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.,. _uıda so~ Başvalllllmlz bir a1 aeza• 
ı ürk varlıgını 
kutlayacağız? BIJetle Aallaradaa amidi 
~: ASlfrı U~ 

~~~.;?. 1 Reisicümhurumuz gara ue·lerek 
~;!:~fif: 1 Refik Saydama iyi temennilerde bulundular' 
.... ·~~Ei~r:~; ı Başvekile hariciye Vekilimiz 
~ veya münaka-

~~ ~~ ~n:ı~;ık- vekllet edecek 
~ bir heykel yapalmı. 

• lbt yerini tayin iebı· 
den aynlıyorlar: KisJeri Fa:tlh olmalı dl· 

-.._~tanahmet, yahut Ye
~ını istiyor, Diğer 
~ ~~I yerine bir anıt, 
, , .. liphane yapmak fik· 
!llı~ler bulunuyor. Ve 
4...!.*Lhibl kendtne göre 
• ~ ile kendini hak· 

~~n kendini haklı 
4.ı..:_' &yn her fikrin doğru 
~~ değildir. Hakikat 
' n sadece birisidir ve 

liz SÖylenmemiş -.e 
C~iş olan birisi. 

~ 
'l~llyor ki bu meselede 
..:lita di'8JCSİ mühim 
'>~maksadın henüz 
. lanmamış olmum
~ lstanbulun fethinin 
ti Jılorii münasebet.ile 

Ankara, 11 (A.A.) - Başve • 
kil doktor Refik Saydam mezu
niyetlerini geçirmek üzere yan • 
larmda hususi kalem müdürleri 
ve yaverleri olduğu halde bu
gün saat 18,20 de hususi bir 
trenle Mersine gitmişlerdir. 
Başvekilimizi uğurlamak üze. 

re gar merasim salonunda İcra 
Vekilleri heyeti 8.7.alariyle. B . 
M . Meclisi reis vekilleri, C. H. 
P arti.si genel sekreteri ve Parti 
Umumi merkez heyeti azalan, 
Parti Meclis gurupu ve müsta
kil gurup reisi ve Azalan, eski 
Milli MUdafaa, MUnakalat ve lk 
tısat Vekilleri, mebuslar, devlet 
şurası, Divanı Muhasebat ve 
Temyiz mahkemesi reisleriyle 
Temyiz başmüddeiumumisi, cüm 

Uğurlamada bulunanlar 
8. M. Meclisi Reisi, 
Genelkurmay Başkam, 
Hariciye Vekilimiz, İc
ra Vekilleri Heyeti, 8. 
M Meclisi Reis vekille
ri, Parti Genel Sekre
teri, Müstakil Gurup 
Reisi ve azalan, Cüm
hurreialiii Umum Ka
tibi ve Hususi kalem 
müdürü, mebuslar, as-
keri ve mülki ümera. 

EKMEK 

hurreisliği umumi katibi ve hu. 
BUst kalem müdürü, Genel Kur
may ikinci başkam. Hariciye 
V ekfileti umumi .kAtibi ve mua. 
vin;, Genel Kurmay ve Milli 
Müdafaa Veka.letleri ile diğer 
vekiletler, müesseaeler erkaru, 
Ankara vali ve belediye reisi, 
.8aşvek8.let müsteşr.r m uavini 
ve Başveki.let dairesi müdürle
ri, basın mümessilleri, Ankara 
Merkez komutanı ve Emrriyet 
Di?"ektörü hazır bulunmakta idi. 
rer. 

Hareket saatinden !biraz önce 
Başvekil doktor Refik Saydam, 
B. M. Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda ve Genel Kurmay Başka
nı Mareşal Fevzi Çakmak ve 

(Devamı Sa. 4 sü. 6 da l 

işi ~ katlanacak olan 
~ IJA]ısı mı? FaH

altmda ktanbahm 
Ttirlc a.ferl mi! 

fethi ile bu §e· 

i'ürk hikimlyetiala 
~Yata mı'! 
~ Fat.Uıin ,,ah8ı de-

\ >..ınız lstanhulun fet.hi 
4ctıJ. KtJtknaatk olan 

ilıtiqacın giderilmesi 
tedbirler a·l ınd , .. --,..-•• -•• -... -,.-tm-,-... 

:briıl, 17 (A..A.) - D.N.B. 
ll'raDsı:z hUktımeU tarafından neş.. 

ı..-. lıtr kar&rname .. ...._.,.. n.. 
tuıperveTllk ve aanat bakımmdan 

ın~l olmıyan bronzdan mamul 
Frame. dtıhlllndekl bü.tUn heykeller 
~ ve tekrar . eritUıeoektlr. 
PariıMkl . bronz A.bl.de1erden dıoluıan 

• 
ıçın 
• 

'"' befJ yüz M!lleyi ba. 
ı... ~ •ığıdu. 7Ara Fatihin 
·~bulan fethi hidisesl 
~ -,langrç olmak itibari· 

lla.rçaSıdır. tstanbulds 
~ Yethıln 500 tincü yıl 

liunak aynı zamanda 

Beyannameler iki gün iç inde 
evlere dağıttlacakt•r 

Şehrin ekmek vaziyeti etntmda 
Va.U ve Belediye reisi Latfl Kırdar 

bizzat tetkiklerde bulunmaktadır. 

k&mlannm yaptığı müracaat üaeri.e 
buralardaki unlara dokunulmam• 'Ye 

2&0 çuval wı wrilmeğe bqlanmqbr. 
taneei eritilmek Ye madeninden baş
ka malratsarla iatifade edilmek llze. 
N ;,akmda kaldınla.caktır. 

1 Ölmez Reis 

1 

KUpo!l m ukabl.liode vereccğhntz ÖLMEZ ·~•lls 
romannnr:mı tevzilne dünden itibaren başlanmıştır. 
Okuyu<:ularmıu:ın romanlarım VAKiT Kltab Kıs

Dlllldan aJmalanıu riC8. ederiz. 

--~~~~~~~~~~-_J 

Alman gazetecileri, kendilerini ltarfılayan Biiyük Elçi 
Fon Papen ve Matbuat Umum Miidii.rü Selim Sarper •• 

Alman gazeteci-
leri A nkarada 

Ankara, 17 ( A .A.) - Alman Ha· 
riclye Nazırlığı Basın dairesl r elsi 
Orta Elçi Doktor Schim.idt'in başkan· 
lığında Alman basın heyeti bugUn 

Anadolu Eksp,.eslle §ehrim lze gelmiş 

ve g arda Alman Büyük E lçisi Von 
Papen ile Matbua t Umum MUdürU 
Selim Sa rper, Hariciye Vekilliği tstlh· 
bara t dalre8i re isi CelA.l Abacıoğlu 
tarafından karşılanmıştır. 

Ankara, 17 ( A.A.) - .A.lı\uın Ha 
rfci~ nezareti Basın Şefi Orta. Elçi 
Dr. Sohmlh~in başkanlığında bugün 
.Ankaraya gelmiş olan Alman ha.sın 
mtimessllleri öğleden sonra Atatürküıı 
muvakkat kabrini ziyarot ederek bir 
çelenk lwyınuşlar Tiı Ebcd1. Şeırm 

M:Anevt huzurunda eğilmişlerdir. 

Ankara., 17 (A ,.A.) - Alman Ha· 

(Devamı Sa. 4 sii. S de) 

ISTANBULDA MINTAKA iAŞE 
MODURLOGO KURULUYOR 

Gelen haberlere göre ihtikarclların 
malları müsadere edılecek 

Dün, ,ehrimizdeki ilgililere gelen 
mal6mata göre İstanbul iaşe mUdür· 
IUğUnUn l&ğvine ve yeniden bir ( Mm· 

laka iaşe mUdUrlüğü) kurulma.ama. 
d&lr ola.o .kararname dUD yQkeek tu
dUcten çıkml§tır. 

Yeni kararnameye göre, evvelce de 
yazıldığı gibi, İstanbul iaşe mUdilr· 
!üğUnUn yeri.ne kurulacak olan mm· 

taka i&§e mUdürlUğU, tlç bürodan te· 
§ekkUl edecektir: İaşe, tetkik , mllra· 
kabe btlrolan. Mmtaka l8§e mtldQr 

lüğll.ııe kimin got!rileceği beoV6 -.. 
l&§ilmamıştır. 

Diğer taraftan, yine dUn ADkanL 
dan gelen haberlere göre ımıı korun 
ma kanununda tadilM yapan ve ihti 

kArla mücadele etrafında tiddeUi bn 
kOm Te mQeyyideleri ihtiva eden :ka. 
rama:ıne de tasdik edRmiştir. 

Bu kararnamenin metnini benıiiz 

bilmiyoruz. Fakat ihtikAr yapt:ıkıarı 
sabit olanların mallaruun mtıaadere
sine dafr kuvveUI bükümleri iböıle. 
ettiği bildirilmektedir. 

\ hem ~ı , .e ese· 
~ ~tanbulun fethinden 

'-!)'tiz senelik Türk me. 
ha.yet mütareke es

diişen Şehrin At.a
~fınd&n ikinci defa 
- kutlamak denıt*· 

ı... 

Vali, dUn aa.bah fazla nllfwlu olan 
mmtaka.L&rdaki fırmlan ge.zmif ve ln· 
celemeler yapmıştır. 

Bu mmtak&l&r, Fatih. Beyotlu, 
EmlnönU kazalandır. Vali Of.18e gide· 
rek ekmek mevzuu etralmda yapllan 
bir toplantıya l§tlrt.k etmt,ur. S&)'ll· 
ye 8em.UeriDde f!ıtiyMa laftplık ola· 

rak wrllen 296 ÇUT&l unun JD8ftl6m 
dolayısty1e bu mmtakalardaın alın&· 
rak §emin diler ku&l&nD& dıalJtrl· 
ması IAenınit. tabt kama kaym&· 

Ekmek ftyatma yapılan JO para 
um dllnden itibaren tatbik edilmei'e 
bqlanmf9br. Vali -.e mu&vinlen.ln 
ve belediye reLI moavinlertmn if*Jft· 
kile dün 'ril&:yete bir tıoplanb: yap(· 

1D1f. ekmek kontrolü, lhtiyacm gide
nı....ı. )(111 etrafında. katt tedblıtlr 
.-..u,tır. 

ihtik.§ıcılaca ne 
lı:in leJdJde ortaya konu. 

bir heykel yapmalı 
D Yeri Fatihin türbe

~l ıınmalı.,, diyenlerin 
)'1 keııdillğindcn anla
~ ".tlbbı ~yeünl Fa
L.~ ile suurlarnak Ollun 
~&olamamak olur İs· 
~ l'arhğrnrn 500 üncü 

._ . Uanacak olunca da 
:1ın \e şümullü bir . 
.:Uhin bir heykeli ile 

r anıt ile ifade edi· 
Olsa Fatihin heykeli 

._ bir parça tef!ldl C· 

"-rt ka~ Tank'm 
~ .... ~r kütüphane olabl. 
~~ rr miman Pl"08tuıı 

Yapılacak devlet ma-
~~li bir mü:ze veya 

....._ ~ olabilir. 
S.~n ııli.nı Sultan· 

, ile ekannı Tti.rk 
~1 :ıamaada anıt ma· 

ıs..ıt Pl'en!dplnl kabul et· 
~il ~Da.hmet meydanına 
Jı~l.ebllecek ~ii'ksekllk- 1 

ili Yet anıtı yapılacak 

• ...: .cihnııurfyct meydaru 
._ ~ milli t-Orenler, bü· 
.,... ıu eri burada görüle· 
i ~barla Türklerin ts
t~·u.,, senelik ,·arlrğı· 

)~ k olan anıt m en 
(fi! burasul ır. 

• 

ıre ve sıhhat 
e, rıı urlarının 
ı~rı artırılacak 

tt~e~\AKll') - Sıhhat Ve· 
~ " taaııyet programmın 

l 1t 11.ztte görecek doktorlar 
"ıı 11.nunu değiştirme~ ka· 

hazırlıklara ba§lamı;,· 

I~ herna • 
" ·--ılrelerle sıhhat me· 

" " bazı mllteha.Mıslarm 
~"ltr.umnR1 ılllııil.DW~k· 

Japon va 
Teki f. erini 
Amerıkaga 

brtdiraı 
1 

2 

Çin itlerine kimse 
karıtbrılmıyacak 
iktisadi abluka 
yapılmıyacak 

3 - Avrupa harbi Uzak. 
şarka yayılmıyacak 

TQ_JQ 

Japon siyase
t ini izah ettı 

( y azı81 4 üncüdıe) 

ceza veıicsiniz? 
~LMAM TEBLiGi 

1Kerç işgal 
; edildi 

BDtDn fikirler idam, hudut harici 
ve teşhir etmekte toplanıyor 

1 ---0-

Knadaabau 
esir mtctarı 

101,600 
Moskova ve Leningrad 

bombardımanı 
devam ediyor 

&erlin. l'7 (A.A.) - AlmMl 0.

dulan ~kumanclanlığnım tebllfl: 
Alınan ve Rumen kuvveUeri ba.ZI 

fiddetli muharebelerden llOIU'B Ker9 
oehir ve limanını zaptetmiflerdir. 
Kırım yanmadaamm doğu kısmı §lD1 
dl tamamen ellmlzde bulunmaktadır. 

Kırımdaki takip ve yarma. hareketi 
eeııaamda alman esirler bu arada 100 
bin ki§tye ytlkaelmi§tlr. 

Dll§man, kara muharebelerinde 
uğradığı kanlı zayiattan maada. 
Kere; boğazı yoluyla. kuvvetlerini ge. 
rlye çekmek teşebbUsllnde de ağır 

zayiat verml.§tlr. Sava§ ve avcı tay. 

Hiik.Uınet., i htik&rcrla.rla mücade· 
lere de~-.m ederken mevcut miey
Jldelerin daha ~lend1rilme8İ 
için meclise yeni bir kanan layiha· 
"' , .erlleceif bildirilmektedir. 

İhtikarm tama m.He kökünü ku· 
rutmak uğruna alınacak tedbirler, 
belki de pek yakında Millet Mec· 
Wnde müzakere edJlecekttr. Va· • 
kıt, t•fkln umumiyenin ihtikiN'ıya I 
nasr1 bir ceza , ·erilme8ini düşündü. 
~nti heHtmek ~in açtığı anket ge. 
al~ bir 11gi ile brşdanmıı;trr. Ge· 
len teklifleri sıra.<;r ile neşredlyo• 
rm: (Devamı Sa. 4 sü ! de) 

&ı·Vliiljj:l!tffi 

VOLGA 
DONDU 

Kışın sonuna 
kadar 

nakliyat 
ynrelerimlzden mUrekkep ehemmiyet l k 
ll teşkUler, dllşmanm aaker tophıluk,. yapı mıyaca 
larma, nakliye kollanna ve bllh~ 

sa Moekova ve Vologda etrafındaki 1 a ltla ceplle!erde 
kesimlerde bava meydanlarına, de. 

miryollaruia §iddeUi taarruzlar yap. çarpışma devemettl 
nualardır. ı 1 

(Dewmı Sa. 4 aü. 1 <Je), "y~ 4 ü~) 1 

1 köşernj 
yazan hakkı tarık us 

benim 

namuslu tiiccar 
,·akıt'ın açtığı anketi t.ııkib ediyor musunuz? (lhtlktırcılııra nasıl cez...ı 

~·ermell '!') diye ortaya atılan bir soruya ilk gelen karşılık: 
- malına, mUlkUne el koymak! 
oldu. eskiler (ceza, amelin ciıısiııOOndir.) dedlklerl zaııı.ıın bcr aksı 

amelin bir amelden doğduğunu söylemek lstemlşlerdlr; görUlllyor ki, bu kı 
aa söz koynunda bir başka maksat da.ha gizliyor: (kısasa lnsasl d.:ıvası ... 

cezanın tUrkçesl galiba (yanında bırakmamak) tır. bız bu mecazı ta 
birin nasıl bir hakikat mahsulU olduğunu osmıınıı tarihini dolduran mllsa 
derelerden de pek iyi öğrenebiliriz; şimdi. gazeteye gelen cevapların ~I 

salA.hlye Ul mahke~ ıstıyenlerl yanında, (lhtlkA.rcmm kazandığını devlete m 
etmek ) cczaaı te klif eden kAğıtıar bulunduğUnu ve bunların günden gUn 
çoğaldığını gördükçe kısasa kısasın milli vicdana uygunluğunu lsbat eden 
yeni delil~rıe karşılaşıyoruz, sanıyorum. lhtlkt\rcının gözU doymak bllmlyor 
halkın malına göz dikml.ştir; o hn.lde ceza da malrm devlete almak olmalı 

böylece, halk, geniş saıA.hlyeUI. mahkemeler. mal mUso.dcrcleri dlişil 

nllrken, bizim bazı meslektaşlarımız lhtiktıra karşı en keskln snıuı (namus 
ıu tUccar) Ja iş birliği etmektir, diyorlar. 

namuslu tUccar la iş birliği ... namuslu tQccarn kimin ne kasti olabilir 
fakat şu ve bu gazel'e idaresini ziyarete giden bu namu.cılu ttlccar 

ıncalektaşıanmız §U sualle karşılamalıdırlar : 
kanun nazarında bUtUn tUrkler mU8avi; kanun her tUrke iyi gözle bak 

mak zonında ... bu namusıu .tUccarı kim ayıracak? ayırdığmuz namuslu tUc 
car bize veya hUk{lmete ne yapabillr? onlan yapmaktan ıı.lıkoyan ne? 

namuslu tüccar temiz yürekle oturup ne yapılmak ıwın geldlğl.nl tcs 
bit ede dursunla r, lhtikA.rın başını CZlll-Onln ilk çaresi gene en şiddetli hU 
tUmlerln çarçabuk kanunııı.şmasıdır; bu çarenin çenbcrfnden belki kendin 
kurtaracak namuzsuz ttıccar olabilir, ya hut kanunun şiddetine gafleti yU 
zUnden çarpılmış namuslu tUccara tcsadUf edilebilir; 10.kin yann ne ola 
cağını bilmediğimiz böyle bir gUndc memleketin mlldnfan l•uvvctinl sarsa 
cak vatan hainleri başında damokles'in kılıcı u.sııı değil, hemen iner tı6ırı va 
ziyette durmak gerektir. 



---~ ~ 
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ite!;rin 941, spor truib.J. 
nuz .. ~ bir dür :.im nokta.\iı ol..makta,.. 
dır, ÇUnkU t>por teF.elı:küllcri ve 
sporcu! r yeni tesçil tcl!matna.me
si ile m\ltekf.m l b·r rabit ve za· 

Amatör bildiğimiz sporcular 
brt altına almm:ı.ktndır. CumartesJ M '-' d 400 
gilnU meriyet mevkiinc girmi3 O• e!!er sene e 
lan: Tcsçil tclimntnamesl ilk ola- ~ - 450 lira ücret 
mk klüpler arasında sporcu ayart· ? ! lira 30 kuruq tahm n c'dilcn blr 1 ti ı d -'-d kaJ .. •-ft 1

•· menin bazı hUltümlerinl ya.zdun, l l ma ile n e on.ıı. ıın uuıuu.n. l bütçeleri n.rdır. ı ~ . 
tadır. Şimdyc kadar b'r kllibUn en 6 mdi de bazı klüpleıin maçlar ha. a ıy or ar m ş e Varida.t: ~"' . 
iyi o>ımcusunun diğer bir mev· sılatmı nerelere harcadıklarma bir 
simde nı.kip taknnda oynadığı çok göz o.taımı: Bu malumat beden ı !stanbuJda yapıla.D, kııpa, lik ve 

defa görUIUyo:du. Bu nasıl oluyor. terb'ycSi umum mUdilrlUğunUn 9ZO Beden Terb·ıyes·ı umum mliUi küme ZDaıQları baaılatt olarak 
du? uıyc sormaya lUzum yok! Giz. yılında teftiş cttirdij;'i bazı lstan- bölgece 2697 lira 31 kurut veril-
li profcsyonell'"t bunun yegWıc Ü.· bul klUplerinin hesap ve muıımelfl.· miştir. 

m.fU idi. Bu kllibUn en eeçkJn O)'Wl' tına alt raporlardan nlınm•ştır. Bu mu•• du•• rıu•• gv u•• nu•• n yaptırdtg'-' 1 l\.~bUn spor şubelerine, malze-
cwıuna kazanılan mnçtnn veya at· resmi malümrı.tta klUplcrin isimle- . ıo me ve teçhizat bedeli, müsaıbako., 
tığı gole mull:bil ibir parn vcyn ay. rl ve şahıs adlan yazılma.dan i:ÖY· f . 

1 
d t k yol maarafı olarak ödediği 4775 

h1ı: Uerot veriliyor, yahut yUksek ledil': te tış er en or aya ÇI an lira 62 kuruşun spor şubeleri iti· 
mıuı.şlı bir işe yerleştiriliyordu. Ba.- • • • klUbü: be.tiyle müfredatı: 
zı lxl.nkalnrn me"~IA ... Böyle bir va.-· ... klllbUnUn kflnusani 1939 bidn. bı· r hak 1 kat? Futbol, tcclUzat, tedavi ve za.· 
ziyettc de tab'I atnatör sporculal' 1 )'e-tinden kAnunuevvel 1939 tar hl- 1 • hı.ti mıısraf1n.n 3806,35 lira, güreı; 
hemen klUbllnü tcrkedip diğerine 1 ne ko.dnr blr senelik varidat ve , • • 1796,7 4 l;ıra, Atletizm 290,88 lira, 
gidiyordu. Bu yUzdendlr ki fal.."\D ca.rfiye..t h~plıı.n tetkik ve netice- Evvelki gün tatbik mevkiine giren' Yenı teacıl ta· Deniz, iskrim, boka 79,65 lira. 
klilptcn fllAnm bir kaç kere i~I lerl ibraz olunan evrakı milsbite aıı· limatnameai bu gizli proleByonelliği ortadan Kllfüün birer birer gö1.den geç!-
~Up anısında mekik dokudu~ ~ö· rnsın."\ göre tesbit edilmiştir. 'kaldıracak mahiyettedir rHen sarfiyatı içinde antrenman 
ı:iilUyordu. Memleket gençliğine BUt~ nzl~eti: zaruri masrafı olarak şahrslarn ö. 
hakiki b'r spor ıero:ycsi vermek. ... klüp aeneıik bütçe tanz·m et- yazan: YEKTA RAGIP ONEN denen pa.ra.1arm mahiyeti ve mik-
hakiki amatör sporcu yetiştirmek mekteclir. Bir sene içinde vuku bu- tan: 
gayesini güden beden terbiyesi teş lan varidat, lllzum ve ihtiyaca göre 63 liro.: Bü!ecl ... e yemek, gd. ouya ki.nunuevvel ay.mm zarun Kaptan ... antrenmanlara gelen 
kllıitmuz bu milteklimil e:ıerile de 

1 
tevzi ve aa:rfedilmeldcdlr. Rapora roz vesair bedeli olara.k verilen ınasra.fı olarak. güreşçilere verilen 3~ lira, güreş· 

n mlekete bfiyUk blr hfmıet Y8:_P· merbut bulunan bir nUshn vnrldat :.!5 lira: Dişlerinin te<la.visi için 
109 

llrn.: İkinci mnrf 
7 

fulbolcı~- çi ... antrenman masrafı 2,27 lira., 
ı. tır. Arta gizli pro!esyone~e l - masraf cctvelir.dc bir seneı:et va- futbolcu ... e. ya kanunuevvel 

939 
a.ymm zaruri futbolcu ... zarurf nıa.sraft ı~.34 li-

e veda. Tilrlı: gençl'ği epon.ı birle' • tidat 23838 1 ra 66 kuruş olar.ı.k 230 Ura: 12 futbolcuya, masrafı olantık. ra, futbolcu ... antrenman ve teda-
t":<lJl.Ç ve mevki kapnuı.k hırsly ya.p- g&terônl~. !sta.nbul bölgesine Bu pnra temmll7. ayı za.rfmda vi m::usrafı ~.36 lira. İkinci ta.. 
mryaca.kt.Ir. Beden terbiyesi umuırı \•erilen Ye dığer klüplerinin cetvel· eğzcn.ıiz ve maçlara g'dlp gelme 1 ... klilbUnün kuyudatında.n $Ika. kundan ... tedavi masrafı olarak 
ınüdürlüğUnUn böyle bir ta.l'm:~- \eriyle b:XW<tc aynı müddete alt masrafı ob.rak verilmiştir. Bu pe.. nlara!k ytdtan masnıtla.rdan spor- blıincl ta.Undan ... 6,70 lira, fut
ınc hazırlama.ya sev2ted~ ~ı:ı 1 kati hesap cetveline göre de 361Gti rala.rın spor faaliyetinin ta.W edil- cularm şalusla:nıa tedi,ye edılen bolcu ... 7.arUrl masraf 3,41 lira, 
rin ba.5mc1..a gec:en sene. 1 1 ıiradır. Varidat Ye sarfiyat itibari- miş bir ayda verilmesi callı'bi <ilk· pa;ra miktar? ayn ayn tesıbiUne futbolcu ... zaruri masrat 10,42 ıı-
klüplcrinde yapılan rcsmı ve esns J le diğer !klUplcrc tefevvuk eden .... ka.ltlr.) ve bu ıı.urctle bir fikir vermeğe ra., 
bir tctıkilt sebep olmuştur. Bunu )dül.>Uniln bUtçes!z ve progrrunsız 15 lira: Futbolou ... e Baldı:cslr _ ilCayden i~. bu1u~am.amr.şt~. Aın Birin l takında teda · 
}1lZm&dan evvel gizli. profesyonel - hareket etmesi ş:ı.yanı tenkittir. t tanbul yol maarafr cak uınuım mudUrlüğiln talebi u.z.e. raf 5,~ lira. ~ kl~~=-
liği önleyecek ta.Um:ı.tııame madde- Klübün hesaplan Ye defterleri: 5 

• • • rine bölgeye tevdt edilen ve diğer 
tcıin! kaydedey'm: Hesapları basit usulti hesabiye- ·iO liı.'8..: Futbolcu •.• e ayağının cetvellerle be-a..-r takdiin kıh· den ... de oyuncu 135,15 lira, Gez· 

r 

d •- in •-..c mclk ve umımı. mUdürlilıkteki jşle:i ••- 17 nci maddeye göre milsa- ye göre tesis ve kügat cdl.lm.iştir. ~ avJo:>ı ıç · nan .... kllibUnUn masarifa.t cetV~ h&llotınck Uzcre ... yol parası ve 
br.kala.ra girecek her sporcu mu· Mnsra.flarm. evrakı milsbitcsi yok 10 lira:. ~~tbolcu ... c omuzu- llnde 5032 lira. :r:-a.pora bağlı ma.sa- zaruri masraf 

135
,
15 

lira, Bir.inci 
na.kkak t.c:;çil mecburiyet.indedir. glliidir. Vergi. tevkifatma. pul ilsa- nun tedavısı ııçhı. rifat cetvelinde ise 4183 lira ola.- tabından .. zan.ıri :masraf 30 lira, 
Bir sporcu ancak bir te;Jekkfile t~- kına kat'yen itina edilmemiştir. :&.- 241) lira: 12 futbolcuya verilen. rak g6ster'J.miş bulunan sporculn· • masraf 
çil olunu.r. Şeşekldlle giren her zı mnsrnflar hiç tevs!k olunmamış (Ağııst06 939 ayı zarfında eg • rın yol ve zaruri m.asra.flarmm hl.ç :~~;!., ı;:::ı~ .. ~~ m~· 
sporcu için fotoğraflı Uç sicil fiti ve idare memurunun adi bir pusu- ze~iz Ye :nınçlal'a gidip gelme mas değilse 4000 lirası antreııman mas- ta oyna.tdan Ank:ı.ra klüplerlnden 
doldurulup sporcunun &hhi duru - lası kafi görillmUştür, rafı ol~k verf.Imlş.) .. rafı namı nltrnda ammJ 15 sporcu- zaruri maaraf 40 
muna at ra..,...ı ... btrlikt.c bölge'"'e j Defterler bölgece 1aacli~ olun· 10 lı.ra: Tramvay ucre.ti olarak vn ve k-ıımı azamı klUbUn birinci ... futbolcusu ... · 

l"M- "' ı · tedavi masrafı 30, zaruri mıl8raf 40 Vcrlı·ır. Bö""e kendtlerlne bir nu - muştur. Defterlerde ellintl, tash!h Cutbolicu ... c. talconma dahil futbolcularına tcdf. ğu · p·--'- t 
1 "b ada.lesin' t da · ı ... ~piyonlu ıerefuıe ...... o e-ma.ıu verir. Tesçildo esas aı:hht du· pek çoktur. 60. l}ra: Kopan ın e vı-1 .:re olıuun~tur. Tahmini b'r hesa- de ziyafet 200, güreı;ıçi ... antren· 

nımun milsa:bakasm'.l. g·rcccği spo. 1 - Varidat: si fçı.n ~utbolcu ... e. . ba göre antrenman zaruri masrafı rnan masrafı 45, (Verg:den ku:rtul-
:ru yapmn.ya. müsait olması (doktor Klilıbün "ıriıdat makbu:ilin tet- 300 ~: 17 futbolcuya. cylUI 1 altında. ibirbıcl takmı futbolcuları· mak "~ güreşçinin a.matörHlğünü 
mporu}la), ~efi ihlAJ erucl biı' !dk olunmW} \•arldat ve sarfiyat ~e 939 zarun mnsrafı ola.rok. nn senede vaaa.ti olarak 250 ter li· korumak için bu suretle ödenmek· 
cürümden dolayı ımahkUmiyeti bu - hasıJa.tm tamamen lmy:rtlara geçti- 35 lira: Futbolcu ... e Pll.rlse tah ra diğer ta.kmılara 2&-hil futbolcu- tedir.) 
luııma.masr mtlı::ııbakıama gireec-- ği görUlmüşUlr, sile gitme iiZC!l'c pasn.pôrt masro· Iara ela yüzer lira i..ctabet etmekte- tki -
ği sporun y~ hn.ddmi doldunnn.cıt Bölgece muhtelif uırihlerde klU- fr olarak. clir. aylık antrenman masrafı gu· 

b ril klldl · t '· ""'- 6 5 ı· ....... ..ı......:ı .. -... ı-.ın rcşç! ... 60, futboleu ... zaruri ınas-oleca!kt:r. 1 eve en ve pçe ıra :ımy......,· 1 ' ı.nL ---- Y8P""6• ı Her ~ ôlıtnııa olaon denis şube- fut.boleu sanıri raf 
Aynı lbölge dahilinde teşekkülü·! ~d~:1ünbfttlctldkl 193an9 dlaşanılan15 Pa.I'(l.1 1940. masraf olarnik futbolcu ... e. '.ın.c 306 lira. tenise 261 lira, a.tlc- :. :~lcu ... ~ nw:::; 20, 

il d ğlştiren sporeunun umum mu ~- YÇA u - - · - 320 lira: 16 fu~ 20 ter tiane 200 ln taMiılı eden ... 1dU.· ldal'c hcyctlniın muhtelif tArihler-~ilrl~çe ıınklln'n yapıl bilmesi tnrllrlne kad r 
6643 !inı 42 :kuruş. lira yol ma..~ı. 1 bUnün futbolcula.rm yol ve zaruri de ••• lokantasmdn oyuncu.fara. ver-

~ na.kil nyı ol:ın ikinc'lkA:nm ba· hır. . 20 Hra: Bursa.da t~vi edilınclt masrnflar:ı olarak 5000 lirilya yn. diği zfyafet bedeli 75, 
csından itibaren lbirlnc:l klilp değiş. 2 

-. Sarfiyat. · . ilzcre ~utholcu ... c .venı.ntiştir. 1 kın pa.m sarfetmcsi şa.yam ııa?..ar. Bu :m.a.srafla.r bu minval üzere 
tirfşte bir ikmcl kl.Up değiştirişte Bil tün mnsr3flar madde ı tibarılc 45 lira: ldare milıdıUrU ... e yol dır devam etmekte ve blEıusa mayıs 
iki, fiçllncUde Uç yıl beklemesi li· cicftcre . kaydolun~. Maaı:8f masrafı olan.it ven.imiştir. (müf· ı · 939 darı itibaren biri.ilci futbol ta· 
zımdır Bu müddet bitmeden bir o- evrakı ııcln. matbu to:hye emri ıs· ı·cd&t yoktur). • • • Klübü kmu ar.ala.rmm ald*lan za.n.ırl maa 
yunca· beden teıt>iyesi teşldh\tmm timal edilmiştir. Yukarıda G.a. arze- 15 Jiro: İdwe mlidlk1l ..• e )\)1 ... !dıtıılıOnilııı ldnclkAntm 939 ba- mflat> maktu bir ücret haline gel-
te....:... veun idnre ettii'!i mttoıabakn· dildiği veçhile c~t c:. :ırfiye tamam Dl.88r8.fı. .-.-aan iJkkA.rnm 90nuna kadar h~-

• ... l-' J~ ~ -'--- d ld llu'ka · s .._.... mekted1r. Bu zaruri masra.rıa.roan '--"- :ıtıll.bUnü temsil edemiycccll- Ve mun:w=<Ull cgı ır. .. Y~ e 496 lira: Ekzere!z vo maçlar& i.ş- saplan tetldk ed'.ldı', Klübü.n wıı ~ için ttzı rnf1 e ,Jc bir kı3mı futlbolıculardan askerde ttr. Bölge değiştiren sporculıır dl\ mas aı:n nev 
1 

v ıru. - tira3ı: eden 14 futbolcuya zaruri defterinde 650 lira 56 kuru§, mas ol.a.nl:ıra. antrenman ve maçlara l§-
bir sene bekliyeccklen:Nr tarmı z!kretmek lazımdır: nıasrnf. 1 ra.f yekünu 472 lira 37 kuruştur. • 

. ··: Mii3tahdemin Ye antrenör a.ylrk- Zarurl masra.flaıın tediyesinde Arada.ki fs>.rık klübün fahri veuıe- Ura.le etmediği halde de ödenmlŞ -Kırk sdkiz m::ı.ddelik talınuıtna - lan 2245 lire., Spor Ievazmıt 621 futboleular 3 smrl'a. aynlrnıştrr: dan ... ya.nmda olduğu öğrenilmiş- tir. 

1 ~~~~~~ışı ------
4 Ademi fktidnra karşı 11Açlar çı.. 

bnlıyor, ve b!r iyilik hareketi övU
nu.ıcreI: ilAn ediliyor; hıı.lbuki ademi 
\ktldarı bC§crlyıct için nimet olan in· 
mn!Ar var: mesel her acizin ademi 

lira, Deniz şubesi masrafı 306 lira, ı - Birlııd sınıf futbolculara Ur. 1 Ödenen bu p:ıralardan bazı = =~ mas:: :g ı!ra. 's AP;; ebenıiz: :iıçin 150_, maç için 200 ku· İkincilı:iinunda başlıyan ve 25972 ' sporculara lsaıbct eden senelik mile 
- ruş venlmfliktedır. t.ar 'ltıdur: cularnı yol ve zaruri mnsmflarr • 

(kısmı nzamr futbolculara ai.ttil"), 2 - .ikinci smrf için ekzersizdc Birinci futbol takımmdan ... ~ 
5032 lira. 75• Jnt\Çta lOO kuruş ka.bul edi!· ' 8 dememeli ? nıri masraf 442,50 

hi Klti~b~ı..-c~Ju sarfiy~d .~~~et ~- m~~ Üçü neli suuf için ekzersiz- Birinci fu thol takımından ... zn-
ye lwr.ıuny-.e şa.ynnt truı<ıı. ıgo- d r.:o ta 75 lı t bit edi'- l'cyaml Sa.ta, dlllmtzi tabiileştirmc rurt masraf 449,75 

rillcn bazı masraflıır: 1 ~ 0
• ' maç uru§ es. . • yolunda bize ...rı-ı amekler verlyoı-. B · f tbol k d 

•• lO liral' :fuT•~l:vi için Bıa"Saya gi-
1 ım:~· a.ntreıı.man ~in antrenör ta- OOnktı tııuaı::n7a da (un I!tllılA.kl ruri u~:ra: 479,i:' mnn an ... za. ı 

d&ra 8Ulrut.mı.da cemiyet bir u. cup ge en uuv cu ... e. 1 raf ndnn b' d t u t · , tahdit edilmft olllr) yerinde (un ıs· 
ğurı:wı:druı kurtulmuş olur. Kalan fa· 10 lim: Yalova.da tcdtıvi :ınoora- ı r 1r cv:.m ~ ve anzı:n. tuıılkl ı;ı:nxrtandın!nug olur) diyor. Birinci fı.rtbol takıırnından ... ~ 
RetkArUlrm c16 bu kudnıtııtzıJtlnl fı olarak futl:>olcu e 1 edilml~. . ıtıri masraf 20() 

neaU yeU§lr. 10 lirn. An~~ mBf!rafına 135 Ura: Efyanm ne\ini, .mikU>.· B~ (t.ahdld) in (•ınrrlandırma) 
~ Falan hakkmda böyle diyorlar malısubc:ı futbolcu c. nm tesbit mUmldin Ölanuı.mıştır. keltme.alylc aöylen«cğl yerler do var. 

<l r!ıe1 tsıut.dda bulunanJ&rm yıcırtmu· 10 Ura: M:v.; ve ~f.zers·zlel'e gİ.· 112 lira: 6 ebemiz. 'Ve~ içir: j ~urada. <18tlhl&ki tııhdldl ye:ındc (fıı· 
nw. .-ı.nln giDl totıı.ikıM yapnnlar teş. di elme masrafı olaı'aı1t futbol· l 5 futbolcuya. tibllk1 kısma) dcm~ıı. (İstihH\.kl sr 

GUrC1Çi ... za.rurf ma&"Ofı 315 
Kaleci ... zaruri masrafı 169,50 

Yekün 225A,?.t liıJ. tJıO 
Zaruri mı:ı.srafl~r fu 

.-.·etle 
muvaffakıyet ve ı; ... • 
ödenmektedir. BUtce1lİP 
kısmrru bu oyuncuJur 

• • • klilbü . tJJI 
'-l"b" •• 'fr~nc)kıi!l ... A u unun l:uıo• 

ilkkanun sonuna kadQl' ~ 
gözden gcçiıildl. Se~ 
tanzim oclilen 'hfitçeSI 
9 kuru.ştur. 

Kadro: ıi1' 
25 liahk bir I:lüp Jl•~0 
20 lıralık bir rı:cuıur. 
75 liralık bir antre~' 
25 liralık b.r hadeJJI'· 
20 liralık bir )ıadcOle. 
15 llralık bir bekçi. 
Defterleri mevcuıt o;e 

dır. Y e.lnız S8l"f evrsf lt.11' 
Avans hesabı pek QC>k • 

Bölf:cdeA bir yd zar!ıtJfll 
ııı kupa, ıilıt, milli ~ 
fı, saloo ldrul ~ 
tır. Bu UllıılD - ~jf 
vardır, Dettcrlıerine fP"' 
kuruş bu kaydedi~ 

... klilbll gpor ...... ~ 
1'a 91 kuruş aa.rf~~"~ 
eubeye alt heaabı ~ 
kün değildir 

KlübOn birer~_!!. 
rilen hesaplan a~ 
d.ikknt görülenler şuo ~ 

Birincl takımdan ... 
tep kitabı bedeU 4,0~ 
Omdan ... J>M8İ}'OO U 
k.arada.n. temin edileJl .... "' 
yol par.un 21,40, fut~~ 
ti ınasmf 10, 12 futDV' 
oJ:ırak verildikten ~ 
)'eti kanuile ~ 
270,40 başkan ..• ~ 
32,19, futbolcu ... f . 
ınc masrafı 10,23, 
ain13en ... alman elb3se. 
ta.ire bedeli 46,20, 

Klilp beşJmnnım ~ 
ti masrafı 97,63, ~-. 
kara seyahaıti maarafl ~ 
Wcnnm kamp ~ 
ralc Tarabya oteline .~ 
Utk.mım galibiyet!-~ ' 
28,50, 1zmir maçıaru-:. 
yafct i7,55, Yakac*t.a 
rafı ııı, Bazı futbol 
masrafı olarak .. . IOtaJI 
paıılt otelde siya! et d1 f, 
cu ... pruıeıyon maersfl 
••• Traıbmn eeyaha.U 
-· Jcııkad .. •na bul 
Yemek bedeli 11,_12, ~ 
masrafı 10, Tra~. 
futbolcu ..• 35, A~.~ 
fı 20. idareci ... Mllı'~ 
69,37, Toltatl')'Uda ~ 
ma.sratı 88,50, Bası 
Jdarec41eıre verilip geri 
ve idare ileyeti ~ 
kaydolunmuttur. 

... klUp hesaplan dJ 
bir kaç 6meğl verilerı 
futbolculan tatmJne 
Bu klilp BDt.rcnman ve~, 
rafı az miktarda ve~ 
nıı*MJll oyuncularma . jf". 
pansiyon göstermek~~ 
lında borç verilerek ~
lana.n miktar 1914: JU
tur. 

I 
Eşreften aeçın~ 
He.- tarfta11 bt"ı ~ 
Jl.a,.,.h.U ..... ·~ -"',. 

• Mliı!llehl p&dl~ o~ 

:takiml zQı.·1 ueılla. ~ 
p g 222 lira: Bi.riuıci sımf 12 futbol· nırlıındı.rma) dememeli. ldl etmfııttlr. cu .. _ e. 

~~~============================================================================~~'
bumu kendisine röster, okuwn. Sonra da en ki", I 
manda, hatta yarın lıtanbula gitmek mecburiyeti 

Memea Makbuleyi kendisine nifanlamaıını, lazım ge. 
len hcMliJ.eleri de ilave ederek Makbulenin annesıne 
~bildirdi. 

FutbOlcı:. ... zaruri masrafı 11~ 
l<"'u tıboleu • •• za.rmi maer&ft 83. ır 

Behçet memnundu ... Yüzüne renk, gönlüne neşe 
gelmifti. Şimdi bir tek pürüz vardı. Buradan kurtul· 
mak.. •• &üç biT işti, fakat kurtulabileceğini umuyordu .. 

" * * 
Behçet, annesinin müjde veren mektubuııu bek. 

lerken "mahallenizin İmamı Esseyid Hafız lsmail,, 
imsalı bir mektııp almışu. Nefes almadan okumak is
tedi. Fakat daha üç &atm okur okumaz sendeledi. 
Gözleri karardı. · 

"Anneniz hanım, sizlere ömür .. ,, diye baıJnyan 
bir mek'rub-.ı nasıl okuyabilir.di? 

-- Ey felek. •. 
Diye inledi. Ve bitkin lbir ıhalde sedirine uzandı. 

Ottkikal rea, kımıldamadan öylece kaldı. Neydi bu, 
ardı cıra~ı kesilmeyen J-elikctler ... Talih bir giilüyor, 
ar.ta.Sl001'1D insan kalbinin tahammül edemiyeceği e. 
lem ve ızbrapbr veriyordu. Zavallı annesi, oğlunun 
mesut olmuı için ne kadar çab,nu~tı. Son vaziyetten 
khnbif.ir n~ kadar d memı:run olmu!tu. Ne ümitler 
bes!emeğe-baılanuştı. Senelerdir ayn düttüğ-'J oğluna 
dn. k ~acak, onu bağrına basbrıp Makbule ile ev· 
Jendn.cekti. 
~' )'alflı gödede meikt~~ okum kta de •am 

et\1 • .A:. i hamamda, göbek taıında ba~ı dönrrel· 
d" - , başından yaralanmış, e~y k n l<tıyh, cl"'rr-:1: 
iic r:iin _y~ayabilmii ... Aman ne acı, ne feci... 

ô:ğJ..ınu, onun mürüvvetini ıgöremeden öl\T'c1< .. 
Esseyid Ha.{12: S-.ail.ı: "Efyaları bir yed; emine +.,.s. 

-8-

lim ettim,, fiedikten sonra mektubunu açmadıfını, ıs
ter.e •,ekrar geri göndereceğini ilave ediyordu. 

Bu sözler Behçete bir an için annesinin teessürünü 
ua.atturdu. Hafız lımaile fena halde kızmağa batladı. 
Bu ne ka.dar minua bir düsrürtlüktü. lnıah mektubu 
açrp okumaz mı? .. EYet, Hafız İsmail bu mektubu oku
:-aydı, hediyelerini bir vazife hiasi ile Makbuleye gön. 
derecek, Bebçetin emellerini anlatacak, Makbule Ha
nım ve annesi ümidi keımiyeceklerdi. 

Çarpı§an hisler Behçeti müthit surette yoruyor, sar. 
sıyor, karar veremiyecek, bir nokta iizerinde duramıya. 
cak hale getiriyordu. Yalnız fU vardı, ki Bosnadan ay. 
rılma fırsa'Lı, her nmankinden f azlalaımııtı. Hatta en 
büyiik sebep, kendiliğinden, sevgili annesinin ölümü ile 
aynklanna gelmişti. 

Behçet, hunu düşününce ~İraz ferahlar gibi icli. 
''Makbuleyi kelıdim göriir, kendiın adam gönderirim,, 
lliyor ve sevgilisine kavuşma imkanını yaratıyordu'. B·ı 
esnada a~nesini de acı ile anıyor: "Cna olan vazifemi 
bir me?.ar yaµ ırmak, ziyaret etmek, mezarı batında ağ. 
lamakh. öderim,, diyordu. 

'S(ıitibi b~Jdu: 

- . Camm karclesim, ı.ledi. Cc lt n•üte~ssirim. Müdü
r'ınıüzü.ı lmr~ısıırn çıkamıyncnk haldeyim. Bu rnektu. 

duğum-.ı anJat.. • ıl, 
Behçet, ka\:ibin gelmesini heyecanla beki.da.~ 

dürün bu vaziyet karıııında rene kızını vermelct• ~ 
edemiyeceii pek tabii idi. Tamamiyle ıerbett b~ 
sa bile elbette izin verecekti. Bu olduktan ıonr• ~ 
kolaydı. Geri dönmemek hiç. bir meıuliyet get~ 
Hastalandım, der, yerine bir baıkuını bulur!:~ 

Katip mahzundu. Behçete acır 8İbi .. ~ 
Behçet, bu bakı.tın mi.nasını, katibin iyi JraJbbhr;; 
kendisinin ayrılmasından duyduğu teessüre h,.... 
Fakat İ! ·hiç te öyle değildi. '4" 

- Anlattım, !hepsini söyledim. Mektubu d• 
dim, okudu. 

- Peki, izin vermedi mi? ..-!, 
- Gitmesine hiç lüzum kalmamıt, :madeın"1 1~· si de ölmiiJ, ridip ne yapacak ... Biz düğün hs~~r 

rını yapıyoruz, kendisine de böylece bildir, ded•· ~· 

Behçet, beklenrniyen haberler, insanın ~cf,~ 
kalbini, damarlannı Ye iliklerini titretecek h•~ 
kartısında sanki eski hnssaıiyetini kaybetmitti: ,_,,-_ 
dii ki, ne yalvarma ile, ne zorla müdürden i:ııJ1 ~' 
ramıyacaktır. Tek çare vardı: Kaçmak.. JuJJ.• d~ 
sından iftira edeceklermişJ vararn etsinler, '\'JC ~ 
nıüsterih'.:i. Ba4lca türlü hareket etmesine imkil1 '!.ıı-' 

Katibe teıekkür etti, zahmetlerini unntnııf9 
söyledi ve: . • ı,ô11' 

- Ne ya!lahm, diye ilave etti. Kıgmetirn1~ 
ımış ... 

(D~vamı ıı4') 
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, ınanda ve 
~ne nark 
'-1111du 

hir kasabın 
ilere 10 ku

.ına et snttığı 
t edildi 
etrafında ~dan 

cle\Paın edilmektedir. 
varılan netice, 

ın yükselme >inde 
toptancılar oldu. 
~arm~tır. 

mezb;.hadakı 
endeci kasapla

~uruş arasında et 
~i bu fiyatın pe. 

teşkil ettiği Q.llla. 

fiyat .mura.ka. 
• dünkü toplantı. 

ihtik&rdan me -
~r karar almıştır. 
~v~, şimdive kadar 

mezba1ha sa. 
~-faturaya tabi tu .. 
• ~lerı toptancılar 
' ~er gün, ne kadar 

lerini, kimlere ne 
. tını. fivat ve ra
t ederek lbirQ.P-fr 

hayvan '.borsasına 
· . Bu faturaların 
~~ha müdUrlü. 

n me?.;bahadan 
~ıkanlmıyacak-

Komi~nu, 
a ve keçi etle. 

kn)'mUştur. Sığı. 
Patışlarmda ke

ı.~· kemikli et i. 
qoul edilmiştir. 

cins etler için 
edilen narklar, 

'lecektir. 

• 
ecııs 

lan tısı 
(.\..A.) - B. M. Mccıw 
~ıtezın başkanlığında 

ba§lanmadan önce 
'7ekUllğlnden tİıli!a o· 

at~ebuau Saffet Anka· 
l~ mebusu General 

kurumuna 
Yardımlar 

VAK iT 

J ~ rn:'oo o;;ınrlMJ&oo ~ l~r~ rn:.oo o E~e ~Ü~ 
EV KiRASINI YÜKSELTEN BiR Baln-ifeli Sal~in "HEYKE_L,, Mı. KU~UPHANE. Mı? 
Ev SAH·9· MAHKU" M OLDU muhakemesı ya.~:~)1:w=:::~n~u~•·a~;;:~,~ ':~n~~~ı~·h~ro;'!::;.~~ 

1 1 heykel dllmıek i~teğiodf"yiz. Bwıu, M:emiJler \e llamldler de 1) bliyilı 
Mükerremin annesi galiba ilk dUttinen . istanbal bele· \ Ucuılu hayat ,.e tarihte oklui;a Kİ-

üç kişi de ilitikirdan tevk H edüdi 
mahkenıe salonunda diyesi oklu. ScMıra ı~ lıc~ 'ka. hi, nıenner \'e hınçda t!a 'be.şiarı *-

bayıldı n,.ı. Bir gazet.e de "Nereye dike- tün<k fa!';ISmlar. 
Hm•,, sorgmllJlu orta~a attı. llaf· Sonra, J.'atihin kenditii de naıMl 
talardıuıbcri ~ürtip giden da\-a, i!j temsil edil~ek! KöpürmUş mıer 
te budur. mer dalgalara atmı ..u..lüiü biiYM 

Baıb.riyeli Salim na.mile tanı. 
nan s:&bıJcalı, geçenlerde Beyo~ ... 
lundaki Gardenbarda 14 senelik 
:metresi lıliikerremi, tabanca ile 
vurup öWünnüş, arkadaşı Alı. 
met Beeim. de kapıyı kapatarak 
halkın dışa.nya <:ık1p polislere 
lıa.ber vermesini önlemişti. 

Göztepede oturan ve ticaret ı Sirkecide Nöbethane caddesin 
müşavirliği ~-a.pa.n Fazıl adında de bakkallık yapan Emin, ıbe. 
!birisi, Alemda.rdald evinin kira.. yaz peynir üzerinde ihtikar yap. 
smı -hiç bir sebeJ> yokken a.rt- I1U1J. 25 lira para ve ıbir hafta da 
tmnış, diın asliye ikinci ceza dükkinmm kapatılması cezası -

"Nereye dikelim!'", ıoorusu kar. gazaı, ~inde ınl'? Yıkık bU sur ae
f1t11nda fikirler daiıldı. .lstanbalun ıHğiDtlen geçeı'ten mi! Dil§mıuı 
her semti ~in teklifler ~- .Kİ· mızra.!• \ 'e kaJkanlanDfll yıi'Jalarma 
mi tarihten ilham al&İ'&k. kimi bL'!lp 'ftbelir~n mi! 

mahkemesince evinin senelik na çar.pılmıştır_ 
kira tutan olan 490 lira -para Bundan başka Galatada hur -

ı.ıehrln manzanwnı ı;öz onünde w· nu 1tompodsyon, ~" \e yua. 

ceza.sına çarpılmıştır. dacı Nasıi ile Art:in demir bo. - Bahriyeli Sa.ümin ikinci ağır 
cezada yapd~ muh4ke~i ~n 
sa!lıa.sma gelniiş ve muddelu. 
mumr muavini rnütaleaemı 8i>y4 

liyerek ceza istemi§tir. 

tarak konutta. tJcı bir beyinde uzlU'I 01111 yojnl-
Hea bile fethe ~i bir mucize madan sanat ma)'Mnla llavav=n 

heybetJnl ''el'ell b&dlllenln, gemile>· "J."atih", ~ade kes urlar alan WJ' 
Pİ d9ğla.rdaa aprtan hamlenin bat- kahraman değildi. O, bir devir a· 
lachğı y_. ~tim. payı;ı başl~ bir delJr ~ .rit

Ta.Rmis sokağında kuru kah. royu fazla fiyata satına.ktan. 
vecilik y~pan Sükyas Bursa kı. qarşı içinde Yeniçeşne sokağın
ratanesinde garsonluk yapm da kunduracı Mustafa da 306 
Nuriye halis kahve diye hal.ia k\ll'.UŞ8. sat.Ilma.sı .lizım gelen bir 
nohudun ldlo~unu 180 k~ çift ayakk&bı listiğini 35() ku.. 
satmış, 30 lira para ceza.sına. ~ se.tmak suçundan ikinci 
on gün müddetle de düklrinmm mliye 00'4 maıbkemeeince tevkif 
kapatılmasına ımıhkfun edilmiş- ~-

Bahriyeli Salim, dün müda. 
Caasını yaparken, mahkemede 
&wacı ol&rak bulunan MUker 
?emin annesi Emine: 

IUklu Tank, bn meseleye geçici rinln mua.uam dalMalari\e 'llıftt4lll 
bir hidJse gibi bakmadı. Vstllade dünyayı yerinden oyeatnu& wr .._ 
111raıta durdu. ''Heykel" i, ''laey· rika idi. Onn temsil elleeek ~· 
kel" in üst~ ytikselet-~ bide- kel" hl de b9nn :-.a~ lıılr lıııelı\
yl lııceJecU. Ve nihayet buudu gate Mhip olıınaHı gereldh. 
\~eı;erek Fatih adına bir fikir i· "Heykel' diye hıbip da n.?·ı.t 
bldeıııi lnumağı, meseli bir ktitüp- bir "büst" dildlkıe-. bu, 11'.tllıe 
bue yapmağı tercih etti. ka~ mlllet~ beslecDPıti?. lttııtıfımt

tir. 

Bakkalların 
toptancllanlan 

şikayeti 
Ticaret Vekaletine 

bildiriliyor 
Fiyat murakabe komisyonu. 

Bakkallar Cemiyetinin toptancı 
y:ı.ğ ve zahire tacirlerinin ken. 
dilerine nark dışı mal sattıklar.
na dair olan şikayetlerini gôıBö. 
nüne alara.k keyfiyeti Ticaret 
Vekaletinden sormağa karar 
vermiştir. 

Bu kararın alınmasına eebep 
gıda :maddelerinin fiyatlannın 
Ticaret Vekfiletince telııbit edil. 
miş olmasıdır. 
Toptancılann iddia ettildel!i 

g1bi mesela sade yağ fiyatlan 
istihsal mmta.kala.rmda da y.Dk
selmişse, bundan ticaret ~e. 
tinin de haberdar olması ıcap 
etmektedir. Halbuki vekaletten 
ıbu ihususta hiç bir haber gelme. 
miştir. ----o----

Ticaret Odasına 
garip müracaatler 

İstanbul Ticaret ve Sanayi ().. 
dasına. son ıRfutlerde garip mü. • 
racaatlar yapılmaya !başlanmış -
tır. 

Bu gıbi müracaatlarda bulu
nan tacirler, Ticaret Odasından 
ffüln ayda falan memlekete mal 
satmadıklarına dair vesika iste. 
mektedirler. Halbuki, şimdiye 
kadar ihraç edildiğine dair ve. 
sika isterunekteydi. 

Teamül haricinde olan bu ~ 
bi müracaatlara na.sıl cevap ve. 
rıleceği tereddüt hasıl etm.İIJ, ve 
od;. umumt katipltii. keyfiyeti 
idare heyetine. bildirmete karal" 
vermiştir. 

Bugünkü oda idare heyeti 
içtimaında. bu mesele mevzuu 
bahsedilecektir. 

- Sessizliği seven bir adam· 
dır, dedi. Hele şu kayığı auya 
indirelim. Ben kürek ~ecıeğim. 
Sen etrafc kollarsın. Şu kötedeki 
adacığı hedef tuta.cağlz. Şöyle 
gitmeliyiz. Zira, bataklığa sap • 
lanırsak va.ziyet berbattır. 

- Hakikaten.. berbat olur •• Bir 
kere bir arkadaşla böyle bir yo
la çıktığmıızı hatırlryonun. A -
şağı yukarı bir saat bataklık i
çinde bocaladık. 

Dikkatle ilerliyorduk. Yorgan 
ikide bir duruyor, kürekleri M
lıvererek etrafı dinliyordu. Fa • 
kat suların şı.kırtısından ~a 
bir ses yoktu. 

Yirmi dakika kadar sonra, 
Con Brayn'in bui~uiu ada~ 
gelmiştiler. Kayıgın teknrsı, 
kıyının çakıl taşlarına dokundu
ğu sırada bir çok maıtılar etrRf 
Iarında uc;uşınağa başladılar. 

Küçücük lbir aday& gelınişti. 
ler. 
Kayığı sahile çektiler ve son

ra bu çakıl taşlarını çiğneyerek 
adanın içine doiru yüriimeğe 
koyuldular. 

Herbi: 

Aşk yüzünden 
kemancı olan 

boyacı 
Yeniden muhakeme 

ediliyor 
Ali adında bir ayakkabı 'bo· 

y&CJBI, bir müddet evveı, Z-.. 
dak.i umumi evlerden birisinde 
aennayelik yapan Nazmiye adın 
da bir kadına işık olmuş. bu 
yümden af&kkabı ıt>oYacılığlnı 
bırakarak keman çalmaia ba§ • 
lamıltır. 

Soyadmı da yeni :mesleğine 
uygun olarak Sonat diye ~n 
3'1k, Nazmjyeye kemani~ bir 
hayli aek şarkısı o1rumue ıse de 
kadma bir ttırlü metres şapmak 
teklifini bbul ettireme~. ve 
bir gün Naz.miyeyi taıbanca ile 
dört yerinden • surette ya
nlanuş ve birinci airr oer.a. 
mahkemesince dört sene müd. 
detle ha.pae malıkQm olmuştu. 

Ali Sonat'm karamıı temyiz 
mahkemesi ale:yhinde bozmuş 
ddtııılıcmdan dün }'emGeal muiha.: 
...... tne m . "tMl!I ve Jllllllli:e-

- Kanana kan ~rim! Diye 
"'.haykırarak yere düşlniiş. bayıJ.. 

mıştır. 
Kadın güçlükle ayıitılmış ~ 

ınıiıakeme karar için başka bir 

1 
güne bn-akılınll!fbr. 

Kiiçük bir çocuk baba· 
aaun kucağında öldü 
Cihangirde Kısmet a.partıma

nmda oturan Hasan ~a biri • 
siftin bir buçuk yaşrndak"'i ~
cuju Halil, dün ibirdenıbire has
talanmış. ıbabası kucağına. ala -
rak kendisini Şişli c:ocuk hasta.. 
.Ile1ıine götünnü.ştür. 

.A:Dc&k, QOCUk hastane kapı
sından igeri girerlrıen ölmüştür. 

Va.kaya müddıeiumumilik el 
koymuş, ya.vnawn oeaedini mua 
yene eden ~ doktonı öMi.. 
mil şüpheli görerek ~ni mor 
ga ka.Jdırtmıştır. 

l.tanbulda yapılaeak 
yollann pilinı 

htanbul vilayetinde Y8',J, ı k 

~ ve münakasa iıjleriDe ait 
y'eii bir çalışma pl~nı haznian.. 
~. 

Ihı pllnda 942. 43, 44 seneıe
ri.ndekıi-~t. tamirat tamami. 
le~ edilecektir. 

FMa ..,ııu ~ pçtik. 
tım eonra tatbt"k WileCıektir . 

KeadhUe bana dair koa.... Jığm biç bir 7.err~ Hade ~ 
chm. Bu "teftih" in &ebepledal 0 • Hatti yahucılar. balla ._, "' 
nan ağundan dlalemlt deillim; fa· bi7.im fatiblml&i aa._,.ai M
kat bua a7Je geliJOI', ki H.ıdo le htilanederler. Jıı bu bdula ..... 
Tank lteykelMn ~ vng~- llM»k-, ben de hevkel •&ilnem. 
mem~r. Yok, eğer memıer bir eiMn ~ 

Bir yaz1&mdaki, "kaide'' ~ dair de cUııaıun fatihini göstıerecellseık o 
diişüacelerl bu \'8.ZgeÇlşln anah- 7.am&n heykell hiç bir şeyle d.,_ 
tarlannı ~ bize ,·eriyor Tank ~- mem. GlbıelJ gibi ada.mbmn •..
tiyor, td heykel, hem ke~, hem kellerine wfuk gibi. enı!_.t ~ 
de kaide81nin cephelerlle, tarihi ler gerektir. "Şalel dehidsıı Mır 
bittin ihtftamiyle canlandll'!IJlll. neelm tibldan olan., lar titl'ek Wr 
Kaid.elle Fatihin Mir.er ve kuman· kandil •!JllıYla aydnılatdune•ler. 
dan ~ft'JSI kadar, Mn&t. ve iJmfa HAKKI SUHA GEZCl!I 

Belediye temizlik amelesine 
sıcak öOJe yemeği veriyor 
_,· eye bağh botun müesseselerdeki 

işçilere de ayni şekilde yemek verilecek 
Elektrik ve tramvay idaresi. 

linin Şifli ve SilahUı.rağa at.öl. 
yelerinde ça.hpn amelelere sı
c.t C51l'le yeneği verilmekte ol. 
duiunu yaznu§trk. 

Kanunuevvelden sonra bütün 
belediye müstahdeminine öğle 
yemeği verilecektir. 

me na.ta U) ·-UP uyWmıyacair 
hakkında karar vermek iiBere Eanaf Cemiyetinde Belediyenin yaptığı tetkiklere 
dunıpnayı başka güne !bırak- açılacak 'kuralar ı göre, bu yeı:neWn verilişi ame. 

Llitfi Akaoy 
Ankaraya gitti 

lmlfbr. Musiki sa.natkirlannm oot.a lenin çalışma kabiliyetini yük-
İ§te bu sırada !Ji d~a ve.muaüri bilgilerini artmnak ü- seltmiş ve randıman art.ım~br. 

c:ıkarken yaraladıgı Nazmıye ·· ii.ın.üniek" __,.,,ı.,.,,. gü 
kendisine kaJ'§1 mahkeme korL ~e on . . 1 .,...Si"".~ . · Vali ve Belediye reisi LQtli 

_ .. " nünden ıtIDa.ren Esnaf ~mıve. Kırdar J>u işle yakından alaka. 
dorunda ~r. sözlerle ~a.k3;1"etc • tinde !bir kurs a.çılaC3.ktrr. d~r olmuş, atölyeleri dolaşarak 
başlamış, polıs ve mübaşirler Kursa ikmale kalan '-e imti- tk ı rd 
tarafından KÜÇlükle ~tıştmla- hana iştirak etmiyenler girecek. te ik e e bulunmuştur. 
rak üçüncü sulh ceza mahkeme. tir Düden iti.haren temizlik arne. 
sine verilmiştir. Mahk~. Naz. · lesine de öğle yemeği verilmesi-
miyeyi üç ~ün müddet~ hapse A•ker ailelerine ne başlanmıştır. 
mahkfun etmigtir_ .. 

para dağıtılıyor Vali, temi!'Jik amelesinden 

Yamu dllf1lnmeden bugOn nılıat •· 
C•meylz. Yarm 90CQ)rtarmd1r. 

Asker :a.ile!erinc yaroırn para- aonra diğer belediye müessese. 
larmm dağrtı1mMına dün ba~. !erinde çalışan işçilere de aynı 
lanmıştır lfOkilde yemek verilmesi için a.. 

BundM sonra dağıtma işı l liıkada.rlara tetkiklerde bulunma 
ıher a}'ln 17 sinde yapılacaktır. larmı emcetmiştir. 

Ç'4N'111k l'Alf'K"Blll'I Ka.-u 
~~ 

I spangol dansözü 
Heyecanlı, büyük Polia Romanı t ~ 

3 tngilizceden Ceviren: H. M O NI R -
boyun eğdiler ve ellerini yuka.. Derken ilcisi birden ad~n 
n kaldırdılar yakl&§tılar. Adamın taş yıyen 
Fundalıkla; arasından çıkan ağzı eliyle kapalıydı. Fakat par 

yabancı ad&m tehditlerine de- maklan arasından kanlar akı. 
vam ediyordu: yordu. 

- o vaziyette kaim ve anla- T&bancasını tamamen unut-
tın bakalnn' muştu. 

Peter Mo~an boiazını t~z _ Biraz sonra difjlerini tükiınne 
ledi Herbinin bir ~ adım ile- ge :başladı. 
ride· bulunuyordu. tstifini boz. Herbi, onun tabe.ncasmı ka·ı. 
madan: rayarak kendi cebine soktu. 

- Bava güzel, dedi, mukem- Morgan soğukkanlılıkla konu-
mel bir balık avı gecesi... şu•;ordı~: .. . 

- Fakat iyi bir yeniniz var - Eger ~yle, onüne. gelene 
mı bakalım Ne balığı avlaya. kafa tutmağa alışmış bı~ adam. 
caktum? •·· san arada bir böyle felaketlere 

Herif"m eeei, pek dikti •. Mor- d~ .hazır olmalısın... El~ETimi;i 
pn tıeyecanmz. cevap verdi: nıçın kaldırıyoruz. dehkanlı . • 

- Vallahi bilmem ki Ne ba. Sebebini anlayamadım. Yok~. 
lık bmursak tutacalrtıl<" seni hep bu gibi emirler vermek 

Eli tabancalı adam cierin bir için mi yetiştirdiler? .. 
nfes aldı ve kendilerlne 'bir a· Meçhul adam hiç bir şey s~.Y 

- Şimclı bu arkadaşı ne ya
pacağız? diye sordu. 

Morg an Paati eline alarak: 
- Ayaklarını da bağla, emri. 

nı \'erdi. Şimdilik onu burada 
bırakacağyz. 

Hcrbi herifi adamakıllı bağ
ladı. Ve mendilini ~ıkararak 
ağzına tıkadıktan sonra Mor. 
gana dönerek: 

- Emriniz? •. 
- Bu çakıl taşlan bize 18.zım 

olacak. Yanımızda bulunsun •.. 
Şöyle fundalıklara doiııı ilerli
yelim bakalun. 

EUeri ve dizleri U7.erine daya. 
narak gayet ihtiyatla ilerlediler, 
çalılar, dallar. bu.an elbiseleri
ne ya.pışıyordu. 

Con Braynın kulubesi, bir 
llirnseğin yamacında bulunuyor. 
du ve bu tümsek, o kulübeyi 
deniz tarafından kapatıyordu. 

Kulübe şimdi görünüyordu. 
Kücilk bir tahta ev... Damga 
ziftli muşamba gerilmiş... Etra
fında balkon benzeri kır dolabı 
bir parmaklık göU! carpıyor. 

Herbi bu ma.nzaravı görünce: 
- Seninki galiba burada yal. 

nızbaşına oturuyor; dedi. Etraf 

Belediye reis muavini LUtti 
Aksoy, belediyeye ait bazı mü. 
nakale işleri etrtıfında vekaletle 
temas e~k üze.re dün akş 'll 

Ankaraya gitmiştir. 

tzmir beledire.inin 
tramvay arabalan 

lzmir belediyesi 11 motorla 
ve 11 römorku lsUuıbul tramvq 
ve elektrik idaresine devret. 
mek arzusunu gö:stennişti. 

Bu hususta Nafia Vekaletin
den müsaade istenmiştir. Mü.. 
saade verilirse devir yapılacak . 
tu. 

Kamyonların. ta,ıma 
ücretlerine P'm yapıldı 

Fiyat murakabe komisyonu, 
dün kömür nakleden kam:roRla
rm nakliye fiyatlarına yüz.de 50 
zam ya.pmıştır. 

Bu 7.am, maden kömürü fi. 
yatlarına tesir etmiyecektir. 

Altın Fiyatı 
Altın fiyattan dün 50 kuruş 

birden yükselmiştir. Cumartesi 
günü 25.30 lira olan bir reşadi
ye altını dün 25 lira 80 kuruş 
Üzerinden muamele görmüştiır. 
Külçe altmm bir gramı ise 358 
kuruşbt. 

~---o----

iş sicili hazırlanıyor 
İstanbul Ticaret ve Sanayı o

dası bir (i.ş sicili) hazırlamak -
tadır. Sicilin }'llba.~ına kadar ta. 
marrJanmasına çalışılm:ıkf..;..dır. 

lş sicili tamamlandıktan soıı -
rq., her tacirin t°()4ri \'a.zi.yeti is 
tatietiklerlf' anln§ılml§ olacaktır 

iv ırm• yı avvelk ı vaıuıl 
_ İnşallah bu gittiğimiz a. 

damın birası vardır. Hani ŞU 
dakikada bir kaç şişe lbirden yu· 

---------ı varlaya.bilirim. 

dım daha yaklaştı Tam bu sıra lıyemiyordu. Kendiliğinden go:t
da., Morgan birdeİıbire yere çö. leri yaşardı ve iri taneler. kanlı 
meldi 'W yerden kocaman bir yanaklarına doğru yuvarlanma· 
çakıl taşı kavradı: ğa başladı.. . . 

Tabanca iki defa patladı. Et· Zayıf, orta boylu ve kireç gı-

ta muhafız alayına ber.ı;cr bir 18 lkinclk-trln nı 

şey göremi~onım. Acaba bu Taksim Bahçesi 
eve mi gidiyoruz? 1 ki • ? 

k d mın. Yorgan tasdik ma amın a Ha 

ŞEHiR 
TiYATROSU 
TEPEBAŞI 

lllftAM Ki MINDA 
8'ı Akşam 20.SO da: 

Bu sırada, fundalıklar arasa. 
dan siyah bir §ekil belirdi. Kerı 
dilerine doğru yaklaşarak: 

- Bu defa pnamız yardun 
etmedi, delikanlılar! dedi •• (Bir 
tabanca namlusunun pmldadıiı 
görülüyordu) eller yukarı baka· 
lun! 

}ıı{organ ve Jfıel'bi t. mın 

:nıfta şiddetli akisler dalgalandı. bi beyaz yüzlü tbir adamdı .. 
Morganm kolu ileriye uzandı, Ve ibu ki~ gibi beyaz rBztt:n 

elindeki taşm, herifin suratına alt k~. şimdi tokmak yemuı 
carptıimı lılasctwişti bir pirzola gibi görürrilyordu. 
· Heıbi a~ hedefinıİen sıyrı. Herbi ~nden bi_r kil~ kar. 
tarak yan tarafa ~ Sim- gal tel çıkardı. Herifin bilekle· 
di ~ gibi lcollannı kiurak riai ~ı sıkıştırdı. Sqnra §e-
...... edi}Wda, 4llM d(inerek: 

bıaimı salladı ve sonra: Suıtanh&mldin kuyumcuha§m • 
_ Şimdi a)Tllacağız.; dedi. 

1 
runaçl:nin oğlu Jak Tablm b&bQUl 

Ben şöyle etraftan dolaşarak Uzerlnde iddiayı hukuk ederek ~ 
kulübenin arkasındc.n gireceğim kemeye mUracaat et.mlf. Jak Tak 
Sen burada fundalıklar arasın: ı.1m Balıçeeinln vakUyle babaı• I• 
da beklersin Islık çaldığım 7.a.. 1600 liraya mukabil alıııdıtım ..,_ 
man gdirslıi ... anladın mı? ederek babçe.ııın gerl vertlmlllaıl il· 

( Devnta VQT) tJyormUt! 
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Alman işgali Japonya teklitlsrini' Habeşistan 
-

ov et 
tebli~i 
~. J j (Had~ ıtıııat 7,1:> ele) 

uüu g~oo yan~ l!oıf.>ovade. ne~cd -
ıın ftflIDl Uus tebHgi: l.6 iki.ıK:.lte§rin 

göntl krtaat.Jm1z bUtUn c<:phc bo)'ı.ııca 
döşnanln döğ'UıjlnU,tiir. DU§manrn 
Kallnlııd,.. nı cep.'ııın1n uııubup.rbl. 

l\~miode ya.pt.ı~r müteaddit t.nan-uı. 
r.?'ınr pUskUrtcrek kendilerine insım 
'~ mtı.lzem,.c~ bHvılk zayiat \'erdir 
dl • 

H.oıtktt\ll , 17 (A • ) - Mositova 
l'ac.yo.su haber \'eriyor: 

Son üt: ıı.-Un .zaı-fında \'olo:lokolauıık 
..:efılnıinde ı; --ıcral Ro ouıv8lıi. kıta • 
luı ~ düıroııs.n MlUğüntt inıha ederek 

trriben M tank tabrip c ni§ vc 3 
ottfr top, milml~öz~cr, mot~ilölctlcr 

we cı~ba bttJi<ıı mıı.l~ııw iğtiMl'I\ • Y· 
remi{:1erdlr. 

.M-o9koı:a radyosu, .Moıskuva Ci';ilie
l!i!! ,ffı ta.yyuoolltrin, .s<ıtıtQrioln l1I 

:zıs.r!ındıı yerde ve havada '18 
~n ta..yyar~i 45 t.Aül: piyade 
~t ~ nrifr.lmnınt nakli için 1300 
lı.a.myoıı, H petrot d~, m uhtelif 
~ .5,2 Lop ~np Ye bindM f attla 
&rur telef ettiklerlnı illlve ediyor. 
l~bul ~ıkers.ltc&iM t~ben-ude 

bul;uı&l de>ktor Zıyn. OUn'in açtı~'l 

~ır ÜZ"'rtr~ l~m w .. Myıı· mUe.s.see . 
~rimhJo lcbernı gün r:eçtn•te çu
ilmsıktadJr. 
Son defa, Kurtuluııla Saffotlpa,;a ıı... 

ııutım.-ı.ıım.da. olu19an cmel;li SU.\»)" 

• de Gım~ba .ba...twıeııjnr 100 ıiı 
• mlihiıu JJ!r ~bıermde l:ıuluıı 

rn~. Şefik h ılldan 'tıı. r 
rmlı~Uf ıı.rı,yır r• üe ;> P:lerı.a~ dfl _, 

MiL lli'alık lA•· n:o.ıie> 'buuınn~ • 
L~E.ıh~~~ 

~el "! ya ~ topJııwa 

n.ı. me.riteUlc t anzim .mteeekttr. 
Jlosl•ova, 11 ( A.A.) - MaL 

Jcoora. rcıdyı:>su. öğle Ü22ri aaağı. 
diki Sovyet tebliiini r.ıesııetrıı~ 
tir: 

16 .eonteşrin gect.-si kualarr. 
mm bütün eep'lıe ibaym ca düş. 
ıoo.ııl& ça~ ~vam etrrn~ 
lfJrdir. 

l'rfoskova. 17 ( .1 .A J - Sov· 
,ret tEbligin~n 1..cvlincle lbildiri!di. 
ğine g öre, :H n ıbölgcleriude Sov_ 
::1- et rıeteler.i 16 ldlprü ve yüz k{.. 

Çankay-Şek 
diyor ki: 

Amerika ve ingiltere 
derhal Japonyaya 

taarruz etmeli 
Çung ktng, l7 < ·" ,\ > - Burada. 

bir n utuk irat eden ÇaDıka:-ek de
ırJitir' iki : 

Dcıno:kra.eilerln Japonyaya ko.ııı 
derhal .mil.,tel'ek bir tanrrum gc -
mcleri lônmdn·. 

JııponyK HMıahar& AmıMlar 

:.~uı ~rka varq; tbu ~ Ja• 
pan ve Ahnıuı oıı:lular:ı smsındr. 
ek jrtiha t tcs~i teblikMini ortaya 
koymada!! mnğJ(tp Wihnctfn ir. 

Çi,r.;il -.;:. ~vtltc itima.dnmı: 
C"Sr<ffl'. böyl~ bir l'jeyin vultuuua 
meyd:ı.n t(.\l'Jll'vec~rdir. 

ihtikarcılara ne 
ceza verirsiniz? 

Amerikan 
bandırası 
taşıyan 

Bir mihver 
. . 

gemısı 

yakalandı 
\'~lug&lıtJ. n lA..A.) - .Amerikan 

bahdyesi, Atnf)rnuı. bayruğı:nı t.n"ı • 
yAn bir uihYer emisi y&.KM m~tıır. 

Bahrl)'l) n&au'Uğz mllıvere alt olan 
bu ticaret gemisinin bir Amerikan 
knıVUÖJ'il tarafından Atlluttlğin UI\ 
tUva. hatlı Uzot'indekl .eula.rın(!a ve G 
.llQDte§rindc yııka.l~nM bildirme:·. 
todir. 

Amerikan l:ı6y,.atı bu gem.inan gi!
•ertu mde v her iki bord111ım1da res_ 
ı'lnedilmi btırurmyordu. KN'fMWr, tt. 
'eııret gemlırini bir llm nR gutOrnıüş -
tlU'. 

V~~ingtoıı, 17 ( A,A, ) - Dün. 
( ~' tuafı 1 inı·idt-)? kü pazar günü akşamı hnriciye 

Ua.mu ~müsadere etmeli nezareti şu tebliği neşretnıiştir: 
Her .o~ sclamr ü için ımuhte· il!. • b h fa.ki \..~ 

kir biı· drJı,.lbelmi <l.niYndl.am"'a- "' ıBonl~ın ı:a a 1
• şa a ""';. 

~ ··-., raber ,Birleşik Am,.rika knlva-
cnk ı;eklide tcı::ıiye edilmeli ve bu 7.örlerinden lbiri, Amerika bayra-
)'ÜZdm haw :;r.enginiı ohnak i tJyen ğını hamil ve iki yanın® Birle. 
fD':mtçtlaı·m elde cJ~lor.i. ı:ıuveı. ,,ik Amerika bayrağı sekli cizgilı 
~. ı 'b.mttııun.:ı; il"lK ıkıı.rde<tilmcw- ·Jbir ticaret gc.misi görmuştür. 

.Kruvazör daha yakına ~elince, 
E7.üp Sa,a&ı.r t•tadcl~l li l\a. ·Flade11'i Jim1nma kayıtlı bir A-

dli. ~ .. <moera~ . merika t icaret gemisinin i;;mi 
l 'e[lMir edilmeli oJrunaıbilm~ir Bununla ber.&-

1büık.&re~ t. k cdilnlcLid'i~'. ~o r , gcmjnln llali şüpheli oldu • 
~ı.ı: .eı ~ e.bdn-: ~ki- ğ\lndan kr uvazör, durmasını em
nwnijpiloc•ıgö:ae ~r lb!~ ~crirıef rtmi§. denize bir filika indire-
~~ · r kvha ı ek, ~dmat alznaic üzere bir su. 
~. Btr . . Y:n'en cıe· ba.v görıdermiı§tir. Flik& gemınin 
aa. ve aclıc:ıi bdirtiılmcUdir. b4e4R• yanına v armadan. t ayfa J:t'Sllb•: 
J~ t:i:- ay bu ısıdtmdlm:f.aıhr. . terkeb'Bcğe baş~- .A-yru za. 

lJ ldi&ır ~ı:l .mtepe .MO!ttafa- Jf.. manda gemi ,~lcuları almak 
llr.\n unm:u:. jçin !lika gönderin, batıyonım.' ' 

luUtA ilimıg,a wnaalt jpreti ~. Bu ~retten 
1hlikbcınm ne ~ .köWı wı hemen sonra t.iıeıarct gemisinden 

muzır .iruw.ıı okluğunu ~~'G iki infiHl.k ~i gel~. Kruva.. 
lii:zum J:<rlı:. A<lı Ustiindoe. Omm J!1n zör, genuye ild kurta.nm ekip 
en a.ğu: ccza..yr "~'rT•eltiir. Bil ragır yerletJtir.miş ve mrkaç euat 7...ar. 
QıZD. da. beflce ~lıınw ~ lıfr dam• f JMa infiWd.ardan il · ~ 
ga "ihükfi.rcı'' drunga ile •delikleri irk~ ve maJ(ıiıderi 
tamaıı. Cem~·et i9nd~ bütön_ bit:"' i~~ mtn"Offak ~. 
~....,~ omm .ret1l'ltbıDıı <-;elmıetar. .Kruvazörde.o veriJcn mal6Jna-

lumetı'eillc telgraf ,tclj taltrip IWm.ı R 1 •ıiıın 
T . :\. ta göre, ticaret ~ mib

~r devlet lerinden biri%rin :td>aa. 
sır.:ı ait olduğu, evrakındnn cın
l3Şllmıgtrr. Gemi, t.e bir bay
rakla ~er ediyonhı. 'l.'ayfa.91 ta. 
'1-:&tirıdan :p6lç :fm!a llrr.J'.*11 ~ 
tı. Ve Bifndi pek fena • uı .. 
tmda seyretmektedir. Ktuvarur 
mürettdba.u bu ticaret ~ni 
blr 'Amerika 1i.nauna g6t.iiımck. 
tedk. Ganinin t'Jtfe ~erek 
bir hale g irmesi için tamhe jh.;. 

~me.rdir. ~mık~••• en kelitir· 
Sovyet. reteleri Alman m,uim..;. ıne Yolu: 

bele <:,ete:;ile ıya:ptt'Sdarr bir çar_ 1 - ll:rı~'lllılZl .w , cm.lak.. 
p1şımads. 12 '.Atman •}ldUın~ pe.nı.. ~ ClfJWlllUn trliki~<-e ~ 
dk. tı. 2 - '?iel:r.tttC'D dfl ebedzyen 

Bir ıbaşka c:ar.pışmetda lltendi1e ~eıl>t Ummdır. BöylclikbJ 
ri zarar gönnedcn bı çeteler ~) (ıJ.,ı.~1 mu'tttdrlrist fJAAt cm • 
ı 6 .U · a.ıu -O~r ve-: ontı C11iJ Giıılr. 
nıı yaımJıtm~. ı-. ı·ent; ~'\ uı ... ~. tN.df 

tlkteşinc1e fıwp anaGıemeai ~-
i tir .AlmM gemi6i bu~ B111iut huici eıtiJıııı.oli li. cı olduiu m.uha.kkakt1r. Mü

rettcbatmm bir lineDa ,~t 
mür. olmasr kuvvetle ~
ci:r 

ler tanı.fmdaıı 3ıa~r. Ji.eD§ıan~ bir 6(lfuım, htikiı.r su· 
Kttibi.s'la6v, 11 ( A.AJ - iK.uC. tae»t ~ ~e lkat'8Jilc 

lıi&lıev lbölgesirıde, V•a nıe:hri llllhi! ddtrğu ıtıslati:nic .o cuçiwum 
üzerinde rnıkliyat lnşm sontıımı ~ ~ '1trr1d etlilnıesl tanır· 'c;~"lli. Amerika .kanwılarmrn 

hükmü mtına girince, mihverin 
Birleşik Amerika. limwılarmd:ı 
'inha evvel yakalanan diğer bir 
çok ~iler gibi müsadere cdil
nıe. i ı>ek muhtemeıdir. 

kad.u' durdunllmustur. tan;mı. 
• EbrJ henüz tamamHe buziaı- Jıet41lıt• ı•. 1'. 'f.. met rnnı t .,net 

kap!amaml§t.ır. AlPf"r. 

Alman tebliği 
Vin gece Mkon v~ Lcni.ngrad 

tıeVeı• bom~ı:dıman edilmiltir. 
hııgulen ctrafmdalli deni!: •hMm· 

da. savaş tıı.yyaret.erlmlr. gün.dDz W 
emrua.rmu!.t. ·(lçük bir nakilye gemf,. 
"' tnri.rrJIU§la r n tam lee.beW l:ıom .. 
llekılıı ort.a. bwyüklilkte bir .noltli1e 
.tınnisinl h Tn. utrat:nu~lıuda'. 

AUNAN ESlR. MlKDABJ 
R~lin, 11 ( A..A.) - A1nmn 
~uları ib şkumandıanlrlimm:im. 

si ıtab{iği: 
Aiman '\'e H.ümen kıtalarJ.-düıı 

§JddetH moos.ro'belerdcn sonra 
RIÜ1.linı Kem liman r ini 'isgat 
~erdir. Kmm ynmrıadası
aın.doğu ı.kJmnı. şimdi elini!~ 
Wnnma-'ttAdır. 

Km mda yapt.lan y.u•.rna. ve''*>
''&!ama ~~larmda abnan 
e6irlcrin sayını. 101 ı600 e var-
JTl!etlr. 

Ka.r.a <:<&rp~malarındaki :kı!dir 
kayıplarından b~. diŞnan, 
btala11n1. Ku~ boğazından ge. 
~e t~üsleri ~da 
hava lhücmııluriyle 'lk ba:şks • 
h · k•yıJlbr vermif}tir. 

.Bdlin, l7 (A.A.) - Yan ı· . 
rnt bir .aynaktıı.n b ildiriliY<Jr: 

.::iwtffi 1ma!h.fillc~ bu a.kşarn 
Mi ·~ bildirildiğine g Ö!"C, 
~ ~al edilen t OfJ'['8lriar 
~~1~ Oivııan Alman fovk&
~ komi&l'f'liğinin '·aaifelori 
tamamlıe yeni ve tarihi bir '.kn' 
rı>eti bn.ir.di r. 

'.B9rada ~ edildiğiııe göre, 
bilil Y8$YRll wtün :hayallere 
~dan oktr.V&f'3k ıhn~beleı: üze 
rrine ·eni ibir hayatm esasları 
.tJlmak zrıevmtj)ahJetir. 

Bu ~"t"elerde ~i.klikten 
.kwrtuWv emrı \'6.kıdir. Berlinin 
~ mabfinerinde !beyan 
~ göre, ıroızi Almanyrı, 
bil 'WUlitentn biiyüldüğüafi W.. 
,_,. müdl'ikt.ir Ba fevkalaık 
kOİlıi.serliğin mei-kezinin Ber»u. 

olacağı öğrenjhnjştir. 
Rerlin saWıiJ'etli mahfilleri. 

Jdaw. edilmeli 
.. _ ıBence mubtekir iNi.; bir a..:ı 

~ eılrnshdtr., .AJıeak, Rııu 

ces tıüyiik ~ ibtilir )'ıt· Duf vupL>,r 
peaiaı:a ıteıl:iM:. aitlırnBlidtr. Yoksa .A ı ..,ı 
11Jmnış10 pa.nlbk ~ 12 Den.. • k • 
'""ao ~·· ll&taaianı. defil. .. ,, dıgor l: 

Fatih ea.dde!'!lllld~ li1 nwm.rw"' 

ll•tr.i •eftf:. Bitlerin temsil ettlil 
u....rume~~r 

-~ eD ~Yi ceza ~r berşey 
daha bdilti. doğnıll3ouyacü §ekıl· dU h 
de tıratiift ıxnal1arrut mül!3.Ckıro et- mabve ece .. 
m«lk '\'C ile~ Utnuıni meydruı • 
~ balku. ~10;-nu.r.ıla. bi · yafta ile 
'f.~~r. 

F9dhfe JtaL-blM.ıJ.e ~·Q~ıwla ;~ 
au.n,da .iaıail iJ,.,.. 

l"eaibpıda ("esnWı lfHIÜAI,; i ao· 
ıu.anıca ~n Ni-am triirpUAat. 
"-~ mt! Bun ft Vfl!rilc· 

CC'K en. iyi etııa ~>OOut hMicirte eüı· 
rndrtlr .• , 

'l.'b.ret.teıı n• e•etoıeii 
- DrttiTCrl&rsn ~ı en 
~ eea. ibıir .wıa ~ori

. "illgapur. 17 ( A.t1.) - lngiliz 
kr,binesinin Uzak Şarktaki hu· 
.suai' mümes5ili olup h...ıen A vust
ralya zimamdarlaıiyle istişare. 
lcr yapmakta olan Duf l{upcr. 
pazaı· günü ~folburn'da kalab' -
lık bir dinleyici 1..-iitletrine hitap 
ederek: 

"Hitlcr, onun temsil ettiği hcı' 
flCY v.e ona müzaheret etmiş ?
lan?Q.r, mahvcdilmedikçe azmimız 
g<;VŞF'miyt.'Cektir.,, demiştir. 

:nSn '® bir.~ ıticaı-et Yat>ma· . Al 
Jtı nıuı. mani oJmakt.ır .• , ma n 

ôihan&ir. ffitmrük fl04.:a~. ~ u. 
gazetecileri 

2i • ,eagil. (Baş tarcfı 1 incide) 
Halk t.u l.t.ıluı.lı rklye nezareti )) :nıı dalreal §Cfi orta 

liıtJilı;iw"Crlar ancaık rcciıın ueulılc elçi Dr. Sclunidt Alnıan btıyUk <'l~ısl 
edulla.n 'lir}el'. ııazı ll"ltumi ruey· Yon Pııpcn sw birlikte bugün Ucırlcl 
ı.lanl rd3 halk taralı.n,I n ia9ltı.n.ı- )e velıitt Şl:lkrll &aracoğluyu ,.c Jıarl 
ra:k ... HJıJ.; ıJtOOy.ına... Bu ceza clyc vcklHcti umum.1 kflUbi Numan 

• lkeI taıtbi'c: edil&ln a.linw.lial; ııeneaıc.:ncloğlunu mnkamla.rmdıı :ıl· 
r...snı ak.iau. bile tesirli old\lğu der· yar{'t eylem~tir. 
i~ ~ilk:oekt.ir. f'O~· PAPEN'IJ.li ..,.Qy.AB&.-.t 

~i Ji Şatr '.!'lı'1gitl' ~k M . 5~ nkara. 17 (A.~.) - .AlmanlbUyük 
ffii+fle)'in. ~1'lııi Voıı. Papen '"e refllta.ları uını· 

.Meye.la~ .İchMu fındıın bu akpm. Alman b<iy'lllt (ııçi 
Be~ meydanmdn. iki, Sulıt.iıl.n llği.ndo Alınan :hariciye nar.rrlığı tıa· 

l}hmet ınerd~nllirhı üe. Tala.tın mey 11tn direkt.örltlf;ü doktor Sc'llmldt v 
cianında da. bce ımuhtclrir llSlimK•, riyaset ettiği hey• t şerefine b!r su· 
ar.tık en ufa bir' t-lirtcald:ım a18ıCft. vaıııe nrilmi§lir. Suva rcdo bafvekU 
ğ:mı~ ~ ~\t.c. t;tl'r fliiıe fllflf' "\'e vekili ve hariciyı• veklil ŞUkrU Sar&G' 
c!eğer ıU:•atma <i:ıeı~tır. oğiu ile hariciye umumi 'k!W>l Nu 

\•eınj.,te henJlift htıy5i hme f oıan mc.neıncnciol!lu ve ıba.rıciyc \'e 

f "•t. l, Jeti erkA.tı.ı ile bir lusım lıti.yUic ve 
====::::.ı~=====;;:::===I orta eıcı~rle mat.buat: umum mQdllrll 

n in sa.nd.Jirrıa nuı.aran doğuda 
yeni AlmtJl fevkalade komiser· 
liklerin.in ihdasmt hekWımek 
gerektir, 

Selim Sarper, Anadonı .Aja ıun unıwn 

ınQdtırU M uvaf!olt :Mencn~ncioğlu \-C 

1erli vo ecnebi ajans ve baaw mü· 
~~i hw.r.rr lıulonmo~rr. 

altındaki Amerikaya bildirdi italyanfar ak 
Yerlerde ı·uk.ı•, 17 (A.A..) - a. \l'kll serw:. ı·syan çı 

rat Tojo. A,_tı mtelb.nde Japon ve 
Arnerilm.n ınön:ı.ırebetleri he.kkmdıı. ) / 

MU•• /kz"" 1• Jare YN>tıtr beyanatta, Japonya ııe .A. t-~~i. J'i
1
, ~~ 

U· ı mel'lka araJ1.mda y~nlar. milukerel:e.. ~ u;;:_ • 
ku..,.- uluqor 

rin ncticeftlnl kestirmek gUç • .. tiklaiı taey.iJii 
ğını .'9Öylemi' -. ııbEierlne ~yio de· Ha~ ha.tıarmtı- ~ 
"98ttı etm~tir: milı ve ~. t.' 

V ingtonla mlir.&Mttılel'~ f.okwı.r mtm.emlıeke ı:ıiraV~ 
bA,ınmakla Ja:p<m,.. ~· nrakMt.:11.\rr de bir ~n. <dl • . .....ıh 

~rfüı, J7 (A.A..) - D .1'i.B . 
:r.'1-llr.er, ..AJmcın ku\•• et2erl uu·ıı. -

fmdan la;'al edilen ,. h llh~tt'dıı 

muhıı.'l'Cbewrb:ı. ni!Y.ı.yet bıtklugu ~\c

ğu topr&hlo.rmda mülki ldaf'Clf!l'ln 
te.slsinl emrehnf§tir. 

gülmtifjt1lır; Bu , ~~ .ıı 
1 - QID mr.azıuum . .. dtT l\P"'".:. bir<'~ .... lfi 

ı~ tuatınıdıuıı 8114.l ~· kliğ.\ni ~ 

Bu idarelerin el'lll.lllı ~elerinln 
,,,._lf2l!IU ı:ı.:tAmlt ~ Ql'du ttb}iğiUd.c lJll 

2 ·- l'lllıM>ct du"8tauatıııı .J~yıo- ntif~ EJ1(11'J· 
vt:ı. ka 1 gt~tık~rı ..... dmlomMr .Pim r vw •• u~, ballmda umumi asayif!ı\ mııhafausı 

ve hnllı hayat lhtiya.çlarını ~mln 
etml'k i§i bulun~ktıı.dır. 

a ukn g-ıbi dil9m&DCa. 
7311 
~ - f) 

tasCı yf' <'lmel< ve normal d«moıa\k lnırl'liz ;ıc.u~J.t1J. SlJ1l 
igal altmdnJci topraklarda i..uıru -

locnk millkt ld re bir Alma.sı .nş,r.ı • 

rmm <'mrl ııltuıda bı.ılunrı.caktrr . 

raUnaffl.br.Ueri yenlde.ıı kurmak. m: hfü. ·,-~ 
3 • A'\ rupa ha.rbtnin uzakııa,ka ~ 

yayzlm060la b~r lll!'lll vaınularltl ms peyi z ptet.melt r}IJ.,, 
nl olmak. ~a1ııtm bir~. 11 

.ıruıırcr bu maksaU:ı, Alman d~v -
Hıt nazın Alfred Rosenbergl doğuda 
ı,gal altındaki t<rpraklar rıazırlzğnın 
\:C Gaule!.t<"r doktor Alfred Meyerl 
de, Alfrrd Roscmbergin daimi nıt~n' 
\CkılUğiM toyln etınl17tır. 

General TOJ<>, J&pon ltrtala.rınm ... topu 6'.ıS>tu t1-t.t. 
Hl:a.dWnı,oe goode1.lbmmııi ıüzıımtu ~ımlır. Bu JYll' 
kılan b ldi&elui bir li.,l'e" daha emM.- ~ m~V· 

111< olarak L tv nyıı ve Letonvn 
mil•Uıkil devl~tleri ıu-ıı.zl.slnde ,.c be

yaz Rlıtl!llyanın bir l:r"mı toprakla • 
nnd ınUJlıl idareler th<l'ls edlkniAtl 
Bu topraklar Almnn doğu komiaer 
liğl .so.hııı:ıınıı. Jahlldlr Fillırl!r, v:ı.li • 
reis Hdnrkh _ LbOBe'i cloG'u topı-ak

ları Atntan lıomı erliği \•nzlfNı.ne 

toyln etmiştıı·. 
:Bir kıl!ım Ukrıı.yn topr.aklımnda 

da mlılk1 idtırclcr kurulmuMtur. Fli.t
rcr bu iılareledn ~ Alıuan ı,c. 
nu~

0

er1 ol:ırak vali_ rcı:tıı Erich "Kv.ıtr'r 
g• tırnıl§tır. 

iNGiLTERE 
Ortaşarka 
}igecek 

gönJ.eri1Jor 
hllhlre l i .(A ,;A. 

yo.rıın ~k · 
Jnlf olan milo: • « taplk 'ntCDI 

leket~ l Or.umu olan mMl<l•· 
lırr.i!ıin temini ~lD KaJ'ıiro toplantıla ~ 
:n:Hlıtı. laırar~llıO p! nl\\n yürtı.r. 
f tı ılıo;rmıık 1lzePc m :mk~\erine 
dlmnıü§'l-0rdir . .Bu ~ kMar!ışh -
rılırlı:ıcn bu ~ en az ımikt rdıı .,..apur 
ayrrtmeıer -Oe. cözönOnde tut11lm ~ • 

• l1l tır. 

B~veldl, . ı~~ ııı.,. 

~rıeı mah ıyP.ttııin :yA1>&tteJ meın -. 
ketlerde ~'Ok yanlış t6l&r edSMiffiınl' 

beyan f'ıtaı ' ve 'yle demıtUr: 

Ya b.'lncı devıetlt'r tarafından t 
bık edilmcıkt4! l>uluııan .ı;ekl~ bir <-. 
konomik &bluk•ı bellu de lıak!ld bir 
ha111ten dah fcİta bir diişltnc.P. bn • 
re):,., U.ıUr. 
Mançıılroda ınl.;loatıardan b'lb&Jen 

Tujo, şunu uylMll~,ur: 

.Japonya, .Almıın • Rus ~arhı dola. 
yıtl\le u.zayıp gid n ll\eller arusı 
v zıyetine Jtı)'lk Qlıluğu epenımı)cti 

~ernıenıezlik edeınu.dı. iHı.muıı iç!ıı-

dir ki . ı aponya. bu lgele-rde Ja • 
poııy nın durumunu korumak ı ın 

liJr.ım gelen btltil:ı tedDtrleıi a.ld1. 
General Tı>j«> ' ı:lrri.ni üylc b!Ur. 

-rnı,t.lr: 

.811 ciddi \"Miyet. l.ara-ıfllnd~ Japon 
hlinetl, mıllt mUd !aı;yı nlll\retn· 
mel '"liı:rm!\..: ı.;in hl'r gayrelı yapma 
.Jnlır. 

Bu\ ekil, mllll g wleti ge-rçuklei'
~tirmc · igm liztm •elen bütttn f~dı; .. 
'.ktrlr ·ıardn. btıhınmak Ur.ere Japon 
nU\k>tının bir birlik ~oııte-recegı hak_ 
k Mkl t\mıdinl l:ttıar t.lmltotir. 

~ ık :(. 

1.onclr" ı ; ( .Jı. .) - CBBC.J 
.Japon hariciye 111u·..ır1 •ro~o, .ıapon 

DU"I: t mecl..ıs o:i • dün u~un bir nutuk, 
l)ylcı;nl , Japony .. run J!Uth ~.t:rıdl bcc

l~üğinJ tekrrı.rla.mıe , ... ı JlliEtlr ki: 

- J pon iyıuıetinln ga yMI, hak. 
kanıyete darıuıa.n bir ımlh kurnıık 

tur. oretlle ln~otr: ve dtirıya ulhUne 
Kahlııo uıdÖ9tri ve UCartıL J1111hfiJ. 

hlz.nıt't ctmrlc ve Aayadıı yem bir 
lcri, ıurıUtı:fik gemiler için sclleb olıı- n12: m devresi atmakur. 
c.&it~=t;a. : "-? orwuk .Mı.iteakıbon J;qxııı; har:k..--ite nıımrı 
~ · {~ l ın1n i"~m o., li paktım M.mimJ ibir llKııls lı 
ve 111(.o n•addc e ç.... m~l(I J sct'ı.ni§ ve demi~tfr kl: 
oL:ın bu lmrarlarx menuwnlyctle kar. Çok tikür Alma n a il ltaJ,)'..utHı 
~·!;yotiılr. MUUJ'lrlar yaptılt°lart DIUk&. J !l •- n#u}< ~ L 

... apon~·ayıı ~..-,,,.. ~n Bl!'ll ll .. 
ye :ade f "'•1 edilen me~ekP.tlt> •• yağ ıcrl'ld n tk turanı pa. L meydtnn gel 
mıı. ctmel<t.cn ibaret lnihver poiıtikıı. mi Ur. Bu P ı.t A..-rupa ile Mvnda 
u ile Ml~r, :trwı, İ1"81o. ·ve S:ır!ye glbl ~·eıı. bir nıTamm yük~lıuul:oc acbe•• 
menllt'ltetlerln mub~ bulundu lıırı ı.n IJ' 

1 1 1 . ve ...,.r m y;;vı nıll.'!ına man o muı • 
maddeleri tcnıln bahsınde bl\ylık BTI· t • 
tanyanın ~ .. rdim gayttll<'ri belır. ur. 

'.l~v, Jııp~Dyanın Çine kar~ı bar-
Liy'Ol'lar. rx- ele\· 1111 ccleceıtint, • "ıınkln Çı!l hl\. 

Kral Faruk~ un 
. hitabesi 

Kr•l fakirle.re yardım 
edilmeıini tavsiye etti 

kwııellnc yardıma. devanı cdl'eeğlnl, 

Hlndlçlniyc Japon ıukerlerlnl.n !nı~ 

lıi! nkabind"' dllşruKıı propa{;"ıuıdal!lflın 

cenubu ,,arkl A.sy:ı.diı. tecavllzk r c 
:meller bcslcdığinl ıuı. eLmek ! aU • 
ycıtinc geı;.tiğınl ve Japonyayı çember 
içine nlnıak için T~dilen fıı.alryetl 

de kayd~deı·ek dr.nılştlr kı: 

- Birle11ıı.:. .Amerll•o. ıl Jnglll.tre, 
l\ıuJ&re, 17,.\ •. A.) - Kral Faruk Jnponynyı ~mber içi.ne Almak icııD 

rncclu.in cıı;;rliruısrnI ımiileaJtirı. Ah!· F lemıınk lllı:ıdi.9t.ıuu ve ı.:U»C"·1'VTiı. 
din :-ara.:,·mdıı kabul cttisj mebusun hUl:\imcll ile. .aııl"3JPı!fLar ve bu v;a 
\'C ayan mcet.lısi 37.:llııl'lll<hut ntU - yeye \'H'l'Dı k için her haı.t.:ll a,em~' f • 

rckkop bir h~·~ 11.nn 4ıir hilalı~ ılır. Jtırıony. , tıır IU!Afa. nruıa.r. ~ın 
de bulun:ır.Jk demi8ür J..i ; seçen n an lanb~rl kınerilta .He m:Q. 

Tatille!" kl!a sürdü ve fellahla zake>rcıle 1.ıulunmuıtur. Sa.brk kabine 
fald.re ait projelerle ol.dı.ık<'.a <lo1u nin bu gayrctlndr. muvn.trak dmllidll 
bir içtima devıuıilc karmlesıyc;ı'Bt'• • sına r ~n :renl Jıı.pon ltıı.tı\nalıl, .>.
ıwz. .At)Mao @ikayet eden bir tek menkn ile milıW<ereyr. tkıvnma luı.rar 
fa!kir kalmaması için bu :mevzular~ vcrml lır. 
tet3tik etınck W:ere kabine il~ el - Bıı müz.aluıreler hakkında tlılaili.t 
birliği ya(ll!131"m aJZ<1 cdiyonm . H:r<ııniyccc !me mütteJ!lilJ.ri111. BiTJr. 
YnJnız b.Okümetin ırnıe:saW lkifi gel• §ik Amerika, Japonya. golbi «ılbi-1 ar. 
tnediğiı:ıi n::ızarı dikkatinize koyw - zu ediyor v~ Japonyaııın t.atiJ ibtt • 
Yorum. Büyilk ve ldlgü'k tıer m.Ulk yaçlat'mı takdir t\dıyora bu n~Uce)·c 
s~ihjniıı ! skir)el'c yıın.lıın i "n e i - vannakl& geciliilınlyccd<Lir. Valt!t 
t rak etmesi lbımdır. Memleketm kaybetmenin lilwmBUr. -0!dıııırıı "'e uz
umumi mcnfııatlni nli\tıtdar eden ı ıcı görtişlcrimlZUı de lıir Jıuddl bıı. 
daha ba3ka projeler {le vardır. Bun ıuııdut,unu tak<lir etmek gerek lir. 
lnruı tatbiki için lıiiliOm.etiru~ el -

TPf!O, Sovyct Rw;yıı ıle m na."leb!ll-
l>ırliğı etmenizi. rica eder \ c &iz.rı lan da bahııederelc Rumnrlıı.. btU1.rrJJık 

( Ba,; tcı 1 

• . \T l 'I' '-U H n ıı<·ı:yc e n ı 
1 u il.:' birlild.c el~ 
ela kendilerini be 
zevatl,1 ayn ayt"l 
dır. 

fı 

l3u t:"Snada F 
Milli S~f tsmet lı 
ruistlM ·ve salon 
M. M.ecli"-i ı c~ı Y:....J 
.Mar 1 ;I-'.evzı ~~
dan karşılannu~lıı 

Milli ~ saı.oııd 
};alarak Dr. Rı"fİ~ ~ 
1.('.mennilerde bulı.1° 
.si) le ıniisafai1 a f'tı\l~ 
tık.tarı mra ayrı l' 

Mntakihen do t~ 
dam lrendil 1 ini ~ fi 
mİfi olanl ı la ved , 
lnrma ge<·mi)l ·r ı. 1 
-..•c yolculuk dilei'Je1'ı 
Anknradan ::ıyrıl~ !" 
HAR IC'IYE VrJ.;1\1~ 

\'El\' il~ \rfı / 

A11l,11 ru, 17 ( A}~ 
hk mezuni) ette j)~~ 
de:ı ayrılan .83<?'-e ıı 
Saydama <ı"çletıerı 
riciye Vi!kili ŞUJ\fl: ' 
nun vek!llet <'ctıl1:~ır. 
dike iktiran etınl? 

muvı:ıffff.kı}etler dileı-;iırı. 
ı>ak.tıru.n ~kdln~a:ı.ıı~~ n.>ilH bul e~t.ir. Bu 
cnıniye ·'!llY aaUıD tati>U,; ..ttiğ\IU bu ~ an~~t.lığ'l i11 

Kurusu 
Amerika hariciye 
nazırile görüştü 
Ya:tiug ton, l i (A.A.) - Hal'm, 

Nornura ve :Kuı'Wtu .ile ~ 
23 dakıka sür.rrıüştüı . 

Beyaz 81U'Oya gitıaxk ~ H in 
çalışrn:ı odam.ar teıi:ettikleri Ya -
kit, her üçii de ~ ~ 
tı1 'blthznm.attruı lrntlu a. eıt er -
dir-. 

llWıUı.~ Japon .ihuL.·ukile~ meıd'Nt• duğu ~dar t>.abıık t~,j 
ler.ml tehlıkP.:tO d~r~k lı ç r ka etmek \'c ~ei' ~ -
rck te u vap ~·~rmemek e.mıiDdo W.. .!5h ~ ıcriırlfı t ~ 

Jundutunu s6ylemlt H J~ mil c•ylemek suretile .• ~ret 
lf bi!'lig-o Ü!!l"r"Cl edc9ek knnfl llOf\ lriıl:net ıc.t:ındkteD- jV""'~ 
.. ·erml§Ur. .1~ ıd'.~nvı, ,/) 

ıın!"f'UI( LUHDICt\D!l ın ~lik dimadıı:rı Je'>jl 
KA~MH 1 U\ft1 iftdtr, ,_ 

laMIM. •• (~A.) - l•·B.tt>.) ~e · ~~ 
JfttllüDha~·m~et.!IMf',,. 'mınlil'ML • raJl ~ 

lial~l n tllku ~ .............., .... ı'~ ~ r._~ 
ti tahrif ~ltlğl ..;e riJ'a~-JllVJt<ml1'~ ~ .J 
olmıtu ~Y'fn ~ilınr!J;:teclır. ~ ~ -., el-- f:I 

••• e~eıdtti!"' 
Ş<lr~, 16 ( ıA.A)- 1't sene ~. 
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A'k ve Macera Romanı 

'VAKiT 

tan ı~ B-1-
ı d i K A-,, 'ti l."jiiR FIKRA) u maca 

kb - ~ tC'I. .( E ~ Borçlu kalmak ı 2 3 4 5 6 7 8 9 

Çf ~ Puar1* ywpnDJl&r ve e.n~- ! 1 I I • • I Mecchul Kadlln 
al 'h ı d h 'k" • tar. 15 :tıra peşin verecek, on U:-a "' 

1 
• _ r' ı sız a anım ı ayesı ?·~:r.:.=':; ! j- • ·: •

1 ~·r Nakleden: Muzaffer Acar 
6 Çeviren: CerJat Tevfik ENSON - Y'* demiş: a5z().mdcn <MNıe- • 5 • 1 Cl ı _LI ı• 

l.hıL • mem.. 6 l • 1 1 ._ ...... bir adamdı. BU ,.uvırlildiğinden hi~ bir işe dl'- 7 · · -l - --
Otıu genç yaşmdanberi met fırsatını elde edemiyorda. - Hangi BÖ74en?.. • • • • 

Kar.oı.nhk erkeğin gözlerindeki 
ale\'İ gizliyemedi. Kadının göz. 
kapakları çrrpmr:..ı1 kanatım- gibi 
üst ü"'te nc:ıldı, kapandı, Erkel· 
yumuşatmağo çalıştı~ sart ~ · 
siyle roru: 

Genç kız veya kadmm göz 
kapakları ağır ağır kapanıyor, 
sonra tekrar müşkülatla açılı· 
yordu. Bertaraf etmek istediği, 
fa.kat açılması imk~ız olan uy. 
ku :ile mücldele ettiği açıkça ge,. 
rülüyordu, Manen ma.hvolan bu 
kadının üzerindeki yorgunluk 
nıanto.:ıunu silkip atmasına mu. 
hnkkak ki imkan yoktu. Fakat 
bwuı rağmer. atletik bir hare
ketle hala kendigjne ikram edB.. 
mekt.c olan şampruıy,; kndohini 
itti 

111\ın idi. lılektepte, ders Kendisiyle pek çok alakadar~ ~ lira borçlu kalacak değil 8 • l• -• 
tazani bir surette ça- lan aile bu hususta pek fazla _ """''"-... 9 1 • - --,-
~ bakalorumı gayret sarf etme-sine rağmen bir .... --. 

.-11~. iti'. Tahriri imtihanda muvaffakiyet elde edemiyordu. - J'&b.t i De demek, verir. SOLDAN 8AGA: - H5.lu korkuyoı musunuz: 
ı - sur (''>. yaşın aksi (8), 2 - - Evet Mösyö lıorl.-uy<>nım . k~kadqma acıyarak Aronun talih.sizliii tam minaai· 1 eem borçlu bJınam ki. 

~dını kopye ettirdi. le devam ediyordu. 
·heyeti, birbirine pek faz Mevzuubahs aile, daha müsbet 
~ iki imtihan ki.ğıdı bir §ekı1dc kendisine yardım et
iltısini (le imtihan haricı meği karar altına aldı. Fakat. 
~yetinde kaldı. bu arzularını ge~ adaına naSJ1 

' l'i kaloli bir gençti fa. kabul ettirebileceklerini karar • 
t\ol . Bir genç kız kcn- laştıramıyordular. Halbuki, ta • 
dr.~~~eğc karar verdi. lihsiz adamın prensipleri iyilik 

~- ~uncıen bir kaç hafta seven ailenin prensiplerine tama 
~ Yilztlğü kendisine ia· men maktistu. O, a~lıktan ölme· 
~ una sebeo de nişanlı ie ~oktan ruı idi. Fakat hiç bir 

Çarşamba gÜnÜ 
yapılacak kupa maçı 
İ!d:anbul futbol ajanhğıoclan: 

Şeref stadı: ' 
Saat 14 Bey~ - Demirspor: 

Hakem. Halit Gali;>, yan hak.e.r:· 
leıi Halit, Z~i. 

Bir muallim öldü 

Fert (3), deri (3), 8 - Sovgt (S), Bu şe1tildo bütün facia, geçir 
' - Bir yemiş (4), cacrln cem'i (4), dikleri bil~ maceranın korku 
r> - Ustun nksl (3), Hir nııvı flCY- j su ölen gemicinin, parç~lnna• 
nlr (3), 6 - Baki kılmak (4), Nl· ~eminin verdii!i korku vo hove
metin cem'ln (4) 7 - Yuııan tS), rini başka bir korkoya \'e -bu 
B - ••• Ya kadar, 9 - Eski &no· can birdenbire ka)~b-Oluyoı· ve ye 
nın llk ayı (4), Bir y~mln (-t). korku ile baş başa giden tath 

YUKARDA .. V AŞ.\t~ı: 1 bir heyecana tcrkediyordu. 
:ı. - Bir ne'i kap (3), Bilgi t<l), 1 - Evet :i\Iösvö korkuvorum 

'idirr sayılır bir miru:ı suretle kimsenin beş parasını ka 
bul etmezdi, Bu vaziyet karşı • Ofrtotmenler Tantım Oeıml;reU Bo-

tİıilıamiğl bu hi.dise- smda bu zavallı adama yardım ~= 

2 - Ç'.ok değil (2), Allah (8), :Mo. İlk defa ol~~k kadını~ h~: 
do. (:?>. a - Nota (2), Birinci (3), çeresindcn vazıh bir ı::-ekilde çı
Utanç {2), 4. - Baharat satnn bak· kan b:ı sözler bir h~ikati de 
kal (l'i), 5 - Uygun (2), Ay (2), meydana koyuvordu 

Tehlike ar?.etmeğe başlayan 
nnzarlnrnı mahpus olduğunu wk 
giizcl hissediyordu. Muntazam, 
hayır, yalnız muntazam değil. 
çok güzel b:ıcaklarını, çıplak 
kollarını erkeğin naza.rlanndnn 
saklarnait ne kadar arzu edi
yordu. Kollarının birinde bir 
bilezik vardı. Garip 'r zin.."'lli 
bu. !{ararmış bir madende.'l 
yapılmış vo olduk~a eskinıiı;ti. 
Bu ziynet kadının koluna gu. 
zıellik vermiror. bilakis eğeı· bi
raz g\i7.elliği varsa om.ı da ta ... 
kılc olduğu koldan alıyordu. Kn
dm güııel, QOk g\17.eld i.,, 

ile da devam etti. Zavallı edebilmek için bir kunıazhğa ~miyeUwlz Azasından: Haydarpa· 

11 ~n tünele binmek baş vurmaktan başka bir çare ta Uae6i Aııba.r ~uru şukrü Ça. 
tn~ar etse muhakkah: kalmamıştı. talbaf'ı aramızdan mir.&leae! ebedi· 

~lloeıin Ya hareket et - Arona behmebal yardım etmeği ,-en kaybet tık. Kederli aııeaıno ve 
~ '\'e )"a.but da tam o es düşünen bu iyi kalpli ailenin bir snym at'kadaşta.ra ta.ziyeUenmizi 

G - Yıu:acak şe:r (5), 7 - Bir ı;algl Bu sözlerin Söyleniş şekli meç 
(2), Nihayet (S), Bir renk (2J , S - hul kadının lbir ı,renç kız olma. 
Nota (2), orta (S), ummak faslınm dığmı açıkça ifade ediyordu 
emri hazırı {2). D - Namu~ <'>- Bu kadJllln muhakkak cemiyet 
mal (4). i!;inde bir mevkii, ivi bir tahsil 

~·ann kapandı~ım ı;tôr • kızı vardı: Rozin. Gür.el kız, iş- aunarız. 
" !tjtı 1knıezdi. OtôbUse bin- siz güçsüz dol~n zavallı Arona ı-----------~ 

Du"nkü· bulmacamızın ve terl>iyesi vardı. Bu macera
nın k~hramanı her halde husu. 

halledilmiş şekli sı bir sebeple buralar~ düşmüş ne zr.man sıraya dizil - yardım edebilmek ic:in iyi bir ça 
~ ~ ~ surette kendisin - re bulm'Ufbı. Talihsis adama kıy 

'h..°"'~lki otobüse girer. o- metli bir eşya buldunılacaktı. 
4o ... "l«a yer kahnadıjhn- Daha doğrusu bu kıymetli eşya 

ıı tine bekleye kalırdı, onun yolu ü1.erine bırakılacaktı. 
h.a, 'Yeınt>k tevzi edilirlcen Aron, bu nadide e§Y&Y& sahip ol 
~~.tıhakkak surette onun duldan sonra bir müddet müte
'>\erlerdi R;r v.ivef',.tte reddit kalacaktı. Fakat bilahıre 

rıtura.n kadının kulak'tarı böyle bir kayıptan bah9edilmedi 
lııİ !'efis bir yemeğin ser iini anlayınca eşyaya sahip ola
""1;1ca, ve sıra kendisine caktı. Ve belki de rehine koyarak 

~~Cll[ıt tabakta yemek nn- bir kaç para elde edecekti, 
~"a~ey kalmaz veyahut ke Gene bir .. w.am Bilizc.valarda. 

' arı göze ~rdr. .....9 

~,?da, pivesin en güzel ta yerrıeğe davetli idi. Hayırsev~ 
M~tenıedifti bir knc.ı.de re- aile, Aronun ~ime saatinden bır 
~l'd· """"' az evvel merdivenin k~ine 

ı. Çünkü önünde otu· kıymettar bir altın bilezik bı~ 
ırjt koskocaman ve uzun tJ Zaten bilezik öyle milnasıp 

~)ıb. ta~ırun kazancı ye - bi"r şekilde konmlJlhı ki, Aronun 
~~a rağmen bir gün .farkına varmaJDMI imkan lıari· 
··ı.n.ı kapamak mecburi· cinde idi. Berkell Arooun aeJme 

18.11.1941 
7.33 Müzik: Haftf program, 7.415 

Ajans, 8.00 Senfonik parçal&r, 8.15 
EYtn saati 8.30 Sentonlk parçalar 
programın:n ildııd ıamu. 12.83 Bera· 
ber şarkılar, 12.45 Ajans, lS.00 MQ. 
sı.ıı:: prkı Te turklller, lS.30 K~ 
prognı.m. 18.03 Radyo sala. orkostn· 
ar, 19.00 :Mt1%ik: Fasıl heyeU. 19.30 

Memleket saat ay&n ve Ajans ha.be.r
leri, lU~ Serbest 10 dakika. 19.M 
lılD&ik: Su e.serleri ve oyun havalan, 
20.15 Radyo ıueteıd. 2UIS Mllzilt: 

Keman 110lolan, - Sedat Ediz. 21.00 
Ziraat ..ımmı. 21.10 ınatk: Bach ... 
Bandertn eeenerlnden, 21.IO Konut
ma (100 .ne~ na9ıl ~k). 

2U5 ?ııttlzik: IO!sik TUrk nın.zlği 
programı, 22.80 .Ajane, 22.4:1 MUstk: 
C.Zbud. 

, bu hayata katılmıştı. Erkek 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 kadındaki bu hali ve korku}-o-

1 ı • ı s IAI PJAINICIA • rum dediği dakikada ~m 
2 -.Joi•lil•T•'•ILI• nc~en ~or~~uğunu acaba. gor. - - - 1 muş muydu. 
3 • I Pl•IK!AIPl•I E ı• Erkek kadının zaafına kal'§ı 
4 •IA! R 1 I i•' Al L 1 T I• ~ir ,~mer~i, kudrctsizli~inc ka~ı 
S T ı • ı E I N, AI y I I 18 1 E. katı bır karar, ~nılmez b:r 

_ _!..~- 1 _ ,_ kuvvet olmuştu. Hıç §{iphesız 
6 U I • , N 1 • l L I • Mı• I Y kadının gözleri de arkadaşının 
7 z ıOlGfoı•ı ı INIAIT vah.~i.bir hareketle ~emicinin__ re-
8 Al D 11 l L J • 1K1O1L1 A ::ı~~~~~dınp dcnı?.e rıttıqıru 
9 KIATNTI l•l ı t sı ı iM Bu yalnız gemide erkek yolcu 

ibUtün kuvvetti, istediğini yap. 
ruaı'!'a muktedirdi. Kadım kor

- Salı Çarşamba 

18 il. teı· 19 11. le ş . 

kıta.n buydu, Fakat <>rkeğin rii. 
zü ne adi. ne de sertti, 

Ancak kadının naı:ar!annı ka
c:ırdrğı JJeki bakışlarda her ne 
paha.~ma olursa olsttn k&r§J8m. 

Şenal : 11 Şel"ftl: 29 da~ini arzusuna ram etmek, mı.o 
'KMllll: 

11 Kumı: 12 ri a.ttmda bulundu;mak alT.USll, 
karan v.ırdr. 

VııktUer va..u ıı:=nı Vasatı Ezan! Bir kaç saat e\.-ıel tehlikeyi 
bütün §iddetiJe yaşadıklan saat Gllne~IP! 

dotua-..: Ul S.• t.tsı S.M }erde pek yıtklP~.lı! ölüm tclılf• 

Ve birdenbire erkeiin nazar. 
!arından, icindc ibulunduklan 
milşkül w.ı:iyet. ~irmiş olduk 
lan facia ve hllla kurtulamadık• 
!arı tehlike silindi, çünkü artık 
karşısında yakıcı bir hakikat, 
bütün geçmişi unutturan kuvvet 
li bir hal: Kadın vardı.. Hem 
de güzel, çok gU:ı:cl ibir kadın .• 
İnsan ölilm tehdidi altında. 

bulununca aşkı da galeyana gc.. 
Ur. Ölmek, evet mukadderse 
ô1mek ama, ölmezden evvel son 
bir defa olarak genç lbir lnıcak
ta yakıcı dudaklar altında, sı. 
cak saran kollar arasında son 
bir defa can vermek ve sonra 
ölmek .•. lste ölUm tehlikesine 
YRl.:tn olanlar tıöyle d\11UnUrler .• 

Erkek hayalinden geçirdiii 
bu hali görmemek istiYQımuş ~. aı>artnnan kapıcıları- sini 'bekliyordu. Zaten omm ~

,._,~nleri yıkadıktan son- mesiyle evde büyük bir neı,pe hu· 
~!'.... llcakları pis sular eks · sule j?;eliyordu. Nihayet kapı ~a

·vıı.un panb~onunu oksar- lmdı: Gelen; Arondu. YUzililden 
'~babını zivnrcte gidin- çok kederli olduğu bariz bir su· 
~~nın mlini c;almadan rette anlaşılıyordu. Herkes hay
~İ~~e kapı Aronun yü- retler içinde idi. Bilezi~ ele ge- ı------~-----,. 
;1;"CQı. Çamurlu günlerde çirememiş mi idi? .. Yoksa. bil· K • • ötte 

Jklndl 
Akp.m 

11.U T.I• 11.159 7.1 t 

14.SI •·" ıuı uıs 
ıs..a ıı.oo 16.48 12.00 

kesi erkeği erkekliğinden uzak • 
lsştmnıştı. lı""akat şimdi bu er· 
kek bir tehlike teşkil ediyordu. 
Evvelce erkek hadiselere karşl 
geliyordu. Ha.lbuki şimdi gözle. 

gibi elini gözlerine kapadı. Bu 
hareketi ka.dınm nazarlanndan 
kacmadı, Acaba erkeğin aklın
dan ~leri anladı mı? Erkeğin 
de ba.§ka. bir hissine, vUcudunu 
ya.kan başka bir kuvvete hakim 
ola.bilmek için nefsiyle mftcade. 
le ettiğini ~etti mi? ~-:ıerin ~kardım zifos bü- yük soi{uk kanlılıkla sevincini anıje 

·'~a~tle 7.avaHı adamın gizlemek mi istiyordu? .• Merdi-
linu ldrletirdi. venin tam ortasında yanan kos- Muhasarası 

l~U 1.15 18.%4 t.SG· Karanlık içinde kadın ş:Qlgesi
ni bUe saklamak, hi~ indirmel~. 
erkeğin t&hrik olunan hislerini 
uyuşturmak istiyordu. Fakat 
mümkün mQydU? Çıplak kolu 
sıc.ak bir ışıktı. Sonra yanak. 
larının üzerine okşayan bir el 
gibi dükülen siyah buklelerindo 
aehvet uyandıran bir canlılık 
vardr, GüJJel boymındaki l)al'
l&khk asalbi yutkunuşt.armı gö8.. 
tniyordu. 

\.:~~t1a, bir defa bile olsun kocaman linıbanın altında 1>81'- ı 
l."\ ~ at yanşlannda pa. laya duran bir altın bileziğin A
!J~ış adam değildi. Girdi ronun gözünden kaçmasın& im •

1 
• ;~il.ilgi bir bahiste kliçük k~n verileme.mı. 
ta tıcesiilik vürlinden hak· Talihsiz adamın ağzını arama.

'Q' t'tl1 ı. Evvelfl bir ba.nkada ğa başladılar. Bu bir kaç gtın 
t~u. Utkin, banka her sarfında yeni bir havadis yok 
~ '\llldı mu? • diye sordulllr. 

1entılış olan şapkası dur , Aİ-on, ~UyUk bir tceseürle ce-
A.ronun calıştıeı ~bc}i vn.p verdı: 

k ~nra, bir alüminyom - Hi~ bir rıeY yok. 
~a ırlrdi Bura.qı da cok Artık şilpbcye mahal kalma -

ifla.s etti. Nihayet bir mıştı. Demek ~ merdivan -
~ ıı .. ~ :vanınaa. ~alışmah deki bileziği ~rmemişt.i, Biraz 
ilıs~.;\ sola yalpa vururdu. sonra Amre BlliıJova odaya gi

ıı .Aron günlin birinde rerek göz kırptı. Böylece Aronun 
t.~J> bir iş bulduğunu zan bilcziii bulamadığı katiyetle an-
:ııt-~ elli senedenberi bil - laşılmış oldu. Nasıl olur da a· 

· §ôbretıe ~alışan bir fa.b dam bu kadar cazip \"e gözünün 
~~~ihuam edildi. Fakat bu önünde du~ ,bu kıymetli ~ 
~ 19çiler grev ilnn ettiler. yı görememıştı?. 
~atnın grevi ~Iltartan i&- Bu hususta kendisine oo,lnı • 
~ 'ç,.bir ali.kası bulunma- dan doğruya bir şey sonıla.maz-

4.:' ~~en patronları ta.ra. • dı; bir J.nırnazlık buln1ak icap e-
• ~"t abahatH addedilerek ka diyordu. Aksi takdirde adam 
% edildi. tahkir edilecekti. 
~ ~!l ol~ .. Hali vakti Bu işe de gene Rozin bir çare 
~ Jcaı ır aile ~ok genç yaşta buldu: 

i an bu talihsiz adamla - Odaya girerken, dedi. Çan
~ ~e ali.kadar oldu. Keı:ı· tamı kaybe~tiğimi f ~~ett!!11.Her 
~~Ulabilmek için pek bil· halde merdıve~e dUş~rmuş. ola
~ Uer sanediyorlardı.A- cağım. Fakat, sızin gonnenız lft
ll da da talihsiz adamı zım gelirdi. 
bll.lıkoyuyordul:ır. onlar, Aron teessUril andıran bir ses 

1
• Veir yabancı addctmivo:· le kabiİi tedavi olmayan talihsiz 

t.,ı; 1' hılhııssa issiz kaldıcı Jiğini tekrar ortaya atarak, §U 

~"111\'oı-}nu ık sık yemeğe da SÖzleri mınldandı: .. 
L.lla)e ~rdı. -: H~yır? .. Çantan~ ~~ • 
,_it t oyJe bir zaman oldu me ımkan yoktu. Evinız.ın mer: 
~~çaijz knl{l.n Aronun divenlerino o kadar olışkı~ı~ kı. 
~~ 1 bile knbnadt Talih • Bu yirmi basamağı gözlenmı ka 
<ı,ı tıa f!\-btikada grev çıkaran ı>anrak çıkmak benim i~in bü -

ttıaine mensup olduğu ylik bir eğlence teşkil eder. 

tv~~ADIN~f"AYDALI MALUMAT 

~isi~ yağsız lezzetli yemekler 
.,,t Pilavlar: Güngörclü 
'.sı:~c~ tl'rt..ib: Ta.t1ıaı - .A- Not - llikmct Fcl'idun Es'e: 
t.' ~ l>~~3 pil!vn. biraz toz Değerli muha.r:ririmiz ba§lıkla.rmır-
1~~?>111r Yahut bunun yerı- zı metinlerle birlikte okumuş ol.sa· 
ı=~ e. l>ckıue,, gczclirilir. lnrdr, Yemek tertibimizin tam o~· 
'~:ıil~~urımazsa kuru tizüaı· duğunu görecekler, kırmw yahut 
l tı1ı ıgı ll'tiktnrua suya. ko- kara biberi de pek yerinde bula
ı., •

0 
t Ve bura.da yumu.,.qmıe cak.lcı.nlı, 

J.!il;iı :ı knrJ:;otıri'lır. 

Ci.08 1%.19 

rini kar§ısmdaki canlı kadm· 
dan ayıramıyordu. 

Evvelce sımsıkı kapalı duran 

lı .... ----------- dudakları :;imdi tebessüm şek • 
1STA"SBUL BORSASININ }inde açılıyordu. Kadınlar insi• 

n.ıı.IHt F1YATI.A.m yaki olarak erkeklerin gUlmesin. 

nimık kemal'in 

~: bakm tank -
bdm, ednıll, k~ bU,J1lll bcr 

wndra l Sterlin 5.20 den nefret ederler, Bu nefrette 
Ncvyork 100 Dota.r 132.20 muhakk~k bir kork-u hissi gizli· 

türk ~ tekrar lıelQw ~ 
bir ktıab. 

Madrld 100 ~ta 12.s' dil'. "Kork"Uyorutn Mösyö,, di. 
stokholm ıoo İsveç Kr. so:n; yen kadın da. muhakkak en ya .. 

n.tı sa iane 
Cie'rZI rert v AKfl ldtalıew2 

- ldtabcrda .......,, 
% 7 1941 Demiryoıu 
Merkez Bankası 
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19.35 
183.-

Kahveye gitse, hemen · arkadaştan onun etrafrm sa: 
rarak kasabadan ve köylerden gelen havadisleri !bildiri· 
yor ve: "O, sa.'bahl.ar hayrolsun! Gospodin lvani!Ea, na
sılsınız? Artık işler yoluna girdi!., :veya: "O, Gospodin 
tvnnitsa, korkma bütfin kaza bizim, keyfine bak. ~ler 
hepten yolunda gidiY?r .• , derlerdi. 

Ak§am üzeri şclıır bahç~ine gitse bütün alelerden o
nu dostça karşılay~k da?~ uzaktan : "İşler yolunda gi. 
diyor,, diye ona ellerıylo J§aretler yapıyorlardı, 

l§lcr yolunda gidiyor! 

Fakat intihaplarnı arifesinde bizzat kendisinin şahit 
olduğu bir vaka, ona kanunda ~österilmiş olan intihaplar· 
la hakiki intihaplar arasında büyük fark bulunduğunu 
anlattı. Bu vakayı costlanndan biri kendisine göndenni§ 
olduğu mektupta şöyle hattrlatmakt& idi: "tntihaplarn 
kaey. . 

"Memlekette kanun.sına~hk, nizam ve serbestlik var. 
Muvaffakıyet bizimdir." 

Diye bağıran "Hunların., kahveye hücumunu hatır
lıyor musun? Şu bıışm.3a Rus şapkası, göğsü bağrı ~ık, 
yalın ayıık. pantalonunun diz kapakları yrrtık olan "Bul
gar vatandaşını,, hatırlıyor musun? Hele şu kan.it gözlü, 
başı ka'ba.k koc..ı. dı>ğne!d.iyi hatn'ladm mı! 

Vatanperverlik lıissı ıle meşbu' olarak kapmm önün. 
de zoruna ayakta duran 're vatandaşlık hukuk v~ vezaifi. 
ni tamamiylc müdrik bulunan (?) olgun yani :p0litikacı
Iık işinde pişmiş olan u13hı da hatırla.dm mı? 

Onun, dünyayı mesut edebilecek derecede asillnc ve 
insaniyetpcrveranc fikirlerle meşbu' olan ka.bank göğsiy
le ve beynini dolduran ve tasviri mümkün olmıyacnk de
recede ali düşüncelerin (?) tazyikiyle kabarmı§ olan ai. 
liyle serbestlikten ve insani lıaklardan n~l balısctmekte 
olduğunu ve bu sırada kahveden çıkan yaşlİoa bir vatan· 
daşm kendisine ~ıasiyle serbestliğin de. milli halda~ 
rm da onun boğazına nasıl tıkıldığım görmedin mi? 

Bu fili sözler, onun boğazında kaldığı gibi, onun par. 

kmmdakinden ~orkuyordu, 
Erkek, kadmın bu sözlerine 

karşı emniyet verici lbir tekke. 
limeyle bile cevap vennemişti, 
'Yalnız aralarındaki sükf.lt biras 
daha derinleşmişti. 

Esmer teninin ı..·okusu. hiJl 
kurumamış olan saçlarmm a• 
yonu bir sif af odL"I gibi kapalı 
olan btı J..~lc kamaranın hava. 
mn teşkil ediyordu. 

<Deoams -rı 
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anla11 sındıracak k~ iki üç kifiyi bıçakla saplanun • 
Bundan sonra bıçağını bir kenara fırlatır, gömle~--inin 
önünü paralar, göğsünü ötekilerin karriylc bılanım! Anla. 
Jm mı? Ondan sonra yilzünü ve rubalarmı kana bılarsın! 
Anl~m mı? Acele ibu i:i bitirdikten sonra: "Yaşasın 
Prens!,, diye ba.ğırdığmı, fakat etrafındakilerinin seni 
öldürmek istediklerini, &esinin çıktığı kadar bağıra.ralt 
anlatmağa başlarsın. anladın mı? Petttsko: 

- Anladım. faıc.t Jenden ~leva daha "ka.n parası,, 
isterim. dedi. 

Bay Ganü: 
- Para için kolay! Sen yalnıs dediğimi yap! diye 

Petreskoyu teskin etti 
Bu aırada, intihap' 0 büro.,wnun bulunduğu mahalde 

vaziyeti anlamak me.ksadiyle ~nderilmiş otan tavukçu 
Ad"'1n~.o. Kopuk İspiro, ve Topal ~~~a koşarak geldi· 
ler ve 3000 kadar köylilnUn muhtclıf yollardan kasa.baya 
beldikleıini ve Tımovalmnı adamlarının köylülere intihap 
p~ulas1 dağıtmakta ol~uğun1:1 b~ldirdi~er ve: ''Ka~a.
kam, a.cele ediniz, zere ı~ nafdcdir!,, dıyc söyledi dedıler. 

Bay Ganil: 
- Hay onu kaymakam gibi şeytanlar alsın! diye ba· 

ğırdı. Abe köylüleri sı?dı~ıyacak olduktan sonra onu 
ne diye kaymakam tayın ettik! O da kayma.kammış! Hi· 
yar salatası! O yalnız köylil kalarma ~atmağa biliyor, 
Ha.:rvan! Neden polisleri kenar ma.h4.lleılere göndennemiş? 
Eşek gibi içmiş de, ne ynpması l&zım geldiğini unutmuş, 
kos, çabuk ona söyle ntlı vclislerl toplasın ve kasabanın 
ortasından dört nala salsın, anladm mı? Hem kasa.barını 
tam ortnsmdan .. U.r-.ı,. diye bağırarak yıldrrım gı1>i geç.. 
~inler : b:ıkalrm ka~ımu.a hangi köylü çıkacak. Çabuk 
k~!. 

Bay Gar.ii Gogo'ya: 
- Gogo! Rak1 '\--er, diye baftrdr:- İçiniz, a.TUısını Qn 

tayım ben ödüyorum. Ç:ılgıcılar neden susuyorlar. Çn ı 
nız be çingeneler! C,"'11 şq .zurn•yı be! Ne öyle oküz !l) 
bakıyorsun? Ha §(;rle: İh·haa! 



ızmit mmtakasma 100,000 
kilo tohumluk buQday veriliyor 
Az maaşh beledive ınemurlar ına 1 O 

liraya kadar bahahhk ıaının ı verileceK 
lr.mit, 16 (llU'll"'İ) - Şehrimiz

de ihtikiı.rln mücadele dcvruniı bir 
-ekil almıştır, Dün de Uç muhtekir 
suç üstünde ya.knl:ıııa.rak mahke· 
meye verilmiş ''e buı1lnr muhtelif 
ccz.'.l.}ara ça.rpılaı ak bir haf ta mtl d · 
detlc de ticaret yapmaktan mcne
dilmlcıl<'l'dir. Bunlnrm isimlerini 
yazıyorınn: Pnç mnhıı.Uesindc otu. 
ran Şa.bnn oğlu P.asim ve Ko7Juk 
mahıı.Uesindc oturan Ali oğlu Emin 
Mltlıat kilosu 150 kuruşa. salılına
s: Uıznn gelen tereya~mı 180 'c 
Balrkpal'.a.r.nda ~ı Hüseyin oğlu 
Basan Pcrus kilosu 13 kuruş olan 
ekmeği 16 ku~tnn ss.Uığr kin ya
ka.laıunışlardı. 

:;ehir medislnin kararlnrı 

1 ay<lıı.lantlı~maya iuır'Jl" "eı m İ§ ve 
önUmüzdeki z.lraat mevsımınde ç'ft 
çiye bu gibı mnddelerin tohumluJ;:
lıırtnı te\.7j. etmek üzere lııızırlık -
lam ba.5landı~ı Yila) etimize bil
dirmiştir. 

Bu yağlı madde tohumları şun -
l:ırdıt': Soya fasulyesi, Hintyağr. 
yer ftSllğı. kolza, nspir. ay çic_:eği, 
keten, su~ .. 

Halke' i lıina.'-ı 
ln,,c;a 'l.t ı bilirilıniı:: olan Yeni i'C 

cok güzel halkevi b naıruz;n açılış 
töreni, büyük te7.ahürnt ve sevine:;· 
!erle halkcvlerinin kunıluıj bnynı· 
mı olan 2S şubatta yapılacaktır. 
Şimdiden lıazıı lıklsra başlanmışLir. 

Hayrebolunun 
kurtuluş günü 

lla) rcbolu, (IJtı,,asi) - Hnyıe. 

bolunun 19 uncu kurtuluş günilnü 
kutlamak wsilesilc bu gece bClcUi

VAK l 'l 

lliıı 1 3 Tcşdnis:ıni 1Hl tarlhinrlo lstıı.n-
bul Kn'bata~ civıırınıtıı. doln~maktn 

iken 5750 kuruş ile iki adet ıı,;_ılt ve j 
boş ltfi.ğıda vıı.zı imza ettiğim imzalı ' 
J{l\.ğtdımla folo~rnflı Ticaret vcS1kıı · 
ını ve bir kac; scııclh.ı bazı evrakını 
içerisinde olduğu hııldo eü:.:danımı 

zayi etmif1 olduğumdan içcrl};indek! 
para bulanın olsun, diğer vesaiki in· 
ta.niyet namına aşağıdaki adresime 
yollamaln.n aksi takdirde zuhur e. 
d('cek vcsa;klc yapılacak muamele· 
nln hükümsüz: olduğunu ilan ederim. 

Adrr,s: 'l'enl Tnhal dvarında 7 
numaralı diikkllnd:ı Haımn :;;ık· 

otlu. Klit:ıhya. 

Re.~ 1}1'lıı ltçlinciı Sulh Huknk Hli· 
kimliğinden: 

Alcksandrc tarafından Beyoğlund:ı. 
Galata.sarayda Köşe apartımanında 

Eııılltk iı; ~irkellnde Hecni Bııbau ve 
Bedia aleyhlerine açılan aln.cn.k da 
\'amnm muhakemesinde: Müddela.· 
kyhlere yentlnden imtina etml§ ad· 
ıJile akdi icarın sübutuna karar veril. 
ml{ı v.-ı bu karar aleyhine bir itiraz 
!arı \'arsa muayyn "müddet zarfında. 
del'meynn etmesi \'e aksi tııkclirde 
lcararın kesbi kn.tlyet edeceğini v_, 
nıııhkemc gl\nü olan 28.11,941 saat 
10 da mahkemede hazır bulunulma· 

İo;twıbul .\~li~ ı• Uôrdııııı·lı 

Mahkemcslııdeıı: 
90/4{1 
Tebliğ ettiren: Devlet llmanlnrı 
işletme Umum MUdür!UğU. 
Vekili: Av. Ahmet Arif. 
Tebliğ c<lllecek taraf: Ömer 
Sabri Akçcr. SUieymanlyede Ki.
ra.zlı Mescit sokak No. 80. 

Jzmit belediye meclisi umumi 
Jir toplantı yaparak şehir için Ö· 
~mli ka.rıı.rlıır vermiştir. Asker 
ailelerine yarclım için elektri~in 
kilovatma 1 kuruş, pa.:ıa suyunun 
tonuna 10 kuru~. Çene suyunurı 

\ anmcanasma 7 ,50 kuruş znm ya
pıl~trr. Evvelce Paşa suyunun 
tonu 5 ve Çene suyunun damaca
nası da i ,50 kunı.5tu. Belediye rnec 
:si bunlardan başka tenYirat, tan
'.lfat, mezbaha. ve sair rüsumlara 
,i}z de 50. sinema, tiyatro ve e~
lence yerleııındck i biletler için de 
\üzde 10 z .... m \apmağr dn karar

sm:ı mahkemece karar verilmiş ve 
ışbu karar ll'i gün müddetle iliı.nf"n 

tebliğ olunur. (37bi6) 

Bedeli icnrdıı.n alacağı 660 liranın 
foiz:, masrafı muhakeme, ve ücreti 
vekaletle birlikte t.iı.b.sıııne ve 1.stan 
bul gtimrtiği.l binası dahilindeki yol· 
eu salonunun tahliyesine hüküm ve· 
nlmesl talebiyle ınUddei vekili tara· 
:f'ında.n Muzatter Erton ile kefili bu· 
lunmanız ~ebebile sizin aleyhinize 
ıı..çtrğı dıı.vanm icra kılınmakta olan 
muhakemesinde, nıunınız:a çıkartılan 
davetiyeye verilen meonıhata göro 
adres bırakmadan yukanda. gösteri· 
1.ın 30 No.lı mahalli terkettiğinlz an 
laşıldığmdan bu baptaki da.va arzu· 
hali ~;rmi gUn müddetle llM. edilmek 
suretiyle tarafınıza tebliğ edildiği 

halde muayyen olan 10.11.941 tari 
hinde saat H te mahkemede hazır 
bulunınauığınızdan tııleple verilen gı
yap kararının bir ay müddetle ilt!.nen 
tebliğine kanır verilerek muhakcınc· 
nln icrası 17.12.941 saııt 14 de bıra· 
kılmıştır. YcvmU mezkur \'C saatte · 
bllasalc veya bilvckt\lc hazTr bulun· 
mııdığınız talcdlr<lc davanın gıyabı· 
nızda ı1lyet ve intaç edileceği usu 
liln 141 inci maddesine tevfikan !§bu 
gıyap karan tebliğ makamına kaim 
ulmnk f\z('re ııtm olunur. (378762.._ 

1

. 
• 1 .. 

Yc tarn.fın<lın 6() k'şilik bir Zİ) a
fet verilm1',itir. Zi.yafet, kı:.o)maka
nan r.ok beliğ ve ateşli hit:ıbesile 
nçılmıı, Tiiık mllletine bu mesut 
günleri hazırlayru1 aziz At.amızır • 
manevi lıuzuıımrla hünnetlc sosııı· 
mus, Milli Şefimize bnğlılık hisleri 
i.zhnr edilmi.i ve ordumuzun adı gil
venle nmlmu; ve :kaymaknnun bir 
nümunei c:iebi)•at olmağa yaı aş:ıli. 

BiR KAF KAS ROMAN I 
Gürcu dilinıJcıı tncümc t"(lilıııiı; olan bu t!8Cr Kafkas edetılsa.tmın ea 

ıw(i<1 bir a~k, ana..·cr.t ve milli romnıııdır. 

Laştıımrrtır. 

-10 lim~·n kndar m:ıas ve ücret 
ıla:n belediye memur ve müstnh • 
demlerln1n mna · ve ücretlerine de 
~ liruwm 10 lirn.ya kadar pahıı.lıhk 
rammı ~ aprlacak \'C bu nrlrrISI lıü
i:ftm('t oruıvbrs..1., vedlecektlr. 

Çiffçİ)e tohumluk 'f'ıiliyor 
Bu yıl viliıyetlınizde tohumluk 

ı!lkmtrsı Öl".eI'l.li bir durum a1dıı;ın
dan. vill'ı.yet toht:mluk ihtiyacı Uze 
rinde gerekli ilgiyle riurmalctaydJ. 
Alman tctbirler sontmd:ı. Arifiye 
t'Ohum ıslıı.lı is+ı.asyonunda.rı 10,000 
kilo buğUa.y ve 5u 00 kilo yulaf te
mlıı edilcı ek çüu;iye da~lmnya 
baelıuunışln'. Bu, partiden başka 
toprak mnlısulleri -Ofisi tarofmtlan 
da vilayetimiz tohumluk ihtiyacı 
Jı:irı. 100.000 kilo buğday dalın. tall· 
• edihniştir. Ada.paz:ımın tohum'* U=mizleme ve ilaçlama için bi.r 
3Clektör makinesi gönderllmlştir. 

Ticaret Vek.8.lctiııfn emriyle her 
türlü rğlı tohumlar iı i, Bursa ta
l.'lll'l koza. satış kooperatifleri bir
;.ağinin iştigal mevzu.una alınmUj • 
1r. Kooperatif müstahsili }~lı ı 
mo.ddel~rin bütün çeşfüennden c 

ve miaafidcri coşttır..uı güzel hila
be8ini milteakip sevlnç gözya.şlaı. 
ara.smd..'l. kadehler 'kald:rılmt<:t·r. 

KAYIP' .l-R 
Küçmcpaz!lr nüfus memurluğun· 

dan aldığım r.utus cUzdanımı zayi 
ettim. YcnWnl alacağımdan eskisi 
ııln hül.mü yolctur. 

'lfnstara othı S'!7 ıJoğwn.lu .\ fil 

l'on~ı~. (37!!G8) 

EınlnönU yııbauc: askeı·llk 'lUbcsln· 
den aldığım terhis tezkeremi zayi 
ettim. Yenlıılnl alacağımclan eskisi· 
nln hiı knı lı yol tur. 

Gal.ııta: ,\ rıı.bcaıııhıi Roğııku 

sokak 16 mıınaraıL"t Hasan oğlu 
82.C doğ\ımlıı tl li&f'~ Ln ( ~'7817) 

EmuıönU yabancı ıı.sl'crlik şubcsln· 

aen almı11 olduğum askerlik terhis 
tezkerem! bu !tere zayi ettim. Ytınl· 
.ıılni alacağımdan eskfstnln hUkmU 
yol;: tur. 

Ktic;ilkpıuJır l c: l\llbnHJh '"ok1tl. 
_'o, 62 d" :l:JI dugıımlu Kııdlr 

oğlıı Om.~r Höı.. (37871 ı 

Tekaüt, Dul ve Yetimlerin Nazarı Dikkatine: 

Emlak ve Evtam Bankasından : 
1 - "Oç •ybkla.ı ını bankamıza temlik ettirip de cilzdıınındaki kuponları 

lııMm.I.' olan t.clmilt, dul ve yetimlerin malmüdUrlUklerlndcn aldıkUırı \'cya 
alıaeaklan yeni maa~ cUzda.nıarmı bankıı.nuza kaydettirmeleri için H'i T· ş· 
rinlsa.ııi 9H tarihlnden 28 Teşrinisani 941 tarihine kadar yeni aldıltlan maaş 
eibdanı, mlllıUrler'., fotoğratll nW'us tezkereleri ve harp mah'.ılü o1ıın1ıırın 

9cramiye tevzii cllzdarilarile birlikte oonkamıza mtiracaatlcri. 
ı - l KAnunuevvcl 941 tarihinden itibaren b:ışlıyacalt ol<ın lllilll!! tenı 

ııaı csıasmda. bu muamelelerini yaptırmadıklan görmen tckalit dul ''e ye 
Ctınl.ere tediye y&pılrunıyacağt ilin olUnur. (99471 

-ll8-

- Danko şimdı her ıbirinc biıcr demet intihap pusu
l&ı dağıt. Ha bakaJım çocuklar cesaret! Yaşasın asalet. 
meab prensimiz Ura! Ur.Mh1a:. diye bağırmak müntehip· 
ter yollandılar! 

• • * 
.Muhalefet partisi namzetlerinden lvanitsa Grrunati· 

kof sabahk•yin sa.at altıda uyandı. Giyindi. Kahvciııi 
ıQt.i ve evlerinin önündeki balko~ crktı. Bir az cyvc' 
doi:"llluş olan güneşın ziyaları, kilisenin kubbesini ve. r:ıı 
ka müteveccih olan evlerin pencereierini aydmlalıyordu, 
~anki bütün tabiat şenlik yapıyordu. Ha.kikattc iı:=e tnhi 
at her 7.aman olduğu gibi bi~ne vaziyette idi. Y;.lııız ·=
?.im namzedin g-önlü şenlik içinde idi. 

~nç, tahsilli, bir az idealist fa7Jaca hay:ılpcı est. kal
bi temiz, iyiliğe karşı imanı kuvvetli, istikbalden iimidvar 
bir insan olan Gra.matikof hayatta pişmemiş idi. 

Kendini unutHr.ak kadar kargusuz, zc:lahı gc.} ri k'ıbil 
dptimist ve her §eyin jyi tarafını görn1eğc ::ı!ır.ın:ş 
olan bu gene; gayet safdil ve budalncasma herkesin sözü· 
ne itim;ı.t etmekte idi 

Dostlarından bir ·kaçı ona mebus nam7.ctliğini teklif 
tttiler. Bir kısım halkın iştirakiyle yapılan ibir i~timada 
omın namzetliği büyük bir alaka ile knıbul edildi. Grama· 
•ikof da .her şeyin olup bittiğini 7.anned"rek So:hany!;.da 
... ö!>~receği faaliyetine dair hayallere daldı Ye Bulgaris· 
tanda yağla bal akmağa ~ladı. 

Fakat bazı tefcrrüat, intihaptan evvel do:.;tlarııun ıı .. 
f ihap kanununda flcrtledilmiy<:nfa:;ı,liyetini onun tallı ha· 
vallerini nra sıra küllendiriyorlardı. 

Be.ki yalnız .,oran ve istiyt.'nleri alftkndar eden kimse· 
!erin suallerine <:e\'~P vcnneğ'c ve isteklerini tatmin edece 
~ine dair vaadlerde bulunım~ğa neden ihtiyaç vardı. Ne
den ona hiç arzu etmediği işler yaptırıyorlardı . O san!<i 
bütün şuurunu etrafını saran ve onun erkanı harbiyesini 
teşkil eden nrkad·tŞlarına teslim etmişti. 

Nutuk irat etmesi Jazrm geldiğini ona, onlar söylü .. 
yordu. Köy muh~rla._nnı kabul ot.mesini ve onlarla nv.i-

Umumi satış yeri: VAKIT • Fiyatı 40 kuruştur. ----..-----------·ı·urkiye \inmlıuriyetl 

ZiRAA T BANKASI 
kurulu~ tarihi: JSSS. - ~mıny i: 1000,000,000 Tiirk Lirası. 

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

Para biriktirenlere 28.800 lira lkram!yc verıyor. 

Zıraat Baukasında kum ralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplarmda. en ıız 
5Q llnıeı bulunanlara senede 4 dcı·a çekilecek kur'a ile aşağıda.ki 

plfına göre lkr:ı.miyc dağıtılacaktır. 

1 ,, 

4 •• 
tO .. 

500 .. 2.000 .. 120 .. .(0 ., 4,800 .. 

503 " 2,0 O ,, 120 40 ,, 4,!JOO •• 
2.;o 
100 

.. 1,000 " 
1,000 " 

160 ,. :!O S,200 •. 

DlKKAT: llesıı.pln.rındakı p rala.r bir sene içinda l'iO Uı ldan 1~;.ı., 

clüşmiyenıcre !krnmiye çıktığı takdirde % 20 taztasiylc \·crllcceKlir, 
Keşidclcr: 11 M rt, 11 Haziran, 11 EylOl, 11 Dırln('ilcfinun tıı.rlhit 

ı ı.ndc yapılır. 

.. ., ........................ 1m11 ............ ~J 

- rr~,.-

l>ıln" suıetlc ı~onu~masını ona on!· r ihtal' c:>diyoıdu. O da, 
e,·i mc l.oy ınuhtarlanm ' katiplerini kabul cdPrek on· 
!ara öyle nazikane sözler söylüyordu ki, onun oozlerınd.!n 
bir şey anlamıyan köylüler gözlerini a.cıağıya. indirmeğ.:: 
mec 'Ur oluyorlardı. 

Köylüler ona ihtiynçJ.~ı mdan bahsedıyor: o da not 
·daı·ak han~i ihtiJ·aclarm tatmin edilir. hangilerinin uli
·~mez oldu;'.hmu kiiy1i.ilcre gnyet safvdi kalblc bildil'iyor<lu. 
Kendilerine altından oı mnnlar vaadedilıncsinc alışmı'J 
ol3n kCiylüier i~. onun bu sözlerinden hi~ de memnun ol
mıyorl::ı.rdı. 

O, kasabanın ileri g-e!cnlerinin jçtimalaı·ında bulun. 
ınağa mcc:burdu 

Bu 'ctimalarda köylrrc \·e kasaba dalıilindeki mahal
ler c propagand·ıcılal' tayın ediliyordu. İl•timada bulunan
lar rnlın.ı.kaşa ederler, gürültü çıkarırlar. Gramatikof ise 
sanki bu işler onu alakadar etmezmiş gibi bir taraf ta o
tw·u r, ~üküt eder<li. 

Hazan bıı budıılnca mütavaat onun canını ıknr Tam 
bir R"Y öylemek ıçiıı ~ğzmı açar fakat "erkanı ba~·biye,, 
heyet inden biri onun elini tutarak ona. bir 1.w.ba tnvriyle: 
""en sus. bir kenarda dur, .... en daha bu işlerden anlamaz
sın! .. der. O da mutı'iı.ııc bir ~urotte susarak muhterem 
kn.cı:ı~alılann münakaşa!.:)ırım ve siizlcrini dinler ve kendi 
kendine: "Acaba inlıhaplnr ; 'P böyle mi oluyor, yoksa 
simdi yeni bir de\'ir mi açılıyor?,, diye düşünürdü. :Mü
naka.qa edenlerden biı ini kolundan dürterek kulağına y~. 
\':+ş.<:a: ''Rica cdcriın mtihaplar hcı· zaman b<>ylc mi olur? .. 
diye sorar. Başka bir mcvzu üzerinde pek dalmış olan 
muhatabı Cramatikofun "İiı.lcrini anlamaz ve onn mütc
bcssimanc bakaraK. "Şimdi bunu bırak! Onun sırası dc
~il! Sen bu işlerd~ıı nn!~mazsın. Bir kenarda dur. İşler 
yolunda gidiyor .. , der. 

İşler yolunda! Gramatikof da işlerin yolunda gitti
ğine inanmağa başladı. Çünkü nereye otursa, nereye git
se tüccar olsun. sanatçı olsun, köylü olsun kiminle karşı. 
laşsa, hep ayni sözleri işitiyordu: !şler yolunruı. gidiyor. 

TüRKiV~~ 

iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesapları 
1942 tKJtıUtlYE PLANI 
liEŞ1DEL1'~R: 2 Şut~t, 4 

~layı-,. 2 Ağusto , 2 lkill· 
<'ltcurln tarihlı•rlndc 

~·apılır 

HU2 tKl~Jltı:'ELEltİ ,; 
ı adet 2000 Liralık = 2000.-
8 1000 = sooo.- -.. 
2 ;50 - 1500·- ' .. 
3 500 = 1500·- , 

10 •• 250 ., = 2500.- : 
40 100 .. = 4000.-
{)0 50 .. = 2500.- , 

200 .. 25 c::: 5000.- • 
200 ,, 10 ı:: 2000.- • 

Dt!vlet Demiryolları ve Limanları l,letnıe 
Umum ;daresi ilanları 

Ta.rsusta Devlet Dcmiryolları idaresince yıl.plırılacak olan ıA~ 
:ıası ill§aall kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat UZerinden ckSilttJl tP 
muştur. Bu inşa.at ıçln muktazı demiri, istekli tcdarilc cdemedi~I 
idarece veril cck raylar J,uıınnılacak vcyn.hut diğer bı.r in.;-aat <'' 

1 

cdllcı•ektlr. 

ı - Bu işin ınubammcn bedeli 70000 llraciır. , 
2 - İstekliler bu l..'!C alt şartname 'esair c\.Takı devlet d u dl 

Ankara, Haydarpaşa ve Adana v<'z:nclcrindcn 350 kuruş mukabil111 

bilirler. pi 
3 - Elurlltmc 4.12.941 Perşembe gUnU saat 16 da Anka.r d tı' 

>l miryollan yol ciııfrcsındc merkez l inci komisyonunca ya.pı1acıı1' ~ 
4 - Eksiltnıcl c gircbllecek ola.n ist,,klllerin te!>lit nıoktupuı.rı 

lıktc ıı.~ğıdıı. ) azılı teminat \•c vcsalltl aynı gUn saat 15 şc klld t , 
yon rcl.sll~nc vermeleri ltl.Lımdır . 

A 2100 ntımuı·nlı kanun n.hk{ı.mınn uygun 
toıniıınt, 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve"lkalar, 
C Bu l!.-O mahsus oınuı k llz"rc MUnnı al 

l,>,l~cslkıı, 

ghııyct \.csıı,nsı iı;ı.n ıha:e larıh ııd en az ·kl 
il Mli'l kallı.t Vck{IJ tine mllrnc at ('j!lrer.'"i. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Jdnısı tıı, 11.'nı, 

.!40,00 18,IJO Galata Arap c lmli mahallcslııln Gcbecl rokıı.Ml'I 
d~ j 

-naralı Şehit Mchıne!p:ı a mektebi bina ı. µ 
13 u,00 103.50 ]{a<lıktyilnde Cafera!J'ıı mahallesinin Kumlult 

kil.in 13 numaralı inci gazino u. 
!'l0.00 ı;,-00 lı'loryıı.dıı. Ç okağında J, in 22 numaralı dilli 

300,00 !!2,uO Fn.tfhti.' KirM ti mnh. l,;9.ml nvlusunda :> No.ll ıP 
Çift" ayak medresesi. , ,_ 

Yıllık kira bt'd li mubammenlcri ile ilk teminat mlkdnrıarı t' i 
y.nzııı 4 parça gnsrı menkul IJhl"r s ne müddetle khaya ı.cr11ınc1' t 

ıııt ı' n ııyrı açık artt.ırmnya konulmufitlır. Şartnameler Zabıt ve .Muıı. 
1
t 

dürlilğU kalcınln<lc göı1llebilır. lhtılc 3.12.941 Çarijamb ı gunU ,~~ ~' 
Daimi F,ncllmendc ;)&pılacakur. Taliplerin ilk temln:ı.t mıı.kbUZ cı~ 
tuplarllc ih:ılc günil muayyen oatte Daimi EncUmcndt. bulunnıa1ıırt· 

----o r'1'~ 
Barbaros Türbesi etrafının yol t:rctuvar ve du\•a.r inşaatı 1tt'. i)I' 

' usulllo ckslltmC'yc konulm\L<Jtur. Keşif bedeli 25,766 tirn 92 kUruŞıefl " 
minııtı l!l32 lira 52 kurıı11tur. :Muknvclc, eksiltme, bayındırlık i~cı"l'1 ~ 
lıusus1 \'C fenni şartne.melcrl proje keşif hUlfuıaslle bun:ı. nıUte "etil 
evrak 129 kuruıs mulcab!llnde 

0

B('l('dıye Fc:ı 1şlerl MUdürlUğUndcll ~r !1 

tir. lhnlc 3 12.941 Çarşnmbn G"il'lll snat 15 to Dalmt Encılmcnd ) tı o<: 
1 • tılfldC !JI trr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mcktuplıı.rı lh:ı. c tnrı ıı.I e ~ 

evvel bclı>di,Y'(l fen işleri mU:lürlUğUne milracaatlıı nlac."lkları ıetı 1~ıı 
941 yılına alt 'rica ret Odası \'CBikal:ı.rı, imzalı şnrtnnme vcsalrC "c0 

ti ~ 61 
t,nrl il "-'\ lbrazt ıtızım ı;"lcn ıliğer ''"s:ı.\k ile :.!1!10 numaralı kanunun det 

sinde haz:ıl'layııcakları telclif nıektuplarmı ihale günU saat 1.4 (ıf.16J 1 
Dalmt Encllmenc Yermeler! lfl.zımdır. 

===========================~==::::::::~~~~t"-ol 
SAHJBl . ASIM US Bnsıldı~ı ver. VA.Kl'f tfl 

Umtı.ı."Ili n~nyatı idare eden Refik 4hmet Seı-'61' 


