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Mihver propaguıdalezmden 

anlqıldağma &We 
KRiPS Müttefiklerin uzak 

doğudaki zorlukları 
Yazan: Asını Us TEHLİKE 

Aaya memleketlerine radyo. 

1 
Ja bir nııtak aöyleJi 1 

Hindistana 1 Sel daha b~r 
yaklaşıyor . çok gerlerz 

R 
kaplayacak 

aca 
Kopal aşari 

r ~ASIN: 2 -, 
ve Kupoa: 5 

HeRAK.LIT 
içinde Uc &;)TJ piyes bulu.nan \·e fiyatı 75 lru. 

1 
ruş olan RASL"°: 2 ile fiyntı 2.l lnını olnn He· 
rakllt, 5 kupon gctfrc>cek okuyucwntı7.n yalnız 50 

1 kunışa '1.-erllecektlr. 

General Va,·el milttefik ordula.
n umk doğu ~'komutanlıt"lndan , 
alındı; CJandakl lm.rargahı da.ğı· 
tddı; tekrar Hindistan İngiliz Ol'· 

dosu başkomutanlığına gettrildi. 
Böylelikle Japon askerleri ile müt... 
tef'ık kuvvetleri ra.smda ca'"-ada. 
dP.nm eden harbin idare&J Holan
dahlara geçti. Genemi Va.,·et Oın-a
dan llind.istana gitti. Bu deği§ik· 
likle bu tanLftaki harp hareket
leri Yeni bir durum alını§ oluyOI'. 
u~ doğuda müttefik ordum 

baskomutanlığı nzife91 general 
\·aYcle verildiği zama.n Japon ileri 
hareketlerinin nlbyet Siııgapunla 

Hind milletini mütte
fikler cephesinde 

mücadeleye davet etti 

Nazır 
Hindistan için 
elinden geleni 

yapacak 

tga1dcn eonra 

mütt.f'J'ik kuvvetleri ile durdurabi- ı l.ondra, -' ( A.A.) - Uzak Ş..-kt• 
leceğj, Birmanya yolunun Çin &.CJ• JBpon muvııffakıyctlerin.in bjıf)iri. 
kcrleri ile tutuıablleceği sanılıyor- ni ioTal2ması Hindistan meseı 'ti 
da. Japonlann Pasifik okyanusun- ilk plana koymakta ~ Geoenıı1 Ve. ~ oi (A..A) - Sir Stat:fol"d 
da elde ettikleri ilk muvaffakiyet- vel'in yeniden Başkumruıd:ınlıftı .ı. Crippe, doğu Te cemıb Asya memıe· 
yerin sadece ~'km neticesi oldu- mok üzere Hindiı9tana gitmiş <»rna_ lcetlerine radyoda .eöylediği bir nutuk. 
ğo düşünüyor, bundan dolayı bir sının sebebini izah ~kUdir. ta harbin ttırltl sathalarmI gfü:den ge_ 
müddet sonra önüne geçHebilecc- ~fihverin Hin.distım halimdHi 9İl'Driv "re §lmdiki dunDDU anlatarak 
ği: battA müttefik devletlerin niyetleri, Hindistan.da, soaf'edmı clemtftlr ki: 
)'&l'dını kuvvetleri yeti5tikten son· istifade j~in ihtilMbır Te fikir Mt· Şlmdtlik dog-00& bir çok topraklan, 
ra boradan tekrar ilerlcmeğe baş- Jaşınru:lıklan doğurmak mt'l'badVe eheınmiyeW bir çok kaleleri kaybet_ 
lıınarak Japonlann işgal ettikleri birkaç zamandm:beri çok bf,,,_ Uk. Sel daha en yüksek noktasmı but. 

yerlerin geri alınacağı ümit olu- bir şiıdıdelle ~byım mdyo netri_ maınI§trr Te çekilme başlamadan ön. 
nuyorda. 1 yatı ile ıW>it olmaktadır. A?mmıı ce da.ha ba§ka bölgeleri de kaplıya· 

Fa.kat harp hare1'etlerinin bugil. lkontrolil altında i>tılunan ıı:ruMetit oaktır. 
ne kadar ıı:eli,iml ,ızö~~.rdl lq ·bu. l radyo i$tasy0nlan, birçok <tel•. mn Ancak yamtru7..da çok kuVTeW mUL 
hesnp yanlı;trr, Her türlu tabının- distanın kurtuluş güntmün )"dı:ın tıeftkler vardır. Birleşik Amerika ve 
lerin üstiindeki harp hazniıklarııu j old01Junu bildiren h3ratttLi ~- ~Qm, A'f'l'Upe.da da Sovyetler BlrliğL 
l'~ mahll'Ule bir sure~ İngiliz-

1 
lar ~etmişlerdir. Bu me..'laJkr, t.aı mUttemdmiz. mtler'in bir det& -

~erle Amerikalı~ ~zlemiş o- 1941 de Hindi9tandaa Uçan 1"e ne ~~ ''ymilmez,, de<UAi Alman ordu.. 
.:ı.n Japonlar, strateji bakımından şimdi ve ne de ewTelce Mıcbir -.. li.lrmt °" zorağt ml1tbetlk ordul&rmı 
hMmılarına çok üstün olduklarını H' d. •- . ~m· ~\ ..:... a•~~-.... r. 
• "-'·"'- -"'eml ~ ola; 1lWNı ın ıs ... n Sl)'a.!l.,.ıu -- - ~ ....... 

lmnsenin IUJUH" 'CU yeoe,.,. Y- ·n.-........... ~- • C'lll ~ ..... , (Devant4 Sa. ! sa. ! de) 
mrlameydauakoymaşlard"· Zap- ,__ ___ r_~ ______ .;Jl6 __ ._~_~ __ ._~~~~~~ ..... ---------------------
tcdlleme:z sanıbm Singapur hem 
ele lir, ~ gün içinde düşmüş, b11D
,1an wnra müttefiklerin çift.o yar. ı 
dım lıı.sıtası olan Blrmanya yola da 
~ine .laponlar tarafından keaUmlş
tir. Bunun H.zer:lne İngilizler geme- l 
ral Va,·ell uzak doğu ba.~omut.an- 1 
lığından alnra.k HhıdMtanm mü· 1 
d:ı.fe:ısıuıı rı'ı:.>mur etmi51erdir. 1 

General V••eln Ciri'8da tıili ' 
ltl\rp etme5cte olan müt teftk ordu- 1 

ıarm başmdan ~el ~!;: llindist&
na gidi~ tehlike bulutlamım Blr
ınanyndan sonra bo lata üzerinde· 
toplanmağa ba.,lanuı; olmasmdnn
ı1ır. IDııdistan müdafaasmın Avus
t rıılya müdafaasından ziyade e
'ıemmiyet alınış buhmmasıııdan
lır. 

Hakikat halde Slngapurdan son. 
ra Sumatrayı alan Japonlar Cava.- Apclll Mk tıiel l .... .... menllne götürüyorlar 
ı da ele geçirince buradan Avos-

1 r:ılyaya kadar köprü hlzmetini 
~ôren bir ada. silsilesine varmış o.. 
tıı-sklardrr. Bu köprüden kolayca 
!!~erek Avustralyayı tehdit cdo
hleceklerdir. Bu tehlikeye rağmen 
lngillzlc.rin genemi Vaveıı Oal"Oda. 
müttefik ordularmm ba.'lmmutan
hğmdan abp Hlndistans gönder
meleri fületa A\'U tralyanm müda
faasından <la 6midi kestiklerini 
gösterir. 

Pasifik harbi 
Japonlar 
Sittangı 
geçtiler 

~ 

·Fransız harp 
gemileri 

T ulon' da toplanıyor 
Londra, 4 (A.A.) - Bazı gau. 

. yerzdığma göre Fnı.narz 

gemileri Tulonda toplanıyor. 
Vi.şin.in Amerikaya verdiği 

ta ne dereceye kadar uy -
a.raştmhyor, 

PARiS 
ingiliz tayya

relerinin 
hücumuna 

uğradı 

Reno fabri
kasında 

600ölü1000 
yarah var 

tngilizlcr bo hÜCQIDIUl Ru,.,lara 
maddi yardım temin ettiğini 

9Öyltiyor 

Alman gazeteleri atq 
pülrii.rüyor 

Londra, 4 (A.A.) - Resmen bildi· 
rildiğine göre dUn gece İngiliz tııyya. 
re~rt. Parlsln garbında Sen nehri kı. 
yılarma yakm Reno ot<imobll fabrika. 
smLgeni§ lllı:U l><ııxı~d.QXl.lln et~· 
terdir. Bu fabrika Almanya lçtn tank 
ve tayyare imal eboolttedlr. 

Berlln, 4 (A.A,) - Askeri bir kay. 
naktan haber veriliyor: 

Dün gece İngiliz bomba tayyareleri 
jnfll~k ve yangm bombe.larile ParlB 
havallsine hUcum etml§lerdir. Slvil 
hııllt arasında ehenıınlyetli miktarda 
ölU ve yaralı vardır. 

İ§gal kıtalarmm yardnnlıe yıkmt1. 

ların kaldmlmaama derhal be.§l&ııDll§· 
trr. 

Vişi, 4 (A.A.) - Boul<>gn.cde 
150 il:'i 200 ev yıkılmış ve 4-00 e 
ya.km insa.n ölmüş. 1.00 o kadıe.r' 
iMaal yara.1anmışt?r. 

(Devam. 80. ! Sw. 3 de)_ 

Britanyaya mühim askeri 
kuvve\ geldi 

Lond.ra, 4 (A.A.) - Büyük Bıi
tanya.ya vasıl ol.aııı müb.iım. bir as
keri kuvvet ~ lrJaııdııda bir 
limanda kam.ya çıkmJı}tll'. 

Cavada 
Acaba İngilizler generali Hin

d!stan müdafaa \'Bzivetfni bnndan 
sonra mu\'&ffaJoyetlİ bir şeklide 
dümnıc,•e1>ilecek midir! Şimdi asıl 1 

mühim ~ese•e bodur. r Mu·· h ı·m u"s ler 
Efr mllddet evvel İngilizler mn. 

di tanın harp kabinesinde temsili 

i~in hanrhklara. gf~,me'.de bu kı: ı·şga ,. edildi 
ta.ya domiay<lll !l&li.hiyetl venneyı 
knbnl cttlkleri sanılm111tr. Jl.albn-

'f CEPHELERDE DURUM 1 

Avusturalya m19 Hindistan mı? 
ki sır staıronı crtpps'in Avam ka: I Mu·· ttef·ıkler 44 
nuı.rasında IIlndlstan hakkmdakı 

beyanatından ve 1ngilb: gMetele- • bett• 
rinin ncsrlyatmdan anlasıldı ki he- gemı kay 1 
nli7: İngiltere hükfrmetf hn mese-
lede Jcesin bir karara va.mırş de- 1 Ba doenk 4 (A..A) _ Fe~enk teb 
j:-ildir. Bu bir hatad". Fakat en 1 n · 
hiiyii1< hata Jlindisf8ll gibi lngiliz- ı Uğ'i: 
lcrln idare mesuliyetlni ilzerlerine Cava lstll! çevrelerindeki saVBflara 
~lclıklan krtalarda kafi der<".cede 1 mUtenllik olarak bugünkü çal'f8ıDlba 
mliitııfaa va..srtalan olmadı~ halıte gUnU, ancak, kuvvetlerimizin bO~k 
verli nhaliyf sililhlıındrnnamalan bir taarruz ,,evkl ve kuvvetli bir ur 
~lmu'jtur. Hindistan bir g\in Japon rarla çarpıştıkları söylenebilir. DUe • 
istilasına u(:"Tarsa hu hatanın neti- manın ileri harekete tetebbOa ettiği 
t'esf olacnktrr. her yerde ~lddetli çarpışmalar olınMl· 

Et narkı 
Ankara, 4 (Vakıt muha.blrln<len) 

- lst.ihliik merkezleri a.rnrunda et 
~nu~ı narkm.ın kcordine edilmesi 
tasavvunı vardır. Bu tekdirde yal 
nız nakil masrnflıırı n.nrkın tesbi
tinde fn.rk hasıl edebilecektir. 

Yeni Kabil elçimiz 
ı\nkııro, 4 (Vak1t muhabirinden) 
Kfıbi1 Bliyült elç.1 1.:ğine hariciye 

lıukuk milşavirliğinden Kemn! Köp 
n.ılünün tayini yüksek tasdike ilt- j 
tiran etmiştir a 

ta ve kuvvetlerimiz dtıfmanı ilerlemek 
ten menetmeye çalışmaktadır. DOfmruı 
bilhassa havalarda ve ayna karada 
sayı üstUnlüğU .sayesinde be.zı yerler. 
de terakkiler kayetmeye muvaffak 
olmuıtur. Dün dll§man Bandoenk civa 
rmdo. tayyare alanlannda:n birine kar 
şı §iddetli bir taarruza geçmiş, aakerl 
ve sivil hede!lerde hıwıarlal yapm.ıır. 
Tnyyarerenmlzden buılan yerde tu 
~turulmuştur. İki d11§man bomba 

tayyaresı dU~lm~tOr. Taarruzun 
vo.Jışctine raA"rnen kurbanJarm aayıaı 

nzdır. Tam iııabete tJ#nyan zırhlı 

bir sığınakta iki o.eker toprak altm· 
da gömUlmUıtUr. 

(.Devam1 Be. ısa._. •J 

ŞARK ve :ıJBYA CEPHESi: 

Ba.zt haberi.ere göro Alman kuvvet_ 
~ri. bir kaç mmtakada tehlikeli duru· 
ma gtrml.ş bulunuyor. KU§D.tıldığı ve 
çevresinin gittikçe daraldığı bildirilen 
16 meı Arman ordu.su ile Lenlngrad 

, cephesindeki tUmenleri bu arada sa.. 
yabillrlz. Ruslar, be.§ §Chlrlcri olan Le.. 

ningradı her ne Pahasına. olur.sa olsun 
kurtarmak azmindedirler ve bunun 1-
c;ln hiç birfedakA.rlıktan çeklnmcm<ıkte 
dirler. HDJA ~ddeUi ki§ ve fırt.ınaıarm 
htikilm sürdUğü bu ceph<!lerdc Alman 
motönze kuvvetlerinin istenen ve bek 
!enen neticeyi alamadıkları muhak
kakta. Bununla beraber, ağır Rus hU· 
cumları kar§ısmda mukavemet etmek 
bugün tçln bir muvattakiyct sayılabt. 
ür. 
Şu var, ki muha.en.ra edilen 16 mcı 

ordunun kurtanlams.mnsı ve Lenln.. 
gradm kaybedilmesi Almaıılnra ağırca 
\nr darbo olabilir. Fnkat bu 1htima.l, 
Stokbolmdan gelen haberlere daynnr. 
ıarak ileri 8tlrUlebillr. Alman tebliğle_ 
rinde köt'l.lmser bir hal görlllememek· 
tedir. Şu da muhakkaktır, iti şark 

cephesi en şiddetli harblcrin arlfe:ıin. 
de bulunmaktadır. 

vurmak için um.ulmaya.n bir cephede 
harekete geçmest beklenebilir. 

J•AslFJK CEPHESl: 

Pasl!iğln adalan bir çorap söküğtl 

gibi birer birer Japonların eline du,e.. 
cek mi?. BugUnkU durum, mUttefikJe.. 
r1n hiç de iyi vaziyette olmadıklarını 
gösteriyor. 

Cava'da iki taraf da ağır zayiat 
vermektedir. aFkat Japonlar takviye 
kuvvetleri alabillyorlar, HolandaWar 
ise yalnız tayYorc kuvvetiyle kendi. 
lerlni koruyabiliyor ve hücumlar yapa· 
blllyorlar. 

akat bu ne kadar devam edebilir? 
Geleıı haberler Japonların devamlı o. 
!arak yer kazanma.kta ve mUhim at. 
ratejik noktalan ele geçlrmektıe olduk 
lannı bllclJriyor. 

Pasifik harbinde şimdi yeni bir sat. 
ha başlıyor. Bu da Hindlstan meselesi 
dlr. Japonların Cava'dan sonra Hin. 
dlstana hücum edecek"k!ri samlnıakta· 

dır. 

ÇlinkO HlnclJstan henüz tam m!na. 
siyle harbe hazırlanın!§ değildir ve 
hUcum için en müsait durumdadır. 

Bununla beraber cava harbinin uza. 
ması da muhtemeldir. Bu adadan önce 

Libya cephesinde hafif çarpışmıilar bazı kOçUk adaların l§gBle çall§ılması 
bagıamııt.ır. Rommel'in ağır bir darbe akla daha ya.km geıebllir, 

~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~_,.,. 
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üç Renkli Mufassal Pasifik 
Haritasını Almayı Unutmayınız 

" 

Şark cephesinde 
ALMAN TEBJ,1Gt . 

seferber
likte 

Fransanın 50 Sovyet 
bombardı- hücumları 

man tayyaresi 
varmış 

Riyom mahkemesinde hava 
nazırlarının aorgu&u yapıldı 

Rionı, -~ (A.A.) - Guy la Cham. 
lıee seferberlik esnasında yalnız 50 
kaıkır bombardıman tayyaresi mev
ccut olduğunu itiraf etmiştir. Bun. 
d n .OOşka .bomb -tayynı- j beline 
irrağ edilmekte olan 142 kefif tay_ 
yarcsi mevcut idi. Maznun bornbn 
tayyarelerinin siparişi meselesinde 
askerl kumandanlığın işlri sürün· 
cemcdc bırakmı\ı olduğu noktasın 

da israr oımiştir. Pike bombardı
n an tayyareleri me~lesinde maz. 
nun Polonya seferinden drs nlmn
nıış olan ktımanılıınlık makamına 

ms'ullyeti ~ üklclmişlir. llnndı:ın 

başka maznun teknikçilerin ııınklo· 
r• karşl tayyare kullonılm1lsı usu
lünü kabul etmediklerini söylemiş 
ve sfr7.lerine şöyle dc,·am etmiştir: 

"20. 3. 1940 da nzarctıcn aynl
dıAım zaman 249 bomba tayyaresi 

(Devam1 sa· ! SiI ,, de) 

Politis 
öldü 

VJol, 4 (A..A) -
Yu.nanlatan eski 
hariciye 
Nikolu 
dUn gece 
,ehrinde 
tür. 

nazın 

Polltıs 

Cannes 
ölmU§ • 

Ağır zayiatla 
püskürtüldü 

• -o---

9400 esir 
ahndı 

SOV~"ET l'EBL!Gt 

leningrudda 
Bir Alman 

tümeni inrtha 
edil ut 

Berfin, 4. (A.A.) - Alman orduları 
ba§kumıındanlığııun tebliği: 

Sıvastopol muhasara cephesinÔe, 
Alman mevzilerini delmeye teoebbQll 
edeı ;et kuvvetler! çevrilmlş ve 
imha euılmlııtır. Düşman k.:ı.ntı zayia· 
ta uğramı~tır. 9.400 cırlr alınmı§, 16 
zırhlı araba, mUteaddit mi~ 
ve mayn atıcı toplıır zaptOluıımUfl.ur. 

Doneç çevresinde dll§man boş J"ll'e 
nUcwmlannı tekrarlaml§tır. Bu taaT _ 
ruz esnaemda dnğ avcıları, zrrhlı lnrr. 
vetler ve tayyareler mla !§birliği ya· 
p:ırak dUşma.n süvari latasmı yok eL 
ml§lcrdir, Zırhlı tı.rabalanmız gert te
kllen düşmana hücum ederek ağıra· 
yıat verdlrmlşlerdtr. 

Merkez ve şimal kealmlerinln muh. 
' telif yerlerinde dUşmanm yaptığı ta • 
• arnı.zlar neticesiz kalml§tır. Bumda 

mevzr. bir Alman taam.ızu esnasında 

(Devamı Sa. f Sü. 1 de) 

Günlerin peşinden · : 

Bir tercüme· yanlışlı
ğının zar.arları 

Fra.nsrzca "L'ingenieur des ponts 
et ı-Jıaussecs,, tablrini "ka.l<lı:rnn 
m.Ulıendisi,. diye tercllmo eden 
Ermeni tercümanın ha.tası insanı 
güldUrllr; faka.t yanlışlığı pek far
lkedilnıiyen. hatta kelime kelime 
alındığı halde gramer bakımından 
ha.talı olmayan bazı tercümeler var 
dır ki hakikatte yanlıştrr ve bunun 
~ lizcrindeki Z2.t'3l'l 3.Çl1cça hatalı 
olan bir çok tercUmelcrden da.ha 
fazla.dır. 

M"ısal olarak impatorluk devri
ne alt ''Turuk-u-maa.bir kanunu,. 
nun adını gösterebilir.iz. 

Fransızca "La loi dcs ponts et 
chaussecs" tabirinden tercilme su
retile a.lm:!XllŞ o!an bu kelimelerin 
tercüme.en "ma.abir ve tU1'1lk kanu
nu'', daha doğru.su ''köprUler ve §0-

seler kanunu,, olma.k, ynnl tercU
mcdc köprüler kelimesini !lOSeler
kclimesinden evvel koymak 18.z.mı 
gelirdi. Şu itibarla ki fen hey~leli 

tarafından gfizergiihı ç.iı.11erek ya
pılmasına başlanan bir yolda köp
rüler §OSC<}en evvel kurulur. BBy
le olmazsa köprlisüzlük silindiraj 
makinesinin ve diğer malzemele
rin geçirilmesine imkan bırakınaz 
ve köprlile'rdcn evvel başlanan 

şoseler tnmrunlanmndan bozulur, 
gider; sonra tekrar yapmak zanı
reti h851l olur. 

Mcmlekthnizde yapılmasma baş. 
!anıp oo ta.mam!anamanuş, zam:ın
la bo.zl!lmuş, bu uğurda harcanan 
paralar ve emekler boşa ~tmiş. 
yapılmaları icin tek.rar bir çok pa
ralar ve emekler harcaınağa mec
buriyet göıiilnıüş pek çok yollar 
va.rc1ır. Bu yolların tarihi totıkik 
edilirse köprülerin şoae1el"den ev
vel olduğu.na &:kat edilmemesi 
yüzünden Türk milletinin gör()ft
ğü .zanı.rlar ancak o vakit anleşllır. 

HASAN KUMÇAYJ 
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Şark cephesinde 1 Krips 
(Baş tarafı ı uıc;1 saufada) (Boş tarafı l ıncı sat1fada} 

uUşm:uı tşgn1 etUğl yerlerden eblmı~-
tır. 

Flam:ın Lejyonu dU~manla yaptığ: 

~ôğUs gbğUsc §iddetll bir muharebe • 
den sonra So\•yetlerln 25 beton .sığma.
ğını ele secirmişıerdir. 

:? ve 3 martta düşman doğu cephe. 
inde topyekCın 715 zırhlı araba kaybet

mlstir. 
20 TA \'YARE DÜŞÜRÜLDÜ 

Berlin. 4 ( 1.A) - A~kerı bir kay 
ı ıklan hlldirilbor: 

\iman oycı tayyareleri ve tayy:ı_ 
ı c lnr.;ı ko.) ın:ı topçusu, 2 ve 3 
mnrt g cclcri Alm:ınlor lnrofınd:ın 

ıı;gal echlmiş bulunan Şark cephe· 
sınln merkezindeki bir şehire hü_ 
ccum eMn 20 BolşeYik Cayyoresini 
ıluşurınn-:lrdır. Bolşedkler, ynkın
dn hal:ı t:ı:ırruzları y:ıp:ıc:ıklarını 

lıirJ,:ı .ııün evvel hcyannnınelerle 

ilıin o mişlcr ve sivil ahaliyi leh_ 
dillerle korkulmıışlnrdır. 

Stokholrn, 4 (A.A.) - Mosko
vad:ı.n ı;el'!n telgraflara göre, ha· 
wı yoliylc Leningrad cephesine 
gönder:ıen bir Alınan tümeni Rus· 
lar tarafından imhn edilmiştir. 
Ruslar bu cephede son fki gün zar
fmda 2.000 Alman öldürmüŞler, 
14 müstahkem mevki ve birçok 
Dıalzemc almrşla.rdır. 

Sovyet kuvveilerı, Starnya -
Rus.sa.da 16 net Alınan ordusu 
mevzilerine de'l'inliğine girişler 
yapnıa.ktadır~ar. Bu çevrede çem· 
her altma a.1.man 96.00 Almandan 
yalnı:z 60.000 i luılr.:11şhr. Şehirde 
takriben 100 kadar Alman kur
may subayı Vardır. 

SOVYEr TEBLlGt 
Moskova, 4 ( A.A.) - Sivyet 

akşam tebliği: 
3 mart günü krtala.nmız düş. 

manla şiddetli muharebeler yap
mışlar ve Faşist Alman kıtaıa· 
n tarafından tesis edilen muka• 
vemet rnerk~erlni ktıŞatıp talı. 
rip etmişlerdir. Kıtalarnnız, cep
henin müteaddit kesimlerinde 
ilerlemişlerdir. 

2 martta have. savaşları esna· 
sında. düşmanın 8 tayyaresi dü· 
fflirülmüş ve hava alanlarında 
52 tayyaresi tahrip edilmiŞtir. 
O gün topyckan 60 Alınan tay. 
yaresi tahrip olunmuştur. 'Bi
zim kayıplarımız 11 tayyaredi.:-. 

MoskovaJ 11 ( A.A..) - Mareşal 
Timoçenko orduları Dinycperin 
mrkında muvaffakrvetJe ilerle
meğe devam ediyorlar. Bu cep· 
hede iki mesJ.."fm yer i~gal edil
miştir. 

Sovyet kuvvetleri, Alman or. 
ciusunun bakayelerini şimalden 
sıkıştırıyor ve Letonya huaud
lanna varmış bulunuyorlar. 

BQyUk Brltanya ile domlnyonlan. 
mU8temleke1ert ve Hindistan bugün 
kaqııln§tıkları tclıllkeyl her zaınanJdn 
den ziyade anlaml§lardır. Onlar kuv. 
vetll, azimli ve dayanıklı biilunuyor. 
ıar. 

sızıer ve ben biliyoruz ki önUmUz
dckı zamanlar çetindir, cUc;tnr. Bunu 
anlamamız gerekiyor. Bunu bllmeklL 
ğl.mlz yU.reklcrlmlzc <:Esaret verecek, 
azlm!erimizl kamçılayacaktır. ÇQnldl 
blz biliyoruz ki, za!erlmlz Usttlne ku
racağmlız yeni ve daha saadeUi me. 
c!eniyet imkAnlan bu harbin lmtlbıuL 
larmdan ve acılarından doğacaktır. 

Slr Strafford Cripps, doğnıdan doğ. 
ruya Avusturalya ve YenJ Ze1And&'ya. 

deml§tlr kt: 
DUpıanımız Japonların llerdeki ye-

nllgilerl f~in A vusturalya ve Yeni 2.e. 
lAnda mUdafaasının ne kadar hayaU 
olduğunu anlıyoruz. B41ka harp nb.. 
nelerliıdc blZc yaptığmu: \'C hAlA da 
)-apmakta olduğunwı yardımdan dola
yı i!Uhar ve mlnneU.ıirlık duyuyoruz. 
Şimdi de kendi mem1e.1CcUnlZI koru • 
mak yolunda topyek(ın gayreUerlni 
takdir ediyoruz. Sizin de bizim g\bl 
Amerika& kudreti stırekll olarak ar -
tD.n bir mflttcffk biılduğüiıüZdan dOla
yı ve Amerika slze yardım edeceği L 
çln bahtiyarız. 

Slr Straftord Crlpps, liarptcn umu.. 
mi olarak be.lısederek ııöyle deml§tlr: 

BUUln gayretlerin tam olaralc ııe!cr 
bor edilmesi Ye bu se!crberllğin en el. 

1 
\ 0 crlgli bir tarzda tatbiki gart1yle zıı. 
fer, cndUstrislndc ve sllWı kuvvetle. 
ı1ndc en çok insan bulunan ve en iyi 
teçhiz edilmiş olan mllleUer gurubu. 
nundur. 

Amerika. Sovyetıer blrUtf ve Çin, 
tngnteı-e ve dotnl.fiyonları tle birlikte, 
dünyanın bu bnlnmdan en kuvvetli ve 
kudretll gurUbUdur. 

Bir Stra!fora Cripps, Japon kaynak 
tarının müttefik kaynaklarllo kryaala. 
nıımıyacağmı ıiôylemlf ve dethlşUr ki: 

H.ua mUttc!iklcrlmlz tam bir gayret 
sar!edlyorlar Ve bu toplu bir halde 
J..'Ullanılan gayretin bUyUk nctıcelcririi 
görüyoruz. BUtUn Sovyet mUletl tarl· 
hinde görUlmccllk blr tanda çalışmış 
,.e savll§IIll§lır. Vatanı, 11erc!i ve em. 
niyeti uğrunda tehlikelere ve yokau:ı.. 
1uklara katlandı. Her Rusun yUZdc yU 
zy bulan gayrette tam hissesi vardır. 
Rualar rnUttefik1eflne gUUl bir ömek 
oldular. Bu tam gayr6Un 6rncğine zn.. 
fere kadar uyıı.lım. onıar da muvatfa. 
kiyet.ıiizll'klere uğta&lar, merhametat% 
dll~man onların da. bUytlk böıge:k!rlnl 
iatilA cttL Fakat a.sla cesımıUerlnl kay 
betmedilet. Durumları gUçleştiği Ye 
niZlkleştiğl nlsbette çelin sava3tılar 
ve nihayet :l§lcrl Bcğlftı \'e mU\'af!a. 
ldyetlcrlnln mUkA!atmı gllrdUler. Hit
ıei:'iiı yenllmezllği masalını Timoc;;cn. 
ko, Rostof'ta ve kahraman kıtalan da 
Moekova cephe!ılnde yıktı. 

PARiS 
(Ba:J tarafı ı inci saufada) 

Clamnrtta 12 ev harap olmuş· 
tur. 2 ölü ve 5 ya.ntlı '-ardır. lıısy -
1-es - Moulineaux'dn 20 ev yıkıl• 
mış, 17 kişi öbnü~ ve birçokları 
da yal'alanmışttr. 

Villejuijde 15 ev yıkılmış 4 kişi 
tilmilş ve 8 kişi yaııı.Ia.nınışt, 

Neullly'de üç hafif yaralı var 
Le • Pecqde 15 ölü ve 21 yaralı 

vardD'. 
Sovreede 3 ölü ve birQOk yaralı 

vanlır, 

Boulogne ve B~'da ölü 
cıaymmm yUkselm~ muhtemeldir. 
Çünkü bir sığınağa ihlca eden 
J 50 kişi bura.da t•anmışlar ve 
gzmdiye kadar ohlukaln yerden 
çikanlaına.mış18l'dı. 

V1sl, 4 (A.A.) - Gecenin ilk 
taatlerindc Paris banliyosunda 
boımbardmıanmdan haberdar côi· 
Jcn Mareşal Peten İngiJ~ tayyare. 
l~rinin miltemadf hUcomla?'J, ölü 
ve yaralılann sayısı ve hasarın e· 
hemnıiyetl bakkmda telefonla ma· 
lfımat a1nııştrr. Devlet rdsi umumi 
irdilali celbeden ve milli bir fe
lfı.ket mahiyetini alan bu alçakça 
kıt.alin ma.!Ulll kurbonlan olan er
kek ve kadm işçi ruleleri önünde 
elem ve iztıra.pla. eğilırtektedlr. 
Ma~I. oombardıman kurban· 

1a.rınm gömüımeıen günilti milli 
matem günü olitın.s'ına kara:rver 
miştir. 

Hiil'umuo Ruslara maddi yardımı 
l..ondra, 4 (A.A.) - Almanla.rm 

Renault fabrikakı.rmı ne maksatla 
kuUandtklan rn.aJum okluğuna gö
re, bu hava akınının Rus mUtte
fiklere maddi bir yardım olduğu 
ünrldi :iihar edibnektedir. 

Rer11n, ·1 (A.A.) - D.N'.R. bil
diriyor: 

Akş:tnı gazeteletj 1ng1Jiz hava 
kuvvetldmin Pa.ris bomba.rdmıan: 
haJrkında mütalealar ileri SUrUyor
hr. 

Berlmcr Börsen Çaytung gaze
tesi "Oro.tıdan Parise" başlığı al
tmdıı. yatdığr bir yazıdn şöyle di
yor: 

BU tliiı. ccphel-erd c uğradıkları 
boz.gürtlar ka.rş:S1l1da. ııcit.den Jru -
duran 1ngilizle't eski müttefikleri
ne karşı iaısana utnnç verecek bir 
h.kım lecavifalcre bo.şvunıyorlar. 
Oran ve Da.kar 1iareketlcrile baş. 
hynn bu saldı:n.,c;larm sonu gelıni
yccclk gibi görünüyor. İngilizlerde 
tthldk ve centilmenlikten en kligü:k 
bir eaer pil~ kal.tıuş olsaydı, e,ski 
bi-r müttcfikhı tehlüealz JllU a 
lerlni bombardıman etinek i~'l bu
gün kullanıla.n bu bomba. uçakla
nnm Japonlara k8.l"f}ı kullanılması 
icap ederdi. 

Saf erberlikte Şimal cephesinde, Leningrad 
bölgesinde de şiddetli çarpışma. 
lar devam etmektedir. Almanla
rm, mahsur .bulunan 16 ncı or· 
duyu beslemek iliere sarfettik• 
Jeri gayretler oo,a. çıknu@ır. Bu 
ordu şimdi arlık bir kumandaya 
t.ibi değildir. 

Staraya Rusya bölgesinde ı'\l· 
manfar, iki giinde 2000 ölü bı· 
llllrinıştardır. Aynı cephenin di. 
ğıer bir kesiminde de 800 ölü 
brraJcmlşlaroll'. Burada. beş etra
re,;itc nökta ele geçirilmiştir. 

Şlmdl dllnynyı tccavUzclcn ve faşist. 
l!kt:ert kurtarmak ıçin hepimiz blrlP,Ş. 
ml§ bulunuyoruz. zaferden ı;onrn, bU. 
Uln dünya mllletlerl lçln daha saadet. 
11. daha rahat ve daha iyi bir gelecek 1 

temliı t?decek ve adalete ve beraberli· 
ğe dayanacak yenl dUnyıuıın 1rnnılu • 
§Unda ayni kahramanlıkla beraber kıı. 
ıatım. 

(Baş tarafı 1 iTıcı sayfada} 
teslim edilmiş idi. Folrnl ktıman 
danllk lıunl!irın ıısrileştirilııırsi icap 
cıti~iııı ileri sürmede l<li. Su 11ııı . 
(le şubat 1040 da ııncak 35 homlJa 
tayynrcsl ınl!Vccııt lıulunmııkto idi. 

Blrlc5ik .ı\meriktıyıt yııpıl:ııı slp:ı 
ri~lcr hakkında tla Ch:ıınbrc Frun . 
sız hava mahfillerinin mOşkülı'.'ıl çı . 

kurılıklnrını iddia etmiştir. Es:ısen 
Amerikanın :ır. lnyy:ırc vcrı·bilc:cck 

bir ınevllidc hııhrnıluiıııııh tasrih 
etmişti. l\etlccclc nczorcl makamını 
i,gol ettiği müddet iclnile rcm'ıın 

8j0 av Ye 715 bomba on:ırc~i ıs
mıtrlıım ışlı r. Guy 1a Clıam lıre söz 
leriııi şövlc tli!lnnlşlir: 

Merkez cephesinde Kalinlıı 
~i harekat ta muvaf· 
~ gelişmekt.edir. Burada 
son gönle-r icinde Almanlar 1200 
ati veııniş ve niihim miktarda 
maıh'"..elif harp-mal!Jl'bıe8i kaybet· 
ı 'iJerdir. 

~----------ct-----------~ 
Devlet demiryolları ve 
timanlanna e.lmabilecek 

mem\lrlar 
Allbra, ·i (Vslöt muhahltln<len) 

- Dev!et limanlarr işletme ~m 
mtidiirlüğü memuda.rmm tsyinle
ri Mıldandaki nizamnameye .cltle
. l.C'll bir maddey~ göre fevkalade 

Loodra, 4 (A.A) - Krlps slSyledlğl 
bir nutukla bilhassa. §öyle demlııtlr: 

Amerika, Avusturalya ve Holantla 
Hlnd!Btana yardım edcblllr ve edecek. 
Ur. 

nenares, 4 (A.A) - Hlndlatan me. 
tn.uılarmdan aldığı bir tclgırafa K.rips 
1\1 cevabı vermııtir: 

Britaiıya ite Hindlstanı Ugllcndlren 
meselelerin halline ellmtıen geldlğt ka.. 
dar gayret edeceğim. Hindlileri tatmin 
edeeek :mantJkt ve Adll bir lı.nllt!jtiıaya 
varmak ıciiı btltiln Hindli dosttinmm 
aa yardliııını Umlt ediyorum. 

hallerin devamı mUddetinc<> YB.6 
kaydiyle mukayyet olmaksızın :me 
mur tayin olun~bllece>k, tarya n
lınaıbilecekti.r . 

''HABER,, 
Her gün Forma halinde 16 sayfahk 
bir veya 8 sayfahk iki roman verecek 

HABF.lH, nomuıı hacmi is:l.ııden &.) ırıi<1lğı bir ıtısınida hergUn oluıpıcıı. 

ıartns fMnııı hallnile 16 sa~falık bir veya 8 er sayfnhk iki roman 
venne_)c tıa,lıya.cakttr. Bunlan topla)•an ollüyucutarının, ktAll blr vı. 
man y.arfınd& ktitüplııuıelerl :ıPnglnl tfre<·~k: 

1 - Eplı; 7.abıta romunJan, 
2 - E!!8i'l. macera ~-e tarih ronıonları 

a - Sc,)ahat romanları 
ttmlo edebOeooklerdlr. Böylece kitap neşriyatının CU>~'lldıfı bu ıuradtı 

okııynrul:ırının mlıhlm bir lhllyıM'.rllı kıu-,ıl:mııı, olatıalttır. 
1 

Amcrikonın bize verebllccc'4i n
z:ımt miklan temin ettiğinden emi
nim. 

.Soııı 15.30 dn korıRıııııı rC'hC' J r. 
dn oçılmı~tır. 

Maznunln reis arasında rnkkam· 
lor hnkkınu:ıld münat.nşn de :ını el 
mlşllr. Lo Chambre scferlıcrllk es 
nt!tınd:ı lıarp Jı:ıtlınd:ı l4i0 tııy:rıı
rc ıne;·cut olduğunu iddia elmişlir. 
Bundan bnşkıı plfında derpiş edilen 
ti 15 ayyarcyc ınukııl>il fobrilrnlrıı· · 
d:ın 16:l5 tayyare ı;ıkmış bulunm:ık 

layclı. Maznun yalnız 49~ tay:rorc
nln kullanılabilir hlr halde olılu!!U· 
na dair Heri si.lrUleıı iılrlioyı rcd· 
clchtıi~ir. Ona görl· clrrlı:ıl uçnbl
lecek kabili} elle olın ı} nn lay) arc· 
ll'rııl ııdcdl '.!09 d ::ın ibarel!i. J>cr-
sene! eksikliğini ilirnf clııılş f:ıknl 

nıcs'ullycll teknik Sl'n·lsl<'rc yiik
lemişllr. 

Reis I.:ı Ch::ımhrc tanıfından par 
liiıncnloy,1 gösterilen rnkknmlnr n
rasınıln ıniilın~·eııet olınndıliıııı söy_' 
lrmlşllr. Getıerııl Bergerel'nin 830 
tan arcye rftallkll, lı:ılhuki La Ghaın 
brc':ı s:ıôrc 2.250 tnyynre \•nrdı. 

Mnznun idaresi ııllınrl:ıki nczurcl
te>n hf cbir 7.Rrnan hileli bir lslatis· 
tik çıkmııtlıi!ını idala etmi}llr. 

Şevket Süreyya müste~ar 
muavinliğine tayin edildi 

Telllllle lllDcUs ana· '1l·~ ıı:. 
(8~ taraf• ı incı sayfada) 1a11ıaşı1or DW3 t ,l • 

Son gelen raporlar& göre, dtl§ma:Q (IJ<UI tarafı 1 tnci stıtlfrida}, 
dün Bandoenke havadan taarruza te. kabiliyetini haiz olmıyan Hint ltong -
ırebb11s ettiği aıre.d& yakal&nmI§ ve hlr resi eMi reisi Rose'ondur. Bunun- Dünkü ve bugünkü 
cıet olduğU eiddi!Ui kartıltk darbeler la beraber, Alman radyosunun bn t • kil • 
yQ.zünden taarruzdan vazgeçmeğe mec şiddetli neşriyatı, J'ıt])On gayret)e. n-ya erm cezası 
bur oımu:tur. rinln handan böyle han«i istikam• D&'dttnctı lrlura.dm S1Wıdar papsı 
DQ§maıı 4 bomban bir &1' tayy&relll te te'fecoeüh edecceğini gösteren bflkatndara §U cumalı vem:ıi§U: 

kaybetmi§Ur. Dt1§ma.tı taralmdaD 1§. bir emlre olank ele nbnmalıdır. - Heklm bqmız Emil' Çelebi at. 
gaı edilen blr hava allUlIJla ka.rp tay- Buna Hint Okyanusundaki adala. ;yon yutuyor. 
yareletlmiZID yaptığı hllcumıar &tu' rın, Andaınan ve Christma ndala- Zehirli ıçkllerin ama1111ız dtl§manı 
zayiatı muclp olmuş ve aI&ndaki han.. nnın bombardımanı gibi ıbazı mad. olan OOrdllııcn Murad: 
ganıarm hcpsl hasara uğ1'aml§tır. Ha· dt olaylar da ilAve etmek kablldfr. - Demek benimle &ıat:ra.nç oyruır. 
va kar§ıkoyma dll§man bataryaların • Bu ıtehdide cevap olarak, ilin. ken abdeSt. almak bahaneslyıe uzak. 
dan birine tanı iaabeUer ol.mUf " blr disll:ın halkı, kendi hakiki menfa_ la§ma.ııı afyon yutmak içindir, Durun 
çok dll§man bomba tayyareleri mitrLI atleri yolunde harekete geçmekte- hele ona bit oyun edeyim. 
yöz atqlne ttıtulmu§b.ır. Dl§ vUAyet • dlr. Yani, u:ıun znm:ın çok büyük ~e bir gtın §8.lnnC oynuyorlardı. 
ıerde muharebe bakmımdati kajda n«eller (Jibi 1ıödiken lhtillifiar, azal. Hekim Pa§a abdest almak bahanesJy· 
değer ehemmiyette btr b.Adl.se bildl.ril. makt:ı "YC mUşterek bir niyet doğ- le oyundan ayı'Ildı ve bir mOddet son. 
memi§lli. maktadır. Bununla nlfıknlı l:csin de_ ra tekrar içeri girince hUktmdıı.r: 

Londra, 4 (AA..) - Müttefik ve meç kaydedflebilir. - Çelebi dedi, §tı g8ğa'Undek1 bok. 
Holanda Jcuvvetlerl ber t&ratta taarru. ıR:ıca Gopıılaşarf, ılün, MAdra~'da kayı çıkar da g&-ell.m. 
za geçmi§lcrdir. Mak.saUan, Japonlan demiştir ki: Hekim pap, .soğiılt luıtılılıkla hok_ 
deııJze dökmektir. ''Memlekeıtin miİ<lafıta~ı jçin ha- kayr çıkardı: 

Lonılra, 4 (A.A.) - B.B.O: rekete geçme1!c del!er. HurHyet mü_ - Bu ne?. 
Müttefik kuvveUer, Cavada anu - dafnasının ilham ettiği enerjileri - Zaranız bir afyon tertlb1dlr. 

dane dayanıyotıar. Kanlı muharebeler bfrJ~tlrirselc, lnifün insan kııynak· - Öyle ise ye bakalım .• 
hAlA devam ~eliyor. Dlliı gece s.ııde>. lanmızla TC lo«illerenln, Cinin ve He1dm pa§& bir kaç tane yedi. Son. 
engdckl mllttefik kararglhmdan alt - Amerikanın ynrdımı ile tecavüze m dul'dtı. 
nBll son Jıaber1ere glSro mtıtt.efik kuV. mu1tııvcmc11e m11vo.ff11k öltı~a~ımıza - Neden durdun.. De9'a.m etsene .• 
vctler bUtUn cephelerde vaziyete hA • emin hulun:ıbiliriz. B:ış'kn ı;:ıremiz - Bu kadan kAftdfr. Daha fa2:1ası 
kim bulunuyo1'1ar. Japonlarm yeni tak yoktur. Düriislçe ve ees:ırelle mcm. panzehir de olsa zehir olur. 
Yiye kuV"YeUctt aldıllliinna dair bir Jekelimlzin müdıtfaasına kalkmak OOrdUncn Mutadın kaoları çatikt1. 
haber yoktur. Müttefik tayyareler, Ja. tufnbfl~imit tcl> ma-kul ve şercm Korku~ emrin! tekrarladı. 
pon ııa.rp ve nakliye geınllefuıc araaız barCk~t hMtı'dır. P.ncr f nRilere iş- Sonunun nereye varacağını c;oktnn 
ııtaldınyorlar. birliıi yapmamnk siyıısdni fcrke_ anlayan Emir Çelebi, attık korkusuz 

Rembangda bulunan on iki Japoo deT~e kongre, her şeYi yopnııya Ye afyonlan yutuyor, DördUnCU Munıd' 
nakllyo gcml.51nden yedisi ııa.vaya u - hu gibt ~rll:ıNln bürri~·ct mür\nf:ı- da oyununun verdlğl zevkle gtllllyor
çurulmuş, başka bir yerde diğer iki asının istediği fed:lknrlıkfar yolun. du. 
dUşman gemisine tam is:ıbeUer vtıku d:ı mifl~ rclibe'rlik ctmc~c ha,;ır· Hekim pa§a, u:ttrabln kıvranmağa 
bulmuş, bir lio1anda denizaltun da dır. başladığı vakıt padl,.«1:1.h: 
bUyUk bir Japon geml81nl b&tii'Ditf, Di~cr tarnftnn, müsHiınıın unsur - Haydi, dedi, §hndi §&tranç oyna-
bir hava mcycıanmda hanlanm&k UZe· l:ırmın d:ı aynı hüniyet müdafaası yalım .. 
re bulunan on lkl Japon avcı t&yyareat g:ıyc.o;i u{Jn.ın.d:ı, b:rıı ferln'kôrlı'kl:ır_ Üç oyun oynadilar. Dördtıncüye bnf 
mllraly6z nte~ile taııtlp edlliDl§Ur. da bulonmn~a h:ızır oldu1cları stı· tayamadı. ÇilnkU Heltlm paşa lfüntık 

ıs avcının himayesinde bulunan rihtir. Mfisllimtıhfarın h:ırcket hnt_ Uz(!rc fdl. Evlne kaldırdılar. 
tO Japon ooffibardlln.aiı tayyaresi Ban. tını, milo;takbcl ~iynd slntült-rl hak· Talebeleri Emir Çelebiye 11Aç1ar ha. 
doonga bllcum etml.§tii. kındaki cn-dlşele.ri çizmektedir. MQs zırlamışlardı. Çelebi, hayatını kurtar. 

Va"ington, 4 (A.A.) - Bahriye Jümnnlar. tlemol:rnsi prensiplerinin mak için yapılan emeklere actını&ı gibi 
ııazrflığı tebliği: harp znmanının icnp eıWrcliiU mu_ dudaklarını buru§turdu ve: 

Gilbert b:ıtISöi.dfı. cel"eyan eden valdrnt tedbirlerle lathlkinin, kendi- - Bana llAç lA.zmı değil, SUAbdar 
son denir. htı.tekeUel'l emıaemda Jerinln ayrılma tılcplerine v6ltı kıı_ gtb! kuvvetli bir hasım zama.nınCln ö. 
lrlr tayyare gemisinden,.knı~r· ı pamrıo;ındnn korkm:ıktadırlnr. !Um sağuktan iyidir .. Cevabmı verdi 
!erden ve törpido muhnpletinden Ilıı snreıııc. lnslllere ile Hlndis- ve zehir gibi tesir c:ıdeceğt.nl bildiği 
mllrekkep Paı;ifik filosu kuvvetle. , tan arasındaki mfinaııebeller umu. bfr kCısc buzlu ~rbeti f&crek ruhunu 
n her biri 9 tayya.relik iki teşkil ml mc clcsi tngillcrenin Hindista- teslim etu. 
halinde uçan dü~ın 18 tane a• mn mfülnfn:ısıniın hlr mes'uliyet Bu fıkrayı, bir Anadolu gazetcsın
f;!r bomba tayyaresi tai'af'mdan ı.t:bııl o!mlş hııhınmnsı ''e hu mes'. de, bir esrar kaçakçısı yakalandığı ba. 
h~cuma uğramıştır. Hücumlar ikin uli;tclin tam hnrbin orlasın<ln teh· berini okuyunca hatırladım. DördUncU 
di UstU ve takriben yannışar saat like'il7.C't> birdenbire clevrct1ilmcme_ Muradın cezası ne kadar ağır .• Bugün, 
fa.sıla ile yapılmışür. Japon tea- si tloluı~llc, knrı,ık bir mahiye! bu gibi zehirlere ipUlA ile bağlı olan. 
kileri, tııyyn.re geınJm,ize mensup ,ıfüııermelıtcdir. ıa.r, aylarca hastahanelerde tedavi e. 
avcıann Ve gemietirtıhıdeki tayya.o lnıcillerenln Mindistann karşı ba- dilmek ııureUyle iaUı.hı nefs edilmek 
r ... k~ı koyma tapannın ırıkı ve rckcl Jı Ilı, mnııı an a mOnasebc_ ıst.enıyor. Devirler v zııınıyet farkı. 
ş:ddetli a.trşile knrşiUınıruştır. llk ]erinde fmli:rar. ve müsn,·atsızlık <;L na. bundllrt kuv\·etıı bir misal bulabi· 
tcşklle dabJI dUşman tnyya.relerln. ynseılnln yetlnı~ bir IşlJlrlilU sb ıı_ lir miyl.z, KlYAZt AlDIEJJ 
den yalnız 3 lafıesi Uı.yya.ı'c gemi- r 
si üzerinden botnbe.lannı atab!le • ı;cti ko)"m:tk arzuo;11 ill' hüllisıı ec ı· 

Icblllr. F:ıknl e~cr Hindislnn halkı_ 
cek bir duruma girmek imkAtıını 
hulnbiliöişlef'dir. Gemi, yıldırım n ın e-kc:t•ri1·cıı ile ckoJllycll nrnsın-
süralile manevra yaparnk bütün da hir rnlo~ınn r.emlnl lmlrııak gik. 
hombıilarc1an saıunmışhr. Bu gru- !ilkleri nrııı erlllcn nnla-;ttı:ıl'I ge
pun 003mcla bulunan bomba tay • ciklfrnıe-ktc devanı cdl'rse, bunun 

mcs'uli' eli 1 ngiltcreyc rot'i olmıy:ı_ yn.resi. tayynre gemi&inm guveı-
tt!sine s:ıldırmağa teşebbüs ctmııı r:ıktır. Çiinlıü tııqil!crc c~kl sMe· 
ise de hedefe ıOO metreden daha ıııln 1·er!nc yeni lılr sistrııı getiril. 
az bir mes'lfedo bulunduğu srrnc1n n'rsi;ı i 'c c~ki on:ınelerden kurln
Uıyynre karşı koyma toplarmın şicl rılıın ~eni lıt"i:ınl:ırın hatrıtcn wn_ 
detli atel'ile düşllriJhnUşlUt. r<ı kar ılıl 1ı ın ·ılılıilt lırl'.l ırı ilr kııv 

İkinci hücum esnasında düşman Yetleııı'irPr{'t·l: l~hırli~i <''lcrinc 
teşkiline dahil tnyyarHerden ynl ' lı:"-.lnıl"ll ırı:11 ötın('k on:usnnrln· 
r.ız 5 bomba tayyaresi. bombalan. _d_ı_r. ___________ _ 
n: atmağn müsait bit" auruma g!. 
l'cbilm.lşlcrdlr. Bu dnfn dti!inıaıı V!r gı ~· 
bomhalım, tayyare gemisinin bl • 
nncl hücumda.kine nataran, dnhn 
ya.kinine düşmüş L;o tlc gene hiç 
lıir isnbet oJmanıışUr. HUcumıı 
Jı;tirak ccien 18 dUşm'.111 bombard·· 
ır.an tan• resinden 16 sı düi;tirU'. 
nıüşlür, 

laııönlar Sitfnıtgı {tcÇtil<'r 

rrı.r". Uı•\u ıınım ı \'f1 1\11.11. 

uya yunldu Hl.nn 3nrdımlarını 

lı l ı '"n: .11:111 .!. 

ı~ emaliye vt. 
E rınenakta 

J.ondra, 4 (A.A.) - Birmanya. J\elnuliJr' 4 (A.A.) - Kalır:ı-

ingilterede tayınlar 
azaltıhyor 

Londm, 4 (A.AJ - BugtınkU gaze. 
tcler, hUkCunetin harp gayretini faz. 
lalastırmak için tayınıtırı azaltmak 
niyeti hakkıııdn memnunlyetıcrlnl bll. 
dırmckte ve İnğll~ertn. harbi l nzan· 
mRk Jçln l-"iyecek bakımından yenl fe. 
daktırlıklara mcmnuhlyetıe katlana • 
ca~lanm bellrtıtıelttedirJer. 

~--~~ ... o--~~---

" Milletin filmi ,, 
Bir Alman sana'(karı devlet 

aktörü tayin edildi 

Drrlln, ıı (A.A.) - Filhrer, "·buyUk 
kral .. filminde oo:roıU oynı~·tUı Otto 
CcbtlhrU d"vlel aktl:irU tnyln trnuı _ 
tir. Göbels bu filtnl ''hıillelltı filmi .. 
diye va ıfl:t.ndıHtıııktaa:ı. FUmlJi sah -
ne vnzıı \!elt Hatl n ''Alman film yU. 
zUğlİ,, ile mUid!.fatlanclırmııltr. 

Yeni Neşriyat 
...._..-. ~ --

dan alınan son haberlere gor~. mnn crl :ı i.,.:ize }aş hediyesi ola -
Jııponl:ı.r Peguyc doğn.ı ilerlenıek· rak 155;; pr.rç:ı muhtelif eşya ait. 
ı.cdlrler. Ve .lyhl zamanda hehı § - olduğu ıo:-!aıT.3 fesLm ctlilınlştlt. 
•r.ulc.> hC'm de C!'nub:ı doğru hare- F.rını•ıı:ı!., 4 (.A.A.) - Kahra
ketler esnnsmd:ı Slttq,ngı bir ço;c men crlcriIT!"~ kı;ı hed";yctı.! alın
uoktado. geçmiklerdir. mnk u7.ere şimdiye kadar 720 1i-

Tevit cdllmiyen bazı haberler, ra 77 kurı ·c; J{rz J.ıy merkezine ya- Radyo mecmuası 
bazı kargaşahkhrtlnn \'e soygun - tmlırtı§tır Yurdua devam etmek- Matbuat umum mUilUrlUğUnUn ı:ı-
culuk ha'l'Oketlerinden baliseyle • tP.dtr. kardığı aylık (Radyo) mecmuasının 
mektt<Jlr. Bu hfıdiseler lıihli)'e - l5 Şubat UçUncü eayısı da. geldi. 
nitı bir neticesi gibi gözliltmekte- 1 82 bUyUıt sayfası da, baştan ba§a 
ıllr. lMtdratlnki kanaate göre bu ı N d U 'l zevlc ite okunacak veya haz ile bakıla... 
Mdiselerin İngiliz aleylıtarı' bir 8 8Dltm8 cak yazı ve reslinlerle dolu. Terttb 
tezahür rna.biyeti bulunduğunu sart .. _____________ mükemmel. 

nınk için hiç für sl)bep ye>ktur. (lçlnde) k~!lmesln!n ne kuauru var? Bil§ yazısında venıen mallllnata 
Radyo tem!iil kolundan Kadriye Tuna göre TUrkiyede tJUlUn alıcı cl.hru: sa. 
Radyo mtC!?lUUina hayatını anlatır· yıaı ıoo bliie çıkmııtır. En az 8 ttıfl. 
!<en (bu müddet zarfmd&) diyor. yon Cin dlnlcrtcl hesap olınımaktadır. 

elçinde) demeli, (zarfmda) deme. Mecmuanın ba§lıca hlzmeU ttı.dyo· 
meli. 

vetıerl kalrrı13tır. BUh8.888. av tayyare. 
Jerl yoktur. 
('A\'M& miihhn Ulllel' llttal edildi 

Tokyo, 4 (A.ı\.) - Tdltyoya ge 
len gayrire11ni haberlere gt)rc, Ca
va adaSlllm ~ı kıymmaa çok 
milhlıh User ve yol atavijBklıut, Ja
ponlar tatafllldm ~al tdiinti6tir. 

LoD4rad&a blllllrt.Bj>or: 
Tokyo, ı (AA,) - lndrnmayu ko. 

yuna cıka.rdııillf olafı kuV\·etll Japon 
t.efkillcrl, &nr.alt yerieıi af'J.rak dahUe l 
100 kUornetro ilfl'rleinlfler n hUkOmet 
merkezinin nakledilmı, oldutu Ban. 
doens yakınma varm.-ılardır. 

da kaybolub giden konferanslardan 
seçmeler yapmaBldır. Her halde bU. 
tun radyo söz ve kontcranslantım bi. 
rer bUJa.:Ja.smı vermek mecmua için 
vazife olmalıdır. 

EŞREF'den seçmeler: 

Uen naınl lmatkl inMnlanı dü • 
nam etmem: 

Yoktur Astl.r.I veCA ~11hkli 4'hlbb t<!ı 
bile, 

Tahta;ı ı çl'ık llo cem'ly;ıctc lfınet 
okurum. 

01.ıiıı. tabutum eter, !iellf:'.l mu. 
Nll da Lıl:c. 

• 
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~j1~' ·':iL : : f(jÖ'dip dii$~iikçi} 
8G~~~lı~,ı:::::i~' TOR K OL M IYAN LAR .... Si ... 60 .. R .... TA ... _ .. M ... r;.,_.~ .. !~~,~Lli~:u...~~ .... e B!~~~,~~~~ •. !ç!~~-1 
mazereti olamazı CILIK YAPAMIYACAKLAR lilmlergöıteriliyor ;::~~nb:~:ı~~~~?:ı:c :,~~~: 
n·r zaman r :ıJüyle del'lerdi: Maörif V!'kUJnin tasvibiyle o. zihinlere gfdıl'l!i ka.rşnmdayız.. 
"- Düt n )Ollar 8-na.3a ti· kullarda terbiye ve tcdrls iJelrini "Dünkerk" in Almanlar tarafından 

1 1 Ticaret Vekflleti Sigorta Pro. yeti haiz bir meslek olacak. Tfirk ı1gil('n<liren !ilimler gösterilmeğe tamiri, l'rauız analtalhlia "Paris"e 
' r.;, soz. c rHinde doğru idi. "'in- doktörlcıi talimatnamesini ha· !erden gayrisi sigortacılrk ya_ başlannuştrr. ddl~i. Alman donanmasının Nor-

y• z•rlamı..+ır Bu tal-..... .. tn-· • ntımıy--- 1~. nk 01arn.k dUn uta.nbul Kız ı• , __ .. _ •-.J...- bi 
J r nlrl nra'k bir zümre iç]n • !l" • ........ ·--,, 1: .... -·· -..u\a.ıc voı; rmaa-- ........ -lftl, r me-
n Jı, \ c htr ~ahJID&dan kiıWJe gore si ortacılık kanuni mahi· Jlaes.ndc Beden Terbiyesi, lzcılik, eler1ir. "Han,, eteklerine inca 

ve 1nırilfa mekteplerinde ameli lnrWz ----u•-u1e..:: ... , i p1te rip d" • 'cU. Jzhrap Jıi'isediı- ... ~ .. -97'"-. ••• uıunc cc • 

, ,, ,~~,~~~~p ~!"a!·:.~s::~~ Usküdar tramvaylarında ~~:;ar.göstertn fillınler gö&te· ~~.:~ ı-eri, bir 
70

' ıa111 
Film g&.ıtermeğe S&Jonlan 1

• ''IJb A- baf•-ı -"' n-
(\ . dert olur. Bunun içindir ki t k b• ı t ı k Y'1t u. .... anııl1' 8

'"ea 
• J lİlUll yollar :Komaya Çlk- e 1 e yapı mıyaca ~~ ~~e('e~ıs;r, 0ku1Jarda da f)QkFgllkoftlUk arku~~'Lh}l~J..p.lu 
. nu ıin her ~·ol bir milletin na par a, ~şnıaa AAJ\ ı o r 
uc gıtmekft"lir. Birine ıztı- Üsküdar Tramvay idareei di_ dilik mümkün değildir mu~ Doğuda, p.ıgm saldınılar, bir. 

. olıı.n ttr bnı:l. ı için ne~' ,e rcl<törü Feridun Manyası Uskü· Bazı tramvay ara.balarının ls· Poliste: biri üttlne yığıh)or. Göbekt.e ya. 
"' '· ,. kıı~'lt ğ?:lır. Her yol bir ha- dar hattrnda. tfatbik edllecceği tanbul hatuna verileceği haber. J.)ln aot.a \e Kerı: boğazında. kan, 

•c n!lı 3Ct baluyor. Ru se. ~ylcnen t ı.. b"let s~<.1~mi etra. leri de doğru de~ldir. Çünkü Kadın yüzünden ıttır1H gtirül alanakta. ''Uzak clo-
r 'c 6ir ki büguft t1ttn atla mü- fında kendısıy!e r'örUFien bir mu· \'Oltaj ve makine 1tibar1yle çalış· kib • • b d ~", artık bir ola~l&r anafo1'11Clar, 
• rr ı bir hakikat yoktur. Derlıne harririmize şunları 8Öylemiştir. malarma fnikan görülmemekte. ra ını ıçakla 1 ı1iyebilirh. 
.·ırc, !'tl~kO\":l)'a göre, J..ondraya ·•- Bugünkü vnzivette l!tan. dir. Şirl;etin bütce vaziyeti nor· Galat.ada Arap e&mllnde Alaca me, Pisiflllte s111151kı örUlmif bir a-
g •r<', 'n hıs;tona, Anka.raya gür•· bul tramvay idate.sinin tatbik mal şc!dc girclirilrooktedir, Ayın cll eokağuıda 42 numarada otu~n rnPfitM:ı var. Körfezlerde donao-
b": hn cikııt vardır. etmif! olduğu tek bik"! ueulUnün 26 sında umumi heyet toplantrsı th.San, evvelki gece Tarlabaşi oaddr. malar PrplJIJor. Gemiler N.&lyor. 

na h ..... il ... trcri birbirinin yer"nc sküdar ve havalisi tr1tmva,·la yanılarak bugunkii dunun görU_ ııl.nden g*rken bir kadın m1!M!le8bı.. Uça lmlelerln ilk g6rttodikleri •e 
ı. ymal , binni dljerinln m lı1tulü rında da tatb'k cdılebilnıesi !fim. şülecektir... den dolayı arası açık bulunan Ömer vuif.-. &klıldan <laTıif yeri, bUl'Blt 
., Ymava, aJ:ırt birini tıır ~ka."t- adında bir ar.kada§ma raatıamııtır. ())da. Bir nmanlar dillere ddta• 
nııı c i sa~maya in (i,n yoktor. B 1 k 1 b• ı•"' • k 1 Ömer İhsanı gHrUnce bıçağını çek. olan ba gök ~lert. aeler befu'-

Ilı:-rlin Alınan 7Jl\h·eslnden kcn- a 1 ÇI ar ır ıgı uru uyor ml§, üzerine atuarak kendisini yara. dılar~ .. Bllnalyoru. lapo11 mllltla· 
iiı h kHuıtini .+ötür. l•Dllfbr. Yaralmın leryadma yetifen.. rmı onlar mı .. brdrlar! TeMif-

l\foı."ko\"a d:ı k.:nat zadyoslncfcn İstanbul haiıkçı, tuzlayıcı W Balıkçılar ccemiyeti, bu fikri ıer ömeri yakalauuııar, İhsanı dA te ~nle, ba IKA<ta aydmlaımaryor. 
kenı'll hn'<ikatini görür. konservecileri Ticaret Odasında tasvip etmiştir. davl a.ıtma alDUflardır. Savaf 1-şladı bqlayalr, gerfye 

J..onıira kendi za\iycslnden haki- dün üçüncii defa olarak toplan· Dünkü toplantıda birlik hak- ısa YAŞINDA BIB KADINA ~kan ön~, :boyuna utanm 
!>ati g6rür. rnrşlardır. -> 'ık ticaret ve sana. kında alakadar VekAletlere im. TRAMVAY ÇARPTI haberler \'eren ortA ~ğ kllıbılerl 

Vaşiııgum l<<'ndJ za\1)esinden yii ile uğraşanlar, hükfımetin hat verip direk-ti! almak ve bir· Vatman Yahyanm idareılnde Aksa- dbl konuıtular, 
hakikati görür, mazot_ tuz ve teneko tevziatın lik nizamnamesini hazırlamak raydan Beyazıda giden 71 numaralı Hili da alaları dejl911Mdi. Bir 

Ankara kendi :1.a\'iyet1inden ha. dan istenildiği g·bi 'stifade ede. Ü?.erc bir heyet seçilmiştir. He. tramvay, LAielide, ~ Yll§ında bir ka. te'riye: 
ı. ·, U ı;:örür. bilmeleri icin bir birlik kurme.ğa yet, bl.ıgün .A.rtUaraya gideoek· dma çarpmıotıT. Kadıiı bll§mdan ve - Daha feM lıalael'IV de bell· 

Bir Y~manla.r kendllerlnl Zühal. karar vennişlerdir. tir. muhteUf yerlerinden atır surette yL !emelislnlr. 
de otanıyonnu" faneden bıısuılar ralanmı§, Huekl haıtahaneaine k&L 

Diyorlar. 
Sanşm aaa ~gial de, Joln• 

'aı-rrdı. K~amaa. dönemeçler Ja
·,:ırak, hedeflerinden amk}a§l)'OI'. 

Jlnırtla.n dü~ ditıunlal'ı 
dost yapan büyUIU Wr ı.va içip. 
d<') iz. Polonyayı paylapu, Le
tft'l,. n, Esfonya, JJtvanyada aaıa. 
a.ıı 'r el ele ıcrcnler, bugün- gırt-

1 ı, ıı;rrtlağ:ı boğıı~yorlar. 

Frn.nsad.&, anlaplması güç kı· 
ınrldanr~!ar, sağa, sola döul ler 
var. 

Blrr.ıany~ yola kapandı. Çin 
daYM!I Hinde ul.,tı.. "Oank&~ ,ek,, 
le, rıplak lkler ''Gandi'', konuttu· 
lar • 

Sa\'a<ı raporlarmda.n 1ltfl1ta .,.rua 
rabilene ar. o111U1l, Sinu1m1, 'tıir ta
rafın krlrcınaıuı kan <lamlarke~ o• 
hür tarar, raJr m bomu r lmuıı la
rr yaınyOI'. lk ı · nn lı:ı1'lc , ı>lm. 
diden bal.gefüklerj yok. Hep gele
t?ekfon konuc:ııyorlar. !hkamlan 
eh ,Mular alemlahı. o kC>l'kwıBç 
ÇC' ph ASTI landır. lh arlar, trll• 
• '>&.' ortaya ko1' ... Bi..z, lnlgii-
nc kadar bu rak•f!'l.an. hep .. )'ili 
,.e faraziye çe~e' ~i f(in<le gör
rniişt ilk. Şiındf, komır• r -a k!
taplanndan Ye1'e lnmi"I b • n•yor· 
lar, 

~fon piıalerfn f'ft hC',·rnnlı ha
beri, bsn ffn~mff lmntanooalılrm: 

- :Kowetlcrimi7İ artık bot ~c 
ha~lz tatuaayn! 

Demeleridt r. 
Ba Mlder, kan bu~larr lçbkle 

pkan ,tlnŞeklere bend)or. 

HAKKI SUHA GEZGllf 

,,ırdı Cunlıır mücerret ha'kikatler Mahkemelerde: Belediyede: dınltnıoür. Vatman yakalaıımıgttt. 
ararlar, mUcerret adaletler· tM&Y- OTOllOBIL ÇARPrl 

\'Dr ederler. Mil<'e:rret nkfrler'fn . Emniyet sandığı Un vermiyen hrmlar Şoför Arıt ldarulndekJ otomobnıe 
ummanm<la boğulur giderlerdi. Saat frnnlarm puarteal gUaU b&1ka klSprüden geçerken Unk&paıımda 23 

Napolyon bu cin.• adamlarla a- suiistimali dava!I nurnaraaa oturan N&ıme adına& bir un vermedikleri ve yerine elemek va. 
lay eder. Ve onlara ideolog derdi. kadına çarpınf§trr. 

Emnly•t aa d dikleri beJediveve yapılan ı•ı.awetıer. 
Rı;.giio bu ned ilüıtliMe tarzı ilim "' n ' ' ._ Naime mubteııt :yerlettfıden ,anla. 

l .. '--ttt dmd .... "'lif ... _a~ Gen au&M•\mı..Vr. Bu fırml&r hakkın. u n11f'ri üst Un de blr ne,·i za\ allı- ...,.,. n a a • 1 mum•.: ,~ ...... · ...,. ..- narak eım&f ~ lraldıtil • 
hk. Donkişotluktan daha ziyade larda evrak ü.zerlnc'!e aableklrlık mı.. da kanuni takibat yapılacak ve pazar- nnf, .uoıu ıoter ya,k&Jaıınuftrr. 
bir mana ifade etmektedir. rettyle aandıktan bir çok parayı ztm.. te.i sUDJerl bebemeh&l uıı tevsi etme. 

nıetlne geçlnnlf, ağır ceza mahkemat ı.rt t.miD oluna.caktır. 
Türkiyenln ha.kikati ancak An

kara :mviyeshulen görUltlr ve Jıen
ilesesini Ttlrk milletlliln tarihi n 
onun koyduğu prenalpler tayin 
ciler. 

taratmdan l aene Un ay mUdaetıe ha. 8110 roN KOllC)a oEUJI 
pfa oezıuuna çarprlınlfb. DUn Yelkencı...a.rta vapun,Je 

saoo toa .clmlkok. aooo tcıa da kok 
kömUrU plmlfUr. Kok k&DUrtlDQn 

ll500 tonu halka daiJtılmak Ucere be.. 
ynere verilmiştir. Yeniden lolSmUr ge. 
tlrmek Uzere Adarın vapuru bugUn 
.ba.reket edecektir. 

Tiyatro tarihi tetnailleri 
raibet aöriiyor 

Aktar apartmanı cinayetinin 
muhakemesine başlandı 

Hemşehrisini kuyuda boğan Haydar, 
mahkemede ilk ifadesini inkar etti 

Türk mllletinln aradığı hakikati 
ba.şkalannm aradığı hıddbtle ka. 
ru.-tırmamak, ayırmak, lle,.UUU 
hu<lotlarnıı J)iee ta:yin etmek li
zımdır, 

l'ilıwyenin hakikati malfımdur. 
Fakat onıı sona (isme) ile bi
ten hiç bir doktrin izah edemez. 
hah eder ancak kendi bakımından 
'e kendi hesabına göre. Fakat bu. 
nmı adı '.l'ürldyeaiu lıaklkati de· 
ğil, Türld)enln falan veya filin 
ideolojiye göre tasnifi denir. 

Turki:renln haldkatl kendi ı,rcn
ilcrl ile ölçü1lir. 
lhlbul.1 bıızan ortaya gih buda

la gah cahil, gih gafil kıyafette 
ideoloji kaç&kçdan çıkıyor. 'l'tir
ldycnln hakikatini kendi sentetik 
nıhn içinde tctkVj( edeceği yerde 
yabancı ideolojilere göre vata.o
da tasnifi yapıyor. 

Bu p.fil, bu cahll, ba budala ro
hincJeki tMnlf hazır hir kalıp ha. 
Umle \-ab.ndaşlan bunnn içine 
~ erleyf lrmek demek bilerek bllml
Hreh yapılan bir hlyanettir. Mllll 
birliğe hlyanettir. Biz dtinyanrn 
oyJe bir demode Y'&§lyorax ki he· 
ı•lmlL, birimiz hepimtı için ;, a§I• 

~ onn:. Tek blb tek dü!}ünce ha
ı in<lc Ankara kalesintlen, yanan 
bir cihanın deh~tlnt !eyrediyor. 
\ c gelebilecek feliketl l"'lh ve 
temel birliği ile kar&ıltünaya çalışı· 
;\ onıı. Büyük JnrvvetimlJı bo<lnr. 

Gaflet, budalabk, cehalet hlya
netln ma~eretl olamaz. 

SADRIERTF.M 

Alman zırhhları 
Gene baı~una 

atrada 
Loıu1ra 4 (A.A.) - DUn gece 1ngillz 

h va kuvvetlerine tnehsup tayyareler 
~ mhorst ve Glnnl?ysnav ismindeki 
A n zırhlılarmı:ı Brestten ayni _ 

tan sonra sığınmı§ olduktan KJlc 
\ \ hclmshavenc hilcum otıni§krdlr. 
1 , llz bomba tay~ relerinin Kile Uııt. 

te yaptıktan gece hUcumıannın bu 
UçllncUsUdUr. 

Cemal Sahir gecesi 
Tıtnınmış tiyatro sanatkArlarından 

' mal 'Sahir lçltı 1 mart salı gilnll 
mı Şehfr t t nun komedi 

a bir t rt b l"dllm tir. 
g-ecede hlr t atroau sanat. 

tarı tarafından Çarda§ Halk ope. 
t ti.ratmdan da Ztr millet, temeli 
lecek, MOzeyyen Senar da bir kon. 

eer verecektir. 

Temyiz mahkemen tarafından ka. 
rarm bozulması Uzertne SalA.hııttlnln 

yeniden muhakemesi görütmU ve mah 
keme mnznun hakkındaki eski kara. 
mda 1srar etm[fllr. 

Vilayette: 

Kimlerin aiır işçi oldu
ğu tesbit ediliyor 

lllCLGBAD O.BllANINDAKt 
ODVNLA& 

Belgrad omıanlarmda 100 bin çeki 
odım bulwldufll aJAhdarlar tarafın. 
dan haber almml§tır. Bu odunlar na. 
kil vaaıtalarmın noksanlığı ytıztlnden 
geUrilememektedir. LUım olaa vuı· 

Afır itçl kartı ne 700 gınun alan· talar bazmaııarak getirilmesine çalıeı 
larm durumunu Ye ağır 1'çl ev..tmı laeaktır. 

halJı olup oımadıklarmı tetkik etmek 1 

Uzere dün vilAyette bir toplantı ya -
1 

pılDll§tır. 

Toplantıda kimlerin alır ifÇi oldu. 
ğu, yanlaş kart alanların taatiyeel işi 
etrafında g!Srü§UlmUfttlr. 

Münakalat Vekilinin 
şehrimizdeki tetkikleri 
Şehrlmlme bulunan KllnakaW Ve. 

kili J.l'ahtl En;in'ln ıWıa blt ııac; glln 
lataııbulda kalacağı anlB§tlmaktadir. 

Altın fiyatı 
Vekil, burada ka14Jtı mOddet sar. 

!mda Dnlet dentzyollan ve Umanlar 
DUn bir Re1adlye altinrnm tlyatr umum rnUdtırlUkl.nıtde, P. T. T. mü· 

otuz Uç biJçuk llraya, kU'°9 altmm 1ı dttT'lllğfttıde ve Llınan m.ltflDde m91. 
.ptr gınmmın tıyatt ıae .ao kuruttu. gul olac•kttt. 

Yazan: F ran111110 K.örmencli 

9eh1r tiptro.uD41ıt. verUmekte oa.n 
TUrll U7atro tarihi matlHlert bUJtlk 
bir rafbet •örnıUftUr, Bu temafllerde 
15000 klıtden fula eeyirct bulunmut. 
tur. Bu ay AbdUlh&k HAmid'in (Sa. 
bir ve ••t> ••Namık Keın.al'Jn (Va. 
tan) adlı eaemrl tıemaı edllerek 80ll& 

enoekUr. Belim Gel"Qek de muJca,..e. 
il bir konUflDA ,.apacaktır. 

pr,embe ı Cuma 
5 Mart 6 Mart 

S&fer: 17 ı .,_: ıı 
KMml: 111 K..an: l 19 

Yaaa&:t Euuıı 

Ut ıt.2; 8.!8 ız.21 

llJN ..,, 12.26 6.ft 
11.11 1.14 16.17 Ut 
11.oa U.OI 18.05 12.oe 

ll.M ı.ao 11.115 ı.so , .. ıo.ın f.62 lU8 

Çeviren: Muillllflt Acar 

Masa.nm yanından g~erilen. Bir
den resimli meemuayı eline ale.rak 
iımt.ni okudu: "Wold"s Swıda.y 
Pictures,, müstemle!ke Jl'Üllhdr •• 5 
mayı9 1928 .. Bu mecmua acaba o
ralara kadar nuıl gelmişU? Ke
lemcn omuzunun üzerinden at-kaya 
&ğnı fırla.ttığı naza.rlariıı Hıt.iya. 
rr silzt"rken bir yandan da mecmu
ayı elinde eviriyor, çe,·iriyordu .. 
lhttyar kadm beşmı avl191'arı i9fnc 
ıdmış düşünUyordu.. Bu var.Jyc~ 
Uzeriuc Kelemen pencerenin yanı
na gitti hafüço ökstirdU ve bu gti
rültü srra.sında üzerinde istediği 
resim bulunan sahifeyi kopardı, 
eonra bir kere da.ha kuvvctel ök· 
bilrdU ve mecmua sahifesini ~rclc 
katla~a.re.k ceblnc yeıie§Urdi 'Ve 
artık b:r daha alroamal< il.zere 
mecmua~ ı ;ıreı1ne bıraktı. 

-3-

Yazrhanı>ye avdet eti.iği zaman 
aaat dört buçuğu geçiyordu. Gec 
kaldığı lÇin evvela k••m şefinden 
af dilPdi. Mösyö Zi lek söylenen 
mRzereti eli.:rln gayri dostane bir 
ıııı.rekcti ile ka.bul ettiğini anlattı. 
Sonra Kelemen g"tti maaa.sına O· 

turdu ve çekmeden sabahtanberi 
tetkik etmekte olduğu o a;, rn he
saplamır crknrdı. 

Düşünceli \'C mütcf98il' bit hal
de hesaplan teUtiJte ltöyuldu. 1!!· 
lcr muhaltkıtk ki <:ok fena gidi
; ordu. O ay vadeli ala.cıridann 
yUıde- albnlfm• bile tahtıü edeme
mlı;ti. lhti)ar patron bu vazi)ete 

uha ckak kızacaktı. 
• andalya.smın o.rka.sına ~ a lan. 

dı, bir ~igo.ra yaktı 'e cebinden 
resn! çdtardı. 

Ka.i'şmında loıııa boylu, göuültltı 
ve ç:illi yü21tü bir ge11ç oturuyor-

1u. Srırdu: 
- Kraıner siz ln&mzce bili.Yor 

rr.u~nuz'! 
- Ben mi? c:liye dijeri gözlU

ğUnHn ilzerin.dcn beıkarak ~vap 
verdi. Hayır .. ne yçacabm? 

- Bisde iınıgili8Ce bilen khn 
var! 

- Kim mi? .Muhabera.ttaki Ne
nf>t .• 

Filhakikn muhabera.ttakl Nenet 
gUzel Jngtliue bl1iyordu. Kclcmen 
ı.igarasrnı bıraktı. Çekmeden bir 
kaç klğıt aldı. Reaml bunların ara 
ama yerle~tirdi ve kalktı. 

- lngil~e bileni ne yapaca.k
sınrı" 

Diye Kramer sordu. Kelemen 
mUikUI vaziyette §U cevabı verdi: 

- I>ostıarımdan bhi kcnd;si hak 
Kmda yazılmış ingill.zce b!r maka. 
le göndermi§ de .. işte .. 

Ve ~ bitirmeden çı1lU •. 
MuhaberatWU Nenct, ihtiyar. 

ıöslWtlU, ıu.tenk ve çok terleyen 
reçkin bir kıJldı. Mi.klnellirJn bqı. 
r..a otunnu, matrineli tüfek ~ürati
ıp yazıyordu.. Kelemen yanmda 
cunınca: 

- Ne istiyorsunuz" Ne ~Uyor
•unu' diye ba.~ağa b~ladı .• 
Ha)'dl beni rahatına etmeyin. o ka. 
15ar ~ôlr lgftn var ki de-ııye d&e. 
ceğim,. 

Kelemen Uıti)W' kr:zm Yelh Mı!: 
le.mu, makinesiıüı Uaetine etil· 
ınlt kambur vfu:udunu bir an ld
~is bir istikl'ah hJlfltte 9t)'te UJ, 
<;onra sWdUıeUe: 

- KUçUk Nenet, dedi. aa.den 
bir ricada bulwle.ceğan .. Bana tu 
tir kaç satın terctime eder mi*? 

Ve cebbden resnıı ç*8rdr. th. 
tiyar kız kAğıdı eı:nden çekerken 
.:ıövlenmeğc bqladı: 

- Bu d:ı ne! Bu da ne! Hay. 
ti i gt t allt.h af)UDa, benim itden 
deliye <londUğilin bir straaa bu gl
M aptallrklarla vaktimi mi ala~ 
cr..ksrn .. haydi .. h:ı.ycli ?. 

- Haydi kU!:nk NenH blı senin 
iç"n yalnız b r dakikalık is. Sana 
bir de sigııra \•ereyim mi? 

İhtiyar kız ligarayı ald:, yaktı 
·;c ilk nefesinin dumanını kalın bir 
ıabakR halinde önünn ı;avurdu. 

- Yalnız okuyayım mı. yoba 
vazi. •ım mı? 

nlyo sordu. Fakat cevap veril. 
ırıeıtne mahal bırakmadan sektiği 
!i.r :klğıt UzC'r·ne kı.ırşun kalemle 
F.u C'llmlelel'i k&ra'amafa baılıadr: 

''M şhur Macar mimar A. T. Ka
ric.r (resim num~rn 1) Port EM&
~-ıet'dc kurduğu sekiz ytl% villlllk .. 
ve'!nirc ... ,, 

Ve ka~tdı Ktlemetı'"" uatıtlten: 
- Al ba.kalnn, dedi .• Fakat ar-

J!ltr mtlddet ffftl, .Beyotlunda, ı.. • olduğum fçm hemen yatata girdlm. 

tıkW caddeainde Aktar ialmil apart.ı.. Fakat lılehmedUı rüyeti Jc~Ul imif... 
mUlJD bodrum katında bit Cbıayet lf- Ba.na tabancumı gekerek: 
lenmıt. Hu.eyin adında birisi Haydar - Haydar, dedi, ben HU..ybd a,. 
adındaki bem,eriııi, kapıcı ve arkada.. dUreceğim. Eğer bunu a&zındaıl gr_ 
fi .llelüDit taraımdan OldllrWINk Jw. k&rınaıı aenl de pberUrim! 
yu)'& •t.ıbmftı. Bu &ebdlt GaeıiDe Hımea yorjam 

J(&tmerlıl ıtıuhalremtllbM dan Udnel bafUD& çektim. Bira& .-onn bir ıa1ıu. 
afır ceada ı.,ıa.nnuıtır. Su~lu Ha7. ca .ut d~m. 
dar ilk tahkikat ınraamda verdiği i!a· Fakat korkudan tqmıı aa.be.ha ka.. 
cı.yı tamamen lnktır ederek ıuntart dar :yorgandan çıkaramac;lım. Kebmet 
aöyJeml§tlr: sabah erkenden ı.na flS:yJe dedi: 

- Ölen HU..)'iD serçl benim hem§e 
rimdl. Fakat ar&amda biOtılr dUfmaa. 
lık yoktu. HAdfse gUnU, yani cutnhu· 
riyet bayramının sabahında kendisine 
Beyoğlundn raatgeldlm. &n, Mehmet 
ve diğer hem~eriler1mle beraber Hllae. 
ylni Kristal gazlnoınuıa götUrdUk. O
radan resmigeçidi seyrettikten sonra 
Bahkpazarmda bir lokantaya gittik ve 
birkaç §ile rakı içtik. 

Gece hep birlikte benim kapıcuıtmı 
yaptığım Aktar apartımanma döndUk. 
Gece yarıaı dlfer &rkadqlal' 
eYlerine döndüler. Kehmetle HUaeyiJl 
bende kaldılar. Ben. adamalınllı e&rbOf 

ta btni nıhat blnk.. SiPraya te
IMkUr cıd..ım. 

Bit oeteete bu .W.tl Söyledik
ten 80llta tekrar ymı ınlık!tıeeinln 
tliemle kapandı, Kelem.n nwm
Ol\ll biraz çeJtllip tercümeyi oku
mata bafıarken ihUyat kıza: 

-- TeeeldlUr ederim N enet, de-
-il .. Sla bir meloluıiDiı .. 

Ve tercüme)'i Okumaf&., dtiiün. 
mefe btfWı: "Ah, bu A. T. Ka
dar . .Mttbu&' Maea.r mbna.n .. Me
fe19C ı:.ım Kadar imi!J .. fena de
"'-· llMla yUz Villiı.hk bir b&hçelı 
tYlet mahalld!L. Fakat bu ne de
mek? Bahçeli evıer maba.llesi ken
dlalntn oleun! et4dz vtız vLUl Bir 
Ç("('W 118llntoryomu: Hllk~ete 
hediye edilen blr çok umumi ma
haller, evet bütün bunlar onun ma
l:.. Sonra bu mükellef miı.J:alleye 
kar.atnın lmnlnl vennlf .. Ne aptal. 
Irk! Fakat serveti nereden bui
muş? İşte bir rnaele .... 

-· Ne mınldanıyonmn öyle .. di
ye Nenet arkasına dönerek sordu 
Hem daha ne diye bu ta dl\ duru. 
)"Ol"'l9Un?. Bu aptallığına sebep ne? 

- Aptallrk mı? Yavrucuğum 
onun ka~hi olmak için muhakkak 
sen de can atarsın .. 

Eski mt"ktcf> a:rkadaşlanmdan 
btri Antuvaıı Kadu bana bu res. 
mi jôrıdermiıı. FAıld. bir mektep 
arkad~ ı s.ma, R-inıdi kocam8ll bır 
ll'bl-c. -.bip buhmuyor, nerede ba
~aymı .. Net'elllyc!i o? Ha.. Port E
liz:abetde •. 

- EYet.. evet.. demin okudum 
ama bu Şeblı- de neresi imlt! 

( Dtl1011lı ııar) 

- HU.yinln baabmı g6rdUnl. Cle.. 
.-dide; boynuna bir laf balttyarak 
bodrum.dald kuyuya attım. llttaft& 
kan lekeei fala.ıa kaımadı. Oebtadeld 
paraları Aldıktan ııonra elbtaeıerı de 
kuyuya attim. Uurtnden 80 Jll'& -
tr. Sana da 2t5 lira wı1yotu111.,, 

1WWD, ~dara 117Udıktaa .... 
•trafta kan lekelli gkQp ~ 
90l'dıı. 

Haydar: 

- Ben lll~btr fe7 fÖl'1bedllD. Pallle 
de b&ber 'Hımekten de lıllrktlm. 

ilk fladem tamamen yalandır., cllell
Ur. 

Mehmet 1ae bu korkune ...._ 
HaydU Ue birlikte nuıl ifledlldertıaıl 
fHyle anlatmııtır: 

- Haydar, fülleyini <l)dllrmek nL 
yetinde olduğunu bana il6yledl Ar&la. 
rmda kan davam varmlf .• CUınhurf:yet 
ba.yrammm geceeind• uçumu. <s. Hay 
dann odasında idik. Haydar, tabanca 
Ue Hfuıeyl.ne ate§ etU. Sonra bana dö. 
nerek: 

- Haydi! n• duruyoraun, ıunun L 
c&bma bakalım dedi. 

lklmlll birden HUaeyinln üıtUne ~ul. 
landık, Bir kupkla boğazını aıkbk w 
öldilğllne adamakıllı kanaat geUnllk. 
ten aonra, kapının dibinde duran elek 
ttik teli ile boynuna bUyUk bir ta§ bat 
ladık ve kuyuya attılt. Sonra kan bu • 
ıanan yorgn.n ve yatak Ç&l'fall&i1 Ut 
yerleri temizledik. Du\8ta Clfkıtall 

kanuı UstUne de badana yaptık. HU8f. 
)'inin cebinde bulünan paralan aı 
dıktan aonra elbltt?lerı de kuyuya at 
tık. Haydar tabancayı kapmtn yannı 
da bUiunan saııt ı cıuıutıı.ıııntn UstUrı~ 

gakladı. f<~akat bemıeria!tıl arıyan 

lbrahlmln poıise mUracnnt ctrr. 
Uzerlne m~ele me:ydAna çıktı .•. 

Maıounlardan 30nra poUıteo Aaım 
Haydar ve Zeki de dinlenmlflerdlr. 

Mahkeme dlfer phltıerin dlnlenmeaı 
ıçın b&fka bir ,.une bırakılmaotrr. 

tlllıı'lVEKStTELI GENC..1 ÖLDCKEN 
'tl!KtNi, MUHAKl:MESI 

Be§lkta;ı. Gtıteı ilinemMı &nQllM 
Unlnriıite talebtl rtnden Haan Sa. 
mert bıçakla ÖldUten Tekinin môıa. 
kem~atne denm ~lmlıUr. BugWılm 
~18ede pbttıer dillleallllj., • ' t p e 
dhııenmiyft ~Mil lllflıl • ıı 
bir gtlrıe btra1n1mqb1'. 
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Pazar günü yapılacak 
lik maçlan 

Jat. tat.bol ajanlığından: 
~ gün.il yapıla.ca.k lik maçları 
Jl'enerb~e stadı: 
Saat 10 Galata - Doğu hakem 

Ep-cf, Se.dik, Hayri, 
Saat 12 Remi - Unka.paru, ha

Jr.em Bülent, MUPyyct, Ruşen. 
Saat 14 Fener'bahçe - Ta.k&im 

haıkem Adnan, Şeldp, Nihat. 
Saat 16 Silleymaniyc - Vefa 

hakem Reşat, Nurettin, Rızı.ı. 
Şeref stadı : 
Saat ıo Davutpaşa - Topkapı, 

hakem Sel§.m.i, Halit, Zeki, 
Ssa.t 12 Bes'.lktaş - Altmtuğ, 

lHıkem Şazi, Mustafa, Fa.ztl, 
Saat 14 BeykO'Z - Bcyoğ'.u ha

kem Feridun, Hayati, Neja.t. 
Saa.t 16 G. Sa.ray - lst. Spo!' 

hakem Muz+ffcr, Baha, Necdet. 
--o--

Erkek okulları voleybol 
maçları 

DO.n Beyoğlu Halkevl Jlmnastlk aa. 
Jonunda yapıla..., Erkek okulları voley_ 
bol maçları netlcealnde Pertevnlyal L. 
• Er. Öf. okuluna, Hayriye L. • YOce 
tllkll Lisesine, Kabe.ta§ L. • Böıge aa· 
nat okuluna, Galatasaray Li8eai de 
lflk 1.laeBlne galip gelmiJlerdlr. 

Gönüllü hasta bakıcı· 
lanmızı davet 

ı.tanı:.uı yard1m5evenlcr ceml
"'"1 merkezinden: 

7. 3. 1942 cumru1.eai günu saat 
l5 de Emin&il hcılkevi salonunda 
RfıntlllU hastab9Jkıcıla.rmuzm ser-
1tflaııla.n dağ'Jtıkıeıelrtr. 

Adre9lerini değ'işti.mıiş olan has 
tebakıcda.rı:m.tztn o gUıtüdl törende 
hu'ır bukmnreık 9erttfikalıa.nnı aı. 
ınabn rica olunur. 

Yudmt!lel'enler cemiyeti İsfaıı. 
bal merkezi reisi 

H. KffiDAR 

Kiralık Ev Aranıyor 
Kadtiy içinde azam! Uç odalı, 

eiı:ılrl.riğ!, .91.lYU, tıe.ııçe si olan müs
ta~ ldnı.l:'k 'bir ev aranmaktadır. 
VUit gazetesinde Hanill: Şendura 
:mürnmat. 

~günkü radyo 
'1llO. Program, ımmleket saat ayarı 

'1'11 mOZik PL 7,41S ajana 8,00 hafi! 
Jlftll"l\JDm devamı Pl. 8,1~8.30 Evin 
mat!. 12,30 program, saat ayan 12,33 
K&n§ık anrkı ve türküler 12,45 ajana 
lliC)0-13,30 K~k prkı ve tUrkUler 
devamı. 18,00 plogram, saat ayan 18, 
03 Fasıı heyeti 18,45 Ziraat takvimi 
18,55 Dana muılklal Pl. 19,30 aaat a. 
~ aje.na 19,45 Yurttan .sesler 20,15 
Radyo g!!zctesı 20,45 Suzinak maka • 
lllllldaa oarkılar 21,00 konuıma (Derd 
ıe.ne aaatl) 21,llS Kal'lflk f&l'la ve 
t8rkOler 21,30 konl.l§ma (HikA.ye aa • 
~ 21,45 Radyo senfoni orkestram 
ll?ee aaat &JVl, ajana ve bonıalar •.--22,eo yannJd program, k&paıılf 

S-r Tivatrosunun 

1 
DRAM KISMINDA 

PARA 
ft Necip ll'uıl Kısakilrek) 

• • • 
KoMımt KISMINDA 

A.qam 20,:\0 cıa • 

Okse ve sükse __._. 
•tollu Halk Sinemcuı 

Bagtın matine 11 de 

3 BOY'O'K F1LM BİRDEN 'ı 
1 - <WM!llttank Cuam: Türk~ 

..... % - Harp: TUrk~ llklü, 3 -

...... Bey- Şeytan, 

Temsil 
IJllll Balllevlndftı: 1 
7. Kart. 19'2 Cumarteaı günü aaat 

20,30 da gösterit §UbemJz tarafından 1 
<!n.ııan Sarrafı) komedisi temsil ed!re. 
09kdlr. Davetiyeler ev btll'Osundan tev_ 
Zi edilmektedir. 1 

Şubeye davet 1 

Beyoğlu Yerli As. Şubeelndm: 1 
Emekli Dz. GUverte ön Yüzbaşı ı 

Htlaeyin of. Meh~t Ali ônal (1021) , 
in acele §Ubeye mUracaatı (3763). 1 

Saldık kıymetli bir mülk ! 
Tarabyada Bojaz.a nazır mOtena , 

bir müalcle elli clönUın mlkdarmda 1 
topmtı z.lr:ıata son derece uygun ve 
~ balı wı eecan müıımlreet olan 
9" ,ıtUlfe elftrltll bir mahal ııatıhk. 
tır. Tallplerbl Galat.da Havyar ha • 
nm:la 71 aama.ncla '\'ahan Harput'a 
müracaatlM'L Teleıfm: '8'796. 

lEN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

~ 

•iyon lan, 
mevsim roplarmm ,as " te-
nln yenJ renklerle ahenktar olmaıı 
\Amn geldiğini gösteriyor. Bu 80ll 
moda 7eni pudra rerikleri de bir 
J'.ransız. güzellik mütehassısı tara· 
tından ıcat ve piyasaya arzedilmiş
tir Burada, bunları ancak Tok.alon 
pudrasıııın yeni ve cazip renkl~ 
arasında bulabilirsiniz. ŞeUat gü
zellik ve gayet beyn ciltler iç.in 
"Naturel,, pudra şayanı tavıılyedir. 
Ekseri :;arışınlaı ile eçllt tenli es
mertere "Role,, uygun cellr. Pes:ı
be bir parlaklık verir. 'Ra~. 
pudrası da eaner~re Cazip bir renk 
venr: 
,"'PfdM•. JIWD aldığum ıQnefin 
altm esmerllltle ideal b1r surette 
l.mthaç eder. Bunlardan başka Te>
kalon pUdralarııun ılmdi7e kadar 
biç gOrmedJ!lniz daha aanlı. daha 
cazlp ve daha parlak renkleri var-
da. 
Tokalan pucıraaı. '1'a valan41nl'
mış,, tır ki bu ıayede on deta daha 
inceleşiı' -ve Adeta tabll llbi 16rG
uır. 'lue çlçekler1D esamlariı. ta
tlr edJlm1ştir. ~lnd• ....... 
Köptlğü,, bulunduğundan iki ~ 
daha çok uman sabit durur. ~ 
lon pudrasmm yeni ve cazip renk· 
terini hemen bugünden tecriibe edl· 
nll. 

Y :~ Ki~ 5-3-19!2 

SiNE I .ŞLERi 

Türk Anonim Şirketi 
İDARE MECLtSlNDEN: 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkllk ve Buton Ağrlları Derhal Keser 

İdare Meclisimiz aşağıda yazılı Rm... 
name.nin mUzakereai için Heyeti U· 
mumiyeyi 6 Nisan 942 tarllıbıe raatlL 
yan Pazartesi günU saat 1~,30 da Şlr. 
ketlmlzin Merkezi olan Beyoğlunda 

Yeşil sokağında 15 numaralı dairede 
fevkalade içtlmaa davete karar ver. 
mlştlr. 

İçtımaa ~tirlk edecek olan JıJaae. 
<!arların malik oldukları hlaae eenet. 
lerinl nizamnamemiz ahkll.mına tevfl· 
kan tarihi içtimadan bir hafta evvel 
Şirket Merkezine tevdi ederek mu.ka.. 
blllnde makbuz almalan rica olunur. 

icabında Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan brarJa lıteyimz. 
Ruzname: 

' .. ... • • ~ • • & • • ' 

1 - Ticaret vekAletinln talebi tlze. 
ıine Şirket Esas mukavelena. 
meal.ne illı.v" ftdileook madde
lerin mllz... . .si. Gayrimenkul satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandı ğı Müdürlüğünden: 
MUrüvet Ayberk 23166 he.sap No. sile sandığımızdan aldığı 350 liraya 

kar§t Fatilıde eaki Şehresmi yeni Mehmete!endi mahallesinde YenJçeşme so· 
kağında eski 8 M. yeni 25 No. lu kA.gir evl blrlnci derecede ipotek etmiştir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı .suretinde mezkQr gayrim.enkulUn ayni ma
halle ve .semte yeni sokakta aynl kapı No. lu hududu sağı kısmen yol k.J&. 
men çeşme aolu gayri mUhterlk mahal arkaSI 1326 harita No. lu mahal cep· 
hesi tarik ile çevrili 66 metre 53 deslmetre murabbaı miktannda bir ev ol. 
duğu bildirilmiştir. 

İkraza esas olan muhammin mponı mucibince umum mesa.haaı 66 met. 
re murabbaı olup bunun 69 metre murabbaı Uzerine kAglr, çatısı ah§ap bir 
buçuk kaUı ev inşa edflıu4ıtlr. MezltOr evde 1 taflık, 5 oda, 2 JıAlA, ı sofa, 
1 m:ıtbah ve elektrik tesisatı, kuyu vardır. Vadesinde borç ödenmemesinden 
dolayı hakkında yapılan tskip Uz.erine 8202 No. iu kanunun 46 mcı madde· 
~inin matutu 40 ıncı maddesine göre satılması icabcden evsafı yukarıda ya.. 
zılı kagir ev bir buçuk ay mUddeUe açık arttırmaya konmuştur. Satıı tapu 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek ı.steyen (200) llra pey 
akçesi verecektir. Milli bankalanınızdan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. 

Birikmif bUtUn vergilerle belediye resimleri ve vakıf icareat ve ta.viz 
tutan ile t.ellaJlye rilsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 4.3.942 ta_ 
rihinden itibaren tetkik emek lscyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde 
~ık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair IUzumlu mammat ta §8rl. 
namede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tet. 
kik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkmda her §eYi öfrenml§ ad 
ve t.elllkk1 olunur. Blrincl arttırma. 4.5.942 tarihine mUaacll! pazarteal gUr)U 
Cağal~lunda kA.ln Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu· 
vakkat ihale yapılabllmeırı lçln tekli! edilecek bedelin tercihan almmaaı lca_ 

beden gayrimenkul mUkclıetiyetııe sandık alacağını tamamen geçml§ olması 
şarttır. Ak.si takdirde 80D arttıranın taahhUdll ba.k.i kalmak prtile 20.5.9'2 
tarihlno müsadlt Çarpmba gtlnll ayni mahalde ve ayni sa.atta aon arttırma_ 
8I yapılacaktır. Bu arttmnada gayrimenkul en çok arttıranın tıatnnde bı
rakılacaktır. Haklan tapu slcilleriJe .sabit olmıyan allkadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masari!e dair iddialan.. 
m 111.n tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı mUsbitelerile beraber daire. 
mize bildirmeleri 19.zmıdır. Bu aureUe haklamu bildirmem~ olanlarla hak. 
lan tapu siclllerlle sabit olmıyanlar satış bedelinin payta.fmasmdan hariç 
kalxrlar, Dil.ha ta-ıla malQmat almak isteyenlerin 40/233R doaya numaraslle 
San&tmıuı hukuk ifleri serv:lline mUracaat etmeleri ilA.ıı olunur. 

DİKKAT 

JCm.nlyet, Sa.ndrğı, sandıktan alman gayrimenlnrftl tpotek g&bM ınek 18. 
teyenlere muhamm1nlerimlzin koymuş olduğu kıymetin % 4-0 mı tecavüz 
etmemek tızere ihale bedelinin yansına kadar bOrç vermek suretile kolıı.y. 
lık g&tennek~~. (3000) 

'l_K_A_Y_I P_L_A_R_.f 
Mart ayma ait: 16980, 16981, 16982, 

1G9S3 ve 16984 sayılı ekmek knmelerL 
mi zayi ettim. Yenilerini alacıığnndan 
e.ııl<ilerinin hükmü yoktur. 
Beyoğlu lla.maYl&§ı Yerılyol Korde. 
la sokak 25 No. da Akif Sert.eskin 

••• 
Tıb fakilltesinden aldığım ukerllk 

te'cil ka.ğılmu zayi ettim. Yenlalnl a. 
lncağımdan eskisinin hUkmO yoktur. 
Tıb li'akW.tesı Sö. % 8879 M. SeJAml 

Bengi 
• • • 

Aakerllk terhlıı vesikamı kaybettim. 
Yeni.sini alacağımdan eskisinin hUkmü 
yok hır. 

Tercan As. Şubesi 861 de kayıUı 

Ma13 Güodoğdu 

Nutus hüviyet cüzdannnı zayi et· 
tim. Yenisinl çrkaracağımdan eskisi
nin hükmü olmadığı illUı olunur. 

Sttmerbanlt Evrak Tevzi memuru 
HÜfleyin Cıınaı 1815 doğumlu 

2 - Şlrket uhdesinde bulunan em. 
vaıl gayri menkulenln ferağ 

veya ipotek irae edilmesi hak· 
kmda İdare Meclisine 11elA.hL 
yet itası. 

3 - İdare Mecll.ai Azalarına Şirketle 
muamele yapabllmea11çin me. 

zuniyet ituı. 

lSTANBUL BOR8ASININ 

f-3-942 .,yatlan 
açılıa ve ımpıuu, 

LoJldra l Sterlin IS.22 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Madrid 100 Pezeta 12.89 
Stokholm 100 hveç Kr. 30.72 

ESHAM V1!: TAB\'ILA1 

İkramiyeli % 5 033 Ergani 23.90 
İş Bankası Nama 13.-
İş Bankası hl!.m!line 18.l>O 
İ§ Bankası MUessls 160.-

Ünioersite Edebiyat Fakültesi Dekanlığından: 
Zeynep hanım konağında '<Fen ve Edebiyat FakUltelerl,, yapılmakta 

olan Yabancı Dil dersleri ayni gUn ve saatlerde olmak Uzere 4,ill.942 çar 
pmba gününden itlbaren aşağıdaki mahallerde yapılacakııır. 

Lel<tör All Nur Bozcalı, Journa, Louat, tınnall Hakkı Elblr'in kurları 
G mcı ilk mektepte, CelAl Kent'in kurlan 5 inci ilk mektepte. 

Lektör SamJye Bllhan'm Hukuk. Fen kurlan çarşamba ve pe.f'ICmbe 
günlen 6 mcı ilk mektepte, Weiner'ln Fen • Hukuk kurlan p ·nrtesl vEı 

per§Cmbe 6 mcı ilk mektepte. 
Lektör Cevat Adil'in Rusça kurlan Edebiyat FakUlteslnde. 
"Beşlkt.af Dolmabahçe saraymın yanında bulunan Veliahd sarayı,,. 

(3025) 

~ •• s lat D.Mr,..Uan ve LiMliHt&.art Ltlekac 
u._.. idaresi tli:r.alaN 

9 uncu i§letme namına bir aene zarfında Sirkeciye gelecek k6mUrlerlD 
vapurlardan vagonıara alınması ve bu kömürlerden tahminen 24 bin ton kb. 
mUrUn Sırkecl deposuna tahliye ve istifi ve yine tahminen bu mfüc!nrda 
k6mUrün nynl depodan vcgon ve makinelere tahmfll işi kapalı zarf 1 le 
eksiltmeye çıkanlmt§br. Beher ton kömllrUn tahliyesine 32 ve tahn . .. 50 
kuru, bedel tahmin edilmiştir. 

Ekslltme ise 15.3.912 pazartesi gUnü saat 11 de Sirkecide 9. işletme 
A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 1476 lira muvakkat 
teminat ve kanunt vesaiki 1htlva edecek tekılflcri!ll nyni glln saat 10 a ka. 
dar komisyona vermeleri 10.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (2701-) 

Nafıa Vekaietinden: 
lst:ınbul 4. eli İ<'m l'lfemurluğun(lan: 

Mukaddema ŞehZ3deha~rrda Mo!. 
la Kestel camı meenıtesl mUezzı 

Ekatltmeye koaolaa if: nı iken Mlen lkame•gd.hı meçhu 

1 - Bursa Su İfleri Birinci Şube MüdUrlUğU mınta.kau dahilindeki Ko· Dimltri veledi Pnpnyanlnllı 6. Şubat. 

1 

Salih otı"lu Mehmet Kadr,'ye 

caçay tlzerinde blr regWatör ile Kocaçay sağ sıı.hll !'Ulama kanalları ba:rı :'34 ve 9. Nls .. n. 834 tarihli iki kıt'a 
yat ve inşaatı ve MUrUvvetıer deresi Islah l : l"ri lüch-:mmen i:e;ılf bcde'I mUdayene senedi mucibince Şeb:.: 
vahidi flat ~ üzerinden "414.100,, llra "36. kuru,tur. ı• ıqı Bnlab:maga mahallesl Accmogıu 

2 - Ekalltme 13.3.942 tarihine rastlayan curr.a ı::-Unll saat 15 de An. ,okağmdn 25, 25 mükerrer \'e al! 
karada Su İ§leri Reiııll#f bin&Bl içinde toplanan Su Eks'ltmc Komisyonu oda. No. ıu {;'ayrı ınenkulD.tın vefacn fcra 
smda kapalı urt wnııııe yapılacaktır. tıeclell.ııd"'n zimmetinizde aLlcağı o'" 

• +_.._k.llle 550 liranın maa faiz m:ı.sari!i tahsl • 
o - ı.ı:ıı.c r ek.8iltme oartnamesl, mukav~ıe p~ojesl na,·ır.drrlık ı ... 

ıerl Geıı 1 tn si U t ' • "' tal~b'l lC ve rehnln paraya çevnh:ı 
e ııar ame , mum eu işleri fenni şa"tnıı.mcslle hususi ve fenni · 

şartnameleri ve projeleri "23., lira "70,. kurJ§ mukablUnde su l§leri Reis. yoUio yapılım takip talebi Ozcr'ı.nc tcb. 
ilginden alabWrler. ı llğ mukwi ödem-c emrinin lkametgA 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lstekUJcrin "!:::?714 ' lira "01 kuruş- . hmızın meçbullyett hasebiyle mere.ce 
ıuk ' " 1 bir ay mUdcletle iltl.nen tebliğine knrar muvakkat teminat vermeal ve ekslltmenın ynpıı;ıcağı gtinden en az Uç 
gUn evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dl!ekc:e ile Nafia Vekfı vcrllmlştlr. 1Uin tarihinden itibaren 
1 tin U t k bu . . bir ııy içinde sözU geçen borcu hitamı 
e e m raca.a edere işe mahıus olmak Uzcre \'e::ıka ıılmııları v-ı b~ 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 1 vaded~n itibaren faiz ve mıı.srarıarı 

ile birlikte ödemeniz takip talebine 
Bu mUddet içinde vesika taleblnde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak karşı bir ltlrıızmız varsa yı.no bu mi.lı.! 

edemezler. 1 det !çwc!e daireye bildirmeniz aks! 
5 - latekWerin tek1lt mektuplarını ikinci madJede yazılı saatten bir takdird.? rehinin satılacağı rc:ı n n >0 

sa.at evveline kadar Su İ§leri Reiallğine makbuz mukabilinde vermelerj Ul. .aya çcvrlımesl yollle takip talep!e. 
zımdrr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1046) l2215) rinde tebliği muktazi 41/4506 No. it. 

Ö1"mc emrinin tebliğ malmmma kaim 
olmak üzere ilA.n olunur. (30020) 

Eyüp Tapu Sicil 1\Iuhafrzhğmdnn: 

TURKiYE iŞ BANKASI 
İstanbul Levazım Amirliğinden verilen askeri 1 

kıtaatı ilanları 

~-----
2150 adet paluka takmu alınacaktır. Kapalı zarna ekalltmesl 12.S 942 

Perşembe gtlnU eaat 11 de Marq'da askert satınalma koml.syonunda yapı· 
lacalı:tır. Tahmin bedeli 21,l>OO Ura ilk teminatı 1612 lira 50 kunı5tur. Ev
saf ve ı:artnamesi İsl Lv. Amirliği satınalma kom!syonunda da görtlltir. 
Taliplerin kanuni veslkalarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 

EyUp kaw.sma tabi Rami nahlycsır 
de Cuma mahalleslnde Talimhane cad. 
desinde yeni ı numaralı arsaya 325 
::enesinden beri biıa. senet tasarruf et. 
lığinden ol tıa1'da kanun hükmUne na· 
z:ırnn nnmın:ı. Sf:net.sizden tesçlll Fe. 
lıim Bir kard"fler ımz-0slle verilen dl • 
lel<çede talep olunmuştur. 

Kij~ük Tasarruf 
Hesaplan 

ıtu 1~KAMIYI: PIAM , 
KEŞb>ELEK: ı Şubat, 4 

~a)'tl'. ! ApııtM, ı tkın 

clteşrtn tarllılerlnck 

npılu 

SAH1Bl . ASfM US 
Omumf DefŞriyatı idan eden 

lMJ ~ 

ı adet 2000 Llralılı: • 2000.- Lira 

• .. 1000 • - aooo.- • 
1 • 1GO .. - 1600,,-
a • IJOO • - uıoo- • 

10 • Z6Cı .. - IGOO- • 
w • 100 .. - 4{)00,- • 
00 • 30 • - ımoo.- • 

200 • :m • - 6000,- .. 
200 • 10 • - 2000.- . 

Basıldıi!ı ver VA RTT ~1atbaruı• 
Refik Ah.met ~ıfi ' 

evvel komisyona vermeleri. (2212-2515) 

Nafıa Vekaletinden: 
Gerek vergl ve gerek tapuda eski 

kaydı araştırılrp bulunamayan mez • 
kOr nrsarun keyfiyeti tasarrufu hak. 
kmda işbu illln tıırihinden 21.3.942 cu. 

20.3.942 cuma gUnU .saat 15 de Ankarada Nafia vekA.letı blnuı içinde mart.esi gUnU ö~leclen sonra mahallin 
de ke.f! ve tahkfüat icra kılmacnk. 

maızeme mUdUrlUğü odasmd& toplanan malz:?me eksiltme komiByonunda 
''3200,, lira bedel tahmin edilen "5000., adet Buldokun açık eksiltme usuuıe tır. Hu yerle al!kalı olanlar var ise 
ekfilltmesı yapılacaktır. tahklkıı.t gllnflnden evvel 226 dosya 

numaraaile ve tahkikat gUnUnde ma. 
Eksiltme ıartnameai ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme mlldllr!U· I b:ılllnde izam kılınacak tapu JJ11)mu. 

ğtinden alınabilir. Muvakkat teminatı "240,, liradır. 1st~klllerin muvakkat runa bu babdaki vesaiki tasarnıfiyc 
• 1 -

tcnılnat v~ eıırtne.mesln<kkl vcıalkıe birlikte ayni gUn eaat 15'e kadar mez. ı lerilc mUracaatları iUzumu ıııın olu. 
kCır komi.syonda hazır bulunmal&n llznndrr. '160~3028) 1 nur. (89021) 


