan-
aaatte Daim! Encümende bulunmaları, (7) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
ı - Eakflehlr Orman tldanlıtı için aspd 15 metre J'flJrMtlfle IUtte 

.O ton su çıkarabilecek mazot De tf1er saatte 10 kilovat tabtlt Elekt:rlk 
Jeneratörü De birlikte tam dfze1 tipi bir mot6r kapa)! zarf U1UU7ı. .._ 
tın almacaktır. 

2 - Feım! idari şartname1erl '" mukavele 11r1Mı11 ht-Mnl ~ 
m(1d(lrfyetinde ıısrllleblllr. 

3 - Muvakkat teminat 800 llndır. 
4 - İhale 12. 1 .942 Pazartesi ııtına saat H te fat6n1*1 VDb9t Jmu

lmda Orman MQdtlriyeti aatmalmaı kcımtqomında ~. 
1 - Teklif mektuplarmm ihale ıona uat 12 " kadar IDlllktr komll-

YoDll tevdU lhımdır. (ll ll'Fl 

· Selimiye Satan Alma komisyonu Uc.lrdarı 
Mevcut evsaf v.e prt1ar dahılinde :>W ıon oawı açık eıaaııme sure- • 

tiyle aatm almacaktlr, Muvakkat teminatı 871 Jla. cılop ~ 1,1,INI 
Salı günü saat 11 de Seliml)'ede kom.tsyonda ,.p.-.ıttır. Ta!f.p)erln : 
mezkQr gün ve saatte hazır bulunmaı.n. O.lMO) 

~ 

Meıvcat "1l8f ve pırtlar dahllfnde 50 tcın mpana aba a1macılıJdlr. 
Muvaklaıt teminatı 488 lira '15 kurul olup puarl:ilı 1.1.M SJ teıt·• 
Dfi ••t 11 de SeUmiyede luıaıiQonda ~ldllr. ('111ılt) 

TÜRKiYE I 

ı .... toOO 1lralJID--tOOO.- Lira 1 
• • 1080' • -aooo- • 
1 • 7IO • -ısoo,.;- • 
1 • IOO • -ıaoo-- • 
il • - • -ıaıoo- • 

40 adet 100 UraDk-4000.- Ura 

50 • 50 • --uoo.- • 
200 fi il • -aooo.- • 
IOO • 10 • -ıeoct- • 


