
HERYEROE:. 3 KURUŞ Bu l'ertiı. .... 
33 

Bu kuponu kesib 
saklayınız 

ilkokul sayfası 
(DöRDtiNctlDE) 

6 
ja 

tnARE F.vt: Ankara Cad. tSTANBU1 •Telgraf: VAKI'T' 

Beden Terbiyesı Genel DırektörUnün oeyanau: 
''Biz yeni sicil talimatnamesi çıkıncıya kadar klüp 
değiştirmeğı hiçbir kayde tabi tut'!'aaık. Bu suretle 
hakiki amatör ve · prof esyonellerı anh yacağız ..• ,, 

Spor ve beden terbiyesi menfaat 
vasıtası değildır ve olamaz 

Hitler ile Mu~olini / H itler 
arasında hır Berlinden 

mUIAkatmıolacak? ayr1ld1 
Yazan: Aaım Ua 

Bltler ile Maısollnl arasında ya
knida bir mtUlkat \ 'Oku bulacağın· 
dan bahscdlllyor. Mrsırdaki lngl· 
Ilı ordu n Llbyada l talJ an lmpara
torlalanun kati hcsabmı görürken 
Yapılan bu mUlikat ile geçen de
fald Brenner mülakatı araımda 
htiytlk bir fark \V. Zira l taJyan 
&q, ekJU Mu sollnl e\'\ clce Bren· 
bf'!r'e lmanya Ue her sabada mü
.. ,1 \ C müttefik bir btıyUk devlo
tln ltıtkimet reisi olarak gftmlfU; 
ba defa HIUer ile karlılapnası ile 
artdc hem tehlikeye dUten l talya-
11, lem de kendi phıl me\ ldlal 
Almuyanm yanlmu ile kurtarabil
mek l(o.la yahancı bir ta\'tl'la ıtde
celıtlr. 

Baa1111la ~raber f talyanm bü· 
lla bütün ytkıllll&!Jı Almanyanm 
da hltı l ine gelmez. Alman dm let 
ftisl baau pek IJI takdir edeeek 
bir vadyettedlt. Ona ~ Bitler 
ltalraya yal'c'lım itine hatt& Maa
eoırwıa yaharmasma meydan bı
nkmadan bqlamıı bulunuyor. Ak. 
denize goaderllen \e pike ıureti
le harp ıemllerlnl bombardDIWI 
etmekte U.tkuı bulanaa Almaa 
ta11arelerl bunun delllldlr. Dlier 
taraftan Romanyada Ahnan uke-
11 ltıallaln ı;enlşlctilerek Bulgaris• 
ta. topraklarmdan \dalar denizi
ne clotnı yapılmak lıııt~nllen taar-
1'11Z hareketlerinin de Jlne bu )ar· 
daa 1 l ile alikası bulunduğa ıüp
heelzclfr. 

Fakat Almanlann Bulgaristan• 
IHal etmeleri garanti bahaneslle 
Bomaısracta yaptıktan lw;al kadar 
lrola7 olnuyacak gibi görülüyor. 
Bnan blrtncl sebebi Balgarlstanm 
Roaıanra ı galloden klfl def('Clecle 
ders ahıu~ olmasıdır. Bu denda 
V9Pdiğl intibah dolayısllcdir ki bir 
lltlcldet "'"el eski Bal1tar baş\ eldH 
7-nk•J' tarafmdan Balgarht.anm 
lclzıu pakta iltihak etmesi yolun
da Vaki olan teklifi BaJgar mebus• 
lar Dlfıclhl hariciye encümeninde 
l'eddedlbnlştl Fazla olarak eacü
lllen P&rllmento namma bükftmete 
\'ftthaış bir direktif olmak ttzcro 
llalgut tanm kati bitaraflık ,-az1. 
)'etini muhafaza etme.Al temennl
llncle balmunqtu. Bundan sonra 
Pf0fe.6r F11of'an Rwıçukta söyle
dfil mühim natuk BaJgamtaıun 
mlllver dtlietlerl brpsmdald ,,.. 
lllJetlnı bir kat daha ubarilz et
tlrcD. 
Şimdi do Bulgari taam Berlin 

teftrt Draganof'an Sofyaya Alman· 
J'& t&rafmdan y~nl bazı tckllfler 
aetlrdlğtnl öfrealroraı. Bay Dn-
1*11of Bclgrattan ~erken Ya1t08· 
lav suetecllerlnc beyanatta hulu· 
...,.. ba tcklfflerin lktıgdi mahl· 
)itte oldupna söylemi,. t•akat _.aeak mUza.kerclerln lktuıadi ol-
1Baktaa ziyade slyaıııi olmaAı lbtl· 
maJI daha kU\'\ etlldlr, Nlf~ldm 
ISofyada Alman !liefirl Fon Rlhto 
f•'ln ba~nlerde sık ınk Bul:zar 
llarldye nazın Popof'u 11var«-t e
cler'Jıen maUye nazın Bojllof'u zl
J"Uet Eden Sovyet sefiri ı..uen · 
ti7ef'ba yaptığı gÖ~e dP 
lllldtlf KiM ticari olmakdan 1iyadf' 
..,.._. ımhlyf'tte olu cerektir. 

Zira Btlkreften '\"erilen bul lın-
1-ten göre Rornanyada ruilhlm 
l.ellar berbıcleld köprlllerln en a
a ytlkler gl"ıtlllesble tahalllmlll 
edceek balır konmuı için sıkı emir
ler verUml"ffr. Ba ınmıtle (!Ok alır 
78klerha D1;'1114".18lne mtt.lt ol8mk 
leJrfW. tamlrlert Wlıt ...... o. 

( De1Jamt ! W:ide) 

Bedtn Terbiyesi Gentl Dirtktorü 
Cem;/ Taner 

(l'azısı 4 tiaclide) 

Sanfransiskoda 
Alman konso
Joşluj nun 

bayrağı yırtıldı 
Sanframlsko, 19 (A.A.) - L.ı

ZJ gençler, Alman komıoloaluiu ıa.. 
rafından çekilen gamalı haç ..qı

lan Alman bayrağuıı lndinnl§ ve 
bu l§de silkfuı \e intizamm tesisi
ni ıem·n için polisin bir kaç defa 
müdahalesi icap etml§tir. 

Alınan imparatorluğunun 1871 
de kunılueunun yıldönUmU mUna-
sebetilc Alman konsoJoeluiunun 
gamalı haçlı bUyUk bir bayrak çek 
mesi üzerine ao kakta binlerce halk 
koasoloııluk önUnde toplanmıetJr. 

Bazı gençler libanm yangm mer 
divenlerine tırmanarak bayrağın 
bulunduğu yere kadar çıkmıflar
dır. Bundan evvel halk bayrağın 
kaldmlmasmı veya ~anma Ame
rikan bayrağmm da konulmumı 
istemiştir. 

Bilihıre bayrağı yerinden sök· 
mek suçuyla iki genç tevidf edil 
mlştir. Bunların Amerikan donan· 
masma mensup bir torpido muhri
binin milrettebatmdan olduğu an· 
!aşılmıştır. 

Bayrak lndirlldigl zaman genç 
Jerden biri bir köşeflindcn, pence
reden sarkan konsolos da diğer 
katesinden yakaladıkları için bay· 
rak yırtılmıştır. 

~usolini ile 
görüşecek 
Bazı F ranıız aıkeri 

?eflerinin de mülakata 
it tirak edec~kleri 

söyleniyor 
Bem, 19 (A.A.) - Havas: 
İsviçre gazetelerine göre, B. 

Bitler meçhul bır 8emte mUtevec
cihen Berlinden hareket et.mittir. 

.1.Yi habe'r &lan bir memba, B. Mua 
iolininin de Roma.da bulunmadığuu 
bildirmektedir. 

Latıdra, 19 ( A.A.) - Miliıta· 
kil Fransız ajansı bildiriyor: 

Sundav Diupatch gazetesi, bi. 
r nri &ıj aff:mda bUyilk bir man· 
atle "ltal1tmn hQ81tfu .. Jl\1 tJil. 
cl!ri'Y'Oır ve eu baberi veriyor: 

Hitıer. litilldan evvel bir hfl. 
t"dJ1l pllru viJcuda getirmek ti. 
Rl"P M~Iir.ıve kendisine AJ
~anyad1& milli.ki olmumı em· 
n.tırıişfu. Sanıldıima göre, mil· 
likst, bu 24 saat mrfmda -ya 
Münihtı veyahut Salzburgda 
wkı1a gele<' t ır. 

(Devamı ! incide) 

Amerikanın sabık 
Londra elçisi diyor ki: 

Amerikanın derhal 
harbe girmesi 
taraftarıyım 

Nevyork, 19 (A.A.) - Havas: 
Amerikanın lngilteredeki sabık 

büyük elçisi Kennedy, dun akpm 
radyoda s0nledıği nutukta, lngil. 
tereden avdetinden beri maruz 
kaldığı yabancı hücumlan protes
to ettikte"l sonra lngilterenin mal. 
IOp olacatını hiç bir zaman 96y. 
lemediğinı beyan eylemiş ve sözle
rine şöyle devam etmiştir: 

İngiliz milletinın manevıyatı 
çok yüksektir. Dünkerk'in arka. 
sından Fransız hezimeti vukubuL 
duğu zaman Jngilterenin vaziyet; 

(Devamı 2 incide) 

Beşik1aş Süleymaniyeyi 6 -O, 
Vefa Beykozu 5 -1 yendi 

. -
Bqiklaş. Sültymani;e ~ndan bir görün~ (Yamı 5 nci savfarl:t) 

~ 

lnıilizlerle birlikte harl1eaen Sudanlt asinler 
---------- İngiliz kıtalan -------- -

ltalyayı tam bir S d d 
hezimetten kurtarmak u an a .. 

ıçm 

Hazırlanan bir 
plan Musolini
ye ver ılmış ! 

Türkiyanin Akdeniz 
ve hava Usleri 

ele geçirilecekmiş! 
Londra, 19 ( A.A) - Mu takil 

Fransız ajansı bildıriyor: 
Reynok! Nev m diplonıatilc 

muharririnin zannettiğine go:-c I
talyayı tam bir hezimetten Kur. 
tarmak içın Hilerle Musolininin 
hamladığı miılakat, Yugosla\1 aya 
ve Bulgaristana birer ultirnatum 
vererek Alman \e İtalyan kuvvet. 
!eriyle evveHl YunanLtana sonra 
da Türkiyeye hücum etmek ;çiıı 
Alman krtaatınm serbe:stçe bu 
memleketlerden geçmesine müsaa
de edilmesini istemektir. 

Bu hareketin ~a) esi Karadeniz. 
de ve Türkiyenın Akdeniz sahille.. 
rinde bulunan deniz \e hava üs
lerini ele geçirmektir. 

Bu p!Anın tahakkuku için "Sov. 
yet denizine., Almanlann girme. 
sine Sovyetler Birliğınin müsaade 
edeceği ve Balkanlarda naıi ta
hakkümür.iln tam olarak tee üs 
eyliyebileceği farzedilmiştir. 

Bu pl~ın Von Rıbbentrop ta. 
rafından hazırlandığı ve ana hat. 
larmın ta(sfüitile Musoliiyc bildi
rildiği söyylenmektedir. 

Fakat Türkiye sağlam \e azim.. 
kftrane durmaktadır. Ankarada 
İngiliz _ Turk b.-urma~ lan araı:.-ın
da yapılan konuc;malar bilhassa 
manidardır. 

Muharrir, Türkhe hucuma ui
radığı takdirde lngilterenin Tur· 
kiyeye yardım edeceğı hakkında 
verdiği teminatın tamamen ifa e. 
dileceği kanaatindedir. 

Vunan-italyan 
harbı 

Avlonya bombalandı 
Atina, 19 (A. A.) - Yunan or 

:!ulan başkumandanlığı tarafından 
18 kinunusani akşamı neşredilen 
'i4 numaralı resmi tebliğ: 

Muvaffakı).etlc neUcf:'lenen mah 
1ut mevz.ii lıarekit ~ apılnu tır . 

tTAI.YAN SEVKll.ATI 
Londn.. 19 (A. A.) - B B. C: 
İtalya Arnavutluğa veniden sev. 

dyat ~ apmaktadır. hah aya Al • 
ınan tayyareleri gelmesi Uzrrine 
bot kalan İtalyan ta}'). arPlerinlıl 
buraya gonderllecegı anlaşılmakta-
dır. { Drottmı ! incid ) 

Kassaıayi 
ışgal ettıler 

İtalyan kıtaları 
bu cephede de 

kaçıyor 
Tobruk t iddetle 

bombardıman edildi 
Kahire, 19 (A.A.) - İngilis u

mumi kararg8.hmm tebliği: 
Lıb~ ada vazıl' ette değiliklik 

yoktur. 
Sudan kıtalarnnız, KBMalayı y&

nlden 1 gal elmi lcrdir. Bir kaç 
hafta suren bir müddet zarfmda 
eiddetıı keşü harek!tı ile, krtala • 
nmız, kendileri pek az zayiat ve
rerek, dilşmana her gUn o derece 

(Droamı ! lncid') 

ingilizler 
Habeşistan hudutları 

içinde 

Mükemmel bir 
Habeş ordusu 

hazırla yor 
Kahire, 19 (A.A.) - Admlrlr 

,.e becerikli lngiliz eubay ve er
leri, Habefl.stan budutlanndaa 600 
kilometreden daha içeride ltalyan 
mUtecavüc karşı Habee ntanper
verlerinln mukavemet.inJ tanzim 
etmekte ve Ha.bet on'ht11una yeni 
alllblarm kullanılma•.,, öğretmek 
tedir. Hepsi memleketinin yerli örf 
ve ldetleri ve mahalJI dilleri pek 
iyi bilen bu İngllhler. ölrenlldllt· 
ne gore, temmuz bldayettndenbert 
katırlar sırtında dağ patlkalarm -
dan geçirilen mlihim m'Jrtarda G
lihlarla beraber temmuz bldaye • 
tinde Habeşistan budnduııu iP'( • 
m.işlf"rdir. Heyet, HIÜ>f"şlstar.ın 

kızgın güneşi ve hatt.tUs .. OVA og
murlnr altında ddlık vE onnan • 
lrklarda hn.flarca süren tir ıeva • 
hatten sonra, hududun 600 ıll ROO 
kilometre ötesinde umumi luırar • 
gahma varmnı r. SeYJthRt. düş -
ma.n tıln·arecıleri tarafm"'"' gö -
rlllmek korkusu ile daenl heyPcan 
içinde ge-çmlştrl He-,•et. h4>1 ay ev
vel. asi Habeş kabileleri De tem.u 
etrnişt r. 

Ayrıca tebarllz Pttfrndlfbıe glS
re. bu heyet vasrtaslle HabPşlstlln 
hudutları dahilinde hazırlanan bu 
Habeş ordusu. bir 90k Habeş muı. 
tec elnden mftrekkep ol•rı1k llAll 
Sudanda antrenman aören ordu -
IWldan ayndır. 

Mareşal 
Peten Lavall 

görüştü 

t:Ji~g (L\J r Havas 
Si yor: 

Resmen tebliğ edJldiline 1 
MareoaI Peten, dün Laval ile 
lU§lllUltur. Bu göril§me esıuwnl~ 
Lavalin istifa ettiği 13 Biri 
nun hadiselerini intac eden suyı 
fehhümler ortadan kalkmıeur. 

Hüktlmet mahfilleri, Peten • 
val gorüpnesi hakkmda biç 
tefsirde buhınmamaktadır, f 
iyi haber alan mahfiller, bu g 
ıııenin yakında siyasi aksQIAmel 
ri olacağını söylemektedir. 

Görilpne. Allier eyaletinde 
ptoda vukua gelmietlı'. 

Günlerin peşinden: 

MağlObiyet şekli 
de bir muzaff erı 

1 TAi.YA gazeteleri 
kad:ı ı.ğradıkJan ~rftlıl 

IJıycti im e&,biliycrlar; evvel 
re hecerlL..-eiztığj a.atı, bııcaı'8Jlıll 
fi ile (Ok a!a\" ettikleri 
<'l :!usunun ;1imdİ bUyUk btr 
f,.J.J'atorluf.a dawMıJmı it 
ctmt-ktr, bınıur.!a 'hera.ber t 
y&.!' n.Uld'nin bu kı.ıvvetlf 
li7 impanıtorJcJunc yine 
mt~k buau1uıchti azmini 
mı etbnııel:?t- ı~in içinden 
maktsdırlar. Fakat Arnavut! 
lJl bUyUk tutya ordusunun 
~ını Yuna."tı~tıı..-:ıc ordt'flun& 
,ı nasıl m.alltlJ. oldufunu 
td.,.Jft •za.h f-dernlyorlar. 
Nite~im Atin& ajaıı8ı bu 

't!nç şeluldı;l:.ı tzaulardan 
t.Mdine nenune gösterdi; ı 
y:ın prop~.:ı.cılannm: 

Va!mı A.mnvutlukta ~
Ot-dusu ilerli}·or· fak:ıt bu 
ıe,-iş bakıkotk bir mağlQbf 
tir ftalvnn Omtum y,,.,..,.,M 
,..,, bir den vermek için bu 
ort98Uld:ı ordulannı Arnavu 
ğun ıcerCerine ~ çekiyor! 

Dedildenni bıldirdi. 
Eker lttlvanlar Yuna.nbJ 

Arnavutlukta i!erle:fcleriıd 
j 1t=rimn ~Prdikleri bir 
lı:lesi eseri olduğuna tnalUJIOI! 
larsa ltah n tınlnsu Adr ,.._ 
d"nizine dökUlc!U~ mnan 
yar proo~~cıları y·unıa14ı 
far.ın m:ıhvnldufwıu llb 
tekler denu·ktir 

BAS.411 BU•f}AFI 



Hadiseler ıraııntla 

kas,, bombar
man tayyareleri 

Alman 
taggareleri 
Maltaya bir 
akın yaptılar 

Hitlar -•usaüni SudaAda 
(IMf ,.,." 1 '1acüte) 

ayiat veıdl111dlleadll ld Hpnaa 
timdi K•Mal• ft tlftlmdald ku• 
Y9t1l m~ tabllıe mecburi· 
,.unde kelwllfbr. lta!Jua krtalan, 
bu cephe bo)'UDC& ricat etmekte 
" ltf1U' .u......... t.Uafladaa 
tUtp ohmarü 11'81 ..... Mlf. 

Metemma mm•ıhmnda Galla • 
bat'm earkmda faal ketlf lrollan 
harekltı deftm etmektedir. 

Ken)'lda kayda fttw bir feJ' 
yoktur. 

.!'oltnll •ınhhncb 

Vil 
vyorkt an 

Vaşingtona 
gitti 

Hariciye nazın Hal ile 
aörüıüp lqiltereye 

hareket edecek 
Ne.10'1ı. 19 (AA.) - Vmdfl 

Yılki. lnciltueft hareket etmeden l'd Dlbt.fu.tlfn bulanan 
tlYwl tanın ile Va;natona' ait. llK'tlelekre tamı) bahmua 
miftlr. tr.k .. tü:rfn hedefi, met.-: 
GaıeteciJer, Vilki'dm, kendlsiniıı •rh•l'hı tevrit ifl it 

Amerika Birteeik DeYletlerinln Jn.ı lnaddeler IPıi taMm 
silkn: nadindekl bOyQk elçilile Tool&nblan 'peqlnbe 
tayin edilmesi mOmküa olup .. bt..,:U. ... ft "W ftt 
a.dılnu ........... Vilki, .. Bu 91 Plnlrr. ~aı edllmlltb'· 
hususta bir teY bilmiyonun.. ce.. ~r. bUT'lllE bir 
Wbmı vermip. h VUI ~ ~ ebD 

VaflDICGD, lt CA.A.» - Be1U a ll'nL."\!;Z • Alman lf 
ra)'Wl bildtrildlllne sön Ruvelt bı.1 Uk wtlabel tecrll>em, 
11U1ct19 ...,. Hulu •m .-.. A- r u1er1 Marep; Petmı 
~ _... mlDultıetlılrl .. dMı lloLtri' ailqmMıft' 
A'ft'Ull& ftlll19U ballkmcla JÜIDdl trrda teabJt edileı.I al 
ta:;ilter&)'e pieoek olan VWd7t .,. !"ra...unm et.Je edeb1ecell 
......... rtaa elmlfUr. ~.ftTl\k faydalan dıltS'llnı.ıı 

11111 " VWd "ll8D ·~-- QMaımelf'Jin ~ 
dlr. VMdJılD Ç&l'l&mba SODI !D.ıUten •IJDIDll bir mıtuk 98yliyeD 
ve barekto•I mukarrerdir • ,..ıdn.trl 1IHftNtl huml v.....- 11 CA.A.) - T.m tılPil lftrfftartl Buuad acQmle 
o1a11aa mDD mGdafaa h•1111n1a... mMtr kt: 
a.a uumd"D ... mtllllll flılıfrllratlr Bu topianb. Jelli lllr 
~ .... 'ıtıl nıiıDIN ,.,.. 1rt.nıl111U1 ~ mı 
1wna pıejelll ... ,,.,.. ,....,_ _. him tııa.ııl!J'I' ~ eaa~ 
metMe ...,._tta lıülDlu'd ba a. PiMi tffı llbe ..u,..,.. ,...... ......... ..,.,. ~ -~"r"-------
mDddM ....... lılr cılll ....... UIW 

w ma...faa prucrumam tatlııUd 90lu: 

i:la "' ""' ..... il ........ '* 
~ • fıln ldlfldr rıu oou.aua tam 
~ ......, ............ .... 
,..__ 1Nt --- ....... ,.,...." 
• ...,. \Hı. ...._ ,..,, ııltm 

....... ...,. lplldlıl -- lıllllllU .............. d··-..,. 
laedald .............. 111111r • 
._ .,.. .... ~ "' lılr .., 

dlr. l'allat ........ ba ............ 
• mir ....a dlllJd?r. 
~ llUI ?• ..... Slqall' 

Wldlda WIDmlPH 1liılll 1 ini lltf'9 ...... ~ ........... -... _......... ............. . 
..,. ............ lllUllstım ... ,. ............ ,_. ....... . 
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~--••ev· 
~ ,zrs: , ~11.•c. 
QuMa ... _.. ...... -- YJDd .......... ~·~ 

ket ............ ,........,. 
....... tanflDcla ...... -
kabU~ • 

.. VJlld _...,.... ..,..,. 
m9111ap W.,. 1*w •ıkt., ...... 
renk ...,.. .... .,.._.. 
•lalleet taftl1e •tmltUr. 

ld,.& 9Cl'lol mGoedıhı .. 
.... .. " ....... almalrtldlr .... 
.. ... pelrlbldf olu ltll,Jlll 
mtut*ltalJlıda~ 
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1- VAKiT 20 h 

işe retler : Şehir Haber·feri Askeri liselere 
talebe alınıyor 

··~'- d~•l•dlllçı: 

Pavigon meselesi Yeni. z~bit- Beşiktaşta şoför T evfı-
lerımız v • ··ıd·· 1 k 1 d 

Kulelı. Ma.ltApe. Bura& A.aker1 ti! • 

!erinin her Uç amıtma ı mart 19'1 de 
bqlryacak olan yeni dera de\'TUI ıçtn 
Maarif lıa<':ermden rıakll eureUyle ta. 
le be Almllcıtktıı. 

Belediyf, kimscsız ı.e gelırsı ... muncı ı r rın n g mlerde ile· 

ee':.o-;:~::; 'QI O Uren er ya a an 1 
oluü -... .. bdroeaU prlyor· 

lar. Ontmaana kumanda kadro· B 1 d 16 
=--~::mil=:~~:: un ar an t:>ırı yaşındadır 

Almacak talebenin l'Urk ırkından 

olmur ııhhi muayeneck aatt&m çık· 
muı ve tıwkll ad,.di lhtıyaçt.an fazla 
oldutu takdirde yapılacak .1e~me ııma 
\"JJ1da kazaı;maaı ,., kendi okullarmda 
bu une aldıklan Uk kanaat notlarmm 
dereee9l iyi oımuı p.rt kotulmakta. 
dir. 

rışan olmamalqmıı temm ıçın, bır "poı yon,, > aptmnak myettnth 
imi.~. Memleket irfamna, smf atına lıızm l cd nl r, er bu hızmıl. 
ltmım maddi de0 €1wi almamışlar tr)a alp l s .ps z yemış/ersı. 
tnmzda barınacaklar, burada hazır bir so ra, sıra oda, temız ya.. 
tak ııe gonul adamlarının her şeyden çok muhtaç old11kları, şefkatli 
bir kt1rak bulacaklarmış. 

mJsla Mddlr. Onlar Sakarnda 
UH9k emeldlyorlardı. l,oun~ ki· 
taptaa okudular, mazi onlar 

On ılci gündenberı ta.hkika. 
tma devanı ediJen Beıtiktae d. 
no.yetinin tıul.eri. dün meydana 
çıkanlmıttrr. Bunlu nhamı 
isminde birııile on altı y8f}ann. 
da <Avdettir. 

çmdekı e\ıne gelmişlerdir. Bu. 
rı..d_!l r.emitı katında.ki odada iç. 
mege bqla\. Uçü de, bir mild. 
det eonra 68.rhO§ olmuşlardır. 
Sır ara Te,'fik ile on altı ya. 
n>nd&ki Cevdet arasında Tevfi. 
ğin gayri ahlild temayülleri yü. 
7.iinden kavga çıkmış, iki miM. 
lir ile ev sah:bi arasında uzwı 
süren bir boğuşma sonunda 
Ttvfik, gırtlağından vücudunun 
2:~ yennden bıçakla yaralı ola. 
rak yere }')kılmq, biraz 90N'I. 

da ölm~ür. Vakayı miiteakip 
her ıki katil de kaçmı,tı. Iki kL 
tilden Cevdet dün sabah İlhami de 
akşam üzeri yakalanmışlarchr. 

Bu fikir, bizde hayli eskıdır. Kah Kararaalımet mezarlıgındo 
sitrun#n bir talihsizın, kah acından olen bır sahne san'atka ınus 
hazin alın yazısı karşısında tazelemr. 

lçbt aaee.k bir hayaldir •• 
İsUkW dua8J lçJnde dojdalar. 

l"ltfkllUa güzel, bol rtıklr ufkanda 
bu vatan ~ hlzmf't kabul etme
ye hazırlandılar. Onlan kafileler 
haJbade Atatürk lbld81 ikltlnde 
ıonneu idi. Şimdi onlar nzlfelert 

Bir aene tahalll. terkedenler, her nt 
1ebebJe olursa oll'un y&fmr btlytıtmüe 
veya küçültmilf oıa.nıar, Y&flan, bo~ 
lan •• arırlrklan ukm ıı.eıer tal • 
matmda yazılı hadlere UY&'un olnuyarı 
lar kabul olunmryacakl&rdır. 

Teşebbus, memleket için arıdır. l"tllarca ggonulltrı mızrapla. 
mış, mlılara lıa)'1anlılt vermış kı«iretltrı, bollu a kavuşturmayms 
ı•atan, insan tarlası, ııerimsiz bir toprak sa)ılır. 

Gayri ahlaki temayüller ta. 
pyan maktul ta.ksi değnek~isı 
Tevfik, bu temayüllf!rinin kur. 
banı olduğu anla.şılmaktadır. 

Fakat şunu da ımutmıyalım, iri genış toprak/arı, değer tera. 
zisi yapanlar, bağrına düşen kıymet/ı toh1'mf4, altında su14kln 
barınarak bir çınar haline koyanlar, o topragın sa}(ibidirler. 

...... dadır. 
°"'1unU111l kumanda ufla.mu 

dolduran ll&rbfye Meldebl ,·eliiıt bir 
aJta ıfblclir. O bize 11.-r ııene blnler
r.e nıtlntwver lnun doprur. Banlar 
nrdaJnuzun uflannd&ld boflaldan 
doldarar. Harblyeı Mektebinin 
ıı:ordüiti hizmetleri ba kadarla ke-

Vermen : .. dere .:öre hidıcıfl 
şöyle oereyan etmiştir: 

Tevfik. bıtyramın bırineı ~1nii 
r kşamı. ~yoğlunda dolaşırken 
ev,-elce taıııdı~ı llha.rni ile Qo,·. 
dete ra.stgfllmtştir. Biraz rlolaş. 
tıktan sonnı bir taks1~~ 11tlaya.. 
rak Te,rfiğ'ı Beşik~cıta köy ı. 

Bu tartlan hala ol&Dlar bulunduk 
lan yerlerin ukerlik fU~.ııe ba1-
wnı.ra 1< kayıt ve kabul için lüzumlu 
olan lan öft'eneblleceklerdlr. Bu 
,ekllı.t: nareket ederek hurrhyııcak 

lan .kl.gıtlarmı buctınden itibaren ge 
ne ukerllk ıubeleri TUrtuile girmek 
iltıedlkıut okullara sbdeNCekJerdfr. 
Bu mekteplen ı.t&nbuldan ıtrmek ıı 
tiyeeeklır s- aynı tarihten itibaren 
dofnıdaD ~ Kaltepe n Kaleli 
ulctrt mektepı.rt mldllıttlltmıt mttra 
caat ede~. 

Bugün, güu/, dolgun birkaç cıld yaratanı, mermere can ttrı. 
nı, bir damla boyad(/11 bir alem çıkaranı, servete, bolluğa, aUt,,a 
erdiren milletler olduğu gibi, istidatların ceııherini sezmeyen ,,.;z,. 
letlrr de tardır. Daha doğrusf4 iter milltt, ilk once bu kısır yoltlmt 
ırçmişlir. 

Bizde yalntt kalemiylt, MJde fırçası ve çtlticiyk yaşam~ kaç 
bolrtıyar ııar? Hele ilim adamlarımızın hangisi, tseriyle ıtçinJP1tlt 
ıntrltbemıe yültselmıştif? 

'Abdiilhak Hamid, en aşağı altmış ~ yıl yazdı. Sırnsı ıel. 
dıkçt 11tPimiz onunla ovündük. "Şairi azam", "Şairi azimı .._ 

~ ot.k dahi onun için flbedl 
bir tandır. Fakat ltfraf t'fnw'Hyhı 
ld bizim Harbiye Mektebi Tiirk 
kiHttlrtıntin de aiu.sı ohnattur. Tan· 
dnıattanberl memleketin öatiln 
ktiltttr lnymetk-rlnln cliyf'hlUrlm ki 
f'n dc-ferlllerl bu mektebin eat-ı 
altından feyz aJmrt, f'dtblyat, ta. 
rih, 8U&t, alyaMJt, m\l8bet llbn •· 
h&Amda llert birer merhale olmat

diye andık. Fakat Viyanada aç kaldığı gün, kimsernn imd. ~. 

Bekçiye hakaret eden 
mahkUm oldu Mısırçarşısı 

·boşaltıhyor 

tul1U&u görmtdik. Jstantntlda kıt bir tekaüt .ayhliyle suru ' 
En Mmımda yinı biz değil, btltdiyt onun ymdU11ına yetışt .Jı.• 
ita Palas,, ta bir daire ltmin etti. 

Evelld sece 81rkecldt Kem&lbey .tne· 
mumm yanmda.ki 80kakt& bir ha.ctt.I 
olm\lf ve Hayri iaimlf bir tolör seyyar 
bir portakaJcıdan portakal alırken 

kavıaya tulUtmUf. kavpyı ayırmak 
!.atiye ııettk ilimli biriatnin de Uatünı 
hücum ılml.ftlr. 

Bir araba tramnya 
çarptı 

Meclise alın11ı da mlıayet yint bu türlü bir lıimmeun. ı 
bir şey delildi. Sami paşa ıadt Stzainin ntln çektiğini etra ır 

lanhr. 
Dün ~e alarak orda· 

nan saflarma lltlhak eden ~n~lfır. 
de yalnrz miiAtakbel bafkaman· 
danlan dt'tlll ,ktllttlrlbntlztltlı, mtl
n"'' erllibnlzhl zafnlnl d• ıııelim· 
ladrk. 

llidiM sttlikçe bUyUmtif, portakal 
cı kalabalık. arumd& ortadan kaybol 
MUflUr • .Ancak, Ha)'ri port&k&lcı ili 
ar&l&rmdaki mUnakqaya kanean ~ 
ntt dövmt1ftl1r. 

aeJıdıyen1n Pll'Uerdt 11c1ı1 madde
ı.rt aa•anıara ~wı bir !lal b&llne 

lfr&I ~tmet• k~~ "l'Vd1tt lılıaırçar. 
flilllUll tabllyem ~ bq!f.ıuqm. 
~ .a&l Jılıar ~ buJuo 
nan dtlkkb: anm t.L':.llye 9C11l1ttlr. Dit 
tertırt de bir ay jc!Jlde tullw etmq 
ol&c&lrtrr. 

Bele~ ~· olua&D dflıklrl•Je. 
rm 611 ~ o1ıJdl eder. aJafla. 
n J"lkt~ • .ıu wntle bir ı.. 
ra..flt.an ~ 7&1Ml.ı kC!. ~r taıat. 
tan tambrlllr de la~llrJLll olm&lrtada'. 
Tahllye blı. bltmN blleclly~ lılmr 

Ç&rflllll'J tarihi detft'Ue mtıtlmulp bir 
f81dJdt tamir etureceJc ve 9GDna ıı.. 

Vatman Cemil Çarpann idare
aindeki Bebek - Embı6ntl tram. 
vayma, Ortak&yde ld eetıneler 
duraimda arab&eı Huan Gaydanm 
6dareslndeld araba çarımuttır, A· 
ıwb& '" tramvay huara uğradığı 
&ibi tramvayın Mlıanbjmda duran 
)lmtafa km 12 yqmda Ayten Ça
Jmm da bualı lanbmlt:ır. 

.. Zavallı Necdet,. in sahibi son günlerindt "Zavallı Necdet,. tc ı de 
ftci bir '/ıalde idi. Birkaç mulıbirden bfllka, lıiç kimst, onu 1 ıJ. 
rdt biu ttneızül etmemişti. Yine btudiytnin htutalıamsi. o i. 
yar emtktora kucağım açmış, yoksulluk teşhisiyle bakmıştı. B · 
rimiıe ltor1t biz, lttndi,,,iz bu kadar hissiz iken, lıallrtn bizı 111 1 • 

nm "°"' vt '" yüzlt istiyebiliriz? Hesa.psız yfllnrsak, /ı('pım z n 
tflttbeti budur. lslttndnt: "Gölge etmt başka ihsan ıstemem!,, dı. 
yen "Diyojen., e bir fıçı, bir kırık ftntr ve JUntm bunun verdili 
bir dilim tkmtk ytliyordu. Fakat bizde ttt o taluımmül, nt de o 
kanaat var. 

Türk ordu,., Türk mlllrtlalll nr· 
hudur. Ta kı•ndlıddir. Onu lllzanu, 
onan kali~I, onan hth ltivlyeU 
onun yquna, .mit.takti obna kad

Ht.dUeye müdali&le etmek ilıtiy~n 

bekçi l:buaer M Hayrinln tecavtlltlne 
marus kalmq ·re cfücfükle dit•r bekçi 
!eri de hldiH yerine çalUm.Jftır 

• Şonr Şadi Şenolun 2081 pli· 
U Dumanlı otomobOi ili toför 
lılelunecUlll ~ 25l3 pllka 
nmnarah otomobil, Gelatada Per
tembepuarmda ~. 
iki ana. da mı.ara ainnuttır. 

Em, Jımüz .sahibini bı.slmıiyor... Bu acı gerçeği gormeltltm 
'" diye ürküyoruz? Bu, isler "mamvı gıda,, mn memltlrettı bir ıh· 
tiyaç olnıayışından, ister kmdi noksammııdan doğsun, netrce 
dtlipıez. 

rettnln mlyandrr. 
Dünyuırn öyle bir deninde yap• 

~ oraı ki millet lnlclretln.I lhlttin tek· 
nlk, Heri lrillttlr, eailam bir nılt 
knılrtııti ile temaytiz etmedikçe, ha· 
lba ıfinl plcliii ...... dövife. 
<'f'k, davur lçbt ~ verecek lnlT· 
\etleri orpabe bir h&lf'J kOJlll&· 
ılıkça Y8flUlla haklmu emalyet al· 

Hayri, bekçi Ebuzeri ve Rellfl döv 
dütQnden vı hakaret ettfttnden ctır. 

mümefhut mahkemNlne wrllmlf, dil1l 
:'?!' l'ÖrllleJı muhakemNtndt 114 lira 
para eezuma çarplmlmlfbr. 

Çaydanhiı deYirince 
lletnatiyet mMallellncle tıhan 

80kaimda ıs n-...da oturan 
Kelmet Ali ~ K..._, ~ 

Hn ilni hamltdt orntk olmak, muntvvnlcrt düştr. Beledı}e 
i,te bu duygu ile çalışıyor. Onun emeğine taş atmaktan çekinelim 

HAKKI SUHA GEZGI 

Denizyolları navlunlan 
artacak 

r&d&Jd (tHrlrtnJu lada maddılert -.. 
tanlar, ahlNc:üıar, 1ata1ar ........ 
cilen ldra,a TV!Jec»kUr. •~ nntle 
Ulln Babkpuarı :atbnl&k ........ 
buhman .,. l8bı tD merkelı ulJaa,lau 
~ ~ Y91'deid tıc&reth&M ..ıdpo 
lldDe ,.r buluamuf <ılmakta<hr. 

kaynar - bal-- ~Jdanbiı d&
\'innlt, ricudunun mulıtellf yerle-

1 GONDEN GONE 1 

tma almış uytlmaz. llarptwuur Münakalat Veklleti tJugtinkii 
bize ma. mUthl" misaller gii8terdl. umum~ 33rtlum ya.ptığI telirle
Ba misaller bile anllattı ki, va.rb- ri gmönünde buiunduran.k De
lmı ken• kavvetladell ~· niızyollan apurl&narn.;.Jiık.aur"' 
lar, lt'abmda öHbntl Köze almak lk· 1 unlarmda teditlt Ya.pmy& lr8I' 
tldi»mdaa mahrum olanlar hiç lllr r:ar ftl'IDitt:ir BG h-...ta mllte. 
diplomatik ,.esfka lif! ı.yatlarmr h•• bir tomieycıa taraflnduı 
korayamuı111ardrr. rı3C'lan&r. proje Bqvelrtieıte 

rinden alır llU!'ette )'UlllJltır. y •. 
ralr, Beyoğlu hutanelılae bldınl. 
mıttn'. 

Bir kaza karşısınd 
Jılı8&l' eaJ1Ul ..,en umwm barp. 

ten ... tmum• ıteJd ~ u.,-..... ı.bant .. blaMt!ertDl .. 
wa ••cHaJena ~ ADeall cm lld 
~---CL.,.._.,....~ 

larmr)Wj -~ .... ..,,.. .... 
(Açık if '' .. iriJ1tler 1 

Toprak m•heuJlert cııftlll men..dt 
~ ................ UI' 

... d&ltUlo . ... ımr. Geeeclm tıababa kadar tarihe ka· verilmi,tlr. Projeye g&e, yük 
ntua devletlertn balaadaia bir n:ıvlu~ fiyatleın muhtelif nuııd· Kullulp " ._urluk 1t1D tmUb&D 
devirde, ı.yraldann hllktnad da- de'ere göre srtttrılmaktadr. 24 IJrbıcıfktnun cama JQDI. aat H de 
lreıertnden lndlrlHp müzelere Jıon- --o-~-· -- Sabryadaki elektrik ~ umum mOdtbttlk binumda 
dutu blr wamancla yqıyoru. aantrah ,apdacaktır. Bu ·.1mtiha& u.e ..,. 
Ba manzara karpmlda Ttlrk mD· Devlet aalnameai 79Dtk mektep mawaıan stnbllecö 
lettnln laaldld kuvveti, OllU lale bir hazırlamyor Nafia Vekl1eti elf'ktriık _.. Jerdlr. 
haJale kapdmadu 1ttldJrad, haki· etUt 'dlınıBi wrdumuzun mub· lmtlband& mUftft&k cılaDl&r 11,sa, Her ne hal ile ... Olan olmW}. 
kt kuvveti tavtn edftl ,_.ıan kllr- 'b.!lıuat unıum ır.üdib'iOIU t"'ff yefıerinde teaiıl et!ilecek o- 100" 120 Hra .m&&fJ& •Jmecaklardır. •ur. Narin yapılı, c;elimaiz bir 
maı, anı...,,.: bllmJı olmalldlda- :R.'?..Ye!dlim;ı {)J. Refik Sa)'Sla· 1-n enerji ffhekelen etnfında. Oeae Toprak 1D&Uullert oft8l umum 9dam. bayatırda ~k muhtaç 
drr. m·n da temit; ile bir deıvlet iri tetkiklerine devan: etmekte- mtıdtlrlOI0 10 l1ra m&afl& iki dalrUlo .ldufu kuvvet n kı;dreti ifa.de 

Ttlrk milleti yekparedir. Ve MU· uln&JM1! içiıı h.urlıklare ~- ıfü. Bu ciimlcm olarak :idare, &l&cak\Jr. !mtih&D 22 11chıttktnun çar 1~ ''KJJ:"h..r, Vöker" gibi bir 
il f}eftnm J'UUllda tek bir bip ıf· lam.,t!l'. 81• ~lttameJerin aynı $,Jrarya nehri Uzeriı.de .kunda· tamba ıtlDO umum müdOrlWı bbıa IOy&dJ almt3 btJunarak, bu&· 
bldlr. Tek lrlr lll8all ı:flrldlr. Tiril .&amanda stati.fıa ıralüyetindıe <-ak olan elektrik 19Dtrab pro- amda yapdacalctır. ıametli adm i!r.de ettiği mana 
mUletl \'U'htmıa lhltilll mtldsl... u!"IWJ! i(in ~iUmisin kıy. ıeoııi hamiıfmı ii.m&' etm.iftlr. • Dmet dlmlr)tcıı1&n ~ ftr3ısında mohçup olmamak 
"1Uılan Te lntla kalltıell nm-w1- m..ti! ~kir ve ,,1'lt&lealanndan Pol!tlmm $imalinde Çağlayan ı,;alıfbrlmak Osere artwektep "7& dıere, aynklarmı 8')J1 sert vu-
011Sar1arr ile ko~ aıaı- lsf~&df' ediJecettjr. Bu bi1yWl boğaunda kun:.lacal< aantralm u.. ~ mO.-!ıak& o. blr rarak yüriiytıp gidiyor ... Keza, 

Ordarnann ııan.nna Utlhak edell zrmltı tahsiMt ayrr!DlJlbr. Bir vıt saat Oıiat"aktu. nk takat 15 da ol.muı. 110..bak& 27 ~ rat:n. "Çirek'' r.evinrlen bir ze. 

rıa takaralf, meeeli t·ütUn pa 
tavst.uılıklanu rağmen ·~ı
H!ı gibi" bir hayat si;rmıye ve 
l1ir yokul OIU~ında buram bu· 
1'3111 terler dölr.tüğit halde, "çi• 
~ek netuet:y~e" k~ ça• 
l•ştıi1 görillmd tedir . 

dlr. salnı11r.enin berıfı.mlmam için Hl· 'dmsa' 1..-abUiyeti 7rı bin ki:lo- ı dakttıo almac&ktır. ıs. ao >'af uum ~yan. k- lif' kulak yerinde bir 

~ Z&bltlert biz bir yandan, mlDI aya kadar faaliyete ~ileoektir. bin küov&t uattir. ıtınU aat onda Anlı:arada, • efft tinual!nt, imıınin ardı. 
hlrUkblryadan,1istilnkallteUml·1.:,:~::::;:,....;__;, __ ~...:....--------~~~~----~~~~------~~--~--~--~--~~;,:---;;---;-::--:::-:"'.:-::--~--:-j 
89\IVerllk, bir yaadaa mllcW• _ 2 _ Burada, büY:lk bir kanape il· 

Soyadlan nurla& ters düt
LlJI ldmeelerden biri de, DU· 
~nkU ga1ıett mime bir kiıçük 
hi.diseini <buyacatmız vet. 
.a:an "Ç::rpar" dır samnm 
Göbek adı Ceıril olan bu va· 
tandqa ·"Çarpar" n:·ahliın, bil. 
)iik bir ıstı?"&~ vem:eıkte olu. 
cırerektir Çllrlrü vatmanın, her 
an icin "ramn:a.ktan" sakmua 
:..ir adam· olıİıası limndır. ,.... 
.cat ,r,ıntıı. ı>n mde k8l'fJ81119 
''?."asan G&yda'' rdmda, -
f"ÖrdettJ. i~ Lısbetle - ytm 
soyad! ten <ıüşmilt biri çrkL 
yer. M:!tc.maa.yen "~ ~
makla" vakii. ~riyormue el· 
bi, yahut ona benrw bir bytf 
~-e dal~ıntk ;çınae, ''Çarpar"m 
fnımvs.ynıa tmhl3'0r. itte ha· 
~ıı olan netit.:e: 

tıtaı.ıarnu iyi lralluamumı bl1eD Tahta Bacaklı Adam :""rinde Elfordun Cle6f'di görilJü-llllteha.a meelek .-.htmm yordu. U.llerine hir çaJ"eaf örtW. 
thn.ıı olarak ııelimhyoraz. Çtlllkl Beş da~fk>t sonn. otomobil, mütttL 
0nlann her mawttaloyetl hldm biiyük ~çe kit~. içeri Pinkertou, c:arşatı blilniin yü-
mavattalayetiwımıtr. girn:iı. ~nun evı onilnde irkaç gün sürecek buyuk, esrarengiz zabllı hikAyes alnden çekti. Ru .sı:natle Elfor-

SADRl ERTEM durmuştu.· dun suratr.ı. boynuna kadar gö-
Dki mJll:p üzere yapı~~ /1111ilizcetler. ÇeviTen : H . MONIR- 1"..lyordu. 

JVdi. Yataıc ocıı'annda e l< , bulamıyoruz: ÇUn1riJ .,.ıeye btstığ1 zıuraı -.amdandaki mu- Kstili1'. ~ permakla.rıru bi. 
·tya ba\'UUJ )'Oka.ı da. olduk· çıJrmuı oldujhı ı.nl&flhyor. Şoee· rnun fU.erin .. h ıalJ' butırarali r biri Üf'ıet' ne ı..c.yank. El!or-
ç,ı rahat b;r d~~ va~ı. n.ın lel-t zemini Ur.erit de pek far· •şıjı IÖDdllı'nıL. dun gırtlağına şiddetle baamq 

Kapmm önünde b•r poll8 me- .ndilemiyor. Hinnetf'erin hep. ..Jilfordun v j tnpıda bulu 7duğu anlkŞllıyordu Diğer par-
nuru Dormer'ı seıw.'lladı ve Gıi aorguya çektim Evin içeri- flU golf sopaa;ı ın, artık oyun oılrariyle de, emeeir · kavra-

20.1.941 Dormer. P-nkPtlonla ~raher i. :..niden hi~ bir flJY çalmmamq, a kullanılmıyli.' ve bir Jl&D'lan· 'lak &UJ'etiyle, ki.f. derecede 
&.ti AJıu- ıuo AJıul9 ~ gı"Nif zaman ...n:r.ıce ~ dır IOfadaki "'·11.maırl~ daı.·a ·uvvet elde etmişti. 
il.il Baftl 11.u tntıe •• b L t "Odanm ~ dıemde, bu rv ~ .. - J 

h\Ia.rmd-1 a 
1 

• __.. ....... ~ ...ıw+a iT duran eski bir aopa olduğunu ....,_ 1ertorı 1·.-nrl.i kiı· ı u""k \'e ııa. &.ta ~ ıe.ıı Radyo Dormer rol j?öet~l ek: ~ ırıuu~,..ı 6...._ • l\fzme~ilerde.n ;)~rendim .. Mak nnK " 
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TJ~tNKV POLI~ RAPOB. 
l.ARIND~N: 

''Vah11aft Cemil CCINJGl'lll '
iltJ;"f'ai"d~ki llebek • B"""""8 
~remvatM:a. Ortak.~'HÜJ I,.._ 
lr.ttıli dtd'tlÖ'tftda B•ıa• Gcavda. 
.-.,,. i~3'fttkki atoba ~ 
'm~trr. 

A raıa ~e tramt'MI ~ 
ltıifrad:ı'ft m"M. tramt"tltllll -.. 
\ luır.hötnda clamM 1.1 ....
.atitl8 Caktn" da btlrallt brll
•t#tr~ .. 

Bii•Un ~amı iiJ.erine. bL 
8.fızm soyadı da "t<Ziım." ve

. ya "dmıb" elN.ymlf tiıç tanıl· 
, ii. !.'-iT iH~2'Jiğiıı ~yle 
.rar.ula,.cal:re~ 

TllKJll!T JIONIB 

Yirmi yll evvelkı Yakıt 

n.ı.nı 

Hanımlar Cemiyeti 
"hmıre Dofru" retildnıta o• 

cıutumuza göre merkezi Sıvaata • 
mak tıııere, KUdafaal hukuk h&llD' 
lar cemiyeti namiyle blr cemiyet ttı 
pkktll et.mittir. 

Bu cemil eUn gayeıı ialA.m hammla 
rmm terakkl Ye teA.lU ftkrlyeetae llls
met etmek ve vatanı munpeslmfl 
utnmd& uhdelerine d1ifen 1'Ul 91 
ifaya çaı11mektan ibarettir 

• 



İstanbul atletizm ajanlığı tal'a 
fmdan tert!p edilen Sakarya kı 
kO§wıu, dfin sabah kar yağmasına 
rağmen Şi~li &rtlarında yapılını~ 
ttr. 

'.! - Hüseyin (Eyüp) 
8000 l\letro tııJmn itibarile: 
1 - Eyüp mlikelleflerf 
2 - Haydarpw;a 

' 3 - T.Y.Y. Kurtuluş. 

6500 Hetre fert itibarile: 

il w--• •• ,-.......................... _......... 1 

1 Büyük annenin 
'1 masalları 

ı BOYUK ANNEMtZl PEK SEVERtZ. O 
f JlZtM EVDE 1KJNCt ANNEMJZE EN JYt 

BtR ARKADAŞIMIZDIR. AKŞAMLARI BtZI 
YANINA TOPLAR. TATLI TATLI MASAL. 
LAR ANLA TIR. "EVVEL ZAMAN tÇtNDE 
KALBUR SAMAN iÇiNDE DiYE BAŞLAR." 
B"Z ONLARI O KADAR SEVtNÇLE DtNLE· 
RIZ Ki.. FAKAT BUNLARIN IÇlNDE GEÇEN 

1 CtN, PERt GIBt ŞEYLERiN UYDURMA OL· 
! DUöUNU BiLiYOR, ONDAN KORKMUYO
i RUZ. sız DE MASAL SEVER MtSt f Z? 

-

88 k.işil'k bir atlet gnıpunun I• 
Urakile 3500 ve 6500 metrelik bıı 
mesafe Uzerinde yapılan bu m~" 
fede alman nt.ı.coler şwılardır: 

1 - Art.an (Beşiktaş) 23.12.1 
2 - Hüseyin (Fenerba.hoe) 
3 - KootantanldJs (Beyoğlu

llOr). 

..... ••••-•••••--·--·-...... ••••-..---•••••••• ... -.•• ........... -....... _, --··-,-----------••m-•..,••--------... =-------=w-,•----
85z0 mete forl ltfb:uile: 
l - Barkov (Şişli) '14.!5.9 
2 - Raf (Hayda~a) 

8500 metre fert ltfbarllc: 
l - BoşIJrtaş takmu. 

Lalonten Öykülerinden : YETiM Yağmurun taf 
Beden Terbiyesi 1 '-iinema ve Tıyatro:ar 

G 3n a 1 dir aktörün Un '//ı'ı'll~llı'ı
1

)/! .~:~~~:=u 
beyanatı 11111 ımmuuı1a akşam ıo:3° cıaı 

Sütçü kadın v·e 
SÜ l güğilmii ~~~~~ 

yUton yağmurdur. ;I_ 
İns3nlara, half\·anlılra ""' ıı 

Slcll talimatnamesinin tadili ve 
klllp değiştirmenin serbest b~ 
k iması dolayısile bazı gazete ve 
spor mecmualarında bu kararın 
leh ve aleyhinde yapılmakta olan 
neşriyat dolayıslyle Beden Terbi
yesi Genel direktörü general Ce
mil Taner bugün çtltan Kırmızı -
Beyaz spormecmuasmınAnka.ra mu 
habi...tne eu beyanatta bulunmur
tJJr: 

,.__ Beden Terblyesl ve spor b1r 
tııa1§C1 ve :nenfaat vasrta.sJ değil· 
dir. vncudunuu faydasına çalışan 
blr spoı'Cunun kazand ğJ muva.f!a
layetlerden bir menfaat bekleme- ' 
Hi veya vllcut kabiliyetini eahst bir 
menfaat ınukablll başkalannm 
menfıuı.tlne alt olarak kulla.runuı 
spordan beklenen geye ile telif e
dilemez. Beden Terhly~ ve sporun 
bir kua.ııç vasıtası olarak kulla
nılmasına cevaz verilen sahalar 
vardır. Bu gfbllere profesyonel 
sporcu denilir ki bunların yegane 
vasıflan blinerlerlnl gösterebilmek 
ve bunun doğuracağı heyecan nis
betlnde seyre gelecek mlltterilere 
satarak geçinirler ve daha çok me
neccrlerinı memnun ederler. 

~aşa Hazretlerı 
--<>-

Beyoğlu Halk Sineması 
Bul!lln saııt 11 de gece li&tlf 20 de: 
l - Kartac::ı hıbart'belerl l'tırkce. 

ı - A tet BISı•t>~t 

Başka biı 

Güzel 
Büyük Anne 

Bir kl>ylil lmdm'", başmda g11fi!m, 
üzerinde hafif, temiz bir kostüm; 
SUtfi rıa.t:nak lçiD şehre doğru 

Yola koyuldu. 
Böyle gWe g1lle yolda giderken 
Kazaııcmı hesap eW içinden. 

"Bu sütü görllrllp ~dJ pazarda,, 
satanı.k bununla seksen yumurta 
Alaea.k: Sevinçle dönecek eve 
GUzel bir kuluçka yatırMak ve 
Çıkan civcivlerden yfrml otuzu 
Satılıp yerine gUr.el blr kuzu 

Gelecek. Kuzuyu da güzelce bes-
llyerek 

Yapacak besili, yağlı bir koyun, 
Pazara ç:ks.rıp satacak, bunu 
verdiği w.rayla da a.lmacak bir 

inek 
O da kendishıe oynak bir dana 
Verecek.. Kadın hemen 

Zıpladı eevinclnden 

Beden Terbiyesi kanununun is
t.fhdnf ettiği, Beden Terbiyesi ve 
spor harekeUerlnln bununla alAka
ıu yt-ktur. Bu z!.hnlyetle spor yap· 
mal. ,.e spordan bu eekilde bir men 
faat beklemek, onu herhangi bir 
maişet yoluna glStfiren bir şey gi
bi dügUnmek sak'm ve yaııhgtır. 
Ama.tör vasıflı sporcuyu muhtelif 
tcşakkilller anuımda mezat malı 
haline koymak da çok zararlı bir 
harekettir. Esasen bunlar bazı ec· 
nebi memleketlerde yapılagelen fe
na hareketlerin dllşllk akislrlnden 
ibarettir. 

Bayan E. F . 50 ya.. 
,mcıa olmaı:ma rağ
men n&SI1 genç gö
rUnmlye muvaffak il•---- olduğunu anlatıyor : Ve kendi blr yana gitti, gUğfim blr 

yana 

Tilrk yurtda.şla.rmm birlbirler'ne 
ka.rşı eevgisJni bozacak olan bu ba
relı:ı:>tleri muvaffakıyet ve becerik· 
1ik değil, ktiçllklilk telAkkl etmek 
daha yeıindc olur. 

Amatörlük ve prof~ellik ta
limatnamesi çıktıktan sonra men
faat mukabilinde spor yapanlar ve 
menfaat temini için mütemadiyen 
klüp değiştirenlerle hakfJd ama· 
törler blrlblrinden tamamlle ayrı
lacaktır. O zamana kadar geçecek 
mutıdet içinde istediği zaman hlç 
bir kayda tabi olmaksızın klUp cle-
ği,t•rmeyf b1lilt:fznm serbest bırak· 
t ·k kl, ber ea.hadakl sporcuların ha
kfkf karakterini tesbit edebilelim. 
Aynı zamanda klilpler de kendile
rine içten ba~lı olanlarla, menfı>at 
mukab'l.nde bağlı olanla.rr fyice 
anlıya bfllrler . ., 

.. Ben 51 y~ındayım, dört defa ev-
lenmiş, kızım ve 3 adet çocuğum var 
1Ir. Buna raıtm,...n ten ve cildimin SO 
yaşlarında bir kadmmk1 gibi taze ve 
nermln oldulhınu söylüyorlar ve hu· 
nun ııırrmı bğftnmek tstzyorlar. Tat· 
b1k ettJgim u."lll budur: 

Ben her akşam terldbfnde mA. ur 
bir cilt mütrlııuı:ııaı tarafmdıızı keşfe 
dl1en ve clldt gençleştlren ktymeU 
••B!oeel cevbt>ri bulunan pembe renk· 
tek! Tokalon kttmlnl lnıllanıyonmı. 
Uyurken dMI bc~eylp gençleştirm,.'k

Uğurln.r olsun artık civciv, inek 
ve kovun 

Z:ı.vallt mahrun mahzun, 
Bir de kocaıu.ndlUl güzel bir dayak 
Yemelcten korkarok, 
Çekine çeklne 
Döndil evine. 

Horozla Ind 
te ve b ır sabah dalın gc:nç g6ster· ı BJr g1ln. horozun biri çöp!Ukte ge-
rnektedh'. GünôUtlerl de beyaz (yaıf· zinlrken 
ru:ı Tokalon kremlnJ kuUanmm. Es- ' Parlak bir fncl buldu. 
mer ve sert clUUerle çirkin •"?J\er n-
:ı:erlnde şayanı hayret bir uısiri Ta.- Hmıen yerden alarak hızla yola 
dr-. Messme!c.-rln de.hlllne nll uz ettı- kovuldu, 
~ndcn toz ve gavrt M1 maddslerf lh Dar yetfştl bir kuyumcu dllkkAnma. 
rac ve . fyah benleri izale eder ~ Dedi: "- Güucl bir fncl v~ 
ı:.cık mes:ımclcrl sıkıştırır. Bu suretle ğim sana ben. 
dldlml%i yumuşatır ve gtızell ı1t1r1r... Her halde çok değerli olınalr, fa· 

sız do ~u<;,i\nden itibaren Tokalon kat bana 
lnemlnt hıl1anmız. N,.Ucesmden BOtı Bir tanedandaha boe gelir b;r bı· 
ı'lerece mem!lun kala~ Her~er cld 
de ııatııır. en..,, 

' ... , ... .. ... ·.:~ı C' ............ , ... ,u. ~.'. "'·· . '· . Bb- cahfle miras kaldı kitap, 

Hemen alıp götUrdfi kitap(ı kom
~ımma.. 

Ded1 ki: ~ Bu her balde çok o. 
kunmağa değer; 

Faknt ne yaparsan yap, 
Sen şwıu al da bana 
B<.>n on kuruş para ver!,, 

Tilki ile üzümler 
Açlıktan nerdo ise ölmek Uzereydl 
Ç-0k yflksek btr a.emad.a sfya.b. ol

gun ve lri 
Taneli Oz11m.lere gCQerken göztl 

dikildi. 
Hemen altmda durdu. 

1 lara gıda temin edPr. DUn varıı:. 
zı yt>rlerinde ekhıleri btı>-ıı;..-t 
ynğnu:r ru; o1dıığundwı, o.bil;'. 
sıkıntı QCker. Dfinyanm ba.ıl d'01. 
rinde de yağmur o kadar bOI ;;;ı 
nebatlar çok çabuk bUyUr. J. 
çok gıda verir. -" 

Bu ona mllkemınel ·bir yemek ~ 
lurdu; 

Fakat, baktJ Y.1 asma bfraz fazlaea 
yflk8ek 

7.or olacak ~ek 

Sem tq?mıyaeak 
Art:k annemin tolu 
Anne lfte yine bak 
Gözlerim yq1a dolu 

Giyecek clb1selerlrnize de ~ 
run tesfrl vardır. Glvd'®xl!ı ~ 
muk ve kAten.lıı de bUyfllZlfll' ~ 
mura baffüd T. İçinde barın~ 
evlere sahtp olmamn: irin ) ~ 
lAzmıdır. KoreRte yaptığl?nJJ ";J 
lırm bUyfimPs! •çin dA cok ~ 
lbmıdrr. Yağmur yn~ıiıtctan ..-*" 
havanm ne hdar temiz oıdılY 
dikkat etmediniz m!! 
Yağmurun bl~ hA."'!ta f11~~ 

bulmıya calIŞ'll-z! YaM:::ıurc' 
dar faydAsmı CSl'h-ı-ncllkten soıı~ 
"""'l. vağmur }"l!Ptı,.ken o'1f1'1_ 
i,.,,, drşan çtkamadı~ .... ~ıı.ıı ,, 

''Bu UzUmler yemyeşil dahs ol
mamış., ~i. 

Oğlunun n~lni 
Gör l§iteem sesini 

Daha mı iyi olurdu oturup ah 
\ edeydi 

Vasfl lUahlr 

B1r d2ha tutAam seni 
Kurtuluşuıı yok yolu. v(';t ntnıMnel!mı'z Yııömnt ~ 

~asıir lrnıe m•yıı b~b1Ur ~ 

Tarih Konuları: 

Eski lstanbulda 

Ticaret, sanat ve 
gümrük işleri 

Tarih d~erinde ~ki Osn'.;Anlı impa.rntor
luğu devrini okurken, o devirdeki hayat "·e 
yaşama biçimleri etrn.frnda da türlü bilgiler 
öğreneceksiniz. E!z ee size bı..'giin eski lst..an. 
bulda ticaret, sanayi ve gümrük işlerinin na· 
8Il ya.pıldığmı anlata.cağız. 

16 mcı yUz yılda 1stanbulda ilerlemi§ bir 
ticaret ulusal bir endfistıi ''llldL Memleket:e 
dışandan fazla maJ sol..-ulmadığı için meml& 
ket içindeki sa.n'at!ar ""B{fDet bulmuştu. TilrlU 
türlft kundura yapan mfu>ssescle.r. bUyük ku .. 
maş tezgahlan vardı. 

Kuyumculuk da hayli ilerJemişti. Dil.kknn 
açaıılarm ke.fil gootem:ıelC!ri şart.t:ı. Bu devir· 
de bilhaa;a kunıa.,"1 yaptlması.na fazl&. ehom
mivet verflmckt,e 1df. 

Bu a.smfa. sırıı"ıı. ı..,ımas yn.pan tezgahların 
sayım Z-80 ne kadar yillc:ll>.lmif:1 i. Her yantlan 
kumaş llzerlne da.'1lfro. vu~'rfıl11ı-du. Damgasız 
lrumaş ea.tılma."lt ya~aktı. Plrl&imlerin de va. 
pılmasma dikkat cdilit'di. Kumaşlarm gağlam 
olması için dört veya altı kat iplikten yapı
lırdı. 

Bu işte d~nı hareket ettniyenler, ha'rl60. 
hmurdu. Sanavide altm gümUF; aa.rf1 teftişe 
tabiydi. Altm kan•ama işleri ile u~lan 
f.stanbııl kr.drsr mk rlk ko'lb'ol ederdi. MU. 
zehhiplik denlle.n işleme if}leri de oldukça i· 
lerl"l"ltı:ıti. 

18 inci am-rda sf1a i-=leıi olflnk~ fazlalaş. 
tı. Rırmalı elbiseler ~Uikce QOğ'ııldı. Bu vaz1. 

Nalılt NMJf 

fT . ~} .... 
yeti önlemek Uz.ere şirldeill emirlel· ~ 
1694 te kilrkçU.lilk r,od:J. luı.li"li aldı. -~ 
moda hnllni al~ bunu yapanlar hl~' 
saptılar. Yllksek fiyatın S3.ttxlar. Şiddet'.'.J 
mirler ve "ldJ. Hile yn.panlarm as.1Ia.csJ"' 
bildirildi. --

!star.bul da ya.pıls.n ~alann en fazla. 'I 
tıldığı yerler, Bedestan denil"'.n çarşr.Ia.rdl· 
mlihim bedestan İsta..ıbul Bedertam idi. ı 

Türklerde ilerliyen sanatlnrdtuı b~ 
çlnlcllikti. lznik çini ·abrikası teei8 edildi-~ 

!stanbulda esircll:k de m!ihim bir 'I 
retti. Esirciler Yeni ve F...ski l>edestanlard& ,-! 
rurlardı. Kadm esir~er Yeni bcdestandA Jıl 
hrjiL Esirlerin satılmasına mahsus emt 
lan vardı. _ _.ti 

16 mcı nsm:!a Tstanbul ticareti ve~, 
teri Yahudilerin eJlnde Mi Bu vazive~ fW11 
carlarm birçoğunun cllkkatini çekti. Fi~ 
t:e mllracaat edildJ. Bu i-;!:r. k:smen ar.it 
dL GUmrUk resmi o zaman yJ-ie U~ 

Arnavutluğun yalçın dağlarında bir 
' Türk Genci ..• 

Yazısız hikave: 

• 

Bir Türke 
Gönül verdiiııı 
Türk MarWk w Knhl'Bmaııl~mm c6ğtaler1 kab:ırtan pnıı b1r ollm!lnfı6l 

T~7k,e Sözlü - TüTk Musikili 
bir temaşa harikası 

011umuzdeki Cuma TAK Si M sinem~sında 
• •. •. ". • • C':. 

Vak Vakın marifetleri 

er: 

t:ı 

ıo 

.. e 



A M ER ~~~'lFJ 
Yazu: ıc:,kender F. Sertelli 

-50-

. 
~ cidden gört!.!ecek ve 

P'Zlllıeoelk bır yerdı. Lokanta ta
le demir pot.retler tlzJerin

duruyordu Ha taraf b~ ka
. gibi demirden çubuklarla ö 
ılırıU§tU. 
K~ hy bir duvan yoktu. 81ma 

çok mazbut• .ı Hattl i
Lde 1tıt ic.-ın kalorifert bile var· 

BU)'Uk, müdevver, ve yüksek 
bv~:ı}ı bır EL a gh ener. 

Salonun bb köşet nde, bir 
tre kadar yü.kaek::e küçük bir 

~ne llr.erindt: .ı.eki7 on kişdik 
nıuztt vardı. Garstnun bah· 

~~ği uturıu çolak kemancı 
-.uarm anamda iri boyu ıle 

çarpıyordu. 
Taılı vaktinde plmfşlerdl. 
lluDıt 1"ftJ çalmıya baelaıDJI. 

:.. Saloa hmcahmç dt"necek ka-
doluyd.:. 

1bD~ gwrer girmeı. ~ 
kaı1ı pencert &ıUnde 

hir köşeyi oaetererek. 
- Muainz ora<bdır. Mister 

"a.Urerı dedi. Şu ke'lard&n yU
l"Jnenia kalah.Jıfa dalmadan 
lbaema vannum' 

Ca19onun g&.terdığt ,erden 
,._ımıı.ıır· k~,edekl ayıılnut hu· 

lf lllllllava vardılar. 
~Ymuta· 
- PatraD galtb& yme bir eftr. 

tlPia p.ptı~ G :":"llDl1U'I gelecefi· 
~ hs.beri )lduğLJJa bakılır
~a. boraya Onclııi.!en haber \WİI• 
tiii mlqılryor. 

DedJ Yı!ZUf: 
- Bizin. patl"<.ll yaman adam. 

br YesaeJinı. 
DiJerek km im gtlJC)wda. 
l'sun ,.., n.r. çtçek1erle dl
mate bir m••nm etrafına o
~ardı. 
Yuaut, Amerlrab guetecfyl 

"8ma almü iıltiyor eh.. 
TercUman: 
- L. ır m oturum, ylhıOnil 

daha l,;ı gorebilirair ~ Yanmız
d~ '>•urıır.ca sık a.rk hı çevir. 

Bitytlk bir tabak l~inde koca· 
• .oan bqlan !~rtlne!. ve beheri 
ctuz bet, kırk .antim boyunda 
.-,ıan Uç büyü~ ka)'31.obğı.. Et· 
"'l&.flMıa patat-. ve uwç haf. 
:aması garUW.'' leriyl\l aülılen • 
ıni, olaraJ.. Mebiko tabancuı 
gibi uzamııtl:.ıı\h Bıt1ıklar fı· 
'"lnda piştiji t~. m;-ş gibi ko
it'cyordu. 

Yusuf btanu k~rllnce: 
- 1ıte bur.a can dayanmaa, 

~t:d: vallı.hı bt .. nbwoan çıktı. 
ğıuı gOuler;beri adauwkılb balık 
· tye:nemı-tim. Hay Allah ra-
r. .>l!un fu M.ater V aJkerden. 
lah.ı li1zuıh yt1ktlu ki, tercll· 

.uuı. ıkı ta'af;r. aör.le-r.nl de der· 
n~l tercllme edjyordu 

Vıalkt:.r; 
- ?\ıaaıl , DU sGrprbimdeD 

b eır.nuıı t.'dunuz mu· 
Dıye ewau. 
v dnı' tt!ukkilı etil. 
Bundan sonra Bil"' ile Mil 

li~h·onun \.'alkerin 'I. tercUma. 
~.ıra balıklan geldi. 

Onlar d.. fırinlı balıktan çok 
.,oelanmql .. rdı. 

VıJkeır: 
S3 b&hleyu. baJ .ıtlr ~nder

.ııiv" mecb.ır oUum, dtdi, bura
cır !-alıkları hafif bir b:berli tUt· 
.. Jdı;n geçirirla Bia bunu çok 
'4t"Vejiz IUJ'. "Da Yu.su!tUJ hOfUD& 
l cWceğini za1114'tmiyorum. Bu 
C'i~ıı.ce ile öucedıen bulrbklı 
t.•tlunm:ya UlJLJn rö· müt ve bu 
~oE:k:'de &iporiş yapmı)a mecbur 
c: lmuıtum. • 

Tuauf ~lJfı yemtfe baela. 
mı~ 

- - Çok ~~fs T?pltt ı.tanbulun 
Balıl>puanrd..Jtl mec:hur Bodo
•·ın pi!lırdiğ! bılJ.kla:.·. bemlyor. 
Hatta bu, ondan da nefıa plt
n.iş. 

Val1rer gtlltl.:;urdu · 
- 81.rada ~1.LIU yoktur ama. 

:o nned'!riır. ki w d ' kusu ye
tin! tutar. 

- Hiç ıı nalr etlk. Miater 
Vatkerl :e; yle güzel bir yerde 
'naanm önüne köeeley; plfirip 
it 0)118!:?.r, y!ne ven.ir Ben öm. 
r:lmde ~ _,.lllllJI ,_.. 
tfün.. ~ büır• .• Ben dl 
ty!fJ8 bmnm duyura~ım. 

Bu arada Mie NUcın cVJrtrat. 
'e Yueufun ydatr.e bakıyordu. 

Yusuf• 
- Ne ba!nyonun Jll;dme, a 

gCrilrntın 1-ebfii? 
Diye IOl'du: 

• - YAKn • nmrdKAN'Olf ucı 

lik açları 
Beşiktaş Süleymaniyeyi 6 -O, Vefa Bey kozu 5 -1 yendiler 

AltıntuO Topkapıya hükmen galip 
Hafta ortası gQzel giden bava. Puan Cedveli 

um Cumartesi bırdenbire bozması ~ a a. B. M. 
dün..il lık maçlannı sekteye uirat· Beşiktq H 14 
mıştJr. Devamlı bir surette Y:tian Fener 13 10 
kardan Fenerbahçe stadı mü;&ba· Galataearay 13 T 
ka yapılamıyac:ak bir hale ge iDİi Vela H 8 
oldulundan bu sahalardaki maç. tıtanhutapor 18 a 
lar tetur edilmiı ve Şeref Stadı di. Beyoğluspor 13 & 
fer sahalara niabetle mihıa '>aka Kuımpqa H ı 
yapılabilecek bir vaziyette ::>ldu· Beykos H ı 
~ bu staddaki müsabakaiar Topkap ıo& 1 
vapdmı§tır. SWeymanJye 14 2 
Şeref ~ Jdmda günün ilk maçı 

Altmt"JI ile Topkap arumda idi. yor. Buna sinirlenen Topkalliı b9 
Hakem Hüsnünün ıdaresinde oY· zı oyuncuıar sıhhıye memw-.ınu 
nanan bu maça takımlar 8f81ıda· cllMnele kalktılar w hakem Hk. 
ki Qdrolar.a çıkmıtlardı: nü sertlikl~nnden dolayı ıki rop 

ALTINTUC (hL-- C l lap oyucusunu çıkardılınd.tn iki 
: _,. - tn1111 • oyuncu da kendili~inden ıSah8 .ı..n 

Mtbaıl - M••ı.. Rilfl' ,.. .. IB 

1 
3 
2 

' 3 
1 
l 

' 1 

,,.,, - Seli•, AJi. l.Mli, AAratl, ayrılıp 11hhiye memurtyle k'l"P 
Sait. tttJlinden dolayı oyunun bitmesı. 

TOPKAP: Halit _ S.14Utdtt, ne on dakika ka a maçı tatil etiiı> 
Hallı - ŞaluJ#), SabalıGllİft, Sır. Altıntuiu llükmen galip illi. eL :;:,,;, =•üt. Sel4ri, J,.,.;ı. mife:;.,_, 6 - Slllı,,,,aniyı O 

TopİUlplılar geçen hafta tstan. Günun ikinci maçı Beşıkta, ile 
bulsporu takviye etmek maksadile SOleymamye arasında idi. HakA-m 
verdikleri Sabahattini ve &llhat. Samibın idıres1nde O)'llanan bu.. 
tıni bugün takmılannda oynata.. maça takımlar töYle (llcnuılardı: 
vorlar. Altmtulda da Galawaray BEŞiKTAŞ: FtnUJı _s Ya""'
f8) ta!amından Orhan oynuyu. llmıW. - Rifot. Htılil. Hü& 

()yunun birtnd devrai mOtna- ,;.. - ş.tir, HtlÜI, ŞMrj, s-nt. 
zin bir eekilde pçti. Slbanan fula Efr.,. 
~du olupa top kontroluna ma. SlJl.EYMANIYB: Huır- lhf. 
ni oluyordu. Hw i1d taraf da bir ili, Daaı - Aplwf. llwd•. S&. 
çok fırsat laıçmhktan 1D1n birin. ,_ - Molo, ŞMri, Sqti, Filnıı. 
ci devre 0-0 berabere bitti. ..UWlill. 

lkind devrenin ilk anlarmda Oyuna Beliktall• baefadı•ar. 
her iki taraf da canla oynuyor ilk aalıırda her Ud taraf da kartı
Altmtullalar yavq yavaş ll(l)ma.. ldda lku:lar JaPl)'Or. Oyun ba 
ğa ba,;adılar. Fakat TopkapidL tanda devam ederlr.en Betikta,aı
nn sert oyunu ı&ı açtmmyor. Ni· lar birden bire parlıyıverdil• Ve 
hayet on beşinci dakikada Altm· on üçüncil dakikada Ştref ilk aoHl 
tul Jehıne penaltJ oldu. Penaıtıvı attı. Jb golden 8ç dakika «ıtlfl 
atemwhler. Bu lmGan penaltadu tieref ikitıd loll • attı. Btnirt 
90ftl'8 oyun bir mOddet lw1ılakb arlcauna yapalan bu Ud iDi soı.,. 
bOcumlarla devam ettikten .,,. mani)-elılerl allak bullak ettı. Be. 
otusunca dakibda Toplcan!ı ar tiktat bo,una adustmyor. 5~ 
gol yediler. Bu aolden IOnl'I& TIJP- tekrar topu kaptı, bled Harı da 
kaplılar oyunu bOlbOtiln çılrm. kmnp Oçandl .,ao atıyor (d. 18) 
dan çıkardılar. Ba esnada ICfu- Bu ıolder. IOIU'a SOleymanl)'elller 
~ tesiriyle T°'*8P kalecisi ion. bir mocldet canlandrtar w bu ara. 
mak tehlikesi de &'ftlterdlfndrn da bir peıaltı da lcuandılar. Fa. 
sıhhiye memuru yardmuna kOIJlL kat SGleymaniyeliler topu dıpn 

2 
3 
6 
4 
5 
8 

10 
9 

11 

A. 
68 
48 
46 
~5 
29 
29 
23 
15 
11 
13 

'"· 10 
10 
18 
35 
38 
27 
32 
35 
80 
M 

P. 
42 
H 
~ 
~s 

21' 
28 
25 
21 
19 
19 

•tara.-< penaltıyı kaçınyorbu. O. 
yun oh milddet daha ortal11rda 
devam ettıkten sonra Süleyman•ye 
a eyhıne frikik oldu. Fnkikı Hak
kı çektı. Top direğe çarpıp döner. 
ken Şakir yetişti ve dördüncO ao
lO attı. Devre 4-0 Beşiktaş 'ehi· 
ne bı teı ken Şükrü güzel bir vt.'aıt 
hareketiyle 90ll dakikada beşird 
ıolil attı. 

ikinci devrede Betiktatldaı ııa. 
kimiyeti efo alclı'ar. Fakat bir ttfr_ 
lü gol çıkaramıyorlar. Bu biraz 
da Hakkının tol atmak istemeain
den oluyor. ikinci devre, yirmı se. 
kizinci dakika kadar golsüz geçti. 
Yirmi sekizinci dakikada Be,iktat
btar, Süleymaniye on sekiz ~Iİ 
Oıertnde bir frikik bandıfar. 

Frikıki Hakla çekti. Top Deri 
atılan ~fin önflne dOştQ. Ştref 
Hızın da luvmp altına w eonun. 
aı Beoiktaı golünü attı. 

!lundan eonra Blfikt•'1dar bir. 
kaç «ol daha çikarmaJc istedilel"!lr 
de halka hJç bir gol olmadan maç 
6-0 Beıiktapn galebesiyle ıMl8 
erdi. 

VEFA 5 - BEYKOZ 1 
GOnQn son maçı Vefa De Bf'y. 

koz arasında idi. Hakem Tank 

~~= mr1an..-.= VU.~•,,.ti - Vdlt. I'-. 
"" - Ntttlet, Haltltt. Şairi -
Fflrtll. Fibd, Haa. H•1d•, 
Mustafa. 

BEY KOZ: Neati - Knıol, 
Sadtllfll - Kbmtm, Refif. Abi. 
din - Kit,., Sabalıattm, Şnlıaf>, 

Bülent, M elııMI Abdiilbtlır. 
ilk anlar lwplıklı bücwnlarlc. 

devam • ·lem 8eykoz1ular dalıca 
alır basmala başladılar. Beykoz. 
lular IOldan yaptıktan bir akuadı 
Klzunm QBliyle bir gol kaıand• 
lar (J. 9) Bu golden sonra ~ 
tüncülülO elden gıtmek iUerf' 
duğunu anlayan Vefalılar canlan 
.:!ılar. 

On ikinci dakikaya dolru Vetı 
ehine penalU oldu. Fakat EnWt 
topu dısan atarak bu fırsattan İL 
tifade etn,esıni bilemedi. 

Niha)•et OD beşincı dakikad8 
Mustafadan &(l.zel bir pas alu 
Fikret beraberliği temin etti. 

Simdi her iki taraf da galıbiyed 
kuanmaJc için canla başla oynu
yorlar. Yirmi altmcı dakiJradl 
Ferdi. santrafor ~a aOlel lılr 
pas wrdı. Hakla da.ikinci Vela 
golünü attı. 

Bin.9\ci devre 2-1 Vefama P. 
iibiyetiyle 9008 erdi. 

lkind ~n ilk on bet düL 
kası müte\-a:in bir tetikte de\'11111 
ettikten aonra Velaldar nisbl blr 
hAkimı)·et kurdular. Yirmi beti~ 
dakikada Vefalı Haydar GçOncf1 
golü atın.:a Vefalılar bOsbQtOD 
canlandılar. iki dakika 90IU'8 V• 
fa lehine fıil. k oldu. Friklki 11n. 
trafor Hakkı çekti. Kalecı topu L 
yaltlyle karpladı. Saritrafor Ha ki 
yetııterek do. Jündl golü attı Oyun 
bir mfüldet ortalarda devam ett k 
tft1 :ıonra V'fatılar tekrar Bey 
kale31:ti çevirdiler ~ san 
Hak!:ı besinci ve 90nuncu Vt'fa 
ıolünü attı (d. 35). 

O!l Mika sonra da maç l 
Vefanın galibiyeti) .e sona i'\ti. 

v. o. 

ikinci kU~ 
maçları 

inek lbım. 

~~.~~ re (H. iklWI )JI{M 
Y' •. lllf ~ karııama al· - • ı - .-2 Ca."us kim 

Davutpaıa Balarkür 
latiklale 12. O galip 

DUn ~mrllk ıtadu: u ... 
kem NlyazinJD ldareahıde DaYUI'" 
pqa - Balurkö,y tat kW taka
an aralmda yapdan Udncl kim 

Uk maçmı Davutpqa takımı biJ'la.. 
el devrede o& ve UWıci devrede de 
8 gol ata\"Ü 12--0 k.UBDID fi r. 

JLJib. Erkbıtıarbıye subayı Leon 
y~m )'anma da Ki1ter c'~ Kurter.'1n tevkifı. keııdisini 
· oturmtJ4tu. :.anı)"&Ular al'3l'mda milthit bir 
~ker, Yusuf1& b~ hareke- hayret ve ıstırap havası uyan· 
t lerhf.et D•:?.'Bkm~tı. YUB\I. dlnJJJŞtl. Tt-vkifinin ~ anla. 
.:.n ~Ilgan taLtatl 'ardı.. Ba· r 'dığı r.aman btlttln kc~ini ta· 
~l ~pi-:-e lçic yorrı nı da ya· u.1yanlann haY"eti bilyU.k bir 
• '""uı. Kuma.ı arlr dırektö- ııefrete kalboldu: Yahncl bir yt' Adeta b•r h1MJt urrafıydı.. .Jevtet lehine c:8f118lntla itham 
t;BUfun karakterin· ça.rça.buık edılmektey~i. 
•J~ · H:a rp me<-lu.tnJn gizli bir eel-

~fl'lda. konUfUyordu: l'('t!ir:ck- mıdıtet• el b
0

" aeferber-
..,., BugUı hava çok tü-'. De. ıı.k haliLdf' ta1r'p edilecek battı 
6A a:ıı Yusuf pehlivaı •. hsreket bakkmda haz: rlamı.Lf o. 

ylh4 f te?-c"'.! .... ana ıf<aret ede- ·~n plinlar esr..rengiı bir tekil· 
~k aynen terdlme l)trr.esini ih· dı:- ve bUyt!k t,ir .Untle bqka 
t:ır ediyor \e: IJ'f <!evlE't erlllnı harbiyeeinin 

B
- Evet Yalnız havn. değit. !!HDt: ~L'} bLLlı.nuyordu. 
er oey Ç<.k giU.el Muk"'bU casusluk tftkilltma 
Diyor Vt.. ına.naıı hir gUIUtle •ıensup aj~nlardan tiri, bu plin• 

,,at OıDun yUzüne 1>11' yordu. İArın y:lbar.cı de\ let eline geçti· 
!.!ütterf!t re hizme• eden gar- ~ ni bUyüli bir tlaih eı:ıeri olarak 

ıonl rdan biri ~lmı ;tı. ;rı-enmi.' ve v"ziyetJ t.Abl oldu. 
- Ne allcaksrnız Mister! ~ ~P. bildırmiştl. 
Valker, h yaban ::ı garaoııa Derhal arılan ilk ~~at ne-

lladffe tu sözl~ri &öy t"di : • •cıes·nde ı:TÇOO garıp vazayetler 
- Yemtklerimiz s.J.,aıhtan .. te-bellür ettL l çtimam zaptını 

"laarlamn)lbr Btlfeve Mister tutır'WJ olır.n erUnı h&rp yUzba· 
Valkerln misali !eriyle beraber c: SJ Dö Kı.'1.e."' billhıre bu ve
~lctfint lll}yle,'isı! •tJki \lup nıedJsi ftasi~ teslim 
ı..:!: l'80ll hürmetle ayni~ .. ~iş, o da bunl!'" kend~ ~liyle, 
""leye doiru gittı. uk!nı barbiye&m ec gızlı ve. 

Terci.imıa.r. acaıba rıe )'Ulekler ~ ~2Z'llll ihtiva ede" bUyllk b· 
geE'ce ? 1 \e d'''iln.:yor ve me- ~i.Y• koym'~tu Meclllte bam 
tPkJDıdan dudakların mınyor- ı.luna:?Iardan hiç b:ri herhangi 
"'u. hir not tutman'lf v" mUzaken-

Y'& Yuautun aevmec;ği bir !lıeY • .. nn hemınr. bir kbDle tara· 
~rlandıysa . , f :ıd:ın diJılenm!t ohnuma ilı 

O lalnL' Yu3uf, b 1 kulenin t·ı·ıal verileıenı'ftİ. Çl1nkll Alo-
~J>l'a nd ac; kalacak demekti. · un ~it kı tb k:ıpllarmm içi w 

14 ı Ne 10D da ırerakmdQ ı ltt:n duvaalaı kadlft- kumat-
~tlı,ordu. 'arla kaplı buhı.aakta idi. Bu· 

V&D:f:r· n:.1 raihııen en esulı noktalu 
- Merak etmeyin. Mis! diye- ıudt•t har! int- rıkmtl buhmu. 

M gtlldll Ba'ık lokantaamda ·ordu Eu haberleri c;raya kim 
--~hl.• htr tt;.) veıımez. 1 vP ne şek·l e .ıl~ı;m7Şbl .. ı.ru IOllr& ffl.J'80J.lar ,uıek Tahk•ka• netıcetP tntnn lilP 

t.lbak te!.lr tap. ıya t>.şta. helP.ri Yumat1 Jlö Kurten'ln tl· 
fJI&. 1 t.tırine dllirUrmHteycU. Zeki. 

ilk 1aea YUIJflm --M -'· ~ yaklJlklı ~ IC>f')ete haya· 
I.~• •- i,mdlD ~ ~ m19-

4hn bqka \f~ bir pilrt oJmun&
lm& raimen Oltkaç Jıtln evvel 
l''r kumar borcuııa eo1t aantlml· 
v- kadar Mntlt bulunuyordu. 
! 11 bOylk mebllfl nuıJ elde et· 
r.?i' old\lll• ha~ IOrul&n 
h 'tUn llUalln. rapuon mllabet 
l\ir ce\'&P verzMk imlrlnmı bu
'amam11 veyab1.1t bwıdaD çekin· 
ırıi,ıi. Bunun üııenne erkim 
!tarbi.,. .-.m J, bir >tımar bor
c-uma Dde)'t'bllmH emeliyle ya· 
t.ant"I bir dev~t; aatm11 bultan-
1' ak w ntana fJ.uet etmJt ol· 
"' &k suçuyla •evklf edllmi.ıf. 
FRkat kerdm bu' ıt:uunıan red· 
detti: 

- BPLtm ......... angı bir not aJ. 
d.~ı g&en ·lnıadıflna göre, 
'-en btı kaf'ar .,,Uhi'f'. maltlmatı 
:ıaem vabaı.aftlarm eline ulattıra· 
ti!lrdlm? 

Evet .e, 'fldlğ 1117 dofnı 
c!"1' F!kat herke-afn t. •Jdiği gibı 
ı:.rln c:ok k~et!f bfr bafnan11 
vrrcbr. Ve ba a.ı·zlJ"Mıfz bu fe 
• f ihaneti vapn • .Jr imU.nnu 11• 
liah"°tmltt'r 

Dl\ Kurkn n~r ithamı ll1'IU'la 
r eddten:esine 11.jme:l tevkif • 
d'Jmi!J ve d•varı ham verilmış· 
ti C'e•11 ya l • .:naıııt dllllmtlr 
vt yahut m~ .... t har.• atrlmalr· 
t1'n s-.fl <•1aretı•lı. Bu da f'M"· 
'ıtk bir ftle!l'leı hava~m mall· 
y·,Jop gttme9f. bOtil:l an.mır 
' kelenme: dlmelrtl 

1'a""9da oturar: yllP~ af 
1151 bftYD'- bfr vt'is ,.,. keder f. 
,.rde ıcm..nırk.;,,. bW·Omet mer 
~·de yaın.-1rh ylJtobuıyl bl
rUk bir &'ldu 11ev1.,.lrte nlan 
)tDÇ bfr 1n7 11,.rıdiı•ır. yeyip 1Ji. 
~rlY"!'. g~ftr: dinmfYol'ft. 

Jsn !leYd'fi e·k~ mlUQJ!ld. 
JPtl!'&on l:ntlv"'r emlt: buluna
rJl'du ~.en ... t-'lym lnmtar ~ 
--.mu lk!em<'li ''!m o. bOyftk meb
.,, ltentftli wn.a._i 
lf er llal~ Jbrbafı De Kurtea 

alr"ıPholdl4alı;ia...acı&-

• ltll•mla>da?: ~tatnu dU
r.ın.sreJc. bfr kf.dır.du: para al· 
ır.ı, oldu!u11u ıtU'af etmektea 
O' klnıo!~l. Se,dıtt Pdİ.mJ kur. 
tannak ı~ ç-~ler diltfl!ıltyor 
,. her şeyi Y&iJWIYI' karar ver

!!Wı bul~, .. yortlu. Nıh,.yet reno 
•uLtyan !hf:Jkı ola., l'U'&YI ken 
ıf .t veru.ı, oi<iufur.u clivam 
'».rp rı~'&.ıııetİN bıldi"mek kara-
1'1111 ft1'd! 

- Runu, reddi lmklnı olım· 
Y,l':\k tıir ~kı dtt isbat edebilir 
rnisi~F 9 Yokaıa eevdiğinıli kur 
tıırmak l~.n 1111 bu c.-a reye bq 
\"tın. )'Orsuı l&.I., 

Di)e eotduk'adı runan gene 
:ı klr.ısevf lnu.dınn ıyacagma 

"!11tıJOı~. fnkat 'me Urr.ldın kes 
:r..~n iRti B•. Sth!pte kf'ndJ beta• 
~ t,lJ' fe\ leı l ·azı ıpuçlan ıe. 
&: etmek t"2!?9İrf aramıya beş
aJı. ARk ateş· , 'e yarıp tutup ... 
• .. lbl kend.oir.i ıJer oryı yapat-. 
'•~nt- inıoo "lyorfa. Ve ilk 
;J k:-b1e-lvul!uu w iştt- bir teY
~ı berereb;leetfin,1 ek' zannetti· 
~u. 

'l\,plantır m yapıld it btn111m 
t'~rafmda tfolo~ bır tpuca 
ıaıde edece-O ni unuyo"Clu. 

Cbyleı d 1 aşn ı en, Prıkerl bfna
~m k&l"pE • da c..rta tabakadan 
i• h 'larm •turougu t:>u bina bu· 
'""~Uf\UılA ve Prkbı t.arp daire. 
.. ,.de tcplanb won nwn bulun-
d !u l:atm tam karı, rına da bir 
:""myon t!aıbf:• f'ttiF•·' gördtı. 
J1h, aahte bir ramlııt bu panai
~'Ol'da bir c.da t.1ttu V'P orada o
• 'anlar h:ıl k:ı..la mPlf\mat ~ 
""•11Ya baı,l&dı. Rarl mecliılnin 
~ndıfı u.bn-. bakın ve ora
·•n fçericı;ni " t>Jremr.ıelen gör
ll't'k klbiJ llaf odalfa. kendisi 
ı;:!:i bul f, ı-.:.rt1.edt-lt:re daktl· 
t-'. w P.l"tomfi aers'r.ri vennek. 
te olan l&fır 1e dilsiı bir IJla· •·n buluoouhı ı' öc'rtndi. 

Rı~ garlr teRdilf içinde bam 
tr.pbeltr 11y•••eme wmlJıt ı. 

aı? f"tti ve !>la 11·ti.ftP! lyf g&den Davutpaıahlar dlln 12 ıol at. 
•Yırm&ınıyı1 bıar ""l'di. malda UWaci kilme gol rekouuua 

Yaz geln it hava.ıar taham· yapmlflardır. 
m n t:dılıne:z b:t ha! almıya baş. B. talamlan 
'"m~tı. Frki.rJ baı l 1\'e daire- Dtln •bah yapıbnuı lban ,.. 
!t.ı.ln bütl!ı. pentere f'ri a~k du· len B takmılan maçlarmdan yabm 
r .. rordu J1L11 ı .. ı gtln dilsizin Şeref •tadında Vefa - Kuana-ta 
ıu,ma hpı.b dur,a.n oduırun karttlqmıf1ar n Vefalılar rald;
l aapı ki!icfü,in Jelığinden baka· imini 8-0 maflflp etmlflerdlr. 
,...il bt!tiln p:ı nrlsmı kapall l'eaert.bQMtadmd.ald brtdaf • 
"'11W~'!lfw U YI- diJ• •zhı. pan. maJarda IÜa O)'D O)'llaUa.,... 
uu·L n aralıklr,. r-clao bir dür- tekilde bosull oldap.dua ,.,... 

, hi• it- rutttemadı)'eD dlf&rWJU m&llUftlr. 
•• " 1-etr..ekto vı, uju~· ve br e- -~o- -
h· '.·: ~e bir d~~ere b: eeyler not Halkevleri 
1tt .;ı~ ~~l hakıkati aezer müaabalcalan 
~ill!ıwıe koştı ve b:ru aonra 
t.ti olcu l"erh1 eracu, harbiye Cumhuriyet bati partili ..-ı 
•r; ıuhavD" re'", !catır.d~ olarak tekret'futi tararmdan balke\'lerl 
~n..,: \"<'na ~ö..ıJU. f)'lsizln oda arumda tertJp edJJen epor md.. 
ir .p~·ı 5.>ilre \':"•dıktan Aman, bakalanna dtın bqlanmlfbr. Wr 
J"lara -'&V3!1 aeale: ınbı5nB halkevlnde yapıl n 90ley 

bol mlllabakalannda Em nönl na 
- Girl ~! Jcebet!cnıe kapıya evi takanı OüOdar balkeYI ~ 

k•n•ın' ~iıf' ı :iyted t!min doğ· mmı 15-8 15-9, l'atlb balkot 
ıtdafwuı e~rhaı aru~ rı.cakluıg. takımı da BabrkBy balkevl tür • 
~ı An• b.. surettt kapıya mmı 15-10, 10-1&, 11-12 ,_. 

• ·dl'E-f lıt '1mlUlryan ıubaylar, mltıttr. 
urı &e:l)L" &C"ilı az )Iİdırrm bJ. Halat çekme mtlaa'büulllc!a da 
slvl(;, e!ind~ ıiiTbıı: tıulunan ve Dnln5nU hallre91 takmu Olktldır 
r"r~re kerah'iClıt dı ran defte- balkevl taknnmr ,... ... l'atlt 
.. ~'lklıunıva t:a ıea,.• dlalain tı· balkm tabm da Bak'rtBy ülk 
~rne atı! Wn. Ele ,ıeçen def. taknnrna bWDnen pUp pm..ı,u, 
ı. rJe l>ır liarll ı teııotrati ifueL Beyofta halkmnde yaftllan bJ 
ıerl varda. lat " t0leybol mlla~ 

l'ıa'·taıı ve ~dalı:'nm han- Br;oııa KadıldJy balkevtae, ..._ 
;r .. Hr:d"D kl'f•U\'''•nllln anlamak tat balkevl takanı da.,,,......._ 
t .a l.ilvtlt t,lr ·.aelek-J olan •· m taJmnnta PNıt telmlltfr. w ve dilr.ı; narp meclilinin DQllrtl mtllabüaJarda .._... 
l.Jplandı"ı .ıal9Dda ~tr.mıulanla· ~=*'~ ';:.:.:'. R8lllt • 
• • .ten .. fran •'"' zaotıdlyor ve Nun" Boıut -e M. 
P.>r.ra da bu elJf ettiği malilmL ,,., •tUlll 
t. l.ıar.t:tfn~ .,. •• nlırü ~ Be lös heYDelaailel 
~u~leU.. ••ı:larma teallm kemliie aeçilcliler 

Bl\vletoe kcvvetı: atla •Ye- B•<!"' terblM ...... dlNıMA.,. 
~9'dt. r~vd ff Aö k~ m•uml· =~b17ne;-ne1 futbol fe&Mmılril 
[: thıJ 1-.bata m• v P. k olan Jan. futbol aian:U. en H ~ 

·rl!llt' ay wrı•11 o ı:• '• evlene. ınfrlt hakemlerde: il 9tata le ••--MI' t"'9 &.aria.. ..,.ellMlel U.ea .._ 
t'e~a: Mt"Ctli •11&1 J11a11111n ...... la' .--
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Ta\'llk suyu ile mamul bir tek 

Çap ma 
Sebze ve hububat komprimesile 24 saatlik 

KALOR1NlZI TEMiN EDEB1L1RSIN1Z 
Her blı}Uk bakkaliye mağazasında bulunur. 

1 Denız Levazım Satınalma Komisyonu i!Anlar;· ı 
ı - 2412/940 tarihlı'ıdo yapılan ekslltınesinde teklif edilen fiya

tı gal. gö.ülcn 20.WO kilo yUnUn, 22/K. Sanl/941 ~.arpnba günU saat 
a 4 de ıkinci. pazarlık eksiltmesi yapılacaktır, 

2 - Tahmin edilen bedeli '•24.000., lira, ilk teminatı "1800,. lira 
olup §aı tn mc ı her gUn komisyondan parasız olarak &lmabilir. 

3 - Jsteklllerin belli giln ve saatte Kaannpafada bUJunan koın18-
yonda hazır bulunmalan. (75) 

l - fahmln t'dden bedeli (24952.25) Ura olL"J {15000) kilo ndc!yatmm, 
22 tldnc•.<Anun' 941 Çarşamba gUnU saat B de paza.Tlikla ekslltmeaı ya· 
pılacaktır. 

:? - tlk teminatı (1871) Ura (42) ı.-uru~ olup oartnameai her &'ÜJl ko· 
mlııyondan almabillr. 

3 - lııteklılerln belli gün ve saatte Ka.smıpaşad.'l bulunan komlıyonda 
hazır bulunmalan. C~l) 

"' ı - Tahmin edllen bedeli (5000) lira olan fennt p.rtnameaı mucibince 
GölcUk deniz fabrikaları ihtiyacı tı=tn alınacak bir adet motörlU tulumXnm 
2l./1/9U Salı gUnU saat 15 te Kasımp&§ada. <:eniz levazım satm alma ko· 
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

J - 11.k teminatı (375) lira olup §&rtnamesı her gUn I~ ıaatı dahilinde 
mezkClr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

8 - .lateklllertıı 2490 sayılı kanunun istediği vcsaikle birlikte adı geçen 
komisyona mllracaaUıın UAn olunur. (333) 

~ Of. • 
2 adet karpuz fener ''kırmızı,. 
'1 metre Siprııl hortıım 65 m/m iç kutur 
1 top Tireyz mlJ§amba.ııt NU. ıfbi 

1000 J{flo Galvaniz 
20 Kilo Helyogen Balu 

2000 Kilo Ayzen ok$1t Bra••Tl 
ı - Cins ve mıktan yukarda yazılı O kalem malzemenin mevcut nııat 

marka ve nUmunelertııe göre 22/1/941 Çarpmba gUnU saat 15 te Kamnpa· 
pda Deniz levazım satın alma komisyonunda. pazarlığı yapılacaktır, 

2 - Paz rlık neticesinde en son fiyatı tekli! edenden tekarrür edecek 
fiyat Uzerlndcn temln:ıt alınacaktır. lsteklllerl belll glln ve saatte mezkur 
komlsyona mllracaatıan tıAn olunur. (345) 

"' "' ~ 600 adet pirinç cl\'ııt& maa ııomun 3/4 
eoo .. pirinç cıvata ma.a ıomun 5/8 
600 .. Demir c!vata maa somun l/2 
800 ., Demir cl\'ata maa somun 3/4 
800 ., Demir cil'ata maa somun 5/8 
300 ,. Demir cıvata maa aommı 1/2 
1155 ., Demir sapıama ,. 5/16 
1~ ,, Demir saplama 3/8 
1155 .. Demir s:ı.pllı.ma 1/2 
155 .. Demir saplama 3/4 
3115 .. ~k sapı.ama 5/16 
815 .. Çelik saplama 8/8 
820 .. Çellk saplama 1/2 
320 ., Çelik saplama 3/' 
540 .. Pirinç saptama maa somw:ı 8/4 
540 ,. Pirinç saplama mu somun 15/8 
MO ,. Pirinç sapla:na maa aommı 1/2 

ı _ Tahmin edilen bedeli (4300) Ura olan yukarda yazıh 17 kalem el· 
vata ve saplamaların 21/1/941 Salı gUnU saat 14 te Kasmıpqada deniz le· 
vazım Htın alma komisyonunda pazarlıkla ekalltmeııl yapılacaktır. 

2 _ llk teminatı (322,50) lira olup şartname.il her gün iş saaU dahi· 

Unde ınezktll' 1<omlayondan bedelsiz alma.t:dllr. 

'
--------~---Sümer bank 

YERLi AL R PAZARLA 
Mle1111eıı MldlrlyeUnden : 

:M:Uesııesemlzln Samsun ve Diyarbakır mağazıı:ları lı:i.1.941 tarihlnd r 
itibaren taallyete ba§ladığındaıı bundan böyle (SAMSUN, ORDU, SJ
NOP, TOKAT, ve AMASYA) vlllyeUeri mU§terilcrtıılıı 

SAMSUN MAaAZAMIZA 
(DlYARBAKm, URFA, MALATYA, ELAZI<1, MARDİN, TUNCELl 
BİNGÖL, MUŞ, AôRI, SllRT, B1TL1S VAN ve HAKAR1) vilflyelle• 

mU§terllertııin 

DtY ABAKIR MACAZAMIZA 
mılrııcant etmeleri IUT.tımu llAI' olunur . ............................ -...... 

r-V-A İ< 1 T matbaası 1 
Kita p 
tanzim 

kısmını 

ed i p 
geniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Ti.biler namına dizği işleri alır. 

....................... , .......... 
TlrlllJI Cambarlyetı 

ZiR A A 
Kunılus tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai vı ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrlkttrenlere 28.800 Ura ikramiye veriyor. 

'1'aat Bıuıkuında kumbaralı re lbbarsız ta.aarnıf hesaplarında en az 
!IO Urut bulunanlara Rlltde ' defa cekllecek kur'a ile qat;ıdakJ 

pIAna &'lire ikramiye dağıWacaktır. 

ı& adecl 1,000 llralak ,,000 Ura ı 100 adecl 50 liralık 5,000 Ura 
4 ,. 600 ,. %,000 ,. llO ,. 40 ,. ,,800 .. 
4 ,. ı.50 ,. 1,000 • 160 ,. 20 ,. S,200 " '° • . 100 .. 4,000 .. 

DiKKAT: Hesapıarmda.kt paralar bir sene içinde 50 üradan &§Sfı 
d~mlyenlere fkr&mlye çıktJli takt'llrde % 20 tazla81yle verllect:kUr. 
Ktır'al&r eenede t defa~ ı Eyl~I ı BlrlnclkAnun. 1 Mart , .• 1 Haziran 
tarihlerinde çeldlecektlr. .................................... ~ 
r-lstanbul Levazım amirliğinden verilen ı L harıc1 askeri kıtaatı ilAnları 

Beher kilosuna tahmin edilen fia.U 38 kuru§ olan 1'0 ton plrlng pazar. 
lıkla satm alınacaktır. lhalm 8/2/9U gUnU ııaat 11 de Aııkarada LT. Amlr
ııgı satm alma komlsyonunda yapılacaktır. llk temlnatl 3885 Ura.dır. Evsaf 
ve ıart.namesl 250 kunt§a komisyondan almır. Taliplerin belli vakftte ko· 
misyona ,elınclerl. (1763 - 242) 

• • • 
Beher metre mlkAbma tahmin edilen flatı 52 lira olan 807 metre mlkAbı 

kereste kapalı zarfla ekalltmeye konm~tur. Umum tutan 15,958 Ura ilk 
teminatı 1197 Uradır. lhalesl S/2/9U Pazartc31 günU saat 11 ~ Dlyarba. 
kırda aakert satın alma komlayonunda yapılacaktır. Taliplerin kan•Jnl vcsl· 
kalarlyle tekil! mektuplarmı ihale saatinden b!.r saat evvel koml.ııyona ver 
meler!. (1757 - 236) ,,. ,,. ,,. 

Beher kilosu 19 kuruıtan 490 ton Un çuvallarlyle hlr11ltte kapalı zarfla 
eksiltmeye konm~tur. Tahmin tutan 93,100 lira, ilk teminatı 5905 liradır. 
şartnamesi komisyonda görWUr. lhales.l 80/1/941 Per§cmbe gUnU sa.at 15 de 
Erzincanda aııkert satın alına komi.syonunda yapılacakt•r. Taliplerin kanuni 
veslkalarlle teklif mektuplarını ihale aaatindm b!.r .saat evvel koı:nlııyona 
nrmeleri. (1751 - 218) 

,,. ~ .. 
Beher kilosuna tahmin edilen !laU 6 kUrU§ 25 .santim olan 3000 ton arpa 

pazarlıkla satm almacakbr. Pazarlığı her gUn Ankara.da Lv • .Amlrlıgt aatm 
alına komiayonunda yapılacaktır. SOO tondan a.pğı olmamak üzere ayn ayn 
taliplere de ihale edilebilir. Arpalar dökUm halinde Anltara ve clvar f.ataa.. 
yonlarda te.aılm almır. 8000 ton için kaU tem.inat 21,250 lira. 300 ton için 
2813 liradır. Evsaf ve ıart.namest 960 kurtı§& komlsyondaıı alınır. Tallplertıı 
her gün komlayona mUracaatıerL (1761 - 2'0) 

• 4 • 
Deherlne tahmin edilen flaU 39 Ura olan 3000 adet tevhid semeri pazar

lıkla mUnakaııaya konmuııtur. 1000 adetten qağı olmamak oartne tekli!· 
ıer de kabul edilir. lhalcsi 23/1/941 Peruembe gUnU saat 11 do A.nkarada 
M. M. v. Satm alnın komisyonunda yapılacaktır. şartnamesi ~~ kuru§& 
koı:nlııyondan almır. Tallplertıı tckll! edeceltlerl mlkt&r Uzertııdeıı kanun1 
katı tcminaUarfyle birlikte belli \'akitte komt.syon.a. gelmeleri. (1777 - 826) . ,,. . 

.. ""' ""-
Dev1et Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum_idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri ve isimleri qağıda yazılı iki tcıteat 3/3/1941 ~ 
zarte.si gUnU saat 15 ten fUbaren ayrı ayrı \'C kapalı z:ırt usulü ile Ankar-" 
idare binasında. ııatm alınacaktır. 

Bu işe S"lrmek isUycnlerln her tesisat hizasında yazılı mu\'akkat ,, 
nalları ile kanunun tayin etUğl veslkalıı.n \'C tekllflerlni ayn: gUn aaat 14 
kadar komisyon relsl!ğlne vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler paraı:ı:ı: olarak Anknrada nıa~me dairesır :len, H'lyde.rıı': 
r:ada tescllUm ve sevk §e!llğl.nden dağıtılacaktır. 

l\lalzementn bml 
ı - Şarj ve muayene te:ıtsab 
2 - YUksek Frekans tesisatı 

MuhalJUru'n 
bedcU 

Ltra 
10750 

8525 

K. Ura 
806 
264 

istanbul Defterdarhğındarı 
Götürü usulda Muamele vergisine tabi tutulac 

Sınai müesseselerin nazan dikkatine : 
• 

ı - 3843 aayüı muamele vergUıi kanununun 27 inci maddeslle ha 
dn götllrll \'ergi usulilnUn t&tblki kabul edllmcml,ş olan mUkcllellerdeıı: 

a - .Muharrik kuvveU 2 beygiri ve J§çi sayısı mUessese 8&hlbi Ue 
te onu g<'çmiyen trikotaj, plAııUk eşya, kundura kalıbı, ökçe, kese 
terazi, baskül \'e bunların montaj i§lennl yap:ı.n amal mUC8Seselerln. 

b - Nllfusu 30 bine kadar olan yerlerde bulunup muharrik kuvvet 
ln:unıyan ve işçi sayısı müessese sahibi ne birlikte onu geçmlyen boy 
1 rln, 

c - Aı1ağıda yazılı 3973 numaralı kıınunun UçUncU maddesindeki 
dalreslııdc \'ergiden muaf tutulmu§ olan mC§ln. 11ahUyan. vaketa, kUçQ) 
cak derisinden astarlık vo gön harlcln:le imal ettikleri bilfarz kösele, 
ve marukcn glbl deriler dolayısilc vergiye tabi elan, muharrik kuvveU ~ 
glri ve 4şçl sayısı 10 u ~cmlyen t&bakhıı.nelerln, 

Muamele vergisi kanununa ek 15.1.tı' 1 t.arlh ve 3973 ayılı kanuııl• 
turü vergi usulllne bağlanmaları Jtabul ( nl§Ur. 

2 - Yukarda l'azıiı mUesseselerin \ c 3S43 sayılı kanunla mUkellt1 

glrml§ olup da mcz~\ır kanunun 27 inci maddesinde yazılı göturU vergi • 
la.nnı haiz buluruuı bli!arz muharrik kuvveti & bey'1rf !Kl •yısı onu 
vüZ etmlyen marangoz, tm'Zl, kundura im&lAtııanelerl gibi). mue.ase.el 
gene 3973 sayılı son kanuna göre, 1ç\ndo bulun~uğumuz 1940 malt yılı 
ıerlnln de götUrU olarak tahakkuk etUr.Umcm kabul edilmi§tir. 

8 - Yukarda.ki fıkralarda yazılı mU~lere götUrü vergi 
tatbik edllebllmes1 için bunların i§bu 1lAnI takip eden günden itibaren dt 
içinde yazı ne talepte bulunmaları lAzımdır. Bu talep qağıda nUmuııe-1 
terilen bir isUda llo !stanbulda Galata.da Balılcpa.zannda muamele ve 
JAk vcrgllcri merkez tahakkuk §efilğ!no ve AC!.alar, Beykoz, Sarıyer, 
köy kazalarında. MalmUdUrlUklcrtııe yapılacaktır. 

4 - 3843 sayılı kanunun 28 inci maddest mucibince tarhedWp kat 
götUrU vcrgl ikf mall yll Jçln muteber olur. 

!!40 mail yılı içln tahakkuk etUrllecek götUrU vergiden, mu 
aynı sene zarfmda boyruın.ame Uzerlnden ödedikleri vergiler mahsup e , 

•"'' htlda ntımunetd 

.l\loamele 'Ve btlhlAk Ye.rglleri Tahakkuk ~nıttne 

MUesse5e aalılblnln 

Soyadı : • • 
Adı 

Adresi : • 
İşi 

Varsa, depo, §Ube, fUyal 
veya satıa mağazası adresleri: 

!vçl a~dl: 
Motör adedi: 
Motör kuvvel'i ye'kt'ınu 

• • 
• • 

• 
• 

• • 

Rakam lle 

..... ..... ..... 

• 
• 

• 

Ha 
• 

yazı il• ---.... ' .... ' . ... ' 

Muamele vergisi kanunu mucibince g6turU vergi p.rllannı ha1Z 
~ 

ğumdan .E"ötUrU usulde muamele vergisine tahi tutımamı talep ederlııt· 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

16 JrunııtuJC ;' 

(Tarih ve~ 

Basıldığı yer: V .AKIT Mal~ 
Tlefik Ahmd Seven~ 

A§ağıda yazılı mevadm pazarlıklıı. ekaUtmelerl hlzalarmda yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeı1 satm alma 
koml.ayonlarmda )'apılac&ktır. Taliplerin belli vakitte alt olduğu Itomtsyoncia bul'.mmalan. Şartnameleri komls· 

3 - t.teklllerl 2490 sayılı kanunun lsted'ğl vcutkle birlikte adı reçen 
komlayona mnracaatıan Hln olunur. (344) 

Satılık Kötk 
• Erenköy Sanaroryomu lı'~ 

13 numaralı 45 ~Um FıS~ 
lık, ' dönUm bağ, 2 cR!nilm ~ 
odalI kontorlu blr k!Sfk, ~ 
ter]\oır, elektrik ve telefoıs 

l .. ••••••••lil•••••••••~·~··••tlyonlanı:ıda görnıur. 01."'iSI 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesmin en muteber yerinde fevkallde naz~retli. 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
odalar da vardrr. 

Vakıf (;azetf'•:ı Td:ırelıııııf'c;ine müracaat. 

Sıtır et1. 
Sıı.man. 

Kuru ot. 
Kundura aab§t. 
Ekmek 11ACL 

Mllctarı 

Kilo 
120.000 

50,000 
150,000 

961 çift 
,50 &det 

Tutarı Temlnah 
Ura Ura 

36,00Ö 2700 
2,000 875 
3,500 525 

ıso Kr. beher'- 87,'l:S 

17/219'1 
23 .. " 
23 .. .. 
2'= " " 23 .. .. 

snat ve l\faballL 

10 Enin can. 
1' Çorlu. 
115 Çorlu. 
10 Gelibolu. 
16 Edime eski mU§{rlyet D. 

-(1783 - 86~) 

havidir. Mel'aha 52 döntım. ;I, 
Mııracaat: Fatih ~ " 
dell 8 .......... ~1 ı• 
-n :Hayan. Telefon: ıc~ • 
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