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Hindistan 
liderlerile 

müzakereler 
~ü•lüınanlar Hindiata

nm ikiye ayrılmaıini 
ıiıtiyorlar 

B. Rooaevelt bir Hint 
liderine bir meıaj 

gönderdi 

Yen.i Delbi 4 (A.A.) - Hint ko
uıiteıi reiai Azad bugun general 
~avell ilo ııörii§ecektir. Azad'a 
~ ... wefekat edecektir. Bu sörür 
mede Crippı de hazır bulunacaktır. 
Müıluma.ı birliği reisi J innah'ın ge• 
lecek haftanın baıında general 
~avell ile görüşeceği zannedilmek
~edir. 

Müslüman cemiyeti 
reisinin beyanah 

Allalııabad 4 (A.A.) - Müslüman 
i:emıyeti reui Jinnab bugün ıöyle 
c1emıftir: 

~Kati kararımız ve tek hedefimiz 
ıöyle bir k""l tetkil eder: Hindiata• 

1-.n. Hin~ ve müsluman devletler ola· 
.1ıi aynlaıaaı. • 

Pakiltan meseleıinden bahseden 
~innah ıuolan ıöylemittir: 

cBi&e bunu vermeleri mevzuu ba
(ale değildir. Biz bunu alacağız.> 

1 •• .ımaileyh, müılüman cemiyeti· 
ftfn ıimd' yüz binlere değil milyon· 
lar..ı varan bir teşekk iil olduğunu 
•Öyıemiştir. 

Hint birliği müslüman cemiyeti
hin ser.elik toplantaıına hitabeden 
J'•.nah Britanya tekliflerini hatarlat
mıı ve: c Burada demiıtir, bahiıa 
anev uu olan vakıa, teferruatın, şim· 
di oldu;iu gi~ i gelecekte de bMza 

naipleri bildiren buit b4- beyan
den çok fazla ~ati bir önem 

~ alıiyet almıı olmuıdır. Pald.tan 
es& müalüman Hindiatan için bir 

~IGm v~ kalam meselesidir. Bu iti· 
l»-rh Paki.tar. prenıipinin müphem 
olmıyau cümlelerle belirtilmesine bü· 
tün gayretlerimizi aarfediyoruz. Fi
liatiıı hikayesinin tekerrürünü gör
anek · temiyoruz. Kendi kendimize 
"8rar verebilmek milli hakkımız 
ftiphe; mahal bırakmayacak bir 
f.arzda kabul edilmedikçe ve yürür• 
Jüğe girmedikçe müslüman cemiyeti 
tatmin edilmit olmıyacaktır. Bir ec
:bebi tecavüzü tehlikeaini tamamile 
müdrik olmamıza raimen, kendi 
rizamızla. hali hazıra nispetle, istik
J>alia pazarhğ!nı yapamayız. Böyle 

ilkbahar 
taarruzuna 

hazırlık 

10 İtalyan piyMle Ye 4 
clai tümeni cepheye 

gönderildi 

Rualar da Harkol 
cephe.inde 90 tiimenlilı 

kuvvet topladılar 

Aııkara " <.RadJo gazetuiJ - otı
ntın mühim haberlerlnden biri de Al
manyamn Ukha.bM taamılRl lçln gl
rlftlll hauiıktU'. Abnanlall da bmm 
gtzJ.emlyor, cepheye kuvvetll kıtalar 
göndıertldilini bUdlrlyorla.r. 

Ilkbahar taarruzu y&klaştı.lcça Ru
men ordulan yığınalc bölgeJerhı8 
r;önderilmelttedlr. ttaıyad.an da ıo pt. 
ya.de, 4 dal tümeni cepheye gitmek-

• • 
HiNDiSTAN 

•Dl«• i 

"·' • 

tedir. Bulgaristanm AlınanJaya ve- d 
11eCeQi 8*erlerln hsngt cephede d6- D • il • t 
vüşecel1 ise hentız anlafl)mamlftır. emıryo arı varı a 1 

Alman kıtaıan.ndan bir tıımı y&J&, 

:!:'.. k:ı ~~:-~== 14 5 ·ı · ı · fazla ~~~,:ıeı:~~~11~= , mı yon ıra 
nln seferleri en aagart hadde indirll-
m.Lttir. 

Ruslar da Volgad& hazırl.9.dıklan 
k1'netlen cepbeye aevb bqlanuoıa.r
dır. Harltof" Taganrok'd& 90 tüm.en
llk lrunet toplandllı haber verWyor. 
RU! lrunetlertntn cenup cephealııde 
toplanması, Almanlann bu cephede 

işletme masraflan arttığı için 
tahsisatın arttınlması istenecek 

BU SA.B&HBi 

Malta'ya 
şiddetli 

hava akını 
Alman tayyareleıt 
gündüzün dalgalar 

halinde taarruz ettiler 

'l'BLGBA.l'LAB 

Gandi Yeni 
Delhi'den 

ayrıldı 

Stikiltunu Hindiatan 1. 
daha faydali olcağmi 
umduğunu söylüyor 

Laec1ra S (A.A.) - B. B. C.ı Lmu:lra S (A.A.) -Hindiıııtwla 
Malı.ya tiddetll !uma abnlan do- sörilfmeler devanı ediyor. Sir Cdppe 
vam ediyor. Son 24 aut zarfında 6 Ye ceneral Wuell. Hint mecua B
Alman tayyareai imha edilmit. S tay. clederleri Nelma ilo Azad tarafmcl• 
yare ha&ra uirablnnff"" Dün Al- dtin aeceld konaptmada ortqa ko
man tayyareleri gündüzün dalgalar nulan meaeleleri inceliyorlar. 
halin do iç liman mıntaku&na bliclDD Candi. Yeni Delhi' den memleked 
etmişler çok miktarda bombalar at• olan Vardaha'ya gitnıiotir. Candi, 
mııla.rdı~. Cuma akpmı adannm tay• gazetecilere beyanatta bulunmanut 
yare meydanlanna hücum edilmiftir. ve •Ükurunan Hindiatana daha far 
1 Alman tayareai düılirülmftt. 2 tay· dalı olacağını umduğunu ıöylemi,tir. 
yare de aakatlanmı,hr. Candi'nin Yeni Delhi'den aynlmul-

Cumarteai gecesi aabaha kadar na buaua. bu mana nrilmemeai bl
Maltaya taarruz edilmi1o Lombalar diriliyor. Gandi, huta olan zeYCeml
ııenit ve dağındt yerlere dütmüıtür. nİn ~anına gitmiltir. 
Şimali Franaa'ya akın Nehru, Şang Kay Şek'in 
Londra S (A. A.) - Dün lngiliz mektubunu almıyor 

tayareleri Şimali Franea',.a taıuruz Londn ı (A.A.> - Hindu Udld 
etmiılerdir. Ku..,..etli mukuemet Mehru, Şanı Ka.y Şek tarafmdıla 
yüzünden birçok hava çarpıımalan kıendlsine gönderilen mektubu almat 
olmuttur. 11 Britanya avcı tanareai lstememiftir. Şe.ng Kay Şek mdıc
üuüno dönmemittir. Mamafaı bom• tupt& Hindu lld.erlni İngilizlerle m
bardıman tayyareleri hedeflerine. lqmaya ıe.vtk edllQrdu. 
Saint Omer yakınındaki flmendifer 
birleıme no1ttalanna vararak bom
balar atmıılardır. 

Bir anlaşma 
taarruza geçecekleri Ultlmaltnl kuv- Ankara 4 (Telefonla) - Büyük gibiler• birer kat daha elbiae Yo iki 
vetıendlrlyor. Millet Mecliainin pazarteü günkü çift ayak.kabı verecektir. lsilere do eı·rmanya'da 

Şlm.dlld halde Sovyet taarruzu ha- toplantınnda. Kara mebusu Hüa• tulum verilecektir. 
~emiştir. kBun~!~ar b~ revin vefabna dair Ba,vekilet tez· Arda ve Meriç köprüler9ıin yeni• 

İngiliz ve İtalyan malUl 
esirleri İzmir' de 

mübadele edilecek zır:Z:~resı ~Idutu san.. Al- kereai ile Devlet bavayollan ve de· lenmeai, vagon bntarlan pp.ım.. durum 
.mıanlar ise mukabil taarruzlannı şld- miryollar. bütçelerinde münakale vo ayni yerlerde mebani t~Iİaatlo Loacha s (A.A.) - fngiltere a, 
ootlen~rdir. Şimal kısmında icruına ait layihalar müzakere edi- amele ücretleri. Uzunköprü • Svilen• ltalya Orta Şarktaki yarala ve malal 
Lenlngrad, Smolenstc bôlgelerlnde lecektir. ıırad hattı, binalar ve temabnın ta• 1 .1• 1 • • -...L:I • esirlerin mübadeleaine karar vennir 
§lddeW muharebeler vukubulmakt&- 941 seneaindo ael'ek Basra ve ~ . ve bak~ı için 1 nıib:on 280 ngı 1Z enn gerı ~ meıı lel'dir. Bu mübadele için haatane P" 
dır. Almanların bu kesimde aı.kı4ıt Baidacl 4nikilo dcaalt · bin llfa wfeclilecek.dr. Meclilt• GI- JDilıDd ..-.cı. lrmire P:leceklerdir. 
bir danada oMlutl•n ....- luılJer- ....... lan ....,...._ ............ Mflbadele ~rada ~tar. S. 
leı.leJı ~. Almanlarla DeYI d • D lar • 'ftl'Clar. C. . "ti> ·ı b. . b d l d ~• lDıMhar tıaarrunndlllı fJIUlı blr ne- ~fazlı a artmaafl ·~-~o a- Aldığım mal6mata göre, lnıiJtere- t_~ S (IA.~.I) -diB.boB. ı l eaaalaı an ew ır lmduiua ~--:_!L eg.ı-:9 
tice aımaıan ~in bugünktl durumda.o n ıt etme masra arını A«011rtmıftır. d l calc 22 l k otift S. mgilaz kuvvet en rava yunca urum rmın aııır o u t~ eur 
kurtulmalan icabeder. Bunun irin idare 94 t bütçeaine ve· 
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a ına d 24°8 ~ l . enb. Buı ve çekilmeie devam ediyorlar. Japon• lenlerin, milletleraruı hükümlere da. 
..--· • vag011 an ı ge DUf r. n· , • d W• iril' "d" Sa L-'---Almanlann mayıstan önce taarruza rilen 8 milyon küaur liranın arttml· 1 S. t 1 . de to edil lar Mandalay a hava hücumu yap- yanara. : egııt meaı ır. Y1 va5P 

geçmele~ ihtimal vertıınlyor. İlk- muını istemektedir. Buna mukabil .:ekted~::- M~t:b~ 1a..:::nda 80n; mıılar, çok miktarda bombalar at- mından müsavat aranmayacaktır. 
bahar t.aamızunun ancak mayıa orta- demiryollan varidatında, •ene •onu- ·- d ö d ril w· bild' u mı,ıardır Aakerl huar yokaa da Moskova'da lanna dotru başlayacaRt te.hm1n edl- ıonuna .. a ar g n e eceııı ır - L • L - ~-ta 

Al kli " ütteflkl r1n na kadar tahmin olunan rakamdan mittir. bir nutane tututmuı. 1U111Ul nn 
=r~~~~eJe~~ güçıU: çe: 14 buçuk milyon liralık bir fazlalık Ankara 4 (Telefonla) _Devlet ~tk.a. yere ta11~~aaı la~ g~lmir 
ldJOr, vardır. demiryollan idareai denıiryolu tesie- br. Sıttang vadaaınde ,-em bır fCJ' 

Moekon 4 (AA.) - Umuml asker- Demiryollan idareai. halkla daimt lerinin takviyesi için lilzmnu olan yokt.ur. , 
Bir Slav kongreıi 

toplandı ille deYrealnin lUı: altı ayı ~lnde Sov- temaata buluıuuı memurlara eenede 1 S milyon lira11 iıtikraz suretile de- .Vicb,. 5 ~A:A.) - Birm~yada 
~tler birJltlnde mU700Ianı& er tallm bir kat elbiae •ermektedir. Bu elbi· ğil, varidat fazlaaile temine karar iki tar~~ >ona bir mulıaıebo için" ku?-
göbömıl ÖftÖI ,.!· Y.eerull ordular muhtellf ıeler çabuk ""1diiinden idare, bu vermi§tir. vetl~~:,_!op~:1'ta~ır. Buk yüzdl..euen Lonclra S(A.A.) - B. B. C.• 

Re er....,-n g yor. yenı muıum oır narem;.et yo tur. • Moakova' da bütün Slavlan Almen• 

Yunan imali 
olduğu halde bil~ en hararetli eme- Sofya 4 (A.A.) - Buraya gelen 
limi7., Hindistanı müdafaa ve harbe haberlere göre, 20 marttanberi 
C!evama yardım etmektir . ., Kahirede bulunan Yunan Kıralı 

inşaat ofisi kurulacak 
ter ajanaı Japonlann haYa u.tUnlU. ya aleyf.indc.. ayaklandırmak için'
ilindea bahsediyor. Bu u.tlinlük in- kongre toplanmıttır. Bunda R" 
gilrz tayyare meydanlanıun tiddetll Bulgar, Yugoslav, Leh, Çek murah
bumbardaman ve tahrip edilmesi ne- bular. Lulunmuttur. Rua deleg.a 
ticeainde elde edilmittir. ıreneral Bunduruf nazi tazyiki alma

8. Rooaevelt'in meaaji Georgee Birletik Amorikaya gitmek 
• • . için peli yakında Mıaır de-vlet mer· 

.. _,inaton 4 (~.A.) - Y~~· kt:Zinde.ı aynlacaktır. 
l>eHu ye geler. Reu Roosevelt ın 
Jfindi.stardak: hususi mümesaili al· 
... ,. LouiL Johnaon'un, Reia Rooae
telt tarafır.dan cl>K Hintli tefine. 
Jaitahcn yazılmıt meujı tatuhlı bu· 
is'in Beyaz saraydan bildirilmektedir. 
"9-i muhteviyatı ifta edilmemiftir. 

Milli Şef 
Halkevinde verilen 

l(onıeri preflendirdiler 

Allbra i. (Telefonla) - Reiai· 
~bur İllllet İnönü, dün gece, 
flalkevinde verilen Mitbat F enmen· 
An konaerini tcrefleodirmiftir. Kon• 

E
rde Milli Müdafaa, Maarif Vekil

erile kordiplomatik hazır bulunmur 
rdır. 

Türk-Alman 
münasebetleri 

Yon Papen çok iyi 
olduğunu söyledi 

Allbra 4 (Radyo gazetesi) 
~anın 1 ürkiye büyük elçisi 
;on Papl'n, Sofyadı&D ıeçerken Bul
IJU cuetelerine Türk - Alman mü· 
~erinin fevkalade iyi ol-...
.. .a;lwiım. 

lngiltereye hava akıni 
V"d,. ~ (A.A.) - Alman tar 

yareleri lnıriltoreniıı muhtelif nokta• 
1anna han alanlan ,.apmqlardar. 
Bir miktar zarar vardar. 

Londra 5 (A.A.) - Alman tay• 
yareleri lngilterenin garbına taarruz 
etmitlerdir. Bir miktar huar ve bazı 
yaralı vardır. 

Ofis, devlete ve hususi eşhasa 
inşaat için malzeme temin 

edecek ve dağıtacak 

ait 

.....,_ 4 (Telefonla) -<.erek Devlete, gerek 1wauat ewllaaa 
ait inpal için lüzumlu maddeleri temin etr.ıek ıve bunlan dağıtmak iti 
ile vazifeli bir lnpat ofisi kurulacaktır. Buna dair hazırlanan proje 
müateprlardan mürekkep bir komisyonda tetkilı: edilmektedir, Bu 
letkiltle:- bittikten ıonra proje Vekaletlerin mütalialarile birlikte Vekil
ler Heyetir. ! ıevkolunacakbr. 

~ . ' 

Çin'e levazım 

Bundanıonra nakliye 
tayyarerile gönden1ecek 

Vicb,. S ( A. A.) - Çbae harp le
vazımı gönderilen Birmaııya yolu ka· 
panmııtır. Şimdi levazun bil,.nk 
Amerikan nakliye tayyarelerilo tafl
nacaktır. 

~----~--------

Amerikan 
denizaltıları 

Cava denizinde 2 Japon 
kruvazörünü babrdılar 

da it)tence çeken bütün Slavlan çetıe 
harbine ve baltalamaia davet eııtmir 
tir • 

Amerikanın 
bir kararı 

Afrikada hür Framıa 
hikimiyetini tamyor 

Londra S (A. A.) - Ame~ 
hükiinieti, Hattı üıtüva AfrikMmd .. 
ki Hür Franaaz biltiıniyetini tanıma
ia karar venniftir. Buruuun merk• 
zi Brar.avil' o bir general konaoloe 
gönderilecektir. Amerika, Hattı U.
tüva Afrikaaının müttefiklerin buP. 
aayretinde mühim roli1 olacaimda-. 
bu karan venniftir, 

Bu münueıbetle Amerikanın, iatc 
do Caullu' den, İlteT Viclıy' den emiİır 
alam. F ranaız hakimiyetini tamama 

Loadn. ~ (A.A.) - B. ~· C.: elinde bulunduranlarla mün....,_. 
Cava demzındo Amerikan denizaltı• tnia edecektir Hari · .. t B. 
1 b .. h" f'- '--· ti 1- • cıye mua epn an azı mu lID muva rauye Ol' o Well-· b ·· b tl Al --ıt.-
d · ı d' Dü' y ... ..: .. - - umunue e o: c a...,..~ e etmıı er ır. n gece __...on- vazi..+ d " h"L•-· et L 
d red'l b ' eıbl""d bu buuata ~.. u,manın ~ıy Ye .. _. 
d

a ~1~ı kı ~n ır t 18 e trolun.. göıterilecek mukav...-
enı ıyor ı: b "I d d" 
Amerikan denizaltılan Criatmaa ag 1 ır> ıy_o-'-r. __ _ 

.d ... yakınanda ı Japon hafif kru- lngilterede saati• 
vazörünü babrınıılardır. 1 Japon ha. •d il • alındi 
fil kruvazörüne de tam iaabet olmut. yem en en 
bu gemi baaara uiramııtır. Kruvazö- Londra 5 (A.A.) - J>tlıı ıeceden *" 
rü haaara uğratan denizaltı peıini bı· baıwı ~-..a&lel:Bu -~ 11M

9 
-~ 

-L rt • " b" iJ .J_L_ ba IJerl alınmJfWA. .u&v ... t --ra&mamlf, e eıı gun ır torp GAllll tem. lradar lıdl lllM1ıen ı Da& a.I 
iabet ettirmiıtir. Bu kruvazörün de oıacattır. 
batbğı zannedi1'1'or. 

Bundan batka Japon deniz tayya• Sovyet tebliği 
relerine levazım t&flJ'an 2, diler le- Leadra ı (Rad;:po '1,ll) - aeoe,.. 
nzun tapyan 1 Yapurla. batb bir ıw Mıoskota•cta nepedllen _,.. 
Japoa pmiaine torpl iaalaet ebnit. t8bllil: Dtln oepbldl .......,. _. 
.............. tlldlkc9ne?*7 
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l Geceki ve a a er er 
@ !HE 

1 Harp tebliğleri ) 
lngiliz tebliği 

Türk - Bulgar 
dostluğu 

Kalılre' <A~ - orta~ tn- .6liJ)e fqa.rina lftiraklmlz 
cWs :ttıTvetlerl umum!~ _._,__. il di 
~: Dftn L1tJ)'adak1 devrl.ft :taaiı-- lv:Y uye brı an 
7etleı1. kısa ölçQdQ olmuştur. 

Alman tebliğl .&ııbn .. G&adYO ~) - ı.on
dr& ta.a~ bugfinit1 Bulgarca. neş-

Berlln 4 <A.AJ - AlmAn ord~ rbatmtıa, ~ BoıiGıı ~ 
bqkumandıı.nlığmm tdbll~: :oaııet:J eot1a1a ~ " ortodok8 
b&ges1nd Dolu cephes1Din mer- sııı4e ~ Ayin4g bulundugunu 
tez keS!moın: aovyet.ıer münferit ba.- ·~: cBeı1.tndO btıı muahede 
m ta.arruzlar ya~ ve hayli ka· akdeden KJral Borts, f1md.l ottodoks 
JJPlarla geri atılmlşla.rdır. B1Dm t8.- tfJS&eı;1nde Ahnruıyım.m za.fel1 için 
arruzla.nmız muvn:tfa.k1yct]e netice.. dua etmektedlh dJ,Yor. 
lenmiştir. Bqlpr ~ da.. Bulga.riarm kll· 

Cephenln ~ )D"$1mlnde ıazıa tt'l nıyeıll p~d.nlfl.ra. hedef oldu
ı:ı.vaş tıı.allyetı olmuştur. Ye.hm bw ~u ~~ve Fll1be fuarı mti
mlordu kes1mtnde 15 düşma.n 1nnkı nasebettle Tftı1c p Bulgar miinascbet
truırlbedllml.şili. Sa.vnf ve a.v tayya- lerlnd.en bahsederek Tüıtiyenjn bu 
re teşkilleri M~ ııs1cer1 he- fuara ifUm1dn1n sevinçle lmrfl)andı
deflere m0ess1r f.eAmJZlar yıı.p~- Qmı, TOrklye fle Bulgarlsta.n anumı
dır. Limanda b1r tlca.ret gem.1a1 bom- da.ti b'1 ~uk nı dostluğun 89-
balnrla hasara uğmtılınıştır. çenlerde bir demeçle de ~edlldl-

197 numaralı hücum gnıpu ~u Rfnl işu'etJer ıBu dmıeç ~':1 bir dost· 
ee!erlnln bnşndanbert topsekOn 200 luk ~ konışu}Uk tezahürl' ıl'.• d!;vor. 

düşman tankı tahrlbetm.t:tlr. Filibe panayiri 
Bu yılın ilk 119 ayında Sovyet.leı Sofra 4 <A.A.) - Pmbo n.mmıe 

Alman Doğu cepheshrt :yerinden oY- p_qnayın e n1Mnds. açllacnktır. Al· 
natmak lçln ynptıkln.n bo\7 teşebbfis.. manya, tmore. Roma.nyn, Macarlatan 
Jet esnn.sındn. ve Alman tıınrnız1an ve Tllıidye pena~ iıtlmk e~
aonundn insan ve malzeme bak:ımm- lerd.lr. ~ betlenen Tilıtdye 
dan oldukça bllyük kn.yıplara. uQT&.- remn1 heydlnin bafuıda, Tllr~ ~ 
mışmrdır. Önemll sayıda insan ka.yı- na.yt umum Mftdiirn buluna:culır. 
bına malolan kayıplardan ba§ka, Bundan batta )'en1 bir ticaret aıüaş
düşmıın 1 ronktuıtmdan sı mart 942 me.sı yapılmak için Ankn.raya ~en 
arasındaki de\-redP. topyekfuı. 104 bin Bnlgnr tlcam Myetl.n!n Bofyn.ya darı 
128 esir vermiş, 2167 zırhlı arabıı. ve dllğil b!ldlfllmektedlr. 
2619 top bırakmıştır. Ayni müd.d&t 

zarfında Sovyet ha.va kuvvctlerlnln s d ğ 
byıplan ıudur: 1765 tayyare hava a eya 
mvaştnnndn dftşürftlmil§ttlr. 260 tay-
Jtlre uçnksnvar topu o.~o tıahrlbe
dllmlşt.tr. 595 tnyyn.ro yerde tnhrlbe
dilml.ş ve ııo tcınrare kara teşklllerl
m!z tarafından dft.ştlrlllmtışt1lr. 

lf icare~ Vekaleti bu 
iti C:le ele aldi 

Sovyet tebliği 
Ankara 4 (Telefonla) - )lcaret 

1\loskova 4 (A.A.} - Bo~t öltle Vek&leti, aadeyai meselesini ele al
tcbll6'1: Gece de cephede knyda deler mıfttt. Flat, nevi ve nakil Gzerinde in. 
bir de~lkllk olmamı§tır. oelemeler yqpılmaktadır. Dağıtma 

ofiaJ vaaıtaa.iJe, kartla veya kartaız 
Rumen - Macar olarak değıblacak yiyecekler arasın· 

hududunda çarpışma da sadeyai da ~ulunacakhr. Bu 
lı k .. ("'· d ft..,,, ...... ) R mevzu etrafında ıncelemeler yapıl· .n :ıra ,. n..ı. yo g"""'....,.. -- u- _L 

men - Macnr hududunda lld devlet mıuı;tadır. 
kıtalan arnsındn ÇSJ1):ı.şmnUır old~ Ankara 4 - Urfa, Aksaray, 
Jıober verilmektedir. Tıabzon ve saire namı altınclaki ıvağ

lann yerine tek tipte iblr yağın kon• 
Ticaret Vekili maaı için yapılan tetkikler ibitmlıtlr. 

Yağın bu tipte ve ıtayin edilecek fi-
şehrimizde atle ... tılmuı dilftlUlU,.or. loabmda 

Ankıu 4 (Telefonla) - Ticaret sade yağm kaıiıeye tabi tutulması 
Veki.i B. Mümtaz Ökmen bu ak- da mtlmkilndllr. 
§Bmki ~kspresle İstanbula hareket --------

etmı~tir. Adliyede 

- ' 

HARP DURUMU 

Birmanyada durum 
henüz avdınlanmadı 

e 

Dolu cepliesinae buzlar eridikçe Almanların 
tamruz. laaliyeti mtiyor 

Uzak Doğu'daı 

Binr.anyadıı, Japonlann Hin
diatnr. hududunıı çok yakın Ak
yah' a asker çıkardıklannıı dair 
eVTelki gün Çin aözcilaünün ver
diği haberi teyit edici bir haber 
gelmemiştir. Japon lc.aynaklnn 
bu hususta sülc.Otu iltizam ecliyor• 
lar. Londra radyo!u iae, Hindis· 
tandaki İngiliz karargahı umu
mtainin daha elün Akyab'daki 
kumandalnıkla normal muhabe
resine davam ettiğini, oradaki 
Hintli halkın tahliyesine devam 
edilmekle bcral:ier Akyal:) için 
ldl bh- tehlike mevcut olmadı
imı bildinnit. Mandalay istika• 
metinde Japon ilerl~lnin de• 
vam etti~ ilave etmİ§tir. Bir
nuucyada vaziyetin aydınlanma• 
aı için birkaç gün <!aha beklemeli 
)hundır 

Japonlar, Avustralyanm hiç· 
bir iıoktnaında henüz karoya as
ker çıkannaml§lar, bu kıtanın §İ• 
malinde kain Port Darwine knr
§1 hava nkınlanna devam etmir 
lerdir. 

Amerika Bahriye Nezareti, ıu
bat eonlannda. Cava denizinin 

: ' cenubunda cereyan eden deniz 
muharebesinde 11 bin küsur 
tonluk Langley tayyare gemiııi
nin ba.ttığmı teyit etmiıtir. 
Do~ cephesinde: 

Londra radyosu, IAUngrad 
cephesinde bu harbin en ıiddet· 
il muhare1>elerinden birinin cere
:nn etmekte bulundu~nu dün 
blldirmiıtir. 

Gene Londra radyosu, Lenin
grad radyosunun yayımlannn at-

forı, Almanlann bu lieeim<fe haf· 
lıınnı düzeltmeli için tn1JkaQı ta· 
arruzlara giri§tiklerlnl, Sovyet 
hatlannı bir onktada yarcİıklan
nı. fakat bu gediği genlşleteme
diklcri gıôi ağır zayfat.a <la uğra• 
C!ık1ann1 ba~r veriyordu. 

Tahmine göre, bu muhtu"Cbe
Jer, İlmen gölünün cenubunda 
rve Staraya Russa liesiminde ce· 
rcyan etmektedir. • 

Almanlar, cephenin gimal ke.
tıadında bu fanliyeti g8aterirlcr
k.en, cenupta ela Stalino çevre
aUıde, bafladıldan mukn1:1il taar• 
ruzlan inkip.f ettiriyorlar. 

Bükrqten gelen bir habere 
göre, Almanların cenupta Da§• 
ladıklan bu mukabil taarruılar, 
Ok.bahar taa:mızu liB§ladığı za
man, Rostom ka~ yapılacak ha
rekete bir hazırlılt mahiyetinde 
telllii edilmektedir. 

Havalar ısmdıkça, Rm cephe· 
sinde J\lmanlann taarruz faali· 
yeti artmnktadır. D. N. B. ajan
eına g8re. merkez cephesinde 
buzlar çüzülmeğe ba§lamı§. Kerç 
boğazı yolu açılmı§, Alman bir
liklerinin faaliyeti cie fiddetlen· 
mi§tir. 

Libya cephesindeı 

A.kert vaziretto hi~bir aeii· 
§iklik yoktur. ilci taraf da takvi
ye kuvveıtleri getirtmekle ve iı· 
srnl ettikleri mevzileri tahkim et-
rnekle meııguldür. Sirenaik'te 
tiddetJi ııcaklar movabnl yaklar 
tıkç.'l, Afrika cephesinde iki mu• 
hasımdan birinin geniı ~Içllde 
bir iharekete giriımelcri ihtimal
leri azalıyor. 

Antakya yolunda 
feci bir kaza 

iki kiti aldii, beı kiıi Cle 
ağİr. yaralandi 

w 

Müttefiklerin 
müstakbel 

taarruzu 
Bir Amerikan ıı ze\:eai 

Aııtakya - t.kenccrun toıe.i Rusyaya yalmz malzeme 
üzerinde çolt feci bir kmn7on kazaa ·..ı .., "l k d 
olm'U§, iki ki§lnln 81ümU ve hCJ ki§i- uegı , as e... e 
nin niır surette Yl'J'tılaamaaile netice- gönderilmesini i tiyor 
lenmi§tir. 
~rendiğirno g6rc. liazn ~ , 

) ola:uıatur: İakenderun'<lan Ci8Jano Nevyork 4. (A.A.) - Hn~ 
} lb~day yilkli: olarak gelmekte Ne~. Republıc. yazıyor: CeleeelC 
ıl ola.n ıoför Stelyonun idaresindeki İngıliz • Amerikatl. ~rruzunun Rus 
'I 233 numaralı kamyon. Bedirgcdo orduları.na kuvvetlı hır yardım ıeL-
1) nahiye müd{ir{l Tevfik uı~, Hida- linde ~olacağı, yoksa bu taarruzun 
) (Yet, Dikmece k6y mııhtnn İımall mlbıtak111en Avrupanın her ha?gi 
) oğlu Sfileyı:xıa.n ile d8rt yolcuyu elaha bir .no~ta.sına mı yapıl~cağı malum 
\ - '- __ ,_ --l....: • d ıt... 1 _, .. değildır. Bu hususta hır k.arnr ver-

! 
wanıııo ~,mızc Oısıu yo wmaga k U fikl • l k l 
ba§lamıştır. me .m Ue ~n g~~ urmay.~n-

,;___ A--L' kö M linlin na nıt mesele ısc de iki şıktan bırınl 
~on vıuuı prua ynnı- 1--'bul k k b" h 1" t -'d""" ö ~-'- 'eki · &.n etme attı· ır zaruret a ın na geı ıgı zaman n u:&etı enn _, B "k" 'h . ld M 

ı lutikl • t1 kft ı{j wmı§tır. u ı ı ı tımıı en en rnues-
rak en •k· ~I ve p ye çar· sirl ıimdiki imkanlarımız içirı pek 

pa ,.ı;. fezıi kı§t • eti" • d f" aA'ır bir yük te~l·il edecek is ... de Ruıı-
~u ec a:ı:n n eesm c oo or l 1 d ""1 ·ı tl 

S -' n 0·1:_~ .ı Sül yaya ya nız tayyare er egı • pı o ar 
tClyO e l.IUilCCe mwıtan ey- k 1 • kl z1 be-\ d rlı , slmn T roc U1 x. n ve ara peraone 1ı tan · anını a 

( ~ 0 a. d"L ''il ev l .. u.s e rnber ekiple: ve ıscvketti;;imiz top-
ı-u ayet ve ı~cr ç yo cu ~gır su· lan kullanacak askerl-~ de nönder• 

~' rette yaranlanınlf}ardır. Tevfik Ulu· r . 
rı ğan iki o.yağı parçalanmıı bulun- me ıyız. 
:~ mektadır. Yaralılar hastaneye hl- ----·----
} dınlmiı ve t~ta l>aa)anmı~tır. Japonya n 
\ 

1

l · Okullar arası Berfin sefiri 
futbol macları 

' 
Pertevniyal, şampiyon
luk'. namzedi Haydar

paıayı yendi 

İstanbul Maaı1! MUdütlti~ tnrn
fmda.n tertibOdilen okulla? tırnsı fut
bol ma.çlnrın:ı. dün Feneıt>ahçe ve 
Şe.ret slndlannda <'levttm cdllm1şt1r. 

Oldukça büyü.le b~ kala.balık önünde 
ya.pılan bu mnçlard:ı a1ıruıın netlc<!Ier 
rcmlıı.n:hr: ~fnkn. ~f'ayı 6-0, 
BoR'nziç1 Gnln.tasnrayı S-2, 1c;tnn.bul 
~u 2-0, Ifık ~ 1-0. Per

Sofya'da Japonyamn 
Ankara elçisile 

•huluşacalı:: 

Bndapeşte4 (A.A.) - {0.FJ): Bc.-
lindek1 Japon Buyük Elçisi Genel""'.J 
Oshlına.nın paz::utesı gunü bu. usi Sl'· 

rett.e Budnpcşteyc vardığı lyl 1 lr kPY
mı.1ktan blldlrlllyor. G<!nero.1, Bu.!nr~
tede Japon Büyük Elçlsl ve diğer bir 
90'k §ahsiyctlerle görüşmek tırsatmı 

elde edecektir. 
Muma.il&jb, kısa bir lkamctt.."'n son

ra Bükııeş ve Sofyn.ya gidecektir. Sof
yad::ı. Japonyanm Ankara. ElçW'e bu
luş:mn.'k niyetindedir. 

tev:rrtya.ı Hnydnrpa;ayı ı-o yemnış~r- Saint - Nazaire baskı5 

~ ~- ....- "- ~------------- - - - J 
~ 

dlr. d İ 
Pcrtevnlyıı.lln {runpiyonluğn namzet mn a ngiliz zayİab 

Filipinlerde Ame- 1 Amerikanın gemi 

rikan mukavemeti kayıpları 

ola.n Haydarpaşayı yenm~ günün Londra 4 (A.A.) - Reutcr ajnn• 
.stlrprlzldlr. emın öğrendiğine göre, Saint - Na-

zaire' e karşı yapılar. akın e5nnsınd;ı 
iki milli banlianin aene- lngiliz baskın müfrezelerinin ağır 

ı"k fi ka ) - kayıplara uğradıklannn dnir dolaoan 
1 aa l zanç arı pyiolar tamamile asılsızdır. Al· 

D. N. B. ye göre, Corre- Langley tayyare gemisi lzmir (Akıam) - Mi1lt müessc- manlnr 200 esir aldıklamı bi1dir-Romanya ve Macaristan, 
İzmir Fuarına iıtirak 

edecek 

gidor adası yalanda Cava deniz muharebe- aderlmizden Jzmir E.maf ve Ehali mektedirlcr. 1 OOden eksik lngiliz 
T e•kilat kanununun k . d b ... banlc881nın yıllık umumt hayet top- askerinin öldüğü tahmin edilmekte-

x <liifece sın e atb Jantıaı yapılmı§, bankanın mUessiai dir. Bu hareketin muvaffakyct ve 
tatbikine liazlran baımda merlıum general KA:zım Diriğin hl· etratejil: ehemmiyeti düşünülecek'. 

İzmir 4 (Telefonla) - Romanya ba ] k ~erdam 4 "(A.A.) - D.N.B.ı Vatinaton .f (A.A.) - Bahriye tırıwnı taziz için bir C:lakika ayakta olursa, bu kayıpları hafif saymalC 
De Mııcariııtan 942 lzmir fuanna 11· 1 anaca flliplnlerde Japonlar general Wahı- Nezaretinbı tebliğinde taarih edildi-: durulmu§ bankanın senelik ft ve icabeder. 
tirak edeceklerini bildirerek yer late- •. ..ı...a.. 'f h tJ 1 d r X:-o gör,. 1 J 500 t oluk ' -·-ley __ '- b' 1 tik 1 ~·~ut n a annı yarmıı ar ı • "u' -. o ~ milnuı:a: e rapor arı tas o unmuı· 
mişlerdir. _ Ankara :.f '(Telefonla) - ~onl Amerikan kuvvetleri fimdi tebHke· ~ind.eki tayyare gemisi ıuoatın son tur. Banko.. bu aene ~ ibin liradan Norveçte öğretmenler 

V rı . d adliye tet1dllt kanununun tatbikine do ibulunmaktadıtlar. gunlermde Cava adaaının cenubun· fazla safi klr elde e~ lzmlrin kre- t kif dil" 
a 1 er arasın a bazirar bqmdan ltlharen baolana· Dl"' _,,__.t r.:o ld 'un da cereyan edeo ımııı hir muharebe di ihtiyacına cevap ıvermiıtir Gene ev e ıyormuş 

Tel f 1 ) B d • t~L ger ıı;ıuı.,.. en "'orreg or d b 12 k d b-'- : N •. Ankan. ~ ( e on n - ur ur cütır. Adlıye Vek&letl hazır uı:larn ek la d dil l beki kt esnasın a Mmııtır. a ar un• miJlt müe.seeelerim.iı:den :Akeeki Londra .f (A.A.} - orvcç m 
ıvalisi B. Sadri Aka Mııniı;a valillifne, devam e<lfyor. Zabıt kA.tfpfarintn p ya r. 

1 
a fmel ~nme ete- ri;yeli ölmli§tür. Sat kalanlo.r Paros hanka.sımn hisaedarlar yıllık toplan- bütün ~ehirlcrinde her gün Norveçli 

Manisa valis.i B. Faik Turel Samsun maaılanna b[ı mlkt.ar um yapıla- dir. Japon ar bu adanın su a~ e: ismindeki penol gemiaine alınmııtır. bat da yapı1Dll§tır. Bu bankanın ae• öğretmenleıin tevkif edildiği öğye-
Taliliğinc tayin cdilmlılcrdir. calı eibi ili çoli olan. mahkemelerin rini tahrip etmi§lerdir. Adaya 11mdı Paroa Uzak Şarktaki Amerikan do- nelik •aft kan da otuz bin liradır. nllmektedir, 

zabıt k&ttplorl de çotaltılMÜbr. yiyecek vo cephane ;öndcrileme- nanmasının iaıe gemisi idi. 1190 Stockholm Social Demoknıtcn 
Ankarada Çocuk baloıu Tetklllua ha,kltipt.rin vaziyeti de mektedir. tonluk Peary muhribi ise Port - Antal ada su ve a la gazetesinin bildirdiğine göte ~imdiye 

Ankara 4 (Telefonla) - Yardım 18• 8nlinde tutulmuftur. V İngt 4 (AA.) _ Haller Darwin limanında Japon tayyareleri Y ~ Y Y kadar iki binden fazla öğretmen tev-
scvenler cemiyeti 2S nisan gcceal, , l d"l 

0
;.re. Bat.aan yanmada· tarafından batınlmııtır. Peary geçccı yolu açıldJ klf edilmi,tir. 

Halkevir.de çocuklar için bir balo Gençlık parki • n:ı Fu:ı~ . 0 
Am rika kuvvetle- umumt harpte inıa .dilmiıti. Bu Antalya 4 CA.A.} _ Antalyanın en -----

nrecekt: .• Baloya çocuklar annele- Ankr.r .. 4 (Telefonla) - Bura• ~mJ 11 {pın v: k e n . • muhripten kurtulanlar hAdis~iz ka· c1ddl llltlyııçlanndan b1r1 olan su ve Bütün Ekuatör petrolleri 
rile birlikte gideceklerdir. Çocuklar dakl Gençlik parkının ağaçlandınl- apoo ~n u aç ~arruzunu gen rayn çıkanlmııtır. Bu üç gemiden yayll JOlunun dün Antalyahlann ,.e Am rik a devredildi 
için gaye< zengin bir program lıazır- ınaaı ı,: bitmek tızeredir. Parkın eu pU.kilrtmtiılerelir. Duımaıı kuvvet· eubay ve er olmak Unre 700 ki§! at- etraf köylerden gelen bSıılerce JinlJOn .e ay , 
)arunı~h:' lgt dCaOtmeye ~onmuftur. lerl ağır kayıplara uğrablmıflır. mü§tür. lfUıoaldle açıhl fıkoenl ya.pılıwftır. lrladrıt 4 <AA_:> ~~ult;? dah:.1 .. ~~~-

PERiLI KONAK IJU1'0ruın efenCfim. - Neden), - Pek iyi bildiğin usullerimi vo 
- Ba~ka bir huıuaiyeti gözüne - Çiflikte sizi bekliycn akıbetten bu b&diaelet mUnaııebetile kalbimde 

çarpmıı mıdır). korkuyorum. Bu, kamıakarıflk ve doğan ıUpheleri izah etmek suretile 
- Hayır! çok tehlikeli bir lftlr. Bu meseleyi kafanı yonnıyaca§ım. 

len b1r ha.bere gorc. ı=uator W\w.ı•e-

U, Ekuatördek1 bütün petrol bblg(!ole
rlnln l§letllmesı lmttynzmı Petrolc
um - Conpruıln adındnkl Amerikan 
oJrketine vermiştir, Bu §irkct, Stan
da.r Oll kumpanyMmm kurdu!;'U bir 
mil<'.ssesedlr. 

Tefrika No. 22 Çevh\m: AHMET BİLALİ - Ala. foto sana ndettiğim bir tamik ettikçe. midem bulanıyor. Senden i:ıtediğim tek fCY vardın 
. . . • . . • . lira bah,ı,i. Eier bana~ malCımat . ~v~t, dostum, iatediiin gibi güle- O da en küçült hldiseleri bile bana Yeni Şili kabinesi 

- BiLnıyorum. fakat 3yle tahmın Ar.baCfaa a.ynhrken bana C:lön01ek; getirinıen, 1&na bir J.ira daha vezcc~ bıhraın. Senin, evime Mpııağlam av~ bur· taf ·ıat t f .. til .. li 
ed~orum k.i, otelden c;ıhn iki c~ arabanda. Sberlok Hohnea:ı ğim. Artık gidebiliralrı. Gecen ha- elet ettiğini aörüraem cidden mesut P: b~l,d' vektie errua e gun bll~~ .. ~M~e (Ag~, yeni Şs:~~= 
·adamın nereye gideceklerini ve ne dol.,mdıimdaıı dola,ı muhakkak 71rlı olwn. ve bahtiyar olacax..~. e 1 ırme r. '-"e"' 

d T_LJL '- . il' B k ı.:_ ihmal · töyle kurulmuıtur: yapacaklıınnı biliyor u. ~etti• ıııemnun blmıpnı> ~zlerin4 e6yıv- - Sizin de geceniz hayırlı olsun. Wntaonl Rica ederim. Çiflikto da· u _ııo tayı ~ etmemenı Hariciye Nazın lR>eral Barros Jn.r-
limiz adamlar, b~ eve girdikten eli. lwte. ~ böy]e öğrendim. TetckkUr ederfrn, ima müteyakkız davran, hiçbir ~i çok raca ~erim. pa, DahWye Nazırı radikal Morale!, 
eonra arabadan inclı, evdaı s8rlln• - Şımdi anladım. Sherlok Hol· Ara.bacı çıkıp &ittikten aonra Sbe:r- oluruna bırakma... HeT gün görüp işittilderinf, olup Mally-0 Namı llberol Mıı.ttc, Baıb\Ye 
ınanek için biraz gerHeyerck :raya mctd tekrar ı:nnedin '1 mU, lok Holmcs bana döndü ve inkiaaı-- Sana •-k d" K bitenleri muhtıra defterine yazar Nazın radikal Duhalde Dcdlnn, Bı.h-
,__ ,d d . .. hl _ı. H • l ·.1 • """ rar e ıyorum ı arıınuz- • • llst E kud T1 &Aı ınm a bır apgı, r ,. ... arı iO• - ayır. aeyona ela ıp, glSı:oen la omuz aılktl: • daki hııeım, •on derece hilek&rdır. akpmlan odana çekild~in zaman biye Nazın sosy::ı S ero, ca-
~meğc baılad.ı. Ben de arabamı kaybold. u . - İ§tc bu üçüncü İp ucu C!a suya Sizi muhakkak bir tu• .. ğa du·· •Ürme- kopyo derek bana gönderirsin. Bun• ret Nnzın mdlkııl Alvarea, İş Nazırı 
Lir k _u beki ..x. bal Ş clJ ban Seri k H 1 --r .... • _,_ demokrat Leyton, Adliye Na~m de-

ena.ra ç~~ ••• em..-.so • 1 a- - •• ım ~ 0 o maun diiotil. Muammanın halline doğru ğe çalqacak. lardan icabeden neticeleri çıkar!11..- mokmt Ortu~r. Müstemlekeler Nnzın 
dım. Gözetlcdıgı iki phıs, bır saat Clic&liru tarif edıver. bir adım bile atamadık. Hınzır he· Göreyim seni doetum! Beni cnd"· ve ne suretle hareket edileceğinı ta- sosyalist Poblcte, Iaşe Nazırı sosyallst 
hldıktan sonra ~den çıktılar, yaya Arabacı, ellle baıını ka:ıma~a rifl Evimin numarıuıını ıve ıir Heın· el b k S • ki ı yin etmek bana dü~er. Schnatcke 

~ürümeğc başladılar, Yeni den peş• l>ııtladı. ry' nin doktor Mortimer ile beraber feche ıria :m~;. • . enın ze na ve s· b"ld" . tti"'". • • . -----
• d"" ··k r..ı ... 1• __ • "f k ı •.ı ""l m aret ne guvemyorum. - ıze ı ırmernı arzu c gınız A "k d "l"h] nne uştu • · - L.9""aunı tarı o ay oegı beni ziyarete geleceğini biliyordu. h 1 ib" 1 d" . b b" merı a a Si a anma 

ba ba ı Kırk d '"rU u ••• uswı ar ne gı ı ıey er ır. ana ı- • 
H.ııfiyc, gene nra cının aözünU : d ~~~n a b go n ~r, Sir Henry ile arkadaıı, buradan T . ... . . .. . rıız iznhaı verirseniz çok iyi olur. gayreb arttırılıyor 

ktıetl: tı azcn. ır. 1 n oyunuz n çıkıp, arkalannn düştüğümüz zaman ayın. ettıgımız gunde sır Henry . ... Vaşington 4 (A.A.) - Birlr ik 
- Bunu dn biliyorum. '-6 ~ti~ı daha ~ıaadır. Sakalı dört kim olduğumu &ezdi. Arabanın nu· Baskervı!, yanında doktor Mo~imer -. Hallın ... mcıgul oldugu~~~ m~- Amerik $Üahlnnmn gayretini arttır· 

A k 1 t k . e.ı d köşelı idı.. Ylizü bıına pek •olgun marnsını nldıg"ımdan ve arabacıyı ibulundugu halde Devonshire deki sele ıle uznktan, yakından ılgılı go· k . . . d" 300 .1 d , - r .a arım a ıp oe e e, •. d". Siz d h f l f .1,, . . .. .... h . b b"ld" k • me ıçın, ~ım ı mı yon c -ır 
R dd . . .. "k" • . k görun u. e a a az a ta ın nt ta .. d d .. h l a· Perılı koınaga hareket etmek için recegın er şeyı ana ı ırece sın. f k k • . n egent ca eaının uçte J ısını a· .. ara cagım an a ıup e en ı. . . a:ır etme nrarını vcrmıt.ır. u ra-
tettik. T~m o sırada müıterim, son veremfy':~: . Ah Wntsonl Bu defa, bizim den- benımle ıııtasyonda bulu~tu. Sir 1:enry'nin koms~larile. miına• kam, Reis Rooscvdtin y. p lm mı 
s~r"\tle nrabayı Watcrloo istikamc· - Gözlcının rengı na11Jldı baka· gimiz olan hlr düşmanla rniicadcle ~rkadaşım Sh~rlok Ho.lmes, B?n s~bctl~rı hak~ndn benı •. te~.v~.r ~~eı- htediği tank ,.e tııyyere in .. tı.• s:ırfı 
tmc ürm mi cmre•ti. Beygiri kır· yun? ]edeceğiz. Beni Londrada matetti, talımatı 'Vennek Uzere benı araba ıle 1111. Bılhassa aır Charlcs ın olumu et- lüzumlu görülen 170 milynt d 'nnn 
paçladım. On dakika sonra mnhalli Aral:ir:cı, hafız~sını yoklndıktan sann çlflikte dnha açık bir tane te- istasyona kadar götürmÜ§lÜ, :n~nda yeni ye~i m lumat topl.nmn· ıküfi cclmi} ccği anln,oıılm-ı üz in~. 
maksudı. v ... rdık. Bann j]d lirayı uzat- sonra cevap vcrdı: menni ederim. Fakat kalb_im bir Hafiye, bana evvelce söylcdiklc· gı ıhma! etmc:uın. mali mütehcsmlnr tarafından tel.lıf 
tıktan sonra ic;tasyonun içine daldı. - Cö.ılerlnin ıe!'AU hatuleya- türlil rahat deiil. rlnl tekrarladıktan ıoraa dedi !Uı (Arkası vnr) edilmiştir. 
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aş - ş rıp 
Ve Bütün Airilari Derllal Keser, laim ve Markaya Dikkat. GRlPlN 

Dr. IHSAN SAMI-- ..--------------------.. 
BAKTERiYOLOJİ Deniz Levazım Satınalma komisyonu il&nlari 

LABORATUARI 
Umum! tan tahWAtı. trenıt. 

Burünldl prorram noktat nazanncıan (Waaermaıı 
12.so Program, 12.33 sa. eaerlert ve ve Kahn team1lller1) tan. tllreJ 

01Wl havalan, 12.4~ AJa.ns ha.berlerl, vab. aa,yılm.uı. Tlto n il 
h.astalıklan tqhJsl, idrar. ce-

U.0-0 Şar';ıa ve tür-.cüler, 14.30 Salon rahat. balgam. kazurat Ye su 
orkestrası, 18.03 Dans ot'kestrası, 18.45 tahllllb., tlltra mlkroskopt. hu-
ıtonu,.~a. 18.53 ~ makamhr- suat a~ılııl! tstlhzarl, kanda üre, 
dan şarkılar, 19.30 Ajans haberleri, şeker, KlorO.r, Kolleaterın mıı:-
19.45 Konuşma, 19.55 Mll1a CPlAJr.:), tarlarının taytnL 
20.ıs Konuşma, 2q.ao Faml heyeti, • Dlva.nyolu No. ııs. Tel: 2ooaı • 
21.15 Temsil, 21.45 Imı.11' ab .toşu.Ia.n- .. •••••••••••il 
nın netlcelerl, 21.Sö Mlizik (Pl}. ~ 30 
Ajans haberleri. 

Yarm sabahki proc-ram 

7.30 Program, 7.33 Müzik CPl). 'l.ıts 
AJans haoorlerl, 8.00 Müzik (Pl.), 
8.15 Evin saati. 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye Ecnebi 

1400 k~ 2700 lru?ut 
750 > 145D , 

BAYANLAR 
Şapka, çanta ve 

eldivenleriniz için 

SALONUNU 

Ziyaret ediniz. 

Sutan hamam. 46. 

OOirik Denb Fabrlkalan. Umum Mlldft.rlt1111 lotıı ~ oeraıt.t bahıı 
210 llr& aylık Ocretıe bir mu.ha8'.p a.lınacaJr.tır.. Bu praltt bıw1 bulunanl&nn 
Kuımpaşada bulunan Den.lıı Levaum Batınalm& tmı.tsyomma m.tıracau-
ları. c3855a 

1 - TdrJt olmak 
2 - Hukuk styas:iyeslna sa.h1p bulunmak 
ı - Bilim.O. atılAk eaha.bından o1m:ı.1t ve cea.11 mibUeIDn btr nn Ut 

m.ahkdm olmuş olmamak. 
4 - Ba.rt hastıalıklaft. müptell bulunmamak, vazlfesm.t muntaraman 

1~ rnln1 olacak bedenl ve a.k1l Ama ve ha.sta1ık1ar1a. maun bulunınamalr. 
il - Yillmek tahsllini lkmal e~ olmak. Tercihan Y11ks91c 'I1ca.ret m*· 

teb!nden mezun bulun.ma.Jt. 
O - Usulll muhflBebeye, ticari muamelft.t&. fa.brtk&lard& cart muha'$1bt 

lşlenne ve muameıo.tına vukufu olamak. 
1 - Askerliltlnt yapmış olmak. 
8 - Alınacak muhasibin fa.brlkalat'd& tı9 .eneıııı: hbmıetl taabhM e&

met.:. taa.hh1ldtlnt1 ve salı şartlan kabulil.nll notetlJ.qe tesc!1 " tasdik et-
tılnn~ t.3851• 

inhisarlar idaresindenı 
Pa.şaba.h9e ta.brl.k:a.mız& teslim §artııe bu sene m.absulO. bfr m11ctar am.

soııı satın alınacaktır. 
Esanı ntıı>ett yüzde üçten aşa~ ve mevaddı ecnebi,. m.!ktarı Ji1a1e 

be4t.en yııkan olduğu tak-dirde fiyattan tenzllAt :rapılır. 
AlAkadarların oon flyatlannı havi teklif meJJr:tuplar1le nllm.un.elerlnJ 

111 Nlsan 1942 W.rl.'hlne kadar umum ınMürllUt m~t muam.elAfı ıubellne 
tevdi etmelert. &4062• 

Kambiyo memuru alınacak 
Senellk 
G Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

400 • 800 > 
150 • • zayl _ Ka.dıköy ı.a.şıe memurluğım- T. C. Ziraat Bankasi umum müdürlüğündenı 

Po.sta ıttihadınıı. dahll olmıyan dan aldıltlm n!.san eıkms mmem1. An.kara., İstanbul ve izınıt şubelerlmlzde çalıştmlmak Te 3~9 8a(1llı 
ecnebi memleketler: Seneliği: kaybettim. Yen.tsıni alacatımdan es- Barem kanunu hükümleri dairesinde 85-210 Ura aylık verllm.dc üıere ıtızu-
3600, altı aylığı 1900, üç aylığı ldsfntn hütml1 yoktur. mu kadar kambiyo memuru, şef muavini va şef alınacaktır. 

ıooo kuruştur. Ua.ydar Köstem A - Taliplerde aranılan vasıflar şunlardır: 
ıı-------------1 ------------- 1 - Askerllğtnl yap~ olmak, 

Telefonlarunız Başmuharrir: 205G:i Anadoluda 2 - En az llile mezunu veya o derecede tail:ı3U görmfış olıMJı 
J:'azı lşlerl: 20765 - idare: %0681 3 - İstlhda.nuna. mlinl blr lıall bciurunamalt 

Müdür: %01!17 Bir inşaat şirketinde 4 - Yaşı Y1rm1 birden aşı.~. otuz beşten yuka.n olmamak 
1 - ~ va oef muav1nlllt 1ç1n daha evvel kambiyo 1.tlerlnde mQmarıe. 

Rebiiilevvel 19 - Kasım ıu Ş:ınt,,,, am!>ar lşlennde çalışacak .u sahibi olmuş bulunmak 
8 · İm. Oü. Öf. İk1. At. Yat. ı T Ü b 11 b" 6 - FrallSI2lCa, İngll~ ve Alma.ne& dJllennden blrine hatk1:.t9 vakıf 
E. 9,18 11,00 5,41 9,15 12,00 1.34 l ecr 0 lr bulunmak. cBu dillerden 11dslne ıuJ1na. olanlaı- tercih edllecelttir.• 
Va. 4,53 6,37 13,17 16,54 19,3'1 21,11 M EM U R'a '1 - istenecek vesaiki ibraza. ve memurluk ta.a.hblltnameslnl tmzıaıa 

İdarehane BabıA.ll elvan lm.'Mlo olmak. 
Anmusluk sokak No. 13 ihtiyaç vardır. Ta.llplertn. tere- B - Talipler lisan ve mesleki bllgUeri hakkında ;:rukand& yazılı fube-

ron3larlle blrllkte her g(ln beşten lerlm.lzde 2814/942 tarlhtnde bir ehll,.et fmtl.ha.nına tA.bl tutulacaldardır. 
sonra. Galatada Bllyiik Tiln.el a - İsteklller!n Ankanı., İstanbul, İzm11' 1u1>eler1m1ze mtıracaa& ederek 
hanında 'tl numara.ya. mtıraeaa.t- t1mtıhaııa girme kartı. alına.lan IA.zımdır. (4020) 

Beyoğlu 3. üı:cü sulıh hukuk hiklm-
1.!ğlnden: 

lan. 

İatanbul Udncı icra mem.urluğun-
duı: 939/650 

Ankarada Maden Arama Enstlttı

silndo memur iken h~n 1kametgMu 
meçhul bulunan Za.ftr Tokcaer'e: 
Alacaklı Türkiye Şeker Fabrtks.lan 
Aoontm şl.rlretl taratmdıan bir tıta 

senet muc!.blnce alacağı ola.n '144 li
ranın maa faiz ff masa.rU taıhstll 

hakk:ı.ndald 21 Temmus 1938 tıarıhlt 

b.ldp talebi llzertne gönderilen ôdıı
me emrine verilen ve ?Ili!ŞrUhat.a ve 
zabıtaca yapılan ta.hklka:ta. nazaran 

İstanbul Nafia Müdürlüğündenı 
23/4/942 p~be günü sa.at 15 d• İstanbul.da Nafia M11dllrltlltft dıı.tllt

me kom1syonu odasında. (13752.45) Ura keşlt bedelll İatanbul Yülı:BM M\1-
hend.ls mekbeblnde yapılacak makine l!boratuvan inşaatı taı.palı r.art usu· 
We ek:slltmeye konulm~ur. 

Muka.vele, eksiltme, Ba.yındırlık İşleri genel, hu.mıd ve fenni p.r!ınanı&-
lert. proje, keşif hlili.sas11e buna mütderrt dller evraı: daf.m;;1n.de görUl•
cektlr. 

Muvakkat teminat (1031) lira (43) kuru1tur. 
İ.steklllerlın tek11! mektuplan ve en az bir ta.abhtttt.. (10000) llralı.k bu 

~e bemıer Lt yaptığına dıı.lr tdatıeıerlnden alınış otd.uğu vacıtkalara tstln.aden 
İstanbul v1.llyıet1ne müracaatla. ek.ıılltıme tal1hl.nden ltlıbaren taJtl1 gUnlen 
harf.9 d• gün evvel a.lınmı~ ehllyet ve 942 yılına ~ 'ncaret odasl ~ıa.
nm h&rt kapalı zarflarını 23/4/942 per§emba güntı aaat H e kadar İsfanbul 
Nat.la Mlldllrlii~e vermeleri Uz:ı.m.dır. (3920) 

Mehın~t Sa.detthı tarafından Fın
dıklı yokuşu Cihangir camll yanın
da 27 No. lu evde muklm Osman 
al-eyhlııe a~ılaıı izn.lei şuyu dı\vasının 
muhakemesinde: Osmana. gönderilen 
davetiye tebliğ ed.Uemlyere'!t lk:.atne~ 
"''-:hı meçhul kaldığından talep veç
fille 20 gün müddetle 1lil.nen tehllğat 
tcrasıeıa. karar ver~ va mahkeme 
günft 28/419-12 tarthlnde s::ı.a.t 10 da 
ma.hkemede bl.zza.t hazır ''efl. bir ve
kil gondermeniz akn1 takdirdıe muh3.
.temenin gıyaben görüleceği davettye 
mak::ı.nııne. kaim olmalc ilzıel'tl Uln 
olmıur. 

icra hMrlmllğ'tnce Meme emrln.fn blr Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketindenı · 
aqo müddetle 11~ tebutıne karar 
verilmiş olduğundan ta.rıh Uindan ltl- 31 Mart 1942 talihinde Ankarada Türkiye İt BanJaı.sı.nda alellde top.. 
baren meü.ftr müddet zarfında maı la.nan htssedar!ar ıımllll'j heyetinde olrketimJz hL!..-ıe senedlednln 1'1 nu
beyıı.rund& bulımm:umı va btenUen maralı kupon muıkablllnde bllftm.um vergilerin tıeınzilln~ sonra hfaıe b&
para.yı dairemiz veznesi.ne ya;>tırmıa.- şına (125) yüz yirm1 beş kuruş ödenmesi tekarrllr ~ oldu!tundaııc 15 Nl· 
nız ıt~ımdır. san 1942 t.aırlhlnden 1tlbaren Türkiye İş Bankası AnıJta.nı: ve btanbul tuı>&-

.. ·~~~-- ' " ~·~.-:·. , . . ·_- - ··. .· 
"-~:"f:~ .. •·. . ·.~·.:.-, . 

Bu müddet rorfında icra.nuı gerl 1ıe•rin•d•e•te•~•ya-ta .. OO.ş .. m•n•a•c•ağı•1•1A•n•o•l•un•u•r•.• .... • .... •• .. ••B 
bmlkılması hak1cnd.a. blr emıı: getl-
rilmedlği tnltd.lrda cd>rt icra yap:ıl.a.-
cab ve mal bey:ınmda bulunulma.-
dılıı takdirde icra mAs kanununun 
78. 337-el nı:ı.ddelert hükmU tatbik 
edileceği cihetle 939/650 rııa;yılı ôdeme 

' .. ~" ona 
. \. 
~. 

SAC SAUL:.'\'U 
1 ·.Saç:arı',.,,, muhafazıo ıçtn nartkOlad~ 

tesırlrıı ılk kullan,ıta gort.·.:c·k.stn~z. 
. 30 Kuruşlur emrlntn tebl~ malrn.mma olmak iııı••••••••••••••••••••••••ıi 

üzere il~nen t;ebllit olunur. (1612l 

• •• Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketindenı 

1 
31 Mart. 1042 tarlh1nde Ankara.da Türkly• 1ı Be.nJcasında alel.A.da WP

Ia.nazı h199eda.rla.r um.u:m1 heyetinde şiılketl.m.!s b13l9 eeıııedlerlıı1ıı ~ıt 
1çfıı G num.aıralı kupon mukabilinde bilumum vergUeıta tenzlltnd.en aoo.ra 

lı:::!ı:=========================== ga.fl (9> dokuz 'kuruş temettn tenUne ka.ra.r verl1mtf olduğımdan 111 Nl-
Blrtcect - Yeışllkö;Jı kıanı ıata.symlanndan yapılacak ctuz. naatll;ya.tm.ıl. 

m.ahsua tart!e 10 Ma.y13 94J ta.rlihlnden itibt\ren meriyett.en k:aldınlacaktlr. 
eızıa OO.f81.IA.t' için lstasyonlanı. müracaat edilebilir. (2368 - 4184) 

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü Ticaret 
Şubesinden 

4,5 ton şaplı ~le 
1,5 • san vaketıa, 
Yukarıda ml.kdar ve cl.nd. yazılı JJd. kalem ma..lzleıne sa.tm. alınacaktır. 

Bu m:ılzemenln şartnamel.eı1 her gün saat U-15.10 a kadar ticateı §Ube-
11.nden alıne.bUlr. İsteklller!n tekl.lt mektuplıuını 18 Nisan Hl rtınfl ııqa... 
mına Jııadazı tlcaret 1Ube31ne TeTm1f olmalıdır. (23115 - mu 

AZ 1 L 
latanbul Elekrm, Tramvay ve Tünel iıletmeleri 

Umum müdürlüğü.ndenı 
Beyol:lu 4 ctı Noteri t.aratmd.an musadd.ak 2/6/941 tar.lbJI ft Wl8/828 
ıa.yıh bir kıi'a ntA1etn.ame ne Umum Ml14ilrl6t: namına bla aal&hl

ı-tıe-r vertımJt olen :t.nau. Zeki. Şldn. ()Qlu'nwa 15/3/tu tu1hJndeııı ltıbt.-
nn v~kllet\ıen a?!'edlblf olduh bl'7all olunurı. · <•W 

sa.n 1942 tarihinden itibaren TiirlJdyeı İf Ba.nıkul Ue Tll!k 'l1cıa.ret Bankası· 
tun MettJeos nı İsba.nbul şubelerlnde tedlya.t& b64Wıacatı ~ b.!sseıdarla
ra ıın.n olunur. 

iLAN 
MWl Mfıda.ta& Veklleti LT. ~ d&lresinde yeniden tettm tıeb.r:rOr eden tek

n.11ı: bürolar için aşatıd& sanat ve ~uriyotleHle verlle<ı* tıcretı .m.ıtm.r~ 
lan yazılı mü~ e.lınacakbr. tstekl1 olaola.nn taıııs ve ~ti. tstlh
d.:unlannı a.nJ.aınarıc Wıeı'e meoıtldlı d:atren!ıı bfdncı ıuhe tnt1ıd.ürl~ m.!l~ 
racaa.t etmelerl ııruı olunur. 

1.tcret 

Lir& 

210 
210 
210 
100 
111 
ili 
toa 

Ura 

!60 
260 
260 
170 
IGO -Hl 

Adat 

Menmı.cat mftheıı.d!AI dpı. ft ~ ~ 
DWf ve patron mftreha3'11l 
Debaia& mi1hendld 
~ cdSbagat Te ~ maıtıebl=r• 
K<ıme~ec111c mil~ 
ZJ&U.tm~ 

• DJleım.Ul'll ...,.,. • fllh 

1 

' G 
!O 

121) 
180 

1.200 
uoo 
8.000 

180.000 

10.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

fiOO 
100 
60 
10 
a 

D::ram.lye 
TUtan 
IJr& 

30.000 
43.000 
SO.OOG 
80.0M 

120.000 
80.000 

120.000 
80.00G 
80.00G 

~ 
1'10.731 Yeto.n ~ • 

YOs blletfıe 42, 68 bllelı tarana# 
T.ım bilet 4, vanm. bllet 2 Ura 

Kadıköy Vakıflar Direktörliiğü ilinlan 

ŞUe kazasına tal>l Avcı ımru. vakıf omıanlatuun Kab& atıı.9. Ma4en cı.
~ clvanndald oıma.nlat!da.n b.lr aene mQ.ddetle kes111p !mAl olunmalt Pl"' 
tııa kentaıı cllb ~ 3500 kenWJ kömft.r lle metre mtkAbı t.'h UtacfM 
t.250• metre mlk:A.p meşe~ v• metre ml.kAıbı c•b 11.radan c200t ımet'l'9 
m.lUp gayn mamul tayın ke:resteel 111 gün mtld.detle açılt arttınnan -.... 
rıimıştır. İh&lelerl 1'7/41942 cuma. gil.ntı ıJaa\ ıt dedir. İstekIUerln ~ ,,. 
temınatlarlle mtıdQrlütt mtıracaatlan. 

Şile kazasına bağlı Avcu koru vakıf omıan.Iannuı ~ı ören ft Obl
rtı.t mevklle.ı:t ctvarın.da1d orma.rı.J.a.rından bir sene milddetle kesUlp lmAI 
olunmak şa.rtlle beher kenWl lru1c kUl'UŞta.n r9000• kenta.1 ka.rışaJc k&n.O.ı1l 
15 gün müddetle açık arttı~ çıkarı.lmıştır. :iıh.a.leler1 1'1/4/942 euraa ri-o 
ntı 8a:ı.t 14 dedir. Ltek.ulerln muvakkat tıemtnatla.n olaıı c270ı Um. U. mi-o 
dürlü.ğe miltacaa.tları. c40'7b 

Askeri Fabrikalar Umum düdürlüğü Ticaret 
Şubesinden: 
Aşağıda. ~ar ve el.n.slert yazılı 18 kalem maweme aa.tm aJ.ınacaktll. 

Bu mal~mentn şa.rtıwneıeıt her ~ saat 14-15,30 kadar Tlca.ret Şu1Jee 
sinden alına.blllr. 

İsteklller: Tekllf mektupla.nnı 30/4/ 942 gtlnil aJc.pmın& kadar TJcadlı 
şubesine vel.'DiliJ olmalıdır. 

12 kalem çellk •Hıı..rusl marka vo evsatta.. 
190 adet ete t.Muhrelll b~ükteı 
ıo • el.mu cZımpara OOfı bllemeJc lçtn. 
'l • • «~ ~ ı~ın.. 

26~ • Zımpam taoı. 
ıso • A..t1ı::an.saa ıa.ıp. 
30 • MMOOl.p kX>wru cO ~ 10 m/m. maJdraO IOlDıl 
20 • Amerikan a.yruı.:n. c200·300 m/uı. • • 

500 ı Heleronl makkap 
700 kilo Ya.ylık Qellk tıeı 
600 • )) şertt 

1000 • Klor kalyum 
2 adeti Pyrometr.e 
ı ,. Sertllık apamtı t.10 adet elmaslle beraber9 

2000 kilo Baryum Nitrat 
500 ı Rıeçln~ c23H • 418h 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden f 
İstanbul palDet ve pootıa. merkezlerinde ~tı.nlmak tlz»re MO U .. 

m.art tevellll.Uillerden 15, 20 ve 25 llr& 11.eretle hamal &Jmacaktlı'. 
İsbeklllertn oeııütıl ~nmek 1l2l8t'e İst. P.T.T. MMib:ltı!(l ldarl ._ 

MuamelAt kısmına mtlraoaatlan Uln oltmur. c4ı0'10t 

Ezine C. Müddeiumumiliğindenı 
Beher kilow yedi llraya. satııınesı 1capeden çewı on liraya mt!llM _. 

retıle mllll Jrorumna kanununa muhallf hare:ketten qlu E7'Jnedıl büt:ıd 
Hasan oğlu KAzım Taf}Çı ba.1dcında Ezine ~ ~ m.alıkıemesln4e ,..... 
lan duruşma sonunda suçlmı:mı. tllli 88.btt olmakla hatenttne 1Q'8A mOI 
korunma lı::anunımun 511 .uocu maddes1nin üçllnoil fıkraJJı. ~ 1 da. allı 
patıa cezam. ııe tecz.lıyoo!ne ve blır hafta. mUddetle dilıkDcA.nmm ~ 
k::ara.r verlle:rett işbu hWtllm Ka.tı,et ~tınvıkle ~ tanım.un. il 
ma.ddest geregtn~ ilAn olunur. (880S) 

lıt. Fiat Mürakabe Komiayonundaoı 
İlA.n No. • 158 

141 Ho. l• 1llna eldQ: 
a - V1~rde teaıtılr edtlerL evaJar iVıerlne ta&1 med>url oba M 

etılbt!.eı1n1n okunaklı n görlmAr fl*l.1de vadvnm•t•~ 
b - Şapta. aya&:bbt " ıemaall etıbl ~ berine mal imal edla. ..., 

118thanele,rtn Titdnle.rtııde teljb!I' ed.Uen mamuller O.daıe fl&tı. beNblr .. 
martam:a ta1'dl ~ lOmıml 11'a oluıulr. caıo. 


