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Nazırının 
Beyanatı 
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-HINT:-D ENIZI 

üniversitede dersler 
bu sabah b'şladı 

Yanan bina bu sene içinde 
yeniden yapllacak 

Milli Şef imiz yakın ilgi 
gösterdiLer 

ıı:n.Ud gece aabaha kal'fı aaat bir
de, maarif vekili Huan Alt YUcel. 
ı.tanbul blYenlt.Ml rektıısrUne, tele • 
foala. cumhurrelmmlzlıı ten !akUlte _ 
ıdndeld 7&D&'ID& karp &'Ö9terdilderl ya. 
km OSIJI. '" eumhuri19t htlkanıettnın 
blD&JI bu yıl yapmak karannı mUj • 
delem1ftlr. 

lngiltere 
Yunanistana 
harp gemisi 
tahsis etti 

Dünya yibünJelıi aMerlilı 
~ağında 6alrınan 6ütiin 

Yunanlılar ~n 

Mecllarl ullerllll 
proıeıı llaurlalltb 

Kanili, S (AA.) - Yunu bafvekil1 
Çuder09, puar stınU Kardltte Yunan 
bahriyeilleri için yapılan bir &)'inde, 
bUtUn dünyada mevcut ukerllk o-tm· 
dakl Yunanlılar için lıtr mecburi u . 
kerllk projea1 buırlandıtmı haber ftr. 

mlftlr. Bqvekll Brltanya htlkametl _ 

Dbı Yunan b&hriyeaine birkaç semi 
tahal.I ettilini ve bu cemllerde Yunan 
demzcllerlDiD tayfa olarak çe.ııpca · 
gmı da 867lemlftlr. 

Yunanlltana. erzak ı&adennek Uze. 
re cenubi Gal'de buluna.ıı Yunan deDlL 

elleri bqvekile '° 1ııaUis llrul 1&M 
paruı tMllm etmlflerdlr. 

çudel'09, hWcamet.lnln lfÇllerin hak. 
ıarmı bimaye etmek Uzere demokrat 
ve btırrlyetçt ,ekHni muhafaza edeCe • 

ğtn1 beyan etmiftlr. 

Mewlld 
B ·· ·· /ı anneınd Sulrlıa aya • • • • 

Ua'u lıa~ yarın 
lıırlnnt:ı giiniiılür. Ralrana 
laetliye edilmek~· 7f!'!"" 
Bab.ali Nalhmacıtcamuın
J e meolül o1aıtalacaldır • 

Oniverıritentn bütün fakWteıeri yaz 
ııömeetr deralerlne normal aaatıerde 

buglln bql&llllflardır. Edebiyat f&ldll. 
teaf, Bqtktqa tqınnuıtır. Bu fakW. 
ten1n y&ngmdaıı ıdya.ıu iki bot dolap. 
tan ibarettir. Fen faklllteabıln H eaa 
titu.sll vardır. Bunlarm aeldai ayn yer
lerdedir. Oçtı SUleymantyede, tld.11 ec. 
zacıda, ikiat Yerebatanda, ve biri Unt. 
veralte babçeıindedlr. Bunların dera. 
leri yerlerinde yapılacaktır. 
Pro~. her erıauumu.n igtnöe 

udıcbl'. °'ltllB , ............. •t 
programı fQdar: KON9I utrcmomı do 
kmda, D6k mlhytkl. ODda, ~ 

oablrde 01-ervatuarda,, elektrik on _ 
da, Aalromekanllt OD birde, analls 2 
tatbUratı OD tldde, Kbıaroloji Oll d5rt 
te İapeDçlyarl kimyada, F.K.B. kim.. 
yam 10,80 da, Analiz ı on dMte koa· 

1 terau aloıııunda yapdacaktır. 
(Deftau • lllclde) 

Uzakşarkta 
Deniz muha
rebesi nasıl 

oldu 
Londra, 2 ( A.A.) - 8.8.C: ~ 

denizinde JaPon istiJA filoslıle 
müttefik harp ıemilerl arasıncltkl 
deniz muharebesi 20 kilometre me· 
saleden baf)amı,, kal'fılıldı to.,,UO 
muhribi hficumlan blriblrinl takip 
elmlşlir. Muharebenin ilk safha&_. 
da, bir mlittefİk kruvez6r yanla.. 
nerak muharebeden cekllmı,ur. 

Müttefikler, bu muharebede iki 
Hollanda kruvaz6rilyle bir HoU.. 
da muhribi kaybetmişlerdir. !lıl 
Hollanda kruvaz6rllne hDcam eal 

(Devamı s belde) 

Birkaç satırla 
Gnete müveuileri afır İffİ 

eayılrnal,Jır 

a...te Jdv-ileri, keacJIJeri. 
... de , ... ltol" .-dm& ....... 
........ iıdemeldedbler. ........ ... 
t.-lanek i9tA...,.m 300 gw iıl
dlıt..._hclm eoan lııa cllleli 78a 
tilae pUnaeiı 1ılr bt düa ..,.. 
ret ~. Kar, llOiak ve 
yalnıu._..en ........ üp. 
........ lılr ~ ........ .,... 
rl bfuü ......_ ve es miiten-

ıc bir lıuano Sola - ~· .... teri 
döbll, dldlaea, CD'PIDall .. ....... 

lıÜlaldl meot.a .......... fon·eti Besiktat mllilaf&Mı önünde... 
.<Y- 1 Mi ..,,_) 

rezla en aln' iRıl clereeefdwde 
enerji BU'fettill. becleaen yeni· 
..,. ve JIPl'UChlı nndlalıbktır. 
AanMr mabllllum lııa dm~ 
ain .... lttiyunu .............. 
!lfyetial ıWnblle tatanlr tü
cJlr ~ tlmlt .. tıftaelml 
edfJ'onz. • 

.. 

Cavada 
Japonlar 

bir kaç şehri 
işgal etti 

!Vıüttefik 
kuvvetler 
şiddetle 

döğüşüyo,. 
Loadra, 2 ( A.AJ - B.B.C: Ca 

vada Japon lslilA ordusuyla mftt: 
tefik kuvvetler arasında çetin mq.. 
harebeler denm elmektedlr. Ja· 
ponların kayıpları bflyilktnr. 27 
düşman gmisine isabetler kaydedil. 
miştir. Bir diışman gemi.~i tam 
dört isabetten sonra hav:ıya uçmuş. 
tur. Japonların Cavaya elli ntlkliyt> 
gemisiyle ge}diidtri sanılıyor. 

Son haberlere ı6re Cavada •ast
yet '6yledir: Rembanı M)gesinde 
karaya cıkan Japan blsikletci kav· 
vetlerl, 30 kilometre cenubu pr. 
kide Uin Bloraya klldar Herilemiş. 
lerdir. 

Japonlann burada olradıkları 
zayiat atırdır. JaPonlana hedeneri 
Rembangdaa eıu kilometre me~ 
f~ kAin TIJaboedekl petrol tas· 
liyehane-Jerini elde etmektir. Hal. 
buki Hollandalılar buradaki petrol 
fabrikalariyle kqyulan tahrip ey. 
lemitlerdlr. 

f ndranayu bölcesine cıkanlan 
Japan kuvvetleri, cenuba ilerlh•e· 
rek SueballiJI IMal etmf,lerdfr. 

<Devanı. s laetkte) 

Timoçenko 
kuvvetleri 

iki Alman 
tümenini 
hırpahyor 

Bir ılwarJ we iç 
pırade tallara 

dalltddl 
-o-

Alman ajann cenuptalıi Raı 
taarrıuunun netice 

veremiyecejini bildiriyor 

Moskova, 2 ( A.A.J - CA!nup cep. 
htsinde Timoçenkonun askerleri, 
257 nci ve 85 inci Alman piyade 
tümenlerini şiddetle hırpalamı,ıar. 
dır. Bu tümenlerden biri, yakında 
hır başka kesimden öteki, cephe 
an-isinden gelmiştir. Bu zaferden 
başka alınan başlıca haber buzlann 
cözftlmeğe başladılı ve son stınler 
.11' bol yağmurlar ya~dıltı ve sis 
butıtı haberidir. hkat ılkbabar 
hl'niiz ııraktır. Cün!tü senenin ha 
mevslmınde buzların çözli1mesfni 
şiddelli donlar takip eder. 8-nunl• 
beraber timdilık stepler ıevı,emit" 
ıır ve cıvık bir hale gelen yollar, 
kltaların yürılyilşünil güçleştirmek. 
!Pdir. Maamafih Rulllar lıtr tnrlft 
~artlar dahilinde ilerlernelte alış. 
r ışlardır. V-! icabında askerler lop· 
ları bizıat çekmektedirler. 

(Denan a tblethle > 

MANŞ 

SAHiLİNDE 
Atır toplar ateı 

plalllrdl 
Loadra, % (A. A.) - Geçen 

h&fta 8ll'flnda mihver, bitin ce~ 
belerde en u 270 ta)')'&ft kaybet. 
miştir. Büyük Britanya Uzerinde 
2, orta ~ta 12 A.Imu. tanwe
-1 d~. Dilli& k\lnet
leri, clfl'8I' '* ~ dtaı a ıı 
tilr. Deniz kuvvetleri. diler bir 

(Deftau ı lnelde) 

RANGONA 
Japonların 

" umumı . 

taarruzu 
bekleniyor 
'ellt'61• aüerl 
idare llaralda 

Londra, ı {A.A.) - B.B.O: 
Btrmanyada Sltang bofWlC& do, • 

man faa1iyeU &rtml§tır. lngWz tayya· 
releri dtl§man mevzilerine hücum ey. 
lemlflerdl Rangonda aakert hllkQmet 
kurulmuı. örtl idare nan edllmı,ttr. 

Vlll. 1 (AA.) - O.F J. 
Sltang w lravadl nehirleri boyunca 

Japon faaliyeti artmJllır. Rangonda 
dllkk&nlar kapalıdır. DOpıuım ,ehre 
anbean hllcum et.meal 'bekleniyor. 

Geçea llalta .......... 
Mihvercıler 

270 tayyare 
kaybettiler 

Londn, 2 (A. A.) - i'nıma. 
nm Ma.nıt ll&hSne yerieftirilmlı 
1;Nhmaıı ağır ve bati! Alnıan top
lan pazar gUnil akpmı faaliyete 
geçmieler ve İıı.gj:ü uzwı memaı
li toplan, boğum bir tarafmdan 
öte tarafına at.et ~la.rdır. 
Franmz _.,ilinden men». ategiııln 
§iddetli ufultaıan geliyordu. Fa· 
tillalı surette devam eden bu bom
bAırdımeıı bir m.ilddettenberi yapı
ı..n bomhı.nlımanlan en PidetU.. 
9.1 olmuttur. Ahm.n toplan 88ri 
:.tetle ayni ramenda 4 mermi blr
den Ml)wda. 

vau Aüarıdaa 
....... 

(]egen hafta lçlDıle AnlWaya Plln 
ı.tubıd ftD. •e beJedi:ye reild doktol' 
Latft- m.dar, bu •bah 19hrimlze dllL 
mit '" TllA>et ile be1edl7e erkim ta. 
ratmdan karfdumıltır. 

ELEKTRiK VE SU SAATLERi 
DE MUAYENE EDiLECEK 

Bunlardan şikayeti olanlar 
Ayarlar idaresine bildirmeli 

Soa umanl•rda htanbulda hava 
guı ..atlerlDln bozuklutundan do • 
layı h&vaguı abonelerinin ılk&yetıerl 
çotaJdığmdıuı belediye, fiklyett olan 
aboDelerin aaaUerinin mahaJJ!nde 
belediye makine ıubeal tarafmd&n mu 
ayeneslne karar ''erml§u. 

Halbuki ı 782 aayııı ölçWer Jwuıııu 

rm hemen 1M1rea, abone ve ..at • • 
maraJarmı pullu bir iattda ne mmtaka 
t;lc&ret mtıdllrllltUnUn ölçtl ve ayarlar 

a.,JtoatrmörıQlb blldtrmelerl k&ft 
gelecekMr. ş~u mucip olan aaat • 
ler ayar i.lluyonlanna aJmarak mu • 
ayeneye tabi tutulacaktır. 

mucibince blltUn ın~mlekette elektrik, r """" 

su " havagazı aaaUeri 934 aeneatn _ K u L A 
denberl devlet ölçtı ve ayarlar lefkJ -
lltmm muraka'beaı aıtına koıııulmut 

bulwımaktadır. BtltUn bu a&YJCI &let. JDIN8UOAT FABalKA81 T. A. fj. 
ıer ber bet leııede bir dellftlrUerek 
mecbuı1 llU!'ette ayar ı.tuyoalarmda l.ıanbal pbai: Balaçeluıpı 
mU&J9Deye tabi tutulmalctadlr. Saat • 
!erin bu muayeae;re alt dampyı lafı- Yad pim ber "t lmdlD ve erkek 

muı llzımdır. Bunun için ja.m.ıs ba. ~annı göriiniis 
vagazı a&atlerlnden delil elektrflı: \'e ı.. ~ su a&&tlerlnden de llk&>etleri olanla - , __________ , 

·------------------------------------------------
BU GECE AY TUTULMAS' 

NASIL OLACAK ? 
HER SENE AY 1 U1 ULUR.MU! .. 

2 Mart pazartesi aünilnfl 3 rnart 
salı silnflne batlJyan secede han 
bulutlu olmadıtı takdirde memıe. 
ketimizin her tarafında güzel bir 
gök hAdisesi ıörillebllecek11r: Bu 
hAdise ay tutulmasıdır. Bu ay tu. 
tulması şöyle oereyan edecektir: 

Geceyarısından sonra saat 24 lİ 
31 dakika &eçe ay anın göJseaine 
ıirmeıte başhyarak saat ı f 33 da. 
kika IJeQe gölgeden çıkmaAa bqlı. 
yacaklır. Saat 4 fi 12 dakika rece 
tutulma sona erecektir. 

Ay, anın gölgesine dalmılJ ol. 
dulu uman tam karanlık içinde 

buJunnııyacaktır. Zira yanından 
ıeoen ıflnet •uaJan an atmosferi
nin tesi · n altında kırılarak an g61. 

YAZAN: 

Dr. GLEISSBERG 
lslaab11ı Oııivrraile Ra•alhancıi 

ilmi Yardımcı•ı 

sesinin içine lfrip ayın sathına n. 
sıl olablllrler. Ara atmoderlnden 
ıeçen fualann rensı kırmısı,. ta 
ha\'Tftl ettflfaden dolayı a~ tam 

1.ıir ay ıutulmasında kırmızı hır 
renk göstermektedir. Bu renk her 
tutulmaaa aynı derecede gözükmem. 
ve ayın parlaklığı da muhtelif ta. 
tulmalarda aynı delildir. 1'Ulalııı9 
esnasındaki rensi ve parlaldıjı lıll. 
hassa ıünet ,uaıanaın ~ 
oldutu atmosfer tabablanmn a 
lotlu olup olmamuıaa tabtdir w 
bu sebepten dolayı ba .efe~ • 
ıuJmada ayın s6riaGJO ... ba.,L-,..tmeuıuııı• 
enelden kad bir teY s6ylenemes, ı 

Ay tatulmalanpın adedi her -. 
ııe aynı delildir. Bir senede azamt 

(o.w.m ~ i;.,,.;Jıl.,, 
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şiktaş Feneri ı. O yendi 
Funer muhae1m hattmm fevkalade bozuk ve 
semeresiz oluşu takımrna gol hrsatı vermedi 

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

Beşiktaşhlar U m U l d U ğ U kadar güzel oynayamadılar 
Yazan: -rEVFiK ONSI 

C.t,:}lKTı\.Ş - ~~""lf'..KBAHÇl'. 1.0 
Llkin dönüm. :ınaçlanndan bıri olan 

k'cncr • Be~ ~ maçı dün Şeref ata.. 
dmda Italab::ılık blr seyirci küUC3l ö _ 
nUnde yııpıldI. Sahayı dolduran merak 
Jılar çok zevkli ve sUraUI bir oyun sey 
r demediklerini, ckaeny t de Bcglkta. 
m galip çıkacağım umuyordu. lkin· 

cı tahmin doğru çıkt.z. Fakat birincisi 
t hakkuk etmedi, maç c;ok zevksiz ol. 

u. 
Oyunun hikltycsinl Ylll'=ıa.zdruı evvel 
argıla~mnd:ı. rol alanlnn •c m•Jvaffa. 

klyet dcrccclcrlni gonnelt faydalı o -
!ur. DUnkU maçta. her ki takım da 
Qyun 1tibmilc \"Uatm UslOne çıkanın· 
dıbr; ııe Fener oyunu, ne de Be iktq 
oyunu gördük. Neticesi 8 inci dakika. 
da. takarrUr eden bir kördöğOgU scy • 
rcyUk. Bu kördöğil§'tlnU ha.kem Ş:ı.zl 

daha tataız yapmamak :için çırpmdı 

durdu. Oyunun sonunda Esadı dışarı 

çıkardı. Her faulde - bazan avantaj. 
lan unuttuysa d:ı. - dUdUğilnU çaldı. 

Yalnız ltaadcn olmıywı bir pcna1tıyı 

\•ermemekle Fener tarnftarlanru gay
rimemnun kıldı. 

GaJip ~ta§ takmu .Fenerin kar. 
ŞISmda onun kadar muvaffak olamadı. 
Bir tek goll\nU kazandıktan sonra o -
yunu d& Juıumtlı~"lllı kabul etti ve A.. 
d~ bir müdafaa oyunu tatbik etti. 
Hakla ile Şcre! bu ta.blyenln icabet • 
tirdlği g;cklldo çalı§tııar ve geri oyna. 
dılar. Fazla gol çil~.ramamalarmın MC. 

bebi de bu olsa gem. Müdafaada Fev. 
Zi gençlere to.g çıltartan bir oyun tut • 
turdu. HUseyln MCllhi marke etti. Me.. 
llhin fena bir gününde old~u unut. 
tu ve daha ziiıade onu kolladı. Rıfat 
Naci ile uğrll§b, o .kadar ki acm cı&kL 
kalarda Nae~ bcliııden bile yakaladı! 

yUzUnden .Mehmet Aliye Nacinln kırk 
yılda bir yolladığı topu ltaptırdı. İkin. 
cı de~·rcde kUçUk Fikret faul alI§ını 

biraz daha kenara atamadı. Nnim 75 
inci dakikada hiç acele etmedi ve Meb 
met Ali kafasını sıı.lmtlıyaralc nyağm. 
dan topu aldı. 

Fenerin kaçırdığı bu gollere Beşik 
ta§lrlo.r d:ı. cevap verdi. Sabri ikinci 
devrede ÖllU boş bulunduğu halt:c ikin. 
ct bır gol atamadı. Hakkı ile İbrahim 
do kale tlzgi:;lnc kadar aokulnı~ ola.D 
top:.ı dilrt.emodilcr Mua.mmer ve Mura.. 
dl gole mani olmağa. bıraktılar. 

Oyundıı. sertllk dakikalar geçUkçc 
nrttı. Muammer, .Melih, HUseyin \'O 

Şeref mUtcaddlt dc!a oyunu durdura. 
eak kadar sert oynaduar. Hele ıcaran· 
lık ba..smca oyun bUsbUlUn faullU blr 
§Ckll aldı. Ve bu sertlik Esadın dışarı 
çıkanlması ile bitmedi. Ancak oyun. 
la beraber sona erdi. 

Te,1lk ONSl 

1. Spor - Talu.im: 2 • 1 
Fcnerbn.hçe _ Beşiktaş mUsabaka • 

emdan evvel btanbulspor • Taksim 
takunJarr knrJll&!ltJlar. ııFkat Taksim 
rılzaml takım çıkarnmadığ:r için hUk -
men mağlftb addedildi. Aralarmda hu. 
sust olarak yaptıktan mllsabaka da 
2-l lstanbulsponın galibiyeti lle bitti. 

KADDtÖY STADI: 
Bu stadda gUnUn Uk birinci kUme 

maçı Beykoz • Altmtuğ anı.amd:ı ya_ 
pıldı. Birinci devresi 0-0 biten mu.. 
sa be.kanın ikinci devresinde taraflar L 
kl§Cr gol atarak 2-2 berabere kaldı. 
lar. 

Vefa - Beyoğluspor: 5-2 
lkinci maç Vefa • Bcyotluspor ara 

I kinci küme maçları 
Fener stadında birinci kUme maç. 

!arından evvel ikinci kUmcden Hilll • 
Anadolu takımları kar§Ilaşnuşlar, mU.. 
snbaka 4-1 HUAllllerln galebesiyle 
ncUcelenmiştir. 

BEŞİKTAŞ • FENERUAHÇE B 
TAKil\ILARI 

Şeref stndmda ilk maçlarından ev· 
vcl Be;ılk~ - Fenerbahço uıkunlnn 
hususi bir mU.s:ıb:ı.ka yapmı~lıır. Be • 
şikta.şlılıı.r 3-2 gnUb gclmfstlr. 

Muk llefler 
kır koşusu 

DUn mükellefler nraımda şı .ıı trrun 
vay durağı • Balmumucu çlltllği ara· 
sında iki defa gidip gelme 6000 metre 
üzerinde bir !ur kO§U811 yapilmI§trr. 
1'akım halinde yapılan koşuya 112 mü 
kelle! iştirak ctmif vo neticede Orta
köy kulUbU takımı birinci gelmiştir. 

Grekoromen güreş 
müsabakaları 

DUn Kumkapr lcu!UbUnde tecrUbcll 
gUrcşçller arasmd:ı. grekoromen gUrc.' 
müsabakaları yapılmııs ve §U neticeler 
alınmıştır: 

56 kilo: Birinci Mehmet Çelik. ikinci 
Fahrottin Umanr. 

61 kilo: 
Birlncı Manol, ikinci laman Akbulut 
66 kilo: 

Blrinet tarnet. Çeıaseı, ikinci Panayot. 
"72 kllo: 

Birinci Bekir Yolcu, lklnci Muzafi<'r 
Çetin. 

79 kilo: 

Anıt-Kabir 
projeleri 

o-
Beynelmüel ıölıretli mimar -

lar Ankarada toplanıyor 
Ankaradan haber verildiğine 

göre, Ebedi Şef Atatürkün anıt -
kabrine ait projelerin hemen 
hepsi Ankara.ya gelm~tir. Bu pro 
jeter Başvekrı.Iette bir komisyon 
tal'3fn:da.n. tetkik cdileeek. kau.· 
nanlar tcsbit ohuıacakttr. 

Bunu tes'blt için beynelmilel 
ı:ohreti haiz mimarlardan milrek· 
kep bir heyet .Anka.raya davet o
lunmuştur. Bunlar arasmda bulu• 
nan tanınmış Alınan miınan pro
fe.aör Bonnct, yarın Ankaraya gc
leee.ktir. Ma.nıf Fronsız mlınarl~ 
rından Profesör Peret dün aksam 
;ehrimizden Anka.raya hareket et 
II'.iştir. 

Veni izci teşkilatı 
itlerin hususiyetine uygun 

elbiseler verilecek 
BiitUn lise ve orta mekte;-lcrdc 

yeniden kurulacak bUyük izci te; • 
kllii.t.t içi.'l hazırlrklar hiln:ımalı bir 
~ekilde hazırlanmaktadır. F..ski • 
R!nden farklı bir §ek.ilde kurula -
tak olan bu tooki18ta girecek tn• 
?ebelerin bedeni mukavemet ve 
sıhhi clunımları dok.torlar ta.rafın 
dan yapılan muayenele'l'le tesbit 
edilmekte ve ayni zamanda veli • 
lcrlıı muvafakati de almmn.ktadır. 

Oğrendiğiın:fze göre yeni izci 
leşkilatmd3. yer atacalt gençlere 
c.r;ki şekilde ve beynelmilel izci 
teşkilatı esaslanna uygun elbi~· 
le r yaptmlmakla. lberabe.r bu elbi
ı::elerin ku.ma.şlıırı memleıkeUmizin 
ve izcileria alacağı işlerin hususi· 
yeUerlnc uygwı kumaşlardan in
tihap olunacak ve aynca kısa ka• 
putlar d:ı yaptrnlaca.khr. 

İzciler, intihap edilmekte olan 
oymak beyleri ve askerlik dersle
ri mualiimlennin mU.s-terek çalı§· 
ma.larile la.zmıgclen §ekilde yeti§· 
t1rilecektir. 

üçayhklar 
Bcşikla§ for hattı diln lylcc aluıadı 

İki açığın hiçbir 1§ yapamaması orta· 
dakilerıni ya elleri böğtlrlerinde bırak. 
tI veya saj;dwı soldan topu aramağa 
sevltettl. Hakkı ile lbrahlm bir iki da.. 
liı laruıdan başka. pek bir §ey yapa. • 
ma.dılar. Şerc!, açıklar topu lyl kuUa. 
namad.Iklan için bir bek gibi muvaf!a. 
kJyetle çallgtı. 

Blllda idi. V(?fablsr oldukça ?.ayıt ra. 
kiplerine daha UstUn bir oyun oynadı. 
ıar. Birinci devre Gazinin yaptığı bir I 
tek golle Yeşil Beyazhlnrm ı-o gale. Birinci ismall Topc;u, ikinci .Mari. ' 

Bu sabahtan itibaren 
tediyata ba§landı 

Fener takımı Bqiktıı.§& nisbeten da 
ha iyi oynadı. Bekler iskalan ile neti. 
c yi Be3iktaşa hediye ettiler. Fııkat 
ruul bUy{lk ltwrur,netlceyi bir iki gol n. 
tarak tadil etmeyi beceremiyen for 
hattındadır. Fener forvetleri uzun da. 
kikalar Befikta§ yan sahaamda, 18 zi 

besiyle bitti. 
İkinci devrede Vefalılar yine UstUn 

bir oyun çıkararak rakiplerinin yap. 
tığı iki gole mukabil dört gol daha 
yaparak mtlı:abBkayı 6-2 kazandılar. 
Bu devre golleri sırasiylc Fikret, Fik. 
ret. Namık, Arlin, Gazı yaptı. 

C~alatasaray - SUleymaoiyc: 5-l 
Gllnlln son mııçı da Galatasaray 

Sllleymaniyc araamda yapıldı. lki ta. 
knn da eksik ltadro ne oynuyorlardı 
İlk devre Sarı..Kırmtzılılann M.kJmL 
yetbıde geçti. 14 ve 44 UncQ dakika. 

,-KUÇÜK 
1 ABIBLBR.J 

• Belediyenin §ehrin muhtelit yer 
lerindcld hamamları bazı sebebler do. 
layısile kapat.Jlmı§lı. Bu hamamların 
tekrar açılmıum mukarrerdir. 

• Bozulan Ka.radc
0

nlz boğazı metha. 
llııdekl radyofar tamir cdllmig ve dUn 
den itibaren faaliyete geçıni§Ur. 

Üi! nylı~ alan dul, yeti..'ll ve c· 
mc-klilerle malullerin mnaşbrı bu 
sabahtan iUba.ren verilmeğc bnı:
ı.ınmıştır. Ma:ı.,1armı Emlak ve 
8ytam bankas:ndan filanlara bu 
E..'lbahtan itibaren bankadan. di • 
ğcrlerine do Jl"..nlmildürlüklcrin . 
den t~' t yapılmaktadır. 
Malın "rluklt'ri ınnn larını ban 

kndan nlmJ8 olanlarm dört ay ılt 
Wınkkuk etmiş paha.lıltk zeınları
nı ayın be,tndcn itibaren ödiye -
eoktir. 

Deniz nakliyatı 
iicretleri 

--o--
Yük tarifesi~ yapılan 

zammın ta•,bikine ba§landı 
Denfayo!lan idaresini numumi 

yilk navlu.'l tarifesinde yapılan 

ıtadil:1tla. Münakalat vek.8.leti tara· 
fmdan yeni knıbul edilen tarife 
d'iin-Oc:n itlbaren mcriyet.o girmiıı· 
tir. Fn:ka.t, bazı gazetelerin yazdı• 
ğ: gibi Dcıhzyolla.rmm yolcu ta.ri
fele?'inde b1r değişiltllk yapilm.Iş 
öeği!.ôir. Ancak böyle bir değişik· 
lik Müruı.kalii.t vekaletince henüz 
totkik olunmaktadır. 

Devlet Deniz) ollnrı idaresinin 
yilk navlun tari.fos:nde tadiltla ye 
ni tatbik olun:ın t..'Lrife eski tari
feye :r.n.za.r.ın birçok maddelerde 
ua.·.- unlara zam yapılmasını mu '" 
cip olmu.5tur. Bu.n::ı. sebep umumi 
malzeme fi:ı.tlan, l§Çi ücretleri ve 
s:ci.rc.-ı.in yükselmefoidır. Ayni za. • 
ma~ da, :ı- ugünün icnplartruı. göre 
\-C nakliy:ı.tın v:ıziyeti. vapurla • 
r.:ı. aza.lması vnzıy.ctleri nazarı 

dikk:ı.tc nlmarnk bazı mnddc>ierln 
naviunla.rı diğerlerine nazaran 
yü~elti!m:.5f,ir. Bu suretle Deniz 
yoluyla ruı:1-illcrinc m"ı:lnıriyct o
l:ın mat'ldeler i-çi.n bir nevi rüçhn· 
ttiyet Le'fIUn efübm.5 olıruıktadrr. 

Sümer bank 
Baz~ :abr·ııaıarı 
satışa çıkardı 

Süruer'ba.nk, evvcl<:c Sanayi ve 
Mnndin bankasından Sümerb:uıka 
deYro!una"l ve biliılııre iştira.klcr 
ya.lıut b!..'.}ka sebepler dolayısllc 

bankaya intlkal eden bazı fabrika 
hrdan Sıime~be.ııkm iş~tme gn.ye 
:,ile doğrudan doğruya münasebet 
tar olıruyan veya 5erbef;t cl~e in 
tikali dabe. muvafık görülen bir kı 
sım devlet. fa:briknlarmı satışa çı· 
kartmağn. karar vermiştir. 

Bu ncvı :işlctmclertlen evvelce 
~a.na:.1 ve Maadılın Bankasuıdan 
Sllmcrb:ınka. iınUkal eden lstan
bu!da. lin1mp:ınmda!ti büyük de • 
ğirmcnin mevcut tesisatı sauş;.ı 
<l.17.cd~lmLtir. Bundan ronra Tos -
y-ıdn bulunan ve yine Sümerbanka 
ait olan bliyijık çeltik fa.brikasmın 
ca ars~: binr.sı \'~ bütün tesisn• 
t!:e beraber pazarlık n satılın.'\Sı -
ua karar vt>rilıniştir. 

To ya ç":tik fa.br.''rnsı marttn 
E 1 • 'ocnlrtır. 

_._...,,,,_ -
Tramvay k&.rneleri 

çıkarılıyor 
Tr mvıı.:. idıırC'Bi blrrok defalar 

vokularm vıı .ıırında bozuk para 
bulunmam~ ı vıizıin 1en de biletçi 
lerle mlin 't ş.ıya tut •uk'nr.ııı, 

çiDde oynadtklan ~la§ yarı eaba
mda, ıs zl iı;lnde oynadıkları halde 

gol atamaduar. KUçUk Fikret kullanı_ 
ıamadı. Yanındaki hem ıç, hem de ar' 
kaBIDda aaabl bir oyun tutturan Ömer, 
Fıkreti i 1 lcmedl. Hele Melih hiçbir 

larda Mustafa kata ile 1ld gol çıkar Zeytinyağı .aklayanlar 
dı ve cım•re bu şeklide bitli. ı beraat ettiler 

l:ijetri e b:>'7\tk para o1maymcn 
Evlenme ruiişt rile.-ın birı:olc defa tranı -

Bu de\Te yine Galatasarnylıla.nn hl\ 'KadıköyUnde ev.ilıln çat.ısı ara-
l<lmlyetl altında geçti. Hlltmet San- smda 133 teneke zeytinyağı bulun 
Kırmızıırıann OçUncO golOnU atma!<. fuğu iddiasile adliyeye verilen ta• 
ta gUçlQk çekmedi. Biraz sonra. !brn· cir lo"'eritle ömmn yapılan mu
him SUleymanlycnln yegt\ne goJUnU lmkeınelerl neUcele~. zeytin • 
yaptı. Devrenin ortasına do~ru GUn- yağıiw. el konulmadığı ve çatı a
dUz, devre sonuna doğnı yine GUndUz ı nBl'IU da depo ittihaz etmiş olduk 
iki gol dah4l yaptı ve müsabaka bu u l<ın için mahkeme ortada bir suç 
retle ri 1 Galatasarayın gnllblyetı ile j gönne~. bakUırmda benet kanı ı 
neticelendi. n vermiıtir. 

y yapamadı •. Yanında kurnaz ve tec. 
rllbcli oyuncular bulunmayınca Mclt • 
hin bir şey yapamıyacağr fikrini se. 
~ ircilere verdiler, Halbuki lılellh Fe· 
ner hattmdn. en tehlikeli oyuncu olıı· 
rnk tanmml§tr. Sol açıkta Nacl eski 
gUnl rlnl yaşadı. Fakat yaınız inatçı 
ralmılı günlerini .. ne arkadıışiarmll 
oynattırdı :ne de kendi oynadı. Topla - Her Şt.urru, ha.lbulti blliyor
bir dakika. daha aynğındıı. durmasını sun~, F-ra.nazlarla. ya.pMuı müta • 

Emckll Binbaşı Scvket SUloğlu'nurı v'l.vdıuı inmek nıecbuıiyetınde 
kızı Cavidan ile emekll H'.orgeneraı :.~ld '· a mı r;o:ıö ıilnc a!arnk ten
Emln Koral'ın oğlu Şaklr'ln nlkAhları zi atlı lmruelcr rtknrm·. tır. 
cvve1kl gUn Beyoğlu evlenme memul' )?armdnn ıt:bıren ratı :ı <'rkar:
luğunda yapılmıg, dUn de, Pangaltı ! \cak olnn bu ksrnı>Icr 26 yaprnı.· 
dıı. Korgeneral Emin Konu'm Şakir i:iirr ''c bi:irci mc\ "ri nro.balnr için 
p~a apartımarundaki dalrcslnde bir :?00, ikinci n cvki arabalar için 
çok aile dosUarının huzurlylc bu akid 125 ltul'U~LUr. 
kuUa.nııuştır. 1 Bunlar plantoııluklardul \'e tü-

lki tarata bahtlyarlıklar dileriz. rı:el gi. elerinden nlnın:bilccektir. 

Cır bildi. Taraftarlannl memnun bı _ r-ekede Fra.natz dooanmam talep o. 
akmadı; acaba kendlsi memnun oldu ıunınamıştır. Hem de hUtUn dön • 
m~ Fener haf hattında Esat bilhassa. )'anm zannı hilfıf'm6!.. Ç\iıılkU, 

Ji'rnn-"'a. mağlüb olup ela mUta:reıke 
.Aydın çok muvaffak oldu. Aydının isteyince herkes Almanların Fnuı
Hakkıyı marke ederek ve bunu mO. 

AdalannıJ 
iStilası nasıl hazırlandı 

rupa kıt.asm::ı, geçen harpte oldu
~ gibi Amerilmnm a.c;ke.r çrkar • 
ması imkanını ortadan kaldırma • 
dan evYcl, Amcri!ta.yı tahrik et • 
:nekten çekinmi~erdir:. Diğer ta
raftan, <leniz plü.nln.rrnda. dalına 
yalnız İngiliz dcmruımssı def-il, lı.· 
gifu ve Amerika d0Il.3llmalıın mlm 
1 erek olarak itibara almnu§trr! .. 
Suna ikarşı da dünya yilzilnde ge
ri ltalan ,deniz m.emlcketler.ı der • 
hnl :i.ttifalm a:.mmmtır. Japonya ve 
ttalya gibi! .. 

sız donanmasını mutlıka istiyecek 
cmmel bccercmesl hoşa gitti. lerinıden ve bu donanmayı İngiltc-

OYVNUN ClEUEYAN TARZI leye Kars! lrullana.cağmdnn kat'iy-
Bu pek anıa1•1mata değmez. Seyir- yen 6Üphe ctmiyortlu. Onun için 

c lcr pek memnun kalmadı. Okuyu • mütaroke maddelerhıde Fransız 
cularm da zevk duyacağrm tahmJn e.. donenınası hakkında hlcbir talepte 
dcmJyorum. lıulunulmıyacağmm ilim herkesi 

Oyuna Be§iklaş başladı vo UstUste hayrete dil~dil! .. 
ikl akmıa lı,cner kalesini ~okladı. Sol. Haru; Şturm 0 ınfuıfi.h n.cı güllif;lı 
dan yapılwı bu iki nkın kUçUk İbrahi· !Je gUJ.mekte devam ediyordu: 
mın ne §Ckil oyuncu olduğunu g&ttcr. - Evet! dedi. Fakat Almanya 
d1. MUhim bir xnaça ı;ı,kan bu oyuncu bunu ilci sebcptruı dolayı mecburen 
Muammerin sert bir ild çıkı§ı karglBin. yapmıştrr. Biri, böyle bir ısra.rcln 
da çekingen bir oyun tutturdu. bulunursa Pnınsız. donanmsaının 

Arkaamdan Fener hemen httcuına lngittereye teslim olmaamdan en
gcçti. Jlu akmlard:ı., Beşikte.§ ınUdafa. c:işc ediyordu!., 
ruımın tetikte bulunduğunu gösterdi. İkinci bi ... 6Cbcp de donannıa u • 

8 inci dakikada. sağdan gelen topu : ... erinde herhangi bir talepte bu • 
Fc.n.er beki ri üırttıslt> kar§llamağa. lunarok İngiltere.} i ku&kulandır • 
muva!!a.k olımıadılar. Murat ı.skaladr, .ıınk istoıncdiler• 
Muammer d onu takUd etti. Fakat 1 - ltıgiltereyi ·~~i ? .. 

kslne Şercl onlıın taklit. etmedi sıkı - Elbette!. <)ilnkü, Fransan n 
ır gQUe oyunun tek goJUnO ynptı. :·ısa bir za;rnruıda müUıi.ı} ınağlubi-
Oyun da golden başka l§arct edlle .} eti Uz.er.ine İngilterenin aulhc ta

cck artık ancak JUzumsuz sertlikler \·e Jip olması P'""k kuvveUiydi! o za• 
• açtnlan ftrsaUar kaldı. Fener for. i1161l lng.ilteredc de bu fiCkilde bli
an mükemmel Oç gol fırsatı yakaladı yük bir cereyan doğmU§tu ! Onun 

r. Bh1:ııc1 dc\'l'ede Melih gecikmesi için, Frımsız donannuıJJJna ilişme • 
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Gıler!. F.ea.sen İngilizler, Alman • 
!ar tarafından böyle bir teşebbüa 
olursa Fransız donanmas:nı ya iken 
di isteğl} le, olmazsa. cebren tes • 
l.ım ahnnk iç'n büyiL~ ihazn··•:tlar • 
da bıilunmu.~lardı! Nete.kim Daknr 
h&d.isealni hntrrlnrsum!.. 

- Evet!. İngilizler J?mneız gı· 
milcrinc hl.ie:.nn ettiler:. 

- Tabii'·· Fransız donanması -
run kendilerine test.im olmıyaıı kıs 
ınmı imha edeceklerdi! Fakat Al· 
manlar buna meydan bnııkmadı • 
L'lr!.. 

- Yalnız, a.ıiz dostum, el\'fr Al• 
ma.nılar yal.ruz bu hareketleri yü • 
-tinden İngilizlcrln sulh ya.pacnk
b.rı hcseıbma. dnyanmıF:laraa pçk 
!•ata etrnıı> o!truızlnr mı? Netekim 
lııgilfalcr hiç de sulhc yanaFma • 
Cıla.r!. . 

Han'5 Şt•trm sJnıdi müstehzi bir 
ııülü!<lc gülüyor z"ka parlıynn 
p-özleri nlevlenml~ gibi yam)ordu. 

- Elhctte ki, dedi, Alman'ar 
j'alnız bu dU§ünceye dayanmadı -
1 ı.r!.. Onların büyük bir demz plan 
lr.rı vardı! .. 

- J.>onız pliı.nları mı?. 
- Tabii.. Bir defa nasıl olsa. 

F'ran!Jlz donanması ortada sağlam 
kaldıkça elleri altmda bulunmu.ş 
olce&'t ! .. Alınanlar Frarısenm mağ 
!iıbiyetl aka.binde lngiltereye hU • 
cuın etmedilerse bu Amerikanın 
Pre.n.saya yardımı reddetmesinden 
ülr! .. Almnnlnr. Amerikanın Fran
s:ıya yardımı reddetm~iıtdendlr! .. 
Alma.nlm', Amer.1-anm Fransaya 
•ıardımı reddetmelerine pek menı· 
nun oldular!. Çünkü onlar daha 
bu harbe girdil:~rı "6alte !ngil • 
tereyle. Amerib baJi>e girmeden 
asla döğllf}lllek mUmkUn olmıyaca
~ını hesa.plamıı;ıl.ardı! •. 

- Ya, demek Amerilrenm har
t-o gireceği hesap cdilnı.iı:ıtir ? .. 

- Elbette!. Bunun .çın ne Av. 

Fmns,ı donanması el altında o'. 
duktan sonra Japon ve italynn do 
r.anmalarıle Ahnan donanması İn· 
J:iliz • Amerikan müşterek do~
m~sm& a.şsı.~t 'u.kart tekabül et " 
mcktedir!.. 

- Fak'\.• bu nazari bir plan, 
Hans Şturm! 

- Hı<ı değıl 1• Zrra Alm:ı.nlar 
Fraıuıenuı mağlCHıiyetlnden sonra 
oütlln ga}Tetleriyle Fransa • İn • 
ı;:llterenin anunm açmaya çal* • 
caklar, olmazsa sulh. sartıa.nna ga· 
yet büyUJı: para taz:ımna.tı koyacak 
\:O buna mukabil Fransız dooa.n -
masmı atın alabilecekler!. Bunu 
ise ancak Japon,va ıııa.roc girdik 
1 en sonra yapa.bilirler! O takdirde 
dU~Unllıı&: Fr&nt'lz •Japon• İtal
ya donanması mü.,tcreken hareke~ 
edebilecekijr!., 

(Devamı var)_ 

Zaler ve Salla 
f&nllklerı 

Erken olmakla beraber 'beızaU 
bu harbin sonunda, diinyanm sul
hc ka\'u5tuı:;'ll günde her tarafta 
yapılacak olan ~lerl. insan 
b'lJl cluyamğı derin sevinci du~u· 
nüyorum. Allah fa!rirl sevindir .. 
mck için eşeğini kaybettirir, fôon· 
m huldarunnu1- İnsJlnJann zateıı 
yeni bir sey bnlduWan i<;ln se\'in· 
dilderi pek azdır; ç.ok zamaıt 

kaybettikleri ~yleri bula.rak nıe~
ut olurlar. Bu harpte~"SC ka~bcıli• 
fen ,·eya edilecek şeyler o kail 
ra1.Ja ki .•• Onlarm mühim iusmıı • 
yeniden kıı.vnşmnk lmkfınsızdır 
Yüz binlerce gen~ ölünün diril· 
mt?sini ümit etmek aklnnu.a blic 
gelemez; bu itibarla liiz biolc•cc 
milyonlarca öksüz, dol \'e bctbalı• 
tın yaralan sanlamıyncnlitır. Fn· 
icat ileriye bakanlar için emniyet 
ba_Iıyacaktır: bir kısmı leni bir 
ha.yata girecektir; hiç değil ::.e 
(1 armadan ,.e aı"..ın arkaya bi.rço 
seylcrimizi dalın ka.ybctmck lmr· 
kusnndan knrtulac:.\f:'lZ. 

Felaket nekadar büyük. neku.
ılar geni~ öl!;üde olursa onun &a
\'tıl.nusflc duyulan 6e\inç tle o im· 
d:ır büyük \•e geni5 obıınktır. 
Dünyanın bugUnkü halini dıl < • 

niinre !iolb 5cnli'klcrlnin taribt 
ı.;örülmemi<> clereOO(le parlak ya ll· 
lrı-0ağuıa. şüphe edilemez. Bu sr.a· 
detin muzaffer olan tarafa ait o• 
lacağı tabiidir; diğer taraf ucuz. 
\'cya pahnlı kurtulduı;una gör<• 
derece derece az \cya çok keder 
çekecektir; bir felAket neticesin 
<le niqpcten az keder görmek t1 • 
rolıti~ arlık sayılır. Bl:t: bu i!!in i1 

tnmtı da fazla bırpa.lanmıynn t:· 

mumi bir 1111lnsma ile bitmeı.in 
temenni ediyonız. 

'.l'ürk tarihi birçok zaferler 
dolu oldnt"U için birtıo'lı şcnlildcr 
le 'le doludıır. Pacli,alılann h 
mm nffnkıyct \eya cülilsdan son• 
ın, hatta cülfısbrın ytldönümtinde 
halka donanın.'\ yapmak milırıa.adc
~ \"ermeleri adet olmustu. ikiı el 
Selim bu münasebetle Rarap ltlSft• 
~nı da kaldımuı;;tı. 

Onan tahta çıktığmda.n bir 
mUddct sonra Ramazan ve Bay
ram geldi; bayram alayı pl'J, 
mulıte~ olmuı;;tu; ha\"a du ço 
,üzeidi. Sokulln Mehmet paş~3 n 
ya.zdıb'I emirde "Bliylik dedeJcrlm 
Osman oğullan ne zaman lıarlıc· 

<lerrJc zafer bıılsalıı.r <lin ve < .. , -
'~t düıımanlnrma rağmen donnn· 
ı.nn. ,·c yeyip içmek için irln \er· 
mi"lleroir. Merhum padisah.m ya -
t ı".'t sın·a.ş hfobir hllk\lmrlanı na.s 1 

olmıımı tır. Jlcle ıı;iı di dünya s~J
t!lnatı bizlmılir. tcta.nhnl şr.hri hal 
~una do ımma ~in nj(la ettirc
bln 1 , diyordu. 

Sokulln ~lclımet J>U.,"& ''Din ı•· 
lımlerinin bunu caiz gören jyeN.'1 -

il'rlni" l n1.3Cal<tı: falmt ır ksfibi 
Feridun bey dedi ki: 

- Nirin hilifm tutarsızt" Hal' 
her 7.amnn sertliğe \'c sıktntı3 
rtnynnmnz; ba1.an tla ferahlık 'e 
:eni ·llk i ter. Padiş..'lhın l<:ılbi nr 
ın.rnfa d ·n~rne onda iyfJU< vardır' 
>nun kalbi bir nynadır ki her ıı r 

•,urse Alla.hın ilhamıdır. Ancııl< 

.-c·n~.eri nP.nsma ve sair bölük a
• ıı.ınmıs <'mir buyrulsun; her btt• 
r·<:-iin zablU elinde değneği llO n<'• 
ferleri zaptetsinler. Padisah mı m 
r:önlünii ho ctmeğe ~lro;m 1 

Tellallar bağırdıl r. Her taraf 
~abo<'llk tlonamlı: "rornalarm '" 
Mftc nnre'Jerln sc<ılerj İstanbul 
ııfuklarmı bir mtidclct çmlattT, ıııa· 
rr Jfayali diyordn ı ı: 

No!a mezınumi cihan oldu ise 
bide yine: 

Devr ola. rehne kona. hnim ve 
seccedo yine ... 

KADIRCAN KAFLI 

lstanb..11lan klmlr 
isttlllilli arttı 

----0---

Bugün 3 bin ton kok daha 
geliyor 

Ankaradaıı bildirildiğine göre m • 
yıs ba~ından şubat ortasına kadar J:ıU 

yıl dokuz bu~k ayda hb:nbuld 
91,800 ton kokkömUrU dağrtıımıttır 

Halbuki §imdiye kadar lstanbulun a 
zaml aarflyatl SO bin tonu hiçbir :za
man geçmeml§U. Bu T&Zlyct ka~· 
da bu yıl İstanbulun knUaJ!Aeağı kO • 
kun ı1ıs na. 100 bin tonu bulacağı an· 
lll§llmaktadır. 

Diğer taraftan yelk nci "apunr S 
bin ton kokla latanbula harek t et -
m.l§tir. Vapnr bugün limanımıza ı;-eıe. 
cektir. Adana vapuru da iki b n to 1 

maden kömUrU geUrm kl dir t 

vapuru da bc;ı bin ton koınlırti 1. 
re götllrmektedlr. 
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8atılbı e NC3rlyat Müdıırtl 
hakkı tank us 

B:ıatırusı yer: Ve.kıt Me.~ 
ABONE ŞAJ1'1'LA.JU 

Tlırklye Ecnetı1 
lt.OO Kr. Zl.00 Kr. 
2.60 • H.00 • 
f.00 • 
L60 • 

tıınre l'eldomı: 

8.03 • 
3.00 • 

uıno 

Uzakşarkta 
Uzak§arkb:ı. muharebeler çok şid. 

dcıtıenml§ bulunuyor. Japanlarm Cava· 
Ya asker çıkarma.lan buna .ııcbeb ol 
ınıı..'ıtadtr. Japon tebliği Cava nçıkla.. 
llnda ikinci bir deniz muharebesinin 
V1ıkubuıc1uğunıı haber vermektedir. Bu 
lebut;e göre bir Amerikan, bir A vust. 
ratya kruvazörU tatmı.,"lt.ır. Surabya 
SUJanndtJ. dtıh evvel yapılan lılr çar
Pl§Ina csnaaında mllltc!iklerln Uç kru. 
VazörU, iki t -pido muhribi babnl -
ini§, t kruvazör ciddi hasara uğra -
!nl§tır. Nevyorktan elen haberlerde 
lac Japonıarm karayn çıkma harl'ket· 
lerı esnasında llttrfik bomba tayyn. 
l'elerı Japo:ılıırın 17 taşıu .. -o orta. bU. 
'YtlklUkte ıo Jupon gemuılDe tam is;l 

bet.ıcr knydetm ll'rdır. 

Ay tutulmasa nasıl 
oıacalE 
(Ha} taralı ı Pdde ) 

uç ny tıt?ulmnsı ,·uku:ı geld:ıilirse 
de ban scncleroe hiç tutubnadığı 
da olur. Mcscld 1940 senesinde bir 
dl'fa bile ay tutulmomı,ıır. Ve 1944 
senesi itin d(: ı.;ızıyct nynı olacak
tır. BilAkis 1942 ı>cnl!'sinde üç ay 
ııululpı:ı.s,ı rasat cdil~bllccektlr. Jler 
amrdn v-OSall olarak yüz elli ay tu
tulmnsı vukua gelir. llunlnrdan ya. 
nsı tam tululmalardır, diğerleri 
ise kısmi olup lbunlardn )·aınız n. 
yın bir kısmı arzın -sölscsine si· 
rcr. Her tutulına ) alnız nrz küre
sinin :bir yarısından nısat cdllehil
,li~ine gör!! memleketimizde vnsa. 
U olarak iiç senccle bir tam ay 
ht!ulma'lı ı::örülebilir. 

Geçen asulDrda vuku bulmuş ,.e 
ıstikbaldc \'tıku:ı ı;cfocr!' her tıı. 
tulma ..ıstronomlar t:ırııfından hc
snp cdil ... bili.r. Bu hımırın en hüyük 
e~<'r •'lt'1ıılmnlıırın !:.ınuırn' ' :ıdı 
:ıllında 1811i :;cııesiııdc \, u<.luryıı 
nstronoml ırındaıı Oppoi,ı<'r tnra. 
fındnu Vil nnnu'l nccrı:clilıniştir. 
Milntt.ııı eH el 121)() • cnc'>indcn ili· 
lıaren Mil(ıllnn sonr.ı ~ lliO ı;encsi. 
ııc J,:ıdar ,·ukıı:ı d 11 'e ı;cbock 
o!:ln lı i' lin siineş 'e ny ı· nlın:ıbrı· 
n:ı dair nıur:ı'lsnl ın.ıliıın:ıl veren 
J.ıu eserin hır nii<ıhn<.ı ls1:ınlıııl t~. 
nl\,•rsllc rııı:.ıth:ıncu .. J dl' mc, .. 
cuthır. ~ıı ön~mli c<1er !)rJMl ~İ'ne!i 
tutulması ile s2on :ıy l•ıtıılın:ı<.tn:ı 

dair 1nfsW! \crm ktl-<lir. 
Oniinıiizdcki ~· tulu 111• sının f!I 

<.adı içhı ı.,: .nlıııl f niH•rsilr r: snt• 
hanesinde lı:ı7.ırlıldar y~pılmıo;tır. 

Jfova mii~rıit ohır,:ı il ı i kı~mcti 
hriz ol:ın rn~nt ııetif'elcı inin rlde 
edilecelti iimit edilnıcktl"ıli•· • 

·raş1t gemilerinden biri derhal bat - W. 
tnış ve bir Japon hnrp seıntsl tam 8J e liers
dört isabet aldı ttn:ı sonra luıvaya uc;. 
ınuı.ıtur. Bundru:ı b k ı lcaçm::ıklıl olan iladı 
12 Japon tnşıtmd n Leşi batırılmıştır. (BM fnrafı 1 nclılc) 

Cavad:ın g ıen haberlerde ise son 24 Zeynep hanım konnğ \ ·a rh.ım 
laat znr!ıncl:ı C \'Ll. B!:lci°IDd:l 1 5 Japon sahipleri h'.ıklınıdn butUn r • 'uğunu 
taşıtı batın'mı v ya tutuştunılmuş • hcmCll hemen o konakta g.rirmiş olar 
tur. Cavaya r_ı::O.n Japon nıkerlcrinilı 1 Ust.ad lbnilcmln Mahmu• Remal §11 

ruikları dört tu en :ıcadnr tahmin edil· !znn'.ltı \'crml§tır: 
ınektedlr. Japonlann bir kruvazörü "- Konak, yalnız Zeynep h:ırumm 
ı.>atınlnu;ıt.ır. İki kruvazör de hasarıı. ı değil, aynı :ı:amnnıh Yusuf l~!l.mll pa. 
uğraml§, s muhrlp b:ı.hnlml§tır. Ca • §4Ilm da malıydı. ÇUnkQ kan koca 
\Odıı Indranjoyıı çıkan Jııpon nskcrleri aeıveUertnl blrlcştirm!ıılcrdL Pn§ııntn 
Rnndocnin takriben 60 Ulomctrc ş!.ma vc!ntmdnn conta, Zeynep hanım yedi 
ı nde Boebruıgı ıı. ';al etmı§ler<llr. ııektz sene kadar ynştımı§tır. o dn ö. 

Blrmanyııd.ııld vnzıyctc gelince In. ıUnce, diğer bfrço!< eml!ıkl nrosında 
glllz tcbllgl Sltang ırmağı üzerinde konak dn. hanımın kardcol olan prens 
harckCl.tın devam cttlğ!ı~ı. Japonlıınn Halim paşaya ıntıknl r.lti. 
g1ttlltt;o faallyctl"rlnl nrttırdtklnrmı Zeynep hnmm, kona&'m 1~'ınci katın. 
bildirmektedir. 1nglllz tayyareleri ce.. da. Beyaz.ıdıı na.zır bir odada. .oturur
nlş hnrekt\t yapmaktadır. du. mı.mu paşanın odası da, Vezneci. 

Birm:ınya hU!d\metl Hlndhıtana doğ lcr taıı:ıfmdnkl köşed yül. 
ru i'•' kara yolu açını_ tır. Blnntuıya • Zcy:ıep h1nırn, cidden mllkc.ınmcı 
dun aynla.nl::ır bu yoldan g!tm~er • b!r 1<admdı. Peder merhum. 
dlr. Hint hUkC'ln:etinln Blrmanyadak.1 - Ben o kllabd:ı bir insanı tsmrüm 
ajanı b 1 yollar üzerinde otom?bll ve içinde sörmcdım, derdi. Eu muhterem 
otobUs '11Unaka1Atını temine ı:nlı~. kadının konııA"t, tam mı.uıasııe nrdına 
nıaktn \e Bı.rmanya bUldımeU de tah. kadar açıkb. Knrı kvca., her fk si de 
llyc işine yardım etmektedir. Hınd.s son derece eli nçıJ.; ınsruııardıı·. 
landB lıUtUn doğu §Chlrlerinde :Ccvka. Konakta sık sık rnualkl famııarı ya. 
lllde nh' 1 vazlyetı 1111.n edllmfştır. pılır, nezih gece cğl<?nceleri tertip edi. 

•~tBYAHA: 

İki taraf mUhim kcıılf faaliyetlerin. 
de bulunmu§lnrdır. MckJlinin doğu 
ÇeV!'e8indck1 bir mihver kolu Inglliz 
toı>çular: tarafından ateşe tutulmuş -
tur . .tı..ınınn tebllği 1ngiliZ devriye mUf 
rcz !ertnın pUskUrtUldUğUnU, makineli 
lUtekıerı mUoobbcz takların uzakla,ş· 
tırlldıA"ını bildirmektedir. ltalyan teb. 
1 ğl '8c savaı ıınsurl" rı arasında §ld -
deUi bır çarprşma olduğunu, lnglliz -
le?ln dJrt muharebe ar:ıbasmm tah· 
~ip olunduğunu blrluıç esir aımdığmı 
SJld!rınekted~r. Bir İtalyan havn filosu 
' ndern, hava mcyd nınn cUrctklu' bir 
taarruz yapmı§, tayyareler yere EUrU. 
1 

ccck d recede alçaktan uçsrak hava 
~Ydatıını ateı;e tutmll§tur. ıo !ng!llZ 
yYarcsı ltıhrlp edilm.işUr. 

Alnıa. 
1 n tcbUğt son .,.{1.,1crdek1 sava,. 
ırda K ~ .... 

400 
erç Y'arıın ad smda Sovyetlerln 

O den fazla tsıu vcrcHklerlnl ve 6 
Z•rhl 
.: ı araba ka~ ttlklerinl blldt~k 
""dlr Al 
t • man de\ r ye?crl Azak d~1zl. 
el ın buzları Cl•tun.:s cenup kıy151na ka· 
s::- ao k.ıon: ere rler.;lı;ıler ve orada 
rn?ttı rfn prop 1da noktns:nı it. 
n ile birlil<te tahrlp ctml§lcrdlr. Do. 

eç ceph :.ndc d ha bUyUk bir ı:ıva!J 
~'rnaktndır. ltalv n ve Almnn k·taıo.n 
ıvycucrın blrçol< t.aarrm::Iarmı plis • 

<l.:rtınu 1 ralr. 

Jaııonımn bir tebliğine gôre 25 ııu· 
l.u kadar cereyan edcn muharebeler 
k 4lııu~ Uınnanyad:ı 2398 esir alm. 
tlr, Alman tatminl r ıo tank, 88 

p 1051 mıtraıy ıZ, 10CO ~!ek, ~7 
eıb ı H"ya nuru m!lJ on tU!ck mer. 

ın ıd.r. F'<'le nl. Hınd ıtanı cephe. 
EınJ 610 tanı, 23 top, 500 şimendifer 
\ onu tin: nı edllmın 400 esir alm· 
n t '11• 

: ır. Tiınor a:ınamda alman eslr • 
rın miktarı 1 1500 dllr Ve bunl:ır ta . 
lll • l Avı.~trıııyalıdır. Ca·ıa dcnJı:I 

, .. mın:ı 21R rnUtt m· tayyare dU • 
• 'm'l tUr B sme.rk adalarında ite 

l.ı07 uır ulmnu.tır. 

lirdi. Bu eğlencelere. zarr.anın yazı· 

dıı ve musllclde en bÜyül< l\ıJta.dı olan 
meşhur füı.zasl:er Mustıı!n lz::ct Efen. 
dl de işUrak ederdi. 

Pa,ş:ı, bu zntn ı,nrlu okumak tekli • 
:Cinde bulunmaz, sad ce el \•urarak, L 
çeriye giren bade.meye: 1 

-Ağaları çaG'lr. Efendi h:Lzrctlerinl 

1 
.:ğlendırsi:ı! r, emrini verirdi. 

Zaten içerik! odada beklemekte olan 
hn™!nde ve sa%Clldcler, bu emir Uzerf· 
ne hemen paşanın yanına r;-elir, "Efen. 
dl., nln arzusunıı söre bir peşrev ça.ı_ 
dıktıı.n sonra, tam bcstoye girecekleri 
.sırada efendi d yıınlnrm:ı. ÇJker, mu • 
slkl !nslı dıı h!:lylece b .. ~ı~ 'ı. 

Koru:.ktı, otuzdruı fru:l:ı nhı:ı kulla.· 
nılırdı. Yirmi kndnr araba, sık sık rrl. 
dip gelen mlsaflı'lerln emrlr.e dnıma 

ıuızırdı. &:.!onlar, b.'l~tanlı:ıp e'":d ıısui 
~omlnclerlc mtılırdı. Hava p ., soğuk 
olduğu zamanlar, odanın ortnsma, gli. 
m!.l . yahut p::rlnç ma.n.,ııllar konulur. 
c.ıu. Tavnndn~d munl".za.m nvlu:>ler, pırıl 
pınl ynnar, tlırlU ycmi:ıcrl~ <io:ı:ntı'mı;;ı 
tc'l~llet', a.gı .. ısrına kııdnr cloıu olarak 
oda oda dolnştınlırdı. 

KAmll pıtı;:ı ve Zcy~ep hanımın o11ım 
lerl gün a tııbutları r.rlcruıınd:ın )'t1Z • 

!erce insanın ''BiZi nereye brrr.kıp gi. 
c.lyoraın?.. diye haykırdıklarını hA.l~ 
birçok yıı)llarımız h:ıtırlarlar. 
Karı koca fıkarapervcrlıklc Adeta 

blrftirlerll yarış ederlerdi. :Kamil pıı. 
şa, havn !~ i c:Xduğu znmcnlnr, çok defa 
Bıı. !!den l<onıığn yı:yn dönerdi. Yol. 

'dn yanından ltılık luyn!et dU~kü.nti dal 
gınca bll'inin geçUğ'lnl gorUnce, yav~· 
ça cebinden birkaç nltm çıkanp ayak. 
lan dibine '>frakırdı. Eğer dalgın a • 
dıım, f'arkmdn. olın:ı.z,,a, pafll: ••Efen. 
dl, bak, paranı aOşUr~Un!., diye ihtar· 
da bulunurdu. 

Hannne!endl Clc telt nUı bir kupaya 
1 r fakır mahalle? ri dol3~tr, hr~p 

evlerin birer birer kapılarını Nılaralt 

itim olduğunu blldlnneden lhsanlatd:ı 
bulunurdu. 

Hazinesi mUee\'herlc doıu oıduğu 
halde parmağında tek bir yUzilk ta,.cıı. 
ı.Jığı görU!memlşti. Ila.§knl!.lrma tllrlU 
mJraııtıa s:ıatıer hediye ettiği halde, 
kendiıılnlD tok. kap.ı.klı bir gUmüıı saali 
\'~:. .. 

H A B E R - Aqam noetam 

SON 
Cavada la on ar 

ilerliyor 
Röyterin muahibirine göre 

tna, tarnfı ı ncide) 
Balavyanın batısında Hatan büJ-1 

gesine çıkarılan Japon kuv"etlerin 
ıfen haber ıılınmomışltr. • 

Rang da pirinç 
t~rlaları arasında 

aSygon, 2 ( A.A.) - Bntnviyıı n 
ç!~ındn l'ereyan eden ikinci bir ı;ıı: 
,·ıış neticesinde Japon kılııları Cn. 
vaya ayak h~smışlardır. lkısının 
Y<:rdisi h:ıbcrlere Söre, l'a\'aşta .T ~
JıOn filosuırn mensup önemli lıir 
le'jl;fl ile Uznk Şarktııki müttefik 
deniz lmn·ctıerinin hc:rcli mecmu· 
ası k:ırşılaşmışlır. Son derece şid.' 
delli bir muharebeden sonra Tok· 
yoya göre, bir Avuslralya kru,·nzö 
ri.i, bir Amerika~ knı\'nzirii batmış: 
ihraç km·,·elJerı ııclanııı şimal s:ı· 
bilinde 3 noktaya ayak lı:ı'>nı:!l;a 
muyaffak olnııışl:ırdır. Bu uç nokı, 
ırı:rptc füınt:ım eynlctinrfr. :-lnnu. 
kot ağzında lndrmnnyrı koyunch 
'"<' Surnb:ı~n deniz iissiiniin lnkri· 
ben 180 kilometre batısıııcl:ı Ren 
baııgdadır. • 

t-:c karn~.ı çıkan km·,·cllcrin 
miktarı, ne de karadaki harck-cllc· 
rJn sclışimi hakkında Jıenıız knt'i 
mnHiınnt me\ cuı cjcjjildir. 

Hollanda kaynııklnrındnn alın:ın 
h:ıbcrlere göre, iki Üç yüı mcv. 
cutlu hafif silıihlnrln mücchrz ve 
lızırlı otomobillerin himayesi aJ
tındo miile:ıddit Japon motosiklet 
ll:olları, ihraç noh."1ıılnnndnn ndnnın 
ıçir.c sokulmnjjo c.:olı~maklodırlar. 
Bu lıirliklcrd<'ıı birinin Hnnhııns'ın 
~O kilon:ıetre k:ırl:ır cenubunda kiı 
in B!or:ı eivnrında iınh:ı eclilrliği 
ııöyler.mekteılir. Felemenk roclyo 
~unun son vc>rdi~l lınbrrlere görl', 
.Japonlar, Ilııl:ıvh:ının doğusunc.l::ı 
1ntlnımayu ile CnYa lıiiklııncl mcr. 
kezi arnsınd.ı kniıı Krn\·ing'in bü
yük lılr kımımı ele geçirmiş bulu. 
1111\'o!'l:ı r. 

Dclhi radyosuna göre, Japonlo· 
rm ilk muvaff:ıkıycti J.ondroda 
çok büyük diye vasın:ındırılmak. 
ta 'c durum ,·ahim sayılmoklaclır. 
Buııunl:ı bcrııhcr, askeri malıfillet, 
müttefik Jıa,·n kııv\'etleri tarafından 
Japon kuvvellcrine \'erdirilen ağır 
kayıpları lıclirlmektc ve Japon ile. 
ri hrıre'kctlni durdurmak icln bü· 
tün tedbirlerin nlıntlığını söyle. 
mcktedirler. 

Aynı mahfiller, lıuna rağmen ır_ 
rallı lılr iylınscrlik:cn çekiniyor 
ve Felemenk kuv,·cllerlııın knhro· 
ınanlıl:ıını sena ederek ndıının mu. 
dafa:ısındn başlıca hedefin Jopon 
tı.-nrruz kudretini zatım uğrnlmok 
olduğunu bcllrliyorl:ır. 

Birmanya cephesinde yalnız Si. 
t:ıngın her iki kı~'lsıııdn kesir bir 
keşiC kolu r:ınliy<'li oldu~u lıııber 
nrflmektcdlr. Amerikan radyosu· 
n:ı sıöre, J:ıpoıılnr, Roııgoıı cenubu. 
ııa asker çıkarmışlnr<lır. Ve Bir• 
many:ı Miküınct merkezinin pek 
yııkıııdn sukutu hrklcııınektcdlr. 

Balacıia, 2 (A.A.) - Fclcmrnk 
kıl:ıl:ır ı Cnvadu miid:ıfn:ı sn,·aşl:ırı 
yapmakta belki ihraç hıırelretlerl 
~·upılnn her yerde Jnponlnra k:ırşı 
inarruzn geçmiş lmlunmnktadırlar. 
P.ir lm:.usı mulıablr, cleınlşUr ki: 

Bugü•ıkil paznr ı;linü muhııreb•• 
bölgesinde ca~:ının merkezine bir 
ınahnlli zh·nreL ettiğim sırada Hol· 
land:ı m'!vzilcrine kumıındn eden 
bir sub:ıy bnnn bu husu<>to teminat 
vereli. 

J:ıponlnr, hıışka hiçbir tar:ıfl:ı 
görmedikleri kndıır şiddetli hir mu. 
!.::.hele ile lrnrşılcınchlar. Muhıırc• 
benin gelişimi \'C knrnyn çılrnnl:ın 
cliişnı:m kıtnlarının ıniklnn hnk· 
kınd:ı henUz lıiç •nfsllôt yoktur. 
Cumartesi günü nkşsımı bnşlı~ on 
ihr:ıı; h:ıreketlerini parlıık hlr ııy 

-4 
- Yani Doyl'undnn be.hsetınek 

:stiyorsunuz değil mi? Blliyorsu
CU7., knnun iki <:vlilı~i cezalandı. 
rır. 

gize a.nmttlan ecyler tıun:un.iyie 
uoğnı değ~dir. Burnrun yerlilerin· 
ren bir kadınla evlendim. Fe.knt 
l.!yuı;n.madrk o ebeveyninin yanma 
döndü ve 6 senedir birlbirimizi 
görmedik. 

- Bu sir.in onun htılô. kocası ol. 
nıanıza mfıni de~·i.1dir. 

.Filıı~,ıd ne cevnp vereceğini bi. 
~c~edi. RM dev:un elti: 

- Fnk:ı.t Doyl'un ~·!lni 1ıUS3 
r_,innAt Ridguv:ıy her 5eyl ke~-

retti. 
Kent.lı i."1criyle mcş:;u 1 olsn 

daha iyi yapardı. Ben Mariye 
luı.~ı ht'r :aman ~ok iyi davran. 
dım ve onu dajma nıoout ettim. 

...lcide rebe 
Ol 

Lonclra, 2 (A. .A.) - Sit.3ng 
'l'luhabero bölgesinde bulunan 
rl.öytcr ajıınsınm hususi muhııbiri 
b !diriyor: 

Ş .meli Birma.nya pirinç tarla la• 
nnda en şiddetli muharebelerden 
l:-iri cereyan etmektedir. Rsrıgo -
ll\!U ana limanı ve B,..rmanya yo
lunun W>ağr kesimini el~ geçir· 
ı:1ek iı:lıı c.'arpL.,...lma.ktndir. Bu yol 
'.:oktanben Çinin hayati P~ıemm • 
YCıti ha.iz muvn.z.'lla. yolı.:cıur. St..'ln~ 
ınna[:ı ise Japonlarla n.a.ngon a • 1 

~ında b~lxca \·e ye~'itne set ,.&. 
::.~es_i ?ôı·mcktedjr. Keliweni.n nsıl 
mıuıa.sile Stnng üz{?rindc lıiçbfr 
cephe yoktur. Japon kel}lf kollan, 
~ece fan\iyetic-ri esmı.smda bu 
cepheye girmisler ve imha edılrne 
don evvel bazı mUşkUl!ıt çıkn.r -
rruı:,'ardır. Bir rubay Japonların 
Pegu ~imalinde B.i.r.~nnya yolunu 
kesmegc mUVP.kkaten muvaffak 
c-~dukl'lrmı, fakat sonra lngilizlc
r.n t>u Japonln.n ımhn ettiklc'rln· 
bana söyledi. 

__,,__ -
lVia s sab Unde 

(Ba3 tararı 1 incid"' 
tayyare düşurırrıli,]lcroir Ruıwndn 
_ır.13 Abnan fayy:ı.rcsinl~ tahribi 
ıa~r vcrili~'ür. Uza!< §arıkta mUt
tefık raporlarına göre 87 Ja on 
tayyr.resi tahrip c<lilnti':ltir p 
fo~z hava kuvveUcıi bau Av

rupa uzerl!ıde l 5 tayyare oı ta 
Ş<U'h-ta 25 tayyare kaybctmi5t·r 
'J~ şarkta lngıliz ha\"a kuvv~t: 1 
let; Ve Av-.ıstra1~ın hnvn kuvvet • 
l:::_ 6 tayyare lmybetmşlerdir. 1 

l~ığı kolayl:ıştırnıışLır. Bir oloıno. 
~ıllc cephe istikametinde }ol oldı. 
sım <;ırodo ıııulınrcbe mc\•zilerlnc 
gitmekte ol tn Felı•r..Jenk Hindistn· 
nı oı·dusun:ı mensup birçok b~Iik· 
krlc knrşılnş.tım. Ila\'n faaliyetinin 
mutlak ~okluğu garipti. Az sonra 
Şcrihon bölgesin !en gelen Fclc. 
mcnk ktı\'vcllcrinin içine yerleştik. 
leri i:ri müdaf:ıo terlih:ıtını haiz 
me\·zilere vardım. Muharebe çe\• 
resinden selen nskcrlerle görüştüm. 
H:ınn çcı!in bir Sll\'&Ş ~·opıldığını 
:öyledilcr. ı;u :ı kerler, miicndcle 
ıle seçnn uzun bir geceden sonra 
yorgun dü~müşlerdi. Fnk:ıt ccs::ırct 
,.e ilimndla doluydular. 

nataııia, 2 (11.A.) - Müttefik 
bomh:ı tayyorcleri, Cn,·ny:ı çıkmoğ:ı 
leşchhü'> eden J:ıpon istiH kuneı· 
!erini çok hıl'p::ılıımışlnrdır. Henliı: 
tam rnpor!ıır ıılınmnmış olmakla 
beraber simdi~·<' kndıır lıilineıı ra 
kanılar miiltdik t:ı~·rnrrlcrinin mii: 
l€:ı<lciit ınuvarrnkıycllcr knzandıl\l:ı. 
rını gf.-.;tcrmcktedir, 

E.ı :ı:ı 1 i clcniz ta~ılı üzerine do~
rııct::ııı doı:rıır.ı isnbcıter olmu ,.c 
cJlE;er 10 deniz taşıtının çok yakı. 
nın:ı lO boıııb:ı dii~'Ülfü görülmil~
tür. Dir l:ı51t doijrudon cloHruy.ıı 
bir lıomh:ı is:ıhe•iy)o derhal batmıc;. 
tır. J\ezn Hr kruvnzörc lam is:ılı~t 
c-lmuş , d il'!t .r 1ıi r knn·nzurün ço" 
~~kınını hır hoınba düşınü$1ür. 
Hır ynrdınırı ıı-enıi nynı ırnınnnda 4 
lı.-ın i~:ıbcf kn~ <lNHinıiıı: oskerlt>rl 
ı şı:ı.:ın nırı\· ıu\':ırn da .iki lorıı isıı 
lıı-l olnıuştm'. ~luttcfiJ· tıveılıırı b . 
r:ı~·n çıJ.:m:ıkla olnn kJlulıırı ,.~ gr. 1 
mılcrdeıı. s.:ıhıl~ :ı-;:..cr tnşıynıı ın:ı'~ 1 
n .!arı mıtr:ılyuz. ntc<ılne tul 1 · nıııs :ır· 
<lı r. 

l'cbii, ha.yalımı ?nnhvedcn bu gl!.
-:cl kadm:ı kn..'"Şt khti.nı vn.rdır B 
ı.:ı. cok ha!mzlık ~tli. Fakat· . a. 

. d r1 öl nızc 1:.ının e e m onu dtirmcdım 
Ynmı-rL"'':ın ter nXtyordu: · 
- Bn scce yarın :ıc s~nt ıkt 

r ı.s..-nda nt edeydin?.. a. 
- .Arkacll'.cılarınıında size b'lcl! 

t eccki.r-ri .bi :ratağnnd.ı unı~ or-
ıium. • • 

R:ı.s on:-ı bir b:ıfl işareliyt" izin 
~·ererC'k: 

- Bımtı sonr.ı <törUrüz derli 
Pnıiot, kapı F:'·•vod'un arke· 

oı.ındıın kap:ınmc::ı · 
- Ah, ne oldu? d:yc sordu. 
Rns omu~lnr111 kaldırdı: 
- Söy1f'dikleri bana sa.mim\ 

rreliyor. B•ı odam sin' lldh";. Fak t 
.rrnt derecede değil. Onun l:ııybu. 
betini t~hkflt C'd~riı:. Faka d:ıha 
i1eri ~d"m";:z in~:ın kom!ltı :.ı u
\'Urkt-n p:k~!.i dı~rı~·ıı SCSE:İZCC' 
fHV "" bSr. DFtcr ba~kn birisi onu 
görmuı; obbilir. 

- Biri emin etti 
- Evvela cinayet' ıııantin' tam 

ı Jarnk tesbit eC!eli'TI. BPnner bu. 
rmn gece vnrısh le 6a.'\t 2 arasında 
•lcluğu:ıu cıo~ F or. Tcnwnni c:d<'
ı.im ki bir yolcu sUiıh sesini itı!lmi!":l 

Şark cephesinde 
(B:ı~ tarafı 1 incide) 

İsmi ı:.:>)·lc:nmiyen bir kcslml!c 
şiddlli sıw.11, 1r fılınııştur. Her •!>ı 

ı.ır:ıf çok miklnrıla lop ınıllnnmış, 

tanklarla lıa\a ktı\'\'elleri l nnlıınly" 
le hıır.!keller yapmışlnrdır. So\'yct 
ta, ynı't'lcri bilhassa f:ı:ıli~ et söslcr. 
mi)lrdir. 

'!o.~kova. !! r A .• 4.) - So\'yct E;e. 
ce tebliği: 

l ın:ırt giıniı kıt.llarmııı cephe· 
nln birı:ok kesinıleri!ldc dü mnııııı 
mııkaYcmclini yenerek ,.,. ı.ıuktılıil 
l:ı:ırruzlarını püskiirtcrek ıniitcnd. 
dit meskun mnh:ılli io;g:ıl c:mlşkr. 

dri. 
27 şubatta C:\"\'Cke !.ıildlrildığl 

J;;bi 35 •lt>ğil ::!7 Alman tayyare ı 

l:?hrip edilnıiş!lr. 

28 şub.ııtu lı:ıvn muh:ırebclerı 
<''>nasında :H Alman l:ıyy:ıresl nü· 
'ııriilmliş l ıliişıııı.ın l:ıyyar<'si, lny. 
~ :ırc k:ırşıkoyma b:ılnrynlnrı fara. 
iından ıalırip ı·dllnılş, hava nlıtn 

l&rında 33 cliişnlan loyyarc'>i 1'~za 

tnlırip cılonmuşıur. O giin zarfınd:ı 
toılyckiın G!l Alman tayyaresi tnh. 
rit> edilmiştir.Bizim lrn~·ıbıınız 14 
·~ ':ıreclir. 1 martta ~loskoYn eh-o. 

'nncl:ı 2 .\lm<ın ln;)ynrcsi düşürül· 
•nııstür. 

Moskova, 2 (A.A.) - Pazsr gUnU 
akşamı n~redllen Sovyet tebliğine ek: 

Sovyet hava kuvvetleri, bir mihver 
:ıllvnri ~ııburunu ve Uç piyade tabur. 
nıı dıı.ğılm!§tır. Sovyet tayyareleri kc. 
?.a asker vo realz.cmc yüklü 410 kam. 
yonu. mühimmat ytlklU 80 den fazla 
vııgonu \'C 14 Alman tankını tahrip et· 
mişler veya hasara uğratmışlardır 
Bu tayyareler, 1)3 şlmendıtcr vagonunu 
ve 2 ıokomotlfi de tnhr.p etllW~lerdlr. 

FinllUıda ecphes~nde b1r çete mut. 
rezesl bir rmanda:ı geçmekte olan 
makineli b!r F!nltında. kııfileslnc hU • 
cum etmiş. 80 kamyonu tahrıp elml§ 
ve kUlllyctll düşman öldUrmUştttr. 

Lond.."a, % (A.A) - B.B.0: 
M.o.skovada Çtkan KJzJl yıldız gazcı_ 

tesi, Rusların merkez cepb~fnde ismi· 
zlkredilmlyen stratejik noktalara gir. 
diklerini yazıyor. AJmıınlarm zayiatı 
bUyUktUr. 

Moskova radyosuna göre Ruslar 
merkezde iltl Alman piyade taburunu 
imha eylemt~ler, iki alıı.ym karıı.rg&. • 
hıru da ele geı:lrmfflcrcllr. 

Ruslar, Hnrko!truı .Azak dııniz1ne 

kadar 400 kilometrelik bir cephede sal 
dınma devam ediyorlar. Bir Alman 
tUmeni a.ğtr znylata uğratılmt§, Har. 
kof böıgesiııde mUhim bir mUstıılıkcm 
mevki l~gal edilml§tlr. Açılan bir gc· 
dikten Rus stıvarilen dalarak birkaç 
k8yU gerı alını§lardır. Cenup cephe • 
sinde tıiddcW yağmurlar yatmakta, 
karlar da crtmekte bulunduğundan 

her taraf bataklığa dönmekte ve Al -1 
manlann mousrıu kUvvcUerinl ye asır 
batarynLnrını kUlJanmo.l:ırmn man.ı ol. 

maktadır. 

Ruslar, İlmen gölUnUn cenubu §llrkt 
sinde 3 köyU geri almıı;ılnrdır. 

Startı.ya Ru.'!Sada çe\'rllml§ olan on 
nltmcı Alman ordusunun vazlyotl UmJt 
sizdir. 

D.N.ll. nln JffS T ". i\r..UUZLA.ıtINA 
o,\tr. TEIU.10t 

!:erlin, 2 (A.A.)' - D . .N.B. 

Rul'lar cenup ccıohesinde kati bir ne· 
tıcc elde etmek için yığın ıuıllnde yııp 
tıklnn taarruzlar hiçbir i§e yarnmı • 
~acaktır. Alınn.nıann, tc~cbbUsU h!çblr 
::am:ın, ellerlnd:.-n kac:ırmndıkları olay. 
lr.rla. ııab!ttlr. Almnn kuvı."etlcrlnln don 
muş Azal< ı.lcnızı liurlndc cüretıı bir 
hami~ yapını" ol:nolıırı Alma:ı aıko • 
rlncteki a:ıv8'J1:ılılt nıhumm yeni blr 
belg" ıdlr. 

vldum. Ben jojtmcdim ya siz. 
Polrot: 
- Bir şey. hiç bır ııey JŞit.me• 

Hm. Uyku ilfü:ı nlmıc; glbi uyu. 
·orfüım. 

- Yt!.z..1• b:Ud saı•cak tarn!ın. 
•la yar.an ;rolcubrla biraz cbhn 
mnn:ıh olaburi:ı: Fn:. ~horp1 istfc
"llp ettik. S'nıc:ı u a Allcrton'd:t ! 
-imdı cıl'ı <'nğırtt:!'tl\ ım • 

i 'l &C\ .\P Dl~VAl'ıt Y.DIYOR 

Gri iı'ekt .. n bir tuvnlet giymiş 
ıı • .. :,ı lu,trle l\1mc AUcrton qe
·:·~ adrm~nrh cnri r,iroı. YüzUnde, 
''11 iik biı m~ ·11ıt o~unu•·ordu 

1;) · ' • 

oı-1ot'un kendıg ne gösterdiği 
lı-.JtewJe ·e '"''uru.•. n: 

- Ne mut i di·•e b r;"lr~ Bu-'l" • o • 
~ .'ıı:mruıııvvnın• H•,. Rf'\•h. ken. 
· ts-ınc tildn.:n t, ı ~üz<'l tı.adııı 
;ınrli mevcut değıl! 

f'o!1ot ~en•patı ile: 
- H :slcı'İni~I -ınll'·onıı ı m:-dam 

clooi. 
- Sizin nynı l'emlde o:mnn,o: 

·•" b:iııük "l~ n • M ,~ ·ö 'Poı'İot. Co. 
nh·I hılmq1tfJJ hC'rhaldc "'C'<'ıkmi
\ <'rck ıniz Jo,c>ci ' ızıyrtt" olr.ıı ') 
zn,•allr nmdmaze}i.n kntH olduğunu 

8 

Tav k ça"a ı• 
er e • 

Bir ihtiyar hırsız 
donarak öldü 
Huv.yetinın tesbıtine 

çahşıhyor 
Kı;zı;uncuktıı. lcsdlye <'.adde.sinde 

Maslak denilen yerde b!r de~ Jrcıııı -
rmdıı. y:ırı çıplnlc 70 y~;.nda \htlyar 
bir adam ölU olarak buı.ınmu;1tur. 
Yapılan tahklkııt neUcesinde Uzerln. 

de hUvlyct ni tesblte yanyııcal: ve.si • 
kn bulunamıyan lhUyann me;hur tA. 
\'Uk hmıı:ı:larmdan Vartan olduğu z:ı.n 
nedUmektedlr. 

Muayenesini yapan tnblbl adll lhU· 
yarın soğuk tesirlle öldllğllnU tcsbit et 
mlş ve de.t'Dlne ruhsat vcrmtetir. oıu • 
nUn bir fotoğrafı alınml§ ve hU\'tyeU 
te.sblt edilmek Uzerc de parmak IL!nln 
tcsbitlne !Uzum görülmU§tUr. 
T:ıhmln olunduğuna göre: İhtiyar o 

rnuhlttckl evlerden birine tavuk çal • 
mııl< üzere gitmiş, köpekler tnrntmdan 
UstU ba§ı parçalanlIU§ ve ancak dere· 
ye kadar kaçabllml§Ur. İhtiyar orada 
köpekler tnratmClan clblsedi!n tama _ 
men tecrit edilmiş \'C bunun ncUceıl 
olarak da soğU.k \'e §iddoUl ~ll§me te. 
Eirllc öl.mOşWr. Maam:ıfih. tahkll<at 
henüz bltlrflmeml§Ur. Vaziyet bugUu 
katı surette anlaşılacaktır. 

Bir Amerikalı milyoner 
öldü 

Mi:ıml % (A.A.) - Amerikalı mfl. 
yoner Cornellua Varderbllt'b 119 yn _ 

§mdn \'efat ettiği haber verlllyor. 

Den z ma arebesı 
(Ba~ t:ırafı ı nciılc> 

\Crilnı~ ve iki kru\'azör düşıııan:ı 
saldırmıştır. Bunların torpllle bat· 
lıkları sanılmaktadır. M:ınmafıh 
batınccaya kadar toplarını kullnıı
mışlardır. Batan Hollnndo mubri. 
b;nc selincc Yamb ng bölgr inde 
iki Japon l.:ruv:ızörüne loarnız cı. 
mek emri verHmiş ,tnm bir snlrn 
ile yar .ılnnarak b:ıtıncal n k:ıdıır 
mukavemet göstermiş ir. 

Japonlar, bu muharebede biri 
Mog:ımor sınıfından n~ır, diğeri 
bıışko sııuftan iki kruvazör k.ıybet· 
mişler. 20 santimlik loplarl:ı silıllı· 
lı üctiııcü bit Japon kruvazörü a. 
aır surette ~·aralanmıştır. 3 Japon 
muhribi de :r:ınar VC' tntarkeıı bı. 
ra.kılmıştır. 

Tnkyo, 2 (A.A.J - CoHı deniz 
muharebesinde bir Amerikan S1ı:
knıvozörüyle bir A\•tı trol;:ı.n krtı. 
vntörü batırılmıştır. Japonların 
)'alnız bir muhribi l arnlanmıstır. 
Da tamir edilebilecektir. • 

\'işi, 2 (A.A.> - O. F. l: Japon 
ma ·amntı, 4 \:C 5 şubat deniz mu· 
hsrebcleriyle son Co\·a clc-nlz. mu. 
h:ırebesinde beş mfittdik ımı"ıızô
ı fınün hatırıldıj?ını, besinin ağır, 
ılosinin hafif hn<;arn u~rattlclığını: 
10 mfrıtefik muhribinin hııtırılciı· 
'fıını, 2 sinin nllır, dördünün htırH 
bııı;arn Üğr:ılıhlığını hryıın l'rliyor· 
Jor. 

Yerli mallar pazarla;.;,-;
memur alınacak 

Sllmerbs.nk, yerli ınnllıır pazarları 
Erzunımda, Dly.\rbaktrda, I<onyadd, 
Go.z.lnnteptc, Sıvasta, Samsunda, Ka • 
rabQktc, Nazillld~ ve Menı!Iıdc yen! f'. 

çılml§ ol:ın şubel<.'rl:ı \'e me\·cut lhlL 
ynç kar tıJrndıı anha Zllado gent:lctı· 
lccck olanlıırm k:ıdrolnnnı memurlarla 
tn.kvl,;·eye karar vermiştir. Bu ~ubcıere 
muamc.ll'ıt flmlr \'e memurl:ır.ıe l!ntı.ş 

memurlnn alınııralt hemen r.lind<.'rne. 
ccktlr. ı.ııııımelit ~mir ve m~murlnrı 
ortan etaep \'e 1 · c mczunlar1 ıırnsm . 
dnn ızçllct'ektir. Sntış mcmurlnrındıı 

a:-anacak \'asıf' cvveıoc tC!,lbtıı.rlık 

yapmt§ olmn·ondır. 

ıliıntindlHt<'!! b rn ct:...~uııet buiuyo. 
:rum. 

- Bellc.bort ..Mollc de mi onun 
katil olmadığını ~ize kim söyledi? 

Mme Allerton ufak bir tebcs
bilınle: 

- Coruelio Rol8on <fu•c cevnp 
verdi. Bu fo.cia ile o kadar berbat 
bir hal n!mışt.J ad ... Ne isliyoıısu
ı.uz M. Por'..ot. 

- Sı.~ t knçla yntınnğa gittiniz 
~adam? 

- Sn.at on buı:;uktan hcmeıı 
!.ıOD.rn, 

- Gece hiç bir scy i~itmed ':ılz 
"? r.u. 
Madrun .Allerton rözleıiru kırp•ı: 
- E\'Ot. Bir su şmltJsı ve ko-

:ı.n bir ad:ımm ayak gilrült'J cı· 11 1 

Le.ittim zannediyorum. &il: bir ~~r 
lilmiyorum. Ve b':r rlsmln ı.llyn 
rlfüıtufUnü <le Mssettiın. B lkl dr 
rUya görUyordıım. tı:·andığım zt• 
ın..ı.n ku'ia.k Jaılxırftrm Jıer f1CY P 

t: ndl. 
- Bu gürültU on.t lmrta oldu. 
- Knt'f sruıtinl söylhemcm 

•Te.r ıı .. ıde illt uv ·umaa.n t.ok .. o~rn 
"'ncck Sün1ı .... ~ı ~Cet V&nl::nd:m 
··on raydı. 

C Uc:vumı ı•tır ı 
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Muhammen bedeli (71SOO) yedlbln be§yüz lira olan llS ton bula§ık aabu. 
nu 17.3.9'2 aalı gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usulll ile Ankarada idare bL 
numda toplanan merkez 9 uncu komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu ı,e girmek ıstlyenlerin (562.5ô) beşyUz aıtmış iki lira elli kurtıfh.;k 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veııikalan ve tekllfiertnt aynı 
gün saat 14,80 a kadar adı geçen komisyon relsllğ'fne vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa. 
§ada tesellUm ve sevk ışefllğlııden temin olunur. (281111) 

~44 

.Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mtktarlarile cinsleri ve eksilt. 
me gUn ve saatleri &§ağıda alt olduğu listesi hlzaamda yazılı alı§ap travers. 
Ier her liste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek tızere ve kapan zart uıulllc 
Ankarada idare blnaamda satın almacaktır. Bu işe girmek iaUyenlerin ita 
teaı hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika ve 
tekllflerlnl aynı gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon 
reisliğine vermeleri !&.zandır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde Haydarpa. 
§ada tesellllm ve sevk gefllğlnde, Eskişehir ve Sıvasta idare mağazalarında 
datrtıtmaktadır. (2560 

Beher adedin Muvakkat Eksiltme 
Liste mlktan muhammen bedeli teminat gün ve 
No: Cinsi Lira Krgı. Ura Krıı. saati 
l 46000 Cari hat kayın traversi 4 63 11899 -
2 24900 .. " " 

3 74 5906 30 
8 8ısoo .. " 

,. • 63 29111 63 
~ 9760 " .. " 

ti - 3660 ...,. 12.3.1942 
s 27UO .. " .. 4 80 78311 60 pergembe 
6 241560 " 

• 80 71'4 40 lll,30 dan 
7 ısooo Meoe kllprll traversi 11 80 68211 - itibaren 

5000 Baalt me~ makas traversi 8 110 
8 13200 Dar hat kayın traversi 2 llO 2475 -. .,,. . 

Muhammen bedeli (141415) lira olan muhtelif ebatta 20500 kllo kur§UD 
boru (9.3.942) pazarteal gUnU saat (16 ) on altıda Haydarpa§ada Gar bina. 
• dahWndeld komfıııyon tarafmdan kapaıı zart usullle aatın almacakt.n'. 

Bu ife girmek lstlyenlertn 0060> lira (88) kuruııuk muvakkat temı . 
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekllflerinl mubtevt zarflarını aynı 

ıtın saat (111) on be,e kadar komisyon reisliğine vermeler! llzımdır. 
Bu tşe alt şartnameler komiıyondıuı parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(2~) 

1 lıtanbuJ Belediyesi ilanları ] 
Arttırmaya konulan Arazinin 

Kıymeti 

Ura 
Cbııl Mahalle ve~ kllyü Kapı No. Meaahaaı Xutuarntı 

2000 Ara Yeallköy Şıtvke~ye ma. 
hailesi Faııer llev. 

1 mllkerrer 10131580 Franaız taba • 
amdan Pol Levt, Hanı; 
Vidme ve Alman teba· 

aamdan Bemhart Flllç. 

1 - lstanbul beledl,yesi Bakırköy tahsil gubesine arazi vergisinden mütera. 
kim 3660 lira borçlu bulunan Franaız tebaaamdan Pol Levt, Hana Vid. 
mer ve Alma.n teieaeından Bernhart Fillçden mezk!lr borcun temini 
tah&ill için §a)1an tahb tasarruflarında bulunan Ye§llköy ŞevkeUye 
mahallesinin Fener ~vktlndekl e.aki bir mUkerrer kapı numaralı gay. 
rımenkul Bakırköy kazaaı heyeU idaresince, 18.2.942 tarihli kararma 
tevfikan arttırma ııurctile satılacaktır. 

2 - Kıymeti mukadderesl (2000) liradır. 

a - llk ihale 16.3.942 larihıne mUaadif pazarteal gUnü saat 14 te Bakırköy 
kaza.ııı idare heyetinde yapılacakt.n'. 

" - KaU ihale birinci !baleden 10 glln sonra llA.n larlhlne mllaadit 26.3,942 
peroembe günü saat 14 te yapilacakbr, Birinci ihale ile ikinci ihale 
arasındaki mUddet zarfında yüzde 3 ten nokı!an olmamak Uzere arttır. 
maaı kabUl olunur. Şartnamesi hergUn Bakırköy kazası tahrirat ka. 
leminde görWebllir. 

6 - Taljplcrin mukayyet kıymetin yüzde 10 nu olan (200) liralık teminat 
makbuzlle ihale gllnU Bakırköy kazaaı idare heyetine mUracaatıan. 

(2696) 

••• 
TahminB. 

190.00 

29.71S 

İlk Tem. 
14.25 

2.23 

Aksarayda Mesihpa§a mahal~inln CeylAn aokafm. 
da 52 lncl adada 19,05 metre murabbaı sahalı arsa. 
Aksarayda Mesihpaşa mahallesinde SaJt e!endl ao. 

kAğında 52 fDcl adada 5,315 metre murabbaı sahalı 
arsa. 

Tahmin bedellerlle ilk teminat miktarları yukarda yazıu iki parça araa 
-.t.ılmak Uzere ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri zabıt 
ve muamclA.t mUdllrlU@ kııleminde görUleblllr. thaıe 5.3.942 perfembe gUnU 
-.at 14 te daimi cncUmcnde yapılacaktır. TaHplerln tik teminat makbuz ve. 
JllL mektuplarile ihale günU muayyen saatte dalmt encümende bulunmalan 

(2427) 

• * • 
Beyoğlu kaymakamlığı ve belediye şubesi binası bahçeılnde yaptırıla. 

cak ıundurma açık ekslltıneye konulmuştur. Keııır bedeli 1631 Ura 26 ku?'Uf 
ve Dk teminatı 122 lira 34 kurugtur. Ke§if ve şartname zabıt ve muameıt.t 
müdUrlUğU kaleminde gtlrtlleblllr. İhale IS.3.942 per§cnıbe günü saat 14 te 
d&lınt encUmcnde yapılacaktır. Talıplerin ilk teminat makbuz veya mektup. 
lan, ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye fen tıııert mUdUrıüğüne mUra· 
caatla alacnklan fenni ehliyet ve 941 yılma alt Ucaret odası vcslkalartle 
ihale günU muayyen saatte daıml encümende buJunmalan. (2428) 

.;a. 
~.en kıııunlann hUb\8aaı 

904 yılı flkbahan... Rus !ilosunu 
mağlCıp eden amiral Kamlmura Tokyo. 
ya gelml17, halkın omuzlarında taşın. 
mı§tr. Amiralin oğlu genç Kamlmura 
da Toçlno San lamlnde çok güzel bir 
krzla ni§&nlanmak Uzerc ikinci bir ka· 
• pçlrerek butaneye yatınıdr. Aa. 
cak amiral Kamlmura çabuk döneceği 
için ocıunu nll'ffnladr ve bu törende im 
rıarator namına profe~r Şlmoa bulun. 

«!u. Ertesi gUn pro!eallr genç Kam.1 · 
murayı ziyaret etti. İmparatorun mek. 
tubunu V,,rdl. Bu mektupta imparator 
genç Karnımuraya Ruayaya gidip le; 
hazırlıklan öğrenme.eını istiyordu. Ka· 
111lmura bu vazıteyt 1Ukranla kabul 
etti. Ancak scvglllal razı olacak mıy. 
dı? Akşam Ustu Kamlmurayı g!Srmey~ 
gelen Japon gUzeıı imparatorun böyle 
bir vazife verdiğini duyunca o da sevin 
dl. Sevgilisine vatanı için her ,.71 
yapmaaı tavsiye.sinek bulundu. 

B A B Z il - lllıun IJ08ha 

Tivatroaunun 
&OllBUI IUUllNUA 

A.qam IO.JO da 

Bir Muhaaib 
Aranıyor 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
1 - BoUvut ReTö90 
% - Deniz Fedallert 
1 - Tarzan Maymun Adam. 

~ MART - 1942 

ile sabah 6ğle ve akşam 
Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

Devle t Den iz Yolları İşletme Umu m 
Müdürlüğü İlinları 

2 Mart - 8 marta katlar muhtelif hatlara kalkacak va. 

purların iaimleri ıJe kalkıs gün ve saatleri ve kalkacakları 

rıhtımlar 

KARADENİZ RATI'INA 

BARTIN HATI'INA 

tZM1T RA 1TINA 

MUDANYA BATl'INA 

BANDl.RHA BATl'INA 

blBoZ BA'ITINA 

AYVALIK BA'l'TINA 

Pazartesi 17.00 de (Aksu) 
17.00 de K. Dentz) Galata 
dan. 

UumarteSi 18.00 de (Ana!arta) Sirke. 
et nhtmmıdan. 

NOT: İ§'an ahire kadar haftada bir 
posta yapılacak ve bu poıta ~boluya 

kadar gidecektir. 
tı•an ahire kadar posta yapılmıyacak 
tır. 

Pazartesi ,l&lı, 9,l50, de Çal"f&mba, per 
,embe v. cuma 16.000 da (!ılarakaz) 
cumartesi 14.00 de (Tr&k) ve pazar 
9.llO de (M&rakaz) Galata nhtımmdan. 

Pazarteıi, Ç&lJ&D1 ba ve cuma 8.00 de 
(Tr&k) Galata rıhtımından, aynca 
cumarteei 20.00 de (Buna) Toph~ 
nhtımmdan. 

NOT. Çarp.mba gllnlert 1&&t 20.00 de 
tatanbuldan Bandırmaya kalkmakta 
Ye pel'fembe gllnlert ıaat 22,ao da 
~dırmadan İatanbula dönmekte o • 
lal\ ara.J.Ik po11ta l§'an ahire kadar 
latvedllmi§tlr. 

SaJı 19.00 da (Bur•) cuma 19.00 da 
(Antalya) Tophane rıhtmımdan. 

Salı 9.00 d& (Antalya) Tophane nh • 
tımmdıln. 

NOT: Badema 1mroı poatalarr f.ııtan. 
buldan pazar sabahı yerine aalr aaba. 
hr kalkacaklardır. 

Ç&rf&mba 12.00 de Mersin, Sirkeci nb 
trmmd&D. 

NOT: Cuman.et poet.uı yapılmıya • 
caktrr. 

Pazar 13.00 de (1zmir) Galata nhtr • 
mmd&D. 

NOT: Gidi§ ve döntl§te Gelibolu ve Ça. 
'A&kk&leye utrıyacaktır. 

NOT: Vapıır eefertert hakkında btt törlD mal6mat ataftda ~tdm numara. 

lan yazılı aeent.elertmbden ötrenUeblJtr. 

Galat& nhtımı limanlar umum 
mQdürlUtü bina.st altmda 42362 

Galata rıhtımı mmtaka 
retall#'I binut altmda 

Sirkeci, Yolcu salonu 

liman 
40183 

22740 
(290~) 

M.M.V. Deniz Merkez Satınalma Komiıyonundan : 

l - Beher metreatnln tahmin edilen bedeli 44ll kuruı olan 211.000 metre ka. 
pulluk kumaım pazarlık eksiltmesi 9 mart 1942 tarihine ra.stııyan p3 
zarteııı gUnU saat 14 te M.M.V. binasındaki komlııyonumuZda lcra edl 
lecektlr . 

2 - ~116 kur\lf mukabilinde §&~sini ıılmak lstlyenlerin hergün w 
ekaUtmeye Jt'lrmek ııtıyenlerln de 13621S liralık katı teminat ~kt~ 
veya makbuzu n kanuni veslkalartle blrliktP. be11t glhı ve 11a4tte ko. 
mlayona müracaatlan. (1393.27•1S) 

Kamimura sevgilisin· 
den ayrılırken ••• 

Kambmıra on bet (Un sonra l;rllf'. 

:ıerek hastaneden çıktı. \ ·e llk iti, aa.ra 
ya stderek İmparatora t.etekklir et · 
mek oldu. İmparator kendlalne hemen 
yola çr.kmıwnııı emretmltti Bu iti yal. 
na balıuı IJe profe.ör Şlmoe, bir et.. 
imparator blllyonlu Kamlmuranm nl. 
~lıın d& blllyonlu ama, Kamlmura 
ona nereye cldfcelinl •e ne lt göre. 
eettnı aöylememif, aadeae: 
"- İmparator &izli bir wazlfe ver

di Kma bir zaman için Tokyodan ay. 
) ılaeatım.,, c1em19t1. 

K.amlmura •raydM döndük~ 

ııonra aevıtH11lnm evble ulr&dJ. 
To(ılno t.b\'& uauı.e bakan odam. 

nm tarac.ınncla ldmonoıılle dolafıyor. 
da; K untmurum pldlthtl ıörtblee 

ııevlndl: 

- H a, ~elclin .. 
' ıtıye -ıenerek kapıya kottu ve ~ 

llknahyı gtik'r ~1tzle kartrladı. ( 1) 
Kamlmura ne,eıı bir eeıtle: 

- Veda& geldlm, Toçllıo: dedf 
Çok oturacak detlllım. Yola tıkarken, 
Mınln tatlı, ıneak Rllinl bir dalla dUy. 
mak llltedlm. 

Genç ln7.m kalbi çarpmata 1ı9f1841,. 
nltanlıamm önllnde ~tle lfildl : 

- Biraz nturatnn.SNıa bir Sakf! (t) 
ikram ede~1m. 

- Hayır. oturmata vaktim yok. 
Hele içki tçmele Lllç taraftar clel'Ulm. 
Btru -ra da anneme ""- edJp Tok. 
~·odan a:vnıa-tnn. 

- Bu kadar aoele mi f 

1 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyona ııaaıarı ----------Bir yardımcı santrala monte edilmek Uzere bir dizel motör ve dinam<' 
grupuna ihtiyaç bulunmaktadır. Bu dizel motör dinamo grupunun fennt prı 
name$! komlıyonumuzdadır. Bu §artnameyi görerek teklifte bulunmak iıı 

tıyenlerin tekli!lerinl 10 mart 942 gününe kadar Ka.aımpqada bulunan ko 
misyon b~ke.nlrğına vermeleri llln olunur. (2892) 

.,,. ... . 
250 kllo don yatı 
750 " 

sabun 
60 " 

üattibeç 
ııso adet bot çuval. 

'l"ukarda dns ve miktarı ~·azılı dört kalf!m mıth:P.mP 4 mart 9'% çarpm. 
ba «ünü 11a&t J4 te pezarbkla almacaktır. 

btekUlerln ~lll gUn ve waatte Kuunpatada bulwuuı komiayonda ba. 
Zil' lıalunmal&n. (%891) 

.,,. * • 
J Hava komprt'leöril 

ı Prometre 

1 ProaJ Breykl 
1 Endlkeyter ileti 

J Saç depo 
1 Mttzdevice tertibatı 
1 Hava aaatl 
l Autbord motörtt 

1 - Tahmin edilen bedeli (f830) lira olan yukarda yazılı (8) kalem ma l. 
zemenin 6.3.942 cuma 1;ünU aaat 15 le Kaaımpa~ada bulunan deniz le 
vazım satınalma komüıyonundA ayrı ayn kimselere de ihale.ti yapıı. 
malt Uzere pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı 72{ lira llO kUrtlf olup prtnameıi bergUn lf ııaatl dahi. 
llncle mezkCır komiııyondan bedelsiz almabıllr. Herhangi bir kalemın• 
iııtirak edeceklerin de yüzde on be~ nlııbctinde katı teminattan ile bır· 

ilkte pazarlığa girebilecekleri. 
S - İsteklilerin belli gün ve aaatte 2490 sayılı kanunun istediği veaalkle 

btrıikte adı geçen komisyona müracaatları UAn olunur. (2894) 

• • * 
200 kilo altı köıe pirınç çekme çubuk 11• 
200 ,, " " .. •• 11/16 

200 .. " .. .. " .. 318 
200 .. .. " •• 1/2 
200 .. .. .. .. .. ll/8 

200 .. " .. 3/4' 
llO Pirinç çubuk 3/8 

40 
" 

5/16 
30 .. .. .. 1/ 4 

Yukarda yazılt 9 kalem malzemenin 3.3 Pf2 •!llı gUnU ııRAt 11 de Kaııın 
pagada bulunan deniz levazım satmalma komiıı ·unıı n".lıı Nıı:arlı~ı yapımcak. 

tır. İsteklilerin belli gün ve eaatte mezkO.r komisyona müracaatları uruı o. 
lunur. (2893) 

••• 
220 1d:o bakıl' çh'İ 23, ~5, 40, 60 m.m boy 
4~ kilo bakır pul !'ı/8 9/ 16 1/2 3 / S pus kutur 
25 paket pirinç vida 22X70 m.m 

3,'i paket pirin<:; vida 22X~ m.m 
5 paket pirlnç vida :?'iXSO m.m 

23 kilo kuffc;e c;h·isi 4 sım 
215 kilo kar.fıçe çiv;sl 6 ! i m 

25 kılo karfi!:e çivisi 8 1!'/ın 

Yukard!:. ya:ı::lı S kııJem malzemenin i 3 IH2 1"3:' amha ı:ilnO MSt 11 d., 
Ka.ııınıpe.şnd;ı tmlunan aenlz lc'\·azım l!atınsıma korr. s• o:ııın Ja o~zarlığl ya 
pıJacaktır. tstcıc·ııenn t.clll gün ve ııaııtte ntt?zkcır kom..syona mUracaat 
!arı 11.'ı.n olunur. r 2!129 ı 

• • • 
21 adet l)-0 hık münhı\uı ~crçc\e 

10 •• aağ maı,ııı 

9 ., oıol maka!! 

: ., r.ay r~me Aktı 
Yukarda clns \'e miktarı gbst~rılen dört kalem del<ovil battma lUzumıu 

e~ya 5 mart 9.ı2 perşembe gUnU aaat 14 te pza.rlıkla almacakt.n'. tııtekllle. 
rin belli gün ve !aatte l{ıunmpaşada bulunan komisyonda hazır bulunmalıır. 

(2886) 

- Evet .. ;ıllkado hemen bu akoam 
yola tıkma mı ('mtttti. Her ~~ irn ha· 
zır. 

- Se tarara gi~kıln.. ıorıı.blllr 

miyim: 
- Yokobamaya ... 

- Oradıın .. ~ 
_ \ 'apura binip u:raklar:ı glıtert 

ttm. 
- Olu mı\bııt yolunu ~ık ehin .• 
1·~1nonun ~özlerı ııulandı .• 
Dellkanlm m ııeel kmldt. 
blilli de b~Jtt.anlıydL. tkl8ı de blrL 

birine rtyaaı:.ı bir •ıkla, aadakatıe bağ 
lrycb. 

Kamlmura: 

- Altı aya k"41ar döneceğini umar 
yorum, dedi. 

Toçtno içini ~tt: 
- Altı ay .. 
Ve hemen llAve etti: 
- Uzun de#fl Glbıler \lllbuk ~. 

Kıunlmura! &-ini ytb: ııeluırn g'Un C\'I. 

mla tara~ma çıkmadan " ırthH!t 

yU~ü ,;örmeden b<>kll~·r.l'!'ğlm. 

- ~lndana kapeıınııt bir esir ~lbi· 
r,Unlerlnl öldürmekte ne mana war, To. 
rlno ~ Ben böyle J'apmıun let.emlyo • 
rum... blllkiıı gllzel ve günl'fll &"Üftk' 
de odanın taraçaama çr.k, çiçekler ara· 
ıund.~ otur '111! gö:r.IE'rlnl a-Unettn ııar• · 

parlak :ıl~a!nna çe\ir .. Orada bt'nlıtl 

' hayalimi daha kolay görUraUn., Bonn" 
la teAelli bulunun! 

(Dt.v~ımı varı 

( 1) Bu eakı bir Japon ıuume•fdır 

Erkek, Mikado ta.ra!ından mühfnı bir 

vazife aldığı zaman, kansı ve aileli • 
o vazi!e çok tehlikeli de olsa • kendi 
sini güler yüzle kal'§ılayıp ceaarctını 
arttırırlar. 

"Japon Adetleri • John Parıs 
- Sydney nllshaııı -

(2) Pirinçten yapılır bir nevi Jap011 

lçk.isi.. 


