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Geceki yangın 
Zegnephanım konağı 

tamamile kül oldu 

l'nlu~n;ltemlzln Fen fakUJtetılnln bulundulu Zeynephanım kona~ı dlin ı:-e<"e ansızın çıkan hlr yangına 
kurban oldu. •"ot-Oğrafçunıun yangın esnasında aldıfı bu resim, konağın ale\ ler l\,inde l!ikelet haline 

gelml~ '\ adyetlnl Jtöstem1ekt~di r 

Dün gece şehrimizde mUhim bir 1 sonradan Edebiyat Fakültesi kısmı
' yangın olmuş, yangın neticesinde U- na da sirayet eden yangının neden 
nlversitemizın Fen ve Edebiyat Fa- çıktı~ı henüz tesblt edilmemişti. Bu
kUlteleri bulunan meşhur ,zeynep- nunla beraber, alakadarlar tahklka
hanım, konağı tamamlle yanmıştır. ta devam etmekte idiler. 

Şimali Fran
saya lngiliz 

baskınt 
] Deniz, kara ve hava 

1 

kuvvetlerinin müşterek 
hareketi sonunda 

l Paraşütçüler, bir tayy are 
1 dinley ici merkezini 
) tahrip ettiler 

' ) Londra, 28 (A.A.) - Aml· 
) ralhk ve Hava Nazırlığı tara
• fından neşredilen müşterek teb 
J liğ: 

J 
Ingiliz deniz, kara ve hava 

kuvvetlerinin yaptıkları müş

terek bir harekette Fransanın 
t şimal kıyısında bulunan mühim 
) bir tayyare dinleyici ınerkezi
l ne muvaffakiyetle hücum edil
f miştir. 

1 ~ Hava yollle nak1edilen bir 1 
) ~ii~~ne mensup puraşütçül~r. 
) Ingılız hava kuvvetleri bomba 

j 
tayyareleri tarafından yere in. 
d.rilmiştlr. Bunlar, vazifelerini 
muayyen zamanda bitirmişler-

i 
dir. Paraşiitçüler, vazifelerinin 
son kısmında piyade tarafından 
yardım görmilşler ve İngiliz 
bahriyesi tarafından geri geti
rilmiş1erdir. 

İngiltere ve 
ile Rusya 

Amerika 
arasında 

' 

Ing'lllz para,lit~·il lerl yere indikten ııonra hÜ<'uma grç me tallmlerinıle 

942 yılı bütçesi 
74 milyon lira faz la 

Maliye Vekili bu hususta demeçte bulundu Devasız 
Bir dert 

Yangının çıktığı saat 22 yi sekiz ı Yangının etrafa sirayet etmemesi G • ı • 
1 
" Ankara, 28 < A.A.) - Maliye altında gittikçe artan hayat paha· 

geçe kule tarafından görülerek itfa- için bUtün tedbirler alınmış ve bu 1 z 1 p a n Veftttt Fuat Ağralı 1942 bütçesi lılığının umumi hizmetler inikası 
iyeye haber verilmiştir. ı meyanda IUzumlu görülen bazı bina- hakkıııda bir yazarımıza şu de- neticesi olarak, şubat 942 den iti. 

Vali muavini Ahmet Kınık, Bele- lar tahliye edılmlştir. meçde başlıca fb' arı söylemiştir: haren maaş ve ücretlere yapılmış 

dele senelerinin mahrumiyet ve 
müşkülfıtına katlanmakta göster· 
diği fedakarlıkla, ve memleketin 
emniyet ve istiklaline verdiği kıy 

diye Reis Muavini Rlfat. Polis MU· «- 1942 mali yılı bütçesinin olan zamlarla, muhtelü kanunlar metin d~recesini cihana örnek o· 
Yangın, ancak gece yarısına doğ- mu"zakeresı• m! umumi yekünu (384,035,101) li· Fransızla r, en mü kem- dUrU, Universlte Rektörü, bazı pro- ru söndUrUlmUştür. ı, ra olarak tesblt edilmiştir. İçinde mucibince maaş ve masraf tertip- lacak şekilde gostcrmiş, daha son-

fesörler derhal yangın mahalline gel- Talebeye ait bUtUn levazım zen- bulunduğumuz sene bUtçeslne na· terine ve Jaşe masrafı başta olmak ra sulh ve sükün içinde memleke· 
mel malzemeyi bir 1 mişlerdir. lnzibat ve polis memurla- . ' zaran bu yekun (74,294 705) lira Üzere alelumum lstih1€ık maddele· tin kalkınmasına çalışmanın ehem-

rının çevirdikleri kordon altında it- gin kUtüphancsl, profesörlerimizin Stokholm, 28 (A.A.) - o. N. fazladır. rlne ait tahsisata yapılması zaruri miyetini takdir etmiş olan halkı· 
araya getirmişler, fakat falyenln bütUn gruptan yangını sön- orijinal çalışmaları, kıymetli notlar B.: Stokholms Tidningen gazetesi-\ Bu fazlalığın bir kısmı. başta görülen ilAveler teşkıl etmektedir. mızın. butun dilnyanın bir öHlm, 

b d b. 'il t dürmek için Azamı gayret sarfetmiş- ve numuneler tamamen yanmıştır. ni~ Londra muhabirinden: 1Tasarruf bonoları olmak üzere,, Milli Müdafaanın fevkalflde kalkım mücadelesi içinde bulun· 
Un an l r m i e lerse de bu tarihi binayı ateşin tah- Yanan eserlerin yerine konması im Ingiliz hükumet mer kezinin iyi Milli Müdafaanın fevkalAde lhti- masrafları. umumi vaziyetin in- duğu bu müşkül anların istedlğı 

1 d rlbatmdan kurtaramamışlardır. kAnsız görUlmektedir. Maddi ve mA- haber alan mahfilleri, Vaşinıton· yaçları için yapılmış veya bunla- klşaf seyrine uyarak alınması ge-,!cdakArlık derecesini ve hüku· 
yaratamamış ar ır Fen Fakültesi tarafından çıkarak, nevt zarar çok bUyUktUr. da Amerikanın Londra elçisi M. ra karşılık tutulmuş muhtelif is· rekli tedbirleri karşılamak üzere metçe alınması kararlaştırılan bU· 

--- Vinant'ın lştirakile İngiltere ile tikrazlar müretkbalına karşıhk şimdilik 120 mllyon lira olarak tiln tedbirlerin ancak bu iki gaye-

Çünkü: 11hlaki kıymetler 
v.? feragat hazzı, riyayı. 
entrikayı. menfaati, hatır 

Cava açığmda 
deniz harbi 

Amerikanın 
Vişiye ihtan 

Rusyanın Birleşik Amerika ile ya- olarak Düyunu Umumiye bütçesi- tesbit edilmiştir. Geçen sene veri- ryl temine matuf olduğunu pek iyi 
pacağı işbirll~lne alt gizli p!A~rn ne konulan mlktarlard~~ ileri gel- len miktardan 37 milyon lira faz- ta~dir edere~ bu tedbirlerin aza. 
m üzakere edılmekte olduğu fık- mektedlr. F akat en muhlm fazla- ladır. . mı muvaffakıyetle tatblkını temin 
rindedlrler. lığı, üçüncü senesine girmiş olan Arka arkaya gelen bir çok harp lıc;:ın elinden geleni memnuniyetle 

M . Vlnant'ın Londradan har eket Avrupa harbinin lktısadi tesirleri !erden sonra gi riştiği ml!!I miica. lyapacağından eminim.» 

ve gönülü bir türlü 
yenememiştir 

Yas.ın: Ahmet Emin YALMAN 

e tmeden evvel M. Churchlll ile ve 

Sovyet elçisi Malsky ile görüşmüş r u Z a k ' a r k l 
olmasının manidar olduğu da ay. 
rıca belirtiliyor. GörünUşe göre, il a r b 1 
müttefikler ilkbahar başında bek· ._ ___ _ Rus-j"3p001 f •asb~:~~aa l 

Birmanya yolu gerginliği mi? 96000_ Alman 
Japon filosu püskür

tüldü. iki taraf ta 
zayiat verdi 

F ransada Riom'da bir mah
keme var. Bir suçun mes

ullcrini aramakla meşguldür- Na· 
sıl bir suç? Bütün bir milletin 
bozguna uğraması, yere sertlmesl, 
dağılması, tarihi mevkllni, itiba
rını kaybetmasi, feHlketten fela- Japonlar Cavay a asker 
kete sürüklenmesi gibi korkunç 
bir suç..... çıakrdtlar 

Bu kııdar ağır felaketlerin el- Balavla, 28 (A.A.) - H ollanda 
bette suçluları da bulunması la- tebliğinde kaydedildiğine gör e, cu 
zım gelir. Harbin arifesinde ve ma gUnü öğleden sonra Cava açı. 
harp zamanında lş başında bulu- ğında şimalden gelen bir kafileye 
nanların suçlu sayılması pek ta· refakat etmekte olan bir JaPon fi
bU görülmüş, 'bunlar bir buçuk !osu ile bir deniz muharebesi ol
ı;ene evvel tevkif olunmuştur. Fa- muş, ve hava karardıktan sonra 
kat öyle görülUyor kl bugün da devam etmiştir. 
mevcut kanuni ölçillerle, tamamile Her iki taraf da zayiata uğra-

Fransa, Amerikaya 
aleni teminat verdiği 

halde ..• 

Durum henüz çok nazik 
görülmektedir 

Vaşington, 28 (A .A .) - H ar ici· 
ye Nazırlığı, Birleşik Amerika h il 
kumetlie V1chy arasındak i müna
sebetlerin tereddüdünü izale et 
mek üzere bir tebliğ neşretmiştir. 
Ayni zamanda bu tebliğde Fran
sız bitaraflığının Vichy'deki Bir- ı 
!eşik Amerika elçisi Amiral Le
ahy'ye salı günü tevdi edilen F ran 1 

bitaraf bir muhak\eme olab ilse 
hepsi ellerinden geleni yaptıkları· mıştır. Japon filosu geri :püskür. sız notasında ifade edildiği şekil-

tülmilştilr. Bu hususta başka taf - ,deki bitaraflık teyidini de kaydey-
nı, hareketlerini kitaba uydurduk- il" t oktur. lemektedlr. 
!arını, memleketlerinin ancak s a Y 
iyiliğini istediklerini i~bat edecek· Saat 13 te Cavaya asker çıkarıl- _!larlciye Nazırlığında uzun bir 1 
ler ve temize çıkacakla dır. Öyle dığı haber alınmıştır. m u zakereden sonra kaleme alınan 
olmay d R' .. r . ı Celebe8'de ıjlddetll muharebeler tebliğ, Vichy hükumetine son ve I 
r . ıp . a ıom yuksek dıvanı aleni bir tebliğ teliikki cıdllmekte 
ejım olc;ulrl"ile hareket ederse ve Batavla, 28 (A.A.) - Hollanda VI h hilk" ti d Ih 

mutlak ·ad 1111 d c 1 bl s'l b ve c y ume e m vere 
t a şı N gostermek yolunu tebl & n e e e e n cenu und_a miltareke anlaşmaları hükümlerin 
z~~arsa bu adamlar bir takım ce· şiddetli muharebel~r cereyan ettı: den fazla yardımda bulunmayaca· 

ara çarpılacaklar, fakat bir kaç ği kaydedilmektedır. Burada ismı ğ1 h ususunda B irleşik Amerika a 
;:fe sonra birer siyası mağdur sı. zikredilmeyen bir nokt.aya yapı- alenen teminat vermektedir. Y 
is ~nı takınacaklar, dönüp dolaşıp lan taarru: c:snas_rn?a bır çok Ja· Vaşington, 28 (A. A.) - B irle· 

aşına geleceklerdir. ponlar öldurülmüştilr. şik Amerika ile Vlchy arasındak i 
Fransanın derdi. bir kaç kişiyi Diğer cihetten Sumatranın mer- münasebetler hakkında neşredilen 

~e~aya çarpmak suretlle şifa ka- kezinde Banko civarında muhare- tebliğin bu münasebetler in çok 
... ~ k~lmlyecrk kadar derindir; beler vuku bulmaktadır. nazik bir durumda olduğunu gös-
... un u a ıl m • ı· " ad l d ğıı h es u ıyet fertlere de· Tlmor'da muc e e evam e t. terdiğl u mumiyetle .zannedilmek-
tutul iç dC"ğı meyen siyasi muhitte, mektedir- tedir. 

an hf-rbat gidlştedir. 

Yüks<'k ve sağlam bir milli 

kvarlık yaratmak için Fransızlar 
adar bol v . 1 

tnill e ıy malzemesi olan Teşviki sanayi kanunu 
Vatandaşlara yeni bir çok ko~aylıklar 

şekilde değiştirilecek 
gösterir 

dille~~ ~zdır .. Öyle ince, gUzel bir 
bayıla a:, kı bUtUn Alem bayıla 
zengindir oğJıenlyor. Edebiyatları 
ön safta . ı.mde, sanatta daima 
Zrk' YurümUşlerdir. İnsanları· 
sızl~rı ça~ıi~~an, _ıstıdatııdır. Fran: 

ıt<'c;irmek lar bırer mikroskoptan Ku··çu""k sanayı· erbabı her türlü yardımı yanrnda bulacak 
rl için v .zım ~else memleketle-

lenen hadiselerin vehameti karşı
sında alınacak tedbir ler hususun. 
da mutabık değildirler. 

lran kabinesi 
istifa mı etti? 

Jran ~vrkHI Fıırugt Han 

Cenevre, 28 (A.A .) - o. N. 
B.: Tahrandan haber verildi
line göre, orada diln bir kabi
ne buhranı çıkmı§tı r. B ütan 
nazırlar, istifa etmi§lerd lr. 
T ih min edildiğine &öre, bunun 
sebebi, u mumi siyasi d urum. 
dur . 

Japonyanm Moskova 
Elçisi değişti 

~ln feda~{ı~~;;d ı ~ları bir dava Ankara, 28 (A.A.) _ Iktısat Ve- olduğu kadar işini genişletmek im
rın nlsbetlnin be kecek Fransızla. kA!etl Teşviki sanayi kanununu de- kAnına malik olacak, bu kabil sana
deki nlsbetten ::aır.a ~emleketler· ğiştlrecek yeni bir kanun projesi ha - yi erbabının büyümesi, yurda daha 
ruıur. gı o madığı gö- faydalı bir hale gelmesi !"in her tur- Tokyo, 28 (A .A·>. - As .. keri b ir 

Ö zırlamaktadır. .. kaynaktan blldlrlldığlne gore J a-
b . Yle olduğu halde F Bu projenin esaslarına göre, sa- ıu devlet yardımını yanında bula- ponyanın Mosk ova büyük e lçisi 
t~~~e rnukernmel malzeı::;:~zl~[~ nayı işlerimizle meşgul olan ~atan- caktır. Ana hatıarmı bildirdiğimiz General Tatekava sıhhi sebepler -
ma bl ir Fransız milleti ya t da9lara bir çok kolaylıklar gösteril- den dolayı istifa etmicıtlr. 

mış ardır BI 1 ra a. k Uhlm bu kanun projesi önUmUzdekl mec- v 
buhran · r eştlrlci a lle mekte ve kendileri oldu ça m Yerine İmparatorluk tasvlb lle 

<~:_.te~ke dakikaiarındr~ 1 muafiyetlere mazhar oımaktadırla~. lis toplantısında görüşUJınlye başta- Hariciye Nazırlıiı müşaviri Nam. 
a. 8L ' • > •+• Bilhassa küçük sanayi erbabı, kabı! nacaktır. (B.B.) take Sato tayin edilmi§tlr. 

kesildi Rusyadaki Japon tehlikede imış 
mal ve mülkleri 1 

Filipi,nlerde muharebe zaptedildi Bütün Rus taarruzları 
kuvvetini kaybetti Japonlartn m uhtemel püskürtü lmüş 

Ankara, 28 (Radyo Gazetesi) j ) Ankara, 28 (Radyo Gazetesl)-
Verilen haberlere gôre, Rangoon'da ) bir taarruzuna Ruslar ) Londraya göre Lenıngraddaki mu 
~imale doğl'u uzanan Birmanya yolu ) derhal mukabele J hasara kaldırılmıştır. Hattfı şehre 
Japonlar tarafından kesilmiştir. > ede.cekler kafileler halinde ekmek ve yiye· 

Londra, 28 (A.A.) - SaHihiyetll cek taşınmaktnnır. 
bir membadan bildiriliyor: Nevyork, 28 (A.A.) Ne"- * 

. Blrmanyada Sittang nehrinin şar- York Times gazetesinin Bern mu· 'l\'loskova, 28 (A.A.) - Alman· 
1 kında geri ile irtıbaUarı kesilen mU· hablri bildiriyor: lar Straya Russa'da çevrilen 16 n· 
1 him imparatorluk birlikleri ordunun Moskovadan alınan bir habere cı ordularının 96,000 askerinden 

kWll kısmına lltlhak edememişler· göre. Sovyet topraklarında bulu- mUmkün olduğu kadar adam kur. 
dir. nan bütün Japon m11.l "'e mülkleri tarmak için ellerinden geleni yap· 

Bu haftanrn ilk günlerinde Ingl- ~:;t~~tiıl:iş Blr~it .Ja~~i~~~ 'l\'1~':1;.~~ m~~:~ı;la~.ussa şimaline Sovyei 

ıız geri çekilme h areketi esnasında Komiserliğinin kontrolü altına takviye kıtaları gelmiş, Dorogo
bir köprli başının zaptı için yapılan konmuştur. 1926 senesinde Rusla· boy'dan pek uzak olmayan garı 
şiddetli bir muharebe esnasında Ja- rın Vladivostok'a karşı muhtemel ele geçirmişlerdir. Viazma ile Smo 

taarruzlar için mükemmel bir ha- !cnsk arasında Sovyet taı;yikı art-
ponların takriben iki bin kişi kay- .. Ü R 'd ki Al va uss teşkil eden Sakalin'ln şi· 1 mış, zev e .man garnizonu- • 

f bet tlkleri zannedilmektedir. mal kısmını petrol işletmek iizere nun rlcatlni tr:nin edebilecek de· 
1 Rangoon'a taarruz eünek için neh Japonlara terketti~'eri belh-til-ımiryolu kesilmi~Ur. 

rin sağ kıyısında şimdi mUhim Ja- mekledlr. l\Toskovada bir tefsirci, U~rııynada Tımoçenko, Harkof 
pon kuvvetleri toplanmaktadrr. Japonla~ adadan .taşmağan de- dış •.ıa.tıarını tutan i.iç Alman tü • 

vam. cttıkleri takdirde muhafaza menını ağır zayiata uğratmıştır. 
Fi ·; oinlerde tedbirlerinin gfıoleşcceğini Sl'yle- 1 Kızıl Yıldız gazetesi Kursk böl-

Vaşington, is (A.A.) - Harbiye miştir. g~sln~c .vaziy<:'Un Sovyetler lehine 
Nezareti tebliği: . Japon ataşemlliterin!n ct'phey! ldonduğilne ışarct etmektedir. 

F 'llpinlerde· Bataanda muharebe zıyarctlne bir kaç haftadıınberı Kcrç ve S!vastopolda Alman'a· 1 
• (DMam! Sa: s SU: 7 de) = ( De,·amı: ~a. S; SU. 7 de) (-) 

kuvvetini kaybetmiştir. General Mac 
ArthUr'ün kumandasındaki kıtalar, 

son günlerde cereyan eden nıuhare· 
beler neticesinde zaptettiklerl ileri 
mevzileri muhafaza etmektedirler. 

J aponlar başlıca muharebe mevzi
lerini hcnUz ellerinde bulundurmak-
tadarlar. 

Japonlar ihtiyatlı 

davranryorlar 
Tokyo, 28 (A.A.) - Stefanı ajansı 

bildiriyor: 
J apon askeri mUşahltleri. halkı Ja 

pon ordularının kazandığı zaferler 
üzer ine kendısini lllzumundan fazla 
emniyette hissetmekten kaçınmıya 

ı;atırıforla.r. . · 

Tam bu sırada büyük bir · 
alaka ile okunacak tarihi 

bir tefrika 

Bagtln baııadı 
2 nci sa):Cnnıızda okuyu.ııuı 



Japonyayı nasıl 
öğrendik? 

-1-

LJ
tün öğrenilen Çin, ü:kesinin karşıs111d3ki 

alarda kısa boylu, çek.k yüzlü, sarı 

nizli, seyrek sakallı insa.?ı'ar yaşadığıdı: .. 

Sakın ye'cuc - me'cucler bunlar olmasın 
~ltan Aziz devrJnin ilk zamanla-, t•l'ldakt havadis dercedilml.ftl kl, bu 

rın& kadar, yer yüıUnde (Japon) n&· gUnkU dile göre biraz tadı! suretlle 
mında bir millet ve (Japonya) adır.ı m&.nası ,udur: 
t&fıyan bir hUkQmet ol<luğundaıı h;ı-ı (Çln'ln garp tarahnd& kAin (Ya
berdar değildik. ponya) adaları ahallıl flmdlye dettln 

Şehir 

Haberleri 
Havagazı 

tahdidatı kalktı 

Bu sabı:ıhton itibaren 

günün her saatinde 

havagazı verilecek 
liavagaıl ,ırketlerlnin maden kö

ntUrU ihtiyaçları tamamen temin 
edllmif olduğundan lstanbul Eeledl
yest havagazl tahdldatının bugün
den itibaren kaldırılmasına karar 
vermiştir. 

Şlrket bu ıabahtan itibaren .şeh

re normal 'ekllde ve gUnUn her sa
atinde havagazl verecektir. 

P " " ara nın • 
bilançosu 

Elimizde bulunan Tllrk tarihle-; yabancılarla. ihtilAt etmeyip vahfet 
ri, (Cenglz) in torunu (KubilAy Ha- halinde idiler. Bundan bir hayli vakit 
ka.n) ın Japonyaya yapttğı ,bUyUk evvel 'Felemenklllerl tanımt9lard1, 

akına dair hiçbir tey yazmıyordu. Ja .. Yakın vakite gellnctye değin, yer yü .. 

ponyanın varlığını bildiren bir tarih zUnde kendtlerlnden b&fk& bir de yal
ve coğrafya kitabımız da yoktu. ruz Felemenk devleti bu1undufu ltl-

Ancak, ecnebi kitap ve gazeteleri kadında idiler. Yedi, •ekiz ıene evvel Necip Fôzıl Kısakürek, 
okuyan, ı.tanbuta gelen ecnebi tUc· lnC'illz ve Fransızları öfrenip yı.vaş intihal iddiasını 
carlu ve ıtyast memurlarlle temu- yavq dtfer mllleUerte thtlll.ta b ... -
larda bulunan bazı mUnevverlerlmlz, laıru,lar ... de, vahşetin karanlık şiddetle reddediyor 
Japonya ha.kkında. pek mlphem bazı gecestnden çıkıp henüz cihanın her Cuma. ıUnil çıkan sayımızda 
teyler öfrenmı,ıerdl. Fakat bUtUn tarafını dUnya C'ÖZlle görmemlflerdlr. aPara. piyesi hakkında bir lddi· 
ögt-endlklerl de, (BUyUk Okyanusta Geçenlerde tnglltz1erden bir vapur adan bahsetmiştik. Bu iddiaya gö
ve Çin ülkesinin kar~ısmda, şimalden satın alarak ve içine bazı Yaponya re Para piyesi, İtalyan edibi Gher 
cenuba doğru inen bUyUklU kUçUklU memur ve zabitlerini bindirerek, (ke- hardo Gherhardl tarafından ya
ada!arda kısa boylu, çekik gözlü, sa- şlt ve muayene) maksadile dünyanın zılmıı olan cı:Safi Altın• komcdi
rı benizli, seyrek sakallı bir takım bef kıtaııru gezip dolaşmıya ve sinden intihaldir. İddiada bulunan 
insanlar Y&.f&dığına.. fakat bunlar, mUmkUn oldukça JÖrdUklerlnt rapor- Yaşar Çimen müellifin hakkını 
yabancılarla thtilAt etmek istemedik- larta blldlrmeıert tınbih ve tekld edil- korumak maksadlle Adliyeye mil
lerinden, yakın zamanlara kadar mem mlş olduğunu gazeteler yazıyor.) racaat etmiş bulunmaktadır. Yal
leketıerine hiçbir Avtupah ve Ame- Mıatr Çörçtı'tn, Ing1llz gazetelerine nız biz.im gazetemizde cıkan bu 
rikahya ayak bastırmadıklanna .• an atfen verdiği bu havadis, halkı pek haber bütün matbuatta alAka 
ca.k son zamanlarda.. bir Amerika fi- o kadar ali.kadar etmedl. uyandırmış ve bu mevzu hakkın
losunun zoru ile yabancı tüccarlarla Bu satırları okuyanlara aadece da bir cok yazılar ve bizzat Ne
t!caret işlerine ba,tadıklarına) dair yer yUzUnde (Yaponya) teminde bir cip FAzılın cevabı çık~.ıştır. Biz 
pek kısa malOmattan ibaretti. yer mevcut olduğunu öğretti. rPar~:t nın etrafında donen hA.di· 

* (Hac) mevsiminde, is!A.m Aleminin 
het tarafından (Mekke) ye &"elen ha
cılar arasında, bir çok (Çin) hacda-
rı aa bulunuyordu. Bizim hacıları-
mızdan bazı münevver zevat, bunlar
la temaılarda bulunmak tırıatını ka
çırmıyorlardı. Çln'ln (ulema) zUmre
•ine da.hll olan ve arapc;aya Jyice vl· 
kıt bulunan hacıların, (Çi°n) diyarı 
hakkında verdikleri tariohl ve cogra
fl malOmatı, bUyUk bir zevk ve lez
zetle dinliyorlardı. 

Bu Çln hacıları da, (Sarıdenlz) in 
karşı yaka.~nnda, kendllerine komşu
luk eClen, mlnimlnt vücutlu in.!!anlar
dan mUrekkep bir millet yafadıtın· 
dan .. pek cesur ve çok kuvvetli bün
yeye malik olan bu sarı benizll, ufak 
terek insanların gilne!je taptıkların

dan .• ve bir aralık kUçUk kayıklarla 
Çin ıahillerine ıaldırarak mUthif tah
rJbat yaptıkla.rından bahaedlyorlardı. 

Dizim hacılar, bu matO.mata çok 
ehemmiyet vertyorlar: ı 

· Şu halde, (Kuranı kerim) de zik· 
rl geçen (Bent astar) a mensup (Ye'
cQc ve me·cuc) kavmi, bunlar olsa\ 
.ıerek. 

Diyorlar .. bu mesele etrafında, bir 
•Urü tetıılrler ve mütal&alu yUrUtU· 
yorlardı. 

Fakat, ne mutvverlerln edindik
leri m&J.Qmat ve ne de hacılar tara
fından yUrUtWen nıUtallalar, halk 
ara!iında yaydmı' değildi. lstanbul 
halkı, (Japonya) nın va.rlığlnı ilk de
fa olarak, (1283 - 1866) tarihinde 
• (ÇörçU) isminde bir Ing!llz tarafın· 
dan tUrkçe olarak latanbulda n~re
dilen - (Ruzı1amei cerldei havadis) 
ismindeki gazeteden öğrendi. 

Cum& ve pazar günlerinden maa~ 
da, hattanın beş gUnUnde lnti'}&r eden 
bu gautenln 513 Uncu ::;ayı.sının 4 
Uncti !ayfasının blrlncl sütununa, a-

selerın bilançosunu yapıyoruz. 
Aradan çok &~meden, •yni g-azete Şehir tiy •trosu ne diyor? 

de fU h&vaaıa çıktı: Arka.!n var Hadiseyi bir de Şehir tiyatrosu 

h 
dramatörlUğUnün ailzından dinli-s 1 yelim. Mehmet ŞUkrü Erden aşa· oruyor ar: lıya naklcdecitmlz beyanatında 

'------------ Yaşar Çimenin iddiasını oldukça 

Havagazı saatleri 

·c ... Jlava.p;-ıı saatferlnlo Be
ledJye makine ~ube3lnce kontrol 
edU...,ğtlll gazetelerde olıudwn. 

Bu ıe,ebbU!U, yaptlan ,ıı.t.yetıe
re kartı &b&tt:rllen çok yerinde 
btr a1lka olarak telflkkl ettim 
ve HVlndJm. Fakat ben, bu raz; 
ı,ının uatlerhı kontl'ol edllme
slle halledtıemıyecettne, keyfiye
tin teknik bir yoldan tetkiki i
cap eyUyecetıne kani bulundu· 
ğwn için, teııadllfen öğrendllbn 

bir hakikati aUilcalıların dikkat 
nazarlarına. koyacafım. 

Bundan bir kaç seae evvel, 
havapzr tabrlkalarınan kurum-
ları ve o zamandaki durumları 
lktı~at Vekiletlnln mlltebassıs 

bir mllhendlal tarafınd&m teknik 
\'C idari bakanlardan incelenerek 
bir 90k noksanlar gHrWmu, ,-e 
bu arada fabrikaların lııtlhsal ve 
tstlhllk lflerlnde de bir çok yol
euztuklara teeadllf edllmJştlr ,.e 
bu rnUtehaıııs tarafından o za.. 
man verilen çok önemli, özlü bir 
rapor lktısat Veklle1ilnden ıs

tanbul Belediye Telııllflne (Ön· 
derllın!ş, flrketterln htikllmetıe 

akdettikleri mukavelelerle bu 
rapor mUod'erecatının kar,,ıa._,tı. 

rdması Jste.nllmltttr.» 
Bunu blr okurumuz yazıyor 

ve soruyor: 

- Acab• bu yapd4ı mı f Şa

yet herhangi bir ııebeple yapıl· 

m.tımı' ise bah9ettlfln1 raı>orun 
buldurularak bu ı,ın daha esastı 
bir ıekUde halli d&lıa Caydalı ol-

r 

çürüten deliller serdct:mektedir. 
Diyor ki: 
ı- Necip FAzıhn, cı:Para .. ptyc

slnı yaz.arken, Yaşar Çimenin ver .. 
mis oldulu tercümeden tstıfacle et
miş olması mevzuu bahsolamaz. 
ÇOnkU .Para. piyesi, Yaşar Çl
menln «Yalntı: Adam» tsmllc ver
dlll tercUmoden daha evvel tiyat
romuza verilmiştir. Size bunu ta
r!hlerile aöyllyebilirlm: • 

,para• 24111/941 de alınmış ve 
23/12/9H M•tbuat Umum MU· 
dilrlU&Unce tasdik edilmiştir. Ya· 
şar Çimen lıe tercümesini 1~/12/ 
941 da vermiş, okunduktan sonra 
halkımızın zevkine uymıyacağı ı 
düşünülerek kendisine iade edil
miştir. 

Benim kanaatimce en bUyilk 
müellifler bile birbirlerinden isti
fade etmişlerdir., 

Necip FiZll ne diyor? 
•- Fikir hayatımızda bu mil· 

essif hAdisenfn eşi görülmemiştir. 
Ulunay isimli bir münekkit çıkı
yor. İki eser arasında hiç bir m(\· 
şabehet ve iştirak noktası kaydet. 
meden, hiç bir benzerlik göster· 
meden benlm eserimin 1ntıhal ol
duğunu söylüyor. Böyle bir hare. 
ket Avrupıda olsaydı bu münek
kldln yerinde bulunmak istemez~ 
dlm. Hakkında verilecek hüküm 
ve yapılacak muamele çok afır 
olabilirdi. Bir adam delillerine ma
lik olmadan bir dliterlne nasıl hır
sızlık tsnad eder? 

SözUmU bitirirken sunu d& tlfi
ve edeyim: Dedikoduların çıkma· 
sından sonra mevzuu bahis İtal
yanın eserlle alikadar oldum. Ne 
fransızcaaı, -ne de tUrkçesl mevcut 
olmayan bu eserle benim plyeslm 
arasında mevzularının ıPara.t olu-
şundan ba~ka hiç bir münasebet 
hiç bir a14ka yoktur.o ' 

VA'{AN 

Ağaçlar 
tE1' U\.1'.A AGACI. - Elma a. 
lı=D ğs.cı en çok sevdiğim a .. 

ğaçtır. Niçin? Çünkü bir kere, 
gövdesi güzeldir. İkincisi, çiçek
leri güzeldir. Üçüncü5il, mcyvası 
güzeldir. Elmayı hem seyretme· 
sin! hem de yemesini severim. 
Kafamda cima 

ğaçtır. İncir 
mokr•tıdır. 

&ilaçların en de· 

ıR\ KAoLİPTÜSLER. - Gü· 
~ nün birinde Adanaya a..... 

yak basarsanız, istasyondan Ata. 

türk p&rkına giden toprak yolu 

desinin sembolleridir. Diplerin. 
den tepelerine doğru öyle bir kü 
llhlaşmaları vardır ki, den ve 
düzen fikri verir ve bu ilemde 
oluşların zaruret kanununa baİ
Jı olduğunu söyler durur, devri. 
nin, çevresinin, anarşis.l her ne o. 

nın tek manası 
vardır; O, ış
kın sembolü
dür. Yumuşak 

lursa olsun, 

r 
Y O Z O n • 1 serviler yeşil 

l l fl · k B [ "" minareler gibi 

smagı ak ı a lacıoglu ~:~ He~k:~:;~ 
gövdesi, pem-
be rengi, mayhoş tadıyla kadına 
en ço'k benzlyen ağaç odur. Gölge 
sine her sı&ınan, onu her tadan 
insan -eğer en ufak bir sevgi tec 

rilbeslnl içinde taşıyorsa. - elma 
ağacı ile kadın sevıisl arasında 
bir yakınlık bulacaktır. Karınca 

lar, dünyanın en disiplinli hay
vanlarıdır. İçtimai bir hayat ya
şarlar ve cemiyet saygıst taşırlar. 

Karıncalar elma ağacının üzerin-
' de gezindikleri, 'elmanın şakuli 

!aşırlar. 
Servi insana benzer. İnsana, 

yani kökü ile toprağa batan re
alist, gönlü ile ıökleri özliyen, 
hem de idealist insana benzerler. 
Servinin en benıerl kavak değil, 
Mimar Sinan mlnarelerldir. Ser
viler bu ycryUzünde lnliyen maz
ltlmların ahı gibi yilksellr ve bu 
ah ve eninden çatlamak tehlikesi 
ne uğrıyan rök kubbeslnt tutmak 
ister elbl sertıeııirler. Hiç şüphe 
yok ki serviler metanztk •l&ç· 
!arıdır: Köklerllo toprakta, ııöv
de•lle feıada, tepelerlle göklerde 
arıdıkları şey, bu Alemin korkunç 
sırlarıdır. 

Ankara 4.12.941 

l.!mayll Hakkı ııa.ııacıoflu 

gövdesini bir spor alanı yapttkları 
müddetçe elma alacına hiç za
rarları yoktur. Fakat ... öy:e ka
rıncalar vardır ki, ccsnretleri bu 
İdman tecrübesini de geçer! Kal
kıp elma ağacının gövdesine gir. 
mek ve orada yerleşmek. elma
nın nescindcn kendilerine yuva 
yapmak isterler! Bu hodbin"er, 
elmanın da bir canı olduğunu u
nuturlBr. O zaman elma. için alı

nacak intikamın şekli tektir: Kcn 
dl kend!ni kurtarmak, odun ol
mak ve kendisi ile birlikte karın
cı1Arı da ateşe silrUklemek! 

benim gibi siz de kovalayın! İki 

yanında salkım salkım dalları ba
şınıza değen okaliptü~ler vardır. 

Onların altından geçerken kılıç 
vari yapraklar taşıyan ince dal-
1arından koparın. Dikkat edin ki 
bu taze dalların ucunda esmer 
filizleri de bulunsun. Okaliptüs 
dallarından taşıyabtıeceA:inlz ka
d• r büyük bir demet yapın. Bu 
demetten bir yaprak koparın. U
taladıktan sonra iyice uvalayıp, 
korkmadan burnunuza yakla'Ştı· 
rın. onları koklayın, koklayın. 

Doyuncıya kadar. bayıhncıya ka 
dar koklayın. Bu koku, aşkın :a
cemisi olanlara bile, açkı ölretc. 
cek kadar keskindir. Koııardığı. 

nız da1Jar1 sakın yolda vagonun 
pcncercCJlnden atmayın; aötUrUpl 
bahçenlo:ln sulak bir yerine dal- 8' 'h'' - d" 
dırın. Oknllptüsler! Bunlar ne 1r 1 1y r, mer !Ven• 

canlı a{taçlardır. Toprağa b•tan den dö.işerek yaralandı 
köklerilc kaldırım taşlarını bile 
sökerler ve durmayıp kuruttuk· 
]arı bataklıkların suyunu aşk zem 
zeml haline getirip kılıç vori yap. 
raklarından havanın oksijenine 
katarlar. Adanalılar! Sakın ok•
llpttislere kıymavın! Bır&kınız 

kök1erne kaldırmlarınıztn taşla
rını söksi.inler ve yapra.k1ari1e ha 
vanıza a,kın zemzemini serpsin· 
ter. 

D 
NCIR AGACI - Eskiler 

incir ağacını uğurlu say. 
mazlar. ..tncir ağacınd11n düşen 
kurtulmaz!• derler. Odununu da 
a1ilnahhr11 diye yakmazlar. Ye
niler arasında meşe, diş budak gi. 
bl sağlam ağaçları brrakıp ta IE' ISTIK AGACI. _ Fıstık 
kendini fncirtn gevrek dalına a- U-
san edipler de vardır. fnclr ağa. ağacl; o büsbütün ayrı 
cı mistik bir ağaçtır. Onun ya- maksatla yaşar. Onun aradığı ve 
pısında klhlk mimarların geo· istedi#!, insanlarla gökler arasın. 
metrl zekA.sı ve mantık ött;tisü da. birliğin üniversel bir cl\mhu
dcğil, gotik mimarlarının büyülü rlyetln kut·u'masıdır. Ne asalet. 
ruhunu çalışmıştır. Eğri büğrü ne zerafet iddiasında olmıyan !ıs 

dallarr komşu evlnln damına ya.. tıklar tabia.tln bu bedava çadır

tar ve kiremitleri ecinni elleri lerı böcekten ve dondan !'lakın

gibl karıştırır durur. İncir öl- dıkları zaman :Cıstık depolarını 
mlyen bir ağaı;tır: Kırılır, çUrür, birer birer aşaırv1 bırakırlar. 

Beyoğlunda Fa.kir sokağında. otu
ran 77 ya..,ında Aruzman adında bir 
ihtiyar, Sirkecideki Çuhacı hanının 

merdivenlerinden dU.,mU.,, başından 

aıfır surette yara..lanarak Cerrahpa~ 
fa. hastanesine kaldLrıtnu~tır. 

Arabacılar ve kayıkçılar 
~ ğır işçi mi 7 

Kayıkçılarla yUk arabacılarının a
ğır işçileri arasına girip girmiye
ceklerl Uzcrinde Istanbul Belediyesi 
Iktısat mUdUrıugu tetkikler yap
maktadır. Bu nokta VckAlctten do 

sorulmuştur. 

Şoförlerin ağır lfçi olarak kabul 
edildiklerine göre yük arabacılarile 

kayıkçıların da ağır ifc;i addedilme~ 
teri tablt görillntektcdlr. 

G. Saraylıların balosu 

donar; fakat kökllnden hemen yl Sonra rüzgarların yaylasile veşll, Galatasaraylıların her sene ver
ne sürer. İncir fikri sonsuzluk Iik ince yapraklArından cıkardıkları mektc oldukları b&lo bu sene 7 
rldir. Ceometrlk formlara, hu- keman se!'llrrinl ylne rU7qCıır po~- mart cum;:ırtesl gilnU akşamı saat 
da.me. tekntıınc, insan mild&.hale- talarne ufuklara koştururlar. 21 de Taksim Belediye gazlnosun-

ı.s .. s.t: 

Şarkı mı, 
bilmece mi? 

- Sana bir bilmece ıöyliyeceğinı, 
balm!mı ne olduğunu bulabilecek 
nıl:9ln 't 

- Söyle bakalım. 
- Ama. beda.,·a olmaz-, billrsen 

ben ana bir (.&y Nn.arlarnn; bile
meı.sen sen bana. bir çay ısmarlar· 

sın. 

- PekJ, söyle bakalım. 
- «Deli gönül gezer gezer ge-

Uriin 
«Arı ctbt her ctçek&en alınnn. 

- Canım ... 
- Dur, sözümü k~me: 
«Nerde güzel cörıen orda k&

hrsın 

«Bn ıenln deodlıd ~emem C'ö-
nuı ... 

- Yaılıu. .. 
- Dur et-im. btf:lreylmı 
cl'tıcelordea çdap 19lcmek fi,.. 

tentln 

•Ootlrun oular pı.ı .-..- toter
•ln 

cHer &ilıelle döfUp kpıtr k • 
tenin 

•Belı oenln derdini ... 
- Canım benimle alay - ed.1-

yoraun. Bu, bilmece defli, plyua
da aşlarca söy!enmlt bir ,...ı.ı ... 

- Ben onu bunu bilmem, WJa.. 
ınazsan ısmaılanın ~yıl-- ..... . 

- Hay4J ... - ...... 
- Dalıa bekllyellm mlf 

Bulamadım dofruıu ... 
- Oyleywe ben söyllyo,ımı ll"'J 

sene e"'·eı gezmefe ~ı"ktı, yoruı

dukç-a nere• almak üzere ('ıkhjı 

yere döndU. Sonra arı gibi her rı
çekten kslay, kau~uk, petrol al
mağa.; nerede güzel gördllyse 
llongkong, ::\fa.tezya, Slnppur o~ 

rada. kalmağa. kalktı. iki büyük 
d(\n1okraq.lyo tepeden bakn1ak l~

tedl; Blrm.anyada. coşkun 11u.tar gi
bi aknıak ı .. tedl; Çinli, Slyamh, 
I<'IUpinll, Ca,·ah her gllzelle dü,Up 
kalkn1a.k istedi ... 

- Buldum, buldum? •• ~ 
- Bağırma be yahu ..• Sen ml 

buldun, ben mi söyl~lm !'-. Is

marla s:ayı! ... 

KÖR KADI 

RADYO 
slne en çok karşı koyan ağaç bu- da verilecektir. 
dur: Kendi kendine yetı,ır ve S ERVİLER. - Her ıeyden Her sene bUyilk bir rağbet gö- Bıaıi•lıi Pnsrua 
kendi kendine formunu alır. in. önce tn5ana benzerler: ren bu balonun bu sene de lyl ve 8,30 Program jtS,03 Müzik 
clri yetiştirmek tein mutlaka iyi Başları yukarda dimdik duran, e. etlencell olması için Galatasaray. 8,33 Müzik 118,45 Konuşma 
toprak mı !ster! Hiç bir şeyi in. ğilmek nedir bilmiyen, karakter lılar ellerinden ge!en hertürlU fe- 8,45 Ajans 18,55 Müzik 
cır duvar kovuklarında bile çı· >ahibl insanlara benzerler. Sal- daklrlıktan çekinmemişlerdir. 9,00 Müzik 19.30 Saat ayarı 
kar, viraneleri sUsler. fakirlere !andıkları zaman boyun eğer gl· Davetiyeler Galatasaray klübU 9,15·9,30 Evin ,19.45 Konuşma 
şeker ve bal yedirir. Alçak gö. bl değil, rüzıı~ra yol verir gibi merkezinden ve Taksim Belediye saati 19,55 MUzik 
nüllil, cefakeş, dayanıklı bir a... sallanırlar. Serviler yasama ira- gazinosundan temin olunabilir. 12,30 Proaram 

1

20,15 Konu~a 
------------------------------------------- 12,33 Müzik 20,30 Müzik 

Y 1 b d 12,4~ Ajans 21,15 Temsil 
eni zmir on arın o x ı 13,00 Müzik 121,35 Müzik 

$
aklanan benzinler ~ e~,,. 13,30·14.30 Müzll122,30 Saat ayart 

Sirkecide Çlçekpaı.., oahibi H""an 
Esentepe, yine Sirkecide benzinci 

Şevketle uyu,arak 187 teneke ben
zini, Yeni Izmtr nakıtyat ambarının 

sahibi Ahmedln de lştlraklle ambara 
saklamı9lardır. 

Ihbar Uzerlne benzinler depoda 
bulunmu.,, musadere olunarak Uç 
suçlu da yakalanarak Adliyeye ve
rllmı,ur. 

Karnesiz ekmek veren 

fırınlar 
Bazı fırınların karneılz ekmek 

verdikler! hakkında Iatanbul Beledi· 
ye!lne ihbarda bulunulmuf olduğun
dan bu hUBU!lta tahkikata ba,lan
mı~tır. Karneıız ekmek vcrdlgi ta
hakkuk eden tırınl&r derhal Orn 
idareye verHece1tlerdir. 

.,., ,, , • 18,00 Program 22,~0 Kapanı~ 
il\\'-''\\\\\"-'-''~~~~INHU it J&t ~'''tlı.~'""~'~'\\\.."-'~''''-~ 

İNTiHAL Mİ? TAKVİM 
1 MART 1942 

- Sen ne dersin, crara» intihal 1 cak'!' PAZAR 
mi? - Galib& Necip Fl.zıl KL•akilrek AY: 3 - GÜN: 60 - Kasım: 114 
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13 

EZA1'il 

- lddlaoıru hangi tarar lsbat ede- kazanacak. BUtUn parasmı ,·erse bel RUl'ı!İ: 1857 - ŞUBAT: 

mezsc, o tarar için irtihal galiba? ki de o:l"ara• ıını bu kadar reklAm HiCRİ: 1361 - SEFER: 

BU DA CESARET! 
Bir gazetede rördUğUme C'Öre !:le· 

bir TlyatrOBu reJleörü: «Eğer mU
nekkld ltalyan ply.,ını okurntlfl& I· 
kt blleğhnl kMerimıt demiş. 

Cesaret doğrusu! l\ltl.nekklt denli· 
dlğl gibi Italyan plieolnl okwnamL'• 
ı;a bl!e bir gece içinde okur d& er
te&l sabah kes baka.hm b8rekleı1nl 

derse rejlsör ese:-ln ancak o rece o
kunduğunu nasıl Is bat eder'!' 

KİM KARLI7 
- Bu Para davasını kim kazana-

J 

ett!remoıdl! VAKİT ZEV .-\Lİ 
İMAR VE TAHRİP GÜNEŞ: 6,35 

ÖGLE: 12.27 
Tokyodan relen bir haberden an- İKİNDİ: 15,35 

ı.,ıldığına C'llre •Bllyttk Aoya imar AKŞAM: 18,oo 
konoeyb ilk ceıo .. ını akdebnı,. Bu YATSI: 19,26 
konıey imar ı,ıae ne zama ba,hya- İMSAK: 5,58 
cık bilmem ama bug\ln llaklk•t olan 
bir şey vana o da bUyUk Asyanın 

bUyUk ölçUde tahrip edlldiitldlr. Ne 
tahrip etseler, ne de 90nra ltnarı 1 

dtlşllıı!eler daha iyi olmaz mı aca.l>&t 100 
Tatlı""'t IOO 

100 

BORSA 

28 ŞUBAT 1942 
Sterlin 
Dolar 
Pczeta 
İsveç Kronu 

12,37 
6,26 
9,34 

12,00 
1,31 

10,56 

5,24 
130,70 

12,9375 
30,72 

- Yaparsınız. Çok şey yapabilirsiniz. VAT ANIN Im.1!111 ao llUJlll: TEFRIKA No. 6Z Tan!ya'nın söylemiş oldul!u mAnalı söz
leri dUıilndU: 

Bir gecelik h:ıvo 
hücumu koça 

mal oluyor 

D ally Mali ıazet .. ı öç yUz bom 

b& tayyareelnden ibaret bir 

ka.nıentn meeet.ı\ 

ıınaı ha.vzuına 

:\ apmuının k~a 
aaphyor. Bl.tm 
.o:unlardır: 

Alman)·ada ltubr 
bir C'e<• htleumu 
mal olduğunu he· 
paramızla netice 

Benzin ,-e yaf; 26,600 lira, üç tay· 
~·arenin dü,hrtUdüğUne göre zayiat 
ka.,ılıft: 480,000 lira. 

Bornba. rna,.ratı: l,"-"0,000 Ura, 
Tayyarelerin bakım nıurafının bu 

kafUe.)"e düten kı mı: 420,000 lira. 
YekOn: 2,976,500 lira ... 
Bu bombaların gJttllıı:lerl yerde 

~ıktıkl•rı Ye ·yaktıkları kıymetin de 
he'Wl.bını yaı>arsanız, sonra telet olan 
lr""'-3nlarm kıymetlnl de yekOna ka~ 
tl\r•a.nır. bir geıcellk harp eımasında-
1.l bir t-ek hava hilcumunun kaça 
mnı oldufu hakkında bir fikir ahlbl 
olur1runuz Ye harbin in&anlara ne ka
dar p&habyrı mal oldufuno anJ.an;ı. 

IDL S.EBÇE 

Beni gelip sık sık ziyaret edlnlı. Benim 
için yabancı olan bir takım §Cyler var ki 
bunları si.z çok iyi biliyorsunuz. Zihnim 
bu aralık pek per!ıan .. Ölüm ve hayat, 
iyilik ve kötUiük hakkında şimdiye kadar 
bağlandılım tellkkllerlm sarsıldı, başıma 
korkunç bir fellket geldi. Herşeyi bam· 
başka görmete baılıyorum. Bazı 14lyler 
v•r ki .... 

Birdenbire suotu. Tantya tatlı bir sesle 
teşvik etti: 

- Devam ediniz, susmayınız. Sizi bu 
kadar üzen nedir? Bunu bllmek lstıyo· 

rum. 
-- Yok .. Ben mln•sız şeyler söyleme:e 

başladım. Sinirlerim bozuk, saçmalıyo

rum. Fakat size şunu tekrar edecellm: 
Slztn yanınızda iken aarip bir surette ken 
dimi emniyette hissediyorum ve beni tek. 
r•r ıörmeıe ıe'irsenlz çok mes'ut olu. 
rum. 

- Gelirim. Bu arzunuzdan dolayı te
şekkür ederim. Siz de bana yakınsınız. 
Yalnıziı~ı sevdllim! size •öylcmiştlm. Fa· 
kat bazı sabah uyandığım zaman önümde 
uzanan koskocaman boş gUnil dUşünUnce 
ürküyorum. Bana a1Akadır olacak, benim
le konuşacak bir tek dostum yok. Bu ka
dar yalnızlık da bazan fena gellyor. 

Jak çok heyecan içinde idi. Bu kadın; 
hem .yalnızlıtı severim• diyor. hem de 
boınboı ı:eçecclı: olan ınııu dÜ1ÜJlürken 

Yau.n: ıt&ru llra.-ıı 

gözleri doluyor. Bizi teselli ed=k olan 
yalanl&ra kendi kendimiz! ınandırabllmek 
için bazan ne zahmetlere gireriz!-. diye 
dU,UndU. T•nlya'nın elint öperken: 

- Ttkrar ııcllnlz, ne olur? Beni o ka
dar sevindirmiş olursunuz ki ... 
,Dedi. Tanlya da: 

_ Gelirim, söz veriyorum, ııeUrim. 
Dedi ve veda ederek ıittl: 

* Jak Antuanet'e ı:ttmek ilzere yola çıktı. 
Hava rüzeldi. Gök yüzünde yıldızlar 

parlıyordu. Tatlı ve güzel koku'u bir rüz
gar esiyordu. Jak dudaklarında bir teb•s
süm oldujlu halde sık adım131la sakin ve 
rahat yürüyordu. 

'Dudaklarındaki tebessümü birdenbire 
f•rkettl. Çoktanbcri ıuıumsediğl yoktu ... 

O korkunç manzara,. yerdeki cesedi, ~a· 
kaktakl yarayı, halının üzerindeki kan 
lekelerini biran unutmuştu. Şimdi tekrar 
hcpst aklına ıetdl. Biran olsun rahat ede
mlyecek miydi? BO§ını önüne eğcil. Adım-

Cew!ren: a.-aa .&. ıı. !'ALllAM 

Jırı atırlaştı. Cebine sokmuş oldullu elini 
yumruk halinde sıktı. 

I 
Bugiln bir aralık ne kadar neşelenmit-

tıı Tanlya Ue tanıım&ktan memnundu. 
Hayır, bu neşeyi ve memnuniyeti muha

faza edecekti. Artık elden k•çırmıyacaktı. 
Tanıya ne hoş, ne zarif kadındı. Her 

hareketi şllr gibi idi. Tahtların önünde eği
lip krallara sellm vermlyc alııkın kibar 
bir k•dın oldullu belli idi. Çarın bütün 
ynkıniarile dans ettiği de apaşikfirdı. Hal· 
buki şimdi Sen Kiou civarında milble 
bır odada oturan bir muhacirdl. Gözleri, 
yc~il ı:özlcrl, bazan ışık vurunca, !ideta 
fosforlaşmış gibi parlıyordu. İnsanı çıldır
tan, esrarlı, yeşil gözleri ne güzeldi! Ya
kın zamana kadar hiçbir kadın onu bu 
kadar şiddet' e çekmemişti, bu garip hissi 
ne kadar zamandanberi duymamıştı! Bu 
yaman Taniya kim bilir kaç kişilerde ne 
derin hlsler uyandırmıştı! Erkekler böyle 
k~dınlar lçin sonsuz çılgınlıklar yapmıya 
bazırQırl;ı.r. 

.Hayatımı bir alçaklık bahasına kur
tardım!• 

Eski Rusyanın kim bilir ne ı:tb! meçhul 
kalmış facıalara, ne korkunç sefaletlere 
~ahit olmuşlardı. 

Eski ııusyanın büyük ve me~hur in
sanları kim bilir no ııibi meçhul kalmı§ 
{aciılara, ne korkunç seCaJ.etlere ıahit 

o<muşlardıT 

Sürü ile idama mahküm edilenler, mu. 
hakeme bila edilmeden öldUrlllenler ... O 
idam kararlarını tmzahya.nlar hJç mi vic
dan azabı çekmiyorlardı? 

Acaba ıeceler! uyuyabiliyorlar mıydı? 
Öldürdükleri insanların · korkudan sarar· 
mtş yüzleri ıeceleri uykularına girmiyor 
miydi? Halbuki hakkın dalma yerini bul
duluna Jak da inanıyordu. 

Mademki Lilsiyen'ln katılmış parmak
ları ve ıztıraplı yUzU ona hep gorünüyor· 
du, başkalarının da böyle yilzler ve eller 
görmeleri tabii bir şey olmalı idi. .. 

Jak kendi kendine söyleniyordu: 
- Bu akşam rahat etmek istiyorum. 

İçimde yepyeni, hiç beklenilmez bir se
vinç kaynajlı var. Bu •evinclmi hiçbir şey 
bozmasın, ben1 rahat biraksınlar.-. 

Sevinç ve saadet mcmbaının ne oldu. 
tunu unutamıyordu: 

Tıniya'yı tanımıştı_ 

Patates püreli rosto 

B Jrkaç ıUn en·eı alnu' olduğunı 

kemikstz sıfır etlnllen bu«lln 

roıto yaptım. Yanına da. patateJJ pU
re1l koydum, Fakat pllr~yl yapın<'&y& 
kadar da. heyli UıllldUm. Bu so.bah 
kapıya gel~n bakkala patates ısn1ar 
ladun. Daln1a yemek ve kızartma I· 
çln atdıfımız aa.rı patate1ten getlr
mı, bırakmı,, ben de farkında olma
dım. tanıa.m ate,e koya<'nğım Zaman 
gördüm. Btllrslnlz ki pUre beyaz pa· 
tate~ten yapılır. Adam bulup bakkal
dan patat .. ı değl,tlrmek için rpey
ce zan1an gettl ve yeınck te mutat 
saatinden ıec yendi. 

Püreyi nasıl yaptığ"ımr nn soru
yort;unuz 't 

Bir kUo patatesi keıbuJdarlle ha,
ladım. tt0ydum, makineden «ktlın, 

içine blraı. süt ve fındık kadar tt"

reyat koyarak a.te.,te blraı. re,·irdtın. 
Gayet güzel ve nencı bir püre ohtu. 

Beyaz turı>ları soyarak rendele· 
dlm. Tuzla uvdunı, llmon, zeytinya
ğı, Uzerlne de biraz zeytin taneel ıco 

yarak bir de salata yaptım. 
EV K.A.DIN1 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM l!Jrt·llU]l•J:llj<1tıl:D:J4;JIJD 
Devasız bir dert 

İST ANBUL BEYoGLU 
DAİRELE R İ TCJ RK 

ve YENIKOY 
A N O NiM 

1 

SİYASİ İCMAL 
Askeri durum 1 

C Yazan:~ 1 

ı~aa BOi~! 

Ekim seferberliği 
zaferle bitecek 

( .... 1 lılıeNe) •+• 
bile ayırıcı amillerin üstüne çıka· G A z ş •ı R K E T •ı 
mamıştır. Umuml menfaat ölçU-
sU, hususi emel ve ihtiraslara hlç ı 
b~ zaman galebe edememiştir. ı ıw.rt IHC tartlllndea ltlbaren tı..,.ap&ı Hrflystı Uz.erine kMN· 
Fransızlık ba&ı yalnız lArta kal- lan talldldaho kaldırıldığı ıı&a oluaur 
mış, bir Fransız ilkönce sınıfının, 

~ = ~ .... ,/-
Litvinof, ikinci 
cephe istiyor 

Y-.aa: M.R.ZAL S ovyetle:-ln Vaşınrtcın 11ellrl 1) .flsker gözüyle Litvi-

nof un demeci: 
l!!!:!. m·yetler Blrllğfnin Blrletlk 
~ Amerika bU.)1ik elçl81 Uh1· 
not AnJ'lo • Sak8onlar1a mOt&eftkle· 
r inc hitap ederek ilkbahardaki mlh· 
ver taarruzunu karşılamak lçln 
kendilerinden aF.aml yardım lııte

mlştlr. Fakat bu azami ysrdınt, 

Arkanjelıık \ e KafkM yolllo (Ön· 

derllmekte olan harp malzemesinin 
arttırı1mMından ibaret detlldlr. 

Lltiinof, bu önemli meseleyi çö-
7.cleyerek hakikati gün «fbl ortaya 
koyuyor , .e Anupada bir «ikinci 
cephe» ~ılınasının önemini ,.e ıu. 

zumunu hatnlatıyor, l.ltvlnof dl· 
yor, ki: «Alman onluları, iki cep. 
hede blnlen, hattA daha far.la cep· 
hede yapılacak taarruzlarla yenlle
billr. Batıda bir yerde büyük or
dular bulunması yeti§mez. O ordu
ların dopdakl a ıl muharebe böl
gesinde sın ap kan~an 1Azun-
41ır. Bu muharebe bittikten Mnra 
bata cephesi orduları için bedelleri 
elde etmek alanında belki ., ı,ten 
geçmll} olııcakhr. DDl}man ktlvvetl 
ısarsılmı9tır. Jo"alcat henüz lmba 
edllmeml9Ur. llkbaha1'da cereken 
yarilıını görmezsek, Hltler ele ıe
!;lrec•eğl bUtUn .ıen·etlerle lıe.,eye 

hllklm olacak ,.e o zaman müttefik· 
lerln yenilmekten kurtQ)malan Ilı· 

tlmall ıw.k azalııcaktır.» 

I.lt\ iııof hii,> lik haldkatlerl ve 
ı:U~Jllklerı bir kaç cftmle ile pok 
güzel derleml!j \ 'C Anglo - Sakson
ların &ör.lerl önUne koymnttnr. O· 
kuyuculanmız. bu öıaenıll meseleye 
aaker gözlle geçen ay 19Jnde dolnın
cluğumuzu elbette hatırlarlar. Biz 
o .) azmıızdıı, So\')'etler Blruıtne 
harp mab.cmesl göndermeyi yeter 
bulıııanuş, Auupa batı sahlllerlD· 
ele Amerika - JngUtere.oln UdDCI 
bir e.eı,lıc ~nıaııı laum geldtği•I 
hcllrtmktlk. Hakikat şudur, ki 
l"o\'.) etl;r Birliği bu haklı 18tekle
rlndc geç dananmışlar ve Anglo " 
Sakımnlar da -gi>rUnUşe bakıp ya
nılını,> on>ak- bu hozırlıklan•da geç 
Jmlmıslaroır. Buna lca~ı Almanya, 
ikinci• <·cphc kurulmasına engel ol
mak \eya olanıadıfı takdlnle az 
kU\'\eUe rnUdalaa )apnıak için ha
zırlık 'e tertibatta lln almıştır. 

Nor~~ kıyılarııUla talıklmat& llAlil 
ııe,·am edl,>or; Franla bati lu)'da
rında mldalaa Jçln MaJhıot talıkl
matındalcl malzemeden bol bol fay
dalanmı,tır. Hele, Alman kru\·a
zörlerinln Breet'den aynlmuı ve 
Alman donanmaeının Şimal dea.1-
zlnde toıılu kullanılacak dunun• 
<'.rl!Jmesl, Alman 11e,·kulceytlnln bu 
ikinci ceıJlıe :hJlnde tetik bulıındu
ıtunu göstermektedir. 

Bu bakımdan Lft\·lnof'an '6.me
d, çolc önemlidir. Anılo • Sakaon
lan fok dU!JUndlirmelll \•e bıır.la ha· 
rckete ıeçmelerl lt~ımchr. Utvlnot', 
ikinci cephe arılınaınnı da :yeter 
lıutmu,> or. l)i ııllahlandırılmış An
glo - Sakson 'e mUtteflk ordulann 
doğudaki asıl muharebe bölgesinde 

partisinin, zümresinin, siyasi tarı. 
katinin, loca.sının , kilisesinin ada· 

Cümhuriyet Ha'.k Partisi, bu işin tedbirlerile mı. bunlardan çok sonra Fran51z 
vatandası hissini duymustur. 

ÇOk yakından af ôkadar oluyor Fransada en iyl neviden ad&.m· 
lar hiç eksik olmamıştır. Fa.kat 

Ankara, 28 (Telef'orıla) - Cllm· yapılmuı llsım celdlğl haklnnda ·e· politika hayatında suyun üstüne 
hurlyet Halk P artisi anDmllzdckl hirlllerimlzl ve köy!Ulerlmlzl tenvir Qıkan köpükler, dalma menfaat 
yazlık ekim 6Cfcrberliğinln beheme- edeceklerdir. Halk Partisi, yazlık e- ve ihtiras avcılarından, rezaletleri 
hal, bir &at'erle neUcelenmesl için her kimin geçen senekinden lA.akal bir örtbas edenlerden, hatır ve gö. 
tUrlU tedbirlerin alınmıı.sı meıelesl misli fasla olması için de devlet da- nülle iş görmeli tabii sayanlardan 
ile çok yakından allkadar olmakta- irclerl nezdinde her tUrlll t~ebbUs- ibaret bulunmuştur. İyi Fransız. 
dır. Jerde bUlunmu,tur. Bllhaasa arazisi Iar ya boşuboşuna baeırıp, çac•r· 

Halk Partlııl, bu cUmleden olarak mevcut olup ta tohum alacak parası mışlar veya yaka silkip çekilmiş. 
Ziraat En!ltltUıU profeaör ve mUte- olmıyan arazi Khlplerine her türlU lerdir. 

Fransızların bir 'takımı maziden 
haaaıslanna memleketin her t'aratın- yardımlar yapılacaktır. Parti, bir kaıma itikatlara kör körilne, ta-
da konferanslar verdirmek kararını program ve direkti! mahiyetinde o· assup derecesinde bağlı kalmıştır. 
almıftır. Profee!Sr ve mUtehaıısısı:-, l ıarak hazırladığı bir tamimi bugün- Bir takımı keskin mantığını kul. 
enstıtUnUn tatil de\Telerlnde mem • !erde te kilAtına. gönderecektir. !anarak hernevl dman imkAnını 
ketin muhtelif mıntıak&lamn dola- ş yok etmiştir. Akla uygun kalabl· 
şacaklar ve yazlık ekimin ne ıuretıe (B.B.) lecek bir iman imkAnına, bir mu· 

Cripps 
Avrupa ııctlerlne 

hıtap etti . 

Filibe fuarı 
Türkiyenin iştiraki büyük 

alaka uyandınyor 
Plovdiv, 28 (A·A·> - Flllbe 

kaddes mefhumuna, bir ideal ate. 
şine, bir tcmizlfk hasretine, bir 
ahlıikl desteğe hiç yer bırakma
mışlardır. 

Lonctra, 211 (A.A.) - MUhrUhAs fuarına memur heyetimize Ticaret 
lordu ve BUyUk Brltanyanın eski Odası reisi tarafından verllen çay 
Moakova El'çlsl Bir Staft'ord Crlpps, ziyafetinde Flllbe valisl ve mua.
Avnıpa işçilerine hıtaben radyoda. vlni, belediye reisi, milli banka 
aöyledlfl sözlerde Çek'lerln Fransız- umum müdilrü ile konsolosumuz 
ıarm, Holandalı\arın, Belçikalılarm hazır bulunmuşlardır. Söylenen 
,.e cBUtUn milletlere mensup zincire karşılıklı nutuklarda vali, beledl
vunılmuş tşçllerln> Hitlerln harp gay Y: reis~ v.e Ti~aret .?dası reisi 

Unl baltalamalarını istemiştir. Turk hükumetınln muştakll pavl· 

Evet, demokrasi diye, mili! men· 
faat diye, feragat ve :fedakdrlık 
diye btr takım putlar yapmışlar
dır, bunlara tapar gibi de görlln
müılerdir. Fakat tatbikatta bunla
rı ancak göz boyamak için kul· 
lanmışlar, dalma riya yollarına 
sapm'11ardır, politika. hayatların
da yalnız ve Yalnız altın buzaihYa 
tapmı,l.ardır. Para, kadın, menfa_ 
at, himaye, nUfuz, hatır ve gönül 
Fransız politika hayatının geçer 
akc:esi kalmıııtır. Satılık insanlar, 
satılık gazeteler, hileli ister bu 
hayata hAklm olmuştur. 

re yonla fuara lııtlraklnden dolayı Bu yalnız son senelerde mi böy
le oldu? Hayır, hasta bir bUnye 
nasıl durmayıp ayni Arazı tekrar 
tekrar yaratırsa Fransada da sık 
sık deflşen rejimlerin hiç biri 
derdin f!Acını bulmamıı, adam ve 
şekil detlştırmekten baska bir 
şey yapmamıstır. Hayatın selleri 
az zaman içinde her vakltkl mec
rayı bulmuştur. Fransız ihtilali 
bile dertleri ancak bir saniye ay. 

B. Ruzvelt. gazeteciler 
ile görüştü 

Va&inıton, 28 (A.A.) - Dün 
gazeteciler konferansında M. Ruz
velt'e sorulan bazı suallere cevap 
vcrmlstir. 

ı - Alman kontrolü altındaki 
Paris radyosu büyllk elçi Leahy
nln Mareşal Petaln'den Fransız do 
nanmasının her hareketinde daha 
evvel Birleşik devletler hükume
tinin muafakatl alınması istenildi· 
ğlni ve Mareşalin verdiği red ce· 
vabı üzerine Amiralin bl\yük elçi· 
llk vazifesinden istifa etUğlnl bil
dirmiştir, bu haber hakkında bize 
ne söyleyebilirsiniz! sualine: 

'Bu haberin Atman t'adYoau ta. 
rafından neşredllmlı olması aualf
nlze bir cevap teıkll edecektir de
mi&Ur 

2 - LAtin Amerikası gemile· 
rinde kafile usulilnün utblki hak
kındaki suale: 

TafsllAta gfrlıemem. Bununla 
beraber ıunu da size söyliyeblM· 
rim ki bütün Okyanuslarda miltte· 
fik devletlere ve Latin Amerikası 
memleketlerine alt olan biltün ıe
milcrf korumaja çalııacağız de
mişUr. 

4 - Alaıka ha.va yolu hakkın
da bir karar alındı mı? ıuallne: 

Mesele tetkik sahasındadır ce· 
vabını vermlıtlr. 

derin memnuniyet hissettiklerini 
ve Türk • Bulgar dostluğunun ta. 
rihi bağlara mUstenlt bulundu~u
nu hararetle lzah etmişlerdir. Bu 
samlmt nutuklara komltcr verdiği 
cevapta aynl hlS!lyatı etraflıca te
barüz ettirmlıtır. Türklyenln Fk 
llbe fuarına. iıtırakl bUyUk alAka 
uyandırmaktadır. 

B R / · l _, w dınlatmış, kısas ruhundan ve in· 
. uzve tm imza auıgı tlkamdan ilerisini görememiş, bir 

b:'r emirnllme kaç ııene içinde iktidar mevkllni 
V&§ington, 28 (A.A.) _ COm· Napolyon'lara, joeeph Fouche'lare 

hurrei~i Ruzvelt dUn bir emlrna· terketmiştır. 
me imzaladığını ve bu emirname Framıı:zlar çok fedaklr olablllr. 
ile Amerika Birleşik devletlerin- ler, :fakat bu fedakArlık ve fera
de, Hawal adalarında Prorlco'da ve gat duygusunu bir turlU politika 
Vlrıinle adalarındaki limanların, hayatına sokamamıslar, o sahada 
limanlardaki gemilerin "ve deniz !dalma istikrarsız, sinirli, musta· 
tesislerin-in korunması.na Bahriye r ip, hasta. kalmışlardır. 
Nazırlıiının memur edildljlni bil- Bugün Viıl'de 83, 84 yaşlarında 
dlrmiştlr. çok muhterem bir insan, çok iyi 

Japonların gemi 

kayıpları 
Vaşington , 28 (A.A.) - Amc· 

rikan ordusuna menıup hava kuv 
vetlerinin taarruzları neticesinde 
dütmanın ıeml kayıpları töyledlr: 

Muhtemel olarak batanlar: Bir 
:zırhlı, bir kruvazör, 2 muhrip, 3 
sarnıçlr ıeml, 11 taııt, bir deniz
altı .. 

Önemll hasara ufrayanlır: Bir 
zırhlı, 1!5 kruva~r. 2 muhrip, 14 

taşıt, bir tayyare cemlıl. 

bir Fransız, haklkt bir Fransanın 
hasretini duyuyor, felAkelln se. 
beplerinl sezJyor ve ıstırabını çe
kiyor, tam bir şifa istiyor. Diler 
bir Franaız, De Gaulle, en dürGst 
niyetlerle Fransanın menhus taH· 
hini yenmek üzere bayrak açmrş-
tır. I 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Askeri Kttaat İl ô nl a rı 
24.2.942 gününde Jhateıl llln olunan \•e mayi mahruk koymıya eh•e-

rl-\lli 680 adet varile talip çıkmadığın dan tekrar paurlığa konulmuş
tur. Hususi şartları komisyonda sörWebllir. Taliplerin getirecekleri 
niimunelerden komlıyonca beğenilen! ve tekil! olunacak flyatlArdaa 
muvafık görüleni numune tutulacaktır. Ihale&l 8.3.942 cuma gllnU ••· 
at ıo da yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek ıubay okulunda 
komisyona müracıı.ıı.tıan. (23{2 - 2907) 

24.2.942 gUnUnde ihalesi illn İınan 10 bin llralık pamUie yatı· 
na talip çıkmadığından tekrar pazarlıta konmuftur. Huaust tutı•n 
ve numunesi komisyonda görUleblllr. Biber klloaunun muhammen be· 
deli 91 kuru,tur. lhaleel 6.3.942 cuma. cUnU saat 11 de ya.pılaca.ktır. 
Katı teminatı ı:mo liradır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay olnılu.. 
da komisyona mUracaatlan. (2343 - 2901) 

10.2.942 gUnUnde ihalesi iJAn !'unan 800 ton börWceye talip çık· 
madığından tekrar pazarlığa konmu9tur. Evsaf ve huıusl tarUan lro· 
mlsyond& görülebilir. Beher kilosunun muhammen fiyatı 26 kuruftur. 
!halesi 5.3.9i2 perşembe gUnU saat ııs de yapılacaktır. Taliplerin te
minatlar!le Harbiyede Yedek aubay okulunda Jcomlsyona mUracaatıarı. 

(23« - 2909) 

• 25.2.IH2 de ihalesi illn olunan 100 ton yetil merclmefe talip çık· 
madığından tekrar pazartıta konmuftur. E\"laf ve huıUMt prUan ko
misyonda görUlebillr. Muhammen bedeli 28,:5 kuru9tur. nıaıeaı C.ı..942 
cuma gUnU saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin kaU temlnaUarfle Bar· 
blyedc Yedek 11ubay okulunda komisyona mUruaatıan. 

(2341S - 2910) 

25.2.9'2 de ihalesi tıln olunan !o ton çeklrd

1

ekll kuru UıUme talip 
çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve husull fartıan 
komiıyonda görUleblllr. Beher kilosunun muhammen bedeli 45 kuruş
tur. Ihalesl 6.3.9'2 cuma g1lnU aaat 15 de yapılacaktır. Taliplerin kati 
temlnatlarlle Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona mll.racaat-
ları. (2347 -- 2912) 

25.2.942 günUnde ihalesi ll&n tıunan ıoo ton nohuda talip çık· 
madılmdan tekrar puarlıta konmu,tur. E\•sa! ve hususi şartları l<o· 
mlııyonda görülebilir. Nohutıann cins ve fiyatları aşağ'ıda. göttcrll· 
mlştlr. Talipler ne cins mal vereceklerini tasrth \·e işaret edecekler
dir. lhaleai ö.3.942 perıııembe gUnU saat ıı de yapılacaktır. T&.Jlplerln 
teminatlarile Harbiyede Yedek ıubay okulunda komisyona mUrncaıtt· 
Iarı. (2348 - 2913) 

Temla natll.rel 
28 No. lu kalbur il.alil. 
Iapanya tohumu 32 No.lı ka.Jbı.ır Uıst.U 

1'fuhammen fiyatları 

21 
23 
29 

B. Lln·lnof, Aınertkaya \a· 
rahdanbert Uk defa olarak orta,>a 
~ıkm111, tam Ukbahar ha.rekeUerl
nln arlfnlnde mUhim sözler atyle
mlt1Jr. J.ltvbıof, zaferin blrlelk 
~ diye Amerika ve lng-llt~renln 
A\·rupanın ~arbında bir cephe kur
Malanwı lhıtlyar. Diyor kt: «Derllal 
Nyte bir cep'he kanıhlp t'la Aı.an 
lnıı\'\'etlfti ikiye btilthaMNae Al· 
..._ on'lalan yıpraM1119 olMakla 
tıoeraber bizi '!~ ertahta hl
ktlll olacaktır. O aaman sizin btrl
clk safer lftmldhttz beş& ~•t O• 

ıaeaartır. Ç8akti Almanranıa eline 
o laı4ar 981'\'et ntembetan ~
ttt- ld lıa1ıilara da)"U&rak barlııe de· 
, .... ec1eceık 1\"e ıtılze ık ...,..,..ya. 
caktlr. IRımıyaMn )'llulmaa1ll Te 
uf« ıBralllne lll»eıll .. rette nıcla 

dftNıtl 119tewtlyetaaıa •llUta .. n. 
llmz ve A\'ftlpenın prlNnda AJ. 
mıuilara tnınıetll nre'*e aaldın-

•ı&.'lt 

B. Stallft, reçen gOn elyledltt 
..ı.kta tnıv.etll safer lhnltterı 

ifade etmekle lııeraber Almanlann 
pelr ~an 1art1m sf ... ble
rhlf -1e ileri 111llnn'1ftO. Oyle 16ril· 
ntlyer ld a-ıar lı:eeı1lleıine sttve
nlyorlar, fllkat •fer Uml81111n ser
~~ ~- el blrltDe ~lı9ıl
waa!Rna ıa. ihtiyaç duyuyorlar. Ni
tekim ıreçen sonbaharda da Sovyet
ter'ln I.otrilra b"ytHr el\'ffl, dernok
ra9t 'lk'ntlne bir hıtapta bulunma~, 
kı~ ;gtt,·enDnıemesinl, kış me,·~ı

mlnln iki taraf ~in de zorluklar 
yaratacağını, ~o,•yetıere çabuk , ·e 
bol yardnn yettttlrmek icap ettiğini 
SÖJ'lemlıtl. · r 

lnglltere ,.e Amerika; Anupa
nın g:ı.rlıında. lkinct bir cephe ku
racak bir hale l'f)lmı,ıer midir! 
Barnı yapmcaldar mı. yaparlarsa 
lıataracaklar mı! Banu bilmiyo
ruz. Fakat Lltl'lnofun ihtarı her
tıaldfl pek yennft(llr. lnglltere ve 
Amerlk-ın zafer ümidi, herhalde 
Alman kuY\'tltlerlal lklye bölmekte 
,.e üıerlerlne yük alıp Ruslann yü
künü &aıtı•ac&k Wr hale keJlll&k· 
tadır. ... 
Baı • Almaa 2Ş.2.tın de lhaleal ll&n olunan 60 ton nohuda taJlp çıkmadığındaıı [ 

tekrar pazarlığa konmu9tur. ı:v .. t ve husuıt fartları komiayonda gö
rUleblJlr. Nohutların ci111 ve fiyaUarı &f&lıda gösterilml9Ur. Talipler 
ne cins mal vereceklerinl turlh ve ,.işaret edeceklerdir. Ihaleal 6.3.942 ·--

... , •. J 
per9embe gtınU H&t '10 da yapilac$tır. Tallplerbi tımUiatıarlle Har
biyede Yedek subay okulunda komllyona mUracaaUarı. (%3'9 • 2010 

Nohadan Oinal M•llemm• 11,)·a&aan 

(Bqı ı lncılcte) (-) 

ra. k•rıı muvaffaklyetler elde edll
mlftlr. 

sovyet harp gemileri TeodOlya-
Temız naturel 21 yı bombardıman etmltlerdlr. 

21 Moakova, 28 (A.A.) - Cuma 
211 No. lu kalbur UltQ gOnU akşamı nesredllen blr Sov· 
ispanya tohumu 32 NoJı k&lbUr a.tQ 2t' yet teblllt ekinde blr Rumen plya· * 1dc tUmenlnin tamamen bozıuna 

10,000 çift er kundura.'1 alınacaktır. Paıı:arltkla ekalltmeal 6.3.942 utradıtı ve bir Alman piyade tu-
cuma günU !Ut ı~ de Balıkeelrde Aekerı aatın aımıı. komisyonunda meninin aıtır bir ma~lQblyete ut· 
yapılacaktır. Beher ç!ftlnln tahmin Mdell 920 kuru9, kaU teminatı ratıldılı beher verlllyor. 
11,700 liradır. Taliplerin belli vakitte komlayona gelmeleri. (2352 • 2917) 11/man teb/iiJi 

* Berlln, 28 (A.A.) - AY'man ordu-

s:naşıı katılmaları lüzumunu d& Baıttn llem gülmek, etl•nmek ,.e hem de talıdlrh a 
öııe ı;Urll) or. Anglo - Sak.sonlar bu W • 

Bunlardan biri vcyıı. dilleri Fran 
sada yeni bir mlllt ruh yara!ablle· 
cek midir? Fransenın hakiki dost
ları, Fransız tarihin! nekedar ara· 
salar bunu ümit ettirecek elAmct· 
ler keşCedeme:zler, çilnkU bu ta. 
rlhln hiç bir devrinde; mlllt hir 
iman. yüksek ahlAkl kıvmetler, 
saf bir feragat hazzı m&.kbul kıy
met haline çıkamamış, riyayı, en· 
trlkayı, hususi menfaat dolapları
nı, hatır ve ıönOlU yenememiştir. 

2:S.2.!M2 günUnde ihaleel llln olunan 1000 ton nohuda talip çık- !arı bafkuma~anlığının tebllli: 
madıfından tekrar pu.arlıfa konmuttur. ıı:wıat ve husuısl tartları ko- Ktrımda dU,man tıllcum araba.Ja
mlıyonda görWeblllr. NohuUarın clıa ve muhammen fiyatları aşa- rııun ve tayyare~rin kuvvetli bir 
fıda göeterilmf.fllr. Tallp olacaklar ne cinıten vereceklerini ve fiyatla- yardımtle ayni l'f&.nt&nda ilem 8lvu
nnı da ona &"Öre uırlh ve "aret edeceklerdir. lhaltli 5·3·9' 2 Pll'fOITlbe topola, hem Kerç yarımadasına bil· 
gUnU ııaa.t U de yapılac&Jc.tır. Tallplırln temlnaUarlle Harbiyede Ye· cwn etml{!tlr. Cereyan eden şlddetU 
dek sueay okulunda komlayon& mUracaaUarı. <2350 • 291:5) muharebeler esnasında dUşmaıt hU-

baharda buna yapaınıı:r.Jar ama, Av- Mlyretmek kıt11enler 

rupa batı kıyılarında lklncl bir cep- s o M ER s 
:~r k~::~ u:C~;:~~ne :=~::n~.: in 8mas1 n da 
Sovyctıerln ka.t' i netice yerinde 
YUkUnU azaltmaları 90k lazımdır. 

2) .flmerikamn Fransl!dım 
istediği teminat 

Birleşik Amerika, Afrika dofu· 
sunda, Madarıuıkarın ,.e Franaa& 
donanmasının mUttenkler aJeytalne 
ınJh,er he.abına kollaıulnuunaa 
göz yummamuı için vı,ı Franu
Sından teminat ıstemı9ttr. Blıı: cDe
nlz yollan Ye Sovyetıer BlrJlllne 
Yardım metleleıtlı> bqlıkh bit- kaç 
gtln "'-Velkl )'9Zınuzda bu noktaya 
ılokunrn n aş \'e Madagaskara mUtte· 

klerln hAklm olması JUzumunu De
ri sUnnu,tük. Bu adanın Afrika ce
nubundan A11ya, Ort•'61'ka uıı:anan 
deniz 1 
h. Y0 unun emniyeti için ~ok 
Üylik il l k nem \'ardır, Mihverin bu· 

11~ !Jekllnde bir teşebbUııU, nıUtte
k erin bu deni~ yolunu da &ebll· 

eYe dlltUreblllr. O zamanki J&Zı• 
hlıı.da Mad 
buı aıaıılcar kelime.tol carlp 

•utar, bundan Mınra bize bak 
'ertoblll rler .-. . 

BUGUNrtl __ _ 

SARAY 
SINEMASIZ\'DA 

Meveımtn en fazııı. şarkılı ve 
mualklll ,ahesert 

HALLO! .. 
Pi~~<?DW AY!.. 

görUnUz ve dinleyiniz. 
Ho!J iki saat geı;lrecekslniz. 

'Baş Rollente· 
AL • 

ICE l~AYE 
BE'.l'ry GRAaaLE 

.Jac1t Oakıe - 1obn ...__ 
Burun 6aat ıı d • ~ .. 

e tenıı:lll tlı 
maune 

Bil' cok yıldı&lar ve me,bur orkeatraıarıa blltlla Amerlkall nc1-
J'Mllll11R lt&lraldle Yeni DBANNA DURBIN 

GLORIA JEAN'ın 
EUGENE PALETTE - NAN GRAY 

lle beraber yarattıkları 

YASASIN SAADET 
t'llmlnl förmell4trler. llive&ea: BAGDAD DADllH • fAU a&Ll:TI 

Bugtın ıaat 11 de tenzllltlı matine. 

- Buf\ln berkea ee.eaın en bUytlk Tllrk~ alzlU, Nıı:h ve -
9arkıh ftbnlol görüyor. 

il L l B il B il ve 
1 L • & 

KIRK 
il • 

HllR ll M I L E R 
' 'd. Burun nat ıı de TenzillUı maUne 

1 Askeri fabr ikalar sahnalma komisyonu ilônlorı 1 

Tahmin edilen bedeli 1208~ lira. olan bir adet ufki )'U\"1.rlak t&t· 
lama. tczglht 7 mart 9.f2 cumartesi saat ıı de 8alıp11arında aakerl 
fabrikalar yollamuındakl ıatın alma komlayonunca pHarlıkla ıatın 
alınacaktır. şartnamesi her gUn koml8yonda rörttleblllr. Katı teminatı 

1813 liradır. :ı.te.kllltdn teminat makbuzu lle o gün ve aaatte komis
yonda bulunmaları. (2707) 

Tıı.hm!n edilen bedeli 3:S400 İra olan 4 adet torna, 2 adet makkap 
ve 1 adet ~erit teatere tezgAhı 12 mart 9-!2 perfembe t1lnU ıaat 14,30 d& 
Salıpazarında askeri fabrikalar yollama.sındakt satın alına komisyo
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. Kati teminatı 0810 liradır. Şartn&· 
meal 125 kurut mukabilinde kom'5yondan verilir. IsteklllerJn teminat: 
makbuau ile 0 &1ln \•e saatte komf!yonda bulunmaları. (273') 

• Jkl torna tezg'ihı alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 23250 lira olan iki adet torna tezglhı 12 

mart 9'2 perfembe ıunu saat 1' de Salıpuannda ukerl fabrikalar yol 
ıamuındakl aatrn alma komltyonunca puarlıkla aatm alınacaktır. Ka
ti teminat 3t87,IS ııradır. Şartnamesi her gün komisyonda g!Srüleblllr. 
Iıteklllerln kaU teminat ma.kbuzile birlikte o rUn ve aaattı komlııyon
k.)uluQllW&a. (WJ). 

Nobudaa aut Mllhamlllea nyatlan cumları pUskUrtUımu, ve d1lfl1\an a

Ahmet Emin YALMAN 

Oaladier'nin 
sorgusuna devam 

edildi 
Riom, 28 (A.A.) - Celse aaat 

15,4:S d• açıldı. 
Ta)'Jareye kaı,ı koyma toplan hak 

kında. parllmentoya. niçin yanlı' ma
Ulınat verdlflnl ıoran reiıe Daladler 
90 ve 25 mlllmetrellk tayyare top
lan hakkında. yaıııldıfmı itiraf et· 
mlştir. 

Sillh fa.brlkalarında. munzam i9 
saatlerinin kaldırılma.sı hakkında Da· 
ladier, bu tedbire işsizliğe karşı 
koymak için ınUracaat ettiğini, fa· 
kat bir kaç hatta sonra bu kararın 
mahluıtannı görünce munzam Jf aa
aUeri wıulllnl1 yeniden tatbike b&J· 
ıaclıtını ıöyleml9tır. 

Dalacller, amele tara!ından ifgal e· 
dilen Reynod fabrikalarını tahliye et
tirdiğini ve grevlerden bir kaçına ml 
ni olmak için tedbirler aldıtJnı aöy
lemlftlr. Dala.dltr komunııt.ıere kar
tı kati tedbirler almadığı lddluınr 
reddetmlt ve 3~11 - 938 de patlak 

Temiz naturel 21 
28 No. lu kalbur UatU 23 
ispanya tohumu 32 No.lı kalbur Ustu • 25.2.942 de lhalesl ııtn olunan 20 ton nde yatına talip çıkmadı-
fından tekrar pazartıfa konmutlur. Evsaf ve husuıt 4a.rtıarı komıa
yonda gtlrWebUlr. Taliplerin• befer tonluk parUler halinde dahi ihu.lcsl 
yapılacaktır. Atldln uarnl dtrecl81 8 dlr. 1 - 50 tenekeden bir ııUmu· 
ne alınmak sureUle tahlili yapdaca.ktrr. Beher kilosunun muhammen 
bedell 175 kur~tur. Ihaleal 4.3.042 çar9amba &'UnU Hat 11 de yapıla
caktır. Taliplerin temınatıar!lc Harbiyede Ycd.ıt aubay okulunda ko
milyona mllracaatıarı. (2321 - 2813) 

* 24.2.942 de lhaJNI llln olunan elli,er bin liralık 9 parti ayaktan 
sığır veya artır etine talip çıJcmadıfından tekrar pazarlıfa konmuş
tur. Beher ktıownun muhammen bedeli 71S kuru9tur. Evsaf ve huıtUsl 
fA?tları ve teslim maha11erl komlııyond& ırörWebllir. Ihal•I 4.8.~2 çar
f&lll ba .-unu ıaat ıs de yapılacaktır. Beher parU lçln katı teminat 7500 
liradır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulwıda komllyoıı& mUra
caatıarı. (2322 - 281') • 2:5.2.9.ı gününde lhaleet tıln olunan 390 ton 11&de yağı tekrar pa-
zarlığa konmuştur. E,•saf \'e hususi fartları komisyonda &"örWı~lllr. 
Beher JdlolUllUn muhammen bedeli 176 kı.ıruftur. Asidin banal dere· 
ceal s dlr. Ihale!l 4.3.9il çartamba .-unu aaat H de yapılacaktır. Talip
lerin tem!naUarile Harbiyede Yedek SuDt.y okulunda komı.yona mU· 
racaatıarı. (2325 - 28ll5) 

* 22,612 kilo lahana ve 36,259 kllo pırua mUtealıhlt nun ve bOP· 
bına pazarlıkl& 11atın alınacaktır. Ihalul t.8.llU perf8Dlb• sQntl saat 
H de Bakırköytlnde askeri ıatın alına koıniayonunda yapılacaktır. 
Teminatı 636 liradır. Taliplerin belli Va.klLt.e komlayC':ıa .-eımeJırl. 

(23M - 2919) 
veren umumi grevi hemen her taraf- + 
ta ve bllnuaa deniz tezglhlarında 1000 ton muhtelif meva4 nakli PU&J'lıkla eksiltmeye konmuttur. 
durdurdufıınu hatırlatmı,tır. Ihalesl 2.3.942 pazartesi .-unu saat 15 de Çorlud& askeri satın alma 

Müddelumumt 19 milyon tf ııaatı- kÔmlıyonunda yapılacaktır. Taliplerin belll va.kitte komisyona gelme
nin kaybedllmlf sebep olduğunu söy lerl. Tahmin bedeli 3500 llrıı., ilk teminatı 263 liradır. (:1353 • 2918) 
leyince Daladler slUl.hlanma progra- * 
mının buna rafmın tamamllc tatbik 30,000 kilo koyun et! alınacaktır. Kapalı aarfla ekıiltmeai 18.S.9'2 
edilmiş olduğunu söylemiştir. pasartesl gUnU saat 16 da Konyada. askeri satın alma. komlfıyonunda. 

Celse, saat 16,CiS te tatil edllmlş- yapılacaktır. Tahmin bedel! beher kilolu 76 kurut. ilk teminatı 2109 
tır. Daladier'nln isticvabına salı gU- ura 38 kuruştur. Taliplerin kanuni vesikalarlle tekllt' mektuplarını lha
nU aaat 13,30 da devam edilecektir. ıe saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (2351 - 2916) 

iir mü~ôkat 
Vlchy, 38 (A.A·> - Bqvekil 

muavini Amiral Darlan dUn sabah 
Blrletllt devletler büyük elçisi A· 
mlrfıl ~ Uhıl etJn&aut. 

• 1200 ton mUhtellf naıcııyat yaptırılacaktır. Kap&IJ urfl& üıllbnul 
ıu.e.2 ıunu ıaat 111 de Mllflada uker1 ıatıa &ima lcOmlayonunda y&· 

ptlacaktır. Tahmin bedeli 21,750 lira, tık t.Minatı 2011 liradır. Talip· 
lerin kanunt veelka.Iar!le tıkllf mektuplarını lla&le l&&Llııden blr ıaaL 

ğır kayıplara :uğratılmıftır. 8&v9'1ar 
kısmen devam etmektedir. 81vaato
pol tlnUnde 9 tıllcunı arab.ın Kerç 
yarım ade.aınck da 30 htkıuln araba-
111 imha edllml\ltlr. 

Donetz cepltelıl~e dUtmanın çok 
bUytlk kuvvetlerle ve llllcum ara.ba
larlle yaptığı yeni bir hllcwn tekrar 
pUskUrtU1mU9Wr. 

Keza, doğ\! cepheslnla d!fer k691m 
!erinde dOşman, hllcumlarını hiçbir 
muvaffakıyet kazanmakaızın tekrar 
etmlf ve bu btıcumıar, kendillne a
ğır kayıplara mal o1mu9blr. Ordu 
ve s. s. t~killel'i tarafından yapılan 
taarruzlar muvaffakıyetle neticelen-

ml9tır. 
DoA'U cephesinde yalnJZ dUnkll ıtın 

dutmanın 76 bUcusn arabası inlha 
edllmı,ur. 

Rus · Japon 
gerginliği mi ? 

(Bl&f tarafı 1 lacide) =ıı 

mnseade edilmemektedir. Mosko
va 110 Tokyo arasında daha baıı 
gergltıllk alftmctleri kaydedilmek
tedir. 

Okhatsk dcnizl l8Ukamet1nde 
bazı ıtratcjik noktalara doiru ıe· 
niı ölçüde Ru! hareketleri ya. 
pıldıtı ve Sakalln'l karadan ayı· 
ran Talar körfezinin son 48 saatte 
mayin dökUlerek kapatıldılı bll
dlrllmektedir. 

Bern'dekl salAhiyetli müşahit· 
lcr, yakında. bir Japon talt'ruzu 
beklememekte fakat böyle bir ta· 
arruz vuku bulduğu takdirde Hus 
ların şiddetle ve derhal mukabe
le edeceklerin! belirtmektedirler. 

MEVLÜT 
Sellnlk maarif mUdUrlUfünden 

mütekait TokaUı merhum Tülr 
Rllf tU B&o ruhu 1çla bulllnktl puar 
rUnlt lkln4l namazını 111Ute&kıp Be
yotlu Ağacanıllnde meYIOdQ ,.,U e
kunacaktır. Arzu edenlerin t.,,uı 
ica oıımv, 



• Bahçe • 

Resim ne,lktaşın dört Mı l\feh met Alt, Şeref, Feyzi, Hakkıyı 
yanyaaa ters.bit ediyor 

Be u un 
Beşik taşta, fak at 

kazanması beklenebilir 
Gali biyel ibresi 
F. Bahçenin de 

Fenerbohç; nası l çıkacak 7 

Nuri 
Murat 

.ffydın 

Naci İbrahim 
Es at 
Melih 

Muammer 
Ömer 

Naim Fikret 
BuğUn lik maçlarının en hararetli 

ve heyacanlı bir günUnU yaşıyacağız. 
Şeref stadında Fenerbahçe Beşiktaş
ile kar4ılaşacak ve bu maç da şa.m· 
piyonada mühim bir rol oynıyacak 
tır. iki tarar ~amplyonadakl vaziyet
lerini kurtarmak için bir birlerini
yenmek. için çalışırken Galatasaray
lılar da pusuda bekliyeceklerdir. 

Fenerbahçeliler biliyoruz ki;bu se
ne lik maçlarında hiç bir hafta sa

hada tam bir takımla görünemediler. 
Hatta böyle bir mühim maç arifesln-

.. 

Beşiktaş n.·aıl çıkac.ık ? 

Mehmet .fili 
Feyzi 

Rifat 
Eşref Şeref 

Hüseyin 
İbr;ıhim 

Yani 
Çaçi 

Hakkı Sabri 
nlln olmayışını da Fenerbahçe hesa
bına büyük bir avantaj olarak kay
dedebiHriz. Bu suretle Be~iktaşlılar 

da Sarı ıAcivertllJer karşısında şöyle 
bir kadro Ue yer alabilirler: 

M. Ali - Feyzi, Yani • Çaçi, Hüse
yin, Rtfat - Sabri, Hakkı, l~·rahim, 

Şeref, Eşre!. 

arşılaşı 
,_.. ____ ~ 
'"' • 

1 
Bugünkü nlaçrn ha.kemi Şazi herha1de böyle bir hAdJ.-..eye 

meydan vermlyeccktlr 

Tenkı•t vazife sı·-1 ~:n:·ç:~e z~~;nb~a~~d!·~~o~.k~~!~~ 
Bu maç çok haklz olarak sarı IAclvert 
taraftarlarını bugünkü karşılaşma 

için Umiteizllğe sevk etti. 

Her iki takımın bugüne kadar oy
nadıfı oyunları ve bugün sahaya çı
karacakları takımlar üzerinde du
rarak bir tahmin yürütmek icap e
derse, Beşlktaşın galebesini kUçUk 
bir ihtimal olarak kabul edebiliriz., 
Bu küçük ihtimali de ortadan kal· B 
dırarak galibiyet ibresini kendi ta-
ra.tlarına çevirmeyi Fenerbahçeliler • 
için imkA.nınz saymamalıyız. 

Terbiyesinde 
bizlere kaldı 

Fenerbahçell futbolcular - bunu di
siplinsizllk olarak kabtil edeceğiz. 

ikinci derecedeki maçlara bir angar
ya kabilinden gelmekte ve onun için
dir ki, takımda istikrar temin edile
memektedir. Bugünkü karşılaşmanın 

Fenerbahçeliler, yakaladıkları fır-

~atıardan her zaman için istifade ede- e e he b e e e f 
bilecek birer varlık olan Be.şiktaş hü- mu ıın ır ıstı a 
cum hattının Uç ortasını ıyı marke 
ederler, fırsat vermezler.se, galibiyet/ 
kendileri için uzak değil, yakın bir 

u. eş · 1 a men SU p• Fenerbahçe takımını sahada en kuv-MU .. d u" rl u" k, t k · ı ,.. t 1 büyük bir ehemmiyeti olduğuna göre, 

1 
f _ı vetli bir şekilde göreceğimizi zanne-

a r ı n ı yazı yazmafUaill menediyor diyoruz. Fakat şunu da unutmama-
lıdır ki; devamlı bir şekilde yan yana 

.-

Terbiyesi t~ki!Alırun yaptığı işleri oynıyamıyara.k maç kabiliyetini kay
tenkit mahiyetinde yazılar çıkmak- betmiş bir takımın da zılyıf dUşece
ta olduğunu. kaydettikten 60nra, teş- ğini kabul etmek icap eder. 
kilAtta gerek hakem, gerek idareci Oğrendlğimize göre, Fenerbahçeli
ve ger.ekıe e~ olarak bulunanla- ler bugün alfllıay& yalnız Cil\ad'da.n 
rın da imWan altında yazıları gö- mahrum olarak şöyle bir kadro ile 

rilldUğtlnü bu gibi tenkitler yapmak- çıkacaklardır: 
da deva'm ettiklerl takdirde teşkllAt- Nuri - Muammer, Murad - Omer, 
takt vazifelerine derhal nihayet veri- Esat. Aydın - Fikret, NaiJn, Melih, 
ıeceğlnt bildiriyordu. Ibrahim, Naci. 

Büyüklerimizin mütemadiyen; yan- Hiç .şüphesiz Sarı LAciverdlller 
hş gördtlğUnüz iflerl tenkitde ser- bundan daha kuvvetli bir takım çı
bestsiniz. Bu gibi tenkitler bizi 0 işi karamazlar. 
doÇu yola götUrm~e sevkedecek- Diğer taraftan Beşiktaşlılar da An
tir. Dedikleri bir devirde Beden Ter- karaya giden ŞUkrUden ve Şakirden 
biyesi umum mildtirtlntln böyle bir mahrum ~00e''ted·rhır. ŞUkrU· 

tamim göndermeei bizi hayrete dU
şllrmll'ltttr. 

Bu tamim bizi al~kadar etmediği 
için biz tabiatile yanlış gördüğümüz 
tarafları, memleket sporuna. hizmet 

Hakem ve muharrh' arkadaftımız gaye.sile biran biie tereddut etmeden 
Şazi ı tenkitte devaın edeceğiz. Fakat bu 

tamimin kimleri alAkadar edebilece-
YanlL"ı: işleri .tenkit bizim için bir 1 ğinl gözümüzün önüne getirince, bu 

vazife olduğu gıbi, yanlış .hareketler- tenkit vazifesinin matbuat Aleminde J 

de bulunanlann da tenkıde taham- bir kaç kişinin OMuzluma ytiklendl-
mill etmeleri lılzımdır. ğini aahyoruz. ~ 

• ,• 

ihtimal olabilir. Çünkü Beşiktaş mU-ı 
da.fa.ası da Melih ile küçük Fıkreti 
tutmakta çok güçlük çekecektir. Sol 
içte oynıya.cak Ibrahlm, Melime her 
zaman için fırsat hazırlıyabllir. 

Bize kalırsa bugün futbol merak
~ lıları heyecanlı ve gollü bir maç sey

redeceklerdir. 

Diğer taraftan Şere! stadında Is
tanbulspo~la da. Taksim karşılaşa
caktır. Bu müsabakanın Istanbulspor 
lehine neticelenmesi beklenir . 

Fener stadında da Beykoz - Ka
sımpaşa ile Vefa - Beyoğlusporla, 

Galatasaray - Süleymaniye ile karşı
laşacaktır. Bu müsabakalarda en çe
tin karşılaşma Beykoz - Kasımpaşa 

arasında. olacaktır. 

Diğerlerinde de Vefanın Beyoğlu
!pora, Galatasarayın da SWeymant
yeye galibiyetleri tabii neticelerdir. 

1 

Beden Terbiyesi teşkllAtının kurul- Tan refikimiz spor muharriri Fü-
duğu gUndenberi yaptığı işlerde mu- ruzan Tekil ıe,kilA.t mekanizmasında Fenerbah(eUlerln ası, rakipler lçln. 
va.t'fak olduğunu hiç bir ferd, hattA c;aıı,maktadır. Beden Terbiyesi mü- Fenerbahçe merkez muavini Esat en korkulu oyuncu Fikret F enerin gene oyunC'lHlu AycJın 

tef;'kilA.t içinde bulunanlar bile iddia kellefiyeti hocasıdır. Binaena.leyh her =================================-----
edemez. Çünkü böyle bir iddiada bu- Jşi teşkilA.t zaviyesinden görmek, yan
lunmak için, ortaya bir eser koymak lı.!j olduğuna kanaat getirdiği işlere 
icap eder. Halbuki ne böyle bir eser de göz yummak mecburJyetlıldedir. 

var ve ne de bize istikbalde ümlt ve- Tenkit yapamaz. 
recek bir hareket... Akşam refikimizin spor muharriri 

Beden terbiyesi erkA.nı lML.ş,tan be.- Şazi Tezcan Istanbul bölge&inde me
IJa bozuk ve yanlı~ hareketlere rağ- murdur. Hakemdir. Binaenaleyh bu 
men ortatığı silt liman göstertmek arkadaf ta yazı yazamaz, ten.kit ya
ve bir if yapıyoruz hiasini verdirmek pamaz. 
istiyorlar. Yeni Sabah reflkimizlrı spor mu-

Birbirimizl mi aldata.cağız. işler harrlri BUlend Turanlı futbol hake
meydanda. sporumuz ilerliyor mu, midir. Beden Terbiyesi mükellefiyeti 
geriliyor mu? Bu mesele üzerinde hocasdır. Binaenaleyh bu arkada.!} da 
durmak ma.nasızdır. Çünkü, bilgisiz· yazı yazamaz, tenkit yapamaz. 
lik ve kla.reetzlikler spoı-umuzu maa- lkdam refikimizin spor muharriri 
tesef ölUme doğru sUrUklemektedir. Adnan Akın futbol hakemidir. Bina-

Ser.evt elli bin liralık tahsi.satla ne enaleyh o da yazı yazmak serbestı
iı:ıler başarılıyordu. Olimpiyadlara iş
tirak ettik, Avrupa turneleri yap
tık, güreşte bir varlıktık, teniste 
Balkan şampiyonu olduk. BugUn hU
kQmetimiz dar biltc;esioden ayırarak 
milyonlarca Ura tahsisat verdiği hal
de ne ı, görülüyor? 

Biz bu lşl kurtarma yoluna sokm&k 
gayesile sesimizi bUyUklerimize du
yurmak için feryad ederken Beden 
Terbiyesi umum mUdUrlüğü de haklı 
tenkitleri önlemek ve yazı yazanları 
.susturmak yollarına gidiyor. 

Geçen hafta elimize Beden Terbi
yesi umumt müdUrUnUn imzasını ta
fıyan tefkiHi.t mensuplarına, hakem
lere, futbolculara, idarecilere gönde
rilen bir tam im geçti. 

Umum l\lüdilr, bu tamimde, son 
günlerde gazete sütunlarında Beden 

sinden mahrumdur. 
Son Telgraf refikimizin spor lfle

rinl de Adnan Akın idare ediyor. Bu) 
suretle Son Telgraf sütunlarında da 
bu gibi yazıları göremiyeceftz. 

Tasviri EfkAr reflkimlzde spor ırıu
harrfri olarak Süleyman Tekil çalışı
yor. Bir futbolcu olmak itibarile teş
kilA.ta mensuptur. Binaenaleyh o da 
böyle bir yazı yazamaz, tenkit yapa-
maz. 

Görülüyor ki. memleket:. sporunu 
kurtarma yolunda bir vazife hissi ile 
yanlış tarafları tenkit tıerbestine 

malik olabilen bizler kıahyoruz. 
Biz bu vazifeyi memleket sporu

nu kurtarıncıya. kadar yapmakta de
vam edeceğiz. Bunu da. biz kendimiz 
için bahtiyarlık sayıyoruz. 

Kellılan O.an 

BAŞ, DIŞ, NEZLE. GRIPJ ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal KeJer 

&sal . 

Mektepliler 
futbol maçları 

Diln Fener ve Şeref stadıarında 

okullararaaı futbol maçlarına devam 

edilmiş, Fener stadında Taksim Şlş-

11 Terakkiye 3 - O, Ticaret 1!ölgo 

Sanata 1 - O galip gelmiştir. 

Şeref stadında da Işık lisesi ~lu

allim mektebine 10 -. ı. Haydarpaşa 

da Boğaziçi lisesine 1 - O g-alıp gel-

Devlet Denizyolları ilanları 
Denlzyolları umumt yük navul tarifemizde bazı tadllA.t yapılmış

tır. Muaddel tarıfe ı mart 942 tarihinden itibaren ıstanbuldan kalka
cak olan vapurlarla yapılacak nakliyata tatbik olunacaktır. Acenteleri
mizden tz.a.hat alınabilir. (2877) 

İSTANBUL BELEDİYl'ct 
Dram kısmı Tepcbaşında 

Gündüz ı~.30 da 

Bu akşam 20,30 da 
PARA 

Yazan: Necip Fazıl 

KISAKÜREK 

ŞEHİR TİYATROSU 
lstik!Al caddesinde 
Komedi kısmında 
GündUz 15,30 da 

Bu akşam 20,30 da 

BIK HUHASIP ABANIYOR 

lst. Mükellefiyet amiri işsizliği 
ileri sürerek istifa etti 

Beden terbiyesi mükellefiyet işleri
nin nüfus itibarile başta bulunan bir 
mesele olma.sına rağmen bılha.ssa Is
tanbulda çok fena bir vaziyette ol
duğunu, devlet kasasır.ın bi'llerce lira 
zarar görmesine sebep ola n bu işin 

memleket gençliğine hiçbir fayda te
min etmediğini ve bir gösterişten 

jba.ret olduğunu ilk kuruluş gi.inün
denberl ortaya deliller ve hA.dlseler 
koyarak iddia ediyoruz. 

Maalesef bu bozuk işleri tenkit ya
zılarımız samimi karşılanmamış bu 
teşk:UA.tta })Öylece sürüklenip gitmiş
tir. Bu işi kurtarmak, memleket 
gençliğine bir dereceye kadar olsun 
faydalı bir hale sokmak için ortaya 
attığımız fikirlere de, varakı mihri 
vefayı kim okur kim dinler dedikleri 
gibi aldıran olmadı. 

Fakat... Son günlerde yaptığımız 

tenkitlerin müsbet neticelerini gör
mek sevincini duyuyoruz. ilk sevinç 

l stLra eden llayrl Oz.can 

mükellefiyet i'lerinin Halkevlerine yide vardı. ilk günlerde kendime iş 

devri iıçln yapılan tetkikler oldu. buluyor. Sağa sola koşuyordum. Fa-
IkincLsinl de bugün kaydedeceğiz. kat zamanla öyle vaziyetlerle karşı

Geçen haftaki spor sayfamızda cNe !aştım kl, şahst gayretlerle ortaya 
diyorlar> ba.!jhğl altında yazdığımız konan e-~erler de ortadan silindi. Ne 
yarı clddt, yarı şaka kabilinden bir lıj kaldı, ne güç! .. Sabahtan akşama 
kaç manzum parça arasında belki kadar oturmak bana ağır geliyordu. 
hatırlarsınız? Istanbul bölgesi mU- Mükellefiyet işlerini takibe gittiğin1 

kellefiyet kısım Amiri Hayri Ozcan zaman 3 - 4. yUz kişilik bir kadrosw. 
için şu satırları yazmıştık: olan teşkiliitta ancak karşıma on 

Işsizllk can sıkıyor oturmaktan on beş kişi çıkıyordu. Muallimler de 
usandım devam etmiyorlardı. Verdl~im ra-

Aylığımı ahrken, doğrusu ya porlara, yazdığım yazılara., söyledi-
utandım. ğlm sözlere aldıran olmadı. Çalışma-

Bu sözler bir hakikatin mahsulü dan devletten para almaktan, vic
idi. Nitekim hafta ortasında öğren- dan azabı duymaktansa istifa etme
diğimize göre mükellefiyet kısım Ami- Yi kendim için bir \."azlfe bildim. Ve 
ri t~sizlikten E]ikAyetle bölge direk- istifa ettim.~ 
törlüğUne istifasını vermiştir. MUkelletiyetin Istanbulda tatbiki-

Hayrl Ozcan arkada..,larına istifa ne ilk ba..,landığ"ı gllndenberi iş başın
sebeplerini şu suretle anlatmaktadır: 

cBu vazifeyi memleket gençliğine, 
va.tana bu yolda bir hizmet yapmak 
gayeslle üzerime almıştım. llk gün
lerde geceli gündüzlü bir çalışma

da bulunan bu arkadaşın bu temiz 

dUşUnceslni takdirle karşılarken; bu 

istifa keyfiyeti ve sebepleri ile işin 

mahiyeti bütün açıklığı ile ortaya 

dan sonra blltlln JmkAnsızlıklara ve döküldükten sonra, bu verimsiz işe 

idareslzllklere göğüs gererek yoktan devam etmenin ve bu suretle devlet 
bir varlık yaratır gibi olduk. Fakat 
bu da uzun sürmedi. Çünkü ne gidi
len yolda muvaffakıyet imkAnları ve 
ne de ifi yürütmek ve tatbik etmek 
ettirebilmek için elimizde bir miley-

kasasını binlerce, hatta. yüz binlerce 
Jiralk zarara sokmanın, hA.lı\ kUçUk 
bir acısını olsun duymamalarına 

hayret etmemek elden gelmiyor! .. 
Coke 

j Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 

Semti ~fahallesl Sokağı No. su Cinsi Aylığı 

Galata Kemankeş Necatlbey 280, 264 Dükk!n s oo 
Yukarda yazılı dükkAn 31.~:L942 günü sonuna. kadar kiraya verile
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yoğlu vakıflar müdtirlüğU Akaret kalemine müracaatları. (2800) 

S&lolbl ve Neşriyat Müdurü : AJımet Emin YALMAN 
Vataa NOfrit'al Türk L td. ŞtL - Vata11 lllatb,... 


