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B ag!n Spor say/ amızı 
okumayı ·ihnıa! etmeyiniz 

Bütün dünya karsısında 
halkevlerimizle övünebiliriz 

Halkevi, sınıf sız cemiyet 
idealimizin gerçekleş111:iş 

bir parçasıdır 

G cçen eylôl başlarında bir ( 
• ka<; gazeteci arkadaşla be
ı·abcr yolumuz Bergamaya dilştü. 
Orada eski zamanlardan kalma 
hayret verici şeyler gördük. Bun
ların tesiri altında şehirden ay
rılmağa hazırlnnrrkcn biri teklif 
etti: 

Halkevlerinin onuncu y//dönümü vesi/es 
ile Bergama halkevine ait intıbalar 

Yazan: Alamet imla YALMAN 

Timor 
adasının 
işgali 

Portekizde heyecan 
uyandırdı 

Başvekil Sa/azar, işgali 
şiddetle protesto etti 

~~=p~1;i;~0r 3000 izci, köglüge 
Cum~urreisimi- 1 gardım edecek 
ze ıfşaatta _______ _ 

bulunmuş izciler, hasat riıevsiminde 
Sefir, B. Eden'in k Jd J 
Boğazlorı ve Bosro < mahs .. ulün biçilmesi. Ve a iri • 
körfezini Ruslara f 

vodeltiğinibi'dirmiş ması işinde meşgul olacaklar. 

1 
Japon sefiri de buna ' 
benzer bir demeçte il 

~.~ . 
bulunacakmış ,, ~ 

'ı Moskova, 21 (A.A.) - Tass 
jansı bildiriyor: 

~ ~ , 
Pravda gazetesinin Istanbul mu

habiri yazıyor: 
Almanyamn Türkiye BUyllk elçi

si M. von Papen, M. Eden'lıı geçen 
ilkkanunda Moskovadaki gôı Uşnıelc
ri hakkında Türkiye Cümhurrelsine 
huS1.1sl bir muuzatta bulunmuştur. 
M. Von Papen bu görüşmeler esna
sında M. Edenin Sovyctler Birlil\'ine 
Istanbul Boğazını ve Hasra körfe
zini vadetmiş olduğunu iddia eyle
miştir. 

Muhabirin aldığı haberlere göre, 
TUrkiyedeki Japon bUyUk elçisi, Ja
ponyanın bu malClmata Almanyanın 
kaynaklarından başka kaynaklardan 
sahip olduğu keyfiyetinin tlAveslle 
Tlirk hUkumetine buna benzer bir 
demeçte bulunmıya memur edilmiş
tir. 

Bu suretle mihver devletl<'rl mU-

Ankara, 21 (Telefonla) - Ge
çen 28 blrlncitcşrinde Ciimhurrc
isimiz ismet İnonünün vcrmış ol
duğu dırektıfler dah•linde yetiş· 
tirilmektc olan izcilerimizin, mem. 
leketin yer a .acak hayırlı işlerinde 
kul.lnnılmasını wmtn maksadilc 
Maarif Vel:aletl yeni bir takım 
kararlar almış bulunmaktadır. Bu 
karar'ar meyanında okul gcııçU
ı:ini sıhhatli, karakterli olarak 
yurdun \"C Cümhuriyetın müda
faasına hazırlamak amaçlarile ve 
bu ödevin bütün isteklerine alış. 

tırmak iizcre kız ve erkek orta 
okul 'arln Hselerdc, Ticaret lisele. 
rinde, Öğretmen okullarında, Er-
1<ek Sanal okullarile Yapı Usta o
'<ullarıncla, Kız Enstıtülerlnde bır 
tzci oymağı kuru'acaktır. 

Bundan başka bu sene yurdun 
zirai seferberliğinde mühim bir 
yer almalarını ·temin maksadilc 
Maarif Vekaleti tarafından sırf bu 
iş için yetiştirilmekte olan 3000 
izclmiz, önümüzdeki hasad mev
simlndc bizzat ziraat seferbcrllğl

- Halkcvine biraz uğrayalım. 
Yorgunduk. Hava çok sıcaktı. 

tzmlre dönmek için önümüzde 
uzun bir yol vardı. Bu seyahati 
rahat bir trenle de yapmayacak
tık, bir kaptıkaçtıda saatlerce sa1. 
lana sallana gidecektik. Çünkil 
senelere<.'\ evvel Yahya Hayat! Pa
şa adında biri Diklllye işleyen kil
çüciık vapurlarının işi bozulma. 
sın diye ne yapmış yapmış, de
miryol unun Bel'gamadan geçme
sine mani olmuştu. Bütün Berca
mahlar ve Bcngamaya uğrayanlar 
gibi, Yahya Hayati Paşanın yıl
larca evvel çevirdiği hususi men
faat <lolabınrn ceremesini bizim 

Jhon Maııetleld 
Llzbon, 21 (A.A.) - Başvekil M. messilleri sıkıcı hir ısrarla TUrkiye

Salazar mebusan meclisinde Japon- yl müttefiklerin mevcut olmıyan ya
ların Tima adasına çıkışları hakkın- !anlarına lnandırmıya ikııaa gayret 
da şunları söylemiştir: etmektedirler. o yalanlar ki uydu-

Milletin ekim ııef.-rberlltıne ı,nraa ede<·eKtert blldtrllen 
A nkarada Atatürk heykeli önünde ... 

lzcllerlml:ı ne iştirak ettirilecekler ve bunlar 

Londra 
de ı;ekmemlz IAzım geliyordu. J 

Böyle olmakla beraber Ualke- açı maSI 

halkevinin 
münasebetile <Japon bildirlğinin muntazam cUm- rulması tamamlle Hitlercilere aittir. 

leleri bu olayın vahametini azalta- Bütün bu yalan uydurmaların Hitler 
maz. Stratejik sebeplerin yabancı bir ile hempaları tarafından ışae edilen 
devlete karşı yapılacak bir hareketi ve bir çok defa Sovyet ve yabancı 
haklı göstercmlyeceğl Akidesine sa- basınlar taraf'ından mahiyeti ortaya 
dakaUe ~lıyız. Dkkt.nunda Porte- ·vurUlan kaba ve Adi yalanıann tek
ktz htHrilmranlıttna yapılan tecavUa ranndan başka bir şey olmadığı her 
bu sonuncuyu mazur gösteremez. Ja- kes için açıktır. Bu yalanların tah· 
pon htlkikmetlnln hareketi Portekiz rikçi bir mahiyeti bulunduğunu an
hukukunun açık şekilde ihlAl edildi- lamak güç değildir. 

vlne uğramak teklifine hayır di
yemedik . .Kabalık olacaktı. Fakat 
içeri girip bur.anın havasını tenef. 
füs edince-, neşriyatı aörünce bu
rada ne-1er yapıldığını, nasıl çalı
şıldığını anlayınca; kendi hesabı
ma içim açıldı, yorgunluğu filAnı 

unuttum. Belli ki burada severek, 
bilerek çalışan adamlar var. An
karada ekilen Halkevl tohumu, 
bclll ki Bergama toprağını çok 
beğenmiş, bırrada gelişmiş, kol 
budak saldırmış ... 

Şöyle bir düşündüm: Bergama 
Halkevi Bergama halkı için neler 
yapmış? 

Bir defa yurt çerçevesi içinde 
blr Bergamalıhk bağı, tesanüdU 
ve aHikasr yaratmış. Doğum yeri
ne alt eskl manada hamhalat bir 
hemşerlllk gayreti, ayırıcı bir his 
değil ••• Oyle yaratıcı bir alaka ki 
kendlnl dar bir "Zaman içine de 
hapsetmiyor, iki bin sene evvelki 
Berıgamalı filozofa ve doktora bu
giln yaşam1ş bir hemşeri ıgözlle 
bakıyor ve onu benimsiyor. 

Sonra bütün gençlere ve genç 
ve dine ruhlulara kucağını açı

yor. Giizel sanatlar, dil, edebiyat 
sahalarında okumak, konuşmak, 

miinakaşa etmek imkAnlarını ve
riyor. Temsiller yapıyor, milli o
yunları canlandırıyor, spor faali
yetlerine Uzcn veriyor. lçtl.mal 
yardım için çığırllar açıyor. Halk 
dershaneleri ve kurslarlle ve kil
lUphanesilc bir kaç neslle birden 
ışık, bilgi yaratma şevki dafıtı. 

yor ve köye doğru köpriller ku
ruyor. 
Halkın böyle müşterek bir evi 

Otması sayesinde kaç vatandaşın 
ufku genişliyor! Heyecan duy. 
mak, vakit öldürmek için kAtıt 
oyunu ve lçlci gibi körletici ve kil
ı;ültücil vasıtalara başvurmaktan 
kaç vatandaş kurtuluyor! K aç in
sanın ruhuna yaratma şevki. ça. 
tışma ve teşebbüs hızı aşılanıyor! 
Kac lvi istıdat mukaddes ateıle 
yuğur~luyor, en temiz mayalara 
kavuşarak pişmek lmkAnını bu

luyor! -Bergamayı Halkevslz tasavvur 
etmek istedim. Oyle bir boşluk 
hissi duydum ki ürperdim. 

Halkcvlerinin bUJ;ünkü şekilde 
kuruluşunun onuncu yıldönümü 
vesllesilc zihnimi Hu mevzu etra
fında dolaştırırken bllmem neden 
Bergama Halkevl gözümün önün
de canlandı. Yurdun muhtelif kö
şelerinde Bcrıgamada ıgördüğUm 
tarzda sev~ı. alAka, ahenk, san
at zevki, münakaŞa ateşfle dolu 
H a1kevlcrl de var, ruhsuz bir çer
çeveden ibaret kalan, ancak kita
ba uyan H alkevlerl ide •.• 

F aknt şuna şüphe yok ki içti
mai ve fıkri bir harel<et ola k 
Halke\•1, Cilmhuriyet Halk Parti
sinin en güzel eseridir. Bu saye-

(Devamı s.. 1, 8L ' de) •+• 

lngiliz 
şairinin 
mesajı 

"Bu yeni tesisin her iki 
halkın savaş sonu me
seleleri hakkında fikir 
teati etmesini ve birbir
lerini cesaretlendireceği

ni düşünmekle mesrurum .. 
Lonöra, 21 (A.A.) - Londra 

Halkevlnln açılması münasebetile, 
İngiliz şairi John Masefleld, bil. 
yük elçi doktor Tevfik Rüştü A
rasa aşatıdakl dostluk mesajını 
ıgöndermtştir: 

Türk hükumetinin Londrada 
bir Halkevl açmakta bulundufu
nu duymakila bahtiyarım. Halk. 
evlerinin kadın ve erkek, ıenç ve 
ihtiyar herkes 1çln bilgi, kültür, 
sosyal toplantı, kitap, fikir mü. 
davelesi, konferans, tiyatro ve 
minik bakımından birer merkez 
oldulunu vatandaşlarım bllmlye
biUrler. Halkevleri nereye gel. 

ğini gösteriyor. 
Lizbon hUkümeti şimdi yaptığı gi

bi, bu protestoyu yapmakta haklı bu 
lunuyordu.> 

Lizbon, 21 (A.A.) - Başvekil Sa
lazarın nutkundan sonra millet mec
lisi ittifakla aşağıdaki takriri kabul 
etmiştir: 

cMillet .meclisi Timor adasının Por 
tekize ait kısmının Japon kuvvetleri 
tarafından işgalini Portekiz milleti 
namına şiddetle protesto ve bu sui
kastın mlnev1 mlnasını ckUçUk ve 
barış sever bir devletin büyük ve 
mUtearrız bir devletin şiddetine kur
ban> olmasından başka hiç bir for
mülle tef'sir edllemlyeceğinde ısrar 
eser. Millet Meclis!, hUkQmetin hari
ci siyasetini takviye ve Porteklzin 
hUkUmranlık ve tamamiyetine tek· 
rar şerefle riayet ettirmek hususun
da hUkQmete tamamen itimat beyan 
eyler.> 

Alman elç isi Berllne gıttj 

Vichy, 21 (A.A.) - Resmi Fransız 
ajansının zikrettiği bir Lizbon teli· 
ne göre, pertembe gtinU Salazar ta
rafından kabul edilen Almanyanın 

Lizbon sefiri Baron von Honingen, 
dUn tayyare ile Berllne hareket et
mtştir. 

Iktuıat \'ekili Sırrı Day, 

DukumacJlar 
toplandılar 

İktısot Veki1i dedi ki: 
mlşse oraya bilgi, alAka. neşe, ar- / 
kadaşhk. dosttuk ve anlayış ge. [ l "Dağılan e tezgahları 
tirmiş ve bir çok dimağları batıl Baı • Almaa faaliye e geçerse Kayseri 
itiyatlardan kurtarmıştır. Bunla. il •ı kombinasrn·n on mis-
rın temin ettiği faydaları 'ben b iz ... ____ ar., ---
'Zat gördüm. Bir kaç yıl önce 0 /ini istihsal ederiz,. 
nefis yeni Türk baş şehrini ziya- Al anla b' Ankara,'21 (Telefonla) - BugUn 
ret etmek saadetine ermiş ve dÖrt m r, 1 r memleketin muhtelif' mıntakaların-

(Devamı Sa. S, Stl. % de) = dan gelen el tezgAh dokumacıları 

Alman 
mUmessillerlnden mUrekkep bir he· 

RUS O rd USU n U yet Kızılay salonlarında toplanmış-
tır. Toplantıya riyaset eden Iktısat 

Vekili B. Sırrı Day, memlekete da• h t • 
1 

ğıtılan el tezgAhlarının bugUnkU dün donanması 
nereye gidiyor 1 m a e m 1 Ş er ya durumu karşısında yurdumuza 

yapacakları giyim hizmetlerini bi
rer birer anlatmış ve ezcUmle demiş

Von Tripitz, lldmira/ 
Scherr ve lldmira/ Hıp

per zırhlı/an Şimal 
denizine açildılar 

Londra. 21 CA.A.) - Stokholm 
radyosunun bildirdiğine göre, Uç bU
yUk Alman deniz birliği, Von Tripitz 
Adm!ral Scherr ve Admiral Hlpper 

Ruslar, Letonya 
hudutlarına 
yaklaııyorlar 

100 bin kişilik bir Po· 
lonya ordusu yakında 

harbe giriyor 
zırhlıları Şimal denizinde Norveç kı- Berlin, 21 (A.A.) - Alman or-
yılanna. doğru çıkmaktadır. 'duları başkumandanhjının tebli. 

Ayni radyo Stokholmda, bu ge- ği: 

mllerin ,ımall Rusyaya yapılan ln- Şark cephesinin merkez kesi. 
ııız Amerikan malzeme yardım yol- 'minde zırhlı kuvvetler Genera' 

~rını kesmek emrini aldıklarını ve IMode'nin en müşkül hava şartları 
Brest'den kaçan Uç A1man zırhlısı- lçınde dört hafta süren muhare
nın Trondhelm'de bulunduklarının sa beler neticesinde bir duşman or-
ıuldıtıru Ulve etmektedir. (Devamı Sa. S, Sü. 6 da) ««*»» 

tir ki: 
c-BugUn bUtUn yurda dağıtılmış 

olan el tezgl'hlarının adedi 150 bini 
bulmaktadır. Bu tezgllhlar mUkem
mel bir şeklide f'aaliyete geçtiği tak
dirde, Kayseri kombinalarının 10 
misli, memlekeUn glyim ihtiyacım 

temin edebilir.> 
Iktısat Vekili, bundan sonra ip

lik buhranına işaret etmiş ve tek tip 
kumaş ya.pmak hususunda bu 150 
bin tezgA:hın teşki!Atlandırılmasını 

mUmessUlerden talep etmiştir. 
Mensucat hayatırmızda mllillm bir 

dönüm noktası teşkil etmesi çok muh 
temel olan bu toplantı nihayetinde, 
mümessillerden Uç komisyon t~ll 
edilmiştir. 'Bu komisyonlar Iktısat 
Vekilinin direktifleri dahilinde bir 
mesai programı hazırlıyacaklardır. 

Harbiyeli gençler, Ebedi Şef'in muvakkat 
kabri önünde hürmetLe eği ld iler 

Ankara, 21 (A.A.) - BugUn An-,-

~a:t:ı~ıi;~~çf ::7;l~a;;ey::n~~~n: ı ~, .... A ........ ,.--m-·-· ... a····-n·---y·-·-a·--.. d_ ..... a ... -.n-·····-ı 
Atatürk 1\bidesine, Etnoğrafya MU- · 
zesinde Ebedi Şefin muvakkat kab-

~:~ç t~:~~~y~~111:~kl:unk~~~~ş1:.~: 1 k u" ı ı ·ı y e t ı ·ı 
;:; ::1~~~eu~~ar%~d~:;~ al~:;~:~ 
dır. Evvel! herkesin ağZile söyllye- • k t d 
rek iştirak ettiği lstıklAI marşı ça- ) m 1 a r a 
lınmış ve abideye H. O. remizli bU- J 

g·fi~:;:~~~ .. ~~~~fi;E~,~~ J mal geliyor ı 
ve subaylık hayatlarının şan ve şe- J . Qf • • 1 
rene doıu geçmesini dllemı, ve J Tıcaret ısı Um. J 
Ebedi Şef'le Milli Şefin bUyUk adla- Md I " z 1 
rını saygı ile anmıştır. Bu nutka • a ımge en 
cevap veren yeni Harbiy~ilerden bir ) muameleyi bitirdi J 
genç ecdattan kalan mırasın ebedi J J 
varlığını canla, başla muhafaza ey- Ankara, 21 (Telefonla) - Bun 
leyeceklerine and içmiş ve insanlık, dan bir müddet evvel Almanya 
feyiz, f'azilet ve askerlik derslerini ile yapmış olduğumuz ticaret mu
aldıkları Ebedi Şef AtatUrkle Milli ahedeslnin tatblkile uğraşmak ve 
Şef Ismet InönUnUn adlarını saygı Almanya piyasalarından mail mu
ile anarak sözlerini bitirmiştir. bayaa etmek üzere Berline git.-

Alay Ulus meydanından hareket- mlş olan Ticaret Oflsi Umum Mil
le AtatUrkUn muvakkat kabrine dürü B. Cemil Conk'un bu ayın 
gelmiş ve her bölUk ve her meslek- 19 unda Berllnden Türkiyeye ha
ten bireı; okurdan mürekkep bir reket ettiği alakadar makamları
krt'a b8"'ta komutanları olduğu hal- mıza gelen maliımattan öğrenil. 
de Ebedi Şef AtatUrkUn m!nevl hu- miştir. 

zurunda eğilmiştir. 

Amiral 
r Vamamato'ya 

ait hatıralar 1 
1928 senesinde Istanbul 

ve Ankarayı ziyaret ct

mı, olan Amiral Yama

mato'ya alt olan bu ya

zıyı 2 ln<'i sayfamızda 

okuyunuz. 

YllZ/1N: 

(Devamı Sa: S SU: 7 de) = 

köylerimizde, köylülerimizle bir-

Müttefikler 
Sumatra'yı 
tahliye ediyor 

Cava adası, bir 
kale haline 
qetiri'.iyor 

Çin kıt'a/arı Tayland'da 
zaferler kazamyorlar 

Batavla, 21 (A.A.) - MUtteflkler 
Sumatra adasındaki Ingllla ve Ho
landa kıtalarmı tahliye etmlye ba,. 
lamışlardıır. Daha şimdiden japon
ların mUmanaata maruz kalmadan 

10 vapur cava adasının en garblnde 
bulunan Herak limanına gelmiştir. 
Bu suretle tahliye edilen kuvvetler 
Palembang petrol tesislerinde tah
ribat yapmrya muvaffak olan kıta-

lardrr. 
:MUttef'lkler Cavayı bir kale haline 

getlnniye karar vermişlerdir. Bu su
retle adanın vazifesi A vustralyanın 
Japonlar tarafından istll!sına mAnl 
olmak için dayanmak olacaktır. Bu
nunla beraber ada saıhillerlnln bir 
çok noktaları Japonların karaya çı· 
karıımasına müsaittir. 

ıaponlar Bali adasına t:ılrtılar 
Batavia, 21 (A.A.) - Ingllizlerln 

anudane mukavemetJne rağmen Ja
(Devaını : Sa S; SU. 7 de) ««•ıoıo 

HüsJmeHin Olsel .ıapon donanması ~kumandanı A mlral Yamarnato deniz maharrlrl
mlz Hüsamettın t•ıiıel ile bir arada 
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( Korkunç 
'bir macera : 4 _] 

Torp!lleJen bir gemiden 
kurtulan yedi lngiliz 

gem~crsi nsler çe~m~şler? 

~ehir Amiral Yamamato'ga 1 

Haberlerı ait hatıralarım 

Sabah gök gürültü/erile uyanmışlar. 

Biraz sonra büyük damlalarla yağmur 
başlıyor. Ne! Yağmur ha .. Kendileri için 
bir hayat kaynağı ... 

- Mademki bu kadar yüzecek Viddicam diyor ki: 
kadar kuvvetin var, hayatta kal- - Sandala döndUğümüz dakika. 
mayı biraı daha tecrübe edebilir- da içime doğdu ki ölfunü bozguna 
sın. uğrattık. O saniyede ölmediğimize 

Bu düşünce diğerinin aklına ya_ göre mutlaka selamete kavuşaca 
tıyor. Bin zahmetle sandala tekrar ğız. 

tırmanıyorlar. İkisinde de hayata Bu sözler 12 eylülde söylenmiş
yenidcn kavuşmuş gibi bir ferahlık u. Okyanus üzerinde bir ceviz ka
ve ümit hissi var. buğile bocalamıya koyuldukları fe 

, O sırada Tal'6<'ota bir fikir ge- !&ket günündenberi tam 23 gün 
hyor. Arkadaşına s<>ruyor: geçmişti. 

- Pusla içindeki ispirtoyu iç. Bundan sonraki altı gün fena 
sek nas•l olur? gitmiyor. Serin bir rüzglr devam 

İ!Pirtoyu boş bir konserve ku- 00.iyor. Suları da var ... Ölümü boz: 
tusuna akthyorlar, ikiye bölüyor- guna uğrattıklarına 0 kadar sevi
lar .. her birine üç çeyrek bardak ni 0 la kl a"'lı~a aldırmıyorlar. 
d · · B. h ı · l Y r r ' ' • ~şuyor. tr mey aneye g rmış er Ölen arkadaşlarının bıraktığı pi. 
g•bl karşı karşıya oturup kadeh- poyu doldurup ara sıra bir kaç ne_ 
leri dikiyorlar. İspirto barsaklarını fes çeki orlar. 
yakıyor, fakat vücutlerine hiç oı- J 

18 
~(lld d id 

maz.<>a bir mayi girmiş oluyor. ey e. su epo~u yen en 
K ~-hl · · bl k d f boşalmıştır. Rütubetıı bır sıcak za-a~ erını r açar e ô 

d kt.kt b' lbl 1 . ı.. vallıları kemiriyor. Fakat zora ld-
ı ı en sonra ır r erıne sırı 

b 1 1 G .. 1.. 1 man peyda etmişlerdir. ilk zaman 
mıya aş ıyor ar. u uyor ar, ne-

d 1 B "t" f ı•k U 1 !arda olduğu kadar sıkıntı çekmi-
şe uyuyor ar. u un e "' e er • 

1 bu an içinde unutulmuştur. Şarkı- yor ar. 
Aır sôylüyorlar. Tuhaf hlkbeler 28 eylQlde yeniden bol yağmur 
anlatıyorlar. İspirto bitince stzıp yağıyor. Doya doya içıyorlar ve 
ilk defa rahat bir uyku uyuyor- depoyu dolduruyorlar. Galetalar 
lar. 

Ertesi sabah gök gürül'tülerHe 
uyanıyorlar. Biraz sonra büyük 
damlalarla yaj:mur başlıyor. Ne! 
yalltnur ha ... Kendllerl için yeni 
bir hayat kaynağı ... 

Biraz sonra sandalın yelken be
zinden örtüsü üzerinde epeyce tat. 
1ı !U toplanıyor. Konserve tene
kelerine doldurarak teneke teneke 
içiyorlar. Sular dudaklarının ke· 
nar1arından çenelerine. göğüslerine 
akıyor. Kendilerini tutamıyarak 

hayvanlara mahsus sayhalar çıka. 
rıvorlar. Ömürlerinin hiç bir dev
rl~de en leziz içkileri içerken bile 
b5yle bir haz duymamış!ardtt'. 

Doya doya içtikten 5;&nra yel
ke-n bczi örtüsü üzerine toplanan 
~uyu su fN;ısına akıtıyorlar. Yirmi 
be$ litre kadar suları olmuştur. 

azalryor. Fakat susuzluktan iki 
gündür yemek yemedikleri için 
altışar galeta ıslatıp yiyorlar. Sa
hille aralarında ne kadar mesafe 
oldutunu bilmiyorlar. Haritadaki 
yerlerini tayin edecek vasıtaları 
yoktur. 

Ayın yirmi dördünde su tekrar 
tükeniyor. Galeta kutusuna sok
tukları el boş dönüyor. Ancak ke
narda, köşede kırıntılar kalmıştır. 
Okyanus ortasında ilk defa ola.. 
rak hem sudan, hem yiyecekten 
mahrum bir hale düşmüşleııdir. 

Bundan sonra sandal 1.çlnde beş 
hafta daha çlle dolduruyorlar. Her 
geçen gün dil:erlerine benzemiyor. 
Açlık, susuzluk ve güneşle de
vamlı bir mücadele ... 

(Arkaı!I ıeıecek) 

r Soruyorlar : l . __ il 
Apartman sahiplerini 

Ekmek karne-
leri ile un 

T evziata yarından 
itibaren başlanacak 

Ekmek karnelerı mukabı~inde 
un tevziatına yarın sabahtan iti
baren şehrimizde başlanacaktır. 
Halk karnelerini ,göstermek sure. 
tile fırınlardan un alabilecekler
dir. 

Istanbul Vllılyctinin un tevziatı 
hakkında tebliğini aynen aşağı. 

ya alıyoruz. 
VlliiyeUn teblill: Kart usulü

nün tatbik edllcllği şehir ve kasa
balarda halkın un ihtiyacının te
mini aşağıda olduğu şekilde ka
rarlaştırılmıştır. 

ı - Ekmek yerine un almak 
isteyenler her hafta. pazartesi gü
nüne alt ekmek kuponları muka
bilinde ve yalnız o günkü lstlh
kaklarına karşılık aşağıda bildi
rildiği şekilde un alabileceklerdir. 

2 - 750 gram ekmeğe mukabil 
531, 375 gram ekmeğe mukabil 
265 gram un verilecektir. 

3 - Vl!Ayetlmlzde 23/2/942 ta
rihinden lt'lbaren bu kararın tat
bikına başlanacaktır. Kararın tat
bikını geciktirmemek için şimdi

lik bu tevztatın fırınlarca yapıl

ması muvafık görülmüştür. 

4 - Halka ekmek kuponları 

mukabilinde haftanın her pazar
tesi günü verecekleri unlar için 
fırınların şimdiden hazırlıkt bu
lunmaları tebliğ olunur. 21/2/942 

Ekmek karnelerinin 
tevzirne başlandı 

Mart ayı ekmek karnelerinin 
dünden itibaren tevziatına başlan
mıştır Tevziat ayın 26 sına kadar 
devam edecektir. 

Bu ayın karnclerl nüfus tezke
resi ibrazı suretile verilmektedir. 
Nüfus tezkereleri olmayanlar der_ 
hal nüfus memurluklarına müra. 
caatla muameleleri ikmal edilin
ceye kadar bir vesika alacaklar, 
bu vesikalarla karneleri verile
cektir. 

Zonguldaktan 1000 ton 
kömür geliyor 

Kömür yüklü bir vapur daha 
Zonguldakian Istanbula hareket 
etmiştir. 1000 tonluk hamulesi o. 
lan '&u vapur yarın §ehrimize ge
lecek ve kömürler halka dağıtıl

mak üzere Etlbank tarafından ba
yilere tevzi edilecektir. 

İstanbul Maarif Müdür 

Su içtikten sonra açlıklarını far. 
kediyorlar. Günlerdenberi yalnız: 

<u hasreti duymuşlar, iştah ne de
mek olduğunu unutmuşlardı. Şim. 
m bir kırç galetayı ıslatarak y!. 
~·orlar. damarlarındaki kan Adeta 
yeniden atmıya başlıyor. Hcllii çok 
halslzl'ik hissediyorlar. falka.t her 
halde menhus talih kırılmış. iyi
ye dolru bir dönüş bellrmlştlr. 

muavinliği 
gül dürtmek için mi? Münhal bulunan İstanbul Maa-

Profesör Virchovun 
düellosu 

Şelllr Mecllslnln son toplan- ri.f müdür muavinliğine Yozgat 
hlarrndan birinde, kalorlferU a- Maarif müdürü Hamdi NAz;ım ta. 
partmanlarda temin edlJmesl icap yin edilmiştir. -n lıeruet derece ı hakkında Sahtekôr bir kömürcü 
çok hararetlJ nlÜZa.kereler yapıl· 

d•tını, neti<'ede her neden ı.. Adliyeye verildi 
bir karar \·erUemlyerek bu 1,ın Fatihte bir kömürcU İstanbul 
nisan de\Te5tne bırakıldığını gaze ı 

Belediyesi kooperatu:i ismini ku -teıerde okudum. Neye yalan söy· 
Hyeylm, taaccüp ve hayretimden lanarak halktan makbuzlar mu
"arardım, soldv.m ve 0 sırada kabilinde para toplamış ve der
yanrrnda oturan bir dOfJtuma bu hal yakalanarak Adliyeye tesllm 
ba.,·aditsl söyllyerek :ııordwn: edilmiştir. 

- Cemre yerıue kar dUştül';U, Yunanistana yapılacak 
Jıerkel'tln odun sercllerıoe, kömür 

Trblıa büyük lılzmetıerı doku- d 1 k ü yardım epo arına o,ıı,up · ,n,ıuıtü şu 
nan Almu i.Uml &odolf Vir- -'• ı d b t hl ka 

.... n er e, u e r rarı, apart- Kızılay Beyoğlu şubesi dün kay 
ehO\:, tok atak blr adammış. Boş :ıa- man sahiplerini oh dedJrtlp gül. makamın da ıştirakile bir toplan .. 
manlarında po11tlk&ya falan k&rı,ır, dUrtmek ,.e kiracıları krzdırıp u yaparak Yunanlstana yapılacak 
o uman b~"·eklJ olan BIAntark'ı çl- köpürtmek için mJ verildi aca- yardım için gönderHccek eşyanın 
leden çıkaracak yazılar ya.zannı.,. ba!> cinslerne toplama şekilleri üzerln-

Japon donanmasının bugünkü Başkumandanı 
1926 da İstanbul ve Ankarayı ziyarete gelmişti 

dilşman olmak istemez. Fakat Av
rupanın büyük devletleri orta.şark· 
ta OSmanlı imparatorluğunu yık· 

mak için plAnlar hazırlarken Uzak
şarkta da Çin imparatorluğunu 

paylaşmak için adımlar hazırlıyor· 
!ardı. 

Jetten göreceğiniz yardımda mut
lak siyası bir ihtiras vardır. Size 
yapacakları gemilerde, gönderecek
leri mualJimlerde ince siyaset oyun
ları hAkimdir. Halbuki biz ayni kı
ta üzerinde Y&.f&mış uzun bir mazi
ye sahip iki ırkız. Asyaya baştan 

rE:9 ugUn Japon donanması baş .. 

19) kumandanı bulunan Amiral 

(Yamamato), genç Türk cumhuri
yetini, onun Ebedi Şefi yüksek Ata
lürk'ü ve Mll!I Şefi ismet InönüyU 
yakından tanımak bahtiyarlığına 

ermiş bir nasyonalisttlr. Bu kıy· 

metli deflizcl, gar'bı ve biltiln dün
yayı tanımak, bUyük denizlerin fır
tınalarından tecrübe dersleri almak 
için dUnya turuna çık8n Japon talim 
ve mektep filosunun kumandanı 

olarak 12 eyıaı 1926 tarihinde IS· 
tanbula gelmişti. 

ba.ş:a bakınız. Bu iki ırktan ba,ka c Y 0 z 0 n • ~ kUtle hallnde yerleşmiş ırk göre-

IAll:!~!!~~~il~~I Mni::~;:;:z:rf:r:: .:::t: 
Genç ve dlnç Japon talebesini ta

ş:ıyan iki gemi Jstanbul Ilmanında 
bir kaç gün kalacak idi. Amiral 
(Yamamato), başbuğumuza kalbi 
saygılarını sunmak üzere Ankara
ya kadar geldi. 
MUsteşarlığımda kendi.Si lle An

karada görUştUm. Bahriye VekA.le
tinin gUndUzün, Hariciye VckAleti
nln alqamleyln verdiği iki ziyafet
te beraber bulundum. Gecel~yin ya
pılan bir kabulde beş altı saat de
vam eden tatlı bir dans havası için· 
de gUzel dakikalar geçirdik, resmi
yetin haricinde samımı hasbihaller· 
de bulunduk. 

A mira!, Gazi'nln bUyUklUğün
den, uzak görüşünden, ken

di Uzerinde brraktığı derin tesirden 
btiyük bir sevgı ile bahsediyordu. 
Bütün dünya tarihinde en yUksek 
mevkii olacağını, böyle değerli bir 
lideri görmek fır.tıattnı kendisine 
veren taUhine müteşekkir olduğu

nu durup durup tekrar edtyordu. 

Asyanın killtUrel ırklarından bah 
sederken yüzü gillüyordu. Büyük 
Asyanın Avrupa esaretinden kur
tarılması için l'lcr memlekette bir
birini anlıyacak btiyUk liderlerin 
yetişmesi icap ettiğini !!eri sürü
yordu. Türk!Uğün Asyanın kalbin
de, dimağında, ruhunda en tesirli 
bir inkılAp yıldızı olduğunu, Japon
yanın Türk kUltUrUnden. TUrk ka
rakterinden pek kıymeti şeyfer 

alıp kendine mal ettiğini tekrar tek
rar söylüyordu. 

Biz kendimiz.i kurtarmak için 
Avrupanın irfanını memleketimize 
sokmak, ferUerimtzi bu yolda ye
tiştirmek kararını verdik. Bu ka
rarımızı verdiğimiz gün Asyanın 
da hakiki evlA.tlarına bırakılması, 

bura1ara yerleşmif olan Avrupa 
devletlerinin pılı pırtılarını sırtına 

vererek buralardan uzaklaştırılma
sı için ahidler yaptık. Asyaya yer
leşmiş hiçbir Avrupalı bize dost 
değildir. Geçen Cihan harbinde Al
manyayı uzaklaştırdık. Zamanı ge
linciye kadar bekliyeceğlz. 

tF!!!f!. arbin irfanınd~n istifade et

~ mek Jçln her garplı devle

tin lisanlarını, eserlerini, sanatları
nı memleketimize getirmek mak
sadını kovaladık. Uzun senelerin 
bize yUklettiğl meşakkatlere göjl;Us 
verdik. 

InkılA.bınızla ne derece a1Akalı 

olduğumuzu bilemeuintz. En ya
kından, en ince noktasına kadar 
sızı tetkik ediyoruz. Askeri kablli
yet.Jniz, tarlhtntz ve ırkınıza hAs yUk 
sekliğtni son eseri ile gösterdiği 

zaman biz ne kadar sevindik bili

yor musunuz?.. Asyayı l'arpten 
tenvir ve müdafaa edecek kuvvetli 
bir unsurun yeniden doğan bir yıl
dız gibi ufuktan belirdiğine inan
dık. 

sUslediğ'iniz gün şarkın ve Asyanın 
garpten gelen lideri siz olacaksınız. 
Biz Uzakşarkta, siz yakınşarkta 

büyük Asyanın bekçileri olarak du
racağız. cirfan ve sanat> size iste
diğiniz serveti getirecektir. 

Bundan şilphe etmeyiniz. Yalnız 
sUkOn devresindeki çalı,man~zın çok 
ciddi ve hummall olması icap etti
ğini unutmayınız. Her işi değerlisi
ne veriniz.> 

Am1ra.l Yamanfato'nun o zaman 

bana yadiglir olarak verdiği kUçUk 
bir Japon bandırasını kütUphanem

de saklıyorum. japonyaya avdetin

de kendtsinden ald!ğım bir mek

tupta TUrk zabitlerini davet için 
hilktlmetine müracaat ettiğini ve 

yakında Japon sefirinin bu husustf!I 

talimat alacağını teyid ediyordu. 
Hakikaten _bu davetname de geldi. 

~ n altı sene evvel söylenen 

't:::/J bütün bu sözleri hatırlıyo· 
rum da Japonların Asyayıı. hAklm 
olmak pJAnlartnı ne kadar derin
den derine hazırladıklarını, Asya
nın garbinde isttnad noktB.!ı peyda 
etmek emeline ne kadar kıymet 

verdiklerini ve bunu yapmakta 
maksatları ne olduğunu şimdi pek 
lyl kavrıyorum. 

.Taponyay& döndllfüm zaman siz
den, donanma.mızda. bulunmak Uze. 
ra zabiUer göadermenizl Ltt.iyeoe .. 
ğiz. Ve sizi japonyaya davet edece
ğiz. Türkler ile dostluktan b"'ka 
bir arzumuz yoktur. Kıt&vt, emel

Musikinln seyyal ve çekici tesir- siz dostluklar. Ba.hriyeniz1n yük

leri kartısında. zaman zaman dalan selmesinde hiçbir siyası endişe du
gözlerlni bana. çevirerek Japonya- yamayız. Sizin her Avrupalı dev
nın kıskanç ve hararetll idealistle-

Japon denizciliğinin yaptığı cU· 
retli hamleleri duyduğum zaman 
bunları yapan adam, azimli ve 
atefli bakı,ıarlle gözUm önünde 

canlandı ve 9 llkkAnunda yapılan 

hareketlerin uzun seneler evvel ta
sarlanmış, bUtUn teferru&tile he
saplanmı., olduğuna zerre kadar 
şüphe duymadım. 

Hüsamettin Ütse! 

rinden biri olduğunu gösteren bir,--
ciddiyetle 'öyle diyordu: 

cAsyayı ikiye ayırınız, Hindista-ı 
nın şimali şarklslnden Asyanın 

garp hududlarına. kadar dolu TUrk 
kütlelerini uyandırınız. (180) mil
yon TUrkUn toplandığı bu saha Uze· 
rinde mi1U karakterinizin olgunlu
ğunu gösteriniz. Büyük mazinin si
ze miras bıraktığı en yük.sek me· 
zlyeti bugün yine bütün dünya gö
rüyor ve biliyor. Japon tarthl ecda
dınızın kahramanlıklarını taş:ımak

la gurur duyuyor. Hele biz deniz
ciler bunu çok iyi biliriz. Dünya 
donanmaları yok iken bUyUk Türk 
korsanlarının adalarımıza, cenupta
ki topraklara. kadar yayıldığını bil
diren sayfalar Japon deniz tarihin
de çoktur. 

H indistanın şimalinde kurul· 

muş olan Ttirk devletini u

nutmuyoruz. BUtOn Asyada Türk
ler, Çinliler ile biz varız. Ve biz 
kalmalıyız. Bakınız sizinle Japon 
ilerleyişinin küçük bir tarihini gö· 
rUşelim. 

?.-1uhitimizde yerli devletler bize 

Aşkolsun ' • 
CE!!!!. antlago de Ohill'den 
i;;2} telgraf var: 

şöyle bir 1 DURSALAR ARTIK 
Toptancı kasaplar et f1yatlarmı yl· 

dün dört ne arttıınuşlar. Et satışlarını toptan 
yapanların fiyat arttırma usulUnU 

ı,aretlert gün aıJuı tekrar eden bir perakende
almı,hr. Fakat gemilerin hü,·lyeti i· cllJğe dtiktükleri anlaşılıyor, şu ti-

«ChJU teJslz istasyonu 

muhtelif vapurdan imdat 

le bulunduğu noktaları tayin etmek 
lmkAnı hasıl olaınarnıştır. Amlral 
Cole lsnllnde beş bln tonluk bir A· 
n1erlkan vapuru da lıudat J'j&retl gön 
derrni,, arkabından da mürettebatın 
geıuiyl tcrkettJğlııl blldlrıntştir.» 

Şllt'lllerin, gemilerin hüviyetiR.1 ta.
yln hususunda btı.lm gazete<:'ller ka· 
dar da kablllyet ,.e nıeharetl yok. 
«Son Telgraf» arkadaşmuz hllvlyetJ 
bllinınlyen dört geminin hilvlyetlJıl 

hemen tayin etınhJ ve bu ha.vadisin 
Ustllne dmdat ı.tiyen be, Amerikan 
gemkb başlığını konduruvermiş. 

yatları da toptan arttırsalar da mu
ayyen btJ' noktada dursalar artık! 

JAPONLARIN AOELESl 
Blrleşlk Amerika., son on iki gllıı 

lçhlde denize bir saffıbarp zuhlısı, 

bir krul'&Zör, altı torplto muhribi ın~ 
dlrdJ. Amerikanın harp deniz lnşaa.. 

tını bu had&r hızlandırnıa&ına. bakı· 
lmea Japonların P88Hlkteld mllhbn 
yerleri ele geçirmek hususunda niçin 
çok acele da\'ranma.k l~tediklerı kı~
men anJDJ}ılabUir. Japonyarun yıldı· 

rım süratlle hareketi: «Atı alan Oı
ktldarı geçti!• dl)ebllmek lçlnd!r. 

Tatlısert Blr gtin Bi'ft'Dark'ın sabrı tüken- de kararlar alınmıştır. 
ml . Vtrchov'un bir makale 'l.al baka- ~::=====::::::::;_ ________________________________________ 'i _____________________ "ı 
ret' uyarak keodi81nl düelloya davet ıl J 
elmek tlure iki ,alılt göndennı,. VATANlN --ı n n- • ~.. TEFRİKA No. 45 

Bravo dofrtı!u ! 

Kocam o aralık borsada kumar oynamış cu.r&.o __,~. 
Şmldl Vlrchev ne yapsın! Eline 

ve bir miktar para kaybetmişti. Kendisin. 
kıhç , ... e tabanca a1n1a.m._,. Alsa da. 

cıen bu fakirlere vermek üzere para ısle

"' 
Yıld~ ikibuçuk .. gun spor 
mükellefiyeti 

t?::!!. cnı, teşkURtlı, blltçesı oldukta 

~ yüklU bir Beden Terbiyesi 
Umum l\(üdilrJüğlinıUz var. Bu U
muın l\IUdürlük kurulurken1 spor 
ı,ıerlrnlzde büyük gellşmeler ole.ca
ğı Umidine kapılmıştık. Böyle bir 
t:mıt be;lemekte de haklı idik. ÇUn 
kü teşkilit eskilerinden büyüktü, 
çünkü bu teşklllt emrine ,,.erilen 
para e&kJsinden çoktu. 

Umum ~lildUrlük, memlekette ge 
nı, ij!çUde beden mükellefiyeti ku
racakt' ve en başlıca lşl de bu ola
cakh. Kuruluşundan bugUne ka· 
dar ge(en bir kaç yıl trJnde umutıt 
mUdürlliğiin ne mükellefıyet lşterl
nl, ne de spor hareketlerini Jil.yıki· 

le çe\·irdlğlnl iddi'.I. edemeyiz'. Kısa-

c21, teşkilıi.tın yaptığı fi], ne bün
yesinin azametile, ::ıe de emrine ve
rllen parama fayda temin etme 
kudretııe mlltenasip değildir. 

Bütçe müzakereleri sırasında 

:\Iecllste Umunt L\lüdUrlüğe tevcih 
edilen tenkitler bunu pek iyi gös
terdl~l gibi hiikO.met te son verdi
ği bir kararla - ümlt ve temenni 
edelin1 ki· faydası pek mahdut ka
lan bu te.'}kHi-tı IA.ğvet·mlye veya 
hiç olınazsa Umum l\liidürlilğU ba· 
şarablldlğl işle uygun düşecek bir 
hacme indlrmiye doğru bir adnn 
atnu' görUnUyor. 

Ankaradan gazetelere verilen 
haberde bir yanh,bk yoksa hükQ
n1et, Beden terbiye!I rnUkelleflye
tlni haftada bir saate indlrmi,tlr. 
Haftada bir saat den1ek, insanın 

altmı'!' senelik vasati ömrü içinde 
yüz otuz giin demekUr. 

Bu gösteriyor kJ, nıUkeUcfe yıl

da. lkl buçuk gün beden terbiyesi 
yaptıracak uınuın n1UdUrlilk t~şkl
ıatı çok genr,ur: 1Ju u;turtla. sarfe
diJen liienecle bir buçuk milyon li
raya yakın para bu il!! için pek faz
ladrr. Umum mildürliiğe devlet be
nede yedi yüı. elli bin Ura. vermek
tedir. Belediyeler seneUk bütçele· 
rlnln yüzde ikisini uınuın mUdUrlUk 
en1rlne ayırmaktadrr. Ayrı<'&. muh
telif miie~seseler bu ı1e muayyen 
paralar Harfetmektedir. 

Varidat arıyan ve güç vaziyeti 
dolayıslle bazı reslmlere zaın yapan 
yalnız fstanbul belediyesinin bu 
mükellefiyet lşlne ayırdığı para. 
senede dört yüz bin liradır. 

Kı11Jac>ast, Beden Terblyesı Uınum 
l\lüdürlüğii, kuruluşnndan beklenl
len faydayı pek nıahdut temin ede· 
bilmektedir. lliikümetln son kara· 
noın, teşklll\trn tasftyesbıe ,·eya 
daha verln1JI bir şekle sokulması

na ba.,ıanglç olmasını temenni e
deriz, 

KÖR KADI 

Kimsesizler yurdu 
açıldı 

Eminönü Halkevi tarafından 

Nuruosmaniye binasında Kimse
sizleri kurtarma ve lş bulma yur
du açılmıştır. 

Bu yurdun kuruluşundan mak
sat sıkıntı içinde kalan vatandaş. 
1ara iş bulmak surelile yardımda 
bulunmaktır. 

Dünkü açılış töreninde Vali ve 
Belediye Reisi doktor Lt'.ıtfi Kır

dar, Parti idare heyeti reisi Reşat 
Mimaroğlu ve tüccarlar bulun
muştur. Törende Halkcvi reisi 
Yavuz Abadan bir nutuk söyllyc
rek kuruluştaki gayel<!rl anılal

mı~tır. 

TAKVİM 
22 ŞUBAT 1942 

PAZAR 
AY: 2 - GUN: 53 - Kasım: 107 
RU~U: 1357 - ŞUBAT: 9 
HiCRi: 1361 - SEFER: G 

VAKtr ZEVALİ E ZANI ön1rUnU inaanlan öldürmek değil, 
oım. Kızdı, öfkelendi, bağırdı ve bana şu 

y.,.tmak ı,ıne vakfetmiş. Senr& sözleri oöyledl: 

Ça!rşmak saye!llnde her şeyi unutab!JL 
yordu. Hayatta bundan sonra daha çok 
çalışması 18,z;ımdı. Antuanet'e karşı bir 
çok maddi mesu!iyetıeri vardı. Kadınca
ğrz onun yüzünden yapyalnız kalmıştı. 
Sonra çocuiu da düşünmk la~ımdı. Za. 
vallının her türlü ihtiyacını temin etmek, 
refah içinde yaşatmak. daha sonra evlc
necell zaman ona çeyiz temin etmek ... 
Bütün btınlar Jak'ın vazifeleriydl. 

GUNEŞ: 6,46 12,57 

Btımlark'ı tenkit etmekle beraber 
QOk ;,·tıkıek buluyor ,.e tenkltJerlnJ - Kalan param bana eğlenmek için ]~. 
her 'eyin onun yük'llekliğlne uygun !.im .. Sokağa atacak kadar param yok. 
ohrta&r emeliyle yapıyor. Sonra ken- Kocam borsada para kaybetmiş.ti. Fa. 
d.,I de ölmek ı~temiyor, ~JadJğı kat buna rağmen yine çok zengin sayılır-
ilm..i ı ıer ,·ar. DUelloyu reddetse 0 dı. Ancak eilencest için parası kaldığını 
·ıaana~ın tel&kkDerlnce adam yUzU- söyleyince fena halde kızdım, bir tek ge. 
ne tıkamryacak ..• .Nihayet hahrma ce içinde kadınlarla ve içki ile neler sar. 
bir •rp lıilMI ıellyor. Şahitlere dl- .fettıaını biliyordum. Halbuki ben bu pa-
yor ki: rayı hasta çocukları ve annelerini ölüm. 

- Pren Blsmark'a benden se- den kurtarmak için istiyordum. 
Ji'ım... Düelloya davet edüen adam İşte o anda kocamın yaşamıya hakkı 
ben oldutum iıçln sll&b seçmek hak. Dlmadılını ve muzır bir insan olduğunu 
kı benimdir. ~laksat ikimizden biri· hissettim ve onu öldürdüm. Bu irademin 
mlı.ln ölmemlı. oldufuna göre fU mu- haricinde bir hareket oldu. 
hl &«*lif edl)·orum: Bura.ıta lkl do- Kadın hıçkırıklarla ağlıyordu. fakat bir 
muz aucutu var. Biri trL'ln mlk- '8raftan da sözlerine devam ediyordu: 
roblle doludur, biri temluUr. Sucuk· - İyi mt ettim, fena. mı bilmiyorum. O 
lardan birini seçsin, yeeln, dJğerlnl fena blr adamdı. Eğer hakikatte bir clna-
de ben yiyeyim. Düellodan aranan yet işlemişsem Allah beni affetsin Fakat 
m"kJJat yerine gelir. biç vicdan az'lbt çe:kmiyorum. 

nu ce,·abı Pren11 Bhmark'a blldlt· Jak, bütün bu sözlert büyük bir heye· 
dikleri uman Bl•mark'ın hkldetl ge- canla dinlemişti. Demek ki dilşüncel~rl 

(erek (illmilş ve &fııean lUml blr su- yanlış delildi. 
<'Uk ztyaf~tloo çafınnı,tır. Bu mü- Kader ve kısmetin tdare ettiği esrarlı 

na<4ebetle l.kJ bUyUk adam daha ya- ve karışık ıi' em içinde yaptıi:mız şeyler 
Lııuıan taoıı:mı ,lar, birblrlertni an- belıirsiz bir hareket gibidir. Bu katıl ka-
Jaıruşlar ,-e dost olmu..,_ıardır. dının beraet edebilmesi ıçin Lüsyen'in öl. 

il&&grl mesı lfıızlmııı.. Kadının fukaraiar.a :lağıta. 

Yazan: Iarea Bra~n 

cağı para sayesinde bir c;ok canlar kur
tulacak, insanlar barınacaktı. Bütün bu 
yapı:an yardım ve iyilikler ylne Lüsi
yen'in ölümü sayesinde oiuyordu. 

Hayatta her hareket bir başkasına bağ
lıdır, her şey zincirleme gider. Hiçbir in .. 
sanın başlı başına bir iş görmesine imkan 
yoktur, mutlaka başka hadiseler de bu 
yapılan işe karışır. 

Lüsiyen'in ölilmil bir çok kişilerin sa.. 

adetini temin etmişti. Demek ki bu ölüm 
lazımdı. 

Jak'ın sinirleri gitgide yatışıyordu. Ar
tık şüphesi kalmamıştı. Nazariyesi doğru 
idi. Antuanet'ln evine giderken sebebini 
biılmcdt'n cebine koyduğu tabanci, demek 
ki, olması mukadder olan bir çok hlldi. 
t:.elerln ana sebebini teşkil ediyordu. Şu 
halde bu hareketten kaçınmak mümkün 
değl;d,, çünkü böyle olması mukadderdi. 

Jak. Madam ~fanesco'ya karşı büyük 
btr minnet hıssediyordu. Çünkü ruhun
daki çapra0ık muammanın düiümiiaü 

Çeyiren: a...aıı A. E. li'ALM4N 

çözmüştü. Bu kadına, bu soğuk kanlı ka
til kadına karşı derin bir hayranlığı var
dt. Açıktan açığa söylüyordu: 

- Kocamı ö'dürdüm, ve hiç vicdan 
azabı çekmiyorum. Çünkü kocam zarar
lı bir mahlOktu. 

Ah şu kadınlar, ne yaman şeylerdir. 
Hisleri gayet basittir. inandıkları şeyleri 
derhal yaparlar. Bu kadın da hiç tered
düt etmeden cinayeti işlemişti. Çünkü 
hareketinin doğruluğuna inanıyordu. 

Kendisini kadınla mukayese edince ne 
kadar zayıf ve Aciz olduğunu anlıyordu. 
Kendisi de LUsiyen'i karısının hayatını 

kurtarmak için öldürmüş değil miydi? 
Bundan dolayı mAnasız: yere vicdan az;L 
bı çekmenin lüzumu var mıydı? lstemL 
yerek işlediği bu cinayetin mesuliyetınl 
artık hissetmemesi llizıındı ve bu böyle 
olacaktı. 

EYlne döndü ve çalışmıya haşladı. Fa
cıadan sonra ilk defa olarak kBJ'ası diBÇ 
"" .iÇ1 r;ı;iı.a.ttı, k<>l•)iYkla ı;alı,abiliyordıı. 

Acaba küçük Süzi şimdi nasıldı? Te
lefonda hatırını sorduğu zaman Antua. 
net.in sesi enc»ıeli idi. Ya küçüğe bir şey 
olursa .. Hayır, bunu düşünmek bile is. 
!emiyordu. Bu korkunç ihtimal nereden 
hatırına geliyordu. Bu delilik idi. Fakat 
z'hru buna takılmıştı. Endişeden kurtula
mıyordu: Ya çocuğa bir şey olursa? .. 

Yarın da cenaze vardı. Çiçekler, ara
balar, bir sürü insanlar .. Bütün bu hare· 
ketleri çoeuktan saklamak mümkün 
olacak mıydı? Jak elindekl kalemi bırak
tı, çalışamıyordu. Cenazeyl düşünilyordu. 
Ne güç anlar yaşıyacaktı! 

O sabah gidip Suzi'yi görmek istemlşU. 
Fakat çocuğun bir gün evvelki ıstıraplı 

halini hatırlamış, tekrar gidememişti. 
Fazla heyecana kapılmamak ve mu

hakeme esnasında soğuk kanlılığını mu. 
halaza etmek istemişti ... Buna da muvaf
fak olmu§!u: Muhakemeyd kazanmıştı. 

(Ar~ yar) 

OGLE: 12,28 6,38 
lKINDI: 15,28 9,38 
AKŞAM: l 7,51 12,00 
YATSI: 19,21 1,31 
iMSAK: 5,07 11,17 

[VKÖS~ti 
Tarhana çorbası 

fLd?' aç zanıandır (ocuklar tasnl

~yc piyazı istiyorlar. Lop yu

murta, taze s.ovan \·e bol :ıeytlnle 

onlara güz.el bir piyaz yaptnu. Çok 
ı,tıha açıcr bir ınunzarast \"&rdı. Fa
kat damlara gözüm ın,ınce bemb& 
yaz karları gördüm, bu soğukta bir 
sıcacık çorba Ue çocukları uıtmak 

lfizını olduğunu düşUndiint ve a.raş

tırnu.~:a. başladım, kilerin rarıoda ce
çen seneden kalma yarım torba fuo. 
hana buldum. Hemen bir torba. yc..p
tım, lçne bolca da ekmek knarttun, 
koydum. Biraz da biberllce yağ gez
dirdim. Çocuklar için il.det& bir zly&-
fet l·erine geçti. &V KADINI 



2z-z .. o-ız VATAN 

1 ;fJ ·>ı·• i J' Jl•J :•• j <1;ııı: ,, :J 4J' 4 ;il 
Askeri durum 1 Ham kauçuklara 

Bitin Dlnya 
Balkevıerimizle 

kar,ısında 

6vtlnebillriz 

Libya cephesindeki 
aldatıcı durgunluk 

1 el konuluyor 
Ankara, 21 (Telefonla) _ Ti...' bir senelik kauçuk miktarı 800 

caret VekA!eti, memleketin ham tondur. 

(Ba§ı 1 lllclde) •+> \ruha gıda ve zevk verecek mü:ı
de memleket içinde yeni uCuklar terek bir takım faaliyetler tertip 
aıçdmış, yeni varlıklar yaratılmış- etmelerine, -lcumar ve içk.1 gibi. 
tır. Kendi ihtiyaçlarımızdan do- bayag1 zevk avcılığı gibi içtimai 
ğan, kendi elimizle geliştirilen bir zehirlere karşı sed:ler kurmalarına 
eser. orijinal bir halkçı kurum dL kfi!idir. 

(B&'ı 1 incide) c:c•:t> 

dusunun kiill' kısmını çember ı 
·çine alarak tahrip ve başka bir 
~rdunun mühim kısımlarını imha 

etmiştir. 
Düşman zayiatı takriben 5 tıin 

esir ve 27 bin ölUdilr. ı:- Yszan: ~ 

l~a• BOR~I 
n ib.}"a cepheNinde toktanberl al

i!:::::::. datı<'ı bir durgunluk \'&r. 

llangl tarafın ban1an alhndan su 
yilrllttlltu yakında anıa,ıın·erecek. 

kauçuk ihtiyacını temin için yeni VekUet, ham kauçuğun . fuzuli 
bir takım tedbirler almı~ır. Bu bir şekilde ısra! edilmem~sı.ni te
tedbirlerin meyanında memleketin min maksadile lthala,tçı bırlıklerl· 
her nevi kauçuk ihtiyacı tama- ni, etlerindeki kauçu~ . miktarını 
men tesbit edilmiştir. Mevcut ra- bildirmeye davet etmıştır. Bu ka
kamlara göre Türkiye hudutları 1.1Çuklar ihtiyaç nisbetinde mahal. 
dahillnde husust ve resmi mUesse- lerine dağıtılacaktır. (B.B.) 

selcr tarafından istihlb.k edllen ıa.,e l\-fUdürlUğünhn Tebliği 

ye Halkcvlerimiz:le; bütün dünya- Maksat gösteriş değildir. Parti
nın karşısına .çıkabilir ve haklı nin tstediğl asgari şartlar temin 
suretle övtinebilirtz. Nitekim Lon- edilemezse bile, muhitlerinde 
drada açılan Halkevl vesilesllc bu Halkevi hareketinin hedef tuttu. 
kurumun kendimize mahsus va- ğu toplu l uğu, ahengi, müşterek 
sırlarını bütün dünya duymuştur. ruhi al:ikalarr, müşterek temiz ve 
Halkcvi, sını.f farkı tanımayan nezih zevkleri uyandıramayan ve 
Türk ideallzminln gerçekleşmiş zevk diye içtimai zehirlerden Ue
bir parçasıdır. ris ini göremeyen memurlar ve 

Lon<lra, 21 (A.A.) - Son gün
lerde Ruslar tarafından elde ~ı
lcn muvaffakiyetlerin kıymetl şım 
di anlaşılmaktadır. ilk defa ola
rak muntazam Sovyct kıtaları Le. 
tonya. tel)elerile temasa geçmiş

lerdir. 
Vaşington, 21 (A.A.) - Polon

ya Hariciye Nazırı Kont Raczyns
ki yakında Rusyada harbe hazır 

100 bin kişilik bir Polonya kuv
veti bulunacaAınJ söylemlştlr. 

Görünüşe göre, arhk anlamak ta el· =============== ı - Jkamelıg<lh1arı vil3yetiniz 

veriyor: t •ı• • • • 1 hudutları içinde bulunan ithalcltçı, 

mürıevverlcr, fena bir imtihan 
Cümhur~et Halk Partisi, Halk- geçirmiş, agır bir vazife ihmalin

iki hafta ön<e General Rommel'ln Dgl iZ Ş8lrlDlD lhracatçı, komisyoncu, loptancı, 
Sü,:e.)"' kanalında görllrunest lhtlma· yarı toptancı, depocu, emarietçl, 

ev:erinin sayısını seneden seneye 
çoğaltıyor. Gitgide bu kurum yur
dun yeni yenl köşelerine kol sa
lacaktır. 

• il ileri •ürülmü~til, bu ihtimal, kwn- mesajı fabrikacı, ima!Atç• gibi hakiki ve 
1&r U:ıerlne yazıhnı' kellmeler gtbl hükmi şahıslar e1lerinde bulunan 
uçup glttJ. AkffJne olarak mlh'\-·er or· (Başı 1 incide = ham kauçukları 184 sayılı gizli 

Partinin hazırladığt talimatna
mede; b ir Halkevi açılması için 
bazı esas şartlar gösterilmiştir: 

dusu GazaJe - :\leklU hattında. dur· bir tarafında yeni bir hayatın a- Koordinasyon heyeti kararının 
dil'; taarruzu da.ha. doğuya uzatama- teşini c;ezmiştim. Bu yenl tesisin, kinci maddesi hükmilne istinaden 
dı. Hatti. bugünlerde zırhlı , .. e mo· • Türkiye dı~ındaki bu ilk Halke- 25 / 2 f942 günü akşamına kadar 
türlü. kıtal:ırlle bu hattan da ayrı- vinin• her iki halkın bir arada bir beyanname ile mahalli idari 
laro.k da.h• batıya ('ekllmlştlr. l\lJh- toplanmasını. fikir ve kültilr or- makamlara bildirmeğe mecbur tu
\·er ordusunun nereye kadar gerili- taklığında bulunmasını, savaş SO: tulmuşlardır. 
yecefl ve lngillz. ordu,unun ilerleyip nu meselesi hakkında fikir teatı Bu beyannameler mahallin en 
yana.,tıfl henüz blllnmemekt.edlr. etmesini ve birbirini cesaretlen- büyük mülkiye memuru tara!ın-

En az üç şube teşkiline ]<Afi aza. 
sı olmak, en az \ki yüz kişi topla
yacak bir salonu, bir kütüphane~ 

si ve bir iki çalışma odası bulun
mak, en az bir odacı ve bir me. 
mur ayltğı ile diğer zarurt mas
rafları karşılayacak bir bütçe te
min etmek .... 

General Rommel'ln biraz durakla· dirmesini kolaylaştırabileceğini dü dan makbuz mukabilinde teslim 
dıktan sonr• batıya cloğTu (eklJmeJtl şilnmekle mesrurum. Her nec.ip edilecek ve vakit geçirtlrmeksirin 
şu sebeplerle c:özeleneblllr: şey nasıl muvaffak olursa bu mü- derhal Istanbul Ticaret Ofisi ad. 

1 - General Rommel'ln denlz, ha- essese de halkımıza slzdekl en iyi resine iadeli taahhütlü olarak pos
Ya ,.e kara yollarlle aldığı destek şeyleri bi1meyi ve sevmeyi öğr.e. talanacaktır. 

Partinin tam bir Halkevinden 
bu asgari şartları istemekte hak
kı vardır. Fakat bir şehir veya 
kasabada bunların henüz temin 
ed~lememesi, Halkevi hareketinin 
hedef tuttuğu is!lkamette çalış

mağa mflni olmamalıdır. Bizden 
kat kat zengin memleketlerde iç. 
timat kurumlar için bina yapıla
mazsa mektep binalarından ders 
saatleri haricinde istifade yolları 

aranmaktadır. Bu olmasa bir 
kahvehane, yazın bir ağaçlık da; 
bir muhitteki gençlerin ve genç 
ruhluların bir araya gelmesine. 

ku\.'Vetlerlnln ~imdlllk llerl atılma- terek müessislerinin büyük ü~ıt- 2 - MllU Müdafaa VekAletine 
sına el\.'erl,;ll olm1.)'B<'ak kadar az ]erini tahakkuk ettire-cektir. Bılgt 

1 bağlı birlik ve teşekküllerle Dev-
bulunnı&'.;ı. ve anlayı• teminl gibi temiz b r 

~ let Demlryolları, Devlet Deniz_ 
2 - Ingilizlerin General Rommel'Jn 1 . Londrada açılan bu ye· 

da gaye çın .. 1 affa yo11arı idareleri ve Ticaret Ofisi 
aldıklarm n daha ~ok destek kuv· nl mliesseseye hertur. ü m. uv. . - b 

tu eyanname vermekten istisna edil vetlerl aJmı' ollll3N. ki 111 diıler iyU nıyeUı bil n ye er , . . mlşlerdir. 
General .Rommrlln bn kıs& c:ekllişl· İngiliz kadın ve erkeğinin hılds~ı~e 

nl, Ioglliz kuvvetlf"rlne daha iyi yük- tercüman olarak size hoş ge ınız 
Jerunek f('ln onları mc\.·zlJerinden tı- derim. 
karmak b~lmiBde dü'!-1.lnenler olabl· Sir Pcl'<'Y Lorain'ln sözleri 
Ur. Fakat böyle bir iht.bnal cılızdır. 

3 - Beyana tabi tutulan ham 
kauçuklara 202 sayılı gizli Koor
dinasyon heyeti kararının 2 net 
maddesinin Veklı.letime verdiği sa
loi:hiyete istinaden el konmuştur. Ak•lne olarak bu mihver çeklll'I, Londra, 21 (A·A· l - Türkiye 

Ing'lllzlerio son günlerde kuvvl"tlen- Hıalkevinfn açılmasında Slr Percy 
diklerini '\-·e yeni hir taarruza l'lrl· Lorraln demiştir ki: cıBugiinkü a
şeceklerinl Cffiermektedir. General çılış Büyük Brltanya ile Türkiye 
Ronıaıel, Ingillz taarruzunu daha et-

BUtün kadınlar tara.tından sevilen meşhur haydut «Cl~ko Kld» 

arasında tebr1k:ler teatisi fırsatın. 
verı,n mevzilerde, ku.,atılmıya mey-
dan ,·ermeden cephe mtidaf~Ue kar dQn daha büyük bir şey arzedi. 
şıtaınak ve oo,a ~ıkannak ı~tlyor. yar. Büyük Brltanya ve Türkiye 
~ro .. ,:er or•u-.unun geri yolları uza~ bürrfyeti sevmekte ve hürmet et· 
m..,, JngUlz deniz - ba,·a cerbezelill mektedirler. İki hükümet birbir
&ltrnda y.lne ak?tamı, \.'e gıtıc:ıeı,mL,- 1erine tam bir gUven içinde ve 
ttr. Vı,t ~aasaıı>ı., ıı;oı,·ere Tunu cesaretle konuşmağı öğrenmişler. 
limantodan tls olarak fa~:dalanJRU•· dİr'·» 
na ara sıra göe yvmnıaktan lu.Ja.. 

C E S A R R O M E R O 'yu 
Bugün SARAY Sinemasında 

Çölün en büyük a,k ,.e kahramanlık ma<'eralarını yarattığı 

CISKO KID'IN ŞANSI 
fıtmlnde mutlaka görünüz. Hoş bir vakJt ~lreceksintz. sını yapamadığından General Rom· 

mel, geri "'1-erlai bir tW'IU yolun& 
koyamanuıttır. Buna. kar'ı lngiffz 
ordn'iu, MJsırda.kt üslerine ve Tob
ruk limanına rahatça da.yanını,, bu 
yenJ dW'UJll ~inde yeni al<11ğı <iM

çıö1ün açık, geni, ve yolsuz olması 
do1ayısile dü:.mana taktırmadan bir 
ku,atma taarruzu yapmak lmkıinsı:ı 
pbidlr. Geçen lngDiz. taarruzunda 
Clalo vahasından Slrte körfezlne ka.-

Bugün saat 11 de tenzilAth matine"•••••••• 

tek kaV\.<eUcrlle General Remmel'e dar Uerllyerek mihver ordusunun ge 
k~ı yine üıırtön1ük kazannu11tır. Ar· rislnl ke-mıek ve tenı; cephe Ue bir 
tık" taarruzu baıılj&?ACBk tara.f rnlh· imha multarebeslne z.orlamak kabU 
"er değil, lnglllz tarafı görUnüyor. olınadı. Bu sefer General Rommel'ln 
Bunun i~in, ııe kH}ln sen ba!Uuunda bu \.·&ti.iMian bahya. ve hattA. doğuya 
ve ne de IJkbahar devreelnde Ge•e- uzaaan çöl yolunu daha ku\."Vetll ka· 
ral Komınel'ln bir ~lısır &eıferine &"l· patmaeı ve Iıwilk ordusuna kal"!}ı 
rı,mesı beklenemez. InglllzJerhı Llb-- böÇünil açık bırakmama8ı tok nıOh 
yadan Slngapura k9""et gönderdik- t-1dlr. Bir - muharebesi ka
lerl günlerde taarruz edent.lyen m!h- T.alllllak lçln lnJUlz.lere bir çare ka. 
,·er ordww, M)ııtı.ırda ,ı_mdl Çekler- tıyor kl, o da deniz ve hava Ustün. 
den, YURUlrlar<la.n ve Polonyahl&r- IUfUnden faydalana.rak mihver ordu 
dan dalla 6 tümenbı hazırlaadığını eunon &'eriırlnde elverişli noktalara 
elbette ı.her almıştır. M.nlzden kuvvet çıkarmak, böyleJik-

Fakat Jngiliz ordu'"u yine cephe le General Rommel'ln aıerl yol11nu 
taarruzu mu yapacak T Dünkü mu- keserek LU~ya seferin! bir çırpıda 
harebeler ııös!<ırmı,ıır ki, Llbyada bitirmektir. 

ŞARK 
zevkle seyredilen ... Eğlendiren ..• 

ve bütün muva.ftakıyetlerin 

filmini gösteriyor ... S!NEMASI 

2 ZARAFET KRALİÇESİ 
HİLDE HlLDEBRllND LENİ MllRENBllCH 

ve HANS SOHNKER 

ISTEDIGIM KADIN SENSiN 
% Saat ~vk ve ne,e 

Bugün saat 11 do tenzllAtlı matine 

'9. ............................. _. 
İSTANBUL BELEDİYV:t ŞEHİR TİYATROSU 

Dram kısmı Tepebaşınd Komedi kısmı İst•klAJ ca~ 
GUndUz 15,30 da g GilndUz 1~,30 da 

Bu akşam 20,30 da 
gt)ZGAR ESİNCE Bu akşam 20,30 da 

Pek Yakında: p A R A Bm ~IUIIASIP AR,u{IYOR 

Devlet Demiryolları ilanları 
Kırklareli ısta.syonunda veya İstanbul garında hat kenarmda yere 

bı h&ıde teslim edtlmek üzere 25 X 25 X 4.00 ölc;WU ve mu· 
istif edilmlş r 

ıı 1875 lira olan ıOOtane C"2~ Jı.13• me9e azman açık eksilt· 
hammen bede 

1 t alınacaktır. 
me usuıu 1 e sa '"942 pazart••i günü saat 11 de Sirkecide 9 İfletme bl

Eksiltm• 9.3. 
A E komi!yonu tarafından yapılacaktır. 

nasında toplanacak · . · . kkat teminat ve kanuni vesikalarını 
İ . . 1·10 63 ııra mu'a 
steklılerın · irkeclde 9 t;ıletme binasında. A. E. komis-

hlmllen ayni gUn '-'e saatte S 

yonuna müracaatları. komisyondan verilir. (2572) 
Şartnameler parasız olarak 

* . 1890) lira olan 179 adet alafranga abdesthane 
?\oluhammen bedelı < .1 1 •o adet ala.:franga abdesthane 

d ve musluğU ı e "' su haznesi {şaman ır~ı · il U saat (14 30) on dört otuzda 
su haznesi ~amandirası (3.3.9·12) salı . g n ·s ·on tar~ından açık eksilt· 
Haydarp&f4da Gar binası dahilindekı komı l 

me usulile satın alınacaktır. (75) kuruşluk muvakkat te. 
Bu işe girmek ıstıyenler.ln (Hl~k::abirllkte eksiltme günü oaatlne 

mlnat ve kanunun tayin ettiği vesa 
kadar komisyona mUracaatıarı l ~ mdır. ız olarak dağıtılmakta.dır. 

Bu işe ait fartnameler komi>yondan paras (2330) 

Bu Sa/J 
akşamı 

H 
SUMER 
O L vv o o 

Sineması 

D ' un 
En büyük yıJdı-zları... Bütün büyUk radyo merkezleri .. ,.e en 

meşhur orkeatralarının ı,tlrakUe 

Yeni ( D E il N Nil DURBIN) 

GLORIA JEA N 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

' 

YAŞASIN SAAD~T 
Muht.e<;em musiki harlkasmı takdim edttektir. Diğer !-ıahne arkada'jları: 

' 
EUGENE 

Küçük 

YARIN 

PALLETTE 
BUTCH 

NAN GREY 
ve BU DDY 

Matineleı·den itibaren 

iPEK Hakikt sinema kralı... ve 

Yalnız en muazzam :filmlerde 

GARY coOPER ı 
tarafından harikulılde bir surette yaratılan 

KAHRAMAN SUBAY 
GörWmemlş dere<>ede heyecanh - .l\tüthl'} ve muazıam sa1ıne

Jerle dolu e,.,ız. bir ~eser 

Buglln saat: 10,SO - 12,SO - 2,SO - f,SO - 6,SO ve 9 da 

DEMİR MASKE 
T'CRKÇE sOzLO 

Bugün T AKSiM Sinemasınd 
Cemiyetin ahlAkl ve Jçtlmat yaralarını neşter1eyen, ko.lp ve gönlillerl 
o.te,uyen, kIO.lk Türk ve Arap eazınm en ate!Jll en ruhnU,·az nat

melerlnl sinesinde toplayan: 

ZEHiRLi ÇiÇEK 
Tllrkçe !'!özlü - Şark musikili - (Türkçe Arapça şarkılı) 

Senenin en bUyUk hıssı, ic;tlmaI heyecan kaynağı. ölmez hayat facıası. 

• 

TAKSIM Sl :IEM ASI NIN 
VA.si salonunu blr haftada.nberi takdir ve alktl} 

tezahUraUyıe inletiyor 

Bt>,ttkt\rı: Kcmant SADİ I~JLAY 
Tanburi: SELAllADD!:V, Koman!: XI'B.\_R 'e S6 kljUik küme 
Saz heyeti, kadın ,.e erkeklerden mürekkep bil.yük koro grupu 

Burüne kadar hiçbir tl1ın bu kadar muvaff:ıkıyet 
kazanmadı ve 1ıtç bir filmde hıçkıra hı('kıra 

bu kadar ağlanmadı 

Bugiln saat 11 de tenzilatlı matine 

de bulunmuş olurlar. 

Ahmet Emin YALMAN 

İstanbul Amirliğinden Verilen 
Kıtaat İlônları 

Levazım 

Askeri 
17.2.942 günü ihalesi UAn olunan ve mayi mahruk koynuya elverişU 

(680) adet varile talip çıkmadığından tekrar pazarhğ& konmu~tur, hu
susi şartları komisyonda görülebilir. Taliplerin getirecekleri numuneler· 
den komisyonca beğenileni ve teklif olunan fiyatlardan muvafık görU· 
leni numune tutulacaktır. !hale 24.2.942 salı gUnU saat 11 de yapılacak
tır. KaU teminatı 5100 liradır. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay Oku· 
lunda komisyona mUracaatları. (2229 - 2580) 

16.2.942 de ihalesi ilA.n olunan : bin liralık pamuk yağına talip çık· 
madığından tekrar pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Hususi şart· 
ları ve nilmunesl komisyonda görUlebllir. Beher kllo!unun muhammen 
bedell 91 kuruştur. !halesi 24.2.942 sah günü saat 15 de yapılacaktır. 
KaU teminatı 1500 liradır. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay okulunda. 
komisyona müracaatları. (2239 - 2590) 

Harbiyede Yedek Subay okul!dalti elektrik tesisatı kısımlarının 
yapılması ve tamir ettirilmesi pazarlıkla. münakasaya konmuştur. İlk 
k~if komisyonda görU!ebUir. İhalesi 24.2.942 salı günü oaat 14 te yapı
lacaktır. İlk keşfine göre muhammen bedeli 1871 lira 33 kuruştur. Ta
liplerin teminatlarile Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona mü· 
racaatları. (2241 - 2~92) 

* 16.2.942 de ihalesi ua.n olunan aşağıda müfredatı yazılı kunduracı 
takınnna talip çıkmadığ"ından tekrar pazarlığa konulmuştur. Husu~t 
şartlar komisyonda görülebilir. Taliplerin getirecekleri numune ve tekhf 
edecekleri fiyat üzerinden pazarlığı yapılacaktır. lstenilen malzemeler· 
den bir kısmı bulunmazsa mevcut olanlar için teklif yapılabilir. Ve tekli! 
makamca kabul edildiği takdirde takım addolunur. !halesi 24..2.942 sah 
günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin katı teminatıarile Harbiyede 
Yedek Subay Okulunda komisyona mUracaatıan. (2244. - 2595) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

12 
2 

Adet Adet ·-Keski 
Kelpcten 
Danalya 
Burun danalyası 
Örs komple (Üç ağızla) 
Labonya. 
Jı.fikinota 

Kamarota 
Kunduracı bıçağı 

Yumak saraç sicimi 
Kilo 8 - 10 No. Ağaç çivi 

6 
4 
4 
1 
1 
1 

1 
3 

2 

* 

Kilo 16 - 18 No. bakır çivi 
Patıma tığı (Sapile) 
Kazıma tığı (sa.pile) 
Patatır 

Is taka 
Çekiç 
Ağır çekiç 
Utü demiri 
Çift ( 41 - 42) No. Küt model fa 
kalıbı 

19.2.04.2 gUnU ihalesi UA.n olunan 50 bin liralık pamuk yafına talip 
çıkmadığından tekrar pazarlığa korunuştur. Evsaf ve hususi 11artıarı 

komisyonda görUlebUlr. Beher kilosunun muhammen bedeli 91 kuruştur. 
İhalesi 26.2.942 perşembe gUnU saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin Har· 
biyede Yedek Subay Okulunda komisyona mUracaatıarı. (2738 - 2589) 

* 19.2.942 de ihalesi ilcin olunan 20 bin semer urganı ve 20 bin araba 
urganına talip çtkmadığından tekrar pazarhğa konmuştur. Hususi .şart· 
ıarı ve nümuneleri komisyonda görWUp öğrenllebUir. Sem~r urganının 
beher kilosunun muhammen bedeJI 150 kuruştur. Araba urganının be· 
her kllosunun muhammen bedeli 145 kuru~tur. Ihales~ 26.2.~42 per . .şem
be günü saat 10 yapılacaktır. Taliplerin kati temınatlarıle Harbıyede 
Yedek Subay Okulunda komisyona mUracaatıarı. (2243 - 2594) 

* 25,000 kilo sade yağı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12.3.94.2 
perşembe gUnU saat 11 de Samsunda Askert Satınatma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bcdeıt 42,:500 ı~ ... Uk teminatı 3.187 lira 50 kuru~
tur. Taliplerin kanuni ve.sikalarile "°'Yhl mektuplarını ıhale saatinden bır 
5aat evvel komisyona vermeleri. \ "";:2a8 - 2636) 

* 20.2.912 de ihalesi ilAn olunan 100 ton yeşil mercimeğe talip çık-
madığından tekrar pazarlığa konmu1}tur. Evsaf ve husu"t şartları ko· 
miı:ıyondıı. gtirUlcbllir. Muhamnıen bedeli 26.5 kuru~tur. İhalesi 25.2.9'12 
çarşamba günü saat 11,5 da yapılacaktır. Tallplerın kaU teminatlarile 
Harbiyede Yedek Subay Okuluna .racaatları. (2256 - 2634) 

Aşağıda yaz.Ilı mevadtn pazarlıkla eksiltmeler! hizalarında yazılı 
günlerde saat l5 te tzmitte ıstasyon otelindE'ki Askert Sattnalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. TaliplE'rin belli vakitte komtsyons. gelmeleri. 

Cinsi l\IJktarL Tutarı Teminatı İhale glinU 
ton 

Kuru fasulye 40 

Zeytinyağı 12 

Sade yağı 10 

Nohut 40 

K. Merclmek 120 

Ura 

11,SOO 
12,600 
18.~00 

10,400 
31,200 

* 

Lira 

1695 
1890 
2775 
11160 
4680 

9.3.942 
9.3.942 
9.3.942 

10.3.942 
10.3.912 

(2259 - 2637) 

15,747 Ura 50 kuru' keşif bedelli yol infaatı kapalı zarfla. eksiltme-
ye konmuştur. İhalesi 12.3.942 perfembe gil.nU saat 16 da Bahkestrde A~
kert Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı 2363 liradır. Ta· 
liplerln kanunt vesikalarlle teklif mektuplarını thale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. ı<eşif evrakı Ankara. ve htanbul Lv. Amir· 

1ikleri Satınalma komisyonlarında da görUJür. (2247 _ 2ei98) 

* Aşağlda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı dört kalP:'J\ fafe 
maddeleri 4.3.942 çartamba günü hizalarında gösterilen saatls.tde pazar· 
hkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her gUn komisyC'rıda gtirülebHlr. 
Isteklllerln belli gün ve saatlerde Fındıklıda SatınPJma komisyonuna 
gelmeleri. (:l'ı30 - 21161) 

cıosı Mlktan MuhMnmen Fi. Katf .ffı. 
kUo L. lL L. K. 

pazarlık zamanı 

Saat D. 

B. peynir 1000 700 105 10 
K. tnclr 6000 1920 288 10,30 
z. tanesi ~00 55-0 82,50 11 
Pekmez ~500 4400 660 11,30 

/Askeri fabrikalar satına ima komisyonu llônları \ 
4 00 Kilo kuyruk alınacaktır 

Tahmin edilen bedeli beher kilosu (135) kuruş olan 400 kilo kuyruk 
pazarlıkla satın alınacaktır. lsteklllerin 40,S Hra.lık muvakkat teminatı 
herhangi bir malmUdUrlutUne yatırarak makbuzile birlikte 10 mart 942 
salı günü saat 14 de Sallpnzarındakı A•keri Fabrikalar Satmalma Ko· 
misyonunda. bulurunaları. (26'.19), 

Cripps harp 
kabinesinde 

Ya.an: M. B. ZAL 

~ • Çörçil, Avam Kamarasının 

u::D ve blr çok IngUlz gazete· 
!erinin söz birliği etmiş gibi hep 
beraber ortaya koydukları arzuya 
uymuş. harp kabine.sine Sir Staf. 
f'ord Cripps ve Oliver Littıeton g _
bi kuvvetli adamlar almurtır. ~".l· 
len Kanadalı olan ve Amerikayı ta~ 
nıyan Lord Beaverbrook, sıtıhatı
nin harp kabinesinde kalmıya tm
kAn vermediğini ve Amerikada 
malzeme Jşlerıle uğra~ma.k suretile 
daha faydalı olablleceğlni söyliyc
rek ayrılmıştır. 

Son günlere alt hAdlseıcrtn a.,., .. 
tık merkezi Crlpps'tir. Oyle göril
nUyor ki, Ingiltere oldukça heyc
canlt bir buhran havası geçirmi~
tir. Evvelki günkü gazetelerde 
Crippa'in bir elçilik vazifesine ge
çirileceğine ve krala vedaa glttiğı~ 

ne, beraberce yemek yediğine dair 
kısa bir telgrat vardı. Halbuki es-
ki Moskova sefiri, Londraya dönll
şilnde. artık hariçte vazife a.lmıyn
cağlnı, iç siyasetin ve harbin tda
resile ufraşmak istediğini açıkça i

ldn etmişti. Eğer gelen ajans tel
grafında bir yanlış yoksa, kendisini 
arzusuna rağmen harice gönder
mek dUşilnUlmilş, fakat son saniye· • 
de bundan her nedense vazgeçil
miştir. 

Şurası belli ki, bu buhran daki
kalarında IngHtere kuvvetli adam 
hasreti duyuyor. Slr Sta!ford Crip
ps'ln l}iddetli şahsi ihtiras sahibi 
bir adam olduğunu Ingilizler bili
yor. Fakat yüksek zekA.h ve cerbe
zeli bir iş adamı olduğu da kimse· 
nin meçhulü değildlr. Bu itibarla 
gazeteler ve halk, e;;ıkl Mo!kova se 
firini , !ilA.n ve falan mahzuru ba
kımından değil, temin edeceği mUs 
bet faydalar bakımından ölçüye 
vurmayı tercih etmi.ştir. O kadar 
ki Dally Telegrapiı gibi koyu mu
hafa:ıaklr bir gazete bi1e Sir Staf. 
ford gibi Işçi partisinin en radikal 
kısmına mensup bir adamın if bwı· 

şına gelmesine en hararetli tara!
tar kesilmiştir. 

( 

Bu değişikliğin üzerine hem l!. 
Çörçilin Ba.,-vekll kalması temin e
dilmiş, hem de Çön;ll kabinesi par
lAmentonun halkın ve gazetelerin 
kar.,ısında kuvvetlenmiştir, çtlnkU 
Çörçilin çok sevilmesine rağmen, 

kendisine karşı en sıkı dostlan_ ta· 
rafından bile yapılan tariz. etrafı· 
na silik adamlar tophyara.k merke· 
zlyet(i ve şahst bir idare RU!temi
ne doı-ru gitmesi ve kuvvetli a
damlarla ı,blrliğ'l yaparak yilrllr, 
ve i~Ier bir takım halinde çal1'ffiak
t11.n kaçmasıydı. 

Uzak şark 
harbi. 

' 1 ---
(Başı 1 inelde) cc•:t> 

Pon kıtaları Bali adasına asker çı 

karmıya devam etmektedirler. 
Saygon, 21 (A.A.) - Aşağı Bir· 

manyada Bilin ve Sitta.ng nehirler 
arasındaki bölgede muharebeler fid· 
detle devam etmektedir. Çungking'
den verilen bir habere göre .;ıimaldt 
Çin kıtaları Tayland kuvveUerine 
karşı kazandıklArı muva.ffakıyeUer· 
den is tifade etmektedirler. 

Bang Kok, 21 (A.A.) - Siyam 
BWJkomutanlıfı tarafından nef?edl
len bir tebliğ 'öyle demektedir: 

Hint kıtalarr biltUn teçhtzatlarile 
Siyam kuvvetlerine teslim olmak için 
şimall Siyam hududunu geçmektedir 
ler. 

Tokyo. 21 (A.A.) - .Japon reemt 
tebliğine göre, Slngapurda esir edi· 
len yilk!'lek rütbeli lngiHz subayları 
arasında aşağıdaki geceraller va.rdır: 

Singapı.ır ve Malezyadaki lngiliz 
kuvvetleri başkomutanı general Per. 
cival, on birinci tilmen komutanı 
general Heeth, on sekizinci tilmen kc. 
mutanı tuğgeneral Smith, aeklzincJ 
AVU!'ltralya komutanı tuğgeneral 

Kzagan ve birinci tümen komutarı: 

tuğgeneral Sinsong. 
~~~~~~~~ 

Almanyadan mal geliyor 
(Baş t-.uıı.J'ı ı ht<:ide) = 

Keza bu makamlara gelen ma... 
!ümata çöre Cemil Conk'un Ber
lln ~:yah&tl tamamen muvaffaki
yelle neticelenmiş ve Ticaret O
fisi Umum l\.'Iildürü, piyasamızın 

yüzünü güldürecek kUl!iyetJI mlk 
tarda mal ve malzeme mubayaa 
ederek bunların yurdumuza sevki 
hakkında mukaveleler imzalamış
tır. (B.B.) 

Adnan Akın teyzesini 
kaybetti 

Devlet Demiryo\ları 10 uncu tş.. 
letme müdürü Ferruh, doktor Sü· 
reyya Tanayın validesi, cazeteci 
arkadaşlarımızdan Adnan Akının 
teyzesi Bayan A-yşe Tanay dün 
velat etmiştir. Cenazesi bugün 
Kadıköyünde Şifada Franaız mek
tebi karşısındaki evinden k&ldırı
larak Osmanafa camilnde nama· 
ıı kılındık.tan ı;onra K•racıahmet
teki aile kabristanına defnedile
cektir. A!lah rıılun.et eylesin. 
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futbol yıldızları 
Futbolcu, çalışmak için teşvik ister. Halbuki 

biz futbolu ve futbolcuyu baltalıyoruz 

Profesyonel!ikle kimler 
mücadele ediyor ? 

Amatörlüğü iade için evvela müca
dele edenler amatör olmahdır 

Eski futbol 
Her sahada olduğu gibi bizim fut-

Ceçeı hafta bu c;tit11nlarda Adnan Yine sırası gelmı~ken tekrar ede- bole olan kabiliyetimız çok yUksek-
Akın·ıL Şeref tadının tanzimi mc-1 hm ki, bu gibi hA.diselerin doğuşuna tir. Mütareke yıllarından bugüne ka
selesinde ~ptııtı neşril).·attan, gürr'I· sebep amatör teşkilltta profesyo- dar öyle futbol yıldızları yetiştirdik 
çilerimızden Çoban Mlehmet, Yaşa .. , nellik ruhunun hl.kim oluşudur. Ma- ki, bunların her biri başta futbolün 

Yusuf ArP.lan. Büyük Mustafa'nın aştı bir memurun, amatör bir idare- beşiğini sallamış Ingilizler de dahil 
prot~onıel ~eri ~.)Te gitlikle- cıye karfı yapacağı herhangi bir ha- duğundan bütün dünya milletleri
n~ ve hakemiik vazfesini kabul reket çok haklı olar-ak bu gibi hA.di- nin birinci sınıf t..akımlarrnın içinde 
etttklerinden, Galata.saray kulübü- selert doğurmaktadır. Dünyanın hiç yer alabilecek kabiliyet göstermiş.. 
nün bu mfiaabekıalara minder verdi- bir tarafında profesyonellerin ama- lerdir. 
findıen, Kasımpe.şa ku-lübUntin de ma- törlere taha.kkUmtl görUJmemiştiT. Fenerbahçe ve milli takım merkez 
yo vemıı.esinden dolayı ceza heyetine işte onun içindir ki, spor işlerimizde muhacimi Zeki Rıza'nın Viyana 
sevkechldikleriRi bildirmiştik. bir. tUrlU ietikrar temin edtlememek-ı ş3mpiyonas1nda profesyonel bir ta-

Ista.nbvl bölgesi direktörünün ber- techr. kımda yer verilmek Hzere davet 
berlerden Mun şıraıcrla.ra kadar ce- Bız daima 'mtı sütunlarda gerek Bu- edildiği, Beklrin Avrupada birinci 
za verilmek üUt·e gönderdiği ceza günkü hayat şartlarına ve gerekse 1 futbolcular ara-sında yer aldığı, AIA.
heyetwıın bôyle bir hA.di.seye de el maaşlı birer memur oJdukiarına göre, eddlne futbol canbazı ismi verildiği, 

koyması veya koydurulması spor teşkilAt memurlarıntn vazlyetlerile Fikret için memleketimize gelen 
efklrı um~nU.ye&ioi '6fll'tmlf ve gUl- tam 1'.m&törlüğttn tatblkirıt tmkb profesyonel taktm oyuncular tara
d J'90,.ftU. oımad1flnt iddia ettik. Nitekim ne tından herhangı bir profesyonel ta-

Ceza heyeti güreşçileri, Adnan A- den-trse densin profesyonel teşkiJAtın knnda oynıyabilecek blr futbolcu 
kını, Galatasaray ve Ka.ınmpa.şa ku- profesyonellikle mUCadelesi bir söz- olduğunun söylendiği, Arslan Nihad
lüpLeri ida.reciierinl davet etmiş ve den Ü>aret kalmıştır. Yine kulüpleri- tarın, lsmetıerin, KA.millerin, Alile
dinlemU,tir. Son zamanlarda ceza miz kendi maH vaziyetlerine göre rin, Leblebi Mehmetlerin, Sabihlerin 
heyettni.n arasına bir kaç iş bilir çocuklarına yardım etmektedir. Ve ecnebiler üzerinde bıraktıkları tesir
kim~nin girmesi bölge direktörlü- bunu bir mecburiyet olarak görüyor- ler pek yakın tarihe aittır. 
ğtinUn lsteğınin yeriııe gelmesine lar. Çllnktl alm takdirde işin idame· Bugün de fut:bolcularımız arasın-
mtni olmuftur. Ceza heyeti vaziyeti sine maddeten trnkAn yoktur. da dUnya futbol semasında btr yıldız 
inceledikten sonra güreşçilerin, Ad- Yine çocuklar sahalarda, idareci- olarak parlıyacak istidatlar var. Da· 
nan Akın·ın ve kultiplerin ademi me- lerlnin hasılatı almalarını k• baş- ha bundan iki Uç ay evvel memleke· 
auliyetlerine karar verm)ftir. timizi ziyaret eden Jng11iz profesyo· 

larında, stad kapılarında bekliyor-
Dlğer taraftan bölge direktörü ce- nellerinin Cihat için söyledikleri söz-

za heyetindeki bazı azalar arasında lar. Bazı kulüplerimiz de işi kitaba ler kulaklarımızda uğulduyor. 
uydurmak için, severlerln<len topla

bir ihtiW da çıkmı.ıJtır. Blr iki içti-

Taksim 

• 

-
ytldız.l&rmdan Uç u: Bekir, Zeki. 

Bucttnlin futbol yı1dt~ı Cih &t 
Arm.an 

Cihad için, lngilterenin Arsenal 
dahil her-hangi bir profesyonel takı
mında yer alabilecek bir kabiliyet 
gösterdiğini bq:ta idarecileri olmak 
üzere hepsi söylemekte tereddild et
mediler. Fakat ne yazık ki; biz fut
bolUmUzU, futbolcülerlmizl ya.ııatmak 
için değil, öldürmek için çalışıyo· 

ruz. Bir taraftan teşkilAt1 diğer ta
raftan da kulüp tdarecllerlntn yanhş: 
hareketleri, idareslzllkleri bu parlı

yan yıldızlann birdenbire sönmesine 
sebep oluyorlar. 

'!< lhat.. 
Bir sporcunun yükselmesi için bi

rincı derecede şart olar. teşviktır 

Halbuki. çocuklarımız ne teşkl!Attan 
ve ne de kulüplerının başında btılu

nan ıdarecllerinden teşvik görmü
yorlar. Saniyen futbolümüzün müte
madiyen baltalanma.c;ı spor heyeca
nını bırakmamı.,, bu heyecan orta
dan kalkınca da alA.ka ölmüştür. 

futbolcUlerimiz de bu alAkayı görme
yınce çalı~mak zevki kr.Jmamıştır. 

Daha dUn lngUiz profesyonellerini 
'hayran eden, ve onunla iftihar duy4 

duğumuz Cihadı Ingiliz maçların· 

dan sonra. bir daha sahada göreme
dik. 

TUrk spor sen1asınc;Ja parlıyan bu 
yıldız aylar var ki ortadan kayboldu. 

Onu futbol N.haaından uzakl~tı

ran ne gibi sebepler vardır bilmiyo
ruz. Ya hastadır, veyahut da bazı 

mecburiyetlerle oynamıyor. Hasta ise 
tedavisi cihetine gitmek lAzım gelir
di. Böyle bir hareketin yapıldığını 

hatta. nasılsın diye sorulduğunu bile 
zannetmiyoruz. Hasta değil de bir 

tdaresiıllk bu kıymetli futbolcüde 
çalışmak zevkini bırakmamışsa, bu 

bizim için çok acıdır. 

Sakat düşünceler, yanlış hareket
ler, ida.resizliklerden neticede yine 
memleket sporu zarar görüyor. 

Ceke 

Salonu 
maa herhangi bir sebeple gidemiyen 

ark.adaflara bo}ge direktörü resmen 
bir mektup yazdırarak. devamlarını 

lstemiJ ve devam etmemelerinin se
beplerini sormuştur. 

Bu mektubu alan arkadaşlar da, 
bu işte amatör olarak çalıştıkları 

için, ancak bir Amirin memuruna 
yapabileceği böyle bir vaziyet karşı
tnnda mektupları olduatu gibi bölge· 
ye iade etmijllerdir. 

dıkları paraları defterlerine geçirme

den çoouklarma dağıtmaktadırlar. 

Nitekim, öğrendiğimize göre, bir ku

ltlp ldareclııi bunu bolge direktörltl· 

t\lnd<! oldufu &'ibi söylemekten de 
çekiınmemi,tir. 

Son söz olarak şunu söy1iyebiliriz 
kl; tam amatörlüğü iade için, evve
IA mücadele edecek kimselerin ama
tör olmaları JAzımd.Jr. 

nun Sayın Halkımıza Müjdesi 

Kemaı Onan 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Okulemuz -•i ibtiyacı olan 5723 lira 80 kuruş talun!n bedelli 8{9 
çirt lskıırpinin rntmtı.,.uyu Yilksek Mühendis mektebi muhasebesinde 
toph:.nacak okut komisyonumuzda 2.3.942 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü sa.at 15 de ihalesi yapılmak üaere kapalı zart usulile eksilbneye 
konulml.HJtur. IHc teminat 429,27 liradır. 

Isteklderiılt tartnameyi görmek ve ilk teminatı yatırmak üzere ek
siltmeden bir gün evveline kadar Beşiktaış Yıldızda bulunan okulumu· 
za gelmeleri ve eksiltme günü de YUksek Mühendıs mektebi muhase
besinde bulunmaları lt.zımdır. 

2490 sayılı kanunla şartnamede yazılı ahkMA. ve belgeleri ihtiva ede· 
cek olan tekli! mektuplarının eksiltmeden 1 aaat evve1Jne kadar mak· 

buz mukabilinde komisyon başkanlığına verihu1,ş bulunması ta.rttır. 

Postada \·Aki olacak gecikmeler kabul edilmez. (2212) 

Beykoz Askerlik Şubesinden: 
1 313 ua. 333 dahil ihtiyat eratın yoklama.sına baflanmı~tJr. Bu 

doğumların hangi gtln yoklamaya gelecekleri aşağıda yazılıdır. Yok· 

lamaya gelecek ihtiyat erat nüfus cüzdanları, terhla vesikası ve ihtisası 

olanlar ihtisas vesikalarını ve ikametgAhlarını gösterir vesikaJarile bir

likte muracaat edeceklerdir. 

2 Yoklama günleri: 

Günler 

23 Şubı.t 942 Pazart..ı. 
21 Şubat 942 Salı 
25 Şubat 942 Çar,amba 
:16 Şubat !M2 Per,embe 
27 Şubat 94.2 Cuma 
28 Şubat 9{2 Cumartesı 

Doğumlar 

313 llA 318 
317 illl 320 
321 illl 324 
325 llll 328 
329 illl 331 
332 ııa. 333 <2516> 

Musiki Alemini Olduğu Kadar Musiki Sevenleri de Hasrette Bı rakan 
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22 Şµbat Pazar Matineden Başlıyarak Yüksek San'atkar 

Refakat edecektir. 
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SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça/ayınız. 
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Bu hafta spor tarih inden bir yaprak daha ac:: ıyorırı. Bu reslm t arihe 
karışan Tak sim stadında miitareke y ıUarında m aç seyredenleri, bu 

arada Ak!}&m reflkbnl:ıin Ba,rnu harrlrinl de t~bit ediyor. Resim o 
heyecanlı gUnlerln heyecanlı bi r hatırasıdı r 

Bade ı terbiyesi mükellefiyeti 
Ankaradan aldığımız bır haber, !yoluna gıtmişlerdir. 

mükellefiyet çalışmalarının Ve- Bir senede 52 saatlik, 365 gün
kil er Heyeti kararile haftada bir 1 de iki günlük bir çalışma için dev 
saate indirildiğini bize bildiriyor. lct kasasının uğradığı zararlar 

Mükellefıyet işlerınin hiç bir gözönüntlc tutularak bu işin bti~

fa:vda temin clm<'dığinl bugün bü- 1 bütün ortadan kaldırılması kara
yüklerlm~.z de ~nlamış bulunuyor- \ rının verileceği günler de pek 
ar kı boyle bır kararı vermek uzak değild1ır zannediyoruz. 

S ATIŞ iLANI 
Üsküdar İ cra memur :uğundan: 
Lebıbe tarafından Vakıf Paralar idaresinden 24059 ikraz numarasile 

borç alınan paraya mukabil bırinci derecede ipotek gösteriln1lş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
ehlivukuf tarafından (600) lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan kay
dcn Kadıköylinde Hasanpaşa mahallesinin Kadri Ef. Mütevelli sokağın· 
da eski 19 yeni 14 No. lı sağı 2 harita No. 1ı mahal, solu Berber Meh
met veresesi Hacı Emine arsası. arkası Azmi hane ve bahçesi, önü mü
teveııt :!okağı ile mahdut Altunızade hımall paşa vakfından müfrez bir 
kAgir evin evsaf ve me<ıahası a-,ağıda yA.zılrdır: 

MezkOr gayri menkul, Kadıköyünde elyevm 1kbaliye mahallesinin 
yeni J.1:Utevelli sokağında 18 taj No. sını ta.şıyan ve içinde kulübesi bu
lunan kAgir evdir, bu eve cepheden tahtaperdeli bir ba.hçe avlusundan 
girilmektedir. 

ZEMİN KAT: Bir aralık, bir oda ve içinde helası bulunan bir mut
fak ve diğer bir oda ve merdiven altından ibarettir. 

BİRİNCİ KAT: Ufak bir 3ahanhk üzerinde iki büyük ve bir küçük 
odadan ibarettir. 

Elektrik tesisatı mevcut olup bina taş ve haraptır. Zemin kat pen-

cereleri demir parmaklıklıdır. Birinci katta ahşap asma bir balkon var
dır. Damı çinkodur. Binanın sağında aala.ştan bir odunluk mahalli ve sol 
tarafında sokak üstünde tek katlı bir kulübe mevcut olup bir koridor 
üzerinde iki oda btr he!Adan ibarettir. 

MESAHASI: 209 metre murabbaı olup bunun 128 metre murabbaı 
bina ve kulübe, mUtebakisi bahçedir. 

Yukarda hudut, evsaf ve mesaha.sı yazLlı gayri menkulün tamamı 
açık arttırmıya konmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 10.3.912 tarihinden 
itibaren 940/678 No. ile OakUdar İcra dairesinin muayyen numara!sında 
herkesin görebilmesi için açıktır. llAnda yazılı olanlardan fazla malQmat 
almak istiyenler, işbu şartnameye ve dosya numarasile memuriyetimiz(' 
mllracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin ytlzde 7,5 u 
nisbetinde pey akçesi veya milll bir bankanın teminat mektubu tevdi edi
lecekUr. (Madde 124) 

3 - İpotek sah ibi alacaklılarla diğer alA.kadarlann ve irtüa.k hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve maarafa. 
dair olan iddialarını işbu ilAn tarihinden itibaren on beş gün içinde ev
rakı mUsbitelerile birlikte memuriyetımize bildirmeleri icap eder. Ak9i 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma.sın

dan hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler a.rttırma şartname 

sini okumuş ve lüzumlu maldmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 6.4.94.2 tarihinde pazartesi günü saat 14. den 16 y& 
kadar UskUdar icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihaı.e edüir. Anca.k arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
75 ini. bulmaz veya satış istiyenift alacağına rUçıhanı olan diğer alacaklı
lar buh:tnup ta bedel bunların bu g&yri menkul ile temin edılmiş alacak· 
tarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak ü zere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 16.4.1942 tarWıinde 
perşembe gllnU saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra memurluğu oda
sında, arttırma bedeli satı, istlyenin alacağına rüçhanı olan diğer ala
caklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak Ftile, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edtlmezse ihale yapılmaz ve satıf talebi dUşer. 

6 - Gayri menkul kendi!ine ihale olunan kimse derhaJ veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasmdaki 
fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahs.U 
olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeıt haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullaxını vermeğe mec 
burdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellAliye resminden 
mütevellit belediye rUsumu ve müterakim vakrf icaresi alıcıya. alt olma· 
yıp arttırma. bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte Üsküdar icra memur
luğu odasında işbu ilAn ve gösterilen arttırma şaı·tnamesi dairesinde 
satılacağı illln olunur. (2845) 


