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Bugün 2 inci sayfamızda 

Adalet; ceza vermek 
değildir 

Yazan: A. F. CRONİN 

Ba lkevlel'İ bayramı T alebele'rmekteplerinin 
Halkevlerinin 10 uncu gıldönümü bahçelerini ekecekler 

tezahüratla kutlandı bütün yurtta 

MAARİF VEKALETİNiN T AMIMi 

Et raf rmrzda-1 

dolaşan 
dedikodular 

Hayat sahası, strate
jik hudut, bunlar 
birbirine benziyen 

şeyl erdir 
---~ 

Biz bütün dünya 
için ancak emniyet. 
hak ve hür r iyet 
istiyoruz. 

'---
.,-p anzimat devrine mensup 

U yüksek bir :fikir a.damımı
ıın oğlu, bir sinir hastalığı dola. 
yısile vaktile Şişli hastanesine ya
trr1lmış fak.at arada sıra.da .~ıktp 

' .. rülmuyor-gezmesinde mahzur go .. 
muş Bu dolaşmaların birinden do-

. . d gularını blr nüşte· sinlrh genç, uy 
şiir h~Jinde ifade etmiş. Tam ma.?-

kli. hatırımda yok, f11kat soz 
zum şe .. k .. ilk tı-
şuraya varıyor: .Bugun uç 
marhanedcn çıktım- Büyük tımar. 
haneyi dolaşmıya c:ıktım. Her ta-
r aıı.a..<> d . 
t ıma rhancmc Mr Kaçtım.• ~ 
Dunyanın bugilnld halın! ıor

dükçe bu o'gun gorilşlO şairi ha
tırl ı yorum.· Evet, bütün dünya k .. o
caman bir tımarhan~. hem de gul
IAblleri. de zır deliler . Fazla mal 
hın:larını. varlarını. yoklarını ~a
kıp kili ediyorlar. T ablate hAk>m 
olmak emeli e binlerce sene uğ· 
raştıktan, bilgi, fen ve sanat, ••ğ
lık, rahat ve zcvk'i yaşayt.ş saha· 
l arında harikalar yarattıktan .son
ra bütün silfı.hlarını: yaptıklarını 
\'ıkmı'ilk, vah$1 •damın yaşayış se· 
~iyesinc, ~örüş ufkuna. aciz ve sc. 
!aletine inmek için ku1Janıyor1ar-

İşte ·böyle ;gözü dönmüş bir a
ı emtn ortasında biz İsviçre gib\, 
İ;-veç ve Porlokrz gibi, bir kaç 
dinç kafalı yoldaşla beraber ln
sanlıı?ın vüksck kıymetlerine bek· 
~çi oluyt;ruz. yangından bir kaç 
parça yerin olsun masun kalması 
için elimizden A'.eleni yapıyor~z, 

Çok ş!ikQr etraftaki ihtiras mık
ropları kanımıza karıpmtl 11r· 

T ürlil türlü .acı tecrübl! 1erle var· 
lıJ!:ımrı. o kadar nasırlasmı,, o ka
dar mukavemet imkanı kazanmış
tır ki, dünyayı kemiren kötü has
talıklara karşı bizlm bünyemiz 
muaf bir halC' gelml~tir 

Fakat t"trafımızda dedikodu hiç 
eksik de~ll... İ'kbahar yaklaşt'.k-1 
ca dC'dikorlular da artıyor. Bızım 

sc13metim1zc her taraftan ne in
C'(', ne şefkatli alitıka ·bu ... İki ta. 
r~r tJt biribirini jurnal cderPk dL 

~erinin rena nıyetl hakkında ku
lağımızı hükmiye ça1ı11Yor· 

Tass ajansına bakılırsa A1man 
Büvilk Elçisi B Von Papcn, B· 
Ed~n'ln Botazları ve B:ısra körfe. 

· · Ru5 lara vadetmiş olduğunu 
zını ~ .1 . . J b'l 
:\1illi Scfimize bı dtrmış. apon ". 

.. k 1 isı •Evet. bunu biz de baş. yu e c • 
. kavnaktnn rluvduk• diye ka bır . 

. ., iş Pravda gazete11t bu l('\'lt Cr"1• ' 
iddia·arı Adi bir c-ntrl~ak~a~ıyor 

1 . karşı ateş pıı~ uruyor. \'C hun arcl 1 
,_ t aftan nıihvcr radyo a· 

Dıger ar . h kk 
d Crlppo;'in bizım a ı 

rı, sıarror ıtnatta bulun
mızda bir takım bey d n icabm-

k1:ırımız a ctuğunu. topra 1 gidilece· 
na ;r.or'a 5?'.e('mck yo una •ar fn-
1!: rı l:()vlcdiJ'rıi ,ıfın edıyor .. 

• lli7 haro kabinrslnin yenı azası 
· k'l ne sehunu sövlccH mı Ne va ı · 

k i'd" ıı:.f)\,lPrli? Runu hilmlyoruz. 
· d .. ··nre 

~i'l,.1":-ı,ıııtc:,. httlırıııa ge'en ll u 
· · don 
IH' n'ahilır' Jlr:ıns;?'.i fl"k<'rl nC're .

1 · , B nu da hı -nC'rf'yl" ~~clrf"c·rktır u . 
rnivorıız. I\,.'lkc:at Ortaşarktaıı ~ı
mııl" a("kcr tSrvkr-tnıek i~e J\'fıı.;ırın 

rrıiid<lfll~·n ılnf"ak dar darına te
l\}tn <"d:li'"lr. Fazla a.kerleri var.sa 
r rzakc:ı::ı.rkla kullanacaklarr ço~ 
fRydalı yerler göze çarpıyor. K .. 
ka~a tar&fından vardım ise bizim 
voılarımızdan kat K.nt el verişli o
İan İran yolu ellerindedir. Dcnlz .. 

(De,·amı sa. 3, r-;u. t de) «/ • 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri 
Fikri Tüzer, güzel bir hıtabe ile töreni açtı 

Ekilecek tohumlar, mektebin V':! vi layetin yardım 
dernekleri tarafından temin olunacak 

Ankara. 22 (A.A.) - 1\Iaarif Vekilliğine bağlı olan 
ve sayıları 13.000 e yaklaşan kız, erkek ilk ve orta 
okullarda, meslekt ve teknik öğretim okulları. lıReler· 

1 
ğunda da beRin maddeleri yetıştirmeye mU~ait top-

Fikri T ilzet 

Milli Şef 
Ankara 

Ha 
İnönüye Holkevi ta
rafından kıymet'i bir 
albüm hed iye edildi 

Ankara, 22 (Telefonla) -
BugUn Halkevlerinin ac;ıh,1-
nın onuncu yıldönUmU mUna
sebetile Milli Şet ismet lnö
nU'nUn Ankara Halkevini şe
reflendirmeleri. H alke\·i sa
lonlarını dolduran binlerce 
halkımızın coşkun teze.hürle· 
riae vesile olmuştur. Reiıi· 

cUmhurumuz, Halkevi sahne. 
sinde Erzurum, Trabzon, 
Kara. Sivas, Çorum. Kasta. 
monu, Bursa, Odemi~ ve Ba
lıkesir Halkevıerınden gönde-
1 ııeıı mümessıuer.n nHll' o
yunlarını aıeyretmış,ler ve b u 

(De\'AntJ ba.. S, ~ 6 da) cc••• 

- . . 

.. .... 
• 

1 
Partinin roman mükafatını Halide 1 

Edib'in " Sinekli bakkal ,, ı kazand~ 

Ankara 22 (A.A.) - c. H. P. G enel Sekreteri Doktor Fikri 
Tüzer, bugÜn Halkcvlerinln kuruluşunun onuncu yıldönümü tören. 
)erini radyoda söylediği aşağıdakinutukla açmıştır: 

Eşsiz Şcfim1 aziz arkadaşlarım, 

HaJkev!erimizin, onuncu yıldönümünü idrak etti4imiz şu anın, 

verdiği engin bir sevinç içinde, yüksek huzurunuza. c_ı~mış biulu
nuyorum. Bu kutlu vesileden, istifade ederek, hepınızı sevg ve 
saygı ile sclcimlarım. 

Sevgili arkadaş"•arım, 

Yerli olsun yabancı olsun, takdir kabiliyeti olan herkesin, bi. 
h kkın ha ra~Iığını ceken bu t l .ısal ve kültürel kurumları~, çatı. 
ı:rı altınd~, biribirinden farksız, birer ha~kevci olmaktan, ·bıl"hassa. 
bugün, heyecan ve gurur duymakla ba.~tıy~rız. .. .. 

Sayın arkadaşlar, halkın inalllna, .guvenıne ve ~ucun~ dayan.~-
k f 1 • ı kazanan ve ink lllplarını yapan Cumhurıyct reJı -

ra , za er erın . (De\·arru Sa. s, Sü. 2 de) ++ 
mi, on yıl içinde, halkevlerınden 

... . 
;J 

1 toplantıda hazır bulunanlar Diln Eminönü llalke\·lnde yapı an 

de, öğ'retmen o-

raklar bulunmaktadır Bütün okulların elinde bulu
nan bu toprakların boş bırakıln1aması, bilhassa ekim 

alanı haline ge
tit'ilme:,-;t için ~ta. kullarında. ve köy 

enslitillerinde 26 
binden fazla öğ
retici ve bir mil
yonu aşan öğ"re· 

nici vardır. 

BÜtÜn mekteplerde ekim işine u şaıtıd•ki k•r•r-b 

J 
arif Vekilliği a-

k ı~rı almıştır: 

günden itibaren başlanaca ı - okuııaı-
da talebenin te· l---~=---------------------- neffü$ yeri ola· KOylerdeki O· 

kut sayısı 11,1~3 U, buralarda çalı.,an öğretmen ve 
eğ"itmen sayısı 13.714 U bulmakta ve bu okullara 

devam eden talebe sayısl ise 500,080 i geçmektedir. 
Köylerde bulunan okulların hepsinde ekilmeye elve· 
rl.şli arazi vardır. Şehir ve kasaba okullarının bir c;o-

P-;Sitikf~ 
büyük bir 1 

J deniz harbi ı 
Japonlar 1 kruvazör, 

2 muhrip ve birçok 

rak kullanılan kısım dışında kalan bahçe, arsa ve 
tarlalar tamamen ekilecektir. 

2 _ Okul topraklarının işlenip ekiJmeslnde, UrUn
Jerin yetiştırilip toplanmaqı ve ha.!at edilmc-!li 1şlerin

(De\·amı Sa. S, Sü. 6 da) XX 

Ekmek 
yarine un 

isteyenler, bugün 

fırınlardan un 
alabilecekler 

kaybettiler Harep.I Çan-Kay·Şck 

Şehrimizde, ekmek karne· 
terine mukabil un tevziatına 

bugünden itlba.rf'n baslanıyor. 
il rinde e>rmek Jı3rne'!IJ bu· 

ıunanlar rknıek yerine un ala
bilecekl<'rdır. 

Bundan başka 4 Japon 
kruvazörü ile diğer iki 
'gemileri de hasara 

uğratıldı 

LondTa. 22 (A.A.l - B a.c.: 

Çan-Kay-Şek in 

Hintlilere 

Fırınlarda 750 gram ekme
R-e mukabil 531; 375 gram 
ekmeğe mukubil de 265 gı·am 
un verilecektir. 

Bu unların halka buglln 
dağıtılması için her tUrlü ha
zırlıklar ikmal edilmiştir. 

Arnavutlukta 
isyan mı? 

c ava adası yakınında B ali ada.. 

1 ~ A l sı civarında büyük bir deniz mu-R.. • 1 m a D . h •re'besi başlamıştır. Muharebe e-

la ar bl lft n d evam ediyor. Müttefikler Ja-
----' I ponlara ağır darbeler lndirm_işlcr, 

mesajı 
Ellerinde ekmek karnesi 

olanlar her pazartesi günU 
ekmek kartlarına mukabil un 
alabilirler. 

Roma, isyan haberini 

yolon~ıyor 
Vişi, 22 (A.A.) _ Arnavutlukla 

isyan çıktığı hakkında. yabancı rad· 
yolar tarafından verilen havadisler 
Romada tekzip edilmektedir. 

dd ı k ruva zör, ı nak liye gemlsı, 2 Leningra a m uhrip , 4 karay• ç•km• için kul-
la n ılan ıemiyi batırmışlar, 4 Ja. 

«Milletlerimiz tecavüze 
karş ı mukavemet 

safında yer olmalıdır» Alman mu•• da- p on tayyaresi düşürmüşlerdir . 4 
Ja~n kruvazörü ile diğer 2 ~emi 

ld ağır hasara uğratılmıştır. 1\1.utte. 

faa hattı yarı ı fik le r ln kayıpları 1 muhrip, 4 •v
rı 2 Amerikan pike bombardı. 

Londra, 22 (A.A.) - l\.lare!jal 
Çan--Kay-Şek Hintlilere bir mesaj 
göndererek deınlftll' ki: 

Sovyet kıt' oları 
Letonyo hududunu da 

geçtiler 

Harko fta Tim oçenko 
k uvvetlerinin baskını da 

fazlalaştı 
1\Ioskova, 22 (A.A.) - Gece net· 

redilen Sovyet tebliği: 
21 şubatta kıtalarımız Faşist Al· 

man kıtaıariyle şiddetle çarpışarak 

yeniden ilerlemişler ve bir ~aç n1e~

kQn nlahalli iş&al etnılşlerdır. 

So\·yet kıtaları l .eton)·a hududunu 
gf'c;tiler 

Mo.qkova, 22 ( A.A.) - Sovyctler 
kırım yarımada.sına yeniden takviye 
kuvvetleri çıkarmışlardır. Teodo:iya 

bölgesinde Sovyet . kıtaları şiddetli 
bir nıuh.arebeye gırı.şm1şlerdır. Al· 
manlar şimdiye kadar Sivastopol 
önünde 40 bin kişi kaybetmişlerdir. 

Bu hafta zarfında Sovyet garnizonu 
mUteaddit çık ışlar yapmış, Alman 
ve Rumen kıtalarından mUteaddi t 
müstahkem mevzileri geri alm ıştır. 

Şimalde Leningrad bölgesinde Sov
yetıer taarruzlarını takviye elnlitjfer· 
dir. Sovyetıer Letonya bölgesinde 
tlcrliyerek hududu gec;miş~erdir. Şim~ 
di bir çok Letonya asker grupları, 

Sovyet kıtala rlle birlikte düşmana 
k&rlfı harbetmektedirler. Mare1J1a1 
Timoçenko kuvvetleri Harkof bölge· 
sinde taarruz baskısın ı mütemadıyen 

çogallmaktadır. 

· Bugtln Kızılordunun 2.t lin r ü 
yıldönUn1l1 

Londra. 22 ı A.A. l - B. B. C: 

man tayyaresidir. 
Muharebe perşembe akşamı baş 

lamış, düşman g~mileri görülü~ce 
Amerikan uçan kale1eri ve pl~C 
tayyareleri hücum& "e(:mişler~ır." 
~'Iuharebeye 6 Amerikan muhrıbı 
ilr F elemenk kruvazörleri ve muh 
r iplerl ve denizaltılar iştirak et. 
miştir. 

ı.Hindistanda, tecavüze karşı 

A 'k B hriyc Nezareti 2 Ja-
merı a 

8 
'd ğ 1 ll'n yctle c~aret. ışıkla karanlık ara. h 'b' . bahri• l ın n 

pon. n:ıu rı ının •ukarda. bildiri. !"tndadır. Tecavüze kar~ı çarpışan
etmıştır. Bunun ) 1 tar Hindiştandan bu mücadelede 

kvymak için büyük bir azım ve 

n ctanct gördüm. BuG:ii'l Hind ve 
Ç''nın menfaatleri ve mukaddera
tı aynidir. Her iki millet, tceavüzc 
karşı mukavemet edenlerin ya
nında yer almalıdır. Şimdiki vazi. 
yette bizim için bitaraflık imkan. 
~ızdır. Bugünkü mücadele, hürrl-

1 1 d mi Yoksa başka mı o • ' . .. .. 
en er en • ~ . hisscsıne dusenc tahammul ctmc-
duğu belll dcğ•ldır . · · t· ı 

( De "·amı ~a. s, ~ü. 4 de) c+• c;inı ıs ıyor ar.'Q 

f Slovokyod::ı mühim 1 gö•üımele• 

J MI. Keitel 
1 Brafislavaya 
1 gidiyor ı 

Bcrn, 22 (A.A.l - İyi haber •
lan mahfillerden öğrenildi~ine gö
re A:ınan ordusu genel kurmay 
reisi Ft•ld !\Iarcşaı Keitel, Slovak
yanın şaı·k CC'phcsindekl harekata 

(De\am ı Sa. S, ~u . 6 da) = 

.. bütün vurddaki H alkevlerinde parlak tezahürlerle kutlandı . Kon· Halkevlerinin 10 uncu yıldönUm u dün · 
ld. S r gös terileri yapıldı. 

ti 1 de Be•lktaş Tak•lml 12 - t , Galata•aray Perayı . k " • p-Or hareke er n . . . .. 
Dün u . . S • O "·enmi, lerdir. Di~er spor haberlerini S uncu 

Sovyet tebliğinde geri a lınan yer
lerden bahsedili rken memleket isml 
söylenmiyor, Bunla.tm. Kızrlordunun 

kurulması nın 24: Uncu yıldönUmUne 

rashyan yarı nki pazartesi gUnU ilA.n 

fe ranslar, müsamereler veri ı. po ı ...x...,terllerden birini oösteriyor. Genç kızlarımız Ural 
Yukarıc.aki resim B~yoğlu Halkevinde yapı an •":"" . • 

(De~·amı: sa. S; ~U. '7 de) ««••• • 0 F ener Be) kozu ,y , 

5 ' sa.)· tamızda. okuyunuz · 
d 1• Oyıı.dıla r Spor gösterilerı yaptılar ..• •kızları kıyafetinde milli ans r · 



ı 
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Torpillenen bir gemiden 
kurtulan yedi lngiliz 

gemicisi neler çekmişler ? 
Talihin garip cilvesine bakın ki 70 

gün aç biilaç koc..J Okyanuslarda dal
galarla, fırtınalarla pençeleşerek kurtu
lan 2 gemiciden birini de bir iki ay 
içinde llzrail fJlıp gö:ürüyor 

Yağmur bir müddet sonra sık- 1 Arkadaşında hıç bir a\iıka yok. 
!aşıyor su sıkıntıları geçiyor fa. Gözlel'Wli Herlere dikmiı bakıyor . 

kat yiye:eekten eser yok . Bir gün O de. gözlerini o tarafa çevirince 
a.;t.ndalın örtUtiü ü.ıerinde bir çır- bir de ne görsün? Kara! Pek ya. 
pıntı duyuyorlar. Bir de: ne gör- kınlarında kumlu bir saha uzanıp 
sun·er~ Uçan balıklardan biri san gidiyor. Yetmi, gün süren Umit!ız 
dala düşmüş. Ölen arkadaşın tıraş mücadeleden sonra okyanusu, gil
makinesi imdada geliyor. Balığı t- neşi, açlığı, susuzluğu mağlOp et
kiye bölüyorlar, kemiklere, kılçık. mifler, karaya kavuşmuşlardır . 
lara, a:ö"zere kadar he:r zerresini Viddicam diyor ki: 
t iy çiy yiyorlar. - Bilir mlstn ki bu ıaniyede ba. 

Bir müddet sonra denizde yo. lığa otan a!i.ikam, karşımızdaki k&.
ıt;nl•r peyda oluyor. Bunlar ara· raya olan alakadan fazladır. 
•ında küçük ktH;ük yenge(ler keş- Balığı ikiye bölüyorlar. Taze bir 
rocilyorl•r Ar•da kl.W;Uk karldl•ler ıımıt ve iştah ile yiyorlar. 
ve mürekkep balıkları da var. 
Bunlar büyük miktarlarda elle
rine &eçiyor, fakat bir yemeklik 
K~darını aytklayıncaya kadar sa. 
atlerce uğraşmak tazım a:eliyor. 

n i:kteŞ'rinde büyµk bir geml 
"' rüyorlar. Yarım mil uıaktan ce
nuba doğru gidiyor. S•nd•l içinde 
·~·ağa kalkarak kollarını sallıyor
lar ve batırıyorlar. Küreklerl sal. 
lıyorlar. Vapur kend\lerini gör
müyor. aynı ı;Or•tle !Otursuzca yo 
luna dr·vam ediyor. 

Bu fırsatın &özlerl önünden kaç 
~ı ken.dllerini o kad•r yel~e dü
§ilrüyor ki. büt!1n mukavemetleri 
birden kırılıyor. Bayıın bir hal
de yere yığılıyorlar . 

Dört giln daha ge<;lyor. Bir ıe
ce şiddetli bir fırtına ile uy«riıyor .. 

O gUn ölleden sonra dünyanın 
bütün radyoları şu inanılmaz ha
beri ntifl'ediyor: 

. Anglo $akson şilebinin kırk 

tayfasından hayatta kalan 19 ya
şınd•kl T•ııscot ve 21 yaşıooakl 

Viddicam yetmiş gün susuzlukla, 
açlıkla, fırtına ile çarpııtıktan son 
ra 3000 mil mesafe katederek ka
rıy& kavupnuşlardır. • 

Bahama adalarından birinde bir 
zenci balıkçı tarafından b•yıın bir 
halde sahilde bulunmuşlar, etraf. 
lan herkes koşu,up kafile ht.llnde 
Bahama valisine cetirilmişler, her 
tarafta kahraman TPl.Ullmelesi &ör
müşlerdir. 

Bahama hastıhaneoinde muaye
ne tdlldik;erl. z,•man. soluk, açlık lar. Bir meşn.le yakıp bakıyorlar. 

Sandalın içi au dolmuştur. Batmak 
üzeredirler. Biri kovaya. diğeri 
konserve tenekl'lertne sarılıyor, 
dehşet içinde •abaha k•dar su bo- ıll' 
1allıyorlar . Fakat ye'l\1 df.lgalar 
boyuna .. ndalı dolduruyor. 

Soruyorlar : '"" 
Yakalanan altın istif-Sabah kasırga o kadar ~lddetle

niyor ki dalgaıar• göre dilmeni 
kullanmak için ikisinin birden son 
kuvvetle küreklere sa.rılımaır 1§. .. 
21m geliyor. Biltün gün ve ertesi 
gcıce ka~ıra:a ile pençe1eşiyorlar 

Bir ~aniye bile uyku uyumıya im
kan yok . tlikl<rlne kadar ıslan
mıc;lardır. T!triyorlar, açtırlar . 

İkinci ıün fırtına daha. intizamlı 
btr şekil alıyor. fakat on iki met
re kadar yüksekliğe cıkan dalga. 
tarla mücadeleye dE"v•m etmek 1~
ıım a:ellyor. 1 

iki arkadaştan blrl diJerlne dl
vor ki: 

- Cok u•hmet çekiyoruı. fakat 
tki gündür epeyce yol almış ola_ 

cilerinin 
öğrenmek 

isimlerini 
istiyoruz 

c..... Şahlanan ka:anç ar•lılla

rın1 yerine getirmek için bötUn 

hı1"81arı Ue varlıfuu.LZı kemiren 
,.e emen varguneu ve iilml soy
gu11tuılaf'ın ftMıl tutuldYkJR.rını, 

eeı.alandırlldıkla.ruu her gilf\k:U 
gazetelerde anyarak okuyan ,.e 
b1ı111ıdan e~lz zeYkler duyan bir 
okurunuzum. Belki 1, tslzllğlme 
hamledecek ve lhtlmal ki blraz 

VATAN 

Şehir Benim tecrübeme göre: 
Haberleri 
2600 kilo şeker 

yakalandı 

Güln:hal mağazasında 
gizli tuhafiye eşyaları 

bulu!1du 
Beyo&ıunda Asmalımescltte: 15 

numarada bakkal Yani Kıremitçi. 

oğlunun dükkanında , Emniyet mü. 
dürlüğü kaçak<;ılık şubesi me.
mur-ları tarafından yapılan bir i:\

raştırmada 13 çuval içinde 2600 

kilo beyaanamcsı verilmemiş şe

ker ile bir çuv.ıl kuşyemi bulun

muştur. 

Sirkecide Gülnihal gömlek ma
ğaus• sahibi A vram Levl ile tez
g~htarı Samucl iki gömle~i 29 li
raya ~atarJ&rken 'SUÇ üstünde ya. 
kalanmışlar ve bu milnasdbetle ya 

pıJan araştırmada dilkkO.nda gizli 

bir çok tuhafiye eşyaları da bu
lunmuştur. 

Karaköyde Yıldız kundura ma
jazası sahlbl Yorginin dükinında, 

ve Bcyotlund•ki ikametııAhında 
yapılan ara~tırmalarda küillyetli 
ıniktarda deri ve rugan ile bir çu
val beyannameslz ıeker bulunmuş 
tur. 

Kaçak ekmek çıkaran 
bir fırın yakalandı 

Galatada Bankalar caddesinde 
108 numara1 ı Petronun pastacı fı
rınında izinsiz olarak ekmek ya· 
pıldıgı haber alınmıştır . Suç üs .. 
tünde tutulan Petro hakkında mu .. 
ameleye başlanmıştır-

Çay stokumuz 
ziyadeleşiyor 

Memleketimizdeki çay stoku gün 
Seçtikçe artmaktadır. Son zaman
larda yurdumuza muhtelif mem. 
leketlerden külliyetli miktarda çay 
ıelmiştlr. Gümrük antrepolarında 
79 bin k\\o Umrtik mu•melelerı 

ikmal edilmiş ve 85 bin kilo da 
ınuameleJerl lkmal edilmek üzere 
bulunmuş çay bulunmaktadır . El
de bulunan stoklara bu çaylar da 
ilave edlldli'i takdlrmc memleke· 
tımlıln uzun müddet çay ihtiyacı 
karşılanmış olacaktır 

Şehre 1000 fon 
daha kömür verildi 

.Adalet ceza 
vermek değildir 
f{'ronfn lngllterenin n1c,hur 

doktorlarından -iridir. 1031 de 
sıhhati bozWmy., ''' nekaheti es
nasında ilk rornannu yazmı,tır. 

Kitapları birdenbire rağbet gör
n1ü' ,.e dlinyanın bü.tlin dillerine 
çe\·rUerek dlin,)"aco. n1eşhur llilr 
muharrir olınu,tur.] 

K ücükl üğümdc bana şu düs
turu öğrettiler: 

atmak IAzımdJ. Bentm bildiğim, 

öğrendiğim adalet bunu icap et
llrlyordu. 

Erle5i gün kalemimi mürekke
be değil, viteriyola batırdım . Kı

zın aleyhine zehirli bir ra.por yaz. 
dım. İşi 'bu kadarla bırakmadım. 
Sesim hiddetten ııtriyerek ken
disini çağırdım, baştan sonuna 
kadar rattM"U okudum. 

- Bir adam hata ve kusur ya. ( 
parsa cezasını gönnelttiir! 

Yazan: 

A. F. C!'lONİN 
'ı 

Ben itte bu yolda diliÜnccler 
içinde bilyüdilm Vt adalet deyia. 
ce daima bu ölçüyü t&nıt.tım. 

1921 yılında genç bir doktor
dum. U.ıak bir kasabanın Ras\a
hancslne gönderildim. 

Bir kıi akşam•ydı. Kasabaya 
varalı henüz bir, iki giln olmuş
tu. Hastahaneye difteriye tutul
mu;;, altı yaşında bir çocuk ge
tirdiler. Botazı tıkanmıştı Bo
ğulacak hale gelmişti. Kendisini 
kurtarmanın biricik i\midi boğa
zı yarmaktı . Bunun için bile e. 
'Peyce geç kalınmıştı. 

Ben <;ok acemi bir gençlim. Bu 
basit, lakal m\lhim ameliyeyi hiç 
yapmamıştım. Tıkanma halindeki 
.çocuğu, o akşam hastahanede bu
lunan pek genç ve aceml bir hıs
tab•kıcı kızla yaşlı bir hizmetçi 
kadın , ameliyat odasına ıelirdi .. 
ler. Her tarafım buz kesilmişti, 

ellerim titriyordu. 

~ft:ŞHlllt ltOCllANCI 

Gal taraflarında bir köyden 
geiml~, 19 yaşlarında b•r kızdı. 
Gıdasızlıktan çökmüş yanakları, 
cthz vilcudHc zaten acınacak Bir 
ha-li vardı. Hele yaptığı rezalet .. 
ten sonır• kendinden geçmiş ji
blyd\, her tarafı sinirden ayrı ay. 
rı oynayarak, fakat hiç ses çı

karmıyarak maılılm Bir tavırla 

dinliyordu. 
Bir özür arayabilirdi Mesela: 

, koca hastanede yupyalnızdım. 

Çok yorulmuştum. Kendimde de. 
ğlldim .• diyebilirdi. Fakat hiç bir 
§ey söylemedi. Buna da ayrıca 

kızarak çık1ştım: 

- Kendiniıi müdafaa icin söy
Jiyecek hiç bir ~cyiniz yok m\J? 

Zavallı tavrlle başını .hayır• 

diye ıa1ladr. Sonra bofazından 

hırıllı şeklinde bir ses ıeldl. Ke
keliyerek atımdan dökUlen ~ 
sözleri güçlükle anladım: 

- Beni koldurmıyıntz. Bir 
fırsat <leh• verini?. Acı tecrübe
den ders ala<alım İyi, clikkatll 
bir ııastabıkıcı olacalım. 

o şişkin boğaza ~leli yaklaştır. 
dım . AcemiHk hissi o kadar ga
lipti ki blr türlü işe başlıyamı .. 
yordum. Fakat o saniyede blrden
'bite kendlm\ unuttum, karşım .. 
daki ılşkln bol•zın bir noktası
na nişler vurmam lAzım geldll!
nl de unuttum. Yalnız bir düşiln
cenln testlr altında kaldım ki, o B u kü.st&hlıla ayrıca kızıp 
da bolu!mak tl"zere bulunan bir kendisini od•dan kov-
yavruyu kurtarmak, yeniden ha- dum. Bu kızın kabahati vardı. 
yala kazanmaktı... Cezasını çekmeli idi, adaletin lca-

Bu hissin ıe.ırı all•nda ameli- bı buydu. Baoka bir düşünce ka.. 
yeyt kolayca )'apt.rm. Çocuğun ta.md yer e<kfn,ez.dl. Rapot'umu 

hıtapta bulunuyordu: 
- Senin adalet duygun yan· 

lış, zaten insanların bütUn ada
let dedikleri şey yanlış ... Adalet 
diye parça parça bir intikamdan 
başka bir şey düşünemiyorlar .. . 

Ananenin sesi buna cevap ve
riyordu: 

- Budala. olma! K•z kabahat
lidir. Müsam3'ha ve zaaf göster
mek caiz değildir. Adalet yerini 
bulmalıdır. 

Bu iki düşüncenin çarpışması, 
beni sabahlara kadar uy&nık tut
tu. Sabah erkenden cldlp posta
ya fırladım. Raporumu geri at. 
dım, yırttım, attım. 

B u hO.dlse 21 sene evvel ol
muştu. O zaman aıır .h&

ta!l yUıünden hastaneden ve l\&s
tabakıcıltk mesletln<len koildur
ma k ıstedlillm kız, bucün tnıııte
renln en bilyilk çocuk hastane
siıoln başhemşlresldlr. 21 senelik 
meolek ha yatı şefkat, dikkat ve 
itinanın en yüksek örnell diye 
dlllerde dolaşmış, bUtün memle
ketin hastıbakıcılarına nilmune 
olmuştur. 

Daha bir hafla evvel gazete
lerde resml vardı: Hastabakıcı 

tinl!ormas< giymiş, orta yaşlı, gü
ler yüzlll bir kadın ... BUyUk blt
sıtınakta yüzlerce çocutu ctra. 
frna atmıı. ana gibi bakıyor •e 
harp hizmeti cörüyor. Yüzlerce 
yavrunun gözleri sevıı ve itimat 
ile, minnetle kendisine çevril
miş ... 

Adaleti cezada ve intikamda 
değil, afta ve anlayı~ta. aramanın 
doğru olduğuna işte canlı bir mi-
sal ... 

21 sene evvel ceza ve intikam 
hissine kapılmamanın mUkAfatını 
ben şahsen gönnUş oldum; hata 
yüzünden kaybolan bir yavruya. 
bedel diye bakılan ve kurtarılan 
binlerce yavru da gördü. 

A· F. Cr•nln 

kıvranan götsü yeniden hava f. milhilrledim, zarfladım, post•-·--------------
lc doldu, işkenceler çeken eller- kutusuna attım. 1 
lerl yeniden havaya kavuştu. Ö- Fakat o akşam yatatıma. ya-

Basın balosu 
lilm haline yaklaşmış bulunan tınca gözüme uyku Clrmedl. Cı- Bu seneki Basın balosu 28 şu
küçilcUk vücude bu hayat yayı- lız, biçare bir kız, hayalime çı- bal cumartesi gilnU Taksim Bele. 
lınca sevinç ve saadetten ba~ır- k•rak bir dUzUyc kekeleyip du-
mak istedim. Der'1>•i trakeotoml ruyordu: diye Ga.zlnosunda verilecektir. Ba 
tüpUnli icap eden yere yerleştir- - Bana bir fırsat daha veri Ne lonun her zamankinden daha iyi 
dim. Dikişleri tamamladım. Çocuk olur, bir fırsat daha ver! olması için tertip heyeti ça!ışma-
rall•tlandı ve koğuştaki yataiı- içimden bir ses vicdanıma şu !arını •rtt<rmıştır. 

na yatırıldı. ------·------------------------

ll çim ferahla dolu olarlJt ben 1 ,..__ 1 ..., 1 
birutuy~eu;ı:Std:;dı~ıe.kı·k~ıı~~~dnR~K:.;: 1 :».:.A: &_, --~~~~gm 
saa aeçm ş ı, saa var ı. -

pım şiddetle vuruldu. Yerimden ı H • k [ b [ 
fırladım. Hastabakıcı feryat ha- er şeyın o ayı U unur 

2S - 2 .. 9tz 

..., 

inhisarlar idare· 
sinin dikkatine 
D lkkat ederseniz g-örürsUnh, 

ki, ,·urguneuJar kadar haber 

alma vasıtaları genı,, buluttan nrıu 
kapına kabilt)·etıerı onlarınki ka 
dar yUksek kimseye az te ... a<liif ('eli 
lir. 

Bir ko,yun sürüsünün kurtlar ta
rafından parçalandııtını e,.,.('ıa ln 

lar öğrenirler. Şekere ıaın ~·aı, ' 
n1ar.ıı ihtimali mı \"ar; bu ihtlınaı : 

kokur;;unu blle herke!lten önc-c onl~ıı 

alırlar. 

:vlemlekete gir'n ve ~ıkan malları 
cln<Jlne, kilosuna ,·arıncıyı1 ka.l;ı:

belkl de onlar gibi ldınse bilnıez. 
Buz fiyatları arta.cakmı' dlye bir 

tıa.vadh.. çıksa hamam ki.Uhanında 

buz ıtoku yapacak onlardır. Yakın 
bir meRılekette soğuk dalgaıı,ı do
ıa,tığı haber \-erilse kömiirü pi,ya

sadan yok edeeek onlardır. Traın

,~a.yları tıklım tıklım bir halde gör· 
mcleri bUe, tuz üstünden vurguncu
luk yapmalarına bir vesiledir. 

Vurpncatar itin her haber 'e 
her Jll8J cep doldurma. ''asıtasıdır. 

Bunlar, en ufak bir fırsatı kaçır

ma1na.yr prensip edlnn1lşlerdlr. E' tt, 
pre•siplerl: )fal kaçırınak, fırsat 

ka~ırmamaktrr. 

Bu prensipe ne kadar öntm ver
diklerini, öğrendiğim en ):eni bir 
mlıml He anlatayım: 

Yelll arpa mahsuJi.i idrflk edHin
ciye kadar Mra sarfiyatının tahdi
di bahfs: mevzuu olduğu hakkınd~ 
tıkan bir haber ikerine bir kıs1n1 

bakkallarda bira bulmak çok glis:
le9!1oı.iştlr. 

BunJara. bira verilntiyor mu? Ve

riUyer. Fakat aldıkları biraları 

mü,terJlere vermeylı> el altından, 

fazla sarflyaU olan gazinolara ka· 

saeını ikJ yüz kırk kuru!jtan sah

yerl&r. 

Bu suretle meydana. gelen ''ar.I· 

yet şudur: 
ı - Mli,terl, ucuz blra. alabh 

mekten mahrtun kahyor. 

2 - Gazino, birayı tudiklJ tarı re. 

si1Nlekl fiyattan fuluına ataını 

yacağına. göre, bira üzerinden aza· 

tan kArını l'Wleze ,·eya. yenu~k por

siyonlarını azaltmakla tclfıflJ• ço 

lı~ıyor. 

iki şekilde de, ,·urc-uncunun ,·er

diği z.a.ra.rı, da.im& olduğu gibJ halk 

çekiyor. 

Vtulyetl, gazinoların bakkallar• 

muhtac bırakılmaması, yani te,r.1-

atın vurgunculuğa. meydan ,·eriln1 \ 
yeeek şekl1dc yapılması için lnh .. 
sarlar tdare~inln dlkkntlne ar1c1.!l
yorum. 

KÖR KADI 

TAKVİM 
as ŞUBAT 1942 
PAZARTESİ 

AY: ı - GÜN: 54 - K .. ıın: 108 
cağız. 

Üçüncil ıun deniz biraz duru
yor. Nöbetle uyumak mümkün o
luyor. FakRt fırtınadan sonra. de
n;zde cıda bulmaz oluyorlar. Aç
lıktan çıldıracak hale geliyorlar. 
Tütün kutusu üzerindeki klğ,dı 

!ttikilp ıamkı nObetl~~e yalryorlar, 
kutunun kapatındakl IJllntırı çlf- ı 

da glileeekslnJz ama &öylişeee-

lim· Bu Merakıtn yalaa;ı okan1ak 
ile kalmıyor, kendimce blr de 
kara 11-.te yllpıyer ve vurpncu
l&rın lalmlerlnJ bu listeye birer 
birer sıralıyorum. Son gilnlertle, 
albn. "lltkülatörlıtrlnln de yaka
yı ele , .. erdllderlnl, hat'6 sorgu.ya 
bDe çeklldlklerlnl puteltrde 
cördüm. Fakat, nedendir bf:le
nııem bu.nların ı lnllerı kapa.il I'~ 
çiliyor ..... 

ötrendl~lmlze göre, Et>bank ·eh 
rln kömür ihtiyacını karşılamak 

üzere yeniden 1000 ton kömür da
ha tahsis etmiştir. Bu kömürler, 
Belediye iktısat mildilrlUğU tara.. 
ftndan t.-blt edilen kömilrcültre 
verilecek ve halka. Fiyat Murı. 
kabe komlsyonu tarafından karar. 
laştırılan fiyatla satılacakt•r. 

!lı>dc bağır<yordu: 

t i · b k B elediye, plşmı~ yemeklerin - Doktor, ye şın, ça u , ça- NORMANDIE'nln HALİ RUMi: 1357 - ŞUBAT: 10 

niyorlar. 
Artık muvaz~nel~rine sahip de

lilclirle•. Birlblr'.trlle sebepsiz kav 
ıalara tutuşuyorlar. 

Bunu bir okurumua yazıyor ve 
soruyor: 

- Yll& paralık bir Jileti ııo, 

kuru,. H.ttıtı l('ih )-akaluıan bir 
a..vak aatıeı8ıtnn i8ml, eş~rhıe bir 
ibret ol,.ak üzere te!!'ltılr edUiyor 
da btıı yaman vur.-uncular bu tefj
htrden ne41en l!lttt.na oJunu,yorJa.r 

Tarihi musiki kon-
serlerinin altıncısı 

buk... lokanta. vltrlnterlnde t~hlrlnl 
Derhal koştum. Bir de ne zö- yasak etti. Bir lokanta bunun kola

rcy1m: Tüb dolmuş, hastabakıcı. 

bunu açmak için verdiğim tali
matı tellş arasında unutarak ne 
yaptığını bilmez bir hale gel miş 
ve tUbU çekmiş, çıkarmış. Bu
nun üzerine iş işten ıeçmlş. çocuk 
boğulmuş ve ölmilŞ··· 

yını bulmu': Le\•reklerlni, «levrek 
kA.ğıtta» ını, kU?.U çe\·lnnelerlnl, 
pudlnglcrlnl ve dJğ'er tathla.rıııt ra
zetelerln blrlnol 8ayfıuında. te!Jihlr 
edl)or~ 

Belediye, buna btr ,ey cttyemez ya! 

ÇVRtlKLtlK NEREDE? 
Ru tarın Xıt.tl Yıldız pzetesı, AJ .. 

n1an ordusunun çUrUdUtUnU yaııyor. 
Almanlar Jse, son hare.kl.tta lkJ Rus 
ordusunun kUIU Jo ımların1)l lrrdta. 
edlldlflni söylüyorlar. 

VaşlngtonOt.n blldlrUdlğlne ı;öı·e HİCRi: 1361 - SEFER: 7 
Normandle Transatlıntlğl dört met- VAll:İT ZEVALl EZA:-01 
re kalınlrfında bir çau1ur tabaka!ı 
ilzerlne yatmı~ bulunmakta hnl, ama GÜNEŞ: 6,45 
ytı&dtıruım .. ı kabil olacakmı,. , ÖGLE: 12,28 

Norınan~ıe ~amurda. yüzdürlllece- İKİNDİ: 15,29 
tine göre bazı IstanbuHularla hcnıhil AKŞAl\ıl: l 7,52 
1 d 1 YATSI: 19,22 

odu emekt r. B1z de kı'ııı bazı so- 1 kakJarımızda ~amili' der.yasında. )"il· 1\iSAK: 5,08 
zllyoruE. ----

12.~4 

6,36 
9,37 

12,00 
1,31 
ıı,g 

DAHA SIRASI DEGIL 
Bu fiyattan beş kuru,. ~ıJoyor

muf. Dalla sofuklardan yaka.mız.ı 

l&yıklle kıartaramadıftnuz bir sıracla 
böyle ttuz &lbl W ebncnln ne n1inası 

~KôS~ıL! 
var! 

Bundan sonra açtık içinde kor
kurı.ç b;r hafta daha feçiyor. Bir . 
sabah Tapscot bir balıfın çırpın- 1 
tısını duyarak yerinden fırlıyor. 1 

ba:ı!a sarılıyor. Arkadaşına sesle 
1 

n!yor: I " •----------·•' 

tstaribul Konscrv•tuarı tarafın
dan tertip edilmekte olan tarihi 
musiki konserlerinden attıncr-sı, 

martın UçUncil sa.tı günü ak~amı 
Şehir Tiyatrosu komedi kısmında 
verliecektlr. Programda 17 ve 18 
tnci &sırların klAslk musiki beste
kiirlartndan Hafız Post, Tab't Mus 
lar• Erendi, Benli Hasan Ata, Ey. 
yilbi Ebubekir Ağa, Tanburi Mus
tafa Çavu1un eserleri He yarım a
sır ve da.ha eski zamanlara ait bir 
çok şarkılar bulunmlllktadır. 

Bir insan hayatının bir hata· 
yüzünden isr11.fa uğraması be:ni 
..çıldırttı. Acemiliğe ve sıkılgan. 

lıla .galebe ederek ilk yarallı4•m 
eseri de, bir cahil hastabakıcı ktz 
i>te yok etmişti! Böyle bir hala 
ve cehaleti şiddetle cezalandır
mak, bu kızı hastabakıcılıktan 

Bu '-'•z.lyete göre prçekte1t cUrü.k 
olan fJeY ya Alman Jddtuulır, yalrıut 
da So\'yet tddl•s• ! Tatlı ert 

Sığır efile nohutlu 
yahni 

- Bak, bir balık buldum. r·------------------------------------------------,-------------------, 
Madam Man""°o beraet etmişti. Fakat bu YA.TANIN D«Bf IWMANJ: TEFRiKA No. 48 başka bir zamana mı 

l)A\llDA\~ 
::}? l)/l l il 

Şundan bundon 
ll rade oalllbl olup olmadıfıruu 

U ölfmtk 1 ter ml•ı.lz ~ Bir taı.e 
'' l>k yiyiniz. lkJn<I ını, Uçüacllollnü 
)ented.en durablllr nlz irade &Miti 
oldufuıuza hükmedeblllroı.ız. 

Bir -•tun tarifi: BüyUkler öyle 
lnoaalardır ki blzlm clbl boyları bü
ytımez, karııılan büytır. 

Hert.ert Spen rl.n tarifine &öre 
~,·Jtamt, kızın parmağına, erktfln 
bu.raun& btrer halka takllmaın de-
mekttr. 

~[•illiyet fOk prlp 'bir mllıek ta
~ıdır. Bazı adamları bUyUlttlr, baı.ı
larını ktl(Wtür. 

Stnka'nın bir . 6zU: GUnlerlmıaın 

uyıh olduğundan "lka.,.·et edip duru
roz, •onra. h1c;ı 'onu gelrıtlyf!l(tkınt, 

gibi ömür süreriz. 

da kader ve kısmetin bir ışl idi. Eğer 
1\'ladam l\'lanesco'nun kurtuiması mukad
der olmamış olsaydı ne yapsa kurtara
mazdı. Bu ze.ferinden dolayı büyük bir 
iftihar duymaması ıtzımdı. Çünkil bu 
zafer kaderin eseri idi. Jak'ın içinde ıöy
le bir kanaat vardı: 

- Her şey önceden kararlaştırılmış. 

tır. İnst.nlar olacak hAd!slere karıı ancak 
seyirci kalabilir. 

Bu bir nevi kölelik. Fakat insanı ne 
kadar rahat ettiren ve teselli eden bir 
kölelik! .. 

tn .. nlar yaptıkları hareketleıdn mesu
llyetlndıen bu iman sayeainde kurtulmuş 
oluyorlardı. Ne yapılan lyllltln mUkAfa
tını beklemele, ne de &ilnahlarımız.ın 

korkusunu çekmlye arlık sebep kalmı
yordu. K>smtt denilen büyilk ve .. rarlı 
ltuvvebln .. ırı olarak yaşamaktan b•şka 
dünyada çıkar yol yoktu. 

Jak tekrar çalışmıya bapadı. Arlık içi 
r•hattı. Gece yarısına kadar çalıımasına 
devam etti. Yatmazdın evvel uzun uzun 
ııerlndl, ıtır bir yükten kurtulmuş clbl 
bir hali vardı. Artık bu gece uyku uyu
yabilecekli. 

Yattı ve hemen uyudu. Fakat bu uy
ku uzun sUrmecll. Sıçrld,• uyandı. Rüya
sında. LUolyen'I görmilŞtü. Onun kin ve 
nefreti• buruşmuş, abu• yilzUnü görmüş. 
tu. Keea;ııne; 

Yaaan 1'a:tta ıın-oa 

- Ödenecek bir borç var. diyen sesi
ni duymuşlu. 

Jak alnındaki soCuk ter damlalarını 
!Herken şunu hatırladı: 

- Evet, ben Lüsiyen'i öldürdüm. Bu 
hakikatli, rüya değildi. 

Sonra. tekrar düşündü: 
ÖldOrmUştü, fakat öldürmeğc mecbur 

klllmıştı ... 
Hasta ve y~aun sinirlerini dirılendir

mek tçın ~iadam r.1ancsco'yu 1 onun be
raeUni, kadının bakacağı fakir insanları 

dilşUn<IU. Bütiln bunlarııı olması için Lü
slyen'in ölmesi lhım gelmişti. 

Kendi kendini böylece kandımvya uğ
r•şmuına ralmen yine içi rahat değildi. 
ÇünkU şunu hatırlamıştı: 

Lils!yen'!n ölümtinc sebep olan asıl ha
dise kendisinin An,uane-t ile olan Bııka
ne münasebeti idi. Bunu da o esrarlı bü
y11k kuvvetin teairi alltnda mı yapmıştı? 
Elbet .. Tabi! bu da kader ve ktsmetın 

bir cl!veıı idi. Nedeh mi? Çünkü Antua
ncı.'<len ewe! başka blr kadınla münase. 

Cewon: ...... "· ı:. YALMAN 

beti verdi. Günün birimle bu kadının •k
sil}ğlne dayanamıyarak bozuşmuştu. 

Eğer o kadın böyle aksi olmı•aydı hA
lA onunla. beraber bulunacak ve Antua. 
net ile bu münasebete baıla.mıyacaktt

Demek ki bunun da böyle olması kısmet 
leli... 

Fakat artık milnll'Sebetsiı şekilde dü. 
şünm~e başlıyordu. Het' şeyi, her hare
keti idare eden kadar ve kısmet olur mu 

hiç? Demek ki insan bir kravat alırken 

ae haııogislni almak kısmet ise onu mu 
alır? Hiç böyle sacma şey olur mu? 

İnsanın iradesi, arzusu h&rekelierl ü

zerinde hiç mi rol oynam&z? Bu müm .. 

kiln mü? 

Tabii değil .. HisJorimiz, harckcUcrimiz, 

düşüncelerimiz, <limağımızın, sinirlerimi
zin hareketl~rinden ibarettir. 

Demek ki Jak o .gece hasta ohıp da o 

l'&ndevu)!ll gitmemiş ol,şqydı bu hAdlsa 

bırakılmış ola.. 
caktı 

&ctık hlçbtr şey dUşUnceek hali yok
tu, dUşUnemlyordu .. Yalnız kulaklarında: 

- Ödenecek bir borç varı diyen sesi 
duyuyordu. 

Uyuyamıyor; gözleri açık, yalalına 

uzanmış, karanlıkta hep ayni §Cylcrl dü
şUnUyordu. 

• •• 
Cenazo mera.simi Jak lçln korkunç bir 

şey oldu. Ölilnün en yıkın arkadaşı oldu
l!u için merasime ıııııro.k etmesi mutlaka 
!Azım celdl. Mezarlıkta Antuanet'!n ya
nına dü~Uştil. Birbirlerine bakmıyor
lardı. Avukat Slmonl de orada idi. Jak'ın 
elini heyecanla ve dostlukla sıktı ve yn
val,!Çı: 

- Zavallt yavrum, diycbi!Q!. 
Jak titriyordu. Hiçbir şey söylemde 

!•katı yoktu. Cenazo merasimindeki bil

tiln arkada~ ve dostlar Jak'ın da elini 
sıkar-« taziye et.l'ller. Yalnız doktor Ri

şar bunu yapmadı. 

... 
O a.kjam uyuyabilmek için Jak çok 

mısı.'-rda. u;ııku lliı<:t alinıya mecbur oldu. 
(Arkası var) 

o a ç gün e\.'\ .. el alınıp serin bit 

l\:JI yere Mııuş olduğwu sığır eti· 

ni bugün par(alara doğradım. Bol dr 

sovan dofrıyarak eUeri lylce so\Bn· 

la. uğu,turduın, bir iki saat bıra.ktın1: 

lkl bn!j sovanı doğradım, blr ka,ılc 

)·ağ ,.c domates 

biraz çevlrdl.ın, So\-an içinde duran 

etlerin sovanlarını silkerek tencere· 

nJn lçlndckl sals;antn içine koydwn 

Ak'jamdan biraz sodalı su ne ıslan
Ull'j nohutları da. süzdUkten sonra 

l~.iJle kattın1. Jliç ~u koymadan ken· 

dl suyu ,.o buğlhUe pişınlye bırak! 

tınt. Ev\·enı. su konuna. etler sertle~ 

şlr ,.e :r.ol' pl<jCr. Pl,meğe başladıktan 
sonra &u~ıunu ('ekerse biraz sıcak su 
katılır. Tuz, bibtr de ate~ten lne<.-e
ğinc yakın atılır. Bu su~Ue pı,en 
etler )"Umuşak ve lezzetll olur. 

* Süleyman Arel lmzaslle aldığ11>1 
mektuba cevabım: 

Göstordlflniz a!Bkad"n dolayı te
şekkllr ederim. Sorduğunuz şe)·lerln 

ce\·abını kısmen bugün verdlnt. Dl .. 
ğerlerlnı!en do ba,ka bir ı;ün bllllse
dcrim. 
Köşenı çok kUrilk ve fll!a yazıya 

müsait olmadJğt l~ln kısa k .. lyorum, 
oaygılarım. 

EV KADINl 

• 
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Askeri durum 

Deniz yc.lbrı ve 
Sovyet' er birliğine 
yardım meselesi 

ı:--- Yazan: ~ 
ı~aa BOR_~ _ _I 

A eıl katı netlc·r )'f'rl dofu l'ep· 
he'il oldu~ l('ln IngUtere ,.t" 

An1erikanın ~o,yetlcr birliğine yar
dım etme .. ı en önf·ınll bir ı,ur. Fa
kat harbi kazann1ak kaygu"lle bu 
~·ardıma en~el olmak Alman)'& için 

de ayni dere<.·C'fle önt>mlldlr. 
Alman orduları 1. rl doğu M-ferln· 

de, ~,·yetlerln ı:;ln1ah1e A.rkanjel'Jk 
,.e cenupta KafkaJıtan orta Ruıtya
)'& uz.anan ikmal 1·oltarına kadar 
uzanamadılar; bu alancla yapabH
dikJeri bir şey ''ar!'ta. o <la 'lurman..,k 
deınlryolunu kCfiımelerldir. Fakat da
ha doğuda Arkanjel~k limanı oldu
ğu için So,·.}·etırrln Buz dt>nlzl - At
tanttk üzerinden lnglltere ,.e Ameri
ka ile irtibat "e mu\·asalası de,·am 
edi.yor. 

E"akat So\.·l·etıer birliğine yardtn1 
ı.,j yalnız Arkanjel.,k ,.e Kafkru.ya· 
d~~ orta Ru yaya uzwıan kara. yol· 
ıarının eınirı kalo1a.ttUe bitmiyor. Ar
kanJelo:.;k \.'e Bat-;ra körCezUe lngHte
re - Anıerika arasında blnler<'e kJ
Joınetrc tutan ,.e kıtaları çevreJiyen 
deniz yolları ,·ardır. Sov:yet Ru!iya., 
bu deniz )'·ollarını n1uhafaza l(ln 
müttefiklere hl~bir yar<hınlla bulu
nao1az. Nilıa3·et yapabUeceğl şey 

Sibirya doğu kıyılarında ve Boz de
nizlnd~kl Jbnanları müdafaadan Jba· 
rettir. Bi.1tbn bu deniz yollarını tn
giltere \C Amerika el blrllğl yapa
rak mlidafaa ve muhafaza etn1ek 
zerundadırlar. Bu me~leye yenlden 
dokunmamızın baı:lıC'a sebebi, Al
n1an donanmasının şinıal denizinde 
ve Atlantikte ve Japon donanması
nın da Pa•dflkte ,.e Hint Okyanu
sunda sanki önC'eden bir plltn haz.ır
tamıı,lar gibi Arkanjelsk ,.e Basra 
körfez.ine uzanan müttefik deniz 
yoUarını bugiinlerde büyük ölçüde 
tehdide ba.,ıamı' obnalaruhr. 

Şimalde Arkanjel"lk deniz yolu, 
AtJantik şimal yolunun Buz deni
zinde uzanan devanııdır. Almsn de
nlzalbları bir taraftan Amt"rikarun 
Atlantlk kıyılarında 17 genli batı
racak kadar büyük ~ler görürken, 
diğer taraftan iiç. Alman zırhlısının 
"imal denizinde ;"<ıılon·t'Ç ı;ularına 

~.aldıft ,.e Breı;t'den kac;'an üç Al
ınan kruvazörllni.ln ele Trondhelm'e 
geldikleri SÖyltniyor. Alman dentzal
tıl.arının daha. şlmalde Arkanjel..,k 
Jimanına giden mbtteflk gemJ kafi· 
lelerine arasıra hUC'urnlar :yaptığı 
ötedenbf'rJ n1alOn1dur. Bu Juidl .. ele
re bakıhrsa, Alnıanyanın So\·,yetler 
birlJfJnln Arkanjel..,k )"Oli)·le harp 
malı.emesJ almama'" i(ln deniz yo
lunu kesn1Jye karar ,·erdiler "·e bu 
makaatıa. donanma ile yeni terttp
ler ahp harekete geçtiği anla5ılıyor. 
Almanlar ortlu1arı baharda taarru· 
za. l'ctM' de, 1-·ıntlinıllya <'epheblnde 
Arkanjehık kM'& yolunu k~e-§1 an
cak bahar mevıı;iminden sonra. bahis 

me"'-zou olabilir. Zira o bötıede lu. 
uzundur, bahar me,·ı;iml de harekıl
ta elverlşll değildir. Böylelikle AJ
nıanlar karada. roctken işi, denlı.<le 
,·aktlntle yapn1ak l~tlyorlar. 

Basra körfez.ine cel.Jnce, Japonla
rın Slnppur yolundan ba.'jk& Sumat
ra Ue A,·ustralya ara<ilrndokl adala
rın boğazlanndan gf'nl": C'ephede t'e· 
nubl Pasınte "·e lllnt Okyanusuna 
çıkmaları, ScJ\·yetlrr bi.rllğlne Kar
ka!iya yoli;yle yardım edllme ini de 
&ü~leştlrmek üzeredir. Amerikanın 
batı kıyılanndan u1.anan yollar ve 
hattı\ Afrika crnubundan doJaı:mak 
!'iuretlle kullanılan drnJz yolu Japon 
ha\·a \"e deniz ku\."'·<'tlerlnln günden 
güne tehdlcll alhna ı-ınnektC'dlr. Ya
rın öbür gün Japol\ denizaltılarının 
Hlndl5'tan crnup -mlarında müttefik 
renıllerlnl batrrmrun mi.imkün ola
caktır. Zira büthn yollar nihayet 
Ba!-lra körfezinin •Kzında toplanı
yor; Japon an1lral1lğ-t bu noktaJ·ı 
gözünden ayıranıaz. Yalnız Çini dil· 
,unse de yine böyle blr deni~ ıev
kulcey,ı kullarunak zorundadır. 

GörUlüyor, ki AUantlkte Ame.rı .. 
kanın JıJandaya yerla,m ı ne ka
dar ısabet1l bir ı, olmut ime, <'e.nubi 
Pasifikte mUtteflklerln hiç olnuu'
Suınatra. .. cava .. Tlmor • A\'Wftrat .. 
ya. Yeni Zelanda adalarında katt 
tniidafaa ile da,yanrnaınaları ,.e ,1rn .. 
diden bu son mU.dı\faa zincirinin 
carptekJ balkalarını Japonlara k•P
tırnıaları o kadar çok zararlı otmuı· 

tur. 
Bun<lan SoYyetırr blrJiğlnln de 

il ı e edilemez. zarar göreceğine ' P 1 

JJüttin lnı J<apılar mUttrflkter hesa
bına lğretı şeylt'r .,ayı1abtllr; ancak 
So,·)·et Rusyanın ınukaven1ctlle tok 
ilgili olduğundan \"e harbin kaı:and· 
ına~ı buna. bajth bulun\luğundan bu 
deniz \'Ollarının müdafaa. ,.e mulıa
faza-,1: yukarıda. c,ö)·Icdlğiıniz ıtbl 
('Ok önrınli bir f<:ıtır. 

"'lüttefiklerin Non·ec kıyılarını 
elde edip, ge(en luırılt<" otduiu ıtbl 
şimal <lenlzlnde bir baraj kurmaları 
~oya bunu yapaınaaaı..- bile Atman 
donannınsma o deniz bt.Ure.toılndf: göz 
•thrmamaları ıaum geU,>·or. O de• 

Fakir halka verile
cek ucuz şeker 

T :a !I' .il :N 

(Bıışmakal- devMlll) 

Etrafımızda 
dolaşan 

dedikodular 

~~ıstvASiiOfAL 

Hazırlıklar 
Mart 

ilerliyor tevziafa 
başlanacak 

(8"'1 ı hıclde) •/• 

den Ruslara yardım he Glrite ve 
Adalar denizine zaten hliklm bu
lunmuyorlar. 

Bunun için yenl İngiliz nazı.rınrn 
böyle bir rscy söylemi~ olmasını 

akla yakın görmüyoruz. Söylemiş· 
~o ameli olarak ne kas1:ettijinl 
anlamaktan liciziz. Olsa olsa yeni 
İngiliz nazırı gazetelerimizin hak
lı hücumlarından sinirlenmiş, pek 
ilerisini, ıerisinl dü~ünmeden ağ

ı.rna geleni söylemiş olabilir. 

Besiktas, Taksimi 
12 -1 mağ·ôp etti 

Bütün Fransa 
mahkeme 
huzurunda 

Yazan: 1\t. R. ZAL 

lom'<la toplanan Fransız 

)"lik!lek di\anı, !l.iOn bo:&gun

dao mesuJ olan ı>olitlka adanllarını içinde 
Ankara, 22 (Telefonla) - Baş. da bir esasa batlanacak ~e hc~ke

vckil Doktor B . Refik Saydamın! ge. UA.n edilecektir. Tes\lıt cdılen 
şeker Yükseldiği zaman fakir hal- bu esasa. uygun halde bulunan al .. 
krmıvn çocukların& uiuz !iyatıaf lelere mahıllt Belediye idarelerin· 
şeker verileceği hakkındaki bcya. : den tasdik ettirecek.eri v.~sik~lar 
natı kuvveden tllle çıkmak Uzere· ! la ~ekcrterl viliyetlerc~ gosterıle~ 
dir. Fakir ailelere şeker dağıtıl., cek satış koopcratıfler1n:cten veya 
m•sı işi ile Sıhhat ve İçtimai Mu bakk•lardt.n alabılecek\ır. 

G. Saray - Fener - İsf. Spor dünk~~ 
maçların galipleri arasında 

\'e ordu _,cflerini ınuhakeme e:tnıJ:ı·e 
ba';ıhınu~tır. 

ll"kikat aranıl"'a ortada bütün 
bir Franı:,a.nın, butü.n bir idare , c 
n1eNull1et -.ıı.,ten1lnin rnuhakeme..ııı.i 

\"ardır. ~nh~i olarak ~uçlu me\ klln· 
de bulunanların bft';'lıea SU('u 11olill 

ka ha)"atında buluıın1u~ olmaktan, 
ınwı)·,)·en bir n1uhJtln adamı olnıak
tan ibarettir. avenet VekAletintn .meşgul o~ması Alikadırlarca tahmin ediJdjği. 

hemen hemen takarrür etmiş gi- ne göre .geliri az ailelere ş~ker da· 
bldlr. GeHrl az aileden hükO.metçe ğıhlması işine mart ayı lçınde baı 
ne anlaşıldığının tesbiti pek yakın. tanabllccektir. 

Bütün bunlar dedikodudur. İn
cir çckirdelint doldurmaz ve bl. 

zim etrafa dinç kafa ile bakmamı
za. mftnt olmaz. 

Bizde alAka uyandıran bir tek 
mesele vardır ki o da yarına. ait 
emniyet meselesidir. Emniyet der· 
ken bizim kendi emniyetimizle 
dünyanın emniyetini biribirinden 

Lik maçlarına diln Fenerbt.hçe 
ve Şeref stadlarında devam editdi. 
Vef&nın Kısımpaşa karşısında ı . ı 
berabeı·e kalışı mU..tesna, dijer 
müsabakalar tabii neticelerle kı· 

pand. 

Şerc! .stadında ,ıünün ilk karşı. 
\aşması Beşiktaş - Taksim ara. 
sında oynanmış, İstanbul şampi. Halkevleri bayramı ayırmıyoruz. Çünkü bizim kendl 
yonu, ha!talard&nberl sahada gö .. 

hudutlarımız ne kadar masun kal_ 
rcmedlğimiz Hakkının varlığına 

sa, içinde asayiş hüküm silrmlyen 
(Başı ı ine.ide) ++ &örmenin, zevk ve gururunu belirt i d d k . mukabll, ŞükrU ve Şakirden mah. 

1 ·ıı· b" ı·ğ· . . k k b r ünyı a end;mızi emnıyette rum olarak sahaya çıkmıslardır 
ta•ıp, -halka ul••mak suretile, mey • ve mı ı ır ı ımızın yü se sayamayrz 

~ - · Oyunun birinci dakikasından İ· büyük Türk milletinin, zengin ve timsali olan değişmez Genel Bas- Taraflard.an biri: ırEmniyct sa-
h 1 d h · tibaren ezici bir oyun oynamıya 

asit iıç varlığını bizlere daha ya .. kanımızın uzur arın a Urmet ve hası isterim• diye başka milletle- başhyan Bcsiklaşll~ar birinci dev. 
kından tanıtmış bulunuyor. tAzim ile etilmeyi vazife bilirim. rln malını mübah saydı ve ele ge- reyi 4 - 1 galip olarak. bltlrmlş. 

Sayın arkadaşlarım. . l Asil. T_ürk m_Hlcti: çirmek için saldırd1. «Buna taham- ler, ikinci devrede daha hızlı bir 
Yurd ve halk, yanıbaşımıı:da bır Hepımız, senın hizmetinde olma mül edemem, dünyada hakka say. oyun çıkaran Beşiktaş 8 ıgol kav . 

hazinedir. Anahtarını halkcvlnde nın, zevk ve heyecanını yaşıyoruz gı ve emniyet Hizım!" lddiasile kar dederek .gol adedini on bire ~ıke"" 
buluyoruz. Bı'z halkevlerile, sade ve bunun baş ve gönül huzurunu -=ı taraf 'bayrak açtr 

· .,. · mışlardır. Bu suretle maç ta 12 -
halka do»ru Cl'itmeyi değıl, her 2_ a. duyuyoruz. Biz dafma h•k ve mnlyetı· ara.. 

• a c 1 gibi bir gol rekorilc Siyah Be-
man halk içinde oımayr, her .'şl. Beyoğ'u Hail-evi spor yan taraftayız. Fakat 'bunu tem- yazlıların gallbiyetl ile netlcelen-
mlz\ halk ile beraber ve halk ıçın sil ettiğini iddia eden tara[: ıı: Rus-

1 b 1 nuyo mlştir. 
yapmayı, şıar edirlm ş u u . müsameresi yanın stratejik hududu• diye or- Fenerbahçe - Beykoz 

ruz. • . ıııı.· h l'k Halkevlerinln onuncu yıldönUmü taya. bir mesele atarsa «hayat sa... Şer~ stad1nın kinci karşılaşma. 
Her yenlliğl ve iyıl 51

' ~- ın mUnasebetile dün Beyoğlu Ha1kevl hası» iddiasile ~stratejik hudut• sı Fcnerbahçe Be Beykoz arasın
tçine sindireceğiz. Onda. guzel, spor komitesinin haztrladığ'ı spor arasında ne fark olduğunu anla· da oynanmıştır. Sarı 13.clvcrtliler 
lyl tnsanl ve milli ne değe~ v~rsa bayram[ büyük bir intııam içinde mak tçin zihnimizi epeyce yormt. bu haCta da sahaya yine Cihattan 
belirtecek ve yeniden benımsıye. yapılmış, Vali ve Belediye rei!Si Dr. ya mecbur kalırız. başka, kilçilk Fikret, Melih, İbra· 
ceğlz. Yeniden halk olunur gibi LOtfi Kırdar, Partl idare heyeti reisi Rusyanın niyetleri ve demokrasi him, l\.luammcrdcn mahrum ola. 
biribirimlzl yoğuracak, besllyecek Reşat Mima.roğlu ve ~ehrimiule bu- cephesinin hedefleri hakkında dün rak şu :;ekllde çıkmışlardır: 
ve olgunlaştıracağız. lunan mebusların da. hazır olduğu yanın zlhnlrrl bulandıracak şekil. Nuri - l\iurat, Orhan - En'5, 

Aziz arkadaıı:larım, merasim takdirler kazanmıştır. de •StratejJk hudut• sözünü orta. Ömer, Aydın - Cemal, Esat, Naim 
Halkrn iş varlığ• ile yakından ı ı 1 ki Mera!ime saat 1:5 de bölge futbol ya & an ar, m hvc-r ka.yna arı, Naci, Lebip. 

temasa gelip te, hitmet hususun. ajanı, beynelmilel hakem Nurt Bo- mihver ajanları değildir. Ayağının Buna mukabil Beykozlular da en 
daki şevk ve heyecanı artan, tak- sut'un idaresinde !Öylenen Istlk:lA.I tozuyla Moskovadan gelen ve kuv.. kuvvetli kadrolarlle Fenerbahc:e 
dır ve muhal)betl aşk derecesine uı b' h ı ı dl İn""li ba marşile ba_,lanmış ve Ev reisi Ek- ve ır •a s ye ye a· z rp karşısında yer almıştır. 
yükselen münevver, kafasında ve rem Tur bir nutuk söylemiş, dört ço- kabinesine giren btr İngiliz devlet Feridun Kılıcın idaresindeki bu 
gönlünde güzel ve gerçek ne var- cuklu ailelere nakdt yardımda bulu- adamıdır. maçta, Sarı LAcivertliler taraftar-
sa, halkın bilmediği ve öğrenmeyi nulmu~. bunu mUteakıp da. kızları- Eğer yarınki dünyada hak ve larını tatmin ctmtyen bozuk bir 
istiyeceği, ncst varsa meydana koy mıı mUzikll, mUztke\z jimnastik ha- emniyet hilküm sürecekse strate- oyun oynamışlardır. zevk'stz .ge
m&yl, öğretip sevdirmeyi, borç ve reketıert, k14slk danslar yapmışlar- jik hududa neden ihtiyaç varmış? çen doksan dakikalık bu kar$ll•f-
zevk bilecektir. dır. Kızlarımızı da erkeklerin !por Yok. bütün fark, fil3.n sil4hlı ve mada ilk dakikalar FenerbahçelL 

H alkevleri ve odalarr, böylece ti ı d gösterileri takip elmittlr. saldırıcı kuvve n gec;mes n en, ler bir kaç hücum yapmışlarsa da 
·halktan alan ve halka veren, Türk Kız sporcularımız zeybek O}~arnı~· ftlAn lnbisarcı 1deoloj1nln yerine gol kaydedememişler ve biraz son 
milletini emsalsiz bir birlik ve top. Iar ve Galatasaray - Galata Gençler diğer falan ideolojinin ikame e· ra da Beykozlular oyunu milteva
luluk içinde yolurup geliştlren ku ara..sında basketbol şampiyonası tınaU dilmesinden ibaret ka1aca.ksa bu zin bir şekle sokmuşlardır Bu a. 
rumlar olarak her gün, biraz da. 21 • 26 Sarı Krrmızılıların galibiyeti kadar insan kanı ne diye akıyor. rada Fenerbahçe kalesi tehlikeler 
ha hürmetimizi ve şükranımızı ka ne nettcelenmı.,ur. bu 'kadar fclAket ve sefalet niçin? de atlatmıştır. 
zanacaktır. Takskn gazinosunda \·erilen balo Demokrasinin yüksek iddialarının Blr Fenerbahçe hücumunda Nı-

Halkevleri sanat ve kültür ha· umumi m3.nasr nedir? Jmin bir ileri vurusunu yıkalıya.n 
t d t 'k d' · b"" ··k bl Halkevlerinin kurulufunun 10 un· ya ımız a eşvı e ıcı uyu r Bize öyle geliyor ki, Rusya ve Esat takımrnın ilk golUnU kıydel-

kt d il: l k ti 1 cu yıldönilmü mUnasebetile C. H. P. . 
rol oynama a ır. fem e e m - onun arkasrndan Ingiltere;ilkbahar mlştlr, Bu gol Beykozluları can. 

it .. lstanbul vlllyet idare heyeti, cum&r-
'Zin kil ur ve sanat hayatında hAdtsclerintn arifesinde çok yanlış Iandırmış, Sarı Lcicivertlileri müş 

t h · ti ·ı t tesı akşamı Taksimde Belediye l"az.i-
müm az şa sıye erı e anınmıs 25 bir yolda Uerltyorlar ve bu har'bin kül bir vaziyete de sokmuşlar, fa. 

· b ' j" ı ı h n k nosunda bir balo vermi9tir. 
lrişilık ır ur • yen ar erin a- bir şeye yarama~a l~zım geldiğlne kat ellerine düşen fırsatlardan is. 

d b Ü 
Parti idare heyeti reisi Reşat Mi-

bulün en uı ne kadar çtkmış ro inanan ·, dünyada emniyet. hak ve, tifade edememişlerdir . 'Devre bu •·• 1 maroğtunun tertip etliği Du baloda ı 
man ve hil\.C:lye eri inıceleyerek bun hürrl"•et kurulmasını istiyen in- suretle ı - O Fenerbahçe lehine 
1 d S . kil B kk 1 a batta Vali ve Belediye reisi Dr. Lfit· ;r 
ar an '' ıne a a • rom nı. sanların sevgi ve ltimııdınt boşu kapanmıştır. .. tü' b ' b tl rt Kırdar olmak üzere, fehrimizin 
nı us n u muş ve u sure e · boşuna yrkıyorlar ve düşmanları- İkinci devrede Beykoz takrmın-
-u .. mhuriyet Halk Partlstnin sanat tanınmış kimseleri bulunmuş ve balo 
"" t1 k d k ı 1 nın ekmeğine yağ sürüyorlar da bozgunluk başgöstcrmtş, fakat mük3fatı olan 2500 Ura, bu eseri gece geç .saa ere a ar ço . sam m 

B H
alid Edl , 

1 
1 bır hava içinde,devam etmişlır. Sir Stafford Cripps, Moskova. Bahadırın iüze1 oyunu Beykoz ta-

yazan ayan e P c verı - dan dönüşte stratejik hudutları, kımınt bir kaç golden kurtarmış. 
rnlıştir. r l yani bir nevi Rus • hayat sa.hası,, tır. Bir hücumda Lebtp fktncf Fc. 

Bu neticeyi huzurunuzda ilin U z a k R a f k teliıklkisinden bahsettiğl zaman ner golünü yapmı~trr. 
etmekle, aşırr bir zevk duydu!u- , ~ Moskovadan bir protesto ı:elmeli Nafmden bir pas alan Naci, il-
mu ifade eder ve ı:elecek yıl, yl. _ b a r b 1 ----' idi... çüncU Fener golilnil de yaparak 
ne bua:ün verilecek müzik mük8.- G c ı m e d i ! gol adedini üçe çıkarmış ve maç 
iatr için sanatkiirlarrmızı Cüze! e- Japon 1 ar Amerlkadan mukaddes sulh ga- ta 3 - o Fenerbahçen!n gıl!biye-
serler hazırtamıya. davet eylerim. yeleri namına sesler yüksclmeıty. tile sona ermiştir. 

Sayın arkadaşlarım, dl Galatasaray - Pera 
Halkevlerlnde. şimdiye kadar Ça Cavaya asker y Ü k s e 1mcd1 ... Şeref stodmda g-UnUn son kar~ı-

11,anların verimi ne oldu diye ak. İngilizler de Atl•ntik beyanna. la..şması Galatasaray - Pera arasın· 
ıa bir sual geleblltr. Buna, bir k~ Çlkardıl".:11.r meslnin icaplarını meşhur avukat da olmuştur Geçen hafta Beşiktaş 
sayı ve bir k~ olayla işaret et. "51!- ve dlplomat'arına hatırlatmah idi. karşısında muvaffakıyetli bir oyun 
meyi yeter buluyorum- lcr. çıkararak kuvvetli rakiplerini mağ· 

10 yıl içinde halkevlerimize 50 B u n u ya. p a c ak yer d e top eden Sarı J<ırm1%1lılar sahaya şu 
milyondan faıta yurddaş ııeımıs. Sumatra ve Bol ide h., p k a 'bin •• ı n in k a- kadro ne çıkmışıardır· 
zevkini ve bilgisini bileyip zengin. P 1 1 1 r r k c n d i s i n 0 8 ç 1 1. Osman . Faruk, Salim - Kem&!, 
tcıtırmtştir. Hollanda'ı'ar şiddetle d ı. Arıt. Barbaros - Hikmet. satAhRddtn. 

10 yıl icinde 25 bin konferans, l 5 İnsana öyle geliyor ki harbin Cemil. Mustafa, Gazanfer. 
bin temsil. e bin konser. 4 bin . dayanıyor kızcınlıjiı lçindo klm<e niçin dö- Peralrlar d& er. kuvvetli şekillerlle 
ders ve kurs, 420 bin kitap, 1,300 Londi'a, 22 (A.A.) - ~~aponla... vüştUlünü artık bilmiyor. sadece sahada görUnmu,1erdir. 
sergi ile yurdun muhtelif köşele • .rın Cava adasında Pandjerma'yı döğü~ek icin, yıkmak için dö. Oyun b&.\llll.r başlsmaz derhal hti-
rtnde, halkımıza inkıl~bımızın 1· lşgaı ellikleri zannediliyor. cuma geçen Gala.t.üaray derhal hl· 

t ğüşüyor. kı"mı"vet kurmuşlardır. Bu arada da man ve heyecanı .a~ılanmış, yen Batavia, 22 (A.A.) - Zannedi!.. Bizim kendimize kar').1 vazifE'mlz. 01 

1 d l g" u Gazanfer uzaktan atttfı bir tUtle Uk btl&i ve görıüler n, ay ın' 1 .. diline ıöre mUtle!ik deniz ve ha- tn!l:anlığa ke~ı vazifemiı. dedlko· 
laştırılmışttr. , . V& kuvvetlerinin şiddetli hücum .. du'.arın üstünde '\'(? UZAğtnda kal. (OJU yapmrflır. 

Buıiln, bu haytrlı ve verımh ku larına ralmen bir veya iki .Japon mak. dünyanın hakiki manzar!l- Sarı Kırmızıltla.rtn hlkimlyeti de· 
rumlara altı halkevl ile yirmi lkl birllli Bali'de karaya çıkmıya mu sını göıönündc tutmak. btinvcmi- vam ederken SaJAhaddin ildncl Ga· 
halkodası daha. katılıyor. Bu su .. vafiak olmuştur. Bu hususta tal. zl kuvvetlendirmek. bir1iiimfzi latasaray golünU de kaydetmiftir. 
retle halkevlerlmlzln sayısı 389 a, -silit alınamamıştır. Karaya çıkan sağlam&k. ve barış. hak v!' emni- Bir hilcumda yazımır.ı.n b~ında 
halkodalarımızın 'S&ytsl 217 ye çtk müfrezeler Ho\a.nda kıtalarilc Ba- yet meşalclerini bütün dünyanın kaydettiğimiz mUessif vaka. olmu•-
mı, bulunuyor. li kıtalarının şiddetıi mukavemeti- före-ccki tarzd'I yükseklerde tut- tur. Cemille bir çarpı,ma neticesin· 

Azlt arkadaşlarım, le karşilaşmışlardtr. mıya drı devam etmektir. de Istavronun aya~ı kırılmış, Perıı-
~zlcrimi bitirmeden önce bt- Bugün Cava. üzerinde Japon ha. Ahmtt Erntn YALl\.IAN lılar on ktş:i olarak oyuna c!levarn 

ribırlle elcle vermiş, birbiri ile va. faaliyeti geniş ölçüde devam n1ecburiyetinde kalmıtlardır. Biraz 
kaynasmıı, birtbirinl sevmeyi ve etmiştir. D k k hl sonra da Ceınil UçUncü, bunu takiben 
saymayı vazife btlmlş 18 mllyon. Sumatra. ,-e Bali adalarında un er zır ısı de Gazanfer dördUncU golU ya.pınış~ 
luk astı bl: .. ~Hl_ctl~, aziz Şefi çcv... Batavia, 22 (A.A.) - Batavia'. tır ve de'\.Te de 4 - O sona ermiştir. 
resinde. bulun ıhtımalleri göze ..... b. Sumatrada. ve Bali' de Tu lona g_ el d ı· Iklnci devrede Peralılar tedafU1 bir 
Jarak hazır ve tcUk b ı d .. da cenu ı oyun oynamışla.t. Galatasarayhlar 

===========u=u=n=u=g=u=n==u miltteflkler şiddetli bir mukave. ancak bir gol yapabllmlflerdlr. Maç 

nlz bölge-,1 ha\·a '\·e deniz kuvvf!ltle
rlle l3·J kontrol altına alnt.ır"ta, Al· 
nıan donann1aaı ~lan,tan Atlantıte 
kolay 'kolay gC(enıez. o ıu.n1an 
ı·ran"a. garı> kıJı.l&rındakt Alman 
w,Jerloin de değeri kalnıaz. 

Palilfik \"C Hint Okyanruıuna. ıe
llnC'e, müttcllkler Afrika garbJnde 
)fadap.skara hılklm olmalı ve Sey
lan adasınr talo·lye ehnclldlr. ıııc 

oımazn O•va. Awııtrı>lya ve Yeni 
Zeiand adalarındalı:I hava ,.e denlz 

ıı.ıerl mulı&faza edllmolldir • 

met ·göstermiye devam ediyorlar. Vichy, 22 (A.A.) Mersel Kebir' - da. bu suretle 5 .. O Galatasarnyın 
Japonlar, cava cenubunda bailıca de ağır ha.sara u&:rıyan Dunkerk galibiyeti ne neticelenmiştir. 
liman olan Bosthavcn'e henüz va zırhlısının kendi vesaiti ile Toulo- tstanbulsılor • Süleymaniye 
ramamışlardır. Palembang ile Bos. na ıeldtği bildirilmektedir. Fener stadındaki ilk karfıl~ma 
thaven arasındaki bütün köprülen lstanbul~por • Süleymaniye arasınd:ı 
ve demiryollarrnrn Holandalrlar PC'şifikte deniz harbi otmuş. Hakem l\!uzafferin idaresin· 
tarafından tahribi dolayıslo;oe düş.. deki bu oyun ba,tan nihayete kadar 

ıaa,a ı incide) •+• 
man ileri hareketi eni,telc uğramış ıstanbulsporun baskısı altında geç· 
tır, Son ıeten raporlara &'Öre, Ja. Bataviada neşrcdllen tebliğde miştlr. 
]>Onlar, Bali adasında Den Pa.sar bir Japon &"cmlsinin batırıldığı, l 

hr .b t · b t Blriot 12 net dakikada IsmeUn, dl-tayyarc meydanını henüz işgal et- kruvazör, 2 mu 1 e am ısa e 
memişlerdir ve &dada tutunmak olduğu, karaya çıkmak tstiycn Ja. feri de 35 inci dakikada Tarık'ın aya
buıusunda çok ıüçlüklere utra. ponların pike tayyareler tarafın- ille ikt gol kazanan Ietanbulsporıu
makt•dırlar. dan bombalandığı bildiriliyor. ıar devrey 2 - O gaıtp bltirmi~Jerdir. 

Ik.inci cic\·rede ikiSi Tarık, Jkiii de 
Kadir'in va.sıtasile dört gol da.ha ya
pan ıstanbulsporlular sahadan 6 • O 
galıp ayrılmışlardır. 

Vefa - 1Ca-sın1paşa 

Fener stadında günUn son karŞr· 
taşması Vefa - Kasımpa.şa arasında 
oynanmış ve beklenmiyen bir netice 
vermiştir. 

Çok canlı geçen bu oyunda Kasım
paşa.lılar blltiln enerjilerini ortaya 
koymuşlar ve 21 nci dakikada Şeref 
vasıta.sile bir gol de kaydetmiflerdır. 
Bu colden sonra da Vefa kalesi bir 
hayıt tehlike atıatmı~tır. fl ncl da
kikada da ı.tuhteşem. beraberliği te· 
mln eden golU yapabilmiştir. 

Ikınci devrede bütün çalışmalara 

ratmen her iki taraf da gol yapama
mı.. "'" da ı . ı berabere netice· 
ıenml~tlr. 

r'uan c !veli 
Ta.kını 

ne,11<ıa, 

O. Saray 

M. G. B. ,l. A. Y. P. 
12 il - 1 61 7 ss 
11 10 - 1 17 1 Si 

Fener il 9-
bt. ~por 12 8 1 

2 ıs :i 29 
s 29 18 29 
s ·~& ıs 2-t 
6 17 ss 19 
'1 U Si 17 
1 11 ıs 11 

Vefa. il 5 3 
Kaıımpa.,a il s 2 
BeykO'I il 2 2 
SülcJmanJye 11 : 2 
TakljJnı il ı - ıo 5 57 ıs 
Beyoğlu il - - 11 5 41 10 

Mil'.i Şef 
(Ba'ı t incide} c« •• 

oyunları takdir etmi~lcrdir. 

Bu~Un en mühim bir h3.di· 
sesi, Ankara Halkevi namına, 
Halkevi reisi Feridun Celil 
Cilven'ln Millt Şef'e, AtatUrk 
ile beraber çıkmış olan resim· 
!erile birlikte Mlllt Şef'tmizin 
Halkevleri için söylem~ ol
dukları baha blçllmea birer 
veclze mahiyetinde olan .!öı

lertnl muhtevi altın yaldızlr 

ve sabit mürekkepli bir .albilm 
hediye etmeleridir 

Halkevinin aşağı salonunda 
açılan Fotograf sergisini, Mil
li Şef halkın arasında gezmiş 
ve bu sırada Atatürk'Un ve· 
fatını mUteakip kend:tlerinln 
millete neşrettikleri beyanna
menin mermer bir plAka Uze· 
rine hAkecUlmit metnine göz· 
leri takılmıştır. Halkçı Ind· 
nü'ntin etrafında toplananlar 
bir anda bağırmı~lardır: 

- Sen sağol ... 

Maarif Vckôletinin 
tamimi 

(Ba,ı l l°"lde) XX 
de müdilrler, müdür muavinleri, baıJ

öğretmenler, öfrelmenltr, eğitmen

ler, gezici başötrctmenler, idare Ye 
pansiyon memurları. talebeler ve ha· 
demeler aralarında işbirliği yaparak 
çalışacaklardır. 

3 - Bu itler tçin JUnımiu kazma, 
kllrek, bel, çapa, orak, gibi aletler 
okul idareleri, okul kooperatifleri. 
talebe teşkilleri, himaye heyetleri 
yaı·dımlarile temin edilecektir. 

4 - Bu topraklarda, okulun bu
lunduğu muhitin özelliklerine, iklim 
ve mevsim şartlarına göre bel, çapa, 
kazma, kürek gibi basit esaslı a'et· 
Jerle verimi çok, bakımı mUhim pa
tates, mısır, fasulye, bakla &"ibi btt· 
kiler yetiştirilecektir. Ekilmiş yer
lerin etrafı korunaklı şekilde çevrile· 
cektlr: Başlanan 1Şlerın tatil ayların
da yüzUstU bırakılmama.cıı, emekle
rin boşa gitn'lemesi için okul idare
lerinde bir iş plAnı düzenlenecektir. 

5 - Okullarda ekim işlerinin ba-

BO~·Uk Fran"taıtın enkazı UzerJn· 
de bu anlyede kUçük fn anlar gô· 
rUşoruz. Po11tlkal'llar diyorlar ki: 
«Kabahat B"'k<"rlerde... Tedbir :ıı. 

ınadılar. Dfr tarafta C'I sürü.ln1eml5 
trthizat dururkrn bozgun ,·erdllt·r, 
Şlnıdlkl hükfiınet. kuınandaıılan 

temize çık:ıtıp bJzl hak t~<'a ezmek 
i1'tlyor.ıt 

A~kerler de <;Öyle dl,yorlar: dla
yır, bütün ı,uç polltikıtt'ılarda ... On· 
Jarın koknıu, gldl,I feJtı.k<'ti haı.ır

lanu'jt ır.» 
DUn kol kola çah,an ln'lanların 

bu~lin krndf C'::lnlarını kurtarmak 
lçtn kabahati blt>hlrlerlnr ·yl\ktemr
ğe çalı';ımaları, l·'ran-ıaJı SC\-enler 
için I(,' a(,'&rak bir manzara de*ll· 
dtr. 'tlltart"kecten o;onra ınrınltkctl
n1l~de ıttıhııt~ılar ayni imtihanı ge
çlrdJJer. lliç de bö.vle kahbrllk gö'
terın<'dller. 

Diler tarafta da bir hUkQmcl 
dutu~·or ki 11:ırtı ,.e sınıf ölçlilerlle 
hareket rttiQ;I 't: dli.n ı-: ba.şındn 

bulunan partileri batırınaktan ba"'
ka bir ~e-y dU,ilnıncdJ,tl prk a~ikı\r· 
dır. 

J•;n büJük ft-l:lket dakikuında 

ortada hiıl:l bir 1',rantııız mlUi şuuru 
bellrnu·n1ı,t1r. An<·ak kendi menfll· 
atını dü':'Un«"n ~ınıfiar, \C zilnırelt-r 

\t ,a.hıslar göı.e bıttırıaktadır. 

(nas. Alman 
L bar~i _ _, 

(R.ı~ı ı Jncldr) «c•ıt• 

edileceğı anlaşilıyor .. Sovyetler Feo· 
dosya·ya yeniden asker çıkarmağa 
teş<'bbtl!I etmişlerdir 

~ Kızılordunun gazetesi, yazdığı mR· 
kalede diyoı· k!: cOııümilzdeki ilkba· 
har ve yazda anudane muharebeler 
olaC'aktır. ilkbahar gelmeden daha 
ziyade ilerllyeccğiz ,.e taarruza de· 
vanı edeceğiz.> 

Stokholm, 22 (A.A.) - Lenln
grad radyosunun v"rdiğl habere gö· 
re. SO\'}"et kıtaları Leningrad kalesi 
etrarındnkl Alman müdafaasının ilk 
ve ikinci hntıarına girn1lııı \'e ilerlle· 
miştlr. Almanların kıırşı tııar· 

rur.Jarı bu Uerilenıeyi önli)'eme.miştır. 

Piyango 
talihlileri 

90.rı ile ytıriltWme.si için Vekillik mU· Yukarıda '.?O bin llt·a kazanan Saf
fettişJeri, Maarif müşavirleri, Maarif ranboh.1.iu muhasebe tah.sildan BUr· 
rnüdUrleri, ilköğretim mUfetlişleri, be.ıı Karakq, a.'ağıda. ıo bin lira 
Maarif memurları, gezici başöğrel· kazanan Tekirda~ın incecik köyUn
menler ve g<ısicl öğretınenter okul den iki kardef Nebiye ve Muazzez. 
idarelerine gereken her tUrlU yardımı 
yapacaklardır. 

1 
~1illi Piyangonun son çckilişin-

6 - Bu tamimle ilgili işlerirt dil- de 20 bin llrahk ikramiyeyi Saf· 
ztnlenınesı tçln '\ialilik. mttkeı.lcıılnde' ranbo!udn Kanarlı köyü hususi 
valinin, ka~alarda kaymakamların 

1 

muh"ascbe tahsildarı Bürhan K&
ba.,kanlığı altında birer c:okul ekim, rakaş kazanmıştır~ 10 bin liralık 
işleri komisyonu-. kurulacaktır. ' ikramiyelerden biri Tektrdağında 

7 - Okullarda yapılacak ekme • inN:ik köyünde muhtar Şerifin kız 
biçme işleri, okulun normal ö)trenme ·ları :\fu&zzez ve Nebiye Ünere, 
'7-artlarını ve ders yılı atlreslnl değiş-. dij<'ri l\Ialkarada öğretmen Huri· 
llrmeyecek, öğretmen ve ders prog- ye Coşkuna cıkmıştır 5000 llra
ramları oldugtı gibi kalacaktır. lık ikramiyeleri kazanan ta'.ihUler 

Slovakyada mühim 
görüşmeler 

(Başı l incide) __ 

iştiraki hakkında. Harbiye Nazırt 
General Cz.ates ve Slovak ordusu 
cenel kurmay reisi ile mühim mü ... 
-z.ake:relerde bulunmak üzere ya. 
rıl'ı BratiSlavaya gid!'Cektir. 

de şunlardır· 
Zonguldakta un tüccarı Ahmet 

Hulüsi Orman, lstanbulda Sultan 
•hrr.ette N•kilbend sokağında 9 
numarada Sar~ Macit, Ünycdc 
Şehlrman köyiindc çiftçi Ahmet 
Özclemlr ile İbrahim Koc:. 5000 li
ralık ikramiyenin birisi de İstan .. 
bulda Bebekte adının neşrini b
te1niyen bir vatandaş,ı. çrt«n1rtır. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

ı..1tt .. a l!İİRde S it- alınabilir. Her ,. .. ı1e palla k•hıla n ıorarla ı.te,.;.ı., 

B U L M A C A 1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları j 

Soldan sağa: l - Eskiden Rus 
hükümdar l arının karısı; Alçak. 
2 - Sanat; Vukua getiren. 3 -
Kaplıcalı kasabalarımpzdan biri. 
4 - Bir renk; Beraber. 5 - Her
kese bildiren. 6 Tesbih başı; 

'Iersi : Sonu olmıyan. 7 - Bir ne. 
vl şeker. 8 - Başına (m) gelirse 
içki çerezi olur. Zarf edatı. 9 -
Binalar. 10 - fsimler1e; Sı[at e. 
cta.tı . 11 - Bir nehir ; Oturma. 

Yukardan aşağıya: l - Vaktlle 
beynelmilel bir pehlivan; Oturma 
2 - Fasıla verme; İçtiklerimizden. 
3 - İki şeyin ort~ından . 4 - İ
!aret:e anlatma; Su. 5 - Mıhlama. 
6 - Bir cins pamuk; Başlangıcı 
olmıyan. 7 - Başına bir (y) ge
lirse eskiyi tamir etmek olur. 8 -
Zarf edatı ~ Tavır. 9 - Yapa yapa. 
10 - s;r soru: Uzunluk, genişlik 
ve derinlik ö!,;ülerile. il - Aşağı 

va gido, gide, Abide. 

DiiNKÜ BULMACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Cevap; Sakız. 

2 - tıa. 3 - Na~; Raf; Lav. 5 -
Sultanahmet 6 - Un; La. 7 -·Bul 
ı~ari-stan. 9 - Yuf, Ayı; Tat. 10 -
Has. il - Turşu ; I<lak. 

Yukardan aşağıya: 1 - Cinas; 
Bayat. 2 - Ulu. 3 - Visal; Lüfer 
4 - Tuğ. 5 - Pir; Ana; Ahu. 6 -
Taun. Riya. 7 - Saf: Ali; Isı . 8 -
Has. 9 - Kalem; Tatil. 10 -Em'a. 
il - Zevat; Nutuk. 

RADYO 
BYcialli Pf'OCTl!ft 

7,30 Program 18.55 Milzlk 
T.33 Müzik 19,30 Saat ayan 
7.45 Ajan!!! 19,45 Serbest 5 D. 
l,00 lltilzlk 19,50 Müzik 
3,15/ı 8.30 Ev saat 20.lS Radyo Gaze. 
12,30 rogram 20,45 Müzik 
12,33 Müzik 21.00 Konufma 
12,4!:> Ajans 21,15 Müzik 
13,00/ 13,30 Müzik 
18.00 Program 
18.03 Müzik 
18.45 Ziraat tak. 

21.45 Müzik 

22.30 Saat ayarı 

22.45 "22.50 kapanı 

l stanhul 
1 

Belediye"! Şehir Ti,latrosu 
Pazartesi gUnU ak~amı 

saat 20,30 da 
Komedi kısmı 

Bffi ML'HAS l P 
ARA.._,-IYOR 

Korkunç bir 
macera 

ve devam ~ ı susuzluk yüıünden vil· 
cutlerinde arızalar peyda olduğu, 

sinirlerinde ve dimağlarında da 
bozukluk belirdiği görülmüştür. 

Uyuyamıyorlar. aayık'.ıyorlar, nö
betler ge(iyorlar, bazan da aı~
ka.sızlLk içinde saatlerce kalıp sa· 
bit bir noktaya bakıyorlar. 

Haftalar devam eden itinalı bir 
tedaviden sonra nihayet iytce ta. 
mir o·muşlar ~ kendilerine gel
mişlerdir. 

Ru facıa burada bitmiyor. Tahin 
ıs t l hzasır:a bakın ki 70 gün bir mü 
c2drlrdcn ! Onra kurtulan, ölücnün 
rcO('esindcn alınması için bütün 
bir hastahane heyetinin haftalar
ca uğraşma ı 13.zım gelen iki vü. 
cutten birıni, bir iki ay içinde Az· 
rail arıyor, buluyor. 

1 

Şilede 7 lira. maaşlı Ağva nahiyesi imam ve hatipliği münhal. 
dir. 12.3.942 perşembe günü saat 10 da müsabaka ıimtihanı icra 
kılınacağından taliplerin müdüriyetlmiz mebanl kalemine lüzumu 
müracaatları. (2621) 

KUPONLU·VADELI· MEVDUAT 

1-fE~ · AYJN · BrRINDE·PARANIN · J:"AIZI ·VERiLIR 

TURK·TrcARET· BANKASl·A·S· 

Devlet Dealz Yol!arı lşl&tme umum 
m8dtlrUlğA llinları 

KARADENiZ H ATii 

23 Şubattan 1 Marta kadar 
muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri ve ka ' kış 
gü ı ve saatleri ve ka:kacak
ları rıhlımlar 

Pazartesi 17 ,00 de Ege, Perşembe 
l 7,00 de Aksu. Galata rıhtımın

dan. 

BARTIN RAITINA: Cumartesi 18,00 de Anafarta. Sir. 
keci rıhtımından. 
NOT: lşarı ~hire kadar haftada 
bir posta yapılacak ve bu posta 
İneboluya kadar gidecektir. 

İZMİT HATTINA: !sarı ahire kadar posta yapılmıya.. 
caktır. 

MUDANYA HATIINA Pazartesi, Salı 9,50 de Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma 16,00 da Trak, 
Cumartesi 14,00 de Marakaz ve 
Pazar 9,50 de Trak. Galata rıhtı

mından: 

BANDIRMA HATIINA - Pazartesi, Çarşamba ve cuma 8,00 
de Marakaz. Galata rıhtımından. 

Ayrıca Cumartesi 20,00 de Antal
ya. Tophane rıhtımından. 
NOT: Çarşamba günleri saat 20,00 
de İstanbuldan Bandırmaya kalk
makta ve perşembe günleri saat 
22.30 da Bandırmadan İstanbul• 
dönmekte olan aralık posta lşarı 
~hlre kadar l~ğvedi!miştır. 

K ARABIGA HATIINA Salı 19 da Antalya, Cuma 19,00 
da Bursa. Tophane rıhtımından. 

İMROZ HATTINA Salı 9,00 da Burı;a. Tophane rıhtı
mından. 

NOT: Badema İmroz postaları fs
tanbu ldan pazar sabahı yerine salı 
sabahı kalkacaklardır . 

AYVALIK HATIINA Cumartesi 12,00 de Kemal. Sirkeci 
rıhtımından. 

NOT: Çarşamba postası yapılmıya._ 
caktır. 

IZMİR BİRİNCİ SÜRAT - Pazar 13,00 de Tırhan. Galata rıh
tımından. 

NOT: Gidiş ve dönüşte Gelibolu 
ve Çanakkaleye uğrayacaktır-

NOT; Vapur seferleri hakkında her türlü malOmat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 
GAL ATA BAŞ ACENTELiG İ: Gl'llata rıhtımı Limanlar Umum MU

GALATA ŞUBE 

SİRKECİ ŞUBE • 

dUr!UğU binası altında 42362 
Galata rıhtımı Mıntaka Liman reis-
liği binası altında 40133 
Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

(2642) 

Şubatın başında, Viddicam Ka. 
nadaya gidiyor, (Siyam Prensi) 
adlı bir şile-pte tayfa sıfatile iş bu· 
luyor 18 ubatta bu tilPp İ'.'lkoçya 
!tAhiJinin açığındll bir denizaltı ta
rafından batırılıyor. ---DOltTO& --lllflı DOltTO& 

Radyo 1u haberi neşrediyor: 
•Sıyam Prensi vapuru tayfasın

dan blr tek adam kurtarılamadan 
torpflenmiştir. Anglo Sak.son va· 
purundan kurtulan iki kişiden bl. 
rl olan Viddicam da boğulanlar a
rasındadır .• 

Bİ'ITi 

HAFIZ CEMAL 
LOJ[MAN HEıttw., 

DahiH,.e Mii~ 
01,....,..ıu 1ec 

:P.t.ua7ene saatleri: Paa.1.r 
harlı; hergün 2,5. Tel: 23898 

'fABANTO ................ , ......... 
(PNÖMOTORAX TATBİK 

J:DtLlR) 
Ttlnel, Şalıdotımıeıı 8. No. S 

Tel : f92H 

VATAN-------------------------------- 28-2-9!2 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Askeri Kıtaat İlônları 

16/ 2/ 942 de !halesi IJan olunan 400 ton çekirdekli kuru üzüme 
talip çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuştur, evsaf ve hususi 
şartları komisyonda görü1ebtlir, beher kilosunun muhammen bede
li 45 kurustur. İhalesi 25/ 2/ 942 çarşamba günü saat 14 de ya
pılacaktır. Taliplerin kat'i temi natlarile Harbiyede Yedek Su-

bay okulunda komisyona müracaatları. 2237-2588 

* 18/ 2/ 942 çarıamba günü ihalesı ilan olunan cl!işer bin Ilralık 9 
parti ayaktan sığır veya sığır etine \alıp çıkmadığından tekrar pa. 
zarlığa konmuştur. Beher kilosunun muhammen bedeli 75 kuruş
tur, evsaf ve hususi şartları ve teslim mahallerini komisyonda gö. 
rülüp öğrenilebilir. :ltıalesi 24/ 2/ 942 salı günü saat 16 da yapıla. 
caktır. Beher partı için kat'i teminat 7500 liradır, taliplerin Harbi. 
yede Yedek Subay okulunda komisyona müracaatları. 2240-2591 

* Kapalı zarfla ihalesi ilAn olu nan 390 ton sade yağına. talip çık-
madığından ayni miktar sade yağL paza.rlıkla m ünakasaya konmuş
tur. Evsaf ve hususi şartları komisyonda görülebilir. Beher kilosu. 
nun muhammen bedeli 175 kuruştur. Asidin azami derecesi sekiz.. 
dlr. İhalesi 25/ 2/ 942 çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Talip
lerin temlnatlarile Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona 
müracaatları. 2242-2593 

* Pazarlıkla 80 ton nohut satın alınacaktır. Evsaf ve hususi şartlar 
komisyonda görülebilir. İstekliler şartname eıtsafına uymsk\a be. 
raber talip olacakları cin!':in numunesini beraber komisyona geti. 
rerek tcklifleri'ftde ne cins ınal vereceklerini tasrih ve işaret ede
ceklerdir. Beher kilosunun muhammen bedeli 21 kuruştur- İha1 esi 
25/ 2/ 942 çarşamba günü saat 10 d a yapılacaktır. T aliplerin temi. 
natlarile Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona müracaat~ 
!arı. 2245-2596 

* Pazarlıkla 100 ton nohut satın alınacaktır. Evsaf ve hususi şart. 
ları komisyonda görülebilir, istek liler şartname evsafına uymakla 

beraber talip olacakları cinsin nümunes\n i beraber komisyona gc. 
tirecekler, tekliflerinde ne cins mal vereceklerini tasrih ve işaret 
edeceklerdir. Beher kilosunun muhamm en bedeli 21 kuruştur, iha
lesi 25 / 2 ·942 çarşamba günü saat 11 de yapılacak'br, ta. iplerin te . 
rninatlarlle H arbiyede Yedek Subay okulunda. komisyona. müraca. 
atları. 2246-2597 

* 18/ 2 / 942 günü ihalesi flAn olunan Bin ton Nohuda ta.!ip çıkma. 
dığından tekrar pazarlığa konmuştur. E vsaf ve hususi şartları kow 
misyonda görülebilir, beher kilosunu n m uhammen bedeli 21 kuruş· 
tur, ihalesi 25/2/ 942 carşamb& günü saat 15 te yapı'acaktır, talip. 
lerin teminatlarile Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona 
müracaatları. 2250-2601 

* Pazarlıkla 20 Ton sa.de yağı satın alınacaktır. Evsaf ve hususi 
sartları komisyonda &:örülebilir. Tatlplerine beşer tonluk partiier 
h alinde dahi ıhaleı:si yapılacaıctır. Asidin aza.mt derecesi 8 dir 1 ... 50 
adet tenekeden bir nümune alınmak suretile tahlili yapılacaktır. , 
B eher kilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur İhalesı 25 ·2 942 
çarşamba günü saat 16,30 da yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile 
Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona müracaatları. 

2252-2603 .. 
Aşajıda yazılı mevaddın pazar lıkla e ksiltm eler! hizalarında ya. 

zılı gün ve saatlerde Geltboluda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır Taliple:rln belll vakitte komisyona gelmeleri. 

Ci<lsl Miktarı Tutarı ihale gün 

1--K. mercimek Ton 40 
400 

24 
12,000 
12,000 

L ira 

12.000 
10,000 
ll ,040 
19,200 

saati 

10/ 3/ 942 15 

j 

1 

Meşe odunu 
Pirinç 
Kıl yem torbası 
Gebre 

• 
• 

adet 

• 

* 

25 '2/ . 15 
3 3/ • 16,30 
313/ • 15 

4,200 3 3/ • 15 
2231-2582 

20.2.942 de ihalesi ilA.n olunan 100 ton yeşil mercimege talip çık
madığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları ko· 
misyonda görUiebilir. Muhammen bedeli 26,5 kuru~tur. İhalesi 25.2.942 
çarş:amba gUnU saat 11,5 da yapılacaktır. Taliplerin kati teminatlarile 
Harbiyede Yedek Subay Okuluna mUracaatıarı. (2256 - 2634) 

* Aşağıda ya.zıh mevadın pazarlıkla ekslltmeleri hizalarında yazılı 

günlerde saat 15 te t zmttte istasyon otelindeki Askeri Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta"\.iplerin belli va.kitte komisyona gelmeleri. 

Clui l\Uktan. Tutarı TemJnatı ihale günU 

Kuru fasulye 
Zeytinyağı 

Sade yaf;t 
Nohut 
K. Mercimek 

t en lira Lıra 

40 
12 
10 
40 

120 

11,300 
12,600 
18,500 
10,400 
31,200 

1695 
1890 
2775 
1560 
4680 

9.3.942 
9.S.942 
9.3.9(2 

10.3.942 
10 1 "-12 

ı22S9 - 2637) 

. t * Beher metresıne ahmln edilen fiati 71 kurtJş 64 santim olan 492,500 
metre yazlık elbiselik bez pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 28/ 
2 / 942 cumartesi gUnU saat 11 de Ankarada M. M. V. Satın alma komls
yonunda yapılacaktır. Katt teminatı 35,728 Ura 16 kuruştur. Şartnamesi 
1764 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 9'clll vakitte komisyona gel-
meleri. (2235 - 2586) 

100 er tondan 500 ton odun 25, 2/ 942 çarşamba günü saat 11 de Ha
lıcıoğlu 760 satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

lsteklilerin belli gün ve saat te komisyona tamlnaUarlle gelmeleri. 
(225.f - 2638) 

* 1000 ton her nevi madde naklettirllecektlr. Pazarlıkla eksiltmesi 26/ 
2 942 perşembe günü saat 14 de Çorluda askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli ~500 lira ilk teminatı 263 liradır. 

(2257 - 2635) 

10 ton toz şeker alınacaktır. PazArlıkla eksiltmesi 26 ·2 942 perşem
be günü saa.t 15 de Geliboluda askert satın alma komisyonunda yıtpıla

caktır, Tahmin bedeli 9800 Uradxr. Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2260 - 2638) 

t.ı1 l! teferr i k Askeri İlanlar 

K ;~ tahvadı pos1a No. 9203 K. Dan 
2 otomobil motöl'leri tamircisi alınacaktır. Bunların ameli ,.e nazart 

imtihanlarda kazanacakları numaraıara göre 75 111 100 lira ücret verile
cektir. lstekliJerin a'ağıdaki belgelerle birlikte Kütahya Merkez K. na 
müracaatlerl. 

1 ?ı.tenşc şahadetnamesi veya bonservis. 
2 - Şıhhat raporu. 
3 - imtihanı kazananlardan ayrıca teahhütname alınacaktır. 

( 2255 - 2633) 

Deviet Demiryolları ilanları 
• 17.2.1942 de yapılan açık eksiltmeye tallp zuhur etmediğinden 

40537 adet kayın travcrsin ikinci~ ık eks:tmesi 27.2- 1942 cuma gü· 
nü saat 16 da Ankarada idare binas ında top lanan merkez 9 uncu 
komisyonca yapılacaktır. Muhamm en bed eli ( 152419,12) lir& olan 
bu işe iştirak etmek istiy-enlerin 8870,96 liralık muvakkat tem inat 
ve kanunun tayin ettiği vesikaları 11e birlik te ayni gün saat 16 d a 
adı geçen komisyonda hazır bulunmaları ı.Azımdır. 

Şartname Ankarada Malzeme dalresln d-e ve Haydamaşada Te. 
sellüm ve Sevk şefliğinde görülebilir. (2563) 

REKOR!. 
Zeytinyağlarının 

Hall81yetlnln aksini IMpat edene 

• • 

• 1000· Lira ikramiye Verilir. 

Rekor Zeytinyağlarını 
Bakka.1ınızdan !sr arla ı.steytnis. 

Acır- dfkk&t: Iatanbul TUtUn GU mrUk Kemerli ao. No. 21 TeL 2il97 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Mevcut şartnamesi mucibince idare ihtiyacı için Zong-ıJdaktan 

Tekirdağ şarap fabrikası ve ıstanbulda «idaremizin göstereceği yeı·~"P• 
kömUr götürmek üzere motör kiralanacaktır .. 

2 - Bu hususta alAkadarların 27/ 2/ 942 cuma glinU saat 11,10 dn. 
Kabataşta levazım şubesinde Merkez l\.IUbayaa komisyonuna müracaat-
ları. c2347> 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
9(0/ 3589 
Ayşe ve kızlarına 366 lira 57 kuruş ödemeğe borçlu 1.f&hmut NatHr. 

işbu borcunu ödememesinden dolayı dairemizin 940/ 3589 numaralı dos
yasile haczedilen ve 2004 numaralı kanun hükmüne tevfikan vazıyet ve 
takdiri kıymeti yapılmış bulunan v~ tamamına 970 lira takdir e<lilen 
büyük Çarşıda Çarşı mahallesinde Eodrum hanı alt katta eski ve yeni ~7 
tapu ve kadastro tesbitine göre 27~t7 ada 54 parsel sayılı dUkkAnın ta· 
mamının paraya çevrilmesine kanlr verilmiştir. 

Gayri menkulün hududu ve evsafı: Dükkllnın cephesi kısmen camla
rı kırılmış ve sureti umumiyede ~skimiş camekAnlıdır. Zemini tahta 
döşeli ve duvarı bodrum hanının umumi inşaatına tAbı olarak potrel be
tonedir. lçinde elektrik tesisatı mevcuttur, 

Hududu: Tapu kaydı gibidil'. 
Mesahai sathiyesi: (17,00 M2) dir. 
Takdir olunan kıymet: Gayrı menkulün mevki ve vaztyedn! ~ t .. 

mln ettiği randımana ve bugünkü em!Akin alım ve satım rayicın& göre 
tamamına 970' lira kıymet takdir edilmiştir. 

1 - Işbu gayri menkullin arttırma şartnamesi 26.Z.ft4.2 tarihinden 
ıtlbaren 94013589 No. lle lst. 3. cil icra dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açıktır. l!H.nda yazılı olanlardan fazla maltımal 
almak isliyenler, işbu şar~nameye ve 9-tO 3589 dosya numarasile memu
riyetimize mUra.caat etnıehdir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u 
nisbetınde pey akçesı veya mılll bir bankanın temınat mektubu tevdi edi
lecektir (l\.[adde 124} 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di~er al<ikadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki h:1kl:ırını . hususıie ipotek, faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilA n tarihinden itıbaren 15 gün içinde 
evrakı mus:bitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça sabş bedehntn payla~ma.sın

dan hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttırma .,artname· 

sini okumuş ve lilzumlu malQmatı almış Ye bunları tamamen kabul etmiş: 
ad ve itibar olunurlar. 

5 Gayrimenkul 20.3.942 tarihi ne mtisadlf cuma gUnU saat 14 den 
16 ya kadar lşl. 3 . cU icra memurluğunda Uç defa bağTıldıktan sonra en 
çok arttrrana ihale edılir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin r; 

75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rU-;hanı olan diğer alacaklı· 
lar bulunup ta bedeli bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacak

larının nıecmuundan fazlaya çıknıaz."la en ('Ok arttıranı rı tıtalthfl~uı ".,l<! 
kalmak Uzere arltırmn 10 gUn daha temdid edllerek 30.3.942 tarihine mlı· 
sadıf pazartesi günU saat 14 den 16 ya kadar lst . 3. cü icrA. memurluğu 
odasında. arttırma bedeli satış tstiyenin alacağına rüçhanı olan diğer aıa.
kahların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan faz
laya çıkmak ve muhammen kıymetin yilzde yetmiş beşıni bulmak şar
tlle, en çok arttırana ihale edıllr. 

6 - Gayrl menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yUkSek teltlifte bulunan klmse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı oln1az veya bulunmazsa hemen yedi gün mUddetle 
arttırmsya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. lki thale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak falz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe meo-
burdur. 

MUterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellılliye resminden 
mütevellit belediye rUsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olma
yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

işbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte Ist. 3. eti icra m• 
murluğu odasında işbu iHl.n ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde 
.satılacağı ılln olunur. 

1 ürk iye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu9 tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tflrk Jiruı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıca.rı her nevi b8.nka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ilD'&m.iye vetlyor . 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirwn bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a He aşağı
d aki pil.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llrahk 4,000 Ura 

' » 500 > 2.000 » 

' . 
to • 

250 • 
ıoe • 

1,000 • 
4.,000 > 

100 adet 66 lirahk 5,000 Ura 

120 > 

160 • 

40 

20 
> 4,800 > 

> 3,200 > 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan af&· 
ğı dtlşmlyenlere ikramiye çıktığı: takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede -' defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyl1ll, 
11 BirincikAnunda çekilecektir. 

Sablbl ve Neşriyat '!\l üdUrll : Ahmet Emin YALMAN 
Vat... Netrlyat Türk L td. Şii. - Vatan Matbaam 


