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Rus 'stekleri karşı
sında ingilizlerin 
sabrı tükendi 

Yazan: Asım Us 

Müttefikler 
Avusturalya ve 

Hindistan üslerinden 

Japonyaya hücum 
edecekler 
Kuvvetli t ir 

Amerikar. n .osu 

Pasifikte 
ilerli9or 

\ 'a11ington, 8 (A.A) - Ofi: 

Cavıı'nın hemen tnmcmcn işgali mu
hnrcbcnln üçUncU nyınm bitmesine tc. 
sadUf ediyor. Amerika devlet merke _ 
zindekl mllşahldler, Jo.ponynnm Hin _ 

distnn veyo. A vusturalyo. istika.metin. 
ete ileri hnrcketıcrine devam edip et -
mlyecck!erlnl, ynbut müttefiklerin ta. 
1.Jlyclerlni tadil ile taarruz tcşebblimL 
nü ellerine nlıp nlmayncaklıırmı sor _ 

1 

maktndırlar. 
. Amerika filosu refakatinde bulunan 

bır İngiliz gazetecisinin ifşaatı bu son 
faraziyeyi teyld eder görünmektedir. 

(Devamı Sa. ! Sü. 5 de) 

Jaııon askerler! bir talim etıımsınıla 

Pasifik harbi 

Japonlar 
Yeni Ginenin şimalinde 

Salam anada 
karaya çıktılar 

-0-

Bir habere göre 

Cavada 
uhasamat durdu 

rRASIN: 3 lı 
l~upon: 41 ve 

ESTE riK 
Flyntl:ırı 100 kuruş ulan bu iki luymetll eeer, 

1 
7 kupon gı•tirccck olrn~ ııcunıuuı ~ nlnız ôO lrnru 1\ 

\erilooektlr. Bu kuponları ~ldamayı unııtnıaymı:r.. 

~~~~~~~~~~~-_J 

EKMEK HAKKINOA YENf 
BiR KA RAR VERiLECEK 

Bütün vatandaşlara ayni mikdar 
ekmek verilmesi düşünülüyor 

Vatandaşlara günde verilmekte olan 1 mıyarak bütün vatanda.şiara 500 grarı 
300 gram ekmeğin Nnisan ba§ındıın üzerinden verilme!i lhtimaılerindcn 
itibaren eskisi gibi 3i5 grnma çıkarı. bahsedilmektedir. 

1 
larak verileceği söylenmektedir. Kat'! §ekil on beş gün eorın. belli 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, olacaktır. 

ekmek mlkdarının, ağır işçi de n;ı.Tıl. ı 

Şark cephesinde 
Alman tebliği 

Sovyet taarruzları 
püskürtüldü 

-o--

Leningratta 
Bol1evik topları ıuıturuldu 

Novoroslsk Umanı 
bombalandı 

Sovyet tebliği 

6 bin Alman 
öldürüldü 

Bertin, 8 (A,A. ) - Alınan orduları 

ba~komutanlığının tebliği: 

(Devamı Sa f Sii . 3 de) 

1 

Yarın 
Gazetemiz 
6 sayfa 

Birmanyada 
Şiddetli çarpı§ma 

devam ediyor 

_Japonlar 
250 tayyare 
kaybettiler 

Bayagı şehri Japonlar 
tarafından itgal edildi 

Londra, 8 (A.A.) - B.B.C: 
Birmanyada Rangonun 80 kilometre 

şlmnlindeki Pegu önünde bnşlryan 

(Devamı Sa. f Sü. 1 de) 

F ransadaki fabrika. 
Yine bombardıman 

erildi 
l.onılra, 8 (A.A.) - Resmen 

bildisilcliğ.ne göre, az aayıda İn· 
ı;iliz bomba tayyaresi, bugün öğ
l~en sonra, Pa:ris dolaylanne .. 
Po;ssy'de dUşmnn için çalıştığı b;
linen bir fabrikaya hilcum etmiş 
tir. Kuv\'etli bir avcı filosu hinın
yesinde uçak başka bomba tayya
releri. şirnn.l Fransası Uzerhıdc: 
faaliyette bulunmuşlardır. 

Sıhhiye vekili denizlide 
Denizli, 8 (Hususi) - Srhlıiyı> 

Vekili doktor Hulfısi Alatnş bugliı 
şehrimizde teUdıklerde bulunmı• 

lardrr. 
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Bir Japon binbaşısının 

Birmanya ve 
Hindistan 

Hakkında mühim bir 
konferansı 

1okyo, 8 (A.A.) - .lnpon wnu
'l'li ık:ı.rnrglilıı bas:m servrainden 
ıuıbaşl Tııka.şi Hira.guıJf diln, "Bir 
uıya cemiy~,, nin bir toplan
sın.da "Bilyük doğu Asyadaki as
erf vaziyet,. lıakkında bir konfc

ı ::ms vermiş, ve demi§tir ki: 
Bu harp Japonlar için uygun 

> mryan bir 7.ama.ndıı. başlamıştır. 
J '.l.pon ordul :ırntm lmhrornanhğı ve 
tratcjısi, bu başlangıc; vaziyetini 

ta."l a.: :ığı değiştirmeğe mU\•uf-
1 k olmuş+ur. Filıpin ''e Malezya 
n'CSC"lcl rı şimd.:den halledilmiı:; -

r. Batavyaıım su.kutu ile. Cnva 
seferi lehimize olarak taayyün et
miştir. Japon milletinin nazarları, 
.mdi Birmanyn cephesine çevril -
:n:. lir. Birıruıny:ı ceplusi çok e
hemm yetlidir. Blrmnnynnm işga. 
ıı ile Çunking Çinin petrol ve> cln-

b3.şkn mühim ma.ddelerle i~c 
t:d.lmesi sona erecektir. Bu oy~i 
<ı.maııdo. Çanluıyşekin büllin ha-

• allcraıin de ısonu olacaktrr. Bu
tik doı:'U Asynnm 1ktısadi hnya.t 
.ruıasına. <iahil olan Bir.manya, o 

zanun, fazla mruideleıüıi Japonya-
olduğu gibi Almruıyayn da ve

'"ecektir. İktıs:ıdi madde yetişti
:-ccekleri olmak ilibarHe, Hmdis
'Ulla Birmnnya iktısaden birbirle-

r "· tn.m.a.m.lıyorla.r. Ilindistanm 
iRtiklali ve d:ş potitiknsı balrnnın
dan Birmanyarun Kilit vaziyetinin 
f> lıenuniye•.i unu tuJmam:ılrdır. 

Hongkongun ve Singapunın ka. -
• ilimdanbeı'i, İngiltere Binnanyn 
ıle Hindist:ıru !keneli tnmfma ~.ck
ır. k i<:ln en lbüyük ''nitlerde bu
lunuyor. Şimdiye kadar, bu iki 

cmlel{etten gördiiklcri ncı tecrü-
1 er bund:ı.n sonra d-ı bu iki mem 

ekctin lngilizlerln esiri olarak 
ıc 1lerıne devam etmeğe nmade ol
mndrklarnıı gösteril-. Birmanya bi
, yor ki, kendisi Japonyanm yardı. 

le, büyük doğu Alıyunm muh
·ır bir memlclc<?ti ola.bildi. 

Nahas paşanın 
demeci 

Kahir<', 8 ( ~.A) - Nahııs pa;a :rnd. 
o ıle yo.pıl n bir demcçde demiştir .. " . 
''Es:ı.s ı, hUr ve mU!tehlr olarak ya. 
mnktır. BugUnkU Jıarb bir dünya 

levrlml olduğuna. göre Mısırm amaç· 
ınna. vıırmaaı için iyi yolda hür ola_ 

k lınzalrunııı bulunduğwnuz muahe. 
deye cerck milll i .. tıklAiimlz.l koruya· 
l" k gereks' ortıuıında Yll§a.dığımız o. 
Jaylnrı göz önUndc tutarıı.lt tamnmlyle 
gUvcnlı:ı Yll§anlaktlr. 

Almanyanın kaybı 
1,5 milyon 

Zürifı. 8 (A.A) Lıı. Sulase gnzctcsL 
nın Bcrlln ımuhJ:ı.blrine göre, Alınan 

3.Skeı'i mnhflllerl, Almnnyanm Rusya· 
da oıu ve yaralı bir buçuk milyon ki.. 
t kaybetmiş olduğunu §imdi lUrnf çt 

mektedır. Yaraltlann bir kısmı, muha.. 
bıro gore, yeniden orduya kntışabilc
ccklerdir. 

-------01------
Bo r çkan ın kurtuluş 

gunu 
.Bo11.1'a, 8 (A.A.) - Borçknnın 

yirmiblrlncl yıldönUmU .kurtuluş 
bayramı diln ooskun tezahüratla 
kutlanmışttr. 

Cilmhuriyet meydanında geçi.-; 
resmi yaprlır.rş, gece bekdiye tn

m clan bir ziyafet venlmiştir. 

Bf rmanyada 
(Boş taTafı ı ancı sat1fada) 

VAKiT 

Siyam kabinesi 
istifa etti 

Tokyo, 8 (A.A.) - Dömei ajaruıı 

Bangkoktan bildiriliyor: 
Siyam kabinesi dUn öğleden sonra 

ıstlfa etmiştir. Başvekil Songgram ye. 
ni kabineyi kurmakla meşguldür. Ye· 
n1 kabinenin kuruımaslyle muharebeye 
daha şiddetle devam edileceği sanılr. 

yor. 

Pasifik harbi 
( B.ı::;, n., ut ı ı 111 , ) ı ı • la 

Loııdnı, 8 (A.A) - Geçen cumarte. 
.si gUnU öğleden itibaren İDgiltere ile 
ı;arkt Holnnda Hindlstanı arasında hiç 
bir telgraf muhabcr si olmamıştır. 

Holanda kumaııdnııı mulın~nmtuı 
ite ıımesını ı tooı 

ıtonın, 8 (A.A) - Stefani ajansına 
gorc, henUz teeyyUd etmiyen bir Ja.. 
pon haberi, Hoıa.nd;ı baokumandnnlı _ 
ğmın bUfün Holonda Hlndlstanı cep· 
hesi üzerinde muhascmatn son veril _ 
mcslni lstemlıJ olduğunu bildlrmel(te _ 
dir. HnttA Holandn genci kurmayın _ 
dan bir subayın, şimdiden Japon ko· 
mutıı.nlığı ile temasa geçmiş olduğu 

söylenml'ktcdlr. 
Fflll'mook müsalcJı:uıı tckz.lp ediliyor 

Loııdra, 8 (<~.A) - Felemenk hükQ 
metinin isUhbarnt bürosu Felemenk 
kuvveUerlnin Japonyndnn mütareke 
~rtlormı blldirmcslnl Lstediklerlnc da. 
lr verilen haberi katlyctıe tekzip et. 
miştır. 

~umntrnnın ccuup l.ısnıı tamamen 
jşgnl t•ılildi 

Tolcyo, 8 (A.A.) - 1mpımı.tor. 
h•k umumi knr:ırgfı.hmm tebliği: 

Jnpon kuvvetleıi, Mocratebo 
çevre.ııiııdcki dü~nn kuvveUcrini 
bozduktan sonra 4. mart. saat 17, 
dP, Hrtri, nehrinin cenup kıyıar 
üzarindc Djambi stratejik ııehrni 

i:Jgal etmişlerdir. Bu suretle Su. 
nıa.tra adnsmm bUtUn cenup kısım 
kuvvetlerinin eline gi:rmJıı bulun. 
maktadır. 

Djambi, Palemb:uıg,ııı 200 kilo. 
metre l1imnl bo.tısmdndır. 

Djambi çevresinin bütün petrol 
sahnları dalın simdiden Japon 
kontrfüil altındadır. 

'.l'okyo, 8 (A.A.) - Domei a. 
ja.nsı Şnnghaydan bildiriyor: 

DUn gece beynelmilel imtiyaz 
mıntakasındn. Geikon dans salo. 
unnn atılan lir bombanın patlama. 
sile, onblrl Çinli ikisi Japon olmak 
üzere 13 kişi tchliıkell surette yn. 
ralanmxşlır. Bonlxı.nın Çung l{in~. 
1i bir tedhişçi tarafmdan atıldığı 
snnrlıyor, Polis çok <likkntli bir 
iooeleme yapmnğa h:ı.şlaınıştır. 

-o'-----
«:epbelerde durum 

Şar cephesinde 
(Baş tarafı l incı savfadaJ 

Do:ıetz çevresinde ve Hnrkof do~. 
sundaki cephede dllşınnnm bUyUk mJk· 
tarda mühim kuvvetlerle yaptığı taar. 
ruzlar pUskUrtUlmU§tUr. 
Doğu cephesinin merkez \'e şimnl 

kesimlerinde mUd:ıfaa muha.rcbelerl 
yapıtmaktadır. Ordu ve sllCl.h altında· 
kl hücum kıto.lannın yaptığı taarruz. 
Jarda düşman birçok istinat noktala· 
rındnn çıl<nnlmı§ ve şiddeUI mukave. 
mete rnğmen arazi kazanılDll§t.ır. Bu 
mUnasebetıe, dUşnııın, içlerinde bir 
tUmen komutanı olmak üzere birçok 
esir vermiş ve 300 den Cazla öJU bı· 
rakmı§tır. 

Hava savaşlarında, Alman av tay. 
yareler! 21 Sovyct tayyarest dU§Uı

mUşlerd!r. DUşınan tayyare nlanların. 
dan birine yapılan taarruz esnasında 

yerde 9 tayyare tahrip edilmiştir. 
Lcnlugrnd topçu <1Uellosu 

H<'rlln, 8 (A.A) - Bnıkumnnd;ınlı. 

ğm tebliğinde lmyd dildiği slbi 7 mart 
ta gerek Almanlar gerekac Bolşevik. 
!er Lcningrnd cephesındo bUyUk bir 
topçu faaliyeti go:ıtermlıılcrdlr. 

Alman topınrı tckl!lf côılmlş nteşle_ 
rinl kıtn topluluklarına ve dll§ınanın 

tnh-viye aldığı yollara muvıı!!akiyetıc 
tC\'cih ederek muvasalayı felce uğrnt· 
mı§lardır. Alman ordusunun ağır top. 
ları Leningr:ıd saluuımdnki bol§cvik 
batal'yalnrına hAklm olmuş ve cepha. 
ne depolarma b r kaç lam isabet l•ay. 
.ıctmlştir Susturulnn Bot evik toplan 
civarında 18 lnfdlık ve bir rok alev 
sütunları mll§o.hed1. <'dilmiştir. 

UerUn, 8 (A.A) - Dıılı. bildiriyor: 
Da\•enery radyosunun yaydığı son 

haberlere söre, Oreı F.ehrlne şimdi cep 
heden bir hUcuın yapılması bcklencbi· 
lir. Halb1:1kl ııııadlyc l<adnr Sovyctler 
ve lngilizl.er, Orcl'ln tarnaınlyıe bir 
Sovyet çemberi içine girml!J olduı'.;'Unu 
iddia ediyorlardı. Dlzzat h:ısım tara... 
fın verdiği bu haber, bunlan evvelki 
lıabcrlcrtn doğru olmadığını söstennek 
tedlr. Dilşmnn, bolJ}evllderin Oreldeki 
Alman komutanından teslim olmasını 
ıstedlklcrinl de iddia eylemişti. Fakat 
bugtln, bu meseleye artık temas et. 
nıemcktcdlr. Halbuki hnkikalta Al • 
man kıtaları, Or l'L'l doı'.;rusunda ileri 
mevzilerde bir Sovyet tümeni komuta 
mm ve bir çok Sovyct ukcrinl esir 
almıştır. 

No\·ro lsk limanı bonıb:ılandı 
nerlln, 8 (A.A) - .Alman orduları 

ba§kumnnd:ı.nlığının bildirdiğine söre, 
Alman savaş tayyareleri, bu gece, 
t;Uyilk çnula bombalnrl::ı. NovrOBl3k 
Umanma. hUcuml::ı.r yapmqıardır. Lt -
mnn tesllilcrlnd \'C hangarlarda, bU. 
yUk tahıibat olmuştur. Kerç limanı to 
sis!erine yapılan hUcumıard:ı da bU· 
yük yangınlar çıkbğı görlllmll§tUr. 

Sovyet tebliği 
Mo kovn, 8 (A.J\,) - Sovy t haber_ 

(/la· tnrufı I mı 'l'lt/fa.daJ lcr ajansının bugfuı blldird~c göıe, 
kı.:wellcri ıqgn. lcri ~imdiye kadar 
tayyarenin de ynrdmıı ile tn.'lk til- Ruslar son günlerde Lcningrud cephe· 
IT'enlerilc yapmakta idil<'r. sinde yaptıklıu ı !aa.llyet esnasında, 

Mihailoviç 
Almanlara 'kar§ı ilkba

har taarruzuna 
hazırlanıyormuş 

Loııdrn, 8 (A.A.) - Röy~r: 

Mihver devleUerı. general Mlhn.llo • 
'l'iÇln kumanda.smdakl Yugoslav vatan 
p rverıcrlnden mUrekkep ordunun ilk· 
bnh:ırdıı. yeni bir taarruza geçmesi lh. 
Umallnd'Cn endl.§c etmektedir. 

Londradakl Yugoslav hilkQmeUne 
gelen haberlere g6re, 400 bln kl§Wk 
mihver kuvvetinin yüzde sekııenlnln 

bulunduğu SırbIBtanda, g&ıterllcn mu. 
kavemct çok kuvvetlidir. Karadnğd:ı 

İtalyanlar be§ tllm~erinl burala.rd:ı 

mıhlamak mecburiyetinde kal1DI§lar • 
dır. 

Geçen hafta Sırbısta.ndakl işgal kuv 
\"etleri kumandanı, i§gal kuvvetlerine 
kıır§ı yapılacak her mulıa.lcfet hareke· 
Unln ölUmle cezalandınlacağını anla • 
tan bir ihtar neıırctm~tır. Gene geçen 
hatta Belgrndda beş kl§i idam edil • 
mlştir. 1talynn kaynağındl\II çıkan b8.§ 
ko. bir h:ıbere göre İtalyan ruıkeı1 

mahl<cmesl, eski Sırbuıtan toprakların 
da asilere yardım ettikleri için yedi 
komUnlsti mııhkQm etmiııtır. Bunlar· 
oan ikisi ölUme ve diğer beşi de beş 
~neden mllebbct kUreğe kadar değ!. 
şen hapis cezalarına mahltQm edil • 
mi§lerdlr. 

İggal devleUerlnln cndl.§elerlni gös· 
teren diğer bir allunet de Sloven ve 
Sırp halkının toplu halde tehcir edD. 
melerldir. Şimdiye kndar 400 binden 
fazla insan sUrülmÜş ve yeni tehcir 
hııreketlerı dU§ilnUlmekte bulunmuıı. 

tur. -

Bir denizaltı 
Panama kanalı yakın-

larında görüldü 
Ne,·york, 8 (A.A.) - Bir Amc· 

ıi.kan luı.ıı> gemisi Panama kanalı 
r.ın iki, üç mil açığında Krlstolxıl 
ac bir dcııizaltı gördüğünü s:ınmış 
trr, Knnalda.ki seyriscfer durdu 
rulmus ve denizaltı gemisine karşı 
blrçok dalıcı torpiller atılmrştır. 

Tehlike kalmadığı kııtiyetlc anın· 
ı;Ildıldan sonra kanalda münakıılnt 
başlanuştir. Deniznl tının Kri.stobal 
sulnrmcla hakikaten mevcud oldu· 
ğu hakkında bir emare elde edil. 
memeşitir. 

Dunlupıaar geldi 
(Baş tarafı 1 incı saufada} 

dr. BUtUn ves:ılti nakliye de pammızı 
kabul cbnediler. f 

Yuno.nlstandn.ki va.zlyctc gelince, 
Bunu anlatmak pek suç §ey ..• Orada 
kaldığımız müddet zarfında her blrL 
mlz, gUndc yedi seldz kişinin ölUmUne 
şahit olduk. Sokakta, yürllrkcn, kaı
,.nnızdan gelen adamm birdenbire 
dUştUğllnU ve ornda ölUverdlğlnl deh. 
şctlc görüyorduk. Yunanlstandaki 
mezarlıklarda ıırbk yer }(almamıştır. 
ÔIU!cı· için boş arsalarda 60 • 70 met. 

Lihyadzı. çarpı :mal.v devam edı- 6000 Alman subay ve eri oldUrmllş. 
yor. Alman t.n.yyn.releri batı Mı- lerdlr. Dllşman mukavemet m rkuJ 
sır <lemiryolunu bombnrclınıan C· kırılmış \'e kız.lordu, 8 hlıcum arnbn.· 
c.i('rek bir çok yerinden ke«mfoler- s:r, 7 top, 2 zırhlı otomobil tnhrıp el. 
dir. ~...,, miş bir havan bataryası susturmuı;ı ro murabbaı yer kazılmakta, ölUler 

itr · il i 1 buralara sıra sıra ve kat knt gömUI. PASIFJK HARBİ·. tur. Bırçok m n.lyöz mevz er ye 
k k d mektedlr. Sinemalar, tiyatrolar, bar· Pasifik harbi '-'- do··nıım no'•ta- zırhlı sığınakları \'C bUyU mi tar 3 

vu· "' ~. lnr \'c meyhaneler açıktır. Fakat lı;:kl· 
emdndır. Dün,. :ı efkarı umurnı·,.·esı·, harp malı:emctinl iı;e yaramaz hale 

" .; 1 den başka bir şey bulmnl< kabil de~ıı· Jnponlo.nn Cm:adan SOl".m Hındl" getirmiştir. Sayısız ganimet a ınmı~. 
.,. f s h dlr. Biz.im götllrdUğUmUz gıda madde tana mr. Avustrn.l,,.a=> mı hu"cum tır. Son tki gUn zar ındn ovyet a· 

, .; .,~ 8 h lcri, tesis edilmiş olan nıı yerlerinde edeccr:-ini sormn..lrta ı"dı·. Gelen ha- va kuvvetleri Uç batarya. topu, fi n. 
"' k pi:Jlrllmekte ve buralardan tevzi edil· 

berlere göre müttefikler inisya:Li- van topu, birçok tayyare karşı oymn rn<>ktedlr. 
fi ellerin" alma""' k:ımr ve>nnı"cı topu V<' tayyare mcydıınında bir t.ııy· 

.; ~ i 1 u Bu tcvzı işinde, fakir zengin herkes lm'unu""rlar. H1Z.IrJnıınn ...; .. ı1• bı·r yare ile bir hangar tahr p <.'tm ş r. 
.; " ,,,_ bir tutulmakta, h:ıllt lntiz mla hisse. pliı.nla, Avustralva ve Hindı'st..an İsmi bilcllrllmlyen bir çephcdc Gü 

lllnd stan 
Berlltt, 8 (A.A) - D. N. B.: 
.DeuUıche Dlplomatlsche und Poll. 

Wche Korrespondenz gazetesi .İllglltc· 
renin 1İindistaruı. karoı taıdp ett.lğt sı. 
YMet hakkında ııöylo yazıyor: 

Londra hUkQmeti mUteaddlt vaidlc. 
rlnc rağmen Hindistan hıı.kkmdakl de. 
meçini hcnUz yapnıamı!)tır. 

Hindistan nazırı Amery'ııin Oksford 
d& söylediği nutuk bu baknndan bil • 
hassa dikkate değer. Nazır bu nutkun 
c'la bir Hint siyasi ve mllll davasının 
mevcudiyetini kati surette lnkil.r et • 
miştır. Amery'nln bu itira!ıruı. esns o. 
lan di.l.şUnce bUtlln İngiliz milletine 
hAkimdir. tngilterede hiç kimse, Hin. 
dlstan hakkındaki mUtnleasını değiş -
Urmek niyetinde değildir. Hntuı. Hin. 
distnna tavlz.ler verllmeslni tasvJp e· 
denler iyi glıJemt?ğe muvaffak olın:ı. -
dıldarı bir rlyakArlıkla, bir muhtnr 
Hindistan hUkQmetlnin teşkilini imkt\n 
f!IZ bir alt\lm bilecek HlnUilerıe mfüı. 
lılıruınlar anısındaki anlaşmazlıktan 

bahsediyorlar. 
Hint milleti, bugün 1ııglltere hak • 

kındıı. ne dUşUnmcsi Jtı.zım geldiğini 

biliyor. Mazlnln acı tecrUbelcrl saye. 
sbıde de, anr.ak nazik zamanlarda ba· 
his mevzuu edilen lnglllz vnldJeri hak 
tunda. neler dU~Unece{;'ini de biliyor. 
Hint milleti mihver devleUerinln, dahıı. 
mesut bir nizam ve Hint hürriyeti uğ'. 
runda glrişcceğl sa vn§ta kendlslne 
mUzaheret "tmeğe hnzır oldultlnnnı da 
biliyor. 
tııglıtcrc henüz bir lmrnr \ermedi 

stokholm, tl (A.A) - Sveusko. 
Dagblııdet gazetesine gclen hususi bir 
habere göre 1nglltere hUkQmetl Hin. 
dlstnn hakkındaki beyannamenin ncş. 
rtnl gayri muayyen bir zamana lmdıır 
tehir elmiştlr, 

lsveı:li gazetecinin mUt.aleaamn göre 
bu a.ni deği§iklik, eg·cr dot'l'U ise, İn. 
glttcre hUkQmetiylc Hindlstnııı idare 
eden politikacılar arasındaki lhtilMm 
bir ruıla.,.cmın husulüne lml(An vermeye· 
cek kııdar ge~leml§ olduğunu göster. 
mektedir. 

Muhabir dıyor ki: 
Siyası ve stratejik \•a.zlyet o kadar 

gergindir ki Hindistan mescle:slnln hal 
!inde vuku:ı. gelecek her gecikme fcct 
bir ehemmiyet ltcsbcdeblllr. Hindi:ıta. 
nın ileri sUrdUğU taleplerin mümkün 
olduğu kadar sUraUo is'af cdilmeslni 
isteyen İngiliz fikir cereyanının ya • 
nmda tnglıtercdl', hnll hazırda vcrlleJ 
cek böyle bir imtiyazın korkulan umu 
mi çökUntuye yol açncnğ-ı nokta! na. 
zarını mUdafao. eden mUhlm bir gu • 
rup bulunmalttndır. 

llanliol<, 8 (A.A.) - D.N.B. Hlnd 
ticaret oda.tarı meclisi reisi Str Junl 
lal Mehta, cumartesi akşamı Delhlde 
aöyledlği nutukta, Hindistanın halen 
içinde bulunduğu durum hasebiyle, 
dcrhn.l tamıı.men milli bir Hind hUkQ. 
meUnln kurulmasını istemlşUr. 

-------0--------
Am e rika da radyo ve 

gramafon yapılmıyacak 
Stokbolm, 8 (,\.,\.) - D.N.B: 
ünıted Press in blldlrdijtinc göre, 

Birleşik Amerika harp lstlhsalAtı ko. 
misyonu, 22 nisandan sonra hususi 
mOJiterller için gramofon ve nıdyo el· 
hnzl.ıın lmalıttmı durdurmalarını bU. 
diren bir emirname tebllğ etmiştir . 

---~---oı--------

B ~ r lng;ıaz gazet:esf. 
İl n ~fi~aa ı 

9 • 3 . H~1~ 

Ma~iyeae 
Terli, tayin ve nakiller 

Aııknrn, 7 (\'o.kıt muho.birlndcn)
Levnzım cmıınde; temyiz komısy nu 
ınportorU Sa.mi iO, tahsilll.t mlldUrlU. 
fU emrinde tahsiı J,ontrol memuru 
Rasıb 40. nsli mnaıı:ı. 13.:ıltkcslr muh • 
lt"rnat m~muru Te,·flk 140 lira Ucrctc 
terfi elmişlerdlr. 

NAl\İLLClt 

Munzam borçlar umum mUdUr.Uğll 
!kinci mUmeylz.I Zıyn Yllcel 35 Ilı 

nslt mnll.§lı blrıncı mümcyız iğ , yınc 
munzam borçlar mUdilrlüğü memuru 
Ahmet 30 lira maaşlı ikinci mUmcyiz 
llğ'e terfi etmişlerdir. 

ı·ENIDE • lliEi'llUt:tn;ru 
AJ,L.'i'ANLıU: 

Hukuk mezunu Vehbı tevzi nra:r.i 
ırıcmurluğuruı. 100 lırn ücrctJc, vııridnt 
umum müdllrlllğU emrinde muhamz, 
memurluğuna Şaban 100 Ura Uereuo 
!çel kambiyo memurluğuno. 100 Ura 
UcreUe Gnllp, 

NAlU.LLEıt 

Varidat umum ınuuUrU şube mUdil:
:ug-Une İstanbul vaıld:ı.t mlıdılı11 lh. :ı.n 
lc.vıızım rnUdUrlUğil kız ltomisyon rn. 
portörlUğUne talu!ilAt mUdllrlUğU mu 
:ıvlni &ıml, varidat umum mUdUr'IU ,u 
şube mUdllr!UğUnc merkez daırcl ri 
mWuı.crebc mUdilrltlğU muavini All, 1s. 
tanbul muhııkemat mUdilrlllğU mua 
"inllğlne lstanbul hazine avukatı E. 
dib, nakid işlen umum mUdUrlUğti 

kontrolörlUğtlnc stajiyer Cahlt, km 
ylz komisyonu nıportörlUğ'Une Ank • 
ra defterdarlığı mllli cmllk müdUru 
Sadri, varidat umum mUdUrlUğll l'm 
rinde lsparta varld;ı.t kontrol m<'mur. 
Juğ'una stajtycr Bülent, lsUıhlyc gUm· 
rUlt muh!lSlpllğinC' Cizdc gUmrUk J\IU. 
h:ı.slbi Mehmet, Kilis gümrllk ınııha • 
slpllğine İslAhlye gUmrUk muhusit. 
'lfü1, ClZre glimrllk muhaaipltı,"i.nc Mar 
din muhasebe mUdUrU Naci, naldd i. 
teri umum mUdUrlUğti merkez kambi
yo memurluğuna stajiyer Azız, 1 tan 
bul kambiyo memurluğuna staj yer 
ClhJ:ı.d tayin edilmlşlcn.lır 

NKAfü\ DF,l\llRTEPE 
KOOPEICATIFI 

Satın aldığı fsUhlük mnddelerın. 

ortaklıı.nruı ve bilcümle mllstchlıklcrn 
dnı1ttmak ve ortaklann isUhllı.ltlerlııi 

karşılayacak teşebbUs!erdc bulwımak 

ınaksac:llyle merkezi Ankarada olmak 
Uzere 31 sene mUddeUc ve en az 
17,000 TUrk Urıuıı sermaye Jle ~kllı. 
ne başltmaıı Demlrtcpc halk lsUhtı!.I< 

kooperatifi kurulmu.:Jtur. 

Brezilya Japcnyayı 
protesto etti 

Rlo do Janciro, 8 (A.A.) - l3rc%1l· 
ya hilkfuneti, Japonyada kalan Brezil· 
ya diplomat ve konsoloslarına Jııpon 
makamları tarafından saygısızca mu· 
amele edildiğini protesto etmiş ve 
misilleme olamk aynı muamelenin 
Brezllyadak! Japon memurlarına tat. 
bik edileceğini blldirml§Ur. 

lngiliz tayyarelerinin 
akınları 

Londnı, 8 (A.A.) - İngiltere hava 
nezaretinin tebliği: 

DUn gece bombardıman servisine 
mensup tayyarelerimiz Saint Na:zaiı
aelti düşman merkez UssllnU bomba. 
lamı§lardrr. Tayyarclerlmizden biri 
llssUn-0 dönmemiştir. 

" tU sin (ilişen ycmrği almnkadır. iislcriııdcn hücuma g"c~-'-lcrd'r. Alman sub:ıyı ve eri ölılUrtllmUş r. 
.;- ""'CA Gıdi'Jimiz Yunanlatarıda ndctA bir Filhaklk b tecl b' , ta Kuvvetli bir filo, Pa'\Üili dcnizı·n- !Uosl,o\n, S (A. A.) - Şovyet a u gaze • ır ı;o:ı: yya 

bsyram gUnU oldu. MeS<'li\, ya§amıık rn•- 1 birlik•- zza bl A _,, __ <ic Jlerlcm<?kt.edlr. Bu tesebbUs t;cce tebliği: 1 ~re ""' mua m r me,J.Ailn 
. . l Umldınl kesen pek "Ok insan, yeniden J<-"ll"D. · hal p .. olf'k uha e'-ha.rbin bugilnkü durumu üzerinde Yedi ma.rt günü kuvvetlerım z " .u .... ının en ...., ı m r "" 

hayata doğınu;ı gibi sevlndl. Ve gcllı- ı i •-tik Und l "km :casrl bir tesir yap:ıbU.lr?. Bunu in- F~ist Alman kuvvetlerine karsı çevre eı ..., ame c yo a çı ış 
ccemek ve bir neticeye vnrm~k bu- t.a::ırruz muharebeleri yapmışlar _ ken bize: bulunduğunu bllcllrmektedlr. 

(Boş tcraft l ınc:ı :ıavfada} 
Ras ı ekleri karşı. 
sında İng•bzleria 
sabrı 8read1 

• - Sizi yine bekliyoruz. Siz bizim M r·h • hfill ı " ı gUn için mtinıkiln dex.:ldir, ,.Unkü ·lır. Dil§mnnın P.ğır zayıat verdigi ama ı . resmı mn er n uu §ay -
s• .., kurtarıcımızsmız! dediler. d i kil tık b' k mUttcfikleıin harekete "'C"'rcliJ•. ı,ıiddetli muhurf'beler esnasındn, o.ya n r en · ç ır emare verme · 

., ,.. • Yunan mllletı her fırsatta 'l'tirkle. ki ik .... ri i d k d tld' lc.-ri kuvvetin miktarr, gizli p!Iuıın ~irliklerlmiz cephenin bazı kesim- ten çe nd "' n e ay eLmc ır. 
1 rın bu Jyillk.lertnden bnhSetmekte. Yu· D'"" ta atd vaot .. to 1 mahiyeti malüm değiltFr. Holnn- Ierinclc ilcrlcmi3ler ve b rçok mcs &f>er r ıın, ~g na gc en 

. rdi nıın millclnln, T!lrlc milletini CD iyi A t raı h .,._ ı · 6 A Calzla:r, Cavnda <'_ok jvj harn et _ kün mahalleıi ışgnl etm~le r. vus u ya a....,r cnne g re, vus -
" ,, ~ A dost olarak ebediyen tnnıyaca""mı iZ. ı Hl dlstan u 1 · d h .... , mişlcr, Jnponl:ı.ra siddctli lfüeum- Altı mart günU o5 lman tay. ö tura ya ve n s erın en ._,.a_ 

]ar yn.pmtşl:ırdu·. Fn.kat netic:ı ~'aresi tahrip edilmiştir. Biz yedi har eynektedlrler... mak üzere pek yakında mUttefiklcrin 
gene Japon zaferi olmu~tur. "KnJı. tayynre kaybettik. 7 Martta Mos- Japonya.ya karşı taarruza scçmelcrl 
ram.anlar yatnğr,. diye anılan A- kova clvarmda yedi Alman tayyn- Taş ova tütün sabşları iCin pJAnlar hazırlanmıştır. Esasen, 
vustralyn:n:n her hnrptc ve hatta Londm, 8 (.A.A) - Rllytcr ajansı. Erb:ın1 8 (A.A) _ Tafova tUtUn pl. Ja.pon cephesinin tevkalCl.de genl§leml§ 

(8a~ tarata 1 ırn..1 sa11facla) 
Acaba hald"illl.tcn Ruslar Alman 

orıJuları Jınrsısın<lıı daha fazla dıı
yanamıyacıı.kl<ınnı antdıklrı için 
ilkblınr ta.::ırnızu b:ı~laoıadan Bcr
lindc bir sulh aramak tescbbüsiine 
gtmıisJer<lir de bunu hisseden in· 
giltc>re hiikümcti memleketi kıı· 
r.ıoyunu aydınlatmak i!:in bir Jııı
zırlıJc ha~tetine mi girl5111iştir '? 

her cephede cidden muvaffalOyet- nın Moskova muhabiri yazıyor: Yult· yıuınsı kalabalık bir mllstahsll huzu. bulunma.sının uzak mevzilerin mlllzo.. 
k~ kn?.3?UUI Anz.ıklan, kendi yurt- nof'un zııptmdan ııonro. Sovyet kıtala. runıb törenle açılmış ve inhlsarlarla mc ve ekmek i§lerinl znrurt kıldığı ve 
ları için ne ynpacaklar? Hit l}Üp- rı yenilen 260 mcı ve 26S Uncu Alman tütUn mahsul şirketi ilk mUbayaayı bu durumun da müttefik mllleUcrln 

nuhnrebe şiddetle devam ediyor. Bu lıes;z Avustralya kuvvetlidir. Fa- tUmenleriyle ısı inci tümenin seri yapmışlardır. Fiyo.Unr ıs ile ıso ku· J§lerini çok kolaylaştırdığı V~lngton. 
nuharcbe Prgunun kimin elinde kala. kGt IJUDU de. knbul etmek 1.Azıındrr kalan kısmını batıya. doğru kovalıyor. ruş nrasmdadır. MUbnyaa devam et. da işaret edilmektedir. 
çağını glSsterecektlr. İngiliz tankları ki <'Öldc, lın.ttit Balkarıtnrda v~ Almanlar, Yuknof'dn yenilmeleri Uzc. mektedlr. General Bcnet'Ln beyanatı 

Şimcli'r" bu nokta aydınlık elc
i.ildir. Ancak İn<>ilt.ercde Rusya
yı memnun ctınel< itin dnha ileri 
gidilC'rck Bn.~\·ekil Çörı;llln verine 
Sir Stafford Cripps'in ~etfrllmesi
n! is1iycnJcrJn fo.:ıllyeUcrl llfosko
,.ı:. hUl•\ım<>tinin nerliocle sulh te
ljı•bblisiine !!lri~tiği hnkkmdaki rl
\ 'ayetterle clurmu~ olsa gerclitir. 
Nete-kim 1.'aymis ~ıızcteslnln b:ılıstı 
ntC\7ll olan yazıSJ da lun•ı llclil 
giisterilcbilir. :mm bilir, bcUti bu 
nr:u:lıı J.ondr:ıda Hes i minele bir 
nazı fefi bulundui;;"ll bite hatıra ge
lir. 

Llı;mana. ağır zayiat verdirmiştir. İn. Singapurdn ön ~:ıfln.rcla Qn.11Jı!}all rfne yamız Oka'yn akan Urga ırmağı Sldney, 8 (A.A) - nadyoda boya. 
ıllz hava kuvvetleri Japon münakale Avu..<mıılyn. nskerler.1, bugün Avus. tızerindck1 bu l<Uı:Uk §ehlr değil bu 1 nalla bulunan general · Bennet kitle 

hatlarını dalmn bombardıman etmiş. t.rolyn top"raJmlrmda. tens'..k edil _ .turetle bUtUn bir bölgenin rnilda!aa. Ne dememeli 'l ı halinde yapılacak bir Japon taarruzu_ 
tır. nıiş ve bllyük Ja.pon hUcumlarrnı mihverini teşkil eden ve çol• kıymetli • nun .Avusturalya içln tc,kll edeceği 

Londm, 8 (A.A.) - Dfrmanyadaki durdurne:ı.k kad:ır bir yekOnu bu_ bir surette tahkim cdilml§ buJunan . _____________ _. tehlikeden bahsederek demJştır ki: 

Hoyter muhabirinin bild rdiğinc göre, luyor mu?. Jııpon SözcUsU, Japon mevzileri de kaybetml~lcrdir . .Alman. Bir !ıkro. muhnrririmlz eski devir. "Japonlar galip bir fhtlmn.llc §lınal 
muharebenin baf[ınd:ınberl Japonıann 1Jrdusunun aın:ı~mı ııçrğ avurdu. lann ba§lnngıçta Yukno!'dakl mevzi· !erin eğlencelerini anlatırken "yalnız sıı.hlllnln en zayıf noktasmn taarruz 
Blrmanyad:ı ve Siyam tayyare mey. Avustra.ı)•ayı i~"Bl C'dccekleripi lerlc dolaylarında lki kolorduları var. rnz A.leUerinl, oyun edevaUarmı al. etmekle i§e ba§layacaklardır. DllşmM 
lanlarındakt kayıplarının enaz 250 bil.d:rdi. Jaoonl!lr Yeni Ginenin dır. 13 UncU ve 26 mcı kolordular. m:ı.kln kalmazlardı; ayni zamanda ta.. taarruz etUğl takdirde kanaatime gö. 

tayynre olduğu şimdi llğrcnllmektc· malfndeki Snl:ımaruı.da kara.ya Bundan başka civarda önemli bir ha. bancalnnnı, tUfeklerlnf, kamalannı, re Broome, Vlntham, PorCDarvln gL 

illr. c·rktıklnrm'l göre Avustralyaya e-n va UssU de vardı. Şehrin esas meyda· hançerlerini, sopalannı, çubul<Jarmı bl ~lne yarayacak olan hava Uslerlnl 
Bu sayı lngUtere h:l\"n kuvvetleri. yakm nokta ol:.\n yol'k burnuna 1 nmda messerchmit uçaklnn lçln bir dıı. unutmnzlardı.,. diyor. ve Kueensland'm §imal kısmmı ele 

n n yUksek sub:ıyları tanıfından veri fi30 kilomıHr y<ı.klasmrş bu'unu _ de tamir atölyesi kurulmu11tu. Çubuklıır ... Şu Türkçenin ne ince geçlrmeğe çalıp.caktır. Bundan sonra 
n ma.tQmata dayanmaktadır. yorlar. F.vv lee de knydettiğimlz Yulaıof sava11lnrmda blnlerce Alma.. hususiycUerl var. Bir (çubuk kes, ge. nstten U&se atlamak suretiyle menı _ 

Japonlnr bir clırJ ,.ııptettlıer gibi Jnponya A\'UStmlvayı ele gc- nın öldUğU ııı:uıılıyor. Ur!) denuır. Çubuk burada bir ağaç· Jeketln içine doğru ilerlemeğc ba§la. 
Rarıgon, 8 (A.AJ - İngiliz tebliğin_ e!rmPık knrar·nd:ı<trr. ÇünkU Avu.c;.. Stokholnı, 8 (A.A) - Smolcnsk cep tan dal mll.nnsına gelir. Fakat böyle yacaktır, Dllpnanm Avwıturn.lyo.ya tı-

d kaydedildiğine gore Je,po.nlar Pegu' tmlvayı i·H~al <'debilme-k müttefik- ı:cstndekl sav~ta Alman kayıple.n bir <'~lence karinesi beraber geldı mi, yak basmasına m!nl olmalıyız. Onun 
r.un 16 kilometre eımnllndc bulunan lere bilhas:xı tn<nteye bir cla-rbe I 40 bindir. Çevrilen .Alman ordusunun 

1 

(Çubuk) uzun nnmlılı bir clğar ağız. ~imal Uslerlnden hareket ederek şehir 
Bnyagı şa!ırlni işgal dmlşlerdlr. Gö., olm~aktır. (Ynrmki savnnrzdn A- lmyıbı 30 binden ıı§ağı değildir. Le - lığından başko. bir m!rıa vermez. !erimizi bombardıman etmesine mUsa.. 
ilnU o göre §imdi garbe doğnı !ıarc. vustrnlya.nrn ehrm.miyetini anlatnn J nlngrad ve Smolonsk bölg"'"rlnde mu Yukarıkl ibarede de (dC'ğneklerinl) nere etmemeliyiz. BUtUn lcuwet1mlzl 
;ı:et etmektedirler. hir y<ı.zr bulacaksınız.) hlm savaşlar oluyor. demeli, (çubuklarını) dememeli. ve halkmıızı cenubda bırakmamalıyız. 

ASill US 

EŞREF' den seçmeler: 
HAklm.l mutıalrıdır dlem..I rtıhuıı 

\1cdıın, 
Kl1'1 ~hslyyetfnl çUnlrl o ku\'\'t'tle 

bulur; 
Kim ki vlcılilnı hıl!lfmda edl'rsc 

hareket, 
Kendi ~hslyyctlni keındl zelıl ctml:J 

olur. 

---
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Kırips Başvekil 
oıursa Erenköyünde 

------- \' :\ fi 1 T 

ir köşl< ya 
\merik dan gelen hııberlcrc 

gö.c Jirip · Çört-f Iio yerine llaş. 
\"ekil o'acaktır. Bu lııı.hl'rin ortnyn 
('ıkı ı berhıı.ngi btr hnberiıı düny:ı
vıı 3 oyılm:ısmuan <l:ıhamUblm nol•-

ÜÇ 1 tanb ıl matl:.!l.Mılan ''Matb ı. 
1 c ı:.:ı.r b" 1 • i .. kurmak üzere dUn sa.
j ııt 16 dn Fy.ımönU halkcvi s .. ıo. 

n ında toplnnma y:ıpmt0lan:lır. Çok 
dun Niyazi. Ramazan ve Fatlt da bal. c.runlmi bir surette cereyan eden 

itfaiye grL~P tııuavini ve 
nefer yaralandı 

• nlnn ilıtim cim<'l•tc<lir. Ifalmrin 
• henımiycti onun Anıerikn<lan t-ılt
nıı5 olltU'.sı ile bir kat dnlııı nrt
m:ıktndır. 

DUn öğkdcn sonra El"<'nköyde 
bUyUk bir yangın olmuş, ~.::adıköy ve 
Ü&kU~r IU'alyc grupları tarafuıci:m 
sö::ıdürUlmUşlllr. 

Yi• .mı bm:;ün harp gayretinin 
, egfınc mllmcs ili olıı.rnl• Çörril Snat 14,55 de ErenköyUnde m · aum 
~öze ('nrıım:ıldrulır. Krips ise onn İshak ;paşıı refikası .N'lgll.r Kurtarır n 
...,öre d:ıhıı ileri bir sosyal temn;p.i- nll lcöşkle çıknn yangın, az zamnnd:ı 
lıi Ccmstı etmektedir. J{rjpı; dış si- bütün i!vi kaplamıştır. H4d!sc yerl:ıe 

~ ~ttc de So\ 3 etlerle \"c Amf'ri
ka ile ynprlan İ'!birliğini topyekun 
lı11rhi tekniğe stirctlc azami lı:ıü. . ' •·• He intib:ıh ettJrmck csa ını mii-
d:ıfo:ı etmddcülr. 

yc~'~en itfnl3e rruplnn. yang-mı s!S:rı 

d ırmeğc !: lı ;rlarkcn uskUcln.r ı;ru;> 

amir mu:l\ ini !Iu'Jta:fn l;nc g md:m :;:ı 

ra!nnmıştır, U:adık6y ıUnlye grupun· 

kondıı ynngmı söndllrme.;c c:alır;ıır r ..ı toplant•dı:ı m ıtbnncıln.r birliği 
!arken balkonun ç6kmesiylo yere kurulması h kk n<l-ıki tQ .L'i' tti
dilşmllşlcr, muhtelif yerlerlnd n yara.. f-ıkln kabul edilerek . cçlme bul}
l"nmr~lardır. Yaralılar, Hoydnrpa '1 l...:.nmL<ı İ:b'"" heyetine Ahmet Sait 
N~m~c hastahanesine lroldınlmı§tır. :Jnuk, 1Etat'°'Dc.irdtlncü, Osm:uı llk
lcö kün üst kalı tamamen yanmıştır. l ac::ın S nı.n Omur ve Kenan })jııç 
ı\lt ı.ata d:ı hnsar olmuftur. Yangının m ın V"" Cemal A?.mi getirilmiş, 
nerl'den çıktığı hen Uz tcsblt cdllemc lm:ı;Myet dı• anına: Haltltı Tarık 

lşir. Blnannı 8000 liraya Anadolu Us; Vcli'l Ebuzziyn. J lü dd n 
c· , .... rn şirket ne igortalı olduğn anın. Rırnl.Ycclek'e:-e Mümtaz TütlincU, 

'!IU§lır Zabıta tnhklkaUı. devam et Mu a A.s..m scc lmj~Jc.rdlr. 
r. l.tc<iir. 

---------0---------
Çcirtillc Krips arasında 'a.ı.m 

bu"un bUyük farklar görmek 
ınUmlrlin dei;rildir. Fakat Çö:-çillıı 
.arllıi ahs,iyetl Uc Krjpsin tarl!ıi 
olu<:u ara: ınılalıi fnrl• hu iki clcdct 

Bükreş elçimiz 
Anka:-ada 

I f6evlicli yazan Süleyman Bir ihtikarcı 

j Çelebinin kabri yapılıyor cezalandırıldı 
Bıikre büyük elçim ~ fü:mdul

lah Suphl Tanr.dver üiin Aılkn.rn
y:ı gitınic;tir. 

B•ırs:ı (llıu;u i) - Mcvllt nazı. Haydar odında birlsi, Burgn:ı-

dnruı arasındaki nynlığı tcbar'liz 
<•ttlrmt>Iı:tcrlir. Çörçil ne lmd.ıır ile. 
rl tcCcklrlir~ ve siyasete '<:ılıip ol
• a (ln tngiltercnln bUyUl< lııırpten 
P.\Tcl ,.~ hnrp sonrnsınd l;;j fnclli7. 
ı olitik:ısı Iıa.rlcine çıkam.-ıı:. Çöf'}il 

mı SULymnn çc~cb\nın Eursada Çc. elan :..ômür olıp Boyoğluna gcti'r
l:lr:; • yolunda d "'"ınılc rvfler mezar ıı•iş \'e bumdn Vide · o.dmdn b"r 

• -~ lı ,ındaki kabri, güzel R:uıa'U r mU. b:lyanıı. ~ı os mu 15 lturustan s..ı.t-
Malıyc Vek~h Anhs.raya 1 eı:h'lüğil tnrafındnn Tilrlt Stilinde mııı ve yukahı.nmıstır. 

nlitfknsı ile Alm:ınya lm~ısnıda 
);O\'}'Ct R syn.ı:lnn ve Am<'ril.::d:uı 
f:ırldı blr görüşe snhiptfr. '. ülu. 
bul:'Un onun görfu U Sıl\"yct l<.usl u 
\"c Amcrik.ıı~a dalın. !:Ok 3 :ı.!dn...,mrs 
1 ulunuyor, fn.lt:ıt son zıımanlnr<lıı 
StaUn tara.fmtlan öylcnen blr nu
tuk bu yuklnsmarun kffayetsizli
~~ni, dnha fazJa!;ının yupdmn.ı ının 
ı~·zon geluij'.'.,ini ileri sünlü. 

döndü TJ'"tktıra.no bir !i kiıcro yaptrrılııcnk 1 n·· öt.. tç• u .. l t nlı 
\ e üzerine movlldin şu son nusrnlıırı •ın, n "e ı c rmu mcş ıu m 

Maliye Yekff F'l•o.t 'ı.V.ıı~:ı, dün j yaz•l:ıcaktır: kmncsı olan n.sliye ikinci cezada 
n.kı;.ıımki e~ presic A ·c r 3 )a on· yar-ıl .n muh:ıkcmcsi neticesinde 5 
mil tür. Her ldm diler bu ducdıı bulıırut Hıa para ~C'7~!Iln çarptlmı:ştır. 

Pnllh!l lhsn.n ("tlC ben lnıJıma 

Taymis ~ıuetesinin Rus taleple. 
rj hnkkın!b neşrettiği yazı da. bu 
noktn~·ı t n\ ir cdece..ı: bir rna ıi
Yettcdir. Tnymlsc göre talepleri
ıtJn hndodu yoktur. Çörçll poHti-
1.;usı ile ltrips politiknsmın ayrıl. 
'lığı no?rta cln esu.~n bnnıd:ın baş
lar. 

na farla ne kad!lr kür\iltsek, ne 
kaılnr asgari had<llnc indirsek Al
ınanya kar§ısmda lııgilterenin, 
~ovyetlerln, Amcrilmnm görU-:;lc
tinl tam bir intib:ı1< halinde blrleş
tirmcğe lmldin yoktur .. 

Çörçll de dnlıll olduğu ha.ide 
• lngUtcrenin lıa.rp sonrası politika

!'ir Amcrikanm liarp sonrası poll
Ukasmdan sonra çok fn.rkhclır. 

lng:ll~re harp sonrası politlkıı.
ında: 

1 - Sosyalizme lwrşr lı:oyma.k, 

BiJec!ki:e:n Freti1!'i en pa
muklarin geçirdiği 

tehlike 
Pend"kte:n Haydaı pa _aya gor.

dcrl'mek üzere 63 numr.roh msr -
şandizc yllklenen 52 bnlyn ııın.puk, 
ts~a.nbu ·a vnnnC!l.yn !tacln.r iki d.? · 
fa yangm t ehllresi gerh "11! tir. 
Bu pamuk!.••.r, Dilecikt"n gctirll -
mekteyclı, Birinci defa .>Öniürül -
ciüktcn sonrn yoı:ı. çtknrıkm pamuk 
lar, l:>u ~.erer de Tren Bo;;t:ıncıya 
geldiği vırldt tckrrı.r tutuşmuştur. 

Yan:;md::ı iki üc b:ıly:ı. pnmuıt y:ın
mLcıtır. Ynngımıı sebebi ara.tırıl -
mıı.kta<lır. 

Temizlik amelesi 
çoğaltılıyor 

İstanbul belediyesi temizlik :slc
ri miidür iiğiinün amele k:ıdrocunu 
takvciyc cdc<:ektir. Bu t.rGviye Lc;i. 
r.n ait progr.ım h~z.ırlnımmktn.dır. 
Y elliden 200 amele alrnncaktır. 

il - A\'nıpada 1ngtllz sit~ ini t.a<lrr. llnqı bu .artlar l~irı.uc hn.5'-
\'e ~iyi'! etini hakim lolmak hHlı, bugün tlc dcHı.ın l 0dlyor. 

ES1\sm:l claynnustır. Bugün de Amcriknnm l'lrnn ,·c 
Anıcrllta: Sovyctlt•rin t1:ısrruruı-.ı ncti..ıe5°n<lc 
.ı\mcrfü:ın sermayesinin dünya. u1.a ·or. lle:'.ti 1r=glltcrC' füi müttc-

<!a \"C Pn.ri ifikte haklın o1mıı ı e- ı fi!<inr nazaran cla!m ı;.:ıbu'. bir nn· 
liasını ileri iırmiiştür. in ına RekU bu'nhiHrdi. 

Amerika ile tngiltcrenin bu in~ltcrc de hnftnlard;.mberi, 
Prensipleri karsı ka.rr;ıyn Aetirllln- hntfi "lfcs" in tn~ter<'yc ~clc'!i
re ce dilnyıı haritası üı;crlndc !;-i gilmlenbeı·i {lev~Lm <'den mesc· 
Canlndınlınca §ti neticeler blrcr Jn böyle lıir fu.riJın rnal"l~ir, 
:ttütenrifc halinde ortuyn çıl<.nr: F~er bir lm.blnc bulırımı ile 

İngilt-Ore sosyalizm.in zaferini Ç(irı·ilin ~ crluc Iirips ı;eçccclt o!ur
holt:c\'ikliğin prestijlndc ı;örôUğU ~'l bl'nu sifjyc muarız hntt.a Çor. 
için onu yı.tmnk hususunda. her ı:ilin fa:ıi)·ctinl J;fıfi ~·Jrmiycn bit" 
kun·ctıo :ınJa.c:maya tı:.rn.ft:ıdık et- zihni;\ ctln hnı bi de,·ırn1 ctfümel. 
1•üştir. J<'o. lzın \'c 11a.z:zm lngiıterc enerjisi atldetmel• tabii olur. 
lein birer bel,çi olarak ta~wur 
Cdilmf~tlr. 
Amcriluı ise, para rejimi do

layısilo nıızi \"C fıı5ist sfstcm'cr n
<len, pasiflliteki geni5lemesi \'e 
<~tlcld men aatlerini tehdit ct
nıcst lınkımın<lan Japonya.dan hnrı> 
tine('s::ıdcnbcri r;Wi.yet~dlr. 

Harp haııladılrtruı sonra mihve
rin zaferleri Amcril:ıı.tla EU intibaı 
bU"aktı: 

SADRI ERTEfı~ 

- Yarın bu mnktLıbu bizzat gön 
dc:-lrim. dedi. Bizim ı:ıtie .se 
merkez pos.t:ı.ncs ile il gôrdilğü 
için mektup dnha ç:ı.bu(. yer.ne vu-
nr. 

Bir daha dn o nkrom bu mektup
tan bn.hsctm:::<lUer •. Gece yn!:!:5ına 
doğnı ayr Jdılıır .. 

Avrupa Almanyanın nUfuru at. Eve geldiği zam::m Kelewen es-
tıncın Asya bu nUfuzn girmek Uzc. niyerek rle-ktrlk dli~~1esinl çevir· 
re. Amerika da el<len ~f.ınrsa dı, \'e söylcnd": 
ılllnyn mik~ıı.smdn bir mefhum o- - Hay AHnh ceZ3.Smı •·~rsaı .. 
lan Amerilm hn.m nı:ıddc ve ıı:uar Bu gece soğult, rob:ıyı da doldur· 
tnUnasebetlerl balmnmdan 7.nrar nı3lllı"".'.lr, 
ı>örccekt.ir. Binaenaleyh Amcrif"ıı.- Melttubu eebindcn ç.·k.artlı m.ı. 
tun en bUyilk düşmruıı m'h\er sanın üzerine koydu. Resmi de clo
J;ruıılandır. tngiltcrcyc nıızaran lnba sakl:ıdı ... Etrafına bnkı.ndı .. 
':rnerika harbin dc\':ımma <lahn Bu sacrna egyo.lar ne kadar m!lna
Zıyıı.de taraftardır. Neteldm lıarp. sı.z görünUyorlardı. Sonra mektup 
t~n e\"\'Cl \'e harpten sonraki A- ' kendisine ne kndar boş ne !kadar 
rnerııcan faaliyeti bunu i bnt c- budalaca göründii .. Bir y.lbaşı tcb 
der. ' r~i.. O kadnr.. Bunn cevnp bile 
Ameriliıınm faslzme l:nrsı duy- vermiyt>cek, ben de o!sam ver· 

<lu~"ll büyWı: (kin) e mukabil So\'- mem .. di:t<' uilftündU. Halt.A ben 
Setler hnlılnnıl:ı o derece endl5" i 1 ayda ols:ım da onlar Mer:.htcn yaz 
'toktur. Amen"kaya gôrc Sovyetler salar yine de cevap \'ermem.,. 
keneli huduttan l('inde lropah bir Göz'crini tavana knlöırorok bir 
Ot::rştilil". Onan Amerikan sermn- mliddet da1dı: 
:\"esi ile Japonya. ile oldtıb'll gilıi ''Acalm sahsan bir not veya onu 
l'etin mllcadelcsi mev"lun b!:lıis elli.kadar edecek bir kaç satır iliı
üeı'ihlir. F..sa..r;cn o henüz tam sa- ve etsem mi?,, diye dilı;ündü .. Ce-
11ll)ile<mıış, kendi t.-Opmltlamıd~n itctini gömleğinin kollarnu, ynka-
tn.~aenk bir h:ıldc dcj:;rll<llr, lığım ctkardı: 

&vyet sannyli i~ln bu scldldc "Ah burad.ı onu alfı.kadar edc-
UstQn Amcrflm doktrin 1':-(nmm. cck şeyi bilsem .. ,. 
llan komünl'itlllD dıiıımanıclır. rn. Diye .kıvrandı.. Birden a.klma 
1-at bunu da, bir t:lreffan kilise nıtikcmm .. 1 bir şey gelmicıti .. Mek· 
t<' 'ki'~tı. diğer vn.ncl:ı.n içtimai ni- tubu dc:rhal zarimdnn ı~tkardı, tek 
atnın ikh~~i bünye ii:ı:crlnde1d rar okudu. ı.ıonrn ct:!.jcrin Uzer;n. 

krıntrom Uc berf:ırnf edcc .. ğinc ılı>n ltitap'ann arasında.n bir llok-
'"'Cllr. 1 kn knlem aldı ve aya:kl'i:.t'ı çıplak 
~u c'beptcıı \m<"rfü:ı ile So\- olduğu h:ılde masanın b:ı..5m'l. geçti 
tler &l"ll' ında tezatlnı:- azalmak- lıa.rareUe ys.zmağa başladı: 

Bu civardaki cv!er de fstım tık 

dildıkten sonra llursado.kl diğer blL 1 
yılklerln mezarları mc 0 cl0. Ye il camll 
ycpan Ivıız pll§:ı.nm mcza.rlsn buruya 
nıı kl d 1leccktir. nu snlın.nm etrafı dn 
to.ı ' olumımk ~r park hnılnc gcU· 
rilt ;tır. 

Okulların ziraat 
seferberliği 

r 
O' ıılbrda yum1:ıcak ziıü.!ı.t hak-

it ııdıı. cums günü bir tonlnntı yn-
., 1-rak Glnıdi~ c k:ı.dar yapılan · • 

r ve bunların tat.biılı: .. ek.Heri 0t-
ı cıfmd:.ı ka.ro:rJ.nr \'crlloreık derhal ı 
fo::ıli:ı;cee geç.ilceekUr. 

"iPEK ve 

\ llliıtler 

liUnrı;lıı 

dOb'UŞll 

Öğlı 

tld.:ıdl 

Al.ŞQm 

1: ııt 1 

tmo;ak 

Pazar tesil Sall 
9 Mart l_ıo Mart 

S:ıfl•r: 21 \ Sn.fer: 22 
Kn:mı: 122 ı;: .,on: 128 

\'as:ıU E7.lllll \ ll!lll r. t::uını 

6.2S 12.16 a.21 12.10 

12.25 c.ıs 12.25 G.17 

15.SS D.88 JG.40 0.82 
ıs.o:~ 1 2.00 18.09 l.2.00 
10.88 ı.so 19.'10 ı.su 

4.'17 10.40 Hj 10.87 

sinemalarında birder 
göstoriloccktir 

Filmin ilk traesl ıı Marl Çar ambo. nkşanu 

M E L E ( sirıemasında verilecek 
C:ıla mü•amcresinin 

biletleri ;imdiden sat lmakiadır. 

F ransuva J(örmendi 

-7 
"Aziz dostum füıdar .. 
f' a) rrca bir kaç f:.J. rr yazı-

~ orı:m.. ÇUn1tU "'Vo!d's Sundny 
Pictures" de tts:ın!ni ve ndreaim 
b aı keşfctti:n .. Sa.ruı. biitün s:ımi
r:ıiyctle cöyliyeylm k' on dört se-
11edcn oonra hcl::kmda bu şek ldc 
haber n.m"Ull beni Ç01

{ m sut ett.I .. 
Takdir edc>rsin M Bu '"'P'"'"icden 
A.y. lmrn eski \'e sevgili bir mek
t(.'p arlm.da.şımın Cı.kibetine karşt 
18.kayt kn.l~:ım. Bu m "ktubun al
tına imulsmı ko:ı-"tlll a.rkc.claşlnr dn 
b~nlm gibi evveln hayrete dil.stil
ler .. B r ltısmı yin<' Mcnınuni\'etl. 
nıe iştirli.k etti, bazıl<ırı ise lif nyt 
ı:sldı, belki kıskandı, folrn.t muhnlt 
:tüt ki muvnffak'yetin hepimizin 
haymn•ığıru celb tti. Şüphesiz 
?ort El.iz.a.bet'e glcl.inccye ka.dıır 
;,:ışmdnn neler geçti~ini bi.z tah
uım er:ltmeyiz. E~cr bu hust!sta da 
biz" iki satır bir fley ynza.rsnn 
memnun cluruz. t:t:lhllS!:..-ı. s nı tek
rnr nr":!nrr.cln göre-bi'mck ihtimali 
bize e:ıa<l'!tin en bliyi" l'YiinU vcr('
cektir. H~m ltim bilir dOn)a bu .. 
tnşanllıh yine bulu.cıunız.,. 

Durdu, d~şündü. Blı- §C}l<'r d!\ 
ha ilave etmek Ui.znn mıydı. Fa. 
knt mc:ktubu tamanıhtm-ıyı d ba 
rnuvaf1k F,Örilnce altına şunluı • 
ila.ve etti: 

Çeviren: /lr2 zalfor l~car 

"S n:ı ve k rır" knlpt-..n sevgi 
v h :rm t erim ~ .>II"mn.. Da. mn 

i ctu Jı• ~ lt:ı.rd<:>Bio •.. ,, 
Ve mektu" un a'tmı: "E.ındi Ke

lcmen'' (1) cliye i:ınz:ıl:ıdı .• 
Mektubu za.rfn koyornk cebine 

inl" . Bili) ordu mektubu daire
nin ro.., 'lSIIlclnn iSt fadc ile beda-
111 nönder~yecekti. Çünkü o cel
Fı.t kılıklı Zilek .. 

Ger. kalan olbsolerini çtkardı, 
buz gibi ve b~.ı;uk geccli"inl ar
kasına tn.ı·tı. yn.tağm1 uzandı. Ieı
ğ' ci>ndUr<iU .. . 

I kinci kısım 
1 

Teşrinimni sonunda ı:ı.ı;, çıpl:ık ve 
bitkin bir h~ldc Budapcştcyc clön. 
;r.ü. •u. n yn.dan cS.3.retten dönen 
ç, kleı, E na.kbr ve Maca.rlru-ln 
b rnbt'l· Mn defn olarak beraber 
tu'unduğ·ı cephe v::ı.ziyeti teşrınl
evvel ortnr;Il"dnn sonrn ço'K fena 
gi *mc,., ' l:::ı !r..!ll•crtı. Hrrl:es "vnzi
·et kötü ...;tüy r .. ., diyordu. Bunn 
"ı>b{'l> b p;iınd<'nbcri \oiyecelı: da
ı! :tfm:unı" oım:ıınydı. ~liphrsiz ba
zı 1."n• ~l r c:.kl)'at.oı He fil~n ~e
çinm· lcrdi ..• Fn.!r..Jl.+ o'm yanlar .. 
~ w. kt'r ler d::ılı • mut ak ~ti gün 

kadar latayı tak"p edememişti. Fa-

------------ s --

Son tarihi konsere gideme. 
dim, lli3 c üzülüyordum. Bu kon e
ri tlinlcyeıı ZC\ t.ine lııandığnıı bir 
dostu tla görememistim. Son ı•ro
\'adnld nıtil•cmmelllğlıı, sahnede 
nasıl ~ğlııdıj:,•1111. hallu nıısıl ken
dinden geçirdl~-inl, bir ha3rnnm 
n6-zıııdan <linlemcmi§tim. 

Uırn ç.'\tıyor. Hnf17. Post korucrin
<lc, ondnn yn.lmz iki eserin almmn. 

''DürrU", ruısıl taksim ctmlı:ti :' 
Sn.dinin fethettiği nnf,,'111e diyıır
ları .nelerdi? "Artal,i" cllcrHe nn. 
sil nğlnmış, mozıı),k seslerle hangi 
liıhn ufuldarına yükselmişti~ ''Ke
mal Niyazi •• nin, topl:ıdığı nlln_ş u
ğullusun:ı, hatJral:ırı nmlnn esM 
dahilerimizin nıhlnnndan da aca
ba ktıç aferin knrı..ı;;mıcı. göklerden 
ka~: 

mı gc~ekten de azdır. Jt'nknt 
ıırogr:ınıdnki azlık, tertip heyeti
uin kusuru aJo,lamaz. Çünl<ü bli· 
~1ik bir mu ild ü tadı ol:ın, "lln
fız Post,, on bin cscrlnden, cUmize 
~ncırtc beşi geçcbilrnil1. Bu besinin 
(le rruıkrunlan birbirinden beş l üz 
kilometre uznltl:ırcla. Tnnbori DUr. 
riiniın b:ıyati t.n.ksimlni, u~tııdanc 
bulmakla. beraber, "mahur., do. 
lcıırar \'ermek zonınc'la bırakıldığı 
için, ter tip heyetinin Jrnrbanı sa
yan O n1an Şc\'ld, bu hülanlinU n
nutarn'k, biraz sonnı: 

- Niçin Hüfız Postun eserleri, 
bu programa topl:ınmndı? 

Diye soruyor. - Berhudar ol! 
Duası inmistl '! 
Son ıırovnyı dinlemiş, C'Serlerin 

ı:~ılmıslarındnkl mtntemmelliğl cluy 
muştum. I~ııkn.t :1.anıruın, snzlarmı 

cllf'rino alcltldnn demdeki nıh hal. 
lerin~ ı;üre 'ccltleri cle!.-i~en sa
n:ıtkfırlarm, neler ynpbklnrmı, ne
ler ynrnttıklarmı bilmiyordum. 

Ynlnrı: Ud eser aııısmdnki bu 
mn.kam ynbancıhğl, DllrrU gibi bir 
s:ınatkfirı, -Osman Şc\'ldnln icl
<liasmn göre- Jrurb:ınlık mc\'Jdf
nc diic:Urilrse, ~ truıesl ne yap • 
mıuclı'r.: 

f ı;tc hUtUn bunları, dostum "Os. 
snn ~e,·ki,, Ulocınr,rın "Tı:s,irief
Jmr" d.ııki rnnknlcsindcn nnlndrm. 
nu maltelcyi okuı'·en. her satuın
clıı. l•e)finı, ZC\'kim biraz <lıı.ha ar. 
bp ~ö,ı":rsüm knbar<lı. 

"Tnrlbi lcon~rler" in, uzlas
m:ı~ miinelckf<li, bu dcfn.ki lmnser 
iein, rueybte söyleyecek söz bola
m:ı.nu<ı, tenkitlerin en sert.inde 
bile giıli bir t..'tkffir, bir imrenme 
\'ar. "Artmtl'' nin J,n unU?::ı nrtık 

"tnrnk,, cl:ycmiyor. Bundan cn·el
ki nı:ı.kalclf'rinde söylediklerini 
tc:kt:ırlnyn.mıyor. DcmC'k sanstım.. 
rın ,yumuşa!{, tatlı, c:mıı yakın 

mızmlıı. onun ~ üreğindcki yıı.rn
} n ela .-:ifn \·crmls. 

Fnlmt nmtla.lta ale~·htc bir scy
lc:- b~·1up s-Oylcmr.k de Jüzrm o1-
<lutro idn. bu clcfa iem'kiırlnrı br. 
rolcıtı pro ':-rıı.ma h:ınılt> eylh•or. 

''llnfı.ı Post,, un yalnız iki ese. 
ri alınclı"~ için bn pro;:nınır ynp:ı.n-

N ı.ş:ın'annın boz.ulduğunu hn

ber YC'rdiler. Üzüldüm 
Fakat scbel:tl su imiş. ı· im, er
keğe, tutı.ımiu olınn."1nı ö5ut ver- ı 
miş. Erltek de. ilk i olarnk kndı
na taklit blı" ni§M :vUzü~a alm·ş. 
Ynn" d2.ha ucuz bir m:ıdcn·lcn ~e 
doh:ı goster·~siz... K~m bunu 
kc-ruiine h:ı.knret sayıyor. ÇünkU, 
bir c "k ha· ctm her e:ı.hfısmda 
tutum•ı k<>bul ediyor da, kcndısi
nin s · üne. T.:vkine, hiı.tmısur.ı 
ta". n1t eden yerlerde, herhangi 
hir l':tono,.,..l tcdl•irlnC' daYnnam•
yor. 

kr.t bı gün! Sonra ltalyan tııy
cl~ ziya.retler ı sıklaşbr

ı. Evvelce de tayyıu oler 
zi -nrctlcrdc bulunn.uş'ar, 

f• •• at borntY.ı yerinı:> alınanen ve 
rr.nc.ır"'1 yazıl h"nlcrc" beyanname 
.tm larciı. B.r • re de d'Anunzıo 
r.uıı t n ·ar !:i ooyle bir propagnn. 
<ı.::ı m k&1ı:li1e cepheyi :ırva.ret et
mır. i. H ttfı mU1iı.zim Zobo nz da
!1a bu to.yy1\rcy du.-· mı.eğe :nuvnf 
f k 0 1 .o.'ttl Fa.kat bu kere gelen 
t.nyyn.r erin rna.r"fetll<' gökvilziln· 
den ~.o.k ba~kn, su m·•nldc yazı ar 
yn~'tvordu: "Silfı.lılanmzı bu·cltm, 
evlerinize dönün.. MUttefıkin"z 
Bulgarlar bu ümitsiz mUead<>lcden 
V'lZg(.'çmişlerdir ve f!imdi zafer 
n:üttcfik kuvvetlerin orduları hu
:iutlardn.n va.tnnrnızn doğru ılcr - ı 
·emektedirler!"' 

İşte beyP.nncmcler Uzer nde hep 
·~unlara yakın ıınt rlnr yazılı idi. 
B" r kısnn bt')'lllın:ımclcrde şı;nlar 
yazılı idi: "Memleketinizde ih tilfı 1 
çıkmı!ıt:rr.. !nkı!Ap 0 1uyor. Çubuk 

vlerinizc donun .. Sizi ölüme sev
lTedenlP..re itaat <"1meyin .. ,, 

Bütün bunlar end §C verecek 1 
-ııA.hiyete l:ınllerdi. "Kasap,, naml
•e m:ınıf liva kumnnd nı gl'ner:ıl 
i~t ikinci hat Uzeıinde görü'üp 1 
"c üzerinde yalnız bir kac beynn. 1 
name bulunan müllıim l{ ·er'l<' 
Çt-k e~vucıu Trik!l')', muhr.kcmey'" 
lıi!,., lUımm görmeden kurşuna diz
d.iri.nrc korku ve endişe bir l'?'.!sli 
~aha nrtlt. 

(1) Ilım<li r.tnc.ar lb:ınmcla An
<lre'nln mubaffeficUr •• 

V tat Ali Rımnm usoJ vuruso
na gelince. ben, onun büyük usul· 
lerl "veh'elcli,. ,.e tn<lilli 'uru<>un. 
<laki fthliycte nlkış tutarken, 
lrimclcn de O ınnn Şevkiyi şahit 
tutmu!'-ltum. Ali Rı7.anm, '•Dnrbı 

fetih,. 1 bile, su ~ilıl \"lırncalt bir 
üstat oldağunu, b:ına \c olrnyuco
lnnna o, temin etmişti. Şu hnlde 
''2.iucir" I, düyt"-k,, le ni~n vur
sun? f.'nyet \ıırmuşss, sebepsiz; 
''ormamıs, bn tadlU bir ~n.yc için 
yııpmı~ır. 

Yakanda konserin mlikemmcl 
bir surette \'crit~ğlni, clc~crU bir 
llğtzd:ıu clinlemek i tedlğimi ü~lc
miştim. Bana bu müjd('Ji tcminn
tı, Osman şc,·ld Yerdi. Ger~i üc;
lfip biraz dolnmbaçlıdır; fn'~ııt ild 
.-:ıtır arnsmılaki iiçiincii giirilnm,.z 
ıı.tmı ezenler. o ynzıl:ınlnn bu 

mü.ideyi pek n.1a alnhi1ir'cr. Iicn
di ine ~Şcklrlirlcr ecler ve sanat• 
kfırfanmızı lıUrmetle sc!i'tmlurım. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

m ? 
• 

Bunun Uze:rine dU~UndUm. A
ca'OO. "nişan yüzll,h'ii •. denen şey
den vaz geçmekle hnkkintcn bir 
şey knzanıl~ olur mu? 

Çok eskiden b zde nir:ın yUzU
ğü takmn.k Cı.det yoktu. Hcttü bi
zim yu~Uı olnnfardan bir la.<::mı, 
wne ve bab:ılannm p:ırmakla.n
na b'lkn.cn.k olurlnrs:ı, onlnrı yn. 
her tür U F~tafı>ttnn uzt.lt yahut 
bir n.kik tnFI! ~mil'J h:ı. ·ı.·•la sa
delik içinde ~ili!lcnmi§ o!arak gö. 
rürl "r. Eunbr dn b::D:i, çok dn.hn. 
önceki derle ve ninelerinden ken 
cı:·crlne :ırrruıifan olarak lrolmı -
trr. Z~man ~t?<'tikçe hU:l s~lerin 
aclip1iği yurdun ederca. bu tn.rlhi 
ha1k9!ar, gözıerimiz~ "ır.orlern,, 
g6rUlüvor. :Uoda o:-uyor. Bir çok 
genç,erin ayni Uslübu t:ı~ide 
ve t nere~ ıri ta.'}lı göz göz, gU
:nUı: ''e a tın vilzllkler yopU:np 
'lıı.ttfı bir>...: dn fr~k çcunisi k:ı.t
:n~ olmak :çln. bı.ınlnrı Fnhndet 
uarmaklannn t.aka.ra.k do!a.şzyor

lar .. 
Falt:ıt n nelerim!z!r. ve dcde

er;mizın tcvıızuı..."Uu göz önünde 
tutarak b r eşik hayat b!ı.şb.ngı

cında, ilci gencin birbirine oog
lar.dığ nı gösteren - hem için
dt>n çıkılmnz bir dn."ra hissini ve
ren - bu n ı:ır.n hnlknlo.rından 

şimcli de vazgeç.meli mi 'f 
Nişıın h.ılka1ıı.rı, dalın doğru

su niş:m i :ırctleri !.ürlii Uirlü o
luyor. Ba?.an sade bir çlft nltm 
hn'..ka ile iktifa edenleri gördU
ğilınllz g:!bi, b:ızı defalar bu hal
ka! rı plfı.tln denc>n Giı.hn kıymet
li m9.dendcn ve üzerine b"r kaç 
misli kıymette trujl:ır lşlete~k 
kullnnıyorlar. Fakct hu tn.şh ni · 
fi'lD yilzük rint, genç kmn her 
zar:"..all pamıağ-nda tıı.rnnı:sı. gün. 
dcl:k işlere cnğel .flduğu için, 
erkC\k, ona, bir ta.ne de sade ni
şan yuzüğı.i ya.ı>tırarak her gün 
parmağında te.connsmı temin edi
yor. Böylece biri "gündelik", ö
t<>ki ·•yııbanltk., olmak Uzcre mi 
nişan yiizUğü masrafına girilmiş 
oluyor. Tanıdığım genç nişanlı 
krz'nrdnn çoğu. evlenme hn.ya.Ua
rmm ilk maddi servetleri crasm
da böyel iki kıymetli yüzüğe sn
hlntirler. 

Hiç şüoheyok ki parm kU:ı. n.~ 

ı:;an yilzüifü ta•pnı.~. çiftlerin 
(Lfltftn sayfayı çevlrlni·ı 
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Lik maçları 
Galatasaray, Beşiktaş, F. bahçe galip 

~günkü radyo 

Siileymaniye de Vefayı 3 - 2 venerek haftanın 
sürprizini "Otttı 

Lık m ç ıır na dün Kadıkoy vt Be. vl. d vrc bu ~ekilde 3 O sarı.kırmızılı 

ıktO.§ stadı rında devam edildi. !ki 1 tar lehine netıcelendl. 
stad:l ;>ap n m ab k ar nor ı lldnrl dı•\·rc: 
ret c 1 r v rJı. luız '\ cfanın Süle~. Oyur.a Uuı:ıta aray başladı. llk dev. 
manlyeye 3 2 ma~lflb oluşu gUn ı .edekl surat devam ediyor. Oyun yine 
en mUbım sUrp. izi oldu. MUsabakalıı zevkli oluyor. Fakat devre ortalarına 
rın tJ iM nı s rra •yle Hrlyoruz: udar iki tara! da ı:ayı kaydedemedi. 

7,30 Program, memleket saat ayarı 
7,33 hafif parçalar Pi. 7,45 ajans 8,00 
mUzilt Pi. 8,15-8,30 Evin saati. 12,30 
Program memleket saat ayarı 12,33 
Saz eserleri 12,45 ajans 13,00 13,30 
I<:arışık şarkı ve tUrkUler. 18,00 prog. 
ram, saat ayarı 18.03 Radyo dans or. 
ltcstrası 18,45 Ziraat takvimi 18,55 
Fasıl heyeti 19,30 saat ayan, ajans 
19,4u serbest 5 dakika 19,GO Peşrev, 

semai ve şarkılar 20,15 Radyo gaze· 
teal 20,45 Bir halk tUrküsU öğrenlyo_ 
ruz 21,00 konuşma (Öğrebnen saati) 
21,15 Şark ve tUrkUlcr 21,45 Radyo 
senfoni orkestrası 22,30 saat ayan a. 
jans ve borsalar 22,45 22,50 kapanış. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
icabında Gunde 3 Ka,e Alınabılı~ Her Yerde Pullu Kııtuları Israrla lıteymı2. 

Nıhayet 26 ıncı dakikada GtindUz ge· 
r!dcn aldığı topla önündeki be§ lstan_ 
bulsporluyu atlattıktan sonra sıkı bir 
vuru§la Sarı.siyah kale ağlarına taktı. 
Bu Galatıısarayın dördüncü golü idi. 

, '. •.-, • . ~'J .. ' : . . ' 

Şeref stadında: 

13u stadda gUnUn birinci maçı Be • 
kta§ • Kasımpap arasında idi Ha. 

kem Şazi Tezcan idare etti. i ı a n Oyun B lkta ın datmı tazyıkl altın 
da cereyan ettt. Fakat iyi bir mUda. 
fııa tatbik eden genç Kasrmpaşalrlar 
rakiplerinden faz a gol yemediler. Bi. 
rinel devrede Beşıktaştılann Sabrı ve 
lbra.hlm vasıta lyle yapt klan ıki go. 
le mukab 1 Kıısımpaşıılılar da b r gol 
yaptı ve d vre bu şekilde 2 1 Beşik. 
taeWarm galebesiyle bitti. 

Bu sayıdan sonra Sarı.kırmızılılar 

bır az gevşediler. Şimdi rakipleri ka_ 
lelerini tazyike başladı ve bu da 3ıs 

inci dakikada semeresini verdi. Sağ • 
dan n'dığı bir pasla Mükerrem takı. 
mmın şeref sayısını çıkardı, akabinde 
yine GundUz Galatusaraym beşinci go
iünU yaptı ve oyıın da böyıece 5-1 
Gnlutasarayın galibiyeti ile bitti. 

---0-

Beycğlu Halk Sineması TÜTÜN VE i Ç K.i B A Yi LE R i NE 

lklncı devrede Beşlktn lılar İbrahim 
vasıtııslyle bır gol daha yaparak ma· 
çı 3-1 gallb bitirdıler. 

Fener stadında: 

Bııglln matine 11 ık 
3 BÜY{ K FlLM BİRDEN 
- OebelUttıırık l'asuım: Ti.\rkçe 

sözlll, 2 - Harp: Türkçe ııözlü, 8 -
Mr. Moto Beya:ı: Şeytan. 

9.3. 1942 akşamında elinizde bulunan 
bir beyanname ile 48 saat zarfında 
diriniz. 

TOTON ve tÇKt mevcutlannız 
en yakın inhisarlar idaresine bil 

FENERBUIÇE -TAKSİM Konferans inhisarlar Umum Müdürlüğü 
BEYKOZ - BEYOGLUSPOR Fenerbahçe stadında gUnUn Uk kar. 

şılaşması Taksim ile Fencrbahçe ara. 
sında cereyan etti. 

S.'\n\'er Halke,·lnden: ..................... ı ......................... . 
İkinci maç Beykoz • Beyoğluspor 

arııaında yapıtdı. İki taraf da zaman 
zaman oyuna h&.klm oldu. Fakat bi _ 
rinei devre tarafların bUtUn uğraşma. 
Jarma rağ'mc.n O O beraberlikle blttı. 

lkinci devre: 
Oyuna B ykozlular başladı. Ve sol. 

dan inkişaf eden ilk akında da bir gol 
kaydiıtmeğe muvaffak oldular. 16 mcı 
dakikada da Beyoğluspor sol açığı 

beraberlik golUnU yaptı ve bu zevksiz 
oyun da 1-1 berabere bitti. Oyunu 
hakem Feridun Kılıç idare etti. 

G. SARAY - İSTANBULSPOR 

Haftanın bu en mühim mUsabakası· 
na tarafeyn takımları apğıdakl kad_ 
roıarla çıktılar: 

Galatasaray: 
Osman - 'Faruk, Salim - Mustafa, 

.Enver, Eşfak - Hikmet, Arif, Cemil, 
Gllndüz, Gazanft",r. 

İstanbul por: 
Fikret - Halrl, Faruk - Bekir, 

JU~tU - Oeli11, Vakur, Tank, Müker. 
rt>m, Kadir, ll!llllet. 

Ha.kem: Mil7.affer. 

Oyuna iki taraf da süratle bafladı. 
Top iki kale arasında mekik dokuyor. 
Zevkli bir oyun seyrediyoruz. Dakika. 
!ar ilerledikçe Galatasaraylıların oyun 
larmı, rakiplerine kabut ettirdikleri 
görillUyordu. Sarı.KırmızıWar güzel 
kombine akınlarla rakip kaleyt tazyi· 
ke b !adılar. Dakika 4. İstanbulspor 
aleyhinde olan bir kornerden istifade 
eden Ari! batl! bir vuruşla taknnınm 
birinci golUnU çıkardı. Bu beklenml _ 
yen gol sarı-Blyahlılan sarsmadı. On. 
lar da. akmlarmı sıklaştırdılar. Fakat 
Galatasaray müdıi!aasının yerinde İnil 
da.haleleri ve Osmanm da güzel bir o_ 
yuııu gol çıkarmalarına mD.nl oluyor· 
du. Galatasaraylılar 10 uncu dakikada 
yine bir korner kazandılar. Ortalanan 
topa yetişen Gündüz yerinde bir vu • 
ru§la takımmm ikinci sayısını da kay. 
detti. Devre sonlarına doğru çekilen 
bir frikikte topu yakalayan GUndUz 
ilçüncU Galatasaray golUntl de çıkardı 

birbirlerine ka.r§J b:ığlıltk mec
buri) etlerini h:ı.tırlatan bir işa
ret o lma.srba.kımmdan pek liızum. 
1ıu bir mar.cvi hizmet de görU
yor . .ihanetler rusbeten güçleııi. 
yor. Hatta kabil ol.sa, da, bwılar 
hiç çıkmıyacak şekilde yap•lsa ve 

Oyun baljlamnslyle hA.klmlyet kura· 
rak rakibini sıkıştırmağa başlayan 

Fenerliler, devre sonuna kadar idame 
cttlrdlklerl h&.klmlyctlerine rağmen 

sayı adedini 3 den fazlaya çıkarama_ 
dılar ve devre 3-0 Fenerin galebesL 
le nctıcetcndl. 

İkinci devre her iki tara! için de da. 
ha gollU cereyan etti. Bu devre Tak • 

15.3.1942 pazar gUnU saat 15,30 da 
ytiksek ziraat mühendisi Osman öz. 
baş tarafından zirai konferans verile. 
r.ekUr. 

Temsil kolumuz (Bir doktorun öde· 
vl) piyesini oynıyacaktır. 

Askerlik ilanı 
1 inci TUın. Awkerllk Dairesinden: 

sim Gençlik rakibine 2 gol yapmakla l - Konya ve Kayseri askerlik 
hero.oor kalesini ıs g~l yemekten ko· mıntaka K. lığı bölgesinden 32ıs, 326 
ruyamadı ve bu suretle maç 7-2 Fe. doğumlu ihtiyat jandarmalar. 
nerln galebe8lyle neticelendi. 2 - Dlyaııbakır askerlik mmtaka. 

SÜLEYMANIYE - VEFA K. lığı bölgesinden 32ıs, 326, 327 do • 
GllnUn ikinci kal'§llaşmuı SU!eyma. ğumlu ihtiyat jandarmalar. 

niye ile Vefa arasında cereyan etU. 3 - Erzurum askerlik mıntaka. K. 
Umumi tahmin Ve!anın lehinde idi. I l:ğı bölgesinden: 32ıs, 326, 328, 329, 

Net.ekim Vefalılar oyunun mühim bir 330 ve 331 doğumlu ihtiyat jandarma. 
kısmında h&.klm de oynadılar. ları talim ve terbiye maksadiyle ceJb 

Birinci devre 2-1 Vefanın galebe - ve aevkedlleceklerdlr. 
siyle nihayete erdi. 4 - Yukanda nan olunan bölgeler 

İkinci devre ba§lar başlamaz aerl halkından olup da lstanbulda yabancı 
~ anlaşmıı, hücumlarla Vefa kalesine eubelerde kayıtlı mUkelleflerin hemen 
yUklenen SUleymanlyelller 2 gol yap_ kayıtlı oldukıan yabancı JUbelere mU. 
mağa muvaffak olarak oyunu 3-2 le· rac-t1arı. 

bine çevirdi. 5 - :Müracaat etmfyenler hakkında 
Vefanın dün bu netice ile yenilme_ kanuni muamele yapılacağı i!A.n olu·. 

ı;lnde hiç şüphe yok ki Muhteşem ve nur. 
Ferdinin büyük rolJerl vardır. ÇllnkU . "' . 
bu oyuncular, Vefa lehine verilmiş iki 
penaltıyı atamıyarak takımlarını iki 
muhakkak sayıdan mahrum ettiler. 

ikinci küme maçları 
DUn Şeref ve Kadıköy atadlannda 

ikinci küme maçlarına devam edilmiş, 
Şeref stadında Topkapı - Davutp&l}a 
2-2 berabere kalmıştır. 

Fener stadında yapılan ikinci kUme 
matlarmda da Rami Unkapanmı 3- 1, 
Galata Gençler de Doğusporu 8-2 

1 
mağ!Qb etmlıtır. ı 

Erkek okulları kır 
koşuları 

Eminönü Yeril As. Ş. Btk. daa: 

Eczacı Tğm. A. Ihsan of. M. Rid. 
'\o°&fl (36967), Ec:ı:.acı Tğm. M. Suphl 
oğ. AbdUlkadlr (38416), Tbb. Rrza 
ot. Bülent Tercan 881 (48948). Vt. 
Tğm. Arif oğ. M. Halit 307 (8888), Yel. 
P. TAm. CelAldtln Berlclnar (U792). 

OOKIOH 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
oAHJLtVE MUTEBASSJSJ 

otvanyolu 104 
Muayene 9aatıen· 2.~.6. reı: 2239<-

Yenı Neşriyat 
........-~ .-- .._ 

lslt'un - Tiırk Anlllklopedlııl -
28 lncl sayısında önemli hukuk bahis. 
leri var: Fetva ve t.anzlmat devirlerin. 
de tunmc davası: (Temyiz ceza. reisi 
Fahrettln), Amme hukuku, amme ida_ 
releri, tı.mme mUe88eselerl, amme hlz· 
meU, a.mme kudreti, Amme malları, 

:\mme menfaati (Profesör Sıddık Sa. 
mi). Fıkıhda a.mme menfaati (ômer 
Nasuhi) İslam hukukunda amme vel&.· 
yeti (Profesör K&.mil Miras). İsmail 
Habibin •'Avrupa edeblyau ve biz,. e. 
serini tenkld. 

* ~ ... 
Patolojik Anatomi Ders kitabı -
Birinci cildi hücre metabollzmuı ve 

hUcre arası maddeleri bozuklukların _ 
dan, deveran bozukluklarından, umu· 
mi ve hususi Utihap pr08esUslerlnden 
len!o _ hemopoletlk organların, vas. 
kUller orgUlerin, kemik örgUlerlnin, 
seröz zarların, allendrik hUcrell örtU. 
lerin, Malpighi örtWerlnln iptldat ve 
iltihabi hastalıklarından bahsetmekte 
ve bunlar hakkında talebeye ve pra. 
tlsiyen doktorlara kO.fl derecede genel 
maıQmat verilmektedir. 

Ma.arlt Vekilliğince neşredilen ve 
ma.arır matbaa.smda temiz bir şeklide 
basılan, ~4 sahife tutan bu eserin 
flatı 36ıs kUl"ll§tur. 

••• 
talA.m Anslklopecllsi - 8 lncl cüzü 

çıkmıştır. Bu cüz, pek az istisna ile, 
hemen hep teli! makalelerinden mu . 
rekkeptır. Bu arada Arif (Fuad Köp. 
rü!U), Ari! Hikmet (Fevziye AbduL 
!ah), Arifi Paşa (Tayyib Gökbllgin). 
Arnavutluk (K. SUssmelm), Arpalık 
(Tayyib Gökbllgln), Arran (Zeki Ve. 
lldl Togan), Arslan (Fuad KöprUIU). 
Arslan • Şah (Mükrimin Ha.lil Yı· 

nanç), Arslanlı, Arşın (T. H.) Artuk 1 
Oğullan (Fuad KöprUIU). Acem Ani. 
zu (Fuad KöprUIUl makaleleri vardır. 
Fiatı ı lira.. 

Erkek okulları arasında tertip edi • 
Jen 3000 metrelik be§lncl kır lto§USU, 

Şl§li - Zlncirllkuyu arasında yapılmı§ 
ve 170 sporcunun iştırak ettiği bu ko. 
guda Haydarpaşa lisesinden Raif bl _ 
rincl, Pertevnlyal llaeslndiın Adnan 
ikinci ve Şl.§11 Terakki llaeslnden Sa 
im üçüncU gelmi§lerdlr. 

'l lrkiye ~ambarıyetl 

Eminönü halkevi 
jimnastik gösterileri 

ZiRAA T BANKASI 
"lll'Wllf ıarUıJ : ı!Wl - l!lermayeel: ıooo.000.000 ı·urıı u.... 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

hazan, hercai ;>anı.dılışlı erkek· Halkevlerlnln ıo uncu dönUm yılı 

lerde görilldilğü gibi. arada bir, münasebetiyle dUn EmlnönU halkevt 
bu yüzüğü paI'mak tarından çıka- ı spor salonunda jimnastik gösterileri 
ramk meclıslerde, eğlenti yerle- yapılmış ve bUyük bir seyirci kitlesi 
rınde, hu :iıEa k<'ndilerlni serbest tarafından takip edllmlgtlr. 

1 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blrlkt1renlere 2#1.AOO Ura tkram'v! vertvOT 

bulmak istedikleri herhnngi sos- l Gösterilere lstıklA.l marşından son_ 
yal mim ebetlerde beldir tavrı ra baglanmış, evvcıa, kızlar ritmik 
i.a.kmmak suçunu iı;Jeyemeselcr. .. jımnııstık, tı.letll jimnastik yapmışlar, 

B mUlfıh~larla n·l}a ylizli- ve sonra da erkek sporcular ayni ha
L"Üntln mutlak favd sına inamı- , reketlerl yapmışı r ve çok beğenilen 
cağımız g 'yor. Ayrıca şunu ılcri bu hareketı,.r dakikalarca alkışıan • 

sürebıliriz ki, bunlar elde duran mıştır. 
ve dir k auz nlik 'evam cttjc'i
milddc,çe durması nzım ı;elrn 

mi.i +erek "en t oldu.ki n 
birinde k nd 1 l r ~elen 
t :ıd tm t de ka-

Bcş;ktaş halkevi koşusu 
Beşiktaş halkcvl tarafından tertip 1 

edilen sokak ko usu dün iki katagorl 
Uzer n en yapılmıştır. Blrıncl katago. 
rl 3500 metre idi. Alınan teknik neti 

celer :şunlardır: ' 
l Tnk!or 12.20, 2 - lzak, 3 -

Mahmut 1 
İkinci katagorl: Mesafe 3000 metre.

1 1 Ziya: Derece 13, 2 Bahaet. 

Un. l 
Her lkl musaba mya da 50 den !azla 

atlet iştirak etmiş 'c derece alanlara! 
madalyalar verilmiştir. 

SAlllBI : ASIH l'S 

Basıldı~ı )er: VAKiT .MATHAAS: 

'..U'81.11 t:ıankaaıncıa kumbaralı Ye ihbarsız taaarruı rıesapıarıncıa er; ıu 

~ Uraaı bulunanlara ııenede 4 defa çekilecek llur'a Ue &f&~ıdalll 
plAna göre ikramiye cıağıtııacalltır 

• • ~ 

• • 5'"' • .. 'tMI 

'CI 100 

ı.ooo • 
ı,ooo • 
l.000 • 
4,000 . 

1%0 

l%0 
UMl 

• 
• 
• 

DlKKAT· Hesaplanndakl paralar olr sene ıçtnde ~ tıradao s.~n 2 

ı~oılyeruere ikramiye çıktığı takdirde % 20 ta.zıaaıyıe verllecekttı 
ı<t>$1deler· ll tıılart. 11 Hl\1.lran. 11 EylQI ll Blrtnctkllnun tannı• 

rtııı:ıe ya pıln 
Umumi Neşriyotı idare t>deft 

Ret il\ Ahmet Sevengil ........................................ ~ 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

9 Mart- 15 Marta kadar muhtelif hatlara ka 
kacak vapurların isimleri ve kalkış gün ve saa 

leri ve kalkacakları rıhtımlar 
KARADE~"İZ HATTI Pazartesi poatası ya.pıimıyac&ktır. 

BARTIN HATTI 

fZl'llT HA TTl 

MUDANYA HA'ITf 

BANDm1'1'.A HA TrI 

KARABIGA UATTJ 

İMROZ HATTI 

AYVALIK KATTI 

İZl\ltR BlRtNCt POSTA 

Perşembe 17,00 de Kadeı Galata r 
tımmdan. 

Cumartesi 18,00 de Anatarta Sirk 
rıhtımından. Bu posta İneboluya 
dar gldecekdir. 
J§'an ahire kadar posta yapılmıy 

cakdır. 

Pazartesi, Salı 9,60 Çarşamba, P 
§embe ve Cuma 16,0Q da Trak, Cuma 
tesl H,00 de Marakaz ve Pazar 9, 
de Trak Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,00 
Marakaz Galata rıhtımından ayn 
Cumartesi 20,00 de Bartm Top 
nhtmıından. 

Salı 19,00 da Bartın Cuma 
Antalya Tophane rıhtımından. 
Salı 9,00 da Antalya. Tophane rıh 

mm dan. 
Çarşamba 12.00 de Kema.ı, Cumart 
12,00 de Mersin Sirkeci rıhtımından 
Pazar 13,00 de İzmir Galata nhtımın 
dan. Bu posta gidi§ ve dönUşde Gel 
bolu ve Çıı.na.kkaleye uğrayacakdır. 

NOT: \"ııpur ..efcrlerl hakkında M.r turlll malQmat apğlda telefon 
manılan ya:r:ıh nct•ntıicrlmh:den öğrenllebillr. 

Galata Bat Acenteliği Galata rıhtımı Limanlar Umum 
MUdUr!Utu binası altında 4236 .. Şube " Galata rıhtımı Mıntaka Liman 
reisliği binası altında 4013 

Sirkeci .. .. Sirkeci, yolcu aalonu 2274 
(3169) 

8evlet Demiryelları ve Lima1tları ~ewe 
UJRut11 idaresi ;ı.alaN 

Muhammen bedeli :19.202.90 lira olan 7 kalem muhtelif bakır izole 
NGA tel \'e !tabloları 20.4.1042 ?lZartcsl gUnU saat 15 30 da kapaıı za 
usuıu ile Ankıırada İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyon 
satın nlın:ıral;tır. 

nu işe nnek isteyeni •rln 2 946,P"l liralık muvakkat teminat ile karıu_ 
nun tayin etuğl vesikaları ve tekllfleı ini ayni gUn rınat l4 30 za kadar adı 
geçen Komisyon Relsllğıne vermeleri l&.zımdır. 

Şnrtnıımcler parasız o'arak Ankara'da Malzeme Dairesinden Haydar. 
paşa'da Tesellum ve Sevk Şefi!ğlnden temın olunur. (2848) 

••• 
Muhammen bedeli 30,000 lira olan 300,000 adet teıgrat maklnası klğıc 

bandı 17.4.1042 cuma gUnU !aat 16.30 da kapalı zarf usuıu Ue Ankara'da 
İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu kom ayonca satın alınacaktır. 

Bu işe glrmclc isteyenlerin 2,250 liralık mu\•akkat teminat ııe kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teki flerlnl aynı gUn sal\t 14,30 za kadar adı ge
Ç()n Komisyon Re!sliğlne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay. 
clarpaga"da 'resellum ve Sevk Şeflığinden temin olunur. {2796) 

• • • 
Muhammen bedeli (54600) lira olan 65000 kilo muhtelit eb'atta Kartı. 

ç ÇMsl (26 3.19421 Perşembe günü saat (15,301 on be§ buçukta Haydar 

1>a&-ada Gar bımuıı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usullıe aa. 
tın alınacaktır. 

Du işe &frmek isteyenlerin (39SOı liralık mu .. ·akkal teminat kanunun 
ta,\ in ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflann ayni gUn saat (14,30) 
on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Bu işe ıııt şnrtnameler komisyondan paı'!lsız olarak dağıtılmaktadır. 
(3105) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llinlan 

Kı~ m ti Muhammlneııl 
l.Jm Kunı, 

677 36 

367 ıo 

Lira 
ısı 

30 

Pey akçesi 
• Kunı!J 

00 Da.yahatun mllhalieatnde 
Yaldızlı Han ort.a katta 
6 No. ıu odanın tamamı . 

00 ~urun mahalleslnln Bul· 
tan odalan Hanı u.t 
katta • No. lu od&DDI 
tamamı. 

Yukarda Mahalle. Sokak ve kapı No. su yazılı gayrimenkuller ııatd. 

ak Uzerc onbe Un müddetle açık t' trrmaya çıkarılmıştır. 
lh Jesı 20 3 9•2 cuma günU sa:ıt ııs de icra kılmacağından taliplerin 

pey akçelerile beraber mahhllAt kalemine mUracaaUan (l<K6) 


