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Ticaret Vekili dün Piya- 1 BREZil YA 
sada Tetk~ler ,,Yaptı . MiHVERE 

·Ekmeğe artık Arpa ,,e başka . ~ARP . 
madd_el~r karı,tırılmıyacak iLAN ETTi 

Francala imali için 
\ 

tetkiklere başlandı il 
---· 

Razveıt, Brezilya 
clmb.urrelılae 
:taararetıı bir me-• ı 

~·. , .. ~ ıaı gönderdi 

1-'iearet V.arill Dr. Bebeet Uz bir mağ=ıda ~t alırken ve dii n şerefine v.,nlaı ziyafette 

:w. "'"'""". ,,,.. .............. .. 

"Akibeti ağır olacaktır!,, -
Ticaret Vekili bu cümleyi 
gerinde ve en doHrunun 
ifadesi olarak söylemiştir 

Yazan: ŞtlKRÜ AllMET 

- Ha) at UCU"Lladı mı? 
- Hayır •. 
- Fia~lardıı artı§ vıı;r Jlll? • 
- EveL. 
Gü:nii.n ticaret hayatına ba -

kıştaki ilk büküm bıulınc. Faıkat, 
buna nıırkabil şu mu.ha·ve<re de 
yiJtc giiniin hakiıkatidiır • 

_ Her aıradığmı bul-abiliyor 

mcısııın?. 

- Evet.. 
- M<>ml<-ket içinde salklı bir 

DENiZ HARBi 

ingilizler 

Vekil şerefine 
Zahire Borsası 

ziyafet verdi 
B"ı· hafladanberi şehrim""1e 

bulunan Ticaret Vekili Dr. Beh
~t Uz, bu a~ An.karaya dö
n~ktir. 

Tie< ~t 'Vekili, diin de tefikik
lerine devam etıni§tir. VekiL 
dün öğleden evvel T"'aret 01 isi·· 
ne gelmiş, lbir ara ofisin otomo
bil lastiği deposunu ge=ıişrir. 

Buradan çı.kmı Vekil, piyasada 
ck>laşınış, muhteM dlikkanl~Ta 
gı·rerek hüviyetini belli etme
den bazı eıya satın almış, fJatı.ar 
hakkında tlilıkkan salrıiplenne 
muhtellıf sualler s()m}uş, izııhıat 

a lını'Şl:lr. 

Vekil, bundan sonra Ticaret 
ve Zahire Borsasına gitrrni~ir. 
Buradaki tetk.kli!rini de bitiren 
Vekil, zahire borsasının Taksim 
Ga;t nosunda şerefine verdiği 

(SONU. SA. 3 SÜ. 4) 

1 ı 

• 
Hadiıe Amerikada 
derin bir heyecan• 

la karşil an dı 

ı 
Vaşiııgtan, 22 (A.A.) - Bneo'.i]

ya bü;rülı: <>Jıı:isi !Brezilya ile Al-

i maeya ve İtalya aT.,.ında haTP ha
Jıinin. mevcut olduğunu haber veren 
lhük:ü~netin husus! bir mesajını Bir·
Jeşi.k An;ı•rika hükılmetine tevdi et-
mişür. Büyük: elçi M. J\fartins, M. 
Hull \.""e Samr:ııer Velles He 20 dıaki

ka görü.şınüştur. Elçi hariciye na... 
zı.rlı.ğı.ndan ayrılı::k-en gaz>et.ecilerc 
fJŞu anda Brezi.Jya büyük -eJıcisi ol
rud:kt:an irt1har duyuyorum> dero!ş

tiı·. 

RUZVELTİN BREZİLYA CÜlltıRlR 
• REİSİNE MESA.il 

Vaşington, 22 (A.A.) - .Rı.rzve]

fuı cuinhur re.is~ \Targasa gi:.'nder
diği me&ıjda deniliı:·or ki: 

(SONU SA. 3 SÜ. 5) 
.. ~ .. --- .. -,;;,-~ ~ .. ı-...... _ ... --:_--· 

SOVYIT:Lıaı J6BE ·- . . . ' ,. 

Alman hücum. 
ları akim kaldı ----... ,--
Bir kesimde kıta
larımız yeni mev· 

zile re çek ildi 
:Mookova, 22 (A.A.) - Soovyet 

öğle tebliği: 

21 Ağustos gecesi kuwetleri
ıruz Kletskaya oenup doğusu ı•le 

ıpotelnikovo çevrelerinde ve Pi
atigorsk cenup doğusu ile Kras
nodar cenU:bunda düşmanla çar
pışmL')la.rdır. Cephenin başka ke 
simlerinde hiç bir değışiklik ol
mamıştır. 

Mosko\·a, 22 (A.A.) - Sovyet 
tebliğine ektir 

Kletskaya bölgesinde Sovyet 
(SONU. SA. 3 SÜ. 5) 

Şimal denizinde bir çarp'şm 
Uçan kaleler A lman uçaklttrilc karşılaşt 

GAZETESi 

Londnı 22 (A.A.) - Şlına) denizinde 11 Amerika.. uçan 
kalesi ile 25 Abnao Fokvul ucakla.rı arasmda yirmi dakika 
•İir<>ll hir <;arı>ışma olmuştur. 6 dnşman uçağı tahrip edilmiş
~- Bir pilotmnuz ölmüş ,.,, bü- pilot yaralanmıştır. 

Yedek ·Subay Okulun 
Alay Sancağı verildi 
Koıriuta.n , Bayrağı Milli Şef 
namına teslim ederk_en heye
canıı· bir hitabede bulundu 

1 

Kahraman Tiink ordwronun al ay ..ancağı !>ir geç.il resminde ,c. • J 
Amerikalılar Makin 
adasına baskın yaptı .. ~~~~~~~ 
Harekatı Ruzvelt'in oğlu idare etti. Uçak 
Ü-ssü, radyo merkezi, depolar yok edildi 

-------------Salomoa adalarına ~lkarııan 700 Japon 
askerinden 670 ı 61dttrllld0. 

• 
Yedek Subayla 
güzel bir geçi 
resmi yaptılar 

Ankara, 22 (A.A.) - Yeni teıı
kil edilen yedek su'bay okulu a.. 
!ayına bugür. pa.rlak bir ıörenle 
sancak verildi. 

Tören saat 16 da İpodromda 
yapıldı ve büyük bir kalahaLk 
teşkil eden da'l!etliJerin iciınde 
Başvekil Şükrü Saracoğlu, Had
ciye Vekili Numan Menemencı• 
oğlu, Dshiliye Vekili Recep P<!k
er, Münakalat Veltili Amiralı 

Faıhri Engin, Komuta~la:.- ve 
Meb'uslar. göze çarpıyord'ı. 

Törene saat 16 da, İstikl.'i.l mar
şil.e başlandı. Bunu mütc"kip 
Ankara Garnizon Komuknı Kor 
general Rüsnü Kıl.kış, b.r tep a
Tabasının üzerinden şu hita.bcyı 

(SONU. SA. 3 SÜ. 7} 

. Aşağ. Kubıtn'da 

İki şehir 
alındı 
---·---

'Bir çok Rus taarruz· 
ları püskürtüldü 

----
Sovyetler, Kafk•~ 
mü s tahkem dağ 
mevzilerinden 

g e ri atıldt 
Berlin, 22 (AA.) - Alınan or

duları başkumandanlığının teh
liği: maclde < a.- ıııı ?. 

- Hayır .. 
Donıek ki, Şükrü Saracoğlu 

kabiııeoinm iı.tı>adi politikası 
bir lr.U..ı.ından müsoot netice ver
mi9ür, bir ba•kıından da b®ıiiz 
.kar~ıhh. •hÜtSnü niyet> i be~le= 
ha.J.ıedir. 

1 milyon ton
I u k Mihver 
gernisil batırdı -~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~--~~~[ Londra, 22 (A.1\.) - Pasifik 

Amerikan' donanın.ası kumanda
nı Amiral Nimitz.in tebliği: 

adalarına 700 Japon çıkmıya yel 
tenmiş fakat Aınerikıan s.Iahen
dazları bunlardan 670 ni öldü
rerek geri kalanını eı;ir etmiş
lerdir. 

Aşağı Kuban kes:minde Al
man ve Rumen kıt'alaıı di.işına
nm şidcktli surette müdafaa et
tiği Krimanskaya Ye Kı.:.ı-çanı;

kaya \'Chırlerini zaptetmisier-

O halde, hük\ımct)n tuııuııu, 
tedbirlerj, göriişü, prograınlı is:a~ 
lı"'dıdio· .. \kııılcl<cı ıçın<!e, köylü 
ve çiitçı clind·e gizlenen bi.-~eJ 

1"ı.l!nıa.nı.ştır. HükLu11et iiat1a -
rı.nd:ın müstahsil memnundur. 
I'il oea ,..., paz.arlru açılıııışl:ır. 
Binoonakyb hlLkumet e.ıı çfaar 
)olu buluiuştw:. O halde, haJat 
niçin ucuzlamadı, fiatl.a.rda uiç"i.ıı 
artış 'ar?. Davaıı"' bu cephesi 
hükumet politika.sı ile ac;la ala· 
ka!ı tlcğildir. Bu cephe dpğTu • 
dan dowuya ticaret ak.minıizi:n 
ınuJ..;;bıl hattı hareke'.inc bai:lı 
olruı ccphe.i;r c llayatı ucuzkla
cak, fiat te.-ı,ffüfori.ni öıılclccı:k, 
tncşnı ı...rr haddini t""i.s ve ida
me edecek olan bizzat tacirler • 
dir. Eğ>cr onlr.ır aırı ve talep ka
id.,,.ini reali2ıe ederler, me~ru 
:rekabeti, ticıı.ri t""mülü, ka2anç 
ölçüsünü normale i.rca eylerkr
se IiaUıırda ıı.rtr~ değil el;.siklik; 
&lda maddeleri iizerinde darlık 
değil bolluk olur. Hifkiıııwtin 
serbe;ı;t ve ııormaı ticıı.ı-et reji -
nıini iade e1me,ine- saik olan se
bep ve s•r da budur. Böyle 1>l· 
nıa1k yıeırine; tüccar eliıı1ıe geçir • 
di.gi stokla11 istif etn1ek, a,rzı 
kısmak \'e taJ.ebi karsılıksl7 bu
lırodurnuk, fiatı arthrm ık. re
kabeti l uk ehııek, beş yecine 
biın beş ) iiz kannmak yolu ıa 
saparsa o va.kit keııdisi.ne gös • 

\SONU. S.'\. 3 SU. 3) 

a 

Amerlkaıınn deniz 
llayıbı 12438 kişi 
Loııdi-a, 22 (A.A.) - Reutcrin · 

bildirdiğine göre. İng;Jj.z !hava 
ve deniz kuvvetleri geçen 15 
Temmuza kzdar :\Ianclıe kana
lında ve şimal de..'1izinde bir mil 
yon toni~füodan faz'ıa m;hver 
gemisi batırmışlardır. 

Topyekun 223 gemi bannl
ttıış ve aralannda harp gemllerr 
de bulunan başka 135 gemi daha 
ağır hasa.Pa u_ğ"rahlmıştır. 

. ·AMERİKANIN DENİZ 
ZAYİATI 

Şı.ıcaıso. 22 (A.A.) - Amerik<J 
deniz basın servisi d r<'kt&ıii yıiiz 
baş; Lcland Lovc'cıtc dün U,k 
defa ola!'ak Aıne "'rn den;z w 

(SONU. SA. 3 SÜ S) 

V!~Je Gere 

Suriyede Karı-
· şıklı ki ar Var 

---· 
HalcP"'Beyrut demir 

yolu kesilmiş 
Vi!ji, 22 (A.A.) - Fiüstinde, 

'f<'>av·v ve Hayfada gıda madde 
sı sıkıntısı devam etmek1ed>r 
Surıyl'de de karışk.ıklar ol.ınnk
tadıı·, Halep • Be:~rut demiı·y~ 
Ju bir :ıı:a"li yerin.:k>· , 'ın1'~t:r. 

' 

Festivalfn incisi : Mahir Değil 

Bu sanat harikası 
ses·li filme alınsa .. _____ _ 

Bir haftadır İstanbul halkını heybetli bir 
heyecan ve hayranlığa boğan bu harikalı 

sanatkar Kastamoninin Türk sanatına 
şahane bir armağanıdır 

Yazan: NEBIMAN ll!Er~ET 

1 

17 Ağustosta Amer;kan sihilı
endazları muvaffakiyetle Ma
kin adasına çıkmışlardır. 80 Ja
pon öldfü·ii 1müştür. 

Reis Ruzvclrin oğlu Bin~ı 
Jıames RıuzyeJt harekatı idaJ"e 
etmiştir, yara.>ı yoktur. Salamon 

f VarŞÔÜ~ya-" 
; ağır bir 
' 

hava akını 
---m'---f ,, 

\ Sovyet uçakları • 

•• 

1 

Davulile en kl>liretli musilıfy; t<ÖD iik bırakuak bir san' at aııametiııe 
ıılaşoıı rn bÖtif.ıı. seywcieri d'l!rin ii!rpe.rişlerle kendinden geçiren 

v.ın atıkar l\tahir Dağb •Çiçek dağı. oyunmıda 
(Y.1ZISI 3 ÜNCÜ SAYJ'AMJZDADIR) 

1 

~ Gar ve mftbinımat 
1 
1 fabrikasında yan- , 
~ ·gınlar çıkardılar 1 

Londra 22 ( A.A.) - V a.tŞOV'a• 
ya yapılan hava akmı >Jı.a.kı1nn • 
da Mooknva r.a.d~·osu şöyle de -
ııne..\ıt edil' : 

.20 ağustos gecesi R.u; hava 
l<ıuvvetleri, Va•şovada ve doğı.. 
Prusya i'e yukarı Silezya<M °'1-
xı 3"kerl hedefleri bomıbalam•ş
tır, Düşman harp sanayimi he
def LuıUın bu aık:ır..a nuıhmı lıorn

ba teşkilleri ııjt.i.Nlk etmi.,<'lir. V::r-ı· 
i'J'Vada dördü büyıik olınak üze-

(SOJ'>i U.::; l\. 3 SÜ 1) 

Japonlıar şimdi adanm ke.<>f 
ormanknna doğru kaçmaktad.:r 
lar. Yukarıda zi.kredilı>n 700 Ja. 
pon adaya Perreınl:ıe gecesi a
yak basmıstır. · 

1 dir . 

Adada yaptlan tahribat 

Honolulu, 22 (A.A.) - Ami- ı 
ral Mimil'l'in Makin adasına kar 
şı yapılan Amerikan taarnıztl! 

(SON'U. $A. 3 SÜ. 2) 

1 

Kafkasyada da düsman, ş'.<l
detıl rntıkaYemetıne ye çıok çe
tin hav-. şartlarına ve toprak 
güçlüklerine rağm{'n müstah
kem dağ mevzilerinden ger· atıl
mıştı<. 

v;azmanın doğusunda ve Ri
jev yakınlarınrla tankla-ın des

(S:'ı~'U. SA. 3 SÜ Z) 
---

Dilimize 
-2-

dair 

DHlnı!zden lrenkçe ter·m ve sozleri 
&ta bil ecek miyiz? 

Dil davamız<la üç k1>l vu: A
raı:wa, farsça ve frenkt;c terim 
ve ~ozı~re diişn1an olanlar; yal. 
nız arapça \-e farsca te:riın \'e 
sözlere dii~ıııan elanlar; yalnız 
frenkçe terim ve siY.dere düş • 
man olanlar .. 

Birioci kolun da,·ası çok güt
tür; ikinci k1>lun da\•ası nisbe -
ten daha kola) dır; 'içiincii ko· 
hın ıl.vasına g<>lin«: Çözi~bi
kct'i!İni :.a.nnebujyo.nız. 

4 üurü dil kurulta~·ında: •Ant 
dili ,·aba11eı ;<Özlerm hpitülfısi. 
)''onundan kurfannan1n 2an1anı 
çoktan ırl'lmi~t;,,.. di~-.m sayın 
profc:Wr Kemal Cenap luıpitii • 

YAZ AN: 

ı...~EJ.Allıt İZZET SEDES 1 
~isiyonnn b<>tmduru~"1.ll1dadır. 
yalnız bıınun ılegil, daha pek çok 
söz ,.e terimiu boyunduruğun .. 
clayız. Nası) ki, •ayın pro(coör Je 
bioloji, tip organ, organik, ana· 
filak•i, teknik gibi frrnkre söz 
ve terimler •Öl lcmoktcn ~e an. 
cak meramını bunlarla anlat • 
maklan ha~ka ~nrc bıılam<ıımş
tır. 

Arap~a \'e farst_:a ferin1 \'e 
~özle-r ~e-rinl' ~·a"~!5 ynYaş yt"nİ· 
)erini, ii1 •ü~~Jeriı1i ~-erleştil"

(SONU. SA. :J SÜ.~) 
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KAFKAS 
ŞAH.iKALARINDA 

1-::(:=G~U~--~N~Ü~. N=;l=Ç~l=N==D~E==N~ •• ~. ~:-11 1 Vurgunculuğu 
önlemek için 

bir formül Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 
Tramvay seferleri 

arttırılabilecek 

Ticaret Vekilimizin 
Be,qanatı Münasebetile 

Yazan: ZİYA ŞAKİR No. 14 
KAFKAS TARİHİNİN, 

DÖl'<'iiM NOKTASI 
Çar Petroı:ıwı karaya aya.!< 

·ba;;'1lası, Kafkas tat·ihinde yep
) eni hlr saılıife a~·tı. I~te o güın
den iw])aren.di.r ki, Rwlarla (Çe
Çlm) ler olrasında ir.k temas ve 
L< mücadele başladı. Tam (130 
>.ene) sli·ren bu kanlı, kıork.Uıl:ç ve 
tü:ı k,r iirpoeırten mücadele; ta
rihin en ha.ııin, er.. a.cııklı fakat 
kahramaınlık m<>ııJcibeleriJ.e dolu 
sahifelerini yarattı. 

Petro, (Hayve) liJ.erden aldı

ğı den,.~cn istifade etti. Ordusu
r,uı: bir kııısmını ayırara.k (Mv-, 
tc..°) üzeriruitn ileri gönderdi. 
(Anderi) köyü,;ü işgal e~tivdi. 

Ç(ç<'nler, i]k defa olarak mun 
t zaıın ve mükemmel bir ordu' 
ııe ka;ı;ııl"'ll'Y'Orlanl:ı. Çok tahii
ciir ki biran şaŞll'mış ve samı! -
m"ılaTtlı. Fakat keooileriıni caır
çabı.Jk tı:;:ıaı la.mıışlM .. Kendi "harp 
wul}erile1 Çsrı.n asKerlerine 
şiddetle mulkavemete başlamış- 1 
!ardı. 

Cesur Çeçen}er, derhal kadın
Iar .nı. çOC'Ulklanm ve bütün haıy
; :ı.n süuikıir.i topladılar. Or -
man!ann d~rin1iklerine dalıdı -
laT. Bütüaı kuvvcilerile müd • 
faa tertibatı aldılar. 

Bu defa da Çarrn askerleii, 
Çeçenlı:cr'in ·bu harp üsu1ü kar
. ~~>mda ş~adılar. Fena halde 
bocalanı::.ya başladda.:r. Bilhaasa 
Çeçenleı·b, kullandlikları o ba
s.t tüfeklı:crle yaptıkları seri a
te~lere d111yar.amad>lar. 

Kruhra.man Çeçenler, kazak -
, !ardan, kahnuklardan, lat,.,rlar

dan mu rokılwp olan bir süYari 
hvas:rn fena halde sLlu;hml!j§
!ardı. Hiç bir harekele ve a,; -
keri maı:evrahı.ra mii.sa'ıt o1ını-
) an bir t.Gt.:lıkta bastırdnklan 
hu Rus askeri k>t'ası üzerine öy
le mü th~ bir ateş açmışlardı ki, 
bu suvaıi livas>nm kwııan'llanı 

(Miralay Veıizami), askerleri -
ni müdafa varziyetit:e bile soka _ 
madı. Her tarafta ya,ğan k~e 
ku.rştınların altında, birdeı;bire 

i<:uv\-etinin mühim bir kll'ITTlır:ı 
ka):bectorek ne apacağını ~aşır
<:.ı ve artık /bu ıkaıılt öli.i:m ı;.aftı -

resiı).i tcrkederek kaçmaik içi.ıı. 
yol a·roımaya ba§lıi!ı. Ker.ıd;,,i.ni 
korkıınç 'i>ir akibcbten kurtara
bileeek, anıeak bir tek yol \'ardı. 
O da, içine diiitüğü ormanın ke
narmıda, dar bir boğa.zdı. Hal
lbu:oi ohu boğa"' da Çeçeıoler tut
mur; laıııdı. Oradan, kıı.ış bile uçur
m:.ı~·Cll'laıuı. 

(Çar Petro) nun bu güzide 
süw.rHeri, artıık atlarını başı boş 
b:rrıkıtılar. Yalçın kayalar \'e or
manlara dağı.haraık, o dar bo -
ğazı yılanlar gibi yerlerde sü
:oiine sürür.e geçmeye çal;ştı>laır. 
Kvmımd&n, rnütemaıdryen 

(ınb:lat .. ) boruları çaldırıyıordu. 
Eğer bu boru sesleri, boğazın 
'hacici>nd<'ki müfrezeler tarnfın
dan işotilip de imdada gelrmye
cek olur~a, hlç şüphcszi ki oreda 
Çeçen lkuı11unları aHında maıh
~10lacaıklaırdı. 

Fa.1<.at tali'lı, mııdatlarına ye • 

mı kendisi hakkında bana 'bir 
~Y söylememişti. Fakat s6nra
dan da bir sahtekiirlık meselesin 
den m<Jı:küm olduğunu, asıl is
minin Vilya.ın Porter oldu.ğ•unu 
öğrenmişb'.ıın . . 

Nasyonal bankasına ait 1,101> 
dolar kı>dar bir parayı zimmeti
ne geçirdiği için, beş seneye maıh 
kılın oı,muşıu. Bil bu 'bankanın 
Austindeki şubesinde memul'du. 
Hatta Bii'in hu su~·tan mes'ul 
<.lın:<lığını, fakat mes'ul olam e-

vermemek icin hiç h.T şey 
s\·'.<:m,ediğinden, bu cezayı yedJ 
g;ni de öğı-enmi~lim. 

01'.un esrarengiz lıahıı ve net 
sine hc.ik miy·eLini bi!d'.·ğim için, 
böyle h.'r hareke.t tarzı ihtiyar 
etnıi..s olmasına da .şaşmamı.ş· 

tım. 

S.l Porter, hapishanede çi>k 
f o.ydalı bir adamdı ye faydalı ol 
duğunu da yapLğı işlerle isbat 
etmişti. 

Austin ban'kusına memur ~ 
!arak girmeden evvel. G rinsbo
ro kasabasında ecucılık yapıyor 
du. Bu sebepten dolay: hapisha
"" <laresi kendisine hastahane 
kısmır.da ·vazife vcrmisti. 

Böyle imiivazlar vardır kL 'bir 
çok mahkümlarm 1.apishanede 

ı~~L Tesadüfen oııınanın üst ta
ra:f.ııdaki tlüz.lü'lııten geçen ve, 
(ar.ıdri) kasa!basma doğru iler -
leyen bir piyade fırl<ıaı:iı, o acı 
acı boru sesle.l'iıı:i ve M.liüı gü
rühülerini i.ş~tti. Bu fwkanın 
lkı.ıımandanı (Mirala!Y N~ıgimof) 
büyıü:k bir cür'et gösterdi. Bo • 
lir,,·., a:·!<asmdıcıki s.rt1.an dola -
şaralk, s,·tık mahvıolmı•~·i' yiIB 
tutımuş ola.r.. süv.arilerni irada -
dma yetişti. 

Çeçenler, bu kala.balık aolke<r 
kıii'tles!n.i görüııı::e, beyhude ye
re zayiat venm<:ımek için oııma -
rur: sık yetlerine çekildiler. Der
hal müdafaa vaziyetine geçtiler. 

l\Gralay Naimof'uın keşif kıl'.>! -
!arı, evvela müdafaa va2liı;,·etin,.. 

de'olan Çeçenlere taarruz et -
'- istediler. Fal<aıt mfolıhjş bir • 

ateş yağmuru loarşr.sında ika -
lınca, vatryettel! kuroaıııdanıt ha
berdar e1ı1ıiler. Rus piyadelı:'ri -
,,;" o sık oıımanbır içine düşe
rek SU'1raııilerin i'ıık•betine uğra- , 
mak gafletini göstcrmeleriı:e 
meydan venmediler ... Ha:ttii, Çe 
çenlerle ci<ldi bir müsademeye 
-',.irnı:kten bile içtinap ederek, 
çekıilip gittiler (Daha var) 

Dün bazı semt-
1 c r de Ekmek 
darlığı görüldü 

Belediye iktisat mtt
i!lrilğa derhal ted

birler a~dJ 
Dün bir çok mıntakalarda 

ekmek bulunamamıştı.r. Bifüas
sa Beşiktaş, Maçka ve. Nişanta
*ında ekmek almak ;,-;n fı rınla

ra ve ·bakkall"1t"a giden halk 
cYok> cevabı ile karşılanmışlar
dır. Hatta. bazı killl6Cler vilayete 

-·-&luhtelif memle
ketlere 4 milyon 
liralık malzeme 

slparı, edildi 
Dün, Romanyadan, el.ek

trik ve tünel :şletmesi umum 
müdürlüğüne gel.en l:ıir tel
grafta Romen hükiınnetinin 
350 band<>j ihracına müsaade 
ettigi hıldirilmektedrr. Bü.k
reşteki memur, bu bandajları 
Aybaşına kadar şelhrhıüze 

gönderecektir. Umum mü.dür 
Hulki Erem, bu bandajlar da 
[,'<'ldikien sonra bıatlarda 'bir 
ferahlık güriileceğini bildir
mi~Ur. Şimdi çalışmakta olan 
110 motri.s ile 60 romorka 35 
motris Ye romork il3ıvc edile
cek, depolara çekilmesi zaru
ri araba,lar t.amir görecektir. 

Hulki Eremin 'bil<lirdiğine 
göre bir çok yerlere tı:ıın 4 
milyon liralık malzeme s~a
riş edilmiştir. Bu ma.lrzeme de 
gebrse idare hiç bir sıkıntı 
çekmiyecek ve hiitün ar•
lar ikişer dakil<a ara i!.e çalı

şacak şekilde bir hareket prog 
ramına tabi ıutu1.::caktı'I'. 

Train.vay idaresi araba bo
binlerini· sarmak için arnyan
tizolasyon yerine pıamuk ip
Hııt ile irolasY<Jn yaptı.ğı jçin 
motörler kala:babk yolcular 
oldl}'~U vakit fazla siklete ta
hammül etmiyerek yanm>1k
tadır. Bu yüzden de tramıvay 
seferleri arızaya uğramakta

d:r. 
Kadıköy ve Üsküdar tn!m

vay hatları için de Macarista
na ve Alm!ınyaya band,3j si
pariş edilmiştir. 

Ay Başında 
giderek Vali muavinme vaziye- Piyasaya bol gıda 
ti anlalnıışlardır. ( 

Ydd.ırım icratcıltğüe memle
kete ta7ıe bir ümiıt ve itimat ge
tirmi~ olan enerjik Tkaret Ve
"1li.miz Dr. Beh~- tiz, İs -
tan bııJ piy"5asi•le de yakından 
temaslar yaptıkla.n sonra, ga.<e
telere demeçte lmtııındu. 

Bu «kmeç gayet ay,dınlık ve 
kesi-ndir. Yeni Veki!i.mn, tam 
şuu.rlanmıs ve rasy<>nel kan:ı'3t

lerle lıarck"t eıttiğ<ne hiç şiiphe 
lıırakıııamaJ<tadu. 

Demeçi kendilerinin, ser·best 
piyasa rejimin.in en imanlı bi:r 
miinıessili old•uğunu gös.t·criı-. 

Yeni VckHimn, ticaretten ye
tişmemiş olduğu halde, iktisadı 
ik.tJsatla, ticareti ticaretle ve pi· 
yasayı yin.e piyasa·yla ledavi cl
ınenin doğrruuğuna ulaşmış ilk 
Tir-arei Vekiliınizdir. 

Türk kabinesinde son zaıııaıı· 
lama hemen yalnn Ticarcı Ve
killeri değişmiştir. 

Bu, memlekette yaratılan sıtn· 
i buht'anın öneıııİ1.ıi gösterdiği 
gibi bu ınevkiin birçok VckiQ yu• 
tacak kadar sarp ve çctm <>lu
şunu da gö,.terir. 

Hiçbiı· devlette Vekillik l:ı>a
kamı jçiıı o Vekaletin müıtelıas
sısı olmak 13.zmı değildir. İş, 
devlet kudretini en faydalı ve 
mükemmel şekilde memleket 
hayatıma cibazlarmda kıtllan -
mak mari{eiindedir, Yani her • 
şey İcra V<>kilLerinin (icra) da
ki dehltsıdır. Sanılmamalıdır ki 
evvelki VekiUerimizin müda -
haıle sistemleri yanlış •istem -
!erdir. Hayır. Zi.ra nıütia·haie sis
temleri yanlış sislemler <>lsaydı, 1 
bııı;:-ün daha çetin durumda olan 
en ileri <memleketler bu sistem
lere dayanmazlardı, 

Fakat, mesruc, tatbik ve fora 
şarllarrndadır. Eski Vekiller 
devlet adımı bir şeyler söler 
ler; fakat, öbür yanda herşey 
bildiği gibi giderdi, 
Sayın doktor Bchçel Uz İz:ınir 

gıöi en büyük hacim ve hare· 
.keM; bir piyasamızda çok fay -
da·lı tecrübeler cdin.mi~tiT. Milli 

Belediye iktisat müdürlüğü- ma ddeJerİ çıkacak 
nün verdiği i-zahate göre Toprak Taks~ I erin c.ehir 
mahsulleri ofis bir noktai nazar A)1başınd.ıı piyusaya bol mık- Y 
yüzünden şehrin un ihtiyacını tarda yağ, peynir ve tjiğer gıda haricine çıkma-
biraz kısmı;;, ekmeksizlik •l>un- maddesinin çtkacağı ·bildi.rilmek ması meselesi 
d üt t · t' F k tedir. Bu surcile l>~ünkü fiat-an t ev e mış ır. o. fat yapı- E!r..niyet 6 ıncı şube müdürlüğü.-
lan müzakerelerden sonra ıbele- !ar düıcıecek ve piyasa scr~t o- nün taksil<'r hakkında yapttg, \ek-
diye ;ktisat müdürlÜ(,'Ü kayma- t.:ı.caktır. lif tı~ıea;y., daimi encümenine !ıa-

kamlara telefonla vaziveti.bildir !Belediye iktisat müdürü Sai- vale edilmiştir. Vi!ılyc·t Pl'COSOp oJa-
m.iş. fınncılanıı getirccc.~i kar- !fet Sezen dün sa!bah vilıfıyete ge- rak, benzin tahdida~L deva.ın elı.ği 
ne mukabilinde un alabilecekle- müddetct• şoföı-lena bcled•ye sıruır-

lerek Vali ve Be1ediye Reisi Dr. .]-arı har~'ne r;ıkmı:ılanuın nıecbur1 
rin'., ofisin un vermeğe hazu· bu L' f" K d b .. 1 tutuJmayaca2·uu ke.bul etmi""1lr. ut ı ır ara ugun erde piya- ~ •· 
lunduğunu.. söyl.em~llr. Hatt-d Yarın belediye ctain-:i encüme..'li bu 
fınncılar ertesi güne ait unları sada görülen ferırhlı.k hakkında' hu..."Usda bir karar ittiruı-., edec<>k-
bil.e isliyecekler. halkın ekmek- izahat vermiştir. tir. 

siz kalmaı~r:na meydan bırakıl- • • • Kazada karne tevziatı 
mıyacak!ardır f8'e~Uktaş Cinayeti Kazal:ira karne ten:.atı yopılır-
partİ Genel Sekreterı· fsiU mahkum oldu 1 kr-n bir ı:ste tuıuıınakta "~ ka·ıın" 

n'€vi!c.ri lıLt l\s!ıeye lraydıcdtlınekle· h • • e ld • B:r u:üddr t e\·vf>l Be~;kt<l"~l tcık- dlr Tey,:i..ıt tanıaınlandı:ktan sonra 
ŞC rl mız ge J si dPgnek--iliği y.~psn Tr>\."!igi, Tev- ~~n!ara gönderilen karne mıKtan. 

Parti genrl sE"krPl~ıı; ~fenlduh figin evinde topl<:ndıkları b1r odada belli olacak ,.e Hayda:rp~da anba-
Şevket E...~dal dün sabah P.nkara- bir c~ enoo sonunda öl<lilı·en İlhami Jajlart c:çık bu.Junan kaT,ne ~-andık-
d·ın şehr•mize gc·1 1 !:ştir. :ıe ~\-d tin 2. ine: ~ır Cezıa nıah- }arından karne c;o.lınıp çalııwn2dıi.' 
iktisat vekili geldi k<rr .,,ıı.cl.elo dunı~m.al~rı dün sona 1 belli o!acaktır. Yapıan tehk;kat. 
. . . _ r:rn1'.!it 1r. İlhzmi 12 Sl'ne 2 ay 2 gü- karne sand1klarını kıranların kim 
lktisad Vekılı Sırrı Da-y dün sabnh- ncı, Cevdet de- yaşı .h..-üçük olduğun- \ olduğunu n1€ydana çık2.rmanııJtır. 

ki <ık...'9lTesle Anikıll:-tı.d.an ş<d:ırlmize .. d:ln 3 senP hap,c ınahk.Ccn edllmi~- Bu defa şchlrl~re 900000 karn.c ay-
.g~}miştır. tiT. r.ı)mıştır. 

VAŞANMIŞ M0THİŞ MACERALAR 

ALLARIN BELASI 
Yazan: 

AL iENlNGS 

geçirdik 1ıeri bayatı yı.:muşaur. 

c!aJı, taıhammül edi:lebilir bir ha 
:e gdirir. 

Bir de.fa Bil.'in te:niı bir yaıa
ğt vardı. 

Bizden daha iy: yemek yiyor
du. Nlslbeten seı•l>est sayılabilir
di. Halta hapi:.""'han·enin he. ta
rafını oolaşınak !hakkını !>ile ha
iz-el. 

KIR'$AÇ 
Aradan haftel.ar geçti. Ümit 

verecek hiç bir kimSe l:>en!m hüc 
renıaı semtine uğramadı. Bil 
Po~ter beni hastahaneye aldır

mak vadi ne olmuştu? Eğer bu 
işte muva:fifak olsaydı, 'Oen de 
temiz yatakta yatacak. iyi ye
mek yiyecektim. Fakat artık ü
midim kınlmıştı. H~}buki Bil'in 
sözlerine b;r kardeşimin sözü 

) 

Tefrika No. 9 Türkçesi· 

UUAMMER A L A T U R 

gi~>i inaıımışLnı Şimdi ona da 
itirno.t etn1iyorun1. İçizn kin ve 
1ztırapla dolınuşcıı . Kendimi i
hanete uğramış bir ;;dam zanne
diyordum. 

B.il"in de öteki nankörler gibi 
olr. hilmesini bir türlü hı:ı.zmede
m's-0rdum. Halbuki Bil Port·erin 
mütemadiyen benim için uğr~
makta olduğutıun hiç farkında 
değ.ildim. 

F'akat . bunu bilmediğim için, 
kerdi kendime yardım etmek za 
maııımn geldiği ne hi.ikmetıni~ 

tim. 
Bır kaçma teşebbüsünde bu-

1,undum. Fakat muviliak ofama
dıll". Yakaladılar ve ben' on /beş 
gün gizli bir yere kapattılar. Oe
zam bu kadarla bitmedi. Ondan 
sonrad,r _ki, disiplin meclisinin ... ._ .... 

hUZll'lj,na çağırıldım. 
Benden. hoşlanan müetııbet 

mahkumlardan D.k Pra;'.ı heni 
bu ~na vaziyetten kur\&:rmağa 
ça'.ostı 

Hapishane müdürünün odası
nın kapısı yanındaki kanapede 
ot ııruyor, sıra:m bekliyordum. 
Dik önümden geçli ve içeriye gir 
di. Oı·ada beni müdafaa ediyor
dl1 ve diyordu ki: 

- J enin.gs isminde !>irisini kaç 
mak teşebbüsünde bıılunduğu 

için 7in<lana attınız. Halbuki kaıç 
sın diye ince testereyi ona ben 
tedarik etmiştim. Ne ceza vere
ceJrnEniz, ou.a değil, bana veri
niz. 
Dik, yüksek sesle konuşuyorou. 
Bövl~ konuşmasının sebebini de 
an:ıyordum. Sıra bana geldiği 

Ya .. an: HAYRI MUHİDDiN 

piya~nıızı, derhal, bir biitün <>• 
l&rak, ta ilk istihsald~ son is
tihlak hulkııs.ına k.adar büllin 
ciha7.ile ele almış; ve, giitüi gü
nii.ne aJm.mış, dokl<>rlukta pal· 
yatif denilen nnıvakkat tedbir -
!erle değil, hakiki bir doktora 
yaraşl!t' bir toptaın teda-vi ıne'to~ 
dile bu cihazın heı· t.arafmı ~ak

laınaktadır. 

üula ve hıılmbat piyasa.mızı 
bil<> itha.Jitla denlcl"'§>tirıne ted _ 
birlerini tercddiftsüz alınış. Şüp
hesizdir ki ithalat ve ihracatı -
ınızLn tanzimi, ticari: mün•a1kale • 
!erin düzelmesi için akaryakıt 
ve makine yağı ithalin.in te~vi· 
ki, piyasamn bizzat piy'aSa için
den ticaı·et .,daıları ve boı:ısalarla 
kcntr<>l» ve ithalat, ihracat biT
Hklerinin şirketler halin<le ti • 
caretleşınt-si, ve nihayet piyaş.a 
sabutajcılaiına loa·rşı devlet oto
ritesinin ezici mckani:z:mas.tnı 

ha-rekete gdirnwk, milli piyasa
Jll!Z!n kalkınması ve sıhhatte 
işlcm.,6İ için biTbirmden ayrıl -
maz tedbirlerdir. 
Sayın doktor Behçet Uz'un 

(icra) cılıMaki şiihreti, başarma 
için, bi2" en büyiik garantiyi 
•·ermektedir. 

Belediye gıda mad 
delerini kontrole 

başhyor 
!Beleruye ik:ti;;at müdürlüğü 

gıda maddeleri· satışlarında vur 
gunculuk olup olmadığını tesbit 
için bir formül kabul etmiştir. 

Bu formüle göre her gün gıda 
maddeleri istiihsal bölgelerinde
ki saıış fiatı bl< cedvel ıhalônde 
tamim edilecek, nakliye. ücret
leri bu fia ta zam olunduktan son 
l'a norma-l kii!l' had·di tıesapl,na
cak, verilecek gıda maddBinin 
perakende ve toptan satış fıatı 
aşağı yukaııı anlaşılmış olacaktır. 

Bu f!G~ üstündeki oaı:şlıa,r VUT 
gunculuk terakki olunarak satı
cı hakkınd." belediye daimi en
oüıneni tarafından bir za'bıt tu
tulacaktr, vurguncu bu fiat ,aptı 
ile mill[ korunma mahkemes'.ne 
gönderilecektir. 

Bebekte yapılacak 
Festival 

l'ağmurlu iıa\.·a dolayısile. ·tehir 
ed;len festival 24 Ağustos 942 Pa
z:?rtesl günü .saat 24 de Bebek bah .. 

çe.sin<l.e yapılacaktrr. 
~-

l HAFTALIK NOTLAR J 
Mide Hastalıkları 

----------~--.. --------------
Bir Amerikan esprisi Büyükada da bir 
matem havası - Dört gözle beklenen tank 
t?::!!., EÇE:N gü rı. bir gazete-de 
~ (fJ:gna'.) mecınuas•n-

dan tercüme edilmiş 

hissini veren 'bir yazı okudum. 
Fakat gÖ1·düm ki yazı .Mukı,d
des peder. i ile m~şhur olan Na
dir Nadinin i.m7asını taşıyor. 

Genç sosyolog yaızısında buyu
.ruyorlıar ki: 

.Berlin Ün!\>erSitesi Rektörü 

dua naç&.ane şu olacaktlir; 
Tanrım sizi Almanyada yaşa

ımağa mecbur etsin!. Tii ki ... 
Şifay3tl olasınız!. 

• 
S ON günlerde Amerikan 

kıı'alarınm faai'yeti ka
dar Amerikan mizah muhattli-

lerinin de kollarını sıvadikları 
K re uz gıda 

· tcıhdidatı yü-
zünden Alman
yada üç sene
denberi mide, 

r-Yazan: -1 
1 Kem ©ı o s. 1 

,gfu\i.ilüyol\ (!lir 

dostumdan din 
!ediğim . b i r 
Amerikan nük
tesini bu haf-

karaciğ.er ve barsak hastalıkla
rının memlekette 'hissedilir de
recede azaldı.ğım, fak.at gıdasız
lıktan doğan organizma bozuk
lukl.anmn lhiç artmadığını söy
lc<li.. 

Ve yazınm bir yerinde cMu
kaddes peder• mulıarriri •Ye
diklerim kanumı sthhi bir şekil
de doyurmu> oldu. diyor. 

Görülüyot· k i Almanyada gı
dasızlık vüıılin<Icn CeI'Inen mil
leti· bastaı,ıktau kurtulmuşcur. 
Görülüyor ki yemek ib<;şından 
yarı aç kalkmanın adı ·S·nht 
sekilde kar1n doyurmak> olmuş
tur. ı 

Artık bunc1a-n sonra, mide ra
hatsı.zlığı çeken dostlara barsak 
lıastahğına tutulacak üstatlara 
en kestirme ilii.ç ve en m'·kıbul 

<?:aman, ona göre söz söyJ,iyeyinıı 

h. ,, ... Halbuki söyledikleri doğ
ru değildi . Dik bana testere de
ğil, iğne ucu lbilıe vermoemışt·. 

Hatta kaçmak niyetinde olduğu• 
mu bile nereden bilecekti. 

Nibyet ben de meclis huzu
runa çıktım . HapiShane müdürü 
de~' 1<i : 

-- On beş gün kapatıldığınız 
yer C:en memnun oldunuz mu? 

Yani tek ba.5ıma kapatıldığım 
z.ndEndan bahseımek rstiyordu. 

- Biz testere~·i nereden teda
ril< ettiğinizi 11oili:yo!'uız. 

- Galiba Dik Prays böyle 
söyledi. Fakat doğru değ:klir. 

- Biliyorum Dik cesur ve 
m<:ort bir insandır. Fakat Sen de 
hakikati bize açıkça söyliyecek
sin. 

- Hiç bir şey söyliyemem. 
- Biz söyletiriz. 
iHapiS!ıane müdürünün bu son 

sözünden ne demek istedigini 
anlamıııtım. Bu sözün albndaki 
tehd't beni ç.ığına döndl!rmüş
tü 

- Yapmayın, yapmayın! d,ye 
lbaj;ırmısıın. 

D:rektör emir Yerdi: 
(Daha var) 

ta sizlere anlatıınadan ken
dimi alamıyacağım. Her ilıakte 
yazıma çeşni vermek için Nas
reddın Hocanın ya~ıla yazıla, 

değiştiJ.ile deği.ştirile ortamalt 
olan fıkralarından b;i tanesirü 
yüz binine: defa kaydetmekten 
daha iyi olacak. 

VaktUe diktatörlerden bor> 
harbin rahatfüziklar· ndan sinir
leri bozulmu.~ bir halde kararga
hıncki bir aşağı bir yukarı dola
~ırken, üç beş sene önceki haliniı 
gösterir muazzam resmine bak-

' IruŞ_ ve kendı kendine sormuş: 
.Bu haıbin sonu rı.eye vara-

cak?> ' 
Diktatörün üç beş sene önc<'ki 

halıni gösteren resim dHe. gel
miş: 

<Ne olacak, demiş, belli indi
recekler, seni ası;caklar!. 

• 
1aıbanı B ÜYÜKADADA, 

mantarlı, baldın çıpl.ak, 
ıgözü ırimelli, saçları altın telli 
b;T !>ayan arkadaşının ziyareti
ne gitmi.<jıim. Kurt köpekleri di
lini çıkarmış, sessiz sessiz palr 
miyenin önünde yan gelmiş o
turuyordu . ])vde 'b'r matem fıa
vası vaıdı. Ev hanımını rnütıces
si:r buldum. 

cHayır ola, benim i~itmedi

ğim bir felaket mi V·&r? Geçmiş 
olsun!> dedim. 

cTeşekkıür ederim, demek i
§':trrıediniz, halbuki bütün gaze
teler yazmıştı.• 

c- Emin olunuz okumad:m, 
hanunefond.i. Ne oldu?. 

c- Ne ol"1<!ak? Gitt;. Biz biiy
le, iki göı;tımüz iki çeşme bekle-' 
yip duruyorum ... • 

c- Ya! Vah vah .. Çok yazık 
olmuş' , 

c- Ne yaparsın k:deri iliıhi' 

Harp hal hu!• 

t- ···" 

•- Ne ;·ap<ıcağımızt bilmiyo-
ruz. Yemek pişirmek, hatta sa
bahları vüzüümzü yıkanı.ak bile 
bızim i6n çok <i\ r bir külfet 
halini altL. Gönlümüz lir ı;ey is-

ıoıs ;PolinKAf 
23 Ağustos .. 

Yazan: i!.li Kenuıl SUNM1.N 

2:l <ığustos 19311 şu içinde ya 
,şanılaın ve fevJ..alade gilıı}erJe 

ookı <>l:aıı tarihin ıınutı>lmıy .... ...ıık 
giinlerindendir. Birdcııbiırc vu-

• .kua gelerek uyandırdığı lıaıy -
retlerle dolu hiı<liselerin hep bi.
riktiği bu tariJo dtırnıadaıı de -
\""'11 Gdiyor, yürüyüşiinii la.kip 
ediyor, işte o cereyanın içintk, 
bugünkü Avrupa ve soMa da 
dünya ha.nbinin yiirüyüşüııde 22 
ağustos gümi kendisinden lı<YI' 
vesilede eheıımıiyetle bahsci!ti -
.l'ecektir. O gfru ;?,us~·a ilo Al.ıııaa 
ya arasuıda oostluk mi-sakı im
zala1W11Jş, lıarbe hMJ•rlanan Al
manya a.rtık Avrupa<la serbest 
kalmıştı. Rusya da Anıtpa -~ -
!erinden büsbütiin elini çekmc"e 
bile her bald.ı Alman vanın ;,ini 
Z<>~laştırmamağı taahhüt etn;i~
ti. Devrisi gün bu haher diinya 
matbuatına yayıld1ğı zaman her 
tarafta gffi'ülen hal bir eıırri va
ki karşısında du~·ulan ilk hay
ret oluyo~du. Halbuki siyaselt~ 
hayretin yeri yokmu,,. Scı,e!erce 
birb>rine dost olama;ııL' Rusya 
ile Ahnanyanın büyle bird<!n -
bire sa-miıni oluvcrn1elcri evveli 
pek şaşrlacıık göriinmiiş ise de 
izah eılikmez bir .ke~ii~ et de -

' ğildc 
Aluıan diplomatları çalışkan, 

ma~ ile hali ölçer, lrnsusile gc
çeu harpte Ka~·ser Alrna'llyasının 
düştiiğü hataları unutmaz ol -
dukları i.çin eskiden kalını~ blr 
muahedeyi bir tarafla saklamış
lar, bir gÜ'll ondan istifade edi
lebileceğini de düşiinmii~lerdi. 

Muahede geçen umumi harp.ten 
s<>nrn bütün galip Avrıtpa dev
letleri Almanyaya ehemmiyet 
vermez-l<>c, S<>vyet Rusya ile de 
uıüna.sebetk-r>ııi tesis etmtkt~n 
çckinirlorkeıı lll<"llıur Rus dip -
lomatı Çiçerin'in 922 de Alman~·a 
ile akdettiği dostluk \"esika.ıdır. 
İki lıa.ral pek iyi anla.~mıştı. Her 
ikisi d" cenı.aaltruı hariç sayılı·r 

gibi bir muameleye tabi twrulur
ken ban yekıdiğer.ine düşman ol· 
ın.amağı taabhiit ediyorlardt. 
Rusya ile Almanya birbirlerine 
ilişm.iyeceklerdi. RapaUo mim 
beU.,,,inin bütün rıılıu burada -
ılır • 

Fa.kat aradan on sene geçti.k
ten sonra Rııs:(.a ile Alınanyanın 
arasında türlii s<>ğokluklar baş 

gös.te:rmiştir .Alnıa.nyada şiını .. 
diki idare iş başına geldikten 
sonra Rusya ile olan o muahede 
de yavaş yavaş b;r tarafa a.tıl -
mış oldu. Artık R:ıpallo dostlu • 
ğuııdan iki ta.raf da bahsetmiyor 
du. 

Buna r~n dikkate en de
ğer cihet iki tarafın da bu mu
ahedeyi yırtıp atmadığulır. San
ki iki tarafın diplomatları da 
- Ne .,Jur ne o~maz elde bulun
sun .. der gibi göiioııüyorlardı. 

İşte 939 ağust<>suııun 23 üncü 
günü dünya matbuatuıı cn-ı>hi 
o kadar hayrete dii~ü.tcıı •iyasi 
hadisenin böyle bu başfh,gıcı 
olduğu da o ilk b. 
sonra !ıatıra geldi. 

Büyük bir harbe girnı~ğe lıa
zırlana·n Ahnan~·a A\ ı·upzd::ı 
Fransa \'e İngiltere ile. bir garp 
cephesi ile uğrasacaktı. Halbuki 
eskiden meşhırr" Bi.>m.ark ken
disinden sonııa geleceklere şu 
vasryette bulunmuş: 

- Almanya iki cephede bir-· 
den uğraşmamalı. Ga-rpte mcş • 
gul olacaksa Rus}a ila daha ev
vel anlaşmalı, iki ate~ axasLnia. 
knlmmnah. 

Bismark dünyadan gittikt"" 
s<>nra Kayser Almanya 'ı !114 de 
Avrupa ha~bine girdıgi .? nan 
beın garptc, heuı de ~urkta dö
ğüşıneği göze nlıy1>rdu. IJ' r.ıarkı 
iş başından uzaklastırın ş çbn 
Kayser ikinci Vilh~'.(ı crr n o 

(De\'amı Üçüncü s:ıbife!lc) 

temiyor. En çok se\ d.f>.m mey
veleri yemek, öglc üstiı bır kah
''e içemk Hiç, hiç bir şey yap
mak imkallSlz. Yer.ınizden kalk 
mak bile istem;) oruz. Bıze çok 
acı geldı bu ..• 
•- Allah ba ka keder \'e-tme

sin hanımef ruı, diğ ni bağ~
lzui.n!. 

•- Diğerı- miğeri yok beye
fondi. Bir ıanecikti. O oa g.t
tıkten sonra arLk Ada.:ıa )aşa
manın tadı kalıciı mq a?. 

c- Evde oımadığtn" ghrt.: ~ü
çtik bayana bir şey mi olciu yok
sa?• 

•- Evde olmadığı nvuhakka'..: 
amm~. hayır' Hayır'. Ha\'ır 1 Su 
tanğı başka bir vazife ·ıi' Ad~dan 

ayrılmıı>i 1 
• 
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-SON. ' tt· .A,a-e .'i~LER 
• • , • ' ,,1. ' . ~ . . , 

Hırvatistanda 
yeni· idamlar -Tuna üzerinde bir 
şehirde isyanlar 

çıkarıldı 
Z"Unciı, ~>2 (A.A. l - .B&Jer NRcll

r•ı.ı:l\.en gaııottıf>iınin Bectcı md:ıat>iri.

~:11· bY.dıt"'•J:'i.n.e J{Ot't, iıt.':ik.ert ınab-

- k-tlr•>C ka.ı ··ile aoeu .Htl"l\l:..tıstanda. 
~r...ı.. ... ~ Pa. ova :jıeh.!'moe 10 k~ kurŞU• 
na dıı.Llnı!ftıir. 

Blrniaı-ın hangi snçia ith~ olımı
dvklll't a<"ığa v;.ırı. . •on:~ır. 

!Wgrrd:u bhi<aç ki!ometıe He
~irKl.{> ·r 1rıa o:aer:ııde St>ınlin şeilt"l 
po: rı.~ıdti.rlUgiln.ün n~-et.t!ğ\ b\r 
teh!i11, bu DyJn il!t 1/l g;inii 7aı·!lrıı
dc. Uit· (r.r.~r'ılin t'lt.lilt"Ü!C:)--,!Utnü \191!' 

bi • ;ln~a S'U:ba.yıntn şelı.ii· sokak!a
rıı.da ya.rnla':ldığtnt bilciırJru 'd.edir, 

s,. l 'l'"fl hıır taro.!ında, bu ayıo 

iIJc haftaJ-aı ındJ komfrnist W16'Urlan 
ve t..ıra!ckır gruplar hy<onJar tıkar

r&ıı,tı :il .• ----o----
ltalga'da- 34 
Vali değişti 

17 Maavuıde 
oldu 

vau 
. lbn><ı, 22 (A.A.) - fi•'"'""" bJ

lı ı a~ııe göı·e 15 vali tekaüde ıı.-ev

Jo.Cd•lmı;; 19 vali yer• v~Jet·e ge
tirıı.mi~ 17 \'ali n1ua\·irıi \.'C fa~~ 
pnb;.t !izus ndan ile- zat v~tı;!lltlı:ıre 

tay n edı,n\i~lir, 
----<>---~ 

Varşovaya ağır bir 
hava akını 

<BAS TARAFI 1 İNCİ SA..Hifl:DE) 
r•• 14 ) aıng:n çıkar~rnıştır. 

Vilna demi.ryolu istasyonu ci· 
v.:ınncıa 12 ve Varşovada 9 ınfi
liık old~u göriilmüştıür. 

Vap'-a bioyük demioyo~u ga
nn<la da üç tam isabetle OOyüık 
ir..u:.ıı-tar olmuş, ıkezııı şehirdeki 
büı)iill< ·müıhimmaıt fai!1rikıasile 
J cıı i lıim0<ndü•kıi başk.a bir mü. -
ruınmat depootma dıa iisabetler 
netie<!Sinde in1ilMdlar ç~ığl mü
ş;;hede edıl.rm'ftir. 

Uçaklaınınıızın lıepııi üslerine 

Çinliler dört 
mühim şehri 

aldılar • 
gerı ____ , __ _ 

Çin taarruza. ıtir'at
ıe inkişaf ediyor 
Çungk<ng. 22 (A.A.) - Çin

den gele<ı telgraflam göre, Çekt
aııg ve Kiaıııg&.i eyalellecrnde Nlti 
ankıısien'deki karşı-1.ık ta~ 

giıtrkçe genişte.mektedir. Kuaıw 
perı müstahkem şehir Le d i.ğe.r 
.~ rnühiın demıryo.I merkez şeb 
rinin geri aluıdıığı bugünkü ııaı

porlao-da bildirilmektedir. 
Son gelen raporlar, Çin ka!'

şılık taazruzunun tam htzla de
vamını kaydeylemektedir. 

Çungkiııg, 22 (A.A.) - Şun

s:en'in 45 kıloınetre bal.ısında· 
İ<:airıg. an,g - Çekiaıı.g hududuna 
doğru ilerliyen Çin km-vctleri 
Kaingşangda büyük yangınlar 

olduğunu ve Japonların ~clıri 

boşalım':' k ÜZ<>re cldukl.arını brl 
dırmektedir. 

Almanlara göre 
(Baş tarııit 1 inci salıife<ic) 

teği ile dü•man tarafmdan ya
pılan bir çok taarruzlar püskür
tü 1.m.i.Lc;;tür. 

İlıren ı?ölüniin cenup doğusun 
da ve Leningrad önünde de~ 
men1n mevzii taa.TrUz\arı akim 
kalmıştır. 

Filandiyıa körfez.inde bir <l~ 
man mayn gemisi bomba ile ba
tı:ıımı.ştır. 

Uzak şimalde, Alman hn·a 
km-velleı-i Murmansk yakınl.a
nnda dii.,<manın bir hava mey
danır.a ve ba!ıkçtlar yarımadasn 
da da bir d~man kampıııa ta.ar
ruz ctmişlerd'r. Küçlik b'r tica
ret gemisi batırılmıştır. 

Dün doğu cep1>esinde, ha'Va 
muh~reıbelerindc ve karşıkuyma 
topl:ıiı tarafından 98 düşman u

çağı dUşürüJm~s w• yeı:de de 6 
uçak tahrip <Jiunmuştur. Uç.akla 
nmrzdan altısı ltayıplır. 

dımmüş~erdir .• 

-... · ·---·-"""'-----·---.. -· -· Müttefik tebliği 
Dıs . politika 

(lJa& tanıb ! iocı &a!ııiede) 

vasiyetini de bi1' tarafa bırak • 
nm olmakla biiyük bir hııtaya 
diiŞmüş olabilirdi, Fnko.t ~tındilô 
Alınany11 fı.em Bismarkw dedik·. 
ı.,rini unutıruyacak, hem de Kay· 

seri.n ya~ işlerini telwıır etm'
:ı-eecıkti. Sözii:n kı~a:;ı 939 .da Av· 
rupo barbme girmeğe hazırla • 
nan Almanya garptok.i kuvvetli 
dwlcHere karşı şark tarafllldıan 
emin olarak harbe devam cde
iı;Jecdııti. 

Di~er taraCtan P.usy:rıpn da 
A.'J ada uı~gul olırrak daha çey
rek asır Avrupa işlerine karış -
nu~·2cağı söylcniyocıhı. O hal
de her iki tam.f da birbirinden 
eıuiu olııcaklarılı. Lak>n 939 oo
ne.J 23 ağnstosunda hıızalanan 

o nıuaht·d.enin ömrü ancak 941 
senesi Jıa·tir.awnın .!.! .iıtci gi.i .. 
nüıı.e kadm slirebilmişfo·. i\la -
liun olduğu were 22 Jıarı4ran 
941 tarihi de Alıoan.1a ile RUS}a 
arasındaki barbia ba.5':mgıcı ol· 
n11oştur. Bisıruınkın vao.iyeti bu- • 
ı,:ün de hallra geliyor, 

(Baş tarafı 1 incide) 

lııaklonda neşrettiği teh1iğ: 

Amerikan km-veUerın;n bura 
da iş1erini bitirdikten sonra çe- · 
kildiklerini b·kiirme'lttcdir. Ada 
da vazife aı.>n Anoerikan kıta.Jarı 
deniz uçıı.k fuı.~ünü, ı:ıod,_w me:ı

kezini ve ~poları tamıomile yok 
etrnİ1'lerdir. 

Kii.çük bir ta~ıt !l"mis:le bir 
topçeker .Jıatrr·lm,~tıT 

Tinı.or adasına luwa aknıları 
Belburn, 22 (A.A.) - Nesredi 

len müttefik tcbiiğı >Öv le u<'me'k 
icdir: 

Timor adasında: Müttefik or
ta bomba uçakl.ı.n Moab;:;sc'e 
taarruz edeN.'k büyük yol ~ğzı
na Ye b'nal<ır çevresine isahel
Jer .kay~1'<niş ve yangınlar çı-

. karmı~lardır. 
DÖRT j.,PON CEMİSi ll!\TIRILDJ 

vıtşl.•ıkm, 2! CA..'1. ı - Bahriye 
nıQt.ırl ığı Arr.Rri.k:ın d-etiza ı t geıni

lerin:n g.:yri ını:h~rtb 4 japo.n ge.
n1~ni ve bP!k1 bir de torpicio rnuh
ribhni b:1t11..Jl-larm1 bLJ gün h!lbe'r 
'\~~t'f'dir. D"n7.nlLılıar ayni Z..'

nıanda gayri muharib bir' gemiyi 
ha..•..ı"'a ugr~ı.şl;-,dır. Bu 1..a.re.k:c.t
İ6J' • .t\.ırut sdaJOı1rın1n ba.lt JWuyethı
.ı,. vukııa gt'lmi;;\ir. 

"Akibeti " agır 

olacaktır,, 
(Baş tp.ıafı 1 ind "8hifede) 

terileın .,m,.;yet , işbirliği ve 
htisnii·niyet ifdesi.ııi suiistimal 
el.ıııiş olı..-. Bioııeı\!ll~yh , ikt.sadi 
uva hilkılmet politikıı.sı cephe· 
sinden Jıalloltmmuş.tar. ,Şiındi 

• ı.....,n.diııi .röııteıınıe sıraııı bütün 
id,.ak ve nıeı;'uHy-eti ile tİİ<!~lll 
oınuzundadır. Doj;-ruyu ı.öyle • 
mek lizun ııeHrse bu.rün.e Jı:ırdu 
tücaamnız .bu yolda ınnuJıın \'e 

b~en randımanı henüz ,-er
ınemiştir. Bwıu vernıoeıuiş bu • 
lwmıasrn.ı.Jti sehepleri tayin 
etoı<ık bize düşınei, Fakat, Ti • 
cnret Vckili Behçet Uz ...,., be
yımatın.dıa runJarı söyll!tnİştir: 

ciler ne ~ekilde olursa olsun 
menfaatten bG.§ka bir niza>m tcı
nmuyan lıar~keıleri başıboş bı
rakamayız. 

lçinde bulunduğıı.muz şartla-
1~n nimet ve külfetlerinin yurt
daşiar arasında dağılışında va. 
tanseı>erlik şuuruna, mı.ı'(l.Z'e;ıe. 

li ~ ve 1nenf<UU anlayışına mü
him bir yer ayırnuş buluımyo-
1'!1.?. Tedbirlerimizin tatbikinden 
bekl.ed.iğimi.ı: güzeı 1t.etireleri 
zdfa tığratınıya. çalışan küçük 
t'e sın.ıi menfaat hareketleri be· 
Jiri"e, bu kabil lı.ııreketıe-r· ağır 
akıbetlerle karş• kart1ya kala,. 
caktır. 

Bü.tiln ~edbirll"rimıizde milli 
şuur ve vicdanın dest<>kliğine 

inanmış bu!unuyorıız. 

Yurtda§lann doğrulukla kar 
zanç teınin etmelerini m.emntt
niyetle kaırşılarız. Aııcak güzel 
tedbirleri ve teıruz cereyanlan 
bulandırmaktan çekTnnıiyecek 
kadar t'icdanla.rı kara'r?nışlar çı
karsa bunlarnı, milli bünyemizi 
zehirleınelerirıe asl<i meydan 
t•eı;m.iyeceğiz.• 

Bu sözler, Ticaret aieıuimiz.de 
dikkat ve ibret uandırmak la . 
um gelen sözleıdi-r. Türk ıl.adr· 
)erinin ıuilli idrak, vicdmı ve 
şuurlwrınd.aın asla şüphe edeme
yiz. Htt 'l'ürk çocuğu gibi Tfük 
taciri de lııeıı.di menfa11tinin çok 
iistiinde, \"&lan menfaati \'e se
lıiıneti dava.sm;.n bahis mevzuu 
olduğu hlrakirıdc'<IİT. Ha.ki.kat 
lru olnıa.kla benıber - llfZJ.11 azı da 
olsa - henüz lıu idrak seviyesi • ' 
ııc yü'k~lınemiş veya bn idrake 
alaka Cöskr.mc.ıılİ~ ba.zı ıne\•cu 
di)·-etlerin de licaı'Dt illeınıimh. -
de yaşadıkların1 görü~oruz. E • 
sasaıı tı>tbiki zorluklar, flat rua- , 
nc,·paJarı, ııol'nıal ticaret usuı - J 
leci dJ~ındaki hareket tavaları 

diı bunladau ı:ıelmek1e ve bin.ne
tice pi~·ns.a ' 'e paı..a.rlar ınlil-ees
si,. olmaktadır. 

Bu bakundun, bu gibaer, bü
.kiımctin hiç lıuu.cyi hiç bir şe
kilde başt boş bıroknıadığmı 
madde "" ınana b,Juml:m:ıı.dan 
\'e bir Worübc, ı;ına.ma, imtihan 
de.resi ~ ~tıldığını iU..ak et . 
,n1"li ,.e l:akik:ıliıı sesine Mrıım. 
önce kulak \ el"!tteyi ve eyak uy
durına~·ı lJilıncliodtrl<ır. Sayın 
dol<tw Uz'un dediği gibi güzel 
Eelicelı>ri ziıfa uğra.touya çalı • 
saın, kü(:ü k ve ~insi nıenfaat mı .. 
rekıctl.-ri beh.,melıal ağır ilk.ılı<>t
lede korsıla')tlc•klardır . 

Ticaret Vekili bıı cii:nı]e,·i söv
lerloon ger90ktcn büyük. Türk 
milJ~tinin, meclisiıı, hükinnetin 
du)·gn '--e düşüncelerhıc tcrcii -
man ohnu~. en doğruyu if:ıd<ı 
ohııi~tir. 

Diinyaruıı bıı hercümerci içİ>n
de beş on kunışlıtk m"nfnat uğ
l'una vatanuı sellıncl.İlıi t-e-hli • 
Jırcli fiat tereffillcrine, mille-tin 

JKDAlll 

Ticaret Vekili 
<Bat tarafı 1 incide) 

'Oğle z~-afe\.in,, gi~>c. Çok sa
m .m\ bir haw. içinde gıeçen zıya 
ie<:te Vekilden başloa V l\iİ ve Be
lediye Relsi Dr. Lut:ri Kırda<', 
Ö.ıılY İdare Konı<ıtanı S.-l>it N<>
yon, .Son Telgraf• Başmuharri
ri ve Kan Meb'wıu Ethem İzzet 
Benice, cCümh~t. 113ac;m~ 
ıharriri Yunuo; N1iıdi, gazetecilec, 
V>lıi)'et Belediye erkaru, ticaret 
iılemme ıneıırrup tanınnuş zevat 
hazır hul.unmuştur. 

Vekit, yemekten sonra, z.iyıa
feite bulunan uıcirle:rle ayn ay
~ı muhtelif i.şler üzerinde görü:r 
mii.ştür. Kısa bir istirahati mü
teakip Vekil, otomobille Ayvan
saraya ~derek çelıik fahrika.ım 
ve pirin stoklarmı tetkik et
m.i.,"1ıi r. 

EKMEK HALİTASI 
Tka:ret Vekili, bundan böyl.e 

ckınekLk un halitasına konulan 
arpa vesair yıa hancı maddelerin 
artık kulları.tlmamasını emret
miştir Bunun için son günlerde 
zaten gayet a! miktarda kulla
nıl.an arpa vesair yaban.:ı mad
<lelerin ekmekLk 'halitaya karı.ş
tır,lınasın<lan bugünlerı:Lc \'az
geçilecekt:.T. 

FIRANCALA İMALI iÇlN 
TETK1KLER YAPILIYOR 
Di~r taraftan Qğrendiğ'mize 

göre Ş"'hit\'.le fıra1'ca1..-i. imaline 
h8şlanması icin tctk:Jder yapıl.
maktadtr. Fıraııca\a imalatçıla
rı Toprak Mahsulleri Ofisine çır 
ibr•larak kcndil<>rin~n iz•·lıat 
ıiilınmı~1ır Evvelce Fırancata 
yap9n f•nnlar ve $ad t 'kkri un 
mıkta.· b lin<liiii içôn bu tetk'k
lerin uzun slirmiyrceği anla51l
mı ':<!':ıd r Tatbikata ne zam'.n 
geçileceği henüz malı'.ım değJ

dir 

Günün tenkitleri 
ısı 

(B.\Ş TARAF! t İ!liCİ SAlliFF.DE) 

ıuck kabil olacaktır, fa\,;at frenk· 
ı;e oöı ve terimleri, kendiliğin
den dilimize girip )erleşıniş o
lanları atınıunı:z, booee, kahil 
değildir, 

ide:ıliıı ~·erini mefku11e n.a.sıl 
tulama.l~sa, ülkii de pek tut • 
mzdı. Dcjeneresansa tereddi, de
je!lle:reye mütel'Cddi dediler; fa. 
kat bugün gene kullanılan ve 
yazılan dejenere ve dl'jenere • 
sa.nsttr. 

Frenkçe terimleri '~ ciili.nıi:te 
girnıi~ olım sözlC<ri tiirkçeleşti.r. 
Jnek j ç;'Tl her şeyd<m ev,~ bü
yük bir <ınsikloptdi ,..., zenı;in 
bir lilgat l'Upnıak şarttır. 

Ne bileyim, mesela psiJ<oloc -
laya •tiırlik- dc.mcğe kalk:P,;a -
cak o hırsı: k, bi·te tinliğin ne ol
duj;'Unu anlat<ıcak bir liıg-at bu
hm.nı.dıdır. 

Pı;i.ko!ocys ve So>yoloc) "'ım 
ne demok olduğunu anlatan 
\'iİ7lercc (renk lllgati 'ardır, fa
kat ruhi at ile içtimaiyat söz • 
lerini anca•k profesüri.in ~Lnıfrn· 
da buluııın~ olanlar bilir; Jıiç 
~iiphe )Ok ki, ruhiyat ile içtima
İJat bunun içi.n yerlr~cn1enıiş, 
bir müddet sonra gene tlilJe ve 
yazıda l"-'ikolocya ve sosyaJ.oı: • 

ya oln111şt1.l'r. 

Frenkçe ~özleri hele h•y·nel • 
milel teri•nılcri fürkleştinı,.,ğe 
uğraşmak beyhude olur fikr;n _ 
deyim. 

'"' '"' ..... . . '"'. 
l>tinyesiıı.i sarsıntılı pah-alılrl<la
ra maruz bı.rııkanlıın k"«"Şı el
bette ki aksiilıim<-1 duygusu hafif 
olmaz, ağırın ağm olur. 

SOKRV AHMET 

iffaydi git... Bİ'l'l>irimm umıtalım. 
T 1>a. inatçı, başını satı.yor: 
- Nırin unutalım? Önümü>:

<le saa~t varken, niçin ayrıla
lım? Gitmı>, buraıia kal, Evleni
l'tz. 

BiR APAS UÇTU ... 
-- Çocuk, hiç baban sen bana 

'V~c mi? Ev,·cliı, ben ihmstiya.

n 7l'l Sc .,ra bir akt<ir Fakır gü
nü gunu.:.e geçinir bir aktör Sen 

u t"VL~. iBooan :rengrn. Zaten 
ben.mı L!.tnim çı~ Muhakkak 
P"raM'la gıc koydu d ı. zı k&n
dı.-d dl'Tler 

i, anfar ne .ganpLr b isen! 

Hayır. KIMIS<! bizim S<!"l:İ· 
J ız.,, oovle .üii .t•harnlarta !ıckeli

ez • i"oı'goa.. Gıtn; Ben 
n ın. Sana butı<ln ka bimle, 

lır-• St'\'imlc hağJ•:nrr. 
P .. p , heyc.:•n ndan titr·,·or

c . Bu saf ru'üu kızın besumııe
ı. c. a, k,::a kDr ı derin bır f 
kat, h-rmet ~ takdis h'5 
~" d rıverdi. Ne ınce bir .it ın
dı? A rad<!l,ı kadın! Fakat •.. Bır 
0 ~, bütun d ·nyay1 u .ıtıu. Nl-

Yaz 
ç·.n o!mas:ıı? .İşte, ara krn-
uı.:ıın anlayan, duyan, e • bir 
kau.r. bıılrouştu. Eüle tuttuğu 
saadet kaçı.rııca1< mıydı? .. 

- '!'na, dedi, c <ldi konuşalım. 

V vanm saat kadar genı; kı
za ::rtist ftıayat•n.m dcııt.ıerlerJi

~innen, kazancının ıkıs;ni geçın

<li...,rnı-yroeğind~n bir taraıüan 
kcndisınin Jtala evli olduğun

dan maaııı.afiiı d<irt sencd...r ka

ırtStlc go~i ıçin wak n e
sa ., Jııanuner. bir emri vaki 

olduğ 'lrlan, sonra da din ~ın 
d n ;alısetti, 

- Ha~ ır, dedi, bır.leşmmıiz bi 
~''ll b;r .aynldır Esasen ö-

• • 

~k4W.ww;wa • -
FİKDET ADİL 

'bur •ab.ih g <l yo"um. Bu ımıe'l'
rlyı, tatlı ,"b:r hatıra o:.ırak L ~ 
ın:z Je •ıı.k'.ıyalı~ 

Gene k" soı:un kadar <ic::l<'
«ı .i O anlat•rken diı~ım 1yor 
du Papas sönın ~ bı•ınn~ 

- Dııılc, dedi. be'l z ng ~ .m. 
D.ılıı:r <logrusu iham engin. 
Ben oıiliınn arzu.arı 1-..JMına da 
olsa, .evl;>nır.ıem, l>i!r hıılde ba
ra drahoma verecekler Venne
st1e~ bıle, ~ :ıı. ımd k nakle 
kı-ıııiı bır-ktırdigim bın l ra ka 
dar, ba. ıtada l ram var, bım~n 
la :r müddet · d lr<' ed nz son
ra, sn• n]e beraber, ben cıe ça
l şırım . 

l'ö.pas, gulümseyerelr. cLTlıyor 
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ou. Fakat genç kız, bu mu.teııı:i 
gü !ü ttıemmi.)..,t vermeden • ttiK~'C az:nı.li bir seol€ dftva!'l 
(; l!..ı; 

K :arım , kat'i karartmı 
l:Hıı~orum, yınıe çoc k· 
hamledeceksın. Yalnl'z • 

h c! 
luğumıı 

So • •ı den · phc decei;<ir zan 
nc•rr.<>m. Eger bcnı ıbu~ııda bt· 
ı·&.k r g deı-sen, en de senınle 
b.r.ııber gcle<:cğirr ~ıııırı, ıçin 
b~ rlan sor.re a"e ve din, hepsi 
seıı.<,J" .,,te 'bu kadar, 

Sev ' n bir ltad a, fışığı isra
fıcdar bundan farla nasihat , r 
r-ck, rukavemet et.mel<, h<>r 
h:ılu~ eıte>ıı ve kemikkn ya,pıl
rr. ' bir mahluk iç;n kab değil-

, • 

SAn'A-1 

Sovyctfere görcf Festivalin incisi: Mahir Daill -----(Bq ı ..... lı 1 io~iôe) 

ktt'&l.ın ani olarak düşmana bir 
baskın yapmışlaraır Düşman 
geı.-ilemeğe ıneebur olın ~ n• sa
vaş alannda .ikr yüz ölıü bırak -
mıştır. 

Kotelnikovo'n.un şimalıııdıe 
dii..~manın hücum a.rabalarınıı. 
ve motörlü piy~<i<>sirı.e karşı i
natlı carpı.şınal.ar d.-vam etmek
tedir. Almaııl11t ağır kayıplara 
uğruyorlar. Düşınım hücum ara 
bala•ı. Sovyet mev7 iler.TJe karp 
müteaddit tıi.i.cumlar yapmışlar
sa da 'ootün bu hücumlar püs
kürtülanüştür. 

K.rnsnod;r,ın cenubunda Sov
yeiler müdafaa sava.şlan yap
nuşlard:r. Üç gün zarfındt1 bin
den fazl.a. Alman öldürulmfu;tür. 

Pyatiyoffik'un doğu cenubun 
da mevzilerimize giren bir Al
man grıupu sarılmış ve imha e
di!.mişh. Diğer 'bir kesim.de 
kıt'alarımız yeni mN'Zilere çe
kilmişlerdir. 

Bltıktcı bir Alman ge-ınisi 
Batırıldı 

Londra, 2.2 {A.A.) - Rus .ı<UV 
wtleri &it.ık den.iz.!l<le 15.000 
toniliitoluk bir Alınan gemı.>iPi 
batıl'ln..şlardır. Ayrıca bir mayn 
gemisi ile biz taşıt ağ:r hasara 
uğratılmıştır. 

Brezilya . / 
(Ba~ tarafı 1 incide) ı 

!Jl'l'2ilya iioı i\.Jmıın1a. ve İtalya 
ara..<tır.da. harp ba,ıt»n ~"CUd ye
tiu.i bugu.n urezı.yııı.m:ı 1.:ınıd1'ndan 
~dar o du.ın. Du cesurane h:ı1e
kf1tın Blre:lştl< Arnc-:-Jkada n&: ıl do
rin b•r hı yecanla k. ~d ğıllıl 
e~lansınıza B~rl.e~ k: Ame.rb hU
hü:rneU '~ .l\fiiletı nıııruoo. bı1.d:.r.:
rnr., ll•-sme.n vrl"'"lınlş ol.;n bu ka
rar Bı"t.."Zı,ya m.ıll<'t.ı.nı k!ı..."lu.n h.a.r.ci 
l\.fİIX\.'€1"' dcvt~t .e·ı-lm karşı y~pl an 
bu ama~ız ırruharcb~de dimy.anın 

hiir nJ1'.e-tlf,rl scıfına d ha ~~·vetll 

ıbir şekı!d~ ithal et:nıc.~tpdir. Eu ka
'1'3.T htirriyt·( ordıılar:n:n ınsd:"Ji vıe 

n;an(ııvt kı..ıruıeu. ı·hli aır..tı.r.rrı~tır. 

Kara v~ d~aiz. erl.arim-iz s.tl.Atı arka
daşı s.ıfatiy!e, n..e.mlekcli.niııle "llt'rnı-
,a:, t'ln ar.aısındnf..i 1.~ n&ı:;tbc:L <?ri 
B:CTilya st•'dil.ıin:n k cfi..-ılt i:ıdt•n 
be-6 beoll:-ten do>tluk, .itiır:.ad" \"e · b..r 
hgı tdrihltH' yt-ni bir ;}-ta lliıve c .. 
d...~~l~ir Bugün hCk.ü'ı.t:'tiniı ta-
1·a!ı00.Z. yapılan be hare;n.t hur
T"..yPl!n,. bıriıst!yan <i:11 ne '.\"G.p!la.ı:t 

iti.Eafa, ~rrrin '~ ka"a lruvv<'"'.t.n. te.. 
~ic.n.:ıe .k.S.r: ı k:ı.zatı'.3C iı muhakkak 
otan z~.rcr:t t.acll C'tm&Ştir. En hara.rot. 
Ji ŞClts.İ. dcx.tluk hfsJt -t"İffil V<t" uşte
l'f'k da\·arntm fnô.n-:\..f!ı:kiyrt.iDı.~ kıırşı 

ohm taın ıt:m:ıdırntn ~.ıd("9İ("İ !:. bul 
1"cy mar. ·ı rfc-a edı rin 

Deniz harbi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Yetkr"~'lin uğradığı kayıplan a
çıW. vıır~tu.r. 
Bc~üne kadar Bır"c,•k Am,,._ 

r;ka deniz kuwdleı nıit'!l l!! bin 
438 ki~i ö•müş, )Clralzmn ~ ıv-ya 
k~ \·b.c-:Lmustur. 
Basır servisi dirtktf>rli Ame

rikanın bu ha':1lı kı )(nnı' rın.ıı 
bundan evvel giri tii;· lhütiin 
harplerdeki kay plan yek:ümına 
nlsıbetl.e daha .,;ğı.r olduğıın.ı i.la
'Ve etmiştir. 

Gandlnln mecmuası 
• 

lıapatıldı 
Bontbay, 22 (AA.) - N.,,,;...,_ 

dilen lbiı· tdb\·ğ. ı,ivil itaaı:tsizlık 
hareketlerine ait <Jlarak bazı mü 
nasebetsiz ınakalek.r ııeşretınrş 
olmasından doLsyı Gandiııin 
sahihi l>Uluruluğn haftalık Hari
jan mecmuasının çıkarılmasın.i 

yasak cmıekted r. 

dir. IPapas ise, hiç bir zam~n, 
fcvkalheşer olduğ'unu idııiia et
mero4ti. 

- Bir §Srtla, ded., ser.i bera
ber götürmeği k:obul ederim. 

- S!ın<li<len şartını kıtbul e-di
yocum. Söyle, 

- Ne .ba'bandan para ıstiye
ceks.n, ne de bankadaki parana 
elin. sürm.y<ıceksin. Bana. bu e
ve ge\d :ği'l ibı, •eni ka ımda 
gc rc.t. 11111, lrollarım<la tutıu 

g bi gelecekısııı. Sol"'"a ilıayatı 

~en de an ar ve •• tı-rsen, k!J
ğ 'l gibi f!e rı dön 

Ve ık• scvgıli •Bea .ldelu roe. ı 
a.;1 lar .Seyahate davet. şıı•;:n 
okt:dL'.:ır. 

Yalruz, bir ye karar vermek 
b~ka, taıbık ct~.cl; dalı ba:r 
ka şeyd:r. 

Tiııa, ile Papas, tıer.her gıt
meğe karar 'Verdikten rua dü
şün<iül('r· 

- Pasııport işiru nas.l yap ca-
ğız? (D a var) 

Bu sanat harikası. 
sesli filme alınsa 

Onu ılE Ct"'!a f>i1it Ote dek . .fo'e:t
tival ba1cısauda lÖrctilnı. .L!ııKieiti 
davul l!e oyuna ,-~a.rk"Qt ortada gU.
rültIDü bir ilıtı nu;ua l'Oıl. yupactğuv. 

aO:ıumnUş buna !:az!• ~beınmiyct 
,..._"'Jnt.'11l'..'k ~teulft!ilc, Gözkrrmı.z 

b~ı.:.a taraflarcb. gl•ziı-ın-.ekte 1ık.m 
.i.hti:,am dot \l. a d b · r kı.ı'V' eı.i a.~ 

latan ve -h'"UlMk zarhı.run-nt patlat
m.ay•n, gıb·, tıelnu, e:"keıc b.r ses 
çok yakınunızda. b'.z• .kıenditnize ge. 
J.ırdı. B~arımız ç~vrılmo,, sadece 
ona ba.ktyordu-k:. ır~)"bt>tlı bir maıı
zara karş}3Ulda id·k. 

Bir anda hayrt'lim~zı e hayran11-
ğımtz bit1birinıe- kıa.r~1.ı, ıraık nyağ:a. 
ka~"'Tn..I~, K.astarnoui ura~ Mah.ir
Dağlı Kar.w. Yı~an;.a. W.vl•la ~aha.ne 

VJ>!:Uıı!3T=, d.ıivul:le bcri>bt·' •il
lip bu.ırn ılp kı\-rılış a.'1m h<'yoCllll\o 
la, Adeta oe!es a ;aada.n E-ey .. rd.i
yorduk O 6alonıa.1 g «ye \;c- u!h. .. 
arumza hakr.n olm 

c:Da:v1. run sNi 1.ızaktan g\lzıC"ld .... 

detl'•şl'e· .• Bunu k :n 8ÖYı•m.ıı;!. Ha
yır bL-aaa Lı beynı z n, kalbıaıi

L.n .ıç.ıode gu.~urdwyur, b:z.1. sonsuz 
bir ,....-k, gilnlihr. u b< şita ""'
!'PC !1 ve >:~ybctı C:...ıyg· ıar.'a do:
ciul"!.;yordu. Puocr ~cbt:e u kbn. 
gü.Lel olduğuna na ıl k naat ge ~ı !'
~~ • - 9 1 İhtın-.al ıllT'Ôiye kadar 
da\ Jı çaı 1ıasıııı., o.noı. "\•U..""m3..Sıru, t»ç 
bit• dı.ıvulcu Kara Yalan kaOCr bi
l:•xcmışt1. l{ara Yıl .. n cÇ;çrk C'3-
ğ.> oyun hsv sırı ı ğm(l t'T r,4 
ca!"l ı, çO'k 7.'lr C bir •nct'likı'ıe c.Jtse.t
ti Y'lrdu DU.."'"'Yanm bü.tıln lgı_ 
i f"t topla p bır o: -aya g-e .c r..ot.a-
1""" h<'p$"1 b-r l<>k ..._. ~ ır.llc 
'\ie:"Se 1~ un.:::kı.ki • dP ku,d.re 

ve . -aır t:.n bu a. 1ar. 
O elinde "1>< ulak hal r b.r dd 

t-ıh.ıyom; .ş g.1) ı-erb<':'1:, f:ı!<at (:ı ılt 

tıa''f"k'etl.cr yapı;>or,u Vu.cutı 

anh na annd.a ols-J'"l vuzüniin Mn.a- 1 
sında ol.! t ll>ç b 11:1yış yoı<tu, 
(lr"I 1 S:a.J'' t.k. :t ' nt b ·~ G'.OZ ·'-

r ın.z ve kt1 _. cır 'q tdıum· tık, 

.b•ıı il lıı. Ji b" c dt• ·ld,. BundJ .,.\-
1\J.dv .;rı'l:n. i'i.ı."kfln k :.h-:-tl.m.: ''lkl'll 
karısan i;i1trı va r-dı 

Artık aak~\a; r 8.'\al f"re ek.leınE"e 

b:z l1u oyuı 1J IÖrtJıeğf' bu davulu 
ôinlPmPğe doyı:ı1ayac.ak.t.k. Buna 
,,, t:ka.bi 1 Y...a '"il Y' · 'ln dk oynan1 k a. 
yot""'ılroak b· mıt"',.(l-r.p.klJı.. 

* Eı-\$ gunu öğ' üz.eıi Ma!ı." 
D. g ı Kar~y lı.nı ıniısa.fır bulunrluğ'-..ı 

:vrr<ie Z:yarct~ kojdı;'ll. Ikni müte
vazı hı .. rc-r oer Jıa 'rC' Jc. ııtadı. 

H'..J!bu"kı ben onu b.ı·~ a.~ •. 11cfi!ıi. 
old k-",..a tıı•ıot 1:>-;r rrkek ... ıar.atıt la
SB\: \Ur ecı.yord ·n. Aksine ('ok yu
ff'1.Ui-BK., "g\.ı; t yi.ız J, y~tkın bt;.• A
n.adl.•::.ı e11:Jdı i.di. Kastan10ninin 
K'-i2Y:.ı.k.a naı~yesındı> ,'\ijağ:ı Yuva 
hôyunde doğ!lll:~ 12 senedir hre. 
inm ~ viHı.yı t:ı~ A!;: 'l\>k.kr n a, le-
ıinc'.ıe olor1Jyomruş. K-etıdisl.iloe ı60(. 
dunı: 

- Ba oyur.ou nered~ k.ur.drn 
ögr..~dirti7't 

Ili~ &lk.'m.Wa.n, r.a.zı&nmada.n l~
vap ~i: 

- Eskil<.- "' glJ!iirdük b r&zınt 
da bıZ 1}t':rietFk, 

_ Ev\'fh.-c nası"d,.,. 

_ D(Jgc.nlerdc ~'<• a .mıa ıı.... 

vui zurr.a U.e Q)'Ul"1 k&\k~J.&rdı, 
rıma bız gtbı y a.pına.zla "'Cİ.l. Çucuit. .. 
bkl.1 onların oyununa b;.kt.kça 
k:.."'lrlı keı lI':-ıC~ cŞ0y e, böyı cıy ı.e.

sakl r. bunu d.aiı:ı faz.la YilP-' ltı.r> 
C:c'", hey-ccarMı ge-. rC: ın. K5yci ök .ız. 
1erı.m1.zi k.enıd mız güdt ::iz. D:..ğlar-

d.a öküzlenonı- ııe bırlikle d'o !rken 
onlara d•ı'eırlf•dil;;ınl kıend ;rurut-
1 :J.t'~ı:o gayret -eıt~m. Ev ınızd.e bu.'u
nan bır ol\,'eo i><n<.p davul yaptım. 
B'r aı'.kar' • u v,.dı, o d:; d,diilc 
çalo.rdı. Ve laıKın:ı vannııdan epey 
iler:an;ştik. Sonraları ciü,gi!.n:crdi' 
davu!cula•;n elinc:len d.ıwul!a:rıa 
alara1t: 

«- Ark.adaş siz: davula iyi \.-ıJ.
rup dikkatli oynamıyorsunuz, f<.ıy.e 
oyna7ın> dı•r, oyuna çılcarchm, Ben 
oynamağa başlayU1Ca dtı.ııün halkı: 

c.Yahu r.,) gti:.;.cl yapıyor, sen ~ 
iyi oynaya<:2~m. Bu bıöy~ gi~me

ıiavulcuhığ, baı;la> d•dllrr. B'z de 
bo..•\.adık. Öl.ciciler l;>;r yaptıy .. ben 
beş on llJvc ett'm, 8-10 saatı..ıır 
vrrlerdıen duı(llolerc ç3ğrrdıjo.r. Bir 
deh A:ıkarnya g"ltlm, ·meli de İ'l
ta.r.Jbul Ft>:t~·\alinıl(' Oytlllyorum. 

salôn tavırlara kı~l4rı· l~ t~r 
teker söyli,ycı-ek anlat·yoıVu. SLta.1-
l{'riıne d.l·~Gm rtt~ 

- Başlayalı ~ seı:ı.e <>ldu, 
- 18 yıl. 

- Oyum.nu-zun .... dı u«tir? 
_ Ne olaca.lı: buna da~ııl ı:., oy-

n.a.rn..;k deJ'lJr 

Yazan: NERlMA.N HIKME'l; 
N>oe g•·oo.ccr ya.t;ıı<t.ı ı;ywnoız., y>C>

zo...ı:n-daı u.~..,p lıtt..kı-. ıa.~u ~"
dım. Bilt'Wı mu•le< oa.la.rdadır 

- Bu "-''"' 6'zin n:eınl,_,. <'<>le 
O,Tnıa.ruyıor l11'U. ! 

- Bu ""'1 üıoe<.lut durdıı. Ne dı71> 
C<.'ğ>n; -.nnş ctı; oni!De bak(!. Ve 
mırılclanciı: 

~ B~n Oyır.ı<lı4a lıajJc ı.mo be-. 
gııc-nıyot·. &na ÇOk lyi O.fl1UJ"(.ıl"",HJQ 
d.ywJaı-. hn& buıu .r<'nçle.rne liee
nen yok. On.iar bunu 1tyı,p abruyoc
la.r. tDa.vulcu lub <k-tJ, nıl diye dll
d.k bü.küyonıı.r. 
Mahlıc Daglı K.a.rayı!am..n giz.!ı bir 

yarasına dıok\:ımnuştum. Bu d.:ı.vı.ıL

ctıtlıı.ğu bor göreoiPr., bunu f'"rtrıt"- :r.a. 
l>tf>t l1.4>lamaJc mak<ad; " rııreın;o.n ,,. 
b<:ıyra:ın gın\leı-.tnd-0 n1ahal'e mchn.lte 
d<>'3Şlp. 

Davuıumwı ıp. kay\.ln 
Kalınaıiı sırtında ır-ııl•n 

.. ı\vazz.l&mıa ~f'n cu.l'Oburtı.:~
cıPn ayırt ea !l)l.Ytn ftd . 
illa- Umum Murtar uııu~rın. 

tnıerrı..ıe'Ar!; tapaıda bi. .sıaıı'at ~~ 
rt o:.an ~tah"r Karayı ... .., ::ı bu t.JY'lf\

lartc src;li bir fil~ a ldtr:m:ıaS":.nı 
go.nul n~Jcad.ar istiyo,. 

.. ... ... .. .. ..,,,... . . . ,,, ...... 
Yedek Subay oku!unı 
alay sancajı kondu 

(Baş tarafı 1 incide) 
söylıye.rek sıncağ> okul komu
tanına verdı: 

Yeni kurulmı..>ş okn, Yedek 
Sllbay okukı alayı ve onun y.ğit 
komutan; 

Bu Türk sanc· ıru Türkıye 

Cü.ıııhurre:Si İsmeı İnönü namı
na bu alaya ve ·bu alayın komu
tıt.nı olan si.ze tcsl.rn ediyorum. 

'Bu şerefli sancağ: ~;ze v<'m
ken Cumlıllrreisin n scl:uıı ve 
sev'gil<>rinı de bildiı, ekle bah
tiyarım. 

Bu saocak alayınıza Türk m 1-
letinin em&netrdı.r. 

Bu sancak Türk yiğ•lietiııin 
d•;.anan örnegiılir. Onur. ren
gi ve ayyıldızı Kosv3 meydan 
muhare.bes'nir. ha\ır3sıdır. O l:a 
t:!'a .aokan kanların, göklerde bi'e 
.kuı' oın h.;.,. da.rrgw.d>r. O sizoc. 
~ep 'I\ir1< ZA!erl<'rini hatu-lat.ı

caktır. O s!zin 1'.:ı:-1nız tıcı.mda 
datıgal~ndık>ça kalıram-&.n ata';:ı
rımızın ruhları sizin ruh1annı

z1n içi-ne s~nC"Cekt".:r. Türk san'Ca
ğ:nın şerefini korumak milli bir 
borçtur. Askeri btr öıl<"V<lir. Si
zin kaihram,nlığrn,za güveru-ek 
bu sar.cağı size ('manet ed yo
runı Alavmız kutlu olsun. S:ın
.:ağınn kt•f<tt olsun.. 
Ilıma sev.abeıı, Yedek Sltbay 

okulu alayın n kmnutı:ını Kur
may Mbay Ali Riza Gürcan çok 
heyecanlı bir 'hitabe ırat ettı v~ 
ezıcüm:e dedi ki: 

•Sayın komt,ganım Cbüyükle
rlm; 

Büyük ve asil milletim ''C o
nun Ulu Şdr Ba,'lbuğum İnönıi 
•d:na, a1&Ytma tı.<Yd· ve emun~t 
eltL~in·,z şar iı \°'e tevgili ~-rca~ 
ğımıza ka~b:min er. co un ihcy~1-
<:anını du~ a:-ak .ıL) o:ur.ı. 

Bugün benimle berab r ala
yımın, okuldan yetişen ,. >~un 
varlığ;ndıon kuYvet ve ilb~rr. J· 

1.an bütün \-edek subavianıı, or
dumuzl.111 Ümit ve kudret k&ı:na 
ğı Dlan Tüıok geneler 1'111, ayni 
&:ıeyecan içinde mağrur ve mc~'ut 
oldlLklarma eminim. 

Koklü ve zengin tınihirule eş
siz kahramanlık ve ham•>*t sa
hifeleri dolu, me<leniy<'t 'e in
saniyet al.anında yüksek ve 
mümtaz vıo•ıflarlıa meşbu •bü iilr 
ve asil ulu<umuzun, namus ve 
'haysiyetimize tes:·m ettiği bu 
de/terli ema,,n•in kı...- ,, kanat
ları kalbl~rimiz sardt Kan•m 7: 

onun r.erı...g!nl Lısla so'd~rn"''~·:;
cak. iman dolu göP,si.im -- ora 
siper, ba.'amız me<net ol~eakt 1 r. 

Yaşas.ıı Büvyk UıU,<I'llıllZ, Yü 
ce Şefimiz ve B~ui!umttt va
şa.;ın Kah...,,n'\13n OrGu.muı 

- Yalnı>. ~··k da;ıa havaalte Bunu, Yedek St.'>av o'<u<la• n 
mi cyne.nı)or? dan iki l(Pndp h telx-lt>ri ve par 

- Hayır hrr hava ile oynnntr. 
M<>ydan ha.va&., ~lu, Yekı.e, lak bır ıı,.c;ı r<'sn> takro elti. 
100:.m dPr~ bcAt.lf·r.nı, Dörclfuacü... Gen<:-lerimiı:;n Z ie-r :ıb:d .,jr.e 
hava'anyle çok oyn=rşımd.tr. p,aıc. çelenk koyı:ııalar;Je toreı' r·ırn-
ları:la duyd~klan:nt da bir ~ yetleııd• 
ça.iıp oyruıma.ğı sınayacıı.ğırn. • ----.() 

· - BoyLo clavuliıı <ıvna.ma1< ııüc M } f 
~·I midir? Ymı.ı'mu~ musunuz• 1 O Ot O t Moskovı 

kabul etti 
Yok, hiç yorulrmmıı. zorluk çr·k El • • . 

""'"'· iı., saa~ °" •"'1t durmadan · çımızı 
oyn:ınm, yarım ... , diineran oo~ım 
dönmez. Dıwul e ü.,,,., alır g<> lrnt'7. 
kı, elim one süvari oln.ışb.ır_ İç;,n. 
de .ş''.Qu Vlir. Çubuklar)o. fıll<'nk[I 
vı.n:qlar J'Lpm.ıı.k içııı Ç<ıir uğraştım. 

Mosko,·a. 22 (A.A.) - Sw
yet Rıusva Hariciye Kom"scri 
'lokııof. Türkiye b'jyük c-1 ·.,ı 

Ce,·at Açıkaı n'ı ka '" 1 etrr,;şı P 
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BAŞ PEHLİVANLARI 

Yazan: I\1, SA 1\1 İ KARAY EL Tefrika ,No. 24 \ 

Ay•boğan; çadıra giı~i, soyun 
mağa başladı Pırpıntını g;yd:ktcn 
sonra, yukarı çıkıp emre amiÔde 
bir lı;ı.!de 'beklerıN'ğe ba.,"1.&dı, Alc 
koyun\ıt da soyunmuştu. Sivas.: 
lı ağakrm oturdukları çadırın 
vnünde i:ri pazuların şışırmiş 
-Oı;ruyordu. Siv::slı ağalardan 

biri sordu; 
- Bekir güreş çok uzayacak 

rr, der(jjn?. 
- Al!ah bJ.ir a:-Jam '··· 

_ - Evet; her -şeyi Cenabı 
-Ratlbila'emin bilir ... Fakat, sen 
nasıl gi:irüyorsun?, 

- Büyük söylrmeyeyim ama, 
bu.günkü güreş çok uzamaz ... 

- Bunu neden bu su~eı.le tah 
mın etmi:ı bulunuyoı.:un?. 

- Av boğan bozuk! 
- Gür€§€' girecek m! dersin?. 
- Zn· n•·derlm ... Güreş erken 

b~•lıvac21'ına göre kend'si c;in 
mus~baka·,, uzatmakta bir fay
ı.la yoktur Ikrhalde bir an ev
vel lb~r ş<>ylcr yapn.3ğa sıava;;acak 
ve ilk lıızı ile beni n.•f;lüo el
rr.Pk .ç-n \·ar kuvvetini sarff'de
e<>ktir. 

- Amma yapt•n ha? ... 
- Ben, bu işi p<'hlivanca bôy-

1" gürüyorum ... Doğrusu ben A
yıboğanın yerinde obam i:ıyle 

yapa.ım ... 

ted.iğlnıe delalet oitme-zı ~ bu 
bali?. 

- Öyle gözüküyor ... 
- Eh, ~dili-k A!J;,ıiıaımnaı:la-

dık! ... 
- Haydi Allah muinin o'stın. 
J\kkoyunlu teınlı'inli ve acele

~iz, sallana, sanana meydana gel 
di. Kararını vermiş bir adam tav 
rı vardı üzerinde .. 
G~i i;,Jc ellerde kuvveti. bir 

müdafaa pı,3nı tatb k ederek ya.
pacakıı. Hasmın !bütün "1l0ı'lu ve 
acı taarruzlanııı ·def ve ref 
eylemeğe çalL~caktı. Aylbo-ğa

n:n hamlelerini kestikten sonra, 
mukabil taarruza ge<;ecekti. Ak· 
koyunlunun güreş tilbiyesi haki 
katen şaheserdi. 1';ım pC"h>:van
ca bir gürP'1İ. 
• iki p<'h1i\'an, ortaya geldikten 
sonra Yürükoglu elile seyircile
re işaret ederek: 

- Ey ahali!. Ba~ güreşe baş
J.voruz... Güres kıran kıran,.

dır (1). Güre<;.e hakemden gayri 
k'msc müdahale edemez ... Be
rabere gün.- \'Oktu• Gece dahı 
ol% mesale'oer aHında müsaba
kaya dernm edi!C'Cektır. 

Yiiriik oğlu iki pehlivanı .mii
safahava davet etti. Pehlv<:nlar 
kucaklaşarak, bi,·birlerini öptii
ler ve he!.alla~t;far .. 

23/8/194~ PA7AR 
a . .;o Prug · .. m •1 .•. x:ı.t a)a.1. 
81 J2 r,ıuzı.~· 

8,4.0 AJ:ıııs haber eıi, 
a:,j5 :A1Ü?. k: 
9,55 Evin aaU. 
12,30 Progt'am. ve n'.ıem. &&at ayarı. 
12,33 Müzi!{: Şa·r~ılur: 

12,45 Ajııas haberleri. 
13,00 liü:ı.ih: ~a.ı-kı ve. tr.-killf'r. 
14,30 tüıik: 

.:.eıOO ProgrJm \'e rr.<1n1 Eaat ayal'ı. 
JU,03 Müzik: 
lS,40 Müııik: Fasıl 1"'yeı;, 

19,JO Mem.!eket sacıt ayan ve A
jan~ habcrJrrl, 

19,,45 İstanbul Al yarışlarının ne. 
ticeleri. 

1Jı5J l.'!u::.ik: 
~0,15 Konu~ına. 

20,30 lllüz•!<= Şarkı ve türküler. 
21,00 Konuşn;a: Ziraat saati. 
~1.10 TeınS)l .. Kin1gil Ailesi. 
21 ,:"!l Müzik: 
22 . .'iO Men1feket saat ayan. vr A

j.,.ns habPrl~ı·i. 

2:'.!,:lf. Ya ınkı prog.-am ve kapan~ş. 

Askerlik (şleri 

Fı'.TIH ASKERLİK DAIKESJNDEN: 

L; t \"t- nn..:ıcJ, 1 i okulla.l'da n ıJ·Czun 
<.rlı:.p kı~ hııD:.et!ı ıı. kerliklerioı· ka-
ı .. r veri.en tam ehliyetr..an1ı•lilt11 rin 

(( ıg: ... '11.uk ·n·tthan.l!. vcrı~iş, yllksek J 
ı t•k.! J•' g;r'€\.-tk..e: h:ır;r) ey~ufün bi-

r :~c. g~r.lı A.'1.kaı OL:hı Yed<'k Sııb:-ıy 

okt• ..;nda h;ızır n•t1 l:r:ır. •. !ar.ı ie<::p ed<!'r. 
PıJ t8rı!:t{' oku1d:ı tl.l· :uıbiJmelPri 

jç:n 25/Lg .ı::ı:t'.lS/942 sn !J gününd~n it:
baren n1f.,rısup oldu:ıt1<orı askeı::ik ~uOC
Jerinı• mürucaat~<'l srv'k nıuamelelt•

rinı yaptıı-nıalarıj Bll n1üddet zarfın
da m ıamı>-leler:inl y::ı.p ırarak oku]a 
gitn r•yrnler n a kcrlık kanununun 
99 uncu mac:a h kı Uınc- tt.\f"kan 
CEUıl dlışcc k; flr; ı :1:ı o" IDUf'. 

1 K OAM 

İstanbul Dördüncü İcra 
Menıurluğundan 

Bir bor~tan dolw,vı ;ıçık artlırn1a suretiJe para;\·a ~e"·rilnıesi
nc karar \.Crilnıi) olan \ c lanıan11na ehli yı;kuC iara{tndan 1220 
biıı iki ı iiz )İrıııi lira kı~ mel l•kd:r eılilıııi~ oları 'e tapu kaı
dına göre Ka5.1n1paşada I{ad'l 1\fehnıet efe.ndi ~Iescidi ıjeri{i ınii~ 
e.zıinine n~uta vakıfh11 K<ı •tın paşada K ad• Melunet ae .. di 
Mah.allt'sinin Badıılla .ı>kağ ında ""ki "'' y<>ni 16 nmnaralı maa 
bah çe hanenin e•·~af ve ınesa lııaı •'!"ğıda ywulıdı·r. 

va~•yeti ha~ırası .. 
Gayri ıncnkıı l haricen sıva !arı kab>lnlll{ \'e dökiümii~ olup 

i<;inde borçlular oturmak indır. Z•miıı , . ., lıiriııci katların soka· 
ğa kapıları varchı. 

Zemin kat: Zemir.i toprak bir a\lu; 2i"ll!ini ahşap bir oda, 
mutfak ve brr he!~ vardır. Du \'&-rlan Sl\'asızdw. 
Biriıtci kat: Tuğladan l ıtpılan nıerdhenlo ~ooı.., bir oo{a 

fü:erinc ;ki oda bir aralık ve bir hela \'a.rdJl'. Sofa ve heliinm 
tavanı yoktur. Aralık sl\·asız dır. · 

Mcsahası 

83,50 metre mlKa bbaı olup bundan 71 metre murabbaı bina 
geri k<tlanı balıçedir. 
Yukarıda hudut ve evsafı )·azılan gayri menJ.ııl aşağıdaki 

şartlar daİ>resinde açık arttır maya kouulmuştur. 
1 - İşbu gayri menkulün arllırnıa \"ırhıan~i 26/8/942 ta· 

ribitıdcıı i;tiba-ron 941/1786 numara ile lst.ınbu l Dördüncii ic • 
ra dair~inin mua:l yen numa ras1nda berkesin görebihnesi iç-iıı 
açıkhr. ilandı> yaZllı ulanlardan fada malumat almak istiycn
lel', işbu şartnameye v" 941/1786 do>) n No. sile me.oıuriyeıimi
ze müracaat e1'melidir. 

2 - Artlırma)a i~tirak içiu yukarıda )azılı kıymetin yüzde 
yedi bu~uğu nisbetinde pey nja milli bir bankanın teminat 
nıtlkhıbu h"di edilecektir. ( l\ladde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin ga~ri u11mkul iizeriııdeki haklannı hususile 
{oiz ve n1asrafa dair o]an iddialarını işbu iliın tarihin-den itiha· 
ren on beş gün içinde enakı miisbitelerile birlikte memııriye
timiıe bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli 
ile sabit olmadıkça •atış bedelinin payla~mamıdan hariç ka
lırlar. 

4 - Gö•terBcn giiııde arttırmaya i~tirak •'<fenler arttırma 
şartnaınc~ini okur.ııuş ve lüzu nıJu ınalflnıatı alnıış ,.e bunları 
taınan1en kabul etmiş ad ve itiba.r olunurlar. 

- Evet işin doğrusu da bu
<hır .. Mademki, milsabakayı u
zatıp bir fJ"'Y yapamıyacaktır, 

b·r an evv ı bitirmclfe çal -mak, 
A v-boj(an in daJ.n değerlı b;r 
gı ~e tarzı o'm~ olur dPdi 

Gtireş ba,ıamıstı Binlerce se
ylrcinin ses ve nefes: kesihlı:şti. I 
Hatra, tavlalarda bağlı atlar bt
le kı~nemez olmustu Herkes 
gozlerini nıPydana d kmis, bir ı••••••••m•••maıı 
ı.c, ~ı:ı gıb kıpırdawadan du!'ll- Ö L Ü M 

5 _ Ga)·rimenkul 11/9/942 tarihine ınibadif pazartesi günü 
saat 1-l den 16 ya kadar İ.stan bul Dördiintü İ4:rrı ıncınurluğun
da üç defa bağırıldıktan sonra en çok arllıraııa ihale edilir. An
cak arttırnıa be-deli n1ttlıaınnıcn kı;yınetiJL :, ia.t.de )'ehni~ be.şini 
btılnıaz. ve)o·a safı!<jo istiycnin a1acağıua rüçhanı ola11 diğer ala· 
cnklılar bulnnup da bedeli bunların hu ga)ri mmknl iJe tcııt!n 
cdilıniş alaca-klarınJn nıecmuu udan raı:laya çıkınaz.sa en çokart
tıraııın taahlıiidü baki kalmak üzere arttırma 10 giin daha tem
dit edilerek 24/9/94.2 tarihine mii<adif per~•mhc günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul Dördüncii icra memurluğu odasında 
arttırma bedeli satış istiyenin alacağına ziiçha.nı -0Jan diğer ala~ 
kahlartn bu ga;)'ri menkul ile temin cdilnıi§ alacakları ıııccnıu
m1da11 fazlaya çıkınak şa tile en çok arltırna ihale edilir. Böy
le bir be<lel elde edilınme ihale ypılnıaz ~e salış 2280 nu· 
ıharah kanuna tevfikan geri ihale olunan kim e derhal veya 

Aklroyu~lu; kar- karşıya gel 
Jn<.'<Jen E.'VVel Ha rn n n gu te 
t tacağı tekn ~ anlal'l" bulunu 
•ordu. 15 d kika ,.a :-er • ya 
ccıc;mcmişti. Meydardaki b~
ı.Jtı ı;>iir teri tPmizlenmisti Ye
.ı miye'l bir k. c "f ba ;ıltı 
f'lrrc~ısı, de11h"' hake"'Yl hPrC' 
tnrafından berabere av• , ]ar
dı. Yiıriikoglu m<>vdana cı'<~·ş 
ba ·,,r vordu: 

- Başa güre~cekler meyda
na! 
Yürükoğulnun bu çai:Jrma•·na 

ilk evvela koşarak sahav.a gı!l'en 
Ayıbolfan oldu. Sar.kı mil.i•ba
kay3, Akkoyunludan da.ha zi ·a
de 'e<ne miş gibi b:r hali \'ardı. 

Amasvalılar; pelıHvan1ar'nın 

•bu reha küne bakarak ha1eca
na gelmi.şlerd·, 

Hep bir ağızdan bağmyor !ar
dı: 

- Yaşa Ayııboğan• ... 
Kurnaz Akkoyunlu, Ayıboğa

nın bu te'hali'ıküne tam numara
sını vermişti. İş ded:ği g.b, ;di. 
Hasmı rnıisabakaya can "• d ~i
ne takarak girecek ve ilk el'er
d Ievhl~de olmıya çalı:ıı;cak-

• tı. 
AkkoyuPlu olduğu yerden ay

rı l.rken b:raz evvel konuştuğu 
agaya döner<>k: 

- Ağam gördüıımü As boğa
rıın teıha 

1 iikün.ü? 
- Evet! ... 
- İ i bır an evve bitirmeı< ;5. 

ye d Arııa~' 1 la , üm'tli idi
ler. Beıki Av•boran h zlı ham
IP!erıle ilk devrelerde hasm nı 
~en<'bil'rdi. 

(1) Kırarı ktrann gilre~ her 
nirlii 011ırnlarırı ta.thık; .•erbest 
demektir Bö11ıe giirq~te, mem
''" oyun ııoktur. 

fstanbul Yapı ve 
Usta Okulu Satın 
Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

E 
ı;: h "' ~ ~i 

,: 
~ ~ :~ .., 

~ .., ,.:> . ..; 

Kcr<'61e 4-0 M3 5400 405 15 
KWTI 200 > 2000 15-0 15.15 
ÇaJ< 1 150 > 1800 135 13.JO 

Yapı usLr.,ı oku!un üzumu oJaıı 
cins \'e m?kda.ı \'l' t3h::r:..n bMe ı 

J ului.rda yazılı n1a.1en1C ekSJ t·1 e;,:e 
vnulmuştur. Eks; i.me :.6 agu.stvs 

492 çarşamba günu aat 15 de y~
snk m ... kıep:er JT.Lhac..ebectll~ b:na 
r..:da top:anan satın a m&:!: kom;~y0-
nuncla ,.apı1acaklır. ic:~ek~ ıerı.r. ye
nı ne T car{'t ocle ı \ estkası, ·~k 

ıe:n·nat a.kçf',i ve bPdeii 5000 ı ia
yı gecrn kere te içln \;c~~kler? 
tP:.C. t mektupları il~ birllkte konıis

yona mfira.c<"Gt etmeiı•,i. Tekli! rnek
:t.upi.art ekboilt.me saatinden bir saat 
evvel kom~·ona vrrilı~cekttr. 

ŞartnamPieı l yüksc-k mektep l'r 
rnuıha.sebe<:Hli:ınde ııör!llelıifü (8616) 

iTTiHAT DEGIRMENC~LIK 
Türk Anonim Şirketinden: 

Fevkalade içtima - İkinci ilan 
İttıha! Dcğırme cilık Tü•k A nonım Ş rketi hissedarlan Ticaret 

Kanununun liô8 ve 3ti9 uncu mad deler le esas mukavdenameınizin ' , 
38 inci maddesi h•ikmüne te\' ık an sermaye! sirketin onda bir h s
sesıne sah p h 'ss arların İdare Meclisim itin' 25/n/942 tarihli ka
rarıle kabul eôi•en t(·kl 1ll'T mu cıbince esas mukavelena!llı('I1in 
4 ı...ncu maddesine aşağıda ayne nyazılı fıkrayı müzal(ere etmek 
uzere .kincı defa olmak üzere 6 Ağustos 942 tarihimie toplandı. 
Nı abı eksı:-rıyı:-t 'ıa• .... -:ılmacf: nd dan 10 Eyliil 9.J.2 PL şenıbe gilnu 
sa.r oııda G 'atada Omer A.bit bnnında 1 inci kat 12 - 15 numaralı 
) z.h~nelP.rde fevkalade olarak topla ıacak heyeti umumiyeye da· 
V< ~ 11 ,.,ur·~r. 

MÜZAKERE EDİLECEK :\lA DDE: 
1. - cŞ:rket } :ık:u,da yazılı mu3melelerden b3şka ithal.at ve 

>tncat ve biklil"llc ticari işlerle de ıştigal ve sınai fabı·:kaJ.ar tesis 
ve bu gııb. müessesata iştirak ede b:lir.> 

Ml!HTTIL<\: Heyeti Umumiye ye dahil olmak içın hissedarların 
içt ma günilnden bir haita evveli ne kadar hi !erini şirket vezne-
6 re l<;>sl·m etme'eri ve mukabili nde duhuliye varakaları almalan 
Uzımd r. Bankalara tevdi oluna n hisseler kin alınacak makbuo
!.3r duhuliye varakaslle değiştiri lir. Bi.r his.C:esi olan işbu içti-
maa ı•tirak edebilır. MECLİSİ İDARE 

Çora p isciıi aranıyor 
. F.)ıupsu'tanda bir No lu asker1 dla,, f'vrnde çorap işç:si alınacakl:r. ı 
~~ n:.t"ı.kür cfj{:nı evl müdür ı !<vne n ıiı.ıcaoıl·an (Gfi. 9034) 

f'Uiyarbalm rneb'usu dok
tor Ahmet Şi<krii Üınedin an
nesi FATı IA ZEHRA ÖMET 

Cenazesi 22/8/942 ind cu
n1aı-te~i gUni.i Sinanpaşa ca -
nıiinde ikindi naınazını müte
akip eennz~ namazı kılındık
tan sonra .Ferikö:v nıezarltğın
daki aile kal>ri.ne defoooid. • 
nıi~tir. 

Allah rahmet etsin. 
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DİKKAT; Goıze!eye gönderilen 
ev.;:ıK ger Vt rılrr,ez. 

G - Gayri uıenkul kendi.-.-ine bırakılır. 
~erilen mühlet içinde parayı verwezw ihale kararı fesholuııa· 
rak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzet
miş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz ve)'a hu· 
lunmazsa hemen yedi gün mü dde!le arttırmaya çıkarılıp en çok 
a·rllırana ihale ~dilir. İki ihale arasınd.K<i fark ve geçen gün
ler için Jüzde be1ten hesap olnnaeak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksllın meınuriyetimuce alıcıdau 

tahsil olunur. (Madde 183) 
7 - Alıc• arttırma bedeli ha riciııde olarak yalnız tapu feraı:_ 

krcıaı, yirmi senelik vakıf la viz oode!ini \'C iJıale karar pulJa
l"llll ver111e~c mC'Cbnrdur. 

l\tütcrnk.i-ın 'crgilcr, tenvirat ve tanLüat ve t-ellali~·e resınin· 
de-11 01iitcvellit beledi)e rü~tınıu ve ntüterakim vakıf icaresi 
alı.:ıya ait olmayıp uttırma be-delinden tenzil olunur. l}bıı ga~·
ri menkul yukarıda gi:i<;terilen tarihdP İstanbul Dördiineü icra 
memurluğu odasında i~bu ilan ve g<;sterilen arttırma şartna 
ıııesi daire•1nde <atılaeağı ilan olunur. 941/1786 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 

Basıldığı yer: .. Son 

Direktlirii: Ce\·det Karabilgin 

Telgraf• l\fatbaası 

SA iN H ZA 
k.ömür Alım Salımında Rastladığını."' 

Zorlukları Haber Veriniz 

Tozlu, Islak ve Eksik Kömür Almayınız. 
Kömür Fiatı Muayyendir. Fazla Para Ver
meyiniz. Sarih Adres ve iV üsbet Vakalı 

Bu 

Şikayetleriniz D~rhal Takip Edilir~ 

hareketiniz 
olduğu 

k endi menfaatiniz icabı 

Vatan borcudur kadar, 
Müracaat yeri: " .Ankara ve lstanbulda,, 
Türkiye kö~ür sataş ve tevzi müessesi 

?PQ~· 
Bu günkü at 
yarışları 

~--~--~-~ ......... ~~~~~~~~-~ 
Son iki koşu Üzerinde süpriz 
ihtimali yine mevcuttur 

isJ.ı.w1.J at ya..."ı.,ların1n · yedinci 
bat'aoı koşuları bugün Veli Etı:11cli 

ko~u ~et·.inde yapıJıyor. Geçı•n hat
taki koşuların normal 'D<!\icel~rie 
b;?!neıe:i m('rakhl-arı kazanç bakım~ 
dan memnun etmemis omasına mu
kabil bucün dördüncü ve beş;nc> 
koşular üzerinde bir .silı-pr;z ümidi 
alfilı.adarlorı yinr koşu J' erine hü
cum ettirecektir. Bugünkü. ko~!ar 
ilk görünüş.de enteresan görünü
~~or'3a da rn~ıhLem~l olarak bir silı'P
rlz yioo hesapları ali üst edeoile
cektiı-. 

Geçen hafta hesap l~ind~ bazı 
tereddütleT"e düşen muhasc-bc 1.eş-
kiJ<it, b\ll 'ün ,.ııJviye ı;dilmiş bôr 
halde ·.müşterek bahis 63hiplorine 
hem dngru hem d sür'.atl i netice 
verecı 1 ktıi". Yine gı:~-en haftanın te
reddüt.Ü hfıciı~Jrir..d•;n olan bUküm 
kararkırının kafi \ e sür'atli olma
sı iç:n baytar nıuü4t•ıügü taraiın
dan tayi-n olunan !ı ık~mlcrc yenl 
direkt·! vı·rPlmiştı:. Ba .5ttret!e bu
gün yarışlardan üzülmeden ve sinir
Iı·nmeden dönülebllmrs> tedblrJeri 
a:ınnu.ştır. 

Bugünkü koşular da beş 
gori Uzcrindı~ yapılacaktır. 

BİRİNCİ KOŞU 

kıata-

Dört ve daha yoxarı yaşdaki Yt'r
yaı·ıın kan ingil'z at ve kısrak,

lat !'1 .ı gıreccğ v'• 255 ~;rtı ik.ra
nıiye tl·vzi edı·ceg .culd.kap k~u
mın nM: ... re ı 1600 metred r Bu ko-
şuya ~c an. A .:·lan, 
g.rt ct.k dır, Bu ko ıyu 

kı.uo:ııun-a , norn. d r. 

İKİ. 'Cİ KOŞI 

~ritı.an 

Alcey. 

Sat k~u.suna ıt• ya..,o;Jndnki yer-
li ~~ kcı.n ingll ı. e k k vı> di.şl tny-
kırı git'et"C'ktr 4110 liı• ilc.Tanfye 
t.€\-ı.İ ~d cı ~ :>a bu ko 1100 n1et-
rc tize nd(' yap ac ktır 

Bu kOŞllYa s '"t Ka a Osnıanın 
Ren \e \.'ıavs.u ıh> .l\lustara Tu.r
gudun Gürsoyu g -<'Cı"'kt r. Koşn

nun f .. pıorl."ll Ren'd r. 

fçt, 'C'Ü KOŞU 
Amatör binicıler tarafuıdan idare 

edi]f'CCk cenı.l.n1ıın kOŞuE.u üç ve 
daha yukarı yaşda:U saf kan. iııgi

ıa at ve kısrakhuı arasında yapı

lacaktır. 300 lira tluamiye tevzi e-
de<:ek olan koşumın qıf&afcsi 2'400 

m"tı1'<i.r. 
Bu koşuya Koınısarl, Dandi, öı... 

dt·mir, Konca gıN'~ktir. Koşunun 

ravorlsi Öı.demir olmak.la berabeP 

bir sürprı.z be~ebllir 

DÖltDÜNt:. X O, U 

Han<iıkap koşusu otup h:-ıla.ı'.11l 
en entt·ı.-aanıdır. Eu lro~~ıya uı; ; 1 a
şındoıki sai kan ar-Jb er!\.Ck. \ c t:~ 
t.aykırı gh'f\..-..ektir. 25:; 5ra 4kr;•ı.-\İ. .. 
ye tt.1 \.'"2.i edecek o'.an bu ko~u 1200 
metre üzeriDde yapWı.ca:t· ır. 

G<oıo•u ılıa!ta birbirille çok çft.ll 
bir koşıt<lan sonra potada basl>o:,.ıı 

olan Hızır ile Dabi bu st'Jcr Y'!n:
den Y<ll'L';lacaklardt:. Btınla.ıı lu·n,eJ. 
tak:b ed-cn Rint Je )·~°"' kollt1J'· ya .. 
zııiam>şıır, Bundan bask:ı. <.:an, Cey
han, "\~·ze, Ft•ı•iı.ıd, Ctt,yl;•nı. Ko
hu,ı, \."rc.).z:P1 Ferhad, Coey,k'l , Ko. 
Hız;r ile Da.ni'nin yine çet n bir 

mi.iıCadf't<'xe. dalacakları bu k<şu
da Alinin Rinti pc.~ muh:eınıel oJa
.rak bir birincılık yap.'lbi .r. BJ!1un 
için biz k~unuıı fa\or ı o ara" 11:
zır, Dabi, Rin!ı ;.cost.eı·ı;)"Oruz. P!e< .. 
$e!-eL' ıiçın y.&oe buır: 1 ar tuıulmak.'a 
be:-aber can ve \'Ccızey .ı:h'ıJ..ı1i 
davran.n-..ak ıcap eder. 

BEŞİ"(Cİ KOŞU 

Günün .son ko,şusu d;a hand1kaıp
lıdır. Bu koşuya dört VP daha y -
karı ya!idaki .'Saf kan :ırab 
kı..s.ra.:da.·ı girecı,ktir 190 
m.ye tc\21 ed<-cı'k ıan b 
mrsarc 1800 mı tred B k , 
Bora. Tarzz,n, K B h y 
rat, Kısmet, Ta •h n 
koşunun fa\'Ol'lsi 
ve Ta:-ı. ndır Pla e 
veKrıdunb 

Marmara 
SPiKER. 

yelken . 
şampıyonası 

B • n )"«li bö a r<:mtıa 
ktr<l'..:ığı.nda d n .zcı K: 
ta!.ı.fırxl::ın tertıb eclı! 

yelken şamp yona ı m 
pılaCTıkt;r 

1 Futbol hakemlerinin 
içtimaı 

inanbul t.bo maç 111 

kınla.;:'lla;ı Jıaseb ]e şeıtc\ 

fatbol bakeınleı oa n sa 

ya
z.d, Ki 
ıa ı.I<! 

bö' ge lllCl'k~ tınde !"-! a.ıanıruı> 
başkan lığında bir ıoplantı yapa a~ 
y~ iiene için .a..ı ı. ve 
çalışmak ;çin ve bu sene maç r<tı 

üzerler<ne veriliıetl< vaZi!tY• ıy1 
§armalt >Çin ı.ızım ce>en ted r eri 
görü~ceklc"!iir 

SABAH, ÔGL~ AKŞAM 
Her yemekten sonra g ünde üç defa 
muntazaman diş ierinlzi RADYOLIN· 

il e fırçalay ı n ı z . 
.. \,.. ' -_ .... -' : --~~Çıc· ...... .! _.,}.- ........ ..? .. _ .. _ .. ~ .... -: • ' 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
1 - Deniz Lı::.."s... v~ Deniz Gedıkli Oku wıun kayı.t ve kab 

2&/8,t.942 gli.nü al-;.gaJnına X.-.dar u.zatılml&'tır, 
2 .. _ Deniz }l$eS:ne byıt olunan 01.-urlann 27/8 '942 P'!'f b v G<>-

eıi'k.ı.b o'kı. 1 una k:ly1ıt olunan oku1·lann 28/8/942 cuma gün nr· n v k.1 .. 
}arını tc.ımaml.aya:-rk sa.at 9 da Ka"llYlP<i$da Ge~· o.ıtulunda b ı u.:a na
lan (9009) 

20 eylül 1942 tarihilden: ,itJJaren Sanknm 
tat.yon 1arında da sarnıç;ı '\iagonların t3hmil ,.<? t<ıhl ye 
v;ıgon!<tTın tahn11! uddetlen 5 tahliye müddetleri 4 Gaat 

Fazla zahat ç n ·stasyonlara müracaat .eGlme • (6911 r'·---- Kı:ı: ..-e .,ııkek kısımlan 
ANA INJFI - .i1Jc - ORTA - LlSE 

BOÖAZİÇi LİSELERİ 
Yatılı ve yatısız talebe kayrl ına ve e.;iki talebenın kaydıın:n 

yenileruncı;iır.e başlanmıştıır 

ARNAVUTKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36-210 

fnhisarlar Umum Müdürlüğünd 

1 _ İdazemöz ihtlyll<?ı için beı adet 300 lu ahılt Av. -y a a b<ı 
za!''ıkla aatın al.nacaktır. 

U - ~·lık 19/8/942 ı..nhi~e r8'tlayan """118 günü o; a 50 
te.tqt.a lPv.&z.n ı~ddtı alını. komisyorıun<la yapılacaktır 
nı - i•lt*lile:in pazarlık için l.aşllı olunan gun ..... saatte ' 7,5 

m.- para 1 arilıe bı:rliıl\.ıtP adı geç('n korn~V'Ofla gel!'T!e ıeT'I •. n o n 

n 
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N ES iN LiMO N 
CiCEKLERi 
1 • 

LiMON 
KOLONYASI YAK l H DA CIK A 

Neb eıi cilKli! değ~ 90 derece Ba~an ve 75 dettce Ne-•,in Limon çiçekleri kolonyalan bir miidctetteJJberi yapılmamak ta ve Has<ın ko}(myalarını sevenler üzülmekte idi, Büyük feclakarhlüa lıir mikUr e&acıs 
zamand.a. ~efis kol.oııyalar yapıla ealrtll". H llBNl deposu yeııi a<lresi: Bahç<>kapı Nim e.! Abla a-işeııi yaıuada. 

elde edildiiinı&en pf'k lakın biJ' 


