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BugQn 2 inci sayfamızda 

lnönü, Fidelio 
operasını seyretti 

~ Milli Şef, Konservafuar 
talebelerine iltifatta 

bulundular 

Devlet Konsen•atuan talebeler! bll)iik bir m11\"BffaJuyet daha kar.andılar. l!:v\•elkl ak,11111 Ankara Halke
"lnde Bethon.n'in Fldello operuını, dinle)icllerhı zaman uman coııan atkı'} tufanlan ara!lında teıatMl ettiler. 
;'\liUı Şer ınönü Türk ~anatına bir zafer kaUtndrraıt K'ençlerf takdir buyurdular. Retfimlerde lnönli ile reflka
Jannı Milli mar~ı dinlerken ,e Inönllnü KoHCrvatuar talebtalerl1tl takdlr ederken ıörüyorllWluz. Flılello ope· 
• • raı;ı lıakluntlakl bir yazıyı üçüncü sayf11mızda ok11yunuz. 

lngilizlerin 
geçirdikleri 
fena imtihan 

Üç zırhlının savuşup gitmesi, 
ca.Ilet uykwıunun hiıla sonuna 
gelmedtgini ve demokrasi da
vasını gerileten sebeplere teş.. 
his kondurulmadıgını göste
riyor. 

Yuaa: Alttnet Entln 1" AL:ttAN 

lngilterede 
J heyecan 

1 

devam ediyor 
81a&llatu Nazan 

Le.-. ı•erı 
dedi lil: 

Singapur 
nihayet 

teslim oldu 
Teslim ~artlarını 

GI. Y. amaş ita i' e 
GI. Percival imzaladı 

l'eslim şartları imzalandı 
T<>kyo. 15 <A.A.) - Japon as

keri makamları muhasematın sa
at 22 de umııhal!i saatıı tııtillnl is
t<:mişlerdlr. Tes11m şartları saat 19 
da imza edilmiştir. 

(Devamı: Sa. 3; 811. 1 te) + 

ispanya Rus
yaya ateş 

püskürüyor 

ÇORÇIL 

1 Harbe dair 
konuştu 

f Elen çocuklarına 
yardım 

Si~ga~~ mağlUbiyeli Kzzzlag, bin kadar Yunanlı 
bır lngıhz ve impa- J 
r0~0:~:~t.h::::~di1'~-~~-~~~ TürkigeJt_e_ getiriyor 

~a;:,~:nr~ıu~::~~ ---=:--·11Bu çocukların her 
beraber yürüyüp > türlü ihtiyaçları 

f1rtmayı geçirelim • ) • 

reket tarzımıza bağlı olacaktır. şım. 

diye kadar gcmlmız karaya oturmadı. ' Vaşington, 15 (A.A.) - Beyaz sa
F'ırtınanııı içinde beraber yUrüyclim ' rayda toplanan mUttefıklcr konfe-

\•e fırtınayı geçirelim. 

Maarif Vekili bu 
akşam radyoda bir 

konuşma yapacak 
Ankara, 15 <Telefonla) - Ma. 

arif Vekili Hasan Ali Ylicel bu 
akşam saat 19,10 da radyoda ana-
lar, babalar ,.c öğretmenlerle bir 
konuşma yapacaktır. 

l'ansında stratejik meseleler müzake· 
re edilmlştiı·. 

Vaşlııgtondaki mUşahitlerln sandı· 

ğına göl'e konferansta Alman filosu
na merısııp Uç geminin ~anştan geç
mesi üzerine AUantiktekl durum gö
rüşUlmUştür. 

Bu gemilerin geçmesi mUttcfik de· 
nlz kafilelerini tehdid \'e lzlandanın 
kontro!U için tehlike teşkil eder ma· 
hiyettc g'örU!Uyor. Tetkik edilen baş· 
ka bir me::.elc de Singapurun kayıbı 
takdirinde Pasülkte alınacak tedbir· 
!erdir. 

Bugün Çörçil 

.Moskova, 15 (A.A.) - Resmi 
tebliğ bildiriyor: Sovyet kıtaları 

çarpışmıya, düşmanı geri atmıya 
ve ilerlemiye devam etmlş!erdlr. 

Gayri resmi kaynaktan öğrenildi. 

tine göre, Rus piyadcsı Lcnin
gradtn şimali garbisinde Rus sü
varislnın Alman hatlarında açtı
ğı yerlerde ileri harekete geçmiş· 
tir. Bir çok demiryol istasyonları 

(De,·amı Sa. 3, Sil. 4 de) «/• 

temın olunacak 
Ankara, 15 (Telefonla) - Yu-

1 nanistanda gıdasızlık yüzünden 
1 yüzlerce çocuğun her ıün haya. 
ta göz'crinl kapamakta olduiu ıe 
len ajans hııbeclerindcn ötreoll· 
mektcdir. 

Bu yürekler paralayıcı haberler 
karşısında medeni dünyanın bir 
uzvu olmak hasebile Kızılay ce· 
mlyctimlz yaptıtı beynelmilel te. 
maslardan sonra 13 - 16 yaşlar 

Alman 
Fransız 

müzakereleri 
Almanlar Şimali Afri
kada bir çok kolay

lıklar isfiyorlar 

Amiral Darlan. Fas ve 
Tunus valilerini 

kabul etti 
Londra, lf5 (A.A..) - Afi ~

yor: 
Almanların isteği ilurine, Fran

sız • Alman müzakereleri tekrar ba.t· 
ıamıştır. A~manlar .şimal Alrikuında 

taşıt kolaylıkları ve Alman fa~. 
ıan için yeni Fransız işçileri iatiyO!· 
tar. Buna karşılık olarak hudud hat
tının düzeltilmesini ve Par~ çevr..ı. 
nin Oiııe departımanındı> .. a Orel'e ka
dar boşaltılmasını teklif ediyorlar. 

Vlchy, 15 (A.+\.) - Tunus umumi 
vali11I Amir~l Sle\'adün Vichy'ye C•l· 
mı, ve Amiral Darlan tarafından ka.. 
bul edilmiştir. Amiral Darlan aynı 
zamanda Fas umumi \'alisi General 
Nogucs ile de görUşmUştilr. 

Mac Arthur 
başkumandan 
mı oluyor? 

" • 
l ,. 
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AMERiKANIN 
1 ş h • r Kendi kendini tenkidi: 10 l • 0 1 r 

"Ayandan on kişinin hatala- I Haberlerı 
İktısat Vekili 

rını çok ağır ödüyoruz,. ge ldi 

Deniz kuvvetimizi tam seferber bir hal , koyacak 
V.! icabmda uygun surette sevkedecek olursak 
ha;bı kazanacagız ve yapılan hataları düzelteceğiz 

Yazan: vaı ter Llppmaaa 

Fabrikaların istihsali 
sürotle arttırılacak ı 

lkt•sat Vekili Sırrı Day, dün 
sabahki ekspre9le Ankaradan şeb ı 
rimizc gelmiştir. Vekıl istasyonda 
lktısat Vekaleti mensupları tara· , 

Kendı ka.buğum\lZa çekilmek• ıdır. Almanya buyü.k blr kara kllY- ftndan kar11ıanmıftır. 
dıye mcafı bir gidiş tuttuniuk Bu vetld'r. Fakat bu harbi kazanıp B. Sırrı Day, kendlslle ~örUşen 
yüzden dtişmaolarımıza meydanı lngtıtereyi kölesi haline indiremez bir arkadaşımıza tsta.nbula gelme· 
boş bıraktık. her !fırsatı verdik. se deniz kuvvetinden mahrumdur. sindeki sebepleri izah etmiş ve de
DosUarımızdan uzaklaştık, düş- Brıtanya ve Japonya adalar üze- miştir ki: 
manlarımıza kcndı araılar•nda Dır rinde kurulmuo blrer hnparator- ,_ İstanbula. vekAletc ballı te
lcşmek ve başımıza çorap ör~ek luktur. Yalnız bizim. bütün bir şekküllcrln umumi ( faaliyetini teıt. 
. mkilnl&rını bahşcUik. ıııKa bugu- kıtanın kaynaklarına dayanan bir kik etmek üzere «eldiffl. Sümer· 
muza çekilelim!, diye sayıklarken donanmamız vardır. Böyle bir bank fabrikalarını gezerek mües
etrafımız çevrildL Yaptığımı~. a.. mevkie varmak Hitlerin rüyasıdır. sHelerin faaliyetlerini sözden ge. 
çıkt•n açığa çılgmlıktı. Fakat şimdiye kadar bu rmkina A. · ~· 

Dü k .... k bir emekle varabi çırece,.ım. 1 n uçu . . , • m.erikadan ba~ka hiç bir millet sa- Butıünkü dünya şartlarına gö. 
leceğl":'.lz n.e tıcelerı ele .geç rfTl<>k hıp olamamıştır. Deniz kuvveti· re fabrlkal•rımızdt. tstiruıall Aza. 
v<1,. tch •ıkeyı atlatmak ıç. ın bugun 1 mizi tam seferber b 'r hale koya ı ı' h dd k k b 1 ı 

k 
. · - m a c Çf arma aş ıca prcn· 

bdyılk fedakArlı \arı goze •lnıa· cak ve icaba u-un surette sevke- 1 • ı d. · . ,,.. s pım z ır .• 
mız 1'1.Zımdır. ÇılgınJıgımızın be- decek olursak harbi k•zanacaiız v k'l t tk'kl 1 ı b ü 'k ı 
delini çok atır ödüyoruz. 

1 
1 . . e ı • e 

1 
er n ug n ı ma ve yapı an haıtaları dilzelteceğız. ı ettikten sonra akşam kalkan eks· 

Neden bu ha.le dti,t.ük? Baslıca Fakat en cestır askerler, en par- presle Ankaraya dönecektir. 
eebebı tudur k 1, ken<iı aaa kanu- lak kumandanlar en Mükemmel , 
numuzun ic•plarını thmale uğrat. gemi, tayyare ve 'tanklar bile bi'ıe Tekaütlerin olacakları 
tık. Gideceğimiz yolu ayan ve me. 1918 •ertesinde temm ettitfmlz "" 
busan meclislerinin çoklu~u tayin elden kaçırdıitmız. enıt.niyet duy .. 
c4:mcdi, iyan mecl·slnde, mtktal"" ıusunu veremezler. Bu acı tecrü· 
lan on veya on ikiyi geçmiyen ba· beden ibret alarak, 1918 zaferini 

dair zom lora yeni 
bir izahname 

gırgan bir azlık, Amerikan siyase- yok eden ve bugünkü !cl5.keUmi- Maliye Veklletl yapılan son 
tinin d~m~ninl kendi ellerind: tut. 1 zi hazırlıyan sabit f kirlerden, zamdan sonra tekaüt, dul ve ye-
tu ve ınlmar altına a\c!ı . Dun A- ı menfi gidişlerden. fena usullerden timlerin maaslarını ne nlsbette a
yandan Borah ve Johnson bu işi kendimizi kurtarmalıyız. Ameri •. lac.akl&rlna dair bir lz&hname ha
yapıyorrlu. Şimdt Vh~eler ve Nye kan milleti ve Amerika kongresi. 1 zırhyarak alAkada-rlara blldlrmis
ayni rolü oynuyor. Bu gib;\er, Vtl· bu kadar afır surette ödenen acı tır. 
ıon, Coolldgc, Hoover, Roosevell dersi bir de(a daha akıldan çıkar. tıahnameye göre zam nJsbetin. 
(ih: devlet reisJcriPl:den, Hughes, ma.mahdır. de esas, a-sll rnaa• ve bu maaşa her 
Kl!!leo::. Stlmson ve Hul gibi Ha· w ıte L ..... a r 'f"P- türlü şeklllerde yapılmış olt.n bil-
riciye Nazırlarımızdan çok ziya. S O N tUn zamlarla birlikte tutarın ver-
dc mukaddcratımıza hikim ol. muş ve ne donanmalar merkez M:e- [Bir Amerika generalinin, gisl çıktrktan sonra kalan ita nırıik-
yetrle ve ne de ordu genel kurma· yirmi sene ?.1'111 Müdafaa 1 !arıdır. 
yile danışmadan bir tRkım e~aslı Encümenine rcüdik eden bir Mart, nisan. mayıs 1942 aylıkla· 
kararlara vnrmak yolunu tutmuş· mebusun, bır meşhur gazete .. 1 rını bankaya ktrdınnrş olanlar 
tardır. cinin Amerika askerlili ve 1 farklarınt bankadan alırlarken 4 

Eğer ana kanunumuzun ~ cabına Amerikan harlct siyaseti hak .. aylık zamlarını birlikte alacakla.r-
gcire yürüseydik, devlet reisi.le ka- kında ortaya koydukları acı dır. 
bin-e aza:sının, müşavirlerinin ve I tenkitleri. burada biten yazı ı--------------
kongrcdeki çokiuğun sözü g~ey. serlsile ortaya koyduk. Ame· ( Para ) piyesi 
dl ve bir takım menfi ruhlu ayan 1 rikada buna benzer tenkitler, ı 
b çimsiz p.1rlılmcnto oyunlarile ntı. daha yüzlerce ağızdan, ;ıazete- Necıp Fazıl Kt~~kUrek'in alıikayla 
ftf'Z ve tesir kul'T'nas~ardı~ hartet terde. radyolarda, kon(et"ans beklenen ve mcvsımln tiyatro h di-
sfyasetirniz menfaatlerimizin ieabı- kürsülerinde, mecli' ve cemi- ' •e&t olacnS'J ylent-n fPara) 

1
"

1
mlt 

Ekim seferberliğinin tatbi-
1 

katına dair birkaç tavsiye 
H likfı.m.etlmlzm el<OR ekimini 

iki mısline çıkarmak mak 
sadile esaslı tedbirler ve karar
lar aldığı valılectn, kaymakam
ların ck:m .şıerlle yakından biz
zat ilgilenmeleri tçın vil~yetlere 

emirler verildiği Ankaradan ge. 
len haberlerden anlaşılmaktadır. 

Idare Amirlerimizin bu yolda son 
gayretlerini hat"cayacaklarına 

şüphe edilemez. ÇlftÇllerlmlzln de 
tarlalarını boı bırakmamak içm 
ellerinden geleni yapacaklarına 

inanmaktan bizi alıkoyacak bir 
sebep yoktur. Ancak bütün bu 
gayretlerden müsbet ve öncmlt 
başarılar elde ecH1ebilrncsl 1 ah. 
val dolayısile normal zamanlar· 
dakinden çok daha ağır ve çe· 
şitli vazifeler yüklenmiş olan 
valilerimtz~n yardımcı teşkilAt t
le desteklenmesine, bu teşkilatın, 
köylülerimizin karşılaşabllecek

leri zorlukları, engelleri d ~şlileri, 

çarkları arasında eritip yok ede
bilecek kuvvetli bir mekanizma 
haline gelıneoine batılıdır. Fik· 
r•J'l'lce her vilayet çevresinde: 

1 - İçine en çak on, nihayet 
on beş köy alacak ekim bölge
leri vücude getirilmelidir. Her 
köye çi!tçi\ikten anhyanlardan 
varsa eski çavu-şlardan , onbaşı. 

1ardan bir ekim kolcusu, her böl
genin başına. da orta ziraat mek
teplerinden çıkmış bir ziraat öğ· 
retmenl tayin edilmelidir. Bun· 
lar da yüksek ziraat tahsllt gör
müş bir veya iki zatın kontrolle
ri altına konulmalıdır. 

2 - Kolcular köy sınırları ı .. 
c;lnde boş tarla kalmamasını, sa· 
hipleri başka yerlerde vazife al· 
mış olan veya çift hayvanı bu
lunmıyan ve yahut herhangi bir 
suretle ekim kudretini kaybcl
mlş bulunanların tarlalarıntn t. 
mece surctile ekilmesini temine 
çalışırlar. Bu ki.fi gelmez veya 
mümkün olmazsa kom~u köyler· 
den yardım temini için bölge ba· 

melerine meydan bırakılmama

lıdır. 

6 - B<ilı;ıe merkezlerinde sa. 
ban ve pullukların, dlCer ~!etle· 
rin tamiri içia lüzumu kadar de
mir bulundurmalıdır. 

7 - Kazalarda, köylerin az.lı· 

ğına çokluğuna göre dörttcR ona 
kadar nalbant atlı olarak durma~ 
dan köylerde dolaştırılmalııbr. 

Jete att sahalarda toplu bir halde 
çalıştır ılması çok daha f,.ydah 
olur. Örı.ümüzdeki ilkbahar ayla· 
rında, beheri günde yirmi, yirmi 
beş dönüm nadas yapan dört yjjz 
traktörle beş yüz bin dönüm na
das hazırlanabilir. Bu toprakla
rın ekilmesi, mahsuliln biçilmesi, 
dövUlmest için 400 tınnı~a, 2500 
kUltivatörc, 1000 tom>m atma. 
1000 ora.!<. 1-00 ~arman makine
sine lüzum vardır. Ameri!Uıdaıt 
getirtilen milyonlarca lira kıy
metinde makineler ar96tnda bu 
çeşit ve sayıda Alet· ve makine 
vardır. Her halde, bu stıret1e e· 
kilecek bu beş yüz bin dönüm· 
den alı11.,,ak buğday da en az 
yüz bin !'On ol<ıcaktır. 

H..,ılı geniş ve çok verimli toı> 

raklarımıza yetecek kadar çalışa. 
cak kollarımız, makinelerimiz 

var. Hükilmet btl iş lçlıt mHYOft· 

müsamere 

Dün sal:ıa:b ıaat onda Lalelide 

, ti d t k dil · t· De 5 perdelik piyesi. 21 Şubat Salı gUnti 
na !(Öre yUrtir, böyle korkunç teli· ye er e e rar e mış ı r. • . 

k k
. A lk f1 t akşamı Şehır tiyatrosunda sahneye., 

'ikelerle karşılaşmazdık. me ı mcr anın ga c uy- . 
k d t 

.. konacaktır. Şehır tiyatrosu (Para) 
Simd[ bir avuç Ayan azası ta. usun an uvanması, acı ccru- . · pıycslne ma.hsus biletleri bugünden .• 

rafında-n yapılan hataları düzelt- bclcrinden ders alm<\oeoı ve doğ-
mekle mc,gulüz. Ödediğimiz bedel ru yolu keşfctmesı için Ame- başlıyarak satışa. çıkarmıştır. 2

4. şu· 
a~rrdır. Büyük bir askeri mlica- rikan münevver tabakası elin battan başltyarak Tepeba.~ından Is· 

d~le'J'e atıldık. Geru;lerimizl sllA
h• <:•lırdık , sanaytlm•zi kayıtlar 
altına aldı1<. Hayatımız bin 
lürlü kayda tM>t bir bale indi. 
Bu harbin iyi bitmesi için bir çok 
zorlukların yenilmesi ve bir çok 
bedellerin daha ödenmesi 1Azrm 
gelecektir. Ba~ka bir m:llet, b'i
zım yaptıtımız hataları yapsaydı 

dünya yüzünde yeri kalmazdı. 
Bütün bu hataıara rağmen ya

şıyoruz. <;ünkü Amerikanın dün
ya yüzünde eşa~ bir mevkii var-

tanbul cihetine husu!I tramvay ara· 
den a:eleni yapmı~. k:ınııat!eı·i- baları temin etmek Uzcrc de te~b· 
ni vatant o~r '.':eVk ve imanla 1-
leri sürmii~tür. Bu tenkitlerin 
atalet kanununa dayanan göre 
ne-kler!, yanlış usulleri, mlna... 
sız gidişleri. zaman israflarınt 
kırmak ve kesmek için çok fay 
dası oı.muştur. Dotru yollara 
doaru yUrUmek i~ln icap eden 
hareket kudreti bu sayede le
min edilmiştir . 

büse g1rl~mı,ıır. 

rl Soruyorlar : 
Sade kahve fiyatlo

rlfla ne diyelim ? 
Bır Amerikalı arkada~ımla 

Amerlkadakl tenkiUer ha.kkın- « ... Kume veı tez ~ker fl· 
da uı.un boylu bir münakaşa yatl.Mının arttıı:rdmuı üzerine 
geçirdim. Bana dedi ki: lokum, elvan şeker, taWn helvuı 

sahibi olmuşlar! 

18 - Z • 9tZ 

Sabır, cesaret, 
ümit ... 

a<lyoru kan,tırırkcn tetıa

dlifeı1, Londradan neşriyat 

ynpan hUr Fransızların F.ransatlaki 
nil<'lerJne verdikleri n1r'iajları l';'it
tint. A kerlcrden biri anasına, ba· 
basına, karı.91na sıhhat \·e a11yctto 
oldul{unu bildlrdlkten '"onra n1c~a~ 

Jını ~u Uç keliıne ile bitirdi: «Sabır, 
ce-1aret, llınit,,, 

Sabır, cesaret, Umit... 
~luayyen bir hedef ,.e gayesi olan 

her in an lçfn bu Uç kelimenin ne 
'ümullU manaları \'ardır. 

cSabll' Ueı koruk helva, dut yarı
ratı atlas olur» atalar atizü beş bir 
şey değlldlr. Sonra: 

Sabreden derviş 
Muradına ermiş 

Sözü de, sabrın insana .urai1 te· 
mln edeceğin! anla.trr. 

Fransızlar da: cSabır, gündelik 
cesarettir• ve cıcSabır, ümitten ya. 
pıln1ı,br» derler; yani sabırda ce· 
ııaret ve timldln de ghll bulnndu· 
,tunu anlatmak isterler. Gerçekten 
de insanda her gün devam eden lrir 
ce&aret ve bir lirrôt olmazsa Mılnet
mekten ne fıkar 7' 

C8!'8.rete gelince, cessvr k.IM5e 
her !!'e.ydeo evvel manavı kuvveti 
yüksek adaın demektir. ?tlHo,·t 
kuvveti yerinde otmıyan adam h19 
'tr b&')arı ümit edem.ez. 

UA1it. önemli şeydir. Danı., ce
hennemln kapısına: 

•Sen ki giriyorsun, bUtlln U..idl 
bırak!:o 

Le\·hasıru asınaJda, «:UmJdl a11cak 
cehennem gibi hl!:-bl.r şey bekleRe
mlyecek bir ç.11anaza girmeden elin
den bırakmaı> demek ıstemlştlr. 

Ya bUyllk tskendcr ... O, sefere ~ı
karlien biitiln malını \'e millkllni.i. 
dostlarına dağıtmı,, csana ne kal
dı?» diye soranlara sadece: «~nıit!» 
<'e,·abını vern1t,tir. 

0) IC ya~ seferini başarı ile biti
remezse mal ,.e mO.lkiin ne ehemmi
yeti ,-ar; fakat mu"·affaktyeile bl· 
tirir~e ycn1den mal ve nti.ilk ıahJbl 
olnıak onun en haklı üıuldl \•e tilnit 
ettiği blr bak değil ınidir? 

J..,ter hiir Fran~ız askeri, mter 
ba<iikası olsun, n1uayyen bir hedef 
' 'O' gayesi olan her insan lt;in «8&
bır, cesaret, llmlt» gerçekten ılhlrll 
Uç kelime, yarını aydınlık görmc
ğe yarıyan üç ha .. ıcttir. 

KÖR KADI 

ASKE~LİK İŞLERİ \ 
Fatlh Askerlik şubesinden: 
Yedek subay yetiıecck derece 

tahsiU olan tam chliyctnamelilc .. 
rln 1 mart 942 tarihinde hazırlık 
kıtalarında bulunınaları mesrut.... 
tur. 

Bu sebepten şubemize mensup 
kısa hizmetli ve tam ehliyetname
lilerden askerliğine karar veril
miş muhtelif doğumluların sevk 
muameleleri yapılmak üzere 25 
şubat 942 perşembe gününden 
itibaren nüfus cüzdanlarilc bera
ber hcrgiln sabah saat 9 dan 12 ye 
kadar şubeye müracaatları ilAn 
olunur. 

TAK V M l)flll)A\ 
~l)tllAl 

- H'Ç ıüphe yok ki, bizim ,·esalre gibi şekenlen ya(>'lan 
can kurtaranımız serbest ten- ma.dd:clerln de flya.tları defi!Jtl. KAMUFLAJ NE DEMEKTİR? 16 ŞUBAT 19" 
kittir. O da olmasa hususı· men Bu ara.da, şekerli kaJı-.·enJn ff k ı 1 1 d"- • dl lb· .... ·1 

"·" 

İngiltere hep uçurumun 
kenarında 

i ncHtere; t.trtıAda aKır bir yük 

ta1Jıy•• ve vçunHJltfarwı ketla· 
rıftdtın ~rkılnekte ısrar eden bir 
meıalekettir. Bütün Jn&a.nlar bir bu

('Wc -ır Ingillffe l~n: dl& cıu,
tti, ba tlltf;ıettk• diyerek her an U(U· 

mınttu JUV&rlanmtirnı bekJemi'1er
ıllr. Dtoha garibi lngtlterenln büyük 
Mttrııwlan da bu bedbinlik hissine va-

kit v.ıcıt ı,tırıok etmı,ıerıllr. r,ıe 

wtNJılıer: 

1181 tle, AmerYc:a lstlkllil Jtarbl sı
,_...ı.. lopttz Başv•ldll Vllllıun 

Pfıtt.'tn Mzft: cUtukt& yıkıntı ve ye
"'* b"'!k& bir ,,.,Y ırörmtıyorum .. 

18'0 de ba.."pl1'kopos VUberforce'un 
bir ~ü: cEvleomlye ceı1aret edeml
y&rtun. t:tuk karanlık \re i&tlk:ra~rz
dır.» 

lllSll de Krall(e Adelald'tn bir SÖ· 

zu: clnjfilterede ı•ransız ibtlWlne 
Mnur bir Uıt~l çıkmak üı;eredlr. 

Allahtan dJleğlm ~udur: Başım ke

'Ulrkeıı 'farı Antuanet kadar resa
ret g0<;tereblleyiın.» 

1348 de Lord .Shattbury: clliç bir 
~ey lngiltereyl mah\"olmaktan kur
taramaz.» 

18"49 da Dl~raeli: «lngilh: sauayi, 
tiC"aret ,.e zlraatinin a.ti!ll Uınlt812-

dlr.ıt 

18.51 de Lord Velllngton (ölürken): 
•.\ilaha "'likrederlm kJ canımı alı· 

~-rır da beni lngtlterenln malıvoldu

~ııııı gomıekten ku.rtanyor.» 
(.llrlbl '" ki, bUttın bu karanhk 

rlin1trd~n sonra lnctJtne ayakta du· 
rabllm .. tf r. 

edl b uk k 
" 

1 ı tarının ekim tavını açırır ar, a - mı. yuYar anıp w:erıer · tl• ııau. Yukarıkl knıv~r hakkmda. veri- PAZARTESİ 
.raaUerin, cı::thst iddiaların, sa. Y u~ uru'a çı an muı - l · k ka d ... ::: ·ı dl"I üt h b ~ dık arı paranın yarısınt yıyecc • yu rr a. '"-"Ye ,. m m e usıs " Jen haberde: «Be yenf gem.Jnln tam AY 2 " 

b
it fikirlerin bu k->ar derin ~in kahve ve J'Hlnoculara ı.ın ve- \ ı t .. 1 h t k t h : - GUN: 47 - Kasım: 102 Mı içecek ve han pal"'asl o arak har- ' e oy e me are azanmı' ı ki er kam\lfla.J'la. hizmete -lren llk Amerl· RU l 13 

ko 
.. kler saldı~ı bir memleket rl.ldl. Bıın& klnı•enln bir şey de- d r d dl ~ı k d -~ &• 1\1 : 57 - ŞUBAT: 3 s c&mak zoruna dUşcrler. Banka e asın a. re,,. 11 ucuna a ar çırw.ar, kan harp geım191 oldu&-.• sanılıyor• HI.CRI' 13 

k d 
·· k ml"e hakkı yok. Fakat kaltve ., &~ : 61 - MUHARREM: 30 gaflet uy usun an guç urtu. ,, memurları daiıtım işini bölge bayra5ı aJır. denize atlardı. denilmektedir. 

lurdu. Ordunun 
esk• bir men· ve gazino ıahlplerlaln ba fırsat- I h ı VAKİT ZEVALİ EZANİ merkezlerinde yapma ı, ang Uzakşarktan gelen lıaberle.re ba- Sen Teleraf arkadaşımız. kamul-

subu sıf•tile şunu 9(jyliyey:lm tan ~tlfade ile mÜtJt.trllere. tta· köye, hangi gün ve saatlerde to- kılırsa, Japonlar hangi karaya, ban- laj'ıll kadro demek oldufanu &anmM} GÜNEŞ 6
•
51 1

•
12 

ki bütün kabahat polltikaeılıtı de kahveyi de yedi bu~9k ku· humluk ve para dağıtılacağı da- gl adaya ~ıknııya niyet ederlerse te- olacak ki bu havadlııe: «Bir Amerl· ÖGLE: 
12

•
28 6

·
45 

m .. lek •dinen, demokrasi adı ._ lçlrmlye kalk1'ftlalarına da ha evvelden belli edilerek köyle· ı şebbüslerindc mu,affak olayorlar. kan ırem191 dön tam kadro ile filoya İKİNDİ 15
•
23 9

•
39 

altında kendi hesaplarına iım- göz y:umam&yıı. ya!• re bildirilmcii. Bu suretle çiftçi- BecerMıeylp denl7..e deküldöklerlnl kahldıı. lta.,kğını k:oy•uş! AKŞAI\'l 17
•
43 12

,00 
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r , 
- Evet, bihrslnlz ki ben dostlarımı hl- VAT.fi.HIN ımnl ROMANI: TEFRiKA No. S9 

maye etmesini severim. Bana bir müddet 
evvel böyle bir arzunuz oldujunu söyle. 
memiş mi idin:z? Görüyorsunıız ki bunu 
unutmadım. Sizin fakültede ne kadar ~i 
çalışa.bilecellntzi takdir edenlerdenim. Za 
ten herkecln size çok hilrmeU vardır. Pro
I~ olmanızın zamanı gelmiştir, .anıyor
dum. Fakat ne yapalım, artık böyle bir 
teklifte bulunamam. Martel hAcfüesl işi. 
nlzi bozdu. Görüyorsunuz ya, b()yle ihtl
yataıua &öylenen sözlerin bir adama ne 
kadar zararı dokunabilir. 

Rlşarın gözle<i dolmuştu, kulakları u

ğulduyordu. Hayatta tek arzusu, hulyası 
bu profeıör!Uktü. MAnasız bir sebepten 
dolayı bUnu elden kaçıracaktı. üstüne 

vazife olmıyan işlere ne aiye J<arıaıyor

du? Sanki fikrini ne diye söylemişti? De
mezler mi ki doiru ııöyliyen dokuz köy. 
den kovulur, lı.crkeoi dUşman eder ... İş
te bu yolda ııözlerln ne kadar dolru ve 
haklı olduğunu acı bir tecrübe ile bir 
defa daha ötrenlyordu. 

Profeoör Simonl yerinden kalkarak 
Goktorun yanına geldi ve dostane bir 
hareketle omuzunu okşadı: 

- s:ze gelip bunları kendim söylemek 
istedim. Dostlueumu bir kere da.ha isbat 
etmek borcumdu, dedi. Sizi ikaz etti~!· 
me memnunum· Bu de!aki hatayı bir ke· 
re daha işlemezsiniz, değil mi? 

Yar.an: itana •-• 

Bu sözlerden sonra kapıdan çıkınıya 
hazırlandı. Kapı etlllnde durdu ve tek
rar sordu: 

- Demek ki bumın bir intihar olma
dıtrna eminsiniz? 

Yakıcı bir vicdan azabı doktorun içi· 
ni kemlrly.ı>rdu. Fakat buna ratmen: 

- Emin olmak gUçtilr, dedi. VAkıa 
yara yeri biraz şUpheli geldi. Ama her 
halde yanılmış ta olabilirim. 

- Teessüf ederim, azi'Zim, insan tama .. 

mile emln olmadan hele bGyle nınik va. 
kt.larda fikrini söylemekten çekinmelidir. 

Sonra doktor Rlşara aert bir sesle: 
- Allaha ısmarladık, dedl ve uzaklaş. 

rr.ıya hazırlandı. Rişar profesörü kolun· 
dan tuttu ve heyecandan titriyen bir ses. 
le Adeta yalvarırcasına: 

- Hskkınız var, hocam! dedi. Dün 
akıam kim bilir hangi tes:rin altında o
larak böyle şüpheli sözler söyledim. Şim
dı yanılmış olduiumu anlıyorum. Beni 
ikaz etmiş olmanı;za teşekkürler ederim. 

~en: ae.aıı A. E. yA(,MAN 

İş ıııten geçmiş değildir. Hemen gidip ra· 
poru verebilirim. Ne dersnl7:? 

- Pek Ala olur. Siz hemen gidip bu 
ial halledlnlz. Ben de sizin pro!csörlüee 
tayininiz için müracaat edeyim. Allaha 
ısmarladık, azizim. 

Bu sözlerden sonra doktorun elini sık
tı ve ayrıldı. 

• Daha o akşam doktor Rişar intihar 
hakkında rapor hazırladı ve gömUlme t. 
zinnamesi verildi ve avukat Simoni bunu 
haber alır almaz Jak'a telefon etti: 

- Merak etmeyiniz yavrum, işler yo
luna girdi. Artık üzülmenizıe sebep kal· 
mamı§l.ır, dedi. 

Jak, o kadar heyecan duydu ki. tele
fonda konuşurken sesi hiç çıkmıyordu. 

Ancak: 
- Teıekkür ederim, hocam, diyebildi. 
Biraz sonra. şu sözleri il3ve etti: 
- Sizi bu işe k•rıştırdığıma Adeta U· 

tanıyorum. 

- Saçma şeyler söy1'emeylniz Jak. Ma. 
demki bu işe kader ve kısmet karıştı dl· 
yorsunuz, insana. yardım edebilecek dost 
lan olmak ta bir kısmet değil midir? 

- Teşekkür edet'.im hocam, teşekkür 
ederim· 

Jak o kadar heyecan ve sevinç içinde 

idi ki, telefonu blle kapatamryordu.. Elle<i 
titriyor, her tarafı titriyordu. 

Kurtulmuştu! Dünyada ne yaman a
damlar vardı. İhtiyar hocası Simoni bu 

ya1nan adamlard&n birisi idi. 

O anda Antuanetl dilıilndü. Her halde 
o da vazlyetl öğrenmiş olac&l<tı. Kadın

cağızın içi artık rahat etmişti. O vakte 

kadar kim bilir ne kadar üzüntü ve me
rak geçirmişti. Artık gidip kendisini gö· 
rebilit'd!. Tehlike kalmamıştı. Fakat canı 
gitmek istemiyordu. Ne çare ki gitme· 
mek !,;in bahane yoktu. 

Uaak thtyar Fran.oua, Jak'ın paltosunu 
tutarken dikkatle yüzüne bakıyordu. İ
çinden gelen bin bir sualin cevabını Ja .. 
k'ın yüzünden okumak istiyordu. Gazete
lerin hepsini gözden geçirmişti. Avukat 
Mart.elin ölümünün her halele biraz bok. 
lenmez tarafları vardı. Gazeteler heye. 
canlı !başlıklarJ.a bundan bahsediyorlar. 
dı. İhtiyar uşağın bunları okurken yüre· 
ği çarpıyordu. 

(Arlı&Sl ,...r) 

İMSAK: 5.15 11,33 

rlKôS~~ 
Patates köftesi 

1C5> u ı;UııkU yemeğimiz patateı 

u:::?J köftesidir. Bu yemeği e"'de 

herkes sever. Btzlm kUçük Demir 
tatlılara A..'5ıktır. Mümkün oldutu 
katlar ~ocuğu tatlısız bırakmannya 

uğra.,ıyorum. Bugün onu rok sevin
direcek bir şey yapmayı dü,Undlim. 
Karne ile aldığlmız; Pk:meğln bir ta
nesin! fırından pi,men1i' hamur Jaa.
llnde aldım. Biraz sulandırarak lok
ma döktüm. tatlı içine attı, kocaman 
bir tabak saray lokması oldu, pata
tes kbftesinden sonra sofraya gelin
ce tocuklar arasında bir ~ığbktır 
koptu, kap15mal;"B ba,ladılar. Ol'le 
ıo;tlha. ile yedner kJ tabağı sUpiirdU· 
ler. Ben de bu fikrin bana nasıl olup 
geldiğini ve çocukları bu kadar se
"'lndirdiboine SC\.indin1. 

* l\fut!ak l'jJle uğra.'janların elleri 
doln1a scrtle'Zlr \·e güı.elllğ"Jnl kaybc· 
der. Bir kap iiuyun içine biraz 
cAınoııyak» koyarak eUer bir k~ 
ıünde bir banyo yapılırsa yumu.,ar 
ve güzelleşir. 

EV KADINI 
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Harp Vaziyeti 

Posifık addarında 
mütt: fiklerin son 

müdafaa hattı 

r Yazan: =1 
/ İbsan BO~~I 
~ lngapor yoluna hiiklm olmak 
-2> \:C Hint Ok 'llnu una ser
'Sf.te ~donak için Jaı>enlann yal
ıı. dngapur lis ünü ele g~lrmelerl 
lfl değildir. Slngapur yolu, Malez-

• ı yarnnada ile Sumatra adalı ara
mda u7.unca bir deniz: koridoru ha
indccllr. Bu koridorun cenup kıyı
mnı meyda11a getiren Smnatra 
cin ı, Japonlar ~n küçümsenecek 
ıir hedef tlefJldir. 

Ja.ponlann am.atra adafuna kar
ı erkooce lrir harekette buJunma
.m beld~. Japonlu adama 
,lmalbtde Palemlıang rl\&nnda 3 
1oktaya ~er indirerek ora
·lakl pe&rol sallaetnı ele geçirmek 
'itemf,lenllr. Böylelikle, yani ınall
hıd hedefil IJir taarruzla tşe 1ta,ıa
nak üzere Su1118tra ada ı Jçln dti
sUndüld~ askeri hareketi ~ıp 
\ urrmışlardtr. Mütt('flk haberlere 
s-öre, adaya inen .Japon pera~t~U
lerl tcml7.lenmlı}tlr. Şlındlki halde 
,·nzlJ>'ete mtlttefllc kuvvetler hildnı 
lııdunuy-0rlur. SJ•gapura en yakı• 
olması dolayıslle, lnglli:der, Slnga
pur'daıı kurtnrthklnrı Jmv\'etlerl bu 
ııda.~:ıı. g~IJ1Crok adımın müdafaasını 
lm\'\;ctlendlrebitirlcr. 

Pnsmk'dolcl hldtseıcre bir giz 
atarsak. Amerikanın Jnglltere ile 
beraber son llllicl&faa hattını teı}kll 
oocn Yeni Zelaııda - A, ustralya -
('a\'a • Sumatra adalannda kati ,,e· 
ı.ilde tutunmak btedlklerinl \:e bu 
mnl..-satla nrtık tabtyc "e Ae\iaıl

<'e.} ş tedbirleri almakta elduğunu 
görürüz. Zaten lhu lıattın ceaubÔ 
nrtık enı;I <lenlzdir 'c müttefikler 
için bs )ta tutunacak, Japonya.ya 
kıtr,ı işbi.ıtlğl ne :harbe devam edi
lecek rntıkıı.\~ zinciri yoktur. 
Anwrikııhlurm gcrt'n hafta Mar· 

şal ve Gilbcri> ııdnlarıoa yaptıkları 
muvaffakı~etli baskın taarruzları, 

bu adalara yakın b11lunan aA1a "Hl
gelerinc asker (ıkannakla \'C Japon 
llerloJ işini durdunnakla allikah gö
riUmektedl r. Amerikalılar Yeni Ze
Janda 'e A'\'"UStralya kıyılarına şim
diden d~z kuv\·-0tıerl gönılennlş

ler ve A'\ stralya.~-:ı ileri me\'zl teş
kil edecek aclaJara asker çrkarauya 
başlamışlardır. Böylelikle Amerika 
Paslfik'de kendi lno en yalrın ltulu· 
nan adalarib bir köprli başı mey
damı. gctlmıcğe "e mlidafaalı ada
larda yerleşmcğe koyulmuş Mlunu
yor. 

Amerika bliytllc bir Jlliina dayanan 
bu teşebbüsünü Yeni Zelanda'da.n Sa· 
nınt.m aduına kadar, battA Blrmaa
yaya. lmdnr genişletmektedir. Ame
rikalılar, General lVa\'Cll'lo lllUWlll 
karargı\lıı bulanan ca,·a adasına da 
tak\·fyc kttwctlerl ~armı,lardır. 
iBund:ın başka, lnglllz:, Amerikan ve 
Avustralynlı kuv-.·euerln FelflDlenk 
ilindi tanına ıılt diğer adalara da 
~ıkarıldrj;"I anl~ılm:ıktadrr. 

Görtillı~·or, ki müttefikler sen mft· 
Clafaa hattım ıeşkıı eden ı:·.ı Z... 
landa - A\.-usturaJya - Ca\o·a - Su
nıatra adalnrım Japoelara kar<ıl ar
tık ciddi bir şekilde tutnuya ~et
miş görilnliyorlnr. Ha.~kumandan 
General "'cwcll'ln kısa z.runanda ha
zırlıyablldlğl mUtlafaa plAnın111 bw
mı dııyanılı~ı nnlafjılıyor. 

}~ğer mUttcllkkr hu adaları nıu
bafaz.a. ederlorsr, Ja1>0nların Hiat 

Okyanusunda ltii.} Uk bir t., l'imtele
rl beklenemez. Hint Okyaın~ 

lngopur ~ollylc ~ıkmak lstiyehUJr

lcr; :fakat Swnatra adası ıuiUteflk
lerin elinde l.."fthlıkra, im yelda .Ja

ponlar cmaJyet 'e ııerbetıtl Jrina 
hare.ket edernc-d!!r. 

Sıunatranın Japonlar eline ~me-

111, mllttc:tlklerln son hattaki R1Uda-
fan pl!lııını alttist edecek kadar mü
him bir nf'Jti<'e doğurablllr. 

45 yaşına kadar 
bütün erkekler 

askere 

Hit•er'in 
subaylara 
hı ta besi 

Führer. genç subaylara 
direktifler verdi Vaşington, 15 (A.A.) - Yarınki 

16 şubat gUnU, Sl llkktnun 1941 t&· Berlin, 15 (A.A.) - Führcr, 
rlh!nde 20 yaşını geçmi~ ve 16 şubat kara ve hava orduları yeni subay 
1942 gUnU '15 yaşından aşağıda bulu- larile, deniz harp namzet subay
nan bUtUn erkekler Mr sefertteıiik !arına Sporpalasta bir demeçte bu
lhtlmalile kaydolunmata me<:bur tu- luomuştur. 
tulmulla.rdır. Mare~ Görir1g, genç subaylarla 

Bu, Amerikada yapılan 3 0neu ka· namzet subayların sayısının 9883 
yıt muamelesidir. 11 Ukt~rin 1940 olduğunu Führere bildirmiştir. 
da yapılan ilk kayıt 21 Hl 35 yqluı Führer, Alman tarihinden bah
arasında ve ıo temmuz 19H de yapı- sederek Alman mllletınln zaferi, 
lan 2 nd k&yıt bu arada 21 yqma nasyonal sosyalist hareketinde bul
vann19 olan et"lceklere ait WunuJ'Ol'~ duğunu söylemiş 9e n&syonal 
du. sosyaHst müsellAh kuvveUerlnin 
Yarın kaydedtleeek olMl erkekler subay ve şefleri olmaları müna

dalma taftmata nteCWr buluıtduk- sebetile, genç aekeıiere milstak
lan birer vestR alacaklardır. bel vazifelerini ıösteren direktlf-

Kayrt edilmlyenler 5 sene hapis ler vermiştir. 

DEVAM 

lngilizlerin 
geçirdikleri 
fena imtihan 

Bethoven'in 
Fidelio operası 

. -- -~ 

1 SİYASİ iCMA. 
= = = = 

Doktor Göbels'in 
itirafı ve 

<Bafı 1 •Ddcle> «+• Ankaroda büyük bir muvaffakıyetle temsil edildi ·kb. ı 
gilizle{' ccsuc mu değil? Vasıtaları Dl 10.İği 
:mı yok? 1 haaa takdir elmel.: !Azı~dır. . 1 l'auuı: il. H. ZAL 

Hayır, İngilizlerin yalnız. bir as- • k Orkestra ve dekora gchnce, dt· 
lno"nu" du"n akcam 1° 1 fi k ti nbil JA.. lnıaıı propaı;:-anıla nar.ırı Dr keri kuvvet sıfatllc değil, bütün ~ yebılirim ki muva a ·ıye n e - I ~ . . .. .. 

bir millet sıfatile gösterdikleri ce. temsilde de hazır yük ~m!Herinden olmuştur koro bir Gohet ... , hutun AJman pro· 
saretln, cüretln, mukavemetin eşi j ıoaheser yaratmıştır.Birinci perdede pogaııda makinesini İ'\'letmekle b •. 

tarihte aZ<lır. İnglUz milleti en bulundu ;,,ahpus\arın elemle. üçüncü per- ~ raher kendi ln17a ile de Relch ;;a-
korkunç kasırga karşısında böyle dede şc\'k heyecan ve se\'inçle zeteslne yazılar ~·azınrya '"'it ·~·-
eşsiz bir cesaret göstcrme6eydl Ankara 15 (Telefonla> Df!Ylet 1 dolu prkıları harlkulAde mimik· rı~·or. Son bir _randa Alm&llJ"&DJ• 

Koru;ervatuvarı talebeleri bu akşam 11 . h k 1 t h'ır etmi"tlr De· kı ın korşıla":tıgı .. ıkıntılarılan bah-harp çoktan b iter, nazı nizamı dün erı er ·es es ' • . . 
Halkevlnde Fi<ielio operasını ikinci 

1 
k t·· !ere gc· ı.etınlş 'e Almanların mü<1kW da-yaya •hakim olurdu. kora ısık ara ve os um . . • 

defa ,.,._.,iz bir muva!fakıyetıe temsil • • . .. h . 1 .. tu'"nde klkalar geçlrcUl•lerlıu pzlememıttil'. 
Vasıtaya gelince ibfitUn Amerl- ' -r- lince, her hirlu ta ının n us .. 

ettiler. Relsictlmhur yanlanrıda Ba· 1 .. 1 . ıdller Olduk"a dar Rurrnnla ber:ıber Dr. Gol»els'e bakı· 
k.a, bütün Britanya imparatorluğu y&n Inönll oldui'U halde yükSek hu· b r ıuze lıkte .' .. hk ~ pa tırsa in~ ııonuna yalda.<ımı, "• beJl 
başlanbasa biı' imalat yerldlr. Bo· bir sahada bövle bır ..., ·or ya - ' 

· zurlart ne temsile yine ı<eref verdi· · 
1 

,..._ b r :ıtlatılını~tır. llkbahar '\akında ü-
vuna t~hlzat "'apılıvor Fakat böy .' . bilmek "Ok güç olmak a ""'ra e • .. -' -.,. " · · !er. Büyük Millet MecUın r~sl, Baş· "' • mitli bir tarı.da kendini goııteret"ei -
le teçhizat yerinde kullanılmazsa, vekil, Maarif Vekili ve diğeı· Vekille· )r;uv~etle başarrlmıştır. . .. d" 1 ·· ı tir. Bir, iki hafta en-el B. Hltler de 
iyi sevk ve idare edilmezse, her ta- rhnizdcn bazıları tcmı!lde ha~r bu· Fıdello operası. gecelı gun uz u, haharııı yakında cenupta bal}hya· 
rafa. plansızca dağılırsa, üstün u- lu dular muntazam ve heyeeanlı beş sene- l'ıığından, -:imale dotnı llerHye<·~ 
suJlerle idare ed"-n bı'r narp mc- n · 11k bir ......ıı.....,anın neticesidir. Fi· ı b .__ 

•n: * "'-· ..... l!"lnden ayni tarzda a .. ...,ımı~u. 
kan· il b ··1 .. mez dclionun temswi bize gen•· Tilrk ızmas e oy o çuse . Ankara, 16 (Telefonla) - Cu- , ~una o:iiphe Joktıır ld Alman)a-

cezuma. ve ıt.000 dolar para cezası 
ödemefe mahkhı olac&kJardır. Ayni 
zamanda Hd cea Mrden de verilebi-
lecekUr. 

Büyük zaferlerden sonra derin tiyatro operasının nereye kadar 1 nın elinde ku\'\ttll kozlar \"ardır. 
l ma akşamı Haikevinde Fideliıo o- v• ı il vı ı 

~aflet uykularına dalınması, tarh· gidebilecegın ve çıkab cccg n Jlkbahor ''ıiSila.oı,ırken, ller twafta r ' perasmın temsUi Türk tiyatro ve '-' .,... t fi "' 
U • a ._ ' a r 1. 1

1 

te sık stk tesadüf edilen bir ha- • -~ gösterm•;ı•i r . :m.adam Bu ter Y tes,ebbiısü mulıafna edjyor. Jn..ııız.. • a a opera hayatında büyük bir bidll>'o' t lik • 1 1 6 ' di.sedir. Anglo Sakson alemi, gc- ı..~d __ .,. 1• tli bir kaç b in me re b.r şah l,a. lt•rln Lihyada ,annayı umduklan 
il 8 r Jt I çen harpten sonraki uykusllc her t~şki~ edecek - ar muvaua-.ıye dır. Kuvvetle doğan yeni ve genç üııtünJUk bile temin ecUJememltt&ir. 

----- türlü tarlhi rekorları kırmıştır. 0 mu ur. T!irk tiyatrosu bu şahikaya mu- Kısmen General Roınmd'la H\'k ve AKDENIZDE <e..,ı l IBdde) + Bu sırada Almanlar bo7.gunlarımn Bütün dinleyici~r derin hayret. vaffakıyetle, yılmıyan bir imanla ldaretl \e kısmen de ln~illz. dem 
En §!QdeUi ve kanlı muharebe- sebebini aramışlar, düşmanlarına takdir _ve heyecanlarını saklama- tırmanmıştır. Fakat. hiç şüphesb; 'e hau kun·etıerinl• .u Asyaya 

ler Buklttimah tepesinin eteğinde üstünlük temin eden bütiln usul mışlar ve her fırsatta ve bilhassa ki bunu bliyük ve tecrübeli bir nakil netkıeslnde cel*e dfa •t· 

1 1 1 M • h Ford fabrikasının etr~ında ecre- ve yolları görüp anlıyarak kendi- temsilin sonunda bütün sanatk~r· kılavuz olan üstat Karı Ebert, ve ramıf, Almanlar maballl W8111itü ngi iz er 1 ver yan etmiştir. lerine mal ctmi§lerdir, !hem de ga- ları ve bunların en ba§ında bUyük ona yardımcı olan Türk hocaları- geri almıya mU\"&ffak ........... r. 
General Yamashita Japonya ıta- ye ve ideal bakımından yüzlerce sanatkar ve üstat Karl Elberti da- na medyundur. Hemen bütan An- Buııyada yeni lfkballar ıurr-lara 

gemiler ine mına, General Pereival Büyük kere ıslah ettlkten sonra... kikalarca ve ::iddetlc alkı§lam1ş.. kara, cuma. akşamı Halkevi tlyat- irin haurlı4' yaptılllarma fiplle 
Britanya namına. imzalarını at- İngilizlerin söhretl dünyayı sa- lardlr. Orkestra ~i üstat Prcto- rosunda !di. Pazar akşamı Fidelio. edllNnez. 

t tt• ı mışlardır. Alınan son telgraflara ran bir istihbar şebekeleri, me~- rios da bu haklı takdirde büyük cı.nnartesf akşamt ~ntlgon tekrar· Bununla beraber ..... hl Bçlacü aarrUZ (! 1 er göre İngiliz müdafaa hatları Japon hur intelligence Service'leri var· olan hissesini almıstır. !anacaktır. İki temsilin de blletıerl llkbahan yııkta..-,ırkea. aıı11armdakJ 
5 (A..A.) _ Amirallik ıa.rın, hayatt ehemmiyeU olan su dı. Almanlar tam bir ihtısas kafa. Fidelio'yu Bay Ulyi, Cemal Er- günlerdenberi satılmıştı. ytlkiln ağırlığını geçea neec'm n 

Londra;nl tebli~t· 1 haznelerinin etrafındaki bö~genln sile bu işi ele alarak f!IAsını yap· ı;:in ve Necil Kazım Akses türk· enelkl seneden daha ful&...,. ... 
makamın & • de . lt işgalini tamamladıkları esnada ya- mışla.rdır. General Hanshofcr'in İ· çeye büyük bir muvaffakıyet ve A d 'k' k' . • !arına şüı,he edileme&. 

Akdeniz filosunun. nız.a ~ C~- rılrnıştır. İngill.z askerleri He Sin- dare ettiği Alman tetkik ve islih- anlay15la çevirmişlerdi. yan an On 1 1 ışının Uzwı bir ttphede cilretll ve atll-
mı'leri ... ,..,,nana kayıpıar verdırmı· ,..,. h llsi b '" d · Leonor rolu"nu" oynıyan Bayan h 1 k .. B k ıa n ...... ~ -ı 

uu,, ı ı g_.ur a a u surcwe su an bar servisi ne İngiliz gizli servisı ata a rını ÇO agır gan m a ıncı r e ~- ....,. 
ye devam etmektcd r er. mahrum kalmışlardır. Su hazncle- arasında bugün tayyare ile öküz Saadet Ikerus tatlı, hoş sanatını az bululHU' bir kara k.,ıa ~· 

Büyük bir iaşe gemlslle orta ha· rini zapteden kol bundan oonra 10 arabası arasındaki fark kadar me- herkese takdir ettirmiş ve haklı ödüyoruz m.,tardır. Libya ~ Ula) 
OOndc bai:ka bir iaşe gemisi batı- kilometrelik bir cephede cenuba -safe peyda olmuştur. Çünkü İngl. bir muvaffakıyet kazanmıştır. olmamıttır. AnuJIUlll IMır ..,.,_ 
rılmıştır. Orta haeimde üçüncii bir doğru ilerllyerek Slngapurun şi.. ·liz. servisi; yerinde saymakla kal· Marzeliri Bayan Rabıa Erler, sesi <Bqı 2 ,.tKJGe) l!fpl etmekle beraber )liçlıılr taralı 
iaşe gemisi de torplllenmlştir. Bu mal naahallcrine kadar gelmişler- mamış, geri gitmiştir. Göze çar- ve çok tabii oyunuyla herkesin tak tlyazlar ve inhisarlar yaratan fethetmeml!Jlerdlr. Glh-eaelmerıell· 
.geminin de dil;erleri gibi batmış dir. pan, kulağa gelen bazı emarelere dirirıi kazanmıştır. adamlardadır. Nazari olarak ıerl d~tları yoktur. ~ ,eldllll 
olması mlllhtemeldlr. Bir denizaltı. Miilllaı Japen kmneUeri Sumat. göre !hakikat değil, tamamile ha. Ekinci perdedeki aryaları Ba- Mil11 Müdafea Encümeni Reisi imza eden memleketlere 1111• llM9k 
ltnlz düşmanın sfümlı balıkçt ge. 19ya çıktııır yal ~leminde yaşıyor ve her ta. yan Rabıa Erlerden dinlemek ha. Collins çok haklıdır. Almıın or kunetle •üım oluyorlar • ..._.. .. 
misine en aşağı 15 menni isabet Batavia, 15 (A.A.) - Holanda rafta ya eııtrika kokusu arıyor ve. itik! bir z.evkti. Bariton Nurullalı dusunun yaptıiı ve her ordu- karşılarına Amerika dlldllnlftlr. 
etrWştir. Mürettcbıth, denizaltı sa- umumi karargflhının bugünkil teb ya. kendi kalbindeki arzunun akis· Şevket Taşkıran oynanan Don Pi. nun harp zamanında )·apınıya Amerika b11gün için kerkalMUı Mr 
hil bataryalarının atesi karşısında Hğinde mühim japon kuvvetleri- lerlnl hakikat sanıyor. MeselB Ja. zaro rolünü fevkalAde canlandır- me<:bur oldulu gibi, Amerıka kunet ma11zaruını ~r. 
dalmak mecburiyetinde kaldığı za- nln Sm;natra adasına. çıktıkları pon kudreti ve Japon hazırlıkları mı~ ve sonuna kadar bir sanat ordusunun da barış zamanında fakat yakın bir istt~ ....... 
man, gemiyi tcritetmekte idi. kaydedilmektedir. Holandalılar pet hakkında İngilterenln ve Amerika ve muvaffakıyetle başarmıştır. B. meziyete dayanır bir terfi sis· :ıaranın ileğtşeceğ'lld Al=••r W· 

Am'erikada yeni bir 
kruvazör denize 

indirildi 
Nevyork, ?S (A.A.) - 13 mil

yon dolara mal olan yeni bir ha. 
fif kruvazör dünkil cumartesi gil. 
.RÜ Amerika fil.osuna katılmı~tır. 

Bu y-eRi geminin tam kamuflajla 
hiaıne\e Jllren Hk Amerikan harp 
gemisi olduiu sanrhyor. 

h....,_I kra ldkJJnllibıden: 

2 .U/3286 
E 42/121 
EvveJce ,At\·ada hışaat 'll'lUtemefü. 

ğinde ubar meJnunı iken halen ika
metgAbı meçhul...kalan RüştU'ye: 

Istanblllda Osman'a olan borcunuz. 
dan dolayı Istanbul ikbıol icra dai
resinin 941/3286 sayılı dosyası muci
bince vaki itruuı ref'i hakkında mu
kaddema tayin olun&n 13/1/942 ta
rihli mürafaa c~eslne ademi icabe
tiniz doklyısty!e b" defa (15) gün 
müddetle gazete ile ilanen tebliğ-at 

icrasına karar vorillp tayin olunan 
3/2/ 942 tarihli celseye de gelmediği
niz görUlmlilJ ve mczkflr tarihli cel
sede: 

Borçlu itiraz arzuhallnde mUsteni· 
d1 takip vesikayı ve borcu kabul ile 
kendisi de alacaklı olduğunu iddia 
ederek takas definde bulunmuş ise 
de lbu def'ini ispat edecek bir vesika 
göndermediğiniz gibi alacaklı da bu 
cibeti kabul etmedl~nden reddiyle 
{100) lira hakkında borçlu RUştü'nUn 
itirazının re!'lne (100) kur~ harçla 
mahkeme masraflarının da. borçluya 
aidiyetine tem)'brt kabil olmak üzere 
5/2/942 gUnU karar verildiği malQ
munuz olmak üzere llAnen tebliğ 
olunur. 

rol sahalarının hayati tesislerini nın hakikatten çok uzak malumat Nurullah $e\'ket Taşkıran, bize o temi kurması elbette iyi olur- llyorlar. 
tahrip etıniye başlamışlardır. almalarr ve yanlış teşhise göre vL zamanki ispanyayı ihtirasları bil· du. Niçin yapılmadı ve menfi Slmdlye kadar Alnlaayaaıa k•v-

Tokvo 15 (A.A.) _ D .N.B.: kitsiz ve yanlış kararlar verilme- yük bir artist kabiliyetile hlssetlr- bir sistem olan kıdem olçüsüne 'eti, cacaba nereye Micam •· 
• ' m'şlir i ... ldl? ç - k - · o polı'tl "ek','» dl_,·e kars,r tarafuı mtwafaa Domci ajansı Singapurdan bildi- si. İngiltereye ve Amcrlkaya çok ı · g uı • un u yıne • ' 

h 1 1 ""' t·•r Fakat Don P!zaro, bir Arap kı- kacılar yüzünden işin içine ha- l.."llnetıerlni dağıunak '~ dfa at· rlyor ·. pa a ıya ma o•muş ... . . 8 ..ıı- Al --· .. _ 
'lA Al 1 tır ve ıgönül karışmasından ve ratn1aktı. 11&- .... ,,-• --

Sincapurdaki İ~iliz mUsellAh Fakat istihbarat teşkı .. tı, • hcı yerine başka bir kı ıç ku~a- haklkJ meziyet ıöleede kalır· dlsl Avrupanın prMHe bir ....._ 
kuvvetleri teslim olmayı kabul et- man sevk ve idaresinin Anglo namaz mı idi? Don Fernabdo ro_ ken, !ilin ayanın kardeşinin. faa c·ephcsl tut..uıfa ve Majtaotla8 

Sakson sevk ve idaresine üstOnlil· ı··nde '-nr'ton Ba O han Gu"11ek .,_ ı ....... , ..... _ .... tiklerini saat H,30 da japon umu- u ._ 1 Y r filan mebusun oğlunun terli et- ta~udığ'ı malzeme ..., s---r 
t ... a. ildi i l dl ğünü izaha kafi degildir. Asıl can çok muvaffak olmuştur. Bu artis- k k o kurmıya ihtiyaç dayuyer ve .-ea-m "arıtTg .. hına b rm ş er r. ala<:ak bir nokta vardır ki bunun ii- meslnden kor tu . :z.aınan 

Teıilm ~rtlan• görüşmek üzere zerlndc yarınki yazımızda. dura- tin fevkalade istidadı ve her türlü hem •uya meziyete dayanan ha nert'ye hllcUM eierlen ..,_ 
ild iıaraf kunıanclanları buhışıtutar kablltyetl, ·her türlü takdire JAyık- sistem işlemezdi, hem de kıdem ~arktan kun-et ayırıJ"Or ve .. lmv-

t caj!ız. tır. Dümenci perdedeki rolünü hl 1 ·· .. t · tt'ğ" 1 ı·k ,-eıı lo;ter l!Jtemez g-eal!Çe 1tlr 9llldl Tokyo, 15 (A.A.) - OF : D h 1 .. li elim kı' bü U11U unun emın e ı ı s ı rar-
er 3 ŞUTIU SOY y • kimİyetle, emniyetle tabii bir §e- d aL. k 1 d k hattı bO""URl'a da"'°tıwar, Japon ve fn..,tıız c:efleri Singapu_ · ı 111 an m• .... rU'ft'\ a ır ı " "' ,,_ 

.. " tün bu tenkitler hakıkt dost u.un kilde oynamı", bu perdede herkes- l\lüc·ııdele iki taraf ı.....ıa t1e ........... 
ru t 1' 1 n tı a ·ı t " Öyle umarım ki, !Mı acı tec· ~ -n es ım 0 ması ş r arına 1 e- icabıdır. Demokrasi da\'asınr be- te görülen sevinci, doğan ümitleri dlr. Senumın belircIJıı.ını z&Mettlft-
fcrruatr ...... ....,...ek üzere s"nt 17 30 t ı i riibe gözümüzü a.-acak, politl- " .... ru.,... ...... • nimsiyen her insan: n~il zler n ve "Ok !!ilzel canlandırmıştır. " t·ek etı uzak bir enıare ie ,..aı111r. 
da btı1u.,mu.,1ardır ... ~ kacıhk 'hastaırı.ına esastı bir 

" " · Amerikalıların tlfın ettikleri pren· Filerestan rolünde Nihat ıtrzıl- " 
B · t ıı k deva bulunacaktır. Fransad& aşıarında ngi z i:enel urma· siplere sadık kalmak şartile harp- tan .-ok muvaffak olmuş, tüzel se-

da b . b ~"'ld b 1 4 " da gönlük. Hatır ve gönül, bit-yın n ın aşı v~ e u unan tc üstün çıkma-ıarını kalben ister sile zindanda yatan bir ma.bpusun 
r ·1· b t ı .. 30 d b memleketin umumi hayatını ngı ız. su ayı saa -z, a cyaz ve onların !ırsattan tstıfade ede- elemlerini dinleyicilere derin bir 
b•;\Taklarla japon hatlarına yak- memeleri, geri kalmaları, harbin surette hlssetthmktir. İstikbal btl felce uğratan sebeplerin en 
l t l ı ·ı· k ti ı i .,, mühimlerinden biridir .• aş ı ar ve neı ız uvve er n n bu yüzdem uzayıp gitmesi karşı- arUste de tamamen açıktır ve a-
teslim olmak ls6ediklcrini japon as sında pek tabii olarak clem duyar. mitlerle doludur. Roko Rubu bil- Ben de öyle umarım· ki bu 
kert makamlarına bildirmişlerdir. Ahmet Emin YALMAN yazı ser!sl neticesinde Türk o· 

Tümgeneral Yamashlta namına ,. 1 d h kuyu<:uları hem Amerlkedaki 
h&reket eden japon komutanlığı ngi tere e eyecan gaflet uykusunun sebeplerini 

kendilerine teslim .. rUann• tevdi 1 R D 1 • A 1 m a • l (- ti-) «/• k•vram.,ıar, hem de bunla" 
etmiştir. dir. Şarnhorstun 11 pusluk top- önlemek için yeni dünya mü-

JaponJarıa 1tatırdıJdarı ~emiler il ar b 1 tarı bunları dövmiye başla.mı~tır. ncvverlerinin nasıl çalışlıklıı-

DG&:TOll 

TAR &NTe 
Balaili bııWlklar mltıl 

CPNÖMOTORAX TA'l'Bllt 
EDtı..IR) 

t'hh ...... & ... 1 
Tel: teati 

---DOltTOS ---
Tokio, 15 (A.A.) - imparatorluk Buna rağmen muhripler hücum- rı, kanaatlerini ne ıkadar ce-

umumt kıı.rargA.hı bll<lirlyor: (Ba,ı J lndde) «/» Iarına devam etmişlerdir. Alman sll.t'etle, ne kadar çıplak şekil- l LO&MAN .... 
Japon filosu Singapur cenubunda alınmı~tır. Almanların yeni ihtl- gemilerine 3500 metre, hatttt 2509 de ortaya koydukları hakkın- DMiliJ<- M'.ilit14eNlı--

HAFIZ CEMAL 

dlişman deniz kafilelerine karşı taar- yatlar kullanarak yaptıkları bü- metre yaklaşmışlardır. Prens Öjen da bir fikir sahibi olmuşlardır. Bifta1.t• MI 
ru?..a geçmiştir. Aralannda kru\·azör- tün karsılık ıtıUcumlar geri pü!!- gemisinin isabet aldığı sanılmak- Bu tenkitler; insana ~u ka- Muayene saatleri: Pazar 
ler, denizaltıları, mayin dökUcUleri, kürtülmüı;tür. tadır. ı naati veriyor ki, Amerlkadakl har!<: hergün 2,5. Tel: Z!89I 
avizolar ve yUk gemileri bulunan Beyaz Rusyadıı Ruslar Alman• Şimdiye kadar tnelllz tayy.are- fenel•kler art• ameUyat ma· •••••11!1~~~~~~~· 
topyekiin 32 gemi batırılmış veya ıarı yıpratmıya devam ediyorlar. !eri tarafından Brest limanına kar sastna yatırılmış ve yaranın 1"tanbuJ Belediyesi 
hasara uğt'atılmı,tır. Ukraynada Mareşal Timoçenko şı yapılan müteaddit hücumlara keskin btr ni~crle yarılması, 1 :;:cıtır Tlyatra.u 
Palembanı'a yapılan Japon taarruzu kıtaJarı. Harkof şimali garbisin- gelince: Bunların kaçma plAnları temizlenmesi ve sarılması iş - Komedi kısmı 

Batavya, 
15 

(A.A.) - Felemenk ...... ü ... araa biliniyordu. İngiliz tayyareleri bun ne el konulmu....,•r.1 Bu a~am 20,30 da 
t bl!ıPf· deki Alman "' u hatlarına i'" KİRALIK OD 
e (> • ların hareketlerini tehire muvaf- A. E. y. ALA& 

Cumartesi sabahı Japonlar bUyUk karşı tazyiklerini arttırmışlardır. fak olmuslardır. En .son modaya mu\'a~r::;ııkZ--~iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiii• 
miktarda. paraşUtçU indirmek sure- Ruslar ayni ile Tnganrog .,!malin- u 

" Unutmamak lfi.zım gelir ld, Al-
tile Palembang Uzerine blr taarruz de de su"rekll taarruzlar yapmak- ı · h manllar Bresti dünyanın en yı a-
yapmışlardır. Takriben bir tahmine tadırlar. ''a müdafaasına malik bir merkez 
iWe parqUtçillerin sayısı bir kaç Lenlııgrad bölgesinde Siblrya- haline sokmuşlardır. Bu hal ln
yüze ytıkseliyordu. Taarruzıar petrol 

llOBILYA LABINIZ I 
ç~itleri çok oian, Istanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 Ne. 

dan gelen takviye kuvvetleri iki giliz tayyarelerinin hücumla·rını •.. 1111•••••••••••••••••••••·~···•-ıııııı. ta~fiyehanelerinc tevcih edilmişti. . d Al anla d 32 ki ı:iic:lectirmekte idi ....-- ' ' Fakat düşman hücumlarını başarma- gün içın e m r an mev " 
Ahmed Fevzi'nin Asri Mobilya 

Yarın akşam ğa muvaffak olamamıştır. Kuvvetle- atmışlardır. Bir köyde Almanlar inı81z AmlralUik dairesinin tebUft 
rlmn, mükemmel iş görmüşler ve 500 ölü bırakmışlardır. Diğ<'r bir Londra, 15 (A.A.) - tnıiliz a.. 

SU M ER t kıt ıa 18 t al mlrallik dairesinin tebilji, per. mUstevllnln hakkından gelml.şlerdir. köyde Sovye a rı op • 
1 1 şembe .günü Manş denizinde yapı· Aıwerümn tayyarelerlaln taarruzu mıstar ve dem ryo u üzerinde Al-

• lan hava ve deniz savaşı mevzuu
Vaşington, 15 (A.A.) - 12 ağır manların berhava etmesine mey- na ait olarak, Alman Cilosunun Htt Sir.eması 

ANNA NEAGLE 
ve İRENE 'nin yıldızı 
BOLA1'8 YO'DNG 
Tarafından yaratılan, şen ve Ne
şeli musikisi, herkesin ağzında 

dolaşacak baş döndilrUcU şarkı· 

larlle bUtUn rekorları kıran 

.... 1. t4 
. ta•·Aıu· edi,,.or Yarın akşam için yerlerinli'.I Operet Filmıni , ..... , " • 

e\-Velden aldırmanız rica olunur. 

Amerikan bomba tayyaresi dün Ccle- dan vermeden 5 köprüyü ele ge. defa saat 11.35 te Pas de Calats•
bes adalarında MaklLSl!ar'a taarruz et- .. ırmic:lerdir· 

"' v nln batı kısmında görilldüjünün 
mi9lerdlr. En azı bir bUytlk .Japon Alman tebllfi bildirlldlllni izah etmektedir. 
gemisine isabet olduğu sanılıyor. Berlin, 15 (A·A·) - Alman or- Altı «Svordfishıı torpil tayyaresi 
s._.tra'cla Palembeıac bva meydanı duları ba.Şkomutanhğmın teblijl: llk hücumu yapmışlar, düşman av 

ı,pa edlldl Şark cephesinin bazı noktaların- tayyarelerinin karşı koymalarına 
Toklo, l~ (A.A.) - EhemmlyeUI da düşmanın bir kaç kere yaptıjı ralmen torplllerlnl atmıya mu

Japon paraşUtçU · teşknteri dUn Su- hücumlar dün de akim kalmıştır. vaffak olmuşlar ve bunlardıın biri 
matra adasında Palcmbangda yere Alman taarruz hareketleri ınuvaf dQşmanı torpillemek için adeta su 
inmişler '-'e hava alanını ifcal etmi•· fakıyetle neticelenmiştir. Alman yüzilne kadar alçalmıştır. 
terdir. 

Adana meb'usu 
İbrahim Mete 

vefat etti 
Adana mebusu Ibrahim Mete, 

evvelki gece kalp sektesinden An
karada vefa& etaiftir. 

muharebe ve pike tayyarelerlnden Görü~ şartlarının çok fena ol-
mürekkcp teşklller hava sartarı- ması yüzünden hedeflere isabet ol
nın :fenalığına rağmen hareket ha- dutunu söylemek cuçtilr. 
llnde bulunan düşman kuvvetleri- İnfiIAklaTı göZt.inünde tutan fn. 
ne taarruz etml~lerdir. Düşmanın glllz hava kuvvetleri milrettebatı 
yürüyüş kolları tamamilc yok e· bir isabetin muhakkak ve diğer 
dilmiş ve pek büyük miktarda la. ikisinin de muhtemel olarak he. 
şe malzemesi tahrip 01unmuştur. defe vardılına kanidirler. Bu altı 
Şimal bölgesinin ucunda Mur- tayyareden hiç biri i\slerine dön
ınansk şimendifer hattının tesisleri mcmlşlerdir. Fakat mürettebattan 
tahrip edilmiftir. bef klfi kurtarıtmlf&H"· 

Mağazasından alınır. 

Devlet Demiryolları llanlan 
Muhammen bedeli 10250 lira olan muhtelif 8 kalem N'BEU suplee 

teller 1,4.1942 c;ar, .. mb& gttnU saat 15,30 da kapalı zarf uauıtı illl 
Ankarada idare binasında toplanan Mer.ku 9 uncu komisyonca aatm alı-
nacaktır. 

Bu i~e girmek iStlyenlerln 768,75 llr~lık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettlfi veaikalan ve tckJl!lerınl aynı gtln saat 14,30 za kadar 
:-.dı geçen komiııyon şefliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak ~nkarada mnlzemc dairesinden, Ha1· 
darpa~ada tesellüm ve ııevk şefiığlndcn temin olunur. (2192) 

* Muhammen bedeli 60000 (altmış bin) llra olan 400.000 desimetre 
murabbaı y~il ': ZOO.OOO dC-'llm.etre murabbaı kahve rengi döşemelik 
keçl derisi 2.3.94~ pazartesi ~UnU saat lG,30 da kapalı Zarf usullle An· 
karada idare binasında toplanan Merkez 9 uncu ko-• t alı uusyonca sa ın • 
nacaktır. 

Bu ite . girmt-k istiyenlerin 4250 liralık muvP.kJtat teminat ne ka
nwnuı tayın ettl!I ~·esfkala:z ve tekli!lerlnl aynı gtln saat 14,SO a l(a. 
dar adı ceçen komıayon reısllğine vermeleri ıA- _ .. 

cu;ı ...... ır. 
Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankaı·a ve Haydarpqa v....,.. 

den temln olunur. (2;;57) 

f • 



a atasaray, ·Beşiktaşı 3 -2 yendi 
Sarıkırmızılılar, bu galibiyeti on 
kişilik bir takımla elde ettiler 

• 
Fener bahçenin, Istanbulspora galibiyeti 
i e G.Saray-Fener, kupa finaline kaldılar ·~ 

Ddakb Gala....,..y • neı,•ıa, m &('utda. SaHm bir B~lkta, akııunı 
önlfmete çahtji.l'-Or 

Futbol ajanlığı tarafından tertip katen galibiyeti hak eden bir oyun 
edilen kupa n1ac;Iıınna dün Şeref oynadılar. 

ııtadı.nda ye<ll ııeklz bin ki"itik bir Galata.saraylılar dün, aon seneler· 
ııt"yircl kütlee,i önUııde vam edildi. de ~önmek ttzere olan ananevt ener· 
Galatasarayla ~ikta.,, Fenerbah';"c jiJerinı tam mA.na~ile ortaya koydu
ile de lstartbulsporu karıplaşttrR.n · lar. Be~ikta.şlı1ara ve sahayı doldu· 
dünkü maçlarda Galat.arse.ray Be,ik- ran yedi sekiz bin kişiye, Galata.sa· 
tu,ı, Fenerbahçe de lstanbulsporu ray enerji!'linin ne olduğunu bir defa 
maflQp etti. Bu '31Jretle .. tki ezeıı ra· daha göstermi" oldular. Oyunun yet
kıp finale kahnış oldular. mi' be~ dakikasını on kişi ile oynı-

1'{açların cereJllBn tarzıaa geçme· yan Sarı KırmızılıNLrın, 9ir çok gol 
den evvel her iki R'Nisabaıka Uzerin· flrsatlan kaçırdıktan sonra bu 3 - 2 
deki ltazı noktalara ltaret etmek is· Hk galibiyeti, bu enerjinin mahsulü 
teriz: olarak kabul edilmelidir .Maamatih 
1.Ka~ - Fenerb&ıl\.çe maçın· funu da ilA.ve edelim ki, CalMasara

da. hfıkem bir fecaatti. Bı:t arkadaşın yın galibiyetinde Osmaıl.ın şanslı oyu
hUnll J11 tmden emin olmasa_ydık nuna mukabil Beşikte., kalecisi Meh· 
bir çok kimseler gtbl biz·tie şüpheye me:t Ahr.ln bUyük yardımı olduğunu 
dU~ilicdtk. Fakat idareBizliği ve kaydetmek llzımdır. Istanbulspor • 
bt!gi6lz1igıl bu oyunda ze\lk bırakma· Fenerba.hçe maçından başlıyarak mil· 
dığ"ı gibi Fenerba.hçenin yaptığı iki saBakaların tafsilatını verelim: 
mükemnıd golü de vermedi. Zam~n }"'eserbah~e ... lst.anbulıipor 
zaman oyun blr k6r dOvfu;Une dön. GUnlln ilk karşıla~ması Fenerbah-
dU. Bugün için değil. !a.kat yarın için çe • lstanbulspor arasında oldu. Sa
bir hakem olabUir Umidini veren bu 

1 rı Lacivertliler kalecileri Cihad Ue 
arkada.~11 bu itCemilik devresinde böy. Ibrablmden mahrumdu ve şöyle 'bir 
14'! miihim bir maça koyaralt bU~bUtUn ka.dro ile sahada göründüler: 
ortadan sHıaek bizce yazıktır. Fakat Nuri • Murad, Muammer • omer, 
bunun mesuhyeti, doğrudan dofruya Esat, Aydın • Fikret, Naim, Mehh, 

ha:lt:em komitesinindir. Naci, Orhan. 

Günün en mühim karşıla{lması 

olan Be.trkta.~ • Gala.t.asaray maçına 
gelince, Safı Kırmızılılar dün hakl· 

Buna mukabil lstanbulspor da şu 
şekilde idi: 

Fıkret - Ha::ıa-·i, Faruk • Bekir, 

' i LAN 

YEDiKULE 
İplik Fabrikası 

Türk Anonim Şirketinden 
Şirketimiz esas muka.\'elenamesinin 21 Uncil madde!ine tevfikan 

hıssedarlar umumi heyeti, ~ağıda yazdı ruz;namedeki maddeleri 
müzakere etmek üzere 18 1.-tart 194.2 tarihine mtisadif çar~amba 

günti saat 11 de Istanbulda Yentpostahane arkasında Hanımelf soka· 
ftrıda lstanbul Hanındaki. idııre Merkezinde sureti &diyede toplana.· 
cağından tAakal (10) hısse seı;edıne .sahip olan hissedarlar umumt 
heyet içtimaında hazır bulunntak hakk1nı haizdir. 

Umumi heyet ic;Umaında. a.saıeten v~ya vekA.Jeten ha.zır bulun· 
ma.k iııteyen hUHiedarlarııı, ha.mil oldukları hisse senetlerini veya bu 
ııeneUerin Jsta.1'.rbulda herhangi bir bankaya tevdi ed:ln1iş olduğunu 

natık vesikalarını ıçtima ı:;-ilnilnden blr hafta evvel şirketin idare 
merkezine tevdı etmeleri icap eder. 

MOZAKERAT RUZNAMESİ 
1 - Idare :ııccı i ve mUral<'p raporlarının okunma!ı, 
2 - 1941 senesi bilö.nço ve be.sabatının tetkik ve tasvibi ve idare 

Mecl~I ve n1ti.rakioınin ibra.111, 
3 - idare 1\lt..-clisinin karın sureti tevzii ha.kkındaki teklifinin 

t~\·ibi, 

4 - idare 1'-1cchsi azalığına. tayin olunan bır zatın memuriyeti· 
nın ta.sdikl ve Idare ~ıecıtsi aza.lığından çıkan iki zatın tekrar tntl· 
hap1arı veya tebd'flleri, 

5 - Idare Meclisi azalarına her celse için verilecek huzur hak· 

lannın taylni. 
g - Ticaret Vek.ı\letinin 26/1211941 tarın ve 9570 numaralı ta· 

mim! Ue emrettiği. maddelerin ıtirket esa.s mukavelenamesine ilı\vesi 

hakkında mUza.kerat. , idare MeclJsl 

r Yazan:~ 
jKemaı ON_!!j 

RUştU, Cihat - Vakur, Tarık, Aiti· 
kerrem, Kadir, l!"met. 

Hakem: Selil.mi Akal. 
Oyun çok canlı ba~ladı. Daha ilk 

dakikadan Fenerbahçenln ağır bas
makta olduğu görtildU. Zaman zam&n 
lstanbulsporlular da hücuma geçi
yorlardı. 

Oyunun yirmi beşinci dakikasında 
idi. nihayet Fenerliler hAktmiyetlerl· 
nln '3emereıııinl gördüler. Bir hücuın· 
da Istanbulspor kalesi karı~tı. Bu 
arada topu )-1lkalıyan Naim plil!<:e 
bir vuru!Jla Fenerin Hk ve yegAne 
golünü kaydetti. Bu goldan sonra 
lstanbulsporlular canlanır gibi oldu· 
tar. Fakat hakemin mUtereddid ka· 
rarlarile oyı..ın sertleşir gibi oldu. 

Fenerin bir hücumunda sağdan 

gUzel bir ini' yapan Fikret topu or. 
taya geçirdi. Melih topu göğsile önU· 
ne indirdikten sonra ikinci Fener 
golilnll de mükemmel bir surelte 
kaydettı. Fakat burada haken1in oC· 

top geri geldi. Şeref bir kafa. Y\lr\1• 

şile beraberlik golünü kaydetti. 
Beraberlikten ~onra oyun çok can

lıtndı. Her ikl ta.raf ta beraberliği 

bozacak go1U kaydetmek ıçin ug-Ta
şıyordu. Nihayet 43 Uncli dakikada 
ortadan bir hilcumda Cemil topu ka
leye kadar slirUkliyerek ikinci Gala
tasaray golUnü yaptr. Devre de bu 
suretle 2 - 1 Galataearayın lehine 
neticelendi. 

ikinci devreye Galatasaraylılar 

tel<r8r on kişi olarak çıktılar. Bu va· 
zlyet Beşiktaşlılara büyük bir Umid 
vermişti. Fakat Sarı Kırmızılılar bu 1 
Umitl~rı bo~a çıkaracak bir oyun oy. 
namıya bEl!~ladılnr. Bir aralık oyun 
ı:ıcrtıe,mek istidadını gösterdi ıse de, 
bugün memleketin en iyt bir hakemi 
olduğunu teslim ettiren Şazi yerinde 
mUdahalelerile her- türlü fena hare· 
kete mlni oluyordu. 

18 uncu dakikada sağdan a.çtlan 
bir Galatasaray hücumunda Hikmtt 
güzel bir orta yaptı, bir ok gibi fır
lıyan sol açık Gazanfer, Mehmet Alt· 
nin tereddüdü yüzünden topla bera· 
ber kaleye girdi ve Galatasaray 3 - ı 

sayd diye bu golü kabul etmediğini vaz.iyete girdi. 
gordUk. Buna yalnız Fenerliler de· Calatasarayın üçüncü golü üzerin· 
ğıl, Istanbutsporlular da ,a.,tılar. de tki dakika geçmemişti ki, Bc~ik· 
Bundan sonra IstanbuJspor da bir gol taşlılar Galatasaray kalesine indiler. 
fırsatı yakaladı ise de direğin de yar· Kale önündf'ki hatilt bir hareket 
drmile Nuri bu goie mA.ni oldu. Bu penaltı cezPsile tecziye edildi. Eşref 
11uı-etle devre ı . O Feneı·tn lehine bunu gole t:evl.rdı. Va:ziyetln 3 • 2 
bitti. oluşu oyunun heyecanını daha ziyade 

Ikinci devre hakemin fena. idare· arttrrdr. Beşikta.~drlar bundan sonra 
sile bR~tan nihayete kadar asabt bir 'i afır basmrya ba~Iadılar. Fakat Ga· 

Dü.n zayıf ve eksik ~ir kadro ile ku vvetll Be,i.kt._, takm11oı mağlnp eden Galataııar,.ylılar Tllrldye ,...,pi
yonluğunu kazandıkları kadroları Ue 

lstanbul - Ankara güres 
müsabakaları 

Istanbul - Ankara 61 kiloda Cemal (Ankara) ismet 
dün Beyoğlu Halkevi salonunda ol· (lstanbul) a. sayı hesa.b11e, 
du.kça. mühim bir seyirci kütlesi 
önünde serbest ve Grckorumen ola· 
rak yapılmıştır. 

Serbest güreşlerde ~ • 1 Ankara, 
Grekoromende de 4: - 2 Istanbul ka .. 
zanmışt:Jr. 

Alınan teknik neticeler şunlardll': 

Grekorwnen gür~lerde 
56 kiloda Kena.n OlCAY (latanbul) 

Halit Palamur (Ankaı·aı ya sayı 

hesabile, 

66 Kiloda Doğan (Ankara) Pana-

yot (Istıanbul) a sayı hMabile, 

72 kiloda Faik (lstanbul) Ali (An

kara) ya tu.şla, 

79 kiloda Nari (lstanbul) Mahmut 

(Ankara) ya. eayı hel'la.bile, 

87 kiloda Rızık {lstanbul) Şükrü 

Balkan (Ankara) ya tuşla galip gel

mlı;ılerdtr. 

!lerlteot rBr~ludo 

~6 kiloda I•mall (Ankara) Tahir 
(lstanbut) a sayı hesabile, 

61 kilo<la Mustafa (An.kara) llma
ll (Istanbula) tu~la, 

66 kiloda Bekir (Istanbul) Abdi 
(Ankara) ya tu9ıa, 

72 '/,loda CeUU (Ankara) KUım 
(Istanbul) asayı hcsabile, 

79 kiloda Aziz (Aı:ı.kara) lbı·ahim 

Clstanbul) a tuşla, 

87 kiloda Ismail (Ankara) Mahir 
(Istanbul) a tuşla galip gelmiştir. 

hava içinde geçti. Bu devrede de :.ıacı 1 ıota•araylıların canlı mukabelesi gol Dünkü kır koşuları 1 

mUkemmel Bir vur.u~la üçüncü Fe· kaydına mA.nl oluyordu. Bu arJ.d& •ı•••• 
f Istanbul atletizm ajanhğ"l tarafın· REKOR! ••• " ner golünü yaptı. Hakem evvelA. gol Beşikta~Jılar muhakkak bir gol IT· 

K dan tertip edilip ajanın bulunmadığı 1 kabul ederek ortayı gösterdi ise de, salı da. kaçırdılar. Bunu Sarı trmı· 
t Istanbul kır ko~uııu dUn Mecidiyeköy 

vaz geçerek bunu da gol saymadı. zıtıların kaçırdığı büyük bir hrsa. 
• Hürriyeti ebediye arasındaki mesa· 

Maç da 1 • O sona ererek Istanbulspor takip etti. 
h !e üzerinde yapılmı' ve ı:ıu netK:eler ta..sfiyeye uğradı. Fenerbahçe de fi. Bu arada hakemin iki gUzel a.re· 

nale kaldı. ketin! kaydetmeden geçemiyeceğiz. aJınmıştrr: 

Galatasaray • B~lkt~ 
Şazi birisi Galatasaray, diğeri de 7500 metre Uzerinde yapılaa birin· 
Be.,ikta.ş lehine olan avantajları çal· el kategoride Kadıköyıpor'dan Rait, 
maması, avantaj kaidesinin tatbiki 28 • 37 dakika. ile bı.rinci; Beşlkta~· 
bakımından çok gUzel birer hareket· tan Takfor ikinci, Atıetikspordan 
ti. Nitekim her ikisi de Jehe olarak lza.k UçUncU olmuş, takım itibarUe 
bllyUk birer tehlike oldu. Kadıköyepor birinci gelmiştir. 

Devre sonlarına doğru lbrahim blr 4000 metre üzerindeki ikinci kate-

Zeytinyağlarının 
Jrsillliyetlnln akAlnl ispat edane 

·1000-Lira ikramiye Verilir. 

Rekor Zeytinyağlarını 

AdrMe dikkat: Iat&nbul TUtlln Gtl mrUk Kemerli ao. No. 21 Tel. :Mlll7 

GUnUn bu en mtihlm ka.rşıl~n1a· 

~unda Sarı Kırmızıhların takımını 

sa.hada görünce galip gelmesinin pek 
uzak bir ihtimal olduğ"unu sanmış· 
tık. Fakat yukarıda da kaydettiği

miz glbi fe\'kalbeşer denecek Galata· 
!araya hA.s bir enerji Sarı Kırmızıyı, 
kuvvetli rakipleri karşısında galip 
çıkarmağa ki.fi getdi. 

fıraat dah& ka«;ırdI. Maç t& bu su- gortdc Kurtuluştan Süren 13 - 07 da· 
retle 3 • 2 Galatasarayın galibiyeti . klka ile birinci. YAılkaprdan Hara· 

: lamba ikinci, Kurtulu~ta.n Kria.kis ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ile sona erdi. 1,. 
tu;üncU olmut:tur. Kurtuluş takun iti-

Galatasaraylılar dün canlı ve gU- barile birincidir. BeynelmUel hakemimiz Şazi Tez· 
can'ın idaresindeki bu oyunda takım
lar kar~.ılıkh olarak ~u kadroiarla 
dizildiler: 

Galatasaray: Osman • Faruk, E.,. 
fak • Kemal, Salim, Barbaros .. Hik
met • Ari!, Cemil, GUndUz, Gazanfer. 

Befiktaf: ?tlehmet All • Feyzi, Ya· 
nl - Ça.çi, Hüseyin, RiCat • Şakir, 
ŞlikrU, lbrahim, Şeref, E'ref. 

Oyun çok canlı başladı. Sarı Kır· 
mızılılar daha tik dakikada Bc~Ikta~ 
kalesini bir tazyik çemberine aldılar. 
Bilhassa Galatasaray üç ortası bil· 
tün enerjilerlle oynuyorlardı. Bu 
canlı oyun çok geçmeden semeresini 
verdi. 8 inci dakikada ortadan bir 
hücumda. Cemil topu GUndtize ge. 

1 

çirdi. Uzaktan t;;ekiien -sıkı bir şiltle 

M•hmet Ali çıkı~ yaptı. Fa.kat top, 
yere düşen ?tfehmet Alinin Uzerindcn 
kaleye girdi. Bu suretle Sarı Kırmı· 
zılılar ilk gollerini kazandılar, 

Bu gol Be,iktaşlıları bir parça 
canlandırdı. Bu arada Eşfak ıa.kat. 

1 lanarak oyunu terketti. Galata..~aray
hlar oyuna on ki~I olarak devama 
ba,ladılar. 

18 inci dakika.da bir hUcumda lb· 
rahim sıkı bir şüt attı. Direği bulan 

Kızlar arasındaki 2000 metrelik ko-zel oyunlarUe galibiyeti hak ettiler. ı 

Hepsi de iyi oynadılar. ~uda Usktidardan Adile 8 • 12 dak.lka. 
Beşlktnı•ltlara gelince, Siyah Be-_,. ile birinci, Beyoğlu Halkevinden lncl 

yazlılar dün fena bir glinde idiler. ikinci, Beyo~Ju Halkevinden Ayten 
Bilhassa sağ açıkta. Şakir hücum Uıı;:UncU gelmiş, takım itibarile Be· 
hattını felce uğrattı. DUr.tln as oyun· 

yoğlu Halkevl birlnci!!ğl kazanmı~
cusu Şeref orta.dan tan1amile silin· 
miş bir vaziyette idi. Mehmet Ali tır. 

kır koşusu takımını mağUiblyete sUrilldeycn çok Sarıyerde 
bozuk bir oyun oynadı. 

Kem.al Onan Sarıyer Halkevl t&ratından tertip 

Boks Müsabakaları 
Eminönü h.alkevlnin tertip etti. 

ği boks mUsabakalll.rının 3 üncüsü 
dün gece halkcvtnin salonunda ya 
pılmıştır. 

Kalabalık bir seyirci kütlesi ö
nünde yapılan müsabakalar mun· 
tazam ve hcyecarılı olmuştur. 

Sinek sıklette Y.{a\it Onara tüy 
slklelte Yakup Tcvfi,c, Necip Şev 
kete, Hafif sıklette Çelikel Esata, 
yarı ortada Salim Enverc galip 

gelmislcrdlr. 
Hafif sıklette Nuri Burhan, Ke

nan Recep, ortada. Salih A zmi, 
Hakkı Mehmet mü.abakaları be
rabc:-Hkle neticelenmiştir. 

edilen seri halindeki mukavemet ko· 
~ul&ı·mın blrineisi ola.n 300 metrelik 
ılk ko~u dUn sabah saat 10,30 da 
yapılmııJtır. Ko~uy& lblr .;:ok tanınmış 
atletler iştirak etmiş ve çok muvat· 
takıyctll olmu.ştur. Neticede Ali Ka· 
raduman birinci, Na.il Kuluç ikinci, 
Remzi Sezkln UçUncU gelmi;ılerdir. 

M'CZİK SESİ 
Radyo Atölyesi 

Son d.....,., itinalı radyo tamirl 
Radyonuıa yerinde bakılır ve 

zamanında ,-erWr. 
Posta kutu'8u 368 e miiracaat. 

Te!eCon: 80381 

,•'' .• ' .. ı' ·,' ' . • 

iLE SABAH, ÖGLE ·ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça/ayınrz. 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Kasımpaşa - Halıcıoğlu yolunun Deniz hastahanesi altına. tesadüf 
eden kısmında yaptırılac&Jt iksa duvarı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmu.,tur. K~if bedeli 33:>99 lira 60 kuru.ş ve llk teminatı 2519 Ura 
97 kurt1ııŞtur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık i1'1erı genel, hususi ve fenn.t 
şartnameleri, proje ve keşif hulflsasile buna müteferrl diğ"er evrak 168 
kuru.ş mukabilinde Belediye Fen işleri müdürlüğünden verilecektir. iha
le 19/2/942 perşembe giinU saat 1~ de Daimi Encümende yapılt.eaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya_ mektupları, ihale tarihinden Mklz 
gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne mUracaatıe alacakları fe.nnt 
ehliyet, 94.1 yılına alt Ticaret Odası vesikaları imzalı .!}artna.me ve ka
nunen ibrazı lclınn gelen diğer vesaik ile 2190 numaralı kanunun tari
tatı çevre.sinde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale günü au.t 14' 
de kadar Daimi Encümene vermeleri lılznndır. (956) 

SUMER BANK 
İplik ve Dokuma Fabrikaları 

Müessesesi Kayseri Bez 
Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda 50 - 60 ton kadar mevcudu olan kanal mahzen toz:. 

Jarı mUzayede ıuretile satılacağından t aliplerin 28/2/9'12 ye kadar 
fabrikamıza teklifte bulunmaları na.n olunur. 

Bastırılacak bir milyon adet "A,, fişi ilanı 

Toprak mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubesinden : 

K~ıdı tarafımızdan verihnck surctile açık pazarlıkla. bir milyon a ... 
de t cA> fifi ba.stınlacaktır. 

şartnamesi ücretsiz olarak ~ubemlZin levazım servisinden verilmek· 

tedir. 

Pazarlık 17 şubat 19i2 salı giinU saat H de şubemizde yıLpılacak-

tır. 

isteklilerin Sirkecide Liman hanında dördllncU kattaki dairemize 
müracaatları ı·ic& olunur. (2255) 

Sahibi ve N.,.rtyat MildürU : Alımet Emin YALMAN 
Vatan Neşriyat Türk Ltd. Ştı.. Vatan Matb-


