
Milli korunma davalarına 
bakacak mahkemelerin 
kurulması hakkında'<i 

karar çıktı 

Sene 24 - No. 8391 - Fiatt he!' yerde 5 kµruş 

Yarınki dünya 
düzeni hakkında 
bazı düşünceler 

Sonsuz gibi görünen dünya 
sa V8§Ul.ln ne kadar süreceği belli 
değil. Fakat kasırga dindi~ za .. 
man yeryüzünde büyük deği.ş:lk
Ukler göreceğimizden kim.senin 
şüphesi yoktur. 

Her büyük fırtınanın geride 
bıraktığı çöküntü ve yıkıntılar 

Japonlar 
Cavada 

ilerliyorlar 
Karaya hafif 

tanklar çıkardılar 

Londrada durum 
vahim sayılıyor 

bu sefer daha geniş alanda ola- Londra 2 (A.A.) _ lnııilU rad
caktır. İnsanlık, şimdiye kadar yoaıu bildiriyorr Felemenk Hindil
hlç denemediği acılara ve yoksu- tanmdan bu ubah ııe'-1 son hahw· 
lara katlanacak bugün denizler- lere göre, Batavianm 100 ldlomet:r• 
de karalarda 

0

havalardaki bin k.adar doğuwncla ~lin .S.Ubang _ıeh-
, .. .. . ' rı Japon kuvvetlen tarafından ıp 

tnrlu olüm makinelerine harca- edilmiftir. Japonlann karaya çık· 
nan milyarları akla gelmedik ko- tıklan bütiln nok.talar civannda 
yu buhranlar altında kıvranarak ıiddetli savaşlar d.evam etmektedir. 
yıllar boyunca ödeyip yerine ge- Japon kuvvetleri karaya zırhlı h.aflf 
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Ziraat seferberliğine 
dair yeni kararlar 

Şehir ve köylerde ücretli iş mükel
lefiyetinin tatbiki de bu aradadır 

Aııbra J (Telefonla) - HükOmet. ziraat aeferber)iiinde yen{ n 
çok mühim lılarular almak ilzerıedir. Buradaki umum! kanaate göre, zi· 
n.M aefeıberUiinde köyli17e ve tebir\iye bir çok ıvezifoler nrilecektir. 

HtlkG:medll alacalı rıni kararlar meyanında Devlet çiftliklerinde 
çalıpnakta olanlarla bUk&net eliyle eilrdürUlecak diier boı arazide 
çalııacaklara Milli Korunma kanununa iat:bıaden ücretli if müıkell~ 
uauliiıitfln tatbik ediJeceii ai>J 1ehirlerinı.izde İflıla kalmıı nya hiç bir eu· 
retle it ed:inem-'t olanlarm da bu mükell-'iyeıt hududu içine almank 
ziraat mıntakalanmıza emedilmee iıtıimal d.bilinde gllrülmektedir. 

Y a.ı:lık eldm n bJcJm devre.inde mil.bet netice alındıft takdirde 
bu uaulOn 'kıtlık elclme de tepnil edileceği l>ildirilmektedlr. 

Yeni mahkemeler 

BU SABAHKİ 

Gj. Wavel 
karargahını 

Hindistan'a 
naklediyor 

Bundan sonra vazifesine 
oradan devam 

edecek 

TELGBAFLA.B 

Cava'da 
askeri 

tesisler 
tahrip ediliyor 

Batavya'da liman 
teıisabnm tahrip 

edilmesine başlandi 

Lon4ra 3 (A.A.) - (B,B,0.) Lon- Vicby 3 {A. A.) - o. F. lı 
dra'da jyt malOmat alan mabmlan. C.va ada•ında Japon tazyiki ut· 
gelen haber~re B6re GL WaYoell yeni- maktadu Japonlar _ı__ • • 
d :mn.d.l.stan ltumandıu:ıJ.ılıllil. ta.ytn • a~ın ıçm• 
~ Gen 

1 
C adasından doğru 60 kilometre kadar girmi,ler-

Hlndistan~a gide: 0!:. vazife g0- dir. Adadalci askeri makamlar düt
receilr.tlr. Bunun sebebi Birmanya'nın manın itine yarayacak tesislerin tab
el~ gitmesi ve Felemenk H1n.d.lırtA- rip edilme.ini emretmiştir. 

. arabalar çıkannağa muvaffak ol-
tmneye çalışacaktır. Bunlar her 1 d A--' .ı_ ot _,L .. ~ muı ar ır. rv•u zamano.a m o.u.• 
surekli sav~ın meydan verdiği Jetli birliklerden de istifade etmek· 

nında birçok adaların 4pm.lar ta- Soa haberlere göre. Bntavya'ya 
• ,. _ rafından 1'gal edUm4tJr. Şlımdl bu kartı tehlike bat göstermiştir. Bunun 

Mıllı korunma suçlarına bakacak mahkemeler mınta.k&da müttertklerln ellDdıe yal- üzerine ıehirdeki bütün askeri tesis· 
§İmdilik İıtanbul İzmir Ankara ve Zonguldakta n~ Oa.va adası ve Fll1pin1erde tü.çilk lerin ve liman tesisatının tahribi cm· 
ku 1 k h~ I....! ' • dd, • ... " • • • btt parça bulunuyor. redilmiıtir. Bunlar ve civardaki pet• 

otagan şeylerdir. lş bununla bit- tedirler. Bir motosikletli kol hemen 

ru aca , 11.ıum, mÜ eıumumı Ve katiplerıne General Wawell'ln Ca.va"dıuı Hln- rol tasfiyehaneai tahrip edlmiıtir. 
aaH maaılarindan başka maktu tazminat verilecek d.lBtaıı'a gibneslDfn Ja.poolam ka.ı'fl Japonlar 3 İngiliz gemisi 

mlyecektir. tamamen imha edilmiftir. 

Yerl~miş ve değişmez sanılan ., Mütbeflk. haıva kuvvetleri~n ya.p-

birç k l 
. tıgı hareketler eanaaında dü~ 

o sosya ve ekonomik du- yeniden 7 deniz taııb Cava açığın· 
ııırolar yaşamaz hAle gelecek, da batm1.1tır. Sumatra merkezinde 
geçmiş ve bir daha geri gelmez ve Timorda muharebe devam edi· Y. Anbrfn~ l (odRad_r> ~~~e~~)K arm tif&.f ecc:a ycıu ı;ıu oor-
blr zamanın malı olarak tarihe yor. dWıaqon karan ile Adliye VeUloti· 
karışacaktır. Bu kıyametten son- Tolqo 2 {AA.) - İmpara.torluk ne. lilzum aördllftl !Yerlerde Millt 
ra devletler, mllletler ve kişiler umumt karargahının tıd>liii r Korunma C:Lın.lan O. mctCUI olmak 
tçin yeni bir görüş, duyuş, yaşa· Japo.n kuvvetleri hareket .sah.au- üzere 8 mahkeme ~ak ~~ ~ın-

~ - . nı genııletmeğe devam edıyorlar. da bunların yerlennı değiftirmok 

muka~ete nfua.,.et verlldllt ve Hol- batırmıtlar 
landa'ya yardım yapılınıya.catı mAna..- T_._· 3 (AA) J • tir. Kurulacak .Yeni mahkemeler, ~o . . - apon gerru-

Milli Korunma davalarını neticelen- sına. gelmedilti llAve edil11oı'. leri K sınıfından bir İngiliz kruvazö

dirmekte Ye ıuçlulannı cezalandır
makta ailrat temln edecelclerdir. 

Y eıni malJı.:emeler fimdilik let.aıı• 
bul, Ankara. lzmır n Zonguldak: 
gibi Millt Korunma auçlannlll çolı 
olduiu yerlerde kurulacaktu. Diier 
yerlerdeki mallkem6lor de Milli Ko
runma daYalanna l>akmaia devam 
edeceklerdir. 

Amerika'ya 
hava akanı 

rilo 2 İngiliz muhribine yeuıerek. 
bunları Rembaıng'ın cenubunda h.. 
bnnıılardır. 

Doğu cephesinde YL7 tarzı dogacaktır. Çünkü dev- Şimdiye kadar Japon kayıpları ba· aalihiyeti verilmektedir. Bu mahko
letler arasını bozan ve bu yıkım- tan bir deniz taııtına inhisar etmek· melerde çalıtaeak lılkhn. müddeiu· 
lara yol açan gerçek sebeplerin tedir. Diğer 3 gemi karaya vurmak mum! ve kltiplere ult maqlanndan 
üstünkörü politika oyunlanndan mechuriyetind-e kalrnıflır. lnıeanca ba,b.. 8qvffklleam tuvibl ile, ay· 
2iyade, mlllet ve ·devlet yapılan- telefat yoktur. Çünkil gemiler aske- lık maktu tumlnaıt da verüebilecek-
nın derinliğinde gizli olduğunu rin lcaraya çıkarılmuından sonra ------------------------

t k h k C ek b · ~ .. kaybedilmi,tir. Parı·ste Atatu··rk'u··n 

Amerika genel kurmay 
baıkanı bunun mümkün 

olduğunu söylüyor 

Berlin, son Rus tebliğ
lerinin propaganda 
olduğunu bildiriyor 

a.r ı er es sez c ve una uıa- . 
nacaktır. Japonlara göre 

Her halde, geçmiŞ blr daha geri T~o. 2 .. C~:~·) -. ~ap~n de~ bir suikasd anıt kabri 
dönmiyecektir. Geleceğin şeklini mahfıller~ aozcusu d~tir ki: cr;>~t-

Berlin· 3 (A.A.) - Burada, za-
Londra 3 (A. A.) - B. B. C.ı ferler bildiren aon Rm tobliğlerinm 

:32 milyar 763 miJyon dolarlitt uk .. propaganda olduğu bildiriliyor. 
rt tahllİaa.t llyihuana parllmento U• Sovyetler •trateji:k mahiyette hiçhir 
bul et:nUıtir. Ayan la}'iılıqı tedkik muvaffaluyet kazanarnamıılardır. 
ederken Amerikan G~elku~ Son ıiddetli hücumlan, yağmur ve 
batkM'lı general Marshal dan gelen çamur mev.imi başlamazdan ve 
bir mektup okunmuıtur. Mektupta lı:att duraklamadan evvel &on taar• 

man denız kuvvetlerı C.va denıan• 
Nöbetçi bir Alman 

neferi öldürüldü 
kestirmek imkansız olmakla be· deki muharebe esnasında topyeldln 
raber, hem başıboş demokrasiler- S kruvazör vo bir torpido muhribi 
le liberal sistemlerin. hem de diz· kaybetmiılerdir. Bundan batka -4 
ginsiz diktatörlüklerin yasını tu- kruvazör ağır hasara uğramııtır. 
tacağımıza hükmetmek yersiz ol· Cava denizinde.ki düıman deniz Paria 2 (A.A.) - Alman i1ııal 
m san n D"' riıill tı . kuvvetleri, bilkuvve imha edilmi,ıir. makamlan bildiriyor: 1 Mart aabahı 

az ~. 1 z. un ya, . e erın Düıman deniz ticaret filosu, Bata- saat 9 da yirmi yqlannda dört p-
benligınden çıkma, sevılen ve sa- via ve Surabaya açığında dolaşan hı• Pariste Tancer aolt.ağında bir 
yılan kuvvetli devlet rejimine Japon donM\masının tehdidi altın· mektepte bulunan Alman askeri 
doğru gidecektir. Öyle görünü- dadır.» mevkiine taarruz etmiıtir. Bunlardan 
yor. Sözcü, şunları ilave etmiıtir: c Dü,. biri bir tabanca kurıunu ile Alman 

. . . . man gemilerinin yapacağı ber hangi nöıbetç!iyi öldürmU,tür. Bir diğeri, 
Fakat, tarıhın hiç ş~maz gıdı- bir kaçma teıebbüsü, hir intihar de- patla.dlğı takdirde, iqe kartları tev

şl, asıl politikada, milletlerarası mek olacaktır. Halbuki eğer bu ge.- zi medtezi önünde bekliyen Fransız 
düzende göze çarpacaktır. Bu sa- miler teslim olurlarsa tayfalan Ja· halkı arasında h:ir çok inaanları öl· 
va.şın sonu, emperiyalist emelle- pon resmi makamlan tarafından in· ~ürebil~cı:Jc kadar kuvvetli infilak 
rin de bittiğini gösterecektir Bu eant muamele göre<:ekJ.erine emin maddeaın.ı muhtevi bir bombayı 

.. .. .. .. . . '.. . olabilirler.> Al~an karakolu önüne bırakmıştır. 
günku dovuşe, mılletlerın hurrı- Surkast fmlleri kaçmıılardır 
yeti ve istiklali için girişildiği r Saygon 2 (A.~} - Feleme~~ · 

ik' taraf d .
1 

. .. 'T' adyosunun verdıgı son habere go- B • 
- ·ı ca a - len suru u- re Japonlar Bata~ianın doğusunda ırmanyada 
yor. Doğrudur. ilk önce sömürge· Kraving'in büyük bir luamını ele 
cilik ortadan kalkacaktır. Bugün, geçirmişlerdir. 
şuraya buraya el koyanlar, orası- Delhi radyoauna göre Londrada 
ru burasını aldıklannı yahut el- durum vahim rıa)'llıyor. AU:eri mah-

' 'fillerd J ·ı · h -'- b" · d den kaçırmıyacaklanru sananlar e . apon 1 en ar~e m ur· 
.. . . durmak ıçin tedbir alındığı söylem-

aldandıklarıru goreceklcr, gırdık- yor. Bununla beraber vaziyet fazla 
leri yerlerden çıkıp gideceklerdir. iyi görülmüyor ve başlıca hedefin 

Pirinç tarlalarında 
şiddetli muharebeler 

oluyor 

Dünya barışı ancak beyaz sarı Japon taarruz kudretini zaafa uğrat- Londra 2 {A.A.) - Sittang mu· 
kırmızı, kara, bütün ırkları~ mak olduğu belirtiliyor. harebe bölgeeinde bulunan Reuter 

=============== ajansının husust muhabiri bildiriyorı 
ve milletlerin hürriyeti temeli .. :1. k .k a ~ I e ... Şlındi Birmanya pirinç tarlalarında 
üzerine kurulabilecektir. Zira, en ıiddetll muhard>elerden biri ce· 
bu oluncaya kadar boğuşma SÜ· J reyaın etmektedir. Rangonun anali· 
recek, dünyayı ele geçirmeye, ya- mla hususi olamaz, manının ve Birmanya yolunun a'8· 
hut elleri altında tutmaya çalı- millidir il keann.ini ele geçirmek iç.in çarpı· 
şan kuvvetli devletler, sonunda ıılınaktadır. Bu yol çoktanberi Çinin 

O kadar bitkin ve dayanıksız hft.le "-"---- .. ı d hayati elıemmiyeti haiz muvasala 
&llllln:a .urea s11ıam•.ar an, uzmı l d 0 , __ _ı__ J la p 

d ki ıkı lt d b ·--.ı d" .. .. ı. d yo u ur. oır -y, apon nn e-
üşeceklerdir s a ın a u- OWUIJY• uıunup tafuuna • an ve . ali de B' 1 lt.es-
.. ülk 1 l'Uete aütmılarmda sütun sütun e- gu ııın n umanya yo unu 

gun sesini çıkaramıyan e er, u.. , __ .ı .. .. çt meğe muTakkaten muvaffak olduk· 
hi h ':-: ...,me....-uen •onra hemen butiiıı a- l J 

ç yardım.sız ve zorsuz uıu· tanbul gazeteleri abanct tabulara larını. fakat aosıra ngilizlerin bu •· 
yetlerine kavuşacaklardır. ait hu isimleri aalr imlalarile yam- ponlan im.hn ettltlerini bana söyledi. 

Sav~tan sonra dünyanın çeh- yor. A. A. da böyle yapıyor. Zira Sayl'OD 2 (AA.) - Birmanya 
resi değişecektir bu muhakkak:. haf~ ~ olmadıiuu tecrübeler bi- cephcainde yalnız: Sittanw·ın iki kı· 

• ze oğrett:i. Ve nihayetz Araıuluaal . ı· · J 
Fakat, sulh, ne bir, iki devletin mahiyette olan Latin harflerini kul- y:eında lce~ıf kolu faa ıyeli o muftur. 
egemenliği ile olacak, ne de blr· lanan bütün milletler ayni yolu tut- Amerika radyosuna göre Japonlar 
kaç büyük devletin birleşmesi ve mut. Bizim b~ka türlil hareket et- Rangonun cenubuna aaker çıkarınıt
anla.şmasile. Yannın sürekli dün- memiz sürüden aynlmak olurdu. lardır. Rangonun pek yakında dü~ 
ya barışı büyük küçük bütün Bazı gazeteler bu kaideye riayet mesi bekleniyor. 

· 
1 

tl .' 
1 

b" . . etmiyerek ecnebi has isimleri bizim B ç· . 
mıl c erın u~ ~ma ve ırbı~mı «ı• li. cıç• li harflf!!'e çevirmeğe kal- e§ m tümenı 
sayma temelı uzerine kurulabıle· kıym-lar T ,_ 2 (AA) A -L! • • o .. ,. o . • - sı.ını gaze· 
cektır. Asıl gerçek olan budur. Ferdledn ve gazetelerin hususi im- · · s· d ld .., h ı._ l tesının ınnanya an a ıgı n:oer e-
Buna zıt bir durum tasarlamal~ las1 olamaz. .. b ç· .. . 
1 ln ta ihln t 

· akt ~ · t "' illAd• re gore, en az Cf ın tumenı Man· ç r ersıne ıgına man- mili, m ı ır. . . 
k l ıı. dı · H • im1 ı _ .. U A iki d" !-- dalayda ve Çın • Bırmanya hudu-ma uzun r . aa u er ıınon ns ope lluııııc: 

ne tekilde yuılacakıa. bütün mat• dunda toplnnmı~tır. Japonlar Çin 
Necıneddin Sadak buata 0 tekilde yazılmahdar. kuvvetleri ile temaaı kurmamıştır. 

-·-
Dün öğleye kadar 29 

proje tealim edildi 

Ankara ı (Telefon.la) - El>ed1 Şef ıu .. aa.tır!ar vardır: cAmerika üzıcrine ruz mahiyetindedir. Yakın bir iwk
Atatürkiln anıt kabrbıe alt proJele- munfend h~va akınları yapılmuı bal Sovyet cephesinde hakiki ıartla• 
rln kabul mtiddetı bugün bltmlftlr. o:'uhtemeldır. B~dan mabat Ame- rm ne olduğunu gösterecektir. 
Yalnız ecnebi memlebtlef:'den. gelt- rıkan ku~tlermm Amerikadan dı· Bir avuç İngiliz para§Ütçüsünün 
cek projeler l~ln kısa blr mtıddet da· ~ny~ çıka~h~.uına mani o~maktır. gece Şimali Fransaya yaptığı akın 
ha. beklenecetttr. Şımdi harhı duflllanın araziline nak· etrafında İngiliz ~azeteleri fazla et-

letmek ve aaked kuvvetimizle harp · t b l l B k nb. Ha.kem heyeU bugün gehrimlze l . . da 
1 

rJya ta u unuyor ar. u a ın ır 
gelen Alman mhnarl profe8llr Pot ma ze;:em.ızı ana ;--~? ltı tut- kıe,if mahiyetini geçmemektedir. T~ 
Bonat'tan ba4!ta. ta.ıı.ınmı.o Macar marna zamanı ~ mııtir.> ıebbüsün cüreti kabul edilmekle be· 
mbııarlanndan Vaytnger vt t.veıo Amerikan donanma11 kumandanı raber bunun gibi iğne darbelerinin 
mimarlarından Kent Baem'den maa- ileride yapılacak taarruzlar için atra· barbin neticesi üzerinde tCS':r yapmı• 
da Nafta ve Maarl! VeltA.tetlerlnden tejilt noktaların lruvvetlenclirileceği· yacağı aıilt&.rdır. Atlantik ve Pasifik 
ÜÇ azadan mflreılc:keptlr. ni ve dü:ımanın nerede kaıbU.e ora· harbi öyle bir duruma girmiftir ld 
He~t rlyasetıni çıclk muhtemel o- da hırpalanacağını söylemiftir. bgiltete bunu nasıl ıhalledeceğini bi-

larak Ba.ıvekil ~r Reflt Bayda- Harp iatihsalatı Nazın Nelaon lememektedir. Uzak Şarkta Anglo 
mm veya kendllet1n111 inha ed~ İ1Çileri. t ... ;hin en büyük g41()'td:i d0: Sakson nüfuzu ortadan kalkmakta
blr zatın ı.aı etıeceli ıunulrnakta- diği uz...mi istihsale davet etmiş, B. dır. İlkbahar. güneşinin ışığı altında 
dır. Roosevelt'in istediği 60 bbı tayyare, doğu cepbesındeki karlarla beraber 

Bugün ~eıyt Jta,da.r teSllm. ed.Uen 45 bin tank. 20 bin uçakaavar topu. A~~~o ~.~son k_udretinin de inhilal 
projelerin miktarı 29 tanedir. Ha.kıem 8 milyon ton hacminde tic.aret gemi· ettigı gorulecekbr. 
heyeti blltfln projeler teslJm ed111r sinden fazla inıaa.tta bulunulmasıpı Sovyet tebliği 
edilmez faaliyete geçecelrttr. isterni~tir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•UHHHHSHllt Londra 3 (Radyo 7, l ~) - Gece 
yarısı Moe.kovada nqredılen Sovyet 

- Suçu büyük mUymUı> ... 
- Evet, •eri b~ muvalfab)<et k.azanmıfl ••• . 

tebliği: Dün her tarafta taarruzt ha· 
rekata devam edilrni1. birçok mes
kUın yerler geri ahnmııtır. Pazar gil• 
nü hava muharebelerinde 1 O, hava 
meydanlarında 6 7 Alman tayyare.! 
düıürülmürtür. Ruslann kayrbı 8 
tayyaredir. Ayni gün ~arfında 1 1 
tank, 31 top, birçok teçhizat !Y& im
ha e-dil~. yahut hasara uğrahlmıı
tu. 

Yunaniatan'da açlık 
Londra 3 (A.A.) - Yunan hU· 

~etinin teMiğino göre, Yun.ani.
t.vıda açlıktan günde 900 kiıi lSlü
yor. Atina ıvo Pirede gilnde sokak• 
larda 330 ölü toplanıyor. Bunlar t.a· 
buta bile l:onmadan çukura gömilltl• 
yor. 194 1 ilkteırininden sonUnuna 
kada.r 40 bin kiıi ölmüttiir ld nor
mal ilümiln 8 mislidir. Pa.tr-. Go
loa, Selanik, Şıra· dan feci haherl• 
geli7or. Şıra llalkı Atinaya çektii( 
telgrafta: cBi:ııe ya buğday, yahut 
tabut gönderin> demiftir. 

Amerika sularında 
bir Amerikan petrol 

gemisi bahrıldı 
Vadıy ' (A.A.) - Nevyorlc•taıt 

bı1dirildiğine görıe, Amerikan euı~ 
rında 3 denizaltı bir Amerikan peıt• 
rol gemisini yakalarnıı vo bat.~·tirt - .... __ 
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HARP DURUMU 

S Mart 1942 

Haberler ) 
Rus -Japon 

münasebetleri 
Tua ajamİ New-York 
T• ,. baL--1 • • 
• :anee - u.rıermı 

Bulgaristanın 

Uçlü pakta 
girişi 1Eü1re 1 (AA) - Orta e-m İnil

~ ~: 11'4*!1ntn dol1......,,... 
Mllede ~ bir 41pnan mm 16-
111mtı.t we topçaJanmmn atıeıP De 
plıık11ıWm.lftlr. Bzılb. Itır h.t.dlae .....,,,... 

Alman tebliği 

Yollar ri lörlar bir 
~ labakasile 

&tiildü 

Cava uzun müddet 
mukavemet edemiyecek ~- Kral Boria ile B. Bitler 

ve İtalyan krah araamda 
r b .. ı CAA.) - .... aıama. samimi telgraflqmalar 

Japonlar bu sulardaki bütün !'.C:..!~ =..., ':::.ı:::ı": oldu 
Berlin 2 (.A.A.) - Alman on:lulan llGllkoft J (A.A.) - Cenup cephe- •ı • 1· J ğ d t tt•J men J8]a.nlamaktadır: 

119fknmandenhlmm tebllll: Kırım- lblde '1'111aoCS*''nmı llllbrlelt,.., tn- gemı en tes ım o ma a a ve e l er 1 - Bo.,et hMı;Aı MU, 8ot;etier Bir- ....... 2 (A.A.) - BulgariAama 
da, Donets c;eptftlNSe Te Dmen rf>- d w 85 lnd Alman plJade ~- uttnıııekl J'apon t.ebaasm. atı malla- 1"çıtı pakta ıltlhalcnın )'Jldönümil 
JDnün cenup dolıamıda fiddetll mu- lednl lltddet.le ~r. Bu lJsak doiudaı 1 lardır. Son haberlıere göre Ja- n mllı ıteıe etımlfUı'. minuıebetlle Bulgar Kralı Boris Be 
~ deıraa ..,....tedlr. HM& tlbwılerdea ı.trJ. JKmda bir baıtkS ponlar bu wlardaki bütün ıemi· 2 - 8ov)'et lı:ıtaı&n. Kotak lltırat.etık ~ arumda Mmbnt telgraflu 
bnetlerile lılbitill1 JllP1lanık Kere; teıdıbden &cital, cepbe .. rtıılndtn sel- Ca'ft adwna çıkan Japon 1eri teslim olmala clnet etmif · menlleıine dotru &ıeml1 hM*etlel' teati ohınmuştur. Bulgar Kralının B. 
JU1D1adıuımda 1fJDldıen b~ düt- Ddfttr. Bu ateı\ien bqJca abna1ı kanetlerile Müttefikler aruın· lerdir. '91J'"9Madlı1ar. mtıere çektıtı telgraf §Udur: 
man hilcmn arabal&n tahrtp edil- haber buzlanD pü1mete WadJlı ye da mahare~ devam ediyor. Felemenk Hmdilbmınm Cliler 1 - &M•lla .-.a. ~ayıran cBDlgaıüıtanm Oçlil pnıa Dthüa· 
mlft;lr. Kerç ...,.,.,, oeD11P &Pm· aa IClıDltNI ld 1*lmtar Jllldılı J la 1dn ...:.ı.ıet11 bir adalannda, l:Ji)h... !amatra, "l"aılıaır botamna mayn cft:llıııntp.ür. mn 71kM!niimünden istUade eder* 
M bir ban torplllle df ... 1.Dın 800e Ye lk baaUlı llabetidlr. !"Mat mlıa- apon r o ça ,.-.. 4 _ Sovyet JIMAııoeU, .ı.pon Mtezt .atı devletlerlle büyüt Te cesur Al· 
tıonıuk bir deniz ı.stı batU'IJm,lftır. har beniiz tmttı.r. ~ aenm ba auak.aYenıetı. lı:ar9llqmltlardır. Bomeoda çarplJlllalar dnam 1 mazı mlllethıln refahı iı!;hı en am1mt 
--~c1ıe •--- __...._ flıbrika- mftltmlnde llmılanıı .x-ıı.ımıes1n1 .... _ Fakat IMıu _.....__ ne.ıa..orlar. ...U..or. J-Jar tftı adalann bit •: ltuln ~ 1 Aılul ~ 
"""""""- _,,,_,,. - ,,._,. .- ..._.....,n •uT wuıT -.--~ ille......... .... .,.., llıa ~ temennnertm1 bUdlrmeltle bahUJ&-

IUla kaJ1l gece J&Pl]an bava höcum• deUl donlar tatip eder. Bununla be- Şimdiye UdaT, ~ •il· en enel itralini taınamlaınaia llDltle blf bir flCIMlll Mlled ...... rmı. Şu anda her Bulgar •vk T9 
lan esnasında atölyelere ve bava raber fhndlllk IJtepler ~ ft el-. içeriye dolnı '5 kilometre ~lflYOl'lar. Fakat iki ada da Din C9Pbe1t sl,...e&........., beDn- idarenlz altmda milli emellerimlzln 
alanlan te.islerlııe a.m ~ ol- cmk bir bale ıeıeıı JODar tıtaJann Pmılflerclir. c. .. ince amn bir çok hiyük old~ ba llln meJctecllr. ~estnı mtı:mkfin kı1mıf olan 
muştur. Diilman dıota eıephellnde Ylı-l:t&ıilhıll sfl!:~. MI&- adadır. En cenif yerinde l>ir ... dma bir mGddet 16receli anla- muzaffer Alman onhılanna .kaqı 
il ıut>atıan 1 mut tarihine bdar ımdlb lt1ıılrar her tldl ..-rtıAr dıııld· hilden ötllkl n,. 19S kilometre- 11lmalı:tachr. H • d • t lıilbe- mhıne"8ri* duyuyor. Bu 
JIN hücum &ı'abMa ~. !inde Deltem• ~r w lca· clir. Japonlann bu meaale,,i k.. Binnanyada Sittana • lraftıdi 1 n 1$ an ordular timdi milletlere daha mesut 

Afrika pmaı1nc1e iki tarafta Uflf 1ımda uMrter toplan blzat i11*W*- l>ir dln&nda Almalan mul.te- nehirleri arasında mubueW. ft daha ty1 blr ıstikt>al tıemJ:rı ede~ 
taaltyetl olm:ıJttur. Bava avqlalın· tıldlrter. lltr dban refahmm temeDerini aı-
da Alman tayyarelerl ı İngills ta.na- hnl ~ !ılr bslmde lld- ..Wir. olmaktadır. Japonlann lİutıln· B Chu hill be makla meşguld1ir.• 
Nal lndl.rm.lşlerdlr. .Qnca 1 diıpan detll •ntld cılmQftıır. Her Bd. tı1ar latl)izler Ca•a mUdafa .. na lerde Rangona kati •lclırmalan • re YannaJDee Hltler &f8tıdaki telgrafia cevap 
tayyareat de yercte tabrtp ~. • mlkdarda top 'ftllanm1', tanlt!lır- fazla bel Dailmmyorlar. lnsiliz l>ekleniyor. aini Mzırliyor wımlftlr: 

Av ta,,.rem1mllıln blma,.mde la han kanet.lert JUdıml)!e hlıre- ukerl mabh1le1' haradaki mü- Doia cephesi: cBulgari8taıım Uçlü pakta Utıııam-
hlunan Alman •Y&t tanareıert alır lııetler ya~. ~ tanare· dafaanın hedefi Japon taamız nm )'Jldönthnü müna.sebetUe 1zbar 
ppta bombalarla Valetta Hma.nını leli bllha- faallyet A&ltıet mlşlel'dlr. lı:udretini Zll'Ylnatmak olduiunu, Sovyetlerfn taarruzlan tiewam Londra 2 (A.A.) - Reuterin ettiğiniz iyi dileklerden dolayı ha§-
IM>ınbalaDUf(ardır. Bu mlnuebetıe yoba Japonların bir mailGbiyeti ediyor, Rmlar aon tıGnlerde ı,a. parllmento muhabirinden: B. Chur- metılnlze teşekkürlerlml bildiririm. 
denJzaltı demir yerlerinde, doklarda Manş'da tOp• beklenmediğini söylüyor. hassa cephenin cenup lı:ınnınch emil, hafta tatilini bathca meaai ar· Zafere ve onu takip edecek olan yeni 
"şehrin büyuJı: lqe ve mal2ıeme an- Son haberlere göre Japonlar hücum u.tUne hGcam yapıyorlar. kadatlarile, bükCimetin HmdMP.n cihan nizamına sarsılmaz guveniml 
trepolannda bombalar patladılı 16· ~-- ] Bunun '- -defı· Almanlan gen· -.. halimcla •• ı.=-. edecıNn .:..,.~.-.e aı·t beilrtmet ve Bulgar mllletlnln ve 
ril ştü d •• il adaya hafif tanklar çutamııı ar· ne ,,..- ........ - ... -..~ 
r~uz r~rl hücumbotları dün ırece ÇU ue OSU dır. Büyük deniz kuvvetlerinin kilmeğe mecbur etmektir. Al- beyannameaini hazırlamakla gf)ÇU· ~=~n== b~!=~ n: 

Jalnız olarak lılanf denbıtnde yol himayesi altında yeni bir Japon manlar merkez mmtakuında kı· mittir ... Bare&il. yakın hir tarih.te aambnl temennllerlmı bildirmekle 
alan bir yftk gendslne taarruza te· İki kiydaki ağır toplar vapur kafilesi Cava aulanna pn .iptidaaındanberi epeyce ıeri demec:ını Avam Kamarumda yapa• lıahtiyamn.• 
tebbtls etmişlerdir. DerbaJ mfidaha- gelmi,tir. Japon deniz eöz:cO.O çekı1ıniflerdir. Fakat cenupta caltbr. B. c:tıurdWJ'le. ~dqla~ı- İtalya kralile 
le eden Alman aıeıt hGcumbotlan 1dr a•- ettiler c. ı ..1_ L-Ju M,.... 1.. L- --L• 1..-•larım mu nm, meae)enın eJı---..-o l.uebile 
tn ... nı- h- bot ba .. -·- -S ,,. MI anna. vu nan uue- nenıen ~en eaJtl n-.. • bir L ...ı:.. • • ..ı:--:...--,,, L~L • llema 2 (A.A..) - Bulga.rlatanm 

l>UU. ucum unu -- file deniz kUYYetlerinln tamamen ufaza ediyorlar. fntl>.Larda Al- uç ..... ıçınae m;M Ull" neticeye Üçlü pakta glrlflnin yıldönümü mü-
Alman deniz maıbarebe kuvvetleri• imı.. edilmit aayılabileceiini ye manlann haradan Kafkuyaya nnnalan muhtemel deiildlr. Maa· nasebetlle KraJ Borls ile İmparator 

ne menaup uzun menzilli batar,valaM ı...tra J (AA.) - J'ranı1!la'nm lıfaıll bütüa ada cİYan Japon L-- ..- dolru aaldıraclllklan taylendi- mafih aon tekliflerin meMI~ hal ft XraJ Bmanuel iki memleket ara-
llant den1zlnde al tDgWs dlDil b· l8lılbıılı JtllllılıUrUmll ba1an8ll * .... p • • dddt bir -...ı...ba.a iwtna ed 
mesını tesirll sumıe top atett altına w ı.ıtf Alman toplan par.ar atmil mi1erinia kontrolu altmda bu- linden Rotlar Almanlan o.n.. ıçm ı.,._.. •· ımdati doıl!J&lutu belirten telgraflar 
almış ve n.nıeterı dalttmlfbı' ~ fa.allJ9&e P9IDlller Te fnclUııı ı-ılaimıclq buradan tüccar ıe· per nebrfne kadar serf atmak celi .... ı1ma1r.tac1ır. teatl etmıflerdir. 

Jl/28 pbat arumda sal .üdlDJs.. -.n memılDl tolJian da, bolum blı mlerimn de im yere gidemjye- &riyorlu. Fabt ha aa)'Teder AYaatralya ve Hindiatan Baf9etll 1l"Dof da MUB>llnlJe bir 
de ve şlmall AfrDı:ad& olmak ibıere lln.flndaa ._ tlınfna .... llCllDI- c:eiinl aöylem1ttir. Bu .Szden fimdiye kadar netice nrmemlf. ş..p..,. 2 (~.A.) - Male:l)'a :~·== = 
İnglllı haft lmneUerl n t&yyare lala'.~ laldllndılb mlDl&..... çlbn mana .-el•: Japonlar Ca- tir. Almanlar aon taamızlann da Japon 1cUYWt1erı Batltomutam tüm- ..._ __ .,.erl - twl ... ._.. ......... beu..a_ 
bybetmlflerdlr. AJn1 mlddet ar· ntn tlddet1I wıaıta!&n lfll)'O!'dg. l'a- Ya ad.-ndMS MGttefik k,gyyet• tamamen tardedildiiini bildiri- 1 T. uk• y._ • ..:. .. Sin .-uc.111U& .... Y• ~nuA .--
tında Alman han tunetıelt tncnt.e- 111a1a ......, .,._ eden ba bam· la genera omoy 1 

-.-.- sa- ml§tlr. -------
reye Jı:arşı yapılan httemnlanla Jal· budmil!l''1dr m.lddeUıenberl )'allllan lerln hatlia Y98 ........ ana yor r. pur bum toplant1Smda, düımanm 
DiZ 20 ıanare u.~. bcımtmdımanJum • fkkleWBl cı1- -~ .. ,..,aft,., " bu LibytlÜı henüz dotta .A.7adaa. ,.,,e a.tı•· Yenı· bu··tçe 

9A..ı:. ... Brl• .... - De -..ı-n. •--...a _ - Aa..a toplan 9111 - tır• s+·rda W.... tlccar=eri• medıinn .a,.'lemit ..,. A~ ile 
-~- ....,. --- - -- _,, .--L....... 111 ..... ak ' Dw-J 41ıM• ~. H'! _ _... d ___ L..._ '--1 d lıa 1afe " malw c1enı. •h•bJ•- Jd • • ' .-rml lllntea ....._ - - usp• ınaıatan a tutu~ ou un u· 

tma tareı yapılan m~ledt, AJman 1anlL iunu l>i1dirmiftir. 
1942 bütçesinin 

muraf laamı 
denlzaltııan ye baft tunetJerl fUbat f 1 1 General, cenup \,ata Puifik çeY• 

•11 emuında top}et6n 525,tOO tonf· Ekmekler Dagv ıtma o s relerinde Japon aiyuetWn. lniPtiz •to tutarında 71 dltman ~ P· Ameftbn ve Felem• .Ufmnun 
mia1 bl.tınluflardır. Alman ..-ıt.ı 4..ıl laat L-Lleti)...l!LA- huraJardmı tamamiJe Mlfmaamdaa 
llWıJan, ~- ta&IDitıoJ• • _. in ue1iJ ~ doia A-..1-Lt ~---- ...... 2 - JılldlW wdlımit olan 
lıaıumat mret1le lııa -~ bJa--L .... Üll biinda m• iktiaadİ• .. diieri• fdar .. J ~ --L-L ~ .&...:..~~~ llG -11 Jlll "'"2'"' murat laa--..... b._ ... bir -- ....... =- IODI'& .. ~ HlllUmQ mim --~ --;Fa mı ~ 
~ uı- - _..,_., - m~U ' t -_..!-l!L matuf 1naJuncf ... l&Ye .,.lemifdr. --· 1-• 1~ 
1-ka " diifman Ucaret .-... m- ap ••• Ull:dıt ••..,.. .._ ı..ı...:..ı- ..... -1 olmak ._. ld -TUlll& ..... -
men ciddi .uretıe ı..ra ~,.....,. IMııllr. mıeaaa ..._ •- ....,.-- _...... Milyoaer Vallldwbilt --- ,...'RAA Lll'& Ura 
tir. .-.. ı.ır ı a at._ • ı «ae _.. ihdas edilecektir -- -

•tn'W. .. ...... .. .... aldı Jılecllll 1,113.&M ....... 

Malezya sefen• ~·~.!!-!. ~: ~-t Millmi 2 (A.A.) - AmeribL RlJUeU Clmar 4'4MI 4
'

4
• --. ~ ~ __ ._ • 'o· ı tTelefmla> - Dalltm4 llld ,...,...,.. ~ lllcyıa AJ· _!L, Co=n"-- ,, _..~t·· 59 Dlvam mvhueöat '1"8,'1&7 74a,m 

cllll lohı taW ıtlılr •• lıfUi'. Din ()ft8l JllOJlll Wnemlan•lf ft ...... demir ~. tdaıi llitrte trmyOfter ~ yan- in BaıpddJet 1,306,203 J..249,800 

Japonlarm 95 bin esir 
alclıklan bildiriliyor 

on.t, al dn* m dJılltmla ıotn s1Da* ........ , IH .... JlilDdldl· ~ ...... .... mı-- 1-..nda Tel.t eltili J.ab. ~. J>tıllet ...... 152,212 111,838 

:-=': ==-= ': = = ~· = = =.:.ba1ftnen u&u Odun narhi etrafmda == ı:;. ~~ 1::= 1== 
.U ...,..,.." ma ..... 11D6 ...._ M1D ba Oftl '1'lcam V*'18&1· tetkikler JltıCıoroloJl tıııeri tT. 

Sapp.. 2 (A.A) - MalC7•· tttentb-dlr. Ba bllll. ........,_. ne '-Ilı bir - mldllıllMDz" lran De.let M&zikeftniD JW Murabl>e ıtcıaıı.,asm, din mlrd. 583,89'1 8'11,851 
41aki Japon kuvvetleri kum•nclaDı Wltlc ~. Uıııu• m~ blrbç muavln1 bir ür ti• toıplanımf, odun namı etııı&fmd& 16- IllJ'aDAlfleli reillll1 fllfl,6l8 l80,831 

J Y.·-----L- - 1 .ı~ -.- - ~ -- ..,._ --.....e m acaa ""-1--"- 0011ınm.-ur M&Djıe Vdr.Aletıl 25,159,780 f0,999,0SO 
aıeaera --.......-. IOT • .._..,•: it' ~.x...t ...... -!•--n- L- ._ """ ,,_ - ~ "'llKa& •....,...... "'""' ....,. • ........_ -'- - 15'1.219 - - "It Mal aef eımumcla S 00 ...._. ..--· 1111&~ _... ıo mn,.. lira tıla.b edllee*Ur. İnil ne.ıet Müsaıen. Maarit ve- ..-,,,-.u mn ...... ,,.... ..... _,.. •• ,.. 
.tmm~. B:~1ann 43,o~o· ı !.:! tarafta arbyor ~ fan.nan ıate mtlt.elaZ"hlı- weııne mtıracaat ederek İ.ltanbw Balıkçılık itlen Glm:rta " w- i 
... lyah, 41,000 i Hirıtlidir. ._ 2 (A.A.) _Milletler C.. nm alacalı :ven1 flkll tllıerlncWd tet- blled1" ~ tlmdiie tetkilitlandmlacak =rı:· veWetı ~~ ~== 

..,.. qlrlt lshıt.Mdk bakeniıdra ...- tikler ele hemen ıı.nen bltmıtttr. ll:adar n111eM111 Mit.ti nota " Bahkc;ılaı, tnla,.,.nlar .. konaer-~ tT. mii-
F aaulyede ·mtiJrir Mıt ..,l&IDda 23 memlekette tıeda- 1- mlltel&rlılmda, eıneıce blldlr- etıtteıertnı lııltemJılUr. VekAI~ mü- veciler, dfln tehrimize ..ıen la,e dlrlüiil '.M7.301 t.m.-

A-.L-. !_Lel-.!-..L AL..1.::1-f- :_ -- _ _ı_ LALA -- mıktanna .l.L dlllraJs bdJoludan ... alma.- Wıtan tanbul belldiyeshıl ha- m&llllU IDUaTÜıi Şe.ket SlireJ)'a• Jandarma JC. tJ,811,110 1$,225,llJ ..,..._ ~ - .t"WDG.,.. ..... -- "" _. ._.., .--- _. '8lal' aı.aTlnllll dl llMlu edUıecektlr. berdar etm!IUr. Blledl1e nllllitl Haı1d V«*Aleü S 80000 S,9191• 
minele 1;r toptanal tacir, fıual,.enin bir .... ..W aepeclihnİftir. Ba Maa'YIDDtlerdeA blrl lıU.d!, dllerl Jr.onllenatm.ra flmdJ7e bdar 111111'8- am .;,-etinde Tacaret O&ı.. .alon• ye • • ' 
lııila.unu 30 km ı'• atuba -av ~er. laarpi;i mmdeketlerde s8- de lıdart '"""'rle m9llU1 olaeaUır. dilen wrttrtn b1Jer "°PiWWWl ııa- lannda 'bir toplanb ~. aıtıaı T9lM.V. ll,189,0I H,588.8U 

L_LL-.ı ........ .,..... ...... _... ..__ Top'--~..1- L __ ... ,...: .. .. ~ ..... .L_ı. .&dByıe vetileU l,119,ICD ıa,838,531 lltli ,..lr.alenm• 9ID -• al.t • 1ııtulll( llMlde clnamb bir~- ldıltefar mmwtnlltlettnın a..-u mlanaııdı: .L11U1& .-.erUmes1n1 em- 1111111JU11 uu ...... _,....UlllJClı- ..... ._ __ 
1 ---:LJ-:.. ..ıı.. - .-... , tm'·ti '--- ~~1mn..:-- .... pu 'M -ll2ha arak adli)'q• ·-~.......;... -. saat~. lflertle evvelce muav1nlla ... a-u .. ece- re MJ r. n11111m1 .. ., • ..,.. ,...... dutro u. M. l,896,063 2,oz,m 

Mur1f Vetlleü ıt,452,Hl :rr ,861.'IM 
Hafta VeUJıeıtt 18,168,440 19,188,911 .... A. D B R! Galil>enin elleriııae aanldı, hürmet ve memit olan Mnllmaz bir azün Ye ka- - Fahrinin, Meiiaa ile c.Mbe ha- :lkU.t.ı VetileU S.Gf,Ul l,Ul,921 

~ ... ..,Ebde buaelere prkederek: rar kudreti siSrünü,rorda. Ce-Ydet lai- nmun, Perihan hanımm öz kJzlan ol· MOnabllt v. 1,897,1)68 1,963,827 
- Galibediim. ne bclar meaut Uyeaine dnam etti: dufanu l>i1diii mulıakbk. Znk " Tıcaıe& Vetlletı ue1,mo ı,'JM,020 

w 1*.tiyar olduiumu tuaaYYur - Fabt bizim takip ettiiimiz izi lefahet uinma ........ tuÇUr ZIJaat VeUle&l '..UO.llt 1,111,ISI 
edemenin ..• di7e baiınnaia f>atla• batla bir adam, Mzden enel ketfet· etmit oftbılu lı:enclJ MllNti yerine Mllll Müdafaa 

Jld:ledln: (VI • •> da. CaHbe. heyecandan: mitti. Bu da eamiml doet telüii et· bqb lıi. aenet elde edeln1mek için Vet41etl .,., ,996,000 101,991,000 

ET 
Aşk ve macera romanı 

Tetı1b Xo. UI 
- Zav.Uı doetum. a..Uı cloe- l!iiim çocukluk arlcedaprn Fahrf idi. Meliluaya, Ye huna muvaffak olama• 

- iki güzel ubda,..ızm alzm- iH- o.ı...._ çifJııiiine cidi. Ol9- llas eklerini kelelemdıtea haeb Cıevdedn ba akleriııd dikkatle din- dığı tal:dirde Calibe hannna kendi- Ytılltn •.7 .... llC,IU,191 
M kaçan bazı elzler. p..._ im lı:tl ...... .._..,.. anahtarı oıada ~ ela lııalup .&,liyemiyordu. li:7ea Latif ~ keedinl tatam17a- ıini ~dirmeio tepbb&e etti. iki lı:ız mil MlJD. ~~:-:~::~ 121 

tlPhe a,)'allclmmf Wı • ..... aizin- luadaiunu Ws.ecli,yorcluık. Biz aeti- c..det, sö:ııe lr.anttr: nk ha,.kırdı: kardepea bupini ele aeçireceii. JOll 8 "" 

la benıber .l.tımhala iaerek clesiaal ~ YIU'IDak lain J.er fltFi aö• a]. - Ben de iki ..adet içinde rild· - Allah l>ela..a ..-ı kendin için elıetm1Ü7eti haiz delildi. rtlecıı*U . .;;r.;.... ------
Mime selmit n bm ila filpWailr ...._ bd.cl defa Deı- çif- Forma. EVTell .wn eaade'ici=e .... - Fahriyi 1* k &--. ldmin Onu. bu tanda harebte ..-..... Ay tutuldu 
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- Banlar elde ....,,;., • delil- taa taW&tOe o9llıp döluı .... .-,....m- ...ı hemm... onu ele aeçirauık kedi. MeJm. keaa- Amana 2 (A.A.) - Obl dilip. 
lerdi. Mel~ ile G.llbe llammnı Ham OeW. malw n Mrap ..... - Mel..... ~ ~ - Nwl) diaine brp 7Ç11m'f olan menfur te- Jin kunıllaımca bir~ ,.ı olalo 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

«Yaban» in ikinciliği 

Anlmrada c. H. P. roman mu. Fen fakültesi N k·ı t 1 TetrJka No. S9 Yar.an: İSKE?\ın F. SERTELLİ 
::.~·=="=~ a 1 vası a arı """"'' 8aJ ~::.r:~ =-ur~• ~=kl'!.O,'nCak= =:..::r.~ b.. .Yeni bir bina yapıllmundi~ u· cretlerı· artırılacak ~ ~ ~~- k= tmnl=~nırı, ne yapalım? Nereye ısı-

ISiN6 P 

... için tedkiklere bata OHmceye :tadar hizmet e~ _Bundan kolay ne var. Mndemki 
tık eeçimde Yakup ~·~ Ya: Jerd.lğUn iç.indir k1. bir esir &1b1 ya.- bundan sonra gidcceğl.m.lz yolları bir-

ban'ı 30, Halide Edibm • ~ B1ıtaı.ç rOn enel blr ıansm ~- nmde.n a1::ılaını'yorum. l'a.kat, bu le§tirlyoruz. Bana ltlma.t ediniz: Sizi, 
Bakbl'ı 28, Abdülhak Şaaau nm Cflllnde JanaD. 1)nıverstt.e Fen ve B- Belediye bütçesindeki açık dakika.dan 1U.ba.ren ölmüş gib1y1.m •• evı ble g1b1 satıam bir Çin.linin ya-
Fahim Bey ye Bis'i 18 p almış. det)tyat f~teıerl.nhı ~ J'9fl1 bir pümde durdum. Eğer Hamdwı ha- nına götüreyim.. Yamada tekrar Sin-

Talimatnaınenin s inci maddesine b1na yapılmam esas ıtll>arlle kabul bu SUret)e kapatılacaktır :ntımdı::ı=~~~P~:f;/e~ ~= dönünceye kadnr orada bek-
ayularak. m çok puan elde eden Uç ~. Va11 118 Belediye Re1s1 B. verecek değlllm.. Son sfuümil s1r.e &ôy- Takako bu t.ekllte razı olmadı: 
ser tellaar reye konulmuıı Halide LOtn Kırdar d1ln yanın.da belediye led.tm: Ben yurdumun hasret1n1 ~- - Bayır, hayır.. bir esaretten kur-
F.dibin Sinekli Bakbl'ı 9 reyle C. H. ten ~ mfttı&hıımrs .,. tetnı.syen- V&ll n Beled17e Re-J.sl. doktor L1)tt1 J1l1t Millet Meclls1ne s&ı.derll~. keı'ek tnllYen btr r:n.vallıymı. isterse- tulup dlı:ter bir tuz:ıgn dllşeceğlz. 
p • ükafabmn ilki olan 2500 lert old~ halde Zeynep haD.Jm ko- Kırdar dfhı aabah Anknrndan ~- Memur ma.o.şlarma 7&Pılan tem- n1z §1.mdl de &1.zlnle bern.ber gelmeğe H.amdunun t.ekl.lfl en 1yl.sld.lr coour 
_: ~ ~k Yakup Kadri· naltma giderek b1na ,erinde ,.a.pıla- mlz.e gelm.lştlr. B. L~tti Kırda.r An- llde zamla.t" ytizünden bel~ l>tlt- hazırım. sultanı bab:ımı d:ı. sever .. müslünuın-

• 

8 

~::i:ı· az~ülhak Sina.sinin eal: ye~ ıaıtoıtenın ~l etra.rında kara.da, belediye blltçesi hakkında çesln1n masraf kısmı senede 1 mllyon Hamdun Taka.koya döndü: lardan zar.:ır gelmez bize. işte Ham-
naı 

1 

' • • bazı tetkiklerde bulunm~. alA.ka.d&r VekAletıerle görfusm~. 120 bin l1nı. artıru§tıl'. Hükflmet. bu _ Bu kadın mert ve temiz ytırekH dun meydanda. Eğer Çan - T1ng glzU 
Fahim Bey ve Bız'ı 6 

rey almış. Belediye fen ft tmar fU'bes1 bir plln Öğrendlltlntlze tröre belediye ve Ti- parayı beled1yeyc vermetı 1kn.bul et- bir insana benziyor. Eğer l:>1.zSnıle kaç- yollan b1llyo?'S3, blzl hemen Coburn 
,,..,,. hamlayacak Ye pl!n Ankarada WJ- IAyet bCtçesinde görülen 8 mJiyon ~. F.sa.sen Dlf!mut maqıanna. mnğn hazırsa, onu memleketine ka- J.tııçırsın. Oradan babanın - suıt.ruıın 

Yukarıda İlmi ~en üç birinci • dik ed1l1r edilmez demal :tnı:ınta. ba§- liralık Tarldnt azlığı ~rlmlzde nakil ı:a.m kanununda h1lkameıtn muz. dar götürebl.llrlz. ndnmlnn vasıt:ı.slyle - haber gö:lder-
li y~mı bulmuş üstadlnrdır. (Gerçi la.nacakttr. . nsıtalan ~tlerlne J8.pılacak ram- \&r ndyettc kalan belec11J'elere J&J'- Ha.mdun dtdni kndının karnından mek te mümkündür. 

Y tahkikab A'"tır B h~-ri" dmı yapması kaydl ...aıdır. " .. ti 
1 romanda muvaffakıyet pek sençken angın larla tııruııanaca.A • u ....,....,_ beledJ .rg1 Ç<OA • Ik1s1 de rnzı o dular. 

olmaz. Z"ım bu tarz yazı, çok muğ- ttnıversite Fen ıa:ıı:oıtesı JaDgll1l İstanbul belediyesi tarafından hll- ... oı!fmı~~u!:.ı Mecıi:ııve u.- Çan - T1ng ya:vaşçn yerden knlk- Çinli k:ndm, prensin esaret.inden 
likhrı hayat gÖrgüaiinü icap ettirir. otf'a:tında ta.h1r1ku devam ediyor. kOmete b1r tekllf 7a.pılaeak ~ teklllra 'rlle ,,..pılnn zamlar, 1 marttan ıtı- tı .. Te Bamdumm dizlerine kapandı: kurtulacağı için sevlnlyordu. Hnmdun 
Fakat JinnI ile otuz anmndald 1renç· Müddeiumumi muavini Necatı Kü- hükfunet tarafından tetkik edtldllc~ -1- - Bundan oonrn - ölOnceye kn· böyle bir kadını öldürilp de eline ne 
terden de hamleler beklemek hakkı· ttıkçiloğlu dün de ta.bklks.tlo. m~ sonra, bit kanun projesi halinde BÜ· baren yürilrlftıte gümlştir. dar - blr kul glbl cı.na. hi2.met ede- geçecekti? onu affetmeıtre kaz.mm~ 
mızdır O çag" da katiyen ,.abeser ya- olmuş ve faknite bademeleı1n1n sor- ) ceğ1m. Canımı bana ve yurduma. ba- oJuyurdu. Fakat Taknkonun içinde 

• ... gul yapml§tır KOÇOK HABERLER M soyucu ar tışladığın içln, bence yery!izilnde sen- .bir ufnk şüphe vnrdı: rablmamuı İcap eder diye bir kaide ;~~eleı1.n gec~ nöbct.lerinde mun ezar den büyük 1nsa.n yoktur. Eğer senin - Acaba bu tndın blzi aldatıp ye-
yaktur.) tazam çahşlp ça.Jışmadıklarmı kon- üsteşa yerbıde blr Japon olsaydı, beni h1ç. ntden blr tuzata dilşilrmlyecek ml?l 

••• trol 1çln kullanılan n/Jbet eıı.atıerln.ln * Ticaret Vekiletı. 1a.şe m r ıblr zaman affetmeull. • • • 
Diğer mühim bir noktaı bozuk olduğu hlıttmda bazı Jddlalar mua.v1nt Şevket Süreyya, fChrlmlze Bir ölünün çene kemiğini Takako 1ı:n.,Iannı çatarak liı.fa ka- Singapurdan nasıl 
Yaban'm ilk seçimde birinci gele- llert ıilrlllmn.,tılı. Dün tıekrnr tstie- gelml.ştJı'. Kendisi, burada yeni kuru- eli 1 • • nştı: 

rdc ikincide g a kartı 8 le atbaşı be- n.p edilen ve o gece nlıbetçl oıe.n lacak iaşe teşkllltı. etrafında tetkik· kırarak albn § erım - Baham hlç a.tretmez. Ona göre, kaçblar? 
raber partiyi kaybetmesi. Hfi3eyin yangından blrlmo dak1ka. ev: ıeı;e ~~~a~rvatuan tıuufın- aökmütler atfetmek, ayni suçun bir <:b.ha işlen- Slngapurda kalmak Takako iç.hı 

vel yani saat onda nöbet saatıertnı dan ...erilen tarihi Ti1rk musik.l&1 kon- me>tne meydan vermek demektir. tehlikeli olacaktı. Zaten yerlilerden Hatırlardadır ki, bu eser, uzun kurduğunu ve sıaatlerhı baruk olma- HamdUll: birçoğu Yamadaya - şehri ateşlediği 
uzun tenkitlere uh'IUJ11'; adeta cyır- dığını söylemiştir. Nöbet kontrol ;ı- :.;ı~:fı::~n~~~e~u~: Klmile adında bir kadın r;nmts.ya _Ben ne Japonum, ne Çinli. Ben 1çln _diş bllıyordn. Ynmada.nın kızı 
tılmnlıb, cyakılmalıb hGkmünü atıerl müddeimnumlllk ta.rafın an serde cHnfız Poob un eserleri çalına- mftracaatla. blrknç ay evvel ölen ~ müslüm.nnım.. benlm dlnim, affet- bu vaziyet knrşısındo. Slngnpuıda 
yemişti. Sebebi de mevzuu. Buncla mühürlenml§t1.r. Saatler sulh hft.klml cnktır. cası Allnln mezarını tamir ett1rm meyi emreder. Atfetmek büyüklüğün nasıl serbes dolnş:ı.billrdi? 
ibi: Anadolu köyünün sakat t.araflan huzurunda. açılarak bozuk oldup ol- * KuruÇi?Şmede antrepoda çalışan tmere Eyüptek1 -knbrt açtırdığı zaman oanındandır. İnsan btiyüklüğünU Prens Nahlnin küçük köşkwıden 
tahlil edilir. Hayli bedbin sahneler mk adtıkl1nn voıresto gec1 yae P~!ft~~~:~ amele Tevfik dün balyeleı:1 dil7.eltlr- cesedin çene kenılklerlnin kırılmış ve a.tfetmekle gösterlr. Çan - T1ng bun· geç vakit çıktılar ve Cohur l'Olunu 
belirtil• • Öyl ki th' bak • on ro vaz n IUIUl ken bUyük bir pamuk balyes1 üzerine ~dakl altın d1şlerln söldilmil§ ol- dan sonra. bano. bir fenalık yapmayı tuttular. Prensin hlzmctçisı nrtık es-ır. e • sa ı mca m· dllmiştlr. duğ'unu gördüğünü 1lerl atttmüştür. dnsı;..,ürse, bcn olma.Eam blle, Allnh ki --.. a.·~t b"~l .. nnı •"-nmlyle ko-• ~!L- ' bil b ı ı y düşmüş, !bacağını kırmıştır. Te\'fik ..... .... .,.... ..... ..

5 
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sanda şu muuu e ası o ur: al« a· Şl.mdlye ~ ya~ 1!3'11klkat hastaneye kaldırılmıştır. Zabıta tnhk!kn.t ya~. Alinin me- ondan intikamımı nlıt .. yurduna. ve parnuş görünuyor , c Hamduna ta-
kup Kadri, Türk köylüsünün ey· neticesinde yangının, .. ~ u.boratu- * Sarhoş blr halde Şehrem1nlnde r.e.n açılarak çene kemikleri kınlmak a.ııestne kavuşamaz. Blze 63dakat parc:ısına bnğlılık gösteriyordu. 
binde bu1umnuş!» vnrmın tavanından çıktığı tesbit e- i.smallln köfteel dfildtAnma. giderek 8Ul"etlle altın dişlerinin sökllldü.ğü g~erlrse, onu gemiye alır ve seferde Yama.danın bir ndha ne zaman 

Bazı memleketlerde müfritler. ta· dl~tir. Fakat neden çıktığı henüz elemek vermediği için kavga eden ve tesblt edllmlştlr. Yapılıı.n tahkikatta. memleketine bırn.kınZ. stnanpura döneceC'f belli değildi. 
auupla, minevi dİzginleri de geçiri- anlnşılamo.mlfbi. Bunun elektrik polisi dövmeğc kalkışa.n Hallt adında bu ~1 yapmn.ktan maznunen Hll.5lln Dedi. Çfnll kndın bundan sonra Tn- Çan _ Ting yolda. giderken ilk Melfli 
yor Şehir meydanlarında kitaplar kontağından çlkmış olması lhtlmall blr adamla oğlu Hulki dtin aallye ye- ve Refet adlarında lkl k1şl yıı.ltnla.na.- lal.konun ayaklarına kapandı: köyünden üç at buldu .• atlara bindl-

ak. l Yakılanlar arasında bu mevcut olduğu gibi, üst katta. boşalan dinel ceza mnhkemesinde muhakeme rak mahkemeye verl~lerdlr. - Beni sız de a..ffedln, detez'li sa- ler. TD.ka.ko yavaş yavaş Çinll kadına 
Y ı ıyor. kısımda dö,,eme fi7.erlne atılan bir &!.- Dün asllye dördüncll ce7.a· ınahk&- nunl Bize hizmet edeceğim. Benden ıumat göstemıe~ başlıyordu. Zlrn, Yaban'ın evsafında olanlar da var• D'<l-dan ~ da muhtemel görü- edllmlşlcrdlr. . m--'-de Hasan ve R__.""t1n m··"'•'-•- memnun kalacaıı-ıruzı ümit ederlnı ......... lrden ~- _,_ .. k-.. nr u--.. 'nşmış-clır B~-_ı k d" k dimizi velev .. -~ İkisinin de ıruçlan sabit oldüğun - .,.,..... .,.~.,. "" ....... " 6 ~· ......... .u. '"' ;ı.;;uu 

· Gaeyıe, en 
1 

en lüyor. dan HuDtinin elli gün, babası Hal1d1n melerlne başlanmış, Jk1s1 de suçu 1n- Benim ellinden her §eY g1!llr. Hem ya- lardı. :Eğer prensin hizmetçisi anlan 
IM:1 acı tenkit eden bir eseT, m.il1..0'etçi Yangın emazı henüz ateşli o~duğu 37 gün hapJslerlne karar verllml.ştir. klr etmişlerdir. Tahkikatın gen.lşlıt- nn ben1m gibi sadık blr feda.lJe nı- ~1 bir tuz:ııto. düşürmek !lkrlnde 
hükUınet partimizin mükaf atmı ka· için dO.n yerinde keşif yapılamasnı§- * Macide adında bir kadının so- tuınesl ve ph1Uerln. çalnlma.sı. ıçın tlyacmız olacaktır. Şbndl buradan olsaydı, bunu hiç §üphe yok k1 şeh1r-
aanar.ak dereceleTe yükseltiliyor. tır. İtfaiye ateşi tama.mlle söndür- kakta çantasını kapıp taçmen ya- mubakeme başka güne bırakılmı;tır. çıkınca nereye gldeoeğlntzl, nerede den uzak.lıışmnd:ın önce ynpacaktı. 

Zihniyetimizin müsamabakirlıtı met 1çln çalışmnktadır. Enkaz .sOn- kalanan Ahmet adında bir sabıkalı .sııtmacaAmın biliyor mu.sunwı? Şbndl Cohur sultnnının htı.klın ol-
De iftihar edebilirb.. dtlr11leblllrse buciln mUddeiumum1 Bultanahm_. blrlne1 sulh ceza mah- b k l - 'l'abko: duğu ınmtakaya. girmişlerdi. Bir te-••• _..._ı ın h ıı ~· ıı··ft~ "'" Eskrı·m mu··ıa a a arı H dedi Hamd musv•ıı n ımır e """9 

... yap -- teme.sinde muhakeme edilmJş, yedi - ayır.. · Wl: penin kenarında birdenbire Jmrşıa.o-
Şa.bıını hor 1rönnemek, nefsine tJr. gün hapse mahküm edllm~lr. 1131942 tarı.hinde Dateılık klUbtln- - Cohur .sultanına lltıca etmek.t~ rına sekiz on atlı çıktı. Her blrt ayrı 

Minnet Ye itimat etmek Jiiluek bir · Mtlddelummnl mua.v1n1 bugftn Fen * Yaneın gecesi. Vezneciler eivo.- d• yapılan estrbn m~akala.rmm ba$Ca çare J'Ok.. din ve mzbepte olan bu üç yulcunun 
haslettir, doğru. Fazla tevuu. mü· fa.k1lltest dekam B. Fahlrle dlğer tda- nndan geçen mvtye adında bir ka.- neticeleri: Flöre ba.yan]u aramı.da: Dedi Ç1nl1 kadın: yolmıu ~r. Bunln~ Cahur sulta-
railiğin incelmit ıeld.i fmit. Hele mil· N memurlarını dlnllyecektir. dına -.ıkıntılık etmet'e '" tadını 1 _İfakat. 2 - Samiye,! - Leyli - Shıgapurdan Oohur 3Wta.nlJ!ına nmm her giln ornlarda dol~ıın kn-
liyet aabasmda tevazu iyi deiildir. l d" d b l d dôvmefe kallnpn Bıtkı 'Ye Mazlum Pi.öre e~kler arasında: 1 - Rıza, geçmek Jmlay bir 1§ deA1J. Arada de- mıron~ .. hepsi de milslümandı. 
Bizse ou Cümhuriyet rejim.inden ev· ca ıye e U unan cese suıta.na.hmet btrlnci eulh ceza malı- 2 _ Aydın. s - Süha. nıs n.r" ıtzıi )"Ollatı ben bllhtm. P.ren- Hamdan bu .sınır bekçilerine s-el!m 
vel Türk olan bemen her ..,.i .,1 İcadlye civarında b!r hendet kemeslnde muha.keme edllmt,lerdlr. Epe : ı _ BQha, 2 - Ballh.aWn, .ın adamları .ı.zı ,10lda yakalarlar. Terdi: 

_ .. • . dk ~.1: • içinde bulunan eeı9et eÇra,tında tahkl- Sıtkının 25 gün, Mazlumun 15 gün s _ Rıza. Onlar!& karııJ~asanız bUe, hıg1llı1 (Ark~ Tar) 
küçiik, en acı.z sayar 

1 

·..,_....ven· kat bltlrllın1$, bmıun Vartan adında hapl.alerlne karar -rerllmlştır. Kılıç: ı - Osman, 2.- Rıza, - S •••••••••••••••••••••••••' 
len .terbiye öyled~ ki. k~~ ~ blı1 olduğu " quttan donarak lU- * Kadıköy Halkev1nden: t/3/ 942 K. Nihat.· 
büyük. en kudretli ve kabiliyetli ıo- diiRQ an~. Cetııedln ılım.ili- çarşamba saat 20.so da Dr. profesör Tecrübeslzler: 
riiyorm. Bu kinci tellldô, !bir milleti mestne ruhsat ftrllm.lşttr. smı~ı 'Onver tiratından (Saadet) Kılıç: 1 - İbrahim, 2 - Kemal, 
azametJi ~ler yapabilmek lmdretine mevzulu blr konferans verllecektJ.r: s - Nejat. 
)iilueltebilir. Zira, cElimden bir ,ey Gu··nıu··k B Herke.<ı ıeleb!Ur. Jl!öre: l - KÜday, J - Ha.yrt. 1 -
,.elmezf Ben neyim ki? ••• ıt mızmızlı- orsa DOCUM Turtıan. 
lmdan kwtulmut balwuıyonaz. Gazeteci ar.lra.da$armUZd&n t.tan-
Umwııt bannm bu oldaia bfr &tanbuJ Borsasmm !.13/ltd rıatıan bul beled1ye rlyıa..setl mnterc1m1 bay Kroa birincilikleri 

devirde, Yaban romanı ıibi apacı ~ K. Cihat xentmentn dlln bir otlu dlln- Beden terblyeet İstanl:>ul bölgelli 
bir tenkidin C. H. P . mük&fatmı ka- IAndra d.zetlne 1 .tertin 8.22 ya.ya ~lml.§t1r Uzun &ntırler temenni bnşkanlıtı t&rafmdan tertip olunan 
unmamıa ramak kalmaın, yalnız ne Nnyork tızerıne 100 dolar .U0.70 eylerlz. GOOO metrelik mükellefler kros blrln-
müaamabakir değil, ayni ıı:amau.da Madtld tızerlne 100 pezıeta 12.89 Şebi . "}} • cnıtıerl fJ~ll'dc ZlııclrUkuyu, B&l-
ae elistikiyetli bir cöriit ve anlayqı· Btokholm 1lzerlne ıoo kuron S0.'12 r tıyatroıu temsı erı mumcu arasındakl sa.hada icra edll-
mız olduğuna delildir. ESHAM.,.. 'l'ABViL&.T Tepebaşı Dram kısmında ml.§Ur. Müsabakaya. 112 milkellef 11-

Kendi kendinin mürakabesini ya• l!traaniyeU ". 933 Ernn1 suo op~e AsaatR20,30Ada ~I~btmül.§tavekınetl~e~~~ =~ 
pamıyan, tenkide dayanmıyan, Kaf Ana.dolu Demb,olu ı Te ı ıuo l1k A... mı .... ~·-· 
dağındaki burnundan lnl aldırmaz Merkez Bankam 17·UO Yazan: Necip FuıJ Kıukfirek gelmiştir. 
bir insan ne ıinirdir. Hafazanallah! 
Ayni kafada olan bir mı11et de öyle
dir. 

Türk edipleri Yaban'a evv.ll 30-
28 • 19 puanla birine.iliği. soma da 
9 • 8 • 6 reyle ikinciliği kazandıra
rak, milletim.izin gmif aöriit ••mü· 
amnahakırlık mazhariyetini de be
lirbniş oluyorlar. Bu da. mazhariyet. 
lerin bayii biiJükleri arasındadır. 

(Vl - NQ) 

Beyotıa Balkerinclen: li/3/1>42 p61'

tembe gflntı saat ıs de Ba.IkeTJmtzkı 
Tepebaşmdak1 merke-A blnuında 

Yarın akşam MEL EK sinemasında 
Bugüne kadar görülen en nefis,aşk ve güzellik §8.heserl 

Rüyası Aşk 
Büyük bir aşkın. •• Büyük bir ihtirasın romanı. Baş rollerde: 

Leslie Howard - lngrid Bergman 
DİKKAT: Numaralı koltuklar yllksek mimar Sedat Çetlntaş tara.- ittlh edebillr 

tından .Xadınlanmıza. 61hh1 ve ter- MELEK llneması böyle bir tllmle e'bediyen ar • 
blyevl bakımdan ideal evıı m&vzuun- Buğünden temin edilmeli Tel. 40868 

da mühim bir konferans verilecektir. \-••••••••;..••••••••••••••••·~~~---•••••' Ber1ı:es gelebilir. "illi 

Bay Amcaya göre ... 

• Bu akşam Siimer sıneması 
Büyük 8.§k rollerinin idea ı ve eşsiz yıldızlan ... 

«REBEKAu ve «VATERLO ltÖPRttstl',, ftllmlerinin unutulmaz 
ve müztartp 8§k kahramanları 

LAURENCE ViViAN 
OLiViER ve LEiCH 

tarafından büyük bir kudret Te dehayi .sarı'ntkfu"ane ile 
yaratılan 

iZTiRAPGE Si 
Emsalsiz ~k ve iztirap ftlm.ini takdim ediyor. 

"lllllııı-- Bu ~am için yerlerin.1zi evvelden aldınmz. __ _.,. 

-·- Bu perşembe - Mevzuwı esrar ve heyecanı, -•ııı.. 
Akşamı 

ŞARK 
Sinemasında 

aeyirclleri başından sonuna 
kadar merak içinde bırakan 

bir nım 

a CİNAYET ... ORTADAN KAYBOLAN BİR KADIN ... 
Esrarengiz btrl taratın dan çalınan evrak ... 

KORKUNÇ GECE 
Oynıyanlar: 

LOLA MÜTHEL ve JASPAR OERTSEN 

~·------ Heyecanlı bir t1lın 

k d.i • t etmek 1 ... Fa.kat ne olura.s olsun Zongul· B. A. - Yoksa aile bnbaları tası, 

~orap aleyhinde vnclikleri karar p.· na kulak nr~ ~lmadıt. •• ~ ~aplardan .!~4111fcmeSiJerj. • • ~ P p " memeli ,.. ;yurdun her tarafına '1•Y· mek zonmda kal caklar ••• 
- Zonguldak kadınlannm ipdtl ... Babana btiyij.k .-Ul•rde ~ıa-1 ••• Bayanlar hlla bir ~ ka-ı ··· ~u;k :lü n:ı.aU:C:«Jd... daldı fıemfircler bu karardan dön· tarağı toplayıp Zorıguldağa göç et• 

Hba bop &fdecek bay Amca... malıdulu ••• 

\ 
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BAŞ, DIŞ, 
KAŞELERİ 

NEZLE, GRİP, ROMA TIZMA 
Ve liütün ağrilari Clerhal ke•er. 

Sıhli119 Vek&leti.n1n ruh.satını ha.izdir. İcabında günde S ka.te alınablll.f. Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 

ikiaydaoberi hiçbir 7e.rde ımıslkl Zevk ve lMlyacı tatmin edilemiyordu. ••B!l!!l!m!'RSl!lt\ıı ... ·• • . • ' ... • r 

Bestekar SALAHADDİN PINAR 
ile kemani NECATİ TOKYAY 

gibi iki musiki üıtadınin uf ak bir 
. ayrılıktan sonra Taksim 

K R i S T A L 'deki 
Billur sesİi UZEYYEN a refakat etmektedir. 

Eminönü yerU As. Ş. den: 
Topçu Yb. Ahmet oğlu Asrın 

(319-21). 
Tbb. Ya AndoJı oğlu M.ihal C304) 

(38294. 
Tbb. Yzb. Mazhar (53510). 
SV. Ttm. Fevzi oğlu Hüseyin Mn1 

318 (30517). 
P. Tğm. Musta.ta otlu <>mı.an Çe

by (48129). 
Bu suba.ylann şubeye müracaat.lan. 

Zayi - İmza mührümt1 kaybet.Um. 

Her Paur MÜZEYYEN SENAR'ın ift.iraltile BÜYÜK MA TINE 
Yenlslni çıkaraca~dan eslda\nin ı 
hükmü olma.dı.ğını ih\n eylerlm. 

Ciha.n harbinde cereyan eden 
harp vnk'alarile idnre .z\hnlyet 
\'e tclAkkllerimlzi günfi cününe 
nlınmış notlar ve resimlerle ay
nen tesblt eden eserdir. 
Inkllıip ve Ha.şet Ktitüphanesln

de bulunur. 

Hali tasfiyede bulunan 

Şark Merke zEcza 
Türk Anonim Şirketinden: 

ÇOCUK LASTİK 
Donlari ve Bezleri 

Çok dayanıklı ve mutlak temi
natlıdır. Anc:ı.k benzeri lsinı
~rle piyasaya çıkarılmış olan 
mııllardan imek içln 

markasına dikkat edilmelidir. 
Aşat;ıdn yazılı ruzname muclblnce Toptan satış yeri: Sirkeci Demlr-

müzakerat icrasile kararlar verilme.;I kapı, Or'hanlye oa.d. No. 30. Tel: 
için hissedarlar umwni heyeti 27/ 31 ı 20992, posta kutusu: 38. İstanbul. 
942 tarihine müsadlf cuma gUnil saat Sıparf.şler derhal gönderillr. 
on birde Sirkecide Horasanciyan ha-
nındn 6 numaralı Tasfiye :Bürosunda 
içtima edileceğinden müzakerelere 
iştirak edecek h~arlıırm lçtim:ı. 
tarihinden bir hafta evveline kadar 
müracaat edilerek makbırı: mukabi
linde hlmll olduklnn hisse senetleri
ni veya tevdi ettikleri. bankanın 
makbuzlarını Tasfiye Bürosuna ver
meleri lliin olunur. 

RUZNıUU: 

ı - Tas!iye muamelô.tma alt tas
fiye memuru raporunun tetkik ve 
tasdiklle yapılacak munınelenh1 ka
rarlaştırılmaSl: 

2 - Altı aylık tas!lye bil~nçosunun 
tetkık ve kabullle tnsCiye memurunun 
ibrası · 

3 - Murakl;> r:ıporuuun okunması; 
4 - ::\füddctl hitam bulan ta.stiy~ 

memurunun intihabı 

İSTANBUL 

KAUÇUK ve KABLO 

FABRİKASI 

Türk anonim ş:rketinden 
Idn.re meclisince hlssedarlnr genel 

heyetinin 25 Mart 1942 çarşamb:ı gu
niı s:ınt 14 de adi olarak toplnnması 
l:arıufaştırılmış olduğundan esas mu
kavclcnamenln 60 ncı ınaddest mu
clblnce hisse sahiplerinin o gün saat 
14 de Şırketln Fındıklıda tramvay 
caddesinde 137-139 numaralı Şirket 
merkezine teşrifleri ve toplantıdan 
bir hafta önce ellcrlndekt hl~ se
netlerini Şirket merkezine tevdi eyll
yerck muk:ıbllinde hisse seneUerlnin 
adet. ve numaralannı gösterir birer 
duhuliye kartı almnlan rlca olunur. 

GÖRtl~tlLECEK İSLER 

1 - İdare meclisi ve muraklp ra
porlarının okunması. 

2 - 1941 yılı bilanço ve klı.r ve za
rar hesaplarının tasdik ve idare mec
Usl He murnklbln ibraslle kAr hisse
sinin tayini zaman ve tevzi sureti 
hakkında karar verilmesf. 

3 - Idare meclisi azalarından üçte 
birinin çıkanlara;k yerine aza intiha
bı ve idare mc'Cllsl azalarına verile
cek hnkkı huzurun tesbltl. 

4 - 1042 yılı için murakip tayluf 
ve ucretinhı tesbıtı. 

5 - Idare meclisi azrunrile müe.s
sislerln Şirketle her turlü tıcarct mu
nmelelerlnde bulwıabllmelerlne izin 
verllmesl. 

İstanbul asliye !i ci hukuk lıakim-
litindtn: 9.U/351 
Beyoıttunda Tarlabaşında Karanlık 

Çıkmaz soltıı~da 16 No. da oturan 
Mariltiı. Sararım tarafından Beyoğ

lwıda Pangaltıda Baruthane cadde
sinde 21 No. da oturan Koço Kcıızm.a 
Nikolaldis aley1ılne acllmış olan ip
tali senet davasının dava istidası 
mumaıleyh Koço'ya gönderilmiş ı..~ 
de ve!at ettiği meşruhatııe iade edil
miş bu kere muınalleyhln varisleri 
bulunan ve ayni hanede ikamet et
mekte bulunan o~lu Sotırı Nlk.olldls, 
kansı Dônna ve kızı Hrlsantl Valo
nldis nıımlanna gönderilmiş olan 
tebllltatlardıı. bunların mezkür ika
metgahı terk ile bir semti meçhule 
gittikleri verilen meşru.hattan anla
şılmış bu kere yapılacak teblığatın 

Hanen lcrnsına mahkemece k:ırar ve
rilmiş olduğundan davanın mahiye
tine göre müteveffanın gQya davacı 
Marlkıı zimmetinde ve ilama müste
nit dört bin lira alacağı bulunduğu ve 
!bunun iki bin dort yiız lirasını tem
lik ettiği ve buna clair !bir de Mi se
net verdiği iddlaslle bu paranın tah
sili zırnnıııda icraya müracant edilmiş 
ve dııvacı Mnrika bu sebeple İstan
bul Dördüncü Hukuk Mahkemesine 
938 senes1nde müracaatla 32 No. ıu 
dosya ile borçtan kurtulma davası 
ikame etmiş ve bu davada müteveffa 
Koçonun aleyhine hükme iktiran et
tiği h ide bu defakl takip dolayıslle 
mevcudiyetini iddia eylemekte olduğu 
ndl senedin iptali ve müdahalenin 
men'i istcnllmekte olduğundan dava 
istidası ır.akamına kaim olmak üzere 
işbu Ul\ııın neşrl tnr!hlnden it.ibaren 
on gun zarfında. cevap '\'Crmelerı lü
zumu llil.n olunur. 

Karar hulasası 
Karapınar 
C. müddei 

umumiliğinden: 
Milli korunma aykırı hareketten 

suçlu Karapınar kazasuıın Kamenl 
köyünden Ali oğlu Marzlyeden' doğ
ma 1516/927 doğumlu Farik ve Mü
meyyiz Süleyman Zenginin Karııpı
nar nsllye ceza mahkemesinde yapı
lan du~ması sonunda: 

6 - Ticaret 
Şirketler esas 
ılilvcsı tamim 
müz:ıkeresı. 

Maznunun suçu sabit görul~rek 
lılllli Korunma Kanununun bazı 
ma.ddelerlnl değiştiren 3954 sayılı ka
nunun 31, 59/! ve T . C. K. 54-3 neli 
maddeleri gereğince ( 12) 1 lra ağır 

Vek.l\Ietı tıırn!ından, para cezaı::lle mahkiımlyetin~ ve ka-
mukavclennmelerlne rnr kntiyet kesbedince hfikum huld

buyruh n mevaddın sasının ucretl mahküma a lt olmak 
1 uzcre bir g::ızete ıte Hanına karar vc

İD ilRE l\JECLISİ rilmlşUr (2952) 

iktisat Fakültesi deltanlığınc!an 
Fakültemiz kaleminde 50 lira ücretli bir d:ıktiloluk a~ıktır. TJ liplerın 

imUhanlan 513/942 perşembe gUnü saat 10 da y:ı.pılncn~md:-ın 4 3 !l42 çar-
t:ırrba günü akşamına kadar t külte kalemine müracaatları e.2884n 

F.mlne Ca.sa.lanlt 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanla~ ltletme 

Umum idaresi ilanlari 1 
Muhamın~n bedeli (14000) lira olan 10000 on bln kilo ha.şarat öldürücü 

mayi CFlllt ve emsali gibl haşarat öldürücü mayi nevinden) (19/ 311942) 
perşembe giinil saat (15,30) on be.ş buçukta Haydarpaşada Gar blnası d&
hllindekl koml.syon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu .l.şe girmek isteyenlerin (1050> liralık muvakkat tem.lnat kanunun 
tayin ettlğ"i vestkalarla teklinerlni muhbevi zarflarını ayni gür. saat (14,30) 
on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Bil işe alt şartnameler komisyondan parasız olarat. daptılmaktadır. 
(2949) 

İstanbul Vakıflar .Direktörlüğü Hanlar: 

Muhsmmen 
kıymetl 
Lira K. 

Pey 
akçesı 

LlraK. 

617 10 48 00 Biıyiik çarşıda Çuhacı han üst katta 58 59 No. ıu 
odanın tama.mı. (4845) 

413 68 32 00 Biiyiik çarşı Püskülcillcr sokağında &akl ve yen! 13 
No. lu kagir dükki\nın tamamı. (7363) 

420 52 3!? 00 Büyiik çarşı Kalpakçılar başı caddesi Sandal Bede3-
tenl sokağında 1 No. lu dükkanın tamamı. (2410) 

Yukarda nıa.halle sokak ve No. Iarı yazılı gayrimenkuller satılmak fu>Je
re on beş gün müddetle açık nrttımuı.ya çıkanlmıştır. İhalesi 6(3/942 cuma 
günü saat on beşbe icra kılınacağından taliplerin pey akçelerlle beraber 
mnhlült kalemlne müracaat.lan. (2518) 

Devlet Limanları İşletme Umum müdürlü
ğüden: 

Memurin müdüdüğunde ııl20• ücretli tahakkllk şefliği münhald\ı\. 
Devlet daire ve müesseselerinde tahakkuk 14lerlnde talışmak sureuıe 

knr.unl mevzuata vakıf ve btuem intibakı müsait olanlann memurin mü-
diirlüitüne müracaattan. .2900. 

Konya Nafia Müdürlüğünden: 
ı - ClhanbeyU bza.sının merkezinde yaptınlacak llk okul binasının in

şaatına 23f2/ 942 tarihindeki ckstıtme gününde talip zuhur etmediğinden 
ayni esas ve şartlar dahilinde paz:ı.rlıklar intacı takarrür etmiştir. 

2 - Bedel keşti 15357 lira. 41 kurut ve muvakkat teminatı 1152 liradır. 
3 - İsteyenler bu işe nlt evrakı her gün Konya. nalla mUdürlü~ünde 

göıiip tetkik edeblllrler. 
4 - Tallplerln 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun oiar:ı.k ta.nzlın 

ed!lmlş cvrakll~ birlikte pazarlık günü olarak tesbit ~ilen 12/3/ 942 per
şembe günü saat 15 de Konya vllı\yetl daimi encümen reisliğine müracaat 
etmelerl ilan olunur. (2851) 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

Bartın Boğazında ve Bartın suyuna takriben 80 metre mesafede k:\ln 
nıhsatırnı:z altında bulunı:m ocaktan ihraç ve sevk edilecek 10,000 ton Do· 
lomlt taşı açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Filyosta vagonda teslim muhammen bedeli G'50.000• elli bin llrad1r. 
2 - Eksiltme 2'7/ 3/ 1942 tarihine müsadlf cuma günü saat 15 de mü· 

es.:,"esemtzde yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin ekslltmeye glrcbllmclert için muhammen bedelin % 

7,5 ğu nlsbetindekl mcblfı!;ı ha~·l bir kıt'a teminat mektubunu veya bıı 
mikdıı.r teminat akçesini eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mü
essesemize tevdi etmı., olmalan J:izundır. 

4 - Dolom1t ~ı ihraç ,.e sevlCine alt şartname taliplerine İstanbulda 
Siınıer Bank Satın alma MüdUrlü~ünden, Ankara Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğünden ve Karabükte de müessesemizden bili\ bedel ~rillr. ..2945, 

İkram.J7e İkramiye İkramiye 
Aded.I Mikdan Ta tan 

Lira Lira 
* a:a 

1 25.000 25.000 
s 10.000 30.000 
5 5.000 25.000 

40 ı.ooo 80.000 
80 ı.ooo 80.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 

1.200 50 60.000 
4.000 10 40.000 

80.00S 3 240.000 

86249 Yekiln -

ıymettar satı~ıt zumrüd vuzu 
Rengl güzel, on kıratlık plA.tln pırlanta kol üzerinde zllınrüd, Sandal Be
desteninde müzayede ile 5/3/942 perşembe güntl satılacak, ~hlre ton
m tur. 

Gümrükler muhafaza Gn. K. Satın alma 
Komisyonundan: 

12 Mart 9~ perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulilf'! ve 22000 Ura 
muhammen bedelle 2000 çift e~ kundurası alınacaktır. 

İlk teminat 1650 llradır. Şartnamesi Ankarada Gümrükler Muha.laza 
Ger.el Komutanlığında, İzmlrde Gümrük Muhafaza Alayı Komutanlığmd.& 
ve İstanbulda Galata Mumhane caddesi 54 No. lu dairedeki satın alma. ıco
ml.s}"onunda. her gün görülebHlr. 

İsteklilerin kapab zarflarını eksııtme saatinden nihayet bir saat evve-
line kadar sözü geçen satın alma komlsvonuna vermeleri. (2351) 

Vakıf Menba Suları işletme Müdürlüğünden 
Amele aranıyor 

İ.şletmemize amele alınacaktır. İsteklllerln Çemberli-Taşda Vakıf 
Memba sulnrı tşletme müdürlüğüne miirncruı.tlan bildlrlllr. (2805) 

Devlet Limanları lşletmeUmum Müdürlüğünden 
Ücret cedvellerl tadil edUlp 15 Şubat 1942 tarihinden itibaren tatbik 

elilrr,eğe başlanan Iskenderun liman işletme tarifesinin işbu ücret cedvel
ıerlr.e mütedair hiikumlerinin de bu kere tadlll hasebile. yeni İSkenderun 
llrr an işletme tarifesinin 15 Mart 1942 tarihinden itibaren tat.bit olunacatı 
U&n olunur. (2872) 

Devlet Limanları l,letme Umum 
Müdürlüğünden 

7/2/ 942 t:ırlhlnden bert A.nza dolayıslle çalışmayan Knradenlz Boğa.zl 
Rumeli feneri clvannda bulun:ın radyofann 1/3f942 ta.rthinden it.ibaren 
tekrar faaliyete geçtiği al!l.kadarlnra Uftn olunur. 12899• 

Konyn Nafia müdürlüğünden: 
1 - Konya - K~ınhan yolunun 11 + 490 - 17 + 805 kllometreletl 

arasında muht-ellt parça halinde ynptınlacak şose esaslı tamiratı kapalı zarf 
uı.ullle eksiltmeye konulmuştur. • 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi :! - Eksııtme 23 f3 /942 tarlhlne rastlayan pazartesi günü saat 15 d• 
Müdürlüg" ünden: Konya. hükümet konağında vflay-et dalml encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu tamiratın keşif bedeli 68690 lira 83 kuruş olup muvakkat te
Irmak - Zonguldak hattı güzergahında Bolku' 1st:ı.syonınıa ta.krlbPn mlrıatı 4685 liradır. 

350 metre mesatede klln ruhsatımız altında bulunan ocaktan ihraç edile- , 4 - Bu işe ald evrnk şunlardır: 
cek 10,000 ton çakmak taşı açık eksiltmeye konulmuştur. A> Keşif bedeli 

1 - Bolkuş ı.,tasyonunda vagonda tesllm muhammen bedeli c50,000• B> İhıarat ve lmıılata ald sllsllel fiyat cetveli 
1.elll bin. liradır. C> Vasatı mesafe grafikleri ve hesapları 

2 - Eksiltme 2313 /942 tarlhlııe milsadil pazartesı günü saat 15 de mtl- D) Şooe ve köprüler fennt prtnamesı 
essesede yapılacaktır. El Bayındırlık işlerl genel şartnamesi 

3 - İstekllierln eksilt.nıeye glı'Cbilmeleri için muhammen bedelin % 7,5 F) Eksiltme şartnnmest 
nl.sbetlnde bir mebllığı havı bir kıt'a teminat mektubunu veya bu m.Utdar O - Mukavele projesl. 
teminat akçe!dnl eksiltme .-aatindm bir saat evveline kadar müoe~-esemızıe Isteyenler bu evrakı her gün Konya nafta mlldl\rlilıtünde görtıp t.etkltc 
tevdi etmiş ohnatan lazımdır. edebllliler. 

4 - Çakmak ta.şı ihracına alt şartname taliplerine İstanbulda Sümer 5 - Eksiltmeye ıtlrebilmek ıcın ücüncll maddede yazılı muvakkat t&-
B~ır.k Satınnlma Mildürlüıtunden , Ankarada Sümer Bank umum! müdür- nıina.tın husust muhasebe veznesine yatırıldığına dair mnk.buz veya bu ınlk-
liığuı.den, Kara.bükte miıessesemlzden blll bedel verilir. c2944. tar şayanı kabul banka temınat mektublle et5iltme gününden en az Ot 
-İst .. nbul Fırıncılar Cemı·yetı.nden•. gün evvel atntiller hariç• retera.nslariıe birlikte Konya vil!yet!ne mQra.. 

~ caatıa alınacak ehlly-et vesika.sının ve 942 yılma ald Ticaret vesikasının ib-

Cemiyetimizin senelik koııgreslnin 213/ 942 p:ı.z:ırtesl günü icra edileceği 
13 2 942 tarihli gazetelerle llln edllmlşU. Mezkür tarihte ekst>riyet hn.sıl 
olmadııı cihetle i~bu kongrenin 1813/ !142 çarşamba günü sant 10 dan 15 şe 
kadar Galntad:ı Havyar banındn 22 numarnlı cemiyet merkezinde icrası mu
k:ı rrer olduğundan cemtyetlrn!z mensuplarının yukarıda yazılı gün ve saat
te cemiyet nıerkezlnde mutlaka bulunmaları llô.n olunur. _ 

MÜZAKERE PROGRAMI: 1 - Çalışma raponı. 2 - Hes:ıbatın tetklkl 
3 N1zamınmPdeki bazı nıadcl ıertn tetkik ve tadlll. 4 - İdnre Hey'etln
den ı inci çalL"ffia yılmı bltlıen 5 1i •nın tebdili lçlıı seçlm yapümnsı. 5 -
Dıle-' !er. • 

hTAN'B(L KAMBİYO ıuVD'URLUGtJ.~mr..N: 
Amerika ithalatına a it dovlı mlisaadelerl 23791 numaraya kadar lııtnç 

e · lııı l ,t ir Vaktınde aldırılması, aksi takdirde peıınllerln müddetinin temdıt 
e;I lıneyece~tn\ bildiririz. 

razı ve dödüncü maddede yazılı fennt evrakın görülüp imza edllmLt bu
lunması lazımdır. 

8 - İsteklllerln tekli! mektuplarını ve istenilen evrakı 2490 sayılı ka
r unun hükiımlerlne uygun olarak hazırlayarak !kinci maddede yazılı (ta
rihte saat on dörde kadar vilayet daimi encümeni relsllğlne nuı.kbm mu
kabtllnde tevdi etmeleri ve postada vaki gecikmelerin kabul edllmlyeceğt 
ıl!\n olunur. (2041) 

ETİ BA?-.1X İSTANBUL BÜROSUNDAN: 1 
Bebeo-EPhö aARANMA

1
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DİRsa~ 
Etrafı ka.palı mamut arsa da olablllr. 1 
Büyük Postane karşısında Yeni Vnlde hnnında.kt lill••••••• Büromuza müracnatlan. 
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