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No. 33 
- Evet .. 
Ikısi de birbirlerine bakıyorlardı. 

CemUe tekrar gözlerinı kapadc. Yanı 
aşında beyaz keten örtülü yüz yas
ğmın üstüne, sanki bu hırpalanmış 
urek kendi kalbi imiş gibi Fahire 
!nını dayamıştı. 

Aıağıda Faılik işini bitirmişti. Naı
m geldiiindenberi artık köye iidemi

ordu, Naznti odasında mecmuaları o
kuyor, notlar alıyordu. 

Her tarafta o kadar derin bir sük\lt 
e ıııkilnet vardı ki yemek odasında 
ufen1n köşesinden mini mini bir fın
ık ııçanı boncuk gözleriyle ortalığı 

d nledi ve ona büyük bir emniyet vc
e!l. bu hava içinde odayı bir baştan 
r baıııa geçti. 

*** Hep birbirine benzi yen günler .• 
Fahire bu yeknasak günlerden hiç 
iı.tcessir olmazdı; fakat şimdi uyan
gı zaman bile günlcrın aj:ırlığını 

s!ediyor gibi oluyordu. Pençerelere 
pı rara dayanan kuvvetli rüzgar on-

arı açtırmıyordu; evin duvarları bir 
endere sibi sıkışıyordu, 
Artık pek yakın olan ma.z.iyi düsü

erek ihtiyarlar gibi "vaktiyle.,., di
e eıkl z&manları medhe başlamak ll
ım mıydı? 
Geı;miı zaman olur ki hayali cihan 

dcger-. 
Nazmi ekseriya bu mısraı 3öylerdi. 
kat bunu şimdi söylemek ona ıİ.çin-

c yaşadığı hayatı kusurlu gibi gö~
e dıgı ıçin ehemmiyetli bir mana al

ş gibi görünüyordu. 
Ş mdiki yaşayışını düşünürken san-
iİnde bir şoy kırılrnı§ şeklini kay

e.mltti. Hele Cemilenin mermerleş
ış yanaklarının üzerinde iz bırakan 

Oz yaşları evi dolduran bedbinlik ha-
ını daha ziyade teneffüsü güç bir 

ıe getiriyordu. 
Başlarının ayni elem duya-ulariy1e 
r yastığa düştüğü gündenberi her 
sı de birbirleriyle ba-"?haşa yalnız 
lm;.ıktan çekiniyorlardı. 

Fahire, Cemilenin kendisine bir ıeY-
i tıa etmesini. artık istemiyordu. 

uı ku vaziyeti kifi derecede anlamış
. Evi saran ağır bava yalmz Cemi

enin bcnliiinden çıkan zehir dejlldi. 
r başkasının etrafını da ateş bula.t

arı sarmıştı. 

Senenin son ayı ba3hyordu. Ta. 
Marmaradan kope.n keskin rüzgirlar 
&batı yırtmak istiyen mevhum kt
J lar gibl ru,rltılarla esiyordu. RUz
irlar mani tanımak istemi.yen bir 
ddctle pencerelerin kapıların aralık 

armdan süzülüyordu. 

Nazmi, sokak kapısına gitmek için 
mutbak kapısından ayağına geçirdiğ; 

kçeleri bsaık iri kunduralarını sü
rtikliyerek elinde hir kS.ğıtla eve dön

u. Bu iri zarfın içindekini açmadan 
ğrenmek istiyormuş g~bi eviriyor, 
eviriyordu.-

Yazan: lRFAN BEHCET 
Fabirel 

Genç kadın merdiven parmaklığı-
mn üstünden eğildi, 

- Efendim,.. 
- Aşağı gel t Bir mektup var. 
Fahirenin birdenbire bütün kanı 

başma çıktı. Mektup yine Ali Safiden 
mi geliyordu. Böyle bir hidiseye ve
receği cevapları hatrrhyarak imtihana 
giren tenbel talebe gibi istemiye i3-
temiye merdivent indi 

- Açayım mı? 

- Elbette .. Durduğun kabahat_ 
Ahmet Naıminin iri parmakları 

hoyrat bir hareketle zarfı yırttı . .Fa
b.ire, genjşçe bir nefes aldt. Yazı bir 
başkasınmdı. Mektubu beraber oku -
dular. 

Fahlrenin pek uzak hııımlarmdan 
birinden geliyor ve baba tarafındd.ı• 
bir halazadesinin öldüğü haber veri
liyordu. Mektubun Ali Safiden gelme
mesi Fahlreyi o kadar memnun etmiş~ 
ti ki sevincinden halazadesinin ölü
müne acıyamadı. 
Kocası sordu: 
- Kim bu. 
- Şekftre hanım isminde yaşlı bir 

kadın. Sonelerdenberl ne olduğunu bi. 
le bilmem. 

- Onlar senin gibi vefasız değil. 
Ba.k hemen sana haber vermi-şler. Mek 
tu bu kim yazmış? 

- Müjgin. isminde bir evlitlığ1 
vardı. Ondan olacak. 
ŞekOre hanrnı .• Eski valilerden Ve

zir Rıfkı Paşanın üçüncü karısı idi. 
Kocası öldükten sonra Paşadan kendı 
şahsma çevirttiii iradı ile mürcffah 
ve muntazam bir hayat sürüyordu. 
Çocuğu olmadığı için bir öksüz kız 
almış, kendine evl!t edinmi-şti. Müj
gin. cenazenin kaldtrı1dığını yazıyor 
ve '1baz1 meseleler hakkında gelip gö
rüıeceğini., ili.ve ediyordu. 

Fahire: 
- Ben SekUre halayı senelerdenbcrl 

görmedim. O da beni aramadı. O 
halde benimle evlitlığının ne alıp ve
receği olabilir? 

Na.zmi: 
- Tuhafsın Diyordu. Bu kadar 

basit bir şeyi an'lamadın mı? 
- Ne glbi1 
- Ş~ktlre halanın mirasçrsı var mı? 
- Evlithğı var ya ... 

(Devamı var) 

Bugünkü Program 
7,90 ProBTam 18,SS Faıııl 
7 13 Mü.tik (PL) 19,30 Haberler 
7,4S Haberler ıg 45 Serbest 
8,00 M~zik CP.l.) 19,SO Hicaz makamı 
8,15 Evın saan 20,15 Radyo sa•etesi 

12,30 Proıram 20 45 Marı 
12,33 T-tırküler 21:00 Konu,ma 
12,45 Haberler 
13,00 Tllrltüler 

1
2ı,ıs Sarkılar 

18,00 Proıram 21 45 Orkestra 
18,03 Dana orkestraaı 22.30 Haberler 
18,45 Ziraat takvim 22,4'5 Kapanıt 

1 Gf:CE. GE.LE.M H~BE.RLE.R 1 

Anıt Kab·, icin 
' f./' t'.I •_, ? 

Beynelmilel Şöhreti Haiz Mimarlardan 
Mürekkep Bir Heyet Ankara da Toplanıyor 
Ankara, 1 (TAN) - Ebedi Şef şöhreti haiz mimarlardan mürek-

1\tatürk'ün anıt-kabrine ait pro- kep bir heyet Ankaraya davet o
elerin hemen hepsi Ankaraya lunmuştur- Bunlar arasında bu
gelmiştir. Bu projeler Başveka _ lunan .tanınmış Alman mimarı 

. . profesor Bonnet yarın Ankaraya 
ette b~ komısyon tarafından tet gelecektir. Maruf Fransız mimar 
ı kedilecek kazananlar tesbıt o- !arından profesör Peret bu alqam 
unacaktır. İstanbuldan Ankaraya hareket 

Bunu tesbit için beynelmilel etmiştir. 

Hükümetin Kararı \ Fransaya Paraşütçü 
l2if' Baıtaratı ı lnclde Akınları 

sllğinde toplanmıştır. Derslerin ya
ıla.cağt yerler ve zaman tesbit olu
arak Enstitülerin her yerinde ilAn 
ilmiştir, 
uA5ağıda yazılı dersler yamı (bu .. 

ün) şu dersbanelerde yapılacaktli·: 
"Gök ]..1ekaniği saat 9 da, Kürrevi 
stronomi 10 da, Astro Fizik 11 de 

Pbservatuarda; Elektrilt 10 da, Me
anik Tatbikatı 11 de, Analiz II. Tal
i.katı 12 de, Mineroloji 14 de. İepen-
cyarl Kimyada; F K.B Kimyası 10,30 

, Analiz I. 14 de konferans salo
punda. 

"Yıllarca irfan merkez.imiz olan 
eynep Hanım konağının yan .. 

olmasından Üniversite, ı;ok müte
sirdir. Sabahm saat birinde kendi--

ıyle konu.ştuğum Vekilimiz, Reisi
ümhuruınuzun büyük ilgilerini w 
ümhuriyet HükOmetinin binayı bu 
ıl yaptırma kararını müjdelemiştir, 
irk milleti ve onun başında Milll 
r sağ olsun.n 
Yeni tedbirler alınıyor 

Zeynep Hanım konagx yıkılma teb
e!;l gösterdiği için, daha evvel Be-

ktaştaki resim ve heykel müzesine 
tnmış olan . Edebiyat Fakültesi, 

941 - 1942 yılının ikinci söm~strini 
urada yapacaktir. Zeynep Hanım 
onağmm yanması üzerıne, acıkta 

an Fen Fakültesinin Fizik, Kim
a Biyoloji, Riyaziye ve Kozmograf
' Enstitüleriyle lisan kurları için 

i bir yer aranmak zarureti hasıl 
u tur. 

Ögrendiğimize göre, bu Enstitüler, 
lerin geri kalmaması için §imdi
] on!ernns salonunda ve SülC"ymn

ı: :nıı arka~ındaki mlıftülük bi-

l2if' Baıtarafı 1 incide 

Kumandan Prost emrJndeki bir ptı
raştitı;ü müfrezesi parlak bir ay ışı
ğında ve hafif pus ortasında dtişmanın 
yaklaşırken alçaktan uçan tayyareler 
üzerine teksif ettiği tayyare karşı 
koyma topçusunun ateşine raimen 
hedefe uzak olrruyan bir noktada ye .. 
re inmiştir. Avcı tayyarcler.i şe.~ırtma 
hareketleri yapmışlardır. Karadaki ha
reketler plin mucibince ve düşmanın 
kuvvetli mukavemetine raimen icra e
dilmiştir. Bu mukavemet beklenmiyor 
değildi. Ziraı düşmanın di!ıleme ve 
haber verme merkezine verdifi öner.1 
malQmdu. Alman mütlıfilerin blitün 
gayretlerine rağmen dinleme te•dsl 
tamamen °tahrlp edilmiştir 

Paraşütçüler düşmana ağır kayıplat 

verdirmişlerdlr.. Bunlar. vazifeJerinl 
bitirdikten sonra düşman garnizonun
dan hayatta kalan Alman askerlerini 
eıir etmişler ve beraberlerine alarak 
hafif deniz kuvvetlerimizin himaye a .. 
teşi altında Bruneval sahiline doğru i
lerlemişlerdir Btı hafif deniz kuvvet
leri, kara hareketleri esnasında sahi!e 
yaklaşmı$ bulunuyorlardı ve firkateyn 
kaptanı Cook'un kumandası altmdav
dilar. Sahildeki Atman müdafiler! ge~ 

riden paraşütçülerin ve deniz cihetin· 
den ihraç gemile:riıün !iiililhendazlariyle 
Galles kıtalarından mürekkep efradı 
tarafından hücuma uğrıyarak zapte
dilmişlerdlr. Tayyareler ve filoya men 
sup bütün cemiler avcı serV1sımı.ıc 

m~nsup tayyarelerin refakatinde arr
zası7. üslerine dönmüşlerdir ... 

r b<!hccsindeki yeni biyoloji lilbo- kısmı da Üniversitenin esas bfnasın
tu rL:ırının bulunduğu lıinanın kon- da <lyrıliır:ık ôlan bir d:liredc muvakı.. 
·n:ı ve ders salonlarından da i~ti- kat bir zaman .için çalışmalarına de
de edeceklerdir. Faki.Utelerin' idare rvam edecektir. 

--~-

Bu, Memleketimizden 
Tamam ile Görülecek 

Bu akşam ay tutuacaktrr. Avrupa
nm ve Afrikanın her tarafindan, As
yantn garp kısnnlarmdan görülecek 
olan bu h3dise, memleketimizden de 
tamamen görülebilecektir. Rasatha
neden verilen malümata göre, ay ge
ce yarwndan 31,5 dakika sonra tu
tulmıya başlıyacak, biri otuz üç ge
çe tamamen tutulmuş olacak, ikiyi 
21,5 dakika geçe vasati ufuktan, ya
ni gölge Jçin~ en çok girme yerinden 
geçerek 2,30 da açtlmıya başlıyacak
trr, Açılma saat 4,11,5 da tamam ola
caktır. 

Basın balosu, evvelki akşam Belediye gazinosunda verilmiş ve 
çok ne<ıeli bir hava içinde geçmiştir. Yukarki resim, balodan 

bir intibaı .tesbit ediyor 

Bugün Üç Ayhk 
Maaşlar Veriliyor 

Üç aylık maaş alan dul, yetim ve 
emeklilerle malU.llerin maailarmın 
verilmesine bugün başlanacaktıı·. Mn
aşlarını EmlAk ve Eytam Bankasın -
dan alanlara bu sabahtan itibaren 
Bankadan, diğerlerine de MalmüdUr
lüklerinden tediyat yapılacaktır. Mal
mildilrlükleri maaşlarını Bankadan 
almq: olanların dört aylık tahakkuk 
etmiş pahalılık zamların! ayın beşin
den itibaren ödiyecektir. Bu hale gö
re yine Bankadan maa§I alanlar bu 
ay yedi aylık pahalılık zammı almış 
0Jacaklard0ır. 

Beşiktaş Fenerbahçeyi 
Dün 1 ·O Yendi 

Tramvaya Atlıyan Bir 
Çocuğun Ayağı Kırıldı 

Samatyada oturan 13 yaşmda Zih
ni tramvnya atlarken düşmüş ve sol 
ayağı krrılmtştır. Zihni Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Taksimde Parmakkapıda oturan 
Hüseyin isminde biri de tramvaya bi
nerken yerde sürüklenmi~ ve iki a
yağından ağır surette yaralanmıştır. 
Hüseyin hastaneye kald.tttlmıştır. 

Kızılay Beşiktaş Kaza 
Kongresi Toplandı 

Kızday Beıiktaı kaza şubesinin yıl
lık kongresi dün Be~iktaş Halkevi 
salonunda toplanmıştır. Kongre reis
liğine İstanbul mebusu Ziya Kara 
mürsel seçllntlştır. İdare heyeti Yii
lık faaliyet raporu okunduktan son
ra, eski ve yeni bütçeler tetkik edil
miş, mütalaa ve dilekler dinlenmiş
tir. Yeni idare heyetine Saf.fet Rona, 
İhsan Özkaya, Ekrem Deger, Baha 
Kimil Gözün, Kıymet Pekdeğer, Faik 
Sayar, Pakize Arkut, Bahri Kmacr 
intihap edilmiştir. 

Umumt konıre murahhaslıklarma 
da İstanbul mebti!;U Ziya Karamürsel 
ve Denizli mebusu Haydar Günver 
seçilmiştir. 

Lig maçlarının en mühimlerinden 
biri dün Şeref stadında 6 bin kadar 
tahmin edilen bir kalabalık önUnde 
yapı1mtştrr. Dünkü karşılaşmantn bü
tün önemi şampiyonluj:tun hangi ta .. 
kımlar tarafından paylaşılacağınr 

belli etmesindeydi_ Fenerbahçenin lig 
bidayetinde uğradığı mağlllbiyeUerin 

scr~ınt Beşiktaş ve Galatasarayı yen
mekle çıkatabilmesi ihtlmali, Beşik
taşm da bir puan geriden takip et
mekte olduğunu Galatasarayı, Fener 
önünde bir mağllıbiyete uğrıyarak sı
kıştırmıyacağ1 endişesi, yeni t<)ktm1n 
baslrca ruhi vaziyetlerini ifade edi
yordu. 

Dünkü oyun bu ikihnletin verdiFti 
bir asabiyet içinde cereyan etti ve 
Fenerbahçe sarfettiği bi.iyük gayret
ten sonra, Bfl'şiktase kendi oyununu 
kabul etirdiği halde çok ender tesa
düf edilen ve kaza denilebilecek bir 
vaziyet üzerine oyunu kaybetti. 

Beşiktasın dünkll kif:::yetsiz oyu
nunda takrmm, klüpten cıkarılan Şa
kirden ve Siikrilden mahrum btılunu
ŞU az çok fi.mil olmuşsa da, Fener
bahr:enin cok iyi randtman veren bek 
ve hafJnrmm çalışması da muhakkak 
ki müessir olmuştur. 

Buna mukabil Fenerbehçenin ileri 
hattı, yakaladığı çok müsait fırsatlan 
seyircilerde hayret uyandıran bir şe
kilde kaçırmış, iki bariz penaltıyı da 
hakem, gözünün önünde olduğu hal
de nedense calmamtştır, 

İki hafta evvelki Galetasray - Be
$1ktaş meçmda GUndüzUn oyun tize
rinde zeİ're kadar müessir olmryan 
ve çok ehemmiyetsiz bir hareketine 
ayni hakemin hemen penaltı vermiş 
olması ve dünkü bariz penaltıları 
çalmamııc:ı sayanı dikkattir_ 

Maç nasıl oldu? 
Saat tam on altıyı on geçe Şazi 

Tezcanm idaresinde oynamak üzere 

H b• B 1 ziyet alacaklar .. 

iki takım şu kadrolarla sahada dizil
mişlerdir: 

Betktat: Mehmet Ali, Feyzi, Yani, Rifat, 
Caçi, Sabri, Hakkı, lbrnhim $eref, lbrahim. 

Fenerbahçe: Nuri Muammer, Murat, O· 
mer, Eu.t, Aydın, Filcret, Naim, Melih, fhra· 
bim1 Naci. 

Oyuna Fenerbahçe çok sert bir ıe
kilde başlamış ve Beşlktnş bu akını 
ı:orlukla çevirebilmiştir. İki taknn da 
bütün süratleriyle top üzerine 11aldtr
rnakla, bidayett.e oldukça şuursuz bir 
vaziyette oynamışlar ve top daha zi
yade ortalarda dolaşmı~tır. Bu esna
da Fenerbabçe kale~lne havale ed1-
len btr ar$\ pasına. Ömer ve Muam
merin arka arkaya yaptıklRrı ··ı~ka., 
tar Fener kalesini çok müıskü1 vazi
yette bırakmış ve zamanında yetişen 
tecrübeli oyuncu Şeref, takımının ve 
oyunun yegft.ne ı:tolünli ynpmtştır. 

Bu l(olü yedikten sonrtı Fenerbahce 
takımmın bedbin bir vaziyette oyuna 
devam edeceği, BPı:ıiktrı~m dn bundan 
h:ttfade ederek ytiklenece(!:i ümit e
dilmh;ıse de, bunun tam aksi olmuş -
tur. Haf hattı ile birlikte birden hü
cuma geçen Fenerbahce, rilzli{Arın da 
yardımlyle Beşikteı; ktı1{."ı;inl o kndar 
srkı bir çember içine almıştı ki. ge -
cen her dakikada birkAC ı;t"Ol fırsatr
ntn heyecanı bulunuyordu, 

Mellhin ortada yaptıA"f dalışlar, Fe
nerbRh~enin üstüste kazandığı kor
nerlere ve geri gelen her topu hemen 
Sarı .. Llicivert hafbeklerinin ve bil
hassa Aydmm gayet yPrlnde paslarla 
iade edişleri Fenerbahçe hücumlarını 
ardı arkcısı gelmez bir hale sokmuş
tu. Bununla ber8.ber Be~iktaş, Feyzi
nin gayreti, Fener muhacimlerinin 
kifayetsizliği ve Hakkmtn birinci dev 
re 2arfrhda taknna çok güzel uyarak 
Şerefle birlikte geriye yardun etme
si sayesinde kaleslnl kurtarmasını 
bilmiş ve bu arada ceza çizgisi için
de bariz bir hendbole hakem düdük 

ŞARK CEPHESi ar in aşari arı.. Eğer İngiltere de, harp, mu-
ft2ir Baştaratı ı inc!de hafazakarlığın hem ruh hem de ft2ir Baştarafı ı incide 

dd in . t f" e etmeg·e muvaf !er, Almanları müteaddit müs. Japonya harp ilan ettikten son ma es ı as ıy -
ra, yine bu sütunlarda yazdığım fak olmamış olsa idi, bu cihan tahkem mevzilerden tardetmiş -
bir makalede, Uzak Şarkta İn· harbi, kolaylıkla böyle ani bir !erdir. Azak bölgesinde Sovyet 
glltere için en !büyük müttefikin yarım-çark kaydedecekti. . piyadeleriyle denizcileri Alman
ancak Hint istiklal hareketi ola· Hadiseler ve bilhassa İngılte- !arın işgalinde bulunan önemLi 
bileceğini iddia etmiştim. lngil- redeki kabine değişiklikleri ile bir lçesiıne bir akın yapmışlar, 2 

1 tere, bu hakikati, anlamışa ben- gayet şiddetli kamara münakaşa- top bataryasını, 2 havai;\ topu ba. 
ziyor. ları göstermiştir ki, İngiltere, u- taryasını ve 2 kuvvetli radyo ve-

! ·d· t e · · bı· uzlaşma bahasına ricı· merkezini tahrip etmişler, Eğer daha önce an asa ı ı, anç v rıcı r 
Singapur, bir emperyalistin bir "muhafazakar dünya,, sını mu- Almanların barındıkları 12 evi ha 
diğer emperyalistin elinden zor- hafaza edeceğine, şerefle ve mu- vaya uçurmuşlardır. 
lıyarak aldığı kilit olarak d~m!- vaffakıyetle döğüşmek için, bir [(a11lı muharebeler oluyor 
yecek, Asyalı ınilletlerın ıstiklal illetten başka bir şey olmıyan Moskova 1 (A.A.) - Pravda 
kalesi halinde ,bugün dahi tutu- muhafazakarlığın son kımıldan · gazetesinin cenup cephesi muha
nabilecekti. Bakın Filipinlerde malarma ezici bir darbe indirme- birinin bildirdiğine göre, bu ke
Filipinli kıtalar hala kendilerın.-i yi tercih etmiştir. simde harekatta bulunan Sovyet 
ve topraklarını kahramanca mu- İngiliz kamarasında, yüksek ve birlikleri düşmana kanlı çarpış
dafaa edebiliyorlar. Çünkü A- zengin sınıfın kepazelikleri aley- malara tutuşmuştur. Çarpışma
merika, Filipinlere on beş sene hine neler söylendığini, bugün !ar gece gündüz devam ediyor. 
içinde istiklal vadetmekle kalma- bizzat İngiliz radyoları dünyaya Başka cephelerden ve gerilerden 
mış, her milli istiklalin helke- ilan etmektedir. İngilterede kü- bu kesime getirilen 256 ıncı ve 
miği olan milli bir orduyu yoktan çük ve zevkine safasına düşkün 85 inci Alman piyade tümenleri 
var etmiştir. Dürüst bir politi- bir ekalliyetin suratına, sokakta son muharebelerde ağır gayıpla. 
ka bir avuç insan arasında buna halkın mecliste de millet vekil- ra uğramıştır. 
ın~vaffak olursa, üç yüz küııur !erinin arka arkaya tokatlan in- Alman resmi tebliği 
milyon Hintlid~ na.sd.bir yar - diğini, keza, fagiliz radyoları i- Berlin 1 (A.A.) _ Alınan tebll-
dım görebilir, bır goz onüne ge- lan .etm7ktecfu. ?yle anlaşılıyor -·. S günlerdeki savaşlarda 
tirmek ıazımdır. kl, lngılız beşıncı kolu, artık kı- gd~: on K d sında 

uhaf ak• h .. ld k b. hale kon uşman erç yarım a a 
İngilterenin m ru: ar u- mı anaınıyaca ır - 4000 den fazla ölü vermiş ve 6 

kfunetleri 1918 dcnberı hata hata muştur. . hlı b ka betmı·şıır· 
b · 1 B .. t.. b d ği lkliklerı yapan zır ara a Y · üstüne işlemekten ~zmemış er " u .un u e ş ' 26 • 27 ubat gecesi Alman dev 

d" B g.. rtık bızzat lngllız- harptır ş 1 ır· u U::e ahir Riom mahkeme- İngiltere Uzak Doğu da, ken- riyeleri, Azak denizinin buz arı 
~'f:;~ ~~:m görmeksizin, o mes'ul dine bir m'üttefik daha ilavesine ~~trin~e c~f uf kı.y;sına kad::a~~ 
adamları mahkum etmiş bulunu- hazırlanmaktadır ki, bu, hür ve d1. ome re b~rdemış er vektasmı 

• · iklikl · ·· t k" H" d. ı d r' uşmanın ır ayanma no 
Yorlar. Son kabine degış . erı mus a ıı ın ıs an 1 • f d" 1 b" likt t hri etmiş -

d lill ·d· Işte D.. dak" b .. ük lmpara e ra ıy e ır e a p 
bunun en taze e erı ır.. . ' unya ı en . uy. . .. - ter kendllerl hiç bir kayıba uğra 
başta Chamberlain ve politikası torluğun, daha şımdıden buyük ' 1· d 

' 1 d lann bir f d k bir mıl mamış ar ır. olmak üzere, o mes u a am .. e erasyon ve gerçe Donetz cephesinde daha başka şid-
bir hazin hatasını da, daha mu- !etler aılesı olmıya h~zırlanmas.ı, detli savaşlar cereyan etmektedir. t
rekkebi kurumadan yırtılmağ.a insanlık için, paha bıçJ!:m~z hır taiyan ve Alman kıtaları Şark cephe
mahkum olan İndia Bill teşkil kazançtır, çünkü, en buyük em- sinin muhtelif kesimlerinde düşmanm 
etmiştir. peryalistin, Em.peryal.i:m~en k~n- zırhlı arabala.: yard!rniy.le yaptığı. hü-* * * di rizasiy le istifa ettıgmın delili- cumları pilskurtmüşlerdır. Alman ha-

B ·· h · · b" "Ye- dir· va kuvvetleri bazı düşman topluluk-
ugun, .arp ıçınde_ ' ır . • er em e alizm olmasa idi, !arını tnhrip, kUlliyetll miktarda zırh-
nı İngıltere,, doguyor gı· E~ k P hry hur edemez- ıı arabayı, topu ve daha başka araba· 

bidir. Öyle bir İngiltere ki, mil- bu or unç arp, zu . d B . ıorı imha etmiştir 
!etlerin hürriyeti için döğüştügü- di. Demokratlar cephesın e, d ~ı- Sovyet resmf tebliği 
nü aleme isbat etmek için, ilk tanya İmparatorluğ~?n . a a 
·· k d" hük" ·· lt d k" il şiındıden muttefiklerının sıyasi once en ı mu a ın a ı m - . ' .. 1 1 · t"bak 
!etlere hürriyetlerini vermenin ve ıçtiınal bunye er n.e in} . 
11\zım geldiğini anlamış bulun • etmesi, yalnız bu harb:rı degıl, ı
maktadır çinde yaşamakta oldu~I?.-uz ta-

Sanıım"ıştı ki, Japonyarun U- rihi devrin mes'ut bir donum nok 
zak Doğudaki baskısı Britanya tasıdır. 
İmparatorluğunu temellerinden ---------
sarsınca, İngiltere, Avrupadaki Doğu Hindistanında 
mihver devletleri ile uzlaşacak Fevkala"de Ahval 
ve Almanya ile İtalya, yanlarına, 

Moskova, 1 (A.A.) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği: Bu gece blrllklerlmlz 
Alman krtalarma karşr hareketlerinP 
faaliyetle devatn etmtslerdir. Batı 
CE'l:>hesinin bir kesiminde hrıreklı.tta 
bulunan topçu bataryamı?. bir tank 
hücumunu püskilrtmilştür. Topçu a
teşimiz 3 Alınan tankınt muharebe 
dışı etml;tlr. Ayni gün topçumuz 
dUşmanm bir mayin atıcı krtasmı yok 
etmlşdir. 

mağlup ve yaptıklarından pişman 
İngiltere ve Fransayı da alarak, 
Avrupayı yeniden tanzim edecek
ler ve Amerikayı da ikna ederek, 
bir yandan Sovyet Rusya bir 
yandan da Japonyaya karşı va-

llmen gölünün cenubunda 
Vaziyeti ilan Edildi r B_erlin, ı .. (A.A.) -:-- İlmen .gölU ke-

B simındc dumanln şıddetli hucumuna 
Ben~res ~ (~.~.) -: .enares uğrıyan bir tiimenimiz 5 halta içinde 

~evrı:s:ndekı .butun Bırleşik D~- rno Bolşevik taarruzumı piiskürtmiiş
gu vılayetlerı sahasında fevkala- tür Bu kesimde ıs giin içinde 4425 
de ahvaı vaziyeti ilan edilmiştir. Boİıevik öldürülmüştür. 
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Yeni iaşe r·- DiKKAT: -, 

Teşkilôtı 1 Vatandaşların 

1 

Namuslarını 
Geniş Bir Kadro Ue da Düşünelim! 
Faaliyete Geçiyor 
Istanbul bölge iaşe müdürlüğü t&m 

kadroslylc bu hafta içinde faaUyete 
a-eçeccktir. Bundan sonra piyasanın 
yakından kontrolü ve vurgunculuk 
mahiyetindeki hareketlerin daha ko
laylıkla önlenmesi mümkü olacaktır 

Teşkil.ita bağlı tetkik bürohtrı mal 
saklama ve fazla fiyatla satma gibi 
mllli korunma kanunları hükümlerine 
aykırı hareketleri süratle neticele.,di
recek ve suçluları bütün suç delilleriy
le beraber adl;yeye verecektir. 

Yeni kurulacak ve münhasrran ihti
kar davalarına baka(Ot.lk mahkemelerin 
de bu hafta kadrolarının tamamlana
cağı kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

2 Tüccar Hakkında 
leraet Kararı Verird' 

Fiyat M ürakabe memurları, 

Milli Korunma Kanununun ken
dilerine verdiği salahiyete daya
narak, uluorta araşbrmalar yapı· 
yor, bazan kanuna uymıyan ha
reketlerde bulunuyorl•r. 

Kadıköyünde evinin çatı arasında 

133 teneke zeytinyaJt bulunduğu ·id- ı 
diasiyle adliyeye verilen tüccar Fe- : 
ritle Ömerin yapılan duruşmaları so- İ 
na ermiştir. Zeytinyağma elkonul- l 
madıj:tr ve bu tkl zattn çat! rırasını 
depo ~ibi kullandıkları anlaşıldığı i
c:in, hf\dls<? suç görülmemiş, her ikisi 
hakkmda dn beraet kararı vori1ıniş

tir. 

Mesela geçenlerde bir kundu
racının evinde araıbrma yapm~ı~ 
Jar ve 200 kunduralık Avrupa 
derisi bulmuşlar. Adamcağizı 

derhal mahkemeye verdiler, de· 
rileri müsadere ettiler. Halbuki, 
bu kunduracı memleketin tanınmıt 
çocuklarından biriydi. Evinde 200 I 
kunduralık deri buh.ınablltrdl. lı • 
yapan bir kunduracının evinde ı 
nihayet 200 kunduralık deri bu· 
lunmasında fevkaliide bir şey ol- 1 
madığt meydanda idi. Nitekim, J 
mahkeme bu lıakikati tesbit ede· 1 
rek kunduracıyı serbest b'iraktı. • 
Fakat bir defa onun namus ve i
tibariyle oynanılmış bulunuyordu. 

Diğer bir misal: geçenlerde Ka· 
dık6yde zeytlnya§cılık yapan es
ki Sümerbank mağazası mUdürU 
Feridin evinde bir miktar zeytin- , 
yağı buldular. Derhal ya§lar ka· 
çak diye müsadere edildl, Halbu
ki :reytfnyağına devlet elkoyma
mıştır. Kimseden, evinde ve m•· ı 
ğaza&ındaki yaft mlktari hakkın- •, 
da beyanname lstenmeml§tlr. Ve 
nihayet bir yağ tüccarının, mağa· 
zaıında aaklıyamadıGı malınin bir 
kısmını evinde depo etmealnde 
hiçbir kanuni mahzur yoktur. NI· 

Güreş Müsabakaları 
Greko·Romen gOrı:~ müsabakalRnna dlin 

!l'atih Güreş klübilndc devam cdilmt ve tU 
nttic:eler ıhnmıştır: , 

56 kiladfl Mehmet Çelik birinci. Fıhrtttin 
Umarır ikinci. 6ı kiloda Manol birinci lı
mall Akbulut ikinc:L 66 kiloda: Tııımrt Cc-n• 
ıet birinci, Panayot ikinci. 7:Z kiloda: Be· 
kir Yolc:u birine:!, Mu,;aHer Cetin ikinci. 79 
kllodı: I"mıııil To1>ÇU birinci, Nari ikim.:L 

çalmamıştır. 

İkinci devrfde ri\ıgfirı arka~ına a
lan Beşiktaş, ~radnki farkı .!ligortala
mak için hücum teşebbü!i!üne birkac 
defa geçmi~se de. Fener müdaCileri -
nln yerinde müdahaleleri ve haf hat
tının iyi çaltşması neticesi, Sarı - L..'i.
civerdin oyununu tekrar kabule mec
bur olmuştur. Bu devre zaı·fında da 
Fenerbahçe hô.kiın oynamış, fakat 
Beşikteşın kademeli bir müdafaa tat~ 
bik etmesi Uzerine, geriye nisbet1e 
hafif kalan muhacimlet gol çıkara -
mamışlar, fakat topu arka arkaya altı 
pas çizgisi içinde oynnmışhırdrr, 

Gitikçe esabt bir h•va it:inde oy -
rıanmıya başlryan oyun, nihayet Be
$lktaşrn gayet güzel müdafaa etmesi
ni bildiği 1 - O galibiyetiyle bitmiş
tir. Üç dakika kala hakem Fener 
kaptanı Esadı bir kararına karşı söz 
söylediği için sahadan r.;ıkarmnı:tır. 
Dünkü galibiyetten sonra Galatasa
ray şampiyonluk için Bcşiktas ile 
karı:ır karştya kalmış demektir. 

Beykoz - Altmtuğ 2-2 berabere 
kalmışlar, Vefa Beyo~lusporu 2 .. O, 
Galatasaray İstanbulsporu 1-0 yen
mişlerdir. 

Cava Deniz Muhare
besi Sona Erdi 

1 
tekim mahkeme de bu va•lyetl 
g~rerek Bay Ferldln ıerbeat bıra
kılmasına karar vermlıtlr, Fakat 
blr defa bu vatandaşın namuı ve 
itlbırlyle ulu orta oynamakta 
mahzur g6rülmemlbtır. 

Vurgunculara nefeı •ldırmamak 
için MUrakabe Komisyonunun e• 

nerjiainl kaybetmeden itine de· 
vam etmesini hıterlz, Fakat va~ 
tandatlarin namus ve hayılyet

lerlne a;ramt derecede hUrmet 
1 göeterllmeeınr de dllerrz. 

.............. ·-···---·------
Torununu Kızgın Maşa lle 
Döven Kadın Mahkum Oldu 

70 yaşrnda Emine Tuzenoğlu adm
da bir kadın üvey torunu 8 ya~ında 
Ayşeyi dögmüş ve kızgın maşa ile 
vücudunu yakmı.şttr. Aye;e hastalan -
mış ve kaldırıldığı hastanede ölmUı
tür. Ölüme sebebiyet vermek suçiy
le adliyeye verilen Emine, asliye ye
dinci cezada mu.hakeme edilmiştir. 

Adli tabip raporunda, kızın ölümüne 
zatürree hastalığının sebep olduğu 
tesbit edilmiştir. Bu sebeple Emine 
ya.ralmak ve dövmek suçundan ceza
landırılm!ş ve altı ay yirmi gün hap
se mahkllm edilmi;:itir, Mahkeme ih-· 
tiyar kadını tevkif etmiştir. 

. PASifiK HARBi 
1:Jfr Baştarafı 1 incide 

{tifj" B.ştaralı 1 incide kuvvetlerinin Japonları Luzon 
men arasnda değişmekle beraber adasında Abra vadisini tahliyeye 
şimdiye kadar Japonların ne mile- mecbur ettiklerini bildirmekte· 
tar asker çıkardıkları malum de- dir. 
ğlldir. 4 VUSTRALY A'DA: 

Müttefikler bütiln kuvvetleriyle ls
til.9.ya mukavemet etmektedir. 

Deniz lıarbinin tafsil atı 
Batavya, 1 (A. A.) - Felemenk 

Hindistanı tebliği: 27 Şubat öğleden 
sonra ve 28 Şubat gece esnasinda, a
lman muhtelil keşi! raporlarından 
anlaşıldfğı ilzere, büyilk kısmt 40 ge
miden mürekkep olan dU'fman şıt 

filosu Doğu Cava üz.erine dümen çe
virmiş bulunuyordu_ Taşıt filosunun 
refakatinde deniz muharebe grupları 
bulunmakta ve bunları da 200 mili
metrelik topları olan ağır kruvazör
lerden teşkil edJlmiş ve şimalden ce
nuba doğru yo1 alan takriben 20 mu
harebe gemisi hitnaye etmekteydi. 

Cava doğu çevresinde hareket ya
pan müttefik deniz kuvvetlerine, düş 
manm tahmin edilen asker çıltartmR 
hareketini durdurmak için. imkan 
nisbetlnde hasara uğratm:ık üzere, 
hıttrruza geçmek emri verildi, 
Düşman deniz taşrtlarına, onl::ı.rı hi

maye eden muharebe kuvve leriyl{> 
temnsa girmeden taarruz ('tmek müm 
kUn o1mcı:dı~tndnn. mUttefilt kuvvet
lerinden sayıca dnha r.;ok ve kuvvet<;P 
daha üstün olmaı:;rntı t'Fl~mf"n dü<:m:ın. 
la çarpı~ma ba~ladı. Öitleden sonra 
ı:ı:ec; valcit iki filo birbirinden yirrn' 
ki1ometre mesafede iken siddetli bir 
toP<CU ateşf açıldı. Çarpışma esncı:!;m

da iki taraftan muhripler de birbiri· 
ne taarruz ettiler. Deniz hnrbinin bn 
c:<'lfhasrnda müttPfik kTuvazörlcrdPT1 

biri mahdut ehemmiyette hasara uğ
rRdı Ra~artn muvakkat olmastnı:ı rağ' 
men, kruvazör muhi'l.rebe hattından 

c-ekilmi:ve mecbur kaldı. Bundan baş
ka m11hriplrrimir.rlen biri bir düşmaı 

lvosuna hedef oldu ve battı. 
DU$111an kuvvetlerine müt<'add'f 
f tar is bPt edPn endaht1nr1m1z ne· 

tice~nde Mogomi sınrfmdon büyük 
bir Japon kruvazörü tutuştu. İki yti1 
milimetrelik toplarla mücehhez diğer 
blr di1şman kruvnzöril. ,ırörOnü~e gö
re ehemmiyetli he~ara uğradı ve bir 
nroncü 9~tr düşman kruvazörü dE" 
hattı, 

DUışman filosunun, gerllerde yan
makta ve batmakta olan en az. 3 Ja
pon muhriblni btrakarak silratle ynl 
,ımıya devam ettiği görUldll. 

Tebliğde, gece yapılan muharebe· 
den de bahsedilmekte, 2 Holnnda 
kruvazörünün dilşmanla çarpışırken 
battı~ı kaydedilmektedir. Bu iki kru
vazörün muharebe esnasında deni -
zalttlnr tarafından torpillenmiş olm:l
<.:ı muhtemeldir_ 

Bir şelıir işgal edildi 
Bandoeng, 1 A.A_) - !ndraınajoe1-

ye Japon askerler.inin çıkartılmasından 

Canberra, 1 (A. A.) 
vutralya şimali, askeri 
alınmıştır. 

- Büt!in A
konirol altına 

Karşılıklı lıava akınları 
Melbourne. ı (A.A.) - Avustral

ya hava tebliği: 16 Japon tayyaresi 
Port Morenbi'ye hlicum ederek bazı 
hasarlar yapmı tır Bir Japon tayya
resi tahrip ed'lm • Dün gece tay
yarelerimiz Ga mata "Yeni Britanya., 
da havalanma p t muvaflakryetle 

Jamı~lardrr 

Yangın Tahkikatı 
~ Basterafı t incide 

fen heyeti miihendisleri, müddei
umumi muavini Necati Kütükçü 
oğlu ve zabıta amirlerinin iştira. 
kiyle ilk keşif yapılmıştır Yan
gın tamamen sündükten sonra 
esaslı bir keşif daha yapılacaktır. 

Yangın yerinde. aün de itfaiye gru~ 
pundan bir ekip ak1ama kadar ça1ış
mış, duman sütunları arasından za
man ?.aman alevler yükseldiil görttl· 
milştür. 

Tarihi bir kıymet taşıyan bu lrfon 
ocağının yanması ve içini dolduran 
kıymetH ve nadide eserlerin, kitapl1r111 
ve der!'I levazımınm hemen hemen ta
mamen denecek derecede kUl olup gft. 
miş bulunması 1stanbulda oldulu gibi 
memleketın her t:\rafında da derin bit 
teessür uy::ı.ndtrmısttr. 
Yangın esnasında bir enkaz parça

sı dtişmesi yüzünden kolundan hafifç,. 
yaralanan itfa!ye grupu lmirlerinden 
tsmailin tedavisi yaprlmıştır Diğer i
ki ttfal neferi de çok ehemmiyetsız 
yara alnn!llardır Maddi zararın te&b.i
tint" hRtslnnmıst1r 

sonra Bandoeng1in takrlben 60 kilo
metre şimal doğusunda Boebang'm 
dü!;man eline geçtiği resmen bildiril
mektedir 

Bir gemi lıavaya uçtu 
Nevyork, 1 (A.A.) - Nevyorktan 

alınan haberlere göre, kaçmakta olan 
bir Japon harp gemisi, tam isabet :ıl· 
dıktan sonra Hingramaju civarında 
havaya uçmu$tur. 12 Japon deniz t3Şı
tından 5 i Rambang yakınında batı ... 
rılmı$tır. 

* Vaşington, ı ( A.A) - Z•nnedildl-
iine göre, bir Amerikarı denizaltı g.:
mtsi Uzak doğuda 5 gemi batırmıştır. 
Amerikan kuvvetleri Japonların büyuk 
sayı üstiinlüklerine rağmen elin zarat 
görmem.iş bir haldedir. 
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ı =ı•ru•ı:ı 
S. Rusya • Japonya 
Münasebetleri 

Yazan: M. ANTEN 

Japonların Birmanya ne beraber 
Cavayı ve Avustralyayı da teh

dh eder bir vazlyete ıeldiklcri şu sı
ı:ada Sovyet Rusyanın Japonyaya 
k:arp -nzıycti muhtellf tefsirlere yol 
84;11Ulktadır. Bazı k mseler, ılri hükQ
met arasında Sahalin adasında baltk 
aTJ mcselesı uzennde a;oriışmclcr ya
pıb:nası ve Tokyonan resmi sözcüsü
nun iki memleketin bırbirlerine kar;ıı 
bıtaraflık uz!yetini muhafaza edece
ği hakkındaki sözleri gibi vlkıalara 
istinat ederek Sovyetlerin JaPonyay& 
kal"fl harbe ginniyecegine hükmetme& 
~rler. 

Resmi ağızdan çıkan ı~zlerin de, 
imzalanan mtıahedeleriıı de hiç bir kıy 
meti olmadığım bu harp bize bir çok 
defalar gostcrmıştir. D ger cıhetteD 
Sovyet matbııab ve Litv nof gıbl en 
salfilıiyetli devlet adamları, Japon 
matbuabnda saman saman inutar e
den Sovyet manfaatlerine aykırı iddi
alar ve t:emeıınller münasebetıyle, Ja
PoQ.YaYB en kat'i bır 1 sanla ihtarlarda 
balımmuşlardlT. Bır kaç gun evvel de 
TaR ajansı: Sovyet sefırinin Sinppu
ran :ıapb munasebet'İyle tebriklerde 
bahmmak üzere Japon a;enel kurmayı
na sıttiii haberini kaUyetle tekzip 
et:mil ve evvelce de buna benzer biı 
c;ok yalanlar uydurulduğunu hatırlat
m11tır. 

Fıkrimizce: Avrupada harbin bütün 
yükü Sovyetlerln omuzlarına yukhın
mis bulunduğu ve Almanların son ve 
kat'l buyuk taarruzlarını huırladıkla
n btr ıırada. kat'i bir zarııret basıl 
olmadıkça, Sovyet hükQmeti uzak prk 
ta bqına büyük bir a;aile daha almalı:, 
yeai bir cephe daha açmak 1sterniye
cektir Nasıl İngılızler Sovyet Rusya
nın Avrupada Almanyayı ınailCtp e
deceline yahut biç olmana İngiltere 
i&in zararlı olamıyacalı: bir bale ge
tirdiklerine Ye getirmekte devam ede
ceklerine kani olarak bilfiil mlldaha-
1ede bulunmak zaruretini duymuyor
larsa. Ruaların da, ayni mantığa isti
nat ederek, azalı: prkta Amerikanın 
nkm bir istikbalde Japonyanın hak
kından geleceğini duşunerek harbe 
girmekten kaçmmaa tabıi görünmek
tedir. Sovyetler birliği huldlmetinlıı 
böyle bir battı hareket takip etmesin
de= Klhaf w mtlfterelı: zafer lcuaııd
dıktan IODr& kendi menfaatine ayııun 
olnn1an ban vuiyetlerin basıl olma
n ibtimalt, harp 10na dünya.smm y&
n den kurulmasına Amerika ve İngil
tere ile ayni bak ve salahiyetlerle ıı
tirak edebılmesi için askeri ve iktı
aadi bakımlardan onlardan daha za
~ bir vaziyette oolunmamaSl gibi se
beplerin tmll oldup dUtünlilebillr. 

P. Cot'un Sözleri : 
Rıoam davası devam etmekte -.e 

lnubtelif tef&irlere yol açmaktadır. 
l>ariste Vıchy'nln mumeuili. olan Bri-
11.oa, ıeçenlerde :yaptıit bir beyanatta 
ba davanın çok geç batlamaıından ve 
lı'ramanm Almanyaya kaT'fl kazanamı
)'ac:afı btr harbi açması g bl esaıh 
ltıeselelerln tetkilıt edilmemesinden .a.
ktyct etmiı " Fransanm fqist dü11-
lrıanhiı ve demokrasi ihtirası yüzün
den ba harbe ıirmiıı oldağuııu ıöyle
lbllt& 

Bıl dımmm baslıca maznan!annı!an 
otan Pramanm eski hna nurn P. 
Cot. Amenbda Rfom mahkemesinin 
lhabtyetl hakkında yaptığı beyanatta: 
""VidıTcilerin bu muhakemeyi, kendi 
8Qçlarım kal'fl tarafa ,.Ukkbnek ve 
balk cephesi adamlarım itham etmek 
bıabacfiyle tertip ettiklerini ve Oene
tat Gamdin'hı Marepl Petıri,Jl fie nuı
tatılk olarak hareket ettiğini zannet
'lli!ni söyledlkten sonra. Fransanm 
'ezimetinde Vichy adamlarmnı ve dl
._ -t partneri mensuplarının mesu
~i tebarftz ettirecek mahiyette 
a 1sabatı nrm ~tir: °'Hava nazırlıftm 
eıraıanda !stecliğim tahsisat, asken 
terada Mareşal Petaiıı ve Generai 
Gamelin tarafından, hava kavvetlerl
llib çoialtılmasma Hizum olmadığı id. 
İl1taslyle reddedilmiştir. Fransız askerı 
~ 98 p:nel 1mrmayı, Sovyct 
Jt.oacıa olan te7l~ benzer ne 7llı>
"llk istedlmae mani olma11lardtr. Yap.. 
'ıimı parafiitçü kıtalanm derhal kal
~dır. Ben. İna;iltere, Sovyet 
~a we Çelı:oslovakya De sıkı bir ı,
btttiii :yapmak 111ıretiyle Almanyayı 
tardmmak ve mafH\p etmek miimldln 
•ll!Dta fikrindeydim. Hıılbulrl Boımet 
"'e Fransız cenel lı:armayı Münihten 
"'9el ve sonra ba siyaseti mütemadı
)en baltalamak saretne Fransanm he
&bnetinin esı blı§lıca lmılleri olmuş-

~.. ~ • 'İ -

'====+==~'CF============== 
:t aJanci Şahitlı1' Yapan İki 

Kadm M;ahkOm Edildi 
1landevucu ~mi adında btr ka

liı.n muhakeme edilirken do#nı ;ıahit-
lt yapmıyan Hnllde ~ Havva adtn

l:la iki kadın hakkmdn da takibat ya
l)~. Aslıye sekizinci ceza mah
"~ :ralnncı phltttk: ,-apan iki ka
~- ~lrer ay Oll be,er gün hapse 
~ etmıştir. 

"'-•····················· 
~ere öteberi atmayın durak yerle

l11l<Je ç6p kutulan vardır. 
~ .................... . 

TAN 

GÜNÜN ADAMLARI: 

Milli Çin Lideri 
Mrl. Çang Kay Şek 

, . . . . . '\ 
! Mareşalın şahsiyeti - Itiyatlan - Konfuçyus ve Cang Kay Şek - Japon ordusunda i 
tabit ve ... İhtilalci - Birinci dönüş -Ikinci dönüş - Japonlara karşı - Bir hatır:) 

Blrk•ç ay içinde lnglllz ve Ame
rikalılara karıi serf ve ehemmi
yetli zaferler kazanan Japonya, 
beı yıldınberl Çin harbini bltire
memlftlr. Hiç fllptıeal:ıı, bunda Çın 
mlllt hareketinin bapnda bulunan 
Mareıaı Çan- Kay-Şek'ln bUyilk 
rolU vardır. Mıreplln ıon gUn
lerde Hlndlstana giderek yeni v•
zlyetler Uzerlne Hint ruee .. lyle e
hemmiyetli konuımalard• bulun
duilu da hatırlardadır, Bu •uretle 
gerek Çinin müdafaa11nı tanzim 
ve idare eden ve gerek Çinin De
mokrıısl cephesinde mUhlm bir rol 
oynımaaına tmll olan Mareplln. 
huaulf hayatı hskkınd• Avrupalı 
bir gazeteci tırafınd•n mUhlm bir 
röportaj yapılmııtır. 
lamı hemen her gDn geçen Çin 
MlllT Lideri hakkında okuyucula
nmıaa bir ftıdr vermek için, bb 
de bu röportajı naklediyoruz: 

Şahsiyeti: 

9u adamın ıahsiyetinin, baıımda 
bulunduğu kocaman imparator 

hık kadar ehemmiyetli olduiuna tllP 
he yoktur. Kuçuk bir köy eanafın11a 
oğlu, Çin kuvvetlerinin baı kumaıı -
dam, dunyanın en birleılk ve a;eniı 
imparatorluğunun ruhani, cl1tn~i 
şcfı olan bu adam müthi11 bir hltı
zam muteassıbıdır, Böyle olmakla 
beraber affettigı ve hattı kendileri
ne vazife bale nrdifı diltrnanlar yok 
değildir. Japonyanın muıvenetiyle 
7uz senedenberi baltalanan Çinin 
birliiini kurdu. On sene Cinde ihtl
lili ıdame ettirdi. Yüzde yijı Çınli o
lan bu milliyetperver adam, tahsil n 
terbiyeıııni Japon7a11t borçludur. 
Kendisi mlitea11ıp blr Çinli olmakla 
beraber hırlstlyanlık idealine taraf
tardır. 

Şang - Kay - Sek müskirat kul
lanmaz, cipra içmez; hattl çay kah
veye bile düşküu delildir Uzun ı:ı~ 
neler en afak barekltını · kaydettiği 
bir hatıra defteri tutmuıtur. Ve ba 
defter 1936 İlkkanununda onun ha.. 
yatını kurt1r1JU7a Mbep oldıı_ Şö,.. 
leki: 

Genç ilıtflllcf Can& Hllalleo :U. 
78nc'm lnımanı!a ettlfi ibtlllldler 
onu bir pundanu bularak kaçırdılar.. 
Hepli Çang-Kay-Şek'ha Japonlara 
lı:arfı mullyim davrandıtmı sanıyor
lardı. Hatıra deftcrı dıkkatle mua
yene edildi. O zaman ona karşı ta
vırlan birdenbire deiıııu. 

İtiyatları: 

M.arqa1 Çan8. Kay - Şek'in en son resimlerınden biri ve Çm 
yazısiyle Mareşaltn ismi 

kisım idare etmesini bilmesi li
zımdır. Zekbını idare etmek is
teyen adamın maksatlarında aa.. 
mimi olması llzımdır. Maksatla
rında samimi olmaı.ı lazım ııeJen 
adamın da evvel& bila;ilerini yuk
seltmesi lazımdır .. , 

Çanıı - Kay - Şek 1887 de Sıkov 
köyunde doğdu. Allcsı zengin dea;ıl
GL Tahsili bittilrtb sonra J apoA 
sidebildi. Çok çahşkan olmaıına 

rağmen parlak bir talebe olmamıştır. 
1907 de saçını kestirerek Çının as
rileşmesi hareketine taraftar oldu
funu isbat etti. Paotıng harbıye 
mektebine girerek tah" lını bitirdı; 
sonra Japonyaya gitb ve Shinbo 
Gokyo genel kurmay mektebine gir
di. Tahsili bittikten sonra JJapon 
ordusuna girerek uzun seneler hiz
met etti. 

ky'yl ve diğer bir çolıc Sovyet reis
lerini tamdı. 1925 te Sun Yat Se,1 
öldükten sonra milli ordunun yük
sek kumandasını ele aldı. 

Müthi& bir gayeye doina yiini
yordu. 

1926 da Çang, Çıni birlqtirmelı 
lstıyordu. O tarihlerde Çınin cenu
bunda naayonaliıUer, disiplinsiz kı 
zıl haydutlar gibi tellkki ediliyor 
bizzat Çanc bile bu ithamdan barlc 
kalmıyordu. 

Çang maksadına cilçlllkle muvaf
fak oldu. 1926 Birinci teırinlnde 
Wuchang'ı 1927 Şubatında Hanı 
Tcheo'yu, 1927 Martında Nankin ve 
Shanghay'ı ve ni!layet !928 Temmu
zunda da Pekin'i aldı. 

Çang, ,ımdiye kadar bir kıta o
lan Çini bir mıllet J'aptl. 

Birinci Dönüş: Çang - Kay - Sek'in garip itf1at
lan vardır. Gune;ıli havalarda 

afak tepelerle süslü yerlerde dola- Japon Ordusunda Zabit: 
11ır,Açık havada yemek yemekten çoıt -------------

Birdenbire Ç:n bnparatorluiunu 
asri malıı:em~ :ile teçhiz ederı 

mimar, yaptılı binayı yıktı, Yenideıı 
on senelik dahili harp memleketi 
parçalıyor, didikliyordu. 

ho;ılanır. Kendi kendine yürürken ıı
irler okur. Karısına çok muhabbeti 
vardır. Bu meziyetli kadın onun bii
ttin mesaisine iştirak eden bir eıtlr. 
~ne bugün tamamen hakim olan bu 
adam yalnız ya,amayı sever. En sa
mimi dostu Avustralyalı Donald is
minde bir gazetecldir. Bundan sonra 
da Doktor Jorj Sepert adında bir 
Amerikalı gelir. 

Bat launandao ~mal balı:ımdMıı 
lüzuma olan mecburiyetlerinden da
ima uzak kalmayı tercih eder. Vi
lbetlerde dolaıtığı zaman yüksek 
memurları davet edecek bir ziyafet 
emaamda onlarla temam eder. 1938 
de binlerce Çinli JaPonlara kar;sı bir 
zafer kazandılı zaman onu alkı;sla.
nuya geldiler. San-Kay-Şek onlan 
bir kelime •oyiemcıdea ıelimetlemek 

Çaos • Kay - Şek Jıponyıda 
balunduta sırada doktor Sun.. 

Yat-Sen ile tanııtı. Çana; yirmı iki 
ya;ımdaydı. Doktor Sun aüra;ünde i
di. Derhal a;enç Çinli nasyonal zın 
kozlyle birletti. 1911 d: Mançu re
jimi devrilmiJ ve Pekınde cumhun
yet Uln edilmltti. Çang mfiıkul b r 
vaziyette kaldı. Genç Çınin imda
dına 1etlımek llzımdı. Japon or
dusundan firar etti, memleketfoe 
koştu. Bet sene dahiH harplerde 
dövüııtü. 1917 de siyaseti bırakarak 
ticarete &"İnli. Her işin paraya mü
tevakkıf olduğunu blldıii için büyük 
bir servet topladı. 1921 de tektar si
yasete avdet etti 1923 te Sun Yat 
Sen onu irtibat zabitliflyle Mosko
vaya gönderdi. Orada Stalin'i Trots-

Bunun sebebini anlamak için Çin 
siyaset t!yatrosunun kul slerlne gir
meli. 

Sun Yat Sen üç prenıip koyıııut 
ta ki, bunlar nazari olarak yeni Çı 
nin siyasetini ıdare edıyorlardı. bu
na göre serbest intihabat, mllli b.r 
teşrii kuvvet• içtimai ıslahat, yeni bu 
iktısadi teıkllat ile servetin yenldc;ı 
tevzi! a;ibi icraat yapılacaktı. 

Büyük ıslahatçının 1921 de yardı
ma ihtiyacı oldu. Garp devleUen o
nun yaptıiı ihtilal mücadeleılne ka 
rışmak istemediler. Kimse lı:avvetli 
bir Çın istem!yordu. O ıam&D clo&-

tlfr Sonu: Sa: 4; s~ .. 

istedi.. Müpvirleri ahaliye tarııı biı r--·-----------------------------
nutuk verdirmiye bin cüçliıkle mu- 1 ~ ~ rı • , ' ,,. ,._ 
=·~:=:~: =~ _ ~·.4 ,, M ~l ~ JIA-mw.w 
derse, ona kartı çok büyiık bir ne- 1 H T 1 y A R 1 N D uy G u L A R 1 
zaket gösterir. Biraz Ingilizce bıl- -
Dle8ine raimeıı kar11ının tercümau
lık etmesini rica eder. En iyi bildıği 
ecnebi lisanı Japoncadır. Vakit kay
betmesini sevmedili için misafinn 
kansına kısa bir kompliman yaptık
tan sonra ona alibdar eden mesele
den bahseder. 

Çang - Kay- Şek dünJBmn en iyi 
muhafaza ed\len bir adamıdır. Zırhıl 
bir otomobile biner. Arabanın cam
lan bir pus kahnlıfmda lı:ınlnıaz 
lı:ıistallardan yapdm11trr. Böyle ol
makla beraber hazan ahalinin içine 
kan,ır ve şehrin aı kalabalık cad
delerinde dolaıır. Muhafızlan ken
disinden 100 - 150 metıe azakta bu
lunurlar,. 

Konfuçyus ft 

Çang Kay Şek:: 

Çmc. itindea bqka "71e m94-
ırul olmu. Yalnız olı:amayı 

sever. Bilhaıaa Çin kllı!klerinin mef 
tunadur. Konftiçytis'ten fD cümle
leri eberı,. tekrar eder: 

•Bir memleketi idare etmek n
tıe7en adamın "9ell fımllyasını 
idare etmeshıi bilmesi limııdır. 
Fam ),yasım idare etmek 1steyen 

• adamm evveli kendini idare et
mesini bilmesi lazımdır. Kendinı 
idare etmek isteyen adamın ze-

Tabiatm pek a;arip bir cilvesi: İn
san, tam da, okudutunu anh7abilmek 
yaşına geldiği vakit, )'ini ihtiyarlık 

denilecek ya,tan pek önce, gözleri ya
kından kitapları ve butün yazıları 

göremez olur. Tabiat inıanlarm o
kuyup yazdığını istemlyormuı gibi 
sandır._ 

Görmek duygusunun böyle yorul
ması pek de erken ba11lar. Kırk ilı:ı 
kırk ilç yaaına gelince, hiç olmazsa 
a;ecelt'ri, okuyup yazabilmek için, ya
kmdan gösterecek gözlük takmak A
deta kaidedendir... O 7918 gelmiş ol.. 
duldan halde, yakindan görmek içın 
gözlük takmıya mecbur olmıyanlann 
çoğa, saten miyop olduklan için, ya
ni uzaktan göremez olduktan için, ya
kından görme ıöslüiü talanın mec
bur olmazlar .. 

Yakıadarı c6rememek. gözün aııl 
c&"eıı lmmmm kabahatinden dcfii. 
16zün adesetlnl uzaktan yahut 
yakından a;öıterecek surette daraltıp 
cenişleten m.inlmhıi adalelerin yor
pnlufundan ileri celir.,. Fakat ihti
nrlıkta a;öıün adeaeai de bozulur. 
lıık radiyasyonlan onan arasmdan 
geçerken renkleri deği;sir, İhtiyarlıkta 
yeşil renk inaana mavi gibi 16rllnUr .. 
lalı: Bundan başka, ihtiyarlıkta gö
rün asıl ıören tabakası da bozulur. 
~htiyar gözlük taktığı halde, gençli
jindeki ıibi parbk ıorcmca. Hem de 

ıorme sahalı darlatır •.• inan ihtiyar_ 
ladıkça göz bebeil de kQçfililr, onun 
için ihtiyann fikri parlak olsa bile, 
bakı:ln sönük olur .. Gözün cam a;ibı 
ıeffaf tabakasının etrafmda peydah o
lan beyaz halka ihtiyarlık alimetle
rmden biridir •• 

İhtiyarlıkta kulağm da aftr ftlttlfi
ııi bılirslniz... En ~nce ağır iıititen 
sesler, kadın sesi cibl, tiz. ince aes
lercllr. Kaim seslerin alır !şltllmesi 
daha sonra baılar... Kalalın ihtiyar
lıkta böyle atır laftmesi, lnılıtm or
tadaki ve içerdeki kısımlannm ıert -
1C11Desbıden ileri a;elir.. İhtlnrlartn 
arada sırada durup dururJı:eo bqlan
mn dönmeıi de bundandır. 

İhtiyarlıkta kokıı alma duypsu da 
azalU' ... Fakat koku alma daypsu bu
runun içerisinde oldufundaıı. ba duy
gunun azalmaıı ihtlnrlılrtan mı, 1ok
sa o yaşa kıdar tekrar telı:rar plen 
burun nezlelerinden midir, belli ol
maz. 

ihtiyarlıkta, cDt iberlncJeJı:i dobn
ma dayguıu, ac:ı da1cusu. 11cülık ve 
soğukluk duygusu da ualır .. Ba dA 
ihtiyarlıkta cildin sertlqmeslnden ı
leri gelir .• 

İhtiyarhkta en as azalan c!il ilzerln
deki tat duygusudur. Fakat, o da ken
disine zevk verecek tatlı duygular 
bulamadılınd:ın en ziyade acı ve cit
ıi ıeyleri duyar ... 

• 

Nikdlı memurluğunda bir dertletJme - Zamane kızları -
Tenterede pişirip kapağında yemeli -

ağırlık, yüzgöriimliiğü, tel, duvak, düğün, dernek denli 
- Kıun var mı, 

derdin var 
Erlı:ek evlllt g bi de 
ıtl iri. Du,manı ço ... 
Neyse buyiığune bıt 

kısmet cıktı. 

r- Yazan. 
- Neylen a ku-

' deş?. Bir dcmlr 
1 karyola 80 lira. Blr 

1 SAiD KESLER 1 
pamuk şilteye tam 
2S lira verdik. Bu 
da fakır fıkara har-

- Hayırlı olsun kardeş İnşall h 
bellll süt emmi' b r adamcagııdır ı:l:ı 
yavrucu;un kıymet nl b lır 

- iyi adam diyorlar. Ağzı var, 
dili yokmuıt Evcil (ocukmuş . Hanı 
kırım diye söylcm'yorum Bııım kıt 
da maşallah zemane kıılarının h ç 
birine benzemez. 

- A .. Bllmeı miyim kardeş Rab
banın birliğine emanet OUr:el'iğine 
güzel mi güzel. On parmaiında 011 

marifet Doğrusu rahat eder od~mca
ğız, Talihli adamm•s 'Ru zamanda se
n nkı gıbi kız ıor bulur. 

* * * Din babayan g yınmiş. baş ortuHI 
D etıne hıııfona. gUmbli,. e;Umbilı 

bir lıııdın ÖbUrü: 
- Cami ytkılmış amma mıhrabı 

yermrle D,.dirtecek kadar geçmi,. fa
kat guzelliğınl b raz da allık ve pud
ranın "ıinnenin yardımı ile muhafa:ı:rı 
edebılmiş, giyimine, kuşamına :tına 
etmlıı. yan şık bir bayan. Nidh d:ü
reslnı~,. memurun odası öniınde konu
şuvorlar. 

Babayani kadının söyledıklerinden 
lrızıru evlendirmek üzere olduğu, ,ık 
baJanın anlattıklarından da kendisin.n 
llçlincü mü. dördüncü mü neyse yenl 
bir kocaya varmak üzere bulunduğu 
anlatılıyor: 

- Ba zamanda ev bark kurmak dı 
güç.. İnsan ••ia dönse para, solı 
dönse para. Alimallah Karun olsa 
dayanmu hanı .. 

- Öyle lıcardeş öyle. Bak ben bile 
kırlr 71lhlıc daJalı dötell evimle ev
leni)'Orum da şöyle ele süne çıkaca~ 
btraa cfylm, lnışam yapayım dedim, 
Allah seni bıandınm tlç yüı liraya 
yalı:ın para harcadım. 

- Kardct- biziml\inin de bir ıey
clkleri yok. Kimin aklına ıellrdl böyle 
on 1edi yaşmda kocaya vereceğimiz. 
insan yavaş yavaş hanrlanır, bir şeJ 
duymudı. Simdi llıi ayağımız bu 
pabuca cirdi. 

- Pek de zamansız a iki gözüm. 
Ba samanda Jı:ı:ıı evlendirilir mi hiç? 

- Ne yapalım kardeş. Kısmeti c;ı

lnverdt Tepelim mi? Hem celdi ye· 
tl•ti mapllah olmaz desek. kendi ha
line brralı:sak, mqhar sözdür: Ya 
davalcuya kaçar, ya zurnacıya, Bu hiç 
olmazsa adam evladı, kazancı yerinde 
bir esnaf. 

- Ya!,. Neci imiş? 
- Mey;ehoşta kabrımalmış, İşi iyi 

maşallah, 300 lira ağırlık verdi, biı 

de 300 lira ekledik de kızı ıöyle sa
rıp samıalamıya başladık. 

- Hiç de mi bir ıeysi yokta, ne· 
ler aldınız bari? 

- Ne al:ıhm?. İlk iş bir top patis
ka uydurduk O da ne güçlükle Bir 
el ayak öpmediiimiz kaldı. Docrusu 
öyle ahım tabım çeyi:ıı dliremiyece
iir.. Altı yilz 1 ra ile ne yapılır lı:i ••• 
Bir kat yatak yorııtan, iki yastık· bır 
karyola, ırüveye llı:l kat, kıza üç 
kat çamaşır, terlik, çorap, kra
vat, frenlı: gômletl, kı11 sabıııhhk. ce· 
celik, iki hamam takımı, ailecek fi
lin, •öyle b81le bir aanddr da et,,. .. 
Mutfak tak•mı bile yapamıyorum. 

- Ya gardrobu, komod'nl, tuvaleti 
filin ... Yatalı: odası döşlyemlyecelı: mi
siniz? 

cı. $oyle orta halli b r kız çey zi du
:ı:elım en a:ı:dan ısoo lııa:rı goze al
mıh. F.I olı;unlır da baş ya,r!nnlın. 
Gardıroplarını, komodinlerını de ken
dıleri yapsınlar Tencerede pişirip ka
pağmda yesinler 

Memur geldi kıdmların \kisi de 
pesinden odaya daldılar, Muhavere 
nln alt t•rafmı dinleyemedim. 

* * * Ellısıne yakla9mı, bir bekar ıırlı:ı
daşla dertleşl7ordu'lı:. O beklr

lılı:tan sıkayet ediyor: 
- Allah uzun omürler vers n. val

de iyi kotll 91mdlye kadar bıktı Fa
kat biçare bir haftadır yatak dotelı: 
yıtıyor, bu sefer kalkacab da ben
-zemlyor, Diyordu. 

- Evlensene a b rader, dedim. Da-
hi ne bekliyorsun? 

- Ben evlenmed'm nmma, evlen
menin ne beli şey olduğunu blUrlm 
dedi ve içini çeke çelıe ınlatm17& baı
ladı: 

- Evlenmeyi düıünmedim delıl. 
Düşündüm, Hatti valdeyi seferber 
bıle ettim Fakat olmadı. Bir yerde 
calıpn, şöyle kırk elli lira maaılı bir 
kızla evlenelim ded k: 

- Adam onun kazancı ıenlnkinl de 
ıı:ötürür, onlır ev l•i bılmezler, ka
zand imıaı hizmetçiye. çama9ıraya, 
aşçıya verirsiniz. iki yakanız bir ara
yı ıelmea Dediler Anım aibi evı 
parmaiı ü:ıerindf! döndıirıir bir kadın
cafı:ıı ınyalım dedık: 

- Öylesini mumlı arasan bulamaa
sın. Zemane krıı, bir uhan• i'lı:i :ru
murta kırıp önune koyabilıne bin 
ıtlikret dı daha lviı1ni arama... Dıyc 
nasihat ettller Biz de: 

- Kıımetlmiıde olan lı:ısıfımıı& 
cılı:ar, ne çıkarsa b~htımızıı d~d k. ma
halle mahılle, ıokak sokak dolatmaıa 
bati ad ık. 

Bir yerde. otuz beıtinde akca pakça 
bir kı-z bulduk Tam 200 lira ağırlık. 
150 1 ralık yuz cörümlfiftl istediler. 

- Oelin elb'1eıl, oturma odası, ye
mek odası dıyaınaıı dötemnl de ıe-1 
lrinlre kıılmnı, nasıl istenenlı, öyle 
yapınız Siz otaracaksınız, bJs delil. 
Dediler. 

Bir niııın merasimi, bir de ,~yle 
böyle bir düiün iıted lcr. Heaap, ki~ 
tap, bin, bin beş yuz Uranın kapıın, 
Eh.. Ben ayda 100 t:ra ka11nan bir 
adamım. yevmiın cedit, rızkın cedıt 
ııteçinip gidivorum Bin. bin bet yilz 
llrıyı nerede bulup evleneyim? h 
olmadı, kaldı, 

- Mübali.ia edlyorsu~. bin lira a;it-
mes. 

- Bak hesapla! 200 Ura atırldc, 
150 lira yüz ıı:örümlüğü. 350 lira otur
ma odası. 200 lira yemek odası, 100 
llra halı, 34 lira nlıan yilrülıclerl, 80 
llrı gelln elbisesi. tel davalı:. 50 lira 
nişan. 200 llrı dlltiln mll!rafı etti mi 
1360 lira Bu masraflar da en ardan 
ha . Yini şöyle boyle. kavaf iti. ln
trpi7os şeyler Sonrasm. da bir dll 
ştinP Cezvesinden kahve flncınma, 
tasluğundan tenceresine, ne bileyım 
ben linhinden sllrmeılne 'lı:•dır b.r 
sürü masraf .. Altmdan kalkabilene 
aıkolsun. Bizim ba, göz olmamız ar-

"Romeo ve Jülyet,, Şaheserinin Unutulmaz Yaratıcıaı .. 

LESLIE 
HOWARD 

ve Amerika Sinema Dünyasının 

Yeni GRETA GARBO'ıu 

INGRID BERGMA N 
Beyaz Perdenin En Nefis Aşk Filmini Yarattılar 

A$K'ın SONU 
Onümüzdeki Çarşamba Akşamı 

MELEK Sinemasında 
Sinemasında ' 

Günümüzün en çok sevilen \"e e 
çok beğenilen iki epiz yıldızı 

LAURENCE OLiVIER 
VE 

v ı vı EN LEIGH 

% - 3 - 942 

TAKViMDEN 
.... _. ....... BiA VAPAAK 

Bir "Servet" Bahsi 
Yazan: ULUNAY 

G eçenlerde bir Avrupa mecmaaSJ 
fukara dıiıen Amerıkadaki 1DJl

yarderlerden bahsediyordu. Mecmaa.
nm anlattıiına a;öre artı" 'keçenin döı t 
ucuna milyarderler bir araya ıetıre• 
mlyecek bale rellrlene, onlardan bır 
a;omlek aıaiı olan milyonerlenn va1 
haline!. 

"Devecl ile konı:ııan kapısını bil)'(ik 
açar,, meselince masraflan servetlerıne 
göre olan bu adaınlar, Mösyö Mor
a;eııthau'un tarhettiti :yeni vercl 76-
kunıin altında masraflarmı brtılaJ'a .. 
mamışlar; ezilmişler; bitmişler. 

Amerllı:ab bir milyarderin hadan ve 
haıem masrafı herhana;ı bir hiikümda
nn hassa hazinesinden daha zeııa:ınmit

Llsteyi aynen :yazıyorum: 
Uçer yüz dolar haftalıkla yiiz mu

hafız, 71rm1 otuz sofracı. uşak ve tı
lerci; hususi karara;ihında ıki uç tay
yare; daima istim Us tünde duran hu· 
ıusl tren, hemen harekete hazır bulu
nan tenerıUb yatı, buna rahatı kol1ek
ıi7on "ıı\eralr,. lıltftnı 1Jlve ederıeniz 
masrafın büyüklUfü anlaıılır. Böyle 
meraklılardan meseli Jamea Stimlon 
adında biri "dünyanın,, en nadir pos
ta pulu albllmilne, Hearat en ,Uzel si· 
lih koleksiyonuna, diterleri de bır• 
birlerinden çek darbeleriyle mticadele 
ederek edinebildıklerl tablo, biblo ve 
mücevherat kolekııbonlarnıa malik ı
mltler. 

Aynca bir çoktan da mahteteın 
eıkl binalara aahip olınalr deUlif ine 
müptıli olduklın için Olı:lahama'da 
:rahut Texa1'ta Versallleı ıua71nıı1, 
Triınon kaannın örneklerini yaptırı
yorlar vı Avrupada aatm aldıkları 
biıyük ıatoları her taıa numara koy
mak tartl:rle ıöktlirerelr Amerlllaya 
naklile eılri ıeklinde yeniden kurdl&• 
ruyorlarmıı. 

Mecmuanm servet dıye kalemini 
doldura doldura bahsettift btitlln bu 
tafılllu, Hkl ıarlnn debdebe ve zen
ıinliiine nisbetle pek soniık buldum. 
Eskıden her vezir konaiında böJle 

haftada üçer yüz dolarlı yüz muhafız 
delil, ordu ile sarıca. sekban beılerdu 
iç oflanlırı, pqlı:lr atalan, lrahvecller 
ıUrii ile hizmet ederlercll. Tayyare, 
tren, ,.t :roktu ama, her blrlıl bilmem 
kaç lıe11 akçe deler 7Uıı:lerce altın 
a;emll, a;iimüt zincirli, inci batllı c:.lna 
kilheylinlar vardL Konakta vekilharç
lar, kltiplerı kilerciler, Yiiılercı anı .. 
lar, külhancılar, kethüdalar, neler ne• 
ler yoktu ... 

Gelen gidenden. 7f1en içenden pa• 
tamn haberi bile olmazdı. Her gila 
sofralar kurulur, hadem ba,emden 
batlra amca fukaraya da 1emekler 
verilirdi. Verıi borcu Uı iıplnoz g bl 
dütUnen o milyarder Amerikalının 
kilerinde acaba bir fakir Uç patates 
yemi, midir? 

6arlıtalrt, bele Tlirlı:teki "'.zfb -tL fer,. 
hanci millette ıötUlmllıtilr1 Bızım 
bir çok meıiyetleriml.z Blsmark'a. 
"Sarkın yeglne centilmenleri Tu 1r .. 
lerdirı., dedlrtm'ıti. 

Tanhımlıde mesela bir Hıisrev pa
ıa daireılnde bugünkü milyarder A· 
merllıalı "kethüda efendi,, lik bıle e. 
demul 

&Z1!1: 2L 
tılı Allıha kaldı. AaraiUe bat g~ı o
lacafıı. 

- Allah saklasın. Se!l iıi izam edi
yorsun. Bir kolayı bulunur Evlenen• 
le ev yapana Allah yardım· eder der
ler. 

- !ıit de inanma. Bu samanda e -
kek olmak cuç azizim giıç. Kız oldwı 
mu, biri gönlünu kaptırır, ananda 
babanda. elinde avucunda olmaıa b le 
ıenl kırar, sarar, alır a;o ürflr. Erk 
oldun ma, bin dereden bin su a;etır
t11orlar. 

- Yanhıın var. Is akılne. Simdi 
kızlar koca diye mah ınah ötllyorl r. 

- Öyleleri de banı ıelme.r. Ben 
ev kadını •nyorum. Hem nı ellı. 
Gençlıifmde b le Atık olup evlenmek 
ten korktum. Bundan sonra a;ônlumli 
kaptırıp da gözu kapalı evlenemem 
yı," 

*** E•lenme'lı: cllç, Hele erkekle. 
için Kızlar timdi pek öy· 

le ince eleyip sık dokumuyorlar. F.a-
kıt nedense nipnııa, dutilnılls d 
evlenmek lıtemiyorlar Kendileri çe
yiz temen getirmemek çırçıplak ııel 
mek prtiyle afırhktan vazgeç yo 1 -
da, 7üz ıarümlüfunıten, relin elb'se
sinden, ni5andan, düiunden vuıeçrr. -
yorlar. 

- İstersen dayama. dô eme 7apm:ı 
diyorlar. ileride nasıl olsa yava, ya
vaı her ıey olur. İı bir kere baş gö 
olalım. 

Doiru, doiru amma bıı a;öz oi 
dulrtan ıonra kuru tahta üzerinde o 
turulma:ı ya. Elbette mas ııı. kınape 
iskemlesi llıım. Bunlan hep erkek 
ıfUşUnecek 

- Ya iki çıplak bir hamamd y 
raıır, diye nişanlı, düiUnlü ptaf tlı 
bir evlenme yapıp ömrünü kuru taht 
u.ıerinde getlrmeie katlanacak. yahut 
da benim ılhl: 

- Belı:lrlılr saltanlıktrr tnellisı 
ile mukadderatı boyan eiip otura -
calcsm. Yoksa bu zamanda evlenmek 
t:V v:ıırttrmılrtıı., d:ıh'l ıOJç 

•• .. Şiôlıl 'TtVATilC.sü • .. • 
JCOllRDJ ınıwı Ba •ktam ~Ht 20,SO d 

BiR MUHASiP ARANtYOR 

VIVIEN LEIGH 
\AURE&_~IER 

REBEKA ve VATERLO KOP. 
RtJ'Stl'N'ON elemli ve Müzta· 
rlp a§k kahramanları tarafın-

•••••••••••••••••••••••• 
ı---------

dan büyük sanat kudretile 
tem.sil edilen 

İZTIRAP GECESİ 
Acıklı ve ~rekler parcnl vıcı bir ac:kın 

" • :t 

harikulade romanı 

~ 

NIKAH MUtAllMI - Emüll Bin 
bap Şevket Süloğlu'nun kı:ııı Cavidan 
De Emekli Korıeneral Emin ICoral ın 
otlu Sakirln oilı:Ahlart evvelki gü 
Beyollu evlenme memurluğund 
pılmış ve diln de Pangaltıd K 
neral Emin Koral'm Şakir P a 
tımanınd ki dairesinde b rço 
dostıarmın huzurı)'le bu akıt t 
dDmlı~ 



.Günün Adamları 
' ,. .. (Baı tarafı 3 llncOde) 

tor Sun. SoTyet Rusyaya döndü 'ft. 

Ça.ng•r Moskovaya gönderdi. 
O andan i tföaren Rus müşavirlet 

Canton'a yerleştiler, Bu suretle te
essüs eden Kııomintang sol ko!U 
yoksnl köylülerle lmvvetlenerek yeru 
bir ıslahat istiyor, sai kol da Sıın'uıı 
.,Nasyonalizm,. prensipine sarılarak 
~c;timai müsavat iddia ediyordu. lhU
lal patladı. 

Çang hükUmeti devirdi ve yerine 
geçti, Fakat kendisi solla değil sa~
la bir] eşti. 

Şimdi ihtilalci Çang, ihtiW aleyh 
tarı Çang olmuljtu.. Eski arkadaşları 
!bılha edildi. 

Çinin üzerine müthiş bir (beyaz 
t erhip fırtınası) çökmuştü. 

!kinci Dönüş : 

Çang'm on sene devam eden 
. teskin edici seferlerinden Diı 
~ basıl olmadı. Çini klmuzılık:
tan kurtarmak istedi Muvaffak o
lamadı. Çünkü kızılla~ dayanıyorlar
dı. 

İı;te Çang'm Sian'da kaçınlması bu 
zamanda olmuştur. Komünistler, ken 
dilerinin ba kadar arkadaşlarını ol
düren bir adamı ellerinde tutuyorlar
dı. Buna rağmen onu serbest bırak
tılar. 

ÇaJJg düşmanlariyle birleşti Çin 
tarihinde yeni bir fastl başlıyordu. 

1 aponlara Karşı: 

J 937 de. harp patladı. Çang Japon 
harbınde, harp tarihinde gö

rülmemiş bir tazminat icat etmişti. 
Her asker bir yara için 10 dolar taz
minat alıyordu. Bu bir Çinli için ııe• 
ritlerden ve nişanlardan daha mü
himdir. Yaralanan zabitler otuzla 
elli arasında, Generaller de 1-00 dolar 
alıyorlardı. 

Kansı gayet tanmnt11 olan So11g 
ailesine mensuptur. Çar..g kaçırıldığı 
zaman karısı ona kardeııini göndet -
miş ve: "Kardeşim üç güne kadar 
geri gelmezse seninle yaııamak yahut 
ölmek için Chan - Sı ye geleceğim 
demiştir., " 

Bir Hatıra : 

Her Paza_~ s~b.ahı Çang-Kay
Şek hukumetimn bulunduğu 

Yerde garip bir merasim yapılır. 
600 kişilik bir müfreze umumi ka-

• 1 6 

... . 
Ask-er_li_k-lş-le_r_i -, 

1 LAN 
Üsküdar Askerlik ıubesinden: 
(313 - 333) dahil ihtiyat silAh al

tında olınıyan tecilli tecilsiz ihtiyat 
erlerin senelik yoklamaları 19 Şubat 
942 gününde başlamıştır. 942 Martı
nm dördlinde sona erecektir. Bu er
lerden yoklama zamannu geçirenler 
kanunen para cezasına tAbi olacak -
iartndan Cumartesi, Pazar gününden 
başka her gün sabah saat 9 dan ak
,,am beşe kadar devam etmekte olan 
ihtiyat yoklamasını yaptırmak üzere 
&ubey egelmeleri ilan olunur. 

19 Şubat 313 ~ 31 4 
20 315 - 31 6 
23 .. 317 -- 31 8 
24 .. 31 9 -- 320 
25 .. 321 - 322 
26 .. 323 - 324 
27 • 325 -- 326 

2 Ma rt 327 -- 328 
s .. 329 - 330-331 
4 .. ; 332 - 333 

)#. 
BEYOGLU YERLi ASKERLiK: ŞUBE

SINDEN: ihtiyat eratın yoklamalarına de
vam edilmektedir. Yoklama aırası aşaAr:va 
:vazılmı~tır. Bu srra:va ıı:öre yoklamalara l'e
linmui ilin olunur. (3657) 

Z/Mart/942 Paunesi: 
3/Mart/942 Salı : 
4/Mıırt/942 Çarşamba: 
5/Mart/942 Per§embe: 
6/Mart/942 Cuma : 

rargabm yanındaki mahalde bulu
nur Askeri müzika bazı havalar ça
lar.' Herkes ihtiramla dinler. Müzik 
bittikten sonra herkes doktor San 
Yat Sen'in r esmi karşısında üç defa 
eğilirler• ondan sonra Çang, doktot 
Sun'an vasiyetnamesini okar ve beı 
kes üç dakika sükUt eder. Merasim 
Çang'm bir saat süren bir nutku ile 
hitama erer. 

Seddi Çinin yapıldığı tarih olan 
lsadan sonra üçüncü asırdanberi im
paratorluğun en yükselt bir şahsiy!t' 
olan Çang memleketini istila etmek 
isteyenlere karşı yeni bir duvar yap

malda meşguldür. 

~ 
OSMANLI BANKASI 

TtİRK ANONiM ŞlRKE'l't 

n:sis TARİHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena

mesi 2292 Numaralı 10/ 6/ 1933 tarüıli kanunla t asdik 
edilmiştir. (24/6/1933 tar ihli 2435 Numaralı Resmi Gazeteı 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası İhtiyat Akçesi : " 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
?ARIS, MARSll..YA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK, Fll..tSTIN 
""Te MAVERAYI ERDUN'de 

' Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANlSTAN, SURIYE. 

UlBNAN, Filyallert ve bütün Dünyada Acenta ve 
· Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muamelelerl yapar 
Hesabi esri ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesai1'li krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keside senedat 
iskontosu. .... 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat altm ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. • 

-------iiiiiiiiiiiii 
Enyüksek emnıyet §artlarını haiz kiralık 

(" .ı. Kasalar S ervisi vardır. 

Piguanuı en müsait IJlll'tlariyle (Kumbaralı veya 
Kumbara.sız) tasarruf hesaplan ~ır. 

1 .- Üniversite Rektörlüğünden: 
!ardmi dı1eği ile mÜl'acaat etmiş olan talebenin her gün ı:aat 11 

den 13 e kadar Rektörlüğe başvurmaları. (2802) 

Adalar Malmüdürlüğünden 
Heybe?tadada hazineye art Kışla ardt sokağında 4, 6 ve 12 sayılı ev

lerin enkazı satılacaktır. Talip olanlann 13,3.942 Cuma günü saat 14 de 
Malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna rnüracaatlan. (2791) 

Üniversite RektSrlüğünden 
Üniversite konferans salonunda 2 Mart 1942 Pazartesi günü Pro!esör 

Hirsch tarabndan (Üniversite gençliği ve tütün), 6 Mart Cuma günü 
Profesör Mv.har Osman Uzman tafafından (1'utfin0n b<'dene ve ruha te
Firlcri) konulu iki konferans verilecektir. Bu konferanslara ;:aat 18,10 
da ba:ılanaaıktır. (2797) 

,_..li_ll•ıııı•ıııı•ıııı•ııı1•111&•1111•11ıı• ıı ıı•ıııı•11ı•rııı' 

i iDEAL BÜRO ~ 

-----

İLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişrerinizi fırçalayımz 

ve BAYLAR 
Müessesemizde daima Kadın ve Erkek , KOL, CEP SAATLERİ, 

Masa, duvar saatleri, Altın ve Plat in ?'iişan yüzükleri, kıymetli taş

larla süslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve Yeni (Şevaliye) Yüzüklerinin 
Zengin Çeşitlerini Bulundurduğumuzu Bildirmekle Şeref Duyarız. 

SiNGER 
Saat 

o 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
ağrıları derhal keser. Ve bütün 

Sıhhiye Vekôl.etinin ruhsatım haizdir. İcabında günde üç kaşe al,ınabilir. 

~------------------,--·-------------' - F ABRlKA "'l 
~a~t'~~~ç~~~~S~e- ı 

ğiştirmek isteğindedir. (Fabrika 
Muhasebecisi) P.K. 176 adresine , 

yazrlması. 

ı,_ SATILIK 
Dökme, pirinç, çelik de

mir, iki d emir plak p araleli 
(Playt) 65 x 95 boyunda 
muhtelif dişlik, volant, tor
na edilmiş miller, kilo ile 
satılacaktır. Öğleye kadar 
TAN matbaasında makinist 
Yaniye müracaat. 

TOPLANTDAR: 

USKODAR HALKEV INDE 
Haydarpap. liıesi drektöril Saffet, diln 

Uıküdar HalkeYinde "istikbal harbi., mev
zulu bir konferans vermıtir. Bundan 'IOnra 
Halkevi l'ençlcri milli oyunlar oynamı~lar ve 
haıırladıkları bir piyesi muvaffakT:vetle tem•il 
ttnıiılerdif. 

ZA Y i - Beyoğlu yabancı askerlik 

Devlet Limanları İşletm~ Umum 
Müdürlüğünden 

Ücret cetvelleri tadil edilip 15 Şubat 1942 tarihinden itibaren tatbik 
edilmiye başlanan İskenderun Uman işletme tarifesinin işbu ücret cetvel
lerine mütedair hükümlerinin de bu kere tadili hasebiyle, yen.! İskende
run liman işletme tarüesinin 15 Mart 1942 tarihinden itibaren tatbik 
olunacağı ilan olunur. (2872) 

Devlet Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden 

7 /2/942 tarihindenberi Arıza dolayıslle çal.ı.şamryan Karadeniz Boğazı 
Rumeli feneri civarında bulunan radyofarm 1/3/9{2 tarihinlen itibaren 
tekrar faaliyete geçtiği alakadarlara ilan olunur. (2899) 

M. M. V. Deniz Merkez Satın Alma 
Komisyonundan 

1 - Beher metresinin tahmin edilen bedeli 445 kuruş olan 25,000 
metre kaputluk kumaşm pazarlık eksiltmesi 9 Mart 1942 tarihine rastlı
yan Pazartesi günü saat 14 de M. M. V. binasmdaki komisyonumuzda 
icra edilecektir. 

2 - 556 kurıı.ş mukabilinde şartnamesini almak istiyenlerin her gün 
ve eksiltmeye girmek istiyenlerin de 13625 liralık katı teminat mektu
bu veya makbuzu ve kanuni vesikalariyle birlikte belli gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1393) (2745) 

Bronsitlere KATRAN HAKKI EKRF~ 
şubesinden almış olduğum terhis tez-
keremi zayi ettim. Yenisini alacağrrn
dan eskisinin hükmü yoktur. Cibalı I 
şerefiye eokak 9 "umarada M eclt ~·-••••••••••••••••• ••••••••lı Özlü 315 do~um l u Ömer Tattıran. 1 ,_. 

1 1 Beklenmekte olan -
TAN Gazetesi ı _p O K E R 

tıan Fiyatları 1 Yazan: lkhsat Doktoru GASSON ı 
Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak ; 1trş 

istiyorsanız, "ID EAL B ü RO" yu okuyunuz.,, ! Btıflık maktu olarak 7 50 

1 

1 
ER T raş Bıçakları 

Gelmiştir 1 1 

J 400 DiKKAT: POKER T l<.A:,:t BIÇAKLARI perakende o1a-1 
Satış geri: TAN /stanbul I l Uıci sayfa 8Glltimi 600 

1 - Fiyatı 50 Kuruş 1 1 • • ' · • 150 t'ak bütün Tiirkiyede 5 KURUŞTAN 

2 - 3 - 942 

SÜMER BANK , 

YERLi M~~~~~si~~ARLARI 1 
Erzurum, Diyarbaktr, Konya, Gaziantep, Kayseri, Sıvas, Trabzon, 
Samsun, Karabük, Nazilli ve Mersin mağazalarımız için lüzumu kadar 

MUAMELAT AM1R ve MEMURU ile SATIŞ 
MEMURU ve SATIŞ MEMUR YARD1MCISI 

ALINACAKTIR: 
A - T llrk olmak, 
B - Askerlik hizmetin i yapmıt bulunmak. 
C - Ya111 KJrk beşten yukarı olmamak ve tam ıihhat hannde bufun

mak, 
D - M uamellt l m ir ve memurlarY için Lise veya Orta tatıdllnl yap

mıf olmak, 
E - Yapılacak ta hkikat neticesinde sici! ve ıeclyeal ftlbar iyfe hizme

t e alı nmasına mlnll bir- hail b ulunmadıör anlaşılmak llıumdtr. 
Yukarıdaki şartlan haiz bulunanlardan Muhasebe ve yazı i;ılerin

de tecrübe sahibi olanlar ve tezgahtarlık yapmt:ı bulunanlar tercih 
edilir. 

Alınacak Memurlara hai~ oldulclan vasıfiar derecesine göre 

60 liradan 120 liraya kadar ücret ver ilecektir. 
İsteklilerin 20 Mart tarihine kadar bu mağazalarunızm bulunduğu 

mahaldeki mağaza baş memurluklarına ve İstanbulda Mi.ie~sesemiz 

' "" Zat İşleri Servisine müracaatları. ' 

Devlet Derniryoiları ve U~anları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli ( 13,500) lira olan 3000 kilo kalay 5/3/942 Per

sembe günü saat 15 de pazarltk usulü ile Ankarada İdare binasında 
toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe iştirak etmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesikalariyle 
birlikte ayni gün saat 15 de adı geçen Komisyon Reisliğinde bulunma
ları Lizımdır. 

Şartname Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve 
Sevk Şefliğinde görülebilir. (2795) 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele 
Reisliğinden 

Sıtma mücadele Slhhat memuru yetistirilmek üzerıı 9 Mart 942 ta
rihinde başlamak ve bir ay müddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrisatı 
müteakrp on beş gün köylerde tatbikatla iştigal olunmak üzere mınta
kamızda Srtma mücadele küçük sıhhat memurları kursu açılacaktrr. 
Kursa gireceklerin aşağıdaki şartları haiz olmaları l.Az!ındır· 

1 - Orta okul veya eski rüştiye okulu mezunu olmak, 
2 - Askerlik hizmetini yapmış olmak ve askerlikle alfikası butun:-

mamak, 
3 - Türk olmak, iyi ahlak sahibi bulunmak, 
4 - Yaşı 18 den aşağı 40 dan yukarı olmamak.. 
5 - Sıhhati tam ve seyyar vazife görebilecek durumda olm;:ık. 
İsteklilerin mekt~p şahadetnamesi veya musaddak suretı, nüfus bO-

viyet cüzdanı, askerlik YCsikası sureti, sıhhat raporu (Memurin kanu
nunun 5 inci maddesinin D fıkrasına göre) hüsnühal mazbatası, hali me
deni beyannamesi, iaşesiyle müke11ef olduğu kimselere ait beyanname, 3 
adet 4 x 6 eb'acllnda fotograf, hal tercümesi kağıd!, 

Taliplerin verecekleri vesika suretlerinin bulundukları mahallin en 
büyük mülkiye amirinden musaddak bulunması ve tedrisata Martm 9 
unda bıışlryacağuıa göre. en son Martm sekizinci giinü akşamına kadar 
Reisliğiınize müracaatları ilan olunur. (1375) (2744) 

•••••- En son modaya muvafık -••••• 

BÜTÜN MOBILYALARINIZI 
~eşitleri çok olan, İstanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 No. 

Ahmed Fevzi'nin Asri Mobilya 
Mağazasından alınır. 

. Deniz Levazım Satınalma K9nİİ~yonu · .llan.ları 

24 Adet 30 luk münhrmı çerçeve 
10 " Sağ makas 
9 · " Sol makas 
2 " Ray eğme aleti . 

Yukanda cins ve miktan gösterilen dört kalem dekovil hattına lü
zumlu eşya 5 Mart 942 Perşembe günü saat 14 de pazarlıkla altnacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda ha-
zır bulunmaları. (2886) 

~ 
Bid yardımcı santrala monte edilmek üzere bir Dizel motör ve dt

namo grubuna ihtiyaç bulunmaktadır. Bu Dizel motör grubunun fenni 
şartnamesi komisyonumuzdadır. Bu şartnameyi görerek teklifte bulun
mak istiyenlerin tekliflerini 10 Mart 942 glinüne kadar Kasımpaşadıı bu-
lunan komisyon başkanlığtna vermeleri ilan olunur, (2892) 

NtıAN 

250 Kilo Donyağı 
750 " Sabun 

50 " Üstübeç 
150 Adet Boş çuval 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı dört kalem m 17.eme 4 MART 942 
Çar:iamba günü saat 14 de pa:ı:arlıkla satılacaktır. 

t~teklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulun n kfJmisyondıı ha-
zır bulunmalan. (2891) 

~ 

220 Kilo Baktr çivi 25, 35, 40, 60 m.m boy 
43 " Baktr pul 5/8 9/16 1/ 2 3/ 8 pus kutur 
25 Paket Pirinç vida 22 x 70 m.m 
35 " ,, ,, 22 x 50 " 

5 " " " 25 x 80 r...:, 
25 Kilo Karfiçe çivisi 4 s/m 
25 " .. 6 ,, 
25 " ,, " 8 ,, 

Yukarıda yaulı 8 kalem malzemenin 4.3.942 Çarşamba giınQ saat 11 
de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satmalma komisyl'lnunda paz;:ır
lt~ yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte mczkür komisyona mıi-
racaatlarr ilan olunur, {2929) 

~ 

200 
200 
200 
200 
200 
200 

Kilo A'ftr köşe Pir rıç çekme !:Ubuk 1/4 

" ,. " " ,, " 5/ lti 

" .. .. .. ,, .. 3/8 

" " " " " " 1/2 
" .. " " " .. 5/8 ,, ı:ı u ,, " ,, 3/ 4 

50 
40 
30 

.. Pirinçi çubuk 3/8 .. ,, ,, 5/16 
,, .. .. 1/4 

Yukartda yazılı 9 kalem malzemenin 3.3.942 Salı günü saıo' 11 ~e 
Kasrrnpaşada bulunan Deniz Levazım Satmalma komisyonunda .,ıaza.~lıgı 
yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte mezkur komisV""~ mura-
caaUarı ilan olunur. \2893) 

J Hava Kompresörü 
l Prometre 
ı Proni breyki 
l Endikeyter aleti 
1 Saç depo 
l Müzdevice tertibatr 
1 Hava saati 
J Autbord motörü . 

ı - Tahmin edilen bedeli (4830) lira olan yukarıda yazılı (8) kaleıı1 

malzemenin 6.3.942 Cuma günü saat 15 de Kastmpa~ada bulunan Deniz 
Levazım Satmalma komisyonunda ayn ayrı kimselere de ihalesi yapıl' 
malt Uzere pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Katı teminatı 724 Ura 50 kuruş olup şartnamesi her gün fş .,a .. 
ati dahi1inle mezldlr komisyondan bedelsiz alınabilir. Her han~ bir ka' 
lemine iştirak edeceklerin de yüzde on beş nisbetinde kati temlnaUarı 
ile birlikte pazarlığa girebilecekleri 

3 -- İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayflı kanunun ı~te<'ll~I ve-
saikle birlikte adı geçen komisyona müracaat1an il!'ın olunur (2894) 

1 · • " • · F azla satrlmıyacaktır. 
'- rırı• ı ııı•ııı ı• ıııı•ııı ı•mı•ııır•ıııı•ıııı•ıııı• ırıı•m 'ı •ı•••••••··-••• ı '---------------------'r S a.bip ve neşriyat mfidürll: Halil LOtfi Dördüncü. 

Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN matbaası 


