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/j Bu Güzel Şehrimizin İstila Felaketine Uğradığı 
Günün Yıldönümünde, Kahraman üdafilerin 

l\füttefikler, Almanyaya karııı 1943 
de taarruza geçmeyi düşünüyorlar. 
Sovyetier ise bu taarruzun 1942 de 
Yapılmasını i~tiyol"lar. Eğer Al
?lıanlar bu yıl Sovyetleri mağlup 
edeıniyeceklerse ve mihver devlet
leri bıltün İmparatorluk yollanru 
kapatmıya muvaffak olamazlarsa, 
İnğjliz ve Amerikaltlarm düşünce
si doğrudur, Fak&t Almanlu bu 
Yıl Avrupada kati bir netice ;ı.la
bilecekler ve mihvercller bütün 
Avrupa ve Asyaya hakim olacak
larsa, müttc!lkler taarru:ı:a geçme
mekle büyük bır hataya diişmüş 
olacaklardır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Hatırası Bir Kere Daha Tazimi Anıldı 

GCZEL ED1RNEN1N UMUM~ BİR GÖRt.İNÜŞÜ 

. --ı Edirne, 26 (TAN) - Güzel E-, 

B 1 • . _ 1 dirnenin 28 yıl önce muvakkat u CJ arı s tan bİ! zaı:ıan .~ç~ diış~~~- is~~las~~a Çok Büyük 
Bir Hava 

Muharebesi 

ugradıgı gunun yıldonumu mu -

K t i" K nasebetiyle, bugün burada hazin a ı · arar bir merasim yapıldı. Bu kara ve 
elemli günü hatırlamak ve o za. 

A •f • d man şehri kanları pahasına müda r 1 es 1 n e faa eden aziz şehitleri anmak için 
halk ve mektepli kütleleri Halke
vinde topland i. Merasime hep bir -o-

Sobranya Fevkalade 
Bir Toplantı Yapacak 

Berfin Gazeteleri, Krahn 
Avrupa Mukadderatı ile 
ilgili Kararlar Almak 
Üzere Olduqunu Yazıyor 

ağızdan söylenen istiklal marşiy-
le başlandL Müteakiben, Edirne 
kalesinin kahraman müdafileri -
nin aziz ruhları için beş dakika 
sükut edildi. 

-o-

Maltada 30 Alman 
Tayyaresi Düşürüldü 

ln9ilizler Rhur'daki 
Tesisleri, Almanlar da 

Dover'i Bombaladı 

Bu ihtiram sükut unu, Edırne 
tarihi müellifi Osman Peremecl
nin nutku takip etti. Osman Pe
remeci, nutkunda Balkan harbin. 
deki maddi ve manevi kayıpları
mızı uzun boylu saydı ve milh Londra, 26 (A.A.) - Hava na. 
birliğin ehemmiyetine işaret etti. zız:lığı h~berle! servi~ınin bildir 
Müteakiben söz alan hatiplerde d_ıgıne gore, dun Spıtfıre __ ve ~far
canımız kadar sevdiğimiz güzel rıcane tayyarelerı Maıta uzerınde 
Ed. · bed" T .. k kalaca 1 yapılan çok öüyük bır muharebe 

ırnenın e ıyen ur - d 30 "Y nk 87 
~ d ; 1 · 1 1·manım• esnasın a tane u ers ,, 
gına aır o an sarsı maz · . · h · t · h 

b lirtt·1 M s· e t lebe tayyaresını ta rıp e mış veya a 
zı e ı er. era ım , a ~ la A1m 

· ·· 1 d ·v· ·ıu umelede sara ugratmış rdır. an tay -
mn soy Ja _ıgı mı manz yare teşkilinden en az yarısı üs. 
son ver 1

· süne dönmemiş veya mermi par

Mısır'daki Seçimde 
Veftçiler Ezici Bir 
Ekseriyet Kazandı 
Kahire, 26 (A.A.) - Mısır par 

lAmentosu seçiminin son netice -
ıe,.i şunlardır: 

Meclisteki 264 azalıktan 216 sı 
Vet d partisi, 13 ü müstakill~r! 
4 ü Liberal, 2 si Vataniler ve oırı 
Sad isler tarafından kazanılmıştır. 

çaları ve mitralyöz kurşunlarıyle 
delik deşik bir halde avdet et -
mıştir. 

Rhur bombalandı 
Londra, 26 (A.A.J - Hava Na. 

zırlığı tebliği: Bombardıman ser
visi, dün gece Almanyaya karşı 
taarruz hareketine devam etmiş 
ve Rhur sanayi bölgesini bomba 
lamıştır. Gece karanlığında pek 
çok fotoğraf çekilmiş ve tetkilc e
dilmiştir. 

Harbiye Nazın G., Daskalof Geri kal.an 28 azalık için yeni se-
Alman resmi tebliğille göre 

Berlin, 26 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Bir Alman denizaltısı Sollum'un Yazısı 2 inci sayfada çim yapılacaktır. 

' l2fj"' Sllnu; Sa: 2; Sil: 3 __ .... , 

ZAFER! 
1\Irnanya Geçen Harpte Nasıl Mağlftp Oldu? 

Yazan: CHURCHlLL Çeviren: İLHAMI SAFA 
<tn• ilb Baınlıclll ) 

1 Londradak·i 
Rus Sefiri 

"Müttefikfer 1943 Ü 
Değil 1942 yi 

Düşünmelidir 11 Dedi 

Berlin, Bu Nutka Çok 
Alaka Gösteriyor 

Bertin, 26 (A.A.) - Londrada
ki Sovyet büyük elçisi Maiski, 

: üç İngiliz subayına Lenın nişanı 

1 veriimesi münasebetiyle bir nu-
1 tuk söylemiştir. Maiskı, bu nu t -
: kunda müttefik devletler duru • 
i munun 1943 de iyileşeceği busu 

Churchill 
Teminatta 

Bulundu 
"MÜTTEFiKLERiMiZ, 
KENDiLERiNE EN iYi 
TARZDA J:-IİZMET 
EDECEGIMiZDEN 

EMiN OLMALIDJR .. 

Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bi r de . 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alına. ÇDnkQ liu Analklopedl ona rnektep kitabı kadar ve lıelld 

ondmn daha dyade llafmdrr. 

Fiyatı Yedi Liradır. 
,..AN m0e99f'tl"de ve kltapeılarda buhınoP~ 

\ 

Amerikan donanmasına "katıla D yeni hücumbotlarından biri 

ln9Tiliz BaşvekTilit,k~katreket , ,. • • •• • •• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •••• • •••• •• • • ., 
arzımızı e ı en 

Geçirmeliyiz.. Diyor 1 t B • • k E ı • • • ! 
bı'.:~~y~:.ıı~~~;;;1:;;:~ı::~;ıı u reş çımızın ! 
şik Amerikanın artan kuvvetıerı- B t ı 
ne telmih ederek demıştir ki: • "Bız harbi ancak kendi hata - ey a na 1 ı 
mız yüzünden veya müşterek ezı : 
ci kuvveti kullanmazsak, yahut 
da elimıze geçen fırsatlardan isti 
fade etmezsek kaybederiz.,, 

Yeni harp baziyetı hakkında 
Churchıll, şunları söylemıştir: 

"Geçen sene muvaffakıyetsız · 
lığe uğramadan muvaffakıyetler 
kazanamıyacağımızı söylemiştim. 
1942 yılında muvaffakıyet k.aı:an 
madan muvaffakıyetsizliğe uğra 
yacağımızı beklemek içın hiçbır 
sebep yoktur.,, 

Bu harbın "pek çetin bir harp,, 
olduğunu söyleyen Başvekil de • 
miştir ki: 

"Mazi ha!dnnda bir hüküm ver 
menın henüz sırası gelmemıştir. 
Bütün düşüncelerimiz, bütün az. 
mimiz etrafımızda ve karşımızda 
bulunan şeylere teveccüh etmeli
dir.,, 

l2ir Sonu; Sa: 2; SO.: 5 

"Türk - Rumen Ticareti, Harbin Doğurduğu 
j Güç}nklere Rağn:1en, iki T a.rafm iyi. Niveti 

~-lyesinde, idame Edılmektedır .. 
On beş giindenberi Ankara- ı yolunun deniz yolundan çok 

da bulunan Bil.kreş sefirjmiz daha pahalı olması aynca te - ı 
Hamdullah Suphi Tannöver, sir göstermektedir. ı 
şehrimize gelmiştir. Büyük " Bununla beraber her iki i 
elçi dün kendisiyle görüşen hükumetin yekdiğeri için gös- ı 
bir muharririmize şu beyanat.. terdiği büyük hüsnüniyet, 
ta bulumnuı,ıtur: mevcut müşküllere rağmen 
"- İki memleketin ticare - yine ticareti idame etmiye yar 

tinde harpten doğan bazı ınüş d tm kt d' 
ım e e e ır .,, 1 kiilıit \'ardır. Denizyolunun 

kapanması bu müşkülatın ba- Hamdullah Suphi Tanrıö • 
şında gelmektedil'. Köprülerin ver, ay sonuna kadar şehri -
yıkılması da tren yolundan is. nıizde kalacak ve nisan baş1!1-
tifadeyi zorlaştırıyor. Kara da Bükreşe hareket edecektır. 

..... ~·································~······..I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:-~~~~~~~~~~~~~~~~-

Avustralyaya gönderilen Amerikan tayyar eciler i 

I fl!\11#1 ~ ... ; .. t111d11t111111111:"D" 

Çin Kıtaları 
Dün iki Koldan 
Siyam'a Girdi 

Birmanyada T ungu'yu 
Çeviren Japon Kıtaları 
Şimale Doğru Yürüyor 

~aponlar Filipinlerdeki 
Carregidor Adalarını 
Şiddetle Bombaladı 

BIRMANYA CEEPHESINDE: Japonlu, Ç k . 26 (AA) Ç' 
Tuncu ı;ebdni çcvirmi~ler ve bu ırhrln 65 Ung ıng, • · - lD as• 
kilometre ıiırıallnde bulunan T:yunıon'u ı,,ıı:aı keri sözcüsüne göre, Ohan'dan ge 
etmişlerdir. Mandalay yolu burada kesilmiştir. il ik . ç· ı· k l T 

Diler Japon kollan Prome ve Banein'e }en kuvvet l 10 1 O U aylan 
doiiru ilcrlemi!'c ,alıl1!'orlar.. . dagirmiştir. Bu kollar hududu 

Bir Çun&'-Kınır teblııfı. Çın kuvvetlerinın . ı 
llı:i noktadan Siyama ırirdiklcrini bildiriyor. iki noktadan geçtikten sonra Tan 

daw ve Heinghong'a doğru ilerle 
mektedirler. 

SA·RK CEPHESi-

Rus Kayaliçı 
Müfrezeleri 
Straya Russa'ya 
Girerek Sovyet 

Esirlerini KurtarCJıf ar • 

Moskova ÖnünCleYapdan 
Tahkimatta On Binlerce 
Kadın Çahıtırıhyor 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman t~b
liği: Kerç yarımadasında zayıf 
düşman tayyareleri püskürtül • 
müştür. 

Donetz havzasında, düşmanın 
kısmen tankların desteğiyle yap 
tığı taarruzlar Alıiı.an ve Rumen 
kıtalarının mukavemeti karşısın. 
da ve şiddetli muharebeler neti· 
cesinde kırılmışhr. 
Doğu cephesinin diğer muhte 

lif kesimlerinde de düşman taar 
ruzlan devamlı olarak eriyen kar 
lar içinde ve kısmen çetin muha 
rebelerden sonra püskürtülmüş -
tür. Mevzii taarruz hareketleri • 
miz muvaffakıyetle neticelenmiş 
tir. 

24 martta, Alman savaş tayya 
releri bir Kafkasya limanında or
ta hacimde bir ticaret gemisini 
bombalarla ateşe vermişlerdir. 

Sovyet tebliğine göre 
Moskova, 26 CA.A.l - Sovyet teb

Uği: 25 Martta cephede önemli hiç
bir değişiklik olmamıştır. 23 Martta 
evvelce bildirildiği gibi 31 değil, 37 
Alman tayyaresi tahrip edilrniştlr. 24 
Martta da ayrka 27 düşman tayya -
resi tııhnp olunmu~tur. Biz dok"UZ 
tayyare kaybettik, 

Kalinin cephesinde 

lklncı dünya harbinin UçDnoO yfh içindeyiz. Bu harp na
aıl ve ne zaman bltecekf Bu ıualln ct'vabını. geçen har· 
bin hlklyelerlnl okuyarak tahmin etmek de gUç deillldlr. 
ÇUnıdl geçen harp de OçüncU yfüna a1111!iı yukarı bugUnkU 
hart:-1 hatırlatın .. rtlar içinde glrmtwtl. O vakit do Al· 
manya her tarifli muzafferdi . O vakit de müttefik ler 
h&ll tet ebbUtO eılerlne elamımrtl•!'clf . ı,.ııyle olduilu hal · 
de Alma nya n11rl maillOp olduf lt,te bu ı"eİhı cevabını 
lngtlte renln bugUnkU baıveklll Churchlll veriyor, BugOn 
fçln bundan daha meraklı bir yaz:ı o la maz, Nnırfz. 

sundaki görüşe iştirak etmemiş 
ve İngilizlerle Amerikalıların 
yaptıklan üD,tltler hilafına ola - . 
rak müttefik genelkurmayların 
1943 ü değil daha önce 1942 yi 
düşünmeleri Iazınıgeldiğini söy -

Birmanya resmi tebliği 

Yeni Delhi, 26 (A(A.) - Bır -
manya tebliği: Büyük bir J apon 
muhtelit kuvvetinin Pronıe C"cllU 

bunda 65 kilometre mesafede Bir 
manya petrol sahalanna doğru ve 
Prome yolu üzerinde Kyangin Şl· 
maline doğru ilerlemektedir. 

Buna benzer başka bir Japon 
. . kuvveti de Minhld-Taravadi çev~ Japonlar tarafından ıu:at edılen Andaman • • . ik 

adalarını ıöst~rir harita. lnl'ilİZ Hindiotanına resındedır. Pogu - Yomas ıst a
alt olan bu adalar. Binırale körfezinin dojı.ı rnetinde henüz hiçbir temas tesis 

Moskova, 26 (A_A.) - Sovyet teb
liği eki şöyle demektedir: 100 kadar 
Alman ölüsü KaJlnln cephesinde mu
harebe meydanmda lı"almtşhr. Ca11JIŞ· 
ma iki g(ln deva.-r. etmiştir. Bu cep
henin diğer keı;imlerinde karşılık ta
arruzlara girişmek teşebbüsünde bu
lunan Almanlar 930 subay ve er ölü 
brrakrnrşlardtr .. Ru!lar ilerteıniye mu
vaffak olmuştardtr . Ceteler bu cephe· 
de Sovyet kuvvetlerine yardım et
mektedir. 

Straya Russa'da 

Her iki 
TAN 

!emiştir. · 
pazartesi Günü 1 Bertin gazeteleri, bu nutukla 

i meşgul oluyorlar. "Allgemein 
T efrikamızı 
· Sütunlarmda Oku~unuz l Zeitung,, diyor ki: 

ı ..... .__.. ....................... -. .............. __ .._ ________ ...,., __ ,~ ..... --... : 41ff" ·Sonu;Sa:2;Sü:~ 

lı:ıyııında ve atrat•ıftr. balamdan oldukça ehcnı • , 
ml:,-etli bir mevkidedir. llint Okyanusuna dol edilmemiştfr Düşmanın yerli ha· 
ru yayılmıya buırlanan Japonlar için bir Qı • d• t k:1 ~t k 
vazifeaini cörc)>illr. Andaman adalan, irili ınler arasın a eş .l..U1 yapma 
ufaklı 200 kadar adadan mtlteıekkildir. Top
veldln menhuı 6500 kilometu murabb&Idır, 
NDfu5llnu yalnız Hintliler tc;kU eder. ı;r,.:r Sonu; Sa: 2; Sü: 4 

Ankara, 28 (Radyc, gazetesi) 
Bugün gelen bir habere göre, İlmen 
göl batısında Sovyet kayakçıları, 45 
kilometrelik bir mesafeyi geçerek 

~ Sonu: Sa: 2: Sil: 3 
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I•• l\ıl' ()vuNCAKLAR(j;;~ 
No. 54 Yazan: 1RFAN BEHCET 

: : • • • • • • Kocaaı ıimdi rol 7apan bir aktör 
• • • ı • • • tavriyle çehresine yalancı bir yumu· 
• • • • • • • • • • ıalrhk vererek: 
Kıllı bir el omuzundan aırandı. Saç. - Fakat ilrt ı&ıUm, c!f70rdu. Ben 

lanna sürünerek uzanan bu ahatpot sizi buraya zincirle ballamadım. Ma
kifıdı ıelinden ı:elı:ti alch, O kadar deni k1 menin hilkatin l:S1le heriflerden 
korkmuıtu ld karar koymaia bile lcuv- hoılınıyormuı.. Buyuran, teırif edin. 
veti yokta, Ben burada, evimde bl:S1le ıeyler lı-

Baıtrn çevirdlfl uman Numl 7a- temem .• 
nında ayakta duruyor ve mektubun u- Sonra kanımm nuarlannda bir fi· 
tırlarını ıözlerlyle takip ediyordu. tifham olrayamımıı sibl: 

- Nedir bu? - Eveti Dedi. Evimde bl:S;rle ıeyler 
- Ne oldufana okudun, tabıt anla- iıtemem •• 

mışsrndrr! Ve iri TticudUnUn blltiin lnt4retiy1t 
Genç kadının cevabı kırbaç ıibi ıahlanarak eliyle kapıyı ıöaterdl: 

ı klamqtr. Nazmi onan bu pbl sa- - Defolur ılderslnl 
mantarda daima oldaiu ılbi ıaıune vm 
b r mazeretle baılamamaama hafl'lt Flhirenln zihninde 1&blt bir fikir 
etti. var; bu fikir alımda dalma bir elimle 

- Oooot Dedi, Tebrik ederim! Bir tekllnJ alıyor. 
de beni haksız çıkarabilir mlaln o n- - Artılı: dayanamıyacatrmı ıitmek-
man tamam olur! lilim llzım ... 

Fahire, her ıeye hazır oldufunu an- Bu flklr ona yavaı yavq evden, 
latan bir ta'flrla cevap verdi: Nuıniden. itten, her ıe1dm azaklaı 

- Seni benlm hakaız çıkamuma tınyor. Sanki oraya bir kaç ıUn mi· 
liızum yoktur. Haksız o1duiunu sen safirlik için relmi,. 
de anlryonan. - Artılı:. ıitmeliyim! 

- Neden? Mutfakta biriken bulaşıkların yanı-
- Gece yansı yataiından kalkarak na uframak bile istemiyor. Halinde o 

bır cinayet takip eden rabıta memura kadar bıkkınlık var iri runden rf)ne 

Zeytinyağı 
Fiyatları -ihracatın M en' i 

Piyasayı Gevşetti 
Zeyti.nyai ihracının men'i hakkın

daki haberler ve ellerinde zeytin bu
lunanlarm beyanname vermi;re mec
bur tutulmalart, bir mllddettenberi 
hararetll olan ıeytlnyağ piyasasını 
gevsetmlştir, AlAkflhlarm bildirdiline 
göre, ihracatçılar elinde yabancı mem 
leketlere ~nd~!Jmek Ozere fazla 
miktarda zeytinyağ bulunmaktadır 
İhracahn men'inin fiyatlar üzeri~de 

mOhlm bir tesir yapacafı anlaplmak
tadır. 

Belediye sıntrlan !~inde bulunan -
larm ellerfndekl zeytinyağı mlktarmı 
bildirme mQddetl bitmiştir. Belediye 
smrrtan drşmda bulunanların beyan
name mtıddetJ de yarm akşam tamam 
olmaktadır. B@yannameler tamamlan
dıktan sonra tasnif edilerek mevcut 
stok tesbit edflecektir. 

Şirketler Nlzamna· 
me"inde Y aDdacak 

Deqİ$iklilder 
ıibl karısını cürmü me3hut halinde ya tozdan bir örtüye bürünen bu evden Anonim ılrketleıin esas nizamna
kalamak için onun hürmet edilmesi valizini alıp ıidebilse, alır bir ,Ukten melerlndekf sekiz maddenin tadlll f
lhrm relen şahsiyetine tecavüz eden lrartulmaı rlbf olacak... çin Ticaret Vekilliğinden relen emir 
adam haksıı olmaz mı? O recedenberi ikisi de ayrı o&llarda üzerine bu ,ırketlerln idare meclis-

- Yal Demek rece yansı yatağın- yatıyorlar. İki taraftan da birbirleri- lerl toplanmrsttr. Slrketlerln hepsi de 
dan lı:alkrp eski iıııfının mektubunu o- ne yaklaıımalı: için ufalr bir tewebbüs sekiz maddeden altl!lmtn tatbikinde 
kuyan karısını bu hlyaneti Gzerinde )'ok. .• Beraber yl70rlar. fakat ikisi de fmkAnsn:lık bulunduJunu bir raporla 
yakalamak haksızlık oluyor. kendi llemlerlnde... teııblt etmişler ve yalnız iki madde -

- Hanıi hiyanet? Ben hiyanet de- - Artılı: ııitmeliyim... nin tadlllnl kabul etmlelerdlr. Vekfl-
necek ne yaptım ki... Bu cümle ründen rüne büyü1or ve life ~nderllen bu nı:or üzerine, yal-

- İşte hiyanetinln lsbatı elimde renç kadın pek rüzel ar.lıyor ki, artık nrz iki maddenin tntbfkı muvatrk ıö
duruyor. Benim bu meseleye kartı ne Ahmet Namıinin ona hayran eden me. rlilmüştür, T3dHe ufrıyan iki madde
kadar bilkUlmez bir prensip sahibi zlJetlerJ tamamen ıfllnmı,tır. $imdiye den biri, Ticaret Vf'klleti her fstedl
oldufumu blJiyorsun. Böyle otdufu kadar onda far.kına vpadıft bir ta- tf zaman şirketin muamclAt ve hesa• 
halde o sefille tamamen alakanı kesm:. knn bayatılıklar r«Srlltor. Ypnekten batmı kontrol edebUeceti hakkmda
ye bir türlü razı olamadın, hiç olmazsa sinra parmağını alıma ıokarak diıle· dır. Di~erl de elrkete hb:sedar olacak 
vakit vakit onun mektuplarını olsa!' rlnin araanu temlılemesl, kahvesin! ecnebllerfn ilkin hOvlyetlerl ve ser
okumak suretiyle ken&ni o hava için- içerken bir nıf11te midesine ıöndere maye mlktarla!'ı ha'kkmda Veklllete 
de bulundurmak istiyorsun. Bu kadar cekmiıı sibi höpürdetmesi: tabağında- malQmat vern~ıı v~ muvafakat ce
o hayata düıkün olduiunu bilseydim... 1emeflnl bitirdikten sonra çııtalına vabr alındfktan sonra hissedar olabl-
Seni hiç bir zaman ondan ayırmudmı ekmek batırarak sahana banma11.- leceiidlr 
Nedametinin aamimillcine lnaıunak Fihlreye rüç tahammül edillr haller --· ---------
ahmaklıiını ıösterdim... ıibl ıeli)'Or .. Buan kendi kendine u-

Fabire cevap vermiyordu, N'umfnin ruyor: 
yavaı yavaı yükselen ıcalnin edasr.ıı - Eıkiden de bayle mlydiP Yoksa. 
sükQnetli lıir 11kaydiyle karıılıyorda. Simdi mi böyle ba:raiı oldu? · 
Kansının bu sUkOneti onu bUsblitlin CArkaa var) 
çıleden çılı:anyord11. 

- Oörüyormusun P Cevap venn!ye, 
mnelenln esasını anlatmıya bile cısa· 
retin yok. 

Gen' kadının bir ıömlek1e koltuk
ta oturaşu onda btr küstahlık tesiri 
bırakıyordu, Kart11ındaldne iirı~ 
bir minnetdarbk yükü tahmil etms 
tçfnt 
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Bir Adam Yumrukla 
Arkadaşını Yaraladı 

Nleancada ırtunn Mehmet Aslım 
arkadatt İsmatl ne kavp etmlı ve 
bir yumrukta arkadaımm yüzilnfi 
kan içinde bt1'9Jmn~trr, Mehmet As
lan yakalanm~. f ı;mail tedavi altına 
alınmıştır. 

Bomba HAdiseslnin 
Muhakemesine Başlan1yor 
Ankara, 29 (TAN) - Bomba hı

dl .. lnln rna)la1remMI ı Nisanda baı

TAN 

Et Vurgunu Yapan Üç 
Kisi Tevkif Edildi 

1 

8842 Lira Haksız Menfaat Temin Etmlıter 
Bir numaralı MllU Korunma mah- ı pılan tetkikleri ve Her! ıilrillen iddl

kcmesinde dün Gedikpaşada oturan aları teyit erler mahiyette görülmilş
ve mezbahada tt\ptancl kasaplık ya- tur. Mahkeme Sabrlden et alan ka
pan Sabri !:rtUmer ile oitlu SalAhat- saplardan bir kısmınm daha şahit o
tin ve kAtrbl Yusufun duruşmalarına !arak dinletıilmelcrıne lüzum g&r
başlanmıştır, Okumın ldlanameye şıö- mliştUr. 
re, Sabri Ertllmer mezbahada kestir
diği koyunları kasaplara narhtan faz
laya satmış ""e deftt'!rlerinıie yapılan 
tetkikat sonunda bu suretle 8842 Ura 

Mahkeme. Sabrı Ertümer ile bu iş
te alAkalarf oldulu anlaşılan otlu 
SalAhattln ve k~tlbl Yusufun tevkif-

haksız menfaat temin etmiştir. lerfne karar vererek duruşmayı baş-
Dlnlenen uhltlerir ltadelerl de ya- ka bir g{ine bırakm11br. 

Üsküdar Tramvayları 
Umumi Heveti Toplandı 
Şirket Bir Senede 1 O Milyon Yolcu T aşımıf 
UskOdar ve Kadıköy halk tratnvay-ı fazla olmustur. Raporlarm olı:unma

lan umumt heyeti dün UskQdardakl 'ltndan ııonra umumt heyet, idare mec 
şirket merkez\nde toplanmıştır, İlk o- tisinin faaliyetini yerinde bulmuı ve 
tarak idare medlsl \'c mQraklp ra - idare meclfılnl lbka etmlstlr. 
porlan okunmuştur. Bu raporlardan idare mecUsi, kabU otdulu takdfr.. 
anlaşıldrtına göre, firketin tı Ban- de, bu ay içinde tekrar toplantı:ra 
kasına ve elektrllt flrketlne olan &79 cafnlacakttr, Bu toplanbcJa tfrketln 
bin Ura borcu 7aprlan anla11na IO - Belediyeye devri veya :rlne lfrket ha
nunda 300 bin lirayı lndirllmlstlr tinde mi ldare.t dotru olacatı 
Şirket bu borçtan ltS bin llrasmı IS- hakkında bir karar verilecektir, 
demiştir. Bu borçtan 50 bin Urast da UıkOdar tramvayltırmın tutlyeal, 
bu yıl içinde Menl!t'ektlr. Üsküdar elrketin dOstuıo malt dunımun tena
ve Kadıkö;r tnımvaylan geçen ıene izimden dolayı ldenmekteydl, Fakat 
10 milyondan fazla yolcu tasmnstır. son seneler t~lnde bu dunun dtızel
Bir sene evveline töre yolcu sayısı mif oldulundım, ıayet Belediyeye 
1.607,605 klıl aı1ıntetır. Şirketin bir devrinden bir tnaamıf temin ed!le
senede elde ettlli haııılat 554 bin ll- ceğl katf olarak anlaıılmaua fdare
radır. Yolcu adedi arttığı gibi hasılat nln )'ine sfrket halinde brraktlmaııı 
da bir sene e•.rvellne ıtöre 86 bin Ura lhtlmııll kuvvetlidir 

Çekilmiş Kahve 675 
Kuruşa Sa+dacak 
Hükömetln karan üzerine peraken

de kavrulmuş ve <:f'kilmlt kahvenin 
kilosu bugünden itibaren 675 kuruş
tan satılacaktır. Vilayet, her ay kuru 
kahvecilere muayyen bir nlıbette kah 
ve verecektir. Kavrulmamış cly kah
ve satılmıyacaktır. Yalnız mekteple
re, hastanelere, t:oopt'ratlflere kilosu 
beş buçuk liradan sntılacaktrr. 

Bir Adam Tramvaya 
Binerken DüJtü 

E+e~t Tutuıan lir 
lhtivar Kadın Öldü 
FeriklSyünde Bulgurlucrkmaztnda 

oturan 60 ya~mda Ayşe Nana yemek 
olşlrmek için maltız yakmııı ve bu 
'>ırada eteği tutuşmu~tur. Nana bunu 
~öndUrmlye r,ahem151a da muvaffak 
olamamış ve Jtomşular yetlılnclye ka
dar vücudünün muhtelff yerleri yan
ml$ttr. Beyoğlu ZOkQr hastaneıılne 

kaldmlan Nafia dün yanrldarm tesi
riyle ölmüştür, 

lnönü Zaferi 
Ylldönümü 
Bütün Halkevlerinde 

Tören Yapılacak 
Nisanm birincl Persembe l(lnü İ

kinci 1n6nü Zafe!'inin 21 inci dönüm 
yılma rastlamaktadır, Bu münasebet
le şehrimizdeki bOtün Halkevlerlndc 
t6ren yapıtacakttr. Hılkevlerfnde ;ra
pılacak gencllk toplantılarında, bu za
ferin TOrk tarlh'rıde ve Türk fltlklAl 
savaşmdakl bllyfik roltı belirtf1ecck ve 
Halkevlertnln hususiyetlerine göre 
eilenceler tertip edilecektir. O sün 
Beyof lu Halkevfnde verilecek konfe
ransı bir koro konseri takip edecek
tir. Eminönü Hıılkevlndekl toplulukta 
fklncf fnlSnO Zııferfnfrı ehemmiyetini 
anlatan bir sC.ylP.v verilecek, gençler 
mnıt ıiirler oku;vıınl: ve Halkevl gös
terft kolu l?e'ıCleı 1 milli oyunlar ter
tip edecektir. 

Beşiktaş Halkevlndekl t6rende Par
ti İdare Heyeti RPlsf tarııfmdan (İ
kinci inana 7.aterfnfn actılr yol) mev 
zuu üzerinde blr konferana verile
cektir. Bunu zeybek oyunlan, Mlkl
Caz konterl tı.kip edecektir. 

İkinci fn6n0 Zaferfnln bQyQklQlly
le mOtenufp t&reonler :rap•uı için 
Halkevlerl hOmmalı faaliyet sartet
mekt~lr, 

-----~------
inhisarlar Tekaüt 

Sandığı 
Ankra, 2a (TAN) - lnhi1&rlar te

kaüt 1andJlı ba.klı:.mdaki kanunun bazı 
maddelerinin detiıtiribneel Ye ba ka
nana bul maddeler eklenmesine dair 
QUmrUk Ye lnhi1&rlar Veklletince ha
zırlanan kanun llyihaıı busUn BUyülc 
Millet Meclisine Yerilmiıtir. 
Lbihanın bir maddesine s6re, mef

suh reff ılrketi samanmda mllU hUk<l
met tanfmcJan Anadolada mavakka
ten idare edilen tiltUn lnhfaannda va
zife görmilış olanlardan halen ı.taredt' 
müstahdem bulunanlarm o zamlna ait 
hizmet müddetleri de 2927 sayılı ka
nunun muvakkat 5 inci maddeaindeo ,. • 
zılı kayıt ve ııartlar dah!linde borçlan
mak suretiyle İnhisarlar hizmetine 1· 
!ive edilecek ve vekil memurlınn al
dıkları ücretten sandık aidatı kesıım;. 
yecektlr. 

Liylhanm dller maddeleri ayni pren 
slplerle kuralmue olan inhisarlar ve 
Devlet demiryolları tekaiit sandıkla
rından Devlet demlryollan tekaüt san. 
dıiı için 4001 eayılı kanonla kabul e
dilen hükümlerin İnhisarlar tekıüt 
ıandıiı için de aynen kabul edilmesi 
nl temin mabadiyle hazırlanmıttır. 

Ankarada Vurgunculuk 
Mahkemesi Kuruldu 

27 - 3 - 942 

(- DiKKAT: -, 

1 Şeker Hastaları 
! y arnız Şiılide mi 

1 ''"" ~!~::r ~ ... , .. , ... 
1 mıhsuı olmak Ozere Glutenll ha· 

I
• Ilı bultdıy ekmeCI çıkarılma•na 

• 

karar vertımı,. yalnız gasetelerde 
çıkan hab~ doOru lae, bu ekmek 
valnfz Osmanbıyde bir fırında pi· 
tlrllecek ve fıaeta oranlara veafka 
.,,ul<ablllndı verllıcıl<mlt. 1 Bir defa doktorlar Glutenll ek· 

• mellin .. kerll hıetalır 19'n ~ok 
urarlı oldı.:ilunu etiylerler, Hattı 
umumiyetle ıeker hıırtalıllına tu• 
tulınlara ekmek verllmeMeelnl 
tavsiye ederler', Bu bakımdan ... 
ker hıltahftına tutulanlara mah· 
ıuı olmak Dzerı Glutınll ekmek 

1 çıkarılıcı~ı hıberl doftru iM, bu• 
1 nun bfr defa doktorlardan aorul· 

I
• ma11nı tavıtye ederiz. 

Bu haberde ikinci gırlp nokta, 
bu ekmejiln yalntı Oımanbeyde 

bir fırında 91kanlma11 kararıdır. 
lıtınbulda ıelter h11taları yalnıı 

1 

Şlılldı mi oturur? Diller Hmt· 
terde bulunan ıekerlller ekmek 
ılmak için ti Oımınbeye ml gl· 
deceklerf 

Yiyecek 
Maddeleri 
Yakında Bakkallarda 
T evziine Başlanacak 
f aşe Müdürlüğü emrine verilen pf

rlnç, yağ, fasulye, nohut vesalr yiye
cek maddelerinin yakmda datrtılma
sma başlanacaktır. Bu işin bakkallar 
vasıtasfyle yapılması kararlaştırdm11~ 
tir. Bunun tein evveli bakakllar ıer
mayelerine 5re ile snırfa ayrdacaktrr. 
Her sınıf bakkala butundulu semte 
ve mali vaziyeti"le ve bulunduğu 
semtin llnemlne görr fase maddesi. 
tevzi olunacaktır. 

Bu maddelerin te~'%i listeleri hazır• 
lanacalt, ilAn olunacak ve şimdi dalı
tdmakta olan bazı maddelerin tevsll 
gibi, bu iaşe maddeten de dalJt!la• 
caktır, Bu tevziat, Tf'vzl Oftsinln ta• 
aliyete ıeçeceil ram .. ı kadar devanı 
edecektir. 

Hastahanelere Makama ve 
Bisküvi Veriliyor 

- Dtlıtlnf dl70m. B9d Rlll tiiü
dılnn zaman ne idin P h llerlfitt e
liqde bir oyancak... Öyle delil miT 

B11 söz, az llalsm Fihlrenl1i atnn
ilan ıert bir cevap taııracaktı. Fdat 
)'ine nstu. 

1,15 lhlll ..... 
1210~ 
12.U la• Httlcrl 
t 2~5 ff•berleı 
u:rıo TlrlıiıW 
11 1111 p,,.., .. 
il.Ol,. ... 

21.00 konv•!lla 
ıı.u ,. .. ,n 
ıı.oo Orntwa 
Jl,IO HelllerS. 
u.••S...... 

lr:racalrndan Ankara afır ceza mild- Kadtköyünde oturan Yako adında 
delunnamtllll, lıdlhama mani 'Olmalt i. birisi Bahc:ekaplda tramvaya biner
cfn alır ceza .. ıonana mahnı sırı, ken düşmüştür, Sol kolundan 78?9-
kartlan hutrl&mlftır. lanan Yako haı;tan•y~ kaldırılmıttır. 

-j\Jtın Satıştan 
Dün altın sıatııı farla olmuıtur. Bir 

altm 3580 Jcunııtan ve bir ~am kül
çe altın 485 kuruştan sattlmıştır, 

Ankara, 26 (TAN) Milli Korunma 
kanunu hükümlerine dayanılarak ıeh
rimtıde vurrunculak davalariyle meıt
pl olmak here bir mahkeme kunat
muttur. 

HilkOmet tarafmdan el kanularall 
Oliııin emrine verilen makarna, ,eh• 
,rl;re ve bllkllvlleır, Sıhhat Ynilllll 
taraftndan verilen bir emir Qzerine 
hastanelere ve doğmnbanelere verOe
eektır. Bu maddelerin bug(ln tesellil· 
mnne başlanacaktır. 

~ARK CEPHESı 
na Blstaratı 1 lnclde 

8tra)'o - Runa':ra lfrmlller ve ora
da bulunan Sov)'9t eelrlerfnl kurtar
m11lardD'. SoVJetleı·ln bö71e bir ha
rnette bulunmuı olmaları mümkün 
in da, bu fehı1 ellerinde tutmaları 
fhUnıali de ,Opheli tftrülmektedlr, 

'I G,C, G5.L5.N HAB,AL!a;A 1 

Arapça Ayların 
Adları Değişiyor. Ylnt plen haberlerden anlaıddrRf

na sere. Sav)tetler Lenlngrıt bölge
, ılndekf taırrualan tekrarlamqlardD'. 

MDlet MecHsi, Bu 
Lciylha Üzerinde 

Ankara, 26 (TAN) - Refik !nce, 
Büyilk Millet Mecliılne, Teıırinevvıtl, 
Teırinsani aylannın adlan "Birinci 
leırin", "lkinclteırin., e: Klnanevvet 
adının "Sonay,, a, Klnannninln de 
"İlkay,. a cevrilmetl balı:.kmda bir in· 
nan lbihuı teklif etmlıtir, 

S. Crlpps Siyasi 
Parti Şefleri ile 

MüzakereyeBaılıyor 

Hususta Hcmrlanan 
Tetldkler Yap+. 
Dahm:re enctlmeninde ba tekltf ı&

rüııülerek dil encümeninin de 'lliltalM· 
ıı almdıktan ıoftrı TeırinevYel ayına 
sadece "Teırln ayf', ''Teırlnunl" ~ 
"Kaınn ayı,. ve Klnunevvele "Oc'.lk 
ayı'', Klnunsaniye de "İlkay., olarak 
ad verllmeıl, teklif sahibi Refik lnc:e
nin tıtiraklyle karar verllmitt1', 

Londradakl 
Rus Sefiri 
~ Be"8rab ı ~ 

"Maiskinin bu kadar açıkça ln 
glllz yardımını tatemestnin ve bu 
derece küstahça müttefiklerin 
"beklemek,, stratejisine hücum 

Yeni Delhl, 26 (A.A.) - Vazifesi 
hakkında ıoralan suallere ce9ap fttt!tı 
liır Stafford Cripps matbuat toplantı· 
anıda ta beyanatta btılanmatl11r: 

"Ben harp kabineıi uaaı ııfatıyle etmesinin sebebi aşikardır: Rusla 
hareket ediyorum. mcfllı harp kabl- tın kış seferine bağladıkları ümit 
nesi tarafmdan kabul edilen teklifleri ler bap çıkmıftır Ye gelecek olay 
Hint feflerine blldlnnite seldim. Ka- lann yaklapnası korkularını art. 
bine, bu tekliflerin Hindiıtan için pek tırmakta.dır.,, 
ayıun oldukları kanaatindedir ve btm
ların Htnt efkin ıenerınce kabul edl· * lip editınlyecetderlnl 8frenmek 1ıte- BerUn 29 ( A A ) - Yan resmi 
mektedir. Bu tekliflerde detlılklfk bir ka~aktan btldf~ltlyor: Siyasi Al
yapmak bahtı menuu olmamal.rla be- oman lı:aynaklarma ıöre Sovyetlerfn 
raber kap ederse bunlar bazı milllha- Londra Büyük !!lçlsl M Maliki tara-
satJara jntibak ettlrilebltecelrtir... tmclan 711ptıan ııemee,' bundan bir * müddet öne. V•-'nJtondakl 8o\f1Wt 

Elçisi M, Lltvinot tarafmdan 13pılan 
demeç ayarındadır. 

RutlaT, Mo.kova önlerinde yeniden 
birçok tahkimat yapmaktadırlar. Ya
pılan bu tahkimAtta, on binlerce ka
dmm da çalfllıJt bildiriliyor. 

Çok Büyük Bir Hava 
Muharebesi 
~ Bastaratı ı lncldt 

doğusunda kuvvetli himaye aı -
tında giden İngiliz kafilesinden 
5000 tonilatoluk bir ticaret ge -
rnlsl ile bir torpido muhrlbini ba 
tırmı.ıır. Alman saVlf tayyare
leri Maltada La\Paletta limanına 
tesirli taarruzlarda bulunmuılar. 
dır. 

Dover Umanı çevrnlne ve wehrln 
aıkerl ehemmlyettekl tesislerine dOn 
gece Alman hava kuvvetleri atır çap
ta bombalıırla taamıı etmlsler ve &
nemli hasarlar yapmı~lardrr. 

DOn ıece dUtma" batı Almanyada 
birçok yerlere yRngın ve lntllAk bom 
baları atınqttr, SJ\•i! halk arasında &
!iller ve 7&nlılar vardır, Tek baıla
nna ucan ı!O~man tayyareleri cenup 
Almanya Qzerlnde iz'aç akmlan yap
mıştır, Alman gece nvcılart ve karsr
k01!Tla toplan tanrnıı eden dtlştnan 
bomba tay;rat"elerlnclen sekizini dQ
şürmllılttctir. 

Şimali I talga üzerinde 
Roma, 26 (A.A.J - Teblll: f nıdllz 

tanantert dOn ıece MllAno ve Torl
no da dahil olmak Oırere 81mall t
ta~da birkaç mahallin llzerlnden 
uçmuşlar, flbt bomba atmamıılar
dıt, Birkaç hava rn\ll!afaa bataryası 
faally'ete ıecmlştlr. 

Atlantilt salıUi aflğınlla 

Yeni Delhl, 26 (A.A,) - Sir Staf
ford Cripps, hüldlmet, idari makamlar, 
baıkomatanhk ve vllbetler valilen 
ile yaptriı rörüımelerl bitlrmlıtir 
Şimdi siyasi partiler sözcUleriyle mil· 
ırakerelere baıhyacaktır. Diler taraf. 
tan Hint teııril meclisi parti .konrresl 
:yarın toplanacaktır. 

Riom Mahkemesi 6 Gene. 
rall isticvap Etti 

Tıpkı Litvinot albf, Maiskl de tıı
ınwere ve Amerikahlara dtr1 ftl'
mektedlr. Onlara anlatt)'Or ki, aama11 
biç de mihver diltmanlan lehine it• 
lememektedlr, Sov7etler BfrllJi tek 
bqma zaterl kuanımas, lldnd bir V~:ıington. 211 (A, A,) - Bahriye 
cephe kurulması lbtmdrr, Bu, 181'arla Nuırlılr tebU~tnde Atlantlk ıahlll a
lstenfiiyor. çtlmda orta ton8'da bir ticaret ıe

Maisldnln. Sovyetler Blrlliine te- mlalnin torpmendill haber verllmek
airli bfr yardım yapılman :volunc!ald tedlr. Teblllde illve eclfldiiine ıısre, 

Riom, 26 (A.A.) - Mahkeme Gene- lstelt bizzat Sovyetler Blrllllnde _. H kazazede ile 4 ceset Mlantfk ıa
ral Montarne, General Andrei, Gene- kert durumun nasd ~rQldillUntı lsbat hDfnde blr Umana çıkanlmqtır, Ge-
ral Dosse, General Preand, General eder, mi, Pazartesi ,OnO torpll1enmt,ıır, 
Coquet ve General Leyer'i ıahit ola- Tayfadan 20 kiti knyıp giSsterll!yor . 

rak clinlemtıtir. V p Be :11 d * 
Sahıtlerin hepsi de matltbiyetfn • apen rı ft e Londra, 28 (A.A.) - fntillz Aml-

.... blnl i:ıah ederken, mak:rne nolr- Berlin, 28 (A, A.) - Alrnanyanın ralllk dairesi teblllind• "Botanlc,. ve 
8811mdan. kuvvetler araamda ltbirliii Ankara Bilyüit Elçisi M. Von Pa~ "Warland., isimli balıkçı kayrkları-
balanmamaıındın bahsetmı,ıerdir. Berline gelmistlr, ntn kayboldu~u blldirilmektedir. 

PASiFiK HARBi 
~ B;ost .. rııtı 1 tncıı:iP 

maksadiyle paraşütçüler indir -
rnekte olduğu söylenmektedir. 
Amerikalı gönüllüler gurubu ve 
tayyarelerimiz 24 martta Ching
mai tayyare alanına taarruz et -
mişler, 10 düşman tayyaresini 
işe yaramaz hale getirmişler, di -
ğer bir çoklannı da hasara uğrat. 
mışJardır. 

D011nan Tungu'yu çevirm~ ve şeh
rin 60 kilometre şımalınde Tyungon'u 
tı«al etmiştir. Tungu'dakl Çin kuv
wtlerf iyi tahkim edilmiş mevzilerde 
bulundulundan kurtınlıncıya kadar 
dayana bilecektir. 

Churchm Teminatta 
Bulundu 

Bulgaristan Kat't 1942 mi? 1943 mü? 
Karar Arifesinde l:t.ir Baştarafı 1 incide 

~ Bı.ıstarafı ı incide Berlin, 26 (A.A.) - Kral Bo • Bundan maada Almanya 19f2 
Cieçca ıenenln hadiıelennt r!Szden risin P'ilhrere yaptılt ziyaret Al- den çok yorgun ve peripn bir 

reçlren Churchill, şunlın söylemiıtlr: man gazetelerinde oldukça sem · halde çıkacaktır. 1943 de 1ayıfla 
"Fıllketlerlmlzin ıonuna lt'!lı!lti- patlli bir yankı bulmaktadır. mı9 bir Almanyaya ka!11 yapıla-

mize dair ıfze bu sabah hiç bir temi- Berllner Barsen zeıtunı da J&yle cak kuvvetli bir taarnızun muvaf 
nat veremem. Gözlerimizi arkayR, ıe- diyor. fakıyet ihtimali yüzde yüzdür. 
çen karanlılı: ıeneyı ve önümüze, bl- .. •. .. • . _ 
zl bekliyen imtihanlara çevirdlllmlz Berlfner Banen Zeltunı ıazetesl Görüluyor ki, iki tarafın da du 
zaman klmae harp vuiyetimude bi- şöyle dl70r: şüncesinde çok doğru olan taraf· 
yük bir salah husule ıeldlilnde bir an "'SllAh kardetllff ve d01Uuk ruhu lar vardır. Eğer Almanlar bu yıl 
bile ıliphe edemez. Bir NDe evvel hatıruiyle hıttket eden Kral Boris, Sovyetleri mağlup edemiyecek • 
yalnızdık. Slmdl dilnyanm en bllyfllr hAlA •Vat alanında duran do,mın lerse, ve mihver devletleri bütün 
üç milleti bilimle ııla bir ittifek ha· kuvvetlerini nmek için &nemli ba - yollan kapatmıya muvaffak ola. 
tinde rittlkçe artan kuvvetleriyle bl- zrrlıklarla nltf\anau blr dnnde Al- mıyacaklarsa mgillz ve Amerlkı 
:dmle :raa:rana carpıtrnalrtadır. limdl man rlcallyle uun ve ıtıven verici lıların dile.üncesi doğrudur Fakat 
yanmuıda lnmretll müttefikler var- görOsmeler :rapmtstır, ltral Borlı mil Alın l vb l A d · k t'f 

dal. d dır.,, • !etine pçmlfln zor semanlarmı bil- . an ar U Y1 vrupa a a 
Andaman a arın a Bqvekil ıözlerine tôyle devam et- yük bir ener.il ve dJplomut bf1 ly- bır netice alablleceklerse, ve mih 

Londra, 26 (A.A.) - Harki:re Na- miıtir: ıe idare etml'"1'. Borll, hOrriyetlnl vercıler bütün Avrupa ve Asya· 
tırı M. Eden, Andaman adaamdıld "MUttefJklerimlz ve biz yani illn ve milli birllltnf tekrar elde etmls ya hakım olacaklarsa, müttefik • 
küçük İngiliz garnizonunun 12 Mart- ettlflmlz g:lbl müttefik ~metler, ba olan mllletin kalkınmasına kuvvetle ler bilyük bir hataya dilşmilş ola· 
ta geri çeklldl!tiTı~ A"am Kamarasın- harb ancak kendi hatamız ve)'I onts- hMim olmuş tecrilbeli ve iyi bir şef- caklardır. 
da teyit etmiştir. nn hatası )'Uzünden, yahut da, tama- tir * j miyle ıeferber edildflf ve teakllltlan· Bu harp emasmda Avrupa millet- . Onun içindir ki, bugün m_ütte-

Tokyo, 26 (A.A.) - Port-Blalrs'in dırıldıiı saman uicl bir mahiyet al:t- lerlnin mukadderatnu tayin edecek fikler arasında bu mesele muna • 
Jap0nlar tarafından f~gatl hAdlseslnln cak olan müıterelr kuvvetlerim.!zl kal- mahiyette olarak Kral tarafından a- ~ mevzuu olmaktadır. Verile
Hint Okyanusunun fethine dofru ilk lanamadıiımu takdirde veya a11ar lmabllecek bOtiln kararlar bütOn Bul- cek karar harbin, hatta bütün 
adnnı teşkil ettiği askeri mahf'!1lerde reçtikçe elimize reçecelr olan bir çnlı rar ntn19tl taratn1dan l(lvenle tasvip dünyanın mukadderatını tayin e-
bellrtDmektedlr. fırsatlardan istifade etmiyecek olur- edilecektir... decek derecede milhimdir. 
Benıale körfezfndetı Andaman a- sak kaybedebilirls, Bu bakımdan ken· 

dalan filhakika Malezya, Seylan ve dl hareket tartıınuı Ye harp ıanetl· 
Hindistan anstncta dıkilen yeglne en- mizfn mahfyednJ ve nsfmı bUtün ıe-
gel teşkO etmekteydiler. lcilleriyle ve her cepheden derin ve 
F'ILIPINLERDE: ıırarlı bir tetklkte~. ıeç~e~lylz, Va-

tandaılarımız ve muttefıklenmb ken-

Vaşlnıton, 26 ( .A. A.) - Harbiye 
Nurrlrtı tebll~i: Filipinler: Manf11a 
k6rfed ağzmdakl müstahkem adalar 
düşman tarafmclan tekrar ıslddetll bir 
bombardmıana tutulmuştur. 54 atrr 
Japon bomba tayyaresi bu hOcuma 
tştlrak etmiş ve taarruz 6 saat sür
müştür. Bombardımanın en şiddetli 
kmmı Correılcfor ııdaıı Qzerlndt ya
ı>Tlınrştır. Askeri teslılere verilen ha
liarlar hafif olmuş \'e kıtalanmn pe
kaz kayıba uğramışlardır, Tayyare 
kaJ'lıkoyma topeusu 4 dnşman tay
yaresi. dOşünnOstUr. Bntaan· yamna
dasmda büttın cephe boYUnca devri• 
yeler arasmda ıtddetlf bukmlar ol
mullur. 

* Vastnıton, 28 <A.A.) - ftefa Roo-
sevelt, General Mac Arthur'e kongre 
madalyum! vennl&tlr, 

lngiltereye Yeni Polonyalı 
Kuvvetler geldi 

Londra, 26 (A. A.) - Dördüncil 
bir deniz ta:ırtı Kanadadan tnıtltere
ye tedlrıtn edllmPtrslzln Polonyalı as
ker kıtalan getfrm~lr. Kanadada Uk 
askerl talimlerini bltfren bu aıkerler 
İnıllteredelcl Polon:r2 ordu ve deniz 
kuvvetlerine lltihak edeceklerdir. Ge
lenlerin hepsi Amerika tabiiyetindeki 

dUırlne en iJ'İ eekilde hizmet ıdece
fimizden emin olmalıdırlar ... 

Churchlll, bundan ıonra yapılan 
tenkitlere cevap vererek dem ittir ki: 
"Beınden miitemadlyen hal'J)ten son· 

rald dünyanın kurutmasına daha çok 
vakit ve dikkat taslı etmemi lstl:vor· 
lar. Bu kadar mühim ve Abrsızlıkla 
beklenen bu devrenin tetkikler ve plln 
tarla hazırlanması içln bazıluı kan. 
şık, fakat hepsi ihtimamla kemıle er
miı tedbirler alırunııtır. Faklt, siır de 
teslim edenini• ki her ıeyden ene 
-nilli korunma ve miittıflkler ır:aar va 
ıifelerlmlsden dlk1ıcatlmlti •e enerjimi 
zi baıka taranara çevirmemlye pyret 
etmetnfz llzımdrr. Bu ıt:barla baıiin 
b11 mev.l'lla temaı etmi:receilm. Yalnız 
suna söyliye)'im: Bir bı: hafta evve' 
hilyük bir fikir adamı olan muhterem 
ınünenerlerimlzden biri bana yen: 
İncfltere için mi, 701r11 eski tnslltet'e 
iı;ln mi çahttriımrzı alenen aormattıır 
Bn 111alin cevabım vermek kolaydır. 
Ben bu cevabı sizin ieln ve · kendim 
için vereceifm: Biz her iki İqiltere 
kin cahıııvnnıı ... 

Polonyalılarcbr. 
Ottawa, 28 (A.A.) - Kanada .Baı

vekili M. Mackensle KinJ, dün Anın 
Kamaraamda htlkOmetin iki lllve to
mcn seferber etmek mUsaadcsinl ver
dii!ini bildirmiştir. 

Sobranl/fl fe,,kaldde bir 
toplantı ya'/l(lcalt 

Sotya, 28 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfillere g8re, Sobranya meclisinin 
ılelAde toplantı devresi 28 Martta bi
tecektir. Bul.ııar mecliai o aün tevka
lAde bir toplantı yapacaktD'. Bununla 
beraber ahval dolayısiyle mebuslarm 
llkbahar ve yaz zarfında birçok de
falar fevkalAde toplantıya çalnlma -
lıın ihtimali vardır. 

Londra radyosunun 
Nefriuatı 

mekte ve teçhiz otmmıaktadır. TemlO 
edildit;ine ıöre Almanlar Kral Borialll 
Alman taleplerine miitavaıat etmakteO 
her yeni imtinamın ıimdiye kadar 
Rulıarlıtanın harpten elde ettift bU· 
tün araıl kazançlarının ıeri almmasr• 
""" mal olacalınt blldirml,lerdlr. 

.seı,rat, 28 (A.A.) - D.N.B, But
ıar Batvekill, Hariciye Nazırı ve Da
bllfye Nazırı, Donau - Z.Jtun• pze
teslnln Almıın - 8uJpr mOnatebet -
terine hasretti~ bUsUlf uym ıetn de-

Ankara, 26 ı Radyo gazetesi) ~ m~ter vennı,lerdtr. Bulpr Bqve-
B\Jlpr Kralı Borlsin Bertin seyaha· kili profts&r ntot. bd demectnde fUD"' 
tini ele alan Londra radyosu Bulıarcı lıın ~tem~ 

neşrlyatmda, Kralm Bulgar mnıetınl .. Alman • :eua.- clodlulu -ı bit 
Rusyayı harbe sQJ'Ukltmek lcfn Al - ı~ 
manyaya ıittiiinl ve ondan kurtul şey delildir Bu dcıltlulun temelle!'!. 
malt için Borfsl tahtından atmak il· Alman - Bulgar mtlnaaebetlerlnln da• 

_. ima bari% vasfını teşkD etmit olaı 
-ı:ım ıeldlllnl ~irkat defa sliyleml:ı.ir bazı karsılıktt meytJlerdedlr Blll\ald 

200 Bin Bulgar aıkerlnln 191sııo11 71ltarmdakt slllh arta<!ar 

ı .. '--L· L- '-· I lılı bu alanda btt bh' rol oynamır -glu-uıd AU,-&r-Tmlf tır. Bundan b!r ,,, evvel Bulıartsta• 
Bern, 2S (A.A.) - Buıün buraya nm OçlO pakta katrlmad, daha blrtn

ıelen haber\erden çıkan mana, Hltler- et bO)'Ok harpten evveJ bafltımlf old 
le banc!aıı evvelki r&rilımtı!erlnde bir st:raıettn tabD bir nett~. BUi 
R111ya lte mthıaıebetlerfnJ kesmektım carlstan. mihver devletlerine n bU 
imtina etıntı olan Kral Boris'in bD devltıUerfn müttettklerine katıımakll 
tefer Ral)'a ile milnuebetlerl kesme. aynl ıamanda, keneli iktidan nlıbe"' 
nin mümkün bulunclufu lıcanaatine var· Unde, A\'J'Upadald yenf niaamm ku .. 
dılr merkezindedir, Ba haberlere cöre rulmasmda işbirliği yapmak katı ar 
Kral Borls, 200 btn Balsar Hltertnln mini de ilin Mnılttfr. Bulgarlstanırı 
harbe iştirakini kabul etıniııtir. Ve bu vazifelerinin cenup doğu alanmda bU"' 
kıtalar bugün süratle seferber ed' l- lunduğu sarihtir ... 
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~ wamml intihabat bitmfı ve 
Nahın paşanm lideri bulundai'a ""d partili mebaean meclisindeki 

264 ... hktaa 216 smı lrazanmı,tır. 
Mabu pap intihabat münaaebetty1e 

l'ldPoda söylediii bir nutukta mihver 

Bir Taraf Yorulmadan, Bıkmadan, Hiç Bir Fırsatı Kaçırmadan 
Darbererini Vurmak Mecburiyetinde; Öbür Taraf da Yırmadan, Sar
sılmadan Mütemadiyen Tedbir Alarak Bu işi Başarmak Zorundadır 

İRKLAR - KASTLAR - DİNLER - ntı.I.ER -

KRALLIKLAR - EVLENMELER - İNEKLER 

ulr.anrn bir atı ftr. Geçen sin 
eokakta artıDdak1 aemerln httine 
Yd'lelttn1mlı en tenekelerini smcır· 
datarak, Kele acele ~ıtl dlkbtlo 
mi celrti. Doru beyu til'erıne ... 
fak lmmuı benekli oldaja için ...,... 
yaa renklerinde "Mercan lan.. dem
i• ba atm b .... betlerial lnceleclim; 
kam ballı bir arap atmlll lrarpamda 
bahuıdafmna tlpbe yokta. KfmbOir 
baaP koldaach? Salrlavi mi. Bamd..t 
ad. Ceclrbl mlP 

aa,.uıctaa mı]ıyanlarm lı ılk'oi 
cibl 11rtmdald temere rat- J'iM 
"cnber.. ini söateri7orda. 

Artılr bir riranede uatı1DJ1& ımaM 
olan tanda Ttlcadtlnde hlıt 1*rla 
camiin mihraplan cöriinüyorda. ıc.
ıem rfbl daima OF!lly&D Ud kalak, Jrl 
kara sözler, tınıaiı bıcırranlı, fakat 
7U lfbl bacaklar ••• 

cle.tetierine lral'f! çok ıiddetli bir il- Atlantfk muharebelerine alt tebll§-
9'11 bllannuı •e demiıtir ki: "Mıu- lerde dalına bahıedller konvoy (kafl
~ ınllft menfaatleri İngiltere ittifakı le) tlbll'I hakkında her okuyucunun 
<ac lııoranulabilir. 1stikl&l ve hürriye- az veya çok bir 1:-ilglıl vardır. l'akat 
tfN 9even her millet mihverin zulüm alllhluon daimi teklmUIU ve taarruz 
•e alcaJrhfrna karşı lro7mak mecburi- Ylleıtalarının arta.- seıldı ile bunlarfn 
htfıadedfr... Atlantlk muhsrebnl liıtUnde "uaul• 
~ llaıbrtardachr li, mBner mıdtfllled gedrdiil vaziyetleri karplam•k lfln 
"'aha. papnın tkt:iclılr mevkHne relme- kıottvoy •latemlnde de bunlara mava
lirli bir mfbYer ııafed olarak ilin et- sıl )'eftlllkfer tatiılk edllmeel mecbu • 
'bitlerdi ve ltalJ'llll radyosu ba müna- ...,._ı hasıl oldu. Bu y11zsl'ltdda oku
~1. Nabas paıtanın Mısır fstikHl· yolculara konvoy ıııulünUn tarlhc;nl· 
l!ıi temtn edecek tek adam oldııfana te bugUn tatbik edll•n en aon pkllnl 
lö:vlemiıtl, w bunlara karp yapılan uıarruzlann 

~---Y nan : "\ 

Necati Y asmut 1 .__ 
mut için yirmi bet avcı tayyartsi 
balanuyor demektir. Gemilerdetı 
hanya fD"latıbp :rübelen ba avcı
lar, dilımaa bombardıman tayyareıe
riyle çarpıııp onlann turrazlannı 
bertaraf ettikten ıonra eter kafilenin 
bet on dakika lıtaper etmesinde bir 
mahsar 70ksa tekrar relip remllerl
nin yanında denisln ilıtllne konarlar. 
Gemiler de Yinçlerl ile bunlan İ!:"ri 
alıp tekrar yollanna devam ederler. 
Eter ıemllerln durmalannda mah
zur vana ve milttefk yahut ana vataD 
üıleri bet ,.Us mil dahilinde iıe, H

cdar kafilenin emniyetini temin i
çin bir müddet ona refakat ettikten 
sonra dotra kara litlerine uçup li
derler. 

keze pasaparola edilir. Metkezdea 
matlup üslere daiılıt, yahut hareket 
edilen memleket:n herhanıi bir sahi
linde hususi bir eve telefonla bil
dirilir. Böyle evlerin civarında ge
celeri muayyen saatlerde sahile yak
laıan denizaltı ıem•t,.rine fileıinle 
matl\ıp itaret çakılır. Mukabil teflı:i
litın gevşekliii ve tedbirsizlıil nisr 
betinde, bu hususta daha bir çok va
sıtalara müracaat edilir. 

Her kafilenin takip edecetı rob 
İngiliz bahriye nezareti tarafından 
denizaltı gemilerinin faaliyetlerlnln 
teklsiif ettiil sahalar haklnndııki en 
son raporlara istinaden çizıJir •e 
•ifreli telsizle, hareket limanında 
beldlyen kafile kumandanına bildi
rilir. Kafile hareketinden sonra da 
her an bahriye ne:ıareti ile temaı
tadır. Kafitmln mevcudiyeti ve ~
tası ke•fedildlif hi11edllince 70J.ılıı 
kendisine yeni rota verilir. 

A.U hayvanın iberlne amnab lıılr 
hita wralacakkea temer ftl"Dhayor. 
Kaderin bana böJ'le prtp CIÜfelll'İ 
ftrdır. 

Sabam atı De dla elime ...
Uptoa IJndaJr'iD bir eMriDcl*i _._ 
benzerliiine hayret ettim. 

"Altın zincir., adlı ba sanat tarilııl 
Almancadan dilimize cnrilmit... '"Di
limize çevrilmif,, demekle tlb1rde ide 
ru müsriflik ettiiimi ~oram. Zi
ra eserin tercüme eclilcliii 1i1ıu Tiim
ce delildir. 

Bası mtitbK'flr mahfiTieri de, İneli- icrası suretlerini krtaca blldlrmly• 
tereme ba tayinden memnun nlımya- ç:ahf11catız. 
~.,._ w Nabatı paf8ya rfic!ükler çı
qrac.tmı sanmışlardı. Halbuki Na
'lıaı papnm iktidar mevldine reldilf 
tlindan ltıöarea İngiliz matbuatı ve 
"'ahfnıer1 ba hadiseyi büyük bir mem 
11"111Yetle karşıladılar ve Nabas paşa
~ Mmrda vui:Pete blldm olacak ve 
.. "-7 mahftinde dönen entrikalara !!On 
~~ tek adam oldaiu kınaati
: lst.r ettiler. Sonradan öirenildi ki, 
.._ pafBnm iktidar mevkime reti
~ ve :reni intihabat yaprlm~
llıır bizzat İngilizler iatemiılerdir. E· 
~ kralın Nahaa p&IJ3YI başvekl.lete 
'ettrmesi hayret uyandırmıştı. Zira 
~ral Parak Ali Mahir paşanın telkini 
ide Nabas paıayr 1937 de iktidar mev
.}llden cekilmlye mecbur etmiıti. Ali 
... .._ pmşanın kardeel Ahmet Mahir 
~ da Naha paşanm memleket 1· 
~ ntlhmnnı kırmak mabediyle 
~-':!4 partisi içinde bir ayrılık hare
-a "ayandımı11tı. Bu suretle btT' ÇOk 
~-lar Nahaı papdan ayrılımıl:u
"'· Nahas paşa o samandnberi röl
tede blmlttı ... v efd pertiti 193& ıa
tlbabatmcta 294 mebwalaktan ancak 
~ lmaallllıi1rni1 Btlttbı bft
a.,...;; Kral P8raPn ~ defa Nab:sı 
~ bncll arsan • tiidar mnki
.... retirmault okl8iB ...... plrarrJ
"'-ktadır 
L.. lncmaierta lhlaM ....,. ı.tenılleıri 
~bir çok ciddi sebepler vardır Ya
~ kaynaklardan relen ha~lere 
~ KraJm lııgittereye karfı sempa
tili a7ıfbr'. Ve Mitin sara7 muhiti 
~ mtltemayil İlllllnlarla çewıl
ltllttk. • prt1ar idnde, hlklmiyetf 
~tında bahman blt6n milletl«e lrar$1 
~ini değiştirmiye karar veren 
"':'ICllteNnia, Mısır miUedni arlı:um
~ a&rtlldtyebilecet kudrette bulunıuı 
~ahaa JNll&J'I tutma11 kadar mantıki 
"'ll' hareket olamucb. Filhakib Nah.ıs 
hta lılHll' iıtildlllnin ceah blr timaaH 
~ tellkkl edilmektedir. Mı11r mil 
~ bllJ'iik eberiyeti, ıençler w 
~ ommla beraberdir. 1936 da 
~ • imsaladıfı doethdt ... it

tıf11t maabedeal, Mıann tam '-tikllll 
~hında atılaut Irat, bir adım te,kil 

~-
lladt.el.r, Sncntereatn ..... papyı 
~ cm 1aabetl1 bir ıfyatet ta
:-cp etQb:d r6stermltttr. Nahu pqa 
~ mefl:line ıeldikten aoma ,.P
~ • be,.natta, lacntenı ile Mıtı-
,==--_,a calıtaa demokrasi 
._: Df"ll çok tlddetll ı6s-
ıı...._ .ct)laıııifth. Son natka ile de mih
~ dltmanblma. mfbvercileri tama;:::e lmiteiallfe '" ba181 takutana s:r ocelr bdar tlddetl bk l91'ettııı 1-...... 
~tawtaaı Mn1l'1l1 ırtnrteJk ehem-
1_-: dit- t9'aftaa M1911"11l arap &
:.-..... hertnd~ ntifmu ... mlbvercl 
~ m6tftb••ıbın lncDtere ltle7bln-
~ ıtttiı ııwk lçtı:ı 1'8Pt*Jan tab
~ l'ÖS &tüne aethillne, orta 181'
..... il* mttim Rlrerf beftketlse ah
~ *ııalr ~,. balandata ta ama 
a..,;. :- Nahas papmrı Nu:flertn alhıbr 
~ _ ettltlewine lparet eden DDtta 
~ '* nm:ıa ... elıemmi}'et lra..ur 

~altaya Nak6yat . 
... mılnılBk dairesi: Malta~ 
~ harp tevaamıı .aıtiren bir ka
L---:"" ~ bKp pımilerinbı "' 150 
~·ctııman 1ıl:nanılinhı 1ttirak et
~ tw:ıalaıa ralmea. iıo
L.._... bir mlc:adeledea M>Dl'a 

.._. tek.mklbıe emmi brbederek Mal. 
~ 9M'llll1 oMaillütl bildirmektedir 
~ilin, ba ımnaffaluyetten do
~ _ Alalels fll089 lımaaadaııına bir 
~ w tetd:küı tıelcrah r6nderme-
~ llweUtlıl ebemaabetiJıi . 
.. '6dlr. 

~~a=~ 
~ ~ samıedflen Almanymı:n 
~ 'tıt lrm petrollerini. ele reçirmetı 
e kaftm.,.,. cenaptan tehdit etmelr 
~diyte orta prlrta mütıim Hker4 
~-- baznlanchtı haklrm4akl 
L--.er ~- Matta ad-. 
~ s.sıtı ba hantitr lı.ola7letitu11C:as.....I 
~ ınemz ~ makta balallmf 
~ ~ lbıCllk kendi wwwbllaıı,te ~ 
~ llrilc!afaa ~ bir ~ 
-mr. Ha .. taarnuı1arma lrarp en mii
'-alr mtldafaa vuıta• av taJ781'esi 
:!~ r6re, Maltan vardıiı bndl
--.ı kafttede ~k milrdarda av tana
~ bahuıdaia Ye bu tayyarelerin a
~ ınidafaa91111 kuvvetlendireceği' 
--.ııJıı edilebilir. 

* * * Kafile usulü evveli 914 harbinde 
tatbike baılandı. Almanlar, 

İnriliz ticaret gemilerine kartı tica
ret muharebelİne ılriı;tiklerl zaman 
kafile usulü yoktu. İncilizler evveli 
denizaltı cem'lerinln tecntil'lerin• 
lrarıı koymalı: için ticaret rem.ilerini 
silihlandırd.lar. Denizaltı remileri. 
taııdılı:ları mahdut ve man deleri 
yüksek torpidolarmı siyan etmemek 
için, ticaret remilerinl ıuyan iistün-
4e top atetiyle batrnyorlardı. Ti
caret ıemileri ıilihlanınca bunlarla 
denizaltılar ar&1mda bir müdd~t top
çu düellosu cereyan etti. Netice ha
zan ticaret remlsi, basan da denizaltı 
cemisi aleyhine tecellt etti. Ba su
retle bir lı:ac; denizaltı cemlıi batın
ca ticaret remilerinin 111 altından 
torpido ile hatti hiç bir ihbar ya
pılmadan bayrılmalan aıalil tatbik 
olanmıya başlandı. ~ zamanda ba· 
tınlan ticaret cemilerlnin tonajı yıilr 
Mir bir yekin tuttu. Bu vaziyeti kar
plamak için ticaret ıemiıinin .,._ 
ama onan etrafında karakol yapacak 
ve torpidoıunu atacak den!zaltmaı 
periıkopuna görünce IOft hızla tistl
ne saldıracak ~u.Jı: ttiratte ... ce
yilı: b:r harp gemisinin refakati icap 
etti. Fakat seyniıeier eden yiizlerce 
ırerninln her biri yansna bir harp ce
misi koymak lmkl.nıızdı. Bunan ü
zerine ticaret remilerinin bet on, 
batta yirmi otuz tanesinin bir kafle 
teakil ederek seyretmeleri ve bunlan 
bnlenin bti:rükliitüne ve ehemmiye
tine cöre iki üç destroyerin him11-
7e ettneli usuılü kabul olanda "e 
böylece konvoy sistemi tetkil edildL 

914 harbinde ticaret ıemllerlnln 

dOtmanlan yalnıı denlıaltr •e de
nisilattl konan cemlleriydi. Oenlsal
blara kartı mukabil tedbirler ıtlrat
le teklmül etti. Derin talara bomba 
atan toplar yapıldı. Denisaltın.n 
pervane aadaıiyle cihetini ve meaa
feelni ctiateren dinle,ici lletler lrtıt
folwıda. Biitihı ıemiter ba toplarla 
ve bu dinleyici lletlerle teçlıls edil
di. Batan remilerin tonaj :pekt\na 
cittlkce ualdr. Ve kaile aiıtemi 
harbin aonana kadar ba aantle ma
Taffala7etle tatbik olanda. 

* * * 

Bu tektin, lacills ban lnmretlne 
yiikledllt külfet ltilrlrdır. Her an 
denlsde batarwı üç ytis veya dört 
yiis ticaret remiılnde daima birer 
ava tayyareai ve birer pilot bulun
durmak ve cereYBD edecek muhare
belerde baalarm verecekleri zayiatı 
tellfi etmek mecburiyeti hava kuv· 
vetlerf için ciddi bir 11kınt1 teıkD 
eder. BlSyle olmakla beraber bir ç<'k 
cephelerde han kaTYeti ihtiyacının 
çok ıiddetll o14uia bir samanda tıı
gilterenin kafile emniyetini temin i
çin bu fedakarlıktan çekinmemeli ve 
ba şekli tatbik etmiye batlamuı o
nan cephelerden daha ziyade kaf!
lenin emniyetine ne kadar d!lrkat ve 
allb ıöeterdilinin blr delilidir. 

Taarrua atrayan kafileden ba
tllll semlerin m&rettebatmın tahlili 
ban ah•alde mDmlrilrı o•amu. Böy
le ahnlde ba rrrtirettebat tahliai)"e 
sandallarmm içinde cünlerce kurta
nlamadan deni. iilti&nde kalabilir
ler. Bwnuı önüne ır~ek ıçln son 
aylar zarfında ticaret remllerinln 
tahllafye fillkalan birer radyo mtir
silesl ve birer mllrstle anteni diret! 
ile teçhiz edilmi,lerdir. Bahriye ne
zaretind. ba ite blr tube ayrılmıım. 
Bu tubedeki alıcı radyo clhatt a.
imi surette tahllıl79 filikalannın ve
rici cihazlariyle a1fti dalraya a711r
luınu1 olaralı: açılı: bulunur. Deni.ı

de kurtınlmadın blmıs mttrettehat 
filika içindeki verici cihaz ile mcv· 
cadlJ1!'tlertni, balunduklan takribi 
mevkii bahriye nesaretbıe bildirirler. 
Bu maUlmat llıtüne en yak•n lima'l
lart!ln tahlisiye ıemileri hemen ~e
nize açdrrlar. 

*** 

Denlzaltılarm faali7et ııöatenbkle
ri ıahalar tul ve arz aireleri7le kı
sımlara ayrdD'. Her lrıımı dahilin
de kqif ve taarruz vazifeleri bir re
bıiye verilir. $üpheaiz ba deniz pu
çalannın bilyükltiiü elde mevcut fa
al cemilerln adedine nazaran tayin 
edilir. Bir denizaltı konvoya loenc11 
kesfederse, hem bana taarruza ha
zırlanır. hem de kafilenin rotasını 
ve vaziyetini m6ca-rir dmiz altı ce
milerine raPor eder. Bunan için 1n
ritizler batırdıkları denizaltı ıemi
sini hemen ilin ebnezler. O ..ı-.a 
bir lrac cün bot ve ıerbest kalır. 
Düşman üssü o cemiılnden riinlerce 
bir haber alamayınca o zamıtn battı-
iına hükmederek redifi kapamak i
çin başka bir remi cönderir. 4lm•n
larm son tatbik ettikleri asal. kafl
Jenla yolu üıtilne Jedf Hkis deainl
tı remiaini birden bir 7&n1ll clalre 
üstünde toplıyarsk kafileyi tetkil e
den bir kaç hattı birden bir kıskaç 
içine almaktır. 

Keşif tayyarelert, lı:en4i aeJir sa
balan dahilinde her ıtlnkl keılf a.. 
çuşlamu yaparak lnciltereye yalı:h
fan kafileleri ketle cabtn'Jn Ve 
keıif raporlarını hemen Werlne

0 

bil
dirirler. Bu raporlar macibince ka
fileye hava taarran yapinak için 6!1-
lerden hava lnınetleri derhal bav:ı
larurlar. 

* * * Görülüyor ki, 111 blr be uhr i-
çine 11tchnnın çalqtıfmus 

mesele ç0k çetin, he:1eCanh ve mu
azzamdır. Çarpıtan iki tarafın y.ıl
nız ıillhlan delil. bUtün nrtıklan, 
bütün te,killtlarıdır. Bir taraf y0-

rulmadan, bıkmadan, dün:ranm •-
Kafile nud k"fohurur: Bir ka- zak limanlarından hareket eden lra-

itte bir kaç ııimane: 
"'İDlanlanD amıf dll)'pJan ...,.,_ 

illik bir tu7ik &serine imi:rald " o
tomatik blr reaksiyondur ... 

"Nice'nin etik U,.t aıiJııııab..._ 
dm biri olmaa • .., 

Baalara terdlme derd1melr lcla c-o 
rDen kitabın da Qnca tercllmll ~ 
Dm pUr. 

loma cliJl•tste clmle ..,.. ...._ 
..... -1 .............. cllrW 
u.ua ı.1nmmc1aıı blc ....., ....... 1aıp 
.-.. lleaelt .. clmleyl ele alı)'Ol'lllM 
... suet• mbekkicliabı ...._.. 

..,.... ldtap alqmqtı ld, en b1 .... 
yetle clahl edeblyat aQılÜıudı.,. 

"Kim ki tak• clltcn Bcreti ı..ttp .. 
luü llaiDce bmlrlrl.. 

'"Çlnki Di:roalaoa ~ 
1ıir ..... - ctllhıl .... il ...... 

• ..ı clmWlrr ._. .,. ... 
411rP Naal terclmeclirr 
..... -lleıiıalde ulmda oı•1ı111·-· 

..... selen. latalara - cn,..ump 
Volter'ln "ecW fln ••me.. ..... Bir Hintli fakirin en teresu Wr marlfed 

• "alcübla IHimii. di79 .. n ı 
mflalilman. SO mfl:POll ..... w ,.... _.. ldmia Jaatınna •elirf ..,... 9'111 lıu .utuftlarde Hlndle

tanın n•I teaatlarla dolu bir mem 
leket olduO.anu ... ıatmlfbk. Buglin 
de alze bu blılnmıyen ve esrarlı 
Memleketin fte garip bir alem ol
dulunu anlatmıya çahfllc•IU: 

trklar: 

4 mllJ'OD lratoldr ftl'Cbr. Hele .. laltba balmm: 

Konuşulan Diller: 

H irı&.tanda sss tttrıa an ...._. 
lar. Yalms Nepal'de J'İrmi tilr

lti lebc;e vardır. Yalım Hhı4astanl 

"'ilk -- •-Mer -- .. metelik -.ermedller ... ........... _.. .. ... 
-..v...w..,..11· ... ... 
" a1ra •t.caiı aeli7W. 

Yine ulmda olmı•wr - ... 

Hlndlatanda be'8S un ft .ı,.,ın dili her tarafta kullanılır. V.abancr dil 
ırka meneap ~ milyon inlan ı komı,anlann 1&71&1 5 miboDa 19C1D9. 

,...,.. PeaJap, Labor .... Armistrar'da- Krallıklar: 
ki halk beyu ırka mensupturlar ve 

tarnd nblarda da bata ..... oa 
cl&dilDci Lar!Wa: "B.ncSen .... .. 
fa olsaal,, .ad OD betind W-,. 
... edl1iJIGl'. 

miiı1ii!21andrrlar. Cenupta ~.inhlar, Halkın dörtte iiçtl ırı.m. lıral• --
Nepal dm sanlar yapr. Orta hukilmet- ibine tabidir Fakat Hindiııtan-

Edıl mll• ' 'er lafedl, ._... 
hllmeler bllaıurlardı. Fakat hem »
IUlo lııem de Tiirkçey.i i7İ bildilded 
1çba adam mlh terclme '911U'lar& 
SGD Amanda llancf bir ....._ """" 
c11nesıini elime alam fJkfr, talıU, ct.
le batuınclaa kitabı olnnnalr .. w 
ı..aJr milmklln olma)'Or. 

lerin hatla kiremit renılndedirler. da 6!10 kücük hük~lmet vardır. Banla-

Kaıtlar: rm bir knnm Neıı-J ıtbl mlltaldl: 
Ha7darlbat lfbl bir kmm PranAlllD 

Hinda'lan birbirinden ayıran dört 
bll:rük ltalt vardır: Brahman

lar. Satriya'lar. Valti:re'ler. Sudra'lar, 
Bu d6rt bıta tabi aynca bir çolı: kast
lar vardır. Bir KHta mtın1ap inHn
lar. diler Kastlara ballı lrimsele .. le 
temaı etm•, evtenema, bir yerde )'3-

ıryunu, alış •erit edemezler. 

Dokunulmazlar: 

yanımdan b6riktiir. 

Bir -' Tlıtlce1w ce•b allw ... 
Hindiıtanda bil16f erlı:en bqtar. 1ı6r menl1J'8t aJtma ıirmitlwdlr. Bıl-

Çocuklar daha lrilçilk 7111ta ..,_ na bqarumyacak olaalarm böyle lıtt 
lendirillrhır Son ,..,.ıan nlfaı •71- teeebbl9te ..,._lan 'Nlllllllll!llu 
mında MI ,..un lıldlr ıt lda " ırfw IMIW ,._. aflı> s 
be,ıe on ,., anamda 51 bin &al lıir dulatır. 
mevcut oldafa ıörtllmlttlr Hindia- 8- yukarda babMtttiia .. _.. 
tanda dallar tekrar n'-uler tel'dlmetfai obclaktaa AW'a mltarcl-

fileye tearras için ance onun fileleri her atın her ıece hem elin· 
llleTldinf, w 1e:Fir iıtlbmetlni .e deki her •Hllltle, hem de pf lnlann
blmayeslncle bıalandafu lnmretlerl da, haritalannda, heaaplannda adnn 
bibnek tbnndır. Buda ba ma16mat adım takip etmek Ye hlc bir fırsata 
tlc n11ta ile lretfedilerek toplanır. kaçırmadan darbelerini Yarmak mec:-

.. 
Mrpt• ... lralU den1a1tr 01au tt11kflıt. dentaaıtı remısı, ha- barlyetindedir. ıa•tıarm dıımda bır de dokanaı- Mukaddea inekler: 

• adil ba •aıtm sincir. i 1ı6r ""PMb ..... 
cfr,. ı..ıtae koriıaiall ckclllmJ 

milerlnden ba~ b1r de. : n ketfl. Herhanlf bir limandan ka- Obllr taraf da hiç )'llmadan, ar- mular 'ftrcbr. Banlar ilk Hin-
amas " tahrip lrabiliyed eok :rtllr- filenin hareket am oradaki rısll tes- sıtmadan mütemadiyen tedbir almak, cllatan yerlilerinin toranlandrr. Ban- Dan b61relerde • HlntlDer ineie 

1 Hk olan ban lillhımn tehdidi Ue killt mensuptan tarafmdan Avnı,,a- makabil plln yapmak, her taarruza larm hayatlan eefalet içindedir. Diler mukaddes bir baynn ıast1'e KOÇUK HABERi.~~~ 0 lrartılqu. Eter Almanlar, P'ramanm da bitaraf bir memlekette, meseli · mukabeleye cahımak ve bu bllyllk, Hintliler banlan idi ve sefil cörilrler. bakarlar. Ba Hbeple ba ha7'ftlllar _ u 
Mant ,,. Atlantlk aabilterlai flpl İcveç. İıpan:ra ıibi- biı büroya tel- çetin iti bafarmak sorundadır. Çiltı- Onlarla temes etmezler. tehirlerde __..__ dol •-

. ı f 1 f 1 lf ı •-ıı h pimi bltditı ..n..i t Dinler·. .... ....... .,,. ..... _,, • .._ + llAJfı~·T...... ... .... •rıa- -etmemlt olaa:rdılar, ba llllhıa At- BU te cra veya te e ona ' re o a- .. e zln ıpu. nglltere- feri bozar, dilkklnlarclan seme " Tkant v ... ın~-.::Uataraıa:~--
lantfk 11111haJ"ebelll tlttlnclekl t•lri rak bildirilir, Bu bürolar elrser:yıa nin harbi idameıi ancak ba cepheıte meyn qınp "'"1er. Onlan ldlme 1lir ~ u bam! Ur DletıetJerW muılfatw'a _,.. 
ştiphesiz ki bu kadar tehlikeli o1ım- ticaret büroları teklinde maakelen· muharebeyi b1'>etmemeshıe baih- Hlndlstanda -~ din 'ftrclır. ıey demea. Bir Hintli" yaprlan en .,._. ~ttr::......earr.:,tr.Ba ltlırw 
J'llCÜ idi. Pabt Almanlar, ba ııa- mitlerdir. Raporlar baralardaıı mer- dır. 237 mil)'Oll Hindu, 77 milyon büJ'iik ~ ""inek~ ...... ttr. 

hilleri ~ral edince oralarda deaiuı-r-----~----------~----------------------~~------~~--~~----------------~--------------------tı " hava tiıleri lnınbalar Ba 111- ---

retle kafltelerin '" onları hlmaye e- ••••••••••,-
den JınıvvetlerJn kartılaıtıklan tera- Senenin en heyecanlı eseri 
it 914 harbinin teraiti ile müaJeM Go· · NOLLER edtleml1ecelr bir tekil aldı. 

.!ı~~.::~ !~'::. ~~ ÇOCUGA ISPAZMOZ GELiRSE- ALDANIR' 
il taarruza lleftedilecek destroyer Çocata ...-nos pldllf wıldt, ya- melidir, Yemek yedirilc1tii nlclt de • 
•e lı:onan ıemilerinin taurazlarmı mncla hekim botwuna11 pek mllıteeııı yemek pek hafif olmalıdu. Hans Söhnker - Leni Ma-
bertaraf etmek için bir de lı:ra- bir ıe7dir. Yakmcla hekim balana bi- Iıpamıos nöbetleri arada anıda renbach (Fransızca sözlü) 
ndSrün refakat etmeei mecba- le .. babfr 16a4erlp, bmm ıelln- tekrar oluna, nöbet ıelditi ntdt co-

1 

Ri11I Büyük Aile Dramı 
ri:reti huri oldaia sibi dütman ha- ce,.. kadar, aanari olarak, vakit ıe- cuta tenkiye edilmek Usere bir de i-
n ktnr9etleriahı taarraslanm br- çer ... Onan için çocaia ıapaımos ıe- llc reçeteli alarak illa buır baban- ~ A R K Sbamnaıında 
ırlamalı: lcin ba İle bir eolı: laava mey une Dk ya111tacu feYi annelerin bil- &ırannma.z. 'l 
daınlan " bava bfrllkl.-t tahsis e- me.t faJ'dum olmM Nöbet samanlarmdan bqlra saman- emsalsiz raibetlerle karşı-
dlldl " .,.nca ~ kafilelerin in- Çocata npamıos "ıe1ne. kundakta larda, o nöbetlere 1ebep olan hutalılı lanml§ ve büyük muvaffa -
rilteıreJe yaklaftıklan anlarda yani çocafa hemen lnaftdafltldan crbnnalı. teşbiı ederek cocaia tedni etnwılc, ta- kı etle '------ t 
dlllmllll ~.~erinin~ 18~ daha bl~lr olana elblHeiaİ aoJ"IDAh bli, hekimin işidir.. y r ~lf ır. balarına rırdilden saman, kafılelen ,,. yataima yan tarafa etilmit olar.ık \ıeı:,, 
lraqalamak ~ere ~cabmcla 1*' tay- :ratınnab. Ya tarafa yatınlmuı at- Ispaamos n8betfnbı lllr •it t*nr- -•••••••••• 
yare remlılnın denı.se açılman anlü andan selen talJeıııln afısdan c;ık:ı- larnaıı mutlaka merak eclllml79 HMp ' 
kabul edildi. Fakat tanan ...mıert.. bnn...t içindir olacak bir ~ 4eflldfr. Fakat ..,.,_ Seveceğiniz Marka: 
nln donamnamn 78lllnctakt 'fUlfele- lspamıos nabett hafif " ima olarsa moaa t11talaa eocaPn ,..... eocalu p E 1 
rinİll ehemmiyeti ,.. blh ..... 1ııaD- ba bdan yetiflr •.. Pabt bir taraftan lstiltbaliae çolr kalr ecler. Oı; qla a1b R 
lılırdaa AJi olaala'na kolQCa " • ela COCllla ~ hutrlaınak ay arumdaki ~da ıapa11DOS ili- A x. M ıc. 
samanda yerlerine Jmllerinla a-~ ,..daecek bdar .. l'llltmllk betlerinin akıbeti alır cJ.illdlr. rayaca,.ınız a,.aza: 
,,..... imklnaıshfı dolayı9iJle bu '\sımdır. Bv4e ıhlamar, ,..ı.t papat Çocuk le ,..mcı.n 9onra ıspwnos p E R 1 
meMle:rl ba11ed.-elr bqb '* leld1 .,. nna oalU' ela 1lulrlamr rıöbetlne tataluru. aar'a JaaataJıimı 
d~ll~d~ ,.. ile a:Pdanbe'rl ttcaret lapa11nos nöbeti denm ederse c.->- hatıra retırtr. Çocuk btlyQ,Jrlp bitti b~iklil Caddes.i 205 
pmil~nın c:atapalı tm11batl~la teç- c:ak 35 _ 31 4erecec1e ban10'8 tolmta- vaıma 7akla~ Mr'a ı...talıla lb- ' Fransıs Tivatrosu karşı•. 
1* edilmcd~e karar ftl'llcl. ralı: onan içinde on daWlı:a tatalur ... tlmall artar. Çocuk nt lradar lriiçük c- ._ 

"T' 'f. 'f. tf&bet Jtne denm ~ bir mendil luna, 111paımo:ı n8betl, ıar'a Dıthnalbıl C....,_ iki NJ' tittlncle -- 6nttne d8rt, bet 4lımla eter c!81ı:1Je- o kadar uzatdaetrnr .. 
ta~ tnyllde ~ f1r- Nlc ~ .._ «1ellklertnln lnhe Ateıll hHtalıklar batlancıcında, 

latan &namma derler. Yani cleal- tatahlr. çocuk diş çıkanrken, çocaian mid-:ııl 
•a taarruaana 1rarp 1ıir topla tec- Nöbet ~ aoma eoca1r tam bo:ıaldata •akit, ntocanlardan ıeten 
hb edilen ticaret cemiıl timdi de bir sakinlik lçlncle tatalar. Btrafmda 11paımoz nöbetlerine -tocutun ılnMi 
han taarruzuna brp bir avcı tay- gUriiltU etmek, hattl Jiibek seale .c;s olmasından ba1kaca- ehemmiyet ft'fll· 
nretıl:Ple teçhis edllml~e h .. 1anrnıw- ıö,!eınek çocaia zarar verir Çocufun mez. 
trr. Ba suretle yirmi beı ııemidea karnı aç otdaia bilinse de nöbetten lspasmoz nöbetine sebep olan has 
müteşekkil bir kafiknin icabında ha. sonra üç dört saat seçmeyince çocn- talık rec;ince 11pa1111oz nöbetleri de 
• taarruzuna kar11 kendiıini kona- ia bir ıey yedirilmemeli, siit verilme- kaybolur, 

····················-··· ŞEHiR TiYATROSU 
OllAll Cllal•DA h ...... UO ea 
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TOPLA.N'IU.AR: 

Haydarpı,ad• ulıer1 •etcrlner tatblk3t O· 
kulu mUdürlOfUnden: 

2 Nisan pertembe ıQnQ uat 14 de onlu· 
muzda tlplaruluak nteriner Balı:terlyolag 
fen ııchitlerinln ihtifali 7apılacaktu. 

VEFAT 

MEVLOD 
Allemlzin bOyüğU, aeYJ(lt ltardt9lmlı 

Bay ŞEREFETTIN ALEMDAlll'ııt 

.... 1 _Askerllr isleri l 
9ellktaı AallerUk ....... lndell ı :ııtaıaar At .,.. o...a ~ .............. .... 

pbemlae pelr ıcele mGracaab ~ taWir 
• 1111 IQ.llı n•-...... •o •- .. n •-le"npdacalı. 

------~----~~-~---~----ruhuna ithaf edllmt-k Olttre il Mart TEMi .,_atYA.T 
1142 Pazar günQ ö4le namazını mo.,. n-.y 

teakıp Cemberlitafta Atlkalipqa oa• llATl~S IV:•m Duanı nııı. 
mil şerifinde mevJMQ Nebebl okut- :.C-ı!. ...::: 1 =~':84.:.-.:: 
turulacatmdan arzu buyuranlann tq. ,,... ........ t .. ıııı. 7an " rnlııııate Clk-
rlfleri rica olunur. ..... . 

TEŞEKKOR 
Kardeılın Doktor HGMl'i• luad Yalcnı"ın 

vefatı .a ....... eı.,ı. - _......._ ltd
rak ıtmelr n)'a mektup •• telsrafla tasbette 
bulunmak auretl,le lredel'laue ltdnlı ... " 
dHtlara alı.ala - ...... .._.ırklrtwlısd 
takdim ederim HUSl:YIN CAHiD YALÇIN 

T&lltKKUR - lhl.._la Mr •Mden•• 
beri muıtar1p olclutu baatalıisu l•da•i ....aı 
huıuıundı IGtuf\lr Uıtlaıam " lıualtatleneı 
nırıem~en Cernhpap haatahaneai bapld· 
mi ile müuhnı•• doktorlarnmsdan Eaat Nu. 
rettin Duruıo)' ile Dr. Cant Karim laceüJ'I 
ya 1.Ukran ve mtnnettarlılt ıhtın il~ 

Tan Guctesl Tunedan Eli 

+ 
TUi ADAll - Haftalık ~setelYlr. sn llıcıl 9QISI l1tınlıtlld1 '*· 
Uı.:ııtU - 111111 ldlldk der il' Yeal -

rtlllD 12 lld .usaı lıilhaau milli °"81-
• .. ,... ... reelmlerle. titr ft _ .......... 

Anlıarada cıtautur. 

* 1'0TO llAOAZIN - S- 711tm1-, 
1-rp rnitılleriıle ah paniu, wfrtlralar ft •• 
blettr es hıcl ft7111 llı111b1P4a Jllll'fdllaıll" 
tir. 

* YUCBL - A:rlık naat •• RJı:lr -• 
dır. 14 inci MJ'lll dcferll ~uılar "' Pirlerle 
htanbulda etlmnıhl'. 



4 , MÜJDE! •• .. DE 1 MUJ ••• 
Üst ad SADETTİN KAYNAGIN 

Bestelediği ve kıyn:ııetl1 San'atit!r 

MÜZEYYEN SENAR'ın 
Harunurreşit Filminden 

'fo. 270462 
YOLCULUK 
YOLCULUK 

V A R • birinci kısım 

V A R • ikinci kısım 
Şarkısı bizzat MüZEYYEN SENAR tarafından 

ODEON 
Plôkına Okunmuş ve 
Safı§a Arzedilmiştlr. 

"- Sayın müşterllerimJzi haberdar etmekle m üftehiriz. 

Yüksek iktisat ve Ticaret 
Müdürlüğünden 

:Müsabaka ile katip ?e hesap memuru almacakttr. 
Orta okul veya lıse mezunu olan iı;teklilerin vesikıılarlyle birliktA! 

15.IV.1942 tarihüıe kadar okul müdürlüğüne b~ vurmaları, (3852} 

, ............................... llml 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük T8S31'mf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

ltefiddıer. 2 Şubat., 4 11. ,,., 1 ~ 1 biEdtılria 
tarihlerinde J'ltPllll' . 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 ... ~ Un 11 
a .. ıooo • --aooo.-- • , 

1 
2 .. 7!'50 • -15ı00.- • 
ı • DOO • -ıeoo.-- • 
ıo • ısc • --ısoo- • 

tO ad« lQO Hrallk:--400ft.- Ura 

IO • il • IOOO.- • 
:ıeo • • • -6000.-
200 - 10 -tooo.-" .......................................... , 

·.Deniz Le\'azım· Satmalma Komisyonu İlanları · 

l9 Adet 3 pusiUk pirinç sülüs valt. 
1 .. Snntrefuış tulumbası .. 3 pus Ye no ?Oltluk " ~ 6 kilovatlık: e

lektrik mo&örO ile aıkople., 
Yukarda yO!:llı iin kalem ıne.bıemeye ~ Tant!t. 

...erebilecek isteklilerın 30 Mart 942 günü aJqanuna kacjar 
btılunan Komisyona tekli:tleriı:ri vermeleri. 

Btl malz~ 
Katmnpaşada 

(8807} 
~ 

1 - Tahmhı olunan mecmu bedeli 74.!00 Ura ol~ 11.000 kilo vake-' 
bmm 30 Mart 942 Paurtesl günü saat ıs te J)Mal'lrkla eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - İlk temır..at:ı 4955 lira olup ~amMi bel' tün S'l'l kuruş bedel 
mukabilinde kôrn.iayondan alınabilir. 

3 - İstekliledn. belli gün ve 88.atte, kanunun r.ı:tediği vesaik ve ikin
ci maddede yu1if teminailariyle birlilde Kasnnpapdı. buhınan komis
yonda hazır bulıınmalan. (3710) 

tlt/llılllı# 

2000 adet. ~ nn ~altnrn 30 MART 942 Pazartesi gf\nü sııat 14,30 
aa Kasmıpaşadn b11lunan Deniz Levazrm Satmalma k'JfTl[ı;yonunda pazar
lığı yapılacağından., isteklilerin belli gün ve saatte ınez.kı'ır komisyona 
ıımiracaatlnn ilan olur.ur. (3867) 

111u1n11111111nnnu111111ı11 1 11 m Hı nn111111 ınn r11nn11111 11, 

~ Yen~. Müşteri Bulmak Sanatı E 
- -- Dr. Gasson diyor ki. : : -- -: "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik § 
: etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde S 
§ müşterilerinin adedini bir misli arttırabitir. Ben bu 5 
: kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, : -
~ Fiyatı 50 Kuruı 2 - -'111111111111111111.111nuu111111 111 1 1 ı11 11 n11111111111111 1 nnm1111# 

' llCin Tashihi 
Gazeteml7.in 22/3/942 tarihli nüshasında intişar eden İstanbul Dör

öüncü İcra memurluğuna ait ilanın ihale günü 21)/4/942 olarak yazılaca
ğı yerde sehven 24/4/942 olarak neşredildiği görUlrnüştür. 

Tashihen ilan olunur. 

İstan ul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
" ilan No sı 1~4 

fstanbuİ şchrı dahilinde kavrulmuş ve çekilm1$ knh\'Wln kilosuna 
pcı:aıtendc ol.ırak 675 kur~ azami satı~ fiyatı tesbıt Eciilılıl:i ilan olunur. 

(3889) 

: •o - •' : ' • • •,• • ' ' 'L; 1' - ' • ' - j 

T&N - . . . . -··~ ı-......,..,.. .. 

BAŞ. DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

Nevralfi. Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

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

Mustafa Durak Sakarya 166/12199 hesap numarasi.vle Sandiğnnr.ı:dan 
aldığı (3078) liraya karşı Fatih - Kıztaşında eski fskenderpı;şa yeni Hasan 
Halife mahallesinin eskl Kızta§ı yeni Çittekumrular sokağtnda eski 83, 

yeni 47 en yeni 48 numaralı kArgir evi b!rlncl derece ipotek etmiştir. 
(Halen 36 No. ludur) 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezkftr gayri menkulün (Fa
tihte İskendcrpaşa Hasan Halife mahııllesinin Krrlaşı <:'iftekumrular so
kağında ayni kapı rumaralı ev olup hududu sağı 1791 arkası 1570 solu 
1793 harita numaralı mahaller önü tarilcihn ne mahdut olduğu beyan e-
:Iibniştir. / 

İkraza esas muhammin raporu mucibince me1lkür gayri menkul u
mmn mesahası 100 metre murabbaıdtr. Bundan 85 metre murabbaı kıs
mı üzerine iki buçuk katlı kArgir ev yapılmıştır. 

Binada 7 oda. 2 sofa ve kuyu vardxr. 
VAdeslnde b<>rcun verilmemesinden dolayı halckmda yapılan takip ü

z.erine 3202 ır.ımsrab kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 C! maddesine 
göre, sattlması irap eden yukanda Yazdı kargtr evin tamamı bir buçuk 
ay müddetle açlk arttırmaya konmuştur, Satış tapu sıcil kaydına göre 
yapılmaktadrr. Ar1trmıaya girmek isttyen (375} lira pey akçesi verecek
tir. Milll bankalarmuzdan birinin mektubu da kabul olunur. Birikmiş bü
tün vergilerle belediyf' resimleri ve tellAliye rüsumu borçluya aittir. Art
ttrma $8rtruımesi 28.3.942 tarihinden itibaren tetkilt etmek istfyenlere san
dıiı:: Hukuk İşleri Servisinde açık: bulundurulacaktn', Tapu sicil kaydı ve
salr lüzumlu izahat da şartnamede Ve takip dosya!'<mda vardır. Artbrma
ya girmiş olanlar, hunhın tetkik ederek satdığa crkı:ırdan gayri menkul 
hakktnda her şeyi (iğrenmiş ad ve telAkki olunur. Birinci arttırma 25.5. 
942 tarihine müssdif Pazartesi günü Cağaloğlunda );;~in Sandığımızda saat 
10 dan 12 ye kadar ya:ı:>ılacaktır. 

Muvakkat fl:ıale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan a
lmması icap eden gayT; menkul mükellefiyetiyle sandık alacağmı tama
men geçmiş olınaı;t şarttır. Aksi takdirde son arttrranın taahhüdü baki 
kalYpak şartiyle l 0.6.942 tarihine mücıadif Çarşamba günü ayni mııh~lde 
Te ayni saatte son arttırması yapüacaktır. Bu arttn·mada gayri menkul 
en çok arttıranm fistonde brrakrlacaktır. Haklar! tapu sicilleriyle sabit 
olmıyan a ltkadarlar ve lrtlfak hakkı sahiplerinin bu hakJarınr ve husu
siyle fah ve ınasarife d air iddJalannı illın tarihinden itibaren yirmi gUn 
içinde evrakı mfüıtiteleriyle beraber dairemize ':>ildirmeleri liızundtt. Bu 
suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklar! tapu sı<"illeriyle sabit ol
nuyanlar sattŞ bedel!nin paylaşmasından hariç kalrrlar. Daha faz.la ma
to.mat ahnak isti-yenlerin 40/2419 dosya nınnarasivle Sandığmuz Hukuk 
işleri servisine mür~aat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

DİKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alman gayri me"tkuHl ip0tek g15ı;tcnnek 
istiyenlere muhaınminlerimizin koymuşolduğu kıymetin % 40 bu tecaVüz 
etmemek 'üzen! ihale bedelinin yarısına kadar borç ve;rmek suretiyle ko-
laylık iôstermektedfr. (3895) 

.Devlet Demiryo:ıarı ve li~ahlan işıetme idaresi ılanlan · 
D.D/401 No. lu Mersin İskele ta.rifesı değiştirilmi~ur. Yeni tarifenin 

tatbikine 25.4,942 tarihinden itibaren başlanacaktır. Fazla taf~llAt için 
istasyonlara 111.üraceat edilmelidir. (3850) 

,,,,,.,,,,. ' 
Muhammen bedeli (26379) lira olan taktın çeliği udarı 11/15/1942 

Pazartesi günü saat l 'i de kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binıısmda 
toplanan Merke:: 9 uncu Komisyonca ı;atm almacaktrt". 

Bu işe girmek istiyenlerin (l9'T8,43) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin etti~i \'esikalan ve tekliflerini ayni gUn saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisllğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesmden, Haydar-
peşada Tesellüm ve Sevk Şetliğinden temJn olunur. (3854) 

Gayri Menkul Satış ilCinı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Takuhf Vıır!';emlt ~938 hesap n umaTUiyte Sandıitrmu.dan aldı~I 
(6100) lirayıı. ltar.p ~oğlunda Emin eami Kal-,orıcukuTiv~ mahalle
sinin Şerbe>thanc ömer Hayyam <:oka'tmda eskJ 16 Miikc>rrer yeni 63, 63 
numaralf ldlrl{ir ııp.-ırhmanı birinci t1erecede ipotek E"lmistlr. 

Dosyada mı:?vcut tapu kaydı sure-tinde mezkOr y::ıyrıml"nkıılün (Be
yo~lunda KRfyonc<ulrulluıhı mahallesinin Ömer Hayyam sokağınlıı eski 16 
Mükerrer yeni 63 numaralı 

0

şarkan ynl şimalen 23, 18 ~ı:ırben 17 cenuben 
28 numara g .. <:f'VJ"ili 112~'i-O metre mlktarmda 445 ada 25 parsel numa
ralı kArgir aoartımaıı) olduğu beyan edilini$iir 

İkraza esas olan mııhammln rapoın.ı mucibİnce m ezkUr apartımanm 
umum meı;ahası 112 metre murabbaı olup bundan 101 metre murabba! 
kısmı fü:erlnc alt• k&tl• kargir çatPSr ah~p boyalı apartıman binası yapıl
mrrllr. Umum apıırttmanda beş d~itt mevcut olu:ı:> t;ehı;ıın<'le dörder oda 
birer sofa birer matbeh birer helA elektrik , terk os, bavagazi tesisatı 

vardrr. 
Vadesinde borcun verı1meme~inden dolayı yapılım takip üzerine 3202 

numaralı kanunun 46 cı maddesinin matufu '40 cı maddes1ne ı:;:>re satd
ması icap ede-:ı yukartda evsafr ynZ1lı kAr~ apartnnnn bir buçuk ay mtid 
detle ac;Ik arttırmı:.ya Jtonmµştur. Sahş tapU sicil kı:ıydına J?ÖTE' vı:ımlmı:ık
tadrr. Arttırmaya P.irmek iı;tiyen (1937) lira pey ak,.csi verecPktir. Millt 
bankalarrml'T.dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmis bü
tün vergilerle b~lPdlye resimleri ve vaktf icareıı:i ve taviz bedeli ile tel
lal1ye rfü:umu l:>cırduya aittir, ŞartnamE'Si 2813/!H2 tarihınden itibaren 
tetkik <'tmek !stiy~n~re Sandfk Hukuk İşleri ~rvisinde ııc;rk bulundu
nılaaıktrr. Tapu sicil kaydı. veı;alr liizumlu izahat da şnrtııamf'll" ve takip 
dosyasında vı:ı.rdrr . Arttırmaya girmiş olanlar. bunlnn tı>t.klk ederek ı;ııtı
lıii'a çıkarılan gayri menkul hakkrndıı her şeyi ö~renmiş ad ve tE"lakki o
lunur. Birinci aı+ttrm:.ı 21'1/5/942 tarihine tesanüt eden Pazartesi günü 
Cağalo~lunda klıln ~andıitımrzda saat 10 dan 12 ye kadar yııpılacaktır. 
Mıwakkat ihı:ıle yııpılma!lı lc;in teklif tdllec~k bedelin terdhan Rhnması 
icap eden gam tnf'nkul mükellefiyetiyle Sandık oıl:ıca(mı tamamen geç
miş olma!'ıt ..:;ırttrr Alr~ takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak 

şartiyle 10/6/942 tarihine mfüıadif Çarşamba .ırtınü ayni mah~1de ve ay
ni ııcıattP ~O'l arttrrması yaprfacaktır Bu arttrrmadll .ıı:a:vrl menkul en çok 
arttrranm Ustün1e hırakılacaktrr. Haklar! tapu ııiclllerlyle sabi~ olmıyan 
a!Akadarfar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmI ve hususıyle faiz 
ve rnesarife dair iddlalııTinı ilAn tarihinden itibaren yirmi gUn !<;inde ev
rakı müsbiteleriyle beraber dairemize bildirmeleri lAznndır. Bu suretle 
haklarmı bild:rmernış olanlarla hakları tapiı sicilleriyle sabit olmıyanlar 
satlş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da'l'ııı. fa:r1a m::1lı'.lmat almak 
istiyenlerin ll40/1530 dosya nurnıı.raslyle Sandığnn1:ı: Hukuk İşleri Servi
sine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

DİKKAT 

i MNIYET SA NOIG I : Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göster
mek istiyenlere :muhıımminlerimhdn koymuş olduttu kıymetin % 40 nı 
tccavilz etmemek ü.ıerc ihale bedelinjn yarısma kadar borç venrıek sure-
tiyle kolaylik gi.isl.ermekied.i.r, (3900) 

1 

'
Asrımızda saatler o kadar 
terakki etmiştir ki, tahay
yül edilmez derecede ufacık 
şık saatler bile imal edil_ 
mektedir. Emsali olmıyan 
ve zarafeti ayar nda yurdu
muzda henüz bir misli hu
lun.mıyan hu minimini ba
ya11 saat\('t'İni görmek için 1 
savın mfüıterHerim;zin bir 
ke're mağ~zamızı şereflen-

\.. ılirmelerini rica ederiz. J 

# Dr. lbra him Denker ' 

l 
8alıkll Hastanes• Dahiliye Mü· ı 
tehassısı Her gihı saat 16 dan 
sonra Beyoğlu - Ağacamli. Sakı-

! 
zağacı caddes ÇöplUkçeşme so· 

kak Nil 1Jl 1'('11'fl\., • 424Rf! " , 
1 L A N 

KAGITÇILIK VE 
MATBAACILIK 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN 
Şirketimi7.in Hisse senedatlarm 22 

ve 25 numaralı kupon ve Muessis 
His~elerin 25 numaralJ kuponların 6 
Nisan 1942 tarihinden ih'baren tev
diata başlanacabndan Sayın Hlıı~e
dnrlı>nn o tariht('n itibaren $irketi
mizin Galab Tunel Caddesi 12 numa
ralı Merkez :vı:a ğ:ızası veznesine mü
racaatlıırı rica olunur. 

MECLiSi iDARE 

Beyoğlu 3 cı:ı Sulh Hukuk Hlklm
llölnden: 942/906 - Armenak Key
f'er tarafmdar. Beykczda Yahköyü 
Bahariye caddesi 28 s~yıda mukim 

Kadriye Ayder al~yhine açrlan ala
cak davasının muhakemesinde: Dava 

edilene göndernen tebligat bila tebliğ 
iade edilmiş t;Jduğundan talep veç -

hile ilfinen tebli~::ıt icr&stna karar ve
rimiş ve muhakeme günü olan 10/4/ 

942 Salı günil S<Jat 10 da mahkemede 
hazır bulunmanız veya bir vekil gön-
dermeniz, aksi ta'kdir<ie davanın grya
brnrzda görüle:ceJi davr:tiye makamı
na kaim olııınk üze-re on beş gün 
müddetle ilan olunur. 

,-. Dr. İhsan Sami"~ 
lstafilikok Aıısı 

lstafilokoklardan mütevellit 
(ergenlik, kan ı;ıbaru, koltuk al
tı çıbanı, arpacık) ve butun c lt 
hastalıklarına karşı pek tesirli 
bir aşıdır Dlvanyolu No 113 

~ ............... , 
ı:nö~üa!:~: .. ~~!ind:~ 1 

(Hasan ecza de~sunun ve Bes
ler Çikolata) fabrikasmm isti
carında bulunan 8, 10 numaran 
Meyvehoş h3nı 31/ 3/942 Salı 

günU saat 14 de Sultanahmet Bi
rinci Sulh Hukuk Mahkemesin-
de müzayede ile snhlııcaktrr. ~ 

' Dosya '5/'J-l2, 

... - 942 -
Memur Alınacak 

Sümer Bank iplik ve Dokuma 
Fabrikalan Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
1 - Müessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan, 

Defterdar, Konya Ereğlis~ Hereke, Bursa, Meri
nos, Nazilli,, Gemlik fabrikalarımız için 3659 sayılı 
kanun hükümlerine .ıröre imtihanlı ve imtihansız 
memur alınacaktır. 

2 - Aranılan şartlan 
A - Lise veya orta mekep mezunu 

'Yüksek tahsil ve Ticaret Lisesi mezunlan ile, 
fiqa!I bilenler tercih edilir," 

B-Askerlik fili hizmetini yapmış bulunmak; 
C - Her hangi bir hizmet taahhüdü altında 

1ulunınamak; 

D - Halen Yüksek tahsil müdavimi bulnama
~1ak; 

E - Yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve 
·eviyesi itibarile memurluğa alınmasına mani bir 
lıali bulunmadığı anlaşılmak, 

3 - lstekl ilerin Ankarada müessese merkezi 
Zat İşleri şefliğine ve birinci maddede yazılı yer. 
terdeki fabrikalarımız müdürlüklerine 27 - 3 - 942 

kadar müracaat ederek 28 - 3 - 942 cu
martesi günü saat 14 de imtihana girmek üzere 
numara almaları lazımdır, 

4 - İstenilen vesikalar: 
a - Dilekc:e; 
b - Mektep diploması; 
c - Nüfus cüzdanı "1942 askerlik yoklamasını 

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

~lışmış olanların iyi hizmet vesikaları~ 
f - Askerlik terhis kağıdı; 
g - Halen her hand bir va?.ifede olanlann 

t)ulunduklan müessesenin muvafakatini al.malan 
..:ıarttı r, 

h - Tayinden c:ıonra ;Rtenec.-ek fotoi!raMardan 
haşka müracaa edildiği zaman bir boy. bir v@sika 
"A~n;:r,.~f, VP1';lmpqi "1Q~fi.. "~fi70,. 

• .. • : ~·: • • • • • f ' • 

TÜRKİYE CÜMHURIYET İ 
ZiRA A T BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
7.h-ai ve Ticari Her Nevi Baııka Muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Ura Para 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbararz tasarruf hesaplarında eft .,. :J\ 

ıı .... t bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğıdakl plJn 
re lkraml)"tl dağıtılacaktır, 

4 A df l,000 Liralık 4,000 
4 • 600 .. 2,000 • 
4 .. 250 • 1,000 

.ıo .. 100 - 4,000 
• • 

100 • 60 • 6.000 
120 • 40 • 4,800 
160 • 20 .. 8.200 

Ol K KAT: Hesaplarln dakl paralar bir ııene içindi' !\O llrııdan ıış::ıf' Jılşml 
~enlere ikramiye çıkbOı takdirde o/o 20 fazlaslyfe 11t"rllecektlr ı<ur'al31 
.. nede 4 defa. 11 EylOI, 11 BlrlnclkAnun. 11 Mart ve 11 Haziran 

tal'lhlerlnde çekllecektlr. 

Sümer Bank Umumf Mildürlüğüı den 

İnşaat Bakım Şefi, Mühendis. Fen 
Memuru ve Ressam Av nıyor 

1 - Bankaml7.1Jl lnsaat teşkil~h ile muhtPlif rabri 
'şleri için yüksek mühendis. mühendl!l. fen memuru v 
rübeli insaat elemanlarma ihtiyaç vardlr. 

2 - tstekli1er müsbit evraklariyle birlikte 6 4,94 
eden Pazartesi g(inO aksamına kadar fümkıımu: Umum 
da inşaat şubemize bizzat müracaat etmeJerl veva ay 
~ekilne s6zü e;eçen evrak1 posta llf' ı;:l\ncfermPll:iirler. 

$Pralti uygur görülerek tııv7.lf {'<lileceklere tt.-crlj 
biliyetleri derecesindP. Ocret verilecek tir. 

rımızrn baknn 
~am gibi tec-

ıırlhine tesadllf 
lürlük blnasm
rlhte varacak 

1 unluk ve k~ 
2012 - 3662) 

Sahip ve neşriyat m ftdOrO ~{ali) LGtfi OördüncO. 

Gazetecilik ve neşriyat T. ı.... Ş. TAN matbaası 


