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1 Şehrimizde Dün de Fasllalarla 

09usundal Kar Yağdı, Havanın Bu9ün 

Jüri heyeti ıizast projeler üzerinde son tetkik terini yaparken 
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~unmuşlar . ve Jüri heyeti ~ 1 n en 1 ş 
Amerikanın dev hazırhiı Alman- azasından ızahat almışlar- ~ 
:vayı ıimdiden düşündürmiye ba:s- dır. H 1 k 
lamıştır. Sonbahara kadar Sovyet Tahmin edi~diğine göre, a Z 1 r 1 
Rusya ortadan çıkarılsa bile, Al- kazanım prOJe hakkında 
manya gelecek kışa yorgun ve pe- yarın birtebliğ neşredile-
rişan bir halde ıireccktir. lngil- cektiı:. 
tere ve Amerika, o zamana kadar --------------: 
kat'i hava üstünlüğünü temin ede
cekleri fçin, harp o vakit Almanya 
için korkunç ve tehlikeli bir saf- Almanya da 

Almanlarm ihtiyat 
Kuvvetleri 200 Tümen 
Olara,k Hesaplanıyor 

Y k d B. Al Düzelmesi Muhtemeldir 
a m a ır man 

Bombaf arm Yanlışlık 
Eseri Olarak lngiliz 
Tayyareleri T arafm
~an Atıldığı Anlaşıldı 

Hareketine intizar 
Etmek Lazımmış! 

i 
Kral Boris Dün= 
Berline Gitti 

Bulgaristanın Harbe 
İştiraki Kabul Ettiği : 

Söyleniyor ~ 

Bulgar Kralı BORİS 

Sofya 22 (A.A.) - Reuter: 

. i 

fstaanbulun bu kış sık sık gör düğiiınüz ınanzaTalanndan biri 
fYazrsı İkinci sayfarnızdadırı 

--o-

Büyük Elçi, Hükumetinin 
Teessürlerini Bildirdi 
Londra 22 (A.A.) -;- Reuter'ın 

haber aldığına göre, İngilterenın 
Ankara buyük elçiliği. bükümeti 
tarafından Mıliıs bombardımanı 
hakkında yapılan tahkıkat ncti
celerının, bılhassa çok . karanlık 
bir gece ve tamamiyle gayri mü
sait hava şartlan tesıri altında 

vukua gı;len bir yanlışlıkla bom 
baların Ingiliz tayyareleri tara. 
fından atılmış olduğunu meyda
na çıkarmış olduğundan haberdar 
edilmiştır. Bu hata 14 • 15 mart 
gecesı vuku bulmuş ve ~ehirde 
tahribat husule gelmiştir. Ingilte
re büyı.ikelçisi, yapılan bu hata
dan dolayı Inıilterenin teessüile-

11 K a t'"ı Den· ız M it A.... rıni tekrar etmiş ve hüktlmeti _ a a, Cjt r nin icap eden tazminatı tesviye 
etmek arzusunda bulunduğunu 

U
• • 

1
.. 

1 
.. v •• •• H •• 1 bıldirmiştir. Bundan başka Jn-

5 un ununu ucum ara giltere makamatı bu gibi hadise-
~ !erin tekerrürüne mani olmak i. 

Kurmahyız~, Hedef Oldu ;:.~~:~~n~:~7~~,::1Y•-
lngiliz Bahriye Nazırı, 

B;zim için Hayati 
Mesele Bud~r. Diyor 

Akınların Genişliğine 
Ni~betle Askeri 

Hasar Çok Azdır 

M. CRİPPS 
Hindistanda 

haya girmiş olacaktır. Almanyayı, 
ceniş ölçüde iktısadi ve sınai se• 
bcrferLiie sevkeden sebep budur. Rumenlere Kral Boris tren le Almanyaya ha-

reket etmiş ve devlet ileri gelen. ln9ilteredc: Yeni Tipte ltalyanlar, Akdenizde Bütün Partiler Geniş 
Hazırlık Yapıyor M. Zekeriya SERTEL 

Bir aydanberi Almanyada 
li. müthiş bir sanayi seferber-
ği başlamış bulunuyor. İsviç

l'ecie çıkan Journale de Ge&~ve 
8azetesi bu hususta şu malluııatı 
\reriyor: 
t "J:?oktor Goeb~els yeni bir hi. 
ap ile Alman mılletine müraca

<tt ediyor. Sivil halkı cephedeki 
askere layik olmağa ve her saha
:: iki m_isli gayret sarf etmeğe 
b vet ediyor. Bu yeni gayretin 

edefi istihsali arttırmak önü • 
tnüıdeki yıl için orduy~ azami 
tQalzeme yetiştirmek, ayni za
~anda harbin başlangıcında müt 

1 
.. ~~lere karşı elde edilen üstün· 
Ugu kaybetmemektir. Amerika. 
~il_ harbe girişi iktisadi mesele- 1 

tin yeniden tetkikini ve harp 
11~ayünin bütün şubelerinde ye
~, bir gelişme teminini zaruri 
""'-UllUŞtır. 

"Bu büyük istihsal sivil hal. 
~ yardımı olmaksızın temin e
dılemez. Halit yeni tahditleri ce-
8aretle karşılamalıdır. Çünkü 
Qoebbels'e göre totaliter harp an. 
~~ bütün milletin kuvvetli ie
"'4tltarlığıyla kazanılabilir. 

"Harp istihsalatı ancak halkın 
istihlakine mahsus · maddelerin 
'Zalması ile arttırılabilir. Alman 
~a daha fazla top ve tayyare ya
ta?ilmek için ev eşyası ile diğer 
tihlaıt edilen veya harice gön

derilen maddelerin imalini azalt
~a.k mecburiyetindedir. Nitekim 

!Uanya şimdiden hariçten al. 
~ıgı siparişler için uzun ;vadeler 
b·temekte ve halka kemerleriru 
ltaz daha sıkmalarını tavsiye 

~t~ektedir. Nakliye vasıtaların -
a tasarruf temini için bütün pa

tl"'Yirler lağvedilmiştir. Harp sa. 
tlayu için yeni işçilere ihtiyaç 
~ardır. Führer doktor Mansfild 
~tninde birini tam salahiyetle 
el~ işe tayin etmiştir. Bu zat, şim 
tye kadar tarihin kaydetmediği 

b.ır sivil seferberlik ilan etmiş -
lıt. Bu seferberlikte takip edilen 
ll~ensip şudur: Fert, devletin 
b1Zınetindedir ve vatandaşların 
berede ve ne iş yapacaklarını 
de"'ıet tayin eder. lçşi istediği 
~erde çalışamaz. Mektepten çı
lta.n gençler istediklerini yapa -
~azlar. istihsale yarayan her 
~lrnan milli iktisadın icap et • 
tırdiği yerde kullanılr. Hayati 
~lıeınmiyeti haiz olmıyan sanayi-

H k V • Bunlardan 70 Tümeni Kış 
Q erıyor Harbine iştirak Etmiş! 

Londra, 22 (A. A.) - En ıyi 

leri tarafından ugurlanmı tır. D t I y 1 4 Denizaltı Batırdı D • A es royer er apı ıyor 
ogu cenup vrupmnnd.a Londra 22 (A.A.) _ Baılr ye Kahire 22 <A.A.) - Ortaşark 

Transilvanya ihtilafı 
Vahim Bir Şekil Alırsa 
Mihver Hakem Olacak 

Ve Romanyaya Şarktaki 
Fedakarhğına Karıı 

Buradan Hisse Verilecek 

Romanya Başvekili General 
Antonesco 

Budapeşte 22 (A.A.) - Resmi 
Macar mahfilleri, Romanya Ha
riciye Nazın Mihai Antoneco'nun 
Macaristan hakkında söylediği 
tecavüzkar nutku ve Rumen ga. 
zetelerinin Macar aleyhtarı ya· 
zılarım tam bir kayıtsızlıkla kar 
şılamıştır. 

Hariciye Nazırlığı sözcüsü ga
zetecilere demeçte bulunarak Ma 
car dış politikasının malUm pren. 
sipler dahilinde ve hiç bir deği
şikliğe uğramaksızın hep eski 
istikametini takip ettiğini söy
lemiş ve Rumen Hariciye Nazı. 
rının nutkuna rağmen ayni ısti· 
kamette inkişaf edeceğini ilave 
etmiştir. 

Macar gazeteleri ne M. Mihai 
Antonesco'nun nutkuna, ne de 
Rumen basınının bu nutku takip 
eden yazılarına cevap veriyorlal' 
Hatta gazeteler bunları kayda 
bile lüzum ıtörmüyor. 

Rus kaynaklarından gelen haber 
lere göre AlmanJarın ilkbahar 
taarruzu için elde bulundurduğu 
ihtiyat kuvveti 200 tümenden · 
ibaret olup, bunlardan 70 tümeni 
kış harbine iştirak etmiştir. Bu 
70 tümen cephe gerisinde istira • 
hat eder.ek yeniden hazırlanacağı 
yerde harp etmek zorunda kal -
mıştır. Bu sebeple Hitlerin ask~r 
ihtiyatı meselesi zor bir duruma 
girmiştir. Ruslar bu vaziyeti ih
das için çalışmışlar ve muvaffak 
olmuşlardır. Şimdi Stalinin sa -
yıca çok üstün ihtiyat orduları 
harekete geçmek için münasip 
zaman bekliyorlar. 

ftJ.i'r Sonu; Sa: 2; Sil: 3 
o---- - -

Yeşilaycllar 
Memnun 

--<>-

içkiye Zam Yapılması 
Sevinçle Karşılandı 
Yeşilaycılar dün Eminönü HaJ 

kevinde toplanmışlardır. Toplan
tıyı. kurumun ikinci reisi doktor 
İbrahim Zati açmış ve bir hitabe 
de bulunmuştur. 

Doktor İbrahim Zati, içki fi -
yatlarının artırılması kararının 
içki içenlerden bir çoğunu itiyat 
larından vaz geçireceğini ve bu • 
nun da Yeşilaym gayelerinin ta
hakkukuna yardım edeceğini be 
lirtmiştir. 

Toplantıya iştirak edenlerden 
içki fiyatlarının arttırılmasından 
dolayı hükumete bir teşekkür 
telgrafı çekilmesine karar vermiş 
terdir. 

Bundan sonra yeniden kuru • 
ma giren 100 üye kurum yasa. 
sı mucibince yemin etmişlerdir. 

H. Gerede 

Berlin Büyük 
An karaya 

El~imiz 
Gitti 

Üç gün evvel Almanyadan tay 
yare ile şehrimize gelen Betl:rt 
büyük elçimiz Hüsrev Gerede, 
dün akşamki ekspresle Ankaraya 
gitmiştir. 

Nafıa Vekili gitti 

Stokho.m 22 (A.A.) - Ofı - Nazırı Mister Alexander Lo ora. İngili.ztebliğinin bildirdiğine gö
Havas bildiriyor: Sosisal Demok- da "harp gemileri haftası nııı .:ı. re, lngiliz kuvvetleri Mart1Jba 
r~t~n gazetesinin Berlin muha • çılması mi.ınasebetiyle sÖyle<l.~i hava alam ile Tmimi'ye karşı mu 
bırı, yakınd~ doğu - cenup ~v- nutukta şöyle demiştir: vaffakıyetle başarılan baskınlar 
rupasında bır Alman hareketıne "Harbin bugünkü safhasıueid yapmışlardır. Hazırlık hareket · 
intizar edilmesi lazımgeldiğini en hayati mesele müttefik.t!rin Jeri 20 martta başlamıştır. Dun 
gazetesine bildirmektedir. Muha- bütün Okyanuslarda deniz haki- bütün gün C'arpışmalar devam et. 
b~~ ~areş~l Von Ru~d~tedt'in ö. miyetinj tekrar ele almalarıdır. J miştir Zır~lı arabalar, .~anklar, 
numuzdekı haftalar ıçınde fev- Harp uğrunda sarfedilen gay. topçu ve pıyadeden murekkep 
kalade bir ehemmiyet alacak o- retler arasında donanmamızın çok hızlı seyyar küçük müCre-
1~~. Y.eni ~U: vazifı:ye tayin edıl. arttınlması ve ikmal işleri içın z~l~r bu işte .kullanılmıştır. lıı
dıgını de ılave edıyor. harcanması gereken para diğer gıhz kuvvetlerı en az 150 Alman 

Diğer haberlere göre, üç ay ev- silahlar sarfedilecek paradan da- ve İtalyan esir etmişler ve düş. 

Karaçi, 22 (A.A.)- M. Cripps 
bugün öğleden sonra bir deni; 
t~yy~resi ile buraya gelmiş, l\fa
rın limanında Sind eyaleti valisi 
Dow tarafından karşılanmıştır. 
M. Cripps, belki yarın tayyare 
ile Delhiye hareket edecektir. 

• 
. Yeni Delhi, 22 (A.A.) - Şim-

d~~e kad~r, Cripps'e delegelerıni 
gondermıye çağrılan üç büyük 
parti raporlarım hazırlamışttr. 
Bunlar Hint kongresi, Miısltiman 
ve Hint Muhatabgha partileri. 
dir. 

vel azledilmiş olan Von Brauch. ha fazladır . ., man kuvvetlerine zayiat verdir-
itch de yeniden Hitlerin itima. t..W Sonu; Sa: 2: Sü: 7 mişlerdir. 
dını kazanmıştır. Alman resmi tebliğine göre 

Bununla beraber bu partiler 
tarafından temsil edilmiyen baş
ka birçok teşkiller de Cripps'e 
isteklerini bildirmiye çalışıyor
lar. 

Bulgaristanın vaziyeti bugün- . .. . . 
kü hadiselerin birinci safında yn . Berlın, .22 (A.A.) - Tebhg,. 
almaktadır. Berlin'de bildirildi - Şıma~ ~rıkad~ A.lman - İtalyan 
ğine göre Kral Boris ile hüku. mevzılerıne gırmıye çalışan İn. 
meti arasında Bulgaristamn har- Ha w a ••• de ~ Sonu· Sa: 2: Sil: 4 
be iştiraki meselesinden diğmuş · 
olan fikir ihtilafı şimdi ortadan =========================== 
kalkmıştır. Maamafih Bulgaris- Tahk·ımat 1 c"·"·nfe1L O_......~ .... ~ j tanın 10 tümeni yani 200,000 ki. _____ _ 
şiyi seferber etmekte · olduğuna 
dair çıkan haber henüz hiç bır A rtt 1 rıId 1 taraftan t eyit edilmemiştir. Ber- ' 
linde Bulgaristan tarafından har
be iştirak hakkında henüz kat'i 
bir karar alınmamış olduğu ve 
fakat bu iştirake karşı yapılan 
mukavemetin zail olduğu bildi • 
rilmektedir. · 

Türkiye hakkında Alman sa
lahiyettar makamları büyük bir 
ihtiyatla hareket etmekte ve Al
manya ile gayet iyi münasebetler 
idame etmekle beraber Türkiye. 
nin şimdilik kat'i bitaraflığını 
muhafazaya karar vermiş görün 
düğünü söylemekle iktifa ediyor 
lar. 

Filipinlerde Japonların 
Teslim Olma Teklifi 

Cevapsız Kaldı 

Bir Japon Amiraline Göre 
Amerikanın Sil6hlanma 

Planı Geçikecektir 
Pearl . Harbour 22 (A.A.) -

Reuter'in Pasifikteki Amerikan 
kuvvetleri nezdindeki hususi mu 
habiri bildiriyor: 

Havai, Japonların 7 ilkkanun 
baskınının sebep olduğu sarsıntı 
dan süratle sıyrılmakta ve istik 
halde başka bir hücum ihtima
line karşı müdafaalarını süratle 
kuvvetlendirilmiş bulunmakta
dır. 

Başmakale Olmağa Değer! 
REFiK 
HALiD 
KARAY 

Su .. sı~ada ba~~kal: bil: olmağa değer; 
kuçüksemeyınız; sıze bır yemek tarifi 

vereceğim. Araştırdım, inceledim, hesap ettim de 
öyle söylüyorum: Bugünün en ucuz, çok lezzet 
li, ayrıca denizden çıkmasına göre vitaminli ve 

•• A kalorili y~~eği n.e~~r, biliyor musunuz? Mıdye! 
Balıkçı dükkanlarını gezınız: Yuzune bakmadığımız torik, yüz 
kuruşa... Kılıç, iki yüz... Uskumru, eski barbunya fiyatına ... 
Barbunya ise şu soğuk mevsimde, rengi gibi ateş pahasına! Ba
lıkların çay ve kahve usulü yakında iki yüz elli gramlık pa· 
ketlere konarak inhisar malı satan dükkanlardan alınması ih
timali pek de hatıra gelmiyor değil! Halbuki mübarek iç mid
yenin elli tanesi henüz yirmi beş kuruşu geçmedi. Bravo! Elli 
midyenin dört kişiye yetişmesine bakılırsa sudan çok ucuz .. 

Un bulursanız tavasını yeyiniz; zeytinyağına kıyarsanız 
plakisini yapınız; hatta Rumların hesaplı usulünce haşlayıp 
biraz yağ ve limon gezdirerek sıcak sıcak çorbasını bile içiniz. 
Hepsi de lezzetlidir, besleyicidir. Fakat ben sıze hem ucuz, hem 
kolay. hem de lüks denilecek kadar gösterışlı ve tadına doyul
maz bir çeşıdini öğreteceğım: Elli tane iç midyeyi temizleyıp 
suda kaynatmız, çıkarınız ve bu suya iki diş sarımsak, doğran. 
mış. ~ı büyük havuç ve bir kaç maydanoz kökü koyup onlar 
da ıyıce hallolduktan sonra maydanoz köklerini atınız; geri ka· 
lanl~rı eziniz ve midyelerle beraber ayni suda, bir kaç kaşık 
zeytınyağı ve yarım limon suyu katarak pışiriniz. Bir kayık 
tab~ğa ateşte kızarmış ekmekleri dizip lşımdiki ekmekler bu ışe 
eskıleri kadar yarıyor] üzerine midyelerle beraber salçasını sı
cak sıcak dökünüz ve yine sıcak sıcak afiyetle yeyi.niz. Yeyiniz 
de manzara güzelliğine ve rayiha lezzetine hayran ~alınız. Bu 
yemek et yerini. balık yerini, hamur işi, sebze ve çorba yerini, 
hepsini tutuyor; ekmeği de içinde! 

e iş azaltılmış, bir çok müesse. 
'eler kapatılmış, bir çoklan da 
~tk1 tahditlere tabi tutulmuştur. 
'~dın ve kızlar da devlet hiz· 
bıetine davet edilmişlerdir. Ec. 
il.ehi işçilerin toplanmasına da 

Stokholm, 22 (A.A.) _ "Ofi _ Ha- Bir kaç gü.ndenb~~i şehrimizd~ 
vaa : Sosial Demakraten'in Berlin bulunan Nafıa Vekılı General Ali 

Yeni bir hakem kararı mı? 
önümilzd~kl haftalarda fevkalMe bir 
ehemmiyet alacak olan yeni bir va
zifeye tayin edildiği söylenen Mareşal 

Havai grupunun esas adası o. 
lan mahu, şimdi, tanınmış her tip 
kuvvetli müdafaa vasıtalarına ma 
liktir. Adanın şimal doğu ve 
cenup batı kıyılan boyunca uza· 
nan birbirine müvazi iki dağ sil 
silesi, hemen hemen dikine kı
yılara inmektedir. Honolulu ile 
Pearl - Harbour deniz üssü, bu 
iki silsile arasında ve muhtemel 
olarak dünyanın en kuvvetli su· 
rette tahkim edilmiş kıyı hattı ü. 
zerinde bulunmaktadır. Kum 
plajlan, dolaylardaki dağlara giz
li topların ateş alanıdır. 

Gözünüz tuttu ise bugünden tezi yok, hemen yapınız: ku. 
sursuz başarabilirseniz bana hayırdua edersınız. Fakat korkarım 
ki şu yazım açıkgöz balıkçılann ve madrabazların dikkt1ni çe
kip de midye fiyatları, akşama kadar, yüzde yüz artmış olmasın; 
midye tane ile değil, birdenbire balık yumurtası ve havyar gibi 
dirhemle satlır bir hale gelmesin! 

l:lf.r Sonu; Sa: 2; Sü: 5 
\\ 

" Fuat Cebesoy da dün akşamki 
l:tJ'.r Sonu; Sa: 2: SU: 2 trenle Ankaraya gitmiştir. Von Rundıtedt l:lff' Sonu: Sa: 2: Sil: S 
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'Fahire, bütün cesaretini tophyarak: 
- Ahmet! Dedi. Sana bir meseleden 

ba'lısedeceiim. Fakat slnirlenmiyece
ğiııi bana vaadedeceksln .. 

Nazmi baıını kaldırdı. Genç kadın 
kocasmın gözliiklerinin arkasında fe
rini kaybetmiş gibi gelen nazarlarına 
baktı ve birdenbire yüreoğindc ona 
karşı merhametle karJJık bir muhab
bet duydu. 

Ahmet Nazmiyi, çalışma, üzüntü, 
bi'hassa Cemilenin vakası birdenbire 
göc;ertmJş gibiydi. İhtiyarlık sanki o
nu ayağının altına almış, hergün çeh
rf'Sine bir çlzıi daha na.ve ediyor: be
lini biraz daha büküyor; gözlcri-ıin 

pdrlaklığını alıyordu. Karısmm yüzü
nü iyi görmek için gözlüklerini alnı
na doğra kaldırdı: 

- Seni dinliyorum. 
- Sinirlenmiyeceksin değil mi? 
- Tuhafsın. Daha meselenin ne ol-

duğunu bilmeden sinirleruniyeceğimi 
naııı\ vaadedebllirim? Dediğini kabul 
edersem snirlenmek bahsinin ihtiyari 
olduğunu da kabul etmek icap eder. 
Halbuki insan durup dururken karşı
sındakinin hatırım kıracak ıöz söyler 
mi? .. Elinde de~I de ondan söy!üyor .. 

- Böyle düşlinürsen, hiç açmamayı 
tercih ederim. 

- Yok. Simdi artık söylemelisin. .. 
- Cesaret edemiyorum. 
- Mesele kime alt? Cemileye mi?. 
- Eveti 
ikisi de sus talar. 
Fahire bu "evet., in kocasınm çeh

resinde huıule ıetirdiği değişiklikleri 
tetkik ediyordu. Nazminin kaşları ça
tılmıştı, Genç kadın bu çehrede biraz 
daha fırtına eseri görecek olursa işi 
latifeye boğmayı bile düşiinüyorda. 

- Söylesene.,. Ne olmuıt? 

- Söyle. Merak etine. Görilyorsmı 
ki sük\lneti mi muhafua ediyorum. 

- Peki. Beni hizmeotçiyi gönderip 
Duriye hanımlara çafırtan Cemileydi. 

- Ne cesareti 
- Müsaade et de bitireyim Kızım 

~ok betbaht gördüm. · 
- Ba yaptığı rezaletten sonra .. 
- Ahmet, lüzumsuz bir hiddete ka-

pı1ıyorsun. Cemi1e ne yaptı? 
- Nasıl? Sende mi ona mazur g<S

rüyorsun? ... 
- Mazur görmüyorum. Fakat ilk 

yaptığı hata hakkında hükmünü ver
din; o mesele kapandı, yahut kapana
cak bir yola ırirdi ..• 

- Ya sonra evi bırakıp gitmesi. Ne-
reye gidebilir? Ve nasıl gidebilir? 

- Nereye ıitmlı? 
- Nereye ıriderse cftıinl 
- Öyle ıöyleme. Gittiği yer teyze-

sinin evidir, Miinasebetsiz bir eve de 
gidebilirdi. Ne yapardrk1 Meseli kı
;ı:ıru bir bardan atıp getlrmekliğimJ is
ter miydin? 
Namılnin g8zleri büsbütün bulandı 

Bu düıünceyi kafasından cidermelr. i~ 

Yazan: 1RFAN BEHCET 

riyormuş gibi elini alnından ve başın
dan ıeçirdi, Onun ıükunundan cesa
ret alan Fahire devam etti: 

- Evet.. Senin gibi hayatı bütün 
ıryanlığı ile an'amasr lazım gelen bir 
adama bu realist fikirler! ben mi an
latmalı yım? .. 

Kocasının cevap vermesine meydan 
vermeden il ive etti: 

- Ahmet! Cemile &enin krzındır. 
Sana herkesten yakındır. Evlense bi
le ölünceye kadar senin kızın olarak 
tamnacaktrr, Her hata tamir edilir; 
zaman,.. 

Nazmi birdenbire gürledi: 
- Sus Fahire., Seni tanıyamıyor 

gibiyim ... Cemile sanki kababats.izmis 
gibi söz söylüyorsun, 

- Hayır Ahmet! Yanlış düşünüyor
sun. Ben de hayatta çok betbaht ol
dum. Saadet ve fetılket insanlar için 
mukadder! Bunda onlann hiç bir sun' 
lan yok ... 

Kara Y oliyle 
Nakliyat 

iki Köprünün inşası 
Geçikiyor 

Bu sene !azla kar yağması nehir 
sularmm kııbarmıısmıı sebep olmuş
tur. Bu yüzden Meriç ve Arda nehir
leri de zaman zaman taşmış ve yapıl
makta olan ild demiryolu köprüsün
deki faaliyeti durdurmuştur. Köprü
lere kurulan taş ve beton ayaklar 
kısmen harap olduğu gibi, suların 

fazla oluşu inşaatt< devama da imk1'ın 
bırakmamıştır. Bu sebeple Nisan son 
lartna kadar bitirilmesi kuvvetle ü
mit edilen Edirne Karaağaç ve Di
kiya arasmdak.i Mara~ ve Uzunköprü 
Kuleliburgaz arasmdakJ demir köp
rünün tamamlanması işi geri kalmış
trr. Bu köprülerde mevsim yilzünden 
mühim bir f'\aliyE:t olmamaktadır. 

- Böyle ıöyleme Dinlerin bile · Nehirlerin sulan alçalmıya başladı-
'1rade -1- cüz'lye,, ··diye inandıkları ğı zaman, yeniden ve büyilk bir hız-
bir şey var. la faaliyete geçilecektir. 

- Ona inanmıyanlar da mevcut ... 
'"İrade -i- kiilliye" nin yanında adı 
üstünde cüz'i bir iradenin ne ehem
miyeti olur? Ben Cemileyi mazur gör
müyorum. Fakat bu hata onu senden 
ayrrmıya klfl defllı1ir. Çünkii kızın
dır. Hem de yaptırma nedamet et
mi$tir. 

Nazmi: 
- Fahire! Dedi. Benim servetim 

yok. Sizi ve kendimi geçindirmek i
çin elimdeki kalemimden başka bir 
sermayem yok. Nasıl c;ahştığımr gö
rüyorsun. Sen şimdiye kadar bana kar 
şı dalma fedakarlık ettin. Şu evin i
daresini yoluna koymak ve bir çok 
yoksnlluk1an telSfi etmek için e!fndcn 
geleni yaptın. Cemilenin de böyle ha
reket etmesi 19.znndı. Halbuki o benim 
en kıymetli sermayem olan kafamın 
i5tlrahatine hücum etti. Beni yordu, 
bitirdi.,. 

Ban• s<Svlerlı:en sanki beyni zonklu
yormuş gibi iki elini ııakak'arına da
yamıştı. 

Fahire: 
- Affet. Ahmet .. Affetmesini bil

mek de büyük şeydir. Sen buna bigane 
olama:r:sm.,. 

- Fakat •.• 
(Ar1<a11 var) 

ll:tJ•fl•I 
BUGUNKC PROC.RAM 

7.SO Prorram 11.55 Fasıl 
7.33 Müzik (Pi.) 1 Q 311 f'ıberler 
7.45 Haberler 1 P,45 Konu,ma 
8.00 Müzik (Pi.) ı !1,55 Tilrküıer 
s.ıs Evin aaatl 20,15 Radyo 1Hetesi 
t:ı.30 Proıınm 20 ı 5 R•<lyo ıaıeteai 
1Z.3S Türküler 20,45 Mırı 
12.45 Haberler 2ı.00Konu1mı 
13.00 TürkOler 21,ı5 Türküler 
11.00 Provam 21.45 Orkeatra 
13.ao Orkc•tra 22.:so Haberler 
ll.45 Ziraat ralrYfmJ 22.45 Kapanıı 

İnşaatın ancak Haziran sonuna ka
dar tamamlanacağı anlaııtlmaktdır. 

Köprüler yapılmcıya kadar Avrupa 
ile münakalAtm arttırılması için İs -
tanbul - Kapıkule arasındaki kam
yonla nakliyat servisi takviye edile
cektir. 

Dr. Hüseyin Suad 
Yalçın Öldü 

Edebiyatı Cedide şalrlerln~en Dok
tor Hüseyin Sua~ Yalçtn dün vefat 
etmiştir. Yazdığ'ı şiirleri eski Serve
tifünunda ve Meşrutiyet devrinde çı
kan edcbt mecmualardan birçoğunda 
neşredilmiş ve bunlar "Lane-i-MeUl,, 
adlı bir eserde toplanmıştır. Gavei 
Zalim müsteariyle zarif hicivler de 
yazmıştı. 

Merhumun cenazesi bugün saat 
11,30 da Beşlktaşta Valdeçeşmesinde 
Doktor Yusuf Ziya Psşanın konağın
dan kaldrnlacak ve m:mazı Teşvikiye 
camlinde kılındıktan sonra FerikBy -
deki asrı mezarlrğ.. defnedilecektir, 
Çelenk gönderilmemesi rica olun
maktadrr. 

Biraderleri Hüseyin Cahit Yalçm 
ile ailesine taziyetlerimizi bildirir ve 
kederlerine iştirak ederiz. 

Sahilde Bir Ceset Bulundu 

Sarıyer sahillerinde dün bir ceset 
bulunma,tur. Cesedin hüviyeti henüz 
tesbit edilememiştir. 

Müddeiumumi Zlya Yazgan tahki
kata ba,1amııtır. 

TAN 

Mart, işi Azıttı 
Şehrimizde Dün de Fasllalarla 

Kar Yağdı, Havanın Bugün 
Düzelmesi Muhtemeldir 

Evvelki gün bsşhyan kar, şiddetli ı bunun devam etmeyip bugun hava
kııs günlerinde olduğlı gibi d(in de nm düzelmesi kuvvetli bir ihtimal 
devam etmiştir Dün şehrin manza- dahilinde olduğunu bildirmektedir. 
rasr Kanunlardaki kt~ günlerinden Evvelki gece termometre sıfırın al
farksızdı. Yine Belediye temizlik a- tmda 2 ye kadar dü~müşse de dün 
melesi yollara dökülmüş. kar temi:ı- hararet st!ırın üstünde 2 den aşağı 
liğine başlayrp, halk evlerinin kapı- inmemiştir. 
lıırmı, dükkanlarmm önünü kürekle- Havaların birdenbire karlaması ü-
yip temizlemişlerdir. ?:erine, bazı fırsat düşkilnleri vtıksek 

fiyatla yakacak satmıya kalkışmışlar-
Rasathane, bu sene büti.ın Avrupa- drr, Bunlardan Kenan adında biri 

da ve bu arada memleketimizde gö- Kumkaprda 11 kuruşa, Güleçer is
rülmemiş bir kış olduğuna nazaran minde bir kadm da Çarşambada 12 
kışın son günlerinde kar yağıştnm ve kuruşa kBmür satarken yakalanmıs 
soğukların gayr! tabii sııyılmzy::ıca~ını vP adllyeve verilmiştir. 

Yeni Edebiyat ve Fen 
Fakültelerinin lnsasma 

ı . 

Yakında Baslanacak , 
Gelecek Ders Ydına Kadar Tamamlanacak 

Yanan Zeynep Hanım konağmm 
yerinde yapılacak Unlversite Edebi -
yat ve Fen Fakülteleri blnastnm plan 
ları silratle ha:r:ırlımacaktrr. PlAnın 
detaylan tıamamlanırken, yanan bi
nanın· kalan kısımları yıkılacak ve 
buraya eklenecek arsaların da istim
lAk muameleleri bitirllecektlr, Bina, 
Fakültelerin stnd ve Ulboratuar ihti
yaçları gözönünde tutularak biltQn 
ihtiyaçları tamamer. karşıhyacak te
sisleri haiz oslcaktır. Ayni :r:amanda 
muhtemel bir yangına karşı koyacak 
malzeme ile inşa edilecektir. İnşaata 
Mayıs başmda bc.şlarunası ve bütün 
yaz mevsimince dl$ kısnnlartnm ta
mamlanması mukarrerdir. İç inşaat 
kış başında da devam edecek, bina
nm gelecek tedris yılı başmda ta
mamlanmasma çahşılacakttr. 

Harp vaziyeti dolayısiyle, kalörifer 
tesisatı vesair malzeme temin edile -
mezse, bunlarm iHlvesi nonnal za
manlara bırakılacaktır. 

Yeni Üniversite binası yapılırken, 
Beyazıttaki Üniversite sitesinin bu
günkü vaziyetiyle. ileride alacağt şe
kil gözönilnde tutulacak ve sonradan 
yapılacak inşaatta sitenin gruplaşma 
planı tahakkuk ettirilecektir. 

Bu arada ırfan müesseselerinde 
mevcut ve maddi olmaktan ziyade 

manevi kıymeti haiz, u:r:un aramalar 
ve büyilk emekler neticesinde elde 
edilen eserlerin muhafazasr i:;ıl üze
rinde de durulmaktadır. 

Modem olmıyan ve yangm tehlike
sine maruz binalardakl bu gibi eser
lerin korunması için her türlü ted
birler alınacaktır. İcap ederse bina -
\arda bu eserleri muhafaza edecek 
tesisler de vücude getirilecektir, 

Yanan binada, yangınm bir elek
trik kontağmdan çtkmış olduğu mu
hakakk gibidir. Bu sebeple mevcut 
binalarda elektrik, havagazi ve ben
zeri tesisler tekrar ııözden geçirile
cek ve devamlı kontrole tabi tutula
caktır. 

Sahtekarhk Yapan 
iki Kişi Yakalandı 
On beş sene evvel Kasımpaşada bir 

cinayet işliyerek kacan ve o zamandan 
beri nerede olduğu bilinmiyen Hilseyi. 
nin babası Ali, Hüseyine ait malları 
satmayı tasarlamıştır. Bunun için 
011111an iaminde birisini bulmu11 ve ona 
Hüseyin isminde bir nüfus kağıdı çı
karmasını, bu suretle oğlunun malla
rım sattıktan sonra kendisine de bir 
mikdar para vermeyi vaadetmiştir, 
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Dünkü Lig 
Maçları 

r······- i>i«KAT: ........ , 

Havanm Fenflhğ1ndan 
Hareketti Olmadı 

Dün havanın bozuk olması ve stad
yumun camurlu bulunması yüzünden 
Fenerbahçe stadınd::ı yaınlması icap 
eden madar tehir edilmiştir. 

Seref stadvomunda yapılan maçlar· 
da da şu netkeler elde edilmistir: 

Beykoz - Sülcvmanive arasında ya
nılan maça her iki tııkım da seki:ıer 
kişi ile işHr11k etmistir Beykoz klii
bü birinci de-vrcde 4 gol ç•karmış, Sü 
leymanlye hiç bir gol cıkararnamıştır 
Reykoz ikinci devrede de üc gol çı
karmış, bu gole karsılık SUl•yrranive 
de bir gol atmış ve maç 7-1 Bcykozan ı 
'eh;ne neticelenmiştir. 

GünUn önemli maçlann~ biri o
lan Vefa • tstanbulsı>or mac:mda da 
Vefa en kuvvetli tııknnı ile. tstanbul
spor da 8 kisi ile istirak etmiştir, 

Birinci devrede Vefa iki. tstanbul
apor bir gol çıkarabilmiştir. İkinci 
devrede tstanbalspor yorulduğundan 
aleyhlerine iki gol daha kaydetmişler
dir. Bu ıuretle maç 4-1 Vefanın ıali
bivetlvle bitmiştir. 

Günün üçüncü macr olan Galatasa
ray - Taksim barşılaşmasına da Tak
sim klübü gelmediği için. Galatasaray 
hükmen galip ilSn edl1mlştir. 

l.nönü koşusu 
İstanbul Atleti.zm Afanhğrnın ter

tip ettitl yedi bin metrelik İnönü kır 
koşusu dün Şişlide birçok atletin ft
tiraki ile yapılmıştır. 

Neticede Hakkı 35 dakika 44 sani
yede birinci, Ziya ikinci ve Melih \1-
c;ünc:ü gelmişlerdir. 
Takım itibariyle de Ortaköy bi-

rinci, Haydarpaşa lkinci. Kurtuluş ü
çüncü olmuşlardır. 

Edirnede kır koşuları 

Kendi işimizi 
Başkalarma 

Yüklemiyelim 
Telefon çalıyor: 

- Fa.lan yerin senel devrlyeel 
mUnasebetiyle bir müsamere ha· 
zırlandı, bir adamınızi gönderip 
programfnı aldırın, 

Telefon çalıyor: 
- Fil-'n mağazanın vurguncu· 

luğu hakkındcı bir yazı yazmışsı
nız, Adamınızı gör.derin ıl:ııe bu 
huıuıta malOmat verellm. 

Telefon çalıyor: 
- Fllln yerdeki abd01thane pek 
klrlldlr, Adamınızı glSnderlp bak• 
tfrın, 

Ve telefon durmadan ltllyor, 
bunlardan hlçblrlıl gazeteyi, ga• 
zeteclyl ve karii a!Akadar eden 
mev:ııu defilldlr. Filin yerdeki 
mü11merenin programını bedava 1 
neırettlrmek Hdece o yerin lda- • 
recllerlnl allkadar eder, Kendi 
l1terlnl bedava rekllm ettlr""k 
demektir, Buna r•flmen o pro• 
gramı gazeteye göndermek uh· 
metine bile katlanmazlar. Ayak· 
!arına adam isterler. 

Filin maöazanın vurgunoulu· 
Ounu anlatmak tstlyen rakip ma· 
Oazanın uhlbl gazeteyi ve aas•· 
teclyl kendi ticari emellerine ilet 
etmek llter, fakat gazeteye gel· 
mek :ıııhmetlne katlanmaz, gazı• 
teclnln ayalına gelmeslnl bekler, 

HUlln, ltlerlnl baıkalı"na 
gördürmeyi, baıkalannın meaal· 
ılnl kendllerlne mal etmeyi itiyat 
edinenler, gazeteyi ve gazeteciyi 
kendi arzulannın tahakkukuna 
sevkederlerken, ga:r:eteclnln a11l 
vazlf'elerfnl dU,ünmezler. 

F'tlvlkl gazeteci halkfn hlzme• 
tini y•pmfya memurdur. Bu va• 
zlfeslnl de seve seve yapar ve 
yapmaktadır, Fakat gazetecinin 
bu 1evglsl ve bu hizmeti herke· 
sin kendisine düşer vazifeyi yap· 
masına mini dejiildlr. Kendi iti•· 
rlmlzl başkasına gCSrdUrmek .. v• 
dasından vaz geçelim, bllhaua 
kendimizden batkaaını allkadar 

Edirne. 22 (TAN) - Beşinci grup 
kır koşusu Kapıkale yolundan Atatürk 
Anıtına kadar 7000 metre mesafede 
vapıldı. Hava soğuk ve rüzgSrh idi 
Buna rağmen yarış bııstan sonuna ka
dar canh devam etmiştir, Umumi mü
fettiş vekili Sabri Öney askeri ve 
mülki erkan ve binlerce halk yanşları 
takip etmiştir. 

Edirneden Hüseyin Albayraktar 24 
dakika 52 saniyede bidnci, İzmitten 
Tbrahiuı ikinci. Zonıuldaktan Musta
fa üçüncü gelmiştir. Takım tasn:ı; 
itibariyle Zonıtuldak birinci, Edirne 
ikincidir. Derece alanlara umumi mii
fettis vekili mıdaly'llar vermiştir 

1 
etmlyen itler için, baıkalannı 

yormıyalım, 

•••••• • ••• 

=== 
Banu kabul eden Osman ile Ali sah

te nüfus kifıdı çıkarırken yakalan
mıştır, 

Osman ve Ali yalan beyanatta bu
lunmak ve sahtekarlık etmek suçu i
le yakalanmışlardır. 

Bomba Suçluların~n 
Muhakemesine 1 

Nisanda Baılanıyor 
Ankara, 21 (ATN) - Atatürk bul• 

varmda batlıyan bomba hadisesine ait 
tahkikat sona ermiş ve evrak Anka• 
ra ağır ceza mahkemesine verilmiş• 
tir. Suçlularm muhakemesine Nisa .. 
nm birine! Çarşambı:. günü açık ola• 
rak başlanacaktır. 

IGl:C' G,L,M
0

H•BERLER1 

Yichy'nin Yeni j Trablus. Hayfa 
Teminatı Demiryolu 

SA.RK CEPHESi --
l:lij" B;:ıştarafı 1 incide 

Sovget resmi tebliği 
Moskova 22 (A.A.) - :::,Ovyet 

tebliği: K.ıtalarımız cepheııın 
muhtelif kesimlerinde 21 martta 
taarruz muharebeleri yapmışlar 
ve bir takım meskun mahalli ış
gal etmişlerdir. 20 Marıta 35 düş. 
man tayyaresi düşürülmüştür. 
Biz 5 tayyare kaybettik. 21 mart
ta Moskova civannda 2 Alınan 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Malta Aijır Hücum· 
lara Hedef Oldu 

K1if' Bıtı;tarafı l incide 

Şimdi Harp Bir 
Sanayi Harbi 
Halini Ahyor 

giliz kuvvetleri püskürtülmüştür. tJjj tlaştaratı ı ınclde 
Bütün gün Alman Stuka tayyare- geniş ölçüde devam edilmekte -

terinden mürekk.ep bil.yük. teşkill~r 
1 
dir. Bugün Almanyada 500 bini 

Malta ad_11ıdnd~kı asker•. tesıslere .~u- İtalyan, diğerleri Fransız, Beiçi. 
cum etmışlerdır. Hava lımanı tesıs e- kalı Holandalı Norveçli ve Slo
rin~ _tam isabeti.er olT?u~tur .. Y~rde 6 vak' olmak üz~re iki buçuk mil. 

PASifiK HARBi 
t:tfr Ba~tarsfı 1 incide 

Havai, Japonlara karşı müsbet ha
reket üssü vazifesini müdriktir. Ja -
pan iaııe yollarroa karşı cenahtan hü
cumlar, bundan böyle Pasifikte müt
tefik stratejisinin esa~ını teşkil ede
bilir. Cenup Batı Pasifik müttefik fi
loı<u eski komutanı Amir:ıl Hart, Bir
leşik devletlere dönüşünde bunu ima 
etmiştir. Havai, bu gibi harekat için 
elzem üs olarak ele alınmalıdır. 

"Kat'i Deniz Üstün• 
lüğünü Kurmallyız .. 

k1fr Baştarab 1 incide 

Y enitip destroyerler 
Londra 22 (A.A.) - Amirallik 

dairesinin bugün teyit ettiğine 
göre, İngilterede iki yeni destro
yer sınıfı inşa halindedir. Bun • 
lar, "Q,, ve "U,, sınıfı gemiler. 
dir. Hic;bir Fransız Harp 

Gemisi Bulunduğu 
Yerden Ayrılmıyacak 
V:aJinıton, 22 (A.A.) - Madagııs

karr ve Fransız filosunu arzu ile mih
vere teslim etmiyeceği hakkında Vi
chy tarafından verilen teminat üze
rine Fransız şimal Afrikası toprakla
rma yiyecek maddeleriyle başlı:a mad 
delerin iletilmesine tekrar bıışlanma
sı için bir anlaşma yapUmıştır. 

İletmelere, Rommel ordusuna mal
zeme verilmesi ve Tunustakl Fransız 
gemilerinin Rommele tank ve kam -
yon gönderilmesi için kullanılması ü
zerine son verilmfsti. 

Ayni zamanda resmt kaynaktan ağ
renild.iğine göre, Mareşal Petaln, hiç 
bir !'ransız harp gemisinin ılmdl bu
lundu~ limandan aynlmıyacalt hak
kında Büyük Elçi Leahy'ye teminat 
vermiştir, Bu teminat bilhassa Jean 
D'ark gemisi hakkmdadrr. 

Fra118lz adaları hakkında 
Vaeington, 22 ( A.A.) - SalAhlyetJi 

mahfillerden öitrenlld!ğlne göre, A
merikan hüki\metl garp nısıf ktıre
sinde Fransız htı.klmlyeti altında bu
lunan Martinik, Sen Plyer ve Mike
lon adalariyle diğer adaların llman
Jarma ve hava meydanlarına mihver 
devletlerine alt hiçbir gemi ve tayya
renin kabul edllmlyeceğine dair kati 
teminat atmıştır. 

Aynca burada tet'nfn edildltlne ~ 
re, pek yakmda Amerika Blrleşik 
devletleriyie Vichy arasında oldukça 
karı51k bir mahiyet alan münasebet
lerin aydmlat11masma çalqdacaktır. 

Polonya Başvekili General 
Sikroski Amerikada 

Montreal, 22 (A.A.) - Polonya 
basvekili General Sikorski dtin gece 
Montreal'e gelmiştir. Mumaileyh Va
şington'a gidecek ve orada M. Ma
ckenzie Kinı ile ıöriiıecektir. 

inşaat 
Hızla 

Faaliyeti 
ilerliyor 

Benıt, 22 (A.A.) - Hayfa - Trab
lus Şam demiryolunun inşası süratle 
ilerlemektedir, İnşaatn A vustralyah 
mühendisler nezaret etmektedir. Şim 
di 25 kilometrelik bi;:- hat yapılıyor. 

Bu yol Orta Şarktaki müttefik ordu
larinm iaşe ve ikmal i~lerini çok ko
laytıracakttr. 

Harpten sonra bu demiryolu Ca
lais - İstanbul - Kahire arasmdakl 
uzun yolun temadisin: teşkil edecek
tir. Demiryolunun bu istikamette ta 
K9p'a kadaP uzııtılmasf muhtemeldir. 

Su 250 kilometrelik kısım şimal 
Fillstindeki Hayfah Lübnanın şima
linde Toros ekspresinlrı son istasyonu 
olan Trablwı Şama birleştirmektedir. 

Almanva da Rumen· 
lere Hak Veriyor 

t:i!r Bastarafı 1 incide 

muhabiri Romanya - Macar buhranı 
dolayıslyle Macar ordusunun hudutta 
bazı ihtiyat tedbirleri aldığını ve bil
hassa ihtar mııkamına olarak takviye 
}::ıtalan rönerdllini Ulve etmektedir. 

İki memleket ara1ındaki buhranın 
bu yolda aaldırı,çı bir şekil almasın
dan doğan hayal sukutu glzlenmemek
le beraber bu ihtilafın İtalya ve Al
manyanrn derhal ise karışarak uzlaş
tıncı bir tesviye tar:r:ı teklifinde bu
lunacakları illve edilmektedir, Ayni 
mahflllerde Transllvanya me1elesinin 
yen! bir hakem kararı yoliyle tama
miyle kat'i bir hal tar:r:ına başlanması 
ihtimal dahilinde olduta da söylen
mektedir. Şimdiye kadar Bolşeviklere 
kar,ı yapılan harbe en büyük fedakSr
lıklarla iştirak etmiş olan Romanya bu 
suretle kendi hissesini alacak ve Ma
car toprağında yasıyan Rumen azlık
larrnm hlmayC'Si de Almanya ve İ
talya tarafmdan temin edilecektir. 

Biikreı gazetelerinde 

L. Beaverbrook Yola Çıktı 
Lt.ıbon, 22 (A:A.) - Lor4 Beaver

lwook, Londradan tayyare ile gel
mıştir. Clipper tayyareaiyle derhal 
n· rleşik Amerikaya hareket edecektir. 

Bükreş, 22 (A. A.) - Bütün Ru
men ga:r:etcleri, Başvekil Muavini Mi
hai Antonescu'nun nutkuna geniş ıü
tuntar tahsis etmekte, memleketin bu 
demeci nud bir oy blrlljiyle kal'll
lam~ oldulunu belirtmekte ve ya
hancı basmm mütalfıalarını neşreyle
mektedir 

İngıliz tayyaresı tahrıp edılmış ve . . . . . 
başka dört tayyare hava çarpışmala- yon ışçı vardır. E~ırlerın de bı_r 

. Alman resmi tebliği 
Berlin 22 (A.A.) Alınan 

başku.mandanlığınm tebliği: Kerç 
yarım adasında düşmanın yeni -
den yaptığı hücumlar püskür • 
tülmüştür. Doğu cephesinin baş
ka bir çok kesimlerinde her iki 
taraf savaş faaliyetinde bulun -
muştur. Alman kıtlarınm teşeb
büs ettikleri hücum hareketleri 
muvaffakıyete ulaşmıştır. Lenin
grattaki askeri önemli tesisler 
Alman tipçusunun sürekli ateşi
tesiri görülmüştür. Alman hava 
kuvvetleri Kerçteki Alınan te. 
sislerini bombalamışlar, bilhassa 
Donetz kesiminde, doğu cephesi
nin merkez kesinıinde ve Ilınen 
gölünün cenubunda savaş ve avcı 
tayyarelerinden mürekkep büyi.ık 
teşekküllerin işbirliğiyle kara 
kuvvetlerine tesirli surette yar
dım etmişlerdir. Demiryollarına 
isabetler olmuştur. Dün düşman 
doğu cephesinde 51 tayyare kay. 
betmiştir. 

Muharebe f iddetleniyor 
Moskova, 22 (A, A.) - Muharepe 

şiddetlenmektedir. Almanlar, Kızı~r
du birliklerinin ileri hareketini önli
yemiyorlar. Perşembe günil cephenin 
bir kesiminde düşmanın bir lstlhkA
mı şiddeUi bir muharebden sonra zap 
tedilmiştir. Almanlar istlhkArnı geri 
almak için 12 defa mukabil taarruza 
geçmişlerse de, gayretleri boşa çrk
mıştrr. Başka kesimlerde de muhare
beler çok şiddetlidir. Almanlar müs
tacel durumları önlemek için durma
dan bir kesimden ötekine koşmakta
drrlar, 

20 günde 678 RWJ tayyaresi 
tahrip edlldi 

Berlln, 22 (A.A.) - 1 Marttan 25 
Marta kadar düşUrillel' veya tahrip 
edilen Sovyet tayyarelerinin sayısı 
678 e çtkmııtır. 

M rl. RuMted iyileşti 
Berlln, 22 (A.A.) - M, Hltler, iyi

lestiktPn sonra miihlm vazif~ine ve-

rt esn:ı~mda dli<iüriilmtıştilr. kısmı tarlalara, bır kıs~ı fabrı-
ltalya.nlar ı denizaltı kalara sevkedilm~ş ".'e~a yol in. 

şasına memur edılmıştır . ., 
· gemisini batırdılar * * * 

Roma, 22 (A. A.) - Tebliğ: Batı 5enelerdenberi büyük mah-
Akdenizde tayyarelerimiz keşif uçu,- ru.miyetlere katlanan Al. 
larlyle yerleri tesbit edilen ufıık to- man milletini bu azami fedakar
naJda iki İngiliz birliğine hücum et- lığa davet etmenin manası ŞU
mişlerdlr. Bunlardan biri hııvaya uı;- dur: 
mu:ı, ötekine a~ır hasar verdirilmiş - Amerika harbe girdikten :;on
tir. Denizaltı karştkoyma vasıtaları- ra harp bir sanayi harbi halini 
mrz Akdenizde 4 İngiliz denizaltı ge- almıştır. Amerika Mister Roose. 
ml~i rl'lha b::ıtırmıslardrr, velt'in ilan ettiği programı tahak 

Maltaya hava akınları kuk ettirmeğe karar vermiştir. 
Malta, 22 (A. A.) - Almanlar, Bütün Amerikan sanayii sefer. 

Maltaya karısı şiddetll hava hücum- ber hale getirilmiştir. Amerikada 
larma devam etmektMirler. Fakat 40 milyon işçi geceli gündüzlü 
son 24 saat içinde 13 tayyare kay- harp sanayiinde çalışmaktadır. 
betmişlerdir. Seri imalatında Amerikaya kar-

CUmartesi günü 3 hava hücumu şı duracak memleket yoktur. Bu 
yaorlm11trr. Bir hyy;re. meydıınmı sene 60 bin, gelecek sene 100 bin 
hedef alan ilk hücuma, pıke bombar- ta are ya acak olan Amerika, 
dımanı yapan ve dalgalar halinde h11- YY. dp d"" h ta 

· J 88 t 1 1 yem sene e unyanın er ra-
reket eden unker - ayyare er ı f d h .. ı·· 1 .. v •• •• t · 
iştirak eylemi~ir. Bu hücum, Almanı ın .a ava us un ugunu emın e
hıwa kuvvetlerinin İlkkAnunda Si- debılecektır. 
cilyaya dönmes:ndenberi yaptıjtı P.n Amerikanın bu dev hazırlığı 
mühim hücumu teşkil etmiştir. Öğle- Almanyayı şimdiden düşündür -
den sonra yapılan ikinci hllcum neti- meğc başlamıştır. Almanya, hazır 
cesinde bazı öle:'ler ve yaralananl.~r lığının büyük bir kısmını bu yaz 
olmuştur. Faka. hOcumların bUyuk Şark cephesinde sarfetmeğe mec
mlkyasta yapılmış olmasına ratmen, burdur. İngiltere Avrupaya asker 
asker! hasar azdır çıkarmasa bile, Almanya Sovyet 

Rusyayı yenebilmek için en az 
geçen dokuz aydaki kayıbına ya· 
kın zayiat vermeğe ve yıpranma. 
ğa mahkiımdur. Sonbahara ka
dar Sovyet Rusya ortadan çıka. 
nlsa bile, Almanya gelecek kışa 
yorgun ve perişan bir halde gire 
cektir. O vakit İngiltere ve A
merika mutlak surette hava üs
tünlüğünü teminetmiş buluna · 
caklardır. İngiltereyi üs olarak 
kullanacak olan yüz binlerce tay 
yare,.artık Manşta Alman donan. 
masının, Garbi Avrupada Alman 
tayyarelerinin faaliyetine imkan 
bırakmıyacaktır. İşte o vakit 
harp Almanya için korkunç ve 
tehlikeli bir safhaya girmi~ ola
caktır. 

niden baııbyan Mareşal Von Run
dstedt'e, ordu şef muavini General 
Schmund vasıtaslyle humst bir mek
tup göndermlJtir. M. Hitler, bu mek
tubunda, ıamimt bir di1le, Mareıalln 
sulh ve harp :r:amanlıırındakl btıyQk 
başarılarını belirtmekte-dlr. 

Sibiryadaki tümenler 
Moskova, 22 (A.A.) - Siberya as

kert konseyi ilyelerinden Tugay Ko
miseri Kusmin, Krasnaya Zvezda ga
zetesinde çıkan bir yazısında diyor 
ki: "Siberya, Şark cephesinde iyi ta
lim görmüş, yirmi tümenden çok faz
la asker vermiye ha:r:rrdır. Bu kıta
lar, muhtelif biçim arazide ve cep
hedeki şartlara çok be-nziyen ıartlar 
alttnda hazırlanmıştır Bu birliklerin 
Generı. sava§larda şöhret kazanmış 
subaylardır. Batıya doğnı uzun bir 
seyahate çıkmak emri, herkes tara
fr-.rt rı n q;ıhrr!'J"?hl(h hPklenmektedir ... 

Bugünden Almanyayı korku • 
tan manzara budur. Almanyayı 
eenis ölcüde iktisadi ve sınai sE>-

Bir Japon amiraline göre 
Tokyo, 22 (A.A.) - "D. N.B,,, E

mekli Amiral Ryozo Nakamura, Tal
hio mecmuasında İn~Jte-re ile Ame -
rikanm Japonyaya karşı bir mu abil 
taarruza geçemlyecek durumda ol
duklarını delillerle göstermektedir. 
J11ponyan1n en tantnmı~ deniz strate
ji mütehassıslarından olan Nakamu
ra diyor ki: 

"Amerika, 1943 senesine kadar bl
tirilecdl hesaplanan sllAhlanma plA
nmı tahakkuk ettiremlyecektlr. Müt
tefiklerin bir mukablı taarruz yap -
ma1an pek az muhtemel bulunduğı.ı
nu tahmin ettiren diler bir Amil de, 
Atlantik yollarnıı dil$man için gitgide 
daha zor müdafaa edilir bir hale ge
tiren Alman deni:r:altılarmm artan fa
::ıliyPtldir. Japon lnıvvetlPri her tUrlii 
İngiliz - Ameı:ikan yardım nt daha 
tohum halinde iken boğacaklardır. 
Bazı kimı;eler buzlar <:fü:iildükten 
sonra. Amerikanm denizaltılarla ve 
Alaskanm şimal yolundan geçerek. 
tayyarelerle baskmlar yaparağ1m en
dişe ile tahmin ediyorlar. Halbuki 
bu endişeye mahal yoktur ÇUnkU 
Dutııh - Harbour batısında ne dıml-
7.altılar leln, ne de tayyareler için 
mOnaslp ııtratE'jlk Us yoktur. Ve ofln
kü Japon topraklartna kadar olan 
mesafe çok bilyüktür,,. 

Nakamura, şu noktayı ilAve ediyor: 
"Bundan başka Japonyanm hazır

lık durumu sudan ve havadan ronha
fazalı bir durumdur,,, 

n/GER R ABERLER: 

Britanova'nın denizcilik yaza. 
n diyor ki: 

"Bu yeni gemiler hakkında sarfls 
malümat vermek kabil değildir, Bu 
smttınrdan her birinden kaç birlllill 
inşasının bitirilmek üzere bulundu• 
ğunu sl:iylcmck de mümkün delildir. 
Bununla beraber. şu cihet belirtile
bilir ki, bu gemilerin eerek inpsm• 
da, gerek silAhlıırmda birçok yenilik• 
ler ve iyilikler vardır. Bu gemiler, 
deniz harekab cephesini ve aemi ita• 
filelerinin faaliyet alanını genifleştir• 
mek maksadiyle yapılmış yeni sllAh• 
lar olarak esaslt bir rol oynıyacalt• 
lardrr,., 

Amerika sahlllerinde bir 
denizaltı batırıldı 

Nevyork, 22 (A.A.) ...- Ordu ma• 
kamları, bir düşman denizaltı ıesnt"' 
sinin Birleşik Amerika dotu l8hill 
açığında bir Amerikan bomba tana"' 
resi tarafından tahrip edildiğini ha• 
her vermektedirler. Deniz petrolle v• 
enkaz ile örtlilmüştilr Denizaltı Ke" 
misinden kimsenin kurtulmamış ol
mast muhtemeldir Bomba tayyaresi 
4 denizaltı bombası atmıstır. 

* Vaşington, 22 (A.A.) - Atlantlkte 
bUyük bir Amerika~ ticaret geml.t 
torpillenmiştir. Büyük tonajda başk• 
bir gemi daha torplllendlği haber ve
riliyor. 

~--~--.ı.-~----

Son MDBs Hadisesi 
l:J'f' Baştarafı 1 incide 

Anadolu aJaMJnın notu: • 
lnglltere BUyDk Elçlıl 81r Hugh• 

Vaşington, 22 (A, A.) - Harbiye Knate~bull Hug-en. dOn Harlol)'9 
Nezaretinin sldrğı bir habere göre Veklletlne gelerek b~ telgrafta bahl9 
Filipinlcrdeki Japon komutanı Ame- mevauu olan tebllgat. yapmlftar, 
rlkan ve Fillp!I") kuvvetlerinin en 'J;teç * 
bugilnkil Pazar günü öğle vaktine Londra, 22 (A,A.) - Bundan e.,.. 
kadar teslim alır.alarmı lstE"ITllştlr. velki telgrafta bahsedilen MllAs boın .. 

Harbiye Nezareti, cevaptan mils- bardımanı mümısebetıyle Rodos ada .. 
tağni olması itibariyle bu isteğe hiq- şma karşı İngiliz hava ve deniz ku"V"' 
bir cevan verilmediitini ilftve etmiştir vet1er itarafmdan el birliği !le yapıl"' 

1 

mrş olan taarruzurı da H/15 Mart 
ıteceı;ine tesadüf etti~ıni hatırlatmak" 

ferberliğe sevkeden sebep de bu. ta favd varctrr Bunun ertesi Car 
dur. Almanya da anlamıştır ki 1 şamba <>tlnO A.nkaradan eelfllen bit 
harp şimdi bir sanayi harbi ha· telgr11ft11 'A:i!Asta 2 kişinin &ldUğQ .,. 
line gelmıştir. Bundan sonra har - ı k•ırl•·".ı yaralandı' ve bazı maddi 
bi fabrikalar kazanacaktır. I ~~, 'lrı husule ee!di~ hilrlirilmlştit• 

.. 
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BUGüN 
O. la Şarkta Geni§ 
ltarp Hcmrhldan 

Yazan: M. ANTEN 
~ larb ait ırelen haberler, 

Lont Hallfu'm ıeçenlenle Yel'

- 'lliitakia ,.kmcla orta prlan mll-
1- !Aaebtlere sahne olacaiı hakkın
~ eıleılııi te,tıt eden mahiyette 
1~: 

lfnmlt Afribdaıd mihver kavveth
rlıfb m;nmııt kamanclanlıtım ta7in ~ 
-. Gmeral RommeJ llOD haftalar l
~1'tbft tabi:re kunoetlerl alDUI
~ 'llm. mletleci Ba11canlarda '" 
.._ 11bQ:lı ında banrbldarmı tamam
ltr 7 raıtıtlar. Yaıuuılstanda. Girltte, 
te ~ adada deols "R han kuvvet
lertad;-~1iyetleri artmalctacbr. Mal
ta ~ karp han taamızlan bi
ta.. fidcletf71e cleftlll etmektedir. 8. 
crtpp. ile orta p.rktalr:i JnırRls b
..._.,_~ aratımda m8hf ~ 
ler ft&•••wktedlr. lnciıtz deniz •e ba-
1'\ bwoe&rl Akdeniscle millNr mll.. 
~ cemDedncı. han " cleak tlsferi.. 
ile brp mrrradamn tlddedend!rmlt-
1-.. İngfnzler Mnmda. Jl'Ui8tin, Sa
rtJe "ft: !nktalct bra ... hna fmnıeıt-
1-tnl Jlbı;ıc1ıılewth misterdlr. Bitttln bu 
1-berıeır, ona ..mrta bbtlk mik1&ata 
bit mDwer taarraza olacatnu ve ln
llllztena bmıa 6nlemek için tertibat 
llddıfaım ıra.teren emareJerctir. 

kana.tlmtse s&'e bu ırenlş mı"kyas
'-lıt ınn..... taarrun. bundan eYft'l
~ clbA sadece karadan Mısıra kar· 
• deiB. beft:i bilhaaaa denizden ve 
~ Shene, Kıbnsa, Malta,a. 
Cebentank"a. İngiliz donanmasına kar 
" ~ ve mihverciler Akc!e
lllafn ftd kapana hllrim olarak lnslliz 
"-anwım ba denizde hapıetmi,e 
hbat baNdan kovmıya, Sariye ft 

ll'tllatbııe asker çıkarnuya tetebbüa e
~ Mibverciler bu suretle 
tra sıetroİıeıini ellerine ıreçirmeyi, 
Baara lılSrfesine hllctm olarak miltte
ffklertn 809,et Ru..,ays yardmılanna 
l!ıari om_.. Kafkasyayı çenaptan 
tehdit etme,,ı '" Sovyet Rusyayı ,.ıı: 
t .. rruandıa btr kısbc lclne ÜDQI 

dttlıımektec!i+ler. Mibftrin bo lra4ar 
leıaJt bir taarrmda mavaff~ tl
llllt edebi1meai için cok bBylk mfk. 
darda ı.ft ku.vvetlerhıe da.,.mıııt ol
--_ 1mnc!lın 1>qka Fransanm ve ts
JltııJ'811111 nrdmum temin etmiı olma. 

TAN 

Çan ~ Şek eelalaı..._ bir ll'llP 7mi bir taanma bulrlaa mak ilseıe istirahat ederlerken 

Mrl. Çan Kay Şek'in 
3,000,000 Askerle 

Maltayı işgale mi H;!~J~~t 
L H 1 

1 l tu olmalonnd,. I><. H-
a•ır anıyor .... J ::~:r~e~!':tit;::!~~ö~.; A ailesinde ıiirlerlyle mühim bir me.k' 

tutmuttu. Kendiainl yarttaeları bit 

Şimdiye kadar 500 defa tecavüze uğrayan Maltanın mih
vercilere geçmesi Akdeniz kontrolünün ele alınması de
mektir. Fakat Maltanın zaptı Girit kadar kolay olamıyacak 

H•rp -.ıac!ılı y . ırtlis ikmal u1c11ya 
cündenberi ~ azan ' tının tehdit altına 

-,tizlen:e baTa ta- ı 'llınması m!bvere 
arranna ufnyan Emrullah Nutka Ultay 1 Mısrrm fsıralini te 
Malta adamım _ mtn edecelı Mm-
son 3 ay sarfın~ nn tspl edilmesi 

doktordan ziyade bir 1&lr olarak ta· 
mr. 

fltanbalda MoJlaırüranf mahallesin· 
de dolan Htiseyin Suadm memart)let 
dolayıslyle yurdun uzak p.lma ,_. 
!erinde bulunması onun sara. ve c!tl· 
rinllıleri fherinde bil,nk blr tesir 
71pmı•tı. Bu itibarla yazdıtı ettrlerck 
memleket havasım rikkatle anlata 
clantel ırlbf ince bir haHHİyet nrch. 
Hti1e~ Suadı biraıı: Cenap Saba

bettin'e plda•tıranlar vardır. BeDd 
meslekleri onlann beşerin ntırabl 
!berine beraber efilmeleriai icap et• 
tirdit! için aralannda bir mtınasebet 
balunabilfr. Fakat elirlerfncle birik 
fark nrclD'. Meae'I Cenabm -Vua. 
zat -1- leyl!ye., deki: 

1U1 &nrii bombalamnakla seçti; bet" İngiltere doaanmaanın Akdenisde ba· 
yirm! dört saatte HPri 8 saat taarruz rmamamaaım ve Aldenisln tamam-.n 
ve tecavüze hedef olan bu ada için mihver hlkimiyeti altına ıreçmes\11i 
ba kadar ü,Uk tehilke1ere ırirmenin, safhyacalrtır. itte AlmanJana Trab
yülerce tayyare ve binlerce bomba 'uıırarbe kadar asker yollayıp kuonet
harcamanın eüpheııiıı: mihver bakımın- lerinl clahtmuı, ltalyanlann kınlan 
dan mtihim sebepleri vardır. Çünkü prestfJlerfaJ iade etınek ıribl baait bir 'h -ltlarıltı itte 1ı1r ,.,,.. 
harp bathadıiı nmandanberf Malta 1ebebe delil, Akclenlsi eline ıreefnnek Tan perınaltlarnı temhb-le 
adası takriben beş ylz defadan fazla suretl7le ablokayı )'8ftll&k. Afrika ye All•ror ba ı.uu laa.,..._ 
tecavüze utramıetır. Malta ada11 il- yakın eark membalanndan fa7dalae- BubUaaDai Ra...,ln saaas 
zerinde dütilrillen tayyareler, elmdiye rnak, ı. •retle harbi uaa ,,.nar i. 
adar bir tetalatilı elime ıreçmemle dame eclebilmek Ye llattl ta......- b- v .. ....,. ..... ellerta klam il 

olmüta beraber, hq yüzden qa~ de- zanmak ~ tabi '* Mtlee- 11ısrab4• •ld ırr'ftlrle!'t hatrrtata-
fiJdir. Hele eon aylar ıı:ufmda bu ta- sidir. eü Mr dlrtltkle canJandTrrJor. 
amızlar o kadar arttınlmıetır ki, a- * * * Meerttlyetln t11mndaa 90llra HIM-
dada lnunlarm ntamHı ve bann- I "8 Saad"m .-haiyetinde bir ctel!sllda 
mau imklnau b11' bale ırlrmlt ve bu Ik balatta mltldil " ..U '* Da- olda Ba hlınas .. fr ince bl1' mlnll-
yflzden mihver bava o-netleri ırlltı- . tlmaJ ıribi siSrlaeD lııa .uatejft cı. tath bir heecll• oldu Salih Cfm. 
de bet on tanare bite feda etmeyi ıa- diletince, A.hnan ~ert lcac!retlnln ba- coz'aft haftalık misı-ht "Kalem.. ıran
" alaullar&r. Be taanulan bakılır- earamıyacatı bir " dctllclir. Ancak teshu'e -Obe -t- Zlllm". ''T>ahhlk-S· 
1a mihverin bu ada71 behmebal iepl bucii? ~ık Ç~ ~ tadtl~ ~ ftlcit rrııızlGm.. hmalarfyle minhf yanlUI 
etmeyi düetindiittl •e battl buna ya- ıreçmıştır. unau .. m IUUIS~m drtl 
kmda ..... ı--~ tahmin oluiımakta• muazzam Sovyet ordusunu ortadan e .... ..:.Lo. _ 9 . • c! ta 
~-· k ldı k ib. ij--" bl ._.._,or .n seyın ona "'8 D Snel' 

dır. a rma ır 1 ........ r taam ftl'• bl lrdl M J ketin h L.ll.-1..1 
dır ki Afrilra için lilnmla bi7ük lalw- r '8 · em ~ er .. .._ ... ... * * vet 1eferiyeyi ayırmasına tnıkln .,ok- ta~. Her ..ue toıwatı bnnmslt 

Şu halde bu derece b6,.ıık fecSa- tar. lni"'1 Lib.,. eöUlade barı.et• ft"1lnll•n tlll.,.nm'A ka"'1 d&emanla-
La..1.L•-- ..... -. alan -''--e-'- mek '" bii,nk ordular barmdırmak i- nn a1dın11an OTT'llTI hana• rahancla 

G
!lıd!no 1r- "' ...-uıua:n .- ıuauY ıruıı c1i S ba fntmalar lırftt9a~. , 

,,,_ - ltay - Şek,. ..uncner için ebemmf-,etstıı: bir adet Malta edasmı itııal edip edemiyece- dit mevsim seçmek ilzere r. on - Seller sibl Tilrk kanma mal oı. 
telırah tik alaanclan kon olmakla beraber lbmal edilecek bir llai •e bo adayı ıııral etmekle Akde- bar •e hattl be ayl~ ırelmeden mlb- Girit haklancla yazdılı "Açmı.,.-

Yaptığı Gerilla 
renlcll ilke .......... l9tlDe bırak• kavvet delildir. Baaaıı Gisaimo'muı ım biklm!yetini ellae alıp alamı-- ftl'in A.fribp birik ordular ıh· L.... ._ .a.. ,_ ...._ . ...._ .... _ L-baJ .. cn1..,....... auııı mannme o n1118111 

~~-~iims::aa ~-"~ =-~ muini bile dinlemedikleri oldu Bir caflm tetkik etmek aalı:erl bakmuba -~e11 uw.,~nmf7ec~,.,f - etme- kadar bll .tdicle yanlar. ıiirlerin tala 
.. .._. ,__ ·- bre General Yeb Tine Tclumc Kiqe fa.,dab ol.calmr. Malta adası. Akde- mis icap edi,,or. eseri eldafarıa tGphe yoktur: 
pnara anlacb. cloina yiiriidil •e milli lcuvvetlcrle ni&in takriben tam ortaımcla iy:i tala- Fakat Almanlar İtalJUı donamnl!P• 

Vqjnstoıula Ro11...- ft Char-'i komtinfatJer arasında 9 ırta stiıe irim edilmlı ~• •--ıt.:-lerce mldafaa- D111 sevk ve idaresini ellerine alacak- OlftAI '" ,..-.. ı, ...- Wr ..... ._ &115U"1 lonıaw ne lrltlnhı ~ini wr-•• 
dıU1, Çans • ltQ • lek'i uall 1&rlıı' 1alr harp Vllbbaldu. ana ~ 'NriJmlt, Wr c1en1z " 1anna ve Fransız donanmaauua ela 1'lce 1ılctre eocnlrlar, nlc• 1ılclre ana 
mlttefik ~ ba1kum•mian1 Komiiniıtler mat14p oldular. Yeb b..a tin6d&r. Mihver an-etlerinin kendilerin• tealim edilec:eilae bDi .. 10A11ı1a ını .. kurda -

01
• ırhml.-r 

t&7in edi,,orlardı. Tlnır esir edildi •e lcartuna dizildi. Afrikaya 711ptıfı denb aa1rll711trnı bal· balunuyorluaa; İnsflWı'enln Akdeaia Mnralanm binlerce halk dlUne *"' 
Bu nup ve tayfa meselesi kan ko- Çinli Generaller ırenç adamlardır. talı7an lnsilis laafif deniz kuvvetleri fllosiyle bir carPIPll&7J ıra .. almala- etDdtt1. 

ca içbı bir btl70 ıı:afer demekti,, Bla 7&şlıa olan Canır - Kay • Sek ve bilbu1a deniAltılan borada U.- n için Malta adaaam l1ıraltnl tamam- Jf. Jf. 
Anslo - laboalar ille defa olaralr S3 l'&tmcladır. lenmektecltr. JlaJta Qllt amanda Ak 1.,.acaklamu Te ba saretle lnstUs Delrtor H8917in Suac!"la tıffrlerhHllll 
bir As.,.ıımn kumaclaaı altmda bDô. Btitün ba senç ıclamlar ukerlikk denlsi batıdaa doPya kateden cleıals donanmaıııun hlkimlJ'etine bir darbe baelra Cenapla birlikte .,..drldan ,.. 
1mmu.,. ruı ofa)'Orlardı. Bir ur., tabaD nobanlılmı tecrllbe ile ikmal yolunan bir merhalesidir. Eler ~alta varmak lstiyeceJderbd tahmin etmek bet ıda.- etttk'erl ırilsel pty.a1et1 ela 
cUinJ'aDJD • ırkçı ba7Ulanu emir «mfllerdlr. Dört senedir dnam e- ı.aJ ediline .-el& 110.ftrin Afrılra· dotru olur. Bu takdtrde Malta acluı- •ardır. Ba eseT"ler eekl Dartllbedaylc11 
••ec:ektl. ._ barpto kca4i kendilerine 7eti1- 711 :ra,.cail cleıüs Qkliyatı taarruzdan naı ba balamda ela oalu' itin 1lbllr OJ'ftll"""' " btl..Uk ralbet bnnnnt-

Ba telsraf, 1rklann mlr'l'lbatlllda tiler. masun kalacak, tamamen detil1e bile ellemmi:re~ vardır. Almanlana ba tt llfthana Madmuel B ı ._ 
dmn blr lnldllp ;rapauıtı. •Kii~fl1c 'lcanle•. ~eng • . fıeng ol~ ...ı:retH bk bale. ırlrecelctjr, nr~t~e b~r Akdenis ~- mııhare- ~lenmesfnc!en adapte ettili ~"::... 
Çanı - Kay_ Sek bunun ne:re mal ~ ~. "S' ıs · Sanıyen orta Akdenis mihver bav• besinı göze almak içın iimitlenmekte Gl1Jlerl" Dariltbeda •• ~ lın.-

olaca4ını bili1or4'ı. BlrmaD7ada tn. kuvvetlerinin kontrolti altına alınacak.. haklan olap olmadtklannın tetkikini 1anu lerinden yı~nld~ G ~ b9 
sllblerl bnetl•cliraaels fcla 500.000 çeıs _ it~ _ lelr"t• 90lll'8 Çin tD'. Ba wetle " Mtke itlberiJ'le Af.. dlter bir makaleye buakıJOl W. ~n piyese ~ serek MG e:ıdf · ~tl'nln Pr d T uker_ Ba o lraclar pabab delilcll. ordannım en ehemmi:retli a- ribdalri milnrer kuvvetlerini daha ko- ki mesele Jktılwm kolay l>ir il ol- Dek anwaffakıyetl r 0 - -n.r. 

ope<Jal"I a aarruzu Kendi tehirleri olan TlnUls. Kine dmm Sene Senc'tir ~ylıkla ve istenildlti kadar ~il tak- madıktan batka. hattl 1&rk cephesln: deYam edelim .. 8~ i e adapte lllr 
-:=,et~ ~n.:~~cı::": in 1Ma ktiı;ü ıtüd7oswıda lılantalla Japonlara ı.,... Yans TWyl mtl- •ı:ra etmek ~ olacalı ırıbi ana deki. ~rebel• lcada.t ...,ml7.Uı eser cknllemezdi P :res 

.... o iL 

..._. •- lranu o Aqablara mallma olan .. Maıep1 Ç Jtaı Şek ..,_ edea ba adam, ..._ uker hem vatandan .Cebeluttanlı 70llyle Mısıra ve adetidir. Tllrlr irfanı Htıse-,fn SaacPm .._ 
~ ela bir pro,...nda tMrrm 1- ldt safer " .-.rm De il-* oWa,. an ele tairdlr. Aqamlan mehtaba Dl"fl taH tncllis ~etlerlnhl D9ldl beDııi Netice itibariyle diJeCe~ 1ııl. b&- ,.1-c1eo dolayı ailesi bclar tael1I w 
le deMeldem!Jlll ~ı.ı 1duedil- lmıa tatautlarcb. ilet. ~ bdlr lillh lnlllan- 1500 ııene enel ıeJen eair Li Po'mm de tmktnsıs aaı• ~eleçektir. Palnt yClk masranarta ve moc!d alllb1arla tuf:re,,. mahtactır. 
"'*tedk. Pllbakllra son silnlvde bir x.r. ıelcD memı.plan 1ıQ1P o- _. itreDdll•. tflrl . . o1rur Şens S-ır'i llUli Malta adaaınm lwali Girit adasnun iJice tahkim edibnif oldalrtan batka 
OOlr mibııer a,janalan; lranda bti,.ıık kurken Karepl telefonu alı7ar •• Her _ _.... mltblı bir .a-a: .. a.ılk tlndenmb ...... -i ·d :--1.. ..__ n •- ,__ iuaJi 1ııac1ar kolay •• u feclaklrhlrla laıriliz bava ve kara tmnoetleriJie de 
"- ___ ,.._.__ ~-. •-- ••"- '---bl G---• u-- -- _...... en ıınu n e ._.. aum8f wıoeri- •--- --a.. ela ö 1 ---"' f .a. • ~r-..,.... ıırıı ..... ..., ~ _.. .. m ..... ye DUll'• _.,.. _.. ,,. Ga• olda. Vıkti71e ldm GOk para Yerint • Nil boya dcek ,,. ht resimleri o-.ya..._.n n 1 st. a m,__ eu.- takWye edilmlt olan Malta adaaml9, AClkh Bir Olüm 
~ kaçtıfTnı, Ruılarm İran iır11or: - taraftar olan baydıat General· ,..,...üta bliyfilr ha • nrdK klrlıtm c!ereceatnı ır6s an&nde tat· blJ'iik fedaklrhldar ıröse ahnlrak " 
~he)'cmmu ilhak ettiklerini " tra.. - KllYVetlert Wıftllle da4erlnlzl lcr, memleketlerine •e mealekleriıM me reu • ı:aak icap eder. bl)'lik mabatlar qnmcla Almlalar Ask. Ramcff, Reımt. Sevket; Raı.-
- Bolfevikleş~rmiye çıalıştıldarmı. Ho uahat iate1117or, ,iinkü Gis· baflancblar. Çang Ka11 Şek'üt korıa Bwıa mukabil Afrikadaki mihver tarafuıdan leıraU ıröze alınabilir. Yok- lcı '" L4tft Avunduk'lnt babalan RO. 
lacmz ve Sovyet hilkQmetlerinin tra. aomo'Du dav&11 Jı:uandıtım &Plı- Ba sa:rede Çans _ Kay _ Sek bir lcavvetlertn!n iıtenilditi ırlbi takw,.e aa yapılacak fedaklrbk latfbsal edile- ff7fn •• Sevki Avunduk~ ala~ 
- Dfifm mıntakalarma ayırdıklarını yor 1 ordu kurda ÖJ'le bir ordu iri sanki eclllebllmeel Ye ban.,. yapılıe11lı: la- cek maksada detmeıı:. lert, Rahmi K6sfıollu De Recai Babai 
ltaa etmitlerdir. tolftktaa sdamtar. Veba ordu ku- Maylinır Soonır, Amerlkada a7&k un lı:aym babalan Zıya AY1mduk'ım 

Bu pyialan tekzip eden İran ırue- ,'flerhul bir harita ramat pm- nnsfndedir, Oua tel· 1atıcıhfı eden Dıtviıt Soons'un il amcan 

.. ~:Balkı mihver propapndaJanna uz·· e_,,_.,_ 1.-L:- idi ... aclamlan ide bir ma..affa- ltrsıdır. Mukaddes kitabı Çince bea. 1 ~-~ ~t M· f.·] ~ l'g' t!ml· ~l!l!I, i . MEHMET AvtfNDUK ;::;::•:va davet etmekte. Sovyet nırMK UUIKa la"*8lalilı ..-.mGOf, Wç bir af• mak ınıretiyle b8yük bir 1ervet yap- _: 'IIJ!L S9ftl1d ıGn .. ~, lnlbten Büke 
'-• batb memleketlerin dahill ~ s-tlrmbor mıetı. nhmtıtlne DV\lfM~ e.na...t W. 
"ilerine br....,.&inu ve lranda Jla. • Maylinır ne f1d im kard~ en 1116- T O T U N Y E K U L .& K - ıran saat 11 de Nipnta• Kuyuluboe-
~ _yalanlarma kanacak kimsenin A nırlo - Sabonlar Çaas - Kq • ~ bir 8T9C plrtnfle kennnel Amerib kouenmnde oku- A tan sokak 11 JWJnar&h evinden kal~ 
-.aamaaıtmr J1l%1Daktadırlar, Tasa Şek'bı berine oynuyorlar, çla .-lemJWlar, falıR döYlltlJ'Ol'lar, dalar. tnstliKeJ'I Ammkahlar ırfbl nlarak namuı Tet;Vfldy~ eamllnde 
•'-- . 11per1.. aalclınJorlu. lotak ...,,._ ~. da~ Ba tamaml,rle ndsız ha- ktl ona thtiyaclan nr. Japoalann lan mtlana4a Mld realrte lacecl~ lmnhmı ır!bi burundan konueurlar. Tütünü içmed!n içmiye bal'ltce farlı mHlne dltl7acı baluanlar, P91ı ıt- ölle MlllH1ftl moteckıp ktbnaralı r.. 
.._..,, .Almmlarm bası 7111an fal'k biiyilk kıwfttlerial ~ '" bir _._ ,._,,, il . 1 d ~vid Sooııır kııı:lannı iyi evlendir- vardır: Kimisi siıarayı veya ıiıan. zumlu ve pek faydalı DftY olan n- rik~de~ all11 kabristan.na defbe-
~eketlerlnlD rahat ve emni7etleri- Pasifikten uak tatmalD için Çin or- pam- uuuorma e aıper er e el!. En b8.,olrleri B1nır Cinin en ren- yahut pipoyu ctadalı:lannm veya du- taklannm batın için tiltiln icmekten dfleceldlr Merbum~ Haktan rahmet 
1111 boRc:alr haınrhklar J'llı>tıldan bir dasuna lbtlyaçlan nr. ırecfri}'Orlar. sin bankeri olan 1>1'. Kuq ile. or• daklarl-,le dltleri"hı arum• tutaralı c:eklnmeU. içiyorlarsa ondan •uceç- dDer. kede!'t!lde an..tn~ bnam tul-
~ .,.ptıkJan lçtn tekzip etınl,e Çin ordusuna stl•enmek: Medml Bir Coiumm .,.ldamula pa...c tecaaı olan Chlırlinır Çin cilmhurl- arada sırada dudklarım oynatır •• melidir. yet De abırlar tenl".nni ederler. 

sörüldillihıtl bi!d'rmiıtir. bir barlta711 talilni batlanıak demek- 1ıUe 1'01r. ıtüat icap ...,... silndıe S"lltin!n baban San Yat lletı'le n- ttittinden bir nefes çeker Bu ttlrlil ti- Gençlerin lcalafl ttlttln damanına 
.. •anlan Dl-.r'etcn, SıtefıtrJ aJana tir. Japon ord...Da bertrea bilir, 65 kilometre 711pabiltrler. lendi. Canır - Kay - Sek MayJlnır'e tüa i~en de 1totua -.e buruna W- kareı daha hauasm... Tlttln, sene 
........ .,....,. karft bir suikast yapıl- ıı:a-ettni tanır, deleri dnn,.ea -- Nicln "dlviltllJ'Orlar1 Bllllııl10rlar. delice l•ı1c oldatu saman ırenç 'im raıı: duman ıreçerte de. seçen duman vflcude verdiıtl ttlrlll tlr1tl sararlar- TEŞEKKCR 

leri
_. ... 1~ı- ellerin bir ..,. ""'" ... pek de çok olmas • dan u.tka bilhaHa kalalı lserincle ... ..__ • ..4U ,..,.. ve --erimiz ~ bOdlrmtw, fakat ba haber dedi- Mlmdur. Halbald be,..tardaa pelr a- Yalım -o19..._ onlara cSitvlp.. onan Jurtııtfyan obnadı-.. ve -ıı L-

Pbi teıe,,;lt etmemittir. ıı:ı Çin orduana ırönnGtlerdlr.Bu cır- .. .uY-. •e e er -- oldutu1n1 s61Unrek on11 reddetti ·• · -"'
8
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'it dadan bDinea :rec1ae ~ clart 1ene- fek •ermiıtfr. General kan.mı botadı. c!infni de- Butlan, atızlari7'• cektlldert ti· ~=· t~~kl=::da ~-..:.tta ~ SABETAY KAMJIİ'nln 
1 ransavanya Meselesi denberi imha edlılemb'erek Japonlara llilt/oıtlllrla ,...,. fakat iletirdi •e se.ırlHslnl aldı. tün dumanım botulanna •e oradan 1 ima tutulm91, blalmda ala1ltı ... ,,.,. .. ~le, mttbumun cenue 

kafa tutabilmesidir. ' - burunlarına kadar ıreçirerek dumanı çirmlt olana. o ftldt tltlnla RNn mtralbnlne blsnt 1ttirü veya ~ 
be. Orta flll'lc mmıleketleri için ,,apılan BU,nk meydan amhuebelerhıcle l/lakzgada W Blrmt1111/flda tnmmtanndan çıkarırlar. Tiltilnl1 b1I daha bllyilk olar ,,. mektupla tutyette bulunmak ..,. 

~~a~~ fTunaaallyetdl~lemiitlevarinsil alola-1- daima mafltlp ohn111. fakat blru ela- r1ıa_,. Ms~~:.•:.a!!*r. Ora~AI- türlti içerken dumanı yOaltNnız Sb11H'Rru~~ Hiç bir ırenç .ka1almm halini " NU7 .. bOyillc aıcanm paylaşan akra• 
,.. ,...,.. .... ... ha asalcta :peniden toplanarak tefek- Y tın ...... ....,.,,uı - kulaklannda zate ETA •stikbalinl dü•flnın*t• ......... b- ba" dO!'ttanmm fOkran duy111tan. 
'-~ edenır .. --~~~.harbinln de bat- idil edebilmiıtlr. ... Ol'd- sllııi 300 flracbr. Falrat 2,900,000 JdJometre murabbemı ~ıkmakla blmu. Damaaın Wr ~~~· tunu ... Kulalclan ._. a..ıc11m1www - numı lb1llma sayın suetenldn ta-
..... ıp uruuu•:ım:wr 1.-J ldn Japonlar 100.000 ki- bofazdan lcalaia ıridef' •• orayı wa• qı ,.. ' - •~ tunu rtce edeiz 
~amen bere1ı:fl manhd, bir D11tak GilSimo (Çaq - x:., • Set>: "Bb bll orcla 11ldmm harbi .,.pılan J'ir- JI sllndereMltller. Dan -.ede Cin- rit edor. ıt.ı.k1U11U1a ut• bir artıı:a "Tlektepte iken deralerial 171 cltn._ell vamu . 

118,tJJ"erelc. Macarllıtana terkecli
1
-

1
• bil,nk muharebeleri ka,.bed!yoraıı:, ııafacl aurda. on Mldslncl umlaJ'lftlt ~ tfmalc!en ce11uba altını, mil- bulunanlar -but blalr haatabtmıı tlll mahrum blrr ... 9onn ... llanıri ZevMll: .. yen Dul Mery Kaınhl O'-ı T~ topraklarındalri i:: Pabt Jiiıı:lerce afak munffakıyetlo- slbl topaa. tifelılia, ta,,,.,,... ıı.rp kisi hicret etti But\larthn ylnnl ~ L·-· _ _._:-_,_ bir iltlcladı balu- meslete cirecelr ehlna ~ kalalın Olullart lalanıon ve Davld Kaınlll 

........_ J'8Pllan nlllmlen R1lmea rimiz var. Ufak muvaffakıyetler bir eder. Çus - ICa7 - 8ek'ia ancak UO mlbona hntablrtan achlrtan, to.;: :;.lar~ tttth elamanı bUltatıaa sa- ıyt ltitmeeine llnln ptennl79 mn CENAZE HRVl•I 
'-llettnhı ~ blann7acalnu bil- safer yspab"Ur.,, diyor. fırb91 7CD1 siıahlu1a mllcehbadir. •e iti basma ... dan lHdll G~ otuı rarb... 1 .. pell uda'. Be'1rl. m.of ola,. MOaKOVIO 
tlrnd,ttr. 1937 Temmuzunclanhert Japonlar B1a alllhlan 1931 e kadar Almanlar- 1ekfı milYon lratı10r. Jnalatına •elen ırilrtllttl'leri ltltmelcten • • u • • •• • • • • • • • • • •• •• • • • 

tlnelenln fn'Llııl b0ml1'0l"ls.A~ Jebol'I, Pekin'l, Şanırbay'I, Nankin'i, la lta111Qlar •eriyorlardı: o tarfb. D8rt aene tek bııı,ma JaPOnlara Kalak ................. lııir .... "8· Jnartalarak. ,.ımı kaacti flkriJ'le .... ŞEHiR Tl'YAT&OSU 
"it Mihal Antoneaca'nun AlmaD7llDID Kanton'u, Hans • Keou'7a aldı; aa- tıell toDra ltularla Aııslo - SaUon· kanı daran Çanır _ Kay _ Şek tim- hınanlar, ne nlrit tiltBn l~elr istese- caJ olarak. rahat rahat c!tlelln• .•• O ~o•&Da ., ... , e .......... ·••• ..... ., 

cu 11U1&MSU1 ""'• 1+&uaı••" aun,. ..... uu7ua ..,.,.., vn ~ .__,_ .... 1 tla _.._1 hlw6ar •• • ••••• •••• ••• • • • • •• ••41 ~"'8d~ 01 
__ .__ '-•-'e nn--.,ı..e hillerin çotımu, Umanları, nehir • lar ftri1'0f'lar. ti .....__11111 _ --.L d__._.1__..,,_ 1•, kulaldarmm itltm9Deal tlddetlt- zamaa da daima be6ilı bir fi10Mf OltH n lmfH 

L . bnecefi tahmin edllcmcs. Ba lulanm saptettl. Simendiferlerla, TQ:rare1e brp toplar ttaJ.,..&r. mtltteflll bulunuyor Bu ınıretle hem "lr " _.... arm __ ta - olar .•• 
""lll'a.tf. Ahnan:Ylmlll bahar taarnan •e betlıca mtinakale 70llannm koo- Jlretelstarl., Neleri 1ııaJma lletJeri, manen. hem ele maddeten ~len- ler. Onan içla, JılaarU Ve1dD.lliDin. mtk 
~ Wediii ulrerlert •ermemek iP troltl emrindedir, bana rataı• Ç~ ..tılr ...,..._ Almafflr. ilk .. ç mfs bahanQOr. Yalnıs meeele 9llt- Çocaldulılannc!a bir blak haıtabtı tepli ıreoçlere tlt8D içmeli JUÜ et

""' .,. ~ msnlebt hillc6met adanılannm llleriD llltlkPemetinl kn'amadılu. tanen mo.a lılt8D ffnJ9 -• tefiklerfrıin ona malzeme yetl9tire- ıeçirmlı olanlar yahut. mealekleri ba- meel. ır~ kalaklana -tbtı büı-
-.ı.n.cta anf&Jllllt olmalan De de 

1
_ Hans - Keoa'De ininde ilan -- ı.naa. Mıw allınlMlltr. blJmeleridir. ster Amerilıahlar ve 1nmmdaıı lnaJakianuTft daima fyt ltit- nmıdan ela pek isabet o~. 

... etmek lda -~ 
1 

. nayiini nakleclince:re kadar cla7Udık llO fırbma bir k- elftrl•. taırilizlw Cans _ Ka7 _ •-Jı _._la-
la a ,_ın ile mıyor. Ba tan sonra Canı - ltay -letia tlc bia Asbrler ._ .,Ub •'* monsal """ vnnı 

si 
~-~ ..._ Wl'lllemelıte _._ • Ll.___._e _ _..._ ----- .,.. _ _,_ .. , ___ L.1- rmı moclera atllhlarla techlse lllllftf. 
.._. llacarlRam -•- .., __ ._ --'-- a.-.-• --~...., .. _ - ._ a~, ........ erı.. Ba ı.,....ıan Haa falr olabillrlerae, defi1 .,.ına ,.,_._ 
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Gaziantep Nafia Mllcllirlliihlclıa 
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~ bDlb " lllıl& ... olup klllf bedeli (ıe.I) lra (il) ..... 

1 - 811 "8 alt ..,.ın aMtte .,nıa.ıtr. 
Ktltf 1ıma-, ••lt• el1stlef fiyat ,,_...... 'bmUllf ,.,. tlmd _.... 

me. ekalltm• .. renam-. auka•el• prejell ~ ber IGlı Nafia MOdDl'lO· 
... 19r1UebDlr 

1 - Ebtltm• 1 4 Mt Cuma '°"' .. t ll de Ol*9teD llltla ..... 
~ "8elttrtJ .. ., ekafltme tı:cım~u ..... ,..._ .... 

f - ~ tı:apab zarf usultJ'le ,.epılacakttr. 
a - Dsiltm919 llrebDmek tem tsteklllertn cıntl lln mı an. 

muvakkat teminat nnnesl Ye Mt ~nda Ticaret OdMlllda -6 "9-
lu:ndulUJla dair "9flr•J"I haiz bulurmıası llzmıdır. 

1 - Teklif ~ektuplan 1 tlncG maddede ,uııı auıteD bir •at .,,,,._ 
Une kadar Nafta datr91tne ıettrl1enk eUDtme kcımfl1'aDD relsllllm lllÜ
buz muaNJtıute ...oeeetur. 

... • 11'711111nılı mllı'tll;utn DlllQet 1 tlnd mllHede ,..ti 
saate kadar plmla olmam " 4ıa nrfm mGbtlr mumu De lJılce bpatd
lllJI olması llıı:ndır. Pt.tada olacak ıecflaneler tabuJ edDmn. (Dil) 

Dtl<1iAN 
Slrorta Anonim Şirketi 

Telefon: No. 24263 

P E R 1 
AY AKKABLARI 
MAGAZASI P E K 
Yakında A~1or 



• 

Üçüncü Çeldliş 
7 Nisan 1932 

ikramiye hc:ramlye ikramiye 
Adedi M iktarı . Tutan 

ı 

4 
6 

40 
120 
160 

1,200 
1,200 
8,000 

160,000 

Lira Lira 

30,000 
10.000 

5,000 
2,COO 
l.000 

500 
100 
50 
10 
2 

30,000 
40,000 
30 000 
80000 

120,000 
80,000 

120.000 
60,000 
80,000 

320,000 

960,000 

YOZ BiLETTE 42,68 BİLET 
KAZANACAK 

ram bilet 4, yarım bilet 2 lira 
rr'llllİTT ................................ . 

Devlet Denfz foNan lıfetme idaresi ilanlara 

23 Marttan 29 Marta Kadar 'Muhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurların İsimleri ve Kalkış Gün 

ev Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 
to.Ndcr.12 hattı - Pıwırte:'i 1'7 de Aksu, Perıemoo 17 de Kara-

deniz. Galata nhhmmdan. 

a...-ı h•tıf - Cumartesi 18.00 de Tırhan. Slrked nhtnnm-
dan. Bil posta tneboluya kadar siôecektir. 

tT.ftft htrttı - İş'ad ahire kadar posta yaprlnuyacakbr. 

Wuclaeyı; hattı - ~rtesı. Çarpmba ~ Cuma 9,50 de Trak, 
Cumartesi 14,00 de Marakaz., Puar 9,50 de 
Tr.ık. Galata nhtunmdan. 

a.tıHkrme hettf - Pa.rtıed, Çarpmba ıt'Vll! Cuma 8.00 de Mara-
kaıt Gal&ta nhtrmmdan. Aynca Cumartesi 
I0.00 de Bartın. Tophane nhtlmtndan. 

IC_b... ._tb - Sah Ul,00 da Bartın. Cuma Ul,00 da Antalya. 
Tophane nhtmunda.ıı, 

t.-oc bata - Salı 9,00 da Antalya. Tophane nhtımmdan. 

~ Mttı - Çerpmba n .oo de Mersin, CUmaı:tesi 12,00 de 
Bursa. Sirkeci rıhtımtndan, 

1Em1ı- 4. cıi potta - Paıer 13,00 de tmtlr. Galata nbtmundan. Bu 
posta gidiş ve dönü.şte Gelibolu ve Çnnakka-
le:re •ı:racaktrr. (3728) ...... 

N O T.: V.pul' ederleri hakkında her türlü malOmat ataOıda 

telefOfl num<ııralan yuılı açontelerlmlzden lSOronllebillr: 

O.lata Bat AeefttellQI - Galata nhtırnı Llmanlu Um"m 
MOdOrlOOO blnaea aıtrnda, 42382 

Gatata Şube • - Galatll l'rhbmı Mtntakı Liman 
Relılliil bina• altında. 40133 

8'rkeel '" • - 81rkeçl, yolçu aalon:ı , 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
ıtmuluş T-'..rlhi: 1888. - Senne,.egt: 100,000,000 Türk lJT'ası. Şube ve 

Ajam adedi : 28~ 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28 .800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında ltumbaralJ ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 
a.ı 50 Lirası bulunanlara ıenede t defa çekilecek kur'a lıe ... iıdald 
p}Ana g6re ikramiye dağrtılacaktır: 

4 adet 1,000 Urahk 4,000 Lira ~ 100 adet 
4 " 600 ,. 2,000 • 120 ,. 
4 • 250 " 1,000 ~ 160 • 

40 ~ ı~ • 4.000 • 

90 Llrahk 11.000 Ura 
40 .. 4,800 .. 

20 " s.200 • 

ol K KAT : Hesaplarmdaltl paralar bir sene ıçtnde 50 Ltradım apğı 
dtışmiyenlere ikramıye çıl:Uğı takdirde ~ 20 fazlasıyle verılecektir, 

Kura'ar seoed~ 4 defa 11 Eylul, 11 Birincikiınun, 11 Mart ve 
11 Haziran tarihlerinde çekilttektir. 

Deniz Lc\'azım Satma ima .. Komis~·onu İlanları 

Komı yond.ı me\'CUt numuneye göre 1000 metre Ravundokluk bezin 
::!5 3, 942 Çarşamba gilnü saat 11 de Kasımpıı;ıada bulun:ııı Deniz Levaztm 

· S<ıtın•lına kl)n•lsyouunda pazarlığı yapılacağmdan ıstcklilerin belli gün 
ve attc mezkur komisyona müracaatları ilan olunur. (3711)• 

.Oev1et'Oemiryolları ve li~ani3rı 1şletme idaresi · ıla r. r arı 
.tunammen bedelı 46,0UU lıra ou.rı ıı aacı munt~ııı cıns motopomp 

, 'l '4 042 Perscmbe günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
., • ında toplanor ,merkez 9 uncu komisyonca satın atınacaktır. 

B!.t tsc girmek lstıycnlerln 3450 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettlıti vesikal:ırı ve tekllfierlnl aynJ gün saat 14 de kadar adı 
ı c; n ko.'Tllsyoo reisliğine vermeleri lftzımdır. 

S rtnamele• ·parasız olarak Ankarada malı:eme dairesinden, Haydar-
J""Pd t ellum ve sevk ~!tinden temin olunur. (3364) 

23 - 3 - !)42 

• 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten son"'a günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalaymız 

KAŞELERi 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ve Bütün Aqrıları Derhal Keser. 
Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde'3 Kaşe Alınabilir. , __________________ , 

• 
Memur Alınacak 

Sümer Bank iplik ve Dokuma 
Fabn1calan Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
1 - Müessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan. 

Defterdar, Konya Ereğlisi, Dereke, Bursa, Meri 
nos, Nazilli,, Gemlik fabrikalanmız için 3659 sayılı 
kanun hükümlerine göre imtihanlı ve imtihansız 
memur alınacaktır. 

2 - Aranılan şartlar: 

A - Lise veya orta mekep mezunu olmak 
"Yüksek tahsi1 ve Ticaret Lisesi mezunları ile. 
lisan bilenler tercih edilir,,, 

B - Askerlik fili hizmetini yapmış bulunmak: 
· C - Her hangi bir hizmet taahhüdü altındn 

bulunmamak; 
D - Hilen Yükaek tahsil müdavimi bulunma. 

mak; 
E - Yapılacak tahkikat neticesinde sidl ve 

l1eviyesi itibarile memurluğa alınmasına mani bir 
hali bulunmad~ğı anlaşılmak, 

3 - isteklilerin Ankarada müessese merkezi 
Zat işleri şefliğine ve birinci maddede yazılı yer. 
lerdeki fabrikalarımız müdürlüklerine 27 - 3 - 942 
akşamına kadar müraraat ederek 28 - 3 - 942 cu
martesi ~ünü Raat 14 de imtihana girmek üzere 
numara almaları lazımdır, 

4 - istenilen vesikalar: 
a - · Dilekçe; 
b - Mektep diploması; 
c - Nüfus cüzdanı "1942 askerlik yoklamasını 

havi.., 
d - Doğruluk kağıdı "polisten musaddak., 
e - Evvelce resmi veya hususi müesseselerde 

<>alışmış olanların iyi hizmet vesikaları; 
f - Askerlik terhis kağıdı; 
~ - Halen her hangi bir vazifede olanların 

~ulundukları müessesenin muvafakatini almaları 

:arttır, 

h - Tayinden 111onra istenerek fotoğraflardan 
haşka mfiracaat edildiği zaman bir boy. hir vesikrı 
r"•"~'1 -...T!lmPtııi "l~R!J.. "~!170 •• 

OSMANLI BANK.ASI 
lLAN 

''AlLK SANDIGI .. PiYANGOSU. 
Oamanlı Banlra11nca ihdae edik• .. ~rL• 

SANDIGI" Pi:ran1oıun11n lı .. ide&i U marı 
1942 ı.rhindc ıcra edltio &tw..ıti lkraa.l,,.le• 
ıcvri •clil.cektir ı 

1
1 Adet T. L. ı .ooo. • T. ı.. ı.toeı 
• • - 2.SQ. • 1.000 
J • 100. • 100 

Z5 • .50. • l.250 
50 • 2.S. • 1 ~10 

T . L. .5.800 

Jıbu lııetideJ"e. Bi.rindtetrin 1141 ••n lt4• 
alu uhlıı müddet rarhnda "AILJt SANDIOI 
Tuarrul C<lzdaaı) beubmda nıatlOtnı T. L 

SO. den a .. tı olma:ruı ~ mudi •ttiralıı ede 
r~ktir. 

Dr. İHSAN SA..'11 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umum! kan tahlilltı, trenıo 

noktai nazarmdan (Wauerman 
ve Kahn team11lleri) kan k11rey
vat1 sayılması. Tifo ve srtmn 
hastalıktan teşhisi, idrar, cera
hat, balgam, lı.amrat ve ıru tah
lilAtı, ültra mikroskopi, hususi 
aıılar istihzan, lı:anda Qre, ee-

1 ker, KlorOr, Kollesterin miktar-

ı 
larmm tayını. . 

1 

... D.lv~a~ny•o•:u•_•_·N~o~. ~1~1-S··~T·e•ı•: •2•09•8•1 il 

, Dr. lbrahim Denker' 

1 

[

Ballkll Hastanes• Dahiliye Mü-J 
tehassrsı. Her gün saat 18 dan 

1 sonra Beyoğlu - Ağacamli , Sakı
ıağacı caddesi ÇöpJQkçeşme so-

l kak No 1 ~ TPlrfnıı • 4241111 ................ TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tas:ırruf Hesaplan J 942 İkramiye Plim 

1Lefıde1er: 2 Sut>at. 4 Mayıs. 3 A*1.ıtrtos . 2 ~ 
tarihlf'rlnıff' vaprhr . 

, 942 ikramiyeleri 

! adet 2000 ıtraıık-2000.- Lln 1 
• • 1000 • -ı<ıOO.- • 
ı • 750 • -lbOO.- • 
• • 500 • -1500.- • • 
r. 1!\f -2!\00 -

fO adet 100 Ural!k--4000.- Ltra 

50 • 50 • ~500- • 
200 • 15 • --6000.- • 

'" -2000-

!~ ............................. -~ ..... -' lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden - -----y E D I
• K u L E 1 - Aşğaıd:ı cinıı VP mlktan yazılı mefruşatm yaptu1lması açık ek-

siltmeye konulmustur. 
2 - Muhammen bedel 2715 liradır. 
3 - İsteklılerin 2490 sayılr kanunla arandan belgeler ve % 'F,S pey 

akçeleriyle birlikte 3,4.942 Cuma gtinQ sa:ıt 14 de Başmüdürlük binasın

iplik 
T. A. 

Fabrikası 

Şirketinden 

daki komisyona gelmeleri. 
N O T: 
Resim ve ~artnamP!er her gün Levazrm servisinde görülebilir. 

Adet C 1 N S 1 

1 Yazıhane (Baş memurluk için) 
ı " Koltuğu • • 
1 Telefon masasf 
2 Sandal,.e 
1 Kütilphnne 
7 Masa (Memurlar için) 

10 Sandalya " " 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğü~den 

inşaat Bakım Şefi, Mühendis, Fen 

Şirketimiz es:ıs mukavelenamesinin 
24 üncü maddesin,. te\'tikan hissedar
lar umum heyeti aşağıda yuılt ruz
namedek.i maddeyi mfiz.akere etmek 
üzere 24 Nlc;an 1942 tarihine müsa
dif a.ıma günü saat 11 de tstanbulda 
Yeni Postahane arkasmda Hannneli 
sokağında İstanbul hanmdaki İdare 

Merkezinde f<.'VkalAde surette topla
nacağından bir hisııe senedine sahip 
olan hissedarlar da umum1 heyet iç
tlmıımda hazır bulur.mak hakkmr 
haiTdir. 

l Daktilo masası 
2 Muayene memuru mal!'ast 
2 " " sandalyesi 
2 Dosya dolabı 
2 Şef mnsıısı 

Memuru ve Ressam Aranıyor 
1 - Bnnltamrzm inşaat teşki1Atı lle muhtelif fabrlkııhırımızm bnkrm 

işleri için y<}ksP.k mühendis. mOhPndis. fen memuru ve ressrım gibi tec
rilbell inşaat elemanlarına ihtiyaç vnrdtr. 

2 - tsteklller mllsblt e·naklarlyle birlikte 8 4,942 tarihine tesadüf 
eden Pazartesi ıölnO ak$tlmma kadar Bankamız Umum MüdOrlük blnasm
da tnıaat 911bemizf' binat mftracaat etmeleri ve-ya ayni tarihte varacak 
&ekllde ıözQ lf!Çen evrakı pQSta ne göndermelidirler. 

Şeraiti uygun glkt!lerdt tav'Zif edOeeeklere tecrQbe, olgunluk ve k:ı-
biliTetlmi dettce!dntf,. {IM'f!f ,,.rfle<-,.~ir (2011 - 3662) 

~-----------------~----mmr, 
inşaat Fen Memuru Aranıyor 

Demir ve Tahta Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinden 
Nafia Fen mektebi inşaat kısmından mezun ve asgari 10 senelik 

tecrilbesi olduğuna dair vesaik ibraz edebilecek bir inşaat Fen me
muruna ihtiyacının: vardır. Fabrikamtzda kendisine verilecek vazife 
inşaat Kontröfarlilğ{ldür. Taliplerlıı evrakı milsblteleriyle birlikte 
Fabrikamrz Müdüriyetine milracııatıan UAn olunur. 

Umum! heyetin çtlınamda asaleten 
veyo vekaleten hazır bulunmak ıstı
yen hisedarslar, hamil olduklar! hl se 

2 Şef koltuitu 
2 Yedek sanfüılye 
2 Daktilo mıısası 

KATRA~' 

(3517) 

ı=KRFM senetlerini veya bu senetlerin lstan- Bronşitlere 
bulda herhangi bir btınkay tevdJ e-

dilmiş olduğunu naLl: ~ikalaraıı iç- ~;::::::::::::----------~ ------·~ 
tima gününden bir hattı. evvel şirke-
tin İdare Merkezine tevdi etmeleri ı- Be~kte ol.an 
cap eder. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - Şirket esas mukavelenamesint 

asağrda yazılı lkl maddenin illvesi: 

Madde: 1 - Şirket, Ticaret Vektl
leti tarafından her tal ep vlki olduk- , 
ça muamelfttı nakkmda malO.mat ver- I 
mlye mecburdur . 

' 

T ra$ Bıçakları 

Gelmiıtir. 

DİKKAT: lstanbuNa 1 adedi 5 kumştnl" 
1stanl>tılda 10 adetlik paket 45 kurnştur 
Ta~radac 1 adedi 5. 10 ıul.-di 5fl kuru ıur , Madde: 2 - Şirket, sermayesine ' 

tesisten sqnra iştırak edecek olan ec
nebilerin bu lştlralclerinl kabul et
mezden evvel Ticaret VekAletinden 1 
müsaade istihsal etmiye mecburdur. 

~ .... ___________ ... ____ _, , · idarem~ • .:waı11 u ; oqn1al mudaua Üla&U Lutb Uorduncô. 
Gaet.edlik n netrl7at T. L: Ş. TAN matbam 


