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lrtCiiL TERE 
VE 

HiNDiSTArt 
inşaat Ofisi kuruluyor ALMAN 

MACARiSTAN iÇiN denizaltlları 
UŞUNOLECEK COK --O~ 

Çok manalı 
bir harita 

Şimdi,. lc•clar hürriyel •ii
cadel•dni, laagran Jı:alın•
colt 6ir ••iıol o• iıl••' hl· 
/.tılı il• id.N eden ve 
ııilt.agd mauo/falcig•tl• bo. 
ıarmak rt.0lrtasın• ileten 
Hint ı•/leri tam istedikle
rine lcouuşacak tlakikada 
yanlış 6ir laa,..k•t il• bütün 
•rnelılerini berbat •lme .. e
liJirler. Miislilman v• M,. 
caai 6itin Hintlilere, eks•
riy.t ıl• bütün ekolligtdlere 
lu r münafereli unutarak 
" Müşt~r•lc Hini valonı 11 

mefhumu etro/ında hiribır
lerin• kucak açmak ııozi. 

Bu teşekkül, her türlü malzemeyi lemin edecek ve 
muhtemel olarak iktisat Vehlilellne baglanacahlır 

Cl.OOJ BiR MESE'LE lngileren_in Santo-~ucia 
adasa hmamna gıren 

Sovyetler, bOtün baftık 
memlekeUerini istiladan 
çok evvel zaptedilmii 

aaY4N§&ar 1 

/eli terettüp ediyor. 1 

• Ankara, 12 (Yeni Sabah) - Bu teşebbüs; NSmi ve hususi min edilOiğine göre, in§aat mev-
Gerek resmi, gerek husuşi inşa- inşaata her neYi malzemeyi te- siminin başlamak Uzere olması, 
ata malzeme bulma meselesi min etmekle ta.V"_af edılecek bir bu ofisin silratle kurulması etra
gün geçtikçe müşkülleşmiş, bu ofistir. Henüz ofısin teşkilat fındaki mesaiyi hızlaf;!t.ırmı~tır. 
klişkülatın da münferit tcşebils- ve hangi vekal'f!te raptedileceği 
!erle temin e<lilemlyeceği hükfı- meselesi ile uı:rrn.')llla'.kta olan Şimdiki ismi (Devlet İnşaat 
met tarafından anla.şılmış oldu- hükiımet, kurulacak bu ofisin Malzemesi Tcdank ve Tevzii 0-
ğundan memleketin mübrem in- hiıkmü şahı-ııyeti haiz ve mü- fisi) olan bu teşkiliıt çok muh· 
şaatını karşılıyacak <,'Ok mühim tedavil sermayeli olmasını pren- «'.mel olarak İktisat Vekaletine 

_b_ir_ı_eşe_b-biı.s_· ·_e_g_c_ç_n_ıw_·ş_ti_·r_. ____ s_ip_i_ti_b_an_·_ıc_k_Rb_u_1_e_tm_i_ş_ti_r._T_a_h_-__ ba_ğ_1_an•cakbr. 1 
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p 1 a n Müttefik~er ne olacak ? 
Y azan: Hüseyin Cahid YALÇIN l s. Cripps Hindls 

H indistan şu sırada <lün· ı f / hl 
ya sJyasetinin en .n;ıü- ane gen ş r 
him bir ro~clesı haline lıiiriyet ve,.ilme 

geliyor. Hatta, harbın mukad-
deratı uzennde Hi·~?~tan !11ese- Sİlie taraf tar 
Jesınin hal tarzı buylik bu· rr·l 
oynıyacaktır denilirse pek ~ü
balağa edılmış sayııa'?1.ız. 360 Japon başvekili tehdit 
milyona yakt şan nlif u u ve . . 
mütenewı kaynaklarıle Hın- savururken Hıntlılerarası 
distan yalıuz bnşına k?ca . bır Komitesi de lngiliz planın 
kıt'adır. Bu harpte Hındısı:ın tetkık için toplamyorı 
kendisınclcn beklcnebilece;c ' a-

Harekete gücfilar 
' 

Bir naüf reze 
Ta, .. ıaoda glı•dl, 
hlı• int1lllz blrllğl 
de Bahama ada
larında luu•ya 

~ıktı 
-0-

Japonlara göre, 
Buraya taarruz, 
asgari birtehlihe 

ile başarılır 

ı9unkü meskOn yerler ve\ 
ışletme mıntakalan sahil 
dedir ve ihraç hareketleri 
sOratle muvaffak olacaktır 

Be rli n, 
lllacaristan da ki 

Alman azlığı için 
istik/Al 
istiyormuş ! 

on kabine tadilAtmm 
bu işle ilgisi olduğu 

anlaşıhyor 

Almanyanın gayesi 
KOltür istekleri vesile
sile Alman azlığı iç;n 

hükumet içinde 
hükumet kurmakmış! 

Benı, 12 (A.A.) - Buda- 1 

ptışteden bildirildiğine göre, 
yeni Macar Başvekili M. 
Kallay Macnristandaki Al
man azlığuun başkanını ka
bul edeı ek kendisile uzun 
müddet görüşmüştür. Bu 
görüşmede, Almanlar tara
fından Almnn azlığının sta
tüsü hakkında uzun zaman-

zi fcyi hcmız üa etmı., değıld.ır. Lond a, 12 (A.A.) - Britan
Fakat Hindistan bu vazıfosuu ya. aj. n ın n dıplomatik m\ıha.
a.nladı~ı. ve bunu ıfaya a1.mctti- bıri tn;,ılız harp kabm~ inpt: 
ğı gun yalnız uza.k doğnd. d~- H·ndi tanın bıthin "tZlcplerinı 
iil orta §arkta bile harp v::ı.zı- yeı ın~ getil'mek hususunda tam 
yetiniıı esaslt bir d:Ck gös- b ı anla.~ma olıluğu k3nantındc-

Amerikan teyyareleri 
yeni Gin~'de Salaman 
limanına şiddetli bir 

baskın yaptalar 
-----00---

Saigon, 12 (A.A.) - ABkeri danberi ileri sürülen istek-
müşahitler, biribirini takip edE>.n leriıı bahis mevzuu olduğu 

ler~ınde şUphe ~ -dır. J ) 
Hındi tan harbe iştir-~ e1.me- Hındi tan hakkında kabul e· apon ara göre 

mış değıldır. Fakat bunun d'Cl"C- d len planın tatbıkı hn. u und~ı --o- ı 
eesı çok hafif kalmıştır. Sebebi, (Sc.mıı S<ı. 3, 8 ı. 7) 
Hindistanın adeta pasıf bir .E! ' Müttefikler, 90 gundel 
mukavemet ve mümana gi>.<: - ba ı ihtiv t tedbıı lcnne lüzum 
termesinden ibarettir. Hm lilE>n ,.,o::;teıi1 kı bunlaıı d bi gun 4233 tayyare 
bu harpte uzak ve lakayt rıbı ıçındc temın ecteb1lnıiye imka kaybettiler İ 
davrarumya sevkeden am ll ·r ) o tur. Hındista.n bir ru1a) asa 
üzerinde israr et.ıniye m.ıh.il ynpabılmek h.:ın evvela kendı •••••••••• •••••••• 
gormüyonız. ~'akat, Hıntlileı ~n içinde bir gbrfu4 birligi tesis et- [A.A. tt!lgr:ıflanndan 
tabi oldukları saikler ne olur:.a mek ihtiyacındndır. t.ulli a roılınlst.1r.J 
olsun, btınun ne kendıl ri içıu, lngilı .... kabın ·sinin Hındistana Tayland rndyo81mun bildirdi-

muvaffaltlyct.sizlikler dolayisile ve Başvekilin bu meseleyi 
galeyana gelen umumi efkarın yakında Almanlar iç.in elve-
tazyiki illbnda Aanglo - Sakaon rişli bir şekilde hal vidin-
meınleketlerinin tamamile te- de bulunduğu bildirlhııek-
da.fili olan tabiyeleıinden vaz- tedir. 
ge~erek taarruza başlamak ta- I (Sonu Sıı. 3, Su. 4 de) 

(Sonu Sa. 3, Sü. 4 de) \::..._=====;;.;;;.;====--_) 

Ş. AFRIKADA I 
Mekili'de 

ciddi 
çarpışmalar 

RUSYADA 

Bir Alman 
alayı 

bozuldu 

l 

bir denizaltı Oç 
gemi batırdı 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman 
resmi tebliğinde kaydedildiğine 
göre, İngilterenin ı:>anta Lucia 
adasında Port - Castı'ies'nin iç 
limanma bir Alman denizaltısı 
girmiştir. Bu denizaltı, r:ıhtıma 
bağlı iki büyük gemiyi ve bu a
danın deniz bölgesinde üçüncü 
bir gemiyi batırmıştır. 
Manş'da seri hücumbotlan 

düşmanın büyi.ik kuvvetler hi
mayesindeki bir kafilesine hü
cum etmişler ve topyekun 5.000 
tonilatoluk iki gemiyi batırmış
lardır. 

İskoçyanın doğu sahili yakı
runda sn.va§ tayyareleri, orta 
tonajda bir ticaret gemisini bom 
balarla hasara uğratmışlardır. 

Kov110, 12 (.A.A.} - J .. itva:zı:. 
ya. müdafaa l:urmn.yı J~itvanya 
ar~tırmalar bürosuna ~ok ma
nalı bir Sovyet genel kuıınııyı 
haritasını göndermiştir. Bu ha
ı itada Vilna·dan Poncvesı) e ka
dar olan I..ıtvanyanın batı k:Jf!
mı gfüıterihnektedir. 

Haritanın solun-:la, ruS<.'a ya
zılı, şu ibareler '\:U dn: Lıh. n
yu. So\•yet sosy!l fü;t <'Umhtu ı:J e
ti, Lctonya So'':J et ı:;os • list 
cumhuriyeti, Beynz Rutcnya 
Sovyet sosyalist cumlıuıiyet:i. 

Bu yazıların altımı yınc rug. 
~n . fakat daha küçük haıflcrlı 
yazılan f'U ibare cok uah:ı ma
ııalıtlu : 1939 da ilk haı ket. 

(Sonu Sa. 3, Su 3 dt) 

Aç gözlülüğün sonu 
~~~-----.... ~~~~-~~ 

Dün iki muhtekir 
yakayı ele verdi 

------------
73 top basmayı metresi 77.5 kure~tan 
fatura yapıp 115 kuruşa satarken 
cürmümeşhut halinde yakalandılar 

Katırcıoğlu hanında manifa
tura ithalatçılığı ~tapan Agop 
Coltcıyanla :ıvni yerde manifa
tura simsarlığı yapan AYram, 
ı > as ...ı ı metıesi 71 5 ku
ruştan satılmakta ol. n basma-

d 11, l:.. 4 Jira laymetiı t\(! 73 
topu d polarında Sl4klnmıı;.laı \•e 
ı>'yasn) a ~izlı bızlı çıl{, rm k ı. .. 
temışleı dir. 

Suçnluıaı, m vcnt b.1 ı mı ı 1-

(Smııı S . 4, S ; ~ dl) 

=J HARP DURUMU l:=
Uzak doğu nizamı 

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

Japonya, henüz hareketinin başlan· 
ne İngilizler ve bütiın bestriyet bahşolunacak hümyeı ve istık- ğiıı~ gc)r~. 9 Mart sabahı bir 
için faydalı olmndığı k,1t'i ::)\1- lal h~ıkkınd beyaıw.ita bulun- müttefık müfre1.esi Tayland a
rette söylencbilır. Bntanyıı. im- mnsı bcklenirk n bundan vazge- ra~.'sine f.(rroistir. Tuvland kı
paratorluğu parçalanır \e ln- çerck ı roj<>sinı Sir Staf rortl talan hUcuma geçma~ler Ye iki 
giltere politika sahasmda bir Cripps vasıtasile evH~l4 Hint sacıt çarpı~ktan sonra miifre-
kıyınet olmaktan <;ıkaıı:.a bı;n- milli seflerine bıldiııniyt> karar zelli pusırnrtmuşıeıdır. Akdenizde Oç lngifiz 

--o-- g cında ise de zaman, Anglo-Sakson1 ar 
Moskov~ radyosu Katinin için kuvvetli bir müttefik halinderliı 

dan istifade edecek ol:mlar Hrmesi ger ekten ifx betli bir ikinci bir Juırt'Jret kruvazörOnOn ai:!ır 
Hintlıle· <leğıllerdir. E: er lngı- dmrunmc eseridir. Hındısl.:'Ulın Nevyorktan bıld•rildiğine gö- -
lizlerin mağlübiyeti Hındi ta- dirilmcsinı, mlıstakil bır devlet l'e, '•Jiliz ku"' etlerinden mü- hasara uğratıldığı 
run hürriyet ve isfklar demek sıfatile siyasd hayatına karış- rekkt>p bir müfreze Bahama ada haber veriliyor 

cephesınde Almanlarm 
40700 kişi kaybettik

lerini bildiriyor 
olsaydı Hint vata.nse' erlerinin ma~un ve milletler arası hüıTi- larında knra~ a çıKanbmştır. 
lakayt, hatta menfi hır tavır al- yet ve istiklal clnva.smda ağırlı- Sonuıtroda ~~~s·a ~~~~~~.11tlan [A.A. telgraflanndan 
malan tasvip edılmese bı!e az ğını hiss ttirmesıni istemiyen- Felemenk Hindistanı valisi, l kii.WBa edilmiştir] 
çok mantıki goıillebilirdi. Fokat ler en küçiik bir fikir ayrılığın- Smn~trada Hedanda müttefil Jer ngiliz tebliğine göre, İngiliz So\•yet tebliğine göre, cenup 

b. J hAk• · d ·r d 1 k ·htilA fi k.ı>=>if kolları Şimali Afrikada """'ph~ı·nde cı"ddi ""rJ'ı.,malar o uzak doğuda ır apon a ımı- an ıstı a e e< ere ı a arı mukavemetinin devam cttigıw·ni --1 "" ... ., ""' " -
· A hi 1 · ıt kt d 1 (Sonu S;ı. 3, Sü 6 da) (Sonu Sa 3 Sıi 6 da) yetinin evvela biitun sya, son- ze r emıyc can a ma a ır ar. habE>r veıınıştir. Vali, Felemenk ------------ --------·-·----

ra blıtün diinya hakl.mda ne bü- Uzııu senclcrdenbeıi ecnebi llindistanı k,wvetlerinin henüz 
yük bir felaket te. kıl edcccğıni, eller Hındi:.JUında esaslı tahnkat (&o,.u &a. a, su. 4 de) 
anlamak içın Hong Koııg facia.- hnzırlıklaıındıı bulunmuslr.rdır. ------------
Laırı küçiık bir iR:u ettir. Hint gençleıi memlcke.U<>..rinden 

Başvekilimiz Bıiylik Hint kiıtlesi ~riye- a 1 ı 11 d ı, A v r u p a y a gc
tin bugünku kur tuluş mücad~ tirildi, h u s u s i cmıtitüler
lesınde kcndılerıne dÜ.<jen rolil de ihtilitl ve propaganda 
ccı:;aretle kabul at.meli, ve vaü- fa.ıliyetl<'ri için terbiye: edildi, 
fesini yapmalıdır. Brita.nya ha- hazırlandı. Bunlar, hatta mem- Refik Saydam dün 
kimiyetindcn 11ilmyetleri olabi- leketlcrine döndüler ,.e program 
lcccğıni kabul ediyoruz. Hatta dairesinde Hindistanı :karıştır- Amerikamn yeni An.· 
k<'.ndilerini bu şıkayeUerinde mıya bac-Jadılar. Ec.ncbi propa- kaı a Elçi sile Mali ye 
ıhaklı gordüğiıınüzü de söyle- gandasının bu gayretleri Hint Vekilimiz!· kabul etti 
mekten geri kalmayız.. Fakat vatanseverlerince, Hint milli • 
gozlen m zinin hatıralarına di- şeflerince meçhul knlıı1ış ola-
kıp onların kalblerdc yarattığı maz. Hindistan istiklal, hürri- Ankara 12 (A.A.) _ Başve-
dnrgı.nlık ve teessiır hisleri Uze- yet ve saadete kavuşmak üzere 

rtiHAYET 

Vişi, Amerikaya 
teminat verdi 

Frans1z filosu, 
mihvere teslim 

edilmiyecek 
Vaşington, 12 (A. A.) -

Franı.;a ı;efiri Henri Hnye çar
(Sonu Sı. 3, SU 3 de) 

rinde yolu şaşırmak Hindistanı bulunuyor, fakat biı volkan u. kil Doktor R fik Saydam, bu
daha büyük bir esaret ve f ela- .,erinde oldui;'llnu bilmelidir. gü~ saat 11,30 da Baş\•ckillikte 
kete scvkeder. 1 Şimdiye kadar hürriyet mü- kendisine ilk ziyareti yapan 

Hindistan için kurtulmak saa-1 cadelesini, hayran kalınacak bir Birl\•şik Devle\Jerin yeni Anka- ------------
ti çalmıştır. 19-10 tarihinde tn- sebat ve ideal bağlıhğı ile idare ra büyük elçisi M. Steinhartd'ı Alman - ı·svec 
giltcre hükumetinin Hindistan eden ve nihayet muvaffakiyet- kal.>Ul etmiştir. 
anayasaın hakkında neşrettiği le başann'!lık noktasına ileten * b t 1 ' • 
bf.yanname hiçbir İngiliz kabi- Hint şefleri tam istooikJer:ine Ankara, 12 (A.A.) - Başve- m •u• n a s e e e r 1 

-

RiOM'DA 
• 

Dün Jacomet 
isticvap edildi 

Suçlu, haı·p 
imalatının ağırlaş
madığını söylüyor 

Riom, 12 (A.A.) - Mahke-mc 
celsesi saat 13 de açılmış, ı~is 

(Sonu Sa. S, Sı'ı 6 de) 

Sırbistanda yeni bir 
temizleme hareketi ne inin ihmal edemiyece.ği bir kavuşacak dakikada yanlış bir kil Doktor Refik Saydam, bugün 

t. ahhütnıunedir. Bu beJanna.- hareket ile bütün emeklerini saat 10 da. Ba.'jVekillikte Madrid 
me Hiııdistana hürriJ<>t ve ;s- berbat etmemelidirler. .Müslü- elçimiz Hulusi Fuat Toe-avı ka-
1ikHil veımiş, Hindistanı Bri- man ve MecOsi bütiin Hintlile- bul etmiştir. Stokholm, vahim Topliça'daki 
tn.nya imparatorluğunu terkip re, ekseriyet ne btitün ekalli- ----------- bir gerginlik yok, komu" nı·st mukave-
cdcn dominıonlar arasına al- yetlere heı· münafcreti unuta- Yon Papen'ı'n 
mıştır. 1'a:k "Müşterek Hint Vatanı" dı·yor t• k Jd 

Çok beklemiş, çok çekmiş o- mefhumu etrafında biribirlerine me 1 ırı 1 
lan Hint vatanseverlerinin bul kucak açmak vazifesi terettüp Berıı·n seyahatı' Stokholm, 12 (A.A.) - Röy- Budapeşte, 12 (A.A.) - Ofi: 
beyaıuıame karşısında mütered- ediyor. Bunu yapaıılron Hindis- ter: l1aber alındığına göre, Sırp 
dil davranmaları ve vildolunan 1 tan umumi valWlnin son neşret- Almanya. ile İsveç arasında zabıtası, merkezi Sırbistanda. 
hürriyet ve fotiklfile derhal ka- tiği beyannamedeki §u sözler vahim bir gerginlik mevcut ol- TopHça dağlık bölgesinde 3 
vuşnıadan sevinmek ve inanmak dalına kulaklarındaı çmlamaJı- Büyük Elçinin duğuna dair Avrupada ve Aıne- Martta komünistlerin son muka 
cesaretini kendilerinde bulama- dır: ri4da dolaşain şayialara İsve- vellıet yuvalarına karşı yeni bir 
malan izahı mümkün bir ruhi "ÜStünde yaşadığınız top. önümüzdeki çfn siysi ma,hfilleıinde inanıl- temizleme hareket yapmıştır. 
halettir. Fakat Hint vatanpcr- rakları büytik bir tehlike t.ehdit h k • mamaktadır. Bu mahfillerde 00. 
veılerinin bu gibi psikolojik a- ediyor!" hafta arC eti yan edildiğine göre, iki meınle- Budapeşteye gelen haberlere 
millerle oyalanıp kalmıyacak Her şeyden evvel bu tehlike- ht 1 ket arasındaki mUnasebct "tt- göre bu hareket 8 gün sürmüş-
kadar .ameli, uzun ve iyi görüş- nin ezilmesi J&zımdır. Her türlü mu eme mit edildiği kadar normal,, dir. tür. «1 komilnist öldürülmüş, 
ıu davranmalnn kendilerinden kin ve dü§Dlanlık hi;:;Ieri susa- Bcrlin, 12 (A.A.) - Yan res- Ve son zamanlarda. İsveç asker- 87 komünist ele geçirilmiştir. 
beklenebilir. Bugünkü durum- bilir; her siyasi dava bir müd- mi bir kaynaktan bildiriliyor: lerinin silAh altına çağırılınasi- Ni7.ami kuvvetler, 33 kişi tele-
dan bır domiııion durumuna det uyuyabilir. Fakat v.aıtanı M. Von Papen, Berlinıe yapa- le Stokhohn gazetelerindeneşer. fat, 18 yaralı vermişlerdir. ge enin Hindistan için sarsın- möteaıTwlan kurtarmak vazi- cağı evvelce bildirilmiş olan se- dilen tahliye plinlan,, çoktan-
tısız gailesiz, mesut bir teki- fesi blr saniye ihmal edilemez. yalın.tini muhtemel olarak önU- beri dU§Unülen müdafaa tedbir- Rutnik bölgesinde 33 komU-
müJ §eklinde vukua gelebilmw Hüseyin Calrid YAqllN müzdeki balıta yapacaktır. lemıe uygundur. nist öldtirUJmüştilr. 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

U ZAK Doğu nizamı da bir söıı ürgc bölg~leri, deniz l :ıkı
çerç.eve ile mukayyet ol- mı: etinın manası clC'ği tiktea 

mal: gerektir. Uzak Doğunun (Sonu Sa. 3, Su. 1 de) 

Balık Sanayii Birliği 
~-~-~-.. ~~~~~-

lstan bul ve havalisi baiıkçı1arı içııı 
yeni bir nizamname hazırlandı 

------
1000 çuval kah ıe gflldi 

Ankara muhabirimiz telefonla b-i-ld-ir-i-yo_r_I 

* Şehrimire gelen İstanbul ba•ıkcıları, Tic aret Yekfılctı iJe 
ya.pt ıkları temasları ncticclendınrıı leı ve bh nizamname ha
zırlamışlardır. Bu nizamnameye göre., içine balıkçıları, tuzlayıcı
lan \'C konscrvecileri alacak olan <İstanhul \ e hnvalisi balık
çılık ve balık saz ~ ii birliği) bir atada balıkcılığın irı.ki9aıııın 
çaiıf'acaklardır. B 1!\ ı:ı.anayii ile uğı aı;;anla r, aralarında kıu ar
laı;.tıı acakları bir parayı her ay aıc.at olar.tk birlik veznesine 
yatıracaklardır. İstanbul ve havalJsi haricinde bulunan bahk
çıfar ve konserveciler de arzu ettııdcri takdirde bu birliğe da-
hil olabileceklerdir. · 

inglllz Ticaret Şirketi Müdüı•ii 
. * Ş~ri~i~ ~~l~i~ni .~ildiı dığimiz Ünayted Kiııg Dum 

Tıcaret şırketinın mudilru Sor Hikseım qercfine, bu şirketin An 
kara mümessili tarafından bu aks m Ankara Palas salonlaıın
d bir ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette, Hariciye, İktısat Ticaret 
Maliye, Gümrük ve İnhisarlar Nafıa Ye Münakalat \Tekilleri!~ 
1n~l~e:.eni~ Tü~kiye bUyAük elçisi hazır bulunmuştur. Şirketın 
mudunı Sor Hılsom, alakadar Yekcıldlerimizle esaslı ve mü-
him temaslarda bulunmaktadır. ' 

'1000 ÇD'Val kahve geleli * Brezilyadan yurdumuza ithal edilen kııhvelE',.rden 1000 
çuvalı Ankara gümriiğüne gelmiştir. 

Yeni lokomollfler * İthal edildiğini bildirdiğimb·. lokomotiflerin adedi 18 vo 
vagonların adedı ise 380 dir. Diger taraftan 6 lokomotifle 270 
vagonun da pek yakında teslim edileceği bildirilmektedir. 

lnglltereden gelet"ek mensucat * Bugünlerde İngiltereden bü~ tik m·ky sta. mensucat it-
hal edilecektir. Mensucat, birlıklcr v yle memleketın 
muhtelif mıntakalarına gönderilecektir. 





:m~aililı.~~·a~,;: Almatl- Buluaı PETAIN ili TARAFLI! M~hYıre calısau ı Doğu Asya Japau Bahriya 
5~:~~u:ı=: ~ dastluüıı K u M A n Mı Fransız falirikalan bi rliQi NllZIDIR rapom M:r~ ıı;.:_~_ 
Japonyayı mi ve bo111 P.:ull· - mında: 

Yo.n•ı A. C. 3.A~ÇC 

ilk 10 bin kilometrelik bir dün· OYNIYOR " J B D;.HJil Ç k d - Vallabi bm yalaa ...... 
)'& parçasın~ kaplı ... llafışık Berin. • her Ş9y mOfte- r Bunlara gittikce apon asın -· .... ar- Şimdiye a ar mem,,, 

biı- denemeye sevtedm dllrum rek dOtmana karc.a ilk zamanında başlayan 130 .. tt ı·k L-- DerNe • .,......,.. .s!&: 
IUdur: apalan .... k;_!: yenilerinin bu harek.-..- .i....Aıl mu e 1 ....... ., -itte bir tanem da.bal. Y sava~a Ml&IKllr l•11"nne. 12 (A.A.> - ... Q .... r-·-
aııa~=·~~ d i 'f ~ r n ~or··u •. be ltalJaa AjNw lli1diri- kablclıjı ha.. tamamlandtltrn söyiOp gemiai IJatınlm1t ~~ h=~=y& ge. 
~k~ lııil;Jlk ~ Bedin. 12 (.A.A.) - Yan rm- " lnclMI'. l2 (.A.A.) - D. ır. ~ 12 (A.A.) - Bahriye tircliği iki muharip tarafın kar-
rile ~. mı bır ka.._ .......... _ bildiriliyor: ııu.ı Petmln ~ .. veriliyor B. : mmn ır. ş ....... 'balari· aılıklı propaganda idd.Warına 

b) Sovyei ~~ ~y\ik kom· fanı1.n'bi~ Alırıanya ~ası hakkında _Fransadan Nevyork, 12 (A.A.) - ~ Şanghay ll8mn tefi General yasinin iMlgWıe kadar yaptığı p ilişince yukardaki fıkra.yı 
IWIUaun emrü ~topla- barieiye nUırlığı tarafmd&Ja ve-- =l~=tecı~ g= niY~: . Adti,ya.ma ol'dıı bıqruıı mü.aa,. .barek.etleri huliaa ede& bir ra- ~h .. -

1
,. ..... U:!:e y~~ aaıı haçlı ordu ile daha uzun rilen bir cevapta 11.1--- _ Bul· .htimali" lmadıv b"ldi .1. \ aşıngton askeri mutahas- sebetile söy1adiği nutukt.a. 1905 poru pclimentoya. vermiştir. ~w.uau. UM.!-.-- U4ifAI& 

llilddct savapıek ızkranndadı~. gar müıwıebetleriru ~ bir 1 o gı 1 rı ıyor. ..ıan. u.euault fahri kasından. Rwı - Japon hariaile gimdjlri b~ Naar, bahri,ye ile omunu.n tam öyle miiha1iğalılaıı oluyor ki. 
c) Amenb., yeni üsler tes.~- duruma sokulması keyfiyetin· ~~:t:rı~~~; = ~~~~=ı ~~ıı_::~~b~:kı· :-:!~:kl:ınnı bilhae- nwWlamnıO "~'n~bkit:y·-'-- • .r:•il· ,r t 

-~ ~· henila den baeerda.r bulunulm.adliı bil clolay:ı _,.rıyede oblnnak ~ ... ...a.. dog~~_,,;..~ - • .1-.. .1-r:.7::::-ıı-ç ... ~ l'~azrr: nuıt.lnmtnt 80ltV1lda m- .ı ~........ 4Jö.U A.• • ' 
harp hazrr_hgmı bütünlemekten dirilmiştir. Bununla beraber. bil n tamamUe siyasidir. Peten ~ ~ . u "".l:'""M>O"':'uv goorun· .,.aponya ..u.u.~a.v~- ıu-ua ". , ~- tu bir yılan! tekeriemcsı bile 
11Zaktır. Bu~k Okyanusun. ba_· y:a. ı..:_ sı· ... tem ı·çın"de 1-.. bır· ıı·gı·· b ..ı b"" 1 b""t·· vre dültlerım bugun belirtmektedır- Ruayn.ya r.. .. ...,., elde ettig1 zafer- diye "'~ar 130 düsm n harp bunların yanında derili bir ha-
tıya dot;TU bır taarruz çıkarabı· u.a ~ miU.-. t1 ııaİkı . u~~~~--~! ~a._u 1~~-~anebu:- le&". Ayni malıt.liıer, şu sırada. 1erie- doğu ~a. birliğinin te- l'ew>Wmia ~ ~l gemi- .tilnt mdliyeti i1rti ·yor. 
lecek biricik ü.n baskına uğra- yapan e er v~ . ~rın, ım-....._.uu ~z <U.&UMautş Sl biiyUlr l!"'raasa fabrikuının meller.iııi atllll§tı. Şimdi bu lhr- Din de az ~ok ağn haaara ugra- Vakla düşm:ın biıibiriıte :?t .. 
~labilir~ ~blriis uak iıir i-- :~s:==-mTt'!':: lunm~~- Şım~ye kadar AlmanJar için haıp maf7.emesi lil .lmrulmaktadır. tJ cWğmı *>y~. met O'! m .. z r·er"Ye bu t r· 
tiy~ a~labilır, snPUsf ıstekJeri ile ayni noktau. Fransayı ıkı muharıp ~f.,. imaline (i8lı..ştıklannı ve arka Hakiki hareket saha..c;ı Pasifik • la ıstcd.ıkleri kadar b~rı.birlerine 

a) Çın, kmalf.t uzmı ve çap· ~ U.tiyacmda bulundük: sm Js muvazenede tutmaga ~ arkaya yeni harp fabrikaları a· ofmaklaı beca.ber cefl)le 3000 ki· AFRIKA'D A atıp tutmalannı hciş göıımek 
raşık bir yo~dan yapmaya mec· lan umumiyetle kabul edilebilir. lı~mıştır. BDndan m~~i~- çıldığını, bwıl.ıTcLıı en sonun· lometreden fazla uzunlUAWiır icabeder a.nıma. bu y laJalar.ı.n 
b_u.tdur ve dirt bu~uk. yıldanbe- u.-s.a ~--'-de, her -n11 b~yük df~den~ld !1 kadar cıısıınnn Toulon\faki sun1 ben- ve .Bimtımyadan başlıyaralr Ma· 

1 
,.,,.o tmn'"' 1 i1ı<.-W ) bazılannd" işin ucu b:zc dokltn-..- ı-...ıı berf .......,a UU' lilUalC gç;I" nJD D ertn 0 Ugu • ç_\. rt.--· lduğu n-..: 1--. ..ı--·nd :r::J-H--..ı- j \~ 1 " r ~ • • mid" ---1~-'1 !'::" • ~- ~~m.ı9....... DU çen müşterek düşmana karşı yapılaa ·ı . ·ıv1ee da. la.ydalıuırnak· zın. uwl'l~ o ll1l _,n Sı.U"• -:r· yanm aı...uuoı an .uvııcuıua. .. faar il . devam e - uu,ı;;u. lÇtn ır, m:uır. ...ınır-

büyutiiHira, 4öO ~~ll ~ savıu,a tabi olduğtı Ye '- ittüak yem gw meldaJirler. Hindi.etanmdlm, Filipiıduden ve . . ı,ye .erınıı: hal> k lmmemelc de elden gelmiyor. 
dıran bu iller tecnd ~ılebıiır, lar sı"stem"mdekı" bUtiln ma~na ve tadır. . . ÇiDden geçerek Mançako'ıttm mışlerdır: ~tihim bır . er yo lki buçuk senelik tecrübe gös-

) ...., 1 1r n-ı-..ı: ....... _. '- Fakat, her ıkı taraf hesabına .ann~ı.:- '--'> ··-~-~ tuı. .İııgilız tayyarelerı kara ter ,..... k. T ki .:
11

: )ı c • aemen ~WWR. ~ ~--·-;_ - ~"'te mlacle- da ~--- - ,.a___ ~CUille 1\4.Uar gıı .. •uc:ıueuır. .... ı;.....:..t.- ;~.-.. .... -1..... ın..,.ır ı. ur ye Dli.l.Jıl u-
lllf yurdun yad en~ yıkılması mı~::bıtl~~s:~vabı n.i> auıııaı- _oynama~~- ar· A ly Şimaldeki d~m ciddi obn.i. .atl'f'YetR:u,.llÇ' m'"9'-'C"ça .... ~ dutlan içinde kendi yağile kav-
JÜdDdla, .......... ~ ...... . .. "........ t* ıntimkiin değildjr. , vustra amn gözöııünde hrtttlmalımr. Qoada I ıel"de-bm~. ruımaıctaıı ba.ş a. bir wl\'e güt-
.,,._ kola•bkla dü11üriilebilir. ınistir. J bulımmaJtta lan w..ıt~ Jltmıt. AJ1e._ 7'ellliği ekted" ·· nf ....tlerile 

'.I y ç k nah bi aAkı.beti· o -~wn. Al1118lt felöfi, lleJrilhım ... ~ mem ır ve oz me f) Çin Hindi. ortaklann da --o-- O ma r tu:ag- onfnstt, .Japon knYfttler>I kında 9T8ifaliiyetti muharebe- milli hudutları bir taan-uza uğ-
mlmsbcnWJı:, müsada raJlltlır. ...._ _ Din timıılle meşgul olnıodan ..,. 1 =.,ru,;m değu A•-ı..ıe ra<hğı zamandır ld Allahuaa ııı.-
Tayland tam mlnasfyle mOza- •11 0 

r t 0 I 0 t , L ,,. - .. ta ~ ı...,. ..___, n~ba .. ~ serbestçe ~- ı: fH~ ağıF 'kayıp ğmacaık, ail~ sarııaw ve 
birdir. IJilE' !' •"1mlnd&. ltnhmcJukl-ıa be- nı müm.kun kılmış \le yıne bu 1 - .. rldığml kaydetmekte- o zaman yapacagını yapacaktır. 

Uzak Doğu nizamını hrmak yıld6nfi•il 1 ordu sayesinde Sovyet - Man· ara ugra.. Bu. hakikat belki binlerce de.f.ıa 
lkitvini alan Doğan Güneş dev· ~ 12 (Hususi) _Er- (9-/ ~p 1 4tldde) lrtmektedbier. çum 1mdltdunda. hiöteıer veya dirltaı torpil ta,,.-eleri ~ tekrv edildi, olaylar bu dürüat 
lati~ lıesabmı bu. •ae'va yaslan mnımun karblllJŞUll\lll 25 inci Bu da isbat eder ki, Litvanya Japon tehdidt"l.in tedricen n- ilıtilitlar oJmıuruştır. htgil~ 1\ntvel1JÖrline i~er durumu bilfiil A isbat ~~ ~ 
tınyordu. ve Letouyanm Savyetler tan- rih bir §ekil aldı~ Avustralya· h~~rdir. Diğer bir ımı. du; lıa.yır hali mı bi.la. propaı-

Bu harbi koıilkliyenler, hayat yıldöniimft olan bugün co§kun fından i!ff,?llinden aylarca <Snee da Sydney rad,y .. ~ harbiye na- .. de bir Alına ndenisaltıa gaıaıda kumkum~ ya.lan uy. 
sahası istenilirkrn, cihana da t.ezahürlerle kutlanmaktadır. Kızdordu genel Jaırmayı bu iki zın 14'ord'un bey na.tını zikrede- R ;Om 'da ::::;ni. dM 

1 
ra uPabl dunnaıkt.3:- fesat ~ta reni ve hilr bir nizam vermek Ber yer bayraklarla danU..1· memleketi ~ Birliği rek §ijyle demektedir: .. Bundan & tı devam ediyorlar. 

llltemlş1erdir. Acaba yı1thnm nn•. :-.:...a. • ..ı. '---n- _._,.., memlek:etlerindeıı say.arak bari- sonra geri çekibnek"bahis meT- Dllfı' r. Jı ... ı..u. _:-&Jüil Hatır için çiy tavuk bile bellııi 
lızile bölünebilen, yakın hedef- -"""'" .-..~ ~ ~-- talar çizdirmiştir. Sovyet genel suu olamaz;" <Baı tarat.ı 1 inci Nyfad•) • --su_"'__ .. mıo.::_:_.__ b"l YMir amma. durup dururken; 
.__ midir? lst:ü& -~ .a. -a muhtelif yerleriadea gıe1en mtıf- ~-Jl "~- 96 LilYmı.ya- J --'--... a-1.ı . · eylfil U>36 dan m~ 194.0 a ka. ıtafyan tef>hgınde <H.Uuaa • • Beni · · Kııtren ·r mil-
_.. """'........_... ~:1 -- .---;,... apon -cca m~tlerının . . . .. ..... ~kil"" . d. .ı;.......~. - ıu. ~ o ur 
içerileri e ve Okyanus enğiale- reze1er hülrlimet konağı önünde nm istili tarihi ola.ıı haDran kanaatine göre AYlJStralyı&.ya dar millf müdafaa nazırlığı u- diriJı~or: ıuı:: ı:nın 06 .... Yil...... BÜD? demiye dili V'.ı.r&Dln da~ 
rinc doJru genifletftmiyecek yer almış ve t'ftildi.l marşı çalı- 1940 dan hiç defilse aib ay ev- taqı bir .Japon taarruzu. 8ôga.- mumt katipliğini yapmış olan keşif milfrerefcri arasında !&P1- 1mılan haklı olarak şüphe edilir. 
midir? nırken bav-mm ... hllk6mC ko- velden ba. iti memleket& zapte. rt t:ebJikelerle ~ K'llabllecelttir. laa ~eni carpışmalar lehimıze Bız bundaJl yınni sek.iz yıl ön. 

"ldki "~~ .... .,.,_-:,~::=. ..14_;_ -a.a ... ıe balnımkta idi. Bu"'-- .. apon -'- amı·-ı.: -hcmnı~ 80l'&UJ9 çekmiye bitmiştir. Dffismanın. zı. rhlı vası· ce bir kere sütten W?.Jm•z yan-.Japonya., liderlerinin debi ~--c;- ~· W80U9 • ., •lll.IDUOWlo .. Yut l<W tı.•pm=-• ~ ıpapmmm .... tal•- toprU at"'2JM''"' altında ~ 
leri ve. le. hemtz hant ti- Sosagui'niıı beyanatı lıa.tu:latıl· 511" .,..... cu~, ~ .... dı ~di a.yıanı üfliyerek içme· 
.; ""- langı dadır.: Ger'°' ka -----..a..-. Amır· al, •-·--•y... de Te salibi,etlerini tMrilı e- kısmen ricate. mec~ olmuş!ar. ınke kilnsenin cu:a""'"Y& bald.a .-.n uutr CJn • '(•• • vı·ıı· &.m-..;lraya ~ ...... wı.uu- .A.vu.w-- ... k talı be .el .. -"'" ·~ 
leler ~lmıt. önemrt üsler elde ,...._ •- ft ,....... nm istilası Japoı Jar tanLfmdan derek ltendtshıin: idari Te ımtll ısroen n ueıımt...-u..r.&.,, yoktur. 
edilınif. lmparatnrbddara 90D ____ ,.... um ..,. teminat verdi kolay!rkla ~i, illmi tem:fm ve Jumtral ettiğlrıj ~.....,._.~~'VV'l~'V'V".,.._,.,_.,..,.., 
ver"lmişttr. Gerçi, Pasfffkte bil· -eclıarlyetf çüakil bu hiirük adadaki raa. söylemiş, harp istihaaHni ~ H• d• f • • 
yUk bir seyrl!sefer emntyeti Jca. Bükıeş, 12 (_A..A..) - Dahili- (JJaf twnJ/t l ~). kfuı ve işletme bölgelerinin lte- llWllll ona ait bir vazife oldu-1 RUSYA'DA ın ıs an ıçın 
zanıhnıştır ve bUtUn kın'vet!er .ı..-n b" . esi IBUlba gilnü Sumrıer Welles'i zi. men münhasıran salrillerde bu- cmnu 

1 
• ..._...: .,,;;..._~r. 

de Japon savleti önünde seren· ye na.zır~nuı ır emınıam yaret ede .. ek Fransız fik>eaımın ı 1 ·--..ıuvınm bu :•:barı- bu ~'l. o-· ~~ .. u..L.u&uq-.ta <--- t---- ı .:.-....ı..a-) (Bq1ruafı 1 incide) 

Ccnrlar: fakat, Anglo • Sakson gereği!lce. bütün Rum.eııler için 1 mihvere ~ edilmiyeceğine =:~ ~ .... ';., Reis, .hcomet'ye. hmi>iye 'f'e ~ ... r-ı• wn<,-.-; harp ka.binesind .. tam bir mutar-
L !.~: ı.. ... ı- 0ı..anönnu -=.,,..__ milli· -:U-faa --..... -..rı,_ lnuor. Burada bir Alman alayı ynaklarınıa \'erimlerini sez. iş mecbtıriyati kooalmuftur . .19 dair keodisıne yeniden teminat ~ -r- -.....,- ..,3 ._ ı.._ __ _..._ .l"_...,..... - ba.kat ba ·ıl oldwğunu ve Sir 

inek için zamana ilatiyae vardır. meelnmyetiüı ugml' müddeti, ffl°IDiltir. Sefir bunda• 80111'11 Jlli9tL v.-ilesile de mWrellef olduğunu bozgwıa ağTatıhnıştır. Üç mes- Stılfford Cripps in Hindıstaaa 
Amerikan dcmanm•m, belki bas eenede ~ ~- le y...,.ıen matbuata beyanatta buhmarat Hollanda Hindi.it&nma ge.Hn- hatirlatara.k rol'lb:ıit Jriit;iik ~ kUn. yer işgal edlJmiştir. Kara- gıtmek arzll8unu i3har etllb%ıi 
kından ··yilk ölcllde mUtees.~ir- u .. A .......... ır.-.. Fransız olduğll.. • '-- =- ş .. .....ı-- t.el termiye çalıştığı mttahazeRinde deR~ dnnımma tayyareleri, Al· Chuı-chill ı-müu avam ~amara-
dir,· bu ı..--1-... •an doldunnak i- yukarı erkelrk w tadmlar bun nıı--::6=:'"~:'.: kalaca_.ciuıı aövf&. cıe; ~ vu:- .,.,......_.. gra· bulunmuştur. Jlacomet. roMrii maa lıavL meydanlarında 118 "'"'5-
,.;n ....... ~-mak ıztıy..,~.... dan istisna edilnıi···•fr. Hastalık ,...,..;;:._s: .... &MDUıı ~ J fına g6re Cuaııtn Bllkırtuu:i:mı ~ı. ·-•erd· amele. &Oylemişt"r. sır Staffonl 
,,. wwo.u. ~ı • ..... , 'l" 1.W9W m Suına:trada hıhrnan miit· küı;ük tröst.ermek "'""6• m ı tqyue tahrip etmi..,.. ır. CriJıpa bu mwelenin halleQil.me. 
dadır. Ancak. şüphe yoktur ki. veya i:mıne himıf!tinde çatışmak Luulıaam - " t.efik. liu'YVetlıari de ;,alanda ti& hududunu. tayin etmeli istf'd~ı MoslmY.& ndyORUn& göre, :mer sini ilk istiyenlerdeaı 'biridir. 
bugilnkll kemiyet H" Jmdretile dolnymrle meebari iş milkelletl· Loadn U (A.A.) - Çwpm- lın olacalıdardlr. A)ml telgrafa oevabuıı vermiştir. mde AJmanlann şiddetli biJ· lloakovadan dondükten sonra 
de Amerikan donanması dun yetini yerine getiremi~r, ba. .,.;,,..,.a Lo-""aıda ....;;.,lend bihno ·· J ı i -'--1 ı:r.rum dıurdunılmuslur. Bri _,..+.a. be üa 
bir durumda dec!ı1dir. Üç aylık me@leklerine göre deiiJJea bir go··r'"eu.a ı:ri-m..ı:ı.:};alde Aımanıann hg~~~A apoMedaıın a.ı:ma ~-~yenı~- * u...-··-• bir ·-'.;g~..ı-· Almanl•- ımy~~;.,~.·J-Y-6& yana 
k&Tsılaşmad& kayıplar veren yal para ödiyeceklentir. F~a~~ el koyuaklan- cı::'~er çıbm:ı;; Celse saat 14- de tekrar nçıl· rm 5;ba.tta:S m':ta -~-; -··Be.ı ~sen İagütere hükf>. 
ıuz Felemenk arın dası olmadı- na dair ortada bir aJtmet yok- dığı zaman reis, birÇok fcn,·i Kahnimte •700 ölü verdiJde.. m.etiiaiı:ı barpt.en SOD1"3ı Hindis. 
lı da meydandad l". Uzun süre. aki ha tur. Bu filonun akiboti ha:klwı- mba.ym ifadelerini ~- ri bildirillftiştlr. Almanlar ağır tana. derhal g"?nİŞ bir hürriyet eeği artık herkesçe tahmin edi· Garpt • va • çokıanberi bazı §aylalar oo.ı PASIF'K'TE :sa ifadeıere ıöre, Ja.comet·• Jm.yıplara ~- vermesi ınzım geldiğhre kan.imı. 
len bu harpte kaynaklan geniş h ab laF>'kt& iBe de Amiral Darlan r n.Jihiyetlieri çoll pniş idi Kc. Hü.kümet bu husust..:.. politiku;t. 
olan Anglo • Sa' ~onlar icin za. are bu filoyu vUcudıL getimıie ol- (&p\rafr 1 mehle) d1si Daladier'mu yfll'ine m1ih i- Ahan:~ nı 1.esbıt ettigi takdirde liindia--
man, en kuvvetli bir müttefik· La Haye, 12 (A.A.) - Sal&. nıakla ıftihar etm.eltte oldtıtu barp ha!ind olduğunu, tahliye ma.litmı bilfül Jrontrol ediy !"-1 .Abnau.. tebliğinde deniliyor tana gitmiye hazınm. • 
tir. hiyetli bir kaynaktan haber ve- için mecbur olmadıkça l'ramıs edilerek kurt.anlan birlitıerin dlt. Reis, .Jacomet haldnndalti ki: "Dop cep'beshıin muhtelif Teje.._. TelMM 

Japon plinınııı şu huauslanu. rildiğinıe göre, c,;arşambe. gecesl gemilerini Almanlara teslim 6P d~ mağtOp. edJ1hlceye l:a- başhca iddiayı izah ederek,~ kesimlerinde dü1iJB&Dın mükel'- Toqo, 
12 

(A.A.) _ .Tapoa 
da 'ı.·er alması muhtemeldir: Hollanda aradsi 117.erlnde !ngi. ..ı-;.; beklene:reez. .:a.._ -ııı11 v ~ d" · ...... ..ı:ı •~ı.-. ntr hüeınnlan düa de mu~. wt.-• .. m ... · Hin ·ı t 

a) Anglo. Saksonlan son des liz bomba tayyareleri gürillmi!f. '6~Peh&in '.l.'ouloa'• Oftll w ·~lrm~nı -.,_..,..r. ır~:;..:&.~~ı;1; ~ 01.....-. Alman hl-- ~~7en ... ~~~ ~~d= 
teklerinden mahru.rn etmek üze.. tür. Rastgele ablan bil'laı-ç t.ah- VieAJ. 12 (.A....L) - KUGld Yeni Gin Je Nlyöz, mayin. top ve tank.sav r cam kunıetlerinin ya.ptıklan daha israrla tekrar etmekte ve 
re Avuatralyaya atlamak, rip bombası memleketin batısın- Nain, Dwıkerqııle. m-hbmm A.YUStnl.Ja hava kuwetıeri. gibi siWala.ruı. a:Jlığuıdan mesul taarrurlar ve hareketler esna- eğer Hintliler Bıiylik Britanya 

b) BirmaDJtayı işgal ile Çi.rıi da bir şehirde mOteaddft mea- gemı.ek üzere Toulon'a pmiş- Ymi Ginede Japoslıırın ihraq olduğunu söylemiştir. 1 snda bir Çltt malıal ~ edil· boyundııruğuudan Iturtuım:ı« i-
tecrid etmek, kenlerı tahrip etmıs, veya ha.a. tir. Amiral Darilm, iki günden- JSPhklan yerle e taarruz etmif Mıznun, mliin.iba tekm1t gftç- miş \'e dftşnta11a önemli kayıp çin bu fırsattan i.Etifade etmes-

e) Çin ordnatın muharebe ra uğratmıştır. Son atman • beri e ı• 'T~·- bulunu-
1 

ferdir. Bilh38a 8 Amerikan ta~ lükleri halle münhasır ol'dnğtmu 1 :tar. TeMbitmi:,tir. ı Martta 11 terse .Allai.ıtmı gelen bir talih ..ıı ... ı etmek, 1 beri gı.ırc Slvil ~ilden 3 öl6. ' yord•• yar""'ı·nm· Yeni Cinede Salamnu =--u •. _ h" ... ı.· · w- ~ bir ... .:a '-ybed ,_., aı'!il t __ __ı__ - '"" ....... ~ ı~ır ıııwn~n ınci piyade aı.nyt Y3t"'"''Y nu• eserini ebediyen l\ii1 eccıu• 
d) Ana topraklann havasmı lO yaralı v~nuı.-. * limanına ya.ptıklarl taarruz şid qtwjaat yokluğundan do~ı a- cum. neticesinde taalTtT.';3. ham- rini kendil rl:no haber verm~ 

emniyet altına. alroak üzere kar- Vioby, 12 (AA..) -J :poa kı· detii olm~. Japcm pmi!cd
1 ~ ve f.asılıı.ya. ui· üstnn dUsman kuvvetlerini fiil- tedir. Toj , Hi distana karm Y• 

il yal:adakt işgal sahasmı ge- nfithı, zayiat % talarmın lladagalmr ıadslarına Uzerjne 17 ton bomba atılmış. ramadığım temin etmiştir. ha etnti ·tir... kında bu rnız y.apılacağıa-
nişletmek, çıktJ.klaına ftl'a ~a hazır- tır. Bir gemi 'batmıt. 4. &emi de=====================::::.:..:==-= dan b:ıhsetınemekte, ta.kat.._. e) Yerleşilen dağınık toprak· Tolcyo, 12 (A.A.) - Amiral landıklanna dair tncms, Ameri- yugın c;ııam.ur. j wstralyanuı hesn.bl süratle ~ 
Jarla Anayurd arasındaki irti· Şimada şimJiye kadar mfittefik 

1 ıkwı, De Gi&&lle' cü ..,.. Bolşevik Bi"7tılJ.? !lada J \a rü)eceğirü söylemektedir. 
batın temini~ eeam def" ft ıere ait 1 sattt harp, s tayyare, .rad~~wıı ~ habez-. Fevkalade Bir Musiki hidisesi 
tart teıtiplert almak 12 mmasr. it torpido muhri- ler • Mpm &aaiyetli Fran· İngiliz tayyare eri Birma~~ A 

f) Hı.rbin nmbdfteratım ta. bi, 44 ctenimaltı, 42 13baş0 ka gemi sız~ en kat't bir :u;:h=!!ı~. bir hıt- Bu s.a Akpnu S A R Y Simmaemda 
yin l"detek olmı Avnapa eephe- olmak tlzereceman harp g&o tarzda yatanlenmıştır. 
Bine dol~yısile fiili~ i- ... babnlclığını, 4 saffı harp. ''Talıtlr AU&ı t-nmıyor Jı.yıp- JLlrhnt Uı-..fay Cem.·y ıı· U9nlnfirul.. 
fa etmek 12 lrruftzÖr ve torpido olmak Xahire, 12 (A:.A.) - '"'l'MI": Japonlara ~re, 8 KtnunuC?- IUAIJti l\ILI ~ nfaltllnu-

g) Bir gOn ~ c1e1t • ~ de 'N geminin hasara ul- SaliJıiyetJ.i mahfillerdeki k.anaa· 'VW!en 7 Marta kadar Doğu As- Avropaıun 
811 

m u . mupaııiymi 
'\'e hava orduJarma ka11I em ratıid'liını aöylemiştir. te göre, Almanlar l"ı-amm: harp ~.ıd~ J'a.ponJar tarafından 1537 c K 
bir mOdafaa lUtımni yaratJnalt. Bu meyanda 128 şilep. 92 va- emilerini ilkhalıar deniz hare- Jiıtrüia, Amerikan ..,. Hollaııda E R N A S A 

Anglo • Sak._ lıemt için Ok- pır da takip edilmiştir. Japon- ~da. kullanmak niyetinde- tayyaresi dftşürül.mftf Teya tal:. 
yanuslann emniyeti hçatl bir 1ar. 4' torpıdo muhribi, 4 deni5- dirler. ed • . 9#). gftn a.rf nda BJR• KONSER 
meseledir. Avustralya Biiyük altı, 5 mayn tarı.yıcım, 27 deniz~ ~!P~::?:·t~&o.3ta~re tarafındıtla vwilecektir. 
Okyanuua ve Hind Okyanuaa- t.'10. 122 tayyaN kaJbetmi• S hh• V k•Ji Myda 4293 ttir. 
nun emnfvetıncıe bir temeı taşı ladw. ' ı ıye e I 
mahlyetladedtr. O aebeple, Ja- • 
ponlar, Avustralya.ya saldın.tla· ı • d M •st • • 
nnda büvtlk ~Wderıe kı.qı· Yeal lr•a lmblne81 ZMI~ e acan 80 IÇID 
)&facatdardır. Tabraıı. 12 (A.A.) - Bqve- Aydın.12 (Hususi) - Stflh&t ~ l hlelde) 
Diğer brai'tan, Çinin ııe1Ametf kil SUheyll yeni kabinesini Şaha ve ıctimat Muavenet Vekili Dok- lyt malü.ınat alan mahfil. 

ft' Bindtırtamn t.em.~eti de, 1'e meeDa& taldim etmiştir. Hl- tor Hulftsi Alataş beraberinde. Jer, Jılaca:ristaDdaki Almaıı 
neye mal o1unıa olsun, Japon ktbnet1n p!ograım ~ hfta ki zevat ile birllkt.e ~ sa· azlığmm !)imdi han salıar 
denis ıe.ebaılBlertnin c!mdanal- :mediate «*• rall: 1111 8aeyli • bah lıfuğlaya gitmif ve akşam sındaıld iBtekler Veailesıle 
•asını meclturl kılar. timat ~ edaoeld.fr. --t..-'-ize döıım.il§tür. Vekil, jllllnız birçok mal ve acili 
.. llir a;ilıM. Rua ~ ...... .,. Mıam ~--- ı durum bntiyazl&r elde etmiye çalış-

anda cereyaıı edecek ilkbahar Tahran, 12 (A.A.) - Yeni yo.ıda Cine'nin sıhh unu malda kalmadığmJ, ayni za. 
taarnızlanna Japonyanın da U- Si1heyl )ehi <ti Mtck meclis- gfü:den geçirmiş, dfln de şehri- manda Macar lüikimeti 
ak Doğu Sovyet ordusuna yllk· te büyük bir ~ Wmat ~ı!!z~a::=e::.t, kariısmda filen istikW i&-
lmmekle yardım edeceğini yay- reyi almıştır. ri tetkik ve teftiş etmiştir. Dok· tediğini bildiriyorlar. Al-
malttadlr. Oerçet, cihan tarihi- 104mevcutarasında100 me- Sö"k manlar, Alman azbö.nı dev-
ntn kaydetmediği ba devler bus hUJrOmet 1ehinde rey. Yer· ~ ~~~ ~ra- Jıet ~ devlet haline uy. 
mDsaraasmda Japonya. uçsuz zniltir. lla adın, mil1akibts lmıire mıy& çah11D9Wwlniar. 3• 

~=r-fu=: ~:.~~~~ ==~: 
dt -:ıııdrtadır. Şu var ki, bütfuı geminin Japon 8Ularmda Ame- tltZAB barile Almaa olup da uaun 
bu baa rılar, becerikli bt' bas- rika denlzalttlan t:ıratmdan ba· Ywzıa tı0klufandaa bu. J18m811danbfri temsil edilq 
lruaa doğur '"u~ d n·z hakimi· bnldığı bildirilmektedi. gftn (Hszrea •-> l8lml tef. Ye &ibndi artık almanc. ko-
Yet"ne dayarmakt eh.- l'e mft· * Londra - Manıf ld1bnet rflwnm kopmM* ÖJıllJı c&. DU3Jlllyanların dahi keadile-
e .. ,f'lfo bu ı- kimlyet cttafmda Albni sız. WDBam Bragg 79 ya- riz. • .u.: ı....ı--ı--
devam etmek ır pada oJdı\ju halde ölmUatUr. rine ~ oJma•pı _..;,,. __ 

--..-.._ ....... e Berlin Opel'WWUll birinci pipıaiıst.i. refakat eut!ceklir. 
San'atkar lstanhukla koMer Yermiyecektiw. 

:r!Y ATLAR: Parter 500 kunııl ft: 3GQ ~ 
Lüks Balkon 400 lUın&i 
llinci Batkım aoo ,, 

Localar 25 ... 3' Tılrk lirasıdır. 

#' 8agÖll mdnelirrdea Uw ' 

• TAKSiM sinemasında 
Büti.iu seyircileri heyecanlandıraeak fe\·kaliııde maeeralar .. Hez 
sahnesi bir 7.eVk meubaı olruı mubteşıırm Ye kuv...etli mr mevz.a 

ATEŞ KOŞUSU 
Şaheseri baflaclı: Baş Rollerde : 

Sineınane en bilyük 'le meohar ~cıw.ı 
FRANCHOT TONE • MİSCHA AU R 
WARREN WfLLfAM • PEGGYMORAN 

taveten: TABANSIZ BE Ç)lER 
2 1ıw11ubk .k me.dl 

~ &ımltM 

Teplılmyw 

~kok. 12 <A.A.l -Oğre. 
niklit;;inc ore, kongrenin Hmt
lilerm:ası, komitesi, Clıurclıill'in 
Hindistan. hakkındaki demecilll 
müzakere için 23 martta Vazoda. 
da toplanaooık. ve Gaııd.i de bu 
t.pıantıya iştirak edecektir. 

Berliu Ne Diyor! 
Berliıı., 12 (A.A.) - ~il. 

"""" hl J pon bft.şftJrilindea 
alnıu tı . in:-.' terenin demecine 
Jrarı,ı ffındistan h~ mil 
dJ.fii olan Bose.ain cevabi 1'8'
cikmiyecelrtir. Umumi intiba. 
K'mdistu meeele8incie ~ 
Din çok geç kakJlğıdır. 

VEFAT 
Şchı ımlzfn eski ve tamnDuıi ~ oJa
ı ınd n Be 1 Kemal, Mahmut Cevat 
Eczaaesı m~ls.i ve sab;plcrinden: 

ECZACI BEŞ R KEMAL 6ELlN 



HARP 
sabalannda 

00 

A•erlkan 
laeyetlerl yeni 
vazife aldılar 

VatiDgton, 12 (A.A.} - Rei
*mDhur kongreye RuQada, 
~nde, Şimali Afrikada ve ln.n
cla bulunan ve rolleri teslim edi
len malzemenin ıyi muhafaza~ ••memne inhi8ar eden Amsl
llan aallerl heyetleri balrlnnda 
Mr mesaj~· ıar-tp 
ttibarlle ba heyetlerln bqlıea 
ftZifem :;ı;et ukerlerini A
aerüwılannuı Jmllan•bn•· 
ana ab.,onn 'k ve Rusyanın en 
eok h .. ngı silihlara muhtaç ol
dugun ~ tCHbıt etmektir. 

Dedı Tekrar tekrar tatbik et.
tirdi Y • rük mü emmel yapı
yordl A n ' utoglu ikınci oyu
na gE:Çt \ soı Ju: 

- Tdt <'apr~z.ı nattıl girenin 
b.ı.kalını 

Ha mın k· rll uk altından 
tek knl) :-.,ıruiktcu ~ nra ya, sol 
a •. ı.:.ı!a v"'yahut e · e has-
m.r . :ıY'aiını budanm ve, c;e-
Jer.ır. .• 1 

t ·t• ~l. Fakat bunu her 
pehtivan gibı yapmıy:ıcaksın .. 
Şöyle ol cak. ''Hasma tek çap
:ru gırer! en evveli omuzunla 
Snrşık - 'l' ve, bütün kuv
ve mil' m <. :ıin ve, goğsüniln 
üzeı ın(' ddetle inip duracak-

11 n ' u anda (la çaprazı ta
Jn~ l; :ıyacalann' anladın mı? 

-- Evet, u ta!.. 
- Bunu yapmadan basma 

ıırmc • bizim ıçın kolay olmaz. 
Hafif o!duğmnumaa yakllmnı 
lurt:ınr ve on! r .. Fakat dedi
ğim gıbı darbı ıle girers'en sar
mlır 'e. bocnlyıp ersemler, b.ın
dan bılıstifnd hasmı bir anda 
çekip ctü:i irmek ve, alta almak 
kolay olur.. Anladın mı küçiık 
pehl; an . 

Çok te.,ekkür ederim us
.c& !.. 

- Et:.1..ı~fundlah Yörük .. Sen 
ehmakl ı \•t". d \leri böyle ye
:aecck n Ben ölürsem bana 
rahmet oku ... 

Ded ve, ovunu müteaddit 
kere ~r :iöniğe tecrtibe ettirdi. 1 

Yorük Al, kavrayı lı olduğun
dan dt r '1 oyunun inceliklerini 
anlamı tı. Arnavutoğlu, sordu: 

- Yoruk, kaç oyun oldu? •• 
- 1.ıcı oyun usta! .• 
- Tutuşlar, pehijvanı anla-

yışlar başka değil mi? 
- E'Vet Usta! .. 

E' Şimd sa.na ayaktan bir 
oyıın daha o~. "eyim.. Bu da 
biz, h pchı vanlar i · n limrı 
hat 1 m Bız d.'Wila çapra.-

:ı kalırız .. Ağır hasımla
pr:ı?.la bizi ~-.kınayı ko-

u rlar .. Ve, dogr alur da .. 
b ~ne yıpaca'· n? Ha

mi k 1..-ına, 
valııız le elm m·)le çalış, 
o k d r . O, RDı sürdill.çe ve, 
süm k ı m Wlrlad.kça sen de 
J< • d'nı hız ver .. Y i hasmı tl
ze me 1 ıh hızla çekmi~ c ve, 
gcrı geri uçmıya ç lış.. Birden 
d erek e, çaprudan sıynla
r.ı k oldugun yere toparlanıp o
t.ur .. Ve ma.nla kur .. Hasmı, ma.. 
niay ç rpar ve, üzerinden U• 
çar. H wuı hızı kuvvetli OIUI\ 

i{ at•p y Jk d~ .• Bazaa 
elle öniine düşer .. Eğeso 
geotinp de bir bacak a.

!1 ı ı ı atabfHrsen ytiBde yOa 
s; r.ı 'ferdedir .. Anladın mı oyu
n 

Anla l.Jll Lata! •• 
Füat çengele gelmemiye 

dı • t etme ıha! .• 
- E\ et uata! •• 
- Ha! Şunu u eöyliyeyim: 

Olabı.l VJ •• Aksi teeadllf çen
pJe ,,. ebılir.. O ffkit dönüp 
süra.tle kendini yüzU koJUn ye
re at!.. Basım tabiatile \lılerine 
~ kUr. Ozeıwe dil.şer d8e
m . , • bh süra tie kıçını hava
Y kal il'BraJı: ır kıç kılçığı at! 
Hasım anı kılçık darbeeile 

kayıp düşer ve yahut 
bo' k rek yenilir... Bwıu 
da :ı ndın mı? 

- An adım uata ! .. 
- Ö) le 'ie ta bik edelim, de-

di. 
'c, tatb.kata geçti. YörUğe 

ıY,Cfl ğretti. Yörük, çok mmı
nund11. Arnavut.oğlu, biraz dur
dukt n sonra: 

- Eu, ayak oyunlan eimdllik 
lana yetişir, dedi, hatti öltln
ceye kadar. Şımdı gelelim alt o
·-unl nna. Alt oyunlarından en 
zi~ ll 'luıl&nda.n kurtuln.ak il· 
ıum • D"'8f, biairu gibi hafif 
peü DJan ..... alarak .. 
..... • .. lkmalltp• 

BAŞ- DIŞ-GRiP -NEZLE -KIRIKLIK - SoGUK ALGINLIGI - ROMA TIZMA- NEVRALJi 
Ve bQtQn alrlları derhal keser, isim ve markaya dikkat. &BIPDl yerine baıka bir marka verirlerse fiddet1e reddediniz. 

No,45 :ı,~~A~~i!~ıl ~~!~L~ğD~~~~~' 
'l.33 Hatif llikia (Pl.) cı .Mehmet ntındarbl Ardavaza 

parçalar 19.30 Ajana gi.?Jice satAcaklannı ve basma- muhtekı•rı• 
'l .45 Ajans baberlerı mn metresini 115 kuruştan sa-

Bay~nlanmız1n gizli tuvaletlerinde kullanacatı 

gayet sıhhi, ufak, yumupk Adet bezleridir. 
h;; 1 rı lU5 K1'silt tıp v~kierini. faturayı ise 

miye c;ahşırlar .. Fallıat korkmaı, 8.00 Senfonik Müzik 77 ,5 kuruştan tanzim edebile-
kapandan da kurtulmak kolay- la 2015 Radyo cıeklerini eöylemitlerdlr. 
dır. Kapan~ kurtulmak için 8.15 :~ S:ati Gazeteıııi Dündarla Arda.vaz buna mu-
hasmak sedizdi~~en ya;eli~aş ~- 'ı 12.30 Program 1 20.45 Kürdılihicu- 'Vafakat etmıeıer ve suçlulan 

Dlln Karaköy Tersane cadde- er yerde Femilve Bağlarını arayuııı 
sinde kırtulyed Carco Tanbu- s.."lllll••••••••••••••••••••••r rini perakende uamt satıe fi-

vq ~J1 paç~rını . ne ~- 12.33 Türküler kAr §arkılar suç üzerinde yakalatmışlardır. 
receksın .. Yaıu kendi kendinin 112 45 Aj 21.00 lkb at aaU Agopla Avram yakal,ı:ıınış ve 
paçalanw tutacaks1n. Bu~ mu- · Hn=leri 2115 TEMStL ikinci asliye ceza mahkemesine 
v~fak oldun mu mesele bıtmi': 13.00 Türküler 22.00 Salon teslim edilmittb-. Hor iki auçlu-
tir? Kuvvetle paçalannı kemn ıs.oo Pro,ııraın orkestrası nun da yapılan dUnkfl duruşma· 
kendine çekip kıçım da siırcıtle 18.03 Fasıl 

122 
30 AJans lan sonunda tevkiflerine kaNr 

havaya lnlçıkvari atbn mı bas- 18.45 z aat hal><- teri wrilmiştir. 
mın kapanı yalnız bozulmakla Tak\' imi 22.45 Progr<ım * 
kalmaz .. hamm &enin öuilne ha- ___ •• _ •• .. ··--__ _ 
m m bohc;aaı gibi dil§er. Bunu 
da iyic kavradın mı? 

- Evet usta!. 
- Haydi, şımdi tatbikatını 

yapalım .. dedL 
Ostfü te tatbikatını yaptırdı. 

Ve, sordu: 
- Şimdi kac; oyun oklu Yö-

rük ? .• 
- Döı1; oyun usta! 
-Taı anı mı? 
- Evet usta! •. 
- Dur .. Sana alttan bir oyun 

daha oğreteyim .. 
Derken, Yörük: 

Fındık ihracah 

Kendir çuvallarla 
yapılacak 

DUn fındık ihracatı birlifinde 
umumi bir toplantı yapılmıfbr. 
Toplantıda fındık ihracatında 
kulJanılaok ~ cinsi tat
bik edilmiştir. Buna göre fimdt
ye kadar fındık ihracatı jüt bez
lerile yapılmakta idi. 

Fındıklıda Abdullah Çakırm 
bakkal dükklmnda tezgihtar
hk yapan Sadık Çatır fazla fi
yatla piri.uç aa.tuken yakalan
mıştır. Suçlunun ikinci asliye 
ceza mahkemesinde yapılan 
diinkün duruşması sonunda 5 li
ra para cezasile mahk flmiyetine 
ve yedi giln mtlddetle dUkkim
mn kapatıbnaaına karar veril
miftir. 

-----•11 ••---
iki hırsız tevkif olundu 

yatı 607 kUJ'Uf olan bir top 
hassa kağıdı yedi liraya sat
makta olduğu fiyat murakabe 
bUroBUDa bildirilmiştir. 

Bllronuo aJikadar memurları 
mahallinde y,a.ptıklan tetkikat 
neticesinde Careonun 11Uçunu 
sabit gördüklerinden hlJ,kkında 
tuttuklan bir zabıtla adliyeye 
teslim etmiflerdir. -

• 
Ot fiyatları tesbit olundu 

&n günlerde istihsal mınta
kalarmda saman ve ot fiyatıan
IU4 bir miktar yilkaelmesi dola
yısile bunlann dün fiyat müra
kabf llOmiayoDunca toptan ve 
~ 8al1.J fiyatları teabit 
edilmiştir. 

Buna göre dökme ot toptan 
7 ,t>, perakende 8 kunııt, balya 
halinde ot 10,5 kUl'Uf fiyatla aa· 

Kaptan, Makinist ve Motörcü 
alınacak 

Devlet Denlzyolları lıı~tme Umum 
Mildilrlllgilnden: 

td .. remu. ınünhallerine kaptan, maklruııt ve molüricll al nacalrbr. 
Tal.ip o~ nların ~· rtluını ımlamaıc üzere idarellıiz zat işleri sube1:J.ne 

ı 1üracaatla ı lüzumu ılAn oluııur. Ca351) 

Karaar HüıA .. •ı•ar 
c. 42/100 
Mılli KoruılılNı Kanıınurıa muhallfctten 'I'abt.ıltale<le &hkpaumnda 

1litün Günuiill c:ac\deı 30 " uncu t.ica~etile meuul NlkoU oıllu Daaiel 
~hakkında lstAnbul l ye i'uncı ce?.a mabkemeıdaıde cel'eJ• 
eden muhakemesi neu~ ıı;lunun H U ı:ab l oldulundan Mlm Korunro• 
Kanununun 31 ve ~O uncu 111addelel'i mucibince yirmi beş lira pAra ~ 
t-demesıne ve yedi ıı.ın muc'idt>Ue diıkk:\nıı ın knp2tılma.ıuna ve hükum kat't
Jeıutinde ucreii sulçuyıı aıt olmak üzere karar hulasasının Yeni Sabah 
gazetesinde ne.şredılm ine 10/12/941 tarihimle knr"r verildi. (3311) 

- Usta! Siz uı mada bır o
yun yaptuuz hummıza. Onu 

GörUlen ltlzum \\zerine IJİIQdİ· 
den 80llra KeDdir 4JUftlları ile 
de ihracata m\lsaade ecJlhnif*ir. 

KUçilkpazarda oturan t.mail 
lçll&de 600 ku.ır Urahk kumq 
bulunan bınulama b 'r malı 
komşulanndan bir bakkalın dUk 
kanına emanet olarak bırakmış
tır. 

tılacakbr. ========================== 
sormaK istıyorunı .. 

- t tc sana onu öJrete~eğtm. 
Dt-<:t'. Ve, tarife t-aşladı: 
- Hasım ağır olduğu ;Ç1n yi-

ne, hafıfleri saramdan çabulr 
atar ve, boşaltır .. Hatti sarma 
ile beraber ayağa kalkar.. Bu 
sebeple sarmaya gll'dığin za
man hasmın aarm ıla olmıyan 
ayağım öbUr taraftan ve alitan 
elim sokarak bağlaroın .. Haeıı ı 
sarmayı sökmek ve, kalkmak 
istedikçe o, ayağı teı sine ve, .!· 
kan doğru kaldınr ve kuvvet.le 
ç kersın .. Binaenaleyh, bır ayae.
gı bu yolda gevşektc, diğer aya
ğı sarmada bağlı olan hasım ne 
kadar ağır olursa olsun %alkn
ma.z. Çünkü iıstinıttsız kalmış 

demektir. dedi ve: 
- Ha! Bu, sarmanın b11ğı

dır. Mesele bitmıyor . Sarmada 
ha mı yenmek.. Bak Yonik ! 
Hani ha mın boş ayağını kös
teklemiştık ya? .. l te bu, ayağı 
bir biçim.ne g tıren-k \'c, u ele 
olarak silra.tle 1ki eıinle .ı.lttan 
ve, parmak uç ve dişlr~rındeu, 
bir el'nle de topuktan olmak ü
zere burguya, yanı bökmek ça
lmıma getirirsin.. Vucudunu <la 
haamın ka lçalal'ına ve sa~nsı
na doğru ağırlarsın.. Buadan 
sonra birdenbıre köstekledığin 
ayağı btikersin ve, bükerken de 
baama olanca kuvvetmle büktU
iila tarafa doğnı yttklenirsin. 
Buım bükülen ay ğınm vecaı
na dayanamaa. DayalW' ve, di
renirse kınhr. BfnaenaJeyh, ıia
pnamaz, mecburen bükülür .• 
Böktllünce 11nia..a?hlfll" da 11-
llerine doğru büküntü)e yardım 
ettiğinden hasmı döner ve mağ-
1\'ip olur .. Yörük! Anladın mı?. 

Tıp bayra•ı 
H Mart Cumartesi günü Tıp 

bavı amının te&it edileceğini yaz 
mı'Ştık. Bu bayram vesilesile 
Gun:ba hastahanesinde cerrahi 
ve lıadın hutalıklan klinikleri
nin açılı11 töreni o gUn saat 11 
de yapılacaktır. 

Diğer taraftan aaman d8kme 1 
1 

1 
:~~ue{ i0~~·5ı!~':'·halın':; Devlet Oenizyollan • U. M. illnlan 
1 f,,5 kuruş olarak tesbit edil- ------------~------------·• 

Yapılan ihbar ilzeri ıe suçlu mi§tir. Mudanya Hattı Tarifesi 
yakal&lllDM} ve bohça sakladığı ============ 

Lise ve Orta okullarda 
imtihan 

Oı taokul ve Li8elerde Wnd 
kan"'at devreti imtihanlan bit· 
mittir. lmtthanlann netieelerini 
bıl lrir karneler yakında talebe
lere verilecektir. Bunu mütea
kip kısa bir almestr tatili yapı-I 
la<'aktır. Tedrisata mayı81D son 
haftaeında eon verilecektir. 

1LAN 
Erdek Sulh Hukuk 

Hakimlilinden ; 
942n7 1 

:&dek hazinei maliyeainin 
Marmaranın Çınarlı köyünden ı 
Gafur Çelik aleyhine açmıt ol
duğu eerimisil davasının sulh 
hukuk mahkemesinde yapıl
makta olan muhakemesinde: 

yerden~- Ü.nail dün 1 
Suıtanahmet üçilııcU sulh cesa r y • Sah h l 
=~-;:';~ . tarafından tevkir 1 " em a ın,, 

ilin fiyatları * Kalafat yerinde tornacı 
Yaninin yamnd• çalıpıı sabıka
lılardan Salih patıonunım dtık-
kinında bulunmadığı bir aıra.da Br. 
patNnuna ait 100 lira kıymetin- WI\ .ut. .,_. 
deki bir palto ile 80 linı kıyme- ,. 
tindeki bir ceketi çah ak kaç- Blrlllel _,,... _..... • 
mı§tır. .._. .. ., • 

Suçlu yakalanmat ve dün Sul- .,__........., -
tanahmet 3 Uncil sulh ceza mah 1 ~ • • 
kemeşi tarafından tevkif edil- DördtiMll • • lOI 

miştir. ·------------• 
• ••••le o en 

POKER 
Tras bıçakla 1 
gelmiştir 

Müddeialeyh Gafur Çeliğin ika-
metlihı meçhul b\ilunduğu için DİKKAT 
davetiye tebliğ edikmıedijlnden latanbulda 1 adedi 5 kUl'Ufuır. 
ilinen teb1lpt. icruma kuar ,, 10 adetlik paket 4ö ,, 
verilmiştir. 9 4 9+2 pertenbe 'I'-'..Arada 1 adedi 5, 10 adedi 
sa.at 15 de mtlddei•MJhin maJı. 

1
._ ___ IO._k.-llilıııulllriıiııı. __________ .... __ _.. 

kemede hazar bulunması veya 
bir v.,ıdl gcmdermeei aksi tak· 
clircle davaya gıyaben bekıl•ca· 
ğı tebliğ maltaınına 1ır&im olmak 

Eski -.e ... ı•e lraa .. lıları 

üsere ilin olwwr. 

Mucb.nya baLtında l4 ~ M2 cuı ıtQS ııündcn itibaren tothı o!u· 
nacak yeni tanfrye naıaı an r.fl d-.rı:, •• ya t"• ın:ırteıı B.00 de p, ., r Pa· 
1artesl, Carşamba n Cuma ıüı leı ! Q aO de, Mudan,yadan t tar.bula ctt
marte.i 12 00 ve 18.30 dıı Pnııu 18.30 (fa 'ıılı 12.00 de Perwembe 9 00 da 
te!er )ııpılnraktır. 

Fazla tafsılat iç n acenteıı.k.e maı . ııAt <'•luı ııı.ıısı. Telt:r.>n. ~ei (324&) 

================:==~==--=~:=:=-=-=========== 
Ka:rar a•ıA .. •ı•ır 
c. 42/124 

TORKIYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Swullll a.rilıl: ı-. -· ~ 111.-.- 7'11tı ..,_, ... w 

A ...... :-

D'llf W "tlwC ller tNVI ............... .... .................... "' ............... -. ,,, ..... 

Yat! a.lta göatereyim.. -----------

HoNIM, Sanık, 8ble, hf..._, .._ ve Ballara 
hahlan Sanruıl Bedesteninde fethlr dedir. Martın ıe meı Pazarteli ıünü 
188t 13,3G da ıatalacaktır. 

Dedi. Ve, U&tUate oywıu tArif tsTANBUL 
etti. Kendisi üzerinde de tatbik 
ettirdi. Artık her ~y bitmi9ti. 

BQ.EDIYESI Unlı& ........ ,.,,, mmb9nll ,,. ıılllW'9'11.: -..n • P "ıı ~ .. 

• ııe llrea buhaDmlM'a _. t .... ... ''* Dt'9 il •••.ı 

Amawtoglu: 
- Haydı bakahm lriiçUk ! Bu 

kadar yetişir .. Yarın gül'Cfl!Cek· 
lliJı değil mi ? 

- Evet usta! .. 
- Kiminle? 
- Toeun Jroylü Kadri ile ... 
- iyi.. O, .enden iridır.. A-

iu'dır· Benim bu, gösterdiğim 
oyunlan tatbik et ona!. Hiç 
korkma.. Kuaya gelip mağl6p 
olaan, ziyanı yo1ıı: •• KtıçUkten bu, 
oyunlara &lıf.. Yabuz.. gösterdi· 
ğim oyunlarla kalma.. &-n, 
kendin de icatçı ol! Oyun leat 

'ehir 1 Devlet Demir Yollan ilanları ~:. ... ar: ':"'::9n '°'-.. • ......... ..... L-v - 4. - ...... fi• ........ . 

Ti t u • • - • ''°" 1 q - • • • UıM • ıya ras Muhammen bedeli 1574 Ura olan 25 adet perferatör ceklç ve aksamı, • ı "9 ı .._. 1 1 
21/f/1942 s&h ıünO saat 15 de kar>ıtlı urf usulü De Ankarada tdare bl· 
uaaında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. DiKKAT: 8-~ .....- '* ..., ....., M ...... ._.. 

l'epet'·pak Drw ,.x~-•h•ı Bu ile pmek ıstb-enlerin 493,05 liralık muvakkat teminat ile kanu- ~re ıknıaf7e taktltl '8Mlr.ıe 1' Jf ~ ~_.• 'r• 
Bu akpm uat 20.30 da r.un tQf11 ettili vesikaları ve tekılflf,rlnl a,yıu ıtın aaat 1f e kadar adı Kar'alar -llıle dtrt dda ll llMt, l1 illı kw, 11 111'-

P .& R .& aeçen KomJQon Relslliıne vermelen 1A1.ımdır. itil wı ll DidMJrlm tadblerbM'le 111dh•k•. 
Yuuı: Necip JPual KısakUrek Şart.ıuur.eler panaız ol rak An.carada • rn1:ıtılll4ı d&ireslnden, Ha7dar- •••••••••••••illi••••••••• * l)8fada T.meJlilm ve H\ik ı;;efilllnden temin oluııur. (302'1) 

ı.twll c.a. ........... ------
Bu alqam Mat 20.30 da 
ÖKSE WI 8'0Kı81: 

.................. 
c. 42/118/114 

" .............. .. 
c. 42/302 

et! .. 
Decli. Amawtojiu, YörWdel•-• DOKTOR __ _ 
~ •atten ful& ufnpnıttı. HAFIZ c~-A. 

Milli Konınma ltaoununa mubaJefefta KaraıGmrikte Karabaı ma
laıdlellnde Kua Bulut sok tında (2'1) nmnaracla k6milmllük UcareWe 
meelUI Olman ollu BaiıNuı öz hakkında ı.tanbUI Aali)'e lldnçt ceza mah· 
kemeaüıde oeft7~ eden muhakemesi neticesinde aıuçlunun t1ill ablt oldu
tundan JılDJI Korunma Kanununun il u it tmcu maddeleri mucibince 
'Yirmi Bet lira l*r8 cer.an ~ ·ve 19dl stbı mOddetle dWckbımn 
lrap9tılmemna •• bOkGm .Jmt'Uettiiinden üCftti ~ alt o1mü Ozere 
..... bvJlsaenha Y• ,,..,... ......... D8INdilnMldne S/l/lMI tarlbln-

Milli Korunma KanUıtuna mııballıt.!terı K:ıeunJ1Dşntbt Ye,,nakaeyran 
tlOkak 8C num~ada kömürcülük \ic11ırtıı. nv~,;ul Ali o!lu M ıstnCo h k• 
k•ilda tstanbuı ~ ikinci ceza mnbkem«•1* Cet"f!Yaıt edt':ı m~hkem':!S! 
retlcealnde "1çlunun fiili ıabit oldu~unMıı ~l!J Korun.na Kanununun 
Sl ve 59 uncu ~cl-leri ~oibln<'e Yfrın&O..e litA ı•ra ceu11 AJ~mC!line 
ve ~ Siln müddetle dilkkAnınm k.apatıhnı:ıı.-. \•e htlkmt''l kıtt'lletşti"lne 
fıcreti auçlu,Ja ald olmak Ozerc karar h611'.uuıııı Yem S.-ı .... h ıazctesin.:e 

itlerini bitirdikten 80l1J'8 çadıra ~ 

do~'!:· otıu Koca 14rahim,l Lokman He ki 
g\il\lyordu. Yörtlğe: 

- Pe1altvan, ölnndbı ml ua
tum o~!

(Altılll Wlf) 

nqredı1mesine 3/12/Ml tarlhlndt lrau.r v..-ıt. (3,:)7) 

.. -- ftl'lldl. .(llU) 


