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Japonlarm Cav• ilıra~ 79ptddara mevkiler (ismi p~n yerler haritada s&terilmittiı) Birmanyada Japonlar 
Siff ang'ı Aıta lısizlerin Ziraat 

'Avrupaya 
Asker Çıkarma 
Tecrübeleri 

!it baJaita ehemmi~ •• netlce
ılis libi sörflnen A•napap asker 
cıJrarma tecrilbelert, daha bi7ek 
hareketlerin bir batlasıcı oldata 
lcin sumedildilinden daha bl.7lk 
,,. semı manalan ihtİ'V& etmekte
dir. Yalnu İlıliliderin ba t~ 
lede uaadırclddan iimltleri mdl
ncü ve Anııpa mllletlerlni ilan! 
Jarpnbima airatacak hareketmu
jl mahafua etmeleri dalla feaa 
Deticel• verebilir. 

1---------------------------------,----~ 

Dagılma of isi 1 
Milıon Lira il 

ise Baslııor 

Tokyo, 2 CA.A.) - imparator Mıatakalarına Sevki 
luk umumi karargihı tebliji: De d t.. J h I 
Diz kuvvetlerinin himayesi altın 8 IVIU teme 
da Japon kıtalanndan mürekkep .. 
kuvvetli bir teşekkül, dün gün Ankara, 2 <T~) - HükQmeL,, 
dolarken Cava adasına çıkmlf _ zi.raat seferberlıji dolay~yle ye 
t.ır. İhraç hareketleri aoğuda, m bazı k.ararlar almak uzere~lr. 
merkezde ve batıda düpnamn Buradaki um~ k~te _ gore, 
deniz, kara ve hava kuvvetleri • ~t. aefeı:J>erliğind~ koyluye ve 
nin fiddetli mukavemetinde rai- tehirliye birçok vazifeler venle. 
men yapılmı§tır. celdir. 

Japon kuvvetleri hareket 18ha Hüktlmetin alacağı y~ni karar 
sım genişletmeğe devam ediyor- lar meyanında devlet ıÇiflliklerin 
lar. de çı.lıpn•kta olanlarla bükü -

Ofis, Bir Umum Müdürlük Halinde Çahıacak şimdiye kadar Japon tayıpıan met eu~ıe sürdürülecek diter 
batan bir deniz taşıtına inhisar bot arazide çalıpcaklar hakkın -

A.nbra, 2 <TAN> - DalıCma Ofisi projesi tmaa•lanllllf etmektedir. Diğer 3 gemi karaya da ıiıi11! korunma ~anununa iatl. 
ve tıu.ıik edilmet isen Bapekitete eönderilmlpu. Haber n- vurmak mecburiyetinde talmıı • ~-ucre~ it mükellefı~ u-
rlldijbıe slre, memlebtbı bütlhı ihd yaçlanm temin edecek tır. İnsanca telefat yoktur. Çün- llUlunun tatbik ~il gibl P- . 
olan ba ofis Ticaret Vekalet ine batlı bir ummn müdürlük Jıa.. kü gemiler askerin karaya çıka - hirlerimizde ~ . kalmıt veya Alman pml1erine tı.arraı edea lql1k •lleumbotiamMla Yıl 

M • .,.,,.,,,. SBBl'BL lbatle çabpeaktır. Umum mtldllrün bir kaç muavini olaeak ve nlmasından sonra kaybedilmiş • hiçbir suretle 1f ec:linememif olan A 1 ı H • d• t 
iiç gün evvel lnıWz deniz, yapa~-.t:'!:i":. e:;ı:~4!e,U::;:;!:'8;~~1ı:ıe:!ıdı ~~ , .. _ gapıltın l/l!lWr = :~~=~~= m a n a r a 1 n 1 s an 

hava ve kara kUvvetleri if tettikler de hemen hemen bit mittir. t•- müs•--r•·a-da, ev· .,,,. ~ mıza sevkedilmeli ihtimal dahi • 
t>trliii yaparak tfma1l Framac1a -Y- _,.. ..... saygını. 2 <A.A.1- Ja~u, Bnde ..nriUmettetür • G •• 1 A_ 1 k lç•ın Yen•ı Hane ciVarm& parqü.tlerle bir veJce bildirdilimdeD 'bqka iki müsteşar muavinllii ihdas Mile- garpte Bantam ııırvaletlnde. İnclra y ·--'f.';_ -Lı- •- b.;.,_ .1---1- o re v 1 

......_ -~- ttuıı-'.ı.... n: eeldtr. M~n biri iktisadi, dJlerl de idari itlerle -., ~ ~ ·~ ~ ucYR:9&1a- " ' 

~ --~~· nJa • .....ı ~ Bu mu•lnliklen Şe\'ke& Sflreyya Aydemir- maya civarında ve Surabaya de- de müsbet netice alındılı takdir- • s 
denin Jal"dımlyte bir radyo ... ffti~ .. lliJITellat .... V .... _lllıa.uı. .... Sal ....... _ilitQl .. •.•.·.ıme ... Jeri .. m .. -., ......... Wlr ....... niz ... üss-ünjlljün(ıllitakribeitııll"a:ın•~~~~: . .. ... -.. -.. bu uaulün =·- B ı ICi nço Bir tatü 
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miş mi? 
- Bılmem. Vermi,ur zahiri 
- Ben vermemiştir, yahut vakit lıu 

lamamıştır sanıyorum 
- Ondan ne çıkar? · 
- Ne çıkacak? Müjgana bir şey 

bırakmadı ise yegane mirasçısı sen 
olduğun için halanın malı mulku sana 
aıttır. Mujganm gelip seninle göruş
mek isted ğl bu mlras meselesidir ... 
Yoksa boyle olmasa uzun uzadıya 
mektup yazmak de~I, seni kimse ha
tırlamaz bile .. 

B r kaç gün sonra Müjgan, ziyaret
lerıne geldi. Yanında sımsiyah saçlı, 
esmer, koyu ye:ıll gözlü ve kurnaz ta
vırlı b r adam vardı 

Kapının yarundak~ misafir odasına 
aldılar Fahire odaya gırdiği zaman 
Mı.ıjgan ağlıyarak ayağa kalktı. 

- Ah 1 Diyordu". Halacığınız kuş 
gıb uçtu gitti. Ölmeden evvel hep sı
z tutturmuştu. "Fahire! Fahire 1,, ôl
yordu. 

Fahlre bu lakırdıların tam:ımen ya. 
lan olduğunu biliyordu. Çünkü anası
nın hastalığında Şekure hanım efendi 
ye müracnat etmış ve ret ile karşılaş
mıştı. 

Mujgln birdenbire hatırladı· Fahi
reye tılki yüzlil adamı gösterer~k: 

- Kocamı Dedi. 
Fad!k kahve ~etlrdl. Müjglin, eski 

terbiyeden kalma bir ıtiyat ile artık 
hanımı addettiği Fahirenin yanında 
kahve, sigara lçmiye cesaret edeml
yordu. 

- Halamın hastalığı neydi? 
- İhtiyarlıkl 
Müjdnın kocaı ilive etti: 
- Ne olacak? Az yaşa. çok YR~n. 

Akıbet gelir başa ..• 
- Doktorlar belll başlı bir hasta-

! k teşhJs etmediler mi? 
- Ettıler, ettiler! 
Koc:ıısrnıı dönerek sordu: 
- Neydi adı? 
- Ureıni •.. 
Uçun de sükat ed yorlardı. Miljgan 

ç nı çekerek sordu: 
- Beyefendi evde değiller mi? 
- Evde, fakat çok meşgul de •. 
Yine oğır bir ıükiit geçti. 
Mtijgfinle kocası birbirlerine b:ıbştı 

lar. ye'il gözlU adam öksürerek asıl 
kend terini Qraya kadar gelmiye mec
bur eden sebebi anlatmıya başladı: 

- Efendim, allah cümleye afiyet 
versın. Halanızm sizden ba:ıka varisi 
yoktur .• 

Fahire sordu: 
- Mujglina bir şey bırakmadı mı? 
Mujgan, ölünün bu ihmaline karşı 

omurtkan bir çehre ile tafsılit verdı: 
- Hastalık birdenbire geldi. Bir 

hafta sonra da ağırlaştı .. O halde mal 
nıulk işiyle uğra:ıııhr mı? Hastalığmd~ 
beşiblrliklerimi bozdurup hekim, Uiiı; 
parası yaptık .•. 

Fahire sordu: 
- O halde ben ne yapayım? 

Yazon: iRFAN BEHCET 

- Hanımcığım, dedi. Ben çocuklu
ğumdan beri halanıza saçımı supurge 
ettim .. Üzerinde bcn"m de hakkım var 
Fahire, kısa kesmek için: • 

- Merak etmeyin dedi. Ben seni 
eh boş bırakmam Benden ziyade ha
lamın mirasına senin hakkın var Ben 
kalan malın neden ib:ıret olduğu~u bl· 
le bılmiyorum. 

Kan koca saydılar: Zeyrekte otuı· 
duğu ev, ayrıca Ged kpaşada kat kat 
klrnya verilen kag r bina, bir kaç da 
dükkan ... 

Mujganm gözü Zeyrekteki evdeydi. 
Fahire bunu anladığı için sanki mira
sına konmakla halasının bütün yaşm.ı 
basına da s:ıhip olmuş g:bi ağır blr 
eda ile: 

- Kızım, dedi. Halam daha hasta 
olmadan sen! bir ev sahıb etmeyi 
diışünmeliydı. Ben sana Zeyrektekı c. 
vi bağışlıyacağım. 

Müjgin, Fahirenin elleı İni opüyor, 
nasıl teşekkür edeceğini b lmiyordu. 
Tilki yüzlü kocası, zahmetsizce kopa
rılan bu muvaffakıyetten memnun ol
mamış gibi bir çehre takınmıştL 

Dualar ederek çıkıp gittiler 
Fahire kocasının odasına girdiğl za

man Ahmet Nazmi yine kiğıtlarının 
arasına dalmıştı. GözlUğünün Ustıin
den karısına bakarak sordu: 

- Gittiler mi? 

-Evet .. 
- Birdenbire bu yakınlığın sebebi 

neymi& ... 
- Şekure halanın mirnsı • 
- Ne yapacaksm? •· 
- Zeyrekteki ev! onlara bırakaca. 

tım. Müjgin uzun muddet halama 
baktı: eğer bugün mirasçısından bı. 
rikmiş aylıklarını istese zannederim 
ki, hem hukuk, hem de insaniyet bakı
mından kazanır 

- Ölmeden e°vvel bu zavallıyı niyt 
düşünmemiş? 

- İhtiyarlık hırsı olacak 
- Öyle ya. Meseıa Şekur~ halanın 

mirasına senin yer!ne başka bhl"ı 
konmuş olsaydı. Zanneder misin ki 
halanın ahretliğine bir yardrmı olnr· 
du? Vollah bir zırnık bile l.ıırakmaı:dı. 

Fahlre, yapacağı insan.ıyete manı o. 
lacaklarmış gib! şiddetle itiraz etti. 

a>evnmı var) 

Buırünkü Program 
7 30 Proıı:ram 
7.33 Milıik (Pi) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik (Pi.) 
8 .15 Evin saat 

12. 30 Proanm 
12 3J $1rkılar 
12.4.S Haberler 
ı 3.00 Şarkılar 
18 00 Program 
18.03 Orkestra 
18.45 Ziraat takvimi 

18 55 Fasıl heyeti 
19 30 Hıberler 
ı 9 45 Konu,ma 
19 SS !o'uıl heveti 
20.15 Rıdyo ıaretesi 
ıo 45 .MOzik 
21.00 MD>ik (Pi) 
2ı.ıs Konu,1111, 

1
21 30 Muzik 
21 45 M Tik 
22 JO Haberler 

Belediye Yeni 
Gelir Arıyor --Nakil Vasıtalarına Bir 
Miktar Zam Yapılacak 

Vnll VI' Beledi~ Reisi LO.lfl Ktrdnr 
Ankaradı yaptı •ı tema l r neticesin
de Belediye ve Hususi Muhasebe büt
Çt'lcrlnln açıgmı kapatmak için yeni 
kararlar alınmasını teınln etmiştir. 
Fevkalade zam knnunlyle Belediye -
nin bir yıl içinde fnzla ol.ırak öde
miyc mecbur olduğu blr milyon üç 
yiız yirmi bin • lirn Dahiliye Vc>kiile
tinln yıllık bütçesinin yardun kısmi 
ile kapatılacaktır. Bütıin Belediyele -
rin fevknH\de zam kanuniyle ödiye
ceklerr paralar da ayrılı..cnk, yardan 
lah ısa.tiyle kapatılacaktır. 

Bl'lediyenin iki milyonu bulan ye
ni ıhtiyaçl. rı için D hllıye Vekflleti 
BüyUk Millet Meclisine bir kanun 
proje 1 te1'1if edecek, deniz ve kanı 
nnkil va ıblarrntn biletlerine bir mik 
tar zam yapılmasını istlyecektir. Bü
yük Millet Meclisi bu kanunu kabul 
etiği takdirde, b'.lnliyö tı rnleri, tram
vaylar ve vapurların bilet tarifesi 
arttırılacaktır. 

Dokuma 
Tesbit 

Fiyatları 
Edilecek 

El tezgühl:ırı dokumacılan kongre
si için Ankaraya gitmış olan allı ki
ı:;IJik heyet şehrlmi1.e dilnmüştür. Kon 
grcnin karıırlarl. bütün i çileri sc>vin
direcek mahiyettedir. Dokumalorrn 
hepsi bundan böyle- stand:ırdlze edil
mış olarak satılacaktır. Yalnız moda
ya tfıbı !nntezl veya Anadoluda hıılk 
tarofmdnn kullanılan dokum11lann is
tenıldiği gıbi satılması serbest ola
caktır. İşçllt'rln lş~lz kalmaması için, 
işliyecekleri her pnket başına kendi
lerine patronları tarafından yirmi li
ralık bir prim verilmesi de kabul e
dilmistir, Dokumalara hükı'.lmetçe fi
yat konulacak ve Mürakllbe teşkiltıtı 
bu fiyatları kontrol edecc>ktir. 

---o-----
Uç Aylıkların Verilmesine 

Başlandı 
Dün sabah bankalar mütekait, ey

tam ve eramilin uç aylık maaşlarını 
vermiye baslamışlardır. Bugün de 
Maliye şubeleri Uç aylı'darı verecek
tir. 

TAN r ...... -... -... -.......... .. .... -... _ ...... _."' 
:F 1 d H lk B =Vapur ve ! ırm ar a a a ay atı Tren Seferleri 

! Ekmek Satılacak l 

Verilen Ekmek Miktarları Değişmiyor 
Fırınların çıkaracakları ekmeğin yirmi döı·t saat bekletilip bayatla-

' 

dıkton sonra halka datıtılmastno kıırar verilmiştir, Bu tedbirle ekmek 
istihl~klnde yüzde otuz nisbetlnde bir tasarruf temin edilmiş olacaktır. 

Martın birinci günUnden itibaren frrmlara iki günlilk un vcrllmesl• 
: ne ba~lnnmıştır. Ekmek karnelerinde ve nüfus başına verılecek miktar
: lnrda hiçbir dcğlşıklık yapılmıyacaktır. Her fırın alacağı iki gUnhik un
! dan yapacnğr ekmekleri hususi yerlerde muhefnzıı edecektir. 
1 Bnyntlntılacnk ekmeklerin sıkı bir kontrole tabi tutulması için de. 

f
i tedbirler allnmaktadn·. Ter.e ekmek satacak veye şuna buna dağıtacak 

herhangi bir fırıncı ağır bir cezaya çarptıı1lacektlr. 
Fırınlar, yine Pazartesi gilnlerl istiyene un vereceklerdir. Gelecek 

İ ay unların tartılmış ve nmbalt\lh olarak verilmesine çaltitlocaktır. : ________ ...... . .................. . 

Fen Fakültesi Eski Plana 
Göre Yen iden Yapılacak 
Yangının Neden Çıktığı Henüz Anlaşılamadı 
Bır milddettenberl Ankaradn bulu

nan Vali doktor L\itri Kırdar. dOn sa
bahki trenle şehrimize gelmiştir. Vail 
bir müddet Vlllıyette meşgul olduk -
tıın sonra yanan Fen Fnki.llteslne gi
dc-rek tetkikler yapmış, yantnda bu
lunan Fen Mildürlllğu mühendislerin
den izahat almtştır. Cümhurreisinin 
yanan Fen Fakl\ltesi binasının bir yıl 
içinde tekrar tedrisat yapılabilecek 
hale gelmesini emretmeleri üzerine 
Vali, binanın eski planının bir sure
tini istemiş ve Rektörle temasa geç -
mlştir. Eski plfın Fakültenin ihtiyacı
nı tamamen karııılryamamaktn idi. 
Ayni yere kurulacak yeni Edebiyat 
ve Fen Fakülteleri eski plfınm bati 
böHimlt>rinln tadili ile yapılııcaklır. 
Yeni plftn hemen Maıırlf Vekilliğine 
gönderilecektir. 

Edebiyat Fnknltesi dünden itibaren 
Dolmabahçedeki resım ve heykel mu
zesindc tedrisata başlamıştır. 

Fen Fakültesi talebesi diın Üniver
sitenin muhtelif' şubelerinde tedrisat
ta bulunmu$tur. Kimya lfıboratuarı-

Bugüne kadar yapılan tahkikat. 
yangınrn Fen FakUllcsinin ikinci ka
tının tavanından çıklığınl göstermiş
tir. Buna nazaran yangının Edebiyat 
Fakülte11inin bulunduğu üçüncu kattn 
.rlöşemeler Ozerlne atılan bir si~arn
dan çrktığT tahmin edilmektedir. 

Yanıı:ı11tn elektrik kontağı veyn hıı
vagnzinden çıkmıs olması ihtimalleri 
üzerinde de durulmaktadır. Ateş için 
için yanmakfa olduğundan mahallin
de yapılacak keşif l'nkazın temamly
le soğumasından sonra ynpılacaktrr. 

• o 

Kuzu Eti Biraz 
Ucuzladı 

Evvelki gün bol kuzu kesılmistlr. 
Son giinlerde keçi eti de piyns:ıdn 
fazlalnşmıştır. Mevsım itibariyle far.
la kuzu geldiği için, az koyun kesil
mektedir. Kuzu eti l!lO kunışa dUş
müşttir. Birkaç g{lne kııdıır 120 ku -
ruşa düşeceği ümit ediliyor. 

nın eşya!;ı kurtanldtğı için, Kimya J> 1 k 1 '"' 
talebesi yine tecrübe yapabilecektir. >a l ·çı ıgın 
Fen l!lboratunrı. liselerin ten llıbora- Teşkilatlandırılması 
tuarlnrtnm ülctleriyle '9crübe yapa- Balık ihracatı ve tuzlamacılığı tcş-

Sefer Tarifelerinde 
Ahenk Temin Edilecek 
Şehir içindeki nakil vasıtalarmm 

hnrcket tarifelerinde hır ahenk temin 
etmek için Belediyede bir teknik ko
misyon kuruıncnkttr. Bu komisyon, 
Dcnizyolhrı vapurlnriyle, Şirketi Hay 
riye vapurlarmın köprüye geliş saat
lerinin en az beş dakika aralı olma
sını temin edecektir. Bu suretle va -
purlardon çıkacnklarfn tramvayları 
tamamen doldurması önlenecektir. 
Yapılacak yeni tarifo ile vapurla

rın fazla bekletmeden birbirlerine 
yolcu dcvredeb lme-ı de ml\mkiln o -
lncnktır Hnyclnı1nı5ado vnpurdıın çI
kanl:ırın banlivö trenlerini hazır bul
ma ı için banllytl trenlerinin hareket 
s.ıntleri de defi tirllecektır. Ayni ıa
manda knp:ılı tramvay durak ycı le -
rinde Haydarpaşad:ı ve \ apur iskele
lerinde blıtün nakil vssılalarının bi
rer tarifesi buhındurul .. caktır. Ko
mi von bugunlerde çr.lışmıya başlıya
cnktır. 

o 

Ölülerin Dişini Söken 
iki Adam Yakalandı 

Kamile adında bir kadın üç ay ev
vel ölen kocası Alini.ıı Eyüpteki me
zarını ziyarete gitmiş ve mezartn a
çıldlJ.(rndan şüphe etmiştir, Bunun ü
zerine Kiırnile poliı<e miirncaat etmiş 
ve yapılan incelemeler sonunda me -
ı:arın sonradan açılmış olduğu netice
sine varılmı:jtır. 

Mezar açılmtş, ölünün ağzının par
çalandığı ve altın dişlerinin sökül
di\ğü görülmilştUr. ÖIU soyucularını 
aramıya başlıyan zabıta, Refet ve 
Hnsan isminde iki sabıkalı ya .. ola -
mış, üıerlerl arandığt :ı:aman b'rçok 
altın ölU diı>leri bulunan sabık· Jılar 
adliyeye vcrllmislerdir. 

Muvakkat ihraç Cezası 
Alan Talebenin 

Askerlik Vaziyeti 

bilecektlr. Fakat te>crübl derslerin ba- kilfıtlandırmak maksadiyle hükOme-
Konservatuarııı 6 ıncı zı kısımları gelecek ders yılı ıçlnde tin bnzı tedbirler alacağını ynzmıştrk. 

gösterilecektir. Olin balıkçılar cemiyeti fızası, bahk-

Ankara, 2 ( A.A.' - Okul dislplln 
kurullnnnca bir veya iki yıl okuldan 
uzaklııştırma cezası ile cezalandırılaP 
talebelerden bu müddet içinde askere 
çağrtanların veya askerlik çağımı glr
miı; olanların 1111 sayılı kanunun bu
kilmlerlnc göre tecillerinin mümkün 
olamıyacoğı maarif teşkiU\tına teblig 
edildiği haber alınmıştır. 

Tarihi Konseri Ya11g111 lalıkikaiı çılıır. tuz.layıcılar Ticaret Odasına dn-
ı··········· .... ····-··· .. ·· .. ·-·-··-·· ...... 
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1 Yarım iş Yapmaktan 

Çekinmeliyiz 
Şehrin en geniş caddesi olan 35 

metrelik Ordu caddeıinl ıehrln 
çift refujlu biricik caddesi olan 
Muıtafa Kemal Paıa caddesine 
baljlıyan 100 metre uzunlufjundıı
kl Akaaray caddesl toprak yol
dur. Buraya bir ay evveline kıı· 

: Sfar Belediye eli defjmeml§tlr. 

I
• Caddenin iki tarafında bir karıı 

bo, aru kalmadığı, cadde muh· 
• tefem blnalarla ıUslendlfil için, 
: Belediye şehrin iki büyük cıdde-

1
: sini birbirine bafıllyan bu kısacık 

yolu yaptırmıya karar vermlt ve 
makadam tose olarak lnıasını da 
mUteahhlde ihale etmlıtır, Karar 
ve hareket ne kadar güzel değil 

mi? .. 
Fakat ortada gOr.el olmıyan, 

hatta bir kırtasiyecilik nUmuneııl 

1 olın çok fena bir vaziyet var. Bu 
yüz metrelik yolun yalnız elli 
metrelik yeri yapılıyor. Ust taraff 

==.· oldu(ju gibi bırakılıyor. O civar 
saklnlerlnden birisi , bu tuhaflföın 

• sebebini ıöyle anlattı: 
: 0 - Bu yolun 60 metresi Fat1h; 
i 50 metresi de Emlnllnü Bclekllye-

lerl hududu dahilindedir. Fatih 
hududu dıhlllnde olan yaptınlı• 
yor, Emlnlinü hududu dahlllndc 
kalan 50 metrelik kısım da blll• 
hare bir batka müteahhide yap
tırılacak ... 

Bu sebep doöru mu, defttl ml, 
bifmlyoruz. Dofjru da olsa. yan· ı 
1ı, da olsa 100 metrelik btr yo· 
lun yarıBJnın yapılip yarıllntn ya• 
pılmıımıısı batalı bir lftlr, Bu ha· ı 
ta tamir edilmeli, daha intaat ta• 
til olunmadan yolun tamamı yap- ı 
tınlmalıdır. Yarım iş yapmaktan 

••• ?.~~ ... ~~.~~~!~ ......... - ................ __ 

Anıt • Kabir için 

29 Proie Verildi 
Ankara. 2 (TAN) - Ebedi $ef Ata• 

türk'ün Anıt - Kabrine alt projcl~ı .n 
kabul miıddeti bugün bitmi5t.ir. Yal-
nız ecnebi memlekc:tlerden gelecek 
projeler için kısa bir müddet daha 
beklenecektir. Hakem heyeti arnsmda 
Almnn mimarı Profesor Pot Bonat ile 
tanınmış Macar mimarlarmdan Va.. 
vinger ve Isveç mimarlarından Kent 
Baem de vardır. Buglin öğleye kadar 
teslim edilen projelerin mikdan 29 ta
nedir. Hakem heyeti biitün projeler 
teslim edilir edılmez faaliyete geçe
cektir. 

i KÜÇÜK HABERLER ~ 
~·-----····--···----- . .. -········= 

Konscrvatuann 6 tncı tarihi kon- Üniversitedeki yangının neden ve vet edilerek bu mevzu f'lrafında gö-
serl bu akşam saat 21 de Fransız. tl- nasıl çıktığmı teshil için müddelumu- rüştilmek ilıere bir toolantı yapllmış- l\fükclleflcr Kros 
yatrosunda verilecektir. Bu gece Ha- mi muavini Necati Kiitükçüoğlu bu - tır. Balıkçılı~tn teşkilfttlandırılmaı;ı t-
fız Postun "Bahar Geldi,, Mustafa E- gün adliyede Fen Fakültesi Dekan! c:ln bazı pratik esaslar tesb!t olun- * iAŞE MUSTEŞAR MUAViNi ıa,c Birinciliği mtıstetar muavini Ştvket Sureyya, dOn ı•h· 
fendinin "Çıkmaz Dcrunu Dilden,. ile Fakülte memurlarının malumatı- muştur. rimln 11:•tmı,ı1r. Sevk•t Sılreyya ••hrımiı la Bed•n Tcrbırul lstanbul B61ııeıl Bııkanh· 
gibi meşhur şarkıları okunacaktır. na miıracaat edecektir. Ayni zaman- te ıetklllıı ve kadroların umımlanması lcın tı tarafından tertip edilen 6000 metrelik MU· 

Altın Fi vatları cılıııuktır. kellcfler kroı bırlncil i ıfl Siılidc Zincirlilıuyu, 
Aynca Bekir Aı?:ınrn. DedE\ Efendinin da gece bekçilerinin bozuk olduğu • * HALKEVI KOMiTELERi EminönU Balmumcu arasındılti sahada icra cdilmlsılr. 
\'C Hacı Arif Beyin de seçilmiş şarkı- bildirilen kontrol saati de bugün nçı- Alttn otuz dört liradır. Bir grnm Hılkevinin ,ube komitelerinin seçimi bu haf- MQaabakaya 112 atlet mllkellef lıılrak eımlı Mujgin: 22 15 Kıııınıı ta yapılacılctır. Seçim martın dördünde ba 1ı 'le neticede Ortıköy takımı ı4 puanla bırıncı 

--------------·---------------------------------~l~a~r~ı~o~ku~n:a~ca~k~t~ır~·--------_:_~Ia~r~a::_km __ u_a_y_e_n_e_ed_ı_ıe_cc_k_tı_r_. ________ k_u_ı_ç_a_ı_tm __ 4_B_S_k_u_ru_s_ta __ n_sn_ı_rı_m_ı_st_rr_. ___ ,_•_c•_k_._o_n_y_e_d_i•_ın_._ıca_d_•r_d_ev_•_m_•d_e_c_•k_t_ır_. ___ ı•_ım_ı_ı_ıı_r. ___________ ~---

Üçlü Paktın 
Ylldönümünde 

Kral Boris, M. Hitlere 

Bir Telgraf Gönderdi 
Berlln, 2 (A. A.) - Bulgaristan 

Kralı Boris memleketinin üçler pak
tına kattlmasının yıldönUmU mUna

bctıyle Alman Devlet Reisi Hıtlerc 
J telgra rı gönderrnistir: 

Ji_ABERLER 

Moskovanın 
Tekzibi _,..._ 

Japon Malrarmın 
~Ausadere Edildiği 
Haberi Yalanlandı 

Mo kova, 2 (A.A.) - Tass ajansı, 
Nevyork Timt' isi'llli Amerikan ga
zc>teslnin aşağıdaki iddialarını resmen 
yalanlamaktadır: 

1 - Sovyet hükfürc-ti, Sovyetler 
"Bulgarlstanm üçlü pakta iltihakı- Birliğindeki Japon te>ba~na ait mal

nın yıldöntimünden istifade ederek, ları mOsadere etmi tir 
zatı devletleriyle btiyi.ık ve cesur Al- 2 - Sovyet kıtalan: Kotsk stral<'
m. n mlllc>tinln refnhr için en samimi jik mevzilerine dogru önemli hare -
t mennilerımi bildirmekle bahtiyarım ketler yapmaktadırlar. 
Şu anda her Bulgor, sevk ve idareni~ ı 3 - Sakıılin adasivlc- karnyı ayıran 
Hında milli emellerimizin gerçekleş- Tatar boğazına mayın doktilmüştür. 

m ıni mümkün kılmış olan muzaffer 4 - Sovyet hükılmctı JaRon askeri 
Al'?lan ordularına karşı bilhassa min- ataşclerının c<>pheyi gezmelerini ya
net duyuyor. Bu ordulnr, ıılındi mil- sak ctml~lr. 
l tler<> daha mesut ve daho iyi bir Tass DJan ı, bu milnas<>betle hiçbir 

tlklfıl temin edecek bir cihan ni - ecnebi asker! ata e inin cepheyi zl
zımının 'temellerini atmakla meşgul- yaret etmediğini belirtmc>ktedir. 
dılr.,, 

Hitler, verdiğl cevapta demiştir ki: 
"Bulgarlstanın üçlü pakta iltlhakı

iln yıldönilmiı müna ebetiyle izhar 
<'tt.:ğlniz iyi dilekforden dolayı haş

netlinize tesekkiirlerlmi bildiririm.,, 

* Roma, 2 (A. A.) - Bulgaristanın 
uçler paktına girişinin yıldönumü mil 
na ebetıyle Kral Borisle İmparator 
'e Kral VJctor Emanuel iki memlc-
ket arasındaki dostluğu belirten tel-

ra fiar teati etmişlerdır. Başvekil Fı
lof da Mussolinlye bir telgraf ı;ek
rı tir. 

S. Cripps'in Yeni 
Bir Nutku 

Ankara. 2 (Radyo Gazetesi) - İn
giltere miıhrü has Lordu Sır Staffoı d 
Crlpps, bir nutuk ıöyliyerek. 1nıll z 
gençlerinin Sovyet gençler yle ve is
tila altındaki dığer memleketler gen-.. 
lerıyle birlikte çalışması lti:>:umumı i
leri sürmüş, Sovyet gençlığinS, harp
te gös;erdiğl büyuk kahramanlıklar 

dan dolayı övmüş ve "Biz de bci• le 
bir gençlik istıyoruz .. demıştir. 

Mussolini cevabında, Bulgarfst.:ı- Yunanlılar İçin Bir Mecburi 
ı m refahı içln beslediği temennileri Askerlik Projesi 
\C ıyı dileklerin! bilertmiştır. 

Almanya • Fransa 

Münasebetleri 
Ankara, 2 (Radyo gazetesi) 

Stokholmda çıkan Stokholm Ti -
dingcn gazetesinin Berlin muha
birine göre Almanlar, Fransa ile 
olan münasebetlerin istikrar kes 
bctmesmde sabırsızlık gösteriyor 
lar. Mıhverin son aylar zarfında 
kazandığı zaferler ÜZC'rinc bu mü 
rası>betlerin değışmesi beklen -
m ktcdir. 

Ccırdir, 2 (A.A.) - Yunan Başve
kili l\'I. Çudl'ro , Pazor glınU Cardlfte 
Yunan bahrlyellleri adına yapılan bir 
5yinde. bütün dunyal:ı mevcut asker
lik çoğtndaki Yunanlılnr için blr mec 
burl as'<erlik proje i hazırlandığını 
haber vermiştir. Başvekil, Britanya 
hükumetinin Yunan bahriyesine bir -
kaç gemi tahc:İs ett;ğini ve bu gemi
lerde Yunan denizcllerlnin tayin ola
rak çalışacağını da söylemiştir. 

Dün Gece Ay Tutuldu 
Dun gece, ay tutulmu5tur. Husuf 

saat 0,81 de başlamıs, dordil 11 gece
ye kadar de\•am etmi tir. Hava bu
lutlu olduğu için bu h!ıdl c>yi !'>Chri
IT'izdcn görme';: mliınk{ın ol mamışhr 

PASifiK HARBi 
4:tfr B:ıştarı 1 incide 

metre batısında Rembang'da ka. 
raya çıkmışlardır. Japon motô -
sikletli kolları ihraç noktaların -
dan adanın içlerine sokulmağa 
çalışmaktadır. Felemenk radyosu 
na göre, Batavianın doğusunda 
Kraving1in büyük bir kısmı J a. 
ponların eline geçmiştir: 

Japon sözcüsüne göre 
Tokyo. 2 (A.A.) - Japon derJz 

mahfılleri sozctisu demıvtır kl: 
"Düşman deniz kuvvetleri Cava de

nizindeki muharebe esnasında topye
kun 5 kruvazör ve bir torpido muhri
bi kaybetmiştir. Bundan başka 4 krı.· 
vazor ağır hasara uğramı§tır. 

Cava denizindeki düşman deniz kuv. 
vetleri, bil kuvve imha edilmiştir. V c 
düşman deniz ticaret filosu, Batavya 
ve Surabaya açıiında dolaşan Japor> 
donanmasının tehdidi altındadır ... 

JJ1 ukavcmet şiddetli 
Londra, 2 (A.A.) - lngıliz rad}·o

su bildiriyor: Felemenk Hındıstanın· 
dan bu sabah gelen son haberlere gi:>
re, Batavyanrn 100 kilometre katlar 
doğusunda kain Sembang şehri Japon 
kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. 
Japonların karaya çıktıkları butiın 

noktalar civarında şiddetli savaşlrr 
devam etmektedir. Japon kuvvetleri 
karaya zırhlı hafı{ arabalar ı;;ıkarmıva 
muvaffak olmu3lordır. Ayni zomaııd:ı 
motosikletli birlıklerden de istifade 
"Ctmektedirler. Bir motosikletli kol 
hemen tamamen imha edılmlştır. Mut. 
tcfık hava kuvvetlerının yaptığı hare
ketler esnasında düşmanın yenideıı 7 
deniz taşıtı Cava açığında batmıştıı. 

Sumatra merkezinde ve Timorda mu 
harebe devam ediyor. 

Japorı gemilerine hücum 
Bandoenk, 2 (A.A.) - Felemenk 

resmi tebliği: l Mart sab:ıhı av tay
yareleri Tuban ve Rembank arasında 
asker çıkartmakta bulunan takrıbt-n 

20 düşman taşıtınn taarruz etmi:;le:.-
dır. Büyiık kısmı tank ve asker ta:µ
yan çıkartma vasıtalan birkaçı müs. 
tesna olmak üzere kimilen mitralyöz 
ateşine tutulmuşlar ve batırılmı,larJır. 

Bir Felemenk torpidosu, bir g .. ce 
hucumu esnasında bir Japon torpido 
muhribini batırmıştır. 

Tekzip ediliyor 
Sydney, 2 (A.A.) - Bahriye nazır

lı~· Tokyonun iddialarını yalıınlıya
rak, Cıva muharebesinde veya b:ıska 
b!r yerde bir Avustralya kruvazörünün 
battıiı hakkında haber almamış oldu
funu bildırmlştlr. 

8011 gelen haberlere göre 

mucip bir şekilde inkişaf etn1ektedir. 
Slmdikl halde tafsilat vermek imkfını 
yoktur, Halk müttefık kıtaları heye
canla karıılamaktadır. Batavya heniız 
tehdit altında bulunmamakla beraber 
&ehrin hayati hedefleri kullanılamıya
cak bir hale getirilmlıtir, Adanın bazı 
kısımlarında vaziyet nazik iıe de mi.ıs
tevliler,., aiır darbeler indirilmektedir 

BIRMAN Y AIJA; 

Londra, 2 (A.A.) Salihlyc.tli 
mahfiller, Japonların Birmanyac~ 
S!ttang ırmagmı geçtiklerini bildir
mektedir. Pegu avarında çarpışmalara 
devam olunmaktadır 

i ngiliz resmi tebliği 
Rangon, 2 (A.A.) - Ordu teblıii: 

Peıu !jimalinde Sittanc ırmaiının do
ğu kıyısında devriyelerimiz duşmımm 
ıkı kiıçük müfrezesine rastlamışlar VC' 

muvaffakıyetle taarruz etmişlerd:ı 
Bunlardan bır kısmı esir edilmi<1 ve 
geri kalanları öldürülmüştür. Disi~r 
taraflarda yeni bir hadise yoktur. 

* Rangon, 2 (A,A.) - Tebliğ: Sittang 
ırmağının doğuıundakl devrıyelerirr.ız 

iki düşman müfrezcsiyl e karşılaşmış· 
tır. Düşmanın birknçı esir alınmış ve 
dlğerleri öldürülmüştilr. Bildirilecek 
başka bir şey yoktur. 

Birmanyada Çin tümenleri 
Tokyo, 2 (A.A.) - Asahı ııazctesi

n n Birmanyndan aldığı haberlere go
re, en az beş Çin tümeni Mandllay da 
Çin - Birmanya hududunda topl~n
mıştır. Japonlar Çın kuvvetleriyle te
mas kurmamıştır. 

Şidddetli muharebeler 
Londra, 2 (A,A.) - Sıttang muhP· 

rebe bölgesinde bulunan Reuter a;.ın. 
sının husı:si muhabiri bildiriyor: Şlm. 
dl Blrmanyn pirinç tarlalarında en 
şiddetli muharebelerden biri cerevnn 
etmektedir. Rangonun ana limanı ile 
Birmanyn yolunun a~aiı kesimini •I" 
geçirmek için çarprşılmaktadır. 

'>/GER HABERLER: 

Vasinıton, 2 (A.A.) - "Teblığ'': 
Fillpinlerde, Bataan yarımadasında kcı 
ra hareketlerinin son 24 saat zarfın
da fiilen durmuş olduğunu Mldirmek
tedir. 

ıll alezya' da almarı esirler 
Singapur, 2 (A.A.) - Malezyadakl 

Japon kuvvetleri kumanoanı Geneıal 
Yamaşlka, şöyle demiıtir: 

"Malezya seferi esnasında 95.000 e· 
slr almmı;stır. Bunların 43.000 i Avus
tralyalı· 41.000 i Hintlldir ... 

Rir l\lilyoncr Öldü 
Bandunk, 2 (A.A.) - Holand .. u- Mıami, 2 ( A.A.) - Amerikalı r.ııı. 

mumi karargahının teblıği: Muttefik yoner Corndius Varderbilt'ln 50 y:ı-
kuvvetferin faaliyeti memnuniyeti şında vefat ettiği haber veriliyor. 

Almanlara Göre 
Bir Ayltk Bilanço 

Avrupaya Asker Çı· 
karma Tecrübeleri 

Ş::.;ff Baştarı ı incide t'.1.f' Sonu Sa: 2; SU: 7 

nız 20 tayyare kaybetmiştir. Uzun sözün kısası: İlk bakışta 
}'eni denizaltı taa u l ·ı e~e~miyetsiz ve neticesiz gibi 

rr Z aJ gorunen Avrupaya asker çıkar • 
. Nevyork .. 2 (A.A.) - Dört mUtte- , mn tecrübeleri, daha büyük hare. 
Cık ge~is!nın. Kanadanın doğu sahi- ketlerin bir başlangıcı olduğu 
lindekı. bır lımana çıknn kazazedele- için zannedildig· inden daha bü _ 
rlne göre, AUantlk ortasında bir Al- •. . • l "h · 
mon denizaltılar gnıpu tarafından ya- yuk ve genış mana a~ı ı tı~a ct-
pılan ve üç giln süren hUcum netl- mektedır. Yalnız lngılızlerın bu 
sinde bir kafileye mensup gemiler- tecrübelerle uyandırdıkları i.lmıt 
den altısı veya dokuzu belki kaybc- leri kırdıracak, ve Avrupa mil • 
dilmiştir. Bir petrol gemisinden kur- !etlerini hayal kırıklığına ugrata 
tarılan bir tayfa demiştir ki: cak hareketsizliği muhafaza et • 

"Gece karanllğında 7 gemiye isabet mclcri daha fena neticeler vere
\'aki oldu. Benim bulunduğum vapur bilir 
battı. Öbiir iki vapura da ertesi sa- · ------<>-----
bah isabetler oldu. Denizaltı gemi -
!erini haber verme servisi, civarda 5 
denizaltı gemisinin bulunduğunu bil
dirmiştir ... 

Üç mihver denizaltısı 
bir gemiyi batırdı 

Malta Ağır Bir 
Hücuma Uğradı 

ltlif' Baştarı 1 ınctde 

Şubat ayı içinde Malta 153 
bomba hiıcumuna uğramıştır 

Vaşington, 2 (A.A.) - Bahriye ne- Tayyare tnpları 9 düşman tay-
zaretlnin bildirdiğine göre, 8215 t ... n. yaresi ve hurricane av tayyarele 
luk Marore ismindeki Amerikan ııi- ri muhakkak olarak 5 ve rllJlhte
lebi Atlantlk sahili açığında torpl- mel olare-k 9 tayyare dlişürül -
lcnmi,tir. Nevyorka ıelen şilebin 311 
kişiden ibaret olan mürettebatı, ge- müşlerdir. 
minin üç mihver denizaltısı taratın- Şimali Af rikada 
dan torpillenerek ve bombalanar:ı\o: Kahire, 2 (A,A.) - Orta Şark ln-
batırıldığını söylemişlerdir. giliz kuvvetlerinin Pazartesi tebli 

· Mekili doğu çevresinde rastlanan k .. -
f ki petrol gemisine hücum lçük bir duşman kolu topçu ateşim ı 

Londra, 2 (A.A.) - Amlrııllik ma- altına alınmasını müteakıp geri çekil
kamının tebligi: Diln gece Manş ele- mlştir. Bunclan başka kayd:ı de!!er bır 
nizinde faaliyette bulunan haCit ae- hlldlse yrıktur. 
milerden murekkep devriyelerlmız /talyall tebliği 
orta hacimde iki düşman petrol ge
misine tesadüf etmişlerdir. Bunlar 
küçük düşmnn gemilerinin refakatin
de ıseyreden bir kafile lçınde bulun
maktaydı. Hücumbotlarm1rz. kaCileye 
taarnız etmişler ve petrol gemilerin
den birine bir torpil isabet ettirm" 
ıerdlr. İkinci bir torpilin de hed re 
isabet etmiş olmnsı muhtemeldır. 

Bu haı·ekOt esnasında bir hUcu. 
botumuz ehemmiyetsiz hasnra u~ra
mıştır. Başkaca kayıbımız yoktur. 

JJlanş'la topçu düellosu 
Londra, 2 (A. A.) - Fransanın 

Manş sahiline yerleştlrllmill bulunan 
ağır ve nnflf Alman topları Pazar gü
nü akşamı faallyet(. geçmişler ve İn
giliz uzun menzilli topları, boğazın 
bir tarafından öte tarafma ntes oç -
mı:şlardır. Franstz sahlllnden mdnln 
atesinln şiddetli uğultuları geliyordu. 
Fnsılah surette devam eden bu bom
bardıman bir müddettenberi yapılan 

bombardımanların en şlddctllsi ol
mustur. Alman topları seri atesle ay
ni zamanda 4 mermi birden atıyor
lardı. 

JJ!ihreri11 tayyare ı·aziııcli 
I..ondra, 2 (A. A.) - Geçen h.:ıft 

Roma, 2 ( A.A ) - İtalyan leblığı 
S rcnaık cephesinde devriye hareket
le ı olmu,tur Her iki taraf hava kuv 
Vt'.'tlerı arasında yapılan müleadd t 
ç rpı lıırd. Alman nvcıları 7 diış
man t yy re- ı düşurmUşlerdır. 5 du -
ın n tayy re i de- yerde tahrip cdil
m ştır. 

D n ece Blngodyc atılan mııhdut 
ktarda bombalur eh<'mmıyctl h ,._ 

bır hasara sebep olmamıştır. B zı 
yeri b rakıılarl"d ık:ın bir v ., ııı 

zarfında mihver, bütün ccphelerdt ı 
az 270 tayyare kaybetmiştir. BUyuk 
Britnnya ilzerinde 2, Orta Şarkta 12 
Alman tayyaresi dtişürlilmUştür. De
niz kuvvetleri, diğer bir tayyare du
ş{irmüşlerclir. Rusyada 168 Alman 
tayyaresinin tahribi haber veriliyor 
Uzak Şarkta müttefik raporlartna gö
re 87 Japon tayyaresi tahrip edilmiş
tir. 

fngiliz hava kuvvetleri Batı Avru
pa uzerinde 15 tayyare Orta Şarktıı 
25 tayyare kaybr.tmistir. Uzak Şarkta 
ingıllz hava kuv\ etleri ve A \'U tr:ıl
ya h:ıvn kuv\ etleri 6 tayyare knybct
m i~lcrdır. 

._,..; RK CE ESi 
Jt: Ba3tarı 1 incide 

tebliğı. 1 Mart günü kıtalarımız cep
henin birçok kesimlerinde dUsmanın 
mukavemetini yC'nerek ve mukabil 
taarruzlarını pUskUrterck mUteaddıt 
mcskOn mahalli işgal etm~lerdir. 
Topyekun 69 Alman tayyare i tahrip 
edilmiştir, Bizim kuyıbımız 14 tayyn
rcdir. 
Çenbcr içi11deki kuvvetler 
Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet teb• 

lil:i eki bildlrıyor: Staraya Russa'da 
çember içine alman 16 mcı Alman or
dusu birlikleri iaşe baklmından çok 
büyük %orlukl rl:ı karşılaşmakt~dır. 
Alman komut 1 ı bu birliklere tay
yorelc-r v sıt y e ylvecek ve milhlm 

t göndcrrrıl e lışmaktadır. Tay-
llcrlmiz d ın bu te ebbils-

.nı akim bıra tı ktadu-. 
Sovyet tcbl 1 eki, Leningrat cep

hesinde Alm n tıt nat noktalarmm 
tahrip <'dildığlni de bfld rnektedlr. 
nurad ıki gun r:üren sava !ar esna
sfnda Almarlardan 1200 asker öldU
rülmilstilr. 

Sovyet hav kuvvt'tleri, bir mihver 
sbvari taburunu ve Uç piyade tabu -
runu dııf!ıtmıstır. 

Ce11up ceplıesillde 
.Mo kova. 2 ( A.A.) - Cenup cep

hesinde Timoçenkonun askerleri, 257 
int'I ve 85 inci Alman piyade tümen
'erıni şiddetle hırpal mışlordır. Bu 
tUmenlerden biri, yakında bir başka 
kesimden. öteki cephe gerisinden ı;el
'Tliştır Bu zaferden başka alman baş
lıca haber buz.lann r: zUlmiye basla
dığı ve son günlerde bol yağmurlar 
yağdfıtı ve sis bastığı hrıbcridir. Fa -
kat llkb har henUz uzaktır. ÇünkU 
srnenın bu mevsiminde buzların ç5-
ztılme ınl şlddctlı donlar takip eder. 
Bul'U 1 ber bcr şlmdılik stepler gev-

'" t r .,.e cıvık bir hale g('len yollar 
kıtaların yüı-ıiyüşilnü gtıçlestlrmektc
rtf r M~ mafıh Ruslar ht'.'r türlU şart
lar dahilinde ilerlemiyt'.' alışmışlardır. 
VC' trabındn oskerlcr topları bizzat 
't'kt>ıC' h dirler. 

Leningrat cephesinde 
Stokholm, 2 (A.A.)- Svenska Dab· 

tadet gazetesinin 'Moskeva muhahiri, 
Sovye terin Lenlngradı kurtarm1y:ı 
çalıştıklannı ve geçen hafta SS kllo
'11etre kadar ileri em "ye muvaffak ol· 
ifukıarını bildiriyor. - (). 

l ngiltcrede Bir 1. ti fa 
Londra. 2 (A. A.) - Pazar gunO 

1kşnmı Başvektılel, aşağıdaki resmi 
demeci neşretmiştir: İşçi p:ırtlsl inzl· 
bat divanı başkanı ve Parlllmento 
nezdinde maliye siyasi mUsteşarı Sir 
Charlcs F.dwards, Ra "eklle 1 tlfasını 
vennis ve> BAs1<ı-k l hu istifayı biıylı · 
'ı r e r!lc knbul etmiştir. 

Part tm:I~ t div nı ba kanl~ını tC 
t>ne rnUddctlc- yap n S r Mı rl Ed· 

wıırd ecC'nde 75 y ın i ıi tı 
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800 .. At/antik Meydan 
Murmansk'tan Harkof' a 
·". Kadar . Sog"uk Umü irfanı Ta'ziye Yazan: ULUNAY 

E vvelki gece imansız blr ateş U
nivcrı;ıte, fen ve edebiyat fa 

Cava Muharebesi 
Yazan: M.. ANTEN 

Omubtı Garbi Pn
sfmttc bugün en kuvvetli c!e

nn 've hava üssü olan Surabaya ile 
Borneı:f.nun cenup sahilleri arnstnda 
cereyan cleIJ. deniz ve hava harpleri 
'1e .laponlarm Cnva adasrna asker çı
karma teşebbüsleri bu bölgedeki ba
rcltatm mtıkadderetr üzerinde mühim 
bir Dl! oynıyacaktu. Japonlar, müt
tcl1lderin btı bölgede :nlsbeten zayıf 
oldağtı :tc:ımnin edilen h:ıvn ve dcnl 
kuvvetlerine zayiat verdirnrlye de
~ ettikleri takdirde, Cnvayı dahtı 
kolay'htda işgal edebilecekler ve bu 
keyfiyet ShıgnpUTila uslenmiye b::ışh
yan Japon deniz kuvvetlerine Hint 
otc,:ıuasuııda harekete geçmek inıkô
nmf <h rccc:ktir. 

gl!fen haberler, itı:; ndktadan 
kar:.ıy.ı çıkanl:ın Japon kuvvetlerinin 
Cavada çok çetin bir mukavemetle 
k rş:daştıklarmı, bana rağmen bir iki 
tncvk'ii ele geçirmiye ve bazı köprü 
b:ışlan kunnıya muvaffak oldukları
m gösttıriyor. Ancak, nüfusu 42 mll
yondmı fazla olan Cavmıtn Holanda 
ve yedi m:ktTlerdcn mürekekp, ol
dukça 'bnytik bir ordu tnrn!mdan mO
d::ı:fruı edildiği ve son baftalnrda bu 
adaya çok miktrada Amerikan kara 
ve h:rva kuvvetlerinin geldiği gôzö -
nOne almfrsn, boradaki muharebcle
nn lQyli cclin olaca :nna !iÜphe yok
tur. 

Bana mğın<m Cnvada japonlar ta
rafından işgal cdlldigi takdirde, müt
tclik: lan'VCtler içın Cenubu Garbi 
Pıısifik:tc istinat noktası olmak UZere 
yalnız Avustralya kalmış olacaktır. 
Su:ınafza'dan sonra Cavanm i gali Ja
pon don:mm::ısına Hint Ôkyanusunda 
raıılt,yd.c geçmek ve bir taraftan Çi
ne. diğer cihetten Sovyct Rusynya 
harp malzemesi g5ndcrmck için kul
l rulan yoilart tehdit ct.'llck imkılnmı 
verecektir. Fakat bu inıkfınm mütte
fikler 1çin, hiç olmazsa şimdilik, bO
yuk bir tehlike teşkil edeceğini san
mıyoruz. Çilnkü Japonyanın, vctdiği 
kayıp'L"lra rağmen elan büyük bir 
~ o1:ırak mevcut olan Amerikan 
donanhıasmm muhtemel bir hareke
tıne knrşı koymak, ııyni zamanda çok 
eniş &1hıılnra yayılm1$ olan muhte

lif harp sahnelerine asker ve harp 
malzt!mmi taşıyan nakliye gemilerini 
himaye etmek zaruretleriyle, Hint 
Okymıasa ie(n donanmrıstndan çok 
miktarda kuvvet ayırabileceği tahmin 
edilemez. Di er cihetten Japon deniz 
kuvvetleri ister Malakluı yarımada -
sfyfo Sarnntra ndasmdnn, ister Sun
dn boğnzmdan geçsinler, Afrika sa
hıllerlne kadar 7000 kilometreden 
fazla bir mesafe katetmek mecburi
yctitXrcdlrler ve bu uzun yol fizerln
ck>, bE!ld vhndlden deniz ve hava üs
sü haTmq korunu§ olan birçok İnglllz 
adnlın:ı yardır. Bu filonun esas üs
sunderı üç dört bin kilometreden :[az
la uz::rldaşması mihnkün değı.ldir. Ja
pon :filosunun nsd üsleri ise, Afrika
nm şark sahillerinden 7000 kilometre 
uzaJ...-ta bulunan Singapur değil, belki 
Singa:ptırdan da takriben 5000 kilo
metre mesafede bulunan Japon ada
larıdır. Bu şartlar altmda büyük üni
tclerf en büyük dilşmanlan olan tay
yarelere ve denizaltılara karşı koru
mak için, bunlara tayyare gemilerini 
refakat cttirhıek de kolay olmryncak
ttr. Be vaziyete göre, Hint Okyanu
sunda ;ralnu: Japon denizaltılarının 
ve baz1 sürntli kruvazörlerin korsan
lık ~lan mfimkilndür. 

Bıı munasebeUe Hindistan snhine
ıfyie Afn1rnntn şark sahillerinin 
- Rrtcldze aft olan Mozambik müs
tcsn:ı - İngilizlerin elinde bulundu
ğumı d:a hatırlamak lazımdır Ancak 
Mozmnbik'in karştsmdaki Madagaskar 
adasmm Almanyaya mütemayil görii
nen Vichy hükümetinin hllkimiyetJ 
altında buhmması, mfittefikler ıçın 
bir tehlike teşkil edebilir. Zora ge -
lince Hindiçiniyi, beraber müdafaa 
etmek gibi basit bir b::ıhane ile, Ja
ponynya teslim etmekten çekinmiyen 
Viclıy'ni:n btı sefer ayni bahnne ile 
Madngnskarı dn Japonynya teslim et
ıncsi ihtimali daima mevcuttur, Mn
Clagas!aınn Japon denfzalhlarma, knı 
't'tlzôıleclue ve hava kuvvetlerine üs 
\1azifesini görmcs:l, Kızıl deniz ve 
Basrn körfezi yolunun emniyetini bo-
2at:ak tehlikeli bir vaziyet doğura -
cnktır, Böyle bir ihtimal karşısında 
İngiliz ve Amerikan kuvvetlerinin da
ha e\'Ycl. davranarak bu adayt mu -
vakkat işgalleri altına alacaklarından 
Güphc eiileme:ı. 

Muharebesi-1'.asifik 
Deniz Hakimiyeti 

r·------.-..·-··--· ........ ···- .... ' 
f ALMAl\TY A, ATLANTİK MEYDAN MUHAREBESİNDEN ÜMİDİNİ KESMİŞTİR. ~ 
~APONLAR PASİFİK HAKİMİYETİNİ NE ZA1\IIANA KADAR İDAME EDEBİLİR? i 

----------·-------' lngi~iz t~ihinde kuvvetçe çok üs
tun duşmana galebe çalmış i

lti meşhur kumandan vardır 
Bunlardan biri Nnpoleon~n sırtı

m yere getiren General Wcllington 
diğeri de !ngiltereye bugunkti aza
metini temin eden me~hur Am~ral 
Nelson'dur. 

Bn knmandanlarm o 2aman gale
besini temin eden sır bugün İngilte
renin harp taktiğinin esası olmuş
tur.Bu taktik şöyle hıllAsa edilebilir: 
"Düşmanla fstcdıği yerde ve ıa

manda c;arprşınayı kabul etmemek, 
mümkün olduğu kadar müdafaa ile 
düsmanı yıpratarak çekilmek vcyıı 
hiç temas etmiyerek kuvvetlerini as
la iıraf etmemek. düşmanr beklettneh 
ve yormak, icap ederse bir çok fr
dakarlıklara katlanmak hatta bazı 
şeyler kaybetmek, ba suretle düşma
nı kazandığına inandırmak, üm.it. 
Jcndirmek, bu arada zaman kazan
mak, iyi hazırlannrık ve umml'.Öığt 
bir zamanda dü:,;mam vurarak suku
tu hayale düşürmek ve işi bitirmek
tir • ., 

NELSON Trafalgarda, WEL-
LİNGTON, WATERLOO da böyle 
yapmış; Atatürk İstiklil harbini böy 
le kazanmıştır. 

1940 ta Fransız cephesi yarıldığı 
zaman İngllizledn bütün harp nı~ J 
zemesini bırakarak askerlerini Dun
kerque'e çekişleri ve her türlü fe. 
dakarlığı göze alarak ana vatana 
naklettıkleri bu orduyu teslim olmak 
tnn kurtarışları lngilterenin bu harp 
taktığlni tatbike başladığının en gü
zel delilleri iken başta İtalya olm:ık 
i.ızere bütün Avrupa milletleri h'lr
bin bittiğini ve mihver tarafından 
kazanıldığını sanmışlardı. 

r Yazan: ' 
1 Emrullah Nutku Ültay 1 

betme&ine mukab'.1 İnglltere adasnun 
müdafaası ve Atlantik muharebesimn 
kazanılması hususunda en ufak ted
birde bıle kusur etmemekte azamı 
itina göstermektedır. 

1941 yılı Subat ayında bütiın cid
diyet ve şiddetiyle b şlıyarak bu
gi.ıne kadar devam etmiş olan Ai
lantik meydan muharebesi d:ğer harp 
hadiselerinin parlak mevzuları kaı
şısında kıymetini kaybetmış ve ikın
ci planda kalmış göninmekle bera
ber sinsi, sinsi seyrini icra etm<'k
tcdir. 
Şu farkla kı. mıhvercıler deniz 

hakimiyetini ellerine alarak şiddet 
ve cesaretle dcivuşen üçuncü ortakl~
n Japonyanın zaferlerine goz dike
rek ümit bağlamış ve Atlantiktcn 
yüz çevirmiş bulunmaktadırlar. 

Çiinkü Atlantik meydan muhare
besinin seyri hakkında mıitalea yu
riıtmiye imkan verecek rakamları 

tetkik edince görüyoruz kl: 
Atlantik muharebesi hergiln hlr~z 

daha İngilterenin lehinde tecelli et
mekte ve harbin kafi neticesine mü
essir olmaktadır. 

Almanlar 1941 yılı ilkbaharında 

büyük bir hızla bu ışe ba5ladıkhırı 
zaman İngiltereyi haklı olan.ık endi
§eye düşüren mühim muvaffakıyetler 
kazanmışlar, Nisan ayında 488 bin 
ve Mayıs ayında 461 bin olmak üzere 
ilk dört ayda iki milyon tona yakııı. 
İngiltere hesabına çalışan, ticaret ge
misi batırmışlardı. 
Almanların bu dört ay zarfmda 

bütün deniz kuvvetlerini bu işe talı. 
sis ettikleri ve uzun menzilli bomba 
uçakları kullandıkları mahimdur. 

Alman denizaltılarının faaliyetle
rine, korsan olarak denize açılan 

Scharnhorst, Gneisenau gibi büyük 
saffı harp kruvazörleri de katılmıştı. 

İn&iliz donanmasının bunların ta
kibine çıkması üzerine bu gemiler 
Fransızların Brest limanına iltıca 
ettiler ve İng z bomba u-;aklarmın 
taarruzlariyle uzun bir müddet bu 
limanı terkedemlyecek hale konuldu. 
hır. 

Bu gemilerin limanda atıl kalma-
Şimdi artık harbin 30 uncu ayın· lan üzerine Atlantik harbine lşti,.ak 

dayız, hadiseler bızi bir çok silrpra- ettirilen Alman Bismark saffıharp 
lerle karşılaşıtırmıştrr. gemisinin daha vazifesini yapmıya 

İngllterenln Malezyayı kaybedışi giderken lzlanda adası civarında ya
ve bilyuk fedakarlıklar ve emeklerle kalanarak hnrbe icbar edilmiş ve rıi
kurduğu Singapur üssünü teslım e- hayet batırılmış olduğu hatırlarda
di5i hep bu taktiğin birer netcci dır. İşte bu hadiselerden sonra Al
tab!iyesidir. manlar Atlantik harbini dcnfaaltılat 

Hatta İngiltere daha birçok şeyler ve tayyarelerle idameye mecbur bı
kaybedeceğine kanidir; ancıık büt~ rakılınca Temmuz, Ağustos, Eylill 
bu~lar~ :ağmen sa~ece har.bin. kat'ı ve Birinci teşrin l 941 aylarının mı-c
neticcsını kazanacagına emındır. mu gemi kayıbı 750 bin tona inrr.iıı 

ve kış aylan içinde aylık gem kayı
bı yuz bin tona kadar dvşmuştür. 

Harbe girmesiyle Bırleşık Amcıi
kanın dogu sahillerine intikal eden 
Alman denizaltı korsan gemıleri yi
ne gafı! avladıklıuı vapurları batır
makta iseler de Atlantlk meydan 
muharebesinden beklenen esas gave, 
İngıltereyı abloka etmek ıavesi, 
kaybedılmı bulunmakt dır. 

Eger Brcst lıtnamndaki Alml'n ge
mılerinın ana vatana avdet r.ttinlme
leri esaslı b•r taınıre ıhtiyaçları bu
lunmasından ilen gclmedıyse bıı 

Atlantık ussu ol n Bresti tcrketrre
lerıyle Almanların artık Atlantil. 
meydan muharebesınden ümidi kes. 
mış olduklarına hilkmetmek mü .• ı
dundur; çiınku Almanya artık demz
lerde taarrtızd:ın müdafaaya geçmek 
ve Norveç sahillerıne yapılması t.;Ok 
muhtemel olan b r asker çıkarma 
hareketiıı..i önliyeb imek için don n• 
masını toplu bır halde bulundurmak 
mecburiyetlnded:r. 

Mister Chıırchill'in: "Bu gemilt"rin 

ana vatana avdetleri Ingılterenin le. 
bindedir ... dcmeııi bn mülahazadan 
dolayıdır. 

*** Emperyalist ideallerle 40 sel'je~ 

denberi inkişaf halinde bulu
nan ve geçen umumi harpte aktif biı 
rol oynamadığı halde müttdiklerın 
zaferinden diışündüğü büyük mcnfa
ntleri elde edemlyen Japonya, bu 
harpte tıpla İtalya gibi Almanların 
Moskovaya dayandıklarını fırsat bt
lerek geçeıı harpteki müttefıklerıne, 
yani Anglo - Saksonlara kar§ı bir 
harbi iÖZe almıştır. 

Japonlar, uzun yıllardanberi böyl~ 
bir harbe hazırlanmış olmalarından 

ba~ka, muharebe şansının da daha 
ilk hamlede lehlerine tecelli etmesin
den büyük avantajlar kazandılaı 

Japon - Amerikan harbi her :ıeyden 
önce deniz kuvvetlerine istinat etti
ğinden, Japonya 1904 de Port-Ar
thur'dt Rus donanmasına yaptıiı 
baskın hareketini daha büyük mik
yasta ve bugünün modern silahJ:.n 
ile Pearl - Harbour'da Amerikan 
donanması üzerinde tekrar ederek 
iıe başlamıştır ki, işin bütün ehtm
miyeti buradadır. 

(Devamı 4 QncO sayfada) 
Kanaatimizce Ingi1,terenin Libya 

muharebelerini intaç etmek istenı ·- ı. .. P--•Mr-r'IM•'"ı•,M•lll• 
~=~ ~: ~~~r~;!c~~:.ı~:a~r~:~:::k 1 ~. '1 ~J T ,~' !l'!ti!!f 8.
ten vareste bırakmamak, onları ka- l_l!~~=~~ıılJ~~~l.~MUu•ı·~ 1Ll!u~~·~-~~·-~~~~~--;;:~~-~~~~~S 
zandığına inandırmak taktiğinin ııe-

tici~:~~~re biliyor ki. Almanlar ln- YA, IHTIY ARLIK OLMASAYDI ... 
giltere adasını istila etmedıkçe, Jıı
ponlar Va!iİngtona ayak basmadıkı;:ı 
bu harbin mihverciler tarafından 
kazanılmasına imkan yoktur. Şu ha.i
de gün geçtikçe yorulan, yrprar an 
ve kuvvetleri dağılan mihvercller de 
bir gün bu hakikati anlıyacaklar ve 
pes diyeceklerdir. 

* * "" A lmanya ise Atlantik meyd.ın 

muharebesi denen abloka ile 
Iniiltere adalarını ia~esiz, malzeme
siz ve ham maddesiz bırakmak su
retiyle İngiliz halkının dayanma kcı
biliyetinl ve maneviyatını yıkcağına 
ve kuvvetsiz kalan adaya son b:r 
hamle yaparak İngilizlere pes etti
receğine inanmıştır. 

İşte bunun içindir ki, İngiltere her 
cephede arazı ve prestijlenni k3Y-

İnsanlann en büyÜk arzusu ihtiyar
lamanın önı.ine geçmek olduğu için, ih. 
tiyarhğm neden geldiğini arayanlar 
da pek çok olmuştur. 

Bir zaman moda olan nazariye, ih
tiyarlığın sebebini vücudün zehirlen
mesine atfetmek olmustu, Hatta, meş· 
bur Meçnikof hekim, insanı ihtiyarla
tan zehirler, büyük barsakta biriken 
mikroplardan gelir, diye kesip atmı;i
tı. 
Başka hekimler de onun sözünü tas

dik etmekle beraber, inS<i.n ihtiyarla
dıkça vücudün zehirlerini çıkaran u
zuvları yorulur, bozulur da ihtiyarlık 
ondan gelir, diye izah etmişlerdi." 

Bir zaman da· ihtiyarlığı kadmlııt 
yahut erkeklik uzuvlarının artık fşle
yemiyecek hale gelmiş olmalanna 
bağlamak moda olmuştu, Yine meşhur 

Voronof hekimin ihtiyar erkeklen 
gençleştirmek için, koç yumurtası aşı
ladığmın hikayesini, tabii, bilirsiniz .. 
Vakıa, keseleri dolgun bir kaç fütiyaı 
erkek kendilerine koç yumurtasını a
şılatarak, kısa bir zaman için olsun, 
kendilerini gençleşmi:ı farzetmişlerdı .. 
Fakat bu gençlik aşısının, gençligı 

erkeklerden ziyade isteyen kadınlara 
tatbik edilememesi, Voronof aşısının 
modası pek de uzun sürmemesine se
bep olmuııtn ..• 

Zaten, hadnn afala.nnm çok çocuk 
babası erkeklerden daha çabuk ihtı
yarlamadıkları düşünülünce. o nazan
ye de suya duşmllştil.. Kadınlık ya.'ıut 
erkeklik uzuvlarının i terini goreme· 
melen ihtiyarlık alametlerindendır. 

fakat ihtiyarlı~m sebebi deitldir. 

611 .............................. , .................... ~ 
Simdi, en 60D moda ofoı:ı fikir, ih

tiyarlığın sebebini hormon çıkaran 
guddclerin, yaş ilerledikçe, bozulmala
rına bağlamaktu-. Vakıa, insan elli 
yaşım geçirdikten sonra hormon gud
delerinin hepsi az çok sertleşirler. i~
lerini iyi göremezler. Bu guddell'rin 
en önemlisi, kafa tasının içersindekı 
mini mini ipofiz guddcs!dir ..• Bakınız, 
bu yeni fikir akla da peı.t nyı:uıı gelır. 
Çünkü bütün hayatın sırlan o küı;ü

cük guddede toplanmış sibidir Bütün 
hormonl&ra o küçücük iUdde hıikme
der. 

YARIN AKSAM MELEK SINEMASINDA 
Bugüne Kadar Görülen En Nefis, Aşk ve Güzellik Şaheseri 

K RUYASI 
Büyük bir aşkuı ... Büyük bir ilıtirasm romanı. Baş Rollerde: 

LESLİE HOWARD • INGRID BERGMAN 
MELEJ{ Sineması Böyle Bir Filmle Ebediyen İftihar Edebilir. 

DiKKAT: Numaralı koltuklar bugiinderı temin edilmeli. Tel: 40868 
, ....................... .. : ............................ ,., 

Fakat ipofız guddesi Deden ihtfnı'
lar? Bwıun ıebebf pek açıktır. 

İnsanlar ihtiyarlamayıp da yerle· 
rinden çekilmeselerdi, bir taraftan ye
ni yetişen insanlara dünyada yer k.al-

mıu:dı. Dünyanın dır olduğuna en bü
yiık delil artık sıklaşan bı.iyük harp. 
!erdir... Dünyada ihtiyarlık olduğ..ı 
halde ins:ınlar y.nc danyaya sığamı
yorlar .. 

':fa. ihtiyarlık clını:ısaydı, 

D • • ı M • • d ı kültclerinın bulunduğu "Zeynep Ha.. ve u s m a n a uca e e nım,. konaiını kutuphanesiylc. dosy:ı-
' lariyle, kıymetli laboratuvarlar y!e 

Leningrat'ta gün doğarkell başlı.lJan taarruz - Kırılan 

şarap - Desterelene.11 pe11nfr-Sepetlerle su 
taşınıyor - Sibiryalı kazaklar - Be11az hayall.er 

Şark cepl\esinde kı~n nasıl hare· 
kit yapıtdıQını teablt etmek üzere 
cepheye giden bir ecnebı harp mu· 
habirı, gazetesıne ı•zı.ın bir rl5por· 
taj gi:indererek müşahedelerınl bil

Sepetlerle ... Su taşmıyor! 

7esadiıf bcnı 1sp:ınyad:ı tanrdıliım 
Belgratlı bir meslekdaşla karşr

lll!';tırdı . 

İkimiz bir meskende yatıyoruz Bır dirmiştır. 
Muhabırın, kişın Almanlarla Sov· fıc;mıh etrafında kocaman bır ateş )Cl

yetlerin ne gıbi şartlar altında ve• kılmış, biraz IStede kocaman peynir 
nasıl dö{jtıştüklerini anlatması ba · diski bir sehpanın üzerin" yerle,tiıll
krmından ehemmiyetli olan bu rö· mış, bir adam clındekl testeıe ile 
portajını biz de okuyucularımıza peynir kesiyor. 
nakledıyoruz: Bu gördüğünüz manzarayr sakın biı 

* ırk hatlar dünyanın b"r ucund .. , 
Rusların Slusk dedıkleri ve lkın· 

ci Katcrin tarafından oğlu birincı 
Pol'e hedıye edilen Pavlock şatoııun

daki umumi karargahr uç gün evvel 
terkettim. Üç gün evvel "Prenscslt-t 
odası,. demlen dairede yattım. Bann 
karşı gösterilen bu teveccüh bir itıbar 
nişanesi değildi. Karargah olduğu ic;in 
şatonun d"ğer aksıımı Bol~evikler ta
rafından bombardıman edildiğı cıhetıe 
yatmak de&il, oturmıya bile imkin 
yoktu. 

Üç ıündür bana: 
- İlk hatlar buranın pek yakınr:ı-

dadır!. 

Deniliyor. Ben de üç gündıir hay
vanla, kızak'a dosdoğru gic!ıyorum. 
Her sabah btr nakil vasıtası dcğııtir•· 
yorum ve her taraftan sanki muva
salaum haber verilmış gibi istikbal e
dilıyorum. 

Ateşın yanında yatak, ıçinde yaonı 
av eti kızartmaııına benzeten. oca~ın 
ustüne asılmış hamak, bütün bunlc:r 
şatonun bir duvarında Mari Antuva
net'in yağlı boya bir resmi sürünen, 
Prensesler dairesine benzemez. 

Kırılan şarap, 

desterelenen peynir: 

tarikat ftd5bı zannetmeylnız; yalnız bı.. 
bir ıhttyaçtır. lçeb imek için sarabı e
ritmeli. l>eyn.rl kesmek için de ya 
testerelemeli yahut baltalamalı, Buı a
rla ateş hayattır. Ateş olmıyan yerde 
ölum var. Benim kuliıbemde ocak 24 
saatte üç metre mikabı odun somiırü-
3-'0r, 

Bütun 5fpcrlerdc, her Terde b8vlto· 
tlir. Vaıı:ifcde bulunan askeri.er miıtc
ınadiyen odun keaıyorlnr. Suyu ı;epet
le taşıyoruz. Çôlleı de beyaz karınca
lar Gibı burada da her ıeyi mahv ve 
tahrıp eden buzdur. istirahatte bu:\l• 
h n tayyarelerın motorlerını ısıtmalı. 

için her tarafa daimi sıcaklık havM• 
veren tesıı;at yapıldı. 

Socuk muhafaza edermı 1 Saçma 
lakırdı. Soğuk muhafaıa etmıyor, öl 
duruyor. S.ipcrlerın ilerslndc döıiU
&ı.ildiığü zaman en mlihırn mesele )'a
ralıların bulundııgu )'er eri vaktındc 

haber almaktrr, O d kik geç kalınsa 
donuyorlar. işte Rusya k •ının eıı 
miıthış fac ası budur H.ıyd yem ·ğe 
gıdelim. nrm '1cılar av et gcııı dılcr 1 
/Uurmcmsk'tmı 

Harkof'a kadar: 

yemekten sonra kumand:ın Rıch

ten kimseye emniyet er!em!:ye
rek beni bir tarafa <' .. kip zaten bll
dlğlm tavs1yelerinl tekrar etti: 

insanın büründüğü her türlü örtü- --Gruptnn sonra ziyaları söndüı Ü· 

lerden nüfuz eden müthi, bir so- rıüı: ve izbenlzden dışarı çıkm:ıyın,z. 
fukla biitUn gün mücadele ettik.er Gece kar yağdığı zaman ne olacıığı 
sonra akşam üstü durak yerinde r~I! belli olmaz. Eğer mutlaka dışarı ç 1.:
güzel istirahat ediliyor. mak ıhtiyacmdaysan12, mutll'.ka r'>-

Mütemadiyen kar yağıyor. Her ta- velverinızi yanınıza alınız. Tabii "ltla
raf bembeyaz.- Bu beyazlıkta nasıl hınız var değil mi? 
yol bulabiliyorlar? Bu tedb rlerl aldıktan sonra rahat 
Kızak duruyor. Saat yarnn. rahat uyuyabıllrsln!z. Her taraf tey:lk-
Neredey!z? Kondüktbr yolun {ize- kuz altındadır, Fakat bu tehlike yol: 

rinde bir çukura gömülen iki askc:rle demek değildir. Eğer giırültiller işl 
konuşuyor. Askerlerin yüzlerini gör- ı tirsenlz merak etmeylnlz, Zıra her l.. 
müyorum, fııkat mitnıJyöz namlulnrı şam gürültü pat•rtı oluyor, Önul"Liz-
güzel farked:liyor, de topçu grupunun kararglih• vardıı. 

Mitralyöı:cülerden biri eliyle bir is- Kar yağmıyordu Birdenb!re gok 
tikamet gösteriyor, Kızak o tarafa cfo- yüzü aydınlandı. Arkadaşım: 
nüyor. - Çelik glbı bir soğuk! Dedi. Blzım 

- Geldik mi? Dedim. 1 kulübede cam yoktur Haydi gidelirnl 
- Eveti Dedi. Son merhale! 1 Beyaz hayaller: 
Demek ilk hatlar burası Her tar:ıf· 

tan askerler çıkıyor. Kız~ğın gelmc<qf 1 
biraz da iaşe ve posta meselesidir. Fı. 
çılar lndiril.iyor, Peynir olduğu anla
şılan kocaman bir yuvarlak ve bir loU

rü paketler ... 

s oyunmak istemedim. Yatağa öy
lece uzandım Mütemadiven si

gara içerek arkadasımı bu kış harbin., 

t"?r !=ionu: Sa: 4; Sü: 2 

, .................................. . 
Bu Akşam SÜMER Sineması 

Büyük aşk rollerinirı i.deal ı1e eşsiz yıldızları .... 
"REBEKA,. ve "V ATERLO KÖPRÜSÜ,, filmlerinın unutulmaz 

ve müztarip aşk kahramanları 

LAURENCE 
OLIVIER 

Ve 
VIVIAN 
LE 1 C H 

tarafından büyük bir kudret ve dehayi san'atk:irane ile 
yaratılan 

iZTIRAP GECESİ 
Emsalsiz aşk ve iztirap filmini takdim ediyor. 

Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. , ______________ , 

,--------------.......... , Büyük BİR CAZ KONSERİNE Hazırlanınız. 

Bu perşembe akşamı LALE Sinemasında 
Caz Kralı: ARTIE SHAW 
Dans Haliki: F R E D A S TA i R E 
Güzeller Güzeli PAULETTE GODDAD'ın 

yarattığı 

CAZ FIRTINASI 
Senenin en büyük müzik bayramıdır. 

Numaralı yerle r şimdiden sntılmnğa haslnnm ışhr. Tt.'1: 4:159:; 

~ .............................................. , 

yerine konulmaz ı!im hazınelcnyle 
sıldi süpürdü, İrfan hayatımız bun
dan dolayı taziyeye, tesllıyeye mu -
taçtır. Bugün bir kı.il yığını hal ı. e 
bulunan bu muazzam bina senclı-rcc 
bir ılim ve fen fabnkası gıbi mcml 
kete adam yetiştirdi. Onun önunde~ 
geçip de: 

Btn ııl.vc·İ·salt!ınde yctı~tlm bu binan..-n 

demiycn adam azdır, 
Bınaya "saray,, denmeyip .. konıık., 

denılmesi, yaptıranların teva.zuunıl n 
olsa gerektir; yoksa yapısına dokı; n 
bın, doıenip suslcnmes'ne otuz b 
bin altın sarfedilen ve yüzden fazla 
salonu ve odası bulunan bu muazıı: m 
bınaya ferah ferah bır "ılım urayı~ 
diyebiliriz. 

Zeynep Hanımla kocası Kamil pa" 
memleketin "hayırscverlık., ilcm ndc 
buyuk bir nam bırakmışlardır. Hat• 
yaptırd kları konağın bir gun olup d2 
bir Him müessesesi olacağını o z.am 
d:ın dıişiınduklerıne dair sayın alı'11-
lerımizden Osman Er~in'in pek k y
tnetlı eserlerınden olan (maar!f tar- h ) 
ııde şu fıkraya tesadul ettim: 
"Bır gı.in sırtında zenbili, evine ıfo

nen esnaftan yaşlı bır adam konacır 
lnşaatmı seyretmekte olan Kamı! p . 
ıayt görünce: 

- Hey gidi firavunlar hey! Demicı 
Sankl 13ünyaya kazık kakacaklnr .. , Bıı 
ne şeddadi binadır! .. 

Bu sözler yuksek sesle söylend g 
için Pa!ia da iş tm•ş, lhtıyora dönerek 

- Bu bina. demiş, dunyaya k1t~rk 
kalmak ic;in yapılmıyor. Evvela sen r 
gib• aç gözlu heriflerı doyurmak v 
giydirmek için. sonra da b\l mHlet "'V 

Udının okuyacağı bir mektep ol u 
diye yapılıyor!., 

Eski vezirlerin ynptırdıklan bin"i 
ların ı;ofu sonralar mektep ol .-
kullanılırdı. Mesela bugun asken ıı: 
fakUltesı olan bina Sadrazam Keccc 
r'lde Doktor Fuat Paşanm konağıd 
Ali Pasanın 1910 da yaran Mtrcan· 
dakı konağı bir müddet İdadi mckteb 
olmuştu 

Zeynep Hannnta. Kamll paşa tJ -
küdarda Nuh kuyusunda b r hast h t 

yaptırmışlard r Hastahanelerınde d r. 
yaya gelen çocukların vclilennden, ku 
ise (Zeynep), erkekse (Kamil) i m 

lerinin verilmesinden başka b r ııc> 
talep olunmaması vakıfnaınelerındt 
kayıtlıdır. 

Zeynep Hanımın bilytik serveti b ı 
çok menkıbelere mevzu olmuştur: 

Bir gtin Bektaşi fukarasından b•r 
Veznecilerden gec:erken konağın orı.:n 
de duran, altm kl:Sstekli, pırlanta yu
zUklU, sırmalar kinde b r çok hadeııı 
haşem görilr. merak eder: b!rine .. o
rar: 

- Yahu. bu altına, gUmüşe gark 
olmuş adamlar kım? 

Muhatabı bunların para il- ıı.Iınmı 
köle olduklarını anlatmak için: 

- Bunlar, der. Zeynep Hanımın 
kullandırl 

Bektaşi bir onlara, bir de kendi kr
lığına, kıyafetine bakar; başını €'OJ.. 
yüzüne kaldırır: Allaha kal"$ı d1irna 
iı)'nn halinde bulunan zıhnlyetiyle h y 
kınr: 

- Kula nasıl bakıldığuu g!t de 
Zeynep hanımdan öğren 1 

.Kimyager J. urettin 
Münşi'yi Kaybetti! 

~cmlckctımlun ilim ha.vatında bQyQlı blr mcv 
kı tuımuı olan kıymetli klm,yaııcr Nured n 
MOnıı hocayı lr.aybcııık. Nureddin Mnıı 1 ytılı 
'!k ıı;lraat mektebındcn ve Pans kimya Cin v r 
ıııesı:ıdcıı mezuııdu. Alman.vada tetkikler )1.p 
mıı, ilk dcra yurdumuzda sınai kl:nya de harp 

blr.iı:nyuı deralerıni okutmuıtur. Zahire bor a ı 
.aı kımyas;crlıgndıe bt cdıye umumi me 

il laalıtında bulundutu ıııbi senelerce yQks le 
orut mektebi ve mlıbendı• mektebinde pro e 
törlUlı ctmııtır Nureddııı MDıııı lnkıllpçı blr 
ruha uhıptl Ol!llerın yakılmasını memlt .,.. 
timlı:dc ilk defa bir tU ~eklinde ortaya atan 
ve krematorıum ınıaaı lçın Belediye Mecl n 
de tekllhe bulunan odur. But!ln ziraat na • 
ıu11trlmlıln lrlm.vevl ıahllllerlnJ yapmıt, top
raldarrmızın bllnyclcrinl ayrı ayrı tubt etm ;ı 
tir. Hocanın yerini doldurmak ır!lç olacağın
dan dolayı memleket nlmıııa bQyUk bir tcca
snr duyuyoruz. Ailesini talebe ve meılcı.: ı 
tarını tlılyc ederiz. 

VEFAT 
Sabık Tı:mir mfiuscsat Narıa Komloeri \'C 

luanbul Rıhtım Tllnel. Tramvay Ş rketl rl 
Nafıa Komıseri ve Konya tllccarlarındın Htl· 
mı Suvarıklı'ntn kayınpederi 

YUKSEK MUHENOJS 

Nazım Ölrer 
vefat etmlıtlr, Ceıurcsı buııQn Takalm Ayc!c· 
de Cad. Ollncı Aparımanmdan kaldırıl r k 
ikindi namazı Beyazıt camllnde kılındıktan 
aonra Merkez Efeııdi kabristanına ddn ı e· 
Ct'l:-tİr 

··~~····· ..... ·· ..................... . 
ŞEHİR Tl~A'l'ItO~U 

DRAM KIS U: Duır<in 21).30 da P A R A 
Plyo 5 perde Yaran: Necip Fazıl K a ........... ~······~ ........ 

Mühim Bir Konferans 
DEYOOLU llALK&VıNDEN: Ontlmtlzd ı 

puecmbe s:Dnll ıut 11 de Yubek Mimar 
daı Cctinıaı tarafından "Kadınlanmı.ıa • 
ve ttrbiyevt bakımdaıı ıdcal ev .. mevzuu 
milhim bır konferına vcnlcccktır. 

Askerlik işleri 

Bayazıt Askerlik 

PATI~~~&~~! D~i!ı1N~!N: 
1 - Beyaııt Aıkerlık tubeu IS Şubat 

ıar•hlnden ltlbareıı hali faalıyete ectmı,ı r 
2 - Beyazıt ve Kll~kl>arar n•hıyelerl 

1 fuılınnda kayıtlı yeru erlerın, Y erlı Em 
ıubed yanrndakl Bcyaıtt Aıkcr ılı Sub~ e 
müracaatları. 

PATIH ASKERLiK+ UBEStNDEN Tabı~ 
Tim. Bedrettıc Hamıt 4 6 ıube e ra 

* PATIH ŞUBESIN N Her •tnt ar r 
ayında yapılmakta olan Yd • hıy la 
4ubat 15 de baılamıı ve martın U nd 
hayet bulıcaktır. ~lmryenler kanunen c 
~dilrcelıtir. .... ·---··-.... ······ Tükrilk birçok hnstalıklarm y ı -
mastna ve buln mıı ma seben olu .................... ....... 
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