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Gazap 

yüzünden 
rahmet 

' ı M·I sır 
, 1 n g iliz 
1 dostluğu 

U. HIUerlıı yanı.ttıf'ı baskı, Ame
rlka.dıı tenkit kamçılarını hare
kete geçirmiştir. Ac·aba tarihin 
hiç heklenml'.z hlr dh·eslnc doğ· 
ru mu glcllll.)ort 

Pıuılflk kumanclanlıtına tayin eılllen 
Ya:uın: Ahmet Enıln YAL.,IA..V Anılml Hart 

a kinci sayfamızın başında, 

O Amerikanın kendi kendini 

tenkidine dnir çı'kan yazı serisini 
okuyor musunuz? Bu yazıları oku
mak ve manasını kavrnmıya çaJış
mak zahmete dc>ğer, çünkü bir ı 
defa tenkit nişterınin iyi bir mak
ısat için ne kadar acı ve sert bir 
surette kullantlabUeceğln.n bir 
örncl;inl ortaya koyuyor, sonra 
da en ileri gitmiş, en çok hız al
mış bir memlekette bile. görenek 
yoluyla tutlilan gidişin ne kadar 
mfınasız, ne kadar zaraı-lı, ne ka
dar israflı o'abileceğini isbat edi
yor. 

Pasifikte 
üç yeni 

kumandan 
Amerikanın Pasifikte 
ihdas ettiği kumon
danlıkla ra üç kıymetli Bu yazılar, Amerikanın resmen 

ıharbc knrı.şmasının arifesinde ve 
fiilen aylardanbcrl harpte olduğu 
bir sırada çıkmıştır. Dünya mlica
delcslnde çok ağır basan bir ml'm· 
a<'kctin zaaflarını bu kadar çıplak 
bir surette ortaya koymak; dosta 
kasavet, dü"mıına cesaret vermez 
mi? Tenkitlere iştirak edenlerden 
General Conson bu nokta üzer n
dc duruyor ve diyor ki: 

oTcnkltli sözler söyleyince: «Vay 
sen Hltıere yardım ediyorsun• di
Ye çikışıyorlar. Halbuki Hitler, 
1blztın kuvvoUmizi de, zaafımızı 
da bizden iyi bilir. Bu yo1da en
dişelerle hakikati gizlemek; aczj; 
:meskeneti, tembctılği, fena ve zn· 
'T'ıır1ı bir gidişi örtQp himaye et. 
mekten ve devamına imktın bırak
maktan başka bir şey clcğildir.19 

Amerika Mcbusan Meclisinin 
Milli Müdafaa Encümeni Reisi de 
ayni sütunlara geçirdiğimiz maka
lesinde şöyı'c diyor: 11Harize ha· 
tıriık demek olan barış zamanı ı. 
le harp zamanının; çalışroa usu1ü 
ba'kımından birlbirlnden ayrı tu· 
tulması yanlıştır. Almanyanın or
·taya koyduğu örnekten de anlıyo
ruz ki barış zamanı, müdafaa kuv
vet1erini hakiki ha!1be hazır.'amı
ya mahsus bir zamandır. Halbuki 

amiral tayin edildi 
Londra, 8 (A.A.) - B B.c.: 
Amerikn Bahr'ye Neuırett Pasi

fikte 3 kumandanlık ihdas etmiş
tir. Bunlardan birincisi cenubu 
garbi Pasif.k Cilosu kumandanh
ğıdır. Bu filonun başına Amirai 
Glasvord getirilmiştir. İkincisi 
Felemenk H•ndistanı ımıntakası
dır. Bu filoya Amiral Hart ku· 
ma.ndan tayin edilmiştir. Üçüncü 
filo Avustralya ve Yen! Zelanda 
mıntakalarındadır. Bu fi'onun ku
mandanlığına da Amiral Lıri tavin 
edilmiştir • 

Mihver denizaltıları, Amerikan 
kara sularına dahil olmak ilzere 
Atlantikte geniş (nallyet gösterL 
yor. Bun'arla gittikçe artan şe
kilde mücadele edilmektedir. 

Eski bir 
dostumuz 

Dr. Gates (Nevyork 
Times) de çıkan bir 
mektubunda Türk 
milletine olan sevgi 

ve hayranlığın 
ifade ediyor 

Amerika ordusunda görenek yil
rlÜnden irtica ııuhu hüküm sürü· 
Yor, sevk ve idare mevkilerine 
her şeyi eoskiden lbeıllendiğl glb1 

Yapanlar çıkıyor. Tecrübeden ders 
alanlar, ha'kiki ihtiyaçları gören-ı 
~er kenara atıhyor. Bugünkü harp
te esas kuvveti motör'ü kuvvetler
le havacllık arasındaki beraber ça
Jışma teşkU ettiğini, diğer silah
ların yardımcı mevkiine indiğini 
Amerika Har'b4'e Nezareti halA Nevyorktan son gelen Ncv. 
görememiş, anlıyamamıştır.n york Times gazetesi ilkkanun 

İsimleri geçen iki uyanık adam tarililid'r. Bu ,gazetede Ro-
gibl, 'Y'ii2!1ercc miincvver insan, ft>ert Kollejin eski reisi Dr. 
YÜzılerce lhtısas adamı, Amerikayı Gatcs'ln Tüıtdyc ha'kktnda 2 
faf.'~t uykusundan uyandırmak, i kkanun tarıhh bir mektubu-
hUyaçiarın icabına uygun bir su- na rastıge1dik . Mektup, demok 

rette YÜrütmrlk: için tenkit kırbaç- rasilerin Türkiye hakkında 
larile ha bire kamrılıvor1ar. tngil· 
te " 1 sevgi, itimat ve alfikayı mu. rede de ayni ""Y, yapılıyor. Ha- ,___._ • ıu 

ı ,,.. lhM'aıa elt•rm~r· zumunu 
r. el tehdidin kamçısı altında fngl-
1 izah için yazılmıştır. 
•z siyasi vc ~imal bün~l şim-ı 

diden derin bir inkı'IAp g~irmlş, Dolctor Gırtcsd mcıınf lleketi-1 
sınıf farıtnarına ve hususi menfaat- mlzde yarım asır a~ az a ka 
Jere dayanan bir düzen all(}st ol- dılctan sonra oğluy a bcra~r 
ınuştur. Princeton clvarmda yerlcşmış, 

(De\'amı: Sa. S; Sil 3 ta) + Dünyanın en ileri, en 2!engin ,.e j L J 
(De.um Sa. 1, SiL ' .. ) c+• . . 
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Nohas Paşa ile 

İngiliz sefiri 

kucaklaştılar 

Elazhar talebesi sefiri 
otomobiline kadar 
omuzlan üzerinde 

taşıdilar 

ln~lterealn M1811' etri9I 
Sir MUM Lampeen 

Kahire, 8 (A.A.) - Dün Başve
killik dairesi önünde toplanan 

halk, Nahas Paşaya sevgisini ve 
İngHtercye karşı sempatisini bil

dlnmiı ve bu teza.tıürlere cevap o
larak kısa bir nut11k söyliyen Baı 
vekil, İngiliz büyük elçisi ile teati 

ettiği mekttWlarında isbat ettiil 

gibi tahtın ve mlHetin haklarını 
müdafaa etırniş ollmasından dolayı 
duyduğu gururu anlatmış ve her 
kim olursa entrfka çıkaracaklara 
karliı en şiddetli tedbirlerin alına. 
cağını vadetmiştir. Basvekll ayni 
zamanda İngiltereyi ve İngiliz ıbO
yük elçisi Sir Mi'~ Lampson'un 
te1~ln ettiği itimadı da övmüştür. 

lngiliz büyUk elçisi Sir Miles 
Lampson, Nahas Pa~ya iktidar 
mcvkiine gelişinden dolayı tebrik 
için ziyaret ettiği zaman, Ba~11e. 
kille balkona çıkınca, halk, Baş
veki!i ve büyük elçiyi şlddetı1e al
kışlamış ve Nahas Paşa Slr Miles'l 
kucaklayınca alkışlar bir misli da 
ha artmıştır. İngiliz bilyük elçisi, 
sonra otome>blllne kadar Elaı.har 
talebesi tarafından lezahür"er ara
sında omuzda götilrülmilştür. 

(1116"-..ı Sa. la Sil. 1 de) (-) 

Almanya 
sıkışık 

vaziyette 
Fabrikadaki 
işçiler bile 

skere alınmış 

Rusyado harbeden 
İtalyanlar 

terketmek 
cepheyi 
istiyorlar 

/frkanjel ve Narvik'e 
müttefiklerin bir ihraç 

hareketinden korkuluyor 
Londra, 8 (A.A·) - Ö~

renild~e ~re, Mareşal 
Göringin İtalyaya seyahati, 
Almen mühimmat fabrika
ları için 30 bin İtalyan a. 
mees!.nin daha verilmesini 
temin içindir. Almanlar, iş· 

gal altındaki Fransada, ez
cümle Paris bölgesinden de 
işçi toplamaktadırlar. Bu 
suretle, aSkerc alınan işçi

lerin yerine adam a~mak ve 
Rusların üzerine 2 mlly~m
luk yeni bir ordu saldırmak 
istemektedirler. Fakat, Rus
ları. durdurmak fçln mütc. 
madiy.en ihtiyatlarını kul
landıklarından, taarruzu ha· 
zır1amak .için güçlük çek
mektedirler. 

(De\·amr Sa. 8, Sü. :? de) + X + 

Mühim bir kara 
Vilô.getlerde iaşe stokları 

meydana getirilecek 
.Ankara, 8 (Telefonla) - Iaşe mllsteşarlığı, kunıl

muş olan iaşe heyetlerinin fanllyetinl progranılıyan 

bir tamim hazırlıyarak tcşek'killlerine göndermiştir. 
Bu tamime göre, iaşe heyetıeriniJ\ raportörlüğilnU, 
uımımı kAtip ya-
pacaktır. Umu-

tedbirler~ alabileceklerdir. Bu cUmlcden olarak mUna
kale yollarının kar veya sair sebeplerle kapanması 
halinde yonar açılıncıya. ~adar mahallln lhtiyaçlnrmı 
'bir zaman için k arşılıyncak miktarda vllO.yct içinde 

her tUrıu tehli-

mi kA.Up, vi!A.
yetlerdeki Tica
ret Odası başkA· 
tlbl veya fiyat 
mUrakabe kon
trolörlerinden bi· 
ri olacak ve 
bunlardan han-

Hükumet, halkın yiyecek; içecek 
ve yakacak ihtiyacını karşılamak 

üzere mühim tedbirler aldı 

keye karşı mah
fuz yerlerde lUks 
eşya hariç, yiye
cek, içecek, gi
yecek ve yaka
cak stokları Yil· 
cude getirecek-

gisinin tensip edlleceg-ı vali tıırafmdan kararlaştın
lacp.ktır. 

iaşe heyetleri, VekA.letln vereceği direktifler daire
sindeki çalışmalarından başka bulundukları mınta

kalımn ihtiyaçlarına göre resen bir takım karar ve 

[ Ras-Aım~ 
barbl 

Rumen 
.·sahi 11 eri. 
topa tutuldu 
VoroşilofJo Budyeni 
Urallarda yeni kuv-

tir. iaşe heyet
leri, lilks eşya 

ile meşgul olmıyacakltır, depo bakımından de\•lctln, 
hnlk ve milli mUdafıuının lhtiyaçlanna senelerce ye
tecek miktarda stok yapmıya maddeten imkan olma
dığından, \'iliiyctlerln yiyecek, giyecek, içecek, yaka-

(Dc,·amı "'a. 8, sü • .ı de) «/» 

ŞJmall Alrlka vetler hazırfıyorlor 
Londra, 8 (A .A.) - Almanlar Sov 

Dün yapılan BeşlktaŞ - Beykoz maçından hC'yccanJı bir cııstnnt:ınc ... 

e 1'! -----q yet~uhnmm ileri harckctlnl efor-

Mihverciler 
Tobruğa 

yaklaştı~ar 
Rommelin idaresi 

a: tındaki kuvve. tler 
E'gazaloda 

durmak için bUy1lk gayretler sarfct
mck tedirler. Buna rağmen Ruslar 
merkezde llerlemcktedlrler. Rjevde 
şiddetli çarpışmalar cereyan etmek
tedir. • 

Cenupta Tımoçenko tnarnıı:u, .Al· 
rnanlarn ilkbahar taarruzu için ha
zırladıkları ihtiyaç kuvvetlerinin sar
fını mucip olmuştur. 

Leningradda dahi Almanlar taze 
kuvvetler getirmişlerdir. Bu bölgede 
Ruslar yimıl mevki geri almışlardıı·. 

Kerçte çetin 'muharebeler vukubul
maktadır. Alman ve Rumen kuvvet
leri Rusları mevkilerinden atmak 
için çok gayret sarfetmcktedirler. 
Karadeniz Rus donanması faaliyet 
göstermektedir. Bir Rumen tebliği 

Rus donanmasının Rumen sahlllerini 
Londra, 8 (A.A.) _ Annalist, topa tuttuğ"unu bildirml.ştir. 

Libyadaki çarpışmalar hakkında Ruslar :Ukb:ıhar taarruzu için yeni 
diyor ki: .kuvvetler hazırlıyorlar 

Romanya ve Berlinc göre, mih- Moskova, 8 (A.A.) - Mareşal 
ve; kuvvetleri, Tobrukun 500 ki- Voroşilof, Budienni ile Rusyada 
lometre kadar batısında Elgazala. Ukbahar taarruzu için büyük or
ya varmı;:la.rdır. Aldanmak lehli- dular hazırlı~'011'ar. Pravdıı. ga. 
kesi cimadan şu cihet muhakkak zetesinin verdiği mahiınata göre, 
addedilebilir kl müttefikler, kuv- bu ordular Bl;\şkır bölgesile Orta 
vetlerinl tıop'tamakt.a.dır ve Rom· Asyada ve Ural sırtlarında talim 
me:I'in kendi münakale hatlarını yapmaktadırlar. Bura'arda geniş 
azami nisbette uzattığı zaman kar ölçüde kurulmuş olan harp sana. 
şı hücuma geçileceğini ümit için yiinin işletilmesine . çalı~ıl!yor. 

(Devamı sa. 3 Si. '1 de) ~ (De\-aınr Sa. S Sü. 7 cif,) = 

Spor hareketleri 
Galatasaray, Kasımpaşayı 3-0 
Beşiktaş da Beykozu 4-0 yendi 

Güreşlerde Tekir
dağlı ile Adnan· 
berabere kaldı 

Bir buçuk aydanberl mütemadiyen 
tehir edılen Uk maçlarına dün Fener
bahçe stadında yeniden başlanmıştır. 
Havanın fevkal!tde gllzcl oluşu saha· 
yn bir hayli kalabalığı toplamış bu-
lunuyordıı. 

ı ... tanhıılspor • lleyoğlU!iO(IOr 

Gliniln ilk birinci kUnıe maçı Is
tanbıılsporla Beycığluspor arasında 

idi. Hakem Şazınln idaresinde oyna
nan bu oyun başlar başlamaz lstnn
bu lsporlular canlı oynamağıı. koyul
muşlarsa da kuvvetli raklplerir.e bir 
tUrlU gol yapmıya muvaffak olama
mışlardır. Fakat oyunda yavaş yavaş 

(De\·anu Sa. S, Sü ~ de) /X/ G. Saraylılar K'asımpaşa kalesinde •.. 

PASiFiKTE 

Singapurda 
karşılıklı 

topçu düellosu 

( Resnmoe 
\ 

Japonlar, Palau U:in 
şehrine de 

asker çıkardılar 
Singapur, 8 (A.A.) - Umwnl 

karal'eihın teltiği: 

lstanbul dün yazdan kalma bir a-ün ya.f&dı: Aylardanberl gtine.' ~·ii -zUne hasret knlan Jo;tanbullıılar, 
dlln bir bayram se\'lnel IÇflrııinde ge:ı.lp, eklendiler. nundıtn bir kaç gıın evveline kadar nakıs 8 e kadar 
dllfen hararet clereeetıl, dün zait 16 e kadar ytuuıeldl. Palh.tarmın altında tırtır tltJ"e.) enlere dün ceketleri 
bllP afir seldi... ' 

Bcsnnde, aylardır haı.retlnJ ~tikleri güneşe ka\·u,an lstanhullulan, bir bahar günü yaşamaktan 

Düşman tayyareled ve topçusu, 
bueün QOk ölçüde faaliyet' s&rlet
mlftlr. Topçu ateşi ve tayyarele
rin faaliyeti, bil.h~a Singapur a. 
dasının ctnup kısmındaki mevzi
lerimize tevcih edilmektedir. johor 
boğazında, gemiler içindeki devr1-
yelerlmz, ayni şekilde bir düşman 
teknesini batırmıştır. johor'un ce
nubunda dOfman lstlhkAm efradı 
tapçwnuz tarafından taarruza uğ· 
ramıı ve dafıtı mıştır. Düıman, 

Mesai isUkaanetinde doğuya do4-
ru Uerledill sırada topçumuzun ta. 
aarruzuna ujramıştı.r. Topçumuz, 
dilşmanın bu bölgedeki bataryala.

1 
rını sust.urmU1tur. Bugtlnkil pa. 

( ........... ı .... l de)//// '--------------------------------------! 
.._yı daydıddarı sıhhat ,.e nete kaynata lçera .. göriiyn,.....::-•ız. 
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AMERİKANIN 
[ Kendi kendini tenkidi: 3 ] ş 8 h i f 
==========================::::::! H b 1 . 
Askerl'ğin ilerlemesi için a er erı . 
b. . "f" I Galatada bır 
ır sıvı ın çarpışma arı han çöktü 

ffskerı· idaremiz 1918 senesinden sonra uyumuştur. 
Yeniden harp etmek ihtiyacı belirince etraflarına 

bakmıya lüzum görmemişler, geçen harbe ait 
planları tozlu dolaplardan çıkarmışlardır 

Yazan : A. Boa Colliaa 
Amerika Kongresi MUU 

Müdafaa Encümeni Reisi 

BUtün dünyada yapılan otomo- mi !er, geçen harbe alt p!Anları 
b Jl lerin beşte dördü Amerikada. tozlu dolaplardan 91karmı~Jardır. 
çıkıyor. Sayısı:z kamyon, traktör Sı!Ah altına aldığı gençlere bugün. 
ve diğer motörlQ vasıtt. yapıyo· kil harbi değil, geçen harbi öğre
ruz. llemen hemen her Amerikan tiyorlar ve tank ve tayyareye kar
çocuğu rnakln~tt !"· Atlar gitgide şı koymıya al•ştırmıyorlar. 
yalnız bir spor vasıtası halini al- Harbiye nezaretimizin kurmak 
mrııtır. Öyle oldugu halde ordu- 1,ied'ik! dört milyonluk ordunun 
muzun Jki süvari fırkası. vardır. yalnız bakımı b~e senede altı mll
lkt fırka daha vüeude getırmiye yar clolara mal olacaktır. Hareket 
hıızırblnıyor. Atları harp meyda- ve harp haline geçerse yapılacak 
nına nakletmek i(in kamyon ter- masraf bundan ayrıdır. 
tibatı yapıtmı.ştır. Süvari fırkala- Senelerdenberl Amerıka kon
rının kadrosunda kamyonları düş.- gresinde derli toplu bir motörlü 
man hücumun& karşı koruyacak ordu kurmak ve hava ü::;ttinlüğlinü 
tanklar da vardır. bütün dünyaya kartı devem ettl-r-

Bu tankları doğrudan doiruya mek fikrini müdafaa ettim. Me
tank tümenlerinde kullanmak da- sela 1932 bütçe nutkomda dedim 
ha basit olmaz; mı'! Harbiye Ne- k i: • Ordumuzu makincleşt;rmiye 
zaretimiz il~risl iç;n ıc~~z .. n~ on 1 mecburuz. Orduda motöriln rolU, 
tank tumcnı kurmayı duşunuyor . sil8hların icap eden yere süratle 
Halbuki en az yirmi beş tan'k. tU- varmasını, manevra imkanının art 
menine ihtLya.ç vardır. masını temin ederek ateş kudreti 

Derli toplu, iyi talim ve terbiye ve süratle baskın yapmak lmka
gormüş bir motörlü ve makineli nını birleştirmektir. Mesele şudur: 
ordu sayesinde ateş ve hareket Saatte Uç kilometre silratle harc
kudretimtz ve askerimlzHı canını ket eden piyadenin ve dokuz k 
koruma imkinlarımız artar. Hele Iometre süratle hareket eden aı.i
harbi denlzaıırı yerlerde yı1.pacak varlnln yerine mot.örlii kuvve~t 
olursak böyle bir orduyu naklet- geçirmek, bu sayede dü,mana bir 
meyi ümit edebiliriz. Fakat eski istikametten yıldırım şeklinde bas 
usullerde yetiftıreceğimlz milyon- kın yapmak, ııonra silratl• çekil p 
tuk ordadan hayır yok.tur, çünkü maJzeme ve insanı korumak, daha. 
nakli imktnal2dır. sonra baak>nı başka bk lııtika-

Farzedellm ki, Almanlar ctnubl metten tekrar etmek ... • 

Ben bir sivilim. On sene evvel 
bu iddiaları 11eri sürerken aklımı 
ku11andım. Fakat ..,kerler akına.. 
rını kullanamadılar, çünkü bu a
kıl seneler~e evvel kitaplardan öğ
rendiği derslere sa.planıp kalmı~

tı. Benim 1932 de iddetle müda
faa ettiğim fikirler ll=t40 da H~tlcr 
tarafından aynen gerçekleıJ irlldi· 

Ne çare ki bundan sonra bile as
kerlerimizden çoğunun gözü açıl .. 

Hanın muhtelif katia-
rında kalan 51 kişi 

itfaiye vasıtasile 
kurtarıldı 

DUn sabah s..at 6,55 de Galatada 
Şairzfya caddesinde Maltız hanının 

merdivenleri Ue merdivenlerin istinat 
ettiği duvarlar lni. olarak çökerek 
yıkılmıştır. l3u kaza, pazara tesadüf 
etmesi yüzünden zayiataız geçmı,ttr. 
Yalnız Sultan adında ve 75 yafla.rın· 
da bir kadının ayağı ezllmiftir. Va
ka mahalline yetil}en itfaiye beyeU, 
otoma.tik tahlisiye mer~enlerl kul
lanarak, hanın muhtelif katlannda.ki 
odalarda kalan elli bir kifiyi kuı·tar
mı~tır. Yaralı Sultan Beyoğlu haata
hanesine kaldrrtlmıştır. MUddetumu~ 

millk tıe Emniyet müdUrlUğü tarafın
dan kazanın sebebi ve mesulleri olup 
olmadığı etrafında tahkikata. baş,lan
mLftır. 

Ekmek karneleri 
kontrol ediliyor 

Ekmek karnelerinin tevziatında 
yolsuzluk olup olmadığının tetki
kine devam edilmekte ve iaşe me
murları evleri dolaşarak nüfus 
tezkerelerilc karneler üzerinde tet 
kikler yapmaktadırlar. 

Bu yapılan tetkikler neticesin. 
de yolsuzlu.c varsa meydana çıka
rılmış olacaktır ve nüfus kAğıtıa
rına karne vcrilcllğlne dair damga 
vurulacaktır. 

Bugün mezbahada 
hayvan kes;lecek 

Toptancı kasaplarla perakende

ciler arasında çıkan ihti1At yüzün
den me3bahada iki üç gündenberl 

hayvan kesUmemektc ve şeıhirde 

et bulunamamakta idi. 

Fiyat Murakabe bür05u bu ihti. 
1a.cı hal için yeni tedbirler almı~ 

bulunmaktadır. Bugün mezbahada 
kestanın norm&\ bir hat alacalı ve 

kasaplarda et bulunacağı tahmin 

edilmektedir. 

Amerika.ya asker çıkardılar veya 
orada karışıklık yarattılar. Bizim 
vazifemiz. vaka yerine hızla va
rarak kendi kıtamızı tehdit eden 
tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. 

Kolayca nak'll mümkün <rian kQ
çuk bir zırlllı ve motörlü kuvvet, 
hava kuvvetlerlie iş birttği yap. 
mak surelile. bu Işı başarır Vf! A
merikayı kurtarır. Fakat milyon
'uk piyade ve silvarl kuTVetinl 
ne naklctmiye zaman ve imkAn 
bulabiliriz, ne de böyle bir kuv
\•etlc motörlü ve zırhlı kuvvetle· 
re karşı koyabniriz. 

madı. Kendi sanatlerlnln ileri git- -ı=============ı 
mcsine neden al~ka duymadıkları. 
nı, neden eskiye bağlı kaldıklarını 
anlamaktan Acizim . 

Amerikanın lsti!tı'ya utradıl!ını 
Carzedelim: Nakliye zorlukları do
layı.sile ıgelcn askeri kuvvet elli 
bin kişiden fazla olamaz. Böyle bir 
ıstlliıya dört, beş milyon piyade 
neferi ile deill, bir kaç yUz bin 
·mo!örlü ve zrrhlı krta. lle k•rşı 

koyabilir le. 
A•kerl idaremiz 1&18 senesin

den sonra uyumuştur. Yeniden 
harp etmek ihtiyacı belirince et· 
raflarına bakmıya lüzum görme-

Nereden nereye? 

B ir P.. Prof .. ör .l!:losldn'e 

dotttlarındao bir kadın llOI'· 

m~: 

- SiLln n1e;ohur izafiyet kanwıuno 
bana bir kıM:" ke11me ile anJatır mı
. ınız! 

Elnırıtein ~öJ·Je ce"·ap "ermiş: 

Alman zaferinde tırtıllı trak
törler üzerine yerleştirilen, hare
ket halinde iken ileriye doğru 
mermi atan 105 milimetrelik top
ların büyük teslri olmuştur. Bizim 
ordumu:ı 75 rnilkmetrellk Fransız 

sahra toplarından vazgeçememiş

tir. Bunlar tahta tekerlekli bir 
şasi üzerine yerleştirilmiştir. To
pun ağzı &eriye çevrUmiş olarak 
atla hareket ettirilir. Bunların ıas .. 
tik tekerleğe çevrilmesi 1ıkrl or
dumuzdan gelmemiştir. Bizim en ... 
cümenlmi.z bunun yapılmasında ıs
rar elmiştlr. 

Tank yapılmasına aıt tahsisatı 

da ordu iStemcmiştlr. Bfz zorla 
bütçeye IIAve ettik. Bu tahsisatı 

kullanmamak için senelerce özür. 
ıer ieat ederek seneden seneye 
attılar. 

Uçan kalelerin vücude getiril· 
meslle neticelenen araştırmaların 

kaynağı da Amerika ordusu değil. 
dir. ÖVUnerek söyliyebllirlm ki, 
bu teşebbüsUn sahibi benim. Bu 
araştırmalara att parayı bütçeye 
koymak ve ı;arfettirmek için pek 
çok uğraşmtya mecbur kaldım. 

Soruyorlar: 
Kanyak 

Kaoya.k, b8'41öndilrüeü ve ke
yif verici Mr tçkl olmaktan A
ha ziyade kızdırıcı "'e sancı ge
çirici bir llİl9 olarak ta kulla
oılmalda ve bu ,ıfal.ı hueuı ııe
bebl Ue herke& tarafından evler
de balundurulmaeı lüzııu:n1u ad
dohumaktacbr. Nedf'n bilmem, 
son gtinlerde bunun da MlyttkJU, 
küçUklll her boyu yavıı.ıı yav.., 
ortadan ~ekJlmhJ, kanyak bulun
ması ha.klkaten güç blr madde. 
haline girmiştir. Aeaba, buolar 
da ainsı IstlfcUerin hılJımlanna 

uğradı ,-e el.dl depolara mı akta
rıldı !' 

Bombardıman tayyarelerimizln 
kuyruk tarafına top konması fik
ri de Genelkurmayın değildir. Ge
neral Arnold ikl sene evvel hava 
kuvvetlerimize kumandan olduğu 
zaman bu fikri zorla kabul ettir· 
miştir . 

(Devll!ll ıedeeek) 

VATAN 

Bir tavsiy e • • 
'' Benim tecrübemden 

istifade ediniz! ,, 
[Grod Otel \.e diğer n1~1ıur ro~ 
man "·e fHm aeaaryolarının yazt
('ısı, Vtya.ah l'dtbe Clckl Baum 
19S2 seaetıJndenberl Amerlkada 
ya,.yor. Amerika. \·atandaşı ol-
111a,tıtr. Şimdi dalıa ziyade film 
mevzularUe uğraşıyor ve bir de 
mecnıualara. yazı yazıyor. Aylık 

bir mermuanın: «BenJm tecrü
bemden. i~tlfade edinJz !» başlığı 
altında meşhw- adamlar arasın
da açtığı anket.. ı,ıırak eı...L, ve 
ha.yatında en tok yer hitan ve 
başka. lnrıanlar tara.rından öğre

nilmeğe ve benlrnsenınefe ta.yık 
olan tecrübeyi 'öylece anlatmış
tır:] 

B eş yaşında olduğum zaman 
yü:rınıe öğrenmek istedim. 

Girdiğim Yi.12ıme havuzllnda yüz
mek bil;miyerilue malıısus ıblr ip 
vardı. Buna sarıldım. lp koptu. 
Ko:r<ku<clıan felce uğramrş bir hal
de ~ d.bmi boyladım. Nl
ihayet bent slldı>ıı çıkııırdıl.ar ve 
canımı lruI't.ardılar. 

Falkaıt, bu 'korkunını izi lç.ime 
~Jedl. A'1'8dan sene'ler geçtiği hal. 
de ne zııırn9n yüzme taıımlıne lkol
klŞ.'lam 'kalbim çarpar, bütün a
dalelerıkn kaork•ll kest1irdl. Ne
fes ıllmBlh ~ıırırdım. 

E>trafırnd!Mı b3'1'!>n,qardı: 

- Kendini koyver, kendin! 
bırak ... 

lyı ema, kendimi bıralk.manın 
nasıl y<apıld'lğmı kimse bana öi
r<!lıeımlyordu. Ben de bir türlü 
yli2rntye alışımııyordum. 

Dokuz y1141nııı. Vlll'dım. İyi harp 
çal"'1'dlm. Fak:.t bir konser sah
nesine çıkınc>ya kadar... Orada 

s&lıne srlması derhal yakama y~
p>Şlrdı; pırmakl'11rıan ka•lcatı ke
slllrdl. TeTlerden ancak boğuk, 
lus1k Se'Sler çıkardı . Hocam bana 
'işaretler eder, sıkr sı.Jcıya fısıl

dardı: 

- P""'1l't8k.lennı gevşet, 'k•n
dint b11'81k. 

Thkaıt ben 'kendum lbırBlf<ma.. 
ğı. bir türl'U becernmıezdlrn. 

O lard n cı; 

d .. ki parkta gatıp bir a.dam tü
remişt>. Üzerinde modo.sı geçmiş 
elbiseler vardı. Hiç bir hali baş
kıaltarına benzemezdi. ~r sıraya 
oiuırarak oytm:\arımrzı seyreder
ken ar•stra tıfuaf1ık!ar yapar, bi
zi ıgüldıü:rilıTdü. Tapl.llTluz onun ta-ı 
rafına gidince, o şekilde gE'rl fır
lat~rıd.ıı ı'ki, hepimiz şaşırır, kalır

dı!k. Kendılne (Peter amca) a
dını ta&<.nı:ştık. E•ki lbir at cam
bazı palyaçosu olduğu nrtaşılın

ca aramızdaki itibarı arttı. 

B lr ıun oynll,l'kcn düştüm. 
Di.Zkapağnn kanadı ve 

btleğim !nemdi. Pet.,.. Mnc& be
ni yerimden ka'Ldırdı: 

- Kızım, dedi, sen düşmek u
sulUnU bil.ınlyorsun. Halbuki bir 
-nın hayatta ilık öğrenmesi l'A
ze:n gelen deııs, yolıuyfla ve erka
nıile dütmek ve dtif;<>rken de bir 
tarafını incltm.emektir. O za
ırna.n ister iskemleden, ister at.. 
ten diiJ, is1ıer ııöhretli ve Uibarlı 
bir meW<iden tepesi aşallı yuvar
lan, hilv bir şey olmazsın. 

- Peki, nasJl. düşmeli, Peter 
e.me:a? 

- Bak sana anla t&y•nı: Ben 
senin Ya.tına varmadan evvel o 
kadar ıcleMıaır dUştüm kı kırı:ırnı
yan kerniğim ktıılmadı. Sonra bir 
tarafımı incitmeden dilşmeğl öğ-

rruMUrn. Sana da öğreteceğim. 
O günden bıışlı.ya.ralc Peter 

"""'a, bana düşmek ıaulıllnü öil
relırniye koyuldıu. Da.ima tekrar 
etliği talimat şu idi: 

l 
- Eski btr QOrabr pencereden 

~i!ı mtsa.rı. bir tarafı i<ı:rılır, in
cinir mi? İşte insan kendini eski 
bir çorap yerine lk.oymı.ya alış. 

malıdır. İşin bütün sırrı burada.
dır. Ken.di kend\n.e egkl bir ço
rabın gevşekliğini ve mukave
metsi1fliğiıni verebilirsen düşmek 
ten zaraırsız kwıtli!ab1llrsln. Ada.
lelerini sıJonıyacaksın, tamaml
le gevşeteeeksin, kendi kendini 
unutaca'ksın. 

Bu 9()Zlerin tesiri aıtınd& bu
ilunduğum b'.r anda bent kaldırıp 
yere bır&ktı. Ben de 'kendiırd es
ki bir çorap farzedcrck tamami
le koyverdim ve ada1eleri.mi 
gevşek l-;raktını.. Hayret! Yere 
düşünce hiç bir şey olm•dtm. 

Dcr!l'ml yavaş yavaş öğren

dim. F-a.kat neticede bu ders, nef
s!me karşı bana hakimiyet temin 
eden bir ıiisiplln hat'mi aldı. 

K endi kendinizi dinlememe
ye, koyuvcrmiye alışırBL 

nız, dail'ıa Zyl dinleni.:rsiniz, daha 
iyi eğlenirsiniz, lşinW daha iyi 
')'8!>arsınız. Hayatta.ki her aksi
iğe de.ha iyi mukavemet edersi

niz. 
Blc roman veya !hlkiye ya-zar .. 

ken bir noktada sapl'anıp kaldım 
mı, deııhal eski çorap tekniğini 

tatbik ederek o anda eski corap 
haline girdlt•mi kendi kendime 
inandırıyorum. 

Bir şey hatırlamadığım za
ıınan halııza.nu wrüıyaca'k yerde 
..-eskl çorap• dlurlim, kend!ml bı
rakırım. Bir zorluğa, bir acıya, 
bir aksiliğe uğradığım zaman pal
yaçodan aldığım ders imdadıma 
kOŞBT. 

On beş yaşına van:lıfım zaman 
annemi hastahaneye ka dtrdılar. 
Ame~iyat olacaktı. Dokt.orl1ı.r pek 
az ümit ver'•yorlardL Ameliyat 
devam ederken, ben annemin 

hastanedeki odasında bıilunuyor
dum. Her tarabrn titriyordu. El
lerim buz ke9ilıınlştı. Viieudlim
dekl her slnir gerilmişti. O anda 
Peter amcanın dersini hatırladım. 
Onun sesini duyar gibi oldum. 
Hemen ceski çorap. usulüne baş 
vurdum. Birdenbire blır sük(lnet 
ve rahat.Hile duydum. Kal'blm en
dişe yerine ümiUe doldu. Kendi 
kendimi sa.1ıverince ellerim ısın

dı. Korkunun yarattııtı relçten 
'kurtuldum. Bir boşluğu birden
bire doldururcasına dimağıma bir 
çok taze fikirler hüctnn etti. Has
tabakıcıdan kağıt, ka'<m i.stiye
rek bir küÇ'lik ıhikAye yaz:mıya 

b114ladım. 

Zamanı ve lbulunduğı.sn yer! u
nutup yazımıya daldım. Annemi 
ameliyat masasından oda.ya ge
tirdikleri zaman uykudan uyanır 
gibi yerimden fıı'ladım. Ameliyat 
iyi netice vermiş, annem kuırtul
ımuştu. Fakat henüz kendine gel
mıemlştl. 

Yatağı yanına oturarak hik~
yeme devim ettim. ömrUımde hiç 
blr zaman bu kadar zahmetsizce 
yazı yazmadlm. 

Bu hikaye 110I1radJın bir edebi 
miiSabakada. birinciliği kazandı ve 
edC!bl ~hretiınin ilk basamaaı ol
du. 

Tam surette kendimizi koy. 
vermemiş, yalnız hayatımızın 

bUhranlı dakikalarında işimize 

yaramakla kalmaz. Buna her &:ün 
thtiyacımız v•r. MesclA birisi ü
zerinde iyi bir tesir bırakinak is.. 
'l&'onıı.ınuz. Kendinizi zorlıyaeak 
yerde tabii ha~ terketmiye alı

şınız. Kendi kendin! dlnliyen ve 
gözeten adam'·ar başkaları Uze
rlnde l:ıjç bir zaman iyl bir tesir 
bıraıkmazla.r, elr&fa mutla'ka bir 
ra.Jıat.srzlık bisi saçarlar. 

«Eski çorap-.,. usulile kendinizi 
bıraı'kırsanız başkaılarının sevin
cine ve kederine daha candan 
ol"tak olursunuz. kendinizi her~ 
kese daha (Ok sevdirirsiniz. 

K eod~mlzl ~tktılımız ve zor 
ladığımız zaman, ne ka

dar zahmete girsek fazla iş çı

karame.yız ve yaptıtımız işten 

zevk duyamayız. Wnde muvaffak 
(De,·amı Sa. 4, Sil. 2 de) (-) 

Rahat yürümek . • f? 
ıçın •. ••• 

U zwn •il.ren gUn"'81• ve soğuk biraz da lhtlkAr ezilsin de görellın! 

günlerden sonra dlln hava, bir l KULAGI DELiıc BİR KAYNAK 
bahar ıttnıı sfbl ılık ve gUzeldl. Ge- BUmeın ajaruı telgrafiarmın kay
('cn haftaları ya soba ve man,.al ba,_ D&kl&nna d.Jkka.t edlyor musunuz t 
larında., yahut da kömürctt dWddln~ Demokrasi cephe1l aleyhinde olan en 
tarının önünde plneklem&kle letlren taze ha.vadlsler VlJl'den verlUyor. Oy
halk eokaklara döklUmU.,tü. Bele Je anlaşılıyor ki bu hmusta V1'1'nin 
Beyoflu caddeel, kalababta ~k dar kulalı, l\fth~er kaynaklarını kıskan
gellyor ve yürUmekte mtlJklUAt 9d<l- dıraeak kadar delik! 
llyordu. insan Mıl.1 l~lnde yol atmıya 
beyhude utra.-n bir genç yaıuodald 
arkada,ına. gülerek: 

- Kar yapa da "" Beyoflunda 
rahat rahat yllrllttk! dedi. 

BİRAZ DA O EZb.SiNl 

ikdam arkada.,.mwn birinci say
fasının en göze ~arpar ye:rtnde koca.
man bir ı.a,ıık ıördUm: clhtıkAr ul· 
Uyor». 

Hep lhtlklr blı.l ezeed< d•ill a, 

KİMİ ALDATIYORLAR? 
Japon kaynaklan, Paslflktekl Fo. 

leme.ok donanmasının tamamUe imha 
edUdlltlnl blldlrdl. Hollandıı Hlndis
tanı l9e, Felemenk donanmasının sapa. 
sağlam '\-"e harbe hatır olarak deniz
de bolundu!wıu söylüyor. 

llangt taraf yalan söylüyona, bi
tarafian defU aacak kendini aldat
tığına hiç şüphe dm esin! 

Tatlıse.rt 

- Blr gün kör bir ahbabunla köy
de doıa,ıyordum, Ha\.·& tok sıcaktı. 

Ahbabıma dedim ki: Simoninln yürejl oynamıştı. Taıtlı ve 
zeki mavi gözlerlle Jak'a dikkat.le bakı
yor, .;atık ve ıstıraplı yüzUnden bir şey
ler anlamıya çalışıyordu. K&bll olduğu 
kadar kayıtsız görünmiye çaişan bir ta
vırla sordu : 

YATAHIN BDBBI -MANi: 
J 

TEFBtKA No. S2 

- Canım M>A'uk bir bMdak &öt iç-
mek kııUynr. 

Ahbabım ce\·ap "·erdi: 
- lçm•k ~dlr biliyorum. Fakat 

lit nPll ff'Ydlr'! 
- Beyaz bir mayidir, dedim. 
- Mayi nedir blUyoram, Fal<at be-

- Dokt.or size ne dedi? 

- Çok bir feyler aöylemedi. Sadece Yazan; Kana Braason Çeviren: a..ı.au A. z. YALMAN 
yaz nedir'! 

- ~ya& kutu ku,unun tuylerlnl.n 
rengidir. · 

ıntihar olduQ:una dair T&por vemıek is
temedi. Bu çok saçına... Çünkil ortada 
aksini lsbat edecek bir iz yoktu. Her şey 
yeril 'yerinde durıtyordu. 

zım. Va.ktlle raporu alıp meseleyi ört
bas etmeli. 

Şu lha1ıcl~ sizi getiren Şoför belki 
de saatin farkındadır. Bu iQförQ kolay
ca bulurlar. \Marteı acaba kaçta intihar 
etmiş? 

ğimi söyliyemezler. Bir de üstelik gaze. 
tcler cinaye.ttir, dtye yazmıya başlarlar

sa bu sefer belki ele benden şüphe eden
ler olur. Ş'oför de benl eve götürdüğünü 
sö'yllyeeektir. Ba.h9ede ayak izlerim de 
'lıAIA var. İşte bütün bun!a.r aleyhimde 
tlellll'er t~il edecek. Bunun için ne ya. 
Pli> yapmak, doktıor R;~r'dan raporu 
almalıyız. Maıdemki, kıardeşlniz onun iyi 
dostudur . .Bellki o b;,, şe'y yape;billr. 

- Belki.,, 
- Tüy nedir hUlyorUJR, fakat ku

tu nedir! 

- Kutu mu! Boynu etrt bir Jıut
tur. 

- Boynwı ne oldutunu bUl,lorum. 
ı-·akat efrt nedir! 

Bunun Uztrlne "abrını tükendi, kör 
ahbabımın kolunu yakalayıp gerdlın 
,., df'dJm ki: 

- Bu J'ermektlr. 
\"e 80nra gerdl~ln1 

ğind•n büktüm: 
kolunu dirse-

- ~te eğri budur, de<llin. 
Kor <"e,-.p olarak: 
- \:'a, dedi, ,lmdl !o.Uttln ne oldu

ıtunu anladım ... 
t:inı.,t.ein, bütün hunları anlattık-

tan onra. ~'kın ~kın kendhdııi 
dlnll)f'n kadına der ki: 

- l"manm ki bu izahat üzerine 
.. 17. df' 17.af~t kanunu ne demek oldu-
A"unu anladutız. SFJÇE 

- Neden vermek lstemediillnl söyle
l'll<?d i mı? 

- Kur~un yar~ının fakakta olmayıp 
gözün üzerinde oldu&una iddia ediyor. 
İnaan kendi kendini ora5ından vuramaz
mış. Yara yerl şüphe11 lmlf. Saçma sey
ler söyledi. Bu söyi<?dlklerln.in hepsi mtt
nruız ve boş şeyler! 1ştc size bunun için 
geldim. Doktor Rıpr'ın bu raıporu ver
mesi içln ne yapmalı? İ:ş işten geçmeden 
bu raporu vermesi l~zım. 

- lş işten geçmeden mi dediniz? 
Evet, çilnkil doktorun bu mAnasız 

iadiası yüzünden 'zavallı 'hriadam 1'\artel 
~ç bir mevkie dtişebi!ir. Soq:uya ç<l
kerler. gazeteler bunla:r.ı yazar, bir sü
rü dedikodu olur. Belki de ·benim i,smim 
bunlara karı~ır. Orada bulundum d>ye 
bana da bir ıey &0rarlar. Beni şahit gös
terirler. Bütün buntaraı mfıni olmak lii-

Slmonl aıtır ağır cevap verdi: 
- Hakkınız var, .lak .. Meselenin )la• 

panması her ikiniz için de hayırlı olur. 
- Alı, ne olur, bi.zıe yardım ediniz. 

Bütün lfl'ICe uyumadım. Dilşündüm. Bu
nu ancak siz yapabilir.s,niz. 

Sonra tekrar baıını elleri arasına al. 
dı. Bir müddet dUşürı.dilkten sonra söze 
devam etti: 

- ÇUnkU bu hllclbenin bir intihar ol
duğuna, hiikmetmezlersc c!nayet zanne
deceklerdir, değil mi? 

- Ş(\phesizl 

- Ne kadar .;uç bir vaziyetteyim, .gö. 
rüYorsunuz ya! Hiç kimJC benim eve kaç 
ta &lrd ğiml bilmiyor. Hizmetçiler uy'ku
da idi. Saat kaı;.tı, ben bile bamiyorwn. 
Masum olduğumu sbai etmek ne kadar 
güç olacak. Sonra ... 

- Oraya kadar yaya olarak mı gitli
ntz? 

- llayır ıbir taksiye bindim. 

- Madem Martel on bire doğru ol!· 
dujunu soyledJ, Evd~ yalnızmış .. Bir sl
Hlh •esi duymuş. Şimdi iş şüpheli bir 
vaziyete dÜşerse benim hadiseden sonra 

gelml~ oldU!iiuınu isbat etmek güç olur. 
Halbuki ben oraya saat on bir buçu'kta 
gittim. 

- Şoförün şehadeti sizi kurtarır. 
Jak yine ter döküyordu: 
- Ya yarım sa.at yanılırsa.. Bu müm

kündür. ,Şoförün saırtl 'yanlış olabilir. 
Ya'lıut ta 'hatırında yanlış kalır. Bütün 
mukadderatım cahil bir adamın şehadeti
ne bağlı ... 

No kadar korkunç bir şey değil mi? 
Görüyorsunuz, rl.o müşkül bir vaziyette. 
'Yiml Eve gitmi.ş olduğumu lılkttr ede
mem. Çünkü doktor beni orada &ördü. 
Uıaklar U)"Udukları iÇln ne zaman geldi-

- Kardeşiniz vaziyeti. anlatsa ve bu 
raporu mutlaka vermmi Jjzım olduğunu 
söylese... Bu hazin facı aya aman polis 
karı:me:un. Zavallı dul kadılnı b ' r de 
lböyleUkle Uzmooinler. Sonra benim is
mim de bu ha'.dlscye karışırsa avukatlık 
ıve meslek şerefi tıozulur. Ne 'bileyim 
ilen, siz daha iyi bilirsiniz bunları .. Aca
lba. kaı'deşinlze anlalsanı.z anlar ve bir 
lşey yapar mı? 

- .Bilmem .. Belki de yapar. 
- BunUı üzc~inize .alırsanız siı"c son 

.ıerecede minnet duyarım. 

Jak'ın içi biraz olsun rahatlanml$tı. 
'En güç ~eyleri söylemişti. Biraz nefes 
6.ldıktan sonra. te'ıerar bu mevzua dön
tlü: 

- Eter doktor Rlşar fikrinde ısrar 
ederseı o z•ınan a.dli t.ı,p dokt>:n:unu kan
dlrmak !Az11n. O dl!ha ,gUç ;, olur 

(Arlı:asl .,...) 

0-'!-91'? 

Güreş röportajı 

S Por muharrfrlmlz: «Gel, gü

rf"~e gide11m'> diye ka.ndır

masaydı pazarunı yan gelip e\·de 
~lre<'ektlm. 

Atız ağıza eylrcl dolu &alona 
glrdlk. On tarafa geçeblln1rk i(ln 
elimle, kalabalığı df"ğil, ı.lgara du~ 
n1anlarıru yararak kendime gUçllik
ıe bir yol a~·bın. Tuhaftır: Be)'aı; 

perdedeki göJgf'ler dwnandan mü
teessir oln1adıkları halde Hlnemalar
da sigara lçllnu~z, fakat gUreı:;çlle

rln müte&o.,lr ola.cakları bir mü'8.ba 
ka yerinde ~lgara dumanından göı; 
göı.ü (örmez. 

Bir yer ararken, blı.I tanıyan gii
reşçllcr, itibar ederek sahneye aldı
lar. Herhangi bir ı,te H&hneye atıl· 
manın pek kolay \ e ı~tenJllr bir L'tCY 
olmadığını daha 80nra anlıı.dım.' 

Güre~ler serbest olacakmı.,, pro· 
fe:ı,yoneı ni:t.amlle yapdaçaJa1u,, mli-
hlo1 olarak da profe yonellerden 
Menlnli .ı\.hmetle ııu~·atl ve ama
törlerden Adnan ilf' yine profesyo
nel TC'klrdağh JlUseyln güreşecek
lermi,. 

Güre, hakkında. bir bllglnı yok 
ki serbeı;Unin ne olduğu hakkında 
bir flkrlnı ol~uıı. I·~akat hafif cil'ise ... 
illerden ba'jJryan güreşlerl takip 
ecllnce anladım ki serbcc;t güreş 

«top;)'ekUn harı>» gibi bir şey. Yani 
hasmı neresinden olur~a. ol'Nn ya .. 
kala.)·ıt> yere YUrmak caiz. 

Sıra. l\oleNnll ... ırayall ~ına 

gelJnce organizatörlerin mikrofon 
\C hoparlör del:l.letile ltizarı, seylr
ellerln de J,ynnı ba-:Jadı. ı,, Sfnga-
pur - .Johor top~u dile11osu gibl &öz 
dtieHo~una. dOk\ilUnt'e ne de olsa 
sahnedekilerden ç-ok kalabalık olan 
~eylrciler galiı> grldller \'e wnumi 
bir yuha J)rojekt-Or ı~ığı gibi &a.h
neyJ do1durdu. Bendeki ne kaderdir 
ki hayatımda ilk dera çıktı,tım sah
nenJn n&ftlbl ;yuhalanmak ohlu. }'a

kat ~ahnede ~·alnız olmadıkJmı gö
rünce biraz rahatladım: Tanınnuş 

gilr~llerden \"C mulıarrirlcrden ba' 
ka yine tanıomı,lardan bir alaturka. 
şarkı iistadı, bJr piyango bayll, bir 
lokanta<'ı, artistler, -azcndcler sah
neyi doldurmu~tu. 

Nlhayet Adnanla. Teklrda(;'hnın 

ntinderc çıkışı, , ahne ile .. alon ara.
ında bir nılltareke akdine ,.e_ Ue 

oldu. 
Tekirdağlı hem profe!I~ onel, h€'m 

de Adnandan daha. akır. Bu vaziye
ti görtinc-e gllrC'~ hnkkındakl kı a 
akhınla karar 'erdtnı kl Adnan10, 
mUttellkler gibi, hasmı oyalaması 

\.'e "·akit kazanma ı lllzım. 

Adnan da. dil.~tindUj\"fun gibi yap
tı. Kırk ~ dakika güre,ten sonra 

yenlşemedller. l,erde kapandı. Biraz 

önce, uparrunızı geri Yerin» diye ba

ğıra.o seylr<!Uer de, gelecek blr pıo.ç-
ta, yine salonu doldurnıa.k 

oradan ayrıldılar .. 
üı:ere, 

KÖR KADI 

Lokanta vitrinlerindeki 
yemekler 

Lokanta vit:.'intcrinde yemeıklc

rin leşh:rine mllni olunmak için 
lstanbul belediyesine müracaatta 
bulunul.muştur. Bu hu ısta tetkik 
ler yapılmaktadır. 

TAKVİM 
9 ŞUBAT 1942 
PAZARTESİ 

AY: 2 - GÜN: 39 - Kasını: 94 

RU!Uİ: 1357 - İlomcikiım•n: 27 
HİCRİ: 1361 - lllUDARREll: 23 

VAKİT ZEV ALI EZANİ 
GÜNEŞ: 7,03 1,30 
ÖGLE: 12,28 6,H 
İKİNDİ: 15,16 9,41 
AKŞAM: 17,35 12,00 
YATSI: 19,06 1,33 
İMSAK: 5,23 11,49 

T askeboplı pilav 
leJ ugün ortac.ına ta&kebabı kon· 
leJ nıu, bU~·Uk bir f.t.po;l pllAv 
yaptık, Jn,·e kı,yılnn Lülana. kökJe
rlnden .. nlat:ı. hl,. deı JKırtak11! peİte .. i 
llft\C ettiın. Çoc,•;:ıunn pek hoşuna 
gitti. HüçUğü bllyüğu memnundu, 
bu 1'.aınanda. bundan g-ü7,el yenıek 

olur mu! Eti, ııtı:ı,·ıJ !o.PhLe'-11, tatlır;ı 
lıepı..l \ar. Ayni zaınanda bir kap ye
n1ek, f;ünkii: f'tle plh\v bJr te.P'!lde 
pişiyor, cvYelii. ku·~ha.,ı doğrarunı~ 

eti pi az1a.)ıp teılslnJn ortasına koya
rak üzerine bir kUç-ük kuşhane ka· 
pat.nah, ara.sıra kuşhane,yı oynatma
lı ki dlbl tutmasın, lkl !-iaa.t atc-:te 
kaynadıktan !-ionra pi~mlştlr. Hangi 
öl~U Uc pirinç konaca.k"4.a iki misli su 
koymalı, ku kaynayınca. plrinrıerl 

etrafına koymalı, ı\di pUAv glbl pt,_ır .. 
meıı. 



VA:rAN 

BAŞMAKALEDEN MABAD 

z • rf i ka kı nma Gaz:::!:~nden 
:-\ vrupa karasına asker <Başı ı lnclclc> «+» 

Harp Vaziyeti 

k t 
• • bir baıluma göre en mesut iki mem 

çı ar ma mes elesi llkb h k leketinde bu uyanmayı, bu tenkit 

a
n ng-lltercdtkJ Krınadn ktn'\·etle· Q ,Qr e imi içi.n büyük tufanını, .bu değişme ve iyileşme 

rlnin Başkumandanı General h ihtlyacınI yaratan sebep nedir? 

faught-On memlekctlnıle yaptıl:rı be· azırlıklar başladı Bıırış ve sükun zamanında neden ıınattn, A\•rupa karnıma ruıker çı- görenek t:ıAkim oluyordu? Neden 
llrmanın tı:ıkarrur ettirildiğini \·e r herkes çubuğu yakıp keyfine 
u maksnUn tnfı;llAtlı bir ıılfin da l bakıyor, iki .memleketin boy öl· 

•lpıldıt.,m blldlnnlştır. ınguterenın Amerı·kaya IS ıc~mc kudretini bu kadar geri tiştlrıllğl onlu He bu adalara top· marlanan ziraat bırakan sebeplere karşı seyirci 

.lll311 .Amcrlknn ve Kaıııı<la kunct- kalıyordu? 
·•rinln bir gün bu makı; tı lcullBllı· makinelerinin 4,· 5 milyonluk Hakikat şuradadır ki, anane, cö-
.ıcnğındıı şüphe yoktur. Zira zafer il'enek ve kurulu usulOn ne demek 
ıııcıılc taarruzi hareketlerden knza- b •• •• k b• k } k t }d olduğunu bi'miyen, her gayeye 1-ıılır ve yalnız mUcla!aAda kaJnuıkla UYU Jr JSml mem e e ege i ş!n icap ettiroiği kestirme yotdan 
·n zayıf dUşına.n dahi ulhe icbar e- ı... yürümek !azım .geldiğini ve müm-
lilemez. Keza ıun-n ku\'\'etlerlnln hU· kün olduğunu ikeş!cden ve adı 
·umu ve shll halkın bombıırduruıni- An-karn, 8 (Tcle!onlıı.) - Zira-,dört buçuk milyon lfra kıyın ti HIUer olan bir halk çoçuğu, }rl'ıdi. 
c de bir mllletln ı;ulhe icbar edile· at VekAlctinde ilk'bahar ekimi za- deki en büyilk kısmı bugU e n. se'crin ccreyanile A'lmanyada lş 
ııiycceğlnln en güzel misalini 

8 
.... k manınm yaklaşması münasebetile lekctimize gelml" bulunmnakmtaedmır-. başına geQmiş ve göze kestirilen 
uyu b"" .. k l 1"'· 1 v Brltanya h:ı.lkı göstermiş bulunuyor. uy~ . aa • ..,et vardır. lkbahar e- Bunların montajı peyderpe bir 'hedefe varmak usum bakımın-

o halde Almanya nuı.ğlOi• edUmek Is- klmı ıçln lCızım olan tohumluklar pıimaktadır. İlkbaıhar zira:ı ya- dan yepyeni bir fıleın yaratmıştır. 
tenlyorsa, (bunun ıstencllğlndc kimse- şimdiden hazırlanmıya başlanmtş ferberliğlnde bu makin-' f s1~- Amerika ve İngiltcredekl tenkit ..,.er aa ı· 
•ıln şUııhesl yoktur.) Anglo akson- ve kısmen de istihsal mıntakala- yete başlıyacaklardır. ve intibah, işte bu fılcmden akıp 
lnrca kıvaya er rıkarmak ta. bir rına gönderl]miştir, (Kışın bütün 6İddetine r ğ gelmiştir. 
uımrcttlr. Nisan 

941 
yılında Amcrikaya hububat mahsulünUn bugü:k:~~ B. Hitıler diyor ki: «Ben yalnız 

Ancak bu ı;ıkartmnnın znmam rne- si '" rurnunun müsait ~akta d kendi milletimi dilşilnürüm, baş· 
~lesi mUhlmıllr. A kerllk bakımın- par-.? edilen 5 mJUy\'.)n liralık zi ettiği hakkında Jstihsal e keva1m ka mrnetlerin saadeti için uyku-
dan b ·· UmU raat makine ve yedek aks"mını · d m r ez e- k u zaman on 7.dekll ilkbahar- .. n rın en haberler gelmektedir (B.B.) mıu açırmam-11 
da Almanların So,·yctlcre saldırıma Fa.kat tarihin görünmez eli pek 
kalktıkları andır. Zira Ahruınlar bu z ld k te öyle düşünmüyor. Fazla zen· 
urctle lkl CCJ>hcll harbe icbar i!di· ongu a tan 4500 ,ginlik yüzünden, rahat yilzilndcn, 

lirler, kam ordularını ,-e ha\'a k u\'• maddi zevki ifrata vardırıp fera-
\'etlerlnl iki tarafa. ayırmıya merbur gatln ve fedakarlığın hazzını unut 

kalırlar. llulfi her itibarla kuV\"et-- ton k o·· •• mak yüzünden, fena gidişlerin taş lerlııl lklyc bölerler. Çıkartma bo mur geldı· kesilmesi ve hayata hl'ikbn olması 
zaman yapılmaz da Anglo Sakson yüzünden; Amerlk'a. ve İngiltere 
hıızırhğının ikmali ,·eyıı. Alman ordu-

4500 
ton kömür yüklü oi<luğu çökilntüyc doğru yol a'!~n mcmle· 

sunun şarkta yııırnnması dfüıtlncesllo halde evvelki gün Zonguldaktan kömlirU getirmek üzere belediye ketleroi. Bunları uyandırmak, 
sonmyıı. bırakılınıa. fikrimize~ tesirin Um11.nımıza gelen Şadan vapuru, ~raf~.nddan Agva ve Şile tarafları- kendi kusur.larını görmlye scv
tlen çok kaybeder. Zira o vııkit Al· dün saban Köpriiden Halice geç- t n g~n ~~ilen motörlerden on beş ketmek, ananeden ayrılmanın, de
ınanlar hasımlarne ayn nyrı zaman- mlş ve Hllıliç Feneri önünde de- anesı dun limanımıza gelmişler- ğişmcnin ve iyileşmenin icap et-
larda ve teker teker dö\"lişmek im· · ı •..tı Öğ dır.ı dlr __ · _B_ unlardan ddkuzu ma....,,al lkö tlrdlği ağır zahmeti ve emeği g0

·•• 
k nını lJulurlar. mır emı9wr• ren "6 mize göre 1 .... bu kömürlerden üç bin tonu elek~ muru, a tısı da meşe odunu ile ze aldıNnak için tharlct bir baskı 

A\:rupıı. knnı ınn asker cıknrtma, t "k tü el yüklü bulunmaktadır. Geri kalan lfizımdı. 
'al. S rı , n ve tramvay idareleri. ~c:;ız o1~etıcrtn yükünü hafiflet- nin ihtiyacına tah$1s edilmiş bu· on T?o~rün de bir iki gOn zarfın- İşte B. Hit.'ler, bu baskının en 

\'eyıı. mnnlan iki cephede har-
1 

kt.ad G da lımanımıza geleceği söylenmek şiddetli bir "eklini yaratmı", bir 
be mecbur etmek '--•·mıından d u.nma ır. eri kalan kısmının t dl G ..,, " ,......,, e{;-:fl, d !halka tc zi d e __ r. . elen odun ve ma""al ko"". taraftan A g'! cn·k ·1 · 
blzznt Brltany& adalarının hanıda a, v c ilmek üzere şeb 1 ·- n ~ """ son a emme, Uda 

1 

:_ rın mu'htelif yerlerindeki depola· mur erınin hang'l semtlere tahsis diğer tarartan Slav &lemine kendi 
m flUlSı bakımından da hayat .,.. k ,_ edileceği bntrlın allıkadar'-r tara· )"! t bemmiyetı haizdir. Eğer Almanla r, ra çı arı~cağı söylenllmektcdir. .....,.. ..... e ı e uza mıştır. Dünyayı tutan bu 
önilınilzdekl tllıbnhnrda R us' -n. meııe- Burulan başka ~mıt'lmize mangal fından tayin edilecek ve hemen sa~ıntılar hlç şüp'he yok ki, bü-
leslnl dUcdlklerl g ibi hıılled~r, Ural- tevzlata başlaruıcnktır. tün insanlığı görülmemiş felaket. 
tara ve cenupta Ba!fra körfe:ı.lne in- r ]ere, sıkıntılara sürüklemiş, diin-

mlye lrnkAn hulnrlıını bu defa bUtUn Alman devlet kli rahatı ve uykuyu pek afır bc-
hn\'8. kuvveU~rne In~lltere31 yıkını- A ı dellerle ödetmiştir. 
ya. uğnışacaklardır. H am tnblyesl manya Fakat acn.ba bu bedellere mu. 
bakımından Almanlar üstün nziyette nazırı doktor kabil varı:tacak en son netice ne 
dlrler. l\lanşın beriki ı;ıahlllerl elle- olacıık? İster misiniz, tarihin çok 

rinde oldUb"Undan en nğır bombardı- s 1 k 1ş1 k Todt da o·· Id' u·· garip bir cilvesilc mihver tarnCı ı t takatinin haddinden fazla zorlan~ 
nan ayyarelertnl &.-\" tayyareleri :re-fakatinde Jnglllı. adalarma saldtrabi- mnsı neticesinde hedefine vara. 

lirler. Bir ı;ıok 'verlere ve ___ , ... Lo •· Bcrlin, 8 CA.A.) - Resmen bil- masın, mibv<:rl pakim Jolmak ve 
J u~ D• 1 tt diriliyor: A-.... 

draya Alman ha, ·a meydanlannın me va z 1 ye e •ıtS•O Sakson1arı yıkmak gaye· sııresı 
0 

katlar yakındır ki, l nglliz Ahnan Dcv!!et Nazırı Doktor s>lc işe sarılan mihver ba.Skısı yan 
lıa\a müdafaa ~·e haber alma şebe- Todt. bugiln askeri vazifesinin ifa- hş anane ve gidişler yüzilnden yo. 
kesi tam toımrlanantadan, tayyare- (Başı 1 incide) +X+ s'. sırasında bir hava kaması ne- kuş aşağı yol alan, vaktinden ev· 
lerl Londrn ha\'a ını müdafaa için R u.5yada. A lmanla rla beraber tıccslnde ölmüştür. vel ihtJyarlıyan İngiltere ile Ame-
ha,·aJnnmadnn Alman bombardıman çarpışan İtalyanlar geri Führcr mtııt cenaze merasimi rikayı genÇiğe, yeni bir hııyata 
t ayyareleri işlerini bitirip döneblll· dönmek istiyorlar yapılmasını emretmiştir. yeni bir düzene kavuştursun? 
yorlar. Buna karşılık mesafenin faz- Bcrnc, 8 (A.A.) - Brl- E Olur mu olur ... 
in olmasından Jnglllzler kendi bom- tanova: S k İ b i f Tarihin dcrinllklcrindc; sebep· 
bardıman tayyarelerine muhafn o· Rus ccphC\;lnde İtalyan leı~c neticeler arasında beliren 
lrırak av tayyareler i katamıyorlar ve sefer heyeti koınutanı Ge- dostumuz münasebetleri hiç bir dalgıç keş. 
bu ı;ebcpten yalnız geceleyin bombar neral Mes<;cl, Mussoliniv<> ıfedeınemiştir. Eğer B. Hıtlcrin şld 
dını:ın yapablllyorlıır. Halbuki gece gönderdiği bir rapordR tam detll kamçısı allındıı. Anglo Snk-' ..ı (&fı ı inekle) + 1 _, 

c t:o•lndUz bombardımanları a ra ın- bir ta. hripten 'n.urlarmak i. son ar caınanır ve yeni bir clllzc-da. t ı hatıralarını yazmakla, kitap k lh 
es r 1Ubarllc !:Ok bU)1lk farklar çln ltalyan kıtalurının der- ne ·av~ur. m ver Alemi ise ta· 

\ard B İ okumakla ve fbal\çcdc çalı;ş- k t.s" k 11· ır. u bakımdan da tyl bir du- hal talyaya dönmeleri müb k n ız es ırse; gazap yiizilnden 
rı.un 1 ma surctilc vakit ·"""iriyor. h . 1 1 

a g rmek Jçln lnglHıJerln kara rem lüzumu üzerinde ısrar ... ~.. ra mctın en ve ve cll bir nümune. 
ordu k Yıı.şı sekseni acçmi....+'r. Tür- 1 . u ı;:ı ararak l\lanşın beri eah llle- eylemiştir. • • v... s • tarih sayfalarına kaydec'lilmlş 0 • 
rlnı Şimali F G al kiycyc ait her ""Yi derin .bı'r 1 k lhU 1 • ransayı \'e Holanda ,-c ener ezcümle, İtalyan v- nca ve rasın zarar arına canh 
ne1,.u alfıka ile ıtakkp ed~'-·or. 

.. •anın garbını ıııgal etmeleri lı\- kuV'Vctlerlnin bilyük kayıp· " bir misal teşkil edecektir. 
r.ınıdır 1 Dr. Gates, blr •·arn nu··n A h t E i • ara uğradıklarını, ku"rve• 'A .. me ,m n YAl.l\JA'N 

Spor hareketleri ~y~şuÇijij 
Galatasaray, Kasımpaşayı 3-0 İlkbahar hazırlığı 
Be •kt d 8 k 4 O • ı.·azı:ın: l'lt.D.ZAL şı aş a ey ozu - yendı B Jlltlerln Mln nutkumla ~u 

(Başı 1 indde) /X/ kim oynamalarına rağmen bir UlrlU a ısöı.Ier \'artlı: «Bir kaı; haf· 

h!'lkimlyet tesis eden Sarı Siyahlılar sayı yapamıyorlardı. Nihayet 38 ncl taya kadar Ru!l~·anın cenubonıl:ı 
Vakur'ıun &yağiic ilk sayıyı kazana- dakikada uzaktan atılan bir şUtU bahar b:ı5lıyncak, biz de taarruza 
rak devreyi l - O bitirmişlerdir. lkin· Beykoz kalecisi bloke edemedi ve geCC<"eğlz. Ondan sonrn bahar şlma· 
el devre iki takım da çok canlı oy- elinden kaçırdı. Buna yetişen Şakir le doğru ~ayıln<·ak, bl.dm taarruzu. 
namış ve karşılıklı hücumlardan .son- takımının ilk ı;o!Unü yaptı. Bunu ta- muz cb a) nı btlkamettc yiirü.> , .. 
ra ıKadlr ikinci golü biraz sonra da klbcn Beykoz kalecisinin bir hatA- cek.-» 
lsmet UçUncU golü yapmışlar, buna sından istifade eden ŞUkrU ikinci go· Oyle görUnU.ror ki ilkbahar için 
Bcyoğlusporlular bir golle mukabele 1U de çıkarmağa muvaffak oldu ve yapılan hazırlıklardan biri, Romıı.n
cdcbilmlşler ve maç da bu suretle devre 2 - O Bcştkta.ş lehine bitti. yaılan başka l\facnrl tanı, Bulgari~-
~· ~ Istanbulsporun galiblyetlle bit· lklncl devreye Beykozlular çok tanı \C Xor\"tıçl askeri faaliyet için 

Iştır. ctınlr başladılar. Ilk dakfkalarda Be- harekc·te getirmektir. Romanya zn. 
Gala~aray - Ka ımpaşa flktaş kalesine inen Beykoz muha· ten bir defa işin içine ürUklenmı~-

lklnci karşılaşmayı Galatasaray clmlerl beceriksizlikleri yüzünden tir. Bulgari tanda halkın zihnini bİr 
De Ksnnpaşa takımları hakem Meh· bir iki fırsat kaçırdılar. Bu hal 20 nci takını askeri lıareltetlcre ha7.ırln
met Rcşadın idaresinde oynamışlar· dakikaya kadar devam etti \'e 20 ncl muk için nr.şriJ atın arka~ı kesilıııi· 
dır. Galatasaraylılar takımlarını Mn- dak•kadan itibaren yeniden açılan lOr. l'alnıı: şurası var ki Amerika· 
M ve Enverden mahrum bir kadro B~iktaşlılar hUcumlarını sıklaştırdı- ııın e ki Sofya sefirinin fikrine im· 
ile şu şekilde tertiplemişlerdi: !ar, bu sırada Eşref gUzel bir şiltle kılır a Bulgar aııkerini şark <·ephc-

Salm - Salim, Fnruk • Barbaros UçUncU, biraz sonra da ŞükrU penal- sinde kullaıuıııık tcşehbibü netlce
Eşfak, Kemal • Gazanfer, Mustafa: tıdan dördUncU Beşiktaş gollerini slı kalmağrı mohk(ınıdur. Halk Rus 
Cemil, Ari!, Hikmet. yaptılar. Bundan sonra Beykozlular tnrıırtarıdır 'e Ru tara sHfih çelmıl· 
Kasımpnşalılar da mutnd kııdrolıı- slnırli bir oyun tutturdular ,.0 maç yecektlr. 

rtnı muhafaza ediyorlardı. Oyun baş· da bu şekilde 4 • o Beşiktaş lehine Şimdi l'llacnr radyosu, A\nıpa 
lar başlamaz Galatasaraylılar ağır bitti. dUzenlni korumak lçlıı dahn kesif 
basmağ'a başlamışlar, hemen 5 el da· Galata. ı - Haliç ı mlkadclclcre atılmak liizım ı;eıa·c-
klkada merkezden Cemilin blı· ara lklncl küme maçlarından Fener ğlnl l\lacar milletine nn13tmıya ko· 
pasından istifade eden Hikmet birin- stadında oynanan Haliç - Galata ma- yulmuştur. Bunun ücreti alınacağı-
ci Galatasaray golünU yapmıştır. Bun çı da l . l bitmiştir. m \C Macarlstanlıı Bulgadstanın 
dan sonra oyun nisbeten mUtevazln )llrmki Avrupa düzcnlnclc mlihiın 
cereyana. başladı. Fakat Galatasaray Güreş müsabaka~rında Tekirdağlı roller o~nıyncaklarını derhal llihe 
muhaclmleri her hücumlarında Ka- ile Aclnan berabere kaktılar eıllyor. 
~ınpaşayı daha fazla zorluyorlardı. Makslm salonlarında tertip edi· :N'or\'eç 1şl daha !;ctlnıllr. Bnra ı 

1 
una mukabil enerjik Kasımpaşnlı· len güreş mütıabakaları dun ya- resmen harp ve işgal altmda bir 

nr da hem iyi bir müdafaa ve hcın pı'kiı. Salonu ümit edilanlyen ve aı. memlekettir. Kanuni hükOmetın 
de muvaffak bir akın serisinden geri yeblllrim ki bugüne kadar Bal. mu,·akkat mcrkeı.l Londmdaılır. 
kalmıyorlardı. Dakikalar bu şekilde kan oyunları da dırhil hiç bir mü- '.'llh\er, eskldenberi adamı olnn 
ilerlerken 32 nci dakikada Hikmet yeni bir frsattan isttfade ederek ta- sabakada. görmediğimiz kala. Qulsllııgl iş başın!\ ~cçlrmlş \ "O bu 
kımının ikinci golünü de yaptı ve ba.ltk bir !leyirci kütlesi hıncahınç hükfımetı NorH':çln knnuni h~-
devre 

2 
_ 

0 
bitti. doldurm\15 bulunuyordu. ınetl diye tanımıştır. Şimdiye kadar 

Ikinci de\Teye Kasımpaşalılar çok Halkın di.irrkü altıkasını görün- Almanya \c ıtaıyndakl ?\oncç men· 
ce bu temiz ve anan"'vı' spo fnatleıine ls\""' bakarken, ar'·k bu· canlı başladılar ve llk dakikalarda ' '"' run ~ "" 

G 
kurtulması yo1unda ümitlerim ku na IUzum kaim dığı, ~eni .I\oneç 

alatasaray kalesi bir hayli gol teh-didi karşısında kaldı. San Kırmızılı- vetlcndi. Temiz bir organizasyon, hükOmettnln MJh\.erlc luu'p halinde 

1 
halka dalavereden uzak bı"r m bulunınndı'•ı fliin edllınlstir. Bun· 

ar işin tehlikeli olduğunu n.nlıyarak aç 
6 

• 
20 ncl dakikadan itibaren yeniden seyretmek itimadı verilince, alfı- llan ı;onrnkl tnbll adım, Qulsllng 
hücumla!'.ını sıklaştırdılar ve 25 ncl ka artımakta ve halkımız böyle bir hUkôrneUnl lih, er ııaktına almak 

organizas,,..onda i d k '" N.arkta. Mlh\cr ku,·vetlerlle bera-
daklkada Mustafa yavaf bir •litıe " n sev ~ uyara " bu müsaıbakalar k""rnnktad ber dlh~km.....,.e da\·et et~k ola· takımının UçUncü golUnU yaptı. Bun· a ..,,.... ır. '"~ '-b 

dan sonra Kdsımpnşa mUdu!ansı, bil- Güreş sever halka bu ümidi ve· c:aktır. 
hassa kalecisi Galatasarnya gol fıı·· ren hiç şiiphe yok ki, dünün dün. Japonya, Çlnılc ı~gal ettiği ~er· 
satı vermediler ve oyun da bu suret· ya şampiyonasından üçüncülüğe lerıle hn glhl usuUerl tatbik etını,. 
le Galatasarayın sönUk blr çalışması kadar yükse'mlş bir Mersinli Ah- tir, fakat ııc.k ı~ı neticeler alnıamf!· 
altında 3 - o bitti. mcdin, S{lnelcrce milli formayı sır. tı r. 

BcŞlkt~ 4 • Beykoz 
0 

tında taşımış bir Adnanın orga. Ocnıck ki bu ilkbahar taarruzun· 
Günün son ve mUhlm maçı Beşik· nlzatör tuzaklarına düşmlyerek da da yeni yeni r..temler imUhandan 

taş ile Beykoz arasında idi. Hakem nııııklı değil, spor ruhu ile çar- g~ecektır. n akalnn, ara:T.l n.n·ınilen 
Sclfimtnln idaresindeki bu maça ta.- pışncakları itimadının halkta uyan miikrtfat , ·aadlle l'llaçar l e Bulgar 
kırnlar IJU kadroıarile çıktılar: mnsı idi. or<lulımm fedakarlığa. se\ketmek 

Beşiktaş: Mehmet Ali • Feyzi, Ben halkın bu alakasını görOn· ne dere<~ye kadar mümkün elacak~ 
Yani • Rifat, HUseyin, Çacl • Şakir, ce, organizatörler elinde ölmek ü- Kanuni z.ton·eç hUkcametı nıınnea, 
ŞUkrU, Ibrahlm, şeref, Eşre!. zere olan bu ananevi sporun tek- l"fon·cç milleti ~ düşman mc\

Beykoz: Bahadır • Sadeddin, Ba· rar kurtulma yoluna çirdit! dil- kilııde lıulunchığuna göre, Noneç· 
hadır - Mehmet. Kemal, Cahlt • Meh- şüınccsfle büyük bir sevinç duy- lilcrl, <lnşınan tanıdıktan bir cep· 
met, Rcflt, KAmUran, Fikret, KAznn. dum. hede dih UştUnneğe ne dereceye ka-

Oyuna Beşlktaşın hUcumlle ba.,- Halkı tatmin eden ikinci smıf dar imkAn bulunacakf tmt.lhanın 
lıındı. SUratle hakimiyeti temin eden bir kaç güreşten sonra amatör hele bu ımn kı~mı, çok meraklı ola
Beşlktaşıılar Beykoz kalesine yerle~· mllJi takımında senelerce seyret- <·aktır. 
tiler, fakat Beykozun enerjik milda· tıtim Ankaralı Hü.-;eyini minderde ============:::
fansı rakiplerinin tazyikine pek D.ID. gördUk. o yine profesyoneller ara· r B D s • A 1 m a D l 
mukavemet ediyordu. Devrenin dakl· sırufn çok iyi tanıdığımız Ali A'tı· 
kalan i!crledlkçe Beşiktnşlılar M· met ile g\lreşecekti. Güreş çok gü la 8rb1 

zel oldu. Serbest güreşin tneellk- '-

PAS i Fİ K' T E 
(Başı 1 incide) //// 

ı.ar günü sabahı, Palau Ulin'c dilş 
man keşif kolları çıktığı haber ve· 
rlliyor-

lerlnl halka gösterdiler. Yenişmek 
için çok uğraştılar. Fakat yenişe
mediler ve berabere ilfın edildiler. 

(Başı ı incide) -

Ukrayna hükumeti vatanına 
kll\'UŞUYOr 

Bugün yarın zaptı beklenen Harkof 
dllşttlkten sonra Ukrayna bUkOmetl 
Ukrayna hudutıal'l dahilinde bir ye
re yerleşecektir. 

HulA a h ı • '- dostudur. Mütarekenin "n ber 
, arı> caıııan blr çok ba· lerinln yarısının öldür.u··n" '" kımdn~ A 

1 
° u bat günlerinde Türk davasını 

.... ng o :Sak onları kıııa. bir ve savaşların durmadan dc-r.anıan'"- A k 
1

_ tuıo-.ı aıYayışla elle almış ve tııas-
M ühim bir karar Singapur üzerine yapılan dil§· 

man hava akmları esnasında av-

Sıra Mersinli A'hmet, Babaeskili 
Hayati karşılaşmasına gelmişti 

Amatör g!1reıı mahafilinde atak ve 
canlı güreşlle bU1Un spor merak· 
hlarını kendisine bağhyan ve 93 J 
Berlln olimpiyadında üçüncülüğe 

kadar yükselerek ay yıldızlı bav
rağıınızı şeref direğinde sallandı· 
ran Merslntlnln yapacağı bu kar
şılaşma çok haklı olarak büyük bir 
alfıka ile bekleniyordu. Senelerce 
amatör rıihuyJa güreş minderinde 
seyrettiğimiz Ahmedln, .::ırurctle 
profeı.yone.J,.ler arasına karııması 

Moskova, 8 (A.A.) - So\'yet teb· 

ll~i: 

~ vnıpa arasına asker ~ vam e b nl kaydetmiştir. knrtmıya icbar ediy or. Onların plA- Sı'hhlye işlerinin kifayetsiz. sııpla gözü kızan bQtOn bir :1-
nıııda da bu mesele muhakkak yer liğl yllzündcn yaralılar ara. leme ıkarşı mtldafaa etmiştir. 

(Başı l iıwldl') «/» 
cak maddelerini getirmeyi ve istihsal 
etmeyi işgal mevzuu edinen toptancı 
ve tüccarların yaptıkları ııtoklan için 
icabı hale göre ve herhangi bir hak
ı;~ığa meydan vermeden mUnaBip 
bir bekletme sistemi takip edecek
lerdir. 

almıştır. Bııkalım kendllerlnln 1)1 bir sında ölüm nlsbeU y!lzde Times gazetesinde çıkan 
ııuret:tc hazırlanma zamanını mı bek a1tımış:ı. yükselmiştir. mektubunda şöyle diyor: 
ll~ccekıer, yoksa Son ·etlerle birlikte « Son yirmi sene evv--i garp ha-•· U • • Müttcfiklr.r Arkaııjel ,.e •anikte n "" ..... e n avantajım ~l'lllUD8k ı- Aleıml, Türkiye hakkında hu""-
çln Attı AJmanyaya karşı bir ihraç hare- k" erlkanm dalla ıam lluırlaa- ümlerinl Osmanlı impara. 
nıas be keti yaptp Abnanyayı ~ber ıru klemeden mi barekete ,. lı;iae alacaklarmı9! torluğunun tereddi zamanlarına 
Çecekler. Meralllı olu budar. 1 Kgöre veriyordu, mesc'A Süleyman 

ş. Y. Londra, 8 (A.A.) - Bri- anunl devrinde Tilııklerln her 

------------- tanova: sahada ne kadar Iyl işler başaroık-

Tamimde bilhasııa tasrth edildiğine 
nazaran hükOmetln prensip!, tUcca
nn faaliyetini felce uğratmak değ,11, 
onlarm faaliyetlerini llmme menfaat
lerine göre ayarlamaktır. (B.B.) M sır - lngi~ iz dostluğu İtalyan Amirali Ducci larının tamaımile cahiliydi. 

yazdığı bir makalede milt· Türklyede yaşadığım elli sene 
(Jla9ı 1 lmclde) (-) tefiklerlıı ilkbahar taarruz- içinde pek çok şeyler görüp g-lr· 

Kahire, 8 (A..A.) - Sefır" Na· 1 d 1 .....ıı.ı dl ~,. 1 has p , arın an nası ,. ..... nmek lA- m. O düşkün istibdat idaresinin tarafa yayunış ardır. 
aııanın nezdinden çı·ktıjı sı- ?;lm eeldlJinl söy'emektc- en fena tal'aflarını "9Mından gör.~ İstanbuldliki saraylarında eski 

rada, talebeler kend'-ini arabaaı.. dl A l 1 ö 
1
dü ..,_ • r. m ra e 1 re, bu tur_ ı m. Fakat TUrk eilmhuriyctinin Bizansın ruhu sürünüp kaldığı ı. 

na kadar omuzlarında tatımıılar· bl t .. k dl ! , .. _ sl 1 d ruz cenu :t an navyaya 

1 

d ...... i
1

r. e a tında memleketin ge"lr· çln memleketıeriniın ortasında ye • 

1 
ı'r. Na.has Pa.şa: uYA-••n ı....ı. •--fh edın ekti "" ' i..JO -..-- ••· .c:..,. - ec r. Mumal- ı yaman ln3r:ıı'4bın da şa.hidi 0 ,_ bir idare merkezi kurm,._,a.rdır ki 
4•erıı diye bar.ırmıitır. •- dl d '' "9' • leyh .uıkan navyaya yapı· um. Garp mil'etlerl bu inkı' .... ·ı burası ecnebi nüfuzuna ka-ı bir 

Yeni kabineyi BerUn ve Roma -· ı k bi k• k 'hlç bek
1

- 1tw1 ·" .... aca r aa ... r çı ışının ıenmez blr sürpriz diye kale demektir. Geniş bir demlryo-
d tar.-ladıT Narvik ve Arkanjel aruın. karııladfar ve ı.ter Jatemez hay- iu febekesl yaıpmışlar ve sanayi 

1 

~erlin, 8 (A.A-) - Alman Ha.. da olabllecejlni ümit etmek ranhk duydular. kurmuŞlıw'dır- Haremi yıkarak ka 
r cıye Nezareti namına söz ııöyll.. te ve muvaffakıyet! takdi- Türk Jnkd:Abımn carp memle· dmlarma tıUrriı,Yetı vermişlerdir. 
Yen zat, bllöın toplantısrnda, Mı- rinde mtıtt.efik kuvvetlerin ketı'erlnde bir aQrpriz diye kartı- ~e.arif sistemini yeni prenslp1ere 
sır parlA.mentosunun dalıtllmaaı İsveç ve Finlandadan ıeçe- llc'ım~ına ıebep Yolattı. Tarlllnln gore kurmuşlar ve memlekeft n 
hakkında sorulan bir suale ceva. relk Almanyayı şimalden dünkü devrinde büyük ada 1 her tarafına ya~ıt-1ard;ır. Türk 
ben, Almanya Ue İtalyanın, Arap çemberllyecelini sanmakta. yaratan ve büyük !Fer yapanmb-: irlkıJAbını yainız siyası ve askeri 
memleketlerinin istiklfıllerl utru- dır. millet, yeni blr ruhla harekete diye karşıdamak hatadır, memle-

na yaptıkları miıcadeleyl sempati -------------...J~ çince yeniden büyük ve 1 1 d p ketin bütün dü;Qnce ve ruhu in-
i e kar~ıladıklarını söylerniıtlr. l Y a anı "' ~ yetiştirmek ve büyük ı..ı • kı'oAbın tesiri ahına girmiştir Es -v-er b._ _... · -

•••••• 
"OPERET,, ve "BELAMi,,den sonr 
ViLL Y FORST'un 

3 .... , ••••••• 

OLDOREN RESiMLER 

şannak istidadına sahip dem kt kiden bu manton.ette ycls, ümit-
Bugfinkü YU1lanlıların da· T e Jr. sizlik ve nefse itimatsızlık hüküm 
P1lde vatan'arını kahir k~ eetrlmo. sürdüğü halde Türk mil'eti bugün 
ka Ud ' vv ere hna · t i lnd rşı rn afaa eden cedlerlnln kah n ve ıtima ç c yaşıyor ve 
ramanlık ananel~lni tekra dl 

11 
nefsine say~ısı vardır. Memleke

mek istediklerini gözümü~ ~- Un başında milletin en iyi adamla
med!Jc mi? e -·- rı bulunuyor, lbunıar memleketi 

Muhakkak olan ,şey b d kendi ikeyl! ve menfaatleri için 
son yirmi sene içinde TUr~l: 

1
!1 değU, halkın ırnenfaatl için idare 

sanlık ta.riıhine parlak s&yfa' - ediyorlar. 
ıave etmişlerdir. Saray ı.lib:r 1- Türkler, hürryeti ve demokraıd 
nın kahrını ve kölellflm o:rdı. yl seven'le.rin ve bu dünyada da. 
rlnden silkmlfler ve 

1 
le- ha iyi bir düzen kurulm86ına ta.. 

. mem eket.i rattar olanl ·"' ıyileşme ve tarakklye u"aştıran tn arın m-...a'bbet ve say 
kılAplarına ait fikir ve ruh g111ına lAyık bir mlllettlrle.r.11 

u her ıe. F. Gates 

cı aı·ımız bir düşman bomba tay
yaresini kuvvetli bir llıUmalle tah 
rip etmiştir ve daha başka bom
ba tayyıtrelcrini hasara uğratmış
lardır. Avcılarımızın hepsi Uslcrl· 
ne dönmüşlerdir. 

Pnlau Ulln şehri johor bojazının 
uzak doğusunda, Malezya karesi1e 
Slngapur adası arasındadır. 

General Vavel cepbe7J teftiş eW 

Rangon, 8 (A.A.) - Ordu teb. 
liğl bildiriyor: 

Paan'da dün gece d~manın ba. 
zı f'.aallyeHert görUlmilıttır. Sabah 
leyin düşman topçusu, bir çok de
falar İngiliz mevd'erini topa tut
muştur. İnglJiz devriyeleri çok fa
aliyet göstermişlerse de henüz bu 
hususa ait ta!6i1At alınamamıştır. 
On.ha cenupta düşmanın bir çı
kartma. teşebbtlsU İngiliz mUdafaa
srnın ateşlle pilskürtülmıı,tu. 

General Vavel, refakatinde Blr
manya cephesi komutanı bulun
duğu halde son günlerde cephede 
bir teftiş seyahati yapmış ve bu 
kesimde bir Ç<1k kuvvetleri ziya. 
ret etmiştir. 

Slngapurda İftl'llizler m~ flla 
vasıtalarım arttırı70Nr 

Say-ıon, 8 (A-A.) - Singapur
daki hareketler bir durgunluk dev 
resi geçiriyor gibidir. İngilizler 
takviye gelmesine intlzaren müda: 
faa vasıtalarını arttırmaktadırhır. 

japonlar, hücuma geçmek için i. 
cap eden malzemeyi hazırhyorlar
t?i'ilizler, topçu düellosunun çok 
şıddetli olduğunu söylemektedir
ler. 

Japon 1ı&Jıyareleri Souralıa1• 
t._,._ ettiler 

Batavya, 8 (A.A-) - Felemenk 
pazar teblllii: 

iapon tayyareleri tekrar Sou
rabaya'ya taarruz etmi~erdlr. 

7 şubat gUnU :ıutalanmrz, .şlddetu 
çıırpışmnlıır netıceısinde mUteaddlt 
meskl)n mahalli 41gal etmlflerdlr. 
Cephenin baz.ı kesimlerinde Fa.fl9t 
Alman kıtalnrı mukabil taarruzlara 
geçmişler ve pUSkUrtillmUı,lerdlr. 

beraber, onu hiç ~azsa sık sık ll•lll Alrllla 
minderde görmek sevinclle avu. 

bizi bir dereceye kadar üımekle [ J 
nuyorduk. ~--- llarlfl _ __ _, 

Fakat gUreş saati gelince teessUr-
le Mersinli Abmedin herhangi birse- ( .... 1 bleide) CJCı 
~ple gilreşeml~ellnl öğrendik. ,sebepler mevcuttur. 
Halk haki olarak protestolarda bu-
lundu. Bu arada da Mersinli sahnede Bazı mahfiler, mihver k?taları. 
görUndü. Mikrofon başında mazere· nın 'ha•;a yolu ile hafif tank ve 
tini söyleyince ona biz de, salonu dol· ~ra~ .takviyeler~. almış ~lmaları 
duran güref meraklılan da hak ver- ıhtimalıni lleri surm~ktedır. Bu 
diler. kayde deter bir keyfıyettır. Rom. 

Gün Un en mUhim gilrelşi Türkiye me1'1n müttefikler şdlerlnln tah
başpehUvanı Tekirdağlı Hüseyin ııe mlnlerinden mUha~kak ki daha faz 
Adnan arasında idi. Uzun münakaşa- la 'kuvvetlere malık olmacmı izah 
lardan sonra kırk bef dakikalık gil- edebllir. Eğer teeyyüt ederJıe, bu 
reş baf}adı. ce!IBrd ve?'lcl bir şey olacaktır. 

Ilk on bef dakika her iki pehllv~- ~ün.kü ~lır tbanklardan ve topçu. 
nm birbirini denemeaile geçti. Fakat anal m~ ": 1 .rkzıı'hlı tümen, ıe
bu devrede şunu gördük. Hüseyin ner uc n cc ve General Rit· 
hakikaten ve anadan babadan pehll- chle'ye karşı hücuma. karar ver 
van buna mukabil Adnan da kafası dikleri zaman, korkuleca,k bir ha: 
lfli;en •blr gür*!... ıPnl teşkil etmiyecektır. 

HUseylnln ıerek kilo farkı, gerek· Kahire, 8 (A..A.) _ Ortapıiı: 
.se gür-teki tec11rbeSl Adnandan faz· İngilfz kuvvetJerl um•-ı k .,.,. A' ..... arar-
la Adnanın bUtUn mehareti de bu g ... hının tebliği: 
noktalan bilerek &"l1ref111e&l idi. Ni- Sirenalka'da hava devri . 
tekim bu dllfUnce iledir ki, güreşe mlz ve seyyar G 1 yelerı
gtrmiyor ve teda!W bir gilreş yapı· cephenin batı aza n erafında 
yordu. Kataaı ile hareket eden Ad- rinde geniş bive cenup batısı üze
nan kendisinden fazla olan Tekirdağ. kuvvetler' r sahada dUşma.n 
Jıya 45 dakikada yenilmedi ve bera- li rnUfr ı~~ mensup ehemmiyet· 
bere kaldllar. rekAt eze e .e çarpışrnakEızın, ha

Dünkll ,.ur.,ıer, zaruri bazı sebep
lerle yapılanııyan :Mersinll • Hayati 
karfıl&flllasl iltJana edilirse meraklı· 
lan tatmin etti. Bize de ilerisi için 

yapmış1ardır. 

Libya.da 8 inci tngQlz ord119111lun 
vazlyeU lfıehlikelt imiş 

v·. ışı, 8 (A.A.) - Libyada se· 

ibniUer verdL ~lı.lncl İngiliz ordu.sunun vazi1e-
Kemal onan h ç0k tehlikeli bir sa11ıaya liı'IDJf 

bulunmaktadır. 
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I HiKill' I~ 
• Onun eserı 

------ Yazan: 

L~_N_e_c_l_a_A ~M_A~R~A~Ş~~-
Uzaktan akraba idik, çocukluk 1 Yarabbi bu kadın çıldırmış mıy

arkadaş ığı ettik, mektep sıraları- dı. Başıma tahammülsüz bir ağrı 
nın kert..:klerine beraber ismimizi; s:ıplanmıştı. Bir anda bütün kA
yaz.dık, dirseklerimlzi dayadık. : inatı dönüyor sandım. Evet bu ge
Kafalarımız: ayni sözleri ayni za- celik kılığile karşımda duran ka
manda duydıu. Kalplerimiz gene:;- dını ben senelerdenberi deli gibı 
tik heyecanlarını birbirinden pek seviyordum. Fakat nasıl oldu da 
farksız olarak hissetti. İsimleri- onu bütün kuvvetimle dışarı doğ
miz de garip bir tesadüfle ayni ru ittim ve kapıyı süratle çek:p 
idi. Sınttia biraz daha iriyarı ol- kihtledim.. Artık dışarıdan onun 
doğumdan rrıı nedlr, bana Büyük iniltiye benzeyen boğuk htrtltıla
Nihat, ona da KitÇük Nihat der- rı geliyordu. Sonra birdenbire 
!erdi. Akraba idik, adaşlık, bütün se51er kesildi. 
bir gençlik devresinde arkadaş - Meral, Meral neden sustun, 
olduk. fakat hıç bir zaman sırdaş neden cevap vermiyorsun sevgı
olama.dık. Büyüdük, beraber altı lim! Ben bir katilim, hem kendi
sencyi içinde geçirdiğimiz lisenin mi hem seni öldürdüm. Kendimi 
duvarları arasından ayrıldık. Ha- hiç bir zam11n affctmiyee:eğim. 
yat artık btzim için başlıyOT' de- Yavaşça kapıyı açtım. Eğ·ldim, 

mekti. Bunu hcplmize en evvel Meral yerde harekct:Eiiz yatıyor
h&tırlata.n o şen ve alaycı Nih•t du. Elimi yüzüne doğru götürdüm. 
olmuştu. Ve o gün ilk defa olarak Halının üzerinden sıcak ve ıslak 
istikbale dalan .gözlerinde yaşla- bir şey parmaklarımı kirletti. 
rın parladığını gördüm .. Uzun ve Baktım. Kan! Kan ·ha! $aşkınlık

yıpratıcı seneler birbirini doldur- la başımı ona çevirdim. Aralanmış 
du. Hepimiz birbirimirzden a.z(Ok dudağı kapalı, gözlerile sanki ba
farkla çalıştık, didindik, çarpış. na - Katıl, katıl, diye söyleni
tık, hepimiz birbirmıtzdcn azçok yordu. Seni seviyorum ~teral aç 
farkl& maddi manevt bir şeyler gözünü a~. Evet su~uyorsun ben 
elde ett:k. Fakat Nihat bu müca- bir katilim. Artık kendimde yazı 
dele .ıteneleri-ni hemen hemen isti- yazacak kuvvet bulamıyorum. 
rahatle, !ieyahatıe, eğlence ile ge- Onu alıp götürdüler. Ben büsbü
çirdi. Ona ne zaman rast g-elsem, tün yalnız kaldım. Bu hatıralar 
ya bir kotra gezintisinden, ya bir da bir roman oldu fakat bu ro
me'htap sa.fasından veya mevsi- man onun e!'ieridir. Ben ise Adi 
min türlü isimlerdeki baloların- bir katilim!• 
dan bahseder, hepsini tarihleri ve 

Yazılar buradan sonra büsbüteferruatlarile neş'e içind(' anla-
tırdı. Mektep hayatrrıdan yeni av· tün değişmiş, genç adam yine ka
rıldığı sene alışkanlıkla gidip Ü- til, katil, kan, kan seni seviyo
nivcr.:iteye kaydolrınuştu. Fakat ruml dive lhayll uzun sayfalar dol
bu kayıt hi.ç b'T tecdide ultrama- durmuştu. Kağıtları topladlm, bü-

tün varlığımı bu yazılara, onun 
dığından halile silindi gitti. Fakat 
0 fakrille~e-rin çaylarından ve yıl- zavallı arka.daşımın acı hik3yeslnp 
Jık tenezzühlcrindcn eksik olma- kaptırmıştım .. Birdenbire önümde 
dı... Son !>enelerde Nihadı kay- .reni bir yol göründü. Bu hatıra
bettim. Doktoramı vermt'k ıçın ları biraz daha derinleştirerek bir 
İsrv'('l'cye gttmiştim. Dönüşümde pl:ves haline sokacaktım. Fa.kat 
onu bul~madım. Son gördü~üm bu onım. eseri olacaktı. O nasıl 
sıralardaki hali beni dü.sll!ı.dürü- defterınt sevdiği kadına it'"ıaf et.
yordu. Başı.mı kitaplarımın arası- misse ben de bu eseri istismar 
na sokup cahşmağa dııldığım sı- · edrmezdim, Onun eseri olarak ya
cak bir gündü. Kapı vuruldu. Hiz. ~uyacaktı. 
metçi ~inde büyücek bir zarCla * içeri S?"irdi. Perde el şakırtıları ve bravo 

- Bunu şimd. getirdiler size sesleri arasında ağır ağır örtül. 
aitmis dedi. 

_ Kim ıtetirdi diye sordum. dü. Salonu dolduran kalabalıktan 
- Bir deH vardır, arasıra hu- yer yer hıçkırık sesleri geliyor, 

- l\tuharriri isteriz, eserin mu-
rı;ııdan ge<;er o. kapıyı a.çınca bir- harr•rinl isteriz diye bağırı!)anlar 
dt"'flbtre icerl btraktı kac;tı etr•tta at"anıyorle.rt\ı.. Başımda 

Zarfı yırttım. Hf'J)Slne ~ıra nu- büyük bir uğuşukluk vardı. Ken
mara!arı konmuş fakat karmak•- dimde bir kelime söyl!yecek kuv
rtŞık bir $Ürü kiğıt etrafa saçıldı .. veti bulamıyordum. Fakat çaresiz 
Başında kii.çük bir satır ıNihattan sahneye doğru yürüdüm. Etraf-

BULMACA 

il 

Soldan sağa: 1 - Sırça veya top 
rak kap. 2 - Tembellik; Kirli iz. 

VATAN 

RADYO 
Bs P.kii ........ 

7 ,30 Program 
7,33 MUzik 
7,45 Ajans 
8,00 MUzlk 
8,1~ Evin saati 
8,30 8,45 MUzik 

Program 

Müzik 

19,30 Sa,ıt ayarı 
19,45 Serbest 

10 dalkH<a 
19,55 Müzik 
20,15 Radyo Gaz. 

20,45 Müzik 

21,00 Ziraat ta.k. 

21,10 Müzik 
21,30 Konuşma 

12,30 

12,33 
12,45 
13.00 

Ajans 
Müzik 

21,45 Müz'k 13,30/H,00 Müzik 

18,00 Program 
18,03 Müzik 
18,50 Müzik 

22,30 Saat ayarı 
22,45 Müzik 

22,M; 123,00 Kapan 

3 - Dizi; İlgi. 4 - Yerine koyma; bol takımının bir oyuncusu; Eşya. 
Bir mesafe ölçüsü. 5 - ~lamur; 11 _ Bir soru edatıi Nümune; 
Su; Bir gıda maddes', 6 - Adi Kasık. 
kumaş, Rakı cerezi satan. 7 _ 1 . 
Gezinti gemioi; Kalın sicim. 8 _ D tiNK tl BU~MACANIN RALLİ 
B . il A rll g G . B. Soldan sağa. 1 - Kurtarma, 2 -

ır : za ama. - ayrı- ır . 
Saye, Re, Dıl. 3 - Uçuk; A-star. 4-

mabut; Kör. 10 Osmanlı padi- Yontma, sı. 5 - Açar, Mevki. 6 -

şahlarından; Ruh. 11 - Yama; 1 Man; Sanar. 7 - An; Çok; Nebi. 
İleriye git. 8 _ Yağ: Mal. 9 - Çapa., idare. 

Yuıkardan aşağıya: ı - Geniş, 10 - Yaman; Do; Ek. 11 - Ayak; 

Ek parçası. 2 - İyice d<>"u. 3 -ı Geçim. 
Ya.kınlık. Gemi havuzu. 4 _ Te~ Yukardan aşağıya: ı - Su!iamak: 
darik dem . B. k 5 B . Ya. 2 - Kaç; Çam; Çay. 3 - Uyu-

e ez, ır ap. - ag- yan. Yama. 4. - Rekor, Çapak. 5 -
lama edatı; B:r gıda maddesi; Bir Soğan. 6 - Aratmak. 7 _ Resmen; 
nota; Bir nota. 6 - Cet; Bir hü- ~tide. 8 - Tavan; Doç. 9 - Ada; 
kümdar. 7 - Üstüvane. 8 - 1m- Krema. 10 - Irsl, Barem. 11 - El; 
kansız. 9 - AkıiJı; Alt. 10 - Fut- Çilek. 

tan tekrar bir alkış tufanı başla
adaşına,. yazılıydı. Heyecanla o- mıştı. üzerime yeniden o garip 
kumağa b~lachm. Bunlar koca. uyuşukluk gelir gibi oldu. Başımı 
man bir r0man, acıklı bir dram, kapımn dibinde gayritabii vazi
bir insan hayatını doldurabilcek yetler alarak duran Nihada çe
faciAl&('ın örneği kil. Nasıl olurdu virdim. Evet ar-tık onu tanıyor- ı 
Yarabbi bizim tanıdığımız havai dum. Herkesin müsamahakAr göz-

lerle baktığı zararsız deli Nihat
Nilıat böyle bir hayat yaşayabi· tan başkası değildi. Kendine bak
lirdi. Demek onu hiç birimiz hiç tığımı görünce dilini ağzının et
anlamamışlık. Bu dağınık kfıığıt: rafında çevirerek güldü. Parma. 
pan;alarındaki genç bütün ömrü- iımL ona doğru uzattım. Sesimi 

1 
Türkiye iŞ Bankası 

• 
Blçlk taıal'nl lleıaplan 1942 llııramlre pliaı 

yükselttim. Halka hitaben: 
nü tek bir ideal peşinde, tek bir 

- Teveccühünüze teşekkür ede 
e~I uğruna harcamıştı. MelAnko- rlm dedim. Fakat ben buna. !Ayık 
lik bir ruhu vardı ve dayanılmaz değilim. Çünkü piyes benim değil, 
bir şiddetle seviyordu. Kendinden onun eseridir. 
üç yaş büyük olan halasının kı- Herkes başını gösterdiğim ta
zını. Büyük bir hicap altına sok- rafa çevirdi. Titreyen bacaklarım

la sahnenin merdiven1erinl ıner
ken tekrar Nihada baktım. O her 
şeyden ıhabersiz mü1.emadiyen gü
lüyordu .•• 

tuiu aşkını kendine bile itiraftan 

çek;niyor, bunun büyük bir hak
sızlık olacağı düşüncesile kendi 
kendini yiyordu. Liseyi bitirdiği 

sene meslek seçmek için onun da 

fikrıni alırken birdenbire: 
- Kuzum Meral demişti. Bak 

artık büyüdüm. A21Çok yakışıklı 
bir genç oldum. Acaba beni kim 
sevebilir? 

Meral başını çevirmedi. Sesine 
mütehakkim bir ahenk verdi. 

- Senden en aşağı beş yaş kü
c:ük birisi dedi. Sonra gözlerini 
onun bulutlu bakışlarına dikerek: 

- Anlayor musun diye tekrar
ladı .. Anlamamak imkansızdı. Me
ral onun kendine olan düşkünlü
ğünü sezmiş ve boş bir ·hayale ka
pılmaması lAzım .geldiğini yüzüne 
vurmuştu. Genç çocuk sustu ve 
bir daha bu mevzua dair ufak bir 
imada bulunmadı .. Fakat bu dar
be onun zayıf ruhunda derhal te
sirini g&ıterdi. Ne tah~iline de
vam ehnC"k, ne de elindeki diplo
maya göre bir iş bulmak aklına 
ge'di. Babasının bırakıp gittiği 

büyücek bir serveti bir kaç" sene 
içinde eritmeğe başladı ... Bu müd 
det zarfında Meral da bir doktor
la evlenerek Anadoluya gitmı~. 
iki sene ~onra ailesini görmek 
Ü?:ere evine dönmüştü .. Nihat bu 
dönüş aylarını şöyle anlatıyordu~ 

«Meral benı seviyor, bu nasıl 

o1ur. Nasıl olup da odama geldi. 
Titriyordu. - Nihat artık bu ha
yata ta.hammül edemiyortım. Se
ni anlayamA'Tltşım, hislaırinl taş

kın bir ı:"orıtlı' duygusu 5andı.m. 
İkimize ~ vaz:k oluyor. Brk ha
l'm~. ·:.cur•:lr teni - diye ağlamağa 
başladı. Ol Yarabbi nasıl olup da 
vaziyetin ciddiyetini t::ıkdir ettim. 

- Sus 1\'[eraı sus! df'dim. Çocu
ğunu dlisün, AJ1ah aşkına çık bu
radan .. Bakısları ateş saçıyordu ı 

- Hayır dedi. ç!:{mıyacai!ım. ı 
R>ıç bir z&man sevmed~~im bir a- ı 
damın çoe.ıtunu da duşilnemem .. 

Bir tavsiye 
(Ba'ı 2 ""ide) (-) 

olan adamlardan kime isterseniz 
sorwıuz. Başarmanın sırrı. kendi 
kendimizi koyvermeği ve rahat. 
hk ve ferahlık dolu damarları .. 
mı.tı ya.ynnayı bilmektir. 

Nefsinizi disıplln altına aln\ak 
elinizdedir. Adalo'ıerinizin kısıl

dığını, nefesinlzi zorladığınızı gö
rünce kendi kendinize şu kuman 
dayı veriniz: 

- Rahat ol! 
Pijamanızı giyerek yere uzan~

nız, AdaJelerinizi gevşetiniz, vJ 
cudunuzun her kısmını bırakını7., 
bu dakikada nefesiniz y&vaşlar, 

'çinlz 3deta ba.$a1ır, sinirleriniz 
rahatlanır. Kcnd;niıc her zaman, 
her yerde bu rahatlığı, bu ferah
lığı vermek ve kuvvetinizi taze
lemek elinizdedir. 

Ölüm dakikası gelince ben hiç 
ürkmiyee:eğim. Hiç rahatsızlık ve 
üzüntü duymıyacağm: 

- Allahım, diyeceğim, 'ben bir 
eski çorap parçası.yım. Kadere is:
yan etmiyorum. Rahat rahat ca
nımı al. 

ti!!!!!!!. ize tavsiyem· Benim tecrü
;;;;;JJ bemden istifade etmeğl 
bi1in· Daha iyi çalışırsınız, daha 
çok ge.ygi toplarsınız, her işinizde 
daha çok haz duyarsınız! 

V icki Baum 

~EDİR TİYATROSU 
Komedi kısmı 

Bu a~m 20,30 da 

KİRALIK ODALAR 

KEŞIDELER : 2 Şabat, 4 May,., S At u tos 

2 lkinl' lt~rin tarihlerinde yapdır 
1942 IKBAMJYELE RI 
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Muhammen bedeli 152.419,12 (YUz elli iki bin dört yüz on dokuz Ura 
on ikl kuruş) lira olan 40537 adet kayın travers 17 /2/1942 salı gUnU 
saat 1~ de açık eksiltme usulü ile ve müteahhit nam ve hesabına Anka
ra'da idare binasında toplanan Merkez 9 - uncu Komisyonca satın alı

nacaktır. 

Bu işe i~tlrA.k etmek isteyenlerin 8870,96 (Sekiz bin sekiz yUz; yetmi' 
lira doksan altı kuruş) liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettt
ğ'i vesikaları ile birlikte aynı gUn saat 15 de adı geçen Komisyonda hazır 
bulunmaları IAzımdır. 

Şartname Ankara'da Malzeme dairesinde ve Haydarpa.şa'da Tesellüm 
ve Sevk Şefliğinde görülebilir. (879) 

* Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlarile cinsleri ve ek-
siltme gün ve saa.tı aşafıda a.it olduğu listesi hizasında yazılı ahşap 

traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek Uzere ve kapalı 
zarf usulü ile Ankarada. idare bina~ında satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek istlyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun t ayin ettiği vesika ve tekliflerini ayni gün eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lA.z.ım

dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde, 
paşada tesellüm ve sevk .şe!llğ·R.de, Eski.,ehir ve lzmirde idare 

Haydar 
n1ağaza. 

larında. dağıtılmaktadır. 

LLıoı te 1\-flkt.a rı 

No. Adet 

1 

2 
3 

17717 

3115 
44000 

Ci.u>i 

Cart hat kayın 
traversi 

> 
> 

> 
> 

> 
çam 

Behe r a dedJnJn 1\-luvakkat E ksiltme 
muhammen 

bedeli 

* 

L. Kr. 

3.24 

3.19 
4.40 

teminat 

1'. K r. 

4120.15 ) 
) 

745.26 ) 
10930.00 ) 

) 

g dn ,.e 
ıaatı 

23.2.1942 
pazartesi 
günü saat 
15,30 dan 
itibaren 

(2004) 

Muhammen bedeli 19500 lira olan 6000 m~e bez hortum 25/2/942 
çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulU ile Ankara'da idare bi
nasrnda toplanan Merkez 9 uncu komisyonca sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1462,50 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiğ"i vesikaları ve teklifierini aynı gtln saat 14,30 za kadar 
adı geçen komisyon reisliğine vermeleri 1Azımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay-
darps~'da Teeenum ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (2084.) 

BAŞ, DIŞ, NEZLEı GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

fealmula cinde 3 kaşe alıaaltillr. Her yerele pslls kstula n ısrarla isteyinb, 

• ·,~ ... - '"~ ı • '•·.~·· ... 

Ustabaşı aranıyor 

Türkiye Kömür satış ve tevzi 
müessesesinden : 

Kazan ve kalorrter tesisatında lhtisası olan tercihan Sanat mektebi 
mezunu iki ueta~ı alınacaktır. isteklilerin çalışma hayatlarını hula.
salandıran yazılarUe Ankarada müessese merkezine müracaatları. 

c2071> 

RE~OR!. • • 
Zeytinyağlarının 

H all.!iyetlnln akıılni ispat edene 

·1000· Lira ikramiye Verilir. 
Zeytinyağı IBle diflniz zarnaa yalııız 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakkalınızdan 1sr arla isteyiniz. 

Adrese dikkat: Iata.nbul Tütün GU mrük Kemerli ao. No. 21 Tel. 24:197 

Bursa Vakıflar Müdürlüğünden: 
1 - Bursanın Veledi enbiya mahallesinin Cumhuriyet caddesinde 

kAln 214. • 218 numaralı Sarafiye medresesi vakfından Nuri paşa kozak
hğı namı diğer Kuşbazlar hanı namile maruf altında sektz dUkkO.nı bu
lunan maa mUı;temilıl.t kozaklrk binasının (16205) hi88ede (11795) his
sesinin mülkiyeti satııı,ıı (70000) lira muhammen bedelle 26fl ·942 tari
hinden itib~ren yirmi gün mUddetle ve kapalı zarf usulile arttırmaya 
çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 16i2/942 tarihine mtisadlt pazartesi günü saat on 
altıda Bursa Vakıflar l\{UdilrlUğU binasında müteşekkil Komisyon tara
fından yapılacaktır. 

3 - istekliler (4.750} liralık muvakkat teminat ile teklif mektuplarını 
16 21942 pazartesi günü saat on beşe kadar makbuz mukabilinde mcz
kO.r komisyon riyasetine vermeleri lAzımdır. 

.ıJ - Satış şartname.CJI Ankara Vakıflar Umum MUdUrlUğUnde lstan-
bul Vakıflar Başmüdürlüğünde ve Bursa Vakıflar MUdUrlilğUnde gö-
rWlir. (822) 

KUŞ TÜYÜNDEN , 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak hem kesenlı.e hem de 

:~::~iı:BiR KUSTUYU YASTIK 2 LİRADIR 
Yastık.yorganları da pek ucuzdur. Adres: Istanbul Çakmakçılar, San
dalyacılar sokak, Omer Bali oğlu Kuş tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

~--------------' İstanbul Defterdarlığından: 
Beşiktaş Kaymakamlık binasında yaptırılacak (1662) lira keşifli 

yangından korunma tesisatı 16f2ı'942 pazartesi saat 15 de Deftardarlıkta 
mUteşekkil kon1lsyonda açık eksiltme lle ihale edllecektir. Muvakkat te
minat (125) liradır. Isteklilerin en az bic teahhUtte (1000) liralık bu 
işe benzer 1., yaptı klarına dair idarelerinden almı~ oldukları vesikaya 
mUsteniden lstanbul VilAyetine mUracaatle eksiltme tarihinden tatil 
gUnleri hariç üç gUn evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret odası 
vesikalarını ibraz etmeleri muktazidir. Şarname vesalr münakasa ev-
rakı her gün Milli EmlAk 4 eti kaleminde görWebilir. (893) 

# ___________ , 

1 ürhige Ciimhuriyeti 

1 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirat ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para bıriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a. ile aşağı

daki plA.na göre ikramiye dağltılacaktır. 

4 adet 1,000 llrahk 4 ,000 lira 
• » 600 ,. 2,000 ,. 
4 » 250 )1) 1,000 » 

40 • 100 • 

100 adet 50 liralık 5,000 lira 

120 • 

160 • 

40 

20 

,. 4,800 » 

lt 3,200 » 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa
ğı dll.şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~4' 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylOl, 
11 BtrinclkAnunda çekilecektir. , ____________________ __ 

Sahibi ve Neşriyat 1\-IUdUrll : AJımet Emin Y AI.1'1AN 

Vatan N09riyat Tllrl< Ltd. Şti. · Vatan Matbaaal 

1 

Yeni PUDRA 
RENKLERİ 

&u2n,Je 

KADINLARIN HAYRETi 

Teninıze en uygun gelecek puo ra· 
nın ıani reng ı n l veren yeni bir Kolc

r i melrık makina icıded ilm iştir . 

Bu sayede şimdiye ·kadar gö
rülmemiş emsalsiz bir güzellikte 
orijinal pudra renklerinin istlhza
rına imkan verilmiştir.\ Bunları 

yalnız Tokalon pudralarında bu
labilirsiniz. Bu pudra rüzgarlı ve 
yağmurlu havalarda . blle bütun 
gün sabit kalır. Burnun parlamasl
na mani olur. Hususi ve beratlı bır 
usul dairesinde istihzar edilmiştir. 
Bu yeni T okalan pudrasının en 
son yeni ve cazip renklerini bu
günden tecrübe ediniz .. Daha Eenc 
ve güzel görününüz. 

- DOKTOR -

Da~i ~ .. ~!r~ü~h~ısı 1 
(PNÖMOTORAX TATBİK 

EDİLİR ) 
T1!nel, Ş&bdeğirmen S. No. 5 

Tel: 0%06 

"--·DOKTOR ·--~ • 
HAFIZ CEMAL 

LOKMAN BEKİll 
Dahiliye Jllüteb._ 

Dna nyolu 11( 
Muayene saatler i: PaZ'l.r 

hariç hergün 2,5. Tel: 23898 

Doktor 

!c~ SH~ı3a~ 
Tedavi Eder 

Cuma günleri fakir hastaların 
meccanen tedavisine tahsis 

edilmişUr 

Muayenehanesi: Galata, Şiş

hane, Mektep sokak, S alll 
A p., No. 7/2 

Saat 14 ten 20 e kadar 

hasta kabul eder. 

ASKERLİK İŞLERİ j 
Beşiktaş Askerlik Şubefslnden : 

Tbb. Yedek binbaşı Hasaıı Tahsin 
oğlu Mehmet LCltfi Aktörenin (329-
7~) acele olarak şubemize müracaatı 
ı:IAn olunur. 

r "'\ 
VAT AN GAZETESİ 
İLAN FİYATLARI 

Başlık 

1 inci sayfa 
2 n ci >ı 
3 uncü ,. 
4 üncü » 

Abone Ücreti 
Türkiye dalılllnde: 

Senelik 
1400 

6 aylık 

750 
S aylık 

400 
Hariç memleketlerde: 

Kuru' 

7 50 
500 
4 00 
1 50 

50 

Aylık 

150 JL 

Senelik 

2700 
6 aylık 

1410 
S aylık Ayblı: 

800 K. yoktur 

Gazeteye gönderilen e\Tak dere 
edilsin edilmesin lade olunma?'~ Zi
yam.dan mes'ulJyet kabul edilme~ 


