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Vaşingtonda 
Verilen Kararların 

Tatbik Şekilleri 

1 l 

Amerika harp için 50 milyar do
lar ayırmıttır. Amerikada imal e
dilecek olan muazzam mikdarda 
harp malzemesinin bir kısmı Ame
rikan ordu ve donanmasına ayrıla
cak, ıeri kalanı Ingiltere, Sovyet 
Rusya ve Çine verilecektir. Aıne
rlkada 10 milyon kiısilik, Çinde de 
5 milyonluk bir ordu vücude geti
rilecektir. 

·Anadoluda Kış 
Bir Çok Yerlerde Kar 

· Y ofları Kapadı 

için Hazırllk 

GENERAL 
WAVELL 

Müttefiklerin 
Uzak Şark Baş 
Komutanı Oldu 

Parti Erkanına Bazı 

Direktifler Verildi 

İDEAL ' SURO 
Yazan: IL.t!eat Doktoru G AS SON 

Diyor ki, "Az masrafta iyi if _yapmak para kuanmak 
istiyorsamz "İDEAL BURO,, yu okuyunuz .. 
· Satıı Yeri: T A N lstanbuJ 

F 1 Y A T I 50 Kr . 

Müttefiklerin Uzak Şark Raşld»mutanlığına tayin edilen Amerika 
hava kuvvetleri Başko~uta~ı .General Georıe B,ett, geçenlerde 

Kahıre~·ı zıyareti sırasında 

SARK CEPHESi 

Berlinegöre 
Rus Hücumu 
Kırılıyor 

Almanlar Kie f'te 5200, 
Odesa'da 2500 

Kişiyi idam Etmişler 

PASifiK HARBi 

Manila'yı 
Terk eden 
Kuvvetler 

Könezin Müstahkem 
Kısm1na Sığmmağa 

Muvaffak Olmustur 
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GULEn GözLEA nıitli.Joe~i 
Roman 

No. 45 Yazan: MEHME'I' ABUT 
- Ne yapahm Klmıran? .. Her hal-1 Nazarlarma aldanmrşmı.. Sende kalp 

Kara~ük Demir Ana do uda Kış Bel-:diye Satıı 
Fabrıkalar, . Magazaları BÖYLE YAZMIŞLAR: 

de çalıemam llztm. aramışım •. 
- Evet, amma, boş vakitlerincle de Suavi omaalanm silkti: 

pek aldırcbim yok; bani buciiıı tenis - Sana karfı alçakça bir lurrelı:e-
oymyacaktık ... Beni Alinin kotrasiyle tim ohnadı Sen sokuldun Sen cesa
ezclincektin... HatıTlannyonwn bile. Tet verdin..' Istemeseydin Mç bir şey 

Yürümek istiyorum, ce!iyor musun? olmazdı. Zannedersem ilk ben dcii-
BahçQ'e indiler. lim •. Deiil mı Klmuran? .• 
- Pek fstebb ıreli:10nan. Bayle Genç kız haykırD' cibi töylendi • 

nrat edeceksen biç celme daha iyi... - Kabasın Kabasml • 
Yalım ciderim.. • Sonra dudaklanm wra~ak lllve etti. 

Gene kız Saavfnm cla1cm nazada- - Zaten benim de niyetim etlen-
nna baktı: . mekti.. Anlıyor musan, vakit geçır-

- SaaYi, dedi. senin bir ıe7JD var •• met.. Senı sevdim mı zannediyordun? 
ca ~ açık söylet.. Yünidji.. Suavi sessizce takip ettı 
Saat IİDİrlendi: Hızlı adımlarla aynı yoldan ceri dön~ 
- Bea de senden rica edi:ponmı, be diller 

sakin bırak!. .. 
Kamına Pıtreh: 
- Yal Demek seni nhatns ffi- Yine her akşamki gı"bi salonda top-

yonanl. lanmıılardı Kimuran gıtti.ğindenberi 
- lıwmm konqmak iatemedili da- ev daha sess:z, daha neıeıiz. 

kibJan da ftrclır, delil mi? Hele Suavi öyle dıişunceli cörünü-
- Bilmem. ben ba arzuyu pek his- yordu ıa ... 
tmedim Zaten aiahı mn ldetlerine Acaba Klmuram mı cllleUnUyor? 
hm pek ermbor. ' Hayır.. O bir türlü tahlil edemediği 
Saawi cnap Yennecll. hisler içinde bucalayıp duruyor; Sali-
~ km aabl: bayı b&li seviyor. Bu uzun aynhk o-
- Basan ne kac!ar bbann.. Bu nu genç kadına daha fazla balladı. 

muamele71 flmdin kadar bis; titr er- Klmurana ancak Salihadan intikam 
ekten s&medim. almak içn yak1aşmıştL Onu tahrik 
- 1.-.. etmek için Klmuran ile ali.kadar gi-
- Pakat ba sükQm da bir habret \i rörünmüştii. Uzun zaman tatmin 

elAlı:lri ediJı'onım. e~miyen hislerinin verdiji baş dön-
- ı.- mesiyle şuursuz olarak kendini tab-
- Saa'rit Cenp •ersene! rik eden vilcude ıanlmıştı, Tıpkı ruh-
Genç eocuJr dudaklannı 111nyordu. suz bir cesede sarılır gıbi. 
Kamıranm ses! )'IUDuşadı: Acaba Kim~ranın fazla nesesi, canlı 
- Suviciiim ne olur? Bir teY 9ÖY hareketleri, gozü doyuran ciizellıti 

e cwap ver, İoim sıkılı10r. Öyle Suaviyi tatmin edebilir mil Hayır •. 
abıama ~I Monpöti terli San& ihti- Onan botluiuna. manaaıdıiını gör
acım var. Kaç gündür bana lüa:rt- dükçe Salihanm aşkı d aha kuvvetle-

.. •i:vor •• Daha ili.hiletiyordu.. ... 
Gene cocuk. lltebis bir paee ~e 
daJdannı Kimıranm dudaklarma 
lmndarda. Ktmıraıı, uabi, kolunu 

ektlı 

- Suavi, bareketterinfn farkında 
.-ııa1- Acaba kasden mi 71lPtyorsun .. 
oba hasta mısm?-
Genç adam sert. katlan tek siyah 

çbcf ııibi birlqmiı: 
- Evet: dedi... Aklım ba•nnda. 
- Sa halde, bDmem ki .• Daha acık 

on111-. Yoksa artık benden bıktın mı? 
Saui trilkGnetle cevap nrdi: 
- leni biç bir zaman ıevmedlm ki, 
B7DDI 
1tlmttm hiddetini saptec!emedl: 
- Ka.tahl 
- Rica ederim, daha nazik konu.,r. 
- Tlknr edi10rum., Xiiatah.. Al-
k.. 
- Kellmelert tartarak ton111 r •• 
Klnraran clllme;pe çalqtı. sesi tit-

Klmuran sımaıtıkca Suavi u.s1kta
şıyor... Saliha kaçtıkça· Suavi ona doğ 
ru koşuyordu. 

O, hakikaten ilk defa sevmişti .•• Sa
liha, anularma mukavemet eden ilk 
kadındı .. Onu onun için sevmişU, Bel
ki bütitn tanıclıiı kadınlar içinde yal
nız Saliha, onun ruhuna ııes verme
sini bildi. Yalnız onun ruhu genç ço
cuğa fazla maddi hislerinden aymp, 
temiz ve muha:pyel bir afka doğru sii
rfikledi; Saliha ona, tlhalnmill ve sab
n... Istıraptak saadeti, aşktaki itihi 
hissi öfrettf. O sanıana kadar Sııavi 
ild cins kadın tanırdı: 

(Af'kHf Yaf') 

R:P-.11·1 
BUG'ONK() PROGRAM 

Yurdun Demir ihtiyacı 
Temin Ediliyor 

Karabük demir ve çelik tabrikalan 
memleketin muhtaç olduğu yarı ma
miH demirleri istihsal etmektedir. 
Fabrikanın çıkardığı potrel, ı:ubuk 
demir, köşebent ve !Amalar biltiln 
müesseselerin ilırtiyacına cevap vere
cek yeterliktedir. HükOmet zirai is
tihsali arttırmak yolunda esaslı ted
birler alırken, bu işte de Karabiik 
fabrikalarnnızın istihsalıltmdan gen:~ 
mikyasta istifade edilecektir Fabrika 
pulluk, sapan, harman ~akineleri 
parçalan ve ziraatte kullanılan bir
çok ziraat avadanlığını yapmıya ya
rar demir istihsaline de başlamıştır, 
Bu suretle harp yüzünden hariçten 
demir getirtmek lmkAnsızlıklan yer
li demir endüstrimizin yardımiyle 
önlenecektir. Bu arada çubuk demir
lerden bir kısmı çivi fabrikalrma ve
rilerek inceltilmekte ve çivi haline 
getirilerek yurdun çivi ihtiyacı da bu 
suretle karşılanmaktadır. 

Makarnaya Yeniden 
Fiyat Konulacak 

Makarna fabrlkalarmm makarna 
vermemesi tızerine bakkallar ellerin
d~ki makarnalan kısmen gizlemişler 
kısmen de satmışlardır. Bugün şehrin 
birçok yerlerindeki bakkallarda bil
hassa kılğrt ambalAjlı makama bu
lunmamaktadır. Fiyat Mürakabe Ko
misyonu vaziyeti incelemiye başla

mıştır. Makarna fabrikalarının aldık
tan un ve sattıkları makarna fatu
ralan incelenerek bti suretle ellerin
de stok bulunduğu anlMıianlar hak
kında takibata gec:llecektir. 

Fabrikalann imalA.tı durdurmaları 
üzerine, bir miiddet sonra şehirde bir 
makarna darlığı başlıyacağı gözönün-
de tutulmuş, makarnacılara un veril
mesi için teşebbüsler yapılmıştır. 

Buğdayı koruma vergesinin kaldı
rılmasından sonra una yeni bl.r fiyat 
konulacak ve makama fiyatları da 
buna göre yeniden tesblt edilecektir. 
Fakat eski stoklar şimdiki .fiyattan 
satılmaı<ta devam edecektir. 

Birçok Yerlerde Kar 
Yolları Kapadı 

t?tr Bastarah ı incide 

Evvelki giln Hadmıköyilne kadar 
gidip kalan Kırklareli treni istanbuıa 
döndüııülmüş ve dün sabah tekrar 
buradan yola çıkarak Kırklareliye 
varmıştır. Kırklarellden kalkan tren 
de fstanbula gelm iştir. Haydarpaşa 
banliyösünde de trenler muntazam iş
lemiş, Ankaradan ekspres bir buçu'k 
saat, diğer posta treni bir saat geç 
gelmiş, diğer trenler İstanbuldan 
vaktinde gitmişlerdir 

Dün kış hakkında kendisinden "ma
lumat istediğimiz profesör Fatin şun
ları söylemiştir: 

"Bugün hava düne nazaran iyidir. 
Yarın da bugüne nazaran daha iyi o
l :ıcaktır, Havaların 5 !Wne kadar iyi 
gitmesi muhtemeldir. Fakat fazla kı~1 
tevlit eden A vrupadaki yükseli: t az
yik merkezi yeni peydahlanmıştır Bu 
itibarla havaların ne :r.amana kadar 
karlı ve soğuk olmakta devam ede
ceğini tayin etmek milmkiin değildir. 
Kışın fazla olması mevsimlerde te

vazünü temin edeceğinden bı:ıharlarm 
da diğer mevsimlerden katı olarak 
ayrılmasına sebebiyet verecektiı;. Bu 
"tibarla ilkbahar bu sene zamanında 
başlaytp bitecektir. Yani tam bir ba
har görebileceğiz. Yaz da b:.ıtün te
Z"hilrler"nf gö<=terect>ktir . ., 

Belediyenin Halkınıızdan 
Ricası 

İstanbul Belediye Reisliği eadde ve 
sokakların kardan teınMenmesi işin
de helknnızm da yardımmı lstemlye 
karar vermiştir. Bu mUnasebetle neş
redilen bir tebliğde deniliyor ki: 

"Belediye, bütün vasrtalarmı kul
lanmak suretiyle cadde ve sokakları 
temizlemlye. çalışmaktadır. Fakat ar
zu edildiği kadar amele bulunamadı
ğı ve kar mUtemadlven yaltmakta 
devam ettllti cihPtle bu iste mfüıkil
lMa tesad(lf edilmlş!tr S;ıvm halkı

mızın, apartrman. ev, müesse<:e, ma
ğaza ve dilkkılnlarmm kapı önlerini 
kardan temizlemek ve caddelerdeki 
merdivenlere kül dökmek suretivle 
yardım alAkasını izhar etmesi rica 
olunur ... 

da tipinin yarmalara doldurdufu beş, 
altı metreyi aşan kar birikintileri :rfi
zllnden şimendifer nakliyatı da Arıza
ya u~amıştır. Bazı kazalar vukuu da 
llfldlr!lfyor. 

Gelen haberlere göre, Diyarbakır
dan Elazığa gitmek üzere hareket e
den ve bir m kine. bir furgun ve 
beş vaıtondan mürekkep bir yolcu 
treni karlarm yolu doldurmuş olması 
vüziinden Sivrice istaııvonuna iki ki
lometre yaklaştığı sırada yoldan çık
mıştır. 

Bu trenin dört vaı:toniyle furgunu 
devrilml.şltr. Trende dört yüz kadar 
Vlllcu bulunduğundan, bu hadise bü
YÜk bir facia şeklini almak istidadını 
l!iisterml.:tir, Fakat trenln devrildiği 
ver dolma oldu~ndan ve kenarları 
urunım ve hendekli olmadığından. 

kaza nisbeten hafif atlatılmıs, yalnu. 
on üç yolcu yaralanmıştır. HAdise ye
rine kurtarma ekipleri g!Snderllmi5. 
biitlin yolcular Kürk istasvonuna ııe
tirilerek iııta!ıvon blnalanna yerıe,
tlrilmf!iıt!r. Yaralılarm tedavileri ya
p•lmrstrr. 

Gelen haberlere ~l\re. dört ıtnn ısn
ce harekf't eden Konya treni elAn 
yolda bulunmaktadır Dün Saray!Snü 
ic:tasvonunda bulunan tren (ril~ halle 
at-ılan yoldan geçtikten sonra Bozda~ 
lstaııvonuna varabltmlş, fakat daha 
lterive J?fdt-mem!ştir Trendeki yolcu
larm yiyecekleri Devlet Demlryollan 
idaresi tarafmıian istasyonlardan te
min edilmektedir. 
Diğer taraftan Paşalı, Cetlnkaya. 

Hfmmetdede, Çatalca ve Diyarbakır 
hatlan da kapalı bulm\maktadrr. 

Devlet Demiryollan Umum MQ
dOrlil!ü daim! yol amelesi ve dısan
dan temin edilen amele ile bOttın ka
palı hııtfonn açılınasma gayreUe ça
lı şmaktadrr. 

Pazar Tatilinde İzinsiz 
Satış r apanlar 

Pazar günleri dükklnlarını a~mak 
müsaadesi alan tütün ve rakı satan
bırdan bazdan, açtıklan k11nnda di
ğer yiyecek ve içecek maddeleri de 
satmrya başlamışlardır. Hafta tatili 

Edirnede Yapılan kanunununa aykırı hareket eden dük . dnadoluda kış 
"yon 

- Senin cibl kaba ndıtu bir' erk~Jr: 
çift bllecefiml mi zannediyol'81ln1 

7,so Prosna 
7,U Mtı.ıllt (Pi.) 

45 Haberlet' 
S,00 MUrlk CPL) 
a,u E.tn saati 
a,ao Kflalk 

ıa.os Dana mlallf M ka Ankara, 4 (TAN) - Yurdun muh- kılncılar hakkında Belediye zabıt-ısı 
;:::: ~!~rler u vemet Koşusu tellf bölgelerinden Dahiliye Vekilli- faaliyete geçmiştir. Yapılan kontrol-

- Ra1"1rl Hiç bir ıey zannettitim 
"*- Yalma dtlıtln.. Ben sana hiç bfr 

leni ....tillml 9571edim mif Aa
blıtllll bahsettim nı.i1 

19,45 Konutma ğine gelen haberlerden bu sene kışm de Taksimde 'sıraservilerde tütüncü 
ıt ss ş ı. ı Edirne, 4 (TAN) - Kar ve soğuğa 

• 
20•'ıı Raa~ar•••et-t m- U ti j 1.~ terli t her tarafta hüküm sürmekte olduğu-ı Yarbek, Cümhuriyet caddesinde t1l· """' ~ ra6 ... en a e z:m a an .,.ınm p e - M kted · d t ı 
20,45 Halk tDrkOso t•ı.: 4000 metrelik knan ...,pılınıştrr. nu gosterme ir. Şı deti soğuklarla tüncü zzet, stlklH caddesinde mQs-
aı,oo Ziraat tahtını 1&• y.... ,,_ beraber her tarafta yıllardanberl lfÖ- klrat "atıemr HOsey!n Zek:ePtya, tO-

Kamanın iıyan etti: 

12,90 Proınm 
ı ı.u larkılar 
12,45 H•herler 
U,00 Şarkılar 
ıı,ao Mllallı: (Pi.) 
ı S,00 Proıram 

=::~g 1:;::::Sn uatJ BirlncUiği Halit Çekiç, ikinciliği İb- rülmemlş bir nisbette kar yağmış ve tüncü İsmail Hakkı, Hayık, Sarryer-
2ı,4s Modlı rahim, üçilncillilğil Nuri kazanmıştır. yağmaktadır. Bu yiizden birçok yer- de Yenimahallede tütüncü Mustafl'I 

- Ya paselerfn.. Puselerlnfn ate1i.. 
SalaJoraaıl.. Pabt kabahat bende. 

~:·:~ ~::;:!~r K()fll, spor sevenler tarafından alaka terde yollar kapanmış, nal{livnt dur- Bayram, Yenlköyde tatlıcı Vasevo, 
23,oo Kapan11 ile takip edilmiştir. muştur. Bu- arada demiryollarında Haykan ct!zalandırtlmışlardır. 

~--------~----------------------------=---------.:._,;,--..::.......: __________ ~ 

ı c;,,c, G'L'M H•BERLER ı 
M. Korunma Kanununda 

Tasarlanan Tadilat . 
Ankara 4 (TAN) - Ticaret Veklleti, Milli Korunma kanunun. 

aa Japı1an son değişikliklerden başka yeni bazı değışildikler yap
mak için incelemelerde bulunmaktadır. Bu değişiklikte vurgun
cUlujun men'i üzerinde bilhassa durulmakta, yiyecek maddelerile 
~eşya aatışlannıda vuku bulan vurgunculuğu önliyecek 
tedbirler almmaktadır. Yeni proje kira bedellerini ev sahipleri 
ne kiracılar arasındaki münasebetlıın de yeni esaslara bağla
maktadır. 

BURGAZ YE 
YARNA'DA 

Du;e'nln Tavsiyesi 
l:lfj» Battarafı 1 incide 

yapılan ve İtalyan milletinin ha 
yatlyle ilgili olan bu miıcadele-

• de mfere eripne.k için bütün ltaı 
v. • D '-I B yanların mihver ve uçliı pakt ar-
~ • 8ftl Oll ar V'8 azı kadqlariyle birlikte ve azimle 

T • K I çalışması 1izmı geldiğini de .ili. 
esısat uru uyor ve etmiştir. 

t.dra ı (.ı\.A.) _ Brttanova: Clllltlan nıdlcrı 
bir menbadan öl· Roma, 4 (A.A ) - lllrtcf7e nuttı 
a- Bnl .... ..ı-+ .. -·- Kont Ciano, bit aatllll ıöyli791'tlt de-1-vt ____ _.UIU mittir iti: 

ıt..aıl~eld Burgu ve Var- "lmparatortata \'Uctade r~ten 
Da lfmmılarmda mühim tesialeı sonra itaba. hiı bir fituhat •• kua11c; 

Jeni doklar vücude getiril eme~ni bealemebızin ve Bolfevlklıiın 
tehdidi altında bulunan A\Pl"Upa me

Ba genlfleme plAm deni:vetini lturtarmalt mabadiyle, taJ 
PMllJlllmD Karadenizde kont .. panyanm nrdımma kotmqtur. Ba 

kunuat siyasetiyle alikadar. hareket, Boltmlt ltarnulıtına kartı 
'8PS1an mflcadeleye iıtirak etmek Ü· 

Diler efhet&en Tuna iizminde 
,_ı nakliyat kolaylıkları, Bur-

ft Vanıada etya depolart W.. 
ft Bulgar deniz ticareti için 
ile 8000 ton arasında vapur 

derpff eclllmektedtr. Bu va 
hır Karadenizde ve Bulgaris. 

JCıe denizinde işgal altın· 
balunan adaların limanları a. 

lllllllıda ifliyecektir. 

Yapalav Çetecilerinin 
Rebi General Oldu 

:'ı.:ındra, 4 (A.A.) - Yugoslav cıete
refsl ~ Mihailovlç Kral Pi

tantmdala General11la 7(1Deltn-
• B11indfll Ozere lıfihalloviç Yu

mukavemetinl ldarf etmekte

zere İspanyanın yardımma cıden Naa
JODal Sovallat Almanya De İtalya a
rasında manevi bir tesanüt ve bir ar
kadaşlık meydana ıretirmf,tir. 

Bu hJrbin meınıllerinl bulmalt fefn 
arıivleri kanttırmak JDsumnz&ır. 
BOtUıı dfirllıt 1n .. aıar .,.. mllletler ba 
mesulleri bili.J'Of'lat. 

Ba harbin mesullednf aramak için 
açılacak dava batlt7Bcaiı saman, lb.1-
yanm suçlular arasmd dei11 itham e
denler araemda btıtanacatı mabak· 
kaktır. 
Bol~le kartr mlcadele " ba 

mOcadelenln ....ı. bir surette baW 
lta1'1Ul ocaklarmm, allelerinfn ve di
ninin muhafuası lcln ilk 1Brttır. 

Kremlini kim ortadan kalchnna 
cliinya medeniyetini klll'tamııı olactk
tıt. Ba hususta ne !nctttere. ne de A· 
merlb ba:rallete bpıfamu • ., 

Kanadaya Gönderilen 
Esirler 

ltral ~. bütiln dthlya Yuıcs- oıta.a, f (A.A.) - 1000 Alman 
ll1N:rma ndJoda verdJll 'bir nutuk- harp esld. ~ Kanac1aya 
eınJan MilıalloftC ku\1ftllerfne ta .. ıebftlttlr. Rlrp -lerl tbnal Olıl&a .. 
~. rio')'a •JeltlrDecelderdlr. 

Genera' Wavell 
~ Baştarafl 1 incide 

Amerikan Amirali Tbomas 
Harıt bu bölgedeki bütün deniz 
kuvvetlerine kumanda edecek • 
tir. Amiral Hart General Wavell 
in emri altında bulunacaktır. 

General Sir Henry Pownal General 
Wavell'in genelkurmay başkanı ol
muftur. 

4 - General Wavell, vazifesine pek 
yalanda başlı7acaktır. 

5 - Ayrıt zamanda Mareşal Cang
Kay - Şek, Çin harekllt saha<Jında 
hareketlerde bulunan ven istikbalde 
bıalunabllecek olan mllttefik k ra ve 
hava kuvvetlerinin başkumandanlığını 
kabul etmlıtir. Bu hsreklt sahaıuna 
Hindiçinide ve 11ıaitand'da müttefik 
milletlerin latatarı tarafından iııg:d e
dilebilecek ktsrmlar da dahil olaC3k~. 
Miiıterek amuml kararırlhın ceneı
kurmaJmda Amerika ve Brltanya or
dularmıo mllmeuilleri bulunacaklar
dır. 

Sıkı lf6lrllğlne dair• 
Vatincton. 4 (A.A.) - Rooaevfılt

Ch\U'Chill be:rannametl aJDI zamanda 
atlltadar bitin bWdUnet merkezler .n
de netrolanmqtur. BUJillt Okyanusun 
cenaba sarbllinclelri ba batcenin neı
resi oldalu talrila edilmemtıtir. Fakat 
Vqbııtottda bu b&tıenin Siqııpur, 
MaleQa. Felemenk Hlndlatam ve Jti
l:plnled ibtlft etmekte oldulu santıe
dihnelttedlr. Amerika ordusu ıeııeı
kurmaJ balkan amavtnl Brette, blr 
mllddettenberl mit •arkta bulunm tk
tadır. Yalnız birkac cGtı ene! Tcbounı 
Kiq~e WAYell, Chianır - Kai • Shek 
ve 8rette14en mflrekkep bir askeri 
meclis "'1cade cetlrllmiştlr. Daha şim 
dido Amerikan kuvvetleri Paaifik'm 
cenubu garbisinde İngiliz ve Holaııda 
donanmalan De mesai birliği yapmak
tadır. Fakat Amiral Hart'm kiilU 
ltanetleriııiıa mevkii neresi olacaiı ta
bii ıbll tatulmaktacbr. 

Mlloerin •ıılıfı teklifinde 
•ıılanmaaı muhtemel 

görillllgor 
Vqfnıtoa. 4 (A.A.) - lncitiz 1 ... 

tlhbarat ,.,;tef ıefl Sir Gerald Cam· 
peD V~ 1G 'be7anatta bulun• 
muttar: 

"'21 mflletiıı mOnferlt ınalb nımıa· 
~ ~ etmiı oldukları ıu sr• 
tada. lılilner devletlerinln lllDı tek• 
liflerinde btalunma tarmm henaen he
men nmlııakltak olduiunu zannederim. 
Bir takan teltlif1er JaJ)llacak ve tec• 
rtlbe baloelan •curulacaktır. Fabt 
mltteffk ınllletletln beyannamesi bl!· 
tin •JtWa•tara ve billlana Hitlere 
1* milletllri J'lkdflerinden ayırmaya 
tetebbtla edenlere lrarp on1ann vere
ctklerl leftbl IDllıllJld De olacaimt 
ihtar etmlltlr. 

PASifiK HARBi 
klfJ5 Baş~arafı 1 incide . 

"Düşman ezümiı değUdir" 
Tokyo, 4 (A.A.) - Umum karar

&ih basın dairesi müdürü bugUn de
miştir ki: 

"Manilanm luali Filipinlere hil.ld:n 
olmak demekt r. Çünkü M ila heı 
bakımdan FiUpin ad tarını merke:ı -
dir. Ancak düşman kuvvetlen henüz 
ezilmiş değildir. Bu kuvvetlerin büyuk 
bir kısmı Manita körfezin.in müs ah
kem çevresine sığınabilmlştir. işte bu
nun içindir ki Japon kıt lan geri ka· 
lan Amerikan kıtalarmı da tamam.yle 
yok etmek için bu çevre7e karşı ta
arrulara ıririşmif bulu uyor Japon
yanm alakeri üstünlüğü eayesinde bu 
da unn sürmiyecektir . ., 

Amerikan gazetelerinde 
Nevyerk, 4 (A.A.) - Nevyork Ti

mes yazıyor: "General Mac Arthur ve 
Jatalan Fillpinlerde son safer için e
saslı olan şeyi kazanmışlardır Bu, za
mandD". Demek oluyor k, ouların fe
deltltlıklan bota gitmemiıtir .. 

MALEZY A'D'A: 

Singapur, 4 ( A.A.) - "Reami teb
liğ": Şimal cephesinde Perakta düş
man baskısı devam ediyor Geceleyın 
lıcıtalammt daha cenııptaki mevzılere 
altnmqtır. Kıtatanmızı diitma11 nrbh 
arabaları yalmdan takip etml!J ve bun
lara kartı muvaffakıyetU mubrebeler 
yapılmıştır Dötman kayıplannın aftt 
oldulu ıannedili:Por. Aeaiı Peraktıı 
diişman faaliyeti azdır. 

Slmali Ingil!z Bim&oaandan alr.ıan 
raporlara ıare, dU,man Bomeod:ın 
HO kilometre kadar uzakta bulunan 
Veston•a asker çıkarmıftır. 

S-4 Sonltlnun ıecesi tayyarelerimiz 
Maleznrun batı açıklanııda el ·ıman 
gemjlerint bombalamı• ve mitralyöz 
ateşine tutmuştur. Dün cec 24 diit
man tayyaresi Sfngapar çevresi üze
rinde uçarak bombalar atmııtır. Ha
sar ehemmbetsbdlr H tk arasıı:ıd11 
bir kaç 616 vardır. kartı koyma ba
taryalarımız bir düpnan tayyaresini 
hasara ufratmı,tır. B r dütman ta)T-l
resi de Sellncor yakınlarmda funda· 
lığa clileerek pacçalanmı,tır lnırUiı 
tayyareleri Tayland'd Etentak'a ta
arnu etml,ter ve kenclUeri hiç 'Fayıp 
venn*tea havada 2 ve yerde 4 av ıa,
yarest tahrlp etmişlerdir. 

DIGEB HABERLER: 

:Metbourne, 4 (AA.) - Hava teb
liil: Usun menzllJi J pon bombar'1ı
man tayyareleri Bismark takım ada!arı 
üzerinde bir keılf ucutu Y&pmt$lar we 
Robaul'da Avua~ hava kunette
ı:iııe ait bir tanare meydamrıa urar
rm etmltletdl'f. Atdall bir kaC bomba 
Be bava me:rdamm tıetıAtl llatlfçe 

SARK CEPHE Si 
~ Baştarafl 1 iDclde 

Başlıca hedef MoskOYa çevresi ol
mak üzere yüribüı halinde bulunan 
Sovyet asker \re taııt kollanııa, tur
ruza hazır tanklara, demir)'Ollanna ve 
tayyare meydanlarma kartı da hava 
taarruıları yapllwıtır. Düşman bu 
taarradarda insanca ve mat.emece vek 
f;ıiiyük kayıplara uff'am1'ht. 

Uzak ş.imalde, Murmansk demiryo
lu bomba taarruzlari7le bir çok yer• 
terde kesllmi,tir. 

Sovget resmi tebliği 
Moskova, 4 ( A.A.) - Sovyetlerln 

yan ırece tebtıti: Uç tıdnolklnu11da 
cephenin bir çok kesimlerinde düsma 
nın mukavemetini kırarak kıtalanmız 
ilerlemişler n bir çok metılriln mahal
leri i11Cal etmi,terd"r. 2 tıdneilclnan
da 5 Alman tayyaresi tahrip edilm!ı
tit, 3 ltrindklaunda Moskon yakı
nında 3 Alınan tanar..ı. düıtıriil
mti\tik 

Cenup cepheılnde 

Tahrip edilen "' ele 
11~en malzem11 

Motkova, 4 (A.A.) - Bo'IJft _.. 
mt brardhınm h111111ıl teblftf bfldf .. 
riyor: Cenup prp cepheıdnde SoTY•t 
kıtaatı 25 - 31 tıkklnun içinde 22 tanlr 
122 top, 128 mltraly&z ve l.000 ttlfek 
:>:aptetmlşlerdtr Bu kıtalar, Uri genel 
kurmay kararglhnn. 745 kamyonu, 5 
tankı. birçok topa •e 552 furıronu tah
rip etmiıtercllr. Almanlar bu deı.re 
eınaemda bu cephede 28 İ1kklnun4an 
2 SonkAnmuı kadar 10.000 kllf ay! 
etmlslerd1r. 

Kmmda Sovyetterln 3 000 ttlfe1t, 50 
mltrafv6ı "ve 250 ltam:pon zaptetmleler 
dlr. Mulıarebenln tek bir kewtm!nde 
~lmanlardan 2.000 ldtlden futa te
efat vardır. 

işgal altındaki l/61'krde 
MoskOYBı 4 A.A.) - lCoın&nfat ftr

kaatnm relllll oııranı otan Pravda, 
dllnktl Camartesl 'dnldl ntlshaancta 
SoV)'et Rae:ranm Almanlar tatafadan 
fşpJ ecl'Jmi• ıelllrlerde '8PllD me
nllmfn intikamım alacalmt JUftlq• 
ttr. Bu ırasete Ahunlann Odelada 
25000 tdıl7f nıttralJasle at4tlrt!lklfl'lftf 
ve Ktefte oturanlardan SIOO ldtf yt I· 
dam etmlt olduldanm teılt etmelıtt-. 
dit. 

hasara atranuftır. 
Bu tatrrudan eonra 4llmaa tana• 

releri daltlımttlr Bulantı Japon illan 
daer altm4a klanan adat rdan -... 
ket ettikleri uanedllmekte4lr. 

* San Pranalsko, 4 .(A.A.) - Burada 
bir tehlike iearetl 'lerilınil. 1 uat b
dar ısltıDilttlr. 

Ucuz Yiyecek ve 
Yakacak Satacak 

Ellerinde mal olanlar, bunların fi· 
yatını gün geçtikçe biraz cJaha art
tırmakta, eter bunlann içinde Azami 
satış fiyatı konulmuş çeşitler varsa, 
bunları gizleyip el altından ve konu
lan flyatm OııtQnde satmaktadır. Bu 
gibiler hakkında bir taraftan vurgun
culuk suçiyle takibat yapılD'ken, di
ğer yandan da iktısadl teşkiller ku
rularak savaşılmaktadır. 'Bu savaştan 
halkm daha kesin olarak faydalan
ması için bilhassa belli yiyecek ve 
yakacak maddeleri satan teşkiller ltU· 
nılması üzerinde de durulmaktadır 
Bu maksatla İstanbul Belediyesinin 
yaptırdığı incelemeler hayli ilerlemiş
tir. Belediye bazı ,eyleri Ticaret O
fislerinden ve devlet teşkillerlnin el 
koyduğu maddelerden satm alacak ve 
diğer bazı maddeleri de istihsal böl· 
~terinden getirterek, bunlara ya pek 
az kAr ekllyerek veya kArsız satacak
tır. Şimdilik Belediye Kooperatifinin 
s~rmll~l arttırılacak ve az gelirli 
halkın oturduğu semtlerde satq yer
leri açdarak: ite başlanacaktır. Bu 
teskiltıtm en kısa bir zamanda işe 
başbyabilmesl için çalışılmaktadır. 
Aynl şekflde diğer bQyük ıehirlerd@! 
de birer teşkil vilcude getirilmesi yo
lunda tetkikler yapılmaktadır. 

AdDyeye Verilen 

"Yeni Sabah., danı - "Si18si :na· 
bafil, konıre azasınm klfeslnln (Lin
berg) in hizmet teklifini kabule taraf
tar olduktan mütaleasmdadır." 

BÖVLI! YAZILABILIR: 
"Siyasal kaynaklar, bütün konıre 

üyelerinin (Lindberg) in ödev iste
ğin! yerine getirmeye taraftar olduk• 
lan düşilnceslııdedir 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
Yeni Sabah'tan: - "Charchflt Ka

nadada büyük tezahiiratla karşılanmış 
ve Kanada parlimentoıunda harp va
:ıiyetinl ve elyaıi faaliyeti bülllsa e
den mühim bir nutuk söylemiıtir .. 

BÖYLE YAZILABILIR: 
"Churchill Kanadada büyU)r g3ste

rilerle karşılanmış ve Kanada parla
mentosunda bugünkü savaş durumunu 
ve siyasal çalışmaları kıııaca anlatan 
bir söylev venn,iştir ... 

Patates Fiyatları Çok 
Yükseldi 

Son günlerde patates flyatıarmm 
perakende yirmi, yirmi beş kuruşa 
yükselmesi üzerine, Adapazar ve Bo
lu istihsal bölgelerinden toptan sa
tışlar hakkmda malılmat istenmietir. 
Burada patates piyasasını ellerinde 
tutanlar taııt masraflarınm arttığını 
ileri sürmekte iseler de, bunun her 
çuvalda 25 - 50 kuruş kadar olduğtl 
anlaşılmakadır. Bunun da fiyatı ki-o 
loda en çok bir kuruş yükseltmesi lA· 
zım gelmektedir. Patatesin de Mlde 
setışmm fiyatların daha yakından 

Vurguncular kontrolüntı temın edeceği gı0zannnde 
tutulmaktadır. Fiyatların normal oı.. 

ErenkOyünde Nazml1e isminde ~ir 1 madığt görülürse her cins patat.eae 
kadm evinJ kirll78 verirken, Mılll . ' 
Koruma Kanununa aykD'I olarak ki- azamı setq fiyatı konulmasına veya 
rayı arttırm11 ve bu suçtan UıkQdar satqlann sıkı bir kon~I altına ~ 
adliyesine verilmiştir. Usküdarda kö- maama karar verilecektir. 
mürcü Hüseyin Kasım ve Ahmet 
fazla fiyatla kömQr sattıtmdarı. un
cu Gabriyel un aakladıtmdan, tuha
fiyeci Rabeka dükkAnında makara 
olduğu halde satmadığından, Beykoz
da kasap Fehmi ve Vehbi et vurgun
culutundan, bakakl Rober mercimek, 
Kuzguncukta bakkal Todorl şehriye 
vurgunculutundan UıkQdar milddel
umumWjine verilmltlerdir. 

Noksan Ekmek Çıkaran 
Fırıncdar 

Apartıman Sahipleri 
Kaloriferleri Yakacak 

kaloriferli binalarda mal sahl.ple
rhıin kömür fiyatlarının yültsellşinl 
ileri sürerek kaloriferleri klfi dere--
cede yakmaması yüzünden Belediye... 
ye birçok şikAyeUer yapılmıştı, Koor
dinasyon Heyetinin vaziyeti incelly.., 
rek kiralann artmasına mahal olma.. 
dıitna karar vermesi üzerine, apart.. 
man ve müessese sahipleri geçen se-
nelerde olduğu ıtbl. normal sıcaklık 

Kasmıpapda Bahriye caddesinde vermlye mecbur tutulacaktır. Bunun 
99 numaralı fırında yapılan kontrol- için aynca Sehlr Meclisinde bl.r ka
de 120, Dolapdere Fesliyen sokağın- rar verilmiye de lüzum görQlmemek• 
da Petronun dWtkAnırıda 73 noksan tedir. Bu karara aykırı hareket e.. 
ekmek bulunmuş, ekmekler mtlsade- denler olduğu yine şlkAyetlerden an. 
re edilmiştir. 

Bunlardan 'başka -tınnıarm.da te- laıphna, takibata geçilecektir. Sıcak• 
mlztlle riayet etmf7en Yedikulede r.. 1ık dereee9inin ve kalorihr yakma 
nncı Serkiya, Aleksi, EminOnünde müddetinin de bazı fhtilAflara yol a
Niko, Tahtaklllede Petro ve koço, çacalı sanılmaktadır. Bunun için de 
Kantarcılarda ftrmcı Mehmet Emin Şehir Meclisinin geçen senelerde ver-. 
cezalandırılmışlardır. ı dili kararlar ıözönünde tutulacaktır,, 

Tren Seiferleri Malta'ya Hücum 
~ Bqtaratı ı incide ~ Ba§tarafı 1 incide 

2 - Haydarpaea .. Erzuram .. Di· Şimalt Afrikada Agedabya cep 
:varbekırı hesihde, düşmanın mevzii taar • 

Puarte9İ, Çarpmba. Cuma ve Pa- ruzlan ve tank toplulukları püa
zar cUnleri Haydarpaıadan ~at 20.25 kürtülınüştür. Sollwn ve Halfa. 
te kalkan tren erteal dnlen aaat 15 yada muharebeler devam etmek :r t::r~~ ... : ~~~ba.; tedır. 
snanuna aat ı de oı,.rbakıra ıaat Alınan ve İtalyan hava kuvvet 
6 da varacaktlT. QarPmba, Cuma, Cu- leri di.ışman iaşe yollarına kal"" 
martesi " Puart•l stinleri hem Di- şı mükerrer taarruzlarda bulun " 
)'lll"bakırdan hem Erzunundan Ut'e- muı ve Tobruktaki topçu mev. 
ket eden trenler, Ankara.dan Cuma, zilerini ve liman tesislerini biJr. 
Pazar, Pazartesi " Carıamba ıtıu- haua muvaffakıyetle bombala • 
teııl aaat 15.IO 4e Ra7darı>ata,.. b.1- mıştır. 
a.kcaklatdıt. htanbala 98ftl 7.41 te• Dtltmanm Trablua berine Jaımil 
clir. bir brfa akım muvaffakı:retaizllie al• 

a - Ankara .. SoftruJdat: raımıtır. J.,ibyada bir köye miitea44it 
Her Pazartesi, Culamba. Olma '" bombalar atılmrıtır. iki öllf vardır. 

Camartetll lhlert hem Ankaradan hem Mal.ta'da ne17etlilen teblll 
Zonealdalttan birer tren kalkacaktır. . . 
llarebt saatllri Ablran l7 ıs, Zoa- Malta, 4 (A.A.) - Reemen bildiriJ.. 
pldak 17.05 tir. • diğille göre, Cuma akfanu bir takım 

4 _ Ankara .. t.mfr "Buma• • diişman tayyareleri Maltaya bombalar 
Her Puartesl, Cartamba cam'; " atmıtlardır. Tanare ltartı koyma ba

Pazar cinleri bttıtılr:lı hlrer tren tal7llan dlipnanm bir bombardımaJi 
kalkacaktır. Hareket Ankaradan 15.JO bir de·" ta~. hasara airatmq.. 
ete. hmlrden 815 tedll' tir. Bır takım duıman ta)'181"elerl 

· • muhtelif mahatlere bombalar atarak 
5 - Ankara - Alsancaln tMl ahali,. ait emllltf baaara 'aftat• 
llareket dnlert Puartesl, Cartam- riiıf)ardtt. B~ talmn ldmaeler telef oı.

ba, Cuma ve Puardır. Saatler Anka- lll1lf bir takım inllanlar da aitt nnt
radan ıuo. Atuncaltml •-.,.. te pralanıbJltır. 
ce 18nsıcht. Cmrıart•l afln6 Be defa tehlike ı..,. 

6 - Anbra. ~ reti verilmlttlr, Diişman tataftııdaıl tıc 
Her Puarteat. Pertembe. emnar- clefa kara'8 bombalar atıtmııtır 1 

teef ıflnJerf Ankaradan aaat 10.25 te, tayyare .clilıtlriilmtlt. dliu biri tahrip 
Balrkeslrdea iM 10 ltutthltb blNır edllmitttr. • 
tren ltalbcdtır. Barültla '/ 6ln alr 

7 -~ • Konn .. DiJU"- Kahire, • (A.A.) - Orta Şark u-
baları m111t1 tndlz karargAhmm teblili: 

Her Puartwl, Culam11a. Cmna .,. Bardla'da alınan eairlerin UyısJ 
Puar ırtlnterl HaJdarpqadan aat \2 fbndl 'r,000 tahmin edilmektedir. Bu
de ltaDran tten, ertasl ıtlnleri ıcon,.. nun blnt Almandır. Muharebe saha
dan ıaat 14 te '" onmı ertelf ır&nlerl ıımm temlzlenmnlne devam ediliyor. 
de 1.10 da Ac!anaıılan " 20.45 te ... Aıedab'8 ~de topeumus ve 
latndan bareht ectecektıir. l!._aa•W hava kuvvetler1m1z faaliyette bulun
" 1>171rbaltD'c!u Jlne ~ mqCur Birçok ehemmiyetli hedef-
CartamlMl, Cama " Cbt .. tere tellt'll taarruzlar yapılmıştır. 
uat n.so "' blbn tren .... Mmlet koUarımaı da pnlı \lfr cep-
leri 9,50 ele Malatsradatı ıw. trt6t b• tlarlnd• dttemanı lu:rpa]amın de-
r&aJerl de ı.os te A 40 ta vem •Jem!flerdtr· 
ı .. Kon•dan hat'ebt r.,....,,.,. 

Defltt 4em117olları ., dan ltl-
'buen balat ft ıe;ı( Mırf .. ,.. .. 
biru daha ... ,.. .. tarif• tatbl· 

tmnlrln Nllfuıa 
Teebit Edildi 

kin• bqlUllltlt• lmnfr. t (A.A.) - Geçenlerde taıse 
h um OD betlnılm ltftmea ele tam tldCldUICl tiratnıdarı evlere clatıtt

ftlOD ,aktrlt tqaueall Umoa. pot• tan ftller toplanmllbr T ft 45 
töal, mandaltna. t1lnlD1 .. atac b- bin evete ın blA nQfwı tabi\ edil
._. ne Brnram '" Brafncan bl1ce- mlfUr. 
1l7le, 1>mnanh, DtfrUr laammdan ta-

lnadatda Kıt Sporlan 
pnacak perakende tlmalu itin un 
un acu birer tarif• tatbikine ..._ 
Janaeübr, Denls ,oU,.lt ldllJ'Btaı 
ddetttll lılr lftda me)'ft latlhaal Buna. t (A,A,) - Kadm, erkek 
Wllpleriıiden Wblk tehlrlerhılln p btrook aporcular tehrim ze r. 
tlrtilecek '81 me,valar için yeni ve Ulucfaia çıkanlarm sayısı her bl-
ucu birer tarife hanrlanmast banlann ru düa artmaktadır. Dal otelleri 
llola,. BÜUbe ,.ti,.... tıklan tlklml dolmut bir baldedif 
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. İLE SABAH, ö GLE ve AKŞAM 
· Her yemekte n sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz 

llORNEO'da 
INGILiZLER 

~ taraiı 3 ünci\ sayfada) 

ı1Il'besln1 vennlıtf. Halk da aralarm
cla para topbyarak Devonshire'dc 
atın alman bir şatoyu hediye et
miıti. Jamea Brooke evlat sahibi ol-

______________ , 

TAN 5 - ı - 942 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA ve BÜTÜN 
AGRILARI DERHAL KESER, GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLtR 

Gfilhane parkının Sarayburnu cihetindeki muhafaza duvarmm tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 3647 lira 4 kuruş ve ilk te
minatı 278 lira 52 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamellt MO.
dürlüğil kaleminde görülebilir. İhale 7/ 1/942 Çarşamba gü.nil saat 14 de 
Dainıl Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplan. Dıale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüill
ne müracaatla alııcaklan fennt ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odası 
vesikalarlyle ilı.ale günü muayyen saatte Dalınl Encümende bulunma-
ları. (11365) 

1 
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TÜRKİYE CÜMHURIYETİ 
ZiRAA T BANKAS I 

Kuruluş Tarihi: l 888 

Sermayesi : 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

· madan ölmüştü. Yerine Saravak Ra
-c:alıima yeieni Johnson Brooke geç
milti. O da amc;asınm iyi idare:ıiaı 
pek i]l'i devam ettirmişti. 1917 de 
&dil Onun yerine geçen büyük oğ
lu. limdiki Raca Wyned Brooke' da 
ai1eldDiJı bzandığ'ı iyi şöhreti muha

.fuaya muvaffak o'du. Bu beyaz Ra
ca. tebaasının AVTupablarla pek sıkı 

..-ŞiRKETi HA YRIYEDEN _, 
f Diğer ~ vasrtalann çok sekteye uğradığ'ı şu günlerde sayın yol- ı 

cularımıza kolaylık olmak üzere tatbik mevkiinde bulunan tarifemi
zin Bebek Köprü arasJ gidip gelme seferleri garetelerle de aynca ilan 
olunur. 

münasebetlerde bulunmasından bit 
fe7 kuanmıyacaklan fikrinde idi. 
Ba dhetle halkın garplılarla milm
kfhı olduiu kadar az temasta bulun
malarını istiyor, ecnebilere memle- I 
kete gelip yerleşmelerine müsaade ' 
etmiyor, hattl turist gemilerinin 
Racaltim baş oehri olan Kuş:ng'e 

uiramalan isteiine bile kuru bir red 1 
ce"9abı veriyordu. Raca: "Saravak, 
Malezyalıların ve Dayaklar, Kyanlar 
gibi yerli kabilelerin memleket idir. 
Bizim deiil. Bb: onlar için çah'}ryo
ru." diyordu. Bu üçünc;ü Racarun 
da dlier ild ıclefl g'bl hiç bir cebit 
-.e ll::inrvet kullanmaksızın bu koc;a 
'ilkeyi pek iY: idare etmekteki mn
n.ffakıyeti acaba hangi sırra dayı
m:vordu? Ba sualin cevabını Ra.can.m 
-Uzak memleketlerde vazife alan 
censlere öğütlerim.., isimli bir rsr
riııde bulabiliriz. Sir Wyncr Brooke 
bu kitabında, gençlerin uz:ık memle
k etlerde temasa gelecekleri yerlilerin 
Avrupalılardan a G ağ ı değil, sadece 
b a ık a olduklannı kabul etme\erl 
Jcap edeceğini tavsiye ediyor. iyi 
d ii,iinecek olanak, daha ileri bir me
deniyete sahip olanlar nas1lsa iı:b.
releri altına geçmiş olanlara k:ırşı 
böy1e bir düşfince ile harrket etml~ 
olsalardı. ne.aba fU ihtiyar dünya, bn 
ıilnkii k:armak:arı~ık nziyeti yetine, 
daha iyi bir J"Olttn mesut bir yol
... olmaz auydı1 

BULMACA 
1 2 a t 1 8 T B D 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasiırruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

"'[Mldeler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Alustos. 1 hrtndt"'Vbı 
tarihlerinde yapıhr. 

1942 ikramiyeleri 

ı adet 2000 Uraldc-2000,- Ura 111 
a ._ 1000 • -3000.- ,. 

1 2 • '150 • -1500..- • 
a • soo • -ısoo.- • 

10 • 50 • ~500.- • 
IOO . "' ZI • --&000.- • 
200 • ıo • -2000.- • 

8oldaD Ai)ac 1 - Det latadacı biri 2 -
;,'olı: etmek a - :Slr renk • bir erlı:ek adı • 
idlir 4 - Demlryol• • urmaktan cmlT 5 -

10 • 250 .. --2500.- • 

~ .................... , ................. , 
Aratmalttu emir - bir renk 6 - Yüksek -
tarı: Qınet 1 - Tera: Bir divan .,ıirl • 
1'aBa 1 - Vapur • t>era: tclı:rsr il - Atmak
- fail • söfilate bnlunuT. 

Yabndu apft: ı Bir baaba 2 - Y~ 
lırııldr ı - :Sir nota - lı:6pefin. bdlntıı ,.ap
tıfı .-,. 4 - Eziyet. cefa - eslı:l bir ııazete 
1 - Bir lcld 6 - Ylikseltmck - :F'lmin 7 -
Tenı Dl~ ,.ama - bir bufi dcfişlrse ıah•· 
.. abr s - Bir Yahudi ı.ml il - Umu 
,.tcdi lıılr c-ıit ...... 

~ 1ıu1m&Q - .otdao llltfaı ı -
J_. ı - Ara• • .,.eı. s - Narlan • ai 
f - Latf 5 - Ada • ilik 6 - Roma • eser 
' - Alamads 1 - :ıro. - is 11 - O • milca. 

lstanbul Defterdarlığından 
Eminönü Maliye Sube binasında yaptınlacak {1811,78) Ura keşifli ta

mir:ıt; 19/1/ 942 Pazarte~i gün!i saat 15 de Defterdarlık.ta müte$Ck.kil ko
misyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Muvakkat teminatı (136} 
liradrr. Keşif, şartname vesair müriakamı evrakı Mllll. EmlAk 4 cü kale
minde göıiilebfllr. İsteklilerin en az bir taahhütte (1000) liralık bu i~ 
benzer iş yapWdanna dair idarelerinden almış o.ldtıklan veıaike müst.e-· 
niden İstanbul VılAyetine müracaatla ihale tarlhl.nden tatil günleri hariç 
3 gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına aJt Ticaret Odası vesikası ib-
ı·az etmeleri muktazldir = (11530) ~11 apıfr: 1 - Jandanaa 2 -

"" • do - o ı - Pa.rla!!'ak 4 - Oalo • 
tı- t - Altı • Ali 6 - Yenlelmalı: 7 - ----------------------------
/.1 • ls8 1 - Oı • kedi 9 - Elı:hı • RuL 

!'ENİ NEŞRİYAT 
JIILLl TAKVJ!lf - Jfi11r ,. brih! Tllb 

'ft hadlaekrl ırıına &1ln0ne taydetmlıtlr. Ban
daı ba,b cvk.ttı aer'iyesl, At:ılu sözlerini 
.,... darbımeoell~rl tıavidlr. Kcıredcn Jatanbul· 
4a HllaJttltablat matbaasıdır. 

TAN Gazetesi 

ilin Fiyatları 
K.rt 

llaflılc maktu olarak 7 50 
linci ıayf a aantimt 500 

1 J • • • 100 
ı • • • ıso . -· 

Beden Terbiyesi Umum ~üdürlüğü 

Bcşkanlığmdan lst anbul Bölgesi 
1 - Fatihte l'e~ipa1B bulV'Brt O?.Sinde (49984) ltra (16) kuruş 

keşif bedelli Fatfh Spor sahası birinci kısım toprak te.viyesi ve tanzi
mi işi 2/ 1/1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Eksiltme 16/1/1942 Cuma g{intl saat 16 da Taksim İstanbul Böl
gesi blnastnda toplanacak husust komisyonda yapılacak ve en makul ve 
kanuni teklif kabul edilerek başka bir muameleye hacet kalmadan ihale 
kesbi katiyet edecektir. 

3 - Muvakkat teminat . (3748) Dra (80) kuruştur. 
4 - Bu işe ait evrak fUll}ardır. 
.it) Proje: 
B) Hususi, fenni prtname ve umum! esaslar, 
C) Nafia VekAletl Yapı işleri umuml, f"nnl prlnaınesf. 
D) Bayındırlık işleri genel ıartnamesı. 
E} Keşif hOIAsası, 
F) Eksiltme şartnamesi, 
G) Mukavele örneği. 

Bu evrak her gün {250) kunıt mu'kıtbmnde )'Ukanda yeri yıw1t 
Bınge binasmda Muhasebe M!'l'Visinden almabillr. 

5 - İsteklilerin en az bir taahhütte (30000) ltrabk bma 'veya top
rak tesviyesi işi yaptığına dair İstanbul VllAyetinden ihale Ji.lnUnden as
garl üç gün evvel alacakları ehliyet vesikui71e 249.0 numaralı kanunun 
emrettiği şekilde hazfrlanm!f teklif• mektuplarını teminat akcesi ve 941 
yılına ait Ticaret Odası ves1kasiyle birlikte yukanda ıün ve sa.ti ya
zılı ihale gtınünden bir saat evvel İstanbul . Belgesi Muhasebe servisine 
makbuz mukablllnde tevdi eylemeleri Ulzu.mu UAn olunur. (11519) 

lstanbul Defferdarllğından . . . . . . 
Sirkecide Antalya amba:rm.a ait deponun yanında bulunan 4500 adet 

Boş mazot, benzin, makine yağı tenekesi 12/1/942 Pazartesi günü saat 
15 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda açık arttırma ile satılacak
tır. Muham~en bedeli (3375) Ura. teminatı (253) liradır. Tenekelerl 
görmek içizı mahalline, !ula .izahat ~ J.lill1 EmlJık t cft blemine md-
~ ııua~ 

Pazardan Başka Günler İçin 
Bebekten Kllpl"(l,ye; 6.22, 6,27; 6,55; 7,53; 8,30; 9,05; 9.15: 10,15: 

10,22; 10,50; 12,05; 13,35; 13,50; 15,12; 15,22; 
17,03; 18,22; 18,25; 19,35; 19,40; 20,47. 

Arnavutk8y0ndeıı KISprQye: 6.05, 7,02; 8, 8,03; 8,10; 8,37; 8,45; 9,22; 
9,37; 10.22; 12,12; 13,42; 15,30; 16,27; 17,10; 

18,15; 18,32; 18,42; 19,47. 

O rtak lSyden K ISprOye: 

Beylkta§tan Kllprily~ 

K öprOdea Bepktapc 

Kaı:ırDdan OrtaklSye: 

6.1'1; 7,15; 8,10; 8,15; 8,50; 9,35; 10,35; 12,25; 
13,55; 18,27; 18,45, 

• 
6,40; 7,32; 8,22; 8,57; 9,42; 10,42; lı,32; 

14,02; 17 ,30; 17 ,40; 18,45; 18,52. 

6.40; 7,20; 7,25; '1.35; 8,05; 20, ıı.o5; 11,30; 
13.30; 14,30; 15,40; 16,20; 16,55; 17,20; 17,30; 
18,15; 18,45; 19,15; 19,45; 19,50; 21,10; 21,15 

6.40; 7,35; 7,55; 9,35; 11, 11.05; 13, 15,40; 
16,20; 16,55; 17,35; 18,15; 18,45; ~9,15; 21,10 

K öprDden ArnavutklSyU ne: 6,20, 6,40; '7; '7,35; '7 ,55; 8,40; 8,50; 9,25; 

KISprOden BebeO..: 

9,35; 11, 11.05; 12.30; 13, 14, 14.45; 15,40; 
16,20; 16,30; 16,55; 17,35; 18,15; 18,ıtS; 19,15; 
21,10. 

f!,40; 7, 7.20; 7,35; 8,05; 8,40; 9,35; 10, 11,05; 
12.30; 13,30; 14, 14,45; 16,30; 16,55; 17,35; 
18,15; 18,45; 19,15; 21,15. 

Pazar Günleri 
Babekten K ISprDye: 15,50; 7, 8,02; 10,15; 11,55; 13.30; 13,48; 

15,12; 17,02; 18,12; 18,20; 18,32; 20,47, 

AnıavutklSyDnden K llprOy« 6,57; 12,02; 13,37; 15,25; 18.27. 

OrtaklSyden KISprOyel 

K ISprOdc• lileflktap: 

7,07; 12.1~; 13,50; Ul,50; 18,40. 

7,17; 8,53; 12.22; 13,57: 15,57; 18,i7. 

8; 9,30; ıı.~; 11,30; 14,10; 14,30; 17. 
17,0S; 19,05; 19,lo; 19.30; 21,10; 21,15. 

K ISprOden Ortakt!ıyel 8; 9,30; 11; 11,08; 14,10; 17,05; 19,30; 
21.10. 

K.öprOden ArnavutklSyOneı: 8-; 9,10; 9,30; 11; 11.0S; 12.3o; 14; 14,10; 
17,05; 19,30; 21,10. 

K6pr0den Bebeler '1,15; 8;, 9,30; 9,45; 10,30; 11,05; 12.30; 14,10; 
17,05; 17.25; 19,30; :U,15. 

'7ı-. .......................................... r'~ 

T'ÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena· 

mesi 2292 Numaralı 10/ 6 / 1933 tanhli kanun la tasdik 
edilmiştir. (24/6 / 1933 tarihli 2435 Numaralı Resm.t Gazete ı 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirasl 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSILYA v e NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISm , KIBRIS~Y~ ~~5J :rER~t~;d~RAK. FtLISTlN 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANISTAN. SURiYE 

LüBNAN, F ilyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır 

Her n evi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve me vduat hesapla n kü$adı. 
Ticari krediler ve v~aikli krediler kil~dı. 
Türkiye ve Ecnebi memleke tler üzerine keıide senedaı 
iskontosu.. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvill t altın ve emtaa Ozerlne avans. 
Senedat tahsilatı ve "aire. 

~~~~~!!!! 
EnYiiksek emnıyet şartlarını bttız ldraltk 

Kasalar Servts1 vatdır. 

Piyasanın en mÜ8ait şartlarigle ( K umbarab 
KumbaraBıı) tasa"ul hesaplan açıl.ır. 

Antalya Orman Çevirge Miidürlü9ünden 
ı - Antalya vilAyetinin Gündoğmuş kazasına bağlı h.u dutlan ,şart

namede yazılı "Karadere Karpuz,. Devlet orm:ınmdan 4677 gayri mamQl 
metreküp çam ağacı bir sene içinde .;ıkatılrnak üzere 24,12,941 tarihin
den itibaren . 20 gün müddetle ve kapalı ~r1 usuliyle satlŞ& çıltarılmıştır. 

2 - Arttırma 13.1.942 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de An-
talya orman çevirge mOdürlüğü bina:ıtoda Y:apılacaktır. , · 

3 - ı;amm beher gayri mamöl metrr küpü 49p kuru&tur 
4 - Muvakkat teminat 1718 lira 80 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankarada Orman Umum 

Müdürlüğü ve Antalya Orman Çevirge Mildilrlüğünde görülebilir. 
8 - İRteklilerln Ticaret Odası vesikaııiyle birlikte 13.1.942 ,nmt mu

ayyen saatten b.ir aa.at evvel teklif UU'flariyle ihalıe ~OlftlM müra-
a.atıan,, . (&) 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMi YE VERiYOR 
Ziraat Bank .. ında kumbaralı ve fhbal'Sız tasarruf hesaplarında en ız 50 
llraaf bulu nanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna ~ö· 

re ikramiye da~ıtolacaktır 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lln1 
4 .. 500 .. 2,000 " 
4 .. 250 " 1 .000 " 

40 .. 100 " 4.000 .. 
100 " 50 .. 5 000 • 
120 .. 40 4,800 " 
160 " 20 " 8.2C'.l " 

DiKKAT: Hesaplarlndakl paralar bir sene lclnde 50 llradi!n aıaöı dDıml· 
yenlere lkl'amlye çıktıOı takdirde % 20 fazlaslyle verilecektlr. Kur'al:ır 
aenede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnelkinun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnje çekilecektir. 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
1 - Eskis~h!r Orman fidanlığı için asgari 35 metre yüksekliğe sMtte 

40 ton su çıkarabllcc-ek maı.ot ile ışler saat te 10 kilovat takatli Elektrık 
jeneratöM.I ile birlikte tam dizel rjpi bir motör kapalJ zarf usullyle sa
bn almacaktrr. 

% - FennJ ldarl sartnameleri ve mukavele örneği İstanbul Orman 
müdüriyetinde ~örülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 800 liradır. 
4 - İhale 12.1 942 Pazar1esl ı;ünO ~aat 14 tr To:tnnlıul Vilfıyet kona~ 

ğında Orman MOdüriyetl SPtm;ılmıı komiı>yonund ı:ı yapılacakt!r. 

5 - Teklif mektuplarmm lhale günü saat 12 ye kadar mezkô.r komis-
yonıı tevdii lılzımdrr (11367) 

M. M. V. Hava Müsteşarhğından: 
Hava MUstesarhjtı teknik taburu için otomobil ve traktör maklntstl 

ve meydan ve yol ınsaııtına vakıf ust;ılara ıhtıya~ vardrr 
Verilecek Qcret miktarları vapıla,•ak tmtıharıla gosterecekler1 ehliyet• 

göre 50 - 120 lira arasmdadlr, faliplerln dileltlerl Ue Hııva Müsteşıır• 
lıtma mOrıııcaatlan (9310) !110541 

; ıJ1ç 
P! B11Kll 
Ç}NKO 

LEVHA 
MuttüR 

KLİŞELER 

ı , .. nmm ın mı ııı ım ıııııı ım ıııııııııı 111ııı11 11 111 rı rıı 1111ııııııııı 
İ .Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ 
~ , Dr. Gasson diyor ki: : : ; 
i "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik : 
a etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman i~inde ; 
İ müsterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu : 
! .ki~bımda size bu sanatı öğretiyorum.,, ~~ 
1 Fiyatı 50 Kuruş =' -
' ı ıtt.İHlllUlllll~lllllHI nıuu 1111111•nn11111111111111111111111 ıu ı ı ., • 

Sahip ve neşriyat mü dürü: Halil LUtfi DördünciL 

Gazetecilik ve neşriyat T. L Ş. TAN matbaası 

.... 
ı 


