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ALMAN 
gayretleri 

BuJgnr Kralının ~le Füh-

Anıt - Kabir için karar JAPOt~LARDAN JAPONYA'YA 
ONCE TAARRUZ 

rerin humnma ~lmasa ve 
B4-.llmn ve YnkJn:jıark ~ 
1eri1MlO m~ bllyük dip
lomatlaruı da m~ lş
Umk ettlrilnıesi Hif.lt.rln Bnl
gıaristnndan btiyülı hizmetler 
ltckJedlğini ruılahyor. Kntl Bo
ris, Rt1ınen - M:tt.'21' gttrültiisü.
ııli hall~tmellte ne- hi:mıet gö
reMfü ~ Rus ooı;ht';.'siodıc oob.
rın :ıoşhığu.nu Bulgar tiinren
lerik~ örterek Abı.uw. da.vasm.-ı 
hiznwıt ehu~k, Bulgari~fan 
içiiıı ka.(,,•ınıhwısı ubk inıkitn· 
!'17. bir dert haline gelmiş 

Jüri Hey'eti, 4 7 projenin üç tanesini 
mükifata l&yik, beş tanesini de 

o 

Avııstralya lııtala
rının lıarelıele 

geçirileceği haber 
veriliyor 

Ruzvelt hazırlılı 
ı,ın Mac Arthur'a 

yeni bir em ir 
verdi 

ittifakla takdire değer buldu . General Vavet ve 
Mareşal Çan .. Kay - Şek 
Mac - Arthur 'a zafer 
me~ajlar ı gönderdiler 

Fakat motehassıstara 
göre bu taarruz ancak 
iki senede kuvveden 
f iile çıkanlab\lecektir 

Almanya 1 Hey' etin raporu neşredilecek 1/ıkbaharda 
~bidir. __ ._J 

Yazan : HDseyin Cahi~ Y llÇIH 
1E5l a.lıarm yaklaşın.asile be
la> raber Almanvanın as-

lceıi ve ~iyaii gayret

Bulgaristanı -Sıkıştırıyor 

kıı de nıttı. l~in<le du)tlugu Ua- Harbe girmeden arslan 
hi bir S("s)e kl'Ddisini bütün Al-
man orduları ha~uman<lı~nı payına ~ştirdk arzusunda 
nıı:meden Filhreı· yine ya kemli bulunan Bulgaristandan 
içinden, ya ordunun ve ınemle- ı Rus seferi için b üyük 
ketin içinden dııyıitığu bir ~e 1 . , . 
itaat ooerek .Ma1e.,<ı.1.l Brautch1- kuvvetler talep edııdı 
'ehe tekrar bir kumafülanhk -•o•-
verdi Anla~ılıyor ki birkaç :ıy- 1 J .. • 
lık tt'Crltbe a.qkerliğin bir ihtisas A manya, Turkıye· 
mesele~~ olduğu _hakkı~d. Filh- ı den ge.rerek 
rere kanaat telkın elmıştır. 'Y 

Siya..c;i faaliyetlere geıinct> 

1 

y iirüme k 
tnımıtı Almanya i~in pek de hG- " t . 
§a gidecek bir treY olmadığını IS e r se : 

Bulgar ordularım 
kendi emrinde 

görroeyi arzuladığı 
tahmin otunuyor 

Von Papen de 
Beriine gidiyor 

teslim etmek ıkti7.a eder. Al
lnanyanın Sovyetleı Bil'liğine 
tııı onliınüzdcki hahar ve pız 
ayl:uı içinde oldiirtlci.ı bir darbe 
iwHrmıye .jlıtiyacı \•ardır. Al· 
11 any~nııı. ütnit.siı ıbil dtornma 
dilşmckten kurtulmak i~in ~ ç.

1 
gane şansı ronb.1harn ka.J ır ı 
Rus l::wa..<ıını halletme; ten i~)a
r'-·ttir nu g. lelı~ neti< esinde bi- j 
le Almanya iı'in har.b> l\azan
nuştır, denilemez. Fa~<ı t h:n h~ 
dc\•aıı1 etmek ve bu snvcde ~nn 
zafer ümidini bcsliy.:bHİnek. Al-
man milletinden daha uzun ft'- Londra. 23 ( A.A.) - R.öyter: 
dak1rlıkhr istiyebilmek imkahl- Bulgur Kralı Borisin Alman-
ın f>lde edecektir. Çünkü AI- (/fonu Sa . . 9, Sü .. 7) 
manyımın asıl davası Rusya. ile ---·------.;.._ __ 
olmayıp İngiltere ile olduğu ma
lfunduı'. Rus harbi adeta bir 
istit! at teşkil etti. Bu harbi 
mt!ı buri yapan sebep İngifü~re
ye h;icnm ederkt~n arkada tıı.ar
ru;n g1.:~l..'bi1ecl.'!c dilşnınn bir ' 
kll\'\·ct blrakmamak zaruretiy
oi ne.ıııek ki RUti harbinıfon 1 
sonr~ Almanya bir de f ngifü. 
haı bini ıö1.e almak wrund~.dır. 
Asıl ~aleıbe ıtm ikinci h'lrbin ~o
nunda ekle edilebilecektir. İşte 
bundan dolayıdır ki Almanya 
son z~tf ere erişebilmek için bi
rföirinden çetin iki müthiş im
tihandan geçmek Hizımdır. 

Fıkat bir kere de Almanya.

Baş ve kilim iz 
• 

Dün Berlin 
Büyük Elçimizi 

kabul etti ı 
Aul~ara . 28 (A.A.) - Baş- J 

Hkil Hokfor Rt•fik 86.\·iliun 
bugiuı ô~l ~len sonı-a, mf"Ltl

D.l"n ş~1ıriınize ~e len &arlin 
Büyi\k füc:imiz Hii'-l't>V G .. re
de~i kabul etmi5ttr. 

rııa Rus harbini başa. çıkararoa- ı ~===-====...-;;..;;.oo;;~.,,,. 
masınuan doğacak netice düşü- ------------ 
nülsün. Bu, Almanya için kat'i dusu toplamak lüzumunu tak· 
bir bitkinlik demek olacaktır? dir etmiışti. Bugün bu lüzum bü
Almanya lngiltcı ~ ile doğı'Udan tün <;ıplaklığiyle Alman genel 
doğruya boy öl~Uşmiye vakiti kurmaymın kar~ısma dikilmiş
ve imkan bulamadan yere seri- tit Almanya planlarını yaptı. 
lecekt.ir. Rnsyada gi!'işınlş ol- Eli altındaki memleketleıin hep
duğu mücadeleyi yarı yolda bı- sinden muayyen miktarda asker 
rak:.uak gayretlerini İngiltere 1 istedi ve bunlara bel bağladı. 
aleyhine çevirmesi akla sığar Fakat, neıeden başgösterdiği 
ıı.ı? Almanya Rusyada mağlCıp pek kesı.irilemiyen bir Romen -
olmasa bile kendisini kurtarmak Macar ilıtılafı büti.in Alman his
için bu kafi değildir. Rusyada lerini altiiı:;t edebilecek bir isti-, 
lıir siper muharebesine başlıya- dal gösterdi. Romenler Transil-ı 
r .... k bunu senelerce uzatabilmek, vanyayı i:>tiyorlar. Macarlar nü· 
az çok ilerilemek, yahut gerile- mayiş için Romen hudutlarına 
mek Almanyayı tatmin edemez. asker yolluyorlar. Halbuki bü
Çünkii Almanya bunun yavaş tün Romen ve Macar lmvvetleri 
yavaş yıpranmak, tükenmek ve Ruı:; cephesine sevkedilecekti. 
mahvolmak demek olacağını pe- Romanya ile Macari~tar. biribir
kala talı:Jir eder. O, Rusyada terinin boğazına atılnuya hazır· 
D~tic~8iz ve sonsuz bir boğuşma lanırken bunlardan Rus cephe
ile meşgul ii<eıı ötede müthiş A· sinde hayır beklene bitir mi? 
mPtikan ve İngiliz hazırlıkları· Durum daha fenalaşırsa Hcrr 
nın llerilediklerini aklından çı- Hitler ile Mussolini'nin iııe ka
kıı r<.>.mam:ığa mankumdur. rışacakları söyleniyor. Tam bu 

Bundan başka, harbin üçün· nazili dakikada bu meseleyi çı
cU senesi bitmek üzere olduğu karan devletlerin böyle hir mü
unutulmamalıdır: Başlangıçta dafaayı hesaba katmış ve göze 
Aimanlar beş senelik bir harbe alını~ olmaları zannedilebilir. 0-
•azırlandıklarından bahsediyor· nun kin her halde Nazi ve Fa
lnrdı. Bu iddia müba13alı olma- şizin şefleri nadir bir mesele ile 
a;a bile beş stncyi Rusyada kı- ka!"§ılar.ııyorlar. 
sır bir mücadele içinde bitirınek Bulgar kralının alelacele Füh· 
A lmanyaya hiçbir fayda temin rerin huzuruna çağrılması ve 
etreez. Balkan ve Yakın§ark meselele-

Rıı~yadaki boğuşma. Alman rinde miitehassıs büyük diplo
mrı iz~~c ve mahrukat stokları· matların da müzakereye iştira•k 
lll tahminin iı.stünde azaltı- ettirilmesi Hitlerin Bulgaristan· 
yor. Onun için, l!l.imanya bu yaz dan büyük hizmetler beklediğini 
M yarıp yai·lp Kafkasya petrol· anlatıyor. 
lcrin~ el koymak ve Rusları Kral Boris, Romen - Macar 
har u halici bırakacak kadar e- gürültüsünü halletmekte ne hiz-
2c:.. lı1.ck isliycccktir. met görebilir? Rus cepheıdnde 

ı-J·n,ıı!\·anın kendi b.uvvetleri· onların lıo~luğunu Bulgar tü· 
ni bu ış fçin idi.fi görmediı;'i ~i- menleri) le öı terek Alman dava
karuır. Znt.~n geçen yaz büyük sına lıi7.met etmek, Bulgaristaııj 
bir ümit ile Rus harbine başlar- için kaçınılması artık imkansız 
kcn bile Almanya birçok millet- bir dert haline gelmiş gibidir. 
lerdeu büyük bir yaıJımcılar oı·· DUseJ'in 08bld YAi.CiN 

Ankara, 23 (A.A.) - Başve
kalet Anıt - Kabir Komisyonun
dan tebliğ eılilmiştir: 

1 - Eb, <li Şef Atatürk için 
Rasattepe'dc ynpılrrıası karar
laştmlmı:;; olan Anıt - Kaıbre ait 
Milletleraı·ası ııroje ruüsa:baka.
sma 49 kişı iştirak etmiştir. 

2 - Bıı prnjelı:>rden bir tanesi 
1
1 

miisabaka müddeti bittikten 1 sonra komisyona vıırdığ:ından 
diğeri de projenia ambnlajı üze- l 
rinde !'ahibinin htiviyeti ynzııı 1 
bulunduğundan müsabaka tali- j 
ma tnamesinin yedinci maddesi 
mucibince jüri heyeti tarafın
dan müsabaka dışındn bırakıl
mıs ve tetkikat "47" proje üze
rinde yapılmıştır. 

3 - Bu "4711 projenin on ye-

RUSYA'DA 

Kırımda 
muharebe 

kızıştı 
- - ()()+;--

DONETZ'DE 
o 

Çok çetin 
savaşlar 

cereyan ediyor 
[A.A. telgrafümndah 
hlll~sa edilmiştir.] 

Sovy1:ıt tebliğinde şu malumat 
verilmektedir: "Kltala11mız ta
arruz ha.rckeUerine devam et- f 
miışlcrdir. Cephenin birkaç kesi-1 
ıninde düşr.ıan nmkabil taamız- j 
la.ra geçmi15 ve ağır 11,a.yiatla püs
kürtülmüştür. Kalenin cephe
siııde bazı meskun yerler işgal 
edilnıis ve Almanlar 800 den 
fazla subay ve er kaybeylemi~
lerdir. Kınm cenheı:ıirıdt Alman-
lar kıtalarımızın ileri hareketle-

- rini dur<lurnuya çalı~bklan sı
rada birçı.•k mukabil taarruzlar 

.yapm.ışlar ve ağıı· kayıplar ver
(Sonu, Sa. S, Sil. 4 te) 

Artık sır değil ! 
• 

ltalyanlar 12 
Adaya asker 

yığıyorlar 

Tabtidin hedefi 

Daha ziyade Orta 
Şarktaki lngilizlere 
karşı taarruzdur 

Londra, 23 (A.A.) - Taymi
sin Kahire Muhabiri bildiriyor: 

' Burada gittik<;e kuvvetlenen 
kanaate göre ilkbaharda Alman 
taanuzu başladığı zamal\ bu
nun Libyada akisleri görülecek· 

(Sonu Sa. a, Sil. 2 de) 

disi jüri tarafmd.m mü.sa baka
nın yunsek gayesini karşıhya
cak mahiyette görülmiyerek ilk 
tetkikte redJcdilmiştir. 

acaba 
4 - Geriye kalan "30" proje [ / k 

ikinci bir elemeye tabi tutularak ne er o a c a 
bwılardan 1911 jüri heyeti rapo-
runda izah Eidilcn sebepler dola-
yıısile kabul edilmenıit}tir. Almanyanm BOyOk 

5 - Bu suretle ilk iki t t·tkik-
te tema_yüz e<liı> son bir incele· , Britan~aya ~arşı ceph~ 
meye bır-..ı.kılı.ın 11 projeden Uçll den bır istila hareketi 
jüıfoe ıniikaf~ta layık ~örli~üş 1 yapmak tehlikesini göze 
ve beş tane::;: de takdıre degı?r . 
görülerek satın alınmMı hUkii· · aJam ıyacağı anlaŞt ftyor 
mele teklif edilmiştir. 

6 - Juıi ht:y~Un«e müka.fal:.ı. 
layık görülen projeler müracaat 
sıı·a numarasına göre şunlardır: 

(Sonu: Sa. 3; Sü. 3 ~) 

AFRiKA DA 
__ ...,.--O>----

Mihverciler 
gafil 

avlandılar 

Topçu mulıarebe· 
/eri birde11bire 

arttı 
[A.A. telgrRtlnrmdal\ 
hUlAsa edilmiı;Ur.) 

İngilizlerin kendi 
üsle'rinden 

uzaklaştırılacağı 
söyleniyor 

Bir muharrire göre 
lngilizfer daha evvel Av

rupada bir taarruz 
ha re keti ne geçmelidirler 

---o<>--

Gazeteler ihtimaller 
üzerinde duruyor 
Lundiooa, 23 (A.A.) - Daily 

llaıl "gazetesinde, Kanada. gaz.e-
Sonu Sa 3 s;; ô "" 

Akdeniz' de 

lngiliz denizaltı!an 
muvaff akiyefli bir 

taarruzda bulundular 

lng~ Ortaşark t~blihwinde 
bildirildiğine o·öre Timimi ve 
Martuba. iniş alanları topc;u ate
.pyle bombardıman edilmi~tir ve 
düşmanın bir({ok milstahkem 
noktaları istilii. olunmustur. 
Bomba tayy.ı.relE>riıniz Sir~nai· 
k'a.da Berka:, De~ne ve Hass1ııi- ---oo--
yi, Yunani::st~rı<la Herekllyon ile iki lta1yan deniz altısHe 

~~i!:ı~::%~a~=~~~:t~,~~'dekf 1 alt ı yelken li ve iki büyük 
Kahireden ~u m.ılumat verili- malzeme gemisi batınld 

yor: .:·cenup kt!.'>iminde İngiliz f Londra, 23 (A.A.) - Akde
ve Hur Frmı:'lızlaıa. ait bir ta- ııizde Mihvere mensup iki deniz
kım zırhlı kollar <lti.şmana çok. altı ile diğer gemilerin torpillen-

• (Sonu Sa. s, su 6 d a) mesini bildiren İngiliz amirallik 

Durup dururken 
• 

da-iresinin tebliği şöyle demek
tedir; 

İngiliz denizaltıhm Akdeniz
de asket taşıyan motörlü gemi
lerle altı büyük yelkenliye, iki 
mal7&me g~..misine ve iki düş
man denizaltısına muvaffakı
yetle taarruz etmişlerdir. 

Sidney, 25 (A.A.) - General 
Vavel ile Mareşal Çan-Kay-Şek 
General Mae Arthur'e ı:;on za
fere inançlannı bildfren nı~aj
lar göndermişlerdir. 

* M.eıbourn. 23 (A.A.) - Vıu·k-
hn.m vadisinde Herliycn Japon
larla A vu.stra.lya birlikleı: i ara
Rında pek yakmda bir nıuhaı-e 
·benin başlıyacağ'l tahmin edil
mektedir. Hava lruvvetleıi G<.. .... 
neral Bertt'in kumandasına. ve
rilmiştir. Be.rtt, Japonlar .Av11s
tra1ya kıtasına sal<lırnııva. vak!t 
bulmadan onlaı ı vurmıy:ı. çalışa
caktır. 

Vaşington, 23 (.A.A.) - Ja
ponyaya karşı Anıe.rikan taar
ruzunu h~rlan:ıa.k. üzeıe Ruz. 
veltin kcndiRine emir verdiğini 
söyliyen Mı~c Arthur'ün demN'J 
Amerikan malıfillerinde bin,,'Olı 
nıiitalcalara yol clÇUlJ~t.ır. 1 'mu· 
mi mütale.ı, taarruzun aııcak 
Biı h.:şik Amerika filo~u b<ı6lf 
ohltığu ır.ama.n yapılabılcı 1.-·gı .} o
lunda dır. 

Diğer U\raftan deniz rnot:ı
ha~s1ı;h11'1 Amcı ikan filo um ıı 
iki ~<"1e<1e h~zır olaca~ım t ah· 
nıin edif orfa.r. 

H t.ıı laı d, dır k i Amiral l-Inr t, 
(Sonu S;; . S, Su d, , 

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

=I HARP ouR·uMu I= 
Kış safhası kapanırken 

Rus taarruzlarının siklet merkezi 
Viazma - Stı aya - Sm olerisk 

kesim inde göze çarpıyor 

Yazan : Emekli General Keme.! Koçet 

s -OL bir asrın görmediği Ru3 ı 
kışı, bdki muhıtdplcıiu ~ı-1 

nir knVl'etini öl~nıiye ba~ıa.-k~u. 
Leningra.d \ktı:iHtılmıştJ: Mosko
va. clra.fmda t;t>mbt"'r kunılım·k
ta. taarı u~ Otdıısu s;ığ kanadilo 
R< • tof'a kad:u taşmakta ve 
Sivastopo)'un son günlerini yn
şad\ğı sanılm:\kta idi. 

Iüşın gt:niş ölçiilü opeı:·atif 
bareketlere eı"lgel te::.:kil ettiğini 
bu yerlerin kara yarJh tarihi dt• 
ffetermi§ti. Dört kıs ayı da an· 
cak mevzii taarruzlar kavdctti 
Kı~ faarruzların1ı1 bilanÇ0l:jıın~ 
<;i:ı.enler şu neticeye varacak
lar<lıı·: 

a) Leningrad muLa~aı-a Çt!'m
beri kırılamamıştır, 

b) Moı:.kovavı t .: hdıt &lr l ~.aı. 
dırt....,lar ~t>ı ~ atHm!ıc.ı \ c -00 • ·ı. 
gd< rdt derinliği 300 k.ilo11 c• e
ye 'aı an arazi ke.-;i ınltH'İ ka~ u
nıl r.ışt.ır. 

c) lfo.'itC>f t!:en a.lınmı!;ltır. Fa.
kat 'l"ı,ganr:ı.g 'ı :n1md~-t1l \ ' t r 'tk 
Ü7,<•rt giı İ:?il<.>n t <>-,ı.;;3büsler b11§.:'
rılaınaınH}tır, 

d} 8ıvastm.>oJ ıHıha~:u·;ıı;ı. 
vakit \akit v • yer ye-r yapıtı 
çık lruın.lar, ı a~ır~n: i 'I a.m -
<iip gitruif1tiı. Azak d ntzine rn n 
Keı ç boğa:a, bu adadakı ) a. 
nm a<lanın yemden "le ~ ı -
mt!Sıle, kilı'fil ya.kad.:ın da koı . 
tr-oJ altına a.lı.ımıştıı·. 

(Sonu: ~ :i; Sh. ı dt 

r·aRTI GRUBU 
Bbgün yapılacak olan içthrıada 

l lariciye Ve k ilimizin izalıht 
vermesi muhteme ldi..-
------~-

Meskensiz asker aileleri m ec;ken bedeli alacak 
Ortaya bir Nis 

ve Savoie 
meselesi çıktı 

l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:! 1 

* Büyük Millet Me<:Fı,"ı dUr. Refet. Camtt>zin reislığinde 1 
yaptığı topJruıtıda, Mı!nisa Meb'usu Refik hlrenin teşkilatı Esa· 1 
si.~ e K3:mını:mın ? 7 inc.i mau~t:ı:ıinin it·i's· ri hakkındaki takriri· 1 

. nın gerı VPrılmesme daır takrır okunmuş \'C nakil va~-i!tal,\ı ı 1 

1 hakkınılaki kamına ek kanun layföası kabul ol~nmuştur. l 

Aı·gonot.a sınıfından bir ltaı- 1 

yan denizaltll>ı :Mesina boğazı- ' 
nın cenup çıkış noktasında Yüz
baı;;ı \\'oods'un kunıandasındııki 

GAZETELER 

Hep bir ağızdan garip 
neşri yatta 

bulunuyorlar 
Bern, 23 (A.A.) - Tass: 
Son günlercle İtalyan gazete 

ve radyol~rı Nis ve Savoie'nin 
akibeti mcseJesinden daha sık ' 
bahse başlanuşlardıı.·. 

Lavaro Fascista'nııı İtalyan 
(Sonu Sa. 3, Sü. 4 te) 

(Sonu Sa. 3, :S . S de) 

S. Ciripps 
Delhide 

-··--c>---

Diplomat e vvela 
Hint şeflerini 
ziyaret etti 

• 

Pıtrti Grubu Tophuıı.) or 
x Parti Gı ubu yarın (btıgi.in) saat 15 de mutat toplantı

Bmı yapacaktır. Huıidye Vekilimizin haftalık gı·upta iı. .. hat 
vermesi muhtemeldir. 

I ~almrafh Sinema ücretforioe bun 

. * B~r Ni~andan itibar~n Ankarada Sinema, Tiyatro ve 

1 

Koıı:.ıer bıletlerıne Aeker Aılele~ne y<ırdım i'..in ~ 10 zam ya
pılacaktır. 

1 

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

1 Mt>! ~ıısiz Ask..,r Aileleri 
Hindistanm kendi kendini l "d . . * D~Jıiliye Vekili yaptığı bir tamimde me1'1cens~z. olan u-
1 are edeceğı hakkınoakı kcr ailelerine ayrıca mesken bedeli de verilmesini Bele-Jıvı.Jere 

BAYANİNÖNÜ 
~~~-~-~ .. -·~~~~~~~ 

Dün Nişantaşı Kız Enstitü.~iind" 
tertip edilen defilede blllundu 

Ni!:fuıtaşı Kız San'at Enstiliisiinde dün tertiı> edilen l)c.. 
r.ı~.' i Rıı . :1 n tn;iuii 1jt•rrflenıUrmiş1erdir. 

Ra~nn lnönii, Ba~au Hayri~ıe Kırdar'la birlild~ En tifüye 
b"t}lmişk•r 't'I luzlurum1.ın ~ııpualli.r1 nefüıes.indo vümula gcti· 
rilen kıymetli san'at eserlerini tetkik etmislerdir. 

Defileden sonra davetlilere Ç&) j ıra m edilm •.• ir. 

vaid yerine getirilecek ildfrmiştir. 

New - Delhy, 23 (A.A.) ._ 1 Erna &ek Gcli~ror 
Sir Stafford Cripps, gelmiştir. : * Ermt Sa.ek tstanbula liareket etmiştir. Sanatkar isten-! 

Yeni Delhi, 23 4A.A.) ·- bulda Kı:nlay erkanı ve Alman Elçiliği L>enıurları tarafln<k.n 
Cripps başlıca siyasi Hint şefle· teşyi oiunmuştur. Sanatkar bana; Türk.yede ~'5rJüği1 bi:.fi\k 
rini ziyaret etmiştir. Yeni Dclhi- candan_ kabulden çok memnun olduğunu, unutulm•:.Z ~ıatıro.ıarla 
de ancak iki hafta kalacağını ayrıldıgını, g--lecek sene fı:-sat buluı·sa memlekef.iınıze tek'" ar 
söy.liycn Cri~ps, en~rji ve iyi nı· I gelnıe"k niyetinde olduğunu söyledi. 
ye~:n ruu~afia~~etın başlıca A· Kız.ıldoğan'ın Oeınaze .Mera imi 
mılı oldugunu ılavc ctmi§tir. 1 

Cripps hıgiıteıe hüklıınetınitı ı 
Hind~tanın ~endi kendmi idare 
edı.'<'egıne daır evvele~ yaptığı 

{8 u Sa. 3, SU. 2 dt:) 

* Kars Meb'usu Hüsrev Kız;Jdoğ~n !r-1unen bult•nou?ıı 
Omnaniyedc vefat etmiş ve cenazesi Adan.ıda meı "sirrı le k::ı ıru?1 
larrrk defnedilmiştir. 





• 
~~::!!1~:~ EN SON AJANS VE TELGRAF HABE LERİ 

(Baf taraft1,ncid6) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~i:iiiiiiiiiiE:iiiitwiii•iiiiiiz~sc•a>iaiiaiiiiiiiiiiiiiıi51iİiiİİiiİi1 •ii:i1 v~~~ .... ~P:~;:ismiiiiii~i*'~tHİİi!2i~e:w~h**iii;ii:iiiiiiwisiiiiiiii~~ii~!iii~iif 

MJWH Almanya 
Bulgaristanı 

sıkıştırıyor 
e) çekilenordudakayıplara b. 0 

• k PASIFIK'TE Amerika'da :r~~~~ Hong. Kong 1nıt -Ka r n arar 
g) İll<babann l<c.ıin sonuca mezalimi H i k tahliye 

(.Baı tarafı 1 lncl arıyf11ıtı) 

ya.yı ziyareti ile alakalı olarak 
hatırlatıldığına göre, bir kag 
zamandruıberi Bitler, doğu Av· 
rupa memlekctlerınd'en, Rus se
feri için kendısine monzam yar 
dımlarda bulWımalannı istemiş. 
tir. 

cu= ~~~ < ....... ,. 1.ınofeayfad•> iki Japon 
Bununla beralber, hedefe va- ki Sam No. llthiyet No. Proje ahfbl k • • • • 

a?amamıe, 1ıer w ordu. 1oş y1- Tokyo va 9 21472 Pr. Johanncs Krügcr rUV3ZOrU 
llilnden de, çak kanamıştır. ı·dd:eı)an kabul 25 60927 'Pr. Emin onar, Doçent Orhan 

Eainbridgt7 
adasından Japon

lar çıkarılıyor 
San Fra.nsisko. 25 (A.A.) -

Askeri makamlar Bainbridge a.
dasıııda oturan bütün Japonla
rın 30 Marttan evvel mecburı 
tahliyelerini eınrebnifttir. Haber 
verildiğine göre, Birleşik Ame
rika.da ilk yapılan mecburi tah
liye budur. Bundan cvvellrile 
kendi ar.aulariyle gitJenlerin t.ft 
bi tuiuldukhrı tahliye muamc 
leleridir. 

ka~~;:~~ fuhasarası neden - Ama'. batı r ı I d ~ 
uu~"" etmiyor 44 1491& Pr. Arnald.O Foschini 

Bu kale, Büyfik Haıibinkl.ler- 7 - Jüri heyeti tarafından takdire değer görülüp sa.tın alm-

Ro:ıı&nya. ve Macaristan, Rua_ı 
ya&ıki v.aşçı birlikl-erıni faz.. 
lalaşt:ırmağa davet olunmuşlar
dır. le mekis olmıyacak bir ın.etlP Tok1o, Zl (.A.A.\ __ }:~ nıası hükfunete teklif olunan beş proje, jürinin tesbit ettiği liya-

tıettcdir. Verdum. etrafında. dö- Kong'da Ja:poı:ıl3Z' WM.•4..1..J.W.1ö,U r-• -2--eceı · - Iard 
lüıen kanın. ™•~ Haıtin mu- mezalinıe ait olarak Bir- -... uıçx erme gor'! ~ ır: Pro-... sahibi ~~ .. - ~-- yapJıııııı "ka h::ı-"" h+· • Sıra No. Hihıyet No, .J" 
-.ureratUll ta.yin ettiğine ina- leşik Ameırı UAumc:ının r~ 42 lll19 Mİmar Ronald Rohn 
lla.n.lar vardır. Alman ordusu- mi YeSikalar elde etmiŞ oldu.gu 41 63636 Mimar Giovanni Muzı<> 
llun bu müstallkem. me_ftti, v8si lwsusunda. dUn Amerika Ha.ti- ~ 87541 "'.Mimar Giuseppe Vaocaro Gino 
~ri hilcwnlarl.a.. di.iştimlek is- cıye Nezareti tarafından neşre- Fnmzi" 
~ıni.yecoğini cited.Gnheri bu. su- dilen iddialar hakkında hültu- 24 22218 "!Mimar Hamit Kemali Söyle-
~da. belirtmiştim. Kale et- met sözcüsü, bugün yabancı ba- mezoğlu, .Kemal Ahmet Anı, 
tafında.k.i k.uvv tlerm kortwnın.- sın mumessiflcri huzurunda, gö- Recai Akç_ay"· 
la.ı:ı ve az kuvvetle muhasara- rünüşe göre, Bfrlcsik Amerika- 29 12898 "'Mimar Feridun Akozan, Moh-
rıuı temini için, daha bu bölge- ruıı ;;imdi İngıltere gibi ıı:yni pro- met Handan" 
~e <:ı ya.k bastığı gtlnlerd n b :r p:ıganda usullerine müracaat 8 - Biitiin bu kararlar jüri heyeti tarafından ittifa .la veril-
lanar:ık. tahkimata. ön m veni- etti•-;.tni bclirtınişt:":· mfştir. 
tli.ş, mukabil ına.nzunı<>ler vücu- Hon(r K<!.ng'daki Japon .~on- 9 _ Gerek mü.kıifat kaza.nan. gerek takdire layık görlilea 
da gctirilm.iştır. Her günkü aolosu M. r~ muro, b1;1nu .mutca- 6 ve 7 nci maddede yazılı 8' proje mü.cınbaka talimatn:unesinin 
Rus tebliğinde Blo<..-klaus1aruı, I kıp, Amerık.~~ : ~.gıliz ısnatla- 19 uncu maddesi mucibince hükilınetin malıdır. 
lesisl<.>ıin taht ibindeu bah e- ~ın sa'htelıgını gosteren uzun 10 - .Jüri heyetiwn raporu aynen neşrcdilec~ ve a). rıca mü-
dilişi ve Alman cephe.! i dcnıılık- ızahluı-dn. bulunmuş~ur. sa.bakaya iştirak etmiş olanlara: da gönderftecektır. 
lerıne da:lırulanrıyışı bunu ıs"ô:ıt 11 - İkinci nındde mucibince müsabakaya iştirak hakkını 
eder. Verdun onJerındc Aluıan A t k rln .. 'I haiz görillcn 41 proje 24 3/1942 sabahından 3!13 1942 akşanu-
aai ve sau'utının neler yarattı- r 1 sır UGn 1 na kadar Ankara Sergievinde umuma teşhir edilecektir. 
fına yerinde incclemeldr sırasın- \t 
da şahit olmuştwn. Bu g·dl~ 
före, Ruslar cephe taarru.clari
le Leningrad muhasarasını gıde
l'eıniyeceklerd1r. 

Rus kış harekatı, daima Mos
kova bn.blannd'a go~ çarpmak
tadır. Bunun sebebı şudul": 

aı Bütün Rus cephesınm en 
anemli mıntaknaı ınerkczıdıı· ve 
&roskova ttızır mezhebın mabe
didir, 

b} Yol ve demiryolu şebekesı, 
bu nuntakad:ı. yap 1.ın büyuk 
•iklet merke mi be-Jemıye mu· 
•aıttir, 

c) Mcı~ez cephe ı yıkılın -
"lıkçn, tann·uzun gelışnı0;31 gm;-
ttir 

d) Merkez bir san'at ve kuv
•.et k yııağıdır. Dığer cephclc
tin ikmali, şebekenm durumuna 
töre, bu bölgenın muhafazası 
krtile kolaydı~. 

e) Şima.l ve cenuptaıkı hru-e
tata myda.ha.le imkanlaı'l veren 
ele merkezdir. 
Alınan kış harekat planı şu 

tılyeyi istihdaf ediyordu: 
a) Birlikleri ateş ve soğuktan 

l:oruya11 bir mmtakada dinlen
clinnek, hayatlarını koruma.k. 

b) Arazi ve mnlzwıace büyük 
layıplal'dan sakınmak, .. 

c) lık.'bahar tı rr11zu ı.c:ın or· 
duya taze ıbır şevk ve kuvvetJ 
•ernıek. 
Diğer taraftan, Ruslar da 

la.rşıııklı tedbirler almışlardır: 
a) Hasmı cephede büyiık kuv· 

~ti.er tutmıya icbar etmek, onu 
~ su retle yıpratmak, 

b) Elden çrkan araziyi kur
b.r-nıak, 

c) Taarruzu tasarlıyan ordu 
'8.flarında boşhrklar belırtnı(.~ 
le taa.ITUZ kudretini zaafa uğ
~ak. 

.Artık, kışın son haftaları ya
~ Ruslar, Straya Rus
it\ • Smolensk - Haı:kof gı-bi 
ltı-atejik önemi haiz bölgeler
~eki. hatti Donetz ve Kının
~i faaliyetlerini arttırdıl:ı.r, 
~l:lingrad muhasan. ordusunu 
~ıls.r. 

llUs taa1Tt1zlannın siklet Illff· 
•eıi Straya,, Viazma · Smol nsl< 
~~İılıinde ve Harkof etrafıo a 
~ çarpıyor. Ruslar. getırdlk· 
~ ınilhim kuvvetleri cepheye 
~ekte 'ft! Alman ordusunu 
t( ~ya • Viaıztrul; - Briansk -
~. Ha.rkof. 't'agantr'>ğ hat-

(Ba~ tara[11 incide) 
tir. Romme'in ordusunu takviye 
için gayretler sarfettiği şüphe
sizdir. Diğer taragtan 12 adays. 
a.sker, uçak ve gemi yığıldığı ar
tık bir sır değıldir. 

Bazı n.üşahitler bu tahşitl~ 
rin 'l'iirkiyeye knrqı olduğunu 
kabule meyilli gibi g .. rilnmekle 
bPraber bura.da.ki intiba Orta 
Ş lcl<.taki kuvvetlerimize k1\~ı 
şıdrlctli bir taarruz ha.zırlaudıgJ 
meı·kczindedir. Sekizinci ordu 
böyle bir hücuma. karşı. koy.ma
ğa hazırdır . ., Deyli Ekspresin 
~skert muhru rirt> de şöyle di
yordu: 

"Bir Mihver taarnı:r,una kar
şı Orta Şarktaı tedbll'lftr almı
vor. Pek yRkmda beklenen bu 
taarruz Kafkasyadan '?obruks. 
kadar ı17,a11an V<' hayati önemi 
haiz bulunan impcrotorluk hat
bna karşı ynpılacaktır. 

S. Cripps 
Delhide 

Akdenizde 
(Ba.'!faraf• 1 nci sahifede) 

İngiliz denizaltısının taarruzuna 
Ug1°!l:n.ıış ve torpillenerek bat
~. 

Kuvvetle korunan büyük bir 
düşman malzeme gemisi ayni 
denizaltı ttarafmdan r.orpiilenmiş 
ve mu.hakkak ola.ı:ak btı.tmıştır. 

Biri Nazi baııdıraı:;ı taşıyan 
altı büyük yelkenli ve dü.~man 
askerleı ile dolu bir motörliı ge
mi, Binbaşı r..ınton kumunda~ırı
dald denizaltı taı-afmdan batırıl
mıştır. Düşmanın küçük bir 
malzeme gemisi de Binbaşı 
Miors kwnandasmdaki denizal
tJnıız tamından top atqile ba
bnlnuştır. 

Yeni ve büyük Ammiraglio 
VUlo İtalyan denizaltısı Cenubi 
1talyada Kalaıbriya'da Galo bur
m.ıı ~ığında Teğmen Herrison 
kumandasındaki denizaltımız 

tarafından babnlınıştır. 

RUSYA'DA 
(Baş tarafı 1 iJWide) 

mişlerdir. Başlta bir k.esiınde 
düşına.n tarafından y ... pılan t.a
arruz o k~ §idd.etli üSkürtül 
rnüştür kı Almanlar muJuı.rebe 
meydıuıında 17 tank bıraknuş
lardır." 

Alman orduları bnşkuman
danlığının tebliğinde deniliyor 
ki: "Kcr~ yarım adasında düş
manın yaptığı taarru7Jar aka
mete uğra.nıı§tır. Douit~ çevre
sinde çetin muharebeler esna· 
sında Alınan ve Romen kuvvet
leri tan.kllı.r ve öneınlı kuvvet
lerle dest.eklenen düşman taar
ruzuııu püskürtmiı§lel"lür ... 

* Moulias - Mubanir Vik
tor Marga.ııit bu sa.mı: Mule&
tier (Allieır) de öl.ınüı:tır. 

Durup uuruı ·, n 
ergr.rl bfr mayn (IJaf tarafı z incide) 
İnebolu, 23 (A.A.) - 1S!cel.3- milletinin N'ıa ve Sav• e üzcrin

aizia bef mil garbında Za.Fb&na. deki. nsnirk ha-~lanna aır ol!ln 
(Ba§ tarafı 1 inci sa:yfada) mevkii açıklarında ve gemilerin --lleşrtyatı, Reacıona l Ccnıazıo-

va.a.di yerine getireceğini temin sıeyir fllılarındaı, fırtına: ve aıla- nale'nin bu bölgelerin her za-
etıniştir. rın tesiriyle geldiği anlaşılan bir man İtalyan oldnklan h~ındn.-

Cripps'in SöıMeri serseri mayıı görülmüş ve de- ki iddiası, Regime Fııscısta'nın 
Yeni Delhi, 23 (A.A.) nizde patlatılmak suretiyle iın-ı bu çevrelerdeki İtalyan halkının 

Matbuata beyanatla bulunan ha edilmiştir. Fransız n~anllan t"'rafın~ 
Cripps, yapılacak gi>rüşnıelere maruz k~dıgı m~am?lcye daır 
itrmıı.tln. ~1aşlıyaca{;;"lllı söylemiş-! Küçük , olan neşrıya.~ı genış bl~ Fransız 
tır. Cripps tetkı1t edilecek olan r . aleyhtarı .mu~~leye ~langtç 
tekliflerin ~hi_ycti w~~kında f Ankara haberferı ı olarak telakk~ edılm~~ledır. . 
bir şey söylıyemıyeccgım, fakat Kont Çiano nun Milaoo Fa~ıst 
bu tekliflerin m!~~t Hind.is- * Bir geminin hareketinden P~rtisi Delegelerinden. mU~~
tanın kE;zıdi kendrnı ı~are ed~ evvel 48 saat ?.arfında alınan ~ı.l heyete, ha~sızlı~ı.ırı ti.mır 
ğine daır evvelce İngiltere hu- p tentelerin muteber olaeağı ve ıçın alınan kati tedbırler hak.
hfımeti ~ara.fın~an ?'apı~ ~aat- ~ evvel alınan Pa.tentelerin k~;ıda yaptığı. demeç de bunu 
ları yenne ~t~ılm~k ı~ın a• hükümsüz olacağı bildirilmiştir. goste~ektedır. ··-
lına.cak tedbırlerı sarih bır şe- * Çikolata imalatında kulla- Maarif Nazın M.. Botta. og
kil~ ~ade etmek olduğunu söy- nılan yağların yerine nebati retroenlerin vazifesi ha.kkın.<laki 
lemıştir. . yağlar kullanılmasına müsaade soıı nutkunda. ayuı m.esekyı a.a-* Londra - M. Littl.e!on yaz edilmiştir. la~1_ı~~ır. v 

clığı bir makale<!e ln~lız harp * Dahiliye Vekaleti muhtar-1 Nıs ın Fransaya bağlbm~& 
fahrikalarmın adeta ınanılmı- hk teskilatı yerine konacak teş- sırasında. ka.p~~lmış otan Nız.. 
yaca.k kudretle çalıştıklarını kilfıt foin bir proje hazırlamak- za.rdo ga.zetcsının tekrar çıkma.-
süylemektedir. tadır. sı da dikkat.e değe~ bir olaydır; - * Okul "disiplin kurulunca İtalyan ?zet~lerı .~u olay et-
Alınanlar ise, yer yer açıl~ bir veya iki yıl okuldan uzak- rafıı~da.. suph sız mulbemır olu. 
gedikleri kapamak üzere_ tedbır: la.şbıı-ma ccsasiyle cezalandın- neşrıyata başlamışlard • 
ter almaktadır. Bu uguruakı lan talebelerden bu müddet için- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!"!~!!! 
boğuşma aylaı:danbcri devam e- de aske:-llk çağına. girmiş olan- leri iizcrine konan markaların 
eliyor. önümüzdeki haftalnrın lar tecil cdilmiyecektir. kaldırılacağı hakkıruh. bir ta-
hnngi taraf lehine m.uvaffa.kı- B · · · madde sa.vvur olmadıx.. anlaşılıyor. 
yet kaydedeceğini göreceğı2. * ava.yıcı zaru.ıı.ye • ı;• 

p 

~hçclerc kazanlnr yerleştirildi, TEFRlKA M. ZEK1 I 
~talar kurulchı. He; so17ra.nın ) No: 110 ,KORGUNAL J 
~a, diş k:ria.sı dagıtacak a.- ~ - - ' ~ı:ı.r oturtuldu. Fıra.vun~ f ~-~a-.-..--..ı-..l Nak"ıl ve iktibas hakkı mahfuzdur ~ ....... .-....'Vt»4> .. 
~leri, lbu düğünün masrnı.ı-, _._. ~ -

1 ~ı~arşılıı..mak: için güal«c6 , lın.f ------------b-.--t- Muqa, 'Lı·....:ı~L=-e atının 4-... ... ~. 
~ k il düşman Musa, bir gün beyaz ır a: a - "'ıuc:uuu- ~"" 'ı' a. açık. kaldı; suyu es • 'binde uyanan F\raYllil : bin.ip .crezuıeg·:e çı~ Tam im;tı. Hurmaı ağaçlıiI'ı istikame-
~Yen bir dere gibi akıp durdu: l.ığ1 kıorkunc; bir yanardağ I:alı: öğle ~kti oIOOğu .için ortalık tinden acı lbir insan çığlığı işit
'a~~~ln.rdan ar:ta~ yemekloı'l ni ~. öyle bir ya.na.rdag ki cayır cayır y,-anıyordu. Mavi ve mişti. Zulme ve işkenceye uğra
~ ~ kopek.len bile ye~ ol- red faaliyete geçecek. Fi- lekesiz g6kyuzünün ortasına dığı anlaşılan ıbir zavallmın yü
,,~ l:>ış kirası olarak claı:,UUıla.n ne eyae su.ayını kızgın küller "İvi.lenip kalan gun·· _,

1 
bir ateş rek paralayıcı focyadma lika.yt 

1,,~~u ..... hane" lerle zenginler ravunun ':. ....., kalnm~--1. Bu h;"arenin 'bir fs-"ll'hl ~ :n.ı • , .... _..:ıa ~--1·aca:ktı külçcsinden farksızdı; yeryüzü- cw.v.ı.. ~ .ı t' erini fakirler k.üpçi.i.tuerını a.uıw uu:-. · · · ' raı·1·1 olması ı"htiınh ı: ı>ek kuv-\IOlcJ. ' •. •• • u MU88. ıkendisin.i Meı~ ve nii müthi~ hararet.ile yakıp kül au 
urcıu. GCYLu doymıyan. yuz Beli admda iki ....;...ı babası ya- --ive azmetmiş gı"biydi. Bu de- vetliydi. !y.i kalbli, temiz vic-

Ye: hiç kimse kalmadL a V6...... • • Ç1ölll .r d l ,... k dis"ne 

'

·" llrada Beniisrail denilen uı.- pan karısını çok se~işti. Kan- rece sıe&Jk bir zamanda kızgın anı ıuusa, onu on ı ~u-au tarafından da aynı derecede kum çöllerinde at koşturmak lüm edenin veya edenlerin elın~ar da talihsiz mideleri~~ ~ld'ı'tine emin. olduğu için pek her ba.bayiğitin karı değildi. Bu den mutlaka lrurta.rınalıydı: 
~~ •nı vermek, boş keseler.mı baht· 1!ruı Ne yaz* ki bu saa.- cesareti: gösterecek insanın Mu- Bunu bir vazüe biliyordu. Hele 
~iir:l~ek imkfıruru buldular ve ıy .ürmiyeoekti ÇUnkü sa kadar güçlü, kuvvetli ve da- mazlfunun haksız yere zulüm 
tır""\)'1.hı. devam ettiği müddetçe det uzun 

5 
·•. --:~ ı· dl ""'rdügun··· e emindi. Çimlni Beni-cıntliı . d k··ı 1 · .AJ.Iahın Musaya verecegı vcu.ıu.e yanıklı olması azım . ,,,,.. 

"'°l:'tı:ı.eclli111 en ·o e m.uame esı çok mühimdi. Onu hem karısın- :Musa havanın dehşetli sı- israilc yapılan zulfunlc riıı hiç 
~ er. h de """''t..Iarından ayı- c-3·ıımın'a.ehemmiuet vermeden birisi haklı olarak YUır · 
~ düğün, Musanın Firaıvun dan!. ~ ~~ i>k 8~fu;d:ı. at "koşturuyordu. du. Zalim Mısırlılar, fsı 
~$;-~dan ne kad ır çok sevil- ra;bilıı"1.i. ih t neride hurma ağaçlan görüldü- lanna. zulüm etmeyi ke:. e 
~~ ayna grbl gösteriyordu: Musanın . korktu~. nı .~ye zevk verici bir adet haline getır
.._, a\1\uıun M:usadan yüz çevir- başına geldı. GeI~egJJ?- bur&k ğü h lde atım o istikametten a- mış· lcrdi 
"lly,.., ... ~. :ı..-..: b" gUn ıstemive- ,,,,, - • doürı, süı>üyordu. Hur-
b"~ .... --ı..gme herkes i~'1cc inan- peygamı.ıcu, ır . J '{ ~ - dil 11..-usn, "'imı son hızla burma L~tı -.. b ,,. elind ıı... ....... ....,ı; bır Mısır- m ı.çları, :Musanın ken e- ııu. ..., "' ıı~ • ~usanın tehlikeli ir in- ren, · e O.uıu.Y~.un. ..ı..mr ag~"çlarına dogru- ,..t\...:ıu... Oray"' 
::-'4. Old ··ld·ird·· B izden lkarısı ı n bıra.z gölge ve se ... ~ .... ı:ıı.ı.ı.u ~ . uğunu tddia ctmok artık lıyı o t u. u yı ' • - :ı..- vardıgı· zamnıı gördilöii~anza-
~ .. ?\ haddine düsmüştü? Böyle nJ ve çocuklannı b~p 1'!ed- dı 'll •• iy gelecegini uuŞ yere h......ı.: d e-...,,., rdi 

• 1: k k ecb yetinde b ı.yorla.rdı. Musnnın altındaki rurnnın de :,~ı.ın en pe : 
l'a <!ll :lrct göstererek adamın yene ·açma m wı t yıgı· •t binicisi ika.dar daya- 1ri yan bir M ırh; su:hn, cı-

n, ya da ya.şanınl~tan bez 'kaldı. O zaman tını kırk yn.,.o:ıın- 1 · lız ....... '\Jrur·· um·· ekten A.ci.z bır· le; 1 
\; eı1~ d bul 'f:usa, çoltık ve 'O-. nıklıydı. l{u:;gın kum arın uzc- .... .r 
<ll üllnI!l gr;r ctı. Firavunun a unan x. • 't. t:\. .-,ı1 og-;.lunu mu··tamecliy""" k"-;.ı· a · • _.....,,_ kintbilir rinde kamıtlnnmıs ~ui uçuyor- uw ....... ......,, ın ~ d" !i bu sonsuz C\lbl\lllUD yanına <.ı.nu~ çılıynra.k vioriittı:AY ca.lısJyar· 

anın. bl- il.ıç yıl sonra dön ilecekti? du. 

BIRMANYADA 

lngiliz hav1a · 
üsleri tahrip 

edildi 
Londr.a.nın salahiyetli ka.y

naklannd'an bıldirikliği.ne göre 
Bırmanyadaki Japon fa:ı.liyetı, 
burada durumun uzu:rı müddet 
sakin k.ahnıyacağını tahmine 
mı.isaıttir. Japonlar buradaki 
hava kuvvetlerini takviye et
mişf'erchr. 

Birmanya resmi tebliğinde 
deniii)or ki: "Orta Birmaııynda 
r ıponlann 1aptığı hava; akınla
rı ln!!ılız hava kuvvetleri tesis
lerine- Z&rarlar vermiştir. Bir 
Jap<>f'I parnşfrtçösünün P,rina.. 
nıana'nın cenubunda bir mahal
le indı~i bildirilmiştir." 
A:vustralyadıll: 

Melbourn'dan biklirildiğine 
göre Port Moresby'e yapılan 
Jııpon ta.nrı:uzuııa 19ı bomba: ve 
üç_ av tayyarcsL iştirak etıni.ştir. 
Bu taarruz şimdiye kadar olan
ların en buyuğUdür. 

Amerika harbıye nazırlığının 
tebliğındc şunlar vardır: "20 
M&rtta Yem Britanya'da Ra 
t>aul Iımanında Hti Japon kruva 
zörünc, uc;,an kafeler sırufından 
dört ağır bomba: tayyaresi hti
cum etmiş ve biri3mi yaralamış, 
diğ·eııııi de muhtemel olarak ba
tıımuştır." 
T"AlllOr Act.md•: 

Canber.rardan eildırildığine 
göre, Japon tayyareleri Wynd
lkam'ı bomhalamışlardır. Mi.itte· 
fik ta.yya.releri Timor aduuada 
.Dilli'ye taarruz et~dir. 
l\lipiu.lerde: 

Amerika: harbiye nazırhğmm 
tebli~ şu ma!Uma.tı veriliyor: 
"Manila koyunım cenup kıyısı 
iiaeriru:le: düşman ba.taryalan li
man mıidafaalnrmıw bomba.J..a 
dınıan.a. de'l.-a.m eylemiştir. Ja
ponlar bütün Bala.an ~ephesi bo
yunca tecavüz 1keşif faaliyeti 
ya.pmı.ş,tır. Birçok mahalli çar
pışmalar olmuştur. Filipinler
deki Japon komutam General 
Waınwricrht'e hitn:ben, teslim 
olmasını istiyen ve aksi takdir
de neticelerine tnhammül etme
si gerektiğini bildiren bir demeç 
neşretmiştir. Bu demeç cevap
sız ibırakılmıştır. 

İsviçre Telgra.f! ajansuını Va
~iııgtondan öğrendiğine gore, 
Japoıılar I<"ilipinleri tamamen iş
gal ve Bataa.n yarım adasmı tes
lime. mecbur otmek istemekte
dirler. 

Bolla.uda Hinclistam umUilli 
vali mua.vin.i Melzounı.'da.n söy
ledjği. bir nutukta,. za.fere kadar 
beraberce harbe devam edilece
ğini:, 28..f crin ka.ıa nıldığl gün ya.
t>ılanı haık&ilıldarm hatırlanacaı
ğ:ını 'Ye yeniden in.firaıt siyase
tine w~ l.ika.ytl.iğe. doğru kayıl
mıvaca.ğ'mı tebarüz ettır.mişt.ir. * Berhn - Alman gazetel&
ri, İtalyanın bugün kutladı~ 
l'a:şıst Pat'tiSiırinı kuruluş gUnU
ııU aıııyorlar. 

Brezil!J"'da Vazivet 
Tokyo, 23 (A.A.) - Koku

m•n Şimbmı gaıetesi Brezilya 
makamları tarafından ynpılan 
.Japorr areybtan tezahürlere kar
şı .Jnponya tarafından alınan 
şiddeUı karşılık tedbirlenni pek 
brbii diye vasıfla.ndınyor. 

İlkbaharda 
neler olacak 

(B'aı tarafı 1 inci say~.;ıda) ~ 
telerinin, bir askeri muhe.biri tn
rafından yazılan bir makalede. 
Almaııyanın Buyük Brıta.,yaya 
cepheden bir istila hareketi yap 
mak tehlikesini göze alm-ıyıp 
belki 1ngilizleri kendi üs erinden 
binier.ce kilometre uzakta. mu-

'llarcbeye icbar eder~k İngiliz 
kaynaklarını t.ilketmeğ~ karar 
vermiş olduğu tahmi11 edilmek
tedir. Bu muharrir, Avrupa kıta 
sında bir taarruz hareketi yapı1 

nıası lüzumundan bahsedıyor. 
Lomlrada Kanaat 

Londra, 23 (A.A.) - İ.lltba
harda ve ya~ mevsiminde Alınan 
ların Rusyaya ve Orta Şarl a 
taarruz yapmaları ilıtlınC\li bir
çok gazeteleri, meşgul etmekte
dir. Bu g:uııetelcr. A'lirtıpaı Jtıta
sı üzerinde gerek önJeyiı~i bir 
taarruz hareketi, gerek ~evnm
h akınlar yapmak zarurc•inde 
ısrar ediyorlar. 1 

Binbaşı Gıföble, Neuwa Chro-I 
nicle gazetesinde kendi kan -ati
ni şöyle hulisa etmektedir: 

"İngiltereııin şimal bumu ile 
Brest arasında esa.cıb akınlar 
şeklinde alacağı teşebbüs. cfüs
manı doğıı ccphesinder.- öneımlt 
teşkiller ~~ mecbur ede
bilece.kt:ir. t'lg'iliz!C!", genis öJçü
de devamlı akmlarla hfi.tta cıms
h üslerin muvakkaten işgalini 
hedef tutan daha geniş cr.oclde 
plfı.nlarla sürekli bir tehdit yaµ
mahdırlar.,, 

AFRİKA'DA 

Şimdiye kadar Rus cephesine 
muntazam asker göndermemi• 
olan Bulgaristan, sanılthğma 
göre büyük bir baskıya. tibi tu
tulmuştur. 

Kral Bori!'I, biri 1940 Tespi· 
nmde ve di~en 1., 1 H ziramn· 
da olmak uzere Alman) ayn gıt· 
mek üzere yaJlllan ıki davc~ 
!" !!men r ıan ordularının fof, 
Ftctti~ı bazı arazinin i ~!ı dı
şında, faal bir işbirliğind• n ka· 
çınmaya muva.lfak o~ ıı;ştur 
Bazı haberlere gô•e, Hıtlr r, g .... 
çen Eyüilde, Kral Bcristen, Rı:ı11 
cephesine bir Bul"'ar ko.ordusu 
gönderm"!';I hakkında 1~ i ta
lepte bulwımuştur. F'aka1 bu 
proje, nıuvak.kat bir za.eıau iç_in 
g rl bırakılmıştır. Bundan !:>clti2 
gU.n evvel ise Bulgarit;tand3n 
yeni Weplerde bulunmaya inli· 
zar etiilnıcsi gerektiği öğrenil
miştir. 

Alman baskısı üzr>rine, Kral 
Borıg, ı a!den Rus ı.;eicrt i • tı 
gömillüı toplama ~kil:itı kur
maya müı<uade etmek ?.Ot uuJ.ı 
kni..""D~tıı-~ Bulgar. bag,/ekili ).i. 
Filof, en son Alınan talep erini 
kabnl etmekten Krala tstifam· 
m verrrıış, fakat 7 ral, bu liitifa,. 
yı kabul etmemiştir. 
Almıuıyamn Ankarn Büyük 

iEtçisi M. Von Papen de. rıu;hte
md olarak hüküm.etin ·n }'C"l!1 ta
Jımatıru almak üzere Aln <!ll}'U.ya 

gıtmeı.tedir.Türkıyedcn f!t'.{; rek 
yiırüm k teşebbüsü ihtinıafmd , 
A.lınanyanın, Dutgo.r o• du~ .. rım 
kf\n.dı cn:ırınde görmeyi ö11Şiın
düğü dalına. tahmin cdilm.ştir. 

Bununla beraber, Türk - Bul
gar münapebctlcri şimdir 'ka.
dıır dürilst olmuştur. 

Budapc.':1te, ~ (A.A.) - Ber-
line gıtnıekte olan Bulgar Kra
lı Boris Budapcştcden ~c"'mişür. 
Budapc.ştcde trenin kıs:ı. tevak
kufu esnasın.da Kral vagondan 
çıkmıştır. 

Stoklıolm, 23 (A.A.) - Ofi: 
Bulgar Kralı B0tisin Berlin zi
y r ti ha<kkın<la tefsirlerde bu
lunan İsveç gazeteleri şöyle di
yol'lar: '"Alman siyasi m.:ıhf'lfo,. 
rinde B~o-aı .. st..wın ,,in c!i ı~ı

~ızme karşı MihVc rin nı.lıa
şı.Ma hıırbe iştirake lıa ır bu,. 
lıınduğu ihsas ediliyoır. So ~ 
Demokraie.n g;ıı.:etes· · Bertin 
muhabiri d~ ki: ,.Krnıl E.ori
sin FUhrm Von Papenl.P ayni 
?..amanclaı görecek atması si asi 
mu."'8.hitlerin diklta.tini tnıbii ola
rak Tlirkıye ii7.erınd~ toplau:ı.k-

f Baıl tarafı 1 lnı:I •yfada) t:ıdJr. Bır ta.raftan Tilrki:}"e ile. 
maneviyat kırıcı bir taaıTuz Bu:lgaristan arasındaki mim e
yapWrtan sonra hatlarına diin- betierın · n öt.eta.rafiia.n bu i:kıı ili!v 
milşlerdir. Baın kesimlerde düş-! lctin Mihverle olan miln ... ~t
ınan gafil a:vlaomış, bilhassa leriwn pek ya.kuıd::ı. ta.;in v .. tcs
lfoklli'de çarpışmak için ~ıkın, bıt edllmesı moh.temeldir. I3u hu 
yapmıya. taraftar gözükmemı&- susta; Cenupı B tı Av:Pupası ile 
tir. Yalnu Eleim.a'da d~man 1 YWtınşark <fununuııda önemli 
cesaretle karşı koymuş ve bura- akisler ya cak ol:uı has ·lı ve 
da birçok Alman mir edi~- kat'i bir re.işme bcklcıımelidlr." 
tir··" Von Papen Gidiyor 

Alman oırdular.ı baş.kuman
danlığının tebliğinde deniliyor 
ki: "Afribmn Pıalinde 1rıgiliz 
kuwetlcri yeniden Martuba. do
ğu çevresine daha fazla çekil
mişlerdir. Afrika şimal kıyıl~ 
nnda !bir ticaret gemisi ba~ 
nuştııı." 

Br~l'U. 2& 1 A.A.) - O.Li: 
Iyi bir nıemlud:111 öğtenildiğ;J 

n~ göre, Bulgar Kralı Batis Sof
yadan haı·eket etmiştir. Bu me
sele ha kkındA bir tebliğ neşre
dilınesı muhtemeldir. 

o da çıplak vfu!udunda izler bı· 

=rd~ıyı ye<R~c feryat Japony ya taarruz 
Musa.. atmdruıı in.ip koştu. lri (~ 1 iocide) 

İvı malumat alan m'ah:fiUere 
gelen habere göre; Von Paµeıa 
pazar gününü Sofyada gcçlı:mi .• 
burada: bazı hiik.Umet cıiciııiyle 
görüşmeler yapmıştır. 

yan Mısırlının kamçı: sallı.yan g~erde Boston'da Pasifik 
bileğim yakaladı. Mengene gibi h--1..:-:- "Ok '"'Un Rihoo,....nn1' 
sıkarak elindflı: kırba.c.ı. dii§:ürt- il.l"ULW.l.l " ..... --• . ~_... 

Yon Papen bu.gün So.fyadoıa 
hareket edecekti!'. 

tü: söylemiştir. Askeri müşahitler Kahlı-e nuikasdl 
- Bu 7.avallıya 1tiçin zulüm umumiyet itibariyle taa.rrnzun yalan~auı•·or 

Japon imparatorlUğunun kalb- .J 

edDıyorwn,~ b. Y zalim?M .ı. gihına tevcih edilmesi fikıinde· Kahire, 23 (A.A.) - Mısu 
iye SOL~U. Iriı yarı ısır.u, dirler. Başvekilı Nnhas Paşanın gecen 

Musayı tanıdığı halde ta.nıma.- * Tokyo - Resmi SÖ7.cii. Fi- Cuma günü Sidiı-El•Hüscyin Ca. 
mış gjbi davrandı. Hızla silke- lipinler ı~ M.. Quczon'nıın ikı~ münden çıkarken Mısırlı bir ta.
rek !bileğini ıkurtardı ve cevap beti hak.landa sorulan bir swı.le !ebe tarafindan otomobiline a+ ..... \'erdi ~ ı..v;ı 

_ QünIUl 0 benim kölemdir. verdiği cevapta, reisin öldilnll- edildiği hakkında yaba.nt'.ı kay-
Kel'pıç harmanından kaçtı. Ya- düifü.ne ait basın haberle.."'iııi te- naklarda.n. çıkarılan hn.ber~.rin 
kaladım; tekr:ır ~ıq,1:ırmıya gö- yit eden hiçbir malUmat a!ma- h'ç bir nslıcsam olmadığını Röy-
tfü üyorwn. Gıtmek istemediği dığını söyıernı.tir. ter. Ajansı bildirmektedir. 

tçm de Rondisine zulüm ediyo- ~ı.1ww•••ır:ı••••••-••z~emm1tT•"•••••••••=--, 

rum. UM 1 
::;;~·~ ;;~;; ;:::~ONES -~!c:00::: 
Iı m veıdi! ı 

- Allalıın nu verdi? ve AMERIKANrN en MEŞHUR DANS GRUPLAR! 
- Evet' Allab1m v di! Mı-1 

sır di,ynrmm ulu taırrısı ve dev-1 
letlu hükümdan; beni ve benim 
t.; - • lt?lı" ün nını ta
ıyan binlerce msa.nı İsra.il afuıl-

a zultl e ye memı.tr et-
ti. rkes gibi ben de vazif eml 
y ı a meoburum! ı 

- ... ÜL!ll söyluyol'SUil znliln! 
(Arkaaı var) . 

1 

Ta.rafından yaratılan, göz kamaşlınm &ıhDeid"le dolu •• 
• v 

Güzcl filminde ba..ıı d .. ndürücü bir mu "ki ... /4ilı. :u-l;:ılan dinli
yec-Ak, yeni danslar görcc ·n· .. Bu :ıkşaln ıçin crinizı 

e\"V :lden aldıı m 17.. Tul : 4 ; l 
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Y ROK ALI 24 MART 1942 - tartWmak için zorlandı. Kurı- 1 

dereli dıe oyununu bırakmamak 
T.ao PICC1wa ıua :ram Sıııu için en son kuvvetini sarl'etti. 
ua Hafit ıuo Ajana Maksadı kv..kanadiyle hasmım 

Pl'00'8BI hatıerlu.ı döndürüp yenmekti. (Kazka06oo 
'M AJnıs ıa.a Kahraman. dm~ · lafranga atınete Dulıll 

na gitmiyo:rdll. lağ elini Yöril- rif b.vt .. Bb- taraftan boffıma ı.oo Senfonik 19.58 Fasıl Saza Müthiş bir mll~leden SOD-
actmba w wli)et biç ~, An, maharet .akuıtıyori .. Be- haberleri hk fllıleri pıi:ı:.' derler. 

lörı yan Wç.t ~ a- ptirine gitti. gklıer-. parçalar 20.lCJ Ro~ n birdcubire Hintlinin bağı..,_ 
tu, sol eliyle de ~ b- Diye :lronU§Urlar)ren tudenbi- us :Rvbı natı OfWl'tad ğı lı,ıtildl. Hintli, acı, acs ba,. 
parak birdertire d&ıdft. K&a- :re Sicimin çaprm gtrtp Yöıii· ıuo Procraın 26.41 :lılibik mıtf:ı. Kurtdereli, bu beğ'Jrma 
fi de, sarme..yı el& e&d. fü ailrdilğU görWdU. hkat bu, ıu3 Mar~lar 21.15 Konuema tlzerine oyununu çözdtı. Gulaıma 

Yörillt, telılibll fta:iyete gir- çaprM brsatını humma Yörük l2A!I Ajana 21.IO Balif eağ kolu omuz bftşından çıkmll-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Ctiğinı görünee derhal hum>mn YenWfti. Bqka ~ lraJmamıo- haberleri 'Overtürla tı. Bu suretle gliret kaldı ve O.. 
paçı:ı:nndan y.,..U. Beı- iti tı. ~Ali, humm oyunuyla ıs.oo MAJ'f)ar SU5 1'.ııkl lam gtıreşe devam edemiyeoek 
c~ı;an da ~ ve, diz.. oma J ,,,...k iatlyordu. Çapraz ıa.oo ~-- Türlrilla hale geldiğinden Kurt.dereli p. 

Ne.,,ralJI, Kırılllık De Bittin At1rılannın derbltl lıeser 
lcabmda gOnde 3 k ... alınablllr. 

YU:iy~. Se)bd- e»yuDU teblikeli oiduP halde ıa.oa SlÜon Or.. 22.JG AJans llp ilin olundu. 
ler, heyeeuıa Jlalılldı. Bağırqor- berçetı&daıbad ftl'Dlinti. ...._ :baberllırl Kmtderelinbl Parla~ 
Ja:rdı: Sicıimoğhı, çapraza, maı bul- llM Ziraat. 12.41 Prcıgrua bundan ibuettlr. Bu, vakadlıa 

- Yörflk! ı::autl.. llWI Kifribi gibi yapl.lb.. Sür- Takvimi eoma Kurt.dereli ile hiç bir~ 
- H&.yd\ n.tııı!.. dl. nrik Ali, AMnımın hw livan boy &lçleemes oldu. O.. 
Çslığın se8i çakml)"Ol'du. Don- hıa katarak geri geriye uçm.ıya ln6no ko•usuna girecek ıun gibi bir pehlivanm kftnpem-

Ç. E. K. stanbul Mer
kezinden: 
~ .......... Kw•"'•,..,. e.... 

illwl HalllufMhın 81r Rica.: 

~.~.~~:~~t=' _. •a-.a 'Ynt'!r'W• ~= 1 
1ek tadkleriıe vteut bubnut: a 
EKSUlDJR. Jfü defa kullanmak-

~ hale g ı.lfti. Caz«ır da başıladı. Bir 1andan da ~ele W"- d:ı. msun mUdet güree ve nihayet 
ayni vr.xı~ idi. 1'd.i de P, ge)memiye dik-kat ~rdu. · koıucular lrolunu çıkl\1'8n Mehmet Pehli-

Son -zaıunlarda bul kimttlerin 
Kuruetwnwı tah8ildarı oklusunu ıw
ri söttttk mii4!119eS11ttan ve b<w 411-lerini dört aQnl~ mcydMıa. bakı- Çünkü ha.mu çok kavi olduğun· letattht At ... m.. AJa.-tıltıM.": vana btiyük h t' şöh~ knkü. 

yorlardıi. Da'ftlcu, zurnacı çin- dan HJktp birded:>iı'e ~eve, 
la cildinizi ~rir. Yt&ıü-

nUzde hAaıl olan lu04lkhkları 

derhal iule ~. il S 1. F A Jııl: ~n«'ler .,,x. gehni8, tam bir ktieteğe girebilirdi. 29 MRrt Pazar ıuna W.k~ehlnle 
cenk ha' ıtl"I c,.1lıyorlardı. Çalık, oğhmun çapruı :ınah- ,..,,.ıa~k Btl71Hl f.ııOnü KOflU!unda 

B• h k I k hastan para toplaınıtk tefebbU:ıünde 
ır sa te Ar 1 bıılunduklımnı haber alımıktayı•. 

Kullanıuklıı dabDa aeoc: luda
bi~ Qtiıaıel Ye kırUilkst bir 
cilde ,sNıip olmak istiyenle-, hıt

m.aı.r 7arawo 

YörUk, pa<;alara. ellerini mö- na verdiğini ~için ..,..._ ~ k04DCU'lar lstenbul~ ~ ede
kenunek'n r("'Çiımt§ti. Sicim de di. 1"akat ~ndaa kor- e8ler41ir Baza ilunan, Osman Yal
tek r u:ayı iyıcf. ka.vMUJUşb. Oe- Jı:uyordu. Oğlwlun ......... bir 

el Çıx,"Uk l'Qrpme Kurumu TeekilAtın-
a_ YB81 1 d11 pan tıoplıuu7a meısun olım tab- , 

Diln Birin"· Aftrcesa Mahke-I 91Jdarlam lriınbul Merker.lrıin milh
ıneeinde mt1 İ · ' bir s&htekttrhk :rilnü bavi bir hü~ db.daru verll
dar.vasına b:-- llmı~ır. Nun.101;-

1 ml~ oıın- tw.ebilt-, hi\viyct v<tra'ka
mani.}~ cad<' ,inde bou.Gılık ya- smı ~iyen bu gibı km1c:elerln 
pan Sin~ııın 1331 senesinde ve- satıtfokArlıklımna me~ vermemek 

fatını müteakip kalan l~ lira için t'f1 ya)lıo polıs mtrkez.ini haber
eeımayeı:.:iyle dükklnını işleten dar etmelerini taıanbuJun aııuhta'en 

te de yu bzıgı eJiode ibulunu- beta getin:l:ıilirdi. Binwıaley'b, 1111.1, KoetantiD, l'.ıJbak ... 
yordu. oğiunıaa ıböyte Mr tehlıketi oyu- - -·--- ·BBl .. PA• ... -
Nıhayet Y<ırt1'<1 laanı'Vll ver· nu bile bUe haamma ventijioe 

dl Pa.cayı blrakaralr ' ~. yan hl- 1'Ul olmaDUllL 
butıı budayarak alta )attı. Yö- C&zgır, »0y1endi: 
rüğUıı bu. kaı"an yerindeydi. - Şimdi fena! 
Alta dil melde h Qbi• ~· kay- - Ne <tiyeyim büMem? Hffn 
ootrni olnuva. aldı. Abıi tak· lf..na, M.m 'Ji! 
llirde tebhkt Y"' ~mt>k ıbtimsJi 1 - Neresi iyi be? .. 
t,"Oldn. Çiıukiı astrıı zehir gibi - MahaıM verdi~ .. 
ll.avi .i ii. - Ne olM:l\k? .. 

Yörlik c>yumı ;o.;w~:.k alta dil - Çaprazı SJ)'lrtıp alta dtite-
şlhıce ""~vı cik'l: ~lar: eett n, ı.a.nma 'lu~kla mağtUp 

- A • rin Yöritll!.. edecek .. 
Çnh , .lenn bh nefewı almıştı. - A.ıtı.dun .. Bu, Y&iiğihı o-

Zavallı adam ~pum02 tutmuş yunu, ilisin bu herife yapılır mı 1 
gibi tirur titrıyordu. Niha~et bu? .. Sökmez bu, herife. Fena 
t.itriyen dı dakJaı'UldMn su söz- gcil'üyonmı. Zorla büker abr al-
ler dökilidiı: tına be!.. 

- AJ rı Yöri\k!. ı - Allah ionw;un.. Fakat, 
Yoı t ıt 1\1', 0etı \ t- toy ol· muvaflük nkırsa mtikemmeldir., 

ı:astkJ t bf ı"Mbei çôk " ·kı \ . ate- - I<:!vet, muvaffak öluJWt ve, 
!fin ki. l~ 1 kları ,Nrfü g ı mez Sıcimoğlu bu, tongaya dti~ 
fm.-;Jtt k.iCU •• ıu~dı. l<"akat hafif kolaylıkla mağlUp o ur. 1 
okluı'.;'l ndıuı lr• hıu;u;1larma kar- DenH~e kalmadı. Birdenbire• 
şı d .. ilı mi\şlniliıt ı,;t:kerdi. Yorüğtın çapraMlan Slynhp .öne 

lJ 1( ..._ L lln ~ "lı ~C SOllU ÇOI e ,Jc_:ndıgi g(w\Udiı. Bu, arada 
gür~" vlrn l · ve ka\·· hn· H ılt ve Kcl Haaan da heye
fanm.tal, il tf' dt> ~th"E' t-J);X t·a.ıthıydılılr. Onlnr, Yöriiğiu1 ne 
t>~. b ı.u .. ı.a.k !!irn.tm i yapmak ietediğinin farkında oı- 1 Yöıiiğ bü bittim . ssırbnıştı. nıadıkl 11'1 için .ı;>yle eöyl8ıiyo~ 
ft:;indc> l ŞOVle bir JllUISlı.lza ~C· }ard1; 

m· ti. - Herif fena 'kaptı Yörüğü .. 
- At n \ t~-;.ı ıı 1-, gibi 1 hhıy,. la knrlulamıa, Haaan_ 

f'h • ı J ııe 't•ldıı hareket - Jı}v«'l., Çok f~na kaph .. 
olunm, u~ . - \'. uzde yUı: YbrUk mağlup 

Divc s-.ırm:ıb.yJ.ıın. ôlıtt•ak .. 
Yoı U. h ı unın altın • lW r - Oa;ene Sicimogluna bti· 
~ez l~"lden iyiye açık duı.ln. )liikortıtyı \"8"dik .. 
Sicimoğlu. naeden kıiJ sn;a kan - Bu, beıif .t'ula be! .. Son
llUl nzıydı. YıUmz l;f8.k künde- 1'll gürt.'lje ~girmiyor .. Nereden 
sini veremf""..Ai. O, şak kiindesi tutup yeoeeekııin .. }<~ine böyle 
.nedir biliyordu. bir çapnu: g~rdtkteıı iOllJ'a 

Yö, ilk Ali, sol ayağının tireri- ha.Y'-lı haydi ~ötfüdii gitti. 
ne paçunu alta alaraX oturmut-1 DetP. Fakat tam b\l a&rMda 
tu. S.lğ ayağını diknıişti. Sicim- Yörük çapruı 8ÖkUfl alta dü- 1 
oğlu, her vakit olduin gibi yine IÜJIOO iki.ıi birden: I 

kuı11mnıalırlır. Satış Ywi: Bah
çekapı, M~ık, Vııkıt Han 
Cadde9i Nq. l'l, S. Hürba5. 

Kasaplık hayvan 
bollandı 

Fiyat Murakabe Komisyont4 
tarafından et nar hının kaldırıl· 
dığlnı yumıştık. Bir ayduber.i 1 
.koyun kesilmediği halde dün ı 
Mezbahada 145 KaramNı ıle 
1000 kuıru, 500 keçi ve 200 ka· 
da•· da &18v k4Wibnittfr. 

Rasim. ~efik ve İbrahim isimli halkından rira ediyoruz. l••••••••••••ıl 
Uç oğlwıdan Şefik, kat-dlşlcrin- =~==~;:;:;;;;;;~;;;;;;;;;~;;;~~;;;;;;;;:;;;;= 
den ayrılmı" ve 2200 Jin lık bir -

0 

• ız ' 
~ay ile Anka.rada bir dük- 1 

kan açmı~tır. Şefiğin açtığı bu • 
diikkô.n pek kıAa bir aanııında • 
it'li.q etmiftir. ' ; . 

Şefik 1Eıtuıbula plmit ve k~ı · 
Dün Mesbahada canlı koyun deşi İbnLhimle iJdnd blr diikkln 

73 kuru,tan aatılm1"tıı·. Buna açmıştır. ' 

göre Mikadarlar koyun etinin Bu sırada ~ RıtRim HOLANTSE BANK u· NI 
135 - 1.0 k~ arasında satı.. felce uğranuftır. Bwıdar. frt:fa- • N. V. 
labileceğini slSylemektedirler. de eden Şefikle tbrahlm: ğ-.,,Lcy~ 

Diğer taraftan narhın kaldı- )erini icraya vermişler vt· baba.· 1 S T A N BUL $ U BE S t 
nlma.r.ı üzerine celepler illtibsal Jnnndan kalan 15006 llrahk ser- GALATA.• KARAKÖY PA• ... 
mıntak~a telgrafla acele mayenin b< r bin lil'89nın ken- .___.. 
kMa.plık hayvan ve bUbu8a lr~ dil;rine ait olduğunu ve kendi· AJANSI ı MEVOANCIK, ALALEMCI HAN 
yun göndermeleriai büdil'lltif&era lerinc verilmesini istemişlerdir. 
dir. Şefikle tbrahim &)'BI a.man6a I 

Ümit edildi~ göre yallmda ağabeylerine i"tadan yollaı ıl,.n 
ff("hriıni?.e mtihim miktarda Jra. ödeme emrin; büyi\1t bir kurnaz. ; 
saplık hayvan gelerek şehrin et- Jıkla elcte"ed rf'k ağabeyicri Ra.
iJıtiyacı tamamen <tnleomlş ola- sinün imifasııu atmıflardır. Her 
caırtır. iki suçlu da ya.Jralanarak aht& 

F zı 1ı: • • ...__, klrhk suçundan Aclltyeye tes· 
a· a oyun ish--..i dolayı· lim edilmi~dir. Q. • ...ıuıann du· 

BiyJe fiyatıann da bir miktar ""'~ 
dt1'rale8i kuvvetle muhtemeldir. nışıruuuna dün Biriact Ağırce-
Diğer taraftım narhan kaldınJ· :Zil Mahkemesba4e )ıaıflannuşbr. 
ması dolayısiyle kuaplar tmıdi- Deniz.,,, boluldu 
fi fiyatıa et •tamıyacaklardır. Selami Kök adında bir l' Ja.r.ıt 
Fiyatlar muayyen :aitıbet dah\·ı dün gece bindiği demz mot ı-Un· 
tinde oJacalrbr. den Kabataş IRkeleli açıkl nn-

LiizumsUJ fiyat yübelmesin11 da. kuaen deııize diltm6' \ ~ bo
aebep olaıı kuapklr hakkU'lda. fulmuştur. &-laminia 4*1edi be-
kanuni takibat yapıı.m.ktlr. 11üıı: bullUlamıu~tJr. 

'i' t -= 
Yol, Etild ve Ap/l 111.t11111n lfl 

Nafia Vekaletinden 

' 

i 

.... 
BOTON BANKA MUAMELELEAt 

KASA ICARt .... 
MERICaZI • •0RASAO 

"'HUM f AMST•9'DAll • "C)nCttDAM - 9UIN05 A19'ES 

c•vc•&- MAltAC.\190 - HAttrA -WtL.LaMST•O - OAMl.ıHTAD 
eeo .. ,. ... .,.., - .....,. - .-o ••u~o 

l•lanbul Vali De B,,/edlge 
Rlgaaeltnden: 

1 

. 

.-,k ıklindetdne e1 attı. Hele, bu - AJ'eriu YOl'l\i•! .. 
;ırıWlyett:e tak ltilndelli önUD çok Diyt! bağırırken Wrdenıbıre t - Koyulhisar - Kdt t araıunda 71tpıhı~ak t.-ılunlnen (J.., lriloıtıt"t-

Cet-Tahpafada K@çi Hatun mahnlleelnın Meku,p sokaııtıod:ı Mııhıııut 

Nedim Kayran'ın uhd<-ı Uıı;arrufunda btıh&.naıı it No.lu e-Yin t.ııtanbul 45 nci 
tlk Mekteblatn tevıılı için lE tarihli menafii vmuawye açlu istimlhk k .. -
rarnaıneaine tevfikan muamelesi Utmaı ve rnukıtdw kıymete lilıbibinln rnkl 
itirazı ş.hlr Mecliai namına Daimi Enc:umft}Ce tetkik edilmiş \'fi b!dıwe
ten ıson.n kl,1Jnettn muvafık o1dujuna 22/1/942 UınhU ve ~17/235 No.tu 
mazbata ile karar v"rilmlf ve eve acele vaziytt f'dıbn(>&J z.anııi bulunını ş 
oln1akla keyfiyet mezkftr koı·arnameııh\ 13 ııu:ü m~ne ~f1k11n lht:.r 

IllDe yarardı. 'h:kat yağ p,ilre- Yöriiğiin lcılçtğı göröldii. Sicim- ~ tulde.kl etüd ve apliklll)'On işi ( 42690) lıra kefif tx-deli '111.l!rin-' .. n k ıpalı 
tinde bu. dtırwjta •k kündesi oğtu, Yöriik alta düfer diişmez urf uauhle cksiltm~e çıkanlnuı;tır. 
aJ.mü bir şeye yarMDRzdı. Çiin· mania ~pıp öne ôrlayıp dü-

1 
2 Elu•!ltm.! 3.4.942 tATıhındC"lel CU.a günü. saat IS ele Jllıfta \• ~

kü h.uwn, kündeden lreodi<Qui ~ne Yörilğiln au1J üstüne Jctı Şose w k~· reif!lıaı ekıııltme ' e mıtıtma kornlı:yonuncla ya ı ı-
kola)i lıkla lrurtarabiördi. düşmU...tAi. YöıriR <le deı hal kıl- takt.r. 

Sicimoğlu, sol el ile ~ kün- çıkla h•valanarak hM.nun iki a- 1 3 - llks.'hllte ta1Aaln4St ve buna betJı <\itw ewak Nafia YftAlet :o-

olunur. _ (a7M> __ 

1 
.de8İ alarak sag eliyle de ha;,;mı- yağı ar~oda• lrir ayak kı&c;ığt te ve Köpcilleı lWi!!Mğ.inde ~ idankı! Nafia möctörlnlllnde tôröJ~t lc-
nm enseeine basıp i13ini tH. el- t1u•unmı.'4hı. ~atlı-. 
den blt.innek İlltMi. F.akat Yö- Sicimoğlu Juk;lğl yiyiooe .ha- 4 - l!'lu;ıltmf7e ıırebitlnek k.'fn h"1ıelrtilıP.rln eksiHme tanhladen en ru: 
1ilk Ali, bu vuiyP.te döşer diilr valanıp haıt111un hRşııldıu1 &l!Jl- 1 iç ııln e el bir istida lıe Nafia Veki)eüne nıfiraC"Slrt <'derek hu albi · 8lr.r 
mez dôndU, humuun sağ ayağı· ralı:: dört elli öne dÜftmÜRtii. Yö- ı>t.&Htbi1ect'klerine dair f'hli~t wtlkua alması lAzımdır. 
mn İf" brahndan elini IMl tadı- riiğUn m&ıevrasa yerini bulma- . 5 - lstekfilerin Ticaret Odası Vfl!lkallile (3195) lirah._ mwnlüuıt te
;yerek kırdı, aol eliyle de 411.k kiln mıfb. Taıtb Sicim• ğluna yine mına41arını havi olarak J480 sqlb kaDUıtun tarifati dal· elinde hazırlıy:ı• 
deeiııi çözdü. Bu. hanıtet çok yatdnn etmişti. Kavi ve, tetik lak1~rı kapalı ~rflan ilrlnct Maddede yaull saattttı Mr IJflr:• evvıelbıe kndıır 
seri ve. ustalıkla olduğu M.-ln Yö. bir gttre.qçi olan Sid.moğtu, has-1 <onusyon N!lııhllne makbuz mukabllınde \"ermt'leJ"t mıılctnzl olup po ta 
rük h:uımının ayağı elinde ola· mı çaprazı söküp öne çlireJdenir 

1
0e sOOderlldlii takdide J>OMada oıauaJı: ıeçtlnne1er ı;e rrühihllüz zarHnr 

rak d<inüp Sic-imin lbcrine Nktı. çörekJenmes bir andı hwaı dUJ'lo kabul edilmez. • (1785) (3378) 

Çünkü bu, hareketle Sidmoğlu durabihnisti. Eğer böyle olma- -: 1 
dbrlemi§ti. yıp da ha.-nına çarpmıt; olsay-

)'.öriik Ali, kolayhkla hasmı- dı, mağlup ohnası y1bde dok-
nın Wıerine dönE>r dönmez der· an olurdu. • 
hal sa:-nayı vurdu. Sicimoğlu, Siıı:imojtu. it.nurun önüne 
sarmadan hııylanıyordu. Her düıler dÜfJIMll kedi gibi dört el· 
nedemıe bu, oyunu hiç 8E'vmi- 1i seker~ 'kaçtı. Ve, döneı-ek bir 
vordu. 81<'rayışta ayağa kalktı. Ha:re-
San~ wraa YöriiJr, hasmı Jtetler çok heyıeeanlı olmuştu. 

ba;; .ımıyıı kalmadan Sicimin Hele Yörtlğttn çapraz eıyınsı 
olduJ(U ~i aarma. ile beraber I t.am yerinde ve Ani• kılçık ahşa 
dikihp nyağ~ kalktığını ~- btnlerce aeyi1"ciyi heyecana dil
ce khlikeye düşmemek i~n de~ t şÜl'JDllll.1'9. S.ytreüer ~yw
h:ı..l haftmındaiı ayrıldı. Bu, SU· laııdı: 
retle il,i hru.ın1 tekrar ayağa - .Aferin YörUk! 
kal;emış oldu. - Yı"l& Yörük! .. 

Yfü'ih'Wn. k~yfı yerinde değil- 'Eğer seyirciler Yör\iğöft a.ad 
di. Bioaeııaleyh, nlra atmıyor- yapmak istediği manevraY) tm
du. Ne yapwu§lı da nara ata· miş olsaludı onu, ınefdana ko
cAıktı. Hasmı, sannuiyle 'ben- tuP öpeıierdi. Fakat omar yal
ber ayRğa llalk•yordu. Ba, lde- mı; Yörüğiin canmı •Jnırtardığı
ta re?.ıtletü. Fakat böyle C)etin na. kani idileı'. Baltacı ile Kel 
bir hawma ne yapaWlirdi ! Huaa da böyle dWflinmüıflerdi. 

Çalık, dokuz doğuruyorclu.. Onlar da: 
dd*' Sicim.in öyle sarma ile a- - Aferin Yöriiğe.. Uata ço-
ı ağa. kalkmaama bü.bütüıı içer- eU be!.. 
Jiyordıı. Cugıra: - Be.tıka pelalivu llulıtara-

- Usta! Bu heı if bela!.. maads.. 
- Yahuz bela değil, Çahk!.. Diye ........... Yöröğtia 

Kara bela! .. Görmüyoı· mu.un yaptıjuıı kimee yape•am•. Fa.. 
ıuuul kalkıyor?.. kat avalll Yörlk ne yyabiUr-

- Ne yapecak bizim oğlan? di? Baıtı beli.da idi. Böyle ol-
- Hele sabu'lı olahm ... Kork- matla bel llber YMk, ~ va-

kit ttmidini lrMllMllrl-ü. ~ h~ rna.!.. .,,.. ~ 
- Ben korkuyorum ... Oğlanı .ayleaiyoıdtl: 

bir taraf tan hatalıyacak.. - Ah! Deli olaıcağmı.. u.ta! 
- Zannetmem .. Yörük, bu Bu, oğlan Siclnıoğhmu ,enıerae 

tongaya dÜ§me'Jı... bir kurban .teseceğtm.. 

Biletçi ve Vatman Almacak 
l•lanbul Elektrllı, Tra11111ag oe Tilı•el 
işletmeleri Umum MütllJrlüğDnden: 

Waıwnlze bi~ w vatman alınacaktır. Kabul şartlan: 
1 - Tamllwııhha olup eskerJlkle ıılak.asl. bulunmıyacalr, 
t - Boyu 1,65 ten ~'1 ~e Yatı ır'ktan vukaı ı olmıylt<'ak, 

lılırtın Galatada klin Tramva~ Hareket Dr.ireaine mUrncaatları. ( i ? ) 

---
Ç'oram Doğamevl ll&f/ıelllmliğlnden ~ 

1 - CfJl'V• DotumeYinde yaptırılacak tlmlrata kapalı :z.nrt u· ıl ,.~ 
~n ekeıltmede ahcı ÇJ&ma<bğıııdan muaıheltili 18/3/IN2 tar:hln •>tl lt.ı
bllres\ 'bir ay içinde pazarlıkla yapmak üzere eksiıtme müd~ uuı.tı·mııtır. 

2 - Tilnirahn ketılf bed~li on yedı bin dokuz :fflı. ~1 üç Ura . tmJf 
Mlrutıur. llu9Gkkat temlnat bin ~ yitz kll':k altı 1inı elli iç kun• ur. 

3 - Bu ite atı ~•k ıunlwdır: 
A - PHın 
B - Metı-aj C.-ell 
C - K411if hul.ba oetnli 
D - lbiltraıe prtaıae.i, ~lllt lthai o.eı ŞarCılanMlll, Yape 

Stlmr'f Urmumf ŞartnHlllli, 

• - Humat ııartna ... , 
J' - lılaluıvele p~ 

Q - ltWht l'llllll eet.•. 
:WeklRılr bu ew*t Doıtm~ Ba(hktm1*acle .. lfl8 ~ w 

........... ! 
4 - ~ Çoıwn ~ ~. ı.t.klilerim tcm!rıatJa-

rile biı'Hlde ~ llh olunur. (173'1) 

Satılılı Lokomobil Ara•ıgor 

T. BANKASI 
K6çiik tasarruf 
huaplan 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEflDELERI 

1942 --
ı ... 2000 u..a.- llOL-
1 , ıa , _;...... • 
1 , '60 , =:il INO..- , 

3 , - • ıı=: ıooe.- • 
10 , - • -llOO.- , 
.. , - • -= ......... , 
90 • 18 , =2600.- , 

ı• > • • ==IOOO,- • 
200 , it • == JOOO,_ , - Deme böyle .. Baltacı nasıl - Çalık .• Sabırlı oU •. Gördtln 

dH..+U?. U!i" ya çaprazı ... 
Odua w llimttr • IDföelııanilt •üoetlıifJlt ~ mllıltulMI --..,. bnı YfJY'& salu bubar 80 B 100 buhar beygir larvw iıade bir .. ___________________ !. 

Lokomobll almak lsfiyonan. fWnıü ..UyeWeıla ...-ld .uer ========::=..;============ -YörUğU Baltacı ile muka- - Ne çıkar, netice olmadlk-
yeae mi ediyorsun? taıı .IOD1'&7._ 

- Nasıl etmem.'I .• G&ilyor-
..,, mıtiıwWan llia ohuwr. iP•• A. C ...... edclln .. raçottu Neplyaıt MDt10r9: M ... _, Kal'll)lel 
A.Dlt1iE : Kaetaınon~e Un :rtA>riJi8(jJ llhtW-~ 1[ ç~. 9Wlclllt ye~ (H. •kir Gllner'-,,. A. cı.w.,.ddl11 ....... lu raett11e .. 
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Beyolfu 06rd0nc0 
Noterliiinden: 

For"dllelor~...-..ı.ı 
cerııoraw ŞlrkeUnln '9ft81 _...... 
si Percivfll Lea Dewhum Baron Pw
ry of Stedt Harvard lantfmdıan veri
len ve Londra Notf'rl~indt'ft .Jolıe 

\'ena ile T. C. JIConıJ0108lııt;.1 \e ta
tanbul Umuru Hukukiye MOdüdfl· 
tiint e ta!dik ohınan ve Be)'Qttu dör• 
cfüııı·u ~o(erlıjim·~ 5/?/942 1aı ib v. 
HJ14/338 sayılı miJtcn."<'nl 13 Teşri· 

nievvel 1941 tarıhlı -.;e'k61,.tııArMıyc 

mü lt'nlden hım~ olduflılM ~Ah.yeta 
binaen: 

1 - A-. tHUH Bay Gad Frankq'ya 
davalar için; Beyoğlu 4 ıncü .N~

ligindm tac;dık)l 26e8/331 sayalı w 
4 Mart 1942 Uıı ihli 

2 - Bay Abdullah 'l'o'kaç>a s\İll\· 

mk leleri ıçln, Beyoilu 4 llnrlt N.
k>rlitlrıde.n ta:!dikll 2M4/3M :t111•h 
ve 4 Mart 11142 nuihH 

3 - B<ı;ır Fuat Orhon'a gOnırOk it
leri lçlrı, Beyoclu 4 üncü Noterl!ttn
den talr\ikli 2864/331 .sayılı ve 4 
Maıt 1942 tarihli 

4 - Bay Nt."C'ati Erknıen'e guuır""' 
bcyanııamelcrıııiıı imU\Sı için ~y
otıu 4 üncu Noterlllinden ı:ll!dıkli 

28&1/337 sayılı ve 4 Mart 1942 ta
rihli, yeoı v.-ı..A1<'tnan1ele;: v~ldi· 

tlndcıı, l•V\t!ke ıı rke~in llın•k1örö 

Bay AUBRF.Y, J,. Moloo! tnrhfın

lhın, 

1 - ı-·u"1. Orhon lehine \erilen w 
Beyoğlu 4 ııncıı Noterligınden uıa

dıklı 12l23/131J9 sayılı ve 6 Tf'pini
l!\ t'I J 938 Uırihli vt'kilc·tnanıe 

2 - Gad Frank.o ldıine \ .. r leit 
H! Beyoglu 4 üncü Not<:rll inde\t 
tnsdıkll 4894/5'9 sayılı \t!' 6 Nı.11 
J 9:i9 vekaletnı.me 

3 .'ıb<lullntı Tokııc l<>hın;- 'cri-
lf'.n ve Beyoıclu • uncü Noı.rl ğindeıı 
ku;dikJı 1718/188 s:ıyılı ve 10/2/941 
tar hlı v~kfıletnııme, 

4 Arthm w·m nı Woo e lf'hi· 
ne vıotllen \e ~o.tlı 4 n<:\J Not ı
liğmdf'n ta~ıldi 6~1i/88CI :ı_ılı H 

9 lfa .. ınm ı~ ı t 4 ıııli Hk;c h:tııarıe 

ıle lınhşed len hıhiyetler rf" ' .. ip
tal CrlilıHıiııl f' clört M.•rt J~ t<ı· 
rihiı den c "el h• r k Rlt! ı .usa Ol· 
un \eril ~ olan 'ckiı.tnaınelerla 

tıijki\mrlen sakit olduklarım ve bina
c nnlcyh, rnskür vrkııletııameleN 

mustenidett ~pı)acak \lmUr Ve m\&a• 
ın•llttın mtıkber olmı73C'flj..-ıı illo 
t'derlm. 

FORD MOTOR .COMPANY 
XXPORTS tNC. 

Baı KAt1p 

E. AAMITAGl 
Bu bııı dokuz yü7. kırk ı 1 s.-ılHI 

MArt :ıyının 18 oci 8\İDU tarlhllc C\Ja• 
bu ıllın u~P.rine m~vzu imz.a şlhuı ve 
hLh ıyetı D.ılrece marufum Ford :Mo
tor Company Export.s tnc. }\aıskfıtıbl. 
E. Armitageün ôldujumı tai(lıll 

~erim. 
Beyotlu Dlrdlhıcu Not.rl 

MITHAT CEMAL KUNTA\t 

1 
... lktat Aa. .............. : 

F.meklı Tabip Biaba1t U*I 
(329-75) pek kl6a bir~ IJU'" 
be1e müracaat ~ Wı:ct:rdıf 
lON •7Jlı kanun madıiei ,......., .. 
nıı &6re muamele ,..._... 1'611 O" 

lunw. 

* Tabhn A.. fubeel 8 ..... nttlt11ıtaııl 
Yedek 8. Sınıf Muamel-e Jllem~ 

Muıt&afa otlu Nizamettin, Yeckk ~
yade Tetmen Mwıtafa ~ ÖOt/1# 
LCitnnin IU~ müracaaUeri, 

ZAYİ 

Saınatyn Nö1us Memurlugun&ıl' 

aloıış oldulwn hüviyet ciizdaruna' 
7.ayi ettim. Y enfsinl alacalırnd9" 
htikmtl kalmacbtıru Din ederhn 

8eyuıt y.,.~, Cad4eel 111 
.,,.,,..,..u Perükar verv ... 1<•• 
ralMıt .. •klrllfO. 

.... ..,;;:; 

SAYt 
Yeolbpı iekelelinde kayıtlı oltl!P 

1'111 numaralı pllkamı ~ etUOS· 
Y-..nl alacaPndaR eU:lslnin 118" 
mü yoldur. 

Arabaet MG.i çoe-1' 
--~~~~~~~- ___, 

DOKTOR--
HAFIZ CEHAL 

Lokman Hekirr: 


