
23 MART 1942 

(PAZARTESİ} 
41neti Yıl No. 1392 

ARB YERi 
Mm 1 -•)&: ... l'J 

NlrdYtllllSlbelt•ewa..ı . -'lw..ıl019I .. 

·• 
G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

Hew Yenle 5 Itvq 
&&± n G ?F 57 m ,s= w T ) 

Müslüman 
dostları Milasa atılan 

bombalar 
MART DOKUZU! Garip bir 

Japon falı 
Alman r 

cemil esi 
_-41....__" 

Bombardımanın 
yanlıılıkla 

lnıiliz tayyare 
)eri tarafından 

yapıldığı 
anlaııldı 

· lngiliz Efr.isi, Hariciye 

Bu gidişle Şubatı daha 
bir zaman arıyacağız 

!soğuk, kar ve tipi dl1n de geç 
vakte kadar devam etti,. durdu 

.... "'ctefikler, silihlanma 
ptinına tahakkuk 

ettlremiyecek ve bir 
mukabil. tauruz 

yapanuyacaklarm11 f 
'l'otye, 22 (A.A.) - D.N.B. : 
Emeldi ~ Ryozo Naka

Jnura, Talhio meemuamnda ın.; 

giltere ile Amerikanın Japonya
ya karp bir mukabil taarruza ge 
çemiyecek durUmda olduklanm 
delillerle göstermektedir. Japon
yanuı en taıuNBış deniz 8*.ratejl 

Paris bombardımanfarın'f 
da zarar g6ren Fran91z 
ailelerine yardım içiP 

100 milJC)ll trank 
verildi 

PariB, 22 (A.A.) - D.N.B. : 
3 Marttaki İng.iliz bomban»< 

manmda en çok zarar& uğra.yaa 
Paris mahallesinde yapılan bil 
tören esnasında, Alman büyük 
elçniği mfuneMili, zanr s6rea 
Fransız ailelerine ieil yaı'dJm 
lera komitesi reisine yüz milyon 
fra.Jtkbk bir c,'Jek tevdi etmitıtir. 

Yazan: HISl~R Cahid YllÇll 
Y Evvelki gün sabahleyin pen- • bu )'lbn '-ı&.rt dokuzu,, da faz. J' 

Vekalet;ne giderek cer~ dışan bakıanıar suıu f· ıa sOğuk.:.oınıUftur. 
teessüflerini tekrar ~ bir kar sel]Jintisile karşılaştılar. Şehrimiz. üz.erinden büyük bir ; 
etti ve icap eden t BU ııa.rıf serpinti şiddetini git - soğliıt .dalgası geçmiştir. Ma.· 

S
on .zamanJann siyaset ı tillçe o kadar arttırdı ki kıt ye- mafiiı·, .y.arın (bU.ıtln) havanın 
boataamda Müslüman . tazminatm tesviye : .ni ~lıyor sanıldı. Ve s.Jw.uı! -------.._j,,;;;...;.. __ _ 
dostluğu aırttımuya j elunacatım bildirdi bütün lstanbul karla örtillm~ 

konmuş gibidir. Hararetli mua- tü. Karla beraber soğuk da. '9t-
1Dıeleler oluyor ve o?:taaa. bü~ n• J ti~· faı.lala,ınıf ve hararet 
)(~anhk ~81'1' ~dtieri- 1 ln•lli• "'•"•mi•" i ~-.:n:::: ahında • . e 
ai ~yor. Bu •tın «:\:1 

,. 6v ıi6i IUiilt..l erill J. Bu ~emn Nevruzu hrJa v~ 
~ ft!at ;edea~ )11•• " *•~·~••• .. • • i ! Mıııi'~detU bir ~ı... "DfN'llriDn1-'llarMorü ıJdnei V:~ açtl; l L l ·'91" ..,eu"t-"ft ıe~ ·MI' 
Nasyonal Sosyalist Almanya 1 • • •" için • l•rbt Dldu. 
INmllnsedi v-e J"aşist Dt.ıçe taklit T " • " •elen lt•r ıe,; t Hava vaziyeti haJdunda Ra -
etmıye kalkta. Mihverin siyaset ı ••poeokl•r salhane diyor ki: . 
sahasında ku))anJıklai'ı silihlar- • / ·~hu birdenbire geri P.-
dan biri itte bu Müsl:üman dost- lişinde bir fevkalidelik yoktur. 
luğudur. Loodra, 22 (A.A.) _ Rö~ 1 pinltii hemen hemen her sene 

Bu dostluk ne mina üade e- rin ha.ber aldığına güre tngllte- 1 'M'art dokuzu,, llOğuk -Olur. Yal 
der? Nasil kabil olabilir ve ne renin Ankara Büyük 'EJçiliği, 1 nız bu sene ~ış ~ğer .~ı.~ 
8\lt'etle izah edilebilir? Mihver ı hi.iktimeti ta.rafından Milh bom- nazaran çok tıddetli geçtıgı ıçın 
4evletleri ağzında gördüğüırıüz bahbmaıiı hakkında yapılan 
.. lııltfslüman dostluğu" nun ilk tahkikat neticelerinin, billiassa RUSYA'DA 
\'Mfı bir Müslüman dUIJIMnlJiı-o ~ kar.anlık bir gece ve t.aıı:ıa.-
lla ka_m ui.tJir~vırYe~ tJil)f,gıtyrl .-.'8a.it.bava~ı ..-n rJU ·:A:-nchE 
tAi ~--tdir. :Yani, .Müs- ıetıiri altında vukua- geleiı bit iYl:Wfl·MR&:.D 
~ ~U:ujıı iddiumda bulu: yanlışlıkla · bombalarm İngiliz 
~ -awetıir bazı devletlen tayyareleri ta.rafuıdan .atJ.lm:ış a;ddetlendı• 
.:iliBıiiıiıan düiJID&D.l olmakla. it- olduğunu meydana çıkarm.ıiş ol- ya 
~ ederi* Jumdilen onlara ta- duğundan haberdar edilmiştir. 
\-.ı taba• Jild bir sQıa8et takip Bu l ata 14 15 lbl"t. gecesi vu-
e~t:ilsleriıll tenıtıı etmek iater k.ıb .ımuş v~ ~birde . tah~t Ke~'de ka ... ılıklı 
gıbi da'V1'8111n&ktadırlar. huımıe gelmıştir. İngUU!re Bli- - 'Y - ır 

Xüsl\iman.lliı ;y~ut, daha y.ilk... ~ıçi_sk, y~ılan bu hatadan. hücumlar devam 
~u. herhangi bir dini, ah- , (Sonu .. yfa 2 •Otvn ı da) --~! 
-1'1d .,. f-eJnfi tifr bakımdan tet- • a • El Et wc EfA4 CUI yor 
~ ~~ tatPr ~ ~a Silahı olabilir. 00 
m~ hiiiel be&ıeliieif' · l>O Bugün~~ ~•çe'nin, bir Füh-
Wıll • Jtek ~r. Fakat mrf rerin ap.adaıı ~~ Atmantarın bit gOncte 
man~aı.-ve <üdr ve- ahli.k sa- luğu" tezini işitnıek bısım Cık- 35 ta.yya:te kaybettik· 
hasına WIMr etmesi zaruri o- rimizce. MU.Kim.an kavirnler için 

1 
• 

Jabilen w temayülün polltika adeta bir hakaret teşkil eder. . leri bildirih~ or 
Giıayasma intikal etmesi kabil ÇUnkü, bu kavimlerin akıl ve [A.A. teııraflanndan 
aıidlr! Bu o kadar kabil olııu- muhakemelerinin gayet basit ve hUlisn edıbniııUr.J 
Y& bir teYdir ki insADda daha sathi olduJlu kanaatini besle- Moskovadan bildirildiğine ga-
ilk adıii>da. bJr fÜPhe doğmama- diklerini gösterir. Çocıık zan- re, muharebe tiddetlenmekte
._ imlrAn ~. Da MtislU- pedDmM ve öyle DHI~ gör- dk. Almanlar, Kımlordu birlik
man ~m arnsmda .ek, tath bir ak ile ~ 1eriııin ileri hareketlerini önli -
acaba ııe gizleniyor? bilecek gffi bir kavim mevkiin- yemiyorlar. Perşembe gUnli cep 

Bir devlet adamı, ayni zaman- de bul~t~aık hoşa gidece~ bir henin bjr kesiminde düemanın 
da felsefi bir kültür salübi ise, şey degıldir, bir istihkamı fiddetli bir mu.
MUslümanlığı sevmiş olacağını Almanya ve İtalya Müelliıınan harebeden sonra zaptedihniştir. 
&aıbu1 edebiliriz. Fa.kat din t.et- dostu imişler de Müslüınanlan Almanlar müstacel dunımlan 
kikatı ile ilgileri pek şüpheli o- İngiliz hakimiyeti altında ezil- önlemek için durmadan bir ke
lan siyaset adamları ~üslüman- mekten k~ak . Jstiyor.br- simden ötekine koşmaktadır
hk mnJıabbetini politik&larınm m:ış. Kendılen Hıristiyan olduk- laf'. 
!bir prensibi diye ilin eder~rse, ~~ halde Hıristiyan devletlerin Sovyet gece- tebli#i fU(lur: 
bunun samimi olamıyacagına vueutlarını ortadan kaldıran bu <Sonu ••· a, au ı ile) 

b.tiyetle hükmetmek zaruri<lV. d~letle~ MUsl~ara lşık· ----- -------
Almanya tmparatoru tktnci Vil- hgına kım lnanabılir? Evveli S • b 1 ya 
helın Müslümanlığı seviy~ kendi dindaşların~ ~~ıy~k on- 1 f 
nihayet 'bu sevgisini İslimi:)~l ların memleketlerını ~stıla ~~ -

Japort gazetelert, .hep 
bir atızdan tavslye
lerde bulunuyorlar 

. 
Avuatralya iki 
yol apıadaclırı 

1 • - Re'Wt yotu 
2. - 0 10fi) yo1u 

TokyQ, 22 (A..A;..) - Ste
laai: 

Ja.pOa ~~ Ad\fer
ti:aer gazetıeet, 1iaşyazısıada, 
Avustralyanın $.>n saatinin 
ç~ U7.ere bulunduğunu 

. bilctiniiekt.edi. 
(&dftll •• "t, 80 t H) 

ALMANYA 
-KAYGiLANrfOR 

Roman -Macar 
uereiBDüi h8fl 
bir safhada 

Hit ler, Rusya cephesine 
istediği Macar kuvvetle 

rinin yOzde kırkmı 
almlyor 

BUNA MUKABiL 
bbul etmekle tatmjn edebilirdi. seler ve masum rehinelen ras-
l'akat kendisinin Müslüman ol- ~~le kurşuna ~eseler daha ordusu emir BOtOn Romen tümenleri 
lb8Jll bile lslimiyeti kabul etmiş ıyı hareket etmiş olmazlar· mı? h d kalac ki 
kavimlere karşı bir dost ve ha- İngilterenin Müslliman düş- cep e e a ar 
mi taVl'Ull ahnasına bir sebep m.anhğına gelince, İngiltere bü- b k ı · · 00 -

.. il etaılmdi. Çünkü M~~ ~ti. emperyaUst bir ~yuet e ıyor Fülrrn!irı J>e#• ve Biilcreıe 
•anhk cihan fllmtil olmak id- takip e:lerek Avrupa hariolade ·ı ö . ' 
diasını beı1HJen bir dindir. M\is. mUstemJekeler kurmuıtur. Fa- - 6ir rniim•••• . .' nderdil• 
ltlnuuııar arasında Türkler, A- kat bunu Müsltimaıl dilpıanhğı Asker Batıya doğru uzun 6ildirılıgor 
raplar, Farslar, HinUiler, Zen- ile hareket ederek sırf Müslü- . Cenevre 22 (A.A.) - Ro-
eiler, Çinliler, ili.h .• vardır. Mils- man memleketlere karşı yapma• bır seyahate çıkmayı manya Hariciye Nazın M. Mi _ 
lüman dostu olduklannı ilA.n e- mıştır. Kolayca galebe edebile- pek istiyormuş hai Antonesko söylediği nu-
den .devlet adam~ ~ mu~telü ceği geri memle~e~eri ner<;te MoSkova, 22 (A.A.) _ Siber- tukla Mareşal Antonesko aleyl 
ltavıml.erın. hepsim Dl} ~vıyo~.. bulmu.şsa zap~~ıştır. 360 .. ~~l- yaı askeri konseyi üyelerinden hine 0 kadar şiddetli bir c~re
~? Bız böyle ~umı bır sev~- yon ~iifuslu Hın~t~da buY;Uk Tuaıay komiserı K;usmin Kras- yan doğurmuştur ki Romanya-
yı cedbeced Müslüman olan hU- ekserıyet Mecwndır. İngiliz e"" ' 
küındarlarda bile görmedik. müstemlekelerindeki Müslüman- (Sonu '•· a, ~ ~~ (lonu ••· 1• au. 1 de) 
Müslüman kavimler ve devlet- !arın heyeti mecmuası di- ı ... _________ .. 
ler arasında az düşmanlık mı ol- ğer dinlere mensup ahaliye 1 DEN ZLER DE ır 
lrıuştur? Hıristiyanbk dünyasın- nisbetle ekalliyette kalırlar. Bi- Acı bir kayıp 
da da ayni hakikati nıüşahede naenaleyh meselede din amili ~ 
Olımiyor muyuz? Hıristtyan hU- arama:k taassubu körilkJiyerek 

ıküındarl~:. Hıri~y~ devlet. a- bir f:ak.ım. milletlerin cehaletin- Atlantı'kte 2 Amer'ıkan Dr HUsey'ın Suat damları diger Hıristıyan kavım- den ıstif ade etmek ve onları a-
1 leri hep seviyorlar mı? Hiç on- teşe atmak, onların başlanna . , b' b " 

~~:z~~1:::~t~= =~:~:ıı::r::b=ı;.r~~ ıı e ı a ı Ya"'ın vefat etti 
ltıamış ve olamıyacak bir umu- mAna. ifade etmez. Mihverin İn- 1't 
ınt muhabbeti Hıristiyan bir giltereden davası esaret altında
devlet adamından, ha.kild Hı- ki milletlere htırriyet, ve istik
listiyanlarda mevcut olm8Dll§ lA.1 temin etmek değil, İngilt.ere
~! olamıyacak bir umumi mu- nin zenginliğine ortak olmaktır. 
1U1ıbbeti MUsltbnan bir devlet a- Mihver .. Dtlrıya nimetlerinin 
danundan beklemek çok mA.na.. müsavi surette" paylqılması 
sız ve budalaca bir fıkir ohnaz davasile bu harbe giıiıtt ve bu-
Jru? nu saklamadı bile. 
'b Bir devletin politikasmda Onlar, bir dilim ekmek için 
•iisltlma.n dostluğu, Hıristiyan harp ediyonız, diye bağırmadı
:?~~uğu, illh .. gibi mtllAbazalar tar mı? Bu hırs feryadı hA.li ku
~l uman yer tutamaz. Dev- laıklarda iken Müslüman kavim-
et adamları §U devirde şahsi lere dostluktan ıbalısetmek on
~~yatlarmı siyasi battı hare- lan bu sözlerin mln881nı anla
~erine hikim kıJamazlar. mıyaca.k kadar cahil ve geri 
~ dostluğu" bir siya- teWrki eylediklerini göat.eiir. 
let adamının ağzında ancak bir Hüseyin Oahid YALÇIN 

Bir Mihver denizaltısı 
da torpillendi 

[A.A. telgra/lanfulan 
MUaaıJ edUmışffr] 

Vqingtondan resmen bildiril
diğine göre, orta tonili.toda iki 
Amerikan ailebi Şimal! Atlan· 
tilrt.e batırılmJlbr. Ayrıea bir 
Amerikan ticant gemisinin tor
pillendeği de haber veriliyor. 
Bir Amerikan t;op çekerine kay
lhedilmle nazarile b&kılmaktadır. 
Bir Amerikan bomba ta.yyaresi 
AmerUtamiı doju satiilleriııde 
bir ınıtver den.ir.eltlsmı baıtlr· 

FAebiyat tarihimizin kıy
metli simalanndan Daktor 
Hüseyin Suad Yalçın, dUn 
bir k:8lb sektesiyle hayata 
gözlerini ywnmu§tur. Bok
tor Büseyill Suad Yalçın, 
EdebiyaıU Cedideııin en nıiim
taz phsiyetlerinden biri idi 
F.dd>iyatmııza (LAnei M:e
W) 1 veren edib, Givei Za
lim Jmr.alı yazılari.yle taıım
mqıtı. Balmalıanirimis Bü
aeyin Cllhid Y alQuı'ın birade
ri olan merhum 1871 de dpğ
mug, İlk taiwilini Baıııtealide 

C8oltu uyfa 1 ..... 1 il•) 

uııştır. ~ ................ ~ 

dilzelmeai kuvvetle muhtemel- mutah888uıJamıdan olan Na.ka-
dir. Barometre hafü de olsa 

Komite fahri b{ı.şkanı Blfatile 
törene işt:iraık eden büyük elçi 
De Brinıoll, bu, .. Avrupa ~a
nışnıaaı" hareketinden. dolaya 
devlet Ş('ıfi namına Alman m.
kamlarma teşelr.küıierini eun
muşlur. 

mütemadiyen yükselmektedir. mura diyor ki: 
Bununla be-raber, öntbntlı.de da- .. Amerika. 11K3 ·eenesine Ü.
ha sayih fırtına günleri vardır.,, dar bitirileceği ı.e.qlaııaıı si· 

Diinleii v~t lihlamna p.a.nmı tabaklruk etti
l'elDiveceirtir. ıııu. ... ,,iltl .. nn' bir Kar dün de oldukça fiddetli .T UUÇI. ~· 

bi! ~~.!~~~et- mu~~~~~~~ Sutcar Kralı All)lanyaya 
•ıtUT.- U'UD""S' a&-..& ~ Çl • -Qll anNRV,~ lfURUIVugt.UIU WW&• "d' f' 
kıp kann-~ erinlesiııe- yar· .miu ettiren .,. 'bir . Amil ~ fl ıyo .. 
dım etıni'88 de ne kar, ne de,- ıA.tüınUk ~ diip,neıı icin 8ofya, ~(A.A.~ - Röyter. 
ııöğük dtamamen zail olmamı,. . . 'Kral Bo.lfs .trenle Abna-ny,m 
tır. - tltgtde &ha Er nıtktafaa edilır hareket efmiş ' 'e devlet ileri ge. 

İlkbaharın geldiğine hUkme - bir hale getiren Alman derıizal- lenleri Uırafmdan uğurhınmış
derek biraz ferahbyaıı halk, tek- Ul&nnın. artan faaliyetidir."' ı tır. 
rar odun ve kömllr telif& göe -

':: Eı.ı. de ~ı--... ı s !P· o .A .. ı --
8iıini göstermiştir. Bu eebeitle · -

Fli~:ı:r~:~~' Dünkü Liı Maçlan 
AMERiKAN 
KUVVETLERİ 

Tealina e lma 
teklifi cevaptsız 

lıalclı 
• 

Ja~tatıtr fna1aan'da 
yeniden bir taarruza 

s eçece1deri anlaşılıyor 
[A.A. tel&nflarından 
hWAsa edilmifilr.J 

Amerika Harbiye Nezareti
nin aldığı biı' habere göre, Fi· 
lipinlerdeki Japon komutanı, 
Amerikan ve i'Wpiu kuvvetJe,. 
rinin en geç bUglinktl pamr gU
nü öğle vaktine kadar teslim ol 
malarını ~§tir. 

Harbiye Nezareti, cevaptan 
müstağni olması itibarile bu is
teğe _hiç bir cevap verilmediği
ni iJAve etmiştir. 

Harbiye Nazırhlı Bataanda 
faaliy.etin t.ekrar başladığını bil 

. {8.onu Sa. a, au. 2 de) 

Almanların 

yapıcı 

mesai sile 
Medeni Avrupamn 

huJutları şarka dotru 
ileri götOrOIOyormuş· ! 
Berlin, 22 (A.A.) - Berliner 

B<>rsen Zeitung'un siyasi mu
harriri M. Kari Megerle Şark 

(Sonu 8•. s, Sa ı de) 

AFRİKA'DA 

lnoilizler Muvaffaki 1 

yetli baskınlar yaptı 
Akdenizde bir lnciliz 
t '?rpido muhribi battı 

[A.A. telgraflamıdan 
hu1Asa edilnılfth' .] 

Ortaşark İngiliz tebliğinin bil
dirdiğine göre, 1niiJit kuvvetleri 
llartub& hava alanı ile Tırıimi
ye k&r§l muvaffakıyetle bqarı. 
lan baskmlar yapmışlardır. Dön 
bDtihı gil». çarpışmalar devam 
etmi§tir. 

İtalyan tMiğinden : 
CCSirenüka'd& hattimıza eo

bhmya çahpn dilşiman Jruv
Yetleri cUi"'etU pike bombanlı-

1 ao .. u ••• a. au. 1 de) 

Vefa..z f stanbulsporu; Beykoz, 
~üleymaniye~i . yendi 

Galatasaray, · Tak•ime hükme n 
galip ilan edildi, maçlar söıdik 

z e ti _..__. ..... 
( Yazısı d6rdünco sahifemizde) 

Maliyedt tayinler 
------ - - -----

ekllet, Bir çok memurları arasında 
terfi . ve nakiller yaptı 
~--~~ ... ~~~~---

B. Millet Meclisi bugUn taplanıyor 
l"veni Sabah,. an Ankara muhabirinden:I 

* Malfye Vekilliği , memurlan arasında yeniden bazı ta
yin, terfi ve nakiller yapmıştır. Bunları sırastf~ yazıyoruz: 

Tahsilit Mudt:lrtüğU Jtontrolörti Eimn Bangooglu, Muhase
bat U. Miidikliiğünde Salahattin Tanboğa, Şükrii Kôylüoğhı. 
Muhasebat U. MUdürlüğü c_\aktilosu Tahire Alp terfi etrnisler· 
dir. 

İstanbul Vandat Kontrol memuru Madelet "Onay Varidat 
U. MüdürlUğii muavinJığine, Balıkesir muhasebe mUdürii A
rif İnanç askeri muhasebeciliğine, mali kontrol mUnleyyiz~ Sır
n Gtırtan .merkez Da. muhasebe mUdUr muavinliğine, va.idat 
U • .Müdtitlüğtt mümeyyizi A. Rıza Özker, Sadı;k Saka.ı-ya va
ridat U. müdürtiiğü birıncı mün1eyyiıligine, Varidat U. Mü· 
Gürlüğü mümeyyiı;i. Lutfi GUÇer Kır,ehir varidat kontrol me
mw:luğı.uıa1 "\[aridat t1. MUdürtttğUnde Saim Yüceler Vaı idat 
U. MUdürliiğü 2 ci mUmeyyizli~e. Mehmet Argun Varidat U. 
MUdiirlüğü müineyyizJiğine, Sungurlu maliye veznedan Ham 
Altuğ asltt-ri muhasebe vaznedarlı~a naklen terfi ettiril· 
rnişlerdb\ . 

İstanbul Varidat MUdUrlüğU muavini Esat Atalıkoğlu İz
mir Varidat MüdürlUğilne, varidat şube mb.dür muavini F'er
ruh Sara.çoğlu levazım ve kıymetli evrak müdür muavinliö-f. 
ne, varidat ~~be müdür muavini Suat Malkoç İstanbul varidat 
kontrol memurluğuna, Menemen malınüdürü Şaban Okaa Köy
ceğiz malmüdUrlüğilne, IAdık malmüdürü Vehap Dinçel Hav
za malmüdürlüğilne, varidat U. mtldUrlUğtt mümeyyizi Ragıp 
Hanyal ask'eri varidat kontrol memurluğuna, Akif Erginay va~ 
ridat kontrol memurluğuna, Bayındır n;ıalmüdttıii Fahri 
Tunca Sındırgı malmüdürlUğUne, askeri muhasebe kçtibi Şev
ket Soğucalı darphane ve damga matbaam muhasebe katipli
ğine naklolunmllf)ardır. 

KlLLET MmI.J81NDg 

* Büyük Millet Meclisinhı bugtbıtil ruznamesinde !ı(aniaa 
Meb·usu Refik İnce'nin, teşrii masuniyeti kaldırılan bir meb'u
sun, Heyeti Umumiye kararı ahnmadan tevkif edilip edık..ıiyece
ğinin tefsiri yoluyla halli hakkındaki ta!krlrin geri verilmesine 
dair takrir ve nakil vasıtaları hakkındaki 8821 Aılllı kanuna 
ek kanun layihası vanbr. 

:ET ILUIYONIABI lÇbr LA8TtK · * lstanbuı Belediyesi, Ticaret VekA.letine bir müracaattaı 
bulunmuş, mezbaha ile l)ehir a.rasmda et nakliyatını yapan 21 
kamyon icin asgari yüz listik istetmiftfr. 

ERNA SAOK'IN DtlN GECEKİ XOMBCld * Alman ses san1atk!rı D'na Sack, bu akşam Ankara H&.l
keviııde Kmlay menfaatiDe bir k JıSer vermis, bu konser radyo 
ile neeredilıni&Jtir. Kıymetli san'atkar çok alkışlarunı'!f:ır. 



IEMnmtk 

:3.__As_ke_r_li_k_b_a_hi_sl_er_i .... J= (~_$_E_H_l_R _____ H_A_B_E_R_L_E_7'.R _R_I _) 
Büyük Britanyamn Dumlupınar 
karşılaştığı güçlük 
/ngiltere, dünya ile irtibatını ve öz 
yurdunun emniyetini daima ve her 

.feye tercihan düşünmek zorundadır 
Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

vrupa.mu .iki en güçlii do- Ang1o • Sakson teşküit ve A iınalah en büyük" bir mikyasta nanmasında.n daha üstün ...., 
gelişmektedir. Muhasımlar, bir 

trir deniz kuvveti ediımıekle e- gUıı, büyük ordularile karşıla.
inin bir dununda bulunacağına 
inanan bu cihanşfımul devlet, şacaklaı'Ciır. Harpte, en son 
Buy·· ük Harbin de acı derslerine kuvvetin de geniç sonuç yerinde 

l 
istihdamı bir kaidedir. Ancak, 

Rğmen, ınükcllefiyctle Britan- binl.ıil" güçlliğii yenmek ıstıra-
.yalıya bir yük yiUtlemekten va- rıntla k.aJ.an bir ordunun, hare
resl kalmı.5tı; ürerinde güne'3in kete geçmezden önce, u~uz bu
ba.tm <lığım falırile, gururla, cakslli cephelerin hayati kıyme
tıöyled" ö-i topraklarının esenli- ti haiz kesimlerini dUşünmesi de 
ğinde ve bü.tiinlüğlinde en bU- ieabeder: Britanya, dun·· ya ı"le 
yük amil, hatla .biraz da ihmal ' 
edilen donanma .idi. irtiba.tuu, öz yurdunun emniye

tini daima ıve her şeye tercihan 
Zam.an yürü;•or, muharebe si- .derpiş etmek mecburiyetindedir 

lih, \ asıt.a ve metodları değişi- ve şu anda bu tezin hararetli 
yordu. Düoyaıun dözt bucağın- müdafüdir. 
&& menfa.ati olan Büyük Brit.an- -----------
~a,, Avrupa k.arıalanndaki ihtı- p k d 
l&flaıa <la se,yirci kalama'Zdı: bu era en e çay ve 
terakki asrında Manş koridoru kahve fiyatları 
Britnnyalının seliunetini garanti 
edemezdi. Avrupalı da yaşamB.'k, Çay fiyatlarına 750 ~e kahve 
bunun ıçin geniş hayat Mhala· f fiyatlarına da 300 kuruş zam 
rına ta..c:,mak umindeydi. Ada- yapıldığını yazmıştık. 
nın emıi.iyet mıntakalan Avru-ı Toptan çay satışı yapılmak -
panın b-danna düşüyordu. ta ise de perakende çay ve kah
Brita.nyalı, karşı yaka ile deniz ve fiyatları Bölge l~e Müdür -
altından bile ıbir tünelle -bağlan- lüğü ta.rafından Vekiletten so
mayı istemiyecek kadar ha.saas- rulmuştu. Bu hususta bugün 
tı... hir cevap alınması v~ satışa 

Hazcrin huzur ve sükftnu, be.şlamlma.sı kuvvetle muhte-

.ıapuru 

Gemi, hamulesinin 
mühim kısmını 

aldı 

Çarşamba günü 
hareket ediyor 

Y.unanistana yiyecek madde
leri götüren Dumlupınar vapu
ru ikinci seferine hazırlanmak
tadır. 

Yunanistana bu defa fasul
ye, patates, incir, kestane, ba • 
lık, de>muz et olmak üzere 2000 
ton yiyecek maddesi gönderil
mektedir. 

Vapur hamulesinin mühim 
bir kısmını almıştır. Öğrendi -
ğimize göre, Dumlupınar çar
şamba günü saat 18,30 da li
manımızdan Pireye mütevecci
hen hareket edecektir. 

Diğer taraftan Yunanistan
dan 1000 çocuğun yurdumuza 
getirilmesi için 'hazırlıklara de
vam edilmektedir. Çocukların 
getirilmesine Münakalat Veka
letinin busust bir vapur tahsis 
etmesi muhtemeldir. 

Sahte fişle un 
alırken 

GQya baba dostu ! .. ~--~---~~ 
KullanılmUJ pullR bir listeyi satarken 

yakalanan suçlu Adliyeye verildi 
~~--~--~ .. ~----~~--

Yeni türeyen kömür muhtekirleri 
Cihangirde sütçtilük yapan 

Y orginin dükkanına aynı yerde 
oturan ve yumurta. komisyon
enluğu yapan Koço isimli biri 
giderek fiyat listesinin eski ol
duğunu ve yenisini çıkartması
nı söylemiştiı. Koço, ayrıca 12 
lira verirse yeni bir liste geü
receğini de ilave etmiştir. 

Filh::ı.k"ka Yorgi, bu teklifi J 

kabul etıniştir. Kcx:o bir liste 
getirmi!'.'. fakat listenin altma. J 

kullanılnıış bir pul yapıştırmış
tır. 

İşin farkwa varan Yorgi, 
derhal zabıtaya haber vermiş 
ve suçluyu yalmlatmıştır. 

Koçonun Sultanahmet üçün -
eti sulh ceza mahkemesinri~ ya
pılan duruşması sonunda tev
kifine lmı-ar verilmiştir. 

* Beşiktaşta seyyar sabcı • 
hk yapan Hasan Gflçnay, kilo-
su yüz kuruştan beyaz peynir ı 
satarken yakalanmıştır. Suçlu 1 
Bir Numaralı Milli Korunma 
mahkemesinde yapılan duruş
ması son unda beş lira para ~ 
za.sına mahkum edilmiştir. 

*Kenan Tabana ile Mehmet 
Tulgur isminde iki arkadaş, 

Heybeliadadan aldıkları iki <:u
val kömürün kilosunu 11,!5 ku
ruştan satarken yakalanmışlar
dır. Her iki suçlu da dün bir 
numaralı Milli Korunma mah -
kem.esine teslim edilmişlerdir. * Karagiimrükte kömürcU
Hik yapan Hikmet , kömürün 
kilostınu 12 kurn~tan satarken 
yakalanmış ve 
Milli Korunma. 
verilmiştir. 

Bir i,çi ağu· 
yaralandı 

Deniz Yollarına ait Aksu va· 
puro dün Galata nhhrruna ya
naşarak tütün yüklemiştir. 

Tütünün vapura taşındığı bir 
sırada puantörden hamule iş 

kağıdını almak istiyen liman a
melesinden Mehmet Demir, bir
denbire muvazenesini kaybede
rek düşmüş ve ayağından ağır 
surette yaralanmıştır. 

Mehmet hastahaneye kaldı

nlmıştır. 

~oyrr.ıt durumları unutturması- _m_eldi_._r_. ---------
na, yarının neler doğur.abilece
ğini kesüımek, a.ncak kes.kin 
zekaların işidir. Bir yurtta yal
,ıız işs:Jiliği önlemek, ha.tti. hlç
bh: , .er·m temin ede.miyen işsiz
leri ikdar etmek, istikbal har- i 
bini hazıdama.k değildir: har
bi ancak ahntcri besliyooHir! 

ACI BiR KAYIP 
Üsküda.rda Hakimiyeti Milli- --Dıvarda asılı tabanca--.... ye caddesinde fırıncılık yapan r ~ 

İngiltere, yüreği yanarak, Çe
koiılova.kyanm işgaline IJza gös
termişti. Çünkü, dünya ölGüsfin
de blı· haflbe hazırlanmaffilitı. 
ıfngiliz zimamdarları, Britanya 
sı~ırlarının Rhain'den başladığı
nı söyıeıleıken, Btitanya saııa-
ları mtienunen değıldi. l 

AJman <Jtdusu, Avnıpa.n.ın ba-
tı kıyılarını d~lere de saldı
rı.")\arile ele geçiriyoruu, halbu
ki,, lıüttiıı <iellizlerde nigahba.n
~ r.oliinü alan Biıyük Arnıada, 
lbu yılınaz baskınları itarstlıy.a
mamıştı. Nihayet, gönüllü ordu, 
yi.rlm milyona da v.armıyan bir 
imvvctini müttefik ülkelere ge
çird · ğ.i ir .sır.ıda, taarruzla
ra ugradı, kayıplar da vererek 
anayurda döndü. 1 

Br"tany h~ıyatıı~ı i~ame ede
b ım ... k icin, kolonilenyle, do
m ·nyonlar iyle, dost ve mütte.fi~ 
memleketlerle emin ve damıı 
irtib:ı.tlar tesisim mccbıırdur. O 
sebeple, öz vatnn tehlikelere 
ma ~ız bulunduğu demlerde, Ak 
ve K'I:,ıl d~lizde bir emniyet ha
vası yaratmak için savaştı. Ha
beş ellerind~ ve Afrika çöllerin
de carpı!>malıuı. da bu gııveyı ;s_ 
tihdaf ediyordu. 

Aliyle lsmail Toprak Malısull& _.. 

(Bat tarafı 1 i•cl •yfada) 
yaptıktan sonra Beyazıt Rüşti· 
yesine ve ondan sonra da Tıb
biyeye ginnıştir. 19 yaşında 
ooktor <iiploma.~ı alan Hüseyin 
Suad YaLr,ın. evvela Midilli be
lediyesi hekimliğine tayin edil
mit? ve üç senelik bir memuri
yet himnetinde.n sonra çocuk 
hastalıkları ihtisası yapmak Ü· 
zere Parise gitmiştir. Avdette 

ri Ofisinden sahte fiş doldur- Bi •ki kl b ·r11ı i ıe 
mak suretile külliyetli miktar-! r gece garıaı l mera . ıyı ' . r n 
da un çekmiŞlenlir. Suçlular, lıatmış ve bir evi altüst etmış ! 
dün yakalanmış ve adliyeye . 

. . . . Merhum kemanl Reşat, bır ve- yor. Bwıa da nedense muvaffak o-
teıJhm edilıruştır. sile ile bir gece doatlarını evine laouyor. Beriki de "tabancayı şu-

-----• 1 1 davet etmiş, yeın~ler, içmiı,Jer, eğ- radan kaldırsam da bari biraz fe

400 lira deve mi 
oldu? 

Kadıköy belediye hekimi olmuş. Davutpa.çada Ça.vuşzade so
d.aha .·ıonra Şa.m sıhhiye müfet- kağında oturan Nimaz isimli 
tişliğine tayın edilmi.,:tir. bir kadın. bundan bir kaç gün 

.M~rutiyetten sonra tstanbu- evvel Aksa.rayda ev tellallığı 
la dönen Hüseyin Suad, burada yapan Mehmet Hikmete müra
Ka.rantina Jdarc meclisi azalı- caat ederek kendisine bir ev 
ğına tayin olıınmuşsa da bu !da- bulmasmı söylemiştir. 
renin lağvı ii.reri.ne Denizyolla-

1 

l~nmişlcr, yatma zamanı gclmiıı u- rahlasam,, diyor. Diyor ama, oda 
:ı:ak ve ayn iki serntteıı ıelmış bir- arkadaşının "Ama da tabansızmış
birini tammıyan merbumurı iki sın ha!,, diyeceğinden çekinerek 
doı.tu, t~adüfen aynı odada yat- bir türlü bu işi yapamıyor. 

malt mecburiyetinde kalmışlar. t- Azap miıthi.$, uyk~uzluk berbat. 
tin tuhafı o gece tanıpn bu iki Nihayet dayanamıyor ve tabancayı 
zat, Daülmerak'a mü.pteli imişler. duvardan indirmek için yataktan 
Yatmışl&r, fakat birbirinden ha- fırlıyor. Şi.ıphelerinin birdenbire 
bersiz her ikisinin uyuması da hakikate inkılap ettiğini gören öte
kabil olmuyor. BirbirlenndL>n !iUP- ki mısafir artık daha fazla durma
he ediyorlar. şilphcnin mevzuu şu: nın bir ahmaklık olduguna lrnnaut 
Ya uyurken arkadat kalkar beni getirerek: 
öldüriir!le!., - imdat, imdat, adaın öldürü-

Aksilile bakın kl o sırada göz- yorlar, yetişin. 

nna infü.ıap etmiş ve son olarak Mebme.t, Nimaza bir kaç ev 
ta Güven müessesesinde çc.lış- göstermlı?tir. Nim.azın beğen-
mıştır. mediğini görünce, O civardaki lerine duvarda asılı bir tabanca i- Avazesile bütün ev halkım aya-

Edebiyatmuz, Hüseyin Sııa- baska. bir evi de göstererek ~•iyor. Tabancanın bulundugu ta- ğa kaldırıyor. GC'ce yarısı böyle 
dm ziyaı ile en gü~ı-dc bir sima- bunu da 800 liraya satıvorlar rafta yatan zat "Ya ateş alırsa,, çığlıkla uykudan uyanmanın asap 
sını kaybetmiş olııyor. Kemli ı- deu1istir. ı diye korkmaga b8$lı)'Ol", diğer; de üzerinde yapacagı tesiri bir diişLı-
ne rahmet diler, bıışnıuJı;u-riri- ~ N' b · ç k beğenrnla "Ben uyurk<'n bu ad:ım tabancayL nün? Me::ıele anfaşıldıktau ı;onra 
mız. Hüseyin Cahid y~ı"ınla al- ımaz, u evı o ~ı 

~ ve hemen cebindeki 400 lirayı alır da beni 'urucsa,, vehmi içeri- Re.at merhum bu tabansız misa-
lesinin acılarını payl<>~ırız. ı 

~ çıkarıp :Melunede kapora ola.-1 sinde kıvranıyor. tire binız çıkışm:ık mccburiycbntlc 
Merlmmun cenazesi bugüıı ' rak vermesi i<'in te&im etmia 

1 
Kuruntunun a:ı:abl içerisinde knlmış. O da mahcup olııcıığı ycr-

saat 11,30 da Bcşiktaşta Valide :ı "'Y -tir. Mehmet, parayı almış ve kaplumbağa ,-ürü,-üşile ilerliyen de fu:ad aleyhine bir hakaret da-
çeşmz..,indl' merhum Dr. Yusuf bir çok vaatlerden sonra N"ıma saatler geçiyor .. Tabancadan U?.ak- vası açnuş. 
Ziya Paşanın minden kaldırıla.- zın yanından ayrılmıştı.r. ta yatan misafir bir aralık karşı- Bunu merhum Reşada söylcdik-
rak namazı Teşvik iye c~uniinde l daki zata yal.varmak ve hakikaten !eri zaman o: 
kılındıktan sonra Feriköyünrle.ki Mehmet 0 güncienberi ortada , böyle fena bir niyeti varsa ken- ·•-- Bırakın za.vallıyı, demiş, Al-
aile makberesine dclne<lilecek- yoktur. İşten habercl&r edilen 1 

disini çoluf,luna çocuğuna ba~1!!lll- lah kunseye böyle hastalık vı:rme-tir. Çelenk ~öndenlmemesi rica zabıta, cür.ekt.8.r dolandırıcıyı a.- h'-
u mas mı nrt,enıek JÜ21Umunu ı::,Sedi- sin." 

olunmaktadır. ramaktadır. ~;;;;;;,;,;,,;.;,,..;:.;.;.;,;.;,;9..--------------------• 

Hariçle 

ticaret 
Her türlü temas 

nizam albna 
alınıyor 

--00--

Ticaret Vekaleti bir 
tamim gönderdi 

Ticaret Vek&letinin lthallt 
Birliklerine gönderdiği bir ta
mime göre: Dış ticaretimizde 
ithalat ve ihracat yapan firma
lar, birlikler dahiline alıu:ırak 
bundan sonra yabancı memle
ketlerle yapılacak olan her ne
vi ticari anlasmalar Birlikler 
Umumi Katipliğ'i tarafından 
yapılacaktır. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre, ithalat ve ihracat işlerin
de fiyat verme, taahhüt ve her 
nevi ticari temaslar bir nizam 
altına alınmıştır. 

Milasa atılan 
bombalar 

(Baş tarafı 1 inci aıa.yfada) 

dolayı İngilterenin teessüflerini 
tekrar etmiş ve hükfunetinin i
ca;beden taam.inatı tesviye et
mek arzusunda bulunduğunu 
bildirmiştir. Bundan başka tn
giltere makamatı bu gibi hadise
lerin tekerrürüne nıiuıi olmak 
için ellerinden gelen her şeyi ya
pacaklardır. 

Anadolu Ajansının notu: 
İngiltere Büyük Elçisi Sir 

Hughe Knatehbull Hugessen 
dün Hariciye Vekaietine gelerek 
bu telgraf ta bahlı> mevzuu olan 
tebliğatı yapımştır. 

* Londra, 22 (A.A.) - Bundan 
evı:elki telgrafta bahsedilen Mi
las bombardımanı müna.scbetile 
Rod0t; ada.&'ına kat"Şı İngiliz ha
va ve deniz km" etleri tarafın
dan elbirliği ile ynpılmış olan ta
arruz.un da 14 15 Mart gecasine 
tesadlıf ettiğini batırla1makta 
fayda vardır. Bunun ertesi çar
şamba günü Ankara.dan çekilen 
bir telgrafta Milista 2 kişinin 
ökliiğü ve 1 kişinin yar·ılaıı<lığı 
ve bazı maddi zararlar husule 
gel<l.iği bildirilmiştir. 

------o,__~-~ 

8. Cripps 
Kar~şi, 22 (A.A.) Sir 

Stafford Cripps maiyeti ile bir
likte bugün tayyare ile buraya 
g'dmi.ştir. 

Yeni Dellıi, 22 (A.A.) - Şim
diye krıdar Cripps'e delegelerini 
gönd rmiye çag.nlan üç büyük 
parti raporlarını hazırlamıştır. 
Bunlar Hint k-0ngresi, Müslü
man ve Hint Mahatabgha parti
leridir. 

Anglo - Saksonlar arasındaki 
fiili tesanüdü sağlamak ~n At- ---------------------------------------------------------------
!antik meydan muhurebeleriıti \Tilillda on beşinci Louis salo- tl'a:I "Yeni Sabah" m Edebi Romam~::E'al::ııraırE!IE:ıl".:~xz._ sı;o:, hiç bit' alii.ka ııyandırmıyan 
göze almak gerekti ve bu yol- nu bir gala havası içinde idi. ' bir P.Orguiar idmnm yaparlar 
da a.ğır ;my·ata katltınıkh. 1 Sevı:: vazoları çiçekle dalup ta- S A V A $ m ve btitün hayatlat'ında her biri 

H l!'bin dı,;;vnmı müddetince şıyonlu; portrenin durduğu şö- ==:- 1 zahmet ve mcşakk-ıtle toplnn-
güzel ad::ı. bombalarla. sarsıldı, vale ~ bir satenle çe\•rilmişti. mış, r..ah:net ve me akkatle tas-
kur unlarla kamçılandı . Hala, Dantelalı bir elbise giymiş olan nif edilmiş, sıra.ya konmuş, eti-
~ ı::: milyonluk bir ordu orada Markiz Yorisaka mL-mfir.iniu ö- Çe İllı I kctleıımi~ ama asla hazmedilme 
-.u ':"."'"'~ Yazan: Claude Fa.nere ==~Si:www viren: ami Safa~-= · la 1 akı ete muntazır bulunuyor. nünde rever.ıns yaptı ve onu da- -~ ~ :=..-...;.; mı~ ve an şı mamış bin bir 

J. Halk Doldoru ! 
MObarek Nevruz 

D ün İranlı kardeşlerimlzizı 
mukaddes (Kutsal) ha~ 

ramıydı. Eski İran an'anesinıı 
dendir. Haya,t kaynağı olan. gft. 
De§, Nevruzla· (Hamel burcu)· 
na ~ bulunuyor. Ve bütüıı 
yıldızlarla ı2iineş buluşu~r ! 
Gündüz ile geee müsavi oluycr. 
Yani güneş tam alafranga saat 
altıda doğuyor . .Akşam vakti a.l· 
tıda bah:yor. Gece (12) saa.t, 
gündüz de (12) saat oluyor. 

Acemlerle Şii mezhebin<le ba
lunan bu biiyüık millet, bu mü
lbarek güne (Nevruz) derler. 
(Nev) yeni, (Ruz) gün .mana.
sıruia olduğu için (Yenigiin) 
d«uektir. 

(NOPn!S) un ehemmiyetini, 
önemini değil yaluız 1 hlar, 
Eski Türkler, Osmanlılar ve 
hatta Araplar bile tes'it eder
lerdi, kutlarlardı! 

Kanunu tabiatin tu ilıt.mamlı 
gilnü hfl kikaten ırevilmiye li ) ik 
bir gündür. Çünkü yeni senenin 
döntişü olan, hakil.i ill.b lıar 
bugün şasaadar bir surette baş
lıyor. Bir yıl (İlkbaha?·. Yaz, 
Sonbahar. Kış) olduğuna gör•a 
çok mükemmel bir ba1?!an!!\ _tır. 

İnsaıun ömrü de (çocuk! ··lt, 
genelik, orta ya -:h!ık, ı!ıtiyar
lık ! ) devirlerine g·öre ta im o
lunmaktadır. İlkbahar gibi ol.ın 
(çocukluk zamanı) kutıı • • tınıya 
layık değil mi? 

Bugünden itibarendir ki, a
ğ·açlar filizleniyor, ya >r hl ır 
<;ıkıyor, çiçekleniyor. l't t'l' • l!ı r, 
otlar, yesilleniyor. Çı k <'de 
süsleniyor. Hatt<i. birço.r hay
vanlar, yavruluyor. 

••• 
lranlılann en büyük -:ıuan ı o

lan (Cem\;lid} diiny. yı dol ıp 
ge·zdiktcn oonra (Azar'b::.ıv· 
can) n geldi ve bugün ytt! ek 
bir yere ~ıkaı-,ı_k muras:.a, rn ·h
k-şem bir taht lı:~u. Mil dm 
erkamııı etrafına ıtu1 ln1ı . Mılli 
-elbisesini giydi. Ve gı.hıeş do
ğ: ı krm Tanrıya İranlılar için 
münacaatta bulundu. Dualar 
eLti. Kanunları bitdirdi. 

İranlılar, (Cemşid) e hürme
ten bu günü (Y!lbaşı) lt·•bul et
tiler ve (tabiat kanunlarına) 
bağlılıklannı gösteıililer. Bu 
sene (1321) dir. 

(Nevruz) a ait birçok güzel a
detler var idi. Eski. (tran hli
kümdarlan) (Nevruz) ve (Mih
ricrın) giin}erinde bütün 'halkı 
bir yere toplarlardı. Ş~kayetle: 
ı ini dinlerlerdi Hükümdardan 
şikayeti olanı da ru·hanilcrin en 
büyüğü olan (Mubedon Mı.rtlet) 
dinlerken, hükümdar ('Mubet) e 
(Hatır saymayınız, 8.dilill'J ka· 
rar veriniz!) emrini verimi. 
Sonra (Nevruziye) adı verilen 
bir t.1.th yenilirdi. 

Lolc,,.,a1t Hekim 

Toplattırılan lsveç 
gazeteleri 

Stokholm, 22 (A.A:) - Adli· 
ye Nazırı M. Westman, lsveç 
parlamentosunda yaptığı bir 
demeçte, 16 İsveç gautesinin 
son gün1erde birer nüshasınm 

toplattırılmasının sebebini izt\h 

etm~ir. 
Bu gazetelerde, Gestaponun 

Nonreçte toplama kamplarında 
Norvec;lilere yaptığı zulümler 
hakkında, bu muameleleri göz
lerile görmüş şahitlerin verdiği 
ir.a.hatı çıkmıştı. F.·~ r, Avrupa ittifak manzu- ha zıyade taziz .çiıı yalnız !ngi- - Bu Pa.ris tuvaleti size ne _ 23 da, son derece halim bir glad- mal m ı , b" ıb:r ""' il?avı be-ı 

~esi bu yaz da doğuda uğrar liz.ce 'konusmak istedi. kadar yakışın!§! .. ~·· Eliniz bir yatö.r vaziyetinde, son derece yiI'l ı ·nin dibine istif !deıier. ------ --------
şacaksa; eğer, orada. dörtlü it- - Bu~n güzel Fraruıızca.sına mücevher! vermektedir. nazik bir gülü~le gülüyordu. !fakat '.Marki Yorisaka, hiç r ' 
tilıat aleyhine bir muv~akı- sadık kalmıya.cağım .için üstat Bıraz canı sıkılan Felr.e hiç Ve Tüsidid bu halden hiç Herbert Fergan, Misters Hok· alı ık 0L11adığı hal& misaffri- iY - S b h 
yetsizlik felaketi gerçekl~!~· beni affetsin. Fa.kat Yseult ya- sesini ~ıkarmıyordu. Miss Vane mütehayyir olmuyor, bu hali ley'i yatından dolayı tebrik et- niu ı-astge o susl ı>rine m LlllU- n 1 a a 
biLl nen büyük 1.ararım Buyük tında onun <la sizin cUlinizle lrn- de müstehzi, onun gibi susuyor- insan tım:ıcti muk:tez.ası, son ti. Bu Amerikalı kadın mevcut ni ·~tlc tahammül edıyordn. I~'~ 
l3ritanya çekeceğine kanidir. Jlllştuğunda.n -eminim, Madam! 3u. Ev sahiplerinin hararetli ha derece tabii buluyor. Evet, gezinti gerrıiiectııin it~raz kabul He ine nazikane cevap veri- AtJONE BEDELi 

Biiyi\k Harbin dört yılda ka- ).fıstres Hokley hayran kal- rekeUenne. Mistres Hokley'in Mösyö Febe, Tüı:idid.. hnksız ebn~z derecede en güzeline sa- yor ve :...:.la yoruınıuyordıı. Bıı TOrttl • ıen••I 
z mlmasının en önemli sebebi- ıaush. Metihlcri.n ve sitayişleııı_ıı jnşırahlı bir samimiyet göster- değildir. Çünkü, meselo bu sa- hip olduğwıu itj:tmekten lto,:?- suı' tle llisterı::ı Hrı1 ley'e. Japon 

1 

-!- -
nı dcnizlerd<::rı anca:k birinde, üzeı inde ia.z.l<i durmadı. Hakı- · mesine rağmen, eğer Kumandan batı, ben ki Nag:ızakide eski lanu· ve onunla iftihar duyar· knUın 'a ·ı un uysallı .;.illa dair 8ENELI K 1400 Krş. 2700 K ı;,ç. 
Atlantiktc, hPm b ıgünxü ile kı- k~tcn liru:kfa yorisaka sih_irkiı.r 1Fergan tam zamanında gelme- Atina1ılat'1!t Atinada oluulclan dı. Bununla berabet\ İngiliz güz ·l l i ·misal gö~termekteydi.

1 
ı AVLIK 7!50 ., 1450 .. 

y~ı.; 1 ~bul etmiyccek tehlikenin bır kaclı?.dı ! Ne kadar .zarif, ~e miş olsaydı bu kabul merasimi vazıyette bulunuyorum, yani kralmın yaveri ve bir harp gc- Son d · ·~ u1 C' bır i. \IC ıle İ· 3 AVLIK 400 " 800 .. 

beliıınesinde aramalıdır. kadar ~ ve ne kadar malu- bPJki de pek soğuk ola.caktı. bGklenmiycn, yıldırım gibi bir misinin süvarnsı tarafından pekli, fildişi parrrınl 1 ·nrı tes - 1 AYLIK 150 " .iOO 

JI!pon••anıu hal'be .karışma.si-, matlı bır kadın! Avrupanın. es- Marki Yorisaka Kumandanı bü- tehdit albndavım, bu sabah serdedilmiş bir medhin hüt'in Jim etm sti. Bu parmaklar, gii- ı 1 k 1\ V ! M 
le kürenin bütiin sularında, ö- ki mHletleri. kS;dınlarını eıt l§~e- yiik bir dostlukla karşıladı. Fel- hayatl'.tn tam ınznasile zevk al- kıymetine rağmeu Mıslers Bok- 7,el olm,..kla be ~.. pi hetcıı 
niine kolaylıkla. geçilemiyen bir rine ~re halli lŞlere h3:2feim1~- ze kaba göriinmemek için biraz mak istcğile uyandım!. ley, bu sözlere pek ehemmiyet çok bfyük olan Garplı beyaz el-
emn.iyetsizlik baegöster.miştir. ler:di. Fakat genç mı~e~erın yüzünü değiştirmeye mecbur ol- Jean François Felse kaşlan- vermedi ve tamamile me.Qgul ol- !erin izini taşıyordu. 
Büyük Harpte düny~run bu başlm fikirl~i ve başka ihtiras~ dıı. Çünkü İngiliz a.tıngan bir a- 01 kaldırdı: duğu Marki Yorisaka'yi dık- Salonun öbüı· ucu <la Muıs 
semtleri hep dost ellerınde, da- .iarı var. Mistres Hokley kendı damdı. önce Kumandan dedi ki: _ Ay. siz bir ölüm tehdidi katle süzmekten llali kalmadı. Vane, Fergım'ın butta bizzat 

1361 23 1358 

ha dob'TIISU bütün bir cihan itl- vatcn~ctl2;7~ •.. ~vrup~~ _ )fösyö Febe, acaba bütün altında mıSllllZ! Amerikalı :ve Japonyalı iki Marki Yorh;al.a n n cesaretini MART 
lh.f f;aflarında idi. karsı ustunlugunu takdır ~di· asırların ve bütün memleketler kadın minderde, birbirine çok kırmıştı. Bır knll ı·hm ıçınc 5 

Bu yazılarla durumun zorluk- yor:ill. ~a~~~ı: da Am~ıka- }Jsikolojik edebiyatının en deri- - Bir Rus gölgesinin tehdi- yakın oturuyorlar ve şimdi bir- hareket5 z ve reha ~de ,.dınU' _ 19 42 
};UWI tebar.üz ettirmek ıistiy<>- ~. izl~~~~ cfe~k~~- ni olan Tüsidid'in bir parçasını di altındayım. Ben de derhal birinin pek samimi iki dostu mliş rada bir mm le/' çabu- ----
rmm. Esas itiba.r.ile.. bu miltalea- ~U! '1.Jlr :.-..ucu.e yuı;ını. . - hatırlıyor musunuz? Ukalalık Marki Yorisaka'nın zırhlısma gıöi görünüyorlardı. Misters caJ, uÖZ at yOl'du \e Pcl c tıaflf• PAZARTESi 
!ar !her gün kulağımıza geleıı tü.tı kalbi~le ~~....:~vındirıyordu. ettiğim için beni mazur görü- il0:.ntiu·~~tmeki~!ın1~ta.~r bu-Ve Hokley, bu yeni dostunun elle- bir aJayla güli.lyord1 1 

Mart 

10 

mÜnakuşalarm bir zübdesidir. - Galıba ~ılızce, Fr?~ nüz: Biz tngı·ı~ıer Yunancada ..,.,. • ..., ıüLZJ rini yakalıyarak ona mahrem C t· 
A·--·p-~1a yeni bir .cephe kur- Al b 1 lunamgım~ . Mükemmel bir .ı& ayı ge ırildi. B tli,1 p n , -

mas;•1u.sr~rla istenen İngiliz or- ca, ~anca 1,ı!orsunuz. çok kuvvetliyiz. ... ~ Ve bu kuvve- bir sesle yorulmadan çocuklu- reler a ıktı ve .-r.ıvi but • ı ıı b.!:9 12•21 lS.'İB Vı.ısatl ! 
dusu aıı;vat.J.ndan başka, Afı;- - Bıt-:kaç keııme.::·· . . . . timizdir ki bizi pratik sahada :ıi~:y~iz ~~~:a.~:ı::! ğunu soruyor, g·ençliğini, evle- kaplı bir gö viin a ~ınd 1 k<" f _ Yat&ıı tmsak 
kada' ve Asyaııın geniş alan1aı- - Japoncayı tabu bilıraınız. Mistres Hokley'in vatandaşları- müeadelesini seyrettiniz mi! nişini, revklerini, eğlencelerini, zıda·n~ iki yanında l' ~l;tcıe di Ii >J.{rt!'ıa 
...,n.1 ~ da kanlı mücadeleler ifa.- Çincede mi? nın <>kadar acınacak bir halde Ben bir defa gördüm.. ı:n,. bir okuduğu kitaplan, din fikirle- glar ve el•.@ ,. 1 alt da m:ı.- J..,.(ıu 1.31 9.SS Ezani 
~iyfu mükelleftir. Avrupa kıyı- Hayır, Cliye cevap veren Mar- dununda bulunduruyor __ İmdi. ... .uııt rini, felsefe kanaatlerini soru- vi şehri saran mezarlıklar gö. JV.~4 19.SS 4.18 Vasa.a 
ln.rma bir çıkarma )apılacak ki Yorisaka o1du. 87 iod olimpiyadın üçUncü se- ee~ bundan daha !heyecanlı yordu. Bu İngiliz misyonuncln rüliiyoıdu. l===========:::z===ı 

• Günew 
11.35 

Öğla 

S.St> 
1k ndf 

9.24 Ezani 

mı? Bu soruyu cevaplamak için - Siz tamamiyle bir garplı nesinde bütün Atinayı istilA e- ~1:· :;.~1=: ~~:. :=en::~a.:ı· :~~~ ı0 .. rfkkıen1-1. Nemli, !"·tze ilkhar.arı Jmcak _ O f K K A T -
iki tarafın kuvvet vaziyetini bil- tahsili yapıaşsınız. Nevyorka den meşhur veba sıralarında, lıya.n henüz yiik:d:tcl i gün fi~ 
mck lazımgelir. Kanaatimce, bu- ci.ttiniz mi? son nefesini veren ve matem i- fında, meydana inmeye mecbur merak ve tecessüsünü ortaya ten dolayı ha Ya. ta •ı) dı. Gnzet('ffi'ze gonderılen ynzıl:ır 1 
rad.a kaı ur verirken, ilk önoo 1:) Markiz Yari.saka Ncvyorka çinde bulunan ehıin hakiki. bir olduğum taktirde, engel olaw koyuyordu. O kadınlar ki dalıa diNkrın1:: ayet Misl rs Ho tlcy ~- ı ·n nc"r clilme · ı irdc 

d d lem~ı. · gı"tnı"...,;..+;. fakat bundan dola- delilik ve zevk-.u ısefa iU.emınde siper yok1 küçük bir kız oldukları zaman- ve zi ııınd:ın mes'uliyet 

b~':~. urumunu uıoe ~ ıca_-_l_;~~EP~~~ese~~f~· ~e~di~·v~o~rd~u~·-----=-yilzü~·~·~·d~Ugwı~·V~·:·~ü~b~ize:_Tüs:::_:-:i~~~·-~-~-? __ G.=.:ül:u:·y~o:rd.::n~. ~"M:Srld=:=-~Y.=.:.o:ri:saka=::..._~Oa:==n~b:as:=:h~y~ar:ak.~:._::::so:nınu;:::_::~~f~a\~'da~:· _____ ~----'~A~r~k=~s~ı ~v~~~rl~~lliDiı-....~Clll!;li;C..'~m.ez;;w;.Eillill11E51i!!!!!!!!!l!!lôlimı=!~L..-...J 



Tavşana kaç, Tazıya 
tut!.. 

::~:u EN SON AJANS VE 'l'FJ.GRAF HABERI.ERf. ( HER SABAH ] 
(Baf:tanJfı1ittclde) iiiij~~iiiiiiiii~~iiii~ii~~~~~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiıl!3:'.ii.i'.IA•9nniiiiiii~saiiiiim:zai=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiJ 

=Diizı ~L=i~=.: Almallyadan gelen 
:t ~~~~- ~-- yeni habırlır 
dise şöyle cereyan etmiftir: 

Slileyman .kaptanın idare et-
ttgi 28 tonluk Ilısamhiida. mo- Azledlfmiş olan Yon 
tartt •. dün ~rimimm tğnea~ ~ yeniden Hitlerln 
ya gıtmek u.zen harekat etmtfr • 
tir. Motör, Rumeli Karaburun- itimachm kazanmış 
la Polica aramda -.,rederken ~ 22 (A.A.) - Ofi -
tipi ylldndm istikametini kay- BMaa bildiriyor: 
behntettr. Bu mrada aahile fu.. Soıılia1 Demokrat.an gazeteai
laca yakla.şan mot&, birdenbi - nin Beriin muhabiri yakında do
re karaya otmmuştur. ia- eemıp Aımapasuıda bir Al-

Balen yan yarıya batmış bir mazı hareket.ine intizar edilmesi 
raziyettedir.. Motörün yedi ili - li.zmıgeldiğini gazetesine bildir
ıtr k mürettebatı tamamen kur- mektedir. Muhabir Mareşal Von 
bdmm,tllr. Tahkikat devam et- Ruodstedt'in. ÖJliimjjwWri hafta.
mektedlr. 1ar içinde fe"P'kalide bir ehemmi-

yet ala.ca.k ola.ıı. yeni bir vazifeye 
tayin edildiğini de ilave ediyor. 

Almanye. 
kaygılanıyor 

Diğer :haberlere göre, üç ay 
evvel azledilmiş olıı.a Von Brau
chitch de yeniden Bitlerin iti-
madını kazanmıştır. 1 V9ı!fin~ 22 (A.A.) - Avustralya.da bildiril~ göre Ye-ni Gbıe'deki Mtitteftlt lmvvetlerl 

Bulgarist:anın vaziyeti bugihı-1 Marklwn 'Vadisinde dunımıa b&.kimdir. Japonlar ba~ü bu \·adiden ileri w..kletnıiyeook 
kil h.Adiselerin birinci safında. gibi gö~üyorlar ve YeDi Giae' deki A'\'11SU'alya ganıboau duruma tıakhudir. ÖğrenHdiğlne gere, 
yer a.lmaıktadır. Berlinde bilıli-ı Satama.ga daki Japon ku\'vetleri bir çıkış )eparltk şchı"8 10 kilometre ıum.ktaJd ATIK;tralya ~ 

(Baş tarafı 1 incida) 
da diktatörlük aleyhinde bulu
nan bütün teşkilat şımdiye ka
dar böyle bir muhalefet uoğur 
mağa muvaffak olamamıştır. 

rildiğine göre Kral Boris ile llii- cek mağaılalanm 1ahrip etUldıen lliOn.ra ~mişlenti1' • 

kuı.ıeti arasında Bulgarista.mn ---------------------------------------------------------------------------

M. Antoneslıo'mm nutku, Ma 
carların Romanya hududuna 
derhal asker göndermesine ae -
bep olmuştur. 

Yeni ve mahalll olan şey. An
ton sko'nun nutkudur. Bu nu -
tuk, Mihvere tabi iki memleket 
gazeteleri a.raaınd& yapılmıt o
lan mütarekeyi bozmuştur. 

H'Uer, Rusyada laarbetm.ek 
üzere Macarlardan istediği kuv 

ıbari:Je iftiraki meselesınden doğ 
muş olan fikir ihtili.fı şimdi or
tadan kalkmıştır. 

Türkiye hakkında Alman sa.
lihiyettar makamla.rı büyük lbir 
ihtiyatla hareket etmekte ve 
.Almanya ile gayet iyi münase
betler idame etmek.le beraher 
Tlirkiyenin şimdilik kat'i bita
raflığını mtıha.zafaya karar ver
miş göründ4iğünü eöylemelde 
iktifa ediyorlar. 

Avustra 1yanın 
son saati 

(Başta.rafı I incide) 
Gazete, General Tojo'nun 

Avustralya üzerinde Japon
yanın Iıiqbir arazi isteği bu
lunmadığı hakkındaki deme
cini hatırlatmakta. ve şöyle 
demektedir: 

vetleriıı yüade 40 nın Macaris- Fi' , , 
~uda kalabiıec~ni bildirmiş. ırunlerdekı 
tir. Buna nıukabıl Rusyadıt bu- I'' 

"Avustralya, bir dönemeç 
noktasında bulunmaktadır 
ve mevcudiyeti ba:his mev
zuu olmaktadır. Bugün Sin
gapurun düşmesinden ve 
Miittefik filoların kudret.siz 
kalmasında.o sonra. A vus
tralya, 12 bin millik kıyıları
nı yalnız başma müdafaa et
mek zorundadır." 

~:~~~ı:~ı tü:~~ı:!:~ Amerikan kuvvetleri 
~n oldukları yerde kalacaktır. t 

BUkreştt>ki kanaate göre, bu (8af Urlth 1 '"°' 89Yfadat 

ayrı muamelenin sebebi, Ro- diriyor. Bu da Japonlann lııir 
manyaya Transilvanyanın iade- taarruza geçmeği taaarladıkla
llİni iatemiyecek kadar ayıf nm göst.eımektedir. 

* düşürmektir. 

Romen - Macar gerginliği, 
Alman haric ·ye nazırlığını kay
gılandırmaktadır. Bitlerin Bu -

. dapeşteye ve Bükreşe hmwd 
bir mümeaeil gönderdiği bile 
aöylenmektedir. 

Bükret. 22 (A.A.) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

BilıııH.,- Saygon, 22 (A.A.) - Ja-
Birmanya ordusu ummni ka- pon T'm:ıes Advertiser gaze-

ra.rgihının tebliği ljUdur: tesi. şöyle yazıyor: 
"Her iki cephede de yeni bir "A.vustra.lya, iki yol ağzın-

fe7 yoktur. İngilı& hava kuv- dadır. Bunlardan biri istikW 
vetleıi diiu •batı Kingaladona ve refah yoludur. öteki Fe-
bir akın yapm1'!arsa da henüz lenıenk Hindistanınm tak.ip 
hiç bir tafsilat alınmamıstır. ettiği muhakkak bir ölüme 
Orta Birmanyada dün öğleden götüren yoldur. Japonyanm 
eonra bir hava alam düşman isteği, hür ve "müstakil A-

Rionı 

dauaları 

MuhaktlDMİD 
f aydastndan şüphe 

edi1iyarmuş ! 
Halkm duruşmalarla 
artık ilgilenmediği 

bildiriliyor 
Berne, 22 (A.A.) - Le De

mocrate gazetesınin Vjfi mu
habiri yazıyor: 

Riom muhakemesinin bir ka
ta olduğu, gün g~t kçe da.ha 
iyi anlaşılı,ar. Hükumet mah -
filleri, evvelce, bu nuhakeme
nin halk iilıerinde i i bir tesir 1 
yapacağına kani bt unuyordu. 

Almanların 
yapıcı mesaisile 

(Bat terafı 1 iftCI eeyfeda-) 

topraklarında Almanların yeni
den kurduğu teşkilat hakkında 
uzun bir makale yazmıştır. 

Muharrir bilhassa. §Öyle di
yor: 

"İhtiW, şimdi yerini tabü in
kişafa bırakacaktır. Almanya 
bu vazifeyi üzerine alırken Avı. 
nıpaya geniş topra.klar ve bü· 
yük insan yığınları kazand!rmıg 
oluyor. 

öte tarafta İngiltere, Rus or
dusu bu kış biraz arazi kurtardı 
diye bayram yaparken, beride 
Almanya, yapıcı mesaisiyle, me
deni Avruparun hııdutlarmı şar
ka doğru ileri götiirilyor." 

RUSYA'DA 
(&iş tat·afı 1 iftctde) 

"Krtalanmız cephenin muh
telif kesimlerinde 21 martta. 
taarruz muharebeleri yapmışlar 
ve bir takım meskun mahalli iş
gal etmişle~ir. 20 martta 35 
düşman tayyaresi düsürtilmüş

ŞimaJ Af rikasında 
Fransız toprakla· 

naa tekrar 
yiyecek 

gönderiliyor 
Vaşington, 22 (A.A.) - Ma

dagaskar.ı ve Fransız filosunu 
a~ ıle Mihvere teslim etmiye-\ 
cegı hakkında V ışi tarafından 
verilen teminat üaerine Fransız 
Şimal Afrikası topraklarına yi
yecek maddelerile başka madde
lerin iletilmesine tekrar başlan
ması ıçin bir aDlaşma. yapılm~ 
tır. 

İletmelere, Rommel ordusuna 
mal7.cme verilmesi ve Tumısta
ki Fr nsız gemilerinin Rommele 
tank ve kamyon gönderilmesi 
icin kullanılması üzeri.ne son ve
rilmişti. Mareşal Peten, hiçbir 
Franshz harp gemjsinin şimdi 
bulunduğu limandan ayrılmıya
cağı hakkında büyük elşi Leahy 
ye teminat vermiştir. Bu temi
nat bilhassa Jean d ark gem.isi 
hakkındadır. 

Sibiıya ordusu 
'(ll&<Jtaralt ı nci aıhife4.el 

naya ZVezda guetesindc çıı'kan 
bir yazı.,;mda dıyor ki: 

Siberya. Şark ceph-esine iyi 
talim görmÜ§ yirmi tümenden 
çok fazla a.sker vermiye hazır
dır. Bu latalar, muhtelif biçim 
arazide ve cephedeki şartlara 
çok benziyen şartlar altında ha. 
zırlannuştır. Bu birliklerin şef
leri, savaşlarda. ~hret kazanmış 
aubaylardır. Batıya doğru uzun 
bir seyahate çıkmak emri, her
kes tara.fmdan sabırsızlıkla bek
lenmektedir. 

Ha vayda lıazulık 
Pea.rl • Harbour. 22 (A.A.) 

- Röyt.ıerin Pasifikteki Ameri 
kan kuvvetleri nezdindeki t.usu
s1 muhabiri bildiriyor: 

Yazan: A. C. s,,~oğld. 

v iclıy A:merik•ya. yenideıt' 
tenmıat vermiş, lba.tı yfllf 

nm k~de Fransa.nın sahip 
bulunduğu adalardaki limanl ra 
hiçbir Mihver ge:misınin ve ıtay.ı 
ya.resinin girmiyeceğine dalı! 
Birleşik Amerika. Hükümetin~ 
Adeta yemin etmiş. 

Halbuki yine, ajans telgraf4 
ları Fransızlara ait Martinik a-' 
d.asındaki bir limana bir Mihver 
deni7.altı. gemismin girdiğini, li• 
manda bir Mihver denız snbe.yı
nı kara.y& çıkardığını "9e bu işi 
.Amerika ıhük&metinin protesto 
et · ~ini h er v i rdi. 

:F'ransız donanmasının Mıt
vercilerc trulımi hakkında de,_ 
nen sayia.lar üzerine de Vı hy 
bermutat Amcrikaya te aıt 
V• misti. \ akla ~,ı ansız h.;.rp 
~mileri Mihverin emrıne \ eı ıl
medi amma, son Libya ta.arru
zu.nda Xilıvereileriıı. Fran la
rm e-enış yardımından ıstıfadc 
ettilrleri de tev tür d recesme 
vardı idi. Şu halde \ ich , De
ınokrasi cephe9iııe teminat. 
Mıhvircilere de malzeme ve mü
himmat verm kle mesı,ıklur 
denık':bilir. Yanı: ' 

- TaVRana kaç, tazıya tut' .. 
tekerle1nesinin daha diokmt:ıt
çası bir politika. Maall za oıı 
cins siy:t.sette ln "lizler ~ M n
tedi ohnaihğından Vıcby n ın 
Demokratlara: 

- Sislere b&l bol ~miHt! de
drkten sonra MihvercıJere dö
.nüp: 

- Sizlere de istediğiniz ka
dar kolaslılr ve mühimmat• tti
ye f ısıldam881 tehlikeli bir o
yun olacak gibi görttn\İ)IUr. 

Vichy'n.izı de hakkı yok demi. 
Zira ba.c:;, iki elin arasında: 

- Yardan m1 gi!'Cersitı, ser
den mi?... diye zihin yordu1tia
rmda şüphe caiz değil .. 

DOGAN 
Sigorta Anonim 

Şirketi 

Telefon : No. 24263 Bütün Rom n gazeteleri, Baş 
vekil muavin Mibai AııtXJne&. 
kcıoun Dılltlnma geniıf sltualar 
tahsia ~ memleketin bu 
demeci Jl&8ll bir oy birliği ile 
karşılamu, olduğunu belirtmek
te ve yabancı basının mütalea

tarafından şiddetle INabalan- vustralyanm büyük Doğu 
mqtır. Memurlar araauıda bir Asya. refahına iştirak etme-

Halbuki bu kanaa şim<li ye
rini şüpheye blrnlm stır. Hat -
ta muhakemenin f ydasuıdan 
bile şüphe edilmeğe başlanmış
tır. 

tür.,, 
Alman tebliğinde .,unlar ya

Havay, Japonlann 7 ilkkanun 
baskınının sebep olduı,~ sar
sıntıdan süratlc sıynlmakta. ve 
istikbalde başka bir hücum ih
timaline karşı müdafaalarmı 
süratle kuvvetlendirmiş bulun- : 
maktamr. , .................... ı 

lannı neşreylemekt.edir. 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Res

mi Macar mahfilleri Rmnanya 
Harıciye Nazırı M. Mıhai Anto 
aeskonwı llaca.ristan hakkın
da söylediği tecavüzkar nutku 
ve Romen gazetelerinin :Macar 
aleyhtan yazılarını tam bir ka
yıtsızlıkla karşılamıştır. 

* V-.Dtgton, Havay adala
nnda yaflYM Japonlar, caau&
luğa meydan verilmemek be
re alin bir neD!'et albndaaır
lar. Han.y adaları eski askeri 
kwııuıdanı Vaşi ıgtona gelmiş
tir. 

kaç ölü ve İngiliz ha.va kuvvet- sidir." 
lerine ait binalarda baa hasar-ı 
ıar vardır.,. Lord Beaverbrook 

AFRIKADA Amerika yolanda 
LiRoll, 22 (A.A.) - Lord 

(8 ....... ,. t iMi _,.tada) 

man hareketleri yapan hava or
duaunun tesirli yardımı ile sür' -
at1e puskilrtülmüştür. Denizaltı 
k&l'Şl ko~a vasıtalanmıs Ak
denmle 4 İngiliz denizaltı gemi
si daha ba.tırmışla.rdır. 

Akdenirde bir Almaıı denizal
tı~ kuvvetli himaye ili..ın
da bir İngiliz bfUıMiDe hücum 
etm11 ve Sollum açığında Jevis 
!IUlJfı bir torpido mı..Ubi1iıini Ja.
bnnifbr.'' 

Beaverbrook, Londradftn ta.yya 
re ile gelmiştir. Ctfpper tayya-
resile derhal Birl~ik Amerika-. 
ya hareket edecektir. 

Po!onya Başvekili 
Amerikaya gidiyor 

Morıtreal, 22 (A.A.) - Po
lonya Başvekili general Sikors
ki, dün gece Montreal'a gelmiş
tir. Mumaileyh Vaşingtona gi-
deeek ve orada !l. Makenzi I 
King ile görüfecektir. 

Bu o kadar doğrudur ki, 
Fra.nsada artık bi~ kimse mu
hakemenin safhalanna ehem
miyet vermiyor. 

Lyon, Timea ve Marsilya 
kahvelerinde ve daha. küçük 
kasabalarla köylerde halk ga -
?.etelerin başlıklarına bir gö& 
atmakla iktifa etmektedir. 

* Meksilla Hariciye Nazın 
M. PadiUa, pazartesi günU Bi~ 
leşik Amerikaya gideeektir. * Berut • Hayfa - Trablııs -
Şam demiryoUannın 250 kilo
metıelik bir kısmının inşası 
süratle ilerliyor. Bu yol, Orta 
Şarktaki .Mtlttefik ordularının ı 
münakale işlerinı ~ok kolaylaş.. 
tıracaktır. 

zılıdır: 
Bavay gnıpmnm esas adası 

olan Mahu, şimdi tanınmıs her 
tip kuvvetli müdafaa vasıtala
nna maliktir. 

"Kerç yarımadasında düşma
nın yeniden yaptığı hücumlar 
püskürtülmüştür. Doğu cephe
sinin başka bir çok k~erin-
de her iki tarar savaş faal.iye - r-- KAR' & l --, 
tinde bulunmuştur. Dün dü§man I 
doğu cephesinde 51 tayyare kn~ük babırlır 1 
kaybetmiştir.,, ._ ___________ ...,.; 

* Moskova - Hariciye Ko
miser Muavini Viçinski ve Ja -
ponyanın Sovyetler Birliği ne?.
dindeki Bfiyük Elçisi gf>neral 
Tatekava 2.0 martta Kuibü,ev 
de balık avlanan sahalar hak -
kındaki 1928 anlaşmasının uza
tılmamıa dair bir protokol im
za ederek notalar teati etmis -
lerdir. 

* Londra - Bugün bir nu
tuk veren iş ve millt hiJ111et 
naarı M. Devin. bilhassa şöyle 
demiştir: 

"İşçi meseles'nde Almanlar
dan daha iyi durumda olduğu
mu7.u söylemekle müftehirim.,. * Lahorna çok sidd t1ı bir 
yer sa sıntısı ohnWJtur. Ölü 
ve hasar yoktur. 

TEŞEKKÜR 
Sevcilt zevç ve ped.ın-irniz 

SABETAY KAMttrnin 
Verotı dolayuıile, merhumu" ce

naze merasimine bizzat ıştiraJt ~ 

ya telgmf ve mektupla tazi~e bu
lW\mak suretilc büyük acuruza p y
l:ıiWl akraba ve dostlanmıza 9iik
ran duygnlanrnmn ibUipna ~ın 
'azctcnizin tavassutuNJ rica edcn7.. 

Zevcesi: Bayan Dul Meı:y K.3mhı 
Ojullerı: Salamon ve Dav d 1'

0 

mhf 

CENAZE SEBViSt 
MOSKOVIÇ 



. - - ~ 

Maltaya hücum 
fava kınlan hal& 

devam ediyor 
M.alta, 22 (A.A.) - Resmen 

bbcr verildiğine gtire, Cuma 
gilnü 4 Ynnkcrs S8, tayyare 
karşı koyma topçusunun atcşı1e 
tnhrlp cdilmiB ''ey.a hasara uğ
ratılmı tır. Ayııi giln :> Yun
kers 88, 2 Messersdımitt 109 
tahıip edilmiş w 3 bomba tay
yaresi hRSara uğnunıştlr. 

lfalta 22 CA.A.) - Ahnan
Ja:r, J\falt<tyu ka.r§ı şiddetli hava 
ıhticuınlarına devam etmektedir
ler. Faknt son 24 saat içinde ı• 
tayyare kaylbetmişlcrdir. Uçak-
8avarlar, 8 Yunlr.er-88 Ye 2 Mes.
aersclımitt-109 tahıip etmişler 

ve 6 Ywıker~88 i cıddi hasara 
uğrabmşlardır. 

BAŞ- DIŞ-GRiP-NEZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMATİZMA- NEVRALJİ 
Ve bOtün ağrdarı derhal keser, isim ve markaya dikkat. GRIPIN yerine başka bir marka verirferS9 şiddette reddediniz. 

--------

SPOR 
Dünkü Lig 

! RADYO PROGRAM! l l_o_e_v_Ie_t _D_e_m_ir._yo_ı_ıa_rı_i_Ia •• n_ıa_rı_. 
M 1 - 23 MART 1942 - Muhammen bC!dl·li(3000) lira olan bir ııdct elektrikli seyyar Kaynak aç arı . Mııklnc:sl (9.4.1942) Pc~cmbe g{inli snat ( J5,3cl) "n ~ buı;ukt."l H:cyd:ır-

"l :o Pı~am. 1 vtmı. paşad;ı Gar binaı:ı dnhilındekt komisyon tnrnfından knpalı zarf nsulilc sa- , 
. 7.33 HafJt par - 18.55 f,ısıl sazı. tın alınacaktır. ı 

Vefa, İstanbu:sporu; Beykoz, 
Süleymaniyeyi yendi 

ç:_ılnr !pi.) 119.so 4J.ı:ıs hn- Du işe sfnnek i tly nlcrin (225) liralık mll\ ;ıkk;.t ternirı:ıt kanunun 
7 45 ~ı:ıns ha- b•'1 h:rı . 1sı,.:n ettilil v ... kalaılı. tcl. lıfi rini muht~Vi 7.arnm'1n1 n\ gun sımt (14,30) 

b rlc!i. 1 l!l.45 Konuısma. on dlirt otuza kadar Komisyon Rcrsllllne \"ermclerl 1!\zırodır. 
8.00 H:ıtii' pnr- 19.50 Düğün tür- Bu ce alt ıartnnınclC!J kı•m lısytmdan p:ırn~ ı ol:ır:ık dağıblmaktarlır. 

cafar. külcrl. (3fiı4)
0 

• 

8.15 20.15 Radyo !,'f\Ze• 

İki gfuıd"ııberi yağan kar, 
bu hafta da. liğ mnçlamım mun 1 
tı;.zanı devumma mani oldu. 

-Onyrini.znmi vaziyette bulu
Ran Fl.'nerb:ıhc:e stadındaki kaı -

1 

Çine gıı en Sa.:rı Siyah kalbie be:. 8.15 -Evin s: :ıtl . t;...-i. ı - Dcvlt't Dt:mlr> ollıırı Umum l'llüdıirliil{il hes:ıbına Ailınanyada ı 

l!rer~ ~~·~.lık~ler savuştl;ll~lırken 12'.3ıl Ptogl'mn: 
1
. 20.45 Bır marı; og- 1'cchnlsche Hoch~hutc:·ıerde el•ktrlk \·r makiııe ı.1tıhcndislikleri Uıhsıl edc-1 

Gazı u~uncu Vefa golilnu yer· ı~33 •rıırkuler. :reniv(lnıZ. • c·k Lis~ 'Mezunlarilc TecluıH.ıım t;ıhsili görecek BiHı:tt! Sanat Oluılu Me- i 
yaptı. H("lllen bır&.z t::onı·a da h•l-!. ı!.ll'i Tuılfül " 'c Turih - Cotraty:ı J-':ıkültcsindt• 1/•l9t2 Çnrı;:ımb:'i ,.:iinü &ıııt 9 da bav-

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

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZiRAAT BANKASI 
&wulılıt tıırilıt u.. - .....,_.. ıouoe.• 'Nitl -. ... ,. 

~.-.-
.... - ................ , ..... ka __ .. ,...,.~ 

.... l>l•'"'",..."'""'I ;>!\MM il•• .,.l"&Mlve vwtv~ 

~1maluı tehir roildi. ı 
Şt.•ı'('f stadındaki müsabaka

larda t: J,ıınların eksik ve ha -
fif knl'ıol rln ~haya. ~ıkmala -ı 
rından heyt'<:'.anSJZ Ye ~vksi~ 
bir hava h;indC' ge<'li. 

<len savunluğu _sıkı bir şütle11 12 4'5'. ~jaruı tıabeı'-ı 2ı.ııo Jı:.mıu rnn. 

1

, mıldrırufan Dairernl:ra ınUrac.ı.ıt ı.><lenlcrJn set,1ııe iı'nlıhnııl:ırı Ankor:ı Dil i 

Muhte•;pmin koınerinc gtizel · lıya\!:ı.k, :J.J•/942 Per. <..'nıbc tüııU sant i7 de sona t•rt"Cektit. 
bh• kafa konduran l<"'ikret Ye.- ,18·00 ı:::ı.z l'<:t•r)e- 2 L'45 ~( ~orıı oı·- 1 2 - Seçme lmtih:ıntımrı:ı girec~klcrln lmtih:ın ghniındcıı l.ıir ıriin önce ar .. llMk•nc&a &'UIDtıMala .. ~ •••nW ........,,... .. 
Ş!l &y~ :ı; gollerini dörde çıkar-~ · ri. ·e Tıı~. 1 birinci modedc adı ıeçen Faltiiltcde teşr:kkiil edece~ Al1nn imtihan komlı;yo.: 1 • 60 lll'MI bulU..'l&r.iara ~ f .,. f*lhealr lmr'a U. Fl'l'f..,. 
dı. Maı bu sur~tle 4 _ l Vet'a.-1 18·&0 Pru~am. 2230 Ajııııs hıı- 1 nı.ııoı b~"'-uraı-ak hUviyt-tl»ıinl t'''sil: eJmeleri \C bu kumiıoyonun v~recegi• ,,.... ,._ l'knııMIY~ d1ıf'ı\.1~lrtw 1 

1 h: b'tt 18.03 Danı; orkt•" lıf!rlt'll ı l• l•p_lar1 ~ı--•-- "'zımdır. ,, mn e ıne ı ı. · ... ~ • ııuua.1.1 - 4 ...... ,.,.. LINhk 4.ecıe Lira '°' .,.... • Lttetı• .._ UN 
trtı~ı. 122.4,'; Proıır. m. Her ne sebeple • 1•ırs;ı rıl un belge nlmnnu~ ol:ıııl."ıı ln Bl.>i'me ımtihan- 4 • .. • .... • )il • • • ~ • 

hıönü K<tŞIUHt Ul.45 Zırn:-t tık - l ı gi :r. ha ... ,_ ol ) ~ 
t --==="============ j :ı ı na rme.e -....n • ·ndı~ı kendi erlııe teblig edilmi~ bulıınnnl r her- ~ : .. ,_ = !........ = '" • • • ..... • 
stanbul Atletizm Ajanlığı ta - ~aııgi bir hak id6ı cder'1 .der. _ .. _ • .. .. 

&ykıo:: - 7. • 'iiit ymaniyc - 1 rafından ~~rtip edilen 1nönii . B E L F A M • l 3 - Seçme tmtilı!ınJ~ ına fştlrlik <'decekterden Aııkrını dı1;ııwfa bulu-

Maclt.rın t .ıf silatı: 

Her 1kı takım da sahaya se· Kosusu, duıı Şı11lı sırtlaı·ında , ' urmların, imUhanlardn • ıHıffak olronlnr \•eya olm.ııanlnr, Anknrnya ge- DiKKAT: H._pı.nudalrl p_.ıar bir MM lctnde ,. ~ .... 
ki zer k · ı>i fü cıkt.Jlar. Beykoz - 7000 n1 ·tı't.'lık mtısafe dahi- B E L F A M : Sıhhat •c içti- 1 ı:" 'e Ankaradan cl6n~ • \:.• zarurl riıası·atıan \·e ... nknrnıfa gcçlrt.~·ekle- fifıniy"1lere lknımlye cıktıb ı.lldi .. dt: "' 

20 fula.i,.ı. ~. 
lu!ar, kli.iplerilc alii.kııs:ı olını- ·~ Jinde yapıldı. , ıruı. M\ı.ı\;t nc-t Vcl<Alctinln Yuk- f ı., müddet için taU,ku' ' •t.'<'ck s.1 r riınııraflan kendllcı'hle rüttlr. Klll"alu- _..,. dei!'t ckfa 11 )fart, 11 Hallina, 11 EJ• 
ynn Mchm t ismin le bir kol- .H.~vanın b<ızııkl~*1ına ':2-ğı.ne~ :!ek wdıklf'l'lle -.orııt bulmu><: • - Seçme imtihan! ııuı.nctic.-krl muvntlalc olsınl:ırın nctrc:ıll'Tlne" itil 'ftl 11 Birincikian• taılllk·rinde çek~tir. 
cuyu Slileymaniy. de emektar bbyuk ?1~ at~. t .kutlcsını~ ı~tı- 'EKSiRDlR. Bir defa ıkull:mn11tk- r teblıg edileocek; JINV&ffa1 t lnmıyanlıırın vesikRl:m adTeılerinc inde oluna- ............ -----------------· 
ida:r fü•rind n birim ·oyundu. rak etbgı muı~,_baka n tıcesm-, l;l A fldiniz.J. giı:z.ell~-t!rir. Yuzu- • caktır. . • , 
rarnk tııkımh nııı oyunn. başla- d<: ~ala~:aydun :. Hakkı .35•f nuz<L ıf•sıl ol:ın kmşıdlıkl:ın J 5 - Se<;mf'! imtihan· ını knı:ın:iııforilın ı·esmi m •• ı,aml.ıra bir t.ıah-
ya;bılcc"k nizami bir dm uma ~4. ıl~ b rmcı, Ort.tıkoydcn .z~:ı dcthal iz.ılP ~<it•r. E [o; L FA ·M: 

1 
hiitle hağh olıınl:wın, k ı" tarihinde:, itibr.rl'rı bir ;'IY ıaHınd:ı bu ma-

''et:ı ail(>I'. ıkml ı Hnyd:ırpa.'-adan Mehh u- Kull.:mnı kln daiına gı rıç lrnl:ı.- ı k.ımlaı la ol;ııı a!Akalnnn· r. ... melerı l~nmdır; :ık'si takdirde tıi,, bir h:ık 
n :zt•,•kı-ıiz \ c futboı kalit~i iti- <;Ünc·ü olmuşlardır. , bilirsuıi?.: Güwt \o hıı ışıkı;ız b.r ' iodiasıııoa bulunpıqulqr. (3M5) 
b"J"ilc hk l it Ş"Y ifailE' etmi· ·r~kıf!l iti~~~~le birinciljğ:i Or cıld<' ~ıhip olm k i•:tiycnlcr. tul- ı 
~en mnı ı tmrı siyahlılat 7 • 1 takO), ıkfnc ıhg1 ..Jioyd~ı·pnşa rikalar yar~t:m Muh:ımınen bedeli aıor,o (Yirnıi bıi bin) liı'rı olan 58 luılero muhtelif 
knı.a ,d lnı. ilçfuıciılüğü Kurtulu~ klübü ka- • B E L F A 111'1 • 1. elektrik OOruları w teferr1 t\ d~/'\/1!?42 Per.·e.möc gU m .s:ıat 1&,15 de ka-

Vt'ı/11 - ~· l.<:ıt. ~1ıor - 1 
Tak~imın g<>lmemesn.. Gula

tasara) t.1kımı tıiikmm rraJip 1 
ılfuı ed ( .ı. 

Günür ·oıı nmC'ı Veta iJ.- ls
tanb•ll. poı uı asımla. yapılm. 
Takımlnr: 
Vefa: l" t :l ın: Cıhat, Enver; 

Siileyman. Hakkı Hikııwt · Hü
seyin, Muhtc em, Gazi, f<.,ikı-ct, 

Mustntıı. 
İstanb ıl ı or: J<'ikrf't; 

Rfüı li. <"clfı.l, Mu7 . ..-ıffer, 
Karliı, M\ik('n"•m. 

f 1 taııbulspor 8 kişi.) 

Hnyri. 
tsn1et, 

Oyt n ı tstnnbu!F.poı b;-ıı..Jadı. 
Sarı Siyahlılnr bir mtlddd e
nt ı ık h 1 1 le \da kales'ni 
tel ' it et tile ı:>e dt:: netice ala
madılnr. 

~~dan hüı.,uma gcç~ıı \T(fa, 
Mnhte emin ill'ri pasından isti· 
fad ti'1 •n GaLinin ,;ıkı şütile 
7 ind rhkikn<la ılk sayısına ka
vuştu. 

Bu sayı hıLanbulspora hız 
vcrdt. Yaptıkları saglı sollu a -
kın aı'la Y~şıl Beyaz knleye 
yüklcnıncğc ba!'!lactıJar. 811 a.m
da Kadir ortalardan yakaladığı 
topu Vefa ı,alesine sokarak ta-

! 

kınıım bcr,ıb ·r!ığc ulaştırdı. 1 
D ·Henin sonlaı ına doğru 1 

Hi.iseyioin bir kansıkhktan ıs
tifade He Y=tPhğı sayı Ycş·ı Be
yaz takımı 2 • 1 galip V<uiyete 
getirdi. Birinci d vre bu ~!'kil -
de l:ıitti. 
İkinci devrede Vefanın hızlan

dığı !stanbulı>porun gevşediği 
gfü-iilliyordu. Sıkı bir <,cmber i-

Harp kupası 

Londrada 16 takım 
arasında maç 

yapılıyor 
Londra, 22 (A.A.) - Lon

onı. kliıpleri arasında "Harp 
Kupası., için hazırlanan müsa -
baknlar başlamıştır. 

Henuz hiç bir şaşırtmac kar
şı ıııda kalınmarnıştır. Müsaba
kalara istirak eden 16 tak m, 
dört !rupa ayrılmıştır. Grup 
birinciliklerini kaznnan takım • 
in fin ıle kalmış sayılacaldar -
dır 

Poı tt=mouth. bire karşı 9 
., yı ile Pulham "cwbarun ta -
kmmıı kolayr.a yenmiştir. 

R lcw ve Gı ifiths üçer gol 
y pmı. lo.rıiır Fakat Pulham'ın 
meşhur bcyu lm'lcl oyuncusu 
Stnnlcy Cullis daha. ilk devre -
de El.ağ bacak kemiklerinden bi
ri k:rıldığı icın oyundan ~ık
mak zorunda almı. tıt· 

zannu::-.-tır. T nı. v.arf uııutU ile Alikar<.'.:Jn tdarc binasında tvpJ~n.n Merkez 9 uncı.ı 

B< şiktt1~ Klub-ii.tıihı y cm ld<Ue j kulfanmnlıdır. S.ıtış Yer : Bah- homiı.-yonunca sntın abıuıc:ıl.~tr. 
lJ ft/t fi 1 (ck:ıııı. Meydancık, Vokı( Hnn Ru işe imıek lstiycnlenn l 575 ı Bin beşyUz yetmı'1beş) llrnlılt mu-

C.,cldesı No. 17, S. Hiırb.ı • \:ıkknt t<:mlnat ile kuunun t;ı3;n ett:ği vesikaları ve tcklttlf'lini aynı f,Ün 
Be~iktab klübiiııiin St"nelik kongregi dün Be;;iktaş Halkeviıiııı•••••••••••- «aat 14 15 e kndar adı ıeçerı Koml .. yon neislı~ine vermeleri lhımdır. 

salonunda yapılch. tb-vrANBUL BEJ. .. F.!l)İYl-~l :?nrtn:ımder para8lz ol:ırak Ank.1r-:d:ı M:ılzeme dalıedndeıı, Hnydarpa-
f:ıdı> T(• t ıtum ve se9k Şe!il~ıdeırı teı~ln olunur. (3~tt5) 

~~tr~~::.r~~n ... ::;. ~;rı~r~~ Şehir 
o~nııd.uk~-ın so~ra. İdar He)<'- · IJ'!I' j J~ ı·~ 
tı seçımınc geçlldı. ııı I rıı r· t 

. Yeni td.ar~ Heye~ne. nş.tğıda- UU lifJIJ ıl j, ıya rosu 
kı 7.evnt ıntıhap edıldı: 1 

Abdullah Ziya Ko?..anoğlu, 
Necmettin Hukkı İzmir, Nihat 
Rıza, ~uphi mroğhı. Rilştü ' 
E"kuş Remzi Tos~alı, Nazmi 
ÖktE'll. 

Kafakol - Burgu 
müsabalcaları 

Güt 
tilZ glir cılcr nl' ınrln er et1'1cn 
(Kafukol - Burgu) u ab. k.ıtoırmrı 
mııhtı..h! kluplrrd~n otu rm tccn
viz ~uru:.ci iştır.ık ctı istiı. 

Alın. n teknık net erler unlar· 
dır: 

56 kılod:J .ı inci Alı özcaıı Gü-

Brezilya'da 
Meğer Japonların 
gizli bir ordulaı·ı 

varmış 

Rlo-dec-Janeiro, '22 (A.A.) 
Brezilya :ıjansının bildırdiğine 
göre, Sno Pnulo ahalisinden as-, 
len Japon olan bis şahıs, Japon
lnıın Brezilyadaki t.eRkilatları 
hakkında mi.ihim ifşaatta bulun
mu.~ ve biıtiin Japonların tUmcn, 
ala.y ve tabur halinde teşkilat-
landınldıklanru ve btınlarl'; su
bay kadrolarına da malık bulun
d\tklarmı ooylemiştır. Bunlar ay 
ni zamanda gizlice getirilmiş bir 
ç'>k silah ve mühimmat stokla
rına da maliktirler ve mühim 
stratejik merkezlere kar§ı ya
pılması muhtemel bir hücum 
planı da hazırlıyorlar. 

Hır-vatbıtanda 
mecb11ri askerlik 

Zağreb, 22 (A.A.) - Hırv~· I 
tistanda mecburi askeri hizmet 
kanunu çıkmıştır. Kanuna göre, 
Hırvat kuvvetleri, ordudan, si
vil muhafız ve Ustaşi teşkille -
rinden mürekkep olacaktır. 

Jandarma, orduya bağlı bu· 
lunacaktu-. Orduda hizmet bir 
şereftir. Yalnız şerefli vatan
daşlar, orduya girebiltr. Hiz· 1 

mC't, 19 ycşından 55 yaşına ka· 
dardır. 

t~t<ikliil Oa.d. RÜt~di K t!Dnuwla 
Bu akş.ı..m saat 20.30 da 
Ö K ~ f.ı '\C ~ t K ' E 

Son Hafta 

rcş, ıkınc, St mıh Çı•tik ı:;yhp. 

61 k,luda. 1 mcı Mrlunct Çelık 

K. Köy ıkln• i J.iıtfi Tal.ıy EyOp. 
GG kıloda: 1 inci Mehmet 

Gureş, !kınc ı Rn" iT' Gıırt"' 

72 kiloda. 1 inli Jh :m 
ıkincl Fnruk, K. Köy H. ,E. 

79 kilı'X1,ı : ı im:ı 1'urhnn 
ikinli Meiımct, Giln IJ, 

lnoiltere'de 
iki destroyer sınıfı' 

i .~a halinde 
Londra, 22 (A.A.) Amiral-

lık dairesınin bugün te-yit ettiği
ne gore. İngilter{.'<lt iki leni 
de.su·oycr sınıfı iıı.şa halindedir. 
Bunlar: "q" ve ''u" sııııfı gemi
lerdir. 

Hıitanova'nın dcnizcilık ynza· 
rı diyor ki: 

Bu yeni gemiler hakkında sa· 
rih malfımat vennek kabıl değil
dir. Bu sınıflardan her biıinden 
1mç birliğm inşasının bitirilmek 
üzeı c bulunduğunu söylemek de 
mümkün değildir. 

Dillerden Von 
~l11nstedt'e 

Berlin, 22 (A.A.) - M'. Hit· 
Jer, iyileştikten sonra mtihim 
vazifesine yeniden başlıyan 
Mareşal Von Runstedt'e, ordu 
şef muavini general Schmund 
vasıtasile hususi bir mektup 
göndermiştir. 

M. Hitler, bu mektubunda, 1 samimi bir dille, mnreşalin I 
sulh ve harp zamanlarındaki 
bUyilk başanlnnnı belirtmekte 
dir. 

8ahlbl. A. Cemaleddln 6araço61u 
Nqrlyat MUdDrD: M. Sarm Karayel 
B cıld~ )'et: (H. Bekir Gürgoylar ve 
A. Ccmaledd n Sar c;oiilı.ı mattıaa~ı\ 

. 
Bayanlarsmıztn gi2li tuvalqtlerinde kullanAcağı 

gayat sıhhi, ufak, yumuşak adet bezleridir. 

Her yerde Femil ve Bağlarını arayınız 
ı ;wzwww _, 

_____ .......... ~ ..................... . --

T. İ Ş B AN K ASI 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 

2 Şubat, • Ma7J8. 8 Atuatos, 2 tıdA
dtesrla tarihlerinde yapılır. 

1942 iKRAMiYELERİ 
ı adet 2000 Liralı" = 2000.-L ra 
3 ~ 1000 > = 8000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
s > 600 > = ]500.- > 

10 > 250 > = 2500.- > 
•o > ıoo > = 4000.- > 
60 > 50 > = 2500.- > 

200 > 25 , = 5000.- • 
200 > 10 > =2000.- :t 

83()() tane telgraf tlireği alınacak 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden 
ld:ırcnuz. ıhtiy cı için Beypazarı 1<:ı:ınsmın Ei:riova ormnnlat'mın "Kı

aık bo~ ... l.l, Horhor çcıımcsi \'c Kokdnğ ' orman kıtalnnndan k<.>Sllcrelt 
~:ncankö.) ıı.ta yoııund. depo ve tt il ın "dilmek Ulcre 8 metre uz.unlu
i;ımcf, 83u0 adet tclf;ı af dlregi krıpalı zarf usulile t?ksiltmcyc konulmus• 
tı.r. 

'T'ohıııın cd len bedeh 67760 lırn ınuvahlmt teminat 41138 lh-ndır. 

EJ, ıllmc 30 mnrt 942 pazartcı;I ı,ıi.ıniı saat 15 de Anknra merkez J)O::ı• 

tnhrı ıc.i bmnci kattn Anknra P T. T. l\Tüdurlügü Satın:ılmıı komlsyo
mındn yapılac:ıktır. Şnrtn.ııne 33!1 lrnı uş lwd<.'llc MUdürliiğtlrmiz bUro
tıundan ver.lir. Ormnn tarife bedeli oJ60 kuru:ıtur. 

tstcklılerın o gün sııııt 14 de kad:ır mUhurHI teklif mektuplarun ve 
kanuni vcsıkalnnru komisyon reisine vermeleri. (1782) (3376) 

Toprak 1Jfalıs11lleri Of isi lstanbul 
Ş11besinden 

Muhtelif değirmenlerde öğütmekte bulunduğumuz hububatın temiz· 
knıneslnde elde edilen kavuz, t.nvuk yemi, çcvrenti ve toz dibi çıkıntılar 
karıµlıklı pazarlık suretllc Liman hnn 4 üncü kattaki dairemizde satılacak
tır. Pnznrlıga iştir~k edeceklerin bin lıralık banka tcmlnnt mektubu veyı 
nnkitlc birlikte 24 Mart 942 Salı gUnn sruıt on dörtte O!isiınizde bulun-
m:ıl:ırı rica olunur. (8598) 

Ziraat Vekaleti Zirai Kombinalar 
Kurumu Müdürlüiiünd~n: 

Orak mnklnesı 
Hayvan pulluğu 
Hayvan Mibzeri 
Kamyon 

Kururıumım:a yukarda yaz.ııı C§Ya satın nıınacnkbr. 'Vermek fstlyenJerln 
mll·bır tesbit ederek tcltllflerlnl milcllklüliumüze ynzı ile blldiımelcri n~n 
olunur. (3174) (1714) 


