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~/ Se sabab 

Tokyoda 
Hava tehlikesi 
işareti verildi 

--o--
Biraz sonra milliyeti meçhul 

zannedilen.tayyarelerin 

Ja~on hava kuv"1etlerine 
mensup ofdm<1arı anlaşıldı 

'.fohyo, 5 (AA.) - İmparatorluk u· 
mumi karal'g-ll.hr, bu sabah Tokyoda ve 
dlğ.:r l;lehlrlerde ha va t ehlike lşaı-e~ı 

verildlltini bildirmektedir. 
Biraz .~onra Japonya doğusunda de_ 

nlz llzerlnde milllyetıeri meçh(U oldu_ 
ğu haber verilen tayyarelerin Japon 
lıava kun·etler lne mensup bulundukla 
rı görülmUştUr. 

Maliye Vekaletinin tebliği 

Deınirgolu istikra· 
zı talıvillerinın 

ikinci tert ibi öbür gün 
satışa çıkar1llyor 
Vatandaşların büyük bir raübet 
gösterdikleri bu tahvillerin-kısa 

bir zamanda satılacağı muhakkakır 
iki Haçl! ar ... eteri 
Arasındaki 
Benzerıik 

Yazan SADRI ERTEM .Aksarayda 2 tramvay 
A YUUPA bıı.lıar içln Hu.çl.· / d 

Ankara .> (A.A.) - Maliye vekAJ.etJ.nde.n tebliğ edilm.lştir: 
2.6.9.U t.ari1ı ve 4057 DllDUU'ah kanun muclblnc.e ihracına ııa.lAhlyet ve. 

rlleın ve hasılatı tıı.mamen Diyarbakır ve E14zığ istasyonlarmdan lrak ve 1-
raa hudutlarma kadar yapılacak deıntryolııoun lnşasma tahsls edileeek olaıı 
yllzde 7 ı-ellrU 194.1 deaılryolu lstlkrazınm 20 senede itfası meşrut 10 milyon 
liralık ildncl te.rttblne ait tahvillerin satıtı 7.S.1942 8Blııahmda.ıı 15.S.1942 
akşa.mma kadar yapılacaktır. iar seferine Jı:ı.zırlıınıyor. a r a s 1 n a 

Birinci dene Haf: lılar ser eri _ ısn ~ · 
sene kadar sürmüşhi. l'enı!>lll' • 
180 gilr.ılen <laha enrel bitirme:.;. 

ezilen çocuk Tahviller lıa.mJUne muharrer olup beheri 20,1100 ve 1000 u~ itibari kıy. 
mette blrlll<. ylrmlbeflik ve elllUktl.r. 

Tahvillerin ilırar. fiyatı yüzde 95 olarak tespit edilmiştir. Yam 20 Ura
l.ık birlik tahvil bedeU 19, 500 liralık tahvil bedeli 475 ve 1000 llralık talwll 
bedeli de 950 llradu. 

isth·oriar. 
Birinci deHe Hnçhlnr !>efCrine 

hıı isti vıınlık şum·u Jıi'l.hlnıdi. ikin. 
('j llnç.1ılar s eferinde BolŞc\ik dü-;. 
uıanh/;ı bir.inci ı>lanı i~~al ediyor. 

Hıristiy:ınhk i~in yapılan sefer 
biitün A vrupa.yı h:ıreketc getir
mek ic:ln ldliscleri, din te5kilatım 
,ıropa~anda emrine ,·ermişti. Bu. 
~ün de IloJ5e\ ili cephesine gide
cel• seter heyeti, bli.tiin A\'ropa.yı 
ıeı;ki!iıfh bir tarzda propaganda 
at~ş·ne tutmustur. Aylardanberi 
!ıi~·nsi a•.',,cri planlar hazırlan<lr. 

!tütiin A \'rupayı cepheye sevket• 
mek için türlü, türlü faaliyetler 

16 vaşrnda kunduracı çırağı 1 

Abdurrahman olduğu anlaşıldı 
Ruslar 

Leningrad bölgesinde 

Yeniden 
üç kasabayı 
geri aldılar 

Bo tahviller umumi ve mlllbak biltçeıerıe idare olunan daire ve mües. 
seseleree, vUAyet husu.el idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede, mil . 
ııakaııa. ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak 
oLuı milli emliik bedellerinin ted.lye&lnde başa baş kabul olımsnkları gibi 
tahvil itfa bedelleri ve faJzlerl tahvillerin tamamen itfasına kadar her ttir. 
iU vergi ve resimden muat buloııacaktır. 

ll~r tahviller Türkiye cumhwi;yetı merk~ Türkiye cumhuriyeti 
Ziraat, Tilrklye lş, ~ ve Ey1am, Oam.ıuıb, 11.alk, Türk Ticaret, belediye
ler bankQJan ile Sümer ve Etlbaıık t.a.rat.uJan satılaeağı gibi diğer bankalar 
va&ıtaslle de temln olwıabllir. Adliyeye verilen 

vatmanlar ne diyor? 
yapılıyor. Avrupa. halkına çeşit Bu sabah aaat 8 de Koskada feci bir tramvay ka2ası 
tal".ı:l:ırda. hitap ediliyor. Dindar. olmuştur. Vatman Bekirin idaresindeki 126 numaralı 
J.ı.~~~ Dini knrt.armak için! Topkapı .. Sirkeci tramvayı Aksaraydan Beyazrta doğru 

Mülk ı.ahiplerine: gelirken, bir sürü çocuk tramvayın kapalı tarafındaki ba. 
•·- Mülkii kurtıumak için! samağa atlamışlardır. Bu esnada vatman Yasar idaresin-
l\fll1b•c~ilere: deki 92 numaralı Aksaray - Harbiye tramvayı aksi isti-
"- l\Jilleti kurtamınk i!:ln! kameUen görünmüttür. 
Dive telkinler yapılıyor, bo ..13iltllıı çocuK.lar lki tramvay ara • 

telld~Jer için müzeler, gazeteler, .smda kalmamak için kaçışmışıarsa tla 
sergiler, radyolar, h:ı.tipler sefer· Abdurrahman ısmlndeki 16 yaşmda 
!><'r edilmişti. bir çocuk ba.samakta kalmıştır. ı 

Susan siynsilerin \'Ücuda getir- l<' akat dönemeçte karşılaşan tram. 
d''Jderi tertipler yn.nmda bir kay. vaylar arasında pek az bir mesafe bu.. 

rın.<ınıa, bir heyecanlı man7.ara baş· ıunuuğundan feci bir şekilde ez.il.erek 
lı?•arak harbin hu-;usiyetlerinden ölmüştür. Tramvaylar derhal fren 
bırini teşkil ediyor, , yapmışlaı·sa da çocuk keşif yapılması 

Rirind devre Hn<'hlar seferlıı· ı in d b k' 
1 

t . • . - .. iç ora a ıra ı mış ır, 
de dE! sıyası tertıpler, ve ieknJK lh , t k .,...len müdde· 

1 ki b ·· ._.. k--' • N a;ı;e vn a yerme ev nazır ı nr ugun.tiu ı.ı.uar sae • . . ok tor ölU ocuıı-u ora. 
!am olm:ımakla beraber insan ru. ıumumı ve Adli d ç ,, 

Cavada 
Bütün tesisler 
tahrip edildi 

--o-

Japonlar 
İLetiiqor 

---o---

16 mm Alman tümeni 
havadan ı aşe ediliyor 

- -<r-

Sovyet çeteleri cenupta 
büyük faaliyet gösteriyor 

Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet teb. 
llğJ ekinde Rus kuvvetlerinin Len!ıı _ 
grada doğru ileri hareketlerinde daha 
Uç kasaba geri aldıkları blldfrilınekte· 
dir. Buraları Alman karşılık taarruz. 
lıırı pll.akUrtUldUkten sonra işgal edil 
mlştir. Almanlardan zaptedllen toplar 
mllharebe meydanında 100 den faZla 
ölü brraka.n ve gerl çekilen dUşman 
kuvvetlerine karşı harekete geçirilmiş 
Ur. Almanlar zayJatlarına. rağmen 
Stara.ya - Russsa cenubunda çevrilmiş 
bulunan 16 ncı ordularma havadan 
malzeme ve gıda maddeleı·ı göndermek 
teşebbUsUne devam etmektedirler. 

Amiral Darlan 
Vişiye döndü 

Mareşal Peteae 
Parise yapılan hüc:um hak. 

kında izaha\ verdi 
VJşl, fi (AA.,) - D.N...B. 1 
Amiral Darlan Vi§!ye döner dönmez 

mareşal Peten tarafından kabul edil_ ! 
mlş ve kendisine Paris sivil ahalisine 
yapılan İngiliz hUcuınu ha.kkmda. tat. 
silll.t vermiştir. HUkümctıe ya.kından 

teması olan Fransız mahfilleri bu ta· 
arruzun Mera • el Kebir, De.dar, Ma.r_ 
silya ve Suriye taarruzıarı serisinin 
devamı olduğunu blldlriyorlar. Bu 
mahfillerin fikrine göre, bu hareketten 
Londladak dö GolcU mahnterin bUyUk 
ölçüde mesul olmaları ihtimal dışında 
bulunmamaktadır. 

Pariste 
OldOrülen bir Alman 

askerine mukabil 

20 Fransız 
kurşuna 
dizildi 
-0---

Katiller bulunmazsa 20 kiti 
daha öldürülecek 

Boma, ti (A.A.) - Berlinden bildiri. 
llyor: 

hunu ı;ıeferber edlsi bakımından dan çıkarmışlar ve çocuğun hUviye : 
1-uJ?;ÜJlldiniln o.yol ld.J. llattii 0 za- tinin tesbltı için morg otomobllı 

· Ja.rı •-hrı'li isinin _._._a beklenmeye ba§lanmıştır. Bu sırada 111!10 IDSM WI> ~ UiWI 

Beyaz Rusya.da Sovyet ileri hare _ 
---o--- keti sonunda çete faaliyetleri zıya.de. 

Londra Cavadaki çarpış- leııml§~. Alman geri hatları arkasın. Yeni Gineye 
taarruz edildi 

Oıı gün evvel Pariste öldürUlen blr 
Alman askerinin katline kaqr m.lalL 
leme olarak ölUme ınahkıinı edilen 20 
lıromUnJst yahudi h&kkmda.kı oe.m hı. 
faz edilmiştir. 

heyecan.lı bir sekilde bftsarıidığı oraya gelen kunduractı Hurnsı ezilen 
h '"· 1 t Jljrinci de\'re ilaçlı- çocuğun kendi dükkll.nmda çırak bulun malarm ıuu nb; •• a i ı. . bd ı 

, ... ı da hergün vagonlar, köpriller ve taşıt 
üm ıtsız o!dugunu kolları devamlı surette tahrip edil . hr seferi Kudüs'ii hedef olarak dutunu ve lsm~n A urrahman o -

almıst l\f: ı.k'-'llt sark yolunn Su· duğunu söylemıştir. 
riye v~ :ııtstJ.nden itibaren a~· . Bunun Uzerine, öıünl\n gömUlmesi· 
nıaktı. Hedef Hindlstandı. Bu de• ne izin verilmiş vekıı.za hakkında tah_ 

b' j d • mektedir. Çetelerden biri Sovyet ku 
1 ırıyor mandanhğı ne muhabere temini iç~ 

Londra, 5 (A.A.) - B.B.O: Almanlardan zaptettikleri bir radyo Kanberra (A.A.) - Bu sabah yeni 
Ginede Port Moresly'nin hatif düşman 
hava kuvvetleri tarafından iki defa 
taarruza uğradıg1 öğrenllml§tlr, Tele. 

fak! Ha~hhı.r seferi Avrupanııı kike.ta girişilmiştir. Buradaki Felemenk hUkQmeti tara. merkezini kullanmaktadır. 

t I d • bi 's·t'kamct Hı'l.dlseden sonra vatmanlar şunları ıun .o;ııır cma oı;ru r ., ı .. 
takiı> etmektedir. Bu defaki hede- söyleınlşlerdır. 
flıı coıtrııfyaca. ifa.desi Sol'yetler _.. Devamı 2 ocı aaytoda 

tından verilen mal!lmata göl'e, garbi I.ondra, 5 (A. A.) - · DUn gece 
Pasifikte Japonlar her zamaııda.n zL Berlin radyosu Kırımda Sovyetlc
yade denizlere hAkim bulunuyorlar. _.- Devamı 2 ncl sayfada 

Bu mmtakada bir kar§I taarruza geç· !!!!!!!!!!!!!!!~~!!I!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
!at olmamıştır. 

nrnzisldir, 
Birinci devre H!U'lıl:ı.r seferi ol

';? n, lkind Hnçhlar- seferi oi!.un tir. AJınruıya 1989 harblnln ork-
bırlbirfn b · ttı·,1 aLr•er·ı vaziyetler netle enzer birtalum bususı· ya. a g '"'~ 

_.- Devamı 2 ncJ 81lyfadA 
~~~~-o,__~~~-

yctlere nınli'ktirlcr. · 1 kıt'a AHupasma saWp ol· 
cesınc e b" ta.k 

Hatta bu hususiyetler tl'k bir mnstur Bu hal onun 'r ~ m - y • K ı d 
rümle ile h~lisa edilebilir: Avrıı·· <>,el~Jerl halletmesini za.rurıleştl -

1 

enı a e onya 
;mnm kendi kendh,ılne ldfayet C• mistir. . 

Amerika 
demenıesi. 1 l - Almanya yıı. tngllterenın vaı• • ı •• ak ede 

Birinci H~?ıla.r seferinde Ay. elindeki dünya nimetlerini alarak, ısı e muz er 
?'upa şark pazarl:mnı, Hint yolu- yari deniza§ın Ullıelerl elde edt'· ı --0---

nn ~ıae etmek ıstiyordu. ıiudüs rek .ınuv:ının 1htıyaı:ıa.rın1 tat- Viş i Vaş ing lon nezdinde 
Hint ticaret ~'olu üstüııdc bir mer- min edebilir. 

hnle:rdi. 2 - Yshut Avrupanın şarkın· prolestoda bUtUlldU 
A~Tupa kendi liendine kı1fi ge- dakl ve AvnıpanJn adetll dışmda Vlşl, 

15 
(A,A.) _ Dun neşredlJen 

!emiyordu. Km'\'etl<'nm
1
s olan hı~ ka.lnn !una parçMmı lsttıa ede • resmt tebllğ: 

ı.1·.,tı' anJıl• "arkı el<lc etmek hu'.. rek Anupııya. eklemek suı·etile V in""t d 
1 1 " Y ' :; d • • . • a~ .. on an a ınan bazı haber ere · dal:ıcal' clerC<'C e ı<endıııı Avruııa.nın lhiiyıı~Ja.rmı tôtnım f • b' 

1 
k A 

1 ,\'a>ırna · 2 • , . 1 o .. d b'J' • ı göre, ır eşı merlka hUkOmetl yen 
l b 1 . rdo ı ncı e " un- e ı ır. 1 

r:ı.n ı u Dl O • k d' 1 8 . . 1 ...., ... 1 . ft k 1 dı Kaledonyanzn ası vallsile mUZakere -
• ..11- A ·up::ı.nın en ı len. 1rın<' ş'l;!'aı mu\ a :' o anın . 

•' U a.o;ırlarua Vt .• " rtla 6 vıl ikJncJ ,.; k "l tcrr"be • üedir ve bu mUzakcrelerden oütUn ,. l ·r t edememesı "a n ef;cn • ,e ı u c m1 h . k t ı.ıne o aye • 1 h linıl <l'ldl :n .. biı'denbJr bastırdı Ilu Fransız ru şa sıyetıerlnı uza ut· 
k din• 'stik hıs er a e ı . ' . e • 

HDc:ı 1 mı. . t"rebilird> baharda Avrnpıı.ıırn mukadderatı maktadır. 
:tk'\iilirneller bnsnle ~:ı ı cıekild; meselesi yeniden bahis me,·ıou o- saıAhiyetli F~ansız mahfilleri bu 
Uuıctin de Avrupa. • n~ Pdir . AHU• lacakhr. Birin<'İ devre Hıı.;!ılsr 'SE- l:ıaberden pek zıyade hayrete dUşmUş. 
t>ir lrifayetsizlik ıçıml • iıı. gT• feri sa.rlda. garp arasın ela hlı;bir ıerdir. Çünkü Amerika hUkOmeti Fran 
na kendisinin mubta.~ .~1< ~4 Ü• taraf~ tasanıur etmeıliği netire- ııa ne normal münasebetler iuıı.nıe et_ 
da ve ham maddenin yıızde , 1 r doğuran birtakım anla~m:ı.lara mekte ve bu suretle Fr8Jlsız htikümetl 
nö Avropanm haricinden getirl~. e 1 a"mıştı Bu defa.ki JlaçWar nin imparatorluğ'u.ıı btitun çevreleri 
B rd beri denıı yo ~ · • w ıııı.ı i t ktad n hal 16 ncı ası an ,1 ~efcrinln netfoe:.I hakkındll şfındl· U.zerindekf h m ı:. n anıma ır. 
nşın iilkcJere yayılmak sureti.~ den bir şey söylemek m ümkün Bundan dolayı Fransa, V~lngton nez. 
baslanmı ve İngiliz • Alma~ m..u- de .'klir. dinde protestoda bulurunuşt"Ul'. 
c.adelesiJe yeni safhasına gırnuş- gı 

HABER in Okuvucuiarına Hizmeti --------.... ...,. ........................................... ____ 

Forma halinde 
Roman verecek 

Kitap nesriyatrnm azaldığı bir 61rada okuyucuları. 
nın bu ,m;i.him ihtiyacını gidermeyi karşılamak 
rnahsc..dile HABER gazetesi 11 mart car§amba gü. 
niind en itibaren: 

Edgar v allasın bl)'lk zabıta 
romanı olaq 

Londra Şeytanı 
Her gl a forma bAllnde okapcuıara 

verilecektir 

KatlJler 16 marta kadar bulunmadık 
lan takdirde diğ'er 20 rehine daha ay
nı akibete u~acaklardır. 

Çin hakkındaki 
bir rapor 

Aınerika ayan meclisinde 
d inlendi 

Va§lngton, 5 ( A,9. ) . Ay8Jl meclisi 
bar.lciye encümeni dUn mareşal Çan • 
kayşekin siyası müşaviri Ovn L&ttf.. 
more ile Çin hUkflnıeti iktisadi mllşavf 
ri Manueı Fox taratmdan tanzim edi· 
len Çine ait vaziyet hakkındaki raporu 
din.!~mlştir, Bu rapor, çlıılilerln japon 
!ara karşı taarruuı. 5eçebilmeleri Jşi 
nın harp malzemesi sevkiyatma, Bir_ 
manya yolunun mUda!aasma ve civar 
(:evrelerı.ıiin korunmasına batlı oldu · 
tunu blldlnnektedir. 

Hlndistandan ge!:en bu yola ulaşan 
tal! yollar şimdi iIJşa halinde bulun _ 
maktadır. 

sır Amerikan 
torplto muhribi 

batırıldı 
Tokyo, 5 (A.A.) - İmparatorluk 

umumt karargAhmın tebliği; 
Cava cenubunda Hind okyanusunda 

hareket yapan Japon kuvvetleri 2 
martta Thllachfip açığında 905 toDl • 
latoluk İngi.llz Sta.nghold torpido muh· 
ribinl ve 3 martta 1270 tonUll.toluk 
Ashevllle Amerika topçekerini batır. 
m~lard?r 

Japon kuvvetleri hiçbir hasara uğ. 
ramamıılardlr. 



tanbul aoaçla.ndmlıyor 
Son gQnlerde muhtelif 
eri re 5 bin fidan dikil • 

lmanyada 
lir lumya fQr,kas nda 

nlfallk du 

eai'aii. 
~ ......... ! ........ . 

............. sca ........ aa... ............... .., ....... ... ...... 
.Japaalar ,cqer,....... ...... -

OrıRııla • ..... ı• r•lf -• • • • .. ..... ...... ,.,.,....., 
...... (A.&.)-aa.oa 

nlıfıt. ) - -111:..-.... ..................... .., 
ı. d8lıl1Gr. 

Din abalı f11n dolarken 30 kadar 
dllpnan ta,,.,..a Boıda .. Otori , .... 
ki Yalıt., adalaa arumda Mu1dbı 
adal aenbmlta ............ TL 
pılan baft •ftllllda ftptamrl T tay. 
~ dlfllrllura.tll' ...... ,..... 
•• llllds ldfl elmllftllr. 

YaHlı ıııymltl' ...-,.. 
nıenfaatbıe ıaıütamere 

r.ttJa ıc...a Mnıa NYenler oend. 
yeU meıırı.u. 10.1.INI • ~a ü 
pW .ut ID,IO IC"1alr NuretılD c,a 
f)Ddan ÇellalıerUt.f ......... -. 
aer. 4fnOa f'lllr tl1'tıolıı ~ 
tarafaJcllla tılr t....sı ~~. 81. 

'•ti• c...--~· 

Ktlçik Hanlar Kapo• 
(---- ....... ,. 5 .. .._ .... ..._ ......... _ 
'h'411 ................ .... .....,. ..................... . ...... -., 
~.~~ ... ~ Yafilaycdara • 
=-"...!111=:::"r..-: mahvetti bir ad1111n acakb macarası ... ,.... .............. . .,. ............. •·(Ur • 1111 .............. ,,.,.,.,.. . .,.,,._.,.,ı ı;I'-. . _...., .. ,,,.,_ ... .. 
11'1 ·-p.Mıw:Y& ..... .... ............ ........ ,, ....... 11. IUI,.....,... .. ....... ,...,. ...................... ............ .,.. ... _ .. ...,....,. .... ._... ......... , 
<bl ..,_., ı lllr n ••••& . """" . .. ... . .. . ... 
.......... 1'. ti\:• ........ 

::r..:-: .. -:.= 
-•Mlı41tftl'tır ....... ~ .................. -... . ..... ... •rı •••I' 
...... ''" ..... .., .... 1 1 "Ja 
UJ ı c• ır lllr ıpr .... Mr il awks 
ı.-. (Serıul Aıt.a) rema1De mllra , .... 

• 17 yqmda ılkmeırt.p meNDU bir 
,.., her-.ı bir mQ11111 .. mQmııılp 

ıu11~,<•...,••• 
mtracaat. 
Aldırana: 
~ .......... ,..... ...... , 
~····· ....,.. ...... ................ ııtr· ( .... .,. ...... ,~ ......... 
IUMlar we .. , 17 ._ ..,. al..,__ 
lan. 
(Bemln.mı.) (GGUlu) (CA) (S.C,215) 
(ad) ~\ilde) tl'.ft) Uf.SN 
(~ J8) "" ..... ........,,, 
(11:1) (Kemal~) (t. lfeDiala) 
(J,Pek.d> (Yet)ek deıdacl) &Jl.T. 1) 

.......... _, •• J)Q, 

rG.c. .......... ddO&.. ......,.. bir ............ .-x.-. ad!Dblr ...................... .., 
~ lllMat 1ıfr llaJata ........ 
811 .......... tQIDlflln ol • ...... 

l'üat dbn ·--- '* mald. •lllPlr---' ........ . 
ce .,.._ lfle1IP _.._ Teıllr IES 
daimi tamir, aanbbe elmlk .._ • ............................. 

Kadri de arada .ada. ..... ........ ..__ .... __. ....... 
ua1Jk Fddetli '* ıptDa ne -.rdmlf.. ..... ,__..._...,d'I len 

..... 11111111•• ............. ... .,... ı.,...,..,....,...,. ... . 
1&C ,e.terlı'. lrdaJd ~ ..... 
.. 1ıefka pUrl pldm, ftat ~ 
da lııolQBDı wmlda pıD :mfı " 
alWUM ...... ,, .......... ... 
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