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Ebedi Sef'in kabri 
Anıt kabre ait projeler 
tamamen ikmal edildi 

ır·cava 
den iz 

1 •• 

Univel'site yangını 
( ....... l (Telefonl&) - Ebe· 

• Şet Atattirk'ttn Amt klıl:ıd'ne 
alt prvjelerin hemen hepsi An· 
k_.ya se&mlıttlr. Bu pro)ettr, 
~lette bir kemlttyon tara
hndan tetkik edlleeek •e kaza
nanlar "'8blt ohmacak"r. 

kep bir heyet Ankaraya cla•et 
ohtnmuşıur. Bunlar arasında bu· 
lunan Alma~yanın tanınmış mi
marlarından Prof~ör Bonnet ya
rsn akpm Ankaraya ıelecektlr. 
Maruf Fransız m1m&rtarından 
ProleWr Peret bu akşam l9t&n
buld- Anka.raya ureket eıkniş· 
tir. (B. B.) 

.. 

harbi 
Japon donanmasına 

ağır kayıplar 

verdirildi 

F enF akültesi gangınındageri 
dolmaz kıymetler kül oldu 

..... teıfbtt toin beyne~l 

filll'ett haiz Mtmarial'daa mürek· 

Hayal mi? 
Belki ... 

Japonlar 3 noktadan 
Cavaya asker Ç1kardı/ar. 

Çıkan askerlerin 
miktarı 4 tümen 
tahmin ediliyor 

Gazetemize mühim beyanatta bulunan Rektör Cemil Bilsel, 
binanın bu sene yeniden yapılacağını müjdeledi 

'-~------------------~-------~~-------------------------------

Fakat yoranın hakikat

lerinin tohumu, 
bugünün hayoHeridir 

Yazan: Alım.et Emin YALMAN 

B irkaç gün evvel bu sütun
larda: oBahar kokuları de· 

ğil kan kokuları geliyon ba,tığı 
altında bir yazı yazdım. Bu ya· 
zıda iki şey vardı: Dünyanı!' ~~r; 
şılıkJı bir intihara doğru gıttığın 
görmekten ileri gelen bir elem ı:e 
bizim yeni ve güneşli bir Alem~_n 
mimarı olabileceğimize ".'e m~: 
him tarihi vazifeler görebılec:et1_ mlze dair derin ve co5kun bır 

man... Aka da 
Necmettin Sadak. cı ş nu. 
ka bir makalcs•1e bu yazıya 

AmtraJ .Klmmel 

Pearl Horbour 
baskına tahkikatı 

Amiral Klmmeı 
adalet dlvailıaa 

ve~lyor 

~~va~ veriyor. Bu kıymetli ark:· 
daşla herhangi bir meseleyi .. mu; 
nakaşa etmek bir zev~Ur. Çunku 
bahsin esasından hiç b1r zaman u· 
zaklaşmaz. Sizinle beraber oldu· 
ğu noktaları açıkça söyler, ayrıl: 
dığı taraftn tta keskin ve amelı Tekaüde sevkedilen !ilbay 
mantığı ile iyice aydınlatır. Short ta //mira/le birlikte 

Necmettin Sadak, dünyanın ~rl· 
gınca gidişinin elemini benim g.ıbi muhakeme edilecek 

Batavia, 1 (A.A.) - Cava de
niz muharebesine ait Felemenk 
Hindistanı tebliği: 

27 şubat öğleden sonra ve 28 
şubat gece esnasında alınan muh· 
telif keşif raporlarından anlaşıldı. 
ğı üzere, büyük kısmı 40 gemi· 
den mürekkep taşıt filosunun re
fakatinde deniz muharebe grup
ları bulunmakta ve bunları da 200 
milimetrelik topları olan ağır kru
vazörlerden teşkil edilmiş ve şi· 
maiden enuba doğru yol alan tak
riben 20 muharebe gemisi hima
ye etmekte idi. 
Öğleden sonra geç vakit iki filo 

birbirinden yirmi kilometre mesa· 
fede iken şiddetli bir topçu ateşi 
açıldı. Çarpışma esnasında iki ta
raftan muhripler de birbirine taar
ruz etUler. 

Bir kruvazör muharebe hattın
dan çekilmiye mecbur kaldı. Muh
rip1erimizin birl de bir düşman 
salvosuna hedef oldu ve battı. 
Düşman kuvvetlerine müteaddit 

defalar isabet eden endahllarımız 
neticesinde Magami sınıfından bü· 
yük bir Japon kruvazörü tutuştu. 
İki yüz milimetrelik toplarla mü
cehhez diğer bir düşman kruvazö
rü, görünüşe göre ehemmiyetli ha
sara uğradı ve bir üçüncü ağır düş 
man -kruvazörü de battı. 

Dilşman fi1osunun, gerilerde yan 
makta ve batmakta olan en az 3 

(Devamı Sa. S, SU. 2 de) ++ 

Evvelki akşam çıra gibi bir, tkl 
saat içinde yanan Zeynep Hanım 
konağında türlü türlü emeklerle 
bir araya geUrilen kitaplar, ya. 
rım asra yakın bir zamanda top
lanan koleksiyonlar, nümuneler, 
profesör ve talebe tarafından ya
pılan etüdlere ait kıymetli notlar 
yok olmuştur. Tezleri içın sene. 
!erce uğraşarak nümuneler toplı
yan Fen talebesinin özenerek sar
fettlkleri emekler hiçe inmişttr. 

Jeoloji Iaboratuarı en ziyade za
rar gören kısımlardan bıridir. Bu
rada memleketimizin madenler\ 
hakkında Abdü1hamıt tarafından 
toplattırılan bir koleksiyonla • be
raber yirmı attı senedenberi mem
ieketin h<.'r tarafında aranıp bulu· 
nan nümuneler yok o!muştur. Fe· 
laket şuradadır ki yirmi altı se
ne evvel o zamanki bir Alman 
profesörünün Vefada kurduğu Je
oloji enstitüsü de Vefa yangının
da yanmış, btiyük emeklerle bir 
araya getirilen kütüphane ve ko· 
leksiyonlar kül olmuştu. 

Bu kadar müstesna kıymette ki
tap, koleksiyon ve notların çıra 
gibi yanabilecek bir ahşap bina
da toplanması ve binanın yangın 
istidadı maliım o'duğuııa göre kA
fi derecede ihtiyat tedbiri alın
maması cidden yazık olmuştur. 

.:Evv.clki- akşam clv=ır talebe 
pansiyonlarında oturan binlerce ta 
lebe yangın yerine toplanarak ya. 

(Devamı Sa. S, Sü. 2 de)= 

Uzun "ieneterdenbert mHH irfan hayahmrza bü,·ük hlzmt'tlerl dokunan btr ocak g~n g~ Mr J'BDl'lD felAke
tlle söndü, Re1<1mde &'eçen geceki yangından ıı~nra bir hikelet haHni alan Zeyaephanım konağaı göriyonanmı: 

Oniversitede derslere bugün başlanıyor. Açıkfa 
kalan talebeler başka binalarda ders görecekler 

ve her insan sibi derinden derıne Vaşington, 1 ( A.A.) - Hakim 
duvuyor. Türklyenln kurtarıcı bir M. Roberts, Pearl Harbour mağ· ( 
rol oynamasını, tarıhln onutamıya. lublyeti hakkındaki tahkikatını bi· 
cağı ı;erefli bir vazife sayıyor. Fa- tirmiş ve raporunu bildirmiştir. 
kat dünynın bugünkii ~ali orta~a Bunun üzerine, Havayi. deniz fi. 
<iururken. bu yolda bır teş~bbu· Josu komutanı Amiral Kimmel ile 
si.in müsbet bir netice verebılme· adadaki Amerikan kıtaları kuman. 
sini parlak bir hayal, fakat her danı General Şort derhal tekaüde 
halde bir hayal sayıyor. scvkedllmlş ve ayrıca vazifede bu· 

Bu gece 
ay 

tutulacak 

"\ f Bas • Alman 1 
llar 111 

- -r----~ Üniversite Rektörü Cemil Bilsel, 
..J dün bir muharririmlze fU beya. 

natta bulunmustur: 
«- Üniversitenin blitün fakülte· 

lcrl, yarın (bugün) normal saat
lerde derslerine başlıyacaktır. E. 
deblyat fakültesi Bcşikta• taşın· 
mış olduğundan, derslerine orada 
başhyacaktır. Bu fakültenin yan· 
gından blitiln ziyanı iki boş dolap
tan ibarettir. 

Eğer bu yolda bir harekette lundukları bir sırada büyük bir 
yüzde yarım derecesinde olsu~, hata işlemiş olmakla itham edil
başarma Umidl olsa Necmet~ın , mişlerdir. Bunlar adalet divanr
Sad~k bunun mahzurlarını göze na slvkedileceklcı:dlr 
a'mıya taraftar olacak: Faka~ ~- Vaşington, ı (A.A ) _ Havai'. Btl ga-e ay tetmacaktw. Ay 

Cenupta bir 
Alman tümeni 

imha edildi 
Y~ dü~eceğlni yiızde yuz bellı go- deki Amerikan filosu kumandanı tutulması tam el8<'.ak ve mem-
rüyor. Amiral Kimmeı ile kumandan al. leketln her tarafından &"örü- Kolinin kesiminde 

Ameli bir netice beklenmemesi- bay Şort'un mahkemeye sevkleri· lecektlr. 
ne karşılık, arkadaşımın fikrince ni icap ettiren sebep «vazifede a· Ay tutah.ası hakkında ra- yeniden bir çok şehir 
besbelll bir takım mahzurlar ;-ıar- ğır hatA ışlemen suçudur. rathanenJn maıamahna mü-
dır Herkesin gözü dönı:"üş ıken Harbiye nazılrığı albay Şort'un raeaat ettik, bhe şu malfl- geri 0lend1 
ve uzlaşma lmkAnı yok ıken. ba- _ . . • . 
rıştan bahsetmek. yangına körük· rekaude sevkedıldıgınl, fakalt bu matı verdiler: Moskova, ı (A.A.) - Kalinin 
le gltmiyc benzer. Birinin istedi· muamelenin suçtan beraetı istilzam Pazartesiyi salıya bağhyan cephesinde dört gün sli.ren şid-
ğini oığerinin vermemesini teklif etmlyt'ccğinl sonradan albay hak. gece, Mıfır saat Si bU(ukunl'u detll muharebeler esnasında bir 
ctmeği hangi babayiğit göze alır.? kında her türlü cezai tedbirin a. dakikada ay tutulmıya ba~Jı- çok şehirler yeniden işgal edilmf5. 

Necmettin Sadak diyor kı: cıTarı· lınabileccğlnl bildlrmi!;tir. yacaJdır. Saat biri ss dakika tlrL. enlngrad cephesinde Sovvet.ler, 
hl bir vazife yapmak pahasına da . ' . geçe hu&ufu kWH (tam hltul- ,, 
bu kadar babayiğit olamayız .• Ba· Bahrıy~ nazırhğı?rn ıfadesine mak) başlıyat'ak, saat ikiyi 21 Almanıar.lj milteaddit müstahkem 
rış ı"in 1w k bizim tarihi va· göre Amıraı Kımmelın durumu da b• .... uk dakika g..,.e hU&ufu mevzilerden tardetmişlerdlr. Azak 

~ Utoraşma • h h b ld ' · -· "" 1 de S t i d 1 ·1 de 
zi!emlzdlr,. lddlasile ortaya atıl. eml'ei n tekm~~d ununk~yn ır. Kım. külllnln ortası, ııaat üçü 10 bölges n 1 ovyle P yia el~rdı e -
dıkta ·r . dc~ildirıı me n e au e sev ı, bugün bir nizclleri A man arın sga ın e bu-

n sonra .. vazı enız ı;. ı 1 ,, k 1 kt H . ı;-eçe de hllııuf aı;-ılmıya baş· li b' k 1 1 sözüne muhatap olursak onurlu emr va 1 .o aca ır. er ikısi hak· lunan önem ır esme b r akın 
d ki th h"kl hyac.ak \'e dördü 11 buçuk da- top b t 

bir devlet sıfatı'le 1..,.k sevinmeyiz. ıkın a ı am, .. m Roberts'in yapmışlar, 2 a aryasını, 2 ha • 
.,_ p 1 Ha b t klka gec:e hüMuf tamamile b t 1 2 k 1. Bizim araya girmemiz favdasız ve car e r our aarruzu hakkın- van topu a aryas nı ve uvvet ı 

neticesiz olmakla kalm~z. Böyle ı da yaptıf:ı tahkikatın neticesinden açılmı' bulunacaktır. radyo verici merkezini tahrip e~ 

br a~m. hl~~hk'siya~t~ire de d_o_f_m~u-~t_u_r_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<_D_e_v_a_m_ı_s_a_. __ 3.~S-U~.2-d_e_>~*
~Ykırı düşer, bir taarfı kollamak 
ıstediğlmiz, bir tarafın vasıtası ol
duğumuz ve isteğini ileri sürdüğü
müz gıbi şilphcler bitaraflığımıza 
zarar verir, geri itilecek böyle bir 
1"klifin daha ağır başka zararları 
da olabillr.11 

İşin faydasını ~örmediğine. zara 
~nı . aşkın bu'duguna göre. Ncc· 

<'ttın Sadak'ın Vl'rdığı netice şu· 
~ur : . nYürcğlmlzdeki eziyl tutup 

u güzel va~ilenin verlmll olacağı 
b:..a.rne.nı beklemek. günün birinde 
oyı,. b' r 

sarıl ır ırsat çıkarsa dört elle 
mak ... a 

t;o~r~adaşımızın bir bakıma göre ı 
li akkı var Taraflardan birine , b aydi ~unu diğer tarafa ver de 

t arışrnıya bakın. demek· elbette 
~r~r tutmak, bltaraflığın'..ızı boz· 
k at dernektir. Bu volda bır hare 
"iet' hiç şliphesiz v°;ı.ngına körük!; 
.., rnek olu N. . 
ı:tın kor ~ ve ecmettın Sadn-
nav l ktugu mahzurları fazlaslle 

" edC>r. 
1''ak . at bıınu istlyen kim? Tarihl 

~~~ubelC>rln neticelerini hatırlat
çık'"n veb. barışın bu tecrübelerden 

' ır takım p · 1 gun ol rensıp ere uv· 
rafhğa ~a~nı istemek neden bit~- ı 
ki barış~ ır~. ol.sun? Mese!A yarın 
Yanır bir g~niıl hoşluğuna da· 
olması IU müzakerenin mahsu'ü 
Yt'ni V zumunu ileri ın1rr"'Sek ve 

ers~vlar va t 
kesini hat 1 t • ra manın tehli-

Dün yapılan futbol marlarında Beşiktaş boı.qk bir oyun oynamaııına ratmen, Fenerbabçeyl ı - O yenml!J· 
tir. Galatasaray SWeyınanlyeye 5 - 1, \ 'efa Beyotluspora IS • 2, lıtanbul111N>r Taksime Jıilkmen galip gehnlş· 
Jerdlr. Beykoz da Kasımpa,a ile 2 - 2 berabere kalmı,ıardır. ReAimde Fener - Beşiktaş m~ından heyecanlı 

bir an gozükmektedlr. MaçJara alt tafslllltı 4 üncü ııayfamıı.da okuyunuz. 

Fen Fakültemizin 14 enstitüsü 
vardır. Bunların sekizi ayrı yer
lerdedir . Üçü b iyoloji, ikisi eczacı, 
ikisi kimya, biri astronomi enstl· 
tilsündedlr. Bunların dersleri yer-
lerinde yapılacaktır. " 

Zeynep Hanrm konağında 6 cns
titümGz vardı: Umumi fizik, tec
rübi fizik, şimi fizik, matematik, 

,.J.~•11111!.. ı:..!:&$ jeoloji ve F K B kimyası. Bunlar-
. . . dan F K B kimya enstitüsil ile Şi· 

itfaiyenin amanr.ız \'e t'anslııt-rane Jta~ rf'tl !18Yf'1tinde lstanhııl için hüylık mi Fizik cnstitiisilnün aletleri, jeo-
blr feliket halini alnıa&ına nıt'ydan \'f'rllml~en Unlverslte yangınında kah- lojinln ve ispençiyari kimyanın bl-

raman bir Jtfıalye nefni ate,I ı;ondümıeğe çalışıyor (De\·amı Sa: s Sü: ı de) (-) 

rDzak,ark "'ı ·ı' 
L11ar1tı. __ 

Rangoonda 
muharebe 
başladı 

Sittang nehrini geçen 
Japomar Rongoon 
kapılarına dayandılar 

Luzon adasmda flmerika 
ve Filipinli/er bir mev

kiden Japon/an 
püskürttüler 

Vichy, 1 (A.A.) - O . F. I: 
lngilizler, sıttang mlidafaa ho.ttm-

dan çekildiklerini ve Rangon da mu
! harebelerin başladığını kabul cdıyor

l lar. 

1 
Londra, 1 (A.A ) B. 13. C : 

Blrmanya'da lııgıllz kuvvcllerı şimdı 
1 Slttang nehrınin gnrblnde bulunu· 
j yarlar. Japonlar takviye kıtaları al-
mışlardır. Rar.gon'un mlldafaasının 

çok ciddi olduğu söyleniyor. Japon
ların Pegu'nun şimalinde Blrmanya 
yolunu kestikleri hakkındaki iddia· 
tarı doğru olabilir. 

Navlun fiyatları arttı 
Denizyolları, yolcu ücretlerini de 
arthrmak için tetkikler yapıyor 

A"kara, 1 (Telefonla) - Milnaka· -------------
h\t Vekll.letiRce bugUnkU ekonomik J .--.ıMııııllllllılllllııııllll_._ .... .._illlııııllllllııııllllıı..,J 
durum icap ve zaruretleri gözönUn· A 

1 de bu1unduntlarak deniz yollarında 1 m a n 
eşya nakliyatına ait taıifelerln yUz· 
de on nlsbetlnde arttmlmasma karar 
verilm iştir. d 
Yapılan bu zamiar neticesinde, onanması 

kıymet itıbarlle en yUksek sınıfa da-
hil eşyanın en uzak mesafeye nak· 

linde alınacak navlun kilo bıışına ,haz 1 r 1 an 1 yor ancak beş para artmış olacaktır. 
Kıymetçe daha ucuz .ılan eşyanın 

kilosu başına düşen zam ise beş pa
radan çok aşağı o)&caktır. 

BugtinkU umumi fiyat artışları 
karşu:ında vapurlarımızın işletme, 
tamir ve bıı.kım masraflarının da 
fazlalaşmış olduğu gözönUııde bulun
durulacak olursa tarifelerımı:zıde ya
pılan bu zammın httıSedilmlyecek de· 

Norveçte toplanan 
filonun ilkbaharda 
taarruza geçecegı 

bildiriliyor 
recede az olduğu anl~lır. ı d .on ra, l !A.A.) - B .B.C.: 
Diğer taraftan yolcu tarifclC'rlndc Almanların Norveçte Trondheim 

de tetkikler yapılmaktadır. Bu tet- rlenlz iıssünde kuvvetli bir fi lo top 
kıklcr netıceslnde yolcu tarifelerinin lamıyn başladıkları ve bu filoyu ilk 
de ayni nlsbet dahilinde arttırılaca- baharda yapacakları taarruzda kul 
ğı tahmin edilmektedir. lanacakları bildıriliyor. Şimdi AL 

MUnakalAt VeklUetince karar altı- man donanması, B!smark'ın eşi o· 
na alınan bu fiyat artışlanna ait ta- lan Tirpitz zırhlısı ile Scharnhor t 
rlfe hazır,anmak Uzeredlr. Tarife ya- ve Gneisenau zırhlılarından, 2 cep 
pıtır yapılmaz gazetelerle 11!'\n edile- z~!hlısından, 2, ağı~, 4 hafif kruva. 
cek ve zamlı tarifenin tatbikine der- zorden mlirek.<cptır. Bır ağır kru-

(Dc,a~ı~ ::;a~ ... ~angi tarafı 
• • ~. nu. ate) + 

'~----------------------------------------------------~· 
(Devamı Sa. 3, SU. 2 de) <:.> h&l eçtıecektir. (B. B.·) vazbr dahıı yıopılmaktedır. Torp -

~ ldo muhrlplcı:l llL, 20 kadardJr • 



VA,-AN 

~ehirl Uçiincü asırdaki 
Haberlerı g İ b İ Japonyayı nasıl 

öğrendik? 
Tramvaylarda • • • 

-ı-

tenzilatlı 
karneler 

- Demek ki bu (Yaponya) denilen mem· 
lekette yaşı yan insanlar. hayatı hiçe 
sayıyorlar .. Keskin bir kılıçla, tıpkı bir elma 
keser gibi, kendilerini ikiye biçiveriyor/ar. 

Bugünden itibaren 

karneler satışa 
çıkarıldı 

(Yaponya h&ilmdan (Taykon) lru 
defa vefat etmiftir. Ba hükUmıların, 
kendinden evftl gelenlerin yoluna 
uymayıp, &......,& devletlerile dootluk 
kurmayı arzu etUg1nl rtvayet ediyor
lar.) 

B.u lwr.a.lııe de lllm.se ehemmiyet 
vermedi. ÇUnkU ölen hükümdar, he
ııUz Tllıklerce ta.nmrn19 bir ...,,~iyet 

değıldı. 

Fakat_ ytne bu gazeteni• 1283 -
1868 tıeneei te.<JrtniSBJJl ayıauı 19 un
~u g11nU lnti,ar eden 551 inci numa~ 

Tramvay idaresi, haka kola.ylık 
daklrlık tel!Urkl etml1ter •. ve bu me- olarak bugtlnden itibaren tenziJAt· 
seleyi uzun uzadıya mUnakBJ}&Jardan lı karneler satışa çıkarmıştır. 
sonra, ıyu htlkmtt vermiŞlerdı: 26 yapraktan ibaret olan bu kar 

- Demelı: ki bu (Yaponya) ~ı- ~!er birlncl mevlı:l için 200 kuru~. 
len memlekette y(L.fıyan insanlar, ha- iktnci mevki için de 125 kuruştur. 
yatı hiçe sayıyorlar-. Gerek sevdik- Bu karneler pUlntonluklarda satıl~ 
terine ve gerek kızdıklarına kar~ı. makta.dır. Bu karnelerin Jhdasına 
keskin bir kılıçta, tıpkı bl elma ke- sebep, tramvaylarda bozuk para 
ser gıbi, kendflerinl ikly: b'içivert- bulmak güçlüğü karşısında çok 

lıdmselerin tramv.aydan tnmek mec 
yorlar •.. AIHr zamanda, yer yüzQnU b . ı· d k ı al d B 

urıye ın e a m arı ır. u su-
kapııyacak oıan boyları kısa, sakal- retle bu güçlük te ortadan kaldr
Jan kese, renkleri ıarı,(Benl Aslar)a rılmıı olmaktadır. 
men:!lup (ye'c'O.c, me·cuc) denilen ka-

r&l.ı ,nf15hısındpkt bir fıkra, bllttin vim, sakın bunlar olmaaın! • T ürk musiki konseri 

akşam 
na.zarları üzerine çekti ve lstanbul· * 
da, ıtııııeree devam eden hır deıllko- Gazete sslıibl Miatr Çörçil, Jr.pon- yarın 
du meTZUD tq.ki:l etU .•• Bu fıKra.dı, yaya kartı halkta bir alAka uyandı- 1 
~u ııatJr1ar ..-ı: stanbul konservatuarı icra ye· 

, tını görUr gbrme:z:, bu f'lrsatı kaçır- yetl taraCından her ayın ilk hafta-
(Y_,.alWl - hlll<llmdarı mak ı.temeılı . Evvell ölen bUkllm- sında verilmekte olan klAsik Türk 

ı;eçıeııJımle vefat etmif olduğundan,! dar hakkında, Japon bükQmeti tara- musikisi konserlerinin dördüncüsü 
ahrette dü.l kendisinin htznleUnde tından Japon halkına l'Mtaben neşre- yarın akşam Beyotlundaki Şehir 
bulwımal< gılri b&tıı bir arzu ııe. dal· dilen (resmi tebliğ) ı derhal sUtun- Tiyatrosu komedi kısmında verile. 
reel halkından pelı: çofu lı:endilerlııl !arına geçirdi. Bu tebliğde fU satır- cekUr. 
ö:da-rmU, oldukları gibi. memleketin ıar vardı: Başta eski Türk musikisi üstat 
b&rUJdertoden aeki.z oa kifi de bu fe- (Yaponya hü.Kllmdarının geçende arından Hafız Post'un olmak ilze
rt!e nail olmak için Ciamant hüktl:m· vefat etmest tlzerine, h'Hk1lmet tara- re 1kl üç yUz senelik eserleri saz 
danı arzuhal vermlflerdir. HUkilmdar tmdan f6J1.e blr Hl.n n~olunmuf- meraklılarına dinletecek olan bu 
bunla.rdan yalnız b~e ruhsat ver- tur; dördüncü konserin programı, di-
m!f ve bonlar da, fU btlytllt inayete (Koyo Sama) htkimlmlz, bır mtld ğe_rlerlnden daha zengindlr. 

kavuftu)<larmılan dolayı, le,ekkür dettir keyifsi:ı:dl. Verilen ilAçların iyi 1 sfanbuJ iaşe feşkilôtı 
ederek ke11d1 ellerile keskin klhçtan bir tairlnt göremtyerek, geçen atus 
karmlaruta aokınUfl&r ve canlarına lO!Un 29 uncu günü Sabah erkenden kod f05U 
kıymı,,ı&rdır.) (Osaka) nam ınevklde vefat etU. 

Hav..ıı. mtlt~tı .•. Nitekim, ga.ı:e- HUkll d 1 k k 'J İstanbul bölgesi faıe mlldürlülU 
tenin aahibl Mistr ÇörçU'ln bile bu m ar 1 ına amına. ( at Su Baıı nün laaliyete geçmesi için Anka. 
dehşete kaprldıfı htuedlliyordu. Çlln- ÇitOılnegoKnı geçslrlldl. radan emir beklenmektedir. Bu

en oyo ama için matem yap· gün tçin muvakkat kadrolarla ic:ı 
kQ bu havadisin altında, gazete tara- 11 d"'"' t • mak zım oı ""6 .. nda11, muvakka görmekte olan bölce iaşe mildilr-
Cından YudDUf olan 90yle bir muta- bir ıaüddet için umum yapılar pay- lülünün iç teşkllatr fiyat muraka. 
ita görUltıyordu: doe edilmlf/, çlllngı\' ve demirci ve be ve nahlyetlerle kazalarda faa· 

(Bu yolda fikirlerin ne derece bltıl doğramacı dUkklnları lcapanmıftır. llyette bulunan ekmek işlerini kon 
olduğunu tarife ha.cet yoktur. Hln· Vesalr bu gtbl gUrWtWtt feyler yapan trol, iaşe büroları yeniden ve doğ 
distanda dahi, gerek bu usuı ve gerek yerler, hamamlar ve çaJgılar tattı rudan doğruya bölge iaı:ıe müdilr-
koca.sının vefatında karısının kendi· " 

edilecektir. GUne~ battıktan sonra !ütüne ballı bir ııekllde lcurulacak
slni yakmak kaidesi yakın vakite ka- herkes evinin kapısını açık bırakacak, t 
dar varken, Ingiltere devleti bu uy- kapısız. bulunan virane gibi yerlere ır. 
gunsuz halleri güç ha.I ile menedebll- istanbulda 120 klşlllk bir mer-de muvakkat ltirer kapı yapılacak-
mi,,tlr. tır. kez iaşe te1kilı\tı kurulma!u takar 

Hat il~ Yaponyada bir adam, diğe- Arkaoı var rur etmiştir- 13u kadronun en mü-
rine: (Ştındı, •enın ıçuı kendimi telef hlm şubesi kontrol ve takip ola-
eder:im) demiff ola, o kimse, kanı caktır. 

üzerin<!<> kalır korku•il•. heT ne talep r Soruyorlar ·. y eşilköyde feci 
eder:ııe icabıaı yerine getirmektedir.) 

Gerek fıkranın aslı ve gerek gaze-- b• • t 
tenin milta!AMı. lııtanbul halkını Ko .. mu .. r ır cınaye 
günlerce oya.lı•acak blr mevzu te,kil meselesi ne ' Diin gece Ycşllk6yde Tohum !s-
etti. hallo'unacak kl zaman lah istasyonu yanında mandıra-
VakıA 1-ıtanbul halkı, bağlandıkları 

da bir ölüm vakası olmuştur. Bu 
mandıra çobanlarından ihtiyar Ar 
navut Cemil ile 17 yaşında yaınağı 
Yusuf dün gece mandıra kapısını 

Dünyanın bugünkü hali Romanın çökmesi 
zamanındaki hallere çok benziyor 

M ilAttan evvel birincl as
rın son yarısında başlıyan 

dahi'i harpler, Roma A.lemlni kor 
kunç bir anarşl içine yuvarlamış· 
tı. Birinci (Üç) ler, (Trlyomvir) 
ler, Sez.arlar, Pompelcr,Krasüslcr 
ve onlardan sonra ikinci (Üç) Jer, 
Oktavlar, Antuanlar, Lcpidüs
ler Avrupayı, Yakrnşarkı, Afri
kayı aralarında taksim etmişlerdi. 
Fakat bunlardan her biri diğerle
rini, ortaklarını ortadan kaldıra
rak bu kıtalar üzerinde tek baş· 
larına hı\kim olmak sevdasına 
düştü. Bu yüzden aralarında kan
lı bo~uşmalar başıösterdi. Okta. 
vın kati galebesile imparatorluk 
kurulunca nisbl bir sUkOn ve in
tizam edvresi başladı. Fakat bn 
devrede filosof imparator <Mark 
Orel) in ölümüyle (180) sona er
di. Artık imparatorluk tahtında 
zalim, sefih, gaddar, budala, kud· 
retsiz ve hayvani duygularını tat
minden başka bir şey düşünml
yen serseriler, sergüzeştçiler bi
ribirini kovaltyordu. 

Roma esareti altına düşmek 
bahtsızlığrna uğrıyan milletler e ... 
sasen dahilt harplerin devamı bo
yunca Jejlyonların ayakları altın
da ezilmişlerdi. İmparatorluk 
devrinin zalim idaresi, katiller, 
musadereler, rüşvetler, soygun
lar. afır. vergiler, sefil politikacı
ların. maliyecilerin, bankerlerin, 
muhtekir ve murabahacıların, bil 
yflk arazi sahiplerinin doymak 
bilmiyen aç gözlüllikleri her ne 
!uret ve vasıta ile olursa olsun 
ka"alarını doldurmak hırsları bu 
milletleri dayanılmaz bir duruma 
düşürmüştü. Bu fonahkla.ra, sık 

sık. veba, humma gibi salgın has
talıkların, kıranların, kıth4ın da 
tahribatı ekleniyordu. Sürekli 
harpler. kıtlıklar ve paranın kıy
metten düşmesi insanları, servet. 
leri harap etmiş, eşya fiyatları
nın yükselmesine de sebep ot .. 
muştu. 

~ çlık, halsizlik hastalıkları da• 
~ vet ediyor, hastalıklar yü
zünden insan ve istihsal azalıyor, 
kıtlık dev3m eyliyordu. Bu fela
ketli fAsit daire içinde bin bir ıs
tırapla kıvranan zavallı insaslar 
c"vlerinde bile zuh1mden. işkence. 
den kurtulamıyor. ya.rınlarından 
değil. bugünlerinden de emin o
lamıyorlardı. 

fenalklar, bu ha1Jer yüzünden te· 
melleri çift-üyen garbi Roma im
parator.uğu ve medeniyeti, şl .. 
malden ve şimali şarkidcn sırtı
na indtrilen tekmelere dayanamı
yarak yıkıldı, çöktü. Ve Avrupa 
milleteri de orta çağ1arın zifiri 
karanlıkları içine gömülüp gi!U. 

(Cem~ a~;;~a;J 
<§. imdi gözl.,.-imizl bugünkü 
~ dünyaya çevirelim. Sezar
ların, Pompelerin, Krasüslerin, 
Oktavların, Antuantarın ve on
ların izlerinden yürüyenlerin yer 
lcrine Alma.oya, Fransa, İngilte· 
re, İtalya, Rusya ve Amerika ile 
Japonyayı koyaltm. İcinde yaşa
dığımız hal ve şartları da gözö
nüne getirelim. Bu suretle eski 
ve yeni medeniyetlerin karşılaş

tıkları 01üm tehlikeleri arasında
ki korkunç benzerliği belirtmiş 
oluruz: Evve:kı Sezarlar, iki bin 
sene önceki insanlık Alemine tek 
başlarına hAklm olmak, kıta· 

tarı sömürmek hırs ve hevesine 
kapılarak eski medeniyeti kan ve 
ateş içinde boğmuşlardı. Bugün
kUler de hürriyet, adalet, sürekli 
sulh ve nizam kelimelerinden ö
rülmüş yaldızlı pcrdc1er arka
sında aynj maksadı, yani millet
leri esaretleri altına a'mak, yer· 
yüzündeki servet ve ham madde 
kaynaklarını yalnız: kendilerine 
hasr ve tahsis eylemek emelini 
güdüyorlar. Bu sebepten 1914 de 
çıkan ve bir aralık söndü sanı
lırken iki buçuk yıl önce yeniden 
şiddetlenen büyük yangının alev· 
leri dünyayı yine kasıp kavur
m1ya başladı. Eski zamanların a
mansız boğuşma1 arile türlü facıa
lar doğuran ceşitli dinleri bu se· ı 
!er bolşcvikllk. faşistlik, nas
yonal sosyalistlik, diktatörlUk, 
demokrasi adlarını takınarak ye
niden faaliyete aet:tller. Din, 
devlet, aile, sanat telfıkkl:eri alt 
iist oldu. Kalplerde huzur ve sil
k-On kalmadı. Ruhları, flktr'eri 
kararsızfık, ilmitsiılik bulut
ları kapladı. İlk asırlarda olduğu 
gibi, yirmi asır içinde yapılan 
muharebelerin hep!;inde telef o
lanların sayısından daha faz'a sa· 
yıda insan harp meydanlarında 

can veriyor. Uzun yüz yıllar su
ren emeklerin mahsulü olan ser
vetler, şehirler, mamureler harap 
oluyor. İhtiraslar, kinler boşanı
yor. Muhtekirler, banker1er, mu· 
rabahacılar binlerce, milyonlarca 
insanın açiıtı, sefaleti pahasına 

keselerini doldurm<ya çalışmak
tan çekinmiyor. Harbe karı,an 

milletler istihsal kudretlerini kom 
şularını öldürmek, yok etmek yo 
lunda harcıyorlar. Fertler tam 
gıda alamıyor. Harp sürüp gider
se sürekli kıtlığın, açlığın ve 
bunların neticesl olarak salgın 

hastalıkların baş göslermlyeceği· 
ni kimse temin edemez. Bu gidiş· 
le, tıpkı üçüncü asırda old~u gi
bi insanların kalpleri hayata. bu 
cefa, işkence ve haksızlık dün
yasına karşı ne!ret duygularile 
dolacaktır. Her kes başka A
lemlerde, tabiat üstü kuvvetlerde 
tese~li ve kurtuluş çareleri ara· 
mak kaygusuna düşecekUr. Küt 
le1eri sırrilik - mistisizm vebası 
saracak ve beşeriyet gemisi mis
tik bir aleme doğru yelken dol
duracaktır. Ve kim bllir belki bu 
günkü cemiyeti teme~1erinde:n 

sarsacak korkunç bir ihtilal ko
pacaktır ve medeniyet, gıdasız 

kala kala, görünürde hiç bir Arı
zası yokken günün birinde birden 
düşüp ölüveren bir insan gibi ÇÖ· 

kecek ve ne kadar süreceğini kes 
tlrmek kabll olmtyan karanlık
lar arasına dalıp gidecektir. Me
ğer ki, Yahya Kemalin bir şii· 
rinde dediği. umduğu gibi, bir 
«pfri dll agih• ~rar ôlr.mJntn 
mihrabından başını kaldıra.rak 
(destur) desin ve bu facıayı, bu 
kanlı haileyi durdursun. 

Fakat bu son cümle bile yu. 
varlanmakta olduğu~uz Akıbetin 
bir dcllli, bir alameti değil mi? 

Yarın Zanguldaktan 

kok gelecek 

Maden kömürü getirecek vapur, 
yarın Zonguldaktan istanbula ge· 
lec.cktlr. Bu kömürler EUbank ta
rafından bayilere verilerek derhal 

halka tevzi edilecektir. Diğer ta
raftan bir vapur daha Zonguldak
tan İsLanbulun ihtiyacı için kömür 
yüklemektedir. 

Şarkta, garpta. kilçük şehirler,---------::_-------------------

köyler bo,alıyor, mamureler ha- ı ~ · ı x 1 
rap oluyor. Bağlar, bahçeler ku· .... a ,. a eı.t• 
ruyordu. Zenginlerden, memur

4 I illi~ .. :::~!~~!:~ ... !!~;~~~~~ '. 'ILıt 
lardan ve bunlara mensup olan· • umıı ıwr ......._ ~~"'O..~'!\.~'-~'"Ca:lill 
]ardan, dalkavuklardan, tufeyli-
lerden başkaları için hayat ç-eki1. T k k f 

kuvvetılre kar!ft he-r turlU "evgtnln 
ve fcdakArlıtın yaptlabilecegını bil· 
miyor değillerdi. HattA, Hlndistanda. 
ölen kocaların sadık ve ve!akAr zev
celerinin, kendi arzulartle bir odun 
yıfınının üzerine çlltarak, hic;bır ~l

ki\.yet göstermeden yanıp kUI olduk
laruu da lş:ltmi.-Ierdi. .. Fa.kat, ölmUf 
bll' hUkümdara ahrette de hizmet ede 
bilmet~ maksadile karınlarına birer 
keskin kılıç sokup kendini öldürme
)·i. IUzumundan pek çok fazla bir te-

«Penıük, Kartaı, Be,'koz "·e Şi
le cıbl muh:teUf ıemtierde man
pl kömürü bıılundup allkadar
lann yaptıtı tetkikler neticesin
de auıa.,dmı-ttar. Burada fazla 
gdrülen kömür ıetlrtUerelı: difer 
lbtJyacı olan kazalara dafatda
calrtu. Kömür oarlu llzerinde tet
kllder ikmal edlbnlştlr. Kömür 
ı 9 tnırqa satılacaktır. Buna alt 
karar alAltadarlara bHdlrllecek-

mez bir yük, dünya tahammül o- azgı gere . 
kapamak meselesinden münakaşa lunmaz bir cehcnnC'm haline gcl-
ya tutuşmuşlardır. miştl. Dinf, siyasi, içtimai, Jkltısa- H er önemli yan11mn taWkab 1 kongrenin hııllnden daha C&lllı blr ve

rll sistemler, ananeler yıkı rnış, 
Asabi bir adam o1an Cemil, Yu- fikirlerde karışıklık, kararsızlık aı:ra.sında ortaya atılan ,·ey& slka olabUJr ınl 'l 
f b . kaç k !la b k bl d T k bo ı AJllAN, YJNE ~n! su a ır yumru sa mış. u- hüküm sürmiye başlamıştı. Ruh- tı an r tcY var ır: er os ru a-

nun üzerine Yusuf ta mukabalc lar huzur ve sUklından mahrum rında taz.yikll 511 buJuuınamuı... Bir sinema. llıloında gözi.me lll._,U: 
etmi tir. Bu arada Cemil, duvara kalmıştı. Artık herkes bu cchen· Umumiyetle görUrliz ki yangın u- cPara. .• A,k ... ve Kanun:o. 
doğru sendelemiş, başı duvara rast nemden. bu ftlemden nefret ve fak bir jJtmaUe başlar, su boruların- - Eyvah, dedim, yine ml para? 

tir.• llyarak yaralanmış, iki saat sonra istikrah ediyor, umumi hizmet- dakt tazylksizllk netlceeiade bir fe- Ortalık btr daha karı,ac&k: 
Btr kaç c1ln ev,·eı bir gaı;ete- da ö:müştUr. Ölümden jandarma terden, rcsmt mevki ve şerefler- ld.ket halini ahr. MUVAZENEYl TEMiN JÇL~ l'\11! 

de okudutum ,a havadiısl )'llk•· ancak ı;abahleyin haberdar olmuş, den, askerlikten kaçıyordu. Hı- Şu trrkbsu klmler Jılare ediyorsa Japonların P~lfJğlıı Jıerhangi bir 
r•ya aynen yaz.ıyor ve soruyorwn: Yusuf yakt1lanmışt.ır. ristiyaolık da bu nefreti, bu ka. oular ,·aJctlle tazyJJc fllil eler de bn noktasında karaya asker çrknrdrkl:ı-

- BuJunduğu ..W.'}dan bu ko- Cemlhn ölümü jandarma ku· çışı durmadan körüklüyordu. İn- tazyiki borularlle paylaşsalar saUba rı bUdlrDlrh:en her derasında harp 
miirler, hJç 'üpheslz. kJ fU sırada mandan1J4llnca şüphe\i görülmüş· sanlar, ruh'arına silkün, kalple· yangınlar ba.,ıamadan sönecek! gemUerlnden bir katını kaybettlkJerl 
yakdıp hazırlan.1n1' olmasa &erde. ltir. Hldise nöbetçi müddeiumumi rinc biraz huzur bahşedecek ba~- NiÇiN DUZELXIYOR? de haber ,·erlllyor. Uzak,arkta asker 

Bu işten anlıyan
ların dikkatine 
JJt.. dıam mahfu~ kalmaeınl ıs· 

IJ:::::!!lJ. rarla dileyen GalatL'laray ll
f!e'il mUda,·Jmlerinden blr okurum 
bana gönoerdlğl mektupta buli8a 
olarak diyor ki: 

«Edmond Ro~t.and'ın Cyrano de 
ncrgerac"ının na'lun ,)'oliyle dilimi

ze çevrıtmeokte oldu~unu geçenler
de gnzelfolerde görınü,tüm. Bu \-a
dldc ufak bir tecrübe yapmak he
vesine ka.pıhhm. Edebiyat kitapla
rında gördüğüm Victor llugo•nun 
Solell couc-hant i"lmll şJlrlnl nazını 

yoUyle ter<'üme ettim. Gerek bu şil· 
Ti, gerek tettümMioi ı-önderiyerun1. 
Dll,üocenlz:i bUdlrlrseal.z gok mem
nun olurum.» 

Ne yazık ki şiir deallen neı&neden 
pek anJamam. Nazım yoUyle tercil
mede n1etne ne dereceye kadar sa
dık kalıp kalmam1ya eevaz ola.cağı 
husU5unda da hiçbir fikrim yok. 
Genç okurumu revapsız bırakma

mak için tercUmeslle 8.§Jl ,Url aşa
ğıya ;)·azacağım. Elbet ı,tcn anlıyan 
biri, mesela. bu bahislerde hayli ka
lem oynattrfını blldltlm arkada,t· 
mız VA-NO, bent de, geoç mektepli
yi de tenvir eder. 

ı,te tercüme: 

BATAN GUNE!J 
Gün batıyor, karanlıklar yığılmakta 

knıl urk.a; 
Bir llıtlyar çökllvermiş tarladaki 

büyhk taşa, 
Seyredl1or uz.akları, .ı:u,unceU, knl· 

hl yufka, 
Dalmı' gıtmı, ı;;lden günün melıl

ttne baştan ba,a. 
Çobanıydı bu daflarm; genç, para· 

ııı:, fakat hürdü: 
Gezdirirdi, oUatırdı davarını or

manlarda 
OttürürdU fen nağmeli kavalını, 

öttörürdü 
Gölgelerin tepelerl yokettlfi bu 

anlarda. 

Yeri.mln darlığlnt cözönt\ndc tu
tarak öteki Uç kıta3'-ı - acaba bu 
kıta sözünü yerinde m1 kuJJanclım ! -
yarına bırakara.k şUrln Mhna g~i
yoruM: 

Solell couclıant 
Le soteli d~lnalt; Je solr, prempt 

A. le sulvre, 
Brunlsıo:alt l'korlz.on: &ur la plerre 

d'un champ 
Un \lclllard, 41al n'a plus que peu 

de temps a vtvre, 
S'~talt K"!IJI. , pensli, toum6 \:ers le 

coucha.nt. 
C'~talt un vleux pasteur, berger 

dans la montagne, 
Qul jadl,, jeune eot pau,·re, beurE-u"C 

et san~ tol, 
A J'beure oU le mont ruıt &ous 

I'ombre qul le gaıne 
Faisait. gaiement obanter sa flılte 

dan5 les beis. 
- Sonu ~·a.r -

KÖR KADI 

Bir adam kalp 
şektesinden öldü 

Dün sabah Veznecilerden :ec
mcktc olan Recep isminde bir a
dam birdenbire düşerC'k ölmüştür. 
Yapılan muayenesi neticesinde 
kalp sektesinden öldüğü anla~ılmış 
tır. 

TAKVİM AIAkadarlar, hu tetkiklerini ki· muavini Necatıye haber vcrllmiş.. ka bir Alem arıyordu. Bu Alemi Bin altı yüz: az:uı olan KMaplar tıkarılacak yerler 0 katlar çok ve 0 
ınünriiz ,.e t>dan'NL J"eflrlleo kı'- tir. de mebetlerde, katakomplarda, cenılyetJaJn kongreel ohlz klfl Jle ya· ka .. r dağınık ki acaba müttefikler, 2 l\olART 1942 
ta" eY\'t-I "al'lllO.AJar ve zaten 1'»6Y· Cesedin üzerinde hiç bir darbe kiliselerde, mana;c:.tırlarda bulmı- uı d PAZAnTESİ 

Ç 1 M k T ., ... - pılabilmı,. Yani kongreye f~tlrak aleyhlerine boz an onanma muva- -. 
O .. rçİ ve ar vaı·n cut bulunan bu kömbrlerl 0 za- e<eri görülmemiş, ölüm sebebinin ya çalışıyordu. Münevver ve fa. AY·. 3 _ au··N·. Gl _ Kasım·. llS edenler aıa yekflounun ytıı:de ikisi zeneılnJ d~ı;eltmek lçln nıl JapouJann 

man bululardı halk için daha anlaşılması için mora:a kaldırılmış. kir kütleler teselli, şefkat, mer- d k au•ıı· 1357 ŞUBAT 

B •·""'-"ü ln•.,lz b-eklll 11. ıı A t c ili f ı 1 k ti f bile değil! raetg-ele her yer e araya tıkma la- " : - • : 
-..-... &-11 -r· fa"·dah olmaz mıydı acabaf r. rnavu em n aza asabi hamet, yardım buma m dile eı·cal·. 1301 _ SEF'ER.· • ı ı bl ı ld • ö 1 • k Et i'lerlmlzlo niçin bir Wrlü iste- rına ıca.r,ı koymuı·orlar! • Çörçll llHJ7 .. oeolode do ıenç m zaç a r nsan o u.u s ylen· akın akın hıris!lyan ı~ın ucağı· VAK.İT ZE"ALI 

17 
lt 

EZANI 
12.33 

6,25 
9,34 

12.00 

,-e m~ur bir devlet adamıydı. Söh~ 1 mektedl!"· na atılıyorlardı. Hasılı bütün bu nllen dUzgtlnlUte gire:meylşlne ş• Tatheert ., 

retlnln bir ıebebl de çok ve iyi konu,_ ·---------------------------------------------------""'!'--------------------.... GÜNEŞ: 6,33 J ÖGLE: 12,27 
ması1ıh. O 5ıralard& m"'bur Amerl·ı Taniya, ne güzel bir isimdi! Ne yazıl< VAT~'lllN l:Dnıt BOllANI: ._ • TEFRmA No. 5S Hayır, gitmlyecekli! Bir defacık olsun İKİNDİ: 15,35 
ka mulıarrlrl Mark Twalu lngU!.<reyt AKŞAM: 18,oı ı ı h-ı bl ı ili edibi . kı çabucak gitti Sihirli kadının arkasın. l°'u azaptan kaçacaktı. Taniya'nın yanında z yare e-• 1f ,-e r ag z run YATSI: 19,30 
verdıtt zlyafdte Ç.Orçll ile Amerikan I dan kapı kapanır kapanmaz; Jak derin hissettiği zevki hiç olmazsa biraz daha İMSAK: 

5054 muharriri karı:ıı kartı)·a geınıı.,ur. bir sızı duymuştu. Kendisini hemen geri muhafaza etmek istiyordu. Keşke kadının 

1,31 
10,53 

!\fefer muharrir de çok ,.e l~·ı 'H.iy- ı çağırmak istemişti Fakat bunu yapmıya biraz daha oturması için yalvarsaydı ... 
IJyt:n \'e kendinden tnıı)k& b1rinl din- hakkı yoktu. Ah eski zamanlardaki Jak Acele eve döndü. Antunet'c telefon 
ıeme~e tahammütU olmıyan neviden olsaydı... etti. Çok karışık ve zor bfr davanın ha· 
bir adammıı. Y .. 1.n: .ııu..ea Bra...,a CeYlren: a_,. A. E. YALllAM zırhlı ~e meşgul olduğunu bahane ederek 

Yemekten ~nra iki me,httr adam, Antuanet ... Şimdi onu düşündü. Bu her gelemiyeceütnt söyledi. 
kona,nıak liure bir oda.ya rek:Udlk- günkü mecbur! ziyareti yapmak ne kadar sonra Antuanct, Jak'ın birdenbire yaban- ler içinde yanar gördükçe çok ıstırap çe.. Antuanct slnirli ve acı bir sesle: 
tul zaman diker davetıllerd•n blrl güç ldt Her akşam ayni şey... cısı oluvcrmişU. En yakın arkadaşının kiyordu. _ Ya .. öyle mi? Pek Ala ... 
demı,tlr ki: Antuanet, kendisine olünceye kadar ••· karısını baştan çıkarmış olmaktan azap Çocuk ateşli ellerlle el1erlne sarılıyor Diyerek tele{onu kapattı. 

- Bmılardan Ultfri de kar'lı kar,ı- hip olacağına ne kadar emin &örünüyordu: duyuyordu. Bu Asık kadının kendisini sev ve annesine işittirmeden yavaşça soru· 
ya k.Du,.c-•· -•amıardan de~llclir. . 1 k a ın ö 1 . 1 ki yordu: Jak omuzlarını silkerek yerine oturdu. 

- _. " Kabahat Jak'da idi. Artık kayıtsız ve al&- mesın , o şam s ı, pmes nı ç r n ve 
•. Jutı-•·- hlrl baıkın •ı'·arak tek ba,ı- Dostum Jak artık bab•m bir daha Taniya sözünü tuttu. Ertesi günü, son-
• ~ ' ~ k•sız oldu tunu söylemde, hissetıirmeie itrenç buluyordu. Halbuki kadın yeni el· - • • ~ d h te ı ·· ·· idi A t k h ·· 
na konu,acak ve diğerine dlntete<"ek- hiç mi gclmiyecek? Bana doğrusunu söy- ra. 8 8 er s gunu ge · r 1 er gun 

cesaret edememi,tl. Hatta hissettiği şey, de ettı•ı hürriyetinden istifade ederek, geliyordu Her •-ıasınd giderken Jak 
Ur. Acaba hang.kl bask1n (tka<"ak !' 6 le ne olur' · uc a 

kayıtsızlık değil, nefretti. Facıadan sonra d h k d h • k • · ı d 
KimJ Çörtü, kimi de Ao1erlkan a a coş un ve a 3 ... şı görünüyordu. Jak, çocuğun böyle yalvardığını duv- ya varıyor u: 

artık içindeki tatlı hislerin .öldüğünü ve ' ı ı 
n1uharrtrl üzerine baht, tutos:mwı.- Hiç çekinmeden arzusunu gösteriyor ve dukça gırtlağına bir ceyler tıkanıyor, ce· - Yarın da geleceğinizi vaadcd n, s ze 1 artık her şeyin bittiğini kadına söylemeli ~ . 
tur. Nihayet MaTk Twaln ulon& dön- Jı:ı.k'ı dalgın veya kayıtsız görünce tsyan vap vermiyor, aciz içinde müphem sözler o kadar muhtacım ki.. siz yanımda ıkcn idi. Niçin bunu yıpmamı5tı? t 
dli..,il zaınan kendi ine .. u -.uaı sonll~ • d mırıldanarak heyecanını gizleme•e •alı- bent üzen acı şeyleri düşünmüyorum. çim ~ ·; Her halde zaaf gösterml.ştl. Bunun saiki edip sitem ediyor u. eı. y 
m~t.ur: şıyordu. rahat ediyor. 

h t k 1 kt B iki de Biçare Jak •başım ağrıyor. veya ıyor· 
_ Na•ıl. B. Çörçlllr ho~-. \'&kit )'a mer •me veya ararsız ı '· e Yok, bu akşam bunları düşünmek bile - Peki, gelirim. 

h _, i bl ı 1 k d' ı 1 gunum• demekten artık bıkmıştı. Bu hale 1 1 ü 1 ıu ;-eçirdlnJz mi! ep~n n r araya ge mes en ı5 n sus- istemiyordu. Süküna ihtiyacı vardr. De- Tan ya er cst günü sözil". u yor, tek-
'.\luharrtr biraz tereddütten &onra turmuştu- Ya1ancı :ı::evda gösteriş1 eri ya· dayanmak çok güçtü. Bir nihayet vermek rin, tatlı bir sükQn istiyordu. Evin bulun- rar g~liyordu. 

,u ce,·abı ,ernıiştir: pa yapa kendi kendini aldatmış ve kurdu- ve bu azaptan kurtulmak mutlaka ıazımdı. duğu sokai:ın köşesine kadar gelmişti. Bir Bazan saatlerce hiç konuşmadan otu-
- Bilmem, ben falnız slrara iç- ğu tuzağa kendisi de dtişmilştü. Bir daha Fakat işin içinde Süzi vardı. Küçüğü an tercddüd etti Bu akşam da ayni azabı ruyorlardı. Jak çalışırken o da bir el işi 

tim. artık doğruyu söyllyemezdı. gltlikçe daha çok seviyordu. Onu terke· çekmiye, ayni işkenceye tahammül etmlye ll<> meşgul oluyordu, yahut da kitap oku-
nu revap Uurl•e <Jıurchlll'ln ı.... Her akşam eve gelir ııelmez Anluanet dip gitmek mümkün değildi. Çocuğa ki'ıfl kuvveti yoktu. Kendini artık zaptedemi- yordu. Fakat hakikatte zihni hep Jak ile 

km ftkacafı üzerine bahH tatu~a- fevinçlc ona sarılıyor ve sokuluyordu. Bu derecede fenalık etmişti, daha fazlasını yecektl, Antuanet'in sltem1crine öfke ve meşguldü. Onun çalışmasını seyrediyor, 
lamı l ltua.rıdıkları an18'ılmıt- hareketi düşündükçe iıdela iğreniyordu. yapmak isemlyordu. Çocuğun yatal!ının hiddetle mukabele· edecek veyahut da ço- ıstıraplarını duyuyor, hareketlerini takip 

Dima&ımız ve hislerimiz bazan ne kadar yanında geçirdiği dakikalar çok elemll tdi. cuğun yatağı yanında hüngür hüngür at- ediyordu. 
SERÇE ba,ü tilrlilleşlyor, Lüıılyen'ln ölümfindcn Yavrunun zavallı küçücük vücudUnü ateş- lıyaraktı ..• 

~VK~S~~ 
Yumurtalı ıs_panak 

kavurması B Jraz: da taze ttebı.e liyelinı 
dedim, llliipanak pt.,ırnırte ka

rar \'erdim. Ispanaklar so;tuktan J'&J\.

nuş, hem (le ııteoş bahn,ı, fakat çarc
slı-, yalnız kuru bf'flt.e 'r. et :)·eneml
yor. era,ı.;ıra da (·anunız taze seb7.eyt 
çekiyor. J-.panakları bolca "'«>Yanla 
yağdl" kM'"urdum. içine de yumurtu. 
kırdım, enf~ oldu, çocukJarın da gö
re<"E"lderl gelmlş, l'Jtlha ile yedUer. 

G('('en haftad3n hirnz unumuz kal~ 
mı.,tı. Bir de lftlanga yaphm. BP~ 

yumurta ile üç çorba ka,ığı unu i:)i<'e 

'urduın, l('lne bir tutnın ana!'lon at
tım, )(a~ık kaı:ık kızgın yağa a.b\rak 
kızarttım. Bir tl"n('eredc kaynryan 
tatlının içine koydwn! bira~ tatlıda 
durduktan sonra tatlı ile beraber ta
bağa boşalttım. 

EV KADINI 
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Askeri durum 
Covo adasının 

müdaf'1ası 

( Bas. Almaa l BAŞMAKALEDEN• ;AM 

b•(!!~ ·-·ı * Hayal mı . 
rn'işler, Almanların barındıkları 12 • 

evi havaya uçurmuşlardır. Be I kı 
( Çevrilen 16 ne~ Aln_ıan ordusuna l l I 

1 

ylyıeoek gon~nlemlyor 
İbSaD BOBAN Moskovn, ı <A.A.) - Sovyet <Batı 

1 
lndc1e) + 

Yazan: 

tebliği bildiriyor: .. d her mil 

U zak doğuda önemli bir ha· Sovyet kıtaları taarruz hareket· gücenir, Dlinya ~~~1~ e karşılık\~ 
!erine devam edeıek 1lerlemiş'er, Jletln birlbirinln gl ~ne mfmaslle 

dlse oluyor: Ja1K1nlar, raııl· ve ba:r.ı mcskün yerleri al mışlar· saygı göstermesin · ~~oloji mis· 
fik'ılc llolıınıJalılarııı c:Elınas» adı· dır. Alman tayyarclerı İlmen gölil ' tolerans kuruJması~ı, 

1
1 

1 
harbe nl

nı ,erdikleri cam adn&ına. Mker yakınında çevrilmiş olan 16 ncı Al yonerliği şcklln~~~ı ~st~mek kime 
çıkamıı)a başladılar. Paslfik'de ~on man ordusunu tayyarelerle jaşe et- hayet verllmes k dünyada emni· 
müdafııa zincirini ıe~kil eden (Su· mlye gayret cd.yorlarsa da Sovyet dokunur. Yarı~k~ silrmeslnt ve 
matrn _ Ca'a • Tlnııır. Anı,tralya - tayyarc'e•I bu teşebbUslc-ri boşa yet. VC' _hıı.k A~eUe~ı:ı bir daha baş 
l'cnl Zclanda) adalarıııda tutunmak çıkarmaktadır. Dün bir çok Al- bugilnku fe~ . temin için milşte· 
için, müttcflklcrlıı adada bir muka- man tayyaresi düşürülmüştnr. göstermem~ k~ı teşhts konduruL 
\cnıet gö tcnıı<.'leri çok )akışık ala- Cenupta Mareşal Timoçcnko ile!ll- rek haksız ıb a~:•a esaslı devalar 
r.ak '<' gelecek harp durumu için de yor. Almanlar diin 7500 öludn masına ve :ış i~ itirazı olab111r? 
hu adanın elde kalına ı çok hayırlı başka ileri hatlarda 40,0 ölü daha aranma~~~a r:Osipleri beniınslye
ulat•aktır. Acaba iı~le mi olacakf vermlş1erd•r. Kı:ulyıJd .. .ı: gazete· Bu g 1 :Oıığın ideali diye ilfın 

sine göre, merkezde General Zu· cek ve nks bir millet varsa o da ~lnııllkl durum, mlltt<'flklerln hiç de kof ordusu Almnn hatlarına kar. c~~bıle~i~kü milli ideallerimiz, in-
lchlnc dt"ğlldir. şı bir çok kıtalarla yeni bir taar. bızılz;. Çl ideallerine muvazi bir ha-Ca,·a adası ıo,lınlll a(ıklarında, rııUt- b , t san ı6ın ruza nş amış ır. 1 1 1 tir çiinkü yapırı ve ya-
tcfik filooılle Jaıınn filosu arasında Smolensk gerisinde bir. çok A • le t g~ ';;i~ gİdlşln milletler için fil-
bir iki güııdenb<-rl sllrekJI bir ~il man tahklmntı tahrip cdılmiştl~ .• ~a hıct hırsından daha karlı bir yol 
alan bir deniz - tıa\·a muharebeııt ce- Kırımda, Ruslar Slvastoptk ~ ~d~unu bir dm-paratorluk ki~ 
reyan cdl~or. MUttcflkler henüz yeni tikametlndeki hücumlarını a tvı- ~t ek pahasına kesfetmlş bulu· 
bllgl \Crnıemekle beraber ıJaıxınların ye etmişlerdir. Dün 24 Alman ay m 
1 kru,azörlc s torı•lto mohrtblnlo yarcsi düşürülmüştür. Sovyct kı- nu~~~~:· bugüne kadar kaç defa 

., ... ~ .. r.r a• ~· hiç bek enmez muc ze e " • 
'C >:. • ••ü.ıt ... cm'··tnln batırıldıhnı ld- ı taları ..;ddetli hücumlarda bulun-

1 
ı ı r karrısın 

dia edl~orlar. :Fakat hu ha,·a - de- maktadırlar. • fi bi da ka'dık! Birinin beyaz dedl~lne 
nlz muhareht~lnln asıl hedofl, Cua Ruslar. • •iBlr" Al~ ::;;n;ttt~r r diğeri mutlaka kara demek mev-
sularında üstUnlllk elde etmek ve Rwnen tümen nJ ' k klindc olan iki muharip taraf kaç 

k ı Londra, 1 (A.A.) - M~s ova defa, bizim dUrüst gid[clmlzl mü•-Ca\a adasına Japon askeri çı an - radyosu, cenup cephesindelrı _sov· " .,, 
m:ı.sına engel olmaktı. Yeal doruma. yet kıtalarmın bir Rumen tüme· terek surette alkışladı! 
b:ıkılın;a, hedefe erl,en mütteflkler .1 bir Alman tümenini imha et. SözümU:ı:ün özümüze uygun ot. 
d~U, ka~ıpları göre alarak atılgan- ~k~erlnl blldirfyor. Düşman mu- duğunu her iki taraf ta tecrübe 
lığı rn laadı bırakmıyan Japonlar- harebe meydanında 7500 subay ve ile bildiğine göre bizim attı,ğımız 
('ır. Tebll&lertlen anlıyoruı., kJ mUt- k ölüsü bırakmıştır. Ruslar, e· samimi adımda neden diğer tara-
.• a as er b'' "k . d'~ t f h .. teflklcr denizde, havada, ve karada s!rler almışlar, 30 top ve uy~ fın tesıri ve ı6er ara a oş go· 
adıunııkılh dayanmışken bile Japon· miktarda ma"eme iğtinam etm ş· rünmek yolunda bir arzu vehme-
lur Ca\a ada ında petrol bölgesi Ierdlr. dilsin? Sözü söyliyecek biz değtı 

Alman teb11tl mlyi:r.? Sözlerimizi böyle bir veh· olan Repak'a \e dlğ'er iki yere aaker b 
Berlin, ı (A.A.) - A_ iman aş. mi dağıtacak şekilde seçeriz. çıkarmı~a mu,·affak olmu,Jardır. Uğ 

kumandanlığının teb ı: Biz, şu noktayı hiç bir zaman Kıyı ınlidafnasında temel, dilfnuuu Son günlerdeki savaşlarda dilş- giz' emedlk: Devam epen kavgaya 
kanıya çıkartmamak, yani kıyıda man Kerç yarım adasında 4000 den l karşı son derecede dilrüst bir su
J ok etmektir. Dllşman ~ktıktan ,·e fazla ölil vermiş ve 8 zırhlı araba rette bitarafız, fakat dünyanın ya. 
köprü ba.,ı tutup yerleştikten eonra, kaYbt'tmfştlr. rınki gidişine karşı bitaraf değl. 
onu :\erinden ısöküp atmak ancak --------------..- liz. Bu bakımdan kendimiz belli taa~zln mümkün olabilir. Bu ya· r ~ k ~ baş1ı bir taraf teşkil ediyoruz. Bil-
pılamazu, artık ış l'Ulrp& aarar. D z a • ' a r J tün dünya ııe beraber rahattık -::e 

Japonlar adamn dotu parı:Mma b b 1 emniyet duymamız, tarihin muş· 
çıkmışlardır; böylelikle ınüdafaa a .. terek emaneti olan medenl k

1
y· 

kU\'\ Cllerlnl ön<'e doğu tarafa çek- (Başı 1 incide) (,".) metleri korumamız, geliştirmemiz 
mck rn sonra adanın batı par~na Amerikan kıtalarnıın bir için gönül hoşluğuna dayanır, na-
da Sunıatrır. tarafından çıkarma yap- nıu,•affaklyctl kiki bir barış istiyoruz; yalnız 
mak rn böylece ıntııteflkJert adanan Vaşington, l (A.A.) - Harbiye kendimiz Jçin ~ğll, her millet i· 
ortasına doğru sıkJttınp yok etlllek nezareti, Amerikan ve Fillpln kuv- çln ve bu arada bilhassa Bal~~~ 
\eya tut.Bak almak ırfbl kurnazca bir veUerinln Japonları Luzon adasında ml!letlcrl için tam emniyet 15 ı· 
plıin dUşüamö11 olaMJlrter. Belki de Abra vadisini tahliyeye mecbur et- !yoruz. Bunu dc!alarla ifade ettik. 
bu Jaııon çıkarınalan, Jwldkf oıkar- tiklerini bildirmektedir. !Bunu blr defa daha söylemek ne-
ınn cletil'1r; kiki de müttef!klerl den zararlı bir şey olsun? 

bu tali ~·karmalar aı.erıne çekerken Üniversite yangını j Böyle bir ıeyler düşün~ek ve 
adanın batı çeWC!liutle ve bti.kOmet istemek belki de bu dakıka için 
nterkeı.I bulunan Battavta dolayı.- (Ba'ı 1 inC'lı'le = bir hayaldir, bir rilyadır. Fakat 
da hakiki çdganna 7ap-caldartır. nan binaya ko~ak ve mümkün yarının hakikatleri dalma bugU
Zatıen ç,ok yere §lk111&kla Japonların olduğu kadar kitap ve koleksiyon nün hayal ve rüyalarından dof
ı;üdcıcekleri hedi!f, mtldafaa kavvet- kurtarmak istcmlş~erdlr. Fakat maz mı? Tohum ekmek zahmeti
lerlnl pa~lantaktır. kimya lAboratuarlarında iştial e- ne katlanmazsak yarın için iyi 

Se\ku.lceyş gw.ııe tturam yeni bir dicl maddeler bulunduğu ve du- mamul almağı nasıl bekliyebilirlz? 
safhaya giriyor; ~iakü Cla\·a'nın varların zaten çökmek istidadı gös Toprağa küçllk bir tohum serp· 
dil'!mMile, mlittefiklerln S-atra - terdlği düşünülerek itfaiye etra· tiğimlz d akikada, bunun yarın ko 
Ca\a _ Tlmor _ Avmıtralya • Yeni fa kordon çevirmiş ve en yüksek caman bir ajtaç halini alması bir 
Zclanda'dan geçen son müdafaa r.ln· kıymette not ve nümunelerl kur- hayalden başka bir şey dt'ği'dir. 
drlnln merkeal ,.e batı parça11ı Pa- tarmak pahasına bile olsa insan Fakat bu hayal uğruna tohumu. 
t;lflk iiurlnden ı;IHnmlıt olacaktır. hayatını tehllkc>yc düşürmek me- muzu serpmeyi tabii görürilrz. 
Müttefiklere kala .kala bir AYllltral- sullyetını almamıştır. Zahmetimlz bo a giderse kızma· 
'• ile bir ı·eal 1.elallda kalacak; bu Zeynep Hanım konağının yıkıl. vız güccnme:vlz. vels duymayız. 
" mak üzere oldu#u bir :Kaç hafta Ta' maksada 'varı~cıya kadar e· 
iki hedefe karşı JaıH>nlar !ula ya- evvel gazetelere aksetmiş ve mü· meklerlmlzi tekrar eder dururuz. 
Yılnıaaın g~üklcrlnden kurtularak nasip bir yer aranmıya başlamıştı. Necmettin Sadak'ın çok hakkı 
toplanmHını bilecekler ve rnllttdlk- Keşkl duvarlardan. blrf o sıralarda var: Bugiln için gökyüzüniln her 
lerln karşı!Hlla daha toplu k•vvet- yıkılsaydı da nakıl mescle~i hız· tarafı bulutludur. Hiç bir tarafın
lerle çıka<'.aklardır. Bunun için müt- ıansaydı... O zaman hlc olmazsa dan en küçük bir ümit ışığı sız
teflklcrJn durıunu daha güç olacak- kltap1ar, not'ar ve ko1ekslyonlar mıyor. Fakat bu manzara neden 
hr. J-akat ltol Jıarn kun·etlerlle kurtarılmış olurdu. yarınki güneşi düşilnmemlze, ha· 
<lesteklenen \e iyi kumantlanlar , .e vanın düzelmesi için elimizde bir 
amırauer tarafın<lan gödüJen deDlz Cava deniz harbi şey varsa onu yapmamıza mAnl ol· 
ku\ \"etleri, .Japonları tekrar ana 
Yurtlarının lçJne atablHrJer. Amerl· 
kan donanrıınbl, f>11'llflk'de Japonlara 
~:nıdl mc~<laıı okuınağa ba,ıamıştır; 
lıatm bir Amrrlknn rııosunun \·ake 
ada"ı açıklarında dolaşma!lı, .Japon
ların geri J olları üzerlAde henüz 
serbesti ,.e emniyete ka\•uşamadık· 
lnrını göı.tl'rlr. Demek, ki Oa\'&'yı 
kaptırmak niyetinde olmıyazı mllt· 
il'fıkler, Anıstral3 ayı , e l'enl Zelan
da31 asla l<nçınnak Jstemlyorlar. 
Bu lstcklerlnl kllğıt Uzerlnde bırak
ınıunı,ıar, bir plAna göre işe glri~
mlşlerdlr. Bunun ı~;ln Ca\"ada şiddet
li ınuharebelm- olması, Japon denir. 
fUosunun daha bir çok kayıpJara 
tıfraınaııı hekleııeblllr. 

(Başı 1 lnclde) ++ sun? 
Japon muhribini bırnkarak süratlc Evet. karşımıza dikilen bir ta
yol almıya devam ettiği görUldü. kım sarp kayalıklar, bütün görüşü 

Gece harbi esnasında , iki Holan- ınüzün u!kunu kesiyor. Fakat bun
da kruvazörü düşmanla sıkı tema- form llcriıılndc diğer açık ve geniş 
sa girmişler ve çarpışırken batmış ufuklar bulunduğunu neden hatır. 
]ardır. da tutmıyalım? 
Vaşıngtin, 1 (A.A.) - Japonla- Bir sel, akışına en az mukave-

rın Mogami kruvazörü ile 3 torpf. met. gösteren mecrayı takip eder. 
do mulıriplcrlnln C:ıva önünde harp Bir ta.rafta bir barış mecrası açı· 
harici bırakıldığı haber verilmek- lırsa bunun bugün için asgari mu
tedlr. Zannedi'.diğlne göre, bir A· kavemet hattı olmadığını kim ld
merikan denizaltı gemisi Uzakdo· dla edebilir? 
ğuda 5 gemi batırmıştır. Amcrf- Harp uzayıp gidiyor, daha da 
kan kuvvetlc-rl Japonların bOyük uzayacaktır. Kahir bir zafer ümi
sa~ üstlinlüklerlhe rağmen cl.~n dl hiç bir tarafta yoktur. Harbe 
zarar görmeml.ş bir haldedir. Japon devamın en bUyük saiki karşılıklı 
kuvvetleri 40 taşıttan mürekkep ı. emnlyetsl:ı:llktlr. Bugün iki tarafın 
dl. Bunlara hücum eden Amerikan da can acıslle çarpışnuya devam 

-:::-------------- kuvvetleri, bir ağır kruvazör ve 5 etmesinin başlıca sebebi, bir 
Re:ttörü:'l beyanatı torpido muıırıbı ıaı. takım kazançlar temın etmek sayı· 

Japonlar üç noktadan Ca\•ay:ı lamaz; diğer taraf ks7.anırsa aman 
(lbfı 1 hwldn) (-) çıktılar vermlyeceğlnl bildiği için canını 

~~r Oda ı kurtarılmı§lır. İtfaiye ı. Nevyork, 1 (A.A.) - .c.olombla kommak ve pahalıya satmak za· 
k buçuk saat hayatını tehlikeye radyosunun Cava muhabırı, Japon ruretile boğuşup durmaktadır. 
o~arak buraları kurtarmıştır. ıarın cumartesi akşamı Bandocng İşte bu çok hassas ve çok nazik 

en fakuıtemlz!n profesörler bölgesi batı cenubunda ve İndra.. nokta gfüönünde tutulursa, barışı ln~clı !, bu sabah Dekan Fahir Yen mayu'nun doğusundaki bö1gede 3 temin edecek tılsımı keşfetmek, ~ay\.n reısligindc toplanmQ;f r. İ noktada karaya çıktıklarını söyle· mi!fotlerl karanlık bir takım yol. 
ers l'rln Yllpıl:ıcağı ~erler Ye za... mlştir Bu muhabir. kuvvetli bir lardan çekip kurtarmak \'c barış ~lan tesöıt ohuıl\rak enstltülerın Japon· filosunun Arambang'Jn 30 mecrasını asgari mukavemet battı 
e~ Yerinde ildn cdilmistlr. kilometre kadar doğusunda SemL haline yükseltmek imkAnlarma 

şagıda Yazılı dersler yarın (bu rang ile Bandocng arasında yarı doğru pek lılli yol ahnabl!1r. 
fu~) şu dcrshnnelerdc yapılacak· yolda kain sahilin biiyük bir kıs. Alunet Emin YAL!WA~ ır. skcr çıkarmıyıı başladıtını Gıık k . mına a 
ast me anığı saat 9 ela, kürrcvl Hlıve ediyor. 
ob:onoını 10 da, astro fizik 11 de, Japoıilnrtn ihraç h.areketi res· 
knn~~vatunrda; elektrik ıo da, mc- men teyit cdilmektedıf'ım bı 
1a tatbikatı ıı de analiz II Müttdlklerln ,;em Y1 
i tbıkatı 12 de, mlner~lojI 14 de. Toklo, 1 (A.A.) - Imparatorluk 
SPc>nçlyarı k!rnyada. F K B kim, umumt karnrgfıhının tebliğinde, bu 
~ası 10,30 da; annu~ 1. 14 de kon: sabah enva açığında yeni bir deniz 
c~ns salonunda. muharebesi yapıldığı haber vcrllmek-
olanıl~ca irfan merkezimiz olmuş tedir. Bir .Amerikan, bir Avustralya 
>nı 1 Ynep Hanım konağının yan knıvazörü batmıftır. Surabaya sulıı
tce~s~ ~.ası~an Üniversite, çok mü rında daha evvel yapılan bir çarpış
d'ı::ılı;> r kır. bnhın saat birinde kc-n m.a esnasında dUşmıınrn 3 kruvazörü, 
sicilmhu~nuştuf:uın vckf imiz, Re!· 2 torplto muhribi batmıf, 4 kru,·a-

"'uz:un büyUk llgll ı · 
Ve Cumhuriyet hükumetinin ~~ı~~ zör ciddi hasara uğramı,tır. 
:YI bu yıl yaptrrm k JaponJann 15 aakllye cem191 
del · 1 a ararını m J. 
ba enıışt r. TUrk milleU ve onun batınldı 

llnda. ?ılilıı Sel sat olawı.. E&nd~, 1 (A.A.) - Son 2-1 aaat 

zarfında Cava atığında 15 JaPon ta
lJıb batmlmllJ veya tutu11turulmuı,ı, 
6 sı da ciddi 'hasara uğ'ratılmı,tır. Ja-
1>9nlar, 00 kadar ta.,ıtı himaye ge
mileri refaktlndc götUremege muvaf
fak olmu,lardrr. Cavaya çıkan Japon 
askerlerinin ııayısı 4. tUmen tahmin 
edilmektedir. Şimdi anıa.,ıldıfına gö
re, Japonlar, bir ağır kmvazör kay
betıni~lerdir. Ik! knıvazörlerl ciddi 
hasara uğramılJ, 3 muhrlplerl l!IUIA
dan evvelki deniz muharebesi esna
.ııında tutu,turulmu,tur. MUttetlkler, 
iki kruvazör kaybetmlıtlerdlr. Bir 
muhrfpleri batnuftır. Bu gemllerln 
her UçU de Felemenklllere aittir. 

VArAN 

GECE ROPORTAJLARI 

Basın balosunda 
neler gördüm ? 

~' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ı y AZAN : r a l'U k FEN i B.11~~ 
B ugitn, bOtUn Istanbul Matbu

at. balosuna hazırlanıyor, de

diler. Yaka düğmesi almak için gir
di~ gömlekçi dOkkAnında, trra' 
olmak için uğradığım berberde, hat
tA yemek yediğim Park Otelde bile, 
herkes bu akşam Istanbulda büyillt 
bir hAdise teşkil edecek Matbuat 
balosundan konu11uyorlardı. 

lstemlyerek kulak misafiri oldu
ğum bUUlR bu yerlerde, hop Matbu
at balosuna &it dedikodular işittim. 
Karşımdaki masada ycme.k )1yen 

genç kız yanındakine anlatıyordu: 
Bir de be i, böyle pısırık adamla 

nişanlamak istiyorsunuz. 
Matbuat balosu için bir bilet bfie 

bulamadı ... Herkes bu akşam bnlo
da dans edip eğlenirken biz de bu
rada çile dolduracağız. 

* Otomobilimiz Taksim gazinosu-
nun Ge al slllnm!.ş Zino su önünde 
durdu (•) bi.ran evvel içeri dalıp 

Dün geceki Basın balo sııtdan blr ı'lııns sctıncsLM 

P eyami Sa.fa: < - Şimdi mcm bunu yapan hep erkektir, dedi ve 

k timi~• bl . k •••ft sözlerini "U şcltilde bitirdi: le e ,,.,n ııcı ses ıuu· T 

hçcsi Bayan Sa!lye'den üç şarkı 
dinllyeceksinlz, dedi ve yerini Sa· 
fiye'ye bıraktı. 

Harp meydanında kanmı \'C ca-

' 
SİYASİ iOfAL ·= ''""t:i 

Sovyet - Japon 
gerginliği 

Yazan: Jıl. a. Z4L 

\\. n Bflngfondan gelen telgraf• 

W lara bakılırsa, ilkbahar 1ıa
reketlerlne aft gizil harp pJJlnı hak
kında Amerika, lngilterc ~·e ~et 
Ru ya aras..,da müzakereler deTariı 
etmektedir. Bu pllinın tabll hedefi, 
yllkU mUşterek surette ta"ıyarak 
al!ikahlardan birinin veya diğerinin 
1ek başına fÖkmcsine mani olmak
tır. 

Bu bakımdan Sovyet Rwyanın 
tabn arzmıu, garbi A"111pada bir 
CC'phe kurularak Alnıallların eıskl
ı'lenberl korktukları tehllkc:re utra
tılma.'lı \C A\'nıpada IkJ ate, ara
srnda bırakılmaıııdır. Bana ~· 
Amerika ve lngiltere de; ce-1, 
:ıdalanna, Hlnı'llstana ,.e Ç1ne Olan 
Japon baskısını azaltmak mabadlle 
Rusyauın Ur.akşarkta harbe kanş
masını \'C Japon adalarına llör.unı 

için Rus O 1erinden lstffade edlbne-
lııl elbette isterler. 

Gelen haberlere göre, l!iOn glio
lcrde So''l et Rusya ile J3P0nya ara
Mnda gerginlik artmaktadır. So\·
yet Rusya, Jaııon maUanna d koy
muş, Japon ataşesinin cepbeyo ~it~ 
mcslııe izin ,·ermemiş ,.e \'lAdh'os
tok chnnna torpil clilkmUştur. 

bir yer bulmak Umidile otomobil
den atladım. 

Uzun mermer merdivenlerden (bir 

Istanbullu olduğum için) büyük bir 
~kanlık ve kokytıkla çıkmaya 
başladım .. 

Safiyo henUz şarkıyı bitirmişti 

ki, sahnede J.lilzeyyen Scnar gö
züktü. 

Birbirine rakip iki ses Jcrallçesi, 
bu akçam ayni yerde blrblrlle çar
pışmak için fırsat bulmuşlardı ... 

nı!ıı \'eren, memleketi uğrunda her 
şeyini feda eden, faka t evde kadın· 
dan ltötclt yiyen erkektir, erkek. 

Sııbah olmuştu. Artık, kalkıp ı 
gitmek, yatmak ıtızımdı: Fakat I 
kimse kendinde bu cesaretı bulamı- j 

d ButUn bir sene beklenen 

E~er demokrae.ller, lUlh\'ere kar
şı olan harbin yüktinü beraberce 
taşıyacnldarsa Rusyanın U:ıa.kprk

ta Jıarbe karışması bir zarurettir. 
Blltün mcst'll', bu kanşıııamn za
manını ta3 inde 'e şartlan hakkın
da Amerika Ue So,·yetler arasında 
bir anlaşmaya \'tlnlmasındadır. 

yor u. ı 
Matbuat balosu da nihayet sona 

Balo başlayalı bir hayli olmuş
tu. Bilyük salonu dolduran gllzide 
bir kalabalık gözU kamaştırıyor. 

Kapıdan giren herkes ziya knrşı
,cıında ipnotize olmuş bir kelebek 
gibi, bir an afallıyor, duruyor ve 
biraz kendini topladıktan l!!Onra, 
tek boş masa kalmamış salonda, 
kendine kuru bir sandalya bile 
bulmağa razı, Umitsiz dolaşıyor." 

Biri aldı, biri bıraktı ve böylece 
blzlcr de bir h:ı.yli güzel şarkı din· 
Jemek fırsatını bulduk ... 

ermişti. j 
Kapıdan ayrılıyorduk. Arlcamda 

V akit epey ilerlemişti.. Göz

lerimi evvelil saatsiz bileği
me, sonra da. bileğim gibi saatsiz, 
çıplak du\'arlarda dolaştırdım. Vak 
ti öğrenmek bir tıayll mUşkUldU. 

Etratta, saati bulunan tanıdık bl· 
r~ne raslayıp, zamanı öğrenmek 

üzere dolaşıyordum. Birden bir ar
kadaş: 

' - Vay! Sen ha! ... Burada ... Aşk 
olsur., insan bir kere 1labcr vertr, 
diye yanıma yaklaştı. Sağdan sol
dan konu~yorduk. Bizim ahbap 
birden duraladı .... Sonra bak, bak 
dedi .... 

Orkestranın s;;-ah incisi piposunu 
yakmış oturuyordu. Yanımdaki ma
sadan: 

- Teh11ke yok, dediler. S iyahi 
istirahat etti mi, Siving çalmaz. Ya. 
tango, ya fokstrot yahut da Slov
dur. 

Hnydl kafüın bir dans edelim .. 
Dans ediyorduk Meşhur edebiyat

çılarımızdan lsman Hııblp damının 
ayaıtına hem basıyor, hem de mUte
madlyen: 

c- Meydan boş olsa ben size da
ha ne figürler gösteririm> diye ken
dini övüyordu. 
K~ede ufak tefek bir kızı lfaret 

ederek: 

konu!iuyorltırdı. Kulak misafiri ol
dum. 

u seneki balo çok güzel {;eÇ· 

u. Her şey mUkemmcldi. 

Fakat bir şey eksikti. 
DöndUm, gazeteci arkadaşlardan-

dl. :Merakla sordum: 
-Ne? 
- Ne diye değil, kim diye sorman 

]Azım, dediler. 
_ Kim? dedim. 
- Nl zamettin Nazif Tcpedclcnll-

oğlu, dediler. 

Ne demek istediklerini, sessiz ve 
sadasız geçen tatlı bir balo gece
sinden &Onra ben de anladım. 

l''aruk Fealk 

- Şu yavru ağzı renkli elbiseli ------------

lu:ı:a bak dediler. Kavaıy inin pcn-j Allll••• DOKTOR ··••11111~ 
~:ı;:/ltında ezilecekmlş gibi dans I • Q R F AN I D f S 

Gözlerimi sağa doğru kaydırdım. 

Bir de bakayım ki kuzu diye bah
settikleri kız, bizim Karakurd'un 

Cild ve ZWırevl mUtehauı.aa 
Beyollu Suterazl sokak No. 5 

Nil apart.ıman 2 cl kat Tel ~3734 
Kadıköyttl Perizat da burada .• 
Eski ahbabı kaçırmamak Uzere 

0

salonun, sahne kısmına dofru yU- v akit. sabaha yaklaşıyordu. 
rUme,.ıs-e htoaJıı.dık. Bir do ne göre· 

"-:! Eşek Ansı lmzaslle her za. f7 lim. Bizim Perizat diye konuşma-

kollan arasında ... 

DOKTOR 

Cenuba doğru alanlar yaparken, 
SJberyayn karşı harekete geçme. 
mP.kte Japonyanın menfaati vardı. 
Buna karşı Amcrlkadan yarclmı alt-

. mı3a ba.Jamadan \'C iyice haı.ırlaa
madan Japonlara saldırmak Ruala
nu işine gelmlyorclu. Aımanlarla 

boğaz boğn:r.a çarpışırkea ktl\"Yette
rlnl ikiye böhnllş olııcaklardı. itte 
bu menfi menfaat blrlifi R.ns • ~
pon harbini geri bıraktı. 

:Fakat bumm aneak bir mütareke 
olı'luğunn her taraf hlllr. Efer Va
,ıngtondnld pazarhk uyarsa harbin 
bu SlkbaJıara alt mtılüln lall19aOa
nndan biri de, RWJya ile Japoa,. 
ara ında h~lr zaman eksik olnn
yan ı1U,manlıfın açık bir harp ,ek· 
Jlncle patlak vermesi oı.caktır. 

Frans:.ınan Amerikadoki 
elçisinin vazife 
müddeti uzah!dı 

Vlfl, 1 (A..A.) - Fransanın Bir~

şlk Amerika nezdindeki bilyUk elçl.ııl 

B. Hanrl Haye'ln flmdlye kadar bir 
çok defalar temdit edilen vazl!esl, 
30 sonklnun 1042 tarihinden itibaren 

ya gittiğimiz kız, yabancı birbl. man nükteli yazılarını okuduğunuz 
_ Nekadar da benziyor, dedim. muharrir sahneye çıkarak erkekle
Yilzil mU? dedi. r1 bir atıp tuttu dtl, kadınlar utan
Hayır elbisesi. Muhakkak bu ka· masalar kalkıp alnından öpecek· 

TABANTO 
Dahili hastalıklar mtitebanm 

CPNÖlfOTORAX TATBİK 
EDlLiR> 

1 
tekrar altı ay mUddeUe uu.tılmlflır. 
Mumaileyh, 16 ilkteşrln 1940 d&nberl 
bUyUk elçilik vazifesini yapmakta-

dın da tuvaletini Perl:r:atın kirala- Jerdl. 
TQnet. şabd.,.ırmeo 8. No. 6 

Tel: 49!8' 
dıfı terziden kirnlamıf olacak. Be· Her !e.'lahğın başı erkektedir. 
!indeki bUzmelerden elbisenin baş- Harbe meydan veren, adam öl-

.kasına aft olduğu nekadar belli. ... düren, politika yapan, şunu yapan, J l~•••••••••••lil~ 

Arkadaş gtllerek: --~~~~-;-;-;-;-;·;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;;-;~-;-;-;-;-;-;-;-.-1-.-1-1-1:._:..:..:;.:;.:..:..~~~~~~~~~~~;.~,=-<- Sanki, dedi. Senin UstUnde· ı ~ 

kiler hep kendi malın?> -no.· .. -:o ,.e JULl'ET» .şaJıeserloln unutulmaz yaratı<'ısı." Etrafta bir ayna bulamadığım ••·n ........ 

için yUzümUn ne dereceye kadar ve Amerika sin~ ma dünyası. 
kızardığının pek fıırkına varama- J E S L 1 E 
dım. o anlatmakta devam ediyor- ~ nın yeni GRET A GARBQSLJ 

:~7:ı~k~~m~;:a~~be:ı~~~.~. enlş- HOWARD INGRID BERGMAN 
Omuzuma bir elin dokunduğunu 

1 
neli~ ap filmini yarattılar. 

l dl BI Beyaz perden n en hlssed«ek başımı .çev r m. r 
de bakayım ki bizlm gazetedeki 
k~nin salılbl, yani gece röporta
jı yazan Yarasa .... 

Ah diye yana yakıla anlatıyor-

du. ! 
Doktor Akif ayaklarımı dehşet-

li sıkıyor. Eve gldl.'lce ilk işim a
yaklarımı tuzlu suya. 'koymak. 

Oteki arkadaş anlamamıştı. Ya· 
rasa izah etti: 

B abamın ayakkapla.rını giy

dim. Çolt kti<;Uk de, sıkıyor. 
Ha! Ha! Ha! diye bir gillüşmc 

oldu. 
Ellerlle birini ifaret ederek: 
c- şuna bak 'una dediler.> 

Siz esvaptan, ıcravattan, ayakkn
bıdan bahsedtyorsunuz. 
Şu gördüğünüz adamın yanın

daki kadın ıgrcU ... Arkadıqından 

ödünç almı,. Sabahleyin b~te, 
evine bırakacak .... 

* ll!9Uğlml.z bir ahbap Tı,a.ııasında, 

AŞKIN SONU 
Önümüzdelıi Çarşanıba akşamı 

MELEK Sinemasında 

dır. 

BULMACA 

f 
t-+-"+"+

t 
t-+-~-+

) 

" 

Soldan sağa : ı - Nazilerin lşa. 
retl. 2 _ Ortaya konulan iş,. ş1art datının kalın ve kısası. Dilz et· 
~e Aleti. 3 _ Çok iyi ; kokulu bir 
yaprak. 4 _.Sonuna (t) gelirse b~ 
harbin tesirlı vasıtalarından blrı 
olur. 5 - Karadeniz uşağı; Vücut· 
takl tuy, KAğıt klbrlt. 6 - Bir uz.. 
vumuz; ırncum. 7 - Do~uk; P!r 
iskambil. 8 - Tersi: Koklcşmiş 
adet· Yapma. 9 - Notıı, Bilim. 
ıo _:_ Aile; Uzak i;,areti ; Bir hay· 
van. ıı - Acı duya n. 

Yukardan asn~ıya: 1 - Rlcat; 
sonuna (ar) gelirse güçlil ve be· 
cerlkli olur. 2 - De~nek; Saha; 
Bir nida. 3 - Adam; Yağma. 4 -
oır millet; Sonuna (n) gelirse 
hamam kundurası oiur. 5 - Bir 
cins pamuk. 6 - Diş y e ri ; Verme. 
7 - Ynnlış olan; Reklam. 8 -
Başına (k) gelirse b lr m evsim o
l ur; Fnydalı. 9 - Sağlam dci'il; 
Bir rüzgar. 11 - Yüksek irfan 
ocağı. viıkl kadehlerini d<ı'lllrlyorduk. Ar 

kada,lardan biri hem içiyor hem de: 
Sağ olsun. velinimetimiz 

efendimiz, diye muada oturan 

kelli !elli bir zata iltl!at sa.vuru

yordu. 

DÜNKtl BULMACANIN HALLI 
ArJardaaberl llerecbla beklıdltımb Soldnn sa~a . 1 - Ahali; İzale. 

FRED ASTAIRE • PQLETTE GQDART 2 - Şah; Tuz; Lnz.. 3 - Anad (da 

- Ne yaparsın? lnsan kimin a 

rabasına blnerae onun dUdll#QnU 
çalar. 

Birden bir alkış tufanldır koptu. 
Peyami Safa hoparlörün &ntlne ge
lerek durdu . 

Herkea merakla. bakalım U.ııtad, 
hangi paUlolojlk meeelelerden bah-

---ı declU8 

na); Hnva. 4 - Babacan. 5 -

ARTIE ŞHA W Cazının yarattığı ~s;!a~~h:~~k~ i:;. ~r; B~~~~ 
rat. 9 - Edat; Tava. 10 - Mil; 

CAZ FIRTINASI Kil; Zan. 11 - Enayi; Alenf. 
Yukarıdan aşağıya: ı - Aıa· 

ğı ; Ödeme. 2 - Han; Söz Din; 
3 - Ahab (baha); Hala. 4 -

Bu perşembe ok-LAL E'yı• alkış fırtınosi- ~~~a{~~·; = ;;~ ~~~~~; t!~: = 
1 kf Hamakat. 9 - Alan; Taze. 10 -şamı hazırlamnız e SOrSaCO ır Lav; Mil; Van. 11 - Ezani; Aba· 

~ .............................. .,,m. 
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Beşiktaş, Feneri 
1-0 mağlôp etti BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, RO MATiZ MA 

REKOR! 
Zeytinyağla rının 

Ballırlyetlnln akalnl lç&t ed-

• • • 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınız.dan ıar arla ı.teyinls. 

A- dll<l<at: ı.tanbul Tlltlln GU mrUk Kemerli ııo. No. 21 Tel. 24197 

Siyah beyazl ılar bozuk oyunlarına Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Keser '.· :::::::::::::::::::::::' ... 
tealH- sintle 1 '- ııfı.,.l>itir. Her ~ ptlllt lı:•hlla n ...na WeJiais. #-

rağmen bu galibiyeti elde ettiler ... ' . . ,, ,. " . , '. .. ,,,., ' . ~ ~ ' ..-'~ . .. 

lJk maçlarına dUn Şeref ve Fe
ner~e alltıdlarında devam edildt. 
Bir gün evvel yaptığımız ta.hminleı 

gibi maç}ar tabit neticelerle kapandı 
Günün en mühim maçında Beşiktaş 
Fenerb&hçeyi 1 - O yendi. Diğer kar-
911--.malarda da Istanbul.spcr Taksi
me hükmen, Galata.saray SUleymani
yeye l5 - ı. Vefa Beyoğluspora 5 - 2 
galip geldi. Beykoz - Kasımpaşa ma
çı da. 2 - 2 beraberlikle neticelendi. 

Şeref stadından başlıyarak dünkü 
maçların tafsilAtını verelim: 

Şeref stadmda : 
F~nerbahç• • Be<jlkta~ 

Gttnün en mühim kar11ıla.,ması Şe
ref stadında Fenerba.hçe - Beşiktaş 

a.raaında idi. Bundan evvelki maçın 
hAdİ"!lell bir ~kilde ve Fenerbahçenin 
galibiyeti ile neticeJenmesl, geçen hat
la da ~ikta.şın Galata.saraya. mağ-
10.biyeti bu müsabakanın aJAke.sını 

haddi lza.miye çıkarını' ve !!ahaya bu 
seneki ltk ma.çlannın en kalabalık 

bir &eyirci kütlesini toplamış bulunu
yordu. 

Gtlzel bir maç seyretmek ve futbol 
zevkleri tatmin edt1ir ümidile Şeref 

stadı.na ko.,an meraklılar esefle kay
dedelim ki; bir mahalle futbolU, kör 

dö~tt .. yrett~er. Ma.;ta futbol ka
Jiteei o kadar dUşUktU ki, her iki ku
lüp tara.ttarları da takımlarını bel
ki de tanıyamadılar. 

Dftn Fenerbahçe Be1'ikta'8 bir tek 
golle ma~IOp oklu. Fakat Siyah Be
yazlıkr bu galibiyeti senenin en bo

zuk oyunıntu oynıyarak ekle ettiler 
Fenerbahçe takımı da müdafaada 
Murad ve günün en iyi oyuncusu olan 
Aydın ınUstesna dığerleri ne yaptık
larını. ne yapacaklarını bllmiyecek 
bir vaziyette idiler. 

Dünkli yazımızda bu maç \lzerinde
ki tahminimizi yaparken, en mlihlm 
bir karfılaa,ma arifesinde sahaya tam 
bir kadro çıkaramıyacak kadar disip-

1 - O tık gaJibiyetı kabul eder teda
fill bir oyun oynuyorlardı. Devre son
larına doğru da hakem, Esadı yaptı
tı bir hareketten dolayı sahadan çı

kardı. Mac; ta bu sureUe 1 - O Beşik· 
ta{! lehine neticelendi. 
Yukarıda da kaydettiğimiz gibi 

maç çok zevksiz oldu. Be.,iktaşhlar 

fena bir oyunla neticeyi kazandılar. 
22 oywncunun en iyisi ve yegane 
futbel oynıyan oyuncu Fenerbahçe
den Aydındı. 

KetınaJ Onan 
•&tanbalspor • Taksim 

Şeref stadındaki Ist&nbulspor -
Taksim maçında Taksim nizamı bir 
takım çıkaramadığından Istanbul
spor htlkmen galip sayıldı. Husu~i 

k&rfıla.ımada da 2 - 1 Istanbulapor 
galip geldi. 

Fener stadmda : 

Kasımpaşa • Beykoz 
Fener stadında gUnün ilk maçı Ka

srmpaşa • Beykoz arasında kii. Çetin 
bir karşılaşmadan .sonra her iki ta
kım 2 • 2 berabere kalmı~lardır. 

Vefa • Beyoğlu s por 
Fener stadının ikinci kar9ılaşması 

Vefa - Beyoğluspor arasında olmuş, 

bu maçı Vefalılar 5 • 2 kazanmı!JlB.r· 
dır. 

G.saray • Süleymaniye 
Fener stadında. günün son maçı 

Galatasaray - Süleymaniye arasında 
oynanmıf, Sarı Kırmızılılar h~kim 

bir oyundan sonra 5 - 1 galip gelmiş
lerdir. 

Puvan cetveli 
Takım 

Be'iktaş 
G. Saray 
Ist. Spor 
Fener 

RADYO 
a..-.ı. . .......... 

7,30 Program 18,55 Milzik 
7,33 Müzik 19,30 Saat ayarı 
7 ,4!5 Ajans 19,45 Serbest 5 D. 
8,00 MUzik 19,50 MUzik 
8,30 Ev saati 20,15 Radyo Gaz. 
12,30 Program 20,45 Müzik 
12,33 J.lüzik 21,00 Konuşma 
12,45 Ajans 21,15 MUzik 
13,00/13,30 Müzik 21,45 Müzik 
18,00 Program 22,30 Saat ayarı 
18,03 Müzik 22,45/ 22,50 Yarın~ 
18,ıt.5 Ziraat tak. program 

Istanbul Belediyesi 

e ŞEHiR TİYATROSU \. Bu ~ı:: ~~:oı da 
PA R A 

Yazan: Necip FAzıl 
KISAKÜREK 

\ ASKERLİK İŞLERİ \ 
Fatih Askerllk Dairesinden : 
ihtiyat eratın yoklamalarına de

vam edilmektedir. Yoklama sırası a
şa.gıya yazılmıştır. Bu sıraya göre 
yoklamalara gelinmesi ilA.n olunur. 
2 mart pazartesi 313, 314, 331, 332 
3 mart !\fth 315, 316, 329, 330 
4 mart çarşamba. 317, 318, 328, 327 
5 mart perşembe 319, 320, 321, 322 
6 mart cuma 323, 324, 325, 326 

* Fatih Askerik şubesinden : 
ı - Beyazıt Askerlik şubesi 

15 şubat 942 tarihinden itibaren 
hali faaliyete geçmiştir. 

2 - Beyazıt ve Kliçükpazar 
nahiyeleri nüfuslar~tıda kayıtlı 

yerli erlerin, yerli Eminönü şube
si yanındaki Bcyaz.ıt Askerlik şu
besine müracaatları i'An olunur. 

Unai.Z bır takımın netıceden Umitaiz Vf'fa 
olllufuna İfaret etmiştik. !stedıgı Kasımpaşa 

maçta oynar, istediği maçta oyna· Beykoz 

M. G. B. M. A. Y. P. 
13 12 - 1 62 7 36 
12 11 - 1 52 5 34 
13 9 1 3 32 18 32 
12 9 - 3 45 6 30 
12 6 3 3 31 15 27 
12 3 3 6 19 35 21 
12 2 3 7 11 33 19 
12 2 2 8 15 48 18 
12 1 - 11 5 57 13 
12 - - 12 7 46 11 

* Tabib Tğm. Bcdrettin HAmit 
45086. 

* Her sene haziran ayında ya
pılmakla olan yedek subay yokla

ması şubat on beşte başlamış · ve 
martın 15 inde nihayet bulacaktır 

Gelmiyenlcr kanunen tecziye edi
lecektir. 

maz, hafı boş bir takımdan da esa- SUleymaniye 
sen bundan fazla bir feY beklene- Taksim 
mezdi. Beyoğlu 

Oyun arasındaki bazı vaziyetler de 
bu diaiplinaizUği bütün açıklığı: ile 
ortaya koyuyordu. 

Fenerbahçehler, bugüne kadar halk 
Uzerindeki earııılmaz sevgiyi a.gır baf
lılıklarUe toptarnıftır. Nitekim çok 
seneler. gerek ezeli rakiplerine ve ge
rekse herhangi bir takıma mağlOıp 

oldukları günlerde bile, y~ne saha.dan 
alkı,lar arasında ve omuzlarda çık
mı\Jlardır. ÇUnkU mağlilblyet onları, 

en ufak fena bir harekete sevketmi
yor, yenilseler de futbol oynıyarak 
taraftarlannı tatmin ederek yenili-
yorlardı, Halbuki dlln vaziyet bunun 
tam.amile ak!i idi. 

Maç etınıunnda göze çarpan 'bir hl
d.ise disiplinsizliğin açık bir ifadesi 
jdi. Kulüp idarecileri ikinci devrede 
takımda bir tadilA.t yapmak ietechler 
Bunu saha kenarından fu tbolcillerine 
söyledikleri halde muvaffak: olamadı
lar, &özlerini bir ttlrlü dinletemedi
ler. Görülüyor ki, Fenerbahçeyi kur
tarmak )Çin her 9eyden evvel bir di
stpliA kurmak lA~ımdır. 

Maçm tat Hib 

Şazi Tezcan'ın Jdareslndeki maça 
hff Url talum şu kadrolarla çıktılar: 

~'' M. Ali • Feyd, Çaçl • 
R lfat, H üseyin, Yani - Sabri, Hakkı, 

Rtrahlm. Şeref, lbrahlm. 
Fenerbahçe: N uri - MurMI, Muam

mer - Omer, Eeat, Aydın - Fikret, 

Nalm , Melih, l brahJm, Naci. 

RUzgArı arkalarına alan Fenerbah
çeliler ilk dakikalarda bir kaç tehli
kesiz hUcum yaptılar. Fakat çok geç
meden Beşiktaşlılar da Fener kalesine 

• akmıya bafladılar ve yedinci dakı

kada sağdan bir hücumda Fener ka
lesine uzun blr vuru9 yapıldı. MUda· 
taanın bir !~kasından ısUfade eden 
Şere!. Nurinin kolları arasından gü
nün yegAne golünü kaydetti. 

B iktaşlılar bu gofden sonra her 
nedense tedafüi bir oyun oynamıya 
başladılar. Sarı LAciverdlUer tabiatile 
B~lktaş kalesini sardılar. Fakat ge
len fırsatlar kaçırıldı. 

Fenerbahçe hUcum hattı Beşikta

fın bOzuk oyunu karşısında bile sa
hada. birbirlerini bulamıyorlardı. Yal
nız ortada Aydın görünüyordu. Bu 
6Urelle devre cansız ve zevksiz bır 

oyunla 1 - O Beşikta~ lehine bitti. 

İstanbul Defterdarlığından : 
lstanbul Universitesi bahçesinde kalorifer dairesi yanındaki binada 

talebe için açılacak kantin 11.13/942 çar-~amba gUnU saat 15 de Defter· 
darlık MHlt EmlAk ?.IUdUrlüğUnde müteşekkil komLsyonda açık arttırma 
ile ve bir sene müddetle kiraya. verilecektir. Senelik muhammen kira 
bedeli (360) muvakkat teminatı (27) liradır. 

Talip olanların bu gibi lŞ yaptıklarına dair evrakı müsblte ve Uni
versite idaresinden muvafakat vesikası ibraz etmeleri muktazidir. Şart-
namesi Mllll Em!Qk { cll kaleminde g6rülebillr. (2613) 

i LAN 

Endüstri Türk Anonim 

Şirketinden: 
Ticaret kanununun 361 ncl maddesi ve şirket mukavelenamesi 

hükümlerine uyarak Endüstri TUrk Anonim Şirketinin, hi~edarlar 
umur. ,.. heyeti Adi toplantısı, 26 Mart 942 tarihine rastlayan per-
4embe günü saat 16 da Istanbul Yenipostane arkasında. imar ha
nında Şirket Idare Merkezinde, yapılacağlndan hi.ssedarlal'ın işbu 
toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

KONUŞULACAK İŞLER 
ı - idare Meclisi ve Mürakip raporlarının okunması, 
2 - 1941 senesi blH\nçosu ile kA.r ve zarar hesabının 

ve tasdiki 
3 - idare Meclisi azalarının 
4. - Münıklp intihabı 

lbrAsı, 

tetkik 

5 - GörUlen lüzum üzerine 
uavesi için karar verilmesi. 

Şirket Statüsüne bazı maddelerin 

IDARE MECLISI 

j_D_e_v_Ie_t_D_e_m_i_ry_o_I_Ia_r_ı_l_Ia_" n_I_a_rı_1 
Muhammen bedell (19.000) lira olan kUçUk sterilizasyon Cihazları 

16.3.942 pazartesi günü saat 1~.30 da kapalı zar! usulü ile Ankarada 
idare binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu lşe girmek istiyenlerin (1.425) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni giln saat 14,30 a 
kadar adı geçen komisyon rei11iğine vermeleri IAzımdır. 

şartnameler parasız olarak Ankarada 1rfalzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden temin olunur. (2843) 

* Muhammen bedeli 30.000 lira olan 300.000 adet telgraf makinesi 
kAğıt bandı 17/4/1942 cuma günU saat 15,30 da kapalı zarf usulil ile An
kara'da. idare binasında toplanan ı.-ıerkcz 9 uncu komi~yonca .satın alına
caktır. 

ikinci devrede yme Fcrierbahçe 
hA.kımdi. Na.cinin topu ezmek huau
sundaki ina.d.:. MeJihin, Na.imin bo
zuk oyunu Fener hücum hattını if 
göremez bir hale koymu.ş:tu. Arada 
Bırada Fikret vasıta.sile yapılan hU
cumtar bir tehlike oluyorsa da,. orta-J 
da aönüp gidiyordu. Beşiktaşlılar da 

Bu lfe girmek isleyenlerin 2.250liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayın ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 za kadar adı 
geçen komisyon reısliğinc vermeleri ıazımdır. 

şartnameler para.sız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay-
darpa.şa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (2796) 

Sahibi ve N.,..ıyat Müdiirll : Alımot Emin YALMA..'i 
Valu N"fl'l)'M Tlirlı: Ltd. ŞU.· Vatan Matbaac 

İstanbul Levazım Ami rl iği nden Verilen 
İlanları Askeri Kıtaat 

Aşağıda miktar ve muhammen bedelleri yazılı sığır etleri 6/3/942 
cuma günü hizalar1ndn. gÖSterilen saatlerde pazarlıkla. satın atınacak

lardır. Şartnameleri her gün komisyonda görUlebiUr. isteklilerin belli gün 
ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna. gelmeleri. 
Cinsi MJktan Muh. Bd. Kati to. Pazarlık zamam 

Ton Lr. Krıı. "Lr. Krıı. Saat Dakika 

Sığır eti 

• 
• 
> 

> 
> 

• 

40 
50 
70 
50 

31600 
395-00 
55300 
32500 

* 

4740 
5925 
8030 
4875 

10 
10,30 
11 
11,30 

(2288 • 2713) 

2600 tane küçük ve 480 tane büyük kartuş pazarlıkla eksiltme-
ye konmuştur. İhalesi 6/3/942 cuma günü saat 15 te Akarada l\'1. 
M. v. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Küçük kartuşların 
beherine 6 ve büyük kartuşların beherine 11 lira fiyat tahmin 
edilmiştir- Kartuşların hepsi birden bir talibe ihale edilebileceği 
gibl büyük kartuşların hepsi ayrı ve küçük kartuşların bin adet
ten aşağı olmamak ilzerc ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
İsteklilerin teklif edecekleri miktar üzerinden kanunt kat'i temi
natlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. (2303 • 2728) 

1f 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksUtmetcrl hizalarında yazılı gün 

ve saatlerde Topkapı Maltepesinde askerı satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin katı teminatlarile komisyona gelmeleri. 
Ohtsl l\Oktan Jhale gün ve saati 

Tersim malzemesi 
Sııtır eti 
Kuru 80'Van 
Sığır veya keçi etl 
Odun 
Ocak tamiri için pik. 

Liralık 

Ton 
> 
> 
> 

Kilo 

200 
20 
50) 
40) 

500) 

322 

Her gün 
4/3/942 10 

11/3/942 10 
4/3/942 10 

(2318 • 2810) 

* 2000 adet çi!t ath nakliye arabası taban ve dingil demirleri Vekl· 
ıetten verilmek suretile pazarlıkla satın alınacaktır. 250 adetten aşağı 
olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de verilebilir. 80 arabada bir teslimat 
yapılacak ve parası tediye edilecektir. Bu arabaların beherine tahmin 
edilen fiyatı 175 liradır. ihalesi 7/3/942 cumartesi günü saat 10 da An
karada M. M. V. satın alma komisyonunda. yapılacaktır. isteklilerin tek
li! edecekleri miktara göre kanuni kati tcminatlarile belli vakitte ko-
misyona gelmeleri. (2312 - 2785) 

* Pazarlık günü talibi çıkmayan aşağıda yazılı iaşe maddeleri 11/3/ 
942 çarşamba günU hizalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla satın 

alınacaklardır. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. isteklilerin 
belli gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Olnsi l\ll ktarı l\f uh Bd. Katf te. Pazarlık umanı 

Pa.tate~ 

Pirine sabunu 
Sabun 
Z. Yağı 

Ton Lr. Krıı. Lr. Krş. 88Jlt Dakika 

29 
20 
20 
10 

5800 
9100 

13000 
10850 

* 

870 
1365 
1950 
1627 

10 
10,30 
11 
11,30 

(2284 - 2709) 

22,612 kilo lahana ve 36,259 kilo pırasa müteahhit nam ve hesa-
btna pazarlıkla satın alınacaktır. !halesi 6.3.942 per.ş:embe günü saat 
14 de Ba.kırköytinde a'3kerl satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Temlnatı 638 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2354 - 21ll9) 

* 300 • 400 adet sığır derisi pençelik kösele yapılmak üzere da-
bağlattırılacaktır. Bu işin pa.zarhğı 4/31942 çarşamba günü saat 
11,30 da yapılacaktır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
isteldilerln belli glin ve saatte teklif edecekleri fiyata göre kat't 
teminatlarile birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna gelme
leri. (2286 • 2711) 

* Müteahhit nam ve hesabına beherine tahmin edilen fiyatı 30 ku· 
ruş olan 485,763 adet portatif çadır direği ve beherine tahmin edilen 
fı\'atı 20 kuru4 olan 480,300 adet portatif çadır kazığı pazarlıkla satın 
aİınacaktır. ihalesi 6.3.942 günü saat 11 de Ankarada M. 11.t. V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Katı teminatı 26,678 lira 90 kuruş. 

tur. Şartnamesi 1209 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin belli va. 
kitte komisyona. gelmeleri. (2337 - 2866) 

* Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri 13.3.942 cuma gti-
nü hizalarında yazılı saatlerde Ezinede Askeri satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin belti vakitte komisyona gelmeleri. (2334-2863) 

Cinsi 1'Uktarı Tutarı Teminatı IhaJe saatt 

Sade yağı. 

Sabun. 

KHo Lira Lira 

10,000 
6.000 

18,000 
4,200 

1350 
315 

14, 
H,30 

. * 200 takımlık komısyonda me\'cut nllmunesine göre tüfekçi maJ-
zem~i alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7.3.942 cumartesi günü saat 
11 de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Beher 
takımına 157 lira 12 kuruş olup tahmin bedeli 31,424 lira, katt teminatı 
4714 liradır. Ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. (2338 - 2867) 

1f 
60 ton sı~ır eti ahnacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9.3.942 gUnU sa

at 1::ı de Geliboluda askeri satın aln1a komisyonunda yapılacaktır. Ta-
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2333 2862) 

* Beher metresine tahmin edilen fiyatı 325 kuruş 13 santim olan 
ı00,000 metre kış1ık elbiselik kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. 40,000 
metreden aşağı olmamak Uzere ayrı ayrı teklifler de kabul edilir. !hale
si 5.3.942 perşembe günU saat 11 de Ankarada M. M. V' satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin tekli! edecdkleri miktar ilzerin
den katı teminatıarile belli vakitte komisyona gelmeleri. (2336 - 2865) 

* 36 kalem rulman alınacaktır. Hep.<:ıinin tahmin bedPli 25,746 lira, 
katı teminatı 3862 liradır. Taliplerin 5.3.942 perşembe gUnU saat 15 de 

, Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeler!. !2339 - 2868) 

• 4/2/942 de ihalesi na.n olunan 300 ton benzin, 300 ton motorin, 100 
ton motör yağı, 500 ton makine yağına talip çıkmadığından tekrar pa· 
zarlığa konmu~tur, ihaJesi 7 /3/9t2 cumartesi gUnü saat 11 de yapıla

caktır, kati teminatı 15528 liradır, taliplerin Harbiyede Yedek subay 
okulunda komisyona müracaatları. (2346 • 2911) 

Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Uruı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelert. 

Para biril<tirenlere 28,000 lira iknuniye veriyor. 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h~aplaruıda 

en az 50 llraeı btılun&nlara senede -4 defa çek ilecek kur'a ile qağı· 

dakl phtna göre ikramiye dafrtılacaktır. 

4. adet 1,000 liralık 4.,000 lira 
4. » 600 • 2,000 > 

100 adet l50 liralık &,000 lira 

' . 
•O • 

2156 
180 

• 
• 

1,600 • 
•,eeo > 

120 • 

160 • 
• 
> 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar b1r sene içinde 50 l iradan Af&• 
tı dtlşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !3Zlaslle verilecek tir. 

Kuralar senede 4 de!a, 11 mart, 11 haziran, 11 eyl"Cl, 
11 Blri.ncikAn.unda çekilecektir. 

Beher metresine tahmin edilen fiati 176 kuruş olan 46,000 metre yaz
Jık elbiselik bez pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. lhalcsf 7/3/942 cU'
martesi gUnü saat 11,30 da Ankarada M. M. V. satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Kati teminatı 10,596 lıradır. Şartnamesi 405 kuruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2335 - 2864) 

* Koyun, ~ıtır ve keçi ellerin hangisi ucuz olursa o etten 50,000 kilo 
alınacaktır. Kapalı zart!a eksiltme~l 23 ı 31942 pazartesi günü saat 15 dC' 
Sllrtte askerl satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni 
vesikaJarilc teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komiSyo
na vermeleri. 
Fi atı 

36 
32 
30 

Teminatı 

Lira 

1350 
1200 
1120 

* 

Cinsi 

Koyul'l eti 
Sığır eti 
Keçi eti 

(2432 • 2861) 

A4ağıda. yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmelerl hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde Geliboluda ukert satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
CJnal Miktarı Tutarı 

Toz şeker 
Toz .şeker 

KUo L ira 

10,000 
15,000 

* 

9800 
14,700 

Dıa.le gün ve saati 

10/3/942 15 
11 > > 15 

(2361 • 2925) 

196,000 kilo sığrr eti alınacaktır.Pazarlıkla eksiltmesi 20/3/942 gllnü 
saat 11 de Lüleburgazda bir No. lu as.kert satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. ilk teminatı 9090 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. 
Mikta rı 

Kilo 

55,000 
42,000 
12,000 
26,000 
11,000 
10,000 
40,000 

* 

Teminatı 

Lira 

3300 
2520 

720 
1560 

660 
600 

2400 
(2357 • 2922) 

24121 912 de ihalesi tıa.n olunan 48 zer parçadan ibaret 30 adet 
kunduracı takımına talip çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur. 

Hususi .şartları komisyonda görülebilir, taliplerin geUrecekleri nUmunc 
ve teklif edecekleri fiyat Uzertnden pazarlığı yapılacak tır, ihalesi 7 /3/ 
942 cu_martesi günli saat 10 da yapılacaktır, taliplerin kaU teminatları 
ile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları . 

(230 - 2906) 

* Aşağıda cins, miktar ve ek'.iiltme saatleri yazıtı maddelere talip çık-
madığından 9,Mart/942 gUnli Ha.lıcıoğlu 760 sa.tın alma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. Evsaf ve '8rtnameler her gUn komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli g-ün ve saatte teminatıarile komlsyona gel
meleri. 
Oin81 

Pirinç 
Burçak 
Sadeyağı 

Sabun 

l\tlkta rı 

20 Ton 
20 • 
16 8+8 T on 
10 Ton 

Ek&lltme "iaatl 

11 
11.30 
14 
15 

(2355 • 2920) 

. * Askeri posta 760 Sıhhıye bölüğüne ait D. 549751 sayılı boş olarak 
ayniyat tesellüm makbuzu zayi edildiğinden hükmünün kalmadığı ılln 

olunur. (2356 - 2921) 

* Muhtelif naklıyat yaptırılacaktır. Pazarlıkla. eksiltme~i p,·3,942 ra-
zartesi günü .saat 10 da Karsda askeri satın alma. komisyonunda yap ı la
caktır. Tahmin bedeli 29,600 lira, ilk teminatı 2220 liradır. Taliplerin bel-
li vakitte komisyona gelmeleri. (2359 - 2923) 

* 20 ton zaytln yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14/3/942 cu· 
martesl gUnü saat 11 de Geliboluda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. T ahmin bedeli 23,000 liradır. T aliplerin belli vakitte kom ia· 
yona gelmeler i. (2360 • 292•> 


