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Türkçeye Çeviren: Ş~n:m~ettin . T~ı:, 
Fiyatı 50 - REMZi T<ITAPEVI 

Yeni Ekmek Tevzi 
r- Yerleri Açılıyor-·, ı . i 
i ~~~·---------~~- i 
!Ekmek Karnelerinin Pazar Gününden 
1 İtibaren Dağıt.imasına Başlanaca~ 
t Ekmeğin karne ile tevziine ait hazırlıklar 1 ler, o müessesenin mesul amiri tarafından J bitirilmek üzeredir. Belediye, şehrimit:de fı. o gün mevcut nüfus miktarına &öre dolduru 
• nnlardan başka ekmek te,·zi yerleri açtınnı. larak imzalanacak ve ekmek tevziatı bu su. i Ya karar vermiştir. Giinde 17 çuval un işlivcn retle toptan yapılacaktır. • 

1 

her fınn kendi bölgesinde üç ekmek dağıtımı Vilayet sınırlan dışından şehrimize gelecek. ı 
Ytti açacaktır. 17 çuvaldan fazla un işliycn. ler için muvakkat mahiyette iki tip karne ha. : 
ler ise 4 veya 5 ekmek dağıtma yeri açnııya zırlanmaktadır. Bu karnelerden birisi 48 saat· t 
mecbur tutulacaklardır. lik, diğeri ise bir haftalık olal'Bk ve iJgililt>rc t 

Okul, hastane vesaire gibi müesseselel" i~in emniyet müdürlüğü tarafından \•erilecektir. S 
tek kame usulü kabul edilecektir. Bu karne- Sonu Sa 2 Su ı % 

Şimali Afrikada Britanyalı tank komutanlan taarruzdan e'•\•t"I C"ephe gerisinde e:örüş~·orlar 

\4r. Eden'in 
Türk iyeye 

1 
Dair Sözleri 
lngiltere ve Sovyetler 
Tarafından Girişilmiş 

Jf an Taahhütlere 
-o-

-:ımamiyle Riayet 

Olunacaktır 
r··· .. --- -......... , 
i Moskovada .Mr: Eden He go i 
İ rilşen İngiliz büyük elçisi mu ı 
i zakerelerin Türkiyeyi ilgilen I 
1 diren kısımlan hakkında hu- İ i kumetimize malfımat verecek. : , ______________ ., 

Londra, 8 (A.A.) - Mr. !-::den, ~--······································-······························.I ----·-------------------------------------------------------------------------
Sovyet 

Cephesindeki 

Hareketlerin 
ilk Neticeleri 

Mr. Eden'in 
Kamarada 
Beyanatı 

1 

Avam Kamarasındaki beyanatın .. 

tı@:JJ:f!m ~ :J j, _..1J da demiştir kı: 
-··-·-·--··-··-- "Moskovada bulunduğum sıra. 

Bizce hAdiseler henüz gereği gibi 
gelişmiş değildir. Şark cephesinde 
daha bir Sovyet zaferinden veya 
Alman mağlılbiyetinden bahset
:rnek doğru olmasa gerektir. Sov
::retıer taarruzlar!na devam ederek 
bugünkü vaziyeti bir Alman mağ
lılbiyetf haline getinnlye muva!-
1ak olabilirlerse, o vakit bu hAdi
•enln Avrupada ve harbin mukad
deratı üzerinde doğuracağı tesir
leri bugünden tahmin etmek 
Rıümkün değildir. 

İngiliz Başvekil muavini Attlee 

"Hükümet, Uzak Şark 
lesin Her Mesuliyeti 
Kabul Etmektedir .. 

Bu Mesele için Bir 
Müzakere Açılacak 

l·ng·ılterede Londra, a <A.A.>-Avam Ka-
marasında, M. Eden, M. Attlee-
nin nutıkunu takibeden çeşitli ten 

Mebusların 
kttlere cevap vererek bilhassa 

M Z L- • SERTEL §Öyle demiştir: 
• eACrıga "Moskovada bulunduğum esna 

Sark cephesinde bir ay evvel Tenk·ı+ler·ı da Stalinle yapılan görüşmeler 
Almanlar kışlık müdafaa hakkında dominyonlara tam ma· 

hattına çekilmek üzere taarruz.. lfunat verilmıştir, ki, bu normal 
~an vazgeçtiler. Almanların kış. bir şekildir. Başvekilin Birleşık 
"4ltnak üzere seçtikleri müdafaa Uzak . Şarkta Alınan Amerika ziyareti hak.kında da ay 

Fhattı neresidir. Bunu bilmiyoruz. ni şey yapılmıştır. 

Libyada 20 
Bine Yakın 
Esir Alındı 

Agedabya Bölgesinde 
Mihver Kıtaları Geniş 
Bir Cephede Çekiliyor 

Bir tayyare r-emisinden havalanan Am~kan ta~·yareltıri 

Kahire, 8 (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz umum; karargahının teb. 
lıği: Görüş imkanını çok azaltan 
şiddetli kum fırtınasından istıfa. 
de ederek düşman kuvvetli art
çılar himayesinde Agedabyadın 
~ektedir Her türlü sılahlar 
fa mtıcehh~ seyyar kpllar!mız 
geniş bir cephe ü~erinde düsmanı 

SARK CEPHESi 
aktp edere1t ilerlemektedirler. 

PASiFiK HARBi Bununla beraber, hava şartların
dan dolayı ileri hareketi yavaş. 
tır. Düşmanın geniş sahalara 

1 • ı • ı d maynlar dökmüş olması da ileri n n 1 1 z er e hareketin bu yavaşlığı üzerindP-
':I müessirdir. 

da Tahran ve Ankaradakı Ingıliz 
elçilerını benimle gôriışmek uze 
re oraya çağırdım. Çunku Alman 
ların, bilhassa benim Moskova 
zıyaretım vesılesıyle, Türk1yede 
huzursuzluk doğunnaga çalışma
larını muhtemel göruyorduın. Bu 
hususta aldanmamışım. Müzake • 
relerımızin l urkıyeyi ilgılendı • 
ren kısımlan hakkında Ankara 
miımessilimıze bızzat malumat 
vermek ıstedım. Elçııniz, Ti.ırk 
hükumetıne bunları bildirecek • 
tir. Şin1dilik şunları söyliyebıli· 
rim ki, görüşmelerimizde Türki. 
yeden her bakımdan dostça bah
settik. O kadar ki, Türk hüku • 
meti bunları işitmekJe memnun 
olur. Türklerin, müttefiklerin za 
ferinden korkacak bir feyled 
yoktur. Ttirkıyenin toprak bü .. 
tunliıgü hiçt.ir tehlikeye maruz 
değildır. Geçen Ağustosta buyük 
Britanya ıle Sovyetler Birlıgi ta· 
rafından Ttirkiyeye kar~ ginşı
len taahhütlere tamamiyle ria • 
yet edilecektir. Sovyetler Birliği 
ve biz Turkıyeyi kuvvetli ve mu 
reffeh görmek isteriz. Rusya He 
Tiırkiye arasında sıkı hır anlaş
ma lüzumu, Atatürk tarafından 
yeni Ttirkıye için konulmuş bir 
prensiptir. Bu siyasetin doğrulu akat harp iki taraf arasuıda ce Tedbirlerin Kifayetsiz- M. Eden, Büyük Britanya tara 

reyan eder. Birinin harpten vaz fından Rusyaya gönderilen mü -
geç · k dalc" d r · ı· ... · ı 1 o·. s·· ··ıd·· himmatın Rus askeri gayretınde 
k lmesı arşısın ınin e e mı ıgı srar a ne uru u kıymetli bir rol oynadıgvını söyle 

Merkez ve 
Şimalde Rus 
Hücumları 

Bongkok'u tllf9 Sonu: sa: 2: so: & ğu harbin safhaları arasında her 
gün biraz daha meydana çık • 

Bombaladı Sırp Çetecileri 
o unu bağlıyarak beklemesi de. 

ll'lek değildir. Nitekim Sovyetler dikten sonra sözlerine şu suretle 
Alınanların kışlık müdafaa hat- Attl H b D • devam etmiştir: 
tına çekilmiye karar vermele _ ee Gr e Gir "Hükumet uzak şark hakkında 
l'1nd · tif d k lk k d G • 1 • bütün mesuliyeti kabul etmekte 
ha ~ ıs a eye a ara er - enış zahat Verdı dir. Singapuru ihmal etmiş veya 
lYt 1 mevzü hucumlara geçtıler. . unutmuş olduğumuz doğru de _ Alman Tebliği Şiddetli Japon Zırhfı Kt+aları 1 I O d K 
N:~:ı:: pRlc;:~rı~~ is~:ı~~ Lo~~a, 8 (A.A.) - .Baş~ekıl ğildir .• Gerçekte, Malezyadaki M h b 1 . o Av z . t R v ıga r usuna arşı 

muavını Atlee, harp vazıyetı et - kuvvetlerimiz 1939 dan bt:-ka~ u are e erm evam gır ayıa a agmen H.. 1 . H 
~~ gıtmbi tailtbik şetmdeledrine .. müsaal- rafında Avam Kamarasında uzun defa takviye edilmiştir. Karar E . v. . B"ld. . M 1 d" il ı· ucum çın ava 

e ed" er. im i e ~ovyet e beyAanatta bulun,.muştur. ~tlee, ey muhasemat başlamadan önce ve- ttıgım 1 ırıyor a ezya a er ıyor M d 1 K 1 
rın büyük bir kış taarruzuna ha. vela Churchıll A k yı zı ey an arı urmuş ' ın merı a - rilmi ... i. o zaman bu karar milli ar 
tırlandıklarını haber veriyorlar. yaretınden ve Vaşıngtonda varı- 'i" Berlin, 8 (A.A.) - Alman or. rALEZYA'DA: 

SoŞark cephesinde teşebbustin lan kararlardan bahsetmiş, sonra 1219 Sonu; Sa: 2; sn: 4 duları başkumandanlığının tebli· Londra, 8 <A.A.) - Londrada-
. vyetlerin eline geçmesi daha Libyadaki harekarta geçmiştir. ği: Şark cephesinin merkez ve Singapur, 8 (A. A.) - Malez.. ki Yugoslav mahfillerine gore, 
§Urıdiden askeri ve siyasi bir ta. Başvekil muavininin verdıği iza- şimal kesiminde, düşman, dun de yanın garp sahilinde faaliyette Yugoslavyanın ele geçirılmesi 
kını neticeler doğurmak istidadı- hata göre, Libyada mihver kuv- Vekiller Heyetinde hücumlarına kanlı kayıplarla de. bulunan Japon zırhlı kuvvetleri güç bazı bölgelerinde Sırplar ta. 
nı göstermektedir. vetlerine halen ağır darbeler in- . . vam etmiştir. Muhtelif no~<talar- uğradıkları ağır zayiata ragmen rafından tayyare meydanları vu-ı 

liitlerin haber verdiğine {ore, dirilmektedir. Bu, hava, kara ve Ankara, ~ (A.A.) - tcra Vekılle~ı da çarpışmalar henüz devam et- ilerlemeğe devam etmişler-:lir. cude ıetirilmiştir. Alınan haber. 
Alınanla 1- k h · heyeti burün Batvekllette, Başvelr:I ' . . t ·1· t le · · Ba gkok Jere göre bu me d ı " J rın p anı şar cep esın- deniz kuvvetlerinin sıkı ve tam Dr Refik Saydamın relıliilnde mutat mektedır. Hava kuvvetlerı, Fe - ngı ız ayyare rının n ' y an ar oenera 
de kışın müdafaada kalarak ilk. işbirliği sayesinde mümkün ola- u şiddetle bombardıman ettikler Mihailoviçjn kumandasında bu 
b_ahar için hazırlanmak ve mev. bilmiştir. Lıbya kıyıları boyunda toplantısını yapmııtır. odosya limanında rıhtımlara ve bildirilmektedir. lunan çeteJetin işgal ordusuna 
aım gelir gelmez yen~ ~ir taar • düşman denizaltılarının taarruz- gemilere muvaffakıyetle hiıcum kar_şı yaytıklan hücumlarda kul-
l'Uzla Sovyet mes. elesını hail.et - lan dolayısiyle bazı kayıplar ol - Milli Korunma Kanunu etmiştir. Cephenin diğer kesim - Japon hava akını lanılıyor. Çetelerin iaşe husu&u -
ın ...... lr t b d b !erinde, tayyareler eskisi gibi mu ,, . k"ld t · tiki . h k e.:~ • Faka ır ay an erı .~e- muşsa da bunlilr nisbeten hafif Ankara, 8 (TAN) - Bugün Grup hacim bolşeviklerle tesirli çarpış Tokyo ' 8 (A. _A.) - Teblığ, nu neşe ı e emın et erı a 
l'eyan eden muharebelere gore geçmiş :ve mütearrızlann büyük J 1 R uı kında tafsilat vermenin müm SO tl Alnı lar ilkbah Encümeninde Mill! Korunma Kanu- malar yapmışlar ve düşmanın ge apon tayyare erı angonun kün olamıyacagıv aşikardır. 

vye er an m ara bir kısmı cezalarını görmüşlerdir nunun taclilAtı görüşulmü~, müzake- ·sıyle olan irtibatlarını bomba. mil şimalinde bulunan bir hava 
lıazirlamnalarına imkiin bırak • re!enle Başvelü~ füaret ve fktı.aı 11rı 1 rd meydanını bombalamışlardır. Bu 
- k · "b'd ı ~ Sonu·, Sa: 2: Sil: 2 ı amış a ır •uanuya arar vermış gı ı 11' er. aaı Vekilleri de hazır bu unmuştur. · yük yangınlar ~ıştır. 6 tngi 

~ Sonu: Sa: 2: Sil: ı 

maktadır ... 

;.-~nsi Kı~ 
Tatili Yapacak . 

Aylıklara Zam için 
Hazırlanan Layiha 

v 1k1nda Görüşülece~ 
Ank•r•, 8 (TAN) - BUyUk 

14111et Mecllıl, lktnclklnunun 20 
ine doOru kıt t•tillne k•r .. r ve 

·ecektlr Bu k•rmrdın 5nce Mec· 
lı mUhlm blrk11e k•nunu muza 
'ere edecektir. Bu k•nunl•r • 
ııı11nd• memur m••ıl•r•n• Hl'I" 

.,,eeeleıl de v•rdrr. Bu husu.Ukl 
••nun llylhuı ıon ıekllnt •imal< 
IJzeredlr. Cok y•kfndı Mıcllıf' 
~evkedlllr> mllstıc,.llvet ku•rlyle 

.,., •• ,..wı~ 

kızılordunun Fın cephesinde iler l2fj8 Sonu; Sa: 2; SU: 3 r ta · d "" .. ··ı ·· t•• 
lenıekte olduğu, Leningrada yeni ız yyaresı uşuru muş ur. 
Yardımcı kuvvetler getirildiği, ttJj"' Sonu: Sa: 2; Sil: 6 
Donetz havzasında Mareşal Ti -
lllOÇenkonun Harkof, Kursk ve 
Oreı hattını sıkıştırdığı, Kırıma 
Çlıkanıan kuvvetlerin Almanları 
bu yarımadadan çıkarmak uzere 
Olduğu bildiriliyor. Alman teb • 
liğleri bile cephenin bırçok yer. 
lerde şiddetle sıkıştırıldıgını, hat 
ta bazı noktalarda yanldıgını ka 
buı etmekten çekınmıyor. Bu 
tazyik boyle devam ederse Al -
lnan ordusunun evvelce kararlaş 
tırdığı mudafaa hattına kolayca 

V. Ribbentrop 
Budapeştede 

KOYLUYU HIMA YE 

Yerleşemıyecegı anlaşılır. 
Şark cephesmde vazıyetin bu 

§ekli alması, Hitlerin başkuman
danlığı deruhde ettiğı zaman ha
ber verdiği yeni buyük darbe. 
lerin de gecikmesine sebep ol • 
ınuştur. Almanlar cenubi ltalya. 
Ya, Atina ve Selaniğe, ve bir ta· 
kını adalara sevket;tikleri hava 
kuvvetlerıni hala k\ıllanmıy.ı baş 
lıyamamışlardır. 

Almanya Akdenizd~ hazırla -
l!ıakta olduğu büyük darbe için 

l:!fJ8 Sonu; Sa: 2; Sil: 7 ŞARK CEPHESİNOEN RESİMLER: tterj hatterd11 karlar altında faaliyet 

Hükumetçe Mübayaa Olunacak 
Mısırların Fiyatı 7,5 Kurustan 

12 Kuruşc Çıkarlldı • 
Macar Kral Naibi ve 
Başvekili ile Uzun 
Müddet GörUıtü 

Ankara, 8 (TAN) - Yarın (bu verilen bir milyon liralık rnute • 
gün) ıki mühim kararname resmı dıtvıl sermaye ikı mılyon lira art 

Budapeşte, 8 (A.A.) _ Almaı gazete ile neşredilecek ve bu su tınlarak iıç milyon liraya çıka • 
Hariciye Nazın Von Ribbentrop retle de yürürlüğe girmiş olacak 

1 

rılacaktır. 

lsaltanat naibi Horthy'nin yazlık tırM. ısırm kilosu, .,,..,.diye kadar Ziraat kombinaları için 
ikametgahınd~ ild gün mısafır ~· 
kaldıktan sonra bu sabah Buda. hükumet tarafından 7,5 kuruşa AnkJra, 8 C';l'AN) - Ziraat Ve 

, peşteye gelmiştir. ııatın alınmakta idL Ye~i !arar- .a etınce mübayaa olunan ziraat 
M. Vorı Ribbentrop sut 11.4~ name ile mısırın alım fıyavı 12 mflkıne ve aletlerinın ışletılmes 

de M Batdossy'yi ziyaret etmı" kuruşa çıkanlmıfb_r. Bu \tarar - temin eden zıraı kombınalar 
ve ke"ndisi ile samimi bir göruş~ dan köylü geni§ mikyasta fayda. ra teşkılatının yenı kııdrosll 
mede bulunmuştur. Saat 12,45 de !anacaktır. vetı vekılece kabul ~dılmı VE 

kral naibi tarafından kabul edıl. tkınci kararname ile de geçen tı ı kadronun 1942 takvmı yılı ka1 
mit ve öğle yemeğini naibin mi- sene pirınç ve fuulye "!übayaa- ~lığı olarak ~iraat V eka~etı m 
safiri olarak sarayda yemiştir. sı ıcın toprak mahsullen oftSını nne 96,000 lıra t~hsıs edılm t r 
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Yamn: lfEHMft' ABU'1' 
~ ı ı ! ! mele için bir düiine lider clbl sis-

• • • • lenmiı., Sırtına )'etil mantosuna. ba
tına ipekli >'etil flstilne be)'U ben~kli 

10 - 15 Kuruı 
Zam Y apdacak 

, O rU en Sa 1 ar ~ Odunun Çekisi 580 Kıı ile ligi& 
Kuruıa Satılacak Birkat Kelıne 

'MahJremenhl ba celsesinde 'talan mendilini bailamııtı. Yilkaek ökçeli 
phltlerln cllnlenilmesine karar veril- si:vah racan fslırarpinlJ a18tmcla. Sa- Fiyat Mürakabe Komisyonu dOn 
mitti. Bnell pbit olarak bastabakın Uhaıun •ermit olcluia ipekli bej ı-- on bet kadar celep ve toptancı kaaa

Yal Bu Hususta Beyanaffa Bulundu 
Peride salona cetirildi; asalen yapı- rt çoraplar vardı; sırtına :vıne Sal.ha- bı dinlem4tir. Celep ve kasaplar, kq Şehrin kardan teml%1enmeslntn ıe-
lan sorsa Ye tabllften sonra reli: nm verditi llcivert ,.Unlll bir elbise dolaymtyle hayvanlann ortalama yQz- clktiği hakkında yapılan nepiyat a-
r- 8ö)'le)'inla1 Dedi. ıı;i:vmııti,. Siisllnden, cflzellltınden e- de on bet zayiat verdljinf, hayvan- zerine Vali, karlarm hemen kald1rd-
- Ne)'l efendlmP min,. Edalı edalı diitllndfi: lann ayıt ve kuvvetsiz dOJtütQntı, mumın arzu edilditlnl Ye tehrin 
- Doktor ile maman ar~üi - B lmem ki ı. beslenmelerinin ve naJdllerlnln pa- normal hayabnda en ktlçQk bir detl· 

aJllra)'I farketmiı miydinUP.. - Kumı, biç bİr PJ' bllmt:ror ma- hallya mal oldulwıu ileri ırilnna,Ier- şildlk yapdmumm t.tenmedlllni bil· 
Kadın daha d1ade sarardı .• Da- SllDl- clir, Komllyon, bu iddialan ayn ayrı dirm1t. tehrimlzde pek az rastlanan 

daldan titredi: - Evet, doktor be)' Sama banmu incellyerek ve mevsimin flddetinl de stlrekll karlarla savqmak için ıen~ 
- lla)'ll' 1 sevi)'Orda.,. Saliha hanım ela om ha- ahlhıGne alarak celep ve lı:uaplarm teskllAta lhtl)'&ç oldutunu 8G)'lemit 
- Dltlntlnllsl tırım biç lrmnı:rorda, llnell bazan fazla hayvan ptirtmelerl 181117le ve .. demiştir ki: 
- Doktor be)' Saliha hanıma karp :vemek tepeisini ıötllr&tllmde Jtilçlllr perakende et ~tlarmm 10 - ıı - Halkm, tebrln temlzltll ldn ö-

bl daYram:ror: ommla fazla mqpl harum tepsiyi ced :rolla)'~k iken, kuruf arasında bir nlabettıe )'Qbel- dedlli verıf ınilı:tan 11lda ~rt yOz 
ola:por, hattl Qkalana, J'CIDCIİne b.- doktor be:rin: tflm.ınl muvafık bulmu,tur bfn liradır, Bunun ancak tlç ytl& elli 
le mlldah•Je ffli:rot'da. Pabt benim "Benim hatmm için" demeti in- Komisyonun bu karan bucOıı VDl- bin l1ruı tahsil edlleblbnektec:Ur. Se-
öatlmde biç bir PJ' olmadı. Bütün rlne )'edilfni batırhJOl'QID. ,.ı malı:ammca kabul edll1rse, et nar- kiz ytl& bin nQf\uu olan tebrin adam 
ıı,laDdaiam mlddet sarfmda yalmr - Ba kadar mıP. ., bJ )'(llı:aeltilmJş olacaktır Etin ldlmu başnıa bir 111 lçln 6dedJtf para )'arım 
Wr defa otomobil ile c*tılar .• O b- - Ha11r- Doktor beyiw aç c!efa yeni narba ıöre 82,5 ~ 8'1,5 kurul lira)'l bulmamaktadır. Avrupa tehir· 
dar... klicillc hanımın elini iSı>tltflatl de sör- arutnda sabtacaktır terinde temizlik illeri için halktan 

- 'Mendil m...ıe.tnl anlatabilir mi- düml Sıtır eti de Bunada 50 kuru'8 18_ alınan vergi ve resimleri bu miktar· 
sbüd._ - Klf'fl tdmaktadır. Kuaplar bu vazt)'et kar- la 6~rsek ....,__ Belediye, bu para 

- EYet. 8aJiha lwumm çamaşır - Daha bltmecl hltrm be)', Hftll psmda aıln' etinin 80 11unqtan 1118• ile tam bir )'il evlerimize ıelerek 
aolalımclan cı1ru mendil, 4oktora a- illç ıişeslni.. Hani seh r tisnt :rok lı satılmaana tıııkAn olmadıtmı 16y- süprüntülerimlzl ahr, bunlan deniz 
lttfr; eminim, fabt doktordan ne za- ma1 tıtd ona da ben ~dam.. Kicflk lemekte ve bu fiyata saut Japmak- ortuına taş1r, sokakları sular, sQpQ. 
maa aldıt Ne 1111'etle eli.De seçti ... bamm ,... atmq.. tadır rilr, Bu lflere 8)'l'l1an tahsisat yetme· 
Bilml:ronaa.. - Dfl çeldlinb 1 ObGr taldtl • dili için &bQr ıelirlerlmhin bir km· 

- 8on meMIC)'e pliım? Valra ak- lllti)'U qa1c, anak, an:ılr fJerle- 2 Yul'ftl111cun• Sür- mmı bu ite 8)'111rD. 
..- lllUll1ID aisl nuı1 a)'Uldırdıl di... IUJdmfn karınmcla e1pence eli- • -,-.. latımbula gelditım zaman temizlik 

Ptdd be)'ecaab: van tarar llbi bekledi. ..r .. Ecllm si t...&--llcl tabmatmı d6rt Jilz elli bin Ura ola-
- O ütam. &auı.a hannmn ha- - AdmP.. ,...., 8 aTWO rak buldum, Bu btmıet ma81'8fını •· 

'llDcle bir acaiplfk Yardi. Onan biç ba - Huan ofla Ahmet.. Sammnlu bir tOceara 1500 llra1ık zar azar arttırarak 941 )'llmda bet 
lıaclmr be)'ec:anlı slrmemiıtim. llattl - YqmP manifatura satıp fatura dJfmda 435 Jilz otuz bQ bin llra)'8 çıkartımı. Bu 
~ kor~ IÖ)'li:ror- - lıte be:rim. A1tnutr seçtik. Ura fazla alan ve bu auçtan dolayı ,n aynca otuz bin lira mOnakale 111-
-.. Katadan ille ampa1,, inil al- - ltaç senedir pqaıun )'UWlda ca- a~ verilen Plncandlarda top- parak bu futa tahsisat UAve ettim, 
... Ben telltla enJ~e illa dol- lıtıJOnaaı.. tancı Sabotay ve Avramm Asliye bi- Bu hizmetin idamesl masraftan son 
dmvbıı reakteld. '" ıitedeki datl- - Otm". Ba delibnlılan, maıtm rincl cezada J'8pılan duruşmalan bit- zamanlarda anormal bir yOkseUı de 
lildlll a)'llt etmedim; ona ancak '°1!- >'8 bbr M~tttlk.. mfştlr. İddia makamı her iki suçlu- lftsterdi. Servl9e bu 1'11 yeniden llAve 
.,_ anladık. Çabü npmaldıtnn. 1- - Vab baldmıda bir bilcltfn var nun sQrgQn edllmelerlnf Istemittir ettiğimiz makineli taşıttan pahalıya 
C1D mu edb'cml1a; )'aptım,, Yanm ımı.. l'u1a fiyatla mal aattddan ıem mal ettik. Amele tlcretlerini arttır:f dı. a;ra b:::S 4erin~ :!!':!: Yqh adam munana 4oira danclü, vurıuncuJuk auçlyle adliyeye vern.r: mak mecburiyetinde kaldllı:. Hayvan-

• 
1 

sece a ..,. ds)'aeJan anamda. BefiJı:tafta tuhatb'ed Madam ÖJenJ- lanmıza bet kuruftan aldıtmım ar-
~ bek~~ - HaJ'lt', dedi. Hayır,. Hiç bir bil- nill bir tek d11tı. ilnesbıi bet kuru- ı>Q! timdi on bet kuruta mal etmek _ ~....ta .,,.dütaa tonra cDlfm J'Okl.. şa sattıtı anDl11lm18tn'. Asll)'e ikinci teyiz, Ç&plerln denbe d&kQlmeat için 
_..,nnnn laalinde 1ı1r detiı'lrlDr car- Ve aonra daha J'Ol'Pn adımlarla ceza mahkemesi ÖJeni)'I 30 Ura pa- deniz taşıtlanna &ncelert elli bin lira 
....._ mU azaldattı. Hll lathJor .. İkide blıde ra .._.,..,., on ton dtlkkAntnı açma- a)'l'lbnakta iken, simdi masraf ytı& elli 

raber biz bu fflerl her pyt ıez&ntl
ne alarak gen.işlettik. Son lı:ar 1'81· 
ması üzerine bu fevkalAde ahval i
çinde Polllin yardımı De kahvelerden 
binlerce amele topladık, Bizzat ken· 
dl temizlik teekllAtmuzı uaml ıa1-
retle çaUııbrdık. Belediye zabıtası ta· 
llmatnamesine dayanarak 11.cili hem· 
şerilerl dükkAn ve evleri &nQnde fa
allyete geçirdik. Şehrin mllnakalest 
sekteye utrama'lı:la beraber, hiçbir 
zaman tam hıkltaa utrmnamztbr, dl· 
yemiyeceğim. Sltbane JQkufQndalct 
mOnakalAt gerek araba tekerleklerin· 
de Ye gerek raylardaki niabl ısmma
lar y(lzQnden herhangi bir kazaya 
meydan vermemek için ihtiyaten ke
sildi. Yapılan tlklyetlerln haklı ta
raflarmı teslim ediyorum, Fakat Be· 
ledfye de elindeki lmklnlarm çok 
ilstQne çıkan bir gayretle ve en km 
bir zamanda normal hayattn ladeelne 
cahştıtını 1a)'ID razetelerlmlzln ve 
halkmuzm kabul edecellnf wnarnn." 

Sokaklarm karlardan temizlenme
mesi isine dlln ve dOn pee de de
vam edilmiştir. BiHQn meydanlar IU• 

lama makineleriyle yıkanmı. ve tram 
va)' ıeemfJ'en ana caddeler de kar· 
dan temlzlenmi$tlr. 

Karm teslrlyle dtln de KQçlllqta
zarda Keresteciler caddesinde nalıncı 
Salmln dilkklnı ç6kmüşttlr, Bu çö
kOntO y(lzOnden bitifitlndeld Mardlro 
sun hurdacı düklı:Anınm da catmı ç6k
mQş ve duvartan :vıktımııtır. Beledi
ye milhendfslerl h• ild dükklıu da 
botalttmmtlardır. 

Teşvikiyede Cmar sokatmda da bir 
evin arka tarafı kar yflzünden )'lkd
mlfUr. Bu QlSktlnttııer 11rumda nll
twı.:a btr zayiat obnam1ttır. _ Ha)'U'.. laldadl Yalım cece batını aallı)'or4a. hU18 mahkOm etmıatır. Fenerde bak- bfn lira)'! bulm!lktadır. Bununla be-

-ı.. ...aİs atıacbbm farlrettim.. - JWb'cle lrimdirP kal lfltbat ve bakkal llarfka phinçı -------------------
- Peki. Hatama 61mf1t oldqmıa Bittin hatlar çnrildf Onan )'idi SamatJada kfmGrctl llutata ve l'a-

tda farbttlP hp sım•nldnden daha pembe lib'y- tlhte ~tlıd BilleJtn manıal kö-
- Yine o ••• nalıısma bümü için dl: lrlrek adımlarla Derledi. Sanki mlrll. Almrl1da kuru tabvect Meb-

elbd tlltuca baa lellena: "Baki dfslerinfn Dzenncle duraDll)'8Cak cibı met kanpk kahve. Tablınde Sıra-

Hucluffa Bir Alhn NakD Yaslfalanna 
Kagalctısı Yakalandı. Lasfl-. Yen1ecek 

_.. Bak, M eotakl ED9ri bas aendeli:rorda. senflerde ba1dW Yorll bbo vur• 
tDıi... SÖnra: •Nef• alml)'orl,. cliJe (Artcur var) guneuluiundan )'trml beteı" lira para l'.dlrne, (TAM) - Bul1'11'1standan lstmıbul Beledb'esi sınırlan içinde 
.......... - Zatm cfln ...,....tı.. Bebl- cezuma ve dtlkklnlanm '9dlter ton lelen Rqe9 isminde bir Bulpr pa- bulunan bOtOn moUlırlO nakil nafta-
,. lllmma filan seldiJ•.. aÇIDIDl17& ımıhkGm edflm.lştlr. aaportla Kapıkule bududumuzdan ge- tannm JAstlk ihtl)'acı tesblt ohana-

- D& 1 ÇeldlebllinbU Diier ıtcı.tl tmntnde biri. YetWdtJde t.- çerken tOınrl1kte egaaı muayene o- caktır Bunların muayene ıtın ve aa-
llldtlerl dlal.,,.um.. .. taQm caddemıdeld 9rinhı klruını lunmQltur. SQphe Gzerine Ral9Vin ll- • t 

.a.at lıüraıdaD ..ı im arttlrdıllDdan 108 Ura para ..... "'° zeri araDJIUI, aat bacatmda mendile atleri• hakkında stanbul VilAyetlnln 
.-el Patma ptlrDdq IODft OD& - BUO'ONKO PROGRAM recektlr. • balJanıq '10 ve il tane ~ patlonu- tebllli d&düncll sayfaınızdadır. 

_ t..tnid , 
19 

Procnm ~ t.tlk1ll mddestnde 'Ma- nun dikit JWlerine aakl•npı11 olarak 
- ıratmaı 1.11 MWk <Pi.> ~~: ~=.:.....,. m.. tubafl1'e ııaatazaa ahfb1 An- il altın lira buhmmuttur. Altınlar 
- Yqaml :::: ::~Pi.> 11 11 M .. fk <PL> den w fıesdbün Klenefon fula 11- mtıadere, aıclu tevldt edllmfıtlr. Şeker Çalan Altı eoeak 
- Pek bDmemJ a.ıs SYia -ıı ıuo Halını. )'atla kum ... ~ tohumcu Adi• "'" rild• • Pi. ttu nrt mtdll "V'.,.n ... -1 ... -n Mn--~j ıyeye , e ı - ltaım, clolma t:aGdnıl 1dlml~ l.IO KG& < ) 20 ıs Radn aueı..ı Rrldo fada fiyatla tohum aattJtmdln .1. ı...,,ua.Jrnaa a ~ 
~ _,_ ıuo Prosnm 20..s Şarkılar tevkif eclilmı.tlr. y~ eemf7eU. &ılmtlzdeld Sab Ahmet, Salih. lfeeatt. Cahlt, .Belim 

Patma ...... 1 u H Ttrı.cııer ıı 00 Ziraat wm.I -..6 ·'--· aaat il de '"-ı.-ıı•A- ve fmıail isminde altı eocıık Kan-
a- ef-- . u.u HalMrllr 21 ıo T...U Altın Ffwat1an ..... ._... _........ -

- _..... --... u 00 Tlrkllln 22 ot Or'-tn ., - llnemMIDda bir mGaam.. baırla- ıllmriktıe iUerd BalWn dOk'lı:bına 
- Vüa ı.lılmadıa bildilderla! 18)'- u ıo Mblls CPI.) :ıa.ao Ha'-'er Altın ,..ıden 7tlbehneırtedlr. Bir rruştır. Bu m0samere)'e Mftnlr Nuret- lh'fp Je}ter w çekmettfden para çal-

k- ::::: :=- =~:: ~ iltm 2880 ve bir gram kUlçe alUn tin, Şehir T!111troını ..u.tleri ve Na- mqlar ve Jakalanarak adliye,. ve-
0-c m, ............ aalonaaa cet- 408 kunqtan at.lmıtbr. fit öııcan lftlrak edeceklerdir. rilınlt1erdlr. 

Odun b&lgelerinden na'lı:lfye sllç
ltllll clolayıa1yle .. odun plmekte
dlr. l'iyat Mürakabe Komisyonu. bu 
durumu incelemiş ve odun tfyatlan
nm arttırılmasını muvafık g&-müştilr, 
Bu inceleme Ticaret VRAletine de 
blldlrilmfıitr. Velı:Alet, Komisyonun 
muvafllı: buldulu ftyatı kabul ettt
tlnden, buıtınden itibaren odunun 
çekisi toptan 580 kuruştan satılacak
tır. Narhın y(lkseltlbneslnfn tehtt 
fazla odun ıelmeslnf temin edecetl 
anlaşDmalctadır. K6mQr narbı lç1n 
yeni bir karar verilmemiştir. 

Yeni Maarif Müdürü 
lıe Baıladı 

Bir mtldclettenbert bot olan tehrl
mlz Maarif MOdOrltltllne ta)'ln edi
len Vekillik müfettişlerinden Muhsin 
Blnal, dQn tebrimlze ıelmlı ve va
rlf•lne batlamlflsr. Muhsin Binal. 
T~k Kut'un 61Qm0nden sonra Ma
arif MQdür veldllilini 1'8P8D J'aJk 
Öz'den daire)'! devralmış ve Maarif 
MOdQrlOIO memurlariyle tantınnıhr . 

Muhsin Blnal ffındlllk mQdQrlülll 
vek:lleten idare edecektir. 

,- DiKKAT -
BiR DEFA DA KENDi 
KENDiMiZi TENKiT 

Gayet nazik bir umanda ya· 
111oruz. Hılkf yaktndın allkadar 
eden m ... ıeıer hakkında haber 
verirken, 90k dikkatli ve ltlnall 
olmak lfteoburlyetl vardtr. lkm•· 
lbl veelkaya ltallanaoalr veyı 
lrarne ile dalıtll ... lı hakkında 
MfNtlllimlz ntevalmela haberler 
a..ıne. lt1anbul halkı art1111tda 
llueule ...... tellrl ve bu1tua fi· 
tifltlara llDouM eclllmeelne •be· 
blyet vercllllnl heplmla tirdik. 

ilindi d• Memur 111a ... anna 
yapal ... k •"' hıklmula 111evalm • 
ala haberi... vePlftek wredyle, 
lftet11urlanft hayale lrapdmU1na 
eeltep oldulu•un •nnedlyoruz. 
ÇDnkl bizim il...., tettdkatt11tııu 
...... ltu .... ıeaın lneelenm•I 
ltenb ltltmemlftlr. MeMurlaN 1a 
palaoek yardrmfft ,.kll • karar· 
l111Mamfttır, 6yle oldutu halde, 
buna kararlaf11'11 tlbl gWermek, 
ve mOatacel bir llylha ile Meo· 
il• •vkecllleceflnl, hattl fubat 
maqlannın bu zamla verilece• 

• •Atet., kelJmesinlD ulı l.lkı ... 
dil.inden im1t. Pariai:ri cecmlt. Bb 
"ocl,, a bll'aJaaq, lna lraballemni• 
Halbuki "ne od var, ne ocak - od 
"od,, a bıralmut. ona kaballeam 
libl o kökten bir riıii kelime .s. 
llmbde pek c:anblılda nt~r; u 
sam a~lıklanm anlayıp peıac:alUll 
nız: Oda, otat. oc:8. oc:bm ••• 
var: Oturmak! Atet :palana. od 
ottarmak. ocak balanu )'erde bal 
mak man .. ma_ "Baharat,, brpl 
olarak bjr de. lnıllanmadllmm ., 
>'em.. var: atet cı"bl )'aka:ı, le 
tozlar ve taneleri 

• •K&nür" kelmesl -iner tna 
mz, ister iıuuuna)'IDJZ 1- Suu:rora:n 
"cömmek., celi1or: )'Uldıktaıı 
ra )'ere römülerek sondüıiilınilt 

dun... """ ve .. s" amhtma aldı 
malı. 11epsi birdir: "kömt.. ,,. "c0 
Türlroeamde "define,. manası ... 
"Komdu = Tabut", "cömcen = 
bir. dir. Hep örtülen, önea fC)'l 
Ya "comlek.,l Vflc:aclil örtdlll · 
bu adı almıttırl 

• "Soba", "tipi•, "kurrp. T8 
ce kelimelerdir Pabt "bora,. )'I 
awıbc:a 18catlar ecnebi udclan c 
teri10rlar. Doira olmua cerelr... 
ra. Ttir~ede bir "boran,, ur 
Yar ki fellket, fırtma, rbdrh 
manuma celmektedir; Arapçadı b 
tıbtt "sanar.,du. Llkln ba ke 
•18J'S1118k,, De Wl)'U'biı nr din h 
Türk~ mal etml"8m. Lllnma 
:rok 1 '"Tipi., 79 Aaadohamm 1ıir 
)'erinde ''bolanak.. denir. 

• "Pırtımı" )'I, "fartma.. 
Hbrak Ali 8e7d1 ltptf ecn~ 
lrel!me cli:ve cösteri:ror: Biy\e ola 
le Türkçede hareket Ye ıea belli ed 
bir çok kelime vardır ki "fu" la 
lar: Fınldak, fırlamak, frinla)'I 
bi," Anadoluda iae "fırtmak., bir 
Jin yerinden O)'IWDasma. Çllmlı..ıll 
denir; "'futall Ye fımk., barebtJi. 
rinde dannu ldmae, o7Dak kadın 
melrtir; eoc:aklann OJUdıiı topaç 
çembere "fırlak Ye fırlantı,. adı 
miştir Demek ki his .. ftt.. ldSHu4 
hep hareketli Ye ...U kelimeler 
karautız; "fırtına.. da dibi barebt 
s••ar.KeUme. TiirkceolmMa 
herhalde dilimize çok anan. 

e .. Aln,, 1 de blslm s:11n1umruı11 
da, .. araba,. cılıi "8)'111,, De J'Udı 
rak Arapça dı7e öiretirlerdi Ba 
lime '"alav,. teklinde 1a b..tllııunııll 
Türkçedir. Smmettfa Sami .. 
"alav" dan bosmadır, d 10r. Rado 

l lae. Çqata)'Ca olduiana .a:vııı:v 
Kendi varımın baıkuına 90rla 
etınl7e cah11namıs ne atarıdncr 
dil.. a. R. K. 

11111 blldlrmek. hem hOkOmett ıoc; KUÇUK ffAB12'DI 98 
v-')'ete dltGrO•, lle111 .... mur· ~ DAMAa 
181'1 hayal eukutuna utretablllr. ---------~--

OH11 ~ bu ... Mberlerde WTm. lo\'ftllnA• llls 
bll'U lt111af1 hareket etmek bugan 1 en Jlıtht retln11muinl uttırmıilı 

n memleket .... nfutt lealmhr. :: =:•:;:.,:1t~-=. T.:.'..t'.• 
•ll~wttr. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeni Ekmek Tevzi 
Yerleri 
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T A N 
ABONE B il D E L 

iki yıldanberi kulis arasında bek-
Jiyen Japonyanm, mihver he

sabına sahneye girmesiyle harp za
hiren bir dunya harbi manzarası 
almıştır. M~hveri teıkil eden mil
letlerin karakterleri ve esas ıiyasi 
ıayelerl tetkik edilince, bu harbın 
biri Avrupa, diğeri Asyada olmak 
üzere iki buyük sahnede ayrı ayn 
gayelerle sevk ve idare edildiği ve 
edileceii meydana çıkar. Kat'i netir.e 
anlarının gecıkmesinde yekdiferine 
tesiri dokunsa bile, bu kat'i netic .. -
ler ayn ayrı ve yalnız kendi sahne
lerinde taayyün edecektir. Jap0nya
nın, tamamlyle yahut kısmen emel
lerine erişmesi mihverin Avrupadaki 
gayelerini temin etmiyeceği gibi, 
Avrupada mihverin knzanması ya
hut bir uzlaşma sulbü yapması da 
Jap0nyaya bir ıey kazandırmıı ol
mıyacaktır. Avrupadaki harp bir ta
rafın mağltlblyeti veya herhangi bek 
lenmlyen hır hadise ile her iki tara
fın an1aşmasiyle nihayet bulabılir. 
Fakat, bu hal Asyadaki harbin daha 
bir kaç yıl devamına ve Avrupada 
tezahür eden neticeden bamba,ka 
bir netice ile bitmesine mani ola
maz. Almanya, müsbet veya menfi 
kendi vaziyetini kat'i olarak tayin 
edıp bir sulh imklnını bulduktan 
sonra Japonynnın menfaati için bir 
ıün daha harbe devam etmiyeceği 
gibi, Japonya da kendi esas h1rp 
sayesinden en ufak bir tadilat yapa
rak harbi mihverin menfaatine uy
gun olarak sevk ve idare etmez. 

Japonlar Ne Giyer, Ne ~-.; Tfı:~~g:: 
TDrkll• Ecnebi 

400 Kr. t Sene 2800 Kr. 
760 • 1 Ay 1500 .. Y erve Nerelerde Yasar Yeni Bir M oda 

400 .. 8 Ay 800 .. 
150 • 1 Ay 800 .. 

l\drea deftlstlrmek (2!1) kurustur 

Şark 

Yeni 

Cephesinde 

lnkiıaflar 
Yazan: M. ANTEN 

C ark cephesinde Kızdordunun ta· 
~ arruzu devam etmekte ve bu 

4razıyet Almanların bir cepheden dı
ienne takviye kuvvetleri gondermele
nııe mani olmaktadır. Hava hikimlye
tinln de Ruılarm eline geçtiii hısso
lımuyor. Rualann, Slvaatopoldan baı
ka her tarafı Almanların işgali altında 
bulunan Kırım adasının muhtelif nok 
talanna aaker çıkarabilmelerinde bu 
bava biJrlmiyetlnin muhim bir rol oy
nadıiı ııannedilmektedir. Almanlaıa 
bu hava hlkimiyetinl kaybettiren se
bepler arasında: Altı aylık harp esna
sında pek çok mıkdarda tayyare ve 
ta17areci kaybetmeleri, bir kısım ha
va kuvvetlerini herh ngi bir lngıliı 
taarruzuna karıı çok geniş olan carp 
cepbelerınde bulundunnalan, diier 
bır bammı L1bya harekitı için ayır
nıaları, Akdenizde yapmayı tasarla· 
dıklan bilyuk hava taarruzu için çolı 
rnıkdarda tayyareleri ltalyaya, Yuna
nistan üsler ne ve Ege denizi ad l rı
na gondenniı olmaları, belki de ben
z n ukmUsı çekmeleri akla gelmekte
dir •• 

Uzak Şarkta Japon harekiitına hedef teşkil eden bölıteler 

** 
J 

hiç takviye etmemit olmakla Japon-

a P O n Y a yayı bu harekete adeta teşvik etmiş
tir. Eğer Amerika bir yıldanberi bu 
adalarda bir kaç yilz b n kışilik biı 

Bu mesele çok mühimdir. Çünkü Harbe Girmek kara kuvveti ile çok kuvvetli tayya-
kat'i netlce:Ji müştereken al- re fılolan bulundurmuş olsaydı, bu 

maya azmetmiı; ve kuvvetlerini yine • e N d vaziyete Japon istihbarat teşkılitı 
müıterek olarak ona göre teıkilit- 1 r. ı n e en miıkcmmelen vakıf olacağına gbrc 
]andırmaya başlamış ve ayni hedefe ~ kendisi için seri bir muvaffakıyet 
doğru giderken kendi siyasi gaye vaadetmiyen bir şerait altmda Ja-
ve harp pllnlarmda miııterck he- B z a m a n 1 ponyanın harbe girmiş olması çok 
def uğrunda bir çok tadilit ve fe- U şühell olurdu. İnsan bu vaziyeti gö-
dakirlıfa karar vennlt iki büyük rünce ıoyle bir düşünceye varıyor: 
devlete karıı bu suretle baıka baı;ka B k 1 d • Acaba Amerika devleti, efkirı umu
rayelerle sevk ve idare edilen ha- e e 1 miye bugiınkü derecede harbe bazır-
rekitın tesirleri harbin müteakip sa- !anmışken elli, altmış yıl içinde ge-
fahatında kendini gösterecektir. lecek nesilleri yeni bir harp tehdidi 

Esasen iki buçuk yıllık harbin ıey lecek ncsileri yeni bir harp tehdit 
rine gore, bugun Japonya Avrupa- Amerikalılar Ni~in ve felaketinden kurtarmak gayes"y)e 
da mihverin kazanacaiına emniyet "S Japon meselesi de dahil olmak uze-

Buctınlin harbinde biiyilk bir rol 
oynamakta olan Japonlar ne 

biçim insanlardır; bunlar ne siyer, ne 
yer, ne içer ve nerelerde yaşarlar? 

Hiç merak ettiniz mi? 
Japonyada it hayatına atılmış olan 

kadın ve erkekler faaliyet saatlerinde 
Üzerlerine sizin gibi, benim gibi, etek 
ceket yahut pantalon geçirir, başla
rına ıapka, ayaklarına papuç giyerler. 
Fakat butün gayretlerine raimen, 
"modern kıyafet,, dedikleri bu glyi
niı tarzı onları tatmin etmez 

Eve varır varmaz, bu garp 
0

elbisele
rini Üzerlerinden atar, kendi milli kı
yafetlerine girer ve ancak ondan son
ra derin bir nefes alırlar Bu kıyafet 
nedir? 

Hodakl denilen iç çamaıırları er
keklerde ıiyah ipek1id•ndir. kadınl.ı
rınki ise pamukludandır ve yak sının 
kenarına bir dantel geçirilmi tir. 

Her iki cins te. bu birınci gömle
ğin üzerine Nagajoban den len usun 
bir ikincisini giyerler. Birinci cömlPlc 
vücudü ısıtmak içindir, iknici ise to
puklara kadar duoer ve bac k1arın ki
mononun altından goziıkmeıine mani 
olmak maksadiyle giyilir 

Kimono vücudü iki defa sarabilecek 
kadar ceniştir ve önde birleşen uçlan 
birbiri üzerine katlanır. Kollann ga
yet geniş olması şarttır. Topuklara 
kadar uzanan bu kimonunun iç tara
fına ilk ve son baharda bir katlı, kı
şın ise bir kaç katlı astarlar konur 

Kimononun önlerinin açılmaslna 
mani olmak için, duğme yerine, bele 
ipekli bdife veya taftadan rayet ge
niş bir kupk bağlanır Kadınlarm el
bisesinde bu kemerin bağlanmasına 
bılhassa itina edılir Kemcrın vucudun 
etrafında iki defa dolanması ve son
ra da arkada gayet iyi bir fıyango 
yapılması prttır. 

Kışın kimononun üzerine -palto va
zifesini r8rmek üzere- Haori denilen 
bir pelerin takılır. Bu pelerin diz ka-

1 
paldanna kadar uzanır ve önde ipekli 
kordonlarla bağlanır. 

Bu milli kıyafetin en karakterJstik 
tarafı kadm ve erkek elbiseleri ar:ı
sında muhim b r fark bulunmayışıdır. 

** pirinç, balık ve sebzeler Japonla-
rın en esaslı uç yiyeceğim teş

k 1 ederler. Pirinci h şlar, sonra por
selen kaselerde sofraya getırırler. 
Her yemeian içinde sofraya getıril

d ği hususi bir t bak vardır B hk ve 
et porselen tabaklarda, çorb ise la
ke kaselerde dagıtıhr 

Japon sofralarınd çatal, bıçak ve 
kaşığa rasgelınmez. Bunların yerini 
tahta veya fil d ş"nden yapılmıı, u
cu çatallı çap uh denilen çubuklar 
tutar. 

Japonların en sevrilı içkilerinin ba
şında (c) vıtaminini ıhtiva eden yeş 1 
Japon çayı gelır. Bu çayı sütsuz ve 
şekersiz içerler. Sake denilen :nılli 
ıçkıleri pirinçten çıkarılır, sulandınl

m dan ve ııcak içılir. Siyah çay ve 
kahveye de raıtbet vardır Bira ara 
sıra ıçilen içkılerdend r 

Japon evleri tahtadan yapılmıştır 
ve gayet havadardır Bu evlerın m 
buyuk hususiyetleri, ıçındekıleri kı
:ıın soğugundan ziyade yazın s ca ,ın
dan korumak için nşa edilmiş olma
larıdır. 

Bu sebepten dol yıdır ki: ye Jsr 
kalın hasırlıırla örtuludur ve odal r 
birbirlerinden uzerind kuş ve ç .;ek 
resımleri olan k!iirt perdeler veya 
kayak k pılarla ayrılmışlardır. 

Evlerin bazan ıkı h ttl uç cephe
leri pençeredir ve bunlar tavandan ye
re kadar uzanan yekpare camlardan 
yapılmıştır Evlerm duvarları mute
harriktir; geceleri kapanıp, gunduz
leri açılır. 

Böylelikle ciındüzlerl pençereler ve 
duvarlar açılınca, odalar ve bahçeler 
adeta b"rb"rleriyle birletirler ve Jıı
ponlar kendılerini cen tte oturuyor 
sanırlar. 

Sovyet kaynaklarından gelen haber 
lere nazaran: Kızılordu, Alman oı du
ıunun iaşe ve mühimmat merkezi ola
rak kullandığı Smolensk'i geri alma
Yl istihdaf eden bir taarruza geçmiş· 
t r. Bu plin tahakkuk ettıgı takdı .. de, 
Lenin.grat önunde bulunan kuvvetli 
Alman ordusunun Rigaya doiru ricat 
Yolu tehlikeye duoebllir. Diger cihet
ten Kırım Yanmada11nın Ruslar tara
fından tamamıyle geri alınması, bir 
ucu Taganrok' ta bulunan Alman or
dusunun sat cenahını tehlikeli bir va
z yete duşurebileccii gibi RuslarıD 
Romanya petrollenne karşı bava ta
arruzlarında bulunmalarma ve Bulga
tıstam tehdit etmelerine imkan verir 
ve Almanların Karadenizde herhanıf 
bır hareket yapmalarına mani olur. 

ve kanaat getlrml• olsaydı bu anda Baskına Ugv radı7 re bütün muilak meseıeıerl b rden 
harbe girmesi muvafık olur muydu? ve bir çırpıda halletmek için mi 
Mihver kazandıktan sonra, biitün Japonyaya bu suretle harbe gırmesi 
kuvvetini sarfetmiı ve mağlOp ol- için cesaret ve imkan hazırlamıştır? 
muı bir lngiltereye karıı Japonya- Japonyanın Harp Fakat Amerikanın böyle bir ıeJ 
nın kazanmak ıansı çok daha 7ük- düşilnmedifi muhakkaktır. Çünkü 

ıc·J ~t~a:ı.wmn 
sek olmıyacak mıydı? Gerçi o zaman Metodu Nedi r? Amerika böyle bir düşünce ile har-
Amerikanın denizde ve karada ı;ok bi ihdas etmit olsaydı. muteakıp .. a- NE VAKiT MEMEDEN KESMELi? 

lngiliz askeri mütehassıslan: Kışı 
Arkanjcl - Astrabn hattmda ıeçir
ıne:n umlt eden Alman ordusunun 
R ga - Odesa hattına süratle çekil· 
nıediii takdirde büyük bir feliketc 
Giray bıleceffni Jddıa ediyorlar. 

Berlin sıyasi m hafılinin, Alman 
ordusunun duracaiı kq hattma heniız 
lelmed ii mutaleasında olduiu haber 
verılmektedir 

Corriera Della Serra gazetesinin 
hzdılı şu satırlar p.yanı dikkat e;ö
rülmektedir: 

"Bugunkd Alman askeri, Rus se
ferinin baılangıcmcia gördiıiümüıı de
likanlı değildir. Şımdi onun ün for
ması kirlenm"ş, yuzü sararmış, çiz
meleri parçalanmıştır. O artık bir şey 
soylemıyor. 1939 - 1940 seferini yap
tJfı devre nisbetle çok deiiım~tir.,. 

Muvasala Güçlükleri 

daba kuvvetli bulunmak ihtimali mev man zarfında üstün donanmasmı:ı 
cuttur. Fakat bu Amerika, Atlantllc r- Yazan • müdahalesiyle vaziyeti hemen k~nd.J Anne sutiyle beslenen çocukların ne 
te ilk müdafaa hattı yıkılmış, kuvveı • lehin eçevlrmeıi için evvelce tertı- vakit memeden kesıleceii, otedenberi 
maneviyesi sarsılmıı ve Almanya 1- N ff Y bat almq bulunması llzımdı. Halbu- haylice fıkir ayrılıiına ıebep olmuş-
le karşı karşıya ıelmiı bir Amerl- ı eca aımuf ki Amerika yaptıfı ihmalin ustiine tur ... Çocuğu emzirmek annesi !çın 
ka olacaktı. Hem bundan bir yıl ön- bir de bilyıik ıaflet katarak Pcarl sıkıntılı bir ıı defılse de, başka işle-
ce Amerikanın hazırlııı hiç yokken Emekli Deniz Subayı Harbour'da donanmasını ağır bir re az çok mani olur: Çocuğunu em-
ve İngiltere daha milıkul vaziyette darbeye maruz bıraktı Harekatın zren anne kendl hayatında serbest 
iken Japonya için vaziyet ve ıanıı ·--------------..1 cereyan ıekli, bu donanriıanın Pearl kalamaz. Maişetini kendisi kazanm!l
daha emin deiil miydi? O halde, Harbour'da hiç bir keşif ve emniyet ya mecbur olmasa bile, çocuğunun 
J ponya harbin ilk yıllarında h!ldi- hudaclandaki kuvvetlerini de cenup tertibatı vucude getirmeden sak n yanından uzun miiddet ayrılamaz. MI
satın cereyan ıeklinden mihvenn batıya naklederek bütün cücü ile sakın yatmakta olduğunu meydana saflrliie gider, çocuğuna emzirme za
galip geleceiine inanmq, fakat son Çinin üzerine ;,üldenlp Çin müdafaa- çıkanıuıtır. Pearl Harbuor'da yapı- manı yaklaomca ..ıbelkl de konuıma-
aylar içinde bu inancını kaybede- sını tamamiyle yılanalı:. lan hava tarruzuna iıtirak etmlı sının en tatlı zamanında- evine döner 
rek harpten ıalıp çıkması çok muh- tlayyarelerin adedine nazaran uç Onun için -bilhassa tehirli olan-
tcmel bır İngiltere kar111mdaki va.. Avrupada plip, fakat :yorıuıı ln- dört JaPon tayayre ıemisınin vt annelerden bazıları çocuiu cmzırme 

giltere, uzak prktalı:i istinat nokta- · · d b' zıyetini gormiı§tur. Ydlardanberi bunları himaye için büyük bir Ja- ı11n en ır an önce kurtulm k isterler. 
ıerçekle:ımesi için bu kadar rayret larmı kaybetmiı cNacafı iı;ln Çin pon filoaunun Pcarl Harbuor'un rok Onlarm bu arzusuna, doirusu, hak-

denizini zorlayıp açmak üzere do- .. · aarfettiii emellerinin hepsine birden yakınına kadar gelmış olması li- sız da denılemez. 
veda etmek lazım geleciini diitü- nanmasını çok tehlikeli ve çok ain ,zmıdır. Fakat bir taraftan da, çocuğun sai-
nerek mahdut gayeli bır harple A- zayiata mal olacak bir maceraya at- En yakın Japon ussiındcn Pear1 lıimı ddşunmek tabiidir. O bakımdan 

m;yacak, Amerika donanması ana d merika ve 1ncilizleri w:ak ıarkta Harbour'a varmak içın bu fılo, altı üıuniıliınce, çocuğu ne vaklt memc-
vatan üslerinden binlerce mil azak d k l zor bir duruma sokarak Cindeki ctinı altı gece ıi&Jenecek hiç bır ye· en esme i? 

hikimiyetini ve Aıyadakl nüfuz üs- bir sahada blltlin Bıtünlüfünli ve ha- ri olmıyan açık deniz ilstunde Pearl Çocuk için anne sütü en tabii, en 
tünlufünü onlara kabul ettirmek i- reket serbestfsini kaybedecek. Harbour istikametinde seyretmiş ve iyi cıda ııbı ıorunur. Ondan dolayı, 

Amerika ve Inılltere neticesi rolı " d ıc. k ld x... kada çin bu anda harbe girmek mecbu- " e11n e lı:eıif için her tiirlü modern çocu.u, mum un o Ugu r uzun 
ıüphell, ve hiç bir umit vermiyen b!ı · dd ı · ı b ı riyetinden baıka çare bulamamrı1- vesaiti bulunan Amenka donanma- mu et ya nız anne sutıy e es cmc-

Blr lnriliz rueteainin aıJreri mu- tD". Binaenale7h Japonya, İngiltere harbe devam etmektense, Japonla- ımın bundan haberi olmamıştır. yi tavsiye edenler çoktur. 
barririne sore: Yollann vuiyeti, Al- ve Amerikanın yıkılmıy caiına inan nn itral ettikleri bazı adalann tah- Ancak gıdalarda madenlerin ve vi-
hıan ordusunun muntazam bir ıurette mııtır. Kendisinin bu devletlerle a- liyesi mubbilinde Cindeki hakim:- * * taminlerin luzumu anlaııldıcındanbe-
rıcatini •u~1-tlren en baılıca bır i yetlerini ve belki Hindı·ç·ın"ı'dew nu·· - ri - · ·· • ır--.. - sun sürecek bir harbe dayanamıyn- .. , Kıınısurıun VaJingtona gitmesi ve , çocuga anne sutunun uzun zaman 
ınıldir. Evvelce haurlanmıı mevzilere ~-ıc.ma da kanidir. Buna göre Ja- fuz ve ilstUnlüfünü tanıyarak bir gıda olamıyacaiı da anlaıılmaktadır 
•trateJik bir ricat, en ufak teferrüa.- ..._ anlapnaya yana .. caldar. Vaıinıton konuımaları, ha4 

tına kadar hesaplanmıı bir yol ı.-llm ponyanın harp metodunu şu Rretle zırlanmakta olan bu baskının daha Bir kere, çocuiun normal olarak 
8aYcaınde mümkilndlir. Raslarm, çeki- hiilba edebiliriz: * * emniyetle hazırlanması ve kuvvetle- büyumesi için ona çelık madeni mut-
len Alman kuvvetlerine karşı yaptt'c- Çin denizini çeviren adalan, Ame- rin biı; bir ıiıpheyi davet etmeden laka lilzumludur. Cocuk anneıın n 
l n tazyik 

0 
derece ıiddetlidir ki, rika ve İngilterenin uzak şarktaki J aponyarun takip ettiii ve ede- matlup mahallere varmasını temin karnındayken, annesinin vücudundelı.ı 

Alınan kuvvetleri evvelce tahmin e- istinat noktalarım mümkün oldaiu ceii harp metodunu bu su· etmek için Amerikaya çekihnit af- çelili toplıyarak doğarken, kuvvetı: 
dilrniyen bir tempoya gare ı;ekilmeJı: kadar süratle ııaptetmek. Sonra Bir- retle hülisa ettikten sonra ıimdi Ja- yonlu yemelderden murekkep bir hır çelik ıhtiyatı ile dunyaya gelır. 
hlecbarlyetinde kalmıılardır Yollar, manyaya taarruıı ederek Bırmanya71 ponyanın harbe girmesinin önüne Japon ziyafeti idi. Doiduktan sonra annesinin sutu ço
Alınanıar tarafmdan bırakdan pek çok tamamiyle, yahut kısmen i1Kal edip geçilir miydi, banu tetkık edelim. Konuşmalar zahiren ne kadar ti- eda pek az çel k getirdiiinden, do
ltlikdarda nakil vasıtalariyle ideta tı- ilerde onlarm Çin ordusıyle birle- Japonyanm, ihraç hareketleriyle mit verici olursa olsun, bu zahl. i ğarken ıetirdigi ihtiyatı sarf eder ve 
lrannu

1 
bir haldedirler. Yollarm az ol- ıip kendisine kartı bir kara cephesi zaptma teıebbüs ettiii adalar ve üs- şekle kapılıp donanmasını ağır bir onunla buyumes'nde devam eder 

nıaıı, iklım prtları ve Alman kuvvet- vficude ıetirmeleri imkinıru ortadan lerdeki ahalınin mühim bir kısmını baskına maruz bırakan, hem de ı- Anc k bir ıhtıy t ne kadar çok ol
lerinin cctecilerln faaliyetleri neticeai kaldırmak. Bu ıaretle Avrupa har- Japon ırkı tqkil ettiğine ve Japon linı harpten evvel ant baskın usulle- sa onun bır haddi vardır. Çocugun 
ancak stinduzün hareket edebilmeleri binden galip, fakat çok yorgun çdıca- stihbarat teşkilatının bu vaziyettC'n rıni daha 904 te Port _ Arthur d:ııız getırdiii çelik ihtiyatı kendısıne yal
vaziyeti büsbiltlin vahimlqtirmekted·r. cak lııgıltereye karıı Ç n denizini ve mükemmel bir surette istifade ett:fı baskını ile röstermit olan Japonlara na altı ay yetişir. Onun için çocuk 
Yıne ayni aakeri muharrire ııore, Çini tamamiyle kapamak. Sovyetler muhakkak olduiuna göre, bu adalar- karıı bu ıuretle gaflet gösteren hır altı aylık olunca ona, anneıinin su

Alman timcndlfcrlerfnin randımam da Avrupadaki alır meıguliyetleri do- dairi ahklmatın derece ve mevkileri donanma kumandanınm hatasını ta- tünden baıka, aynca çclilılı cıdal r 
~ok ualımıtır, çünkü 30•000 vagon layııiyle Japonlarla bir ihtilaf çı- ile bu havalideki kuvvetlerin mik- rıh, biç bir zaman affetmiyecektir. vermek zaruri olur. 
aakerlerl ıoiıalı:tan muhafaza için kul· karmalrtan çekinecekleri için kendi- dan hakkmda Japonlarm çok doğru llk gunlcrin pşkınlıiından sonra Bir taraftan da, çocuiun fosforla 
lanı1ma1ı:tadır. Buna mukabıl Ruslar, Iİ de Ruılarlı iyi ıeçinerek Sovyet- mal6mat sahibi olduklarına hilkmet Amerika donanmasınm vaziyete :nil- kirece ihtıyacı vardır. Annesinin su
Jniikemmel ıimendifer hatlarından is- terin Çine :yardımınm mümkün ol- mek lizun ıellr. O halde Amerika dahale edememesi keyfiyeti karşı- tünden gelen bu iki maddeyi çocu
tifade ederek kolaylıkla ilerlemekte- dulu kadar önüne ıe~ek, bu sa- vaziyetin çok ıergin oldııiu bir yıl- sında bu donanmanm Pearl H:ır- tun vucudu pek yi kullanır, Fakat 

Çocuk altı aylık olunca, ona anne 
sutunden başka gıdalar vermeye baş
lamalıdır Altı aylık olan bır çocuıra 
annesinin sutü pek bol olsa da, vi
ne yetişn ez. Bundan dolayı, çocuğ:ı 
memedeıa keımek zamanı, çocuk altı 
aylık olunca baılar. Fakat bir ı~yln 
baflamuı, birdenbi e bitmesi demek 
değ ldir. 

Bugün 

Pirinç 

Bakkallara 

Verilecek 

Fiyat Murakabe Kom syonu dün 
Defterdarda çeltik tahrik sı s hıbı 
Ahmet Ç, nakçılıyı d nlem tır. Mlll 
bır fırmamı tn m m lı ol n ç -
n kçılı ha a lhf ç nı betinde p rı ç 
verilebilcce ınl, Anadoluda d rt b n 
ton malı bulunduğunu fakat Komis
yonun p rlnç fıyatl rı üzerinde t b
r kal n zarara sokmıy c k fıv tlar 
koymasını istemi tir. Ban pirfnçlerın 
m 1 yet fıy Uarı yuk k oldu nd n, 
bunların en yuksek f yatlarmm tes
b U it n T c ret Ve Alet nden mu -

de te ıl ı t r. Bu f brika bugün 
bakkallar cemıyetıne k r almad n 
ıki yuz çuval pırınç verecektir. Ce
mıyet bakkallara vereceğı pirinçleri 
1 te halınde Fıyat Murakabeye b 1-
dırmıye mecbur tutulmuştur. 

Kömürle Zehirlenip Öldü 
H köyde Kalafat yerinde ba 1ı 

bulunan dem r dub nm içınd t 
isminlie b r t çı komUr y kmıı ve bu 
yüzden z hırlenm tır. i maıl B l t 
h ne ıne kaldırılmt a da ölmu -
t 

Lüks Yiyecek Maddeler 

Ziraat Vekili Ankarada 

Yazan· ULUNAY 
C ehrimizin zc-.k aahibi büyük ter
~ dlerindcn biri halktaki antık 

merakını gıyım kupmda bclirtmeyı 

duşunmüı ve Boiaz!çinde oturan n
ki yazı aanatklrlarmdan bir "hattat' a 
muracaat ederek. kadınların müsamere 
elb selerlne eski ıalrlerin beyitlerfnı 
nakşettinneJr suretiyle tam tarlrvln 
bir moda icat etmit Meseli giizel bır 
kadmın, aurahi endamına sarıloın cey
lan kanı elbisesinde celi hatla tu beyti 
okuyoruz: 

O ıı: 1 Hdlm bir al ııte b rOn•Ga. 71lrtl• n 
U u sl!ıfnllm cıbl ardınca •Driln•Gft :rtıt1la6a 1 

Endamı ihtişamına uygun boylu bot 
lu bir canan: 

Seri nbnn kim bOYilttO bayle bl pen& aenH 

Yakışmaz mı? 
Sabah ıüneıinJ hatırlatan altın renıl 

bir sabahlığın etrafında Neıih yası 
ile ıu beyit pek yerindedir aanınm: 

Sepide dem ki olub dlyde habdaa bldlr 
HurClıa baıladı nadh aerde derd 1-lıumtr 

Bır içkı Aleminde masanın etrafru-
dak.i guzellerde• birinin meyanından 
sınesıne doğru .ınrt yazı ile ıu mıs
ra hoo kaçmaz mı? 

Dl!kOlen mey, kınlan ılJ'le·f·rlndln olıvn. 

Periıan saçtan anki yuvası cibl o
muzlarına dokulmut bir atlı kurbanı
na ıu beyit yakışmaz mı? 

Eh de nilra·f·IAJ'la, baıında -• Tar 
kaJ'&rD 

Benim deıt i cvnunumdan kvı uçmu, Uııı
'l'U ae,ııt•K. 

Kendi giızelhiine mafrur olan, el
bises ne ıu mısraı niye işletmesin? 

Hllın olur kı uyr iderlıen ıhtlylr elden 
•der. 

Eth canlı, t ıman, ıerdan cetdan 
ltında bir esmer canan: 

Ben J'•rlml fıaulr ile beılerlm 

Turkuıunu bir zlyııet vaaıtuı ya
pabılır. 

Kadınlar ya,ıannı itiraf edecek ba
le ıellrlerse lnrkmdan sonra: 

Gecmıt ailzelim bahir ı 1ıuınun. 

Diyebilirler 
Artık altmı ı atladıktan ıonra elbi· 

seye nakııedılecek mııra ıu olabil.r: 

Ge mlı zemin olur ki, beJ'lll eUıan deicr 

Bu devreden ıonra ise: 

Hamamın kap111 vuruldu 
1 cerl,.e meclı• lı uruldu 

dan baıka yazdıracak fiır blmaz. 
En sonunda tesettür va11ta11 olaıı 

ortunun uzenne 7akıpn ıu huin mıs
radır: 

Ba kf kalan bu kubbede bir lıoı ııecl& IM&t. 

Eyüp Fakirlerine Yardım 
EJ'llp HalkevlnJn IOIJ'111 J'Udım pbnf ~r• 

çeve ı dahilinde cabpn hlıarH....- e-s
tı 11ddetıı aotıllılar dol&J'JaQole lllJ'Mto• W. 
kat daha anan muhit lalnrleriM 1 bıa itila 
maııaal it m;,ırQ tevıJ etmlıtlr. 

YENt NEŞRİYAT: 

Buhran Karşısında Ve Barı 
Yıllarında Birleşik Amerika 
Bırle~ k Amerika, Kanada ve Mek-

sıkada otomobille 22,000 kilometrelik 
b r t tkık seyahati yapan arkad&flll\IZ 
Neşet Halıl Atay bütün seyahatini 
"Buhran kartısmda ve harp yıl!ann
da Bırleş k Amerika., adı altında top. 
lıyarak neşretmlıUr. -HAVACILIK ve SPOR - .Bu -cmuan • 
302 n 1 .. ,. •• , meılelıl yazı .... reu•lcrle ADo 
karada cık111ııtır. -lLK OOR!tTIJıf - Maarif Veırmıtı tanı-
dan noredllır hafıalık lllret•cn " elltm" 
ıuetuıdır !IS ve !l~ll aarı11 cıkaıttn' 

KARA JNCJ - TOrkcll. edeb!J'at w Hitit 
mccmuuıdrr. 10 vnc11 aayı11 Zo...Welrta MI' 
rtdılmlıtlr -YAPI - 15 &(inde bır çıkar mt ... rl. sQael 
tanaılar fıklr 'H lr ltür clersiıldlr 4 ta 
sayı h a bu da c lımııtır. -MTLl.I TAKViM 111111 "• tarlbl q a 
ve hldıaelerı silnO • n ne kardctmıtlir . .B 
dan lıaıka evkatı ııcr'lyeslı Atalar alıle 
ve darbımttel " h~vıdlr. Metreden l11a111nılıb 
H talı at matbauıcllr. -!Si.AN ANSiKLOPEDiSi CUZ 7. - I• 
tanbul Un!Yers tHı EdelııJ'at PakfJlteel tara
fından ne redılm~kte olan islim An• lopedi 
nin 7 nd c • cılımııtor Bu fuık8Hta sltı.t 
merkulnl Arabınan madde• tapU etmek• 
dır Arabıstan trabaaı. tarlhl. e41eW,.at .. 
killtllril hakir ndalıı mahlmat .. ..._..,. 
mi uıul 'l'e mutatlan dalaillnde. birçolıı ,.. 
ıuhıb ve ıllveler ıle tam .... c:icldt bir -t 
raft haline setlrllmiıtlr. -MiLLi TAICVlll - xnu " tarllıl .... 

dırler. Bu batlann lizerlnde, tama- retle Çini tecrit ettikten sonra Rus danberi bu adalan ye pek u, veva (D.-vPm• • h•rn • .. t;ırl l anne sutunde bu maddelerin zaten 
ıniyle çelikten 1'8Pılmıt 6 tonluk J:O 1 pek az olan mikdan dei tınce çocuk 
•aıondan mlitqekkil trenlerin iıledi- 1 

1 
buna tahammul edemez. Buyumekten 

- Ziraat Vek li 
am t lrden 

•e hadıtelerl ırtınG ırtırıaııe lraJ'4etalttJr .... 
dan lıapa eTlratı .. r'lııoeti. Atalar •lerbl 
•• darbı111esellerı bnldır. ile.,.- laıuıbü 
da HOınOtablat matbaa11clır. 

latanbul Aıllye Birinci Tle•reı 

iı de sctriılmektedir. Diler clhet•cn. aa r. R O O , Ey E ı iT ',·" ....,.,,. ,_ ~Y.ın, -rı· geri kalır. 
ı· ddetli ıoiuklardan benzinin ve ya- ~ rl 1. .ı ı j n,u ~ 1-6 Anne sütündeki albiiminler bile ço-
cın donması neticesi Almanların ileri cuia uzun zaman yetlımcz. Çocuk 

ınevsHerden çekilirken harp vasıtata- .. ~~~~-... ------•••••••••••-•••••---------------.1 altı aylık olunca ona, anne sutundeiu 
rınm müh m birk11mını beraberlerinde Tefrika N o. 17 Y amn: Rita Weimcın alblimirılerdcn baıka albüminli ııda 
ıoturemediklert, Raılarm ise hu•usi vermek de lüzumlu olur 
b r ıarette yaptıkları donmayan ben- Korku ve dehşet dolu gözleri~ ba- konu alım. ttnda kıpırdıyan, fışıldıyan yaprak ============================== 
z n ve 1'81 aaycalnde tayyare •e tanlı:- kan Charlos .Maıirique heyecanla Her tilrlü teferrüat halledildikten sesleri duyuldu. Dar yol üzerinde ya-

Mahkemesinden: 940/300 - Artln 
Rı a LU!i \ e Kemal ortaklan tara· 
fından Istanbulda Çarwıkaplda kala 
Serkis ve Faik aleyhlerine 940/100 
numaralı do ya ıle açılan 831 Ura 8 
kuruş alacak davasında ı mdtkl otu 
duğu yer belli olmıyan müddeiale)"h 
lerden Serkız ıllnen tebllpta ratme 
mahkemeye gelmedilinden haklrtnd 
gıyap karan verilerek mııhakem4ın 
30.1.942 Cuma saat H de bırakıldll 
ve rıyap kararnamesinin 11\ahlmm 
koridoruna asddıjı teblil 1ertne seç 

larııu kolayl kla ı leteb"Jd'kl ı sordu: sonra bile gecikmemek imkAn bari- nıp sönen bir otomobıl feneri glSzUk-
bil 

1 1 1 ı er ve - nu cesedi ni"ln lıtlyorsunuz• · d d' H . ba18a -Almaıılann bu teknik harbi .c " • cın ey ı. erhanıf bir hatanın önilne tu. Yeşil otomobilin de fenerleri ya-
ıç ıı luzumsuz coreru ihmal ettikte- - Sebebi sizi alAkadar etmez. Fa- geçmek iı:ln tıp talebesi her tiirlil ih- nrp söndü ve birinci işarete böylece 
ri- çok mikdarda malik olduktan sil- kat şuna emin olabilirsiniz ki, bu it- tiyatl tedbirleri almak, &&)'et yavaş cevap verildi. Fenerleri söndurulmüş 
Varf kuvvetleri aayeainde muvaffakı- te bir cinayet korkusu yoktur ve bu hareket etmek mecburiyetindeydi. lkincl bir otomobil, birincinin yanı
:Vetll çevirme ve baıkın hareketleri iş sizi hlçoir mü§kill vaziyete düşü- Bundan başka facia kurbanlariyle na yaklaştı ve durdu. 
Y J>tıklan bildirilmektedir recek değildir. dolu odada istenilen boy, pos ve Yeşil otomobilin içindeki adam. 

Mal Saklanan 

Yerler Aranacak 

ta,. MüdilrlilJüne tayin olunan 
'7au Muavini Ahmet Kınık, bu hafta 
:J'enl vazilesine baelıyacaktır. Yen! 
te k tm kadrosuna dahil yeni me
mur r An aradan ıelmiye başlamış
tır. Te kilAt bu ayın on beşine doğ
ru tamamlanaral: faaliyete geçecek
tır. Vıtayet makamı, MıllJ Koruma 
kanunu hilkümlerfne uıarak mal 
ı klanılan yerlerin aranması için e
hlir vermi Ur. Bundan böyle kayma
k ml r ve emniyet teşkfü'ltı vurgun
cu m ve mal ltyanl nn evleri
ili anya klardır. Dun bır deponun 
ara a!ima giden m murlar, d p yu 
••pah buldukl rm n kap mı mu-
it 1 l rdir. 

- Eger cesedi çalarsam, başım be- renkte bir ceset bulmak kolay bir iı ,Orültü etmeden dıprıya çıktı, Ayni 
JAya gıreblllr. Fakat bu sırada kAfl delildi. ııeıısizlikle ikinci otomobllin içindeki 
derecede sıkmb içindeyim. Lake Shore otelindeki adam, ken- şahıs da otomobilden indi. İkısi bir

- Üniversite kliıplerinden birine dlslne iltedili ıeyin bulundutunu likte bir sandrlı otomobillerin birin-
mensup musunµz? bildirecek olan lifrell telefon haberi- den çıkanp ötekine koydular. Sandı-

- Bunu bir kltıp ettencesl için ya- ni ,Onlerle sabn tükenerek ve linlr im kapaltnı açıp içine baktıklan bir 
pılınlJ bir oyun ,eklinde gösterebW- içinde bekledi. iki saniye zarfında otomobilin ~ılı 
rlm, diye mi düşünüyorsunuz? Bulutlu ve karanlık bir ıece saat yakılıp söndUrlllmüştü. Sonra büyük 

- Evet. İcap eden birkaç yere, so- sekizde bu haberi alU" almaz. hemen kemikli bir elin içine deste deste pa-
kultunılacak bahşişler sayesinde. otelin parasını 6dedi; bir bavul ve ralar sayıldı. 

Jim Blake cebinden deste delte yanından hiç ayınnadıtı el çantasmı Charlos Marquis, Jim Blake ile 
banknotlar çıkardı ve 400 dolar saydı. alarak çtkrp gitti. Yeıil renkli Sedan kasvet verici arkadaşını ıecenin ka

- Ne dersiniz, icap edecek olan otomobiline bindi te tehir dışmda ranltlı içinde bıraktt ve uzaklaştı. 
bu gibi rüşvetler için bu para klfi evvelce kararlqtınlmq bir mahalle Bütün bu muamele esnasında bir tek 
midir? gitti. Otomobilin fenerlerini söndür- kelime bile konuşulmapıışb. 
İspanyolun siyah ıözlerfnde kor- dil. Karanlığm içine gömülmüş, bir- Jim otomobilin perdelerini kapat-

kunun yerini sevinç aldı. birlerine fısıldıyan ajaçlarm arasm- b, Cinai bir hareket emasmda yaka-
- Yalntz nlSbetçıyle uyusmak 1!- da yeşil otomobil duruyordu. İçinde lanmaktan koranların gösterdiği sU-

zun. yakalanmak korkusiyle sinirleri ge- ratle hareket ediyordu. İşini daha 
Bu sözü mUteakıp, ıeniş kemikli rilmlş, şapkası yüzune indirllmişı göz- çabucak yapmasını temın edecek o

b r el büyuk b r ıstekle para deme- len ıçindeki korkuyu dışarıya verml- an cep fenerini Jakmadı. Ellerinin 
t nin Uzer ne kapandı. yen bir adam oturuyordu. altındaki cisme bakmrya tahammül 

- Mükemmel, şimdi i~in esasını Bir müddet sonra tekerleklerin al- edemiyordu. (ArkHt var) 

r•A•E•~·~·=yu·~·k • sanat ve q1ı: 
filmlerinin yıldızı 

AULA WESSEL Y'iil 
WİLLY RiRGEL ile beraber 
yarattığı ve imparatorluk dev
rindeki A vusturya-Macarista-
nın ihtişamını canlandıran 

ASK ve VATAN 
(MABİA ILONA) 

Büyük aşk ve vatanperverlik 
filmini takdim ediyor. 

SHt 8,30 da 

lbrahim Ozgür ve 
ATEŞ BÖCEKLERi 
nin K O NSER 1 

·---, Sinema .. 
sın da 

.. ___ Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 49369 

mek üzere llAn olunur. 

qEL AMI 
WILL Y FORSTm 

Şaheseri 
ŞARK 
SlMınauMle 

3 üncü hafta büyük muvaf. 
fakıyetle devam etmektedir 

•••••••••••••••••••••••• 
SEDiR Ti~ ATROSlJ 

.... iıı•ı· •• ..... ..., ....... 
O ııtADIN 

o .. SDl IClllMl •• ..... .-ı ....... 
OYUN ICIND& "OYUll 

•••••••••••••••••••••••• 
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t=_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- TAN 
Japonya Harbe Gir· 
mek için Neden Bu 
Zamanı Bekledi 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 
bour'da çok ağır zayiata maruz ka
larak üstünlüğünü kaybetmi§ oldu
ğuna hükmetmek lazım gelir. Yoksa 
Amerika radyolarmın, efkarı umu
miyeyi teskin için, donanma ana va
tan üslerini muhafaza etmekle mc'}
gul yahut donanma nakliyatı himaye 
ediyor tarzında izahatleri deniz harp 
stratejisine tamamiyle aykmdır. 

BAS, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA VE 
BÜTÜN AGRILARI DERHAL KESER 

Ana vatan üsleri, üslerin kaptla
nnda düşmanı beklemekle değil a- • 

Sihhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

çık denizde düşmanı kat'i neticeli 
bir muharebeye mecbu,r etmekle mü
dafa edilir. Atlantikte Amerikanın 
karşısında şimdilik büyük muharebe 
ııemilerinden mürekkep bir düşman 
filosu bulunmadığına göre, düş=
mn bilhassa bu hususu tem.in için 
şevkükeyşi bir çok hiylelere baş vu
rarak Amerika donanmasını taksi.."Itl 
kuvva usulüne müracaata mecbur et
tirmesi gibi bir mesele de mevcut 

FRENGi 
VE 

Belıoğukluğuna 

tutulmamak için 

EN iYi iLAÇ ı 

PROTEJIN dir 
olmadığı halde Amerikanın kendi H E d 
kendine hiç bir hayau zaruret 01- er czane e 50 Kr. Satılır 
madan filolarını parçalara ayırıp 
zayıf düşürmesi de deniz harp stra
tejisine tamamiyle aykırıdır. 

** N akliyat meselesine gelince, At-
lantiğin arzedilen vaziyetine 

nazaran orada nakliyat destroyer
ler ve büyük konovilt'r de nihayet 
bir iki kruvazör ile himaye edilir. 
Eğer Amerikalılar Pasifikte mühim 
bir nakliyat ile meşgul iseler o za
man ana filo bu nakliyatı istikameti
ne nazaran düşman donanmasının 
muhtemel mevki ve taarruz istika
meti arasmda bulunur ki, bu da ni
hayet düşman donanması ile teması 
ve muharebeyi intaç eder 

Galata Nüfus Memurluğundan: E
minönü Hocapaşa Ebussuut Sok 62 
92/58 hanede kayıtlı Mehmet ~ğlu 
Ali Rı:zarun soyadı Elgöz iken bu 
kere İst. As. 11. Hukuk M. nin 5/7/ 
941 T, ve 941/460 iMm 41/381 ile so-

, İLE SABAH. öGLE ve AKŞAM 
yadı Elgüç olarak deği~irildiği ilan 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz 
olunur, ' 

' ·· .. ----.. -------· .. USKUDAR - KADf KOY ve HAV Ali Si 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden: 
AYLIK KART HAMiLi YOLCULARIMIZA 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası, Şube ve 

Ajans adedi: 26S 

SiZiN DE 
ETTIGIN I Z 

9 . ı - 942 

TAKDiR 
ÜZERE 

Aanmrz modaaının zarafet ve lneelljjlne inzimam e
den Ustad terzilerin mahareti, kadını da gençliğe matuf 
pyını hayret bir beden tenaaübU arzedel'. 

Fakat yüz ve onun hututu gevezedirler. EOer bu noktm· 
ya lbım gelen ihtimam göırtertımezae. aeneler bu hatlan 
ba,kalarına pek çabuk farkettlrlrler. Bu, sl:dn bir aırrı· 

nızdır ki, ufak bir dlkk;ıtıılzfik ~ya ihmal neticesi ra· 
klbelerlnlz:ln dikkat nazarmdıan uıak kalamaz. işte ıenele· 
rln (bilhassa nazik ve tıasıas ef'~'ere musallat olan o tşh· 
rlpkAr senelerin) cildinize çizmekte oldujju on binlerce (bl· 
dayette gayri mahıilı) lnee çizgilere lhmalklr kalmayınız. 

Zama nla clldlnlz:I soldul'acak olan ve sh:I pek çok defa vakltıalz 

harap eden bu lru:alan akşam ve eabah KREM PERTEV'le yapa
callınız ufak bir masajla refedlniz. KREM PERTEV'ln bu muolreeJ
ne yUz binlerce hemclnslnlz gibi siz de hayret ve memn uniyetle 
ıahlt oıacak11nız. Görecekılnlz kl almanız:, ebedt gençllOlnl he.rkeıe 
mağrurane s!iyllyecektlr. 

1 
KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anasır en derin çtz:gllerl bfle 

izalede geelkmlyecektlr. BugUnden itibaren • iz de bir tUp KREM 
PERTEV'! tııvalet mHanııı:da bulundurunuz. 0, ayni zamanda 1ert 
rüzglrlann ve kuvvetli oüne,ln en iyi muhafızıdır. 

~ .. : . . .. ~. ,., . . 

Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden: 

O E N i Z C i L E R E i L. A N 
Karadeniz boğazt . Rumeli Feneri civarında bulunan radyofar An:za do• 

layısiyle işlememektedir. Pek yakında tamiri yapılacak olan mez.ktlr rad~ 
yofarm faaliyete geçtiği alakadarlara ayrıca ilin edilece.Ktir. (157) 1 

Bronsitler:.~ATRAN HAKKI EKREM 
, KURUTMA MAKiNESi ARANIYOR 

satın almak isteniyor. . 

Netice, Amerika donan~ası tara
fından önünıüzdeki günlerde vaziye
te ciddi bir surette bir müdahale ol
mazsa bunun manası sarihtir: Bu 
donanma Pearl Harbour'da ağır bir 
darbe yemiştir. Bir kaç büyük ge
m.is batmış, b!r kaç tanesi de hasara 
ağramrştır. Hasara uğrayan gemile
rin tamiri ve henüz filoya iltih'tk 
etmemiş bir kaç geminin ikmali iı;in 
Amerika büyük bir gayretle çah1a
caktır. Fakat, bunun için de bir ka~ 
ay liznndır. Amerika o zamana ka
dar vaziyeti mümkün olduğu kadar 
az ziyanla idareye çalışacaktır. 

Sonkanun ayı için (aylık kart) alınış ve fakat yolların şicL 
detli kar ve tipi neticesi kısmen veya tamamen kapanmış olma.. 
SI yüzünden bu kartları arabalanmızda muayyen tarihlerde 
kullanamamış olan sayın yolcuların seyahat haklan mahfuz 
tutulduğunu arzeyleriz. Kartlar isme yazılı olmayıp taşıyana 
ait bulunduklan cihetle sayın yolcuların gerek bu ay ve gerek 
şubat ayı içinde bizzat fazla seyahat etmek veya başkasını is
tifade ettirmek suretiyle b u kartlan 3. 4. 5. 6. Sonkanun gün
lerine mukabil gidiş geliş dört defa kullanabilecekleri ilan 

Zimi ve Ticari her nevi banka muameleJerl. ,r 
'Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriym l 

Nişasta veya boya imaline· mahsus bir adet kunıtma cihazı 

ı KURU KAHVECİ MEHMET EFENDİ MAHTUMLARI 

ıı-
· Ticarettıa.nesine müracaat 

, 

* * İnııilterenin vaziyetine gelince: 
İngiltere Avrupadaki ciddi ve 

airr meşguliyetinden uzak şarkı da
ha fazla takviyeye imkan bulama
mıştır ve bunda tamamen haklıdır. 
Fakat Akdenfade geçirdikleri bir çok 
tecrübelere rağmen yanında bir tay
yare gem.isi olmadan uzak şark fi
losunu denize ç:ıkarmalan büyük bir 
hata olmuştur. İngiltereye çok kuv
vetli iki geminin ziyaına mal ola.ı:ı 
ha mdharebenin hakiki mevkii vle 
sureti cereyanı hakkında elimizJe 
henüz tam ve tafsilatlı bir malumat 
yoktur. Yalnız İngiliz filosunun li
mandan çıkt1ktan sonra ertesi gün 
sabahleyin he.men kütle halinde de
niz tayyare filolarının hücumuna 
manız kaldığına göre, muharebe 
sahasrna en yakın bir Çin limanında 
Japonların harpten önce bu hususlar 
iı;in mükemmel ihzarat yaptıkları 
ve tertibat aldıkları anlaşılrr. Yine 
İqiliz filosunun denize açılmasm.:ı 
müteakip hücuma maruz kalması ba 
filonun limandan hareketi ve takip 
ettiği istikamet hakkında Japonların 
çok doğru raporlar almış oldukta- , 
rım ve buna karşrltk İngilizlerin 
böyle· bir taarruza uğrayacaklarını 
ümi tetmemiş olmaları uzak şarkta
ki Japon keşif ve istihbarat teşkila
tının İngilizlerinkine nazaran çok 
yüksek olduğuna ve hatasız bir su
rett~ iı;lcdiğini gösterir. 

** A merika ile İngilter~ Singapur 
üssü ile Birmanya yolunu ne 

pahasına olursa olsun elerinde tut
maya mecbardurlar. İngilterenin Ja
pon taarruzlarma karşı hem Singa
puru, hem Birm~yaıyr müdafaaya 
uzak ı;iarktaki kuvvetleri kafi g"ıe
nrileyeci cihetle Amerikanm miimkü?J 
olduğu kadar süratle Singapur mü
dafaasına iştirakini ve Çfo baş ku
mandanmm Birmanyaya taarruz e
decek Japon ordularını şimal kana
dmdan büyük bir sevkülceyşi yan 
taarruziyle '1llrmak için bütün dik 
kat ve kuvvetini şimdiden o nokta 
etrafmda toplaması lazımdır. 

Singapur ve Birmanya yolu Ja
ponlara kaptırıhrsa uzak şarkta harp 
çok UZUD sürecek ve İngiltere ile 
Amerikaya çok ağır zayiata ve pa
ha!yYa mal olacaktır.. 

BULMACA 
1 2 S 4 D 8 T 8 8 
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olunur. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

lstanbul Bölgesi Başkanlığından: 

Pazarhkla İnşaat ilanı , 
A - Kapalı zarf usulü ile 5.l.194Z de ihalesi mukarrer 14997 lira 3'5 

kuruş keşif bedelli Beykoz Gençlik kulübü inşaatına talip zuhur etme
diğinden pazarlık suretiyle yaptırtbnasma karar verilmiştir. 

B - Pazarlık 1'1.1.1942 Cumartesi gfinü saat 11 de Taksimde sira 
servilerde İstanbul bölgesi binasında toplanacak husu91 komisyonda ya
pılacaktır. 

C - Bu işe ait fenni evrak Te proje her gün 75 kuruş mukabilinde 
bölge muhasebe servisinden alınabilir. 

D - İsteltliletlri eb "az llff .. ta~?ıtttttte 117.000 liralık yetıl ve müsta
kil bir bina işi yaptıklarına dair İstanbul vilAyetinden ihale gününden 
asgari üç gün evvel müracaatla alacakları ehliyet kıl.ğıd1 ile 1124 lira 78 
kuruşluk teminat akçesi ve 1941 yılına ait Ticaret Odası vesikasİ ile 
birlikte tekliflerini yukarda yeri ve saati yazılı günde toplanacak komis
yona yapmaları lüzumu ilan olunur. (112) 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğii 

lstanbul Bökjesi Başkanlığından 
ı - Fatihte Fev~aşa bulvar! üzerinde (49984) lira (16) kuruş 

keşif bedelli Fatih Spor sahası birinci kısmı toprak tesviyesi ve tanzi
mi işi 2/1/1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 16/1/1942 Cuma günu saat 18 da Taksim İstanbul Böl
gesi binastnda toplanacak hususi komisyonda yapılacak ve en makul ve 
kanuni teklif kabul edilerek başka bir muameleye hacet kalmadan ilıale 
kesbi katiyet edecektir. 

3 - Muvakkat teminat (3748) lira (80) ~tur. 
4 - Bu işe ait evrak şuınlardır: 
A) Proje; 
B) Hususi, fennt ~rtname ve umutrıı esasla!', 
C) Nafia Vekaleti Yapı işleri umumi, fennl ~artnamesi, 
D) Bayındırlık işleri genel ıiartnamesi,, 
E) Keşif hwasası. 
F) Eksiltme sartnamest 
G) Mukavele örneği. · - - - - - --- ---
Bu evrak her gün (250) Irunııı mukabilinde :rukanda yeri yazılI 

Bölge binasında Muhasebe servisinden almabi1ir. 
5 - İstekllierin en a.z bir taahhütte (30000) liralık bina veya top.:. 

rak tesviyesi işi yaptxğma dair İstanbul Vi!Ayetinden ihale gününden as~ 
gari üç gün evvel alacakları ehliyet vesikasiyle 2490 numaralı kanunun 
emrettiği şekilde hazt:rlanm?Ş teklif mektuplannı teminat akçesi ve 941 
yılına ait Ticaret Odası vesikas1yle birlikte yukarrda gün ve saati ya
zılı ihale gününden bir saat evvel İstanbul Bölgesi Muhasebe servisine 
makbuz mukabllinde tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. (11519) 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden 
ı - Antalya viliyetinlıı Gündoğmuş kazasına bağlı hudutları şart

namede yazılı "Karadere Karpuz,, Devlet ormanından 4677 gayri mamül 
metreküp çatn ağacı bir sene içinde ı;ıkarılmak üzere 24.12,941 tarilıin
den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zart usuliyle satışa çıkanlmıştır. 

2 - Arttırma 13.1.942 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de An-
talya orman çevirge müdürlüğü binastnda yapılacaktır. 

3 - Çamm beher gayri mamQl metreküpü 490 kuruştur. · 
4 - Muvakkat teminat 1718 lira 80 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankarada Orman Umum 

Müdürlilğü ve Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünde görülebilir, 
6' - İsteklilerin Ticaret Odası vesikasiyle birlikte 13,1.942 günü mu

ayyen saatten bir saat e~l teııdi1 zarfiariyle ihale komisyonuna müra-
caatları. (8) 

KAY IP: Türk Ticaret BankaS1 İs

tanbul şubesinde bulunan 24724 nu
maralı tasarruf cüzdanmıt kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. Ahmet M ithat Kahya oğlu 

1 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pl!na göre ikramiye dağıttlacakhr : 

4 adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 1 100 adet 60 
4 .. 500 .. 2,000 .. 120 .. 40 
4 • 250 • .. 1,000 .. 160 "" 20 

4Q "" 100 "" 4,000 " 

Llrahk 5,000 Lira 
.. 4 ,800 .. 
... 3,200 "" 

ol KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir, 
Kuralar senede 4 defa 11 E yiul, 11 Biriııcikilnun. 11 Mart ve 

11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

i L N 

İstanbul Valiliğinden: 
İstanbul Beilediyesine kayıtlı bflOmum motörlü binek ve y{lk kara 

nakil vasrtalarmm lastik ihtiyaçlan bilmuayene tesbit edileceğinden alA
kadarlann aşağıda yazılı şartlara riayetleri tebliğ olunur. 

I - Rer nakil vasıtasmm muayene edileceği günler, plAka num.ııra
sı sırasına göre aşağıda tesbit edilmi~tir. 

Mezkur günlerde Rumeli cihetinde bulunanlar nakil vasrtalarmı mu- · 
ayene cüzdanlariyle birlikte Tophane Belediye garajı önüne getirecek.ler-
dir. 

II - Anadolu cihetinde bulunan bütün motlirlü nakil vasrtalan 1/ 
2/942 Cuma günü Kadıköy İtfaiyesi önüne muayeneye getireceklerdir. 

III - Koordinasyon karariyle seyrüseferine mfu:aade olunan husus! 
otomobi1lede, doktor ve müteahhit otomobillerinden Kadıköy ve Üskü
dar cihetindekiler ikinci maddede yazılı günde muayyen mahalle gele- • 
ceklerdir. 

İstanbul, Beyoğlu ve civarında bulunanlar da '1 /2/942 Cumartesi g{l
nü Tophane Belediye garajına geleceklerdir. 

IV - Gününde muayeneye gelmiyenlerin · Ustik talebl baklandaki 
müracaatları nazarı dikkate alınınıyacaktır. 

PU/ıka numaralar•. - ,. Muayene gOnl&l"I 

1501 DA 1:600 10/1/942 Cumartesi 
1601 .. 1700 12/1/942 Pazartesi 
1701 • 1800 13/1/942 Salı 

1801 .. 1900 14/1/942 Çarşamba 

1901 .. 2000 15/1/942 Perşembe 

2001 .. 2100 16/1/942 Cuma 
2101 • 2200 17/1/942 Cumartesi 
2201 " 2300 19/1/ 942 Pazartesi 
2301 • 2400 20/1/942 Salı 

2401 .. 2500 21/1/942 Çarşamba. 

2501 "" 2600 22/1/942 Perşembe 

2601 .. 2700 23/1/942 Cuma 

2701 .. 2800 24/1/942 Cumartesi 
3001 • 3200 26/1/942 Pazartesi 
3401 .. 3500 27/1/942 Salı 

~501 
., 3600 28/1/942 Çarşamba 

3601 .. 3700 29/1/942 Perşembe 

3701 .. 3800 30/1{9i2 Cuma 
3801 .. 3900 31/1/94.2 Cumaı:-teırl 

3901 .. 4000 2/2/942 Paıartesi 

4001 .. 4100 3/2/942 Salı 

4101 "" 4200 4/2/942 Çarşamba 

4201 • 4320 5/2/942 Perşembe 

oevıet Oemiryo1\art ve Limanlan işletme idaresi ilanları 
Görülen lüzum üzerine 11.1.942 tarihli Pata?" gününden itibaren a

sağıdaki banliyö katarlarmın işlemedikleri ve arzu edenlerin i~tasyon-
lardan izahat alabilecekleri ilan olunur. (155) 

Sirkeciden hareket 
edenler 

24 

Çekmece ve Y. köydea 
hareket edenler SOLDAN SACA: t - Askerde buiunur 

~ - Atik.ur olmıyan 3 - Bilmekten fiil _ 
l!l~c. 4 - 30 ılln - Bir oyun S - Kürre 
bıçımınde - Iaim 6 - Büyük - Bir Rum 
adı 7 - Tavrr, durum - Paydos 8 - Baştı 
bulunur - Tersi: Inmelı:tcı;ı emir 9 - Bir 
renk. - Telefon ederken söyleriz - Bir nota 

lstanbul As11ye Üçüncü Ticaret 
Matıkemesinden: 942/1227 - Avukat 
Mehmet Behram Tuğ imzasiyle mah
kemeye verilip 942/1227 No. ya kay
dolunan arzuhalde; müvekkili Yakup 
Yrldıranin malik ve Mehmet kaptanm 
da suvar olduğu Şile limanına kayıt
lı "Deniz Arslanı,, namı motörün İs
tanbulda Şenker kumpanyası tara-

bula bos döndüğüne dair gemi kap- 32 
29 
37 
51 
55 
57 

YUKARIDAN AŞAGI: ı - Sari bir hasta· 
lılt 2 - Alida nüstün 3 - Denlıı nakil va· 
aıtası - Bir divan ıain 4 - inanç - Siıı: 
S - Ta.relik. 6 - Al<.ıl - Bir ltaly;ı.n ~ehri 
'J - Bir erkek iımi - Eski bir '.I'ürk devleti 
1 - Uye - Anaızrn olan 9 - Bir ıda. 

DUNKU BULMACA - SOLDAN SAGA: 
ı - Kama - Bıca 2 - iki - Dım 3 -
La - Mum - Mi 4 - Bedia S - Terwi: 
Alkazar 6 - Cumart si 7 - Adam - Anif 
il - Nuri - Tersi: Eder 9 - Akar - Ter· 

findan yükletilen deri ve pamuk ha
mulesiyle Bulgaristanm Karadeniz 
sahilindeki Varna limanına gitmekte 
iken 14/.H/941 tarihinde ~iddetli gün 
doğusu fırtması yüzünden Mehmet 
kaptan tarafından gemi ~yası ve ha-

si : Ren. mulesinden birer miktar denize attl-
YUKARIDAN AŞACI: ı - Kile - Cana • . . a _ Akl _ Ter•İ: Kodur 3 _ Mi _ 'Flama· dıgına ve bu suretle hamulesının se-

ra 4 - Mcıamir 5 - Bu. ıln ' - Miktar lfımetini temin ile bakiye. hamulesini 
f - Aıf. -- Alcr.rn 8 - Cam - Asıde g - J 
Amir - Teni! ~cfi, . Varna limanına tahliye ederek İstan-

(Pazar gfuılerl) 

tanı .tarafından verilen deniz raporu- 46 
nun tasdik edilmesi istenilmiş oldu- 52 
ğundan listesi mübrez gemi zabıtan - - 12 (Pazartesi günleri) 

ve tayfasının 12/1/942 saat 10 da -------------------------- ---

M. M. Y. Hava Müsteşarlığından: dinlenmelerine karar verildiğinden, 

gemi veya yükle alllkalı ve kazadan 

zararlı olanların mezkur gün ve sa-ı Hava Müsteşarlığı teknik taburu lçln otomobn ve ~ mıWntıtı 
atte rapor alınırken mahkemede ha- ve meydan ve yol inşaatına vakıf uıııalara ihtiyaç Ta!'dı:r · ' 
:ırr bulunmaları veya bir vekil gön- Verilecek Qcret miktarJarı yaı:,ılacalr tmtihanla göst~receklerl ehliyete 
dermeleri. lüz.wnu il~nen tebliğ ı>lu· ~re 94J - , 12'0 lira ar•ısmdadtr. Ta~plerin . dilek!~ .ili! Hava MfiAtepr-
nur. l ' lığma milracaatları. · · - • ' ' (tıll>) (1105' ) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kurumumuz Enstitüleri için aşağıda millredatı yazılı yer~ 111 asi~ 

tan alınacaktır. 
Müsabaka imtihan! 2 Mart 942 tarihinde yapılacaktır. Faz!a ·maın. 

mat ahnak istiyenlerin Rektörlüğe müracaatları ilAn olunur. 
(8768) .. ~' 

A~ Md 

Nebatat Enstittis6 ı · 
Umuml Kimya 2 
Zooloji 1 
Nebati Lif ve boya ve köy El 
sanatları Enstitüsü 1 
Zira! ham maddeler Enstitüsü 1 
Ziraat makineler Enstitüsü 1 
Bağ - Bahçe ,. l 
Süt ve Süt mamulatı.,. l 

1 

Toptalt Enst'ıtnsri 
Fizyoloji Enstitüsü 
Patoloji " 
Dış hastahklan Enstitüsfl 
Zootekni Enstitilsü 
Orman Muhafaza Enstitüsl 
Silvikültür " 
Amenajman ve Siyaset Enst. 
Geodezi ,. " 
Orman İşlet İktısadt EDst.. 

,,,__ 
1 

, 1 
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1 
1 
1 
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TÜRKİYE iŞ BANKAS ~ 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plaru 

Ke:iideler; 2 Şubat. 4 Ma}'ls, 3 Ağustos. 2 tkıncıtesriıı 
tay;hterin de ya prlır . 

1942 ikramiyeleri 

ı adet 1000 llraltk-2000,- Lira 

il 
40 adet 100 Uraltk-4000,- Lira 

3 .. 1000 • -8000,- .. 50 50 
3 750 - 1500,- .. • -2500.- .. 

• • • 
3 500 -1500,- .. 200 .. 25 • -5000.- • • • 
ıo 250 -2500.- 200 to -2000.- M __ , 

. ~ahip ve neşriyat müdürü: Halil Lutfi DöTdilncii. 
~ 1 · Gıuıetecilik ve ne~rlyrit T. L. Ş. T~ matbaası 
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