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Ankaradaki tören fff8riCiYeV;l 
D . . k b J k81eti umumi 

un yede su ay okulu- ı katipliği 
1 

na törenle sancak verildi Is .. Şevki Becke,J' · ı tayin edildi J 
Türk ihtiyat zabitleri yedek subayları Kararname, ,11ı:ıell 1 

şanlı sancağınız, kutlu olsun ! 1 A!:r~~= <~~!:~~::'ş.v. 
Ankara. 22 (A.A.) - Yeni ~kil .. 

edilen Yedek Subay Okulu Alayına 
bugün parlak bir törenle sancak ve
rildi. 

Törm saat 18 d& Ipodromda ya-

pıldı ve büyük bir kalabalık teşkil 
eden davetlilerin içinde Başvekil 
Şükrü Saracoğlu, Hariciye Vekili 
Numan Menemenoıoğlu, Dahiliye 
Vekili Recep Peker, Münakalat Ve. 

kili Amiral Fahri Engin, Komutan
lar ve mebuslar göze çarpıyordu. 

Törene saat 16 da, IstlklA.l marşi
ıe başlandr. Bunu müteakıp Ankara 

(Devamı : Sa. S, Sli. 2; de) .r. 

ki Berker, Hariciye VekAletı U
mumi Katipliğine getirilmiş ve 
hazırlar.an kararname yüksek tas
dik& iktiran etmlşlfr. 

....... ~. 
Ticaret Vekili tere!lne \'er ilen d Unkü ziyarette ,.e zahJre borsMın da yaptığl tetklklerde 

Piyasada Ferahlık 
Türklüğe 

Molotof, Cevat Açıkalın ' ı 
kabul etti 

Moskova, 22 (A.A.) Sovyet 
---------"'( Rusya Hariciye Komiseri M. Molo

( tov, TUrklye Büyük Elçisi Cevat A
l çıkalın'ı kabul etmlştır. 

ldhalat eşyasının yüzde 
Yakışmayan 
hareketler 

l Brezilya harp 
1 ilanına karar 

ellisi serbest bırakıl ıyor 
Yüzde elli de birlikler 
tarafından tevzi edilecek 

• 

Bunlar hakkında Parti Enc_u_· m-e-n--...i v 8 rd i 
vasıtasile bir anket yapmak 

hayırlı ve faydalı birsey olur J 
Yazan Alamet Emin YALMAN 

(Yapılan davet üzerine tnrUtere- -------:;:::=::::::;:::;:::::,::;:;;:::::;;::;:;:;;;;;;;;;;::::::;====:;;
ye gitmek üzere I!taobuldao ayrılan { 
ba..)ınubarrirlmfEden telefonla) 1 ' 

O 
frat cereyanlarına tsraftar 

bazı mecmuaları karıştırır. 

kcn, hifızamda şu hatıra can1an
dı: 

Üç sene kadar oluyor. B'rieşik 
Amer ka mebusan meclisi, hususi 
bir encümen tc:jkll ederek .. Ame· 

1 rikahlıga yakışmıyan. hareketle
ri tetkikten geçırmeğe kc.-yu .du. 
Bu encümen, y~pyenl lı=r usu'le 
hareket ediyordu. Nazll k ve kc· 
mür.istlik gibi ıfrat cere)'antarınl 
Amerika da yaymakttn mes'ul 
olan 1 ; ı arryor, lıu:uyor al~tıi '.J.r 
sc.rgu;11. çekiyordu. Encüıuen h ç 
bir ceza vermiyordu. İcap ederse 
bunu yapmağı 3di mahkemelere 
bırakıyordu. Maksadı; dertleri 
teşhir etmek. halkın gözünü cc
mak, bütün bir mc.mleket halkını 
bir jüri heyctı mevk:lne çıkara

rak ifrat gidişlerini en zararsız ve 
sarsıntısız bir şekilde boğmak, te· 
dav. etmekti. 

o sıralarda bir Amerikalıya 
sormuştum: 

- Bu işi neden memleketinizin 
Adi adalet mekanizması yapamı· 
yor da hususi b!r encü:nen n faa
liyetine ihtiyaç görülüyor? 
Şu cevabı verdi: 
- Bak, söyllyeyim: Mahkeme· 

ler10 ölçüleri mahduttur. Bunla
rın har cine çıkamazlar. Ell.:!rtnde .. 
ki ölçüye göre suçluyu ya cezaıan
drrırlar ve yi.hUt beraet kararı 
verirler. Halbuki bu işteki ı:•ye, 
bir takım çocuk hestalıkların 1 te· 
davi etmek ve çok istidatlı bir ta
kım gençlerı memJeket hesabına 
kazanmaktır. 

_ Ne gibi çocuk hastalıkları? 
_ Bugün iki siyası mezhep var 

~I moda halindedir. Biri gOya mü· 
savat ddiasır:dadır, diğeri de ak
sıne olarak muliyyen bir sını{ ve 
zümrenin üstün bir mevkic çık. 
masını, diğerlerine h3.ktm ol;uasını 
istıyor. Dışarıdan gelen bu .kı ıf· 

rat ccreyar.ı, her memleketin ku· 
rulu düzenini, medeniyetin ve 
hürriyetin esas temEllerlni tehdit 
ediyor. H;stalıga en çok maruz 

olanlar ise atılgan, cüretll, istidat
lı gençlerdir. Bunlar hariçten so· 
kulan m krc bu alarak çocuk has· 
talığına benıC'r bir hastalık geçi_ 
rıyorlar. Akılları s~ğiam ve mu
va:zenc:ı ise hastalığı atlatıyorlar 
ve o ıaman mlt;t gidişin nasırlaş

mış, sl!rtleşmiş, gözü açık b rer 
d~ste.ğı oluyorlar. Övünmek gibi 
l lr:-'la~ n &ın ~ bPn de koınünizm 
:ic;-oı:en ~ot uk hastalığını g~çiren

lcrdenlm. ı~trı tıasır.ı bil rim. 
9,,zılar!n111 vücudundaki J'Tl:uka

\·emc~ \"!".Ya :ı.klındakı kavrayış az 
oıur, d~mAğl~rtn 1 kar~nhk kaplar, 

tDe\'A.ını: Sa. S; Sli. .ı de) co~ 

• 

• 

...... _ .... .._ ____ --~-
Amerikan Donanmasından bır grup seyi r ha!:oae 

Anıerikalllar, Makin 
adasına çıktılar 

Bir Japon kruvazörü batırıldı 
Londra, 22 (A.A.J - Pa.slfik A

merikan donanması kumandanı A· 
miral Nlmitz'in tebliği: 

l 7 Ağusto.ta Amerikan sllAhen. 
dazları muvaffakıyetle lt1:akin ada· 

sına çıkmışlardır. 80 Japon öldQrill· 
muştur. 

Reis Ruzveltln oğlu Binbaşı Ja
mes Ruzvelt hareka.tı idare etmiş. 

(Devamı: SL 3; Sil. 6 1'1) + 

1 ADm©l li'll.,. RlYI~ lh©lırı&»ü 

Krimanskaya ve . 
Kurçanskaya düstü 

Bertin, 22 (A.A.) - Alman er- rağmen müstahkem dağ mevzile· 
du•a.rı _ başkomutanlıfpnın tebliği; ı rinden geri atılmıştır. 
• Aşagı Kuban kesiminde, Alman Viazıma'n•n doğusunda ve Rijev 
ve Rumen kıtale t'I düşmanın Ş"id-ı yakınlarında tankların desteğile 
detli surette müdafaa ettiği Kri· .düşmen tarafından yapılan b.lrçok 
ma.n~kıya ve _Kurç~nskaya şchir-ı ta~rruzlar püskürtülmüştür. 
ıerını zaptehnışlerdır. limen gölünün cenup dcğusun-

Kafkasya.da da düşman, şiddetli da ve Leningrad önünde de düş-
mukavenıetine ve çok .~et.~n h~va ı manın mevz-ii tı:ıarruzları akim 
prtlarına ve toprak guçluklerıne (De,·amı: Sa. s. Stl. 5; de) ( .. ) 

• 

Batan gemi hôdise
sinden Almanya 
haberdar değil 

J'.Jman Barlclıe Razır· 
b!)ına bir aota gelmemlf 
Rıo de Janeiro. 22 (A.A.) - Kat'! 

Şehrim~zde tetkikler yapan Tica- ı Ticaret VekAleti bu mMele ile blz- ı lerde mallarını çekmeleri kendilert
ret Vekılı, bilhassa. lthallt ~ya.sınm zat me'gul olma.kt.a ve gümrUkt-en ne bildlrJ.ldiğ'l halde bir kısım tüc
piyasaya bol bol arzını temin ede· se~p5'lz maJ t.ekmeyenler hakkında. . car hAIA. mallarını çekmemitleraır. 
cek çareler aramıştır. j der.hal takibat yapılmasmr istemek.. Dün, kendilerine ihbar ya.pıldıgı 

A.lınan tedlıırl~r. cumrüklerdekl 1 tedir. halde gümrükten mallarını çekme. 
maJların pıyasa.ya çıkarılmuı için Haber aldığtmıza. göre, son gUn- (Devamı: S&. 3, StL 5 ; ıie) -1· 
yapı~an bütün teşebbUsler, pıyasanın 

Gazetecilerimiz İngiltere yolunda 
çekmekte olduğu buhranı önlemek 
ve kara borsa üzerinde mu.amele gö,. 
ren bir kısım ithaJA.t e,yasının, sunt 
tiat ytlkseliflerine mint olmak ıçjn

ka.rar henüz nefredilmemlt olmakla dır 

beraber Brezilya kabinesi harp t!A. DUn emın bır kaynaktan haber 
nına karar vermiştir. Brezılya hUkQ. aldıgımıza göre, Ticaret VekA.leti, 
me.tı bu ~ususta. Amerikan devlet- ithalA.t eşyasının piyasada bollaşma
Jerınden yırmlsı ile istl~arelerde bu· sını temin maksadile, çok mühim ve 
lunmuştur. 1 yerinde bir karar almıştır . Dün An karadan 

Berlın. 22 (A.A.) - Yarı resmi Bundan böyle, hariçten getirilecek 
bir kaynaktan bildlrillyor: bil'umum ithal4.t e~ya.sının yüzde el· 

yola çıktılar Batan gemi hı\diseleri hakkında lısi t.amamen serbest bırakılacak, 
Brezılya hükümetlnln aldığı vazlyete yüz.de ellisi de birlikler kanallle tev_ 
dair A'man Hariciye NazLrhğının zi edilecektir . 

• 1 
resmi hıçblr malQmatı yoktur. Ber. Son günlerde kendilerine bırakı· 

line hiçbir resmt Brezilya notası lan kA.r hadlerinden memnun olrnı· 
gelmemiştir. Alman makamları ge- yan ve getirdiği mala, ancak aylar· 
reken vaziyeti almak hakkını muha- ca sonra sahip olabılen tüccar, şim. 
faza ediyorlar. Bnzı demeçlere bakı· di mahnın yarısını serbestçe satabl
lırsa bu vazıyetin yakında alınması ıecek. Ayrıca birlikler kanalile yapı
beklenilıyor. 1 

lacak tevziat da sermaye devri me-

İngiltere Büyük. Elçisi ve 
Amerika elçiliği erkanı 
tarafından uğurlandılar 

Londra. 22 (A.A.) - Reuter a.. selesi nazarı ıtibara alınarak, tevzi. 
jansının Va.şingtondan bildirdiğine at derhaJ yapılacaktır 
göre Brezilya bUyUk e'çisi Mösyö Buğday ışinde alınan karar kadar 

mühim olan bu karar, piyasada blr Ar.kara, 22 (A.A.) - tne:iltere A-1:artin, Brezilyanın Almanya ve I
talya ile ha.rp halinde bulunduğunu 
söylemiştir. 

Dlyep ihracı 
ve Rusya 

Bu hareket, 
Moskovayı 

inkisara uğrattı 
Ankara, 22 (Radyo Gazetesı)

Alman radyosunun verdiği biT ha
bere göre İngilizlerin Dieppe böL 
gesine yaptıkları ihraç hareketi 
Moskovada inkisar uyandırmıştır. 

Stalin İngilizlerin yeniden sıkıştı
rılması için harekete geçllmeslni 
ıstemıştir. 

-- -----r~v~ ~ 

•ırak tehlikeyel 
maruz kalırsaı 
J Derhal harp f 
J ilan edecek J 

Ankara, 22 (Radyo Gazetesi)
Londradan bildirildiğine göre Irak 
Başvekili Nuri Sait Paşa Reuter 
ajansının bir muhabirine beyanatta 
bulunc:,rBk şimalde KafkasYadan 
gelecek herhangi bir tehlikeye 
karşı koya.cağını ve Ir•kın harp 
i!An ederek müttefiklerin yanıba
şında dögüşeooğini söylemlıtir . 

refah, bir kalkınma yaratacaktır. hilkümetinin davetlısi olarak Lcn-
Kararın akislerini daha benUz gör. draya gidecek olan Türk basın 

memlş olmakla beraber, pıyasada te· mtimesstllerl dün saat 23,55 te 
mas ettiğimiz bir kısını tUccar, böy- Toro.s ckspresile şehrimizden ay· 
le bır kararın ekonomik bünyemiz_ · rıl.mışlardır. Hüseyin C.ııhtt Yalçı. 
de yeni merhale"er do""ura.caa-101 ve nın başkanlı.ğır.da Ahmet Emin 

• 
6 

c · ı Şükrü bugüne kadar piyasada bulmakta l Yalman, Zekerıyya Serte. .. 
mUfkUlA.t çektiğimiz, hattA bulama- Esmer, Abidin Daverden t_e§ekkul 
dığımız bir kısrm ithaJA.t eşyasının, ı eden bu Türk basın ~tyetı ~-n~_a· 
artık ucuz ve bot olarak piyaaaya. 

1 
ra li:. rında başta İn~~ t~~e b~~~k 

arzı temin edilmi~ olacagını söyle· elçlsı olduğu halde buyu e çı ık 
mektedirler. • erkAnı, Bkrleşik Amerıkanın An-

Bu karar, bütün lthalA.t e!Jya~nna kara büyük elçiligj mümessilleri 
f&mildlr Iğneden ipliğe kadar ma- tarafından ui;urlanmıştır 
nıfatura. demir e~ya, bakır. çtvl, Bunlardan başka garda Türk 
makine aksamı llh ... her nevi itha."A.t basın mümessilleri, Cumhuriyet 
efya.sının yütıde ellisi birlikler ka. Halk Pc.ırtisi 1'1üstakil grup reis. 
nallle tevzi edilmek Uzere ayrıldık- Aıt Rana Tarhan ve mebuslar, 
tan sonra mütebaki kısmı yani ytlz. Matbuat Umum Müdürü Sehm 
de ellisi tüccara bırakılacaktır Sarper ve muavini İzzettın Niş· 
Gümrükten mahna çekmeyen beş bay, Anadclu Ajar.sı erkanı ve 

1 

' • 

tüccar mahkemeye verUdl T ilrk basın mümessilleri de uğur. Jley'et Bakanı H. Cahit Y&IQln 
Bundan başka, gümrüklerde bek· lamak üzere h&zur bulunm.okla 1 ' 

leyen lthalii.t e.'yasın ı_n da. hemen pi. idiler. Haber aldığımıza göre, Türk 
yasaya ('ıkarıJmasını te:mln n1aksa- ingiliz matbuat mümessili Roy nıatbuat mümessilleri İnglltereden 
dUe yapılan çahşmalar ilerlemekte- Tıristram da Türk heyetine refakat ı sonra Birleşik Amerikayı da zl· 
dir. etmektedir. ysret edıeceklerdır. 

Kara borsayı yaratan 
ticaret.borsasıdır • 

yıne 

Ticaret borsasının yegane işi, binde iki 
aidat almaktan ibarettir 

Son günlerde, satışları tama_ ı Zahire Borsasının, bu işte mühtm. ı kü kara borsa, Ticaret Borsasmırı 
men serbest bırakılan bazı mad· ı bir rol oyna.dığı.nı açıkça meydana vazifesir.i yapmamasından ileri 
aeıerin fıyatlarında bir yükseli~ koymaktadır. gelmektedir. 
göze ç~rpmaktadır. Bilhassa. Bor· Öğrer.diğimize göre, bugüne kL Bugün kara borsayı yaratan ve 
5->3i kanalHe piyasaya çıkan bu gibi dar hücum edilen k.a.ra borsa, ne yapt.an İstanbul Ticaret ve Zahirct 
maddelerin fiyatlarında görülen şunun, ı;,e de bunun hareketlle Borsasıdır. 
bu yüksel~, ht.anbul Ticaret ve meydana gelmiş değildir. Bugün- (Devamı sa. a, 8"~ <t le) (-' 
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D ZIDClr 

Yazan: Ziya ••ldr 
1 
Or.lerlnden kıp gıdcn teknenin, 
b r duşman cmtsı olduğunu Car· 
kcdebildUcr. 

Kostantar:tyc manı, çılgınca bir 
mescrrcUc çalkanıyordu Sahile 
toplan n hn-lk, karaya çıkan gemi. 
cılcrın uzcrınc atılıyor Bu kahra
mırn ar, eller ve bll§lar üzerine kal 
dırılıyor. koca Jlman, alkış sesle. 
rılc sar ılıyordu. 

Saray erkanından bir çokları da 
limana koşmu~ardı ~m ellerle 
kaptanı, halkın clıcrınden alarak 
tmparalorun abırsızlıkla bekkdlgi 
sar ya gotümıck lsUy.orl rdı. 

Kahramanları halkın kolları 
ara ı d.ın, guçluklc ayırabıld ler. 
Saray goturdulcr Hlçb r meres m 
ve tc rü ta rt yet C'tmcden, lmpa· 
ratorun huzuruna ithal ettil r 

=====.Şeb 
Haberleri 

ir 

Beşiktaş cinayeti 
1

1 

muhakemesi 

VATAN 

Haftadan haftaya 

Tarihe geçen sözler 
neticelendi Bunlar hiçbir zaman bayatlamıyor ve zamanın 

Katillerden biri 12 
diğeri de 3 sene hap

se m:ıhkum olciu 
Beşlktaşta taksı de~nekçlsi Tev· 

fığı bıçakla oldurmekten suçlu ıkı 

katilin muhakemesi dün !kıncı a. 
ğırcczada bıt.ırılmıştır. 

Tevfık, Bcştktaşta oturduğu 

evin z.cmın katında verdlgı bir ra· 
kı ziyafetine İlhami lle Cevdet a· 
dında lkl genci davet elmiş ve on
lara fazla mlkt.arda rakı içirmek 
ist.emlljtir. Çocuklar sarhoş olun· 
ca, Tevfık uygunsuz ve çirkin ha-. 
rck<llerde bulunarak gençleri h!d 
deUcndlrmlş, ve bu suretle ı;rııla.. 

rında çıkan kavga netıceslnde 

Tevfık bıçaklanarak oldurülmüş· 
tu. 

olaylarına uydurulması daima kabil olabiliyor 
Yazan : Sadun Galip SAVCI 

S okrat bir ev yaptırıyor· 

muş. Flc:kat lhUyacındar. B ürhan Felek geçenlerdeki 

bir fıkrasında bazı ıı· 

fazlasına lüzum gormedtslnde~ da maddclerınde mevcut el koy· 
ve başına dert -na ve uhdit tedbirler. kaldırıl· 
olscak şatafata madan önce, bu gıda maddeleri. 
heves etmcdı· nln tesbit edllml§ fıyatlardan faz· 
glndcn evini Ja~na kara bors:>d~n tedsrlk 
tam kendine ye cd lebildiğinl hikaye ediyor ve 
ter büyüklük- bu kara borsa fiyatlarının bu-
te yaptırıy-or· günkü serbest fiyatlardan d~h& 
muş. 

Sokrat'la ayn! karakterde ol· 
mayan tanıdıkları, binayı görün. 
cc ıf.iraz etml~r, ufak e>lduğunu 
ılerı sürmlişler. Sokrat onlara 
şu cevabı vermiş: oıYeter ki ha· 
kıki dostlarla dolsun.11 

aşası o.lduğunu y.ozıyordu. 
Ben iki fiyat durumu llrasın· 

da.ki farkın doğru veya yanlışlı· 
ğı üstünde durup münakaşa ede
cek değilim. Yalnız Bürhan Fe· 
leğln bu yazısile, Makedonya 
Kralı F lip'in meşhur bir sözünü 
h.ötır.atttığına işaret edec.ğlm: 

•Satın alır.mıyacak di.işman )Ok. 
turıo sözilnü düstur tutarak ış 
görmeğc çalışanlar, öte taraftcın 

da uHarp para s; rf .. dllmckle ka 
zanılır1> sözüne büyük kıymet 

vererek habre k~senln ağzını a· 
çanlar vardır. 

B ana gelir.ce, Kral Fılip' n 
sarfettiı:ı ctım!eyı bugün

kü modern harbe uydurmak ıçtn 
şu şekle sok· 
mo.k Jlizımdır: 

ocÜstün tıy 
yare ve tank 

kuvvetler.le ge. l~l~i~~~ ç lmlyecek hiç 
bir hat yc.k-
tur> 

Tam listeler 
rr==\\ eniz kun-etlerlnln imha e. 
ll:::t' dildiği Japonlar tarafındu 

sık sık hlldlrllf'n Amerikalılar 11a-
ıl olu,} or da Salomon adalarına 

çıknıafa teşebbli9 edebiliyorlar, çı· 

kablll.}orlar, oralarda tutunablll. 
yorlar \'C karşı taarruz olarak bu 
adalara lrnnet ı:ıkarmak isteyen 
Japonları adamakıllı hırpalıyorlar! 

Bunun rcvabını kolayca \Crebt
UrJr.: Ba..,ıan,ı:-1çta Japonlar. h•rl 
Harbour'a ya.ı>hkları ba!.kıodan 

haşka l:ıglllzlerln en kunettı harp 
gl'.mllcrlndcn lkl!ılnl batırmak yü
zünden kazandıkları ba.,arılarla 

deniz üııtünllifünU lehlerine çe\·Jr
nıl!;ılcrdi rn böJlcllkle Paıılflkte I!'. 
tedlklerl gibi hareket imkanına 

ka nışmu'.'larılı. 
i"Rkat Merran denizi, Wake \'e 

Mlıh·ay rnuharehelerlnln, bütün id
dialarına rağmen, Japonlara ağır 

kayıplııra mal olması mü\azeneyl 
tıımanılle müttefikler lehine ç.e~lr· 

me8C blle Japonlardan da ellerini 
kollarırıı sallaya sallaya hareket 
imkanını kaldırdı. 

imparator Kostantın, büyuk btr 
heyecan ıçınd<'yd . Büyuk bir sc· 
vınçlc kaptanın ellerine sarılarak: 

- Hoş ~eldiniz. Eminim kı bize, 
h .> ırlı mOdjclcr get rdintz. dedi, 

ve her ı Fakat kapt n, derin derın ıç.nl 

1 

çekti: 

Mahkeme. c nayetın scbeblnı 

c-S'babı muhaffofedcn görerek İl· 
hamıyı 12 sene hapse ve Cevdctı 
yaşı 16 yı doldurmadısından 3 se. 
neye m~kum etmlştır. 

Sarıyerde bir ceset 
bulundu 

Dünyanın ,şu karışık ve fırsat· 
çı devrinde her tarartan ağzımı
za ne ballıır ça~nak 'stemedllerl 
~Misakı M'.1111» ile kendımlze ye· 
ter olarak çizdiğimiz evim zı 
ufak buldular, onu genlljletme· 
miz fırsatlarından ve lmklinla. 
rından kah açık, kAh kapalı bah· 
scttiler. Onlara verdlğ mlz ve 
Başvekilimiz Saraçoğlunun da 
son def!a tekrarladılı cevap, da· 
ima, Sokrat'ın kısacık cümlesin. 
de kasdettlğl manada oldu· 

t!Altın yüklü bir keltr çıkar· 

mak suretıle Z1lptedllmiyecek ka
le yoktur.ıı 

Bürhan Feleğin yazısından bu· 
~ün anlaşıldığına göre meğer ne· 
kadar el konursa konsun ve r:c

İkıncl cephe bir gi.ın açılır mı 
ııçı.ma.z mı bılmcm, fakat açılır· 

sa ancak tayyare ve tank ustun
Juğılc açılacaktır. 

* kadar tahdit edilm ş bulunursa M ~ğlüp Golua'ları kurtar· 
bulunsun parayı verdıkten 0011· mnk ıçtn verilen altınlar 

Japonların hıı muhareheler hak
kındaki çok ınUbalAğalı olduğu ıon 
radan ımeydana çıkan tebltA"lerlle 
Amf'rlkalıların zaman zaman ve 
rarta purça \"erdlkJerı hakiki ka. 
y:ıpların anıa.,ıımaııına engel olu. 
yordu. 

Amerika rad;\·olarının kendi dil· 
lerlnde1<1 yayımlarını Jyl takip ..e-

•• - Haşmetmeap•.. Büyuk bır Diln StırJyerde l\laı;:ara mevkı· 

mdeki sahlldc bir erkek cesedi bu· 
l1:tnm~ur. 

ra ahnmıyacak gıda maddcsı Gc.lua 'Jarın ııc!ı Bren· ılf'n bıızı do'!tlarrının H~rdiklert ma_ 
Ulmata ıtı>rc Pasifik harbinin ba.,
langıcmclan 7 Ağustos 9-12 tarihi· 
ne kadar g('~en zaman içinde A
merikan \'e Japon deniz kayıpları 

.Amerikalılarca teshit edllml,tır. 

* 

T J.. .. ·r mevzuu 
~ rner kad:ı bir gün bir !!ı· 

c=:~ nıfla tnll'hder tahrir defter. 
nl rlnılı·. kalf'flllcrl ellerinde 

mu:ı'l ın lrrlnln tahrir ntC\7.DU \Cr· 
m 1 l hl'kl ~ orl rını . Blrdrnblre 
k pı açılmış, l<;rrı )akışıklı bir a
ıla ı lrı 1!<1 \(' nıuallınrn\e doğru ı-

lı rr k. 1 

l(Zından opü,er-

<>ornıu,: 

nlr ınl tnT 
UılS<'n ne 

riı : 

kadarı 

) gelm~ln. 
n dl Tahrir ~!iZ.arken 

ha,>alın z:I ("lletJ11enlz l<;ln bu ranb 
usulu tatbik ett k. SERÇE 1 

esefle arwdcrlm ki biltun adalar 
urasıtlda g{inlera dolaşmamıza 
rağmen, Amıral Lored n'ın donan. 
ma ına le aduf edcmE"d k ve bu 
don nmanıo nerede oldugunu da, 
oğrencıned1k 

Cevabı ı vcrd . 
lmp rat r, fena halde sar tldı 

Salonu, d<'r n ve matemi bir sükun 
kapladı. imparator, bir kanepenin 
uzcrıne oturarak dir!>Cklcrlnl d z'e· 
r~nC' d<ı) adı B nı, tkl avuı,;ları ın 

arasına aldı. Hıçkıra hıçkıra gla.. 
mıya ba !adı. 

Bedbııht hukümdar hem ağlı

yordu ve hem de şöylece soylcnı· 
yordu: 

- Yar .. bbl• .. Bize, hangı günah· 
larımızın cezasını çektiriyorsun? . 
Nıçin dualarımızı kabul C'tmlyor
sun" Ntçln bıze merhamet göster· 
m YOT'"tın?. İçimb.ıde günahkarlar 
v rs , on rı başka suret e 

(Arkası ~r) 

fi] Bu cesim saray, Çembcrlltaş 
c:tvar rdan ba,lıyor. lmclı (Çatla· 
dıknpı> ded1i::-tmlz :ıhlUerrJc nlha· 
yet biıhıyordc. 

Belediyemizin 
dikkatine! 

Dun y ne Şl ilde Etfnl ha ta.nesi· 
n n yanında Şevket BC'y sokağ nda 
ot•Jra ı bır okuyucumqzdan aldığı. 

mız mektupta dC'nlliyor kı: 
Yapt ğım z mUte:ıddıt mUrıı· 

caatlcre Ye r calarımıza r ğmen hır 
tUrlü b 1 m oka ı ta.mır etlırmck 

kah 1 olm d Yine okuyucfü.u bulun
duj!umuz gazetenızln tavassutıle ge
c:e ene bcled yemlzden Yaad almı~
tık, sevınd k :Fakat bugün hayal lıı

kı :ırına u~ramış bulunuyoruz Bu 
sene de yln<' kış günlerinde çamur 
deryası lçınden mi gelip gideceğiz?> 

B z de acı fcrradın mUsbet ceva
bını Bel diyeınlzden bekliyoruz 

Nafıa Vekili Sivrihisarda 

40 yaşlarında kadar görünen bu 
cesedın kime ait olduğu her.Uz an
laşılamamıştır. Sa.rı)cr jandarma· 
sı tahkikath ~şgul olmaktadır. 

lktısat Vekili ge:di 
Iktısat Vekıll Sırrı Day, dün 

sa-bahki ekspresle Ankııcadan şeh· 
rım~ze ı;:elmi§tir. 

Vekil H ydarpaşada VckMet er
kanı ve dostları taraiındJn karşı· 

lanmıştır 

Nuruosmaniyede Arsen· 
lüpe.,vari bir tehdit 

Nuruosmanlyede 58 numaralı 
tütüncil dukkAnının kepcnklerı a. 
rasına bir tehdit mektubu yerleş. 
t rflcrC'k dtilck6n sahibinden para 
1 cnml ır. 

Bu mektuptakı yazı: . Eğer bir 
ikı gune k dar arka sokağa yüz. 
lira bırakmazsan kendini ölmüs 
bll!ıo demektedir. İmza yerine ııKı· 
zıl Maskc11 yazılmış ve bir kuru· 
kafa resmi yapılmıştır. 

Dü'kkfıncı, bu meş'um mektubu 
pohse vermiştir. Kızıl maskeli hay 
dudun, yazısından bir çocuk oldu
gu tahmin edilmiştir. 13u, vıktln· 
den c\ vcl maske takan serseri ço· 
cuk aranmaktadır. 

Namus düjmanları . 
adalet pençesinde 

Beş ktaşta aklından hasta kiı-

çuk bir 90cuğu kandırarak naınu· 
sunu kırlctnıekt.c.ıı suçlu yedi ha· 
yfisızı muhakemesine dun ıkıncı 

gırcezada devam olunmuştur. 
Ali, Ali Yigiter, Kemal, Kemal 

Turor, Hasan, Hcılıl ve Hayrı adın. 
dakı. bu yedi dam, Beslktaşta 
evmın clvarınd kı camı avlusuna 
oynamnga çıkaıı Hakkı anındaki 

c.n dört y 1 şındJkl hasta çocuğu 

kandu arak btr izbeye 1:eklp çocu· 
gun hnyslyetıni lckelemışlerdır. 

<ıYurdumuz bize yeter Ne b r 
karış fazlasında gözümüz var ve 
nr. de bir pa.rm'Bk topr..,fımıza 
göz dikilmesine müsaade ederiz. 
Yeter ki bu dürüst ve açık hare· 
kelimiz bize hakıkl dostlar tcmın 

yokmuş ~--r.:9'1':-2 rus kılıcını te. 
Bu bahsi bir tarafa bıraka· ı ..ızınln kefesi· 

lım; Kral Fllfp'ln sözu, şu çinde e atarnk şoyle 
bulunduğumuz ikinci diinya har- ğrrmış: 
bl devrinde ik tarafa çekilecek a:Veyl mağ· 
k<dar Iastlkliciır Bazıları bunu · pl<ıra 'n 
11Satın alınmıyacak d!lşman yok· B•İ"Ün mağ. 
tura şeklinde tefsır edcblleceğ l(ıpların p rııları tcr.ozllc değil 
gibı bazıları da "Harp para sar· kantarla tartılıyor ve mağ'üplar-ı 

etsin.• !edilmekle kazanılır., manasına da im tara at~cak kılıç değil ça· 
1 

M kslk l 1 1 alabıllrler. Nitek m bir taraftan (De\·amı Sa. S, Sü. 1 de) 
e a yer ı er nın son-----
ımparatoru Guatlmozln, 1 ~ ---

1
-=------------=-----------

ı:ı~:~o~ye~enbJ~nyo~:~race~;;:~ a a \'~ kahr~manlıkla mildafııa etmiş,! --~~ı •ı•••ı ••-.: ~"' .. '-llllili .. 
iakat nihavel mağlôp olul1t'a a. 

sılmağa mahkum edimi~. Başı boşlar, cepleri dolular 
hna torır~kh:rı mudaf,H ettiği 

için ölüm~ mahkôm edlJen bu T icaret • \'eklllrniı., muhtelif 
tOİ< cesur kumandanın idamı çok okurlarımın telefonla ,·eya mel<_ 
bundan üç ytız yirmi ırene önce lıtler hakkında razetecllere tupla blldlrmelerlndc>n &nl8'ıldı.tına 
'\. k b ı F ınal6'nat Vf!rfrkef\ «Vur ... •n"u'arın cöre bu yaz nl'ftlarda 1'h'rl81nekler " u u mt;y.u. akat tarihe ge· .. - '" 

n b. - · ba."',ıhoii"O brrakı'-"' .... ,.8 x.101 kat'ı 0 • l~ice ı;oğalmağa başlamış. Bu okur· .,.: ır sozu vardır k ı i;,;t ıa1der. un._,-. ,.. 
·· .. · ı 11 !arak ilan etti. cBaııı""'"~ kalan ,·ur- lıırdan bir kısmı yıllardanberl Tak-uç yuz yırm değ , üç bin uç ~,,. 

.. ~ 1 1 .... ncuların hakııı' vere c"•pl•ri do. slm dolaylarında tek tük haller dı-yuz Y•ım yı geçse taptazedir. ..- h " """' " 

G t1 1 luı> olu.vor. Bu mharla \r•klllmi'ln _,ındn sfrrhılnekten yana hiçbir şl. ua mcz n maglQp olacaaını " • ' 
l d cı·urddsuıların "'oğrulukla k'"•'"n" t,... k yetlerl olmadığı halde bu sene bu an .ayınca evlet nln hazinelerini -v " - ~· "" 

gizlemiş. İspanyoll'llr bunların mln etmelerini memnuniyetle karı,ı- mlbil; ve 81.hhat bakımından tehllke-
yerlni bulamayınca nerede ol· larıı:. Anrak gü~ t~blrlerl ve te- il ha,p·a11<'ıkların artı~ını etrafta ,.e 

mlz t•erevanları bulant'lı,rmaktan ,.,_ huıı.uslle Takırılm meydanındakJ ha- ı 
duklar~nı söyletmek irın ida. .. tr tm • klnmfyecek kadar ,·lcdanları karar- 1 \·uı.ııua a f' ektedlrler. 
mından önce Guatimozin'I ve ff •- .,. 

mışlar ~·ıkarııa. milli bünyemizi ze- oı:..,pe ,... .-.renköy gibi \'aktllf' 
müşav rlnl yarı yanar, yarı tü· ı ı ı k t ~ ...... hlrlf'melerlne &!lla meydan vermlyıı- 11 H ' "" ya a&, .,..,.n semtlerde 111-
ıer bır tabaka kom!lr üstüne ya· c·eğhı> sözlerinden memnun kahtıı. kı hlr mllcadele ile bu haynnların 
tırmışlar. Acıya dayannınıyrn Jacak, büylik bir haz duvmıyacak kökll hemen hemen kurutuımu,ken 
müşavir sırrı ıf~a için ıtin almak namuslu tıık ,atanda, taııan-ur edl· ı Taktim gihl ,ehrln göbf'flnde hlr 
üzere İmparatora yalvarmağlı lemez. yMde ııh·rlıılneklerln &'ittikçe artma • 
başlamış· «Atıfş üstünde yatma. ITJ. "A GEREK sına kayıtııız kalmak doğru olmaz. 
ğa dayanamıyorum. demiş. Cc· Ak~am arkada..,ımmn «DlkkatJer» Belf'dlyemlzin ''e aiAkadarlann 
sur ve kahraman lmpar.stvr bü· sütununda sljt'8raların ikide hlrde dikkatini ç,ekerlı:. 
yük bir metanetle ona şu cevabı tıöndüğündeıı , e lllr !!lgara) 1 biti- BiR MUKA l'ESE 
vererek konuşmasını önlemiş: rlnceye kadar dört kibrit yakmak Almanlar J>iJt'pe çıkarılan bir tü· 
• Ya ben? GUI d~el yatakta mı liızrm geldiğinden llkAyetı ediliyor· men Mkerden 2500 ünün öldUrfildü-
yatıyorum!1> du. tftnli, 1500 ünün eıılr edildiğini bll-

Bıı eşsiz söz, o zamandanberi Biz bu şlkayf'te iki tane daha llA. dlrdiler. Aım.,rikalılar 80n günlerde 
muşterek Ç('kılC'n eziyetlere, ra. ,.e edebiliriz: Her kutuda ııeklz on ısalomon adalarına çıkmak ıste,\1'n 
hatsıı:lıklara alem olmuştur. klhrlt 1ıa.,sı7~ ,·ani tahta.n yakarak 700 .Jıtponılan 670 inin ölıllirüldilğ'ii. 

T aşıtlarda ve hele tram· 

v2ylarde cz.ılen, nefes ala
ml\ra n nı-«ırı a basılan biri şL 

fo'Sfor ılÜ!Jmüş t;ıkıyor. Blrlnı-1 nrvl ııii ,.o grri k11hrn 30 unun e!.lr edllıll· 
t;lg-araların ~lllrken, tııtkallandtk· ğlnl haber ,·eriyorlar. -
harı yl'rdım ac;oıll\ rrılit.lerl oluyor. Amcrll<alılar Sa'nnıoıı adalarına 

Arkaıla~ıma:ın haklı olarak lfllrPt yerl~ll anrak liç hafta nlııyor. Mlh
ettlğl gibi kibrit ,.e Nlgara flatları 'er Man, sahlllerine yerleşeli iki yıl 

Aşağıya nakledeceğim bu rakam 
Jar, şimdiye kadar sarih bir fikir 
edinilememiş olan iki taraf kayıp 
!arının hlr hllançosudur. Bu bl. 
Jançoya hlr göz gezdirmek duru
mun nl\·ln gittikçe mllttdlkler Je
Jılne dönmek istidadını &iiıııtermeğe 
lıaşladıj:;ını anlatmağa kilidir. 

Batan seınller: 
Amerika Japonyr 

Zırhlı 1 
Ağır kru,·aror 1 
Hafif kru\'ar.ör o 
Sınıfı bilinmeyen 
krU\·azor o 
Uçak J;f'ml~I ı 

rçak ana gemi!>! 1 
l\fuhrlp 13 
Denizaltı .,. 
r.ambot 4 
l\1Ua\1n kruvazör o 
l.e\ azım gemileri 6 
l\lııyln gemileri 6 
Denl:ıaltı ıınagemlsl 1 
Karakol geınl~l 3 

ı 

8 
6 

2 
'7 
o 

~ı 

ıs 

2 
1 
9 

o 

lllkıını bolu 2 O 
Taşıt S 45 

llarıf \'eya ağır haıııara uğrayan
lar: 

Amerika Japonya 

Zırhlı 1 6 
Ağır KrU\dZÔt o 9 
nam krU\aı:ör 1 4 
• ınıfı bilinme) en 
kru\azör o 27 
l'çak gemisi 1 4 
Uçak nnıı gcınlsl o ı 

fııhrip 6 1S 
Deni:r.altı o 4 
Denl7.altı ııça.fı 

anıı gemisi O 4 
Bu rakaınlarıla, hasara u):rayıp 

ı;onraılan hatan gemiler her iki llıt· 

tede de ıne,cut olabilir. 

KÖR KADI 

Sıvrıhlsar, 22 (AA.) - Nafıa 

Vek.l Al Fuat Cebeoıo~ bugün 
kaıamıuı gelm ş ve yol işlerini 
tetkik c-ttlktc n onr Eskışchire 

hareket etm tır 

Dün ikinci ağırecz:.da bu JlleL 
un suçlular sorguya çckllmi~ler 
\' çocuğun hastalıaını muayene 
eden Adliye doktoru ile şahitler 
dınlenınlştlr. 

kayet elti m • 
«Ya ben? Giıl 
döşeli yatakta 

bir hayli arttırıldılına gôre bunla- oldu. 1 
rın yapılmasına blraı: daha itina Rakan1ları olduğu gibi kabul flde- {-
g,>stennek lbım sebnez mi": rek bir mukayese yapacak olursak 

TAKVİM 

Muhakeme, dıger şahttlerın cel· 
bı ıçın başko güne bırakıhuı~tır. 

rıı yatıyorum!1> 

demek hakkı· 

ıı~ değil mi· 
BELEDlYE.Sl.S DiKKAT nlshet1er yti7.de otuz ,.e yiiule ,>1lz. 

23 AGUSTOS 1942 
PAZAR 

tul r duyuluyordu. Herkes maznunur: 
sararmış olmuş, şaşkına dönmüş yüziı· 

c dikkat v<.> merakla bakıyordu B çare 
kadı'l tıpkı dcınır kafese konmuş, dışı 
'tırnağı sökülmuş, yaralı bir canavarmış 
glb1 halk tar fınd n S<'yrcdıliyordu. Kı. 
mı yuk C'k sc le, k .ml fısıldaşarak ko· 
ı uşuyorlnrd.: 

- Bu kadına güzel drrlerdl. Baksa· 
z hnl ne ud ta lhtıyar bır kocakarı 

lmş. 

etmeyıniz. Bir 
d m •>'d ırduklC'n o ra hapse g rmck 

kcrku u 1 " karışırca kadın bu hale 
duşmu . herhalde \ ıcdan azabı da çC'kı
yor .. guzel kadınını ! Hele insan kanına 

r n r ne l.adar ~uzcl, hah tavrı 
da hoş' Hıç diyecek yok·. guzel kadın· 
m • Fa t Mont g bl rkeg1 olan onu 
ldattr mı? 

Biitun ou sozlcr bır uğultu hahndc 
etr fa yukscliyordu. 
Şımdl sıra Bernard MarUn'ı tanıyan 

hıtlerln d nlcnmc re gelmlştf. Fakat 
h Ik artık u nmış, yorulmuş dlnlemı. 

yordu Bu dav d:t en çok a!Akayı çeken 
maznunun şah idı Teferruatla k mse 
uğraşmıyordu Bcrn,rd'ı hayatına aıt 

ola bu t rs llıtı hemen hemen hıç k msc 
a ka le ta ıp etmiyordu. 

B rnard 13 nisan 1915 de Beıx şeh
r nd do ml.ı tu. Ne ı.nası ne de babası 
ms.Jumdu Büyuk oteberdcn birls.ntn 

GOZUNE dıir. 

Taksim dolaylannda oturan bir· TATLISERT 

dl E: ZıAB~ E~ L, 
;/~~-~~ 
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baş garsonu olan Martin isminde blrısl 
tarafından buyutülımü~tü. Bu adam 
Bertha isminde b r aşçı kadınla beraber 
yaşıyordu. Fakat çocuk ne Bcrth'l'nın 
ne de Martln'nln ldı. Piç olduğu rnuhak· 
kak idi. Fakat kim n olduğu malum de· 
gıldi BC'rtha, Berr:ard'r evlıldı gibi se· 
verdi Kendls ne soll derecede iyi bnk· 
mış ve bır kibar çocuı,'U g.bı büytıtmüş· 
til. Çocuk mektebe gıdecek çağa gelince 
Louis le Gııand liscs ne yazılmak için 
açılan mi.ısabakaya girmiş kazanmış ve 
bcdav olarak orada okumuştu. Ber
nard'm hocalarından birisi bu hadiseyi 
auyunc.ı mahkemeye şöyle btç rapor 
gönder• rC'k çocuğun r.h!Akı ve seciyesi 
hakkınd malümat vermiş. Raporda şöy 
'e yazılı idi: 

- Sakin ve sükütl idi. H tta hazan 
beab'n ve acı düşüncelere d::ılar4ı. Na. 
d r bir zckflsı, hattA dahiyane denllect>k 
kadar kuvvetli tarafları vardı. Muvaf· 
fak olab imek !çın inatçı bir azim ve se· 
batla çalışır ve her luttuiull(J koparırdı. 

Arzu ettiği bır ,eye sah p olabilmek ıçın 
elinden geldıği kadar çalışır, u#raşır, 
didinir. Muvaffak olduktan sonra bun
ann vazgeçer ve unuturdu. Arkadaşla· 
rıle yaptığı b r iddia yUzUndcr. üç ayda 
hocasız sadece lügat yardımıle ınglllzce 

oğrenmlşUr. Sonra birdenbire vazgcçe· 
rek bir tek kel .rne bile konuşmemış ve 
{ldeta her öğrendiğini unutmuştu Kuv
vetli bir riyazlyccı kafası olduğu halde 
bu sahada ç;hşnıamış ve cdebyat rskül
teslne yazılmıştı. 

Tcs r altında hiç kalmaz. Sadece ken· 
dl lstedlt':inl yapan bir çocuktu. Kendi 
kendine kurdugu kanunlara ıta11t eder. 
başına buyruk y~~rdı. Paranın, mevki n 
nazarında hiç kıymeti yoktu. Zengin bir 
kadtnın zevklerine tAbi olarak onun. 
sevgilisi rolünU oynam k Bernard'ın nh
lfıkına en uymıyan b.r hareketti. Bunu 
kabul etmesi lçlr, bir tek sebep görüyo· 
rum. Piç olmasından çek utrnırdı. Bôy· 
le zengin ve kibar bir kadının muhitine 
ıirerek hayatta bir mevki yapmak arzu.. 

su belki onu bu harekete sürüJdemtştlr. 
Uıyatile ödediği bu harekotl yapmış 
olmasına bir t!lrlU inan.amıyoı·wn. Bu 
çocuğun parlak bır stlkbali olacağ•na 
ksti bir kanaatim vardı.ı. 

Mektup okunduktan sonra Bcı·nad'ı 
tanıyan bir ş h!t çagırı!dı. Bu genç bir 
üniversiteli le!_. Styah saçlı ve zayıftı. 
Parlak ve ateşli gözleri olan bu çocut:uıı 
şh-eslnden ecnebi clduğu anlaşılıyorJu 

- İsmln'z nedir? 

- Cor.stantın Slotıs. 

- Kaç yıaşındasınız? 
- Yirmi yaşındayım. 

- Mesleğınlz nedir? 
- Tıp talobesiylm. 

- Maznunts akrabalılınız var mı': 

H çblr kin ve gareze kapılmadan haki· 
kati b!.itiın hakikati, yalnız hakikati söy· 
hyecejlnlze yemi~ ediniz. Elinizi kaldı· 
rarak (yemin ediyorum) dıyinl;:, Ber
nard' ı tanır mıydınız? 

- Evet. Oda komşum idi. 
-Size hususi hayatına dair lUraflar· 

da bulunmuş mudur? 
- Hayır. K~se ile sıkıfıkı konuşnıı· 

yan yalnız yaşamasını seven bir gençti. 
- Ahlfıkı nasıldı? 
- Alaycı, hırçın ve asabi.. kime so-

rarsanız ayr.ı şeyleri söyllyecektir. 
- Pcıra sıkıntısı var mıydı? 

(Arkaaa va.r) 

Al' 8 - GUN 235 - Hı:or 110 
10 RUl\Iİ 1358 - AGUSTOS 

HİCRİ 1361 - ŞABAN 10 
EZANt VAKİT ZE.VAJ.t 

GÜNEŞ 6,18 
ÖGLE 13,16 
İKİNDİ 17,02 
AKŞAM 20,00 
YATSI 21,37 
İMSAK 4,27 

Süt ictl · sı 

10.12 
5,19 
9,05 

12.00 
1,39 
8,30 

o tın sUt.;Uden fada .Ut almııt· 

twn. Bu sütü irmik bulama-
dığun irin mısır unlle muhallebi gi
bi IJlt'e pl,lrdlm. P:!Şerken içine bl. 
raz şeker Ye tereyağ lfA,·e etum. Ko 
yu bir bulamaç olunca ate.,t~n in
dirdim. Dlğt'!r taraftan kafi miktar
da yumurta,vı ~·alkaladmı. Yan' ya. 
\'BŞ tatlı hamurunun içine dökerek 
gllze.k>e karı<~tırdım. Bir kah\e ka_ 
'ıty karbonat llln·e ettim. Sonra bu. 
mı, dibini yafladığım bir tepsiye yay 
dnn, tatlıyı baklava baklava keııerek 
fınna ,·erdim. Tatlı fırın~n fıkar

ken ııofuntadan üzerine ı,eker hafla· 
dım. Tekrar fınna tıalarak blraı: da. 
ha 'bıraktım. Sotuyunra tatlı çok ne 
fit olmu,tu. 

EV KA.DINI 
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Askeri durum 1 

( Yazao: 'ıl iranda 
telaş 

Hindistan da 
salah 

VATAN 

Karaborsayı yaratan 
yine ticaret borsası 

(Jlatı 1 IMMel (-) 
İku..dl b•r parlamento olerlk 

t~ı.üı etmesı ıwm ceıen, İs
tanbul T1<:aret Qd8sı bU,lelzlllt 
neticesı, tüccar tara.fından lıtııeııtl.. 
diti tarafa çekUmeltte ,.. borsaya 
seçilen tüccarlar, bonada ıst>edlk· 
ıerınt yaptırmaktadırlar. 

lngiliz 
hava nazırı 1 illsan BOBAN il 

PJsif. k'te: 
~ mcrlkolılar Salomon &dala· 

~~ rında tarruzi harekata de-

\-aın ediyorlar. Aralarında Tulagl 
\-e Florida bulunan S adaya k:tt'i 
~;,ırette lı<lklm olınu~lardlr. Japon· 
ların. &eccleyin çıkardıkları tak,·1-
) e kU\i\·etJeri luvnen lmh.s edil.ini' 
,.e kurtularnı,yanlar da e~ir dü.,.mU-.
tü.r. Bundan başka 2000 kUo:Uet;e 
'}imalde :\la.kin adasına ba5kın ya.. 
pan Amerikan bahriye efrad1 ka
raya ('ıkmı!) ,.e bazı tahribat yap
tıktan sonra gcrl dönmi.i.,tü.r. 

BirmanyJ - Hindistan 

hududunda 
Londra radyosu, Hhıdlstanda 

mUttetlk kuv\•etlerln Blrmanya • 
Hint. hududunu a'bkla:rmı •blklir .. 
dl. Bu hareketten m$kJ,at, Japon· 
ların yaptıklan hazırlıkları kelfif· 
ten lbaretUr. -Malômdur k.lıo müt· 
teflkJer ÇJne yardım )(in BingaJe 
körfednde Jiına.n olao Çlttagong 
Jle buradan Anam )Oille Çtnde 
Şöngtu'ya uzanan ker\&n yolunu 
kuUannıaktadırlar ... e bu yol hudu
da. yaktn bulunmaktadır. l\farettal 
Çang .. Kal - Chek bu :yolu ı&lah 

JçJn bjnJer<.-e an1ele ~alıştırmakta.

dır. 

Eğer Jallon1ar Çini cenuptan büe 
bütün tocrit etmek f!\terler. e, o 
halde Jliudlstan hududunu tec.a\lU 
ederek bu 3·oıu da kesmek J!ftiye.. 
cekltırdlr. An<"ek, o mıntakada Jıa.. 

rekata ha\-a. ... fl ikUm 'artları dola· 
)-·ıslle ı. Te,rln ayında, yanJ yaz sı· 
caklarınm sononda ~.lanabiJLr. 

ihtimal, ki müttefUder Japonların 

bu makaa.Ua taarruza. geç«eklerlnl 
Jıesaba katmı,ıar ve haurlıklarını 

bozmak l~lo baz.ı kuvvetlerle Blr
manya - lllnt hududunu .,arka geç
mişlerdir. Her halde bu hareketin 
bUyük olma'iına Jhtlmal \'erilemez. 
Bu tedafüi maksatla yapılmı' malı~ 
dut blr teşebblı!len ıbaretttr. 

Mısır cephesinde: 
Sonbaharın ba..,ıamuına bir haf_ 

ta kaldı. Geçen sü.kO.net devresinde 
2'1art1al Rommel'in ne derecede 
büyük bir taarruza hazırlandıfmı 

pek yakında öğreneceğiz. ı,ın it· 
yüzünü bllmtyoru7; fakat General 
:\.uehlnleck'ln bu ırada ltumandan
lıktan alınması Londra.da bUe hay
ret uyandırdı. Yerine gelen gene. 
ral Altk!iander•t, Bay Ç<>rçtl'e Ge
neral \'a .. ·el'in hararetle tav8Jye et
ti.ti ~öyleniyor. Frederlk demi' ki: 
«IJir ordunun te~kUI askerin mide
ııılle yanL onu d()yurmakla ba.,ıar.» 
Blı bunu şöyle de bÖyleyebWrlz: 
ntr ordunun t-e,klll kumandanın 

irade \'e a:unlle ba.,lar.» 

Yanıbnıyorsam, General AJek_ 
aander BJrmanyada Japantara kar
şı mUtteınk kU\'l-e-tlerf Bevk ... e tda-
"' etmt,tlr. Fakat "ura. ı muhak
kak ki ~lı!ltrda ayrı bir cephe ıru_ 

mandanhfı ihdasına. lllzum .. ·ardır. 
8. ordu kun1andan1 bu bU)iik t,.t 
hem rephede -..·e heın de KahiredekJ 
karar~htİl çalışmak ıııuretlle idare 
edemn. ln,;iltılertn bu me§eleyl na.
ad hallettlk.lerını benliz bilmiyoruz:. 

Doğu cephesinde: 
Don dJrseflnde nebı1 ,a,ka aş

mıya ç-alı,an Alman kuv .. ·etterlle 
<'e.nupta Kotelntkovo bOlgeelnde (Ok 
kanlı muJıarebE>ler olmaktadır. Ru 
ınu.ka\·em(!>tl henüz ısağlamhğmı ,-. 
ahl mevzDeı1nJ muh:ıfauı etmek
tedir. Kafkat1yada yalnız. Krasuo ... 
dar'da Mman taarruzu Jnld,..t ıııı.
termektedlr. Bu bakımdan Novro
J•k tolıllkededlr. 

Haftadan Haftay:ı 
(Ba'ı ! ncldo) 

kt blr.rkılmıyar. Yalnız asta 
lişmiycn ~ey yine: 

• veyl ma!IOpl•ra!, dır. 

* 11..R' atilina Romaya dayandığı 

17' zaman telaş._ dıişen Rcma· 

ltlar oKatilin-a. kapımızdadır?• 
dıye biğırmışlar. 

Tehlikell durumlar nuıt ol-
dukça Sovyet RusyadJın mütte
f:kleri ıkaı iç n yük.selen sesler· 
de &rcak bir isim değlşıklği 
farked:liyor: 

«Mihver kapımıı:rladır! .. 

* 
~ ncak bırk çını yukarıya 

lfa:!it..\ yazdığım tarıhe geçmiş 
bt>zler hiç bir znman bayatlamı
yor ve bu ~z!erl · ufaktelek de
ğişlkl klerle d :.. c.lsa - ~za manın 
olaylarına uydurmak daima kabil 
olabiliyor. 

Marallalıe blrllOI Mitli· 
İhtiyaç ·arının karşılan. man proJeılal reddetti 

Bombay, 22 (A.Al - Madras e. 
mıyaccğ· korkusu var yaletinde umumi vaziyetin düzeldi· 

Ank ıra, 22 (Rrıdyo Gazetesi)-! ğ"! ve sivil itaatsizlik hareketinin 
Tahrandan veruen bir ~ d fımdı muhtelit bölgelerde kısmen u....,er e A-. . . . 
merikayı ıiden Jran ticar t h yapılan bırkaç i're\·e ınhısar ettiği 
t• hakkında ıttıla at ga t e 1 ~ye .. bildırilmektedtr. Son 24 tı:ıat içinde 

ze es ıoyle b bö . . . 
yazınaktad:r: u lge dahıhnde hıçblr yerden po-

1
.hti a '& Hsin halka ateş; açlığına dair hiçbir 

• Y ç. rımızın bil ilk bi 
mı Birleşik A . Y r kis· ı rapor ahnmamıştrr. Bengalore eya,. 

merıka tarafından letinde de vaz.iyeUn dUzeldlği bi'di 
tem
1 

10 ydtdilmbeekt~d~r. Arada denlz rilmektedir. Burada soka&a çık~a: 
o ma-ca ı lkı b""tü lh 1 b · u n t yaçları- mak yMağı kaldırılmı~tır 
mız karşılanmu:ı ol kt · 

. "V aca ı. Buna Cuttak'dan bildirildiğine &rörıe Hl~t 
mukabıl btz de Amerik•ya birçok birliği sosyalist partisi kAtlbl tevki! 
ham madde verımekteyiz. Bugün edllmiştir. 
~merikad a bulunan ticaret heyeti Bombay, 22 (A.A.) - Mashabha 
azalarıntn hepsi Amertkada. tahsll Hint birlttt partisi, dUn bir beyan .. 
etmiş.tir ve İranla Amerika arasın- 1 name ne~ederek, Pakistan teŞ;kili• 
da b.~r _ahenk vücuda getlrıecekle- hakkındakt MUslUman projesini red-
rinı umıt etmekteyiz.. dettiğtni bıldlrmlşttr. 

Bugün Ticaret Qdasının en faal 
azası olarak kendisinden hizmet 
beklediğımlz Oda Kiltibi Umumisi 
Mahmut Pekln, senelerdcnberi b&
şında bulunduğu Borsa Komiser· 
J:ğJnden sonra, Tiftik Birllfinde, 
İthalat ve İhracat Birıtğlnln katibi 
umumiliğinde bulunmuştur. Ken.. 
dtsınin bu kadar vazifeden 90nra 
tecrübe sahibi bir şahsiyet olması 
lazım geldi&i halde, tüccarın bu 
şekilde hareketleı'lnc m~nl oluna
maması üzerinde, ehemmiyetle 
durulm·~sı HlZl'Jll gelen bir mesele. 
dir. 

İ!ugün kara borsayı yar&tan Is· 
tanbul Borsasının }çyilzil .aydın
lanacak olur , İstanbul halkının 
nasıl istismar l:~ıldiği açıkça mey .. 
dana Çlkar. 

Almaayanın 
şiddetle bom
balanacağını 

söylüyor 
Londra, 22 (Radyo - 23.t~) - in.. 

glltere Hava Nazırı Archlbl.ld Stn· 
clatre Fransa ve Almanyaya yapı
lan .son hava akınlarından bahSede_ 
rek AJmany&run şiddeUe bombardı
man edileceğıni söylemi~Ur. 

Alman-Rus harbi 
(llaşı 1 bicide) ( •• ı 

kalmıştır. 

Moskava, 22 (AA.) -
kbllğine ektir: 

Sovyet 

Ankara dak i tö re 
Aşağrda vereceğimiz izahat ld-

n dlalarımızda r.ekadar haklı oldu- Ktetskaya böla:esindc Sovyet 
ğumuıu teyit edecek ma.blyette· I kıtalar• ani olarak düşmana bir 
dır. j baskın yapmışlardır. Duşman gerı. 

1 -(Ba.'ı 1 incide) t Kafkasyalarda k Borsa nizamatına göre borsaya emege mecbur clmuş ve savaş 
garımo k urşun yemiş Sa- ' alanında lk' il ı·· b k t 

n o~utanı Korgeneral Hlls- rıkamı;;larda b:cak kayb~tml dahil butiın maddelerın satışının 1 t ,Y z o u ıra mış Ir . 
nU Kııkı,, bır top araba.sının tize_ , Kütü1ammarelerde can ver u~'. 1 borsada yapılm;sı mecburiyeti ~rasna::ıar ın cenubur::da Sov-
rınde . .şu hıtabeyi söyliyerek sancağı 1 Büyük Ciarp sonrasında ~lan vardır. HaLbukl bugün borsada yet er muda~~a savaş1'a.rı yapmtş
okul komutanına verdi: İmparatorluğun enka ~l . hıç bir maddenin muamele gördU- lardır Üç gun zar(ınd~ bınd.tı 

<Yeni kurulmt14 olan> Yedek Su- fırlamış yırtık Elbt zı kar.,sından ğü vaki değildir Bütün alım sa- fazla A~man öldürülmüştür. 
bay Okulu Al . . ' sesı. urşunsuz . A Py t' ' do• ayı ve onun yığıt ko- t bancası ucu kırık k lr il b' tımlar Galatada ömer bit ha ~ a ıyorsk un 5U. cenubunda 
mutanı ' ı c e o ıraz , U . . ....ı b 1 1 ' rahat edelim• demeden ve zer lan- nır.da olmakta ve bu muameleler mevz erım;ze ıs•ten 1r . A _man 

Bu TUrk sancağını Türkiye Cüm- madan cıvatan ve f--4-·kı•ı dl bc.rsaya günlerce haftalarca, hat· , grupu sarılınış ve imha edılmı5~ır. 
hurreleı J.s t r • u 1 ;:,~t et • ye ' o·.., · · me nun namına bu a._ haykıran Anadolu a : ta ayl.arc 3 sonra kaydedilmekte- 'eer bır kesımdc kıtaların11z ye· 
laya ve bu alayın komutanı olan si- ı rekleşen ordu saiı geçm.dş. 1scy- dır. nı mevzilere tekilmişlcrdır. ı 
ze teslim ed. arını o dur· . ı 

Bu ıyorum. . muş, tekrar cehennem çinc, müs· Borsaya kayded.liş, fly.ıt tes.. ı Londra, 22 (A.A.) --- Rusy.ıyı 
CUmh şerefi! san~tı size verırken tevli üstüne, korkma.dar. yılma- bıti spekülA.syona mini olmak , bc.ydcn boya uç"'kla geçmiş olan 

d b
'ldurrl etsinin se A.m ve sevgilerini d;n, şikAeyt etmeden at~lmış ve l zin~irlcme. ihtıkftra meydan v r- Çek generali İngrat Londrllya dön il 

e ı rmekle bahtiyarım > 1 · · j .. b ı 
B 

• ~ar: ıçınde kalmıştır. m-emek içın değ:! sırf binde aıda· muş u unuyor. 
una cevaben, Yedek Subay Oku- B .. . ' j 

lu Alayınm Komutanı Kurma Al- ugun Mıllf Mücadele tarlhln- tı toplamak içindir. Çek generali )·oJcult:Q:u hakkı:ı .. 
bay All R GU h Y de, orduda yer almış elan Türk I Bc.rsada asılı durAn karatahta, 1 da şur.l arı ~)"lcmlştır: ı 

ıu. rcan QOk eyecanıı ·· ı · .. · · · · 
bfr hıtabe ıradetti ve ezcümle dedi munevver nın şerefli bir mevkıı bır gösterışten lıbarettır. " •Bütün Rus memicketı top· 
k1: vardır . Buraya yapılan kayıtlar, tilcca_ tan harbin içindl":d~r . Geril r-;,e 

..-Sayın komutanım, büyüklerim; O, şimdıkl ZllmardA da dünya· rın lstediğı z.aman ve istediği fiyat 
1 

ccnheye yardım et~nektcn başka 
BUytlk ve uU milletim ve onun da ki emf.ali gibi sapıtmamrş, lC'h- Uzerinden yapılmaktı; dır I bir fikir bulunamıyor. Ru.s crdu-Ju, l 

' Ulu Şefi sa,bufum InönU adına, a... tikeli :ı.nlarda işini, fırçasını, ma- 1 Bir tücc?r malını sattıktan bir Alm-an ordusunu durdurac,ğın. 
layrma tevdl ve emanet ettiğiniz lasını m~mlekcti için kullanmasını J gün sonra aynı m1111 tekrar alabı· d<1n dcğıl ycncccğırden blle em•n
p.nJı ve sevgtlt sancağımızı kalbi· blJm~~· hiz:net isteyen v.atana le-ılır, tekrar sala.bılir ve muva<Ga d ir.-.. 
mtn en COfkun .fw!yeca.nını duyarak reddutsilz hızmet ctmi,tir . yolılc fıyatları istcdığı gıbı yuk- ---------------
alıyorum. O, geçmişte olduğu ~•bl bugün- selt,bılir. Borsa bu mu•m•lcyi Uzak dogw U ~a 

I Ya,a.sın bUyük ulusumuz, Yüce kü sıkıntılı zamand:;ı da bir defı:ı bildig: halde binde 2 aidatıı.ı ko· 1 

Şefiml.z ve Başbuğumuz, Y&.f&.SJn ~a~a i~bat .. etmiştir ki, Galiçyadan I parma~ :ç,in susar. (8",' 1 ln('hff'l + j 
1 

kahraman ordumuz.> ..... et.rdıgı VL~cud~ınu .• _ .. C· na.k~al~~e 1 Bugun Ist~nbul _pıyas sına ı:;c:en ı t'.r Yaruı yoktur Salomon ada.la· 
Bunu, yedek subay okurlarından sıper yaptı~ı gog. unu. r.1ılh Mu-ı bor:t0ya dahıl bLıtün ınaddeler, 1 r~;ıa 700 JRr>on çıkmtv:ı yeltenmlı1. 

iki gencin hitabeleri ve p&rlak bir cadeledc kullandığı kolunu icap bvrı::;a deftcrıne kcı.ydolunur. rakat AmE'r:kan ı;ilAhendazları bun· 
geçtt resmi takip etti. Gençlerimizin ederse bugün dahı kullan~cak ve Gümrükten, vapurlc:ırdan, trer.- lı:ırdan 670 ini oldürerek gerı kala· 
Zafer Abidesine çelenk koymalarlle 1'"ap eciPrse ıaplaz~ ilmltlerl~ dün· Terden ieten enıtf" 3 tt Hstrl,.r", ııtnı eırı;ir <'tmıoı.·erdır 
tören nihayetlendi . yaya ~elicdlğl ılk çocuiunuu va- her tU.ccarın OOrsada bulun .. n he· .Jı:ı}Y'nl.-ı.,. 'ınvi~ adanın ke~ir nr. 
Ankara, 22 (Vatan) _ Tarihte tan uğrunda toprağıı düşmesinden sabı cari deftcrıne yaı:ılır. l!er mı:ı.nlı:ı.rına dn~ kRc:;-maktadırlRr. 
b.angl harp var k !, onu bu millet iftihar duyacaktır 1 tüccarın borsada bir gird·, çıktı )·uk.qrıda zıkı t'dıl~n 700 Japt>n ada· ı 
yapmadı. Ve h ngi zafTr var ki, Bugün btitün rnılletlc berabf'..-

1 
sayf<'lS' vardır. Bor:.~ıd;ı hu:::ün ha- ya PPrı::('mbc gecesi ayak bumışttr 

onu ticreth asker kazandı? c:ınırdı:ıdır. J\.femlc.ket CGel!) dedi·! kim olan (r.cmcıaı11ncılık) zıhnı· l Va~ıngton. 22 (AA) - Bahriye 
Bu millet Çin .edlerine, Roma ği z•man geım·şt<r. M· mleket yetı olmas>, h,lknı menfaati na- Nazırlı~ı Amerikan denizaltı gemi· 

k.apıları ca, Kc..slantaniye surları· (Öl!) dedigı zaman ölccC"k ve mına bu kayıtlar çıkarılarak, bc.r· 1,.rinin gayri muharip 1 Japon ge· 
na, Vıyanalara kendine inııına ina- ı (Git!) dediği zaman ,qidect'ktir. s<ı hükün1etc yardın1cı bır rol oy- misini ve "hP-lki bir de torpido muh_ 
na day~~ıştı. N;.polyonun ilk O, vatar:ın~, mllletıne ve crdu. ı na~;:ı.. s.un'i f;yat •~rtışıarını önle· rıbıni batırdıklarını bugUn haber 
mağlQbıycL: de Türk kant, Çanak sun; lAyık bır münevver o1duğu- mc·k içın fiyatları k r ıtcıhtayK 20 verrnckte<lır DenizRlttılar ayni za-
kale topraklarının altında. onun nu hl'r fırsatta Is-bat rtmlş ve her 1 gün so:·.ra değil günü gününe yaz- mandA gayri muhar:p hlr gemiyi ha-
vücudu vardır. fıl'satta isbat etmek için haztr bu- 1 S". kara ))(-,rsayı kökünden sars- ~ı:ıra uğrı:ttnu~lardır. Bu hl'lreketlt!r 

Bu millet bütün tarkhile, dünya lunmuştur. ınış olmaz ını' 1 ı\ltut adalarının b&h nihayetinde 
yüzünde dalgalanan bir sancak· O, bütün bu trcrübelrr esnll~ın~ Bug\in bl,r aya dahil_ m&ddc-le- t vukuı:ı. ge:miştir 
tır. d0 v:.tan ı:;ancağını bütü n millet rın hr.men henıen hıç bırı8i bor~a Ş:kago. 22 t A.A.) - Amr:rlka 

Bugün Ankara hlpodrcmu, ha~ gihi ş· rcfl<' taşrmağ~ biln1l~llr. Dr.
1 
salonund..ı te~hır edilmeden ~ .. UI· dt!niz basıı1 .servisi dırcktörU YUzba· 

metli bir manzıtra görmüş, Yedek mek ki Türk münevveri ~ancak 
1 
ct·gı ve karataht.aya konu:an ka- şı Leland Lovelett<'. dün ilk defa o_ 

Subay okuluna bir alay sancajı verllmeğe !Ayıktır- Y nl o da, biz- yıllar. 5pckü18.syoncuların ıst<'_kle- 1 ıı:ıra.k Amerika deniz kuvvetıer:nın 

verlbni~ir 7(1:{ orrl-udan bir parçadır. rine göre ta.nrim c,lunduiu ıçin 1 uğradığı kayıpları ~tğa vurmu,tur. 
Bu sancakla, orduda yer alan Türk ihtiyat zabitleri, yedek :;u- borsa kcnd<slndt-n bekl ~en lşt Bııgiln<" kadar s:rıeşlk Amerika 

ve yer alm:~ bulunan Türk mil- bayları, şanlı sanc-:ığtruz kutlu ol- i ii?Örmed°'n. havadaı1 p~r1 kazanı-• deniz kuvvetlerinden 12.438 kişi öl-
nevveri rtiştünil isbat etmektedir. sun. yor d~mekt'r mllş, yaralamnış veya ka:Yb<>lma,-
Ve bu rüştünü isbat etmek için de Ertutrul ıo;evket Alitkadarl ardrl;ıt ö,KrE>ndit"iın·lze tur . 

BAŞMAKALEDEN DEVAM -
göre, tüccar bu binde :l aid:ıtı bor· B~sın servisı dlr•ktörU, Amerika· 
saya, halkın aleyhlnc ker.disinc ntn bu harpteki kayıplarının, bun. 
yardım eden bir müessese d:ye, dan evvel giriııstil'i harplerdeki ka
seve seve verm ktedir. yıpları yekOnuna niabeUe daha ağır 

(Başı 1 inıC.tde) ce• rak yer alrruılardır. Borsa d ıhilindc s~ tışların ~lma- olduğunu llA.ve etmıştir. 
hastahkt "n kurtulamazlar. Bunla· Fakat yeni hc:stalar veya eski yışı, yalnız dahil dej:il hariç piya
rın ıfrat cereyanlarına baj;lı kal- hös'talıktan kurtulamıyarık b•rer saları da aJAkadsr etınekte, lhrR
ması, meE-eıa kız~mık geçiren bir köşede zehir saçanlar da eksik cat ve dolay1s:le lthalAt pıyas~mı
çocuiun ömrünün sonuna kadar değildir. Bunlar kanunları biliyor· za birçok bakımlardan tesir et-
kız:aımıklı kalmasına benzer. Ya- lar, kanun ölçülerinin h~rlcinde mektedir. 
bancı hastalık bunları adım adım kalaca~ surette ~aJtşıyorlar . ., B~-

1 

Bugün memleketin lktrsadt ve 
çöktürür, bir dökilr.tü haline ge- nun lçın mllll bunye, hergunkil ! ticari hayatını tamamen elir. .e al~ 
lirler, öy'le bir döküntü ki ecnebi vasıta ve lmkAnlarlle, bu zehiri. 

1 
b 1 nan ve bunu tüccarın 

Piyas::ıd:ı ferahlık 
(Bafı 1 incide) -?. 

yen ve ardlyelerde külliyetli miktar
da eşya saklayan 5 bUyük tUccar 
mlllf korunma mahkemesine veril
miş ve dün ak,&m tevkıt olunmuş

lardır. cmeller.e kırkörüne Alet olabilir. söküp atamıyor. :e~c~U~e ve memleket ekono-
İş't.e encümcn·n yaptığı şey, teş- Bundan başka asıl gaye; türlü 1 . 1 hine ist.ediğı istikamete Bunlar Suita.nhamam1nda Isak, o_ 

hir yolile hastalığı önlemek ve he· türlü sebepler yüzünden ifrat ce- ::ke:ee:ılln 'b(.rsa hakıkıı .. daki va.ton, Halfor~, Avram ve Ferit Ba-
nüz tutu1mıyanlara Amerikalılık reyanlarına. kapılanları cezalan· ikinci yazım·ızı yarınki sayımız.da har'dır. 
aşısı vurarak kendilerin~ ifrat ce- ~ırmak değ.l, çoğu cüreUI, istidat- okuyacaksınız. Ticaret Vektl tnln tetkJklarl 
reyanlarından korumaktıT.• 1 ınsanlar c.Jan bu unsurları te- Btr ha.fta.da..nber1 şehrimizde bu-

Bm kendim de sonrad•n Y•kın- ~~r%.~;:;'k, milli bünyeye kazan· lslanbul Asliye 1 C ıunan Tica.ret Vekili Dr. Behçet uz, 
dan takip ettlm: Bu encümen ta- dün de tetkiklerine deva.m etmiştir. 
rafından çok yi ;dare edilen sor- B•!ılka mem.l~rin iyi tecrü- Ticaret Sabah saat 10 da Ticaret O!i3ine ge-
guların gazetelere aynen geçmesi; beterine tesadüf ettikçe bunlardan len Vekil, Ofis mUdUrU B. Cemil 
.Amerikalılığa yakışmıyan. ha· istifadeye çalışmamak hatadır. A- Mahkemesinden : Conk'dan ticaret işleri hakkında L 
reketlerln las-fiyesin.de çok mühim merlka parlamentosunun uAmeri· 94.2/222 zahat almış ve bir mUddet Ofiste 
rol oynsmıştır. Eğer encümen va-ı kalılığa yakışımıy~n harekeUerıt j Eti Bank Ista.nbul şubeAinin Iş meşgul olmuftur. 
zife'.ilni büyük bir isabetle gör- hakkında yaptığı ar.ket, Amerika Bankası ıstanbul Şube!ll ta- Beh~et Uz, Ofisten 21onra ticaret 
meseydi bugün Amecikada Ruz·! milli bünyesini ifrat cereyanların- rafından Galatada Fermeneciler cad- borsa.sına gitmiş ve borsanın muh
veltin yaptıklarını yapmak çok dan kurtarmak bakımından çok desinde 70 numaralı mağazada Jak telif kısımlarını gezmı,ur. Bilhassa 
güç olurdu. zar ... rlı bir tesir yapmıştır. Krespiye ödenmek Uzere veriln1i~ o- kimyahanede tetkiklerde bulunan 

Amerikalı gazctecin'ln (çocuk Bizde de meseli Cumhuriyet lan 11..3.942 tarih ve 1633241·3472 Vekll, borsa klmyagertnden etraflı 
hastalığı) tabırinden kasdettiğj h3· Halk Partisinin kurabıleceil bir numaralı 7~~ lira 10 kuru~luk çekin izahat almıı ve tahlil için borsayP. 
diseye memleketimizde de tesa- encümen, cı:Türkl.ere uymıyan ve zayi olduğundan bahalle iptaline ka... en fazla hangi maddelerin geldiginl 
dür edilmlşUr. Dün ifrat cereyan. yakışmryan cerey-Rnlar• hakkında rar verilmesi Jak Kre.spl tarafından 90rmuştur. Kimyager de cevaben 
larına kendini kaptıran birçok Is- geniş bir görüşle ve cezalandır- iddia edildiğinden işbu çekin bula.n zeytinyağ ve sair gıda maddeleri ol
tidath ıençler vardır ki bugün mak değll, kurtarmak ve tedavi tarafından 45 gün içinde mahkemeye duğunu söylemi,ttr. 

s. Q. SAVCI 
milli hayat içinde güvenilir ça- etmek emelile es,osh bir an'ket ya- getirilmesi ve getirilmedlfi takdirde Uzun ınUddet meşgul olduktan 
hşkan ve atılgan birer uzuv ola- pacak olursa hem gUnün birinde iptaline karar verileceği Utın olu- sonra borsadan ayrılan Vekil borsa 

----------------'-------...:.._______ zararlt olabilecek cereyanlarLn ip· nur. (4375) umumt kltibine demişUr ki: 

LA E S;n :ım~s ·nda tidadan tasf:yeslne hizmet eder, c- Buraya iyi yerıe,mll}Biniz. E-,:...-- l _, C! ••••r-. hem Türklük ölçü ve idt.allerinin RaşJd Rıza Tlyatro8o sasen binanın genişliği ve rahatlığı 
zihinlerde tereddüt bırakmtyacak Hailde P i!}kln beraber da teşkilAtınıza uygun.> · 
bir berraklıkla yer tutmasını ve Her a.k~am saat 21 buçukta Harbi· Behçet uz. buradan ayrıldıktan 
sağ ve. sol Beşinci Kc.llarının ze- yede, BELVU bahçesinde al&tW'k.a sonra, Ticaret Borsası Aza.az tarL 
hlr saçmak imka.nı-arı.r.dan mah- lcıammd& qu. gece tından Taksim Belediye Gazinoeun-
rum kalmasını temin etmiş olur . \1, Y V M V k C A X da kendisi için verilen lllya.tete p t· 

.&Juaet Emin YALMAN Vod\11 • 1 - Perıı. miftlr. 

BUGII'.' 2 H rlka filmi birden 
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Hu: ,.e Erkek kı ırulan 

BOGAZİÇİ LİSELERİ 
11ntt sımfı ilk Or:i1 L 'se 

Tatıh ve yatısız talebe kaydına vo tskl ta.Jeben!n kaydının 

yenileruneeine başlanmıştır. 

ARNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36-210 -

Liseler Alım Satım Komisyo:ıu 

Reisliğinden : 
Galata.saray. fİaydarpafa, Kabataş, Çamhc.z, Kandı.l!!. Erı.nkö,V' ti.s& 

Jerınin 18C:2 malt yılı ihtiyaçları olan 2702 ton kok \<°e madtn kömUr_ 
lerinln TUrklye Kömllr Sa.tı:, ve Te\'ıı mtteueJesinın depo!.1rınd.._n okul
lara kadar olan na.klıyest 14696 ııra 60 kurut tahmin bedelle kapalı za.rı 

uauıtıyte eksiltmeye konmuştur. ilk temlnatı 1103 Ura.dır. Eksiltme 
24.8.942 pazartesi gilnU saat 11,:::0 da Beyoğ'.unda Liseler Satın Alma 
Komisyonu bına.sında yapılacaktır. 

istekliler ye,1 yıl tıcaret odası ve.sikuıle teminat makbuzu ve tek· 
llflerinı havi 2490 sa.yrlı kanunun tarıfatı dairesinde hazırlıy•cakl&rı 
kapalı zartıarını yukarda sözü geçen saatten btr saa.t evveline ka.dar 
komtsyon reishğıne makbuz mukabt:tnde vermclert. Şartnamey\ ıor .. 
mek lstiyenJerın Galata.saray lisesinde komi~yon kltıyliği:ıe mUracaıt 
etmeleri. (8519) 

Fatih Su'.h Üçüncü Hukuk Hakimliğin:!e 
42.69 Tereke: 

f'lahken1ece resınen tasfiye!tlne karar ,·er-Um~ olan öhl fırın<'r Sut . 
Oskardan alacak iddia tdenlerfn \:eıslka larJyle bJrUktc mahkemeyt mü
racaatları hakkında e\-vel<'e Ta_' lrlefkı\r gazet&inin 21- 7·94:? tarlhli 
nllshasında yaptlan re11Jmi da,·et llı4nından onra OlünHn gayrt menkul

lerlnJn azık arttınnayla paraya (~'· rllme'ilne karar \·erıımı,.tır. 
Mahkemece takdir edllrnl, otan kıym"tıerln yüzde 7.5 atı, •aatın

den y.arım l'lİR e\.· .. ·eı teminat .latırm ak ,.rtiyle müı.ayedey~e herkes &I· 
rebiJlr. 

Ancak mu,terllerln sıfat -..·e ehUyetlertnln kasırtyttlerlnden dnlayı 
satış ceri bıro.kıJamaz. 

Müzayede günü mahkemece takdir edilen kıymetler haddJ JW.yıkla

rını buln1aı:-tn ... eya müzayedenin tehirinde rağbet mül:\hazıı. edlllrııse. 

o;;atı':' lkln('I arttırn1a gOnüne t.llik edllehtUnlr. 

Bu takdirde birlnt'I arttırma.da ~on talibin taahhüdü bakJ kal•
caktır. 

;\filza.~·etff>yt çıl\arılan P''rl m rnktı!lerln mü.kellefiyetlerf 
riye alttlr. ,.,rgl, ica.re .. e afr ayni haklarla mükellefiyetler 

rl ,\e a1.ittir. ihale '":tatine kadar rnliu.redeye ı.,tırak edenlerin netl('e}·I 

beklemeleri icap ettiJthJde-n mahke mrce .. ·erilecek karar ancak tefhim 

edilocek -..·e ~·a~ıyla tcblig erlllmlyct·ctlne ıöre huzur muamelesi say•
hlcaktır. 

Ihalc~-ı taldı> eden on gün l<:lnfle M-delf ihale olan paranın tam•

mı üd('nnıi-, o)a('aktır . .-\k"ıi tıkdirdr U7.f"rinr. ihale edflrn ktm~enln tf'. 

nıinatı Irat kaylt le kend~5lne ikinci bir ihbara ha('et kalmako;ızın mU_ 

7:a~·ede tekrarlanacaktır. Bu takdirde de aradaki noksanı ayrıca tahc,;U 
edlfe('ektlr. 

zı.,-af1e!'iıl red edllı1ll)'·ecek ... e trminatt ,nrtı cezai olarak Jrad ka~H 
edilıniş olacaktır. 

:S11.tı'a -çıJcanJau gayrı menkul lli"rln P\'!l&tını matıalllnd6 görebll~· 

rtil Kibi dotty&~ına nıüraca.atla. d:ı C' ... rakuu f('tklk C'debillr. "!\IU,terllt
rln bu nok .. anı muzayededcn e,·,eı ıra etmiş addedilecektir. 

Satı~a dört parta ga.3·rı menkul çıkartılnıış -..e müzayede günler\ 

de teeblt edllmi~tlr. 

Cerrahpa~a K0<·amu~taf11ra-:R <' ıul·ı,. ... ı SA l..apı 11~9 afla 38 par~tl 
nuın:ırah 23 ,_f'? mahal h:r.-rinr ahı:ap cHikkA.nın kıymeti muhammene.. 
si 715 llr•dır. 

Birinci lhalA~l \"C ınliza.,·ell(' l 11/0/312 Pf"t'f'nıhl'l ı;-iinii pı.811 t tfi 

dan 16.30 dek. ikinci nıtiza,ycdcı \e lhal~I 8/10/91'.! .Sah günil aaat 16 
daıı 16.SO da 

Ocrrahı.a,a K0<.'aınustafa r> ('' dde~Jnde 22 k:tpı 1129 af\a 7& p:tT81'!1 
.'io.lı karcir dukk:in '° il>tılndc trk «d• '° h~la elektrik {e terkoı 50 
:\r2 nıah.ııl üz.erine kıymeti 1~00 Ura dır. 

Birinci arttırma. .. , 17/9/1ll2 Per~rn1tıc KlinU ~aat 18 dan 16.30 drl<, 
icabında ikinci artılilrına 6/10/0·12 ~alı KUnti !'&at 18 d!ln 16.80 kadllT. 

C:errahpa.,.a Kocaınu!oıtara P!!. ('Atl . '?n kaın 11'?9 ada 7t parsel nu
maralı Ütıthinde odayı terkos \."e elektrlk'I ha\·j ·12 :\iZ mahal b:ıerlndekl 
ga3·rı menkulün de kıymeti 1·t'2 1 ra.dır. 

BlrlnC'l arttınnaısı 18/9/9-12 Cuma sünU saat 16 dan 16.30 d_.k. 
Jklnelsl icabında 7 /10,1842 Ça.-,am ba gtrnu saat 16 dan 16.30 dek. 

Cerrahpaı;a Koc.an1u,tafa Pş. cad. ~• kapı numaralı bahçe ,., ahır
ları ,-e 5.5 beygirlik dizel motörlU hamur makint!!lnl mnhte\-ı 1.,ıeır 

bir halde tam bir fırın \re ma1umr .. 1 vP ilıttündekl binası 669 '12 bah· 
ç .. lyle birlikte kıymeti 19,921 lir 6P. 

1'1rln<"J Jhalesl ve arttırma! ı 18/ 0/9!·! l 11ma glınü saat 16 dan 16.3U 
dek, lf'abmda tklncial 7/10/942 Çar.,amba gUnil 1'&at 16 da.o 16.SO dek. 

Müzayedeler ya.zıh prtlarla. mahkeme kal6111lnde yapılacaktır. 

11/8/942 

Devlet Demiryolları ilanları 
20 eyUU 19~2 tarihinden itibaren Sarıkamı' hudut geni' hattın· 

dakl istasyonlarında. da sa.rnıc;h varonları n tahmil ve tahllye müddet· 
lerl 6, diğer vagonların tahmil milddetlert 5 tahliye müddetleri 4. saate 
indirilmiştir. 

Fazla izaht için istasyonlara müracaat edilmesi. c6911> c-9063-. 

Istanbul Be:ediy !si ilanları 
Fen Işleri MUdUr!UıtU için alınacak (50) Top Ozalit ,kAğıdı açık ek . 

alltmeye konu muştur. 
Mecmuunun tahmin bedeli (568) lira ve ilk teminat (42) lira t60) 

kuruştur. • 
Şartname Zabıt ve Mue.melAt MUdUrlUğil kaleminde &örülebilir. 

ihale 719/ 94.2 Pazartesi gUnU· saat 14 de Daimi Encümende yapılacak· 
tır. 

Taliplerin lkl teminat makbu'! \'eya mektup;arı ve kanunen ibrazı 
JA.zım ge1en diğer vesikalarile ihale gUnU muayyen ~a.atte Daimt Eneli· 
mende bulunmaları. (91091 

Çorap İşçisi Aranıyor 
EyUpsulta.nda bir No. ıu askeri dikim e\'inde çorap işçisi alma.eak .. 

tır. isteklilerin mezkQ.r dikim evi mUdürlUğUne hemen mUracaatları 
(877. 9031) 

• . 
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ynil viki 1 
Bugün İstanbul at yarış!arının iyi bir kcşu Ue rahatça kazandıra- Fenerbahee kalttlsl Cihat Galatasaray mUdaflJ Faruk 

yedir.el haftasıdır. Koşularda fa- bil ir kanaath-,deyiz, Dand ~ntn ya- ~ Ortaiıkta makarna da yok ki, da Çobankızı duruycrdu. KAvma : 
vorı hayvanlard~n bırçoğa bulun- rışı vurması anc<ı. k Özdemirin bir On beş yirmi gün .sonra futbol Aksi takdirde yine futbol sahasın- yedim de f.~zla kaçırdım diyeyim. - Çobankız.ı ile Subutcıy'ın l:ra 
mamakla atların şan.i ıarının mü· hatasile kabil olabilir. Bu vaziyet mevsimine giriyoruz. Futbol ajanlığı Bejlkta!} kaptanı Hakkı da çirkin hAdiselerle karş:ılaşabıliriz. Hamur lşlne de çoktandır hasret lın etrafında işi r ... e diye sordum 
savı oluşu herhalde yarışları he. dahilinde biz $an.sı Özdcmire vcrı. fı kstürünU bugün tanzım etmiş bu- y Bir nokta daha bizi düşllndürüyor. kaldık. Kcizım güldil ve: 
yecanh bir hale sokacak ve b : hsi- yıoruz. hınuyor. Bu fıkstUre nazaran 13 ey_ı~- a za n : ;:ı ı O da. aaha. meselesıdir. Her sene lığ Dün -akşam gördüğüm rüya şu - İ~i ne, ne demek. Kralın kral 
1nüşterek piyasasında çok k imse- Üçüncü koşu: Üç yaşlı .i&fkan l IO.lde lığ maçları baflıyacakttr. il 1 ONAN maçlarına girerken bu saha mesele- muhakkak k i, mide dolgunluğun- oluşu onlı:ırın sayesindedir. Onlar. 
ler şaşıracaktır. Arap taylarına. mahsus bu koşuya Bütün sevin~lerlmıze rağ'mcn yl- ema (C:OD) .sinden dolayı bir hAdıse doğar. Ga. dan değildi. Esasen tr.san neye ka. da mu~din icadına tahammül ol· 

B irinci koşu: Dört ve d tt ha yu. 9 hayvan glrecek. Programa göre ne bu seneki il~ maçlarında bır de- latasaraylılar Fenerbahçe ve Beşik- ı fasını yorar ve hangi iş üzerinde masaydı, bizim kral da kr&llıg · 
karı yaşta y erli yarımk .1 n İngiliz- Hızır. Dabi, Rind, Can, Ceyhu ı:: , ~işikli.k olaca(tmı zannetmiyoruz. pabllirlerse onlar da liğ maçlarır' taştan oynadıkları oyunlarda hlsse faz.la durursa rüyasını görürQ1üş. uzaktan dürbünle görürdü, dedi. 
ler ; rasındakl bu yarışa Neriman, Vecize, Ferhat, Ceylan, Kcşar iş - Yine geİ;en senelerde olduğu gibi el· korkusuz denecek blr vaziyet te gl. l ısterler. Fakat bu rüya ya korıkulu olur Yeni kral şerefine bir yarış ter. 
Alceyliin, Per!han giriyor. Nerl- tirak ediyor. Eğtr rivayetler doğ- de bulunan iki sahada Fenerbahçe \ rebillrler. Oğrendi,ğimize göre, Fenerbahçe, ve yahut da sevlnçll, ve feraha tip edilmişti. Nekadar favori h ay-
m an AlceylAnôan beş kilo farkla ve Şeref stadlarında birinci kUme. Fenerbahçenin vaziyetini de ince- Beşiktaş klUpleri aralarında bir ma- yorulacak bir c,ekilde.... van varsa iştirak edecekti. Bu kra-

ru ise fazla kilo .öl.an Hızır koş- 1 ı 
koıuyor. Bu ktıo !arkı olmasına mıyacaktır. Kosturtı takd1tdc ya- n!n .on klUbU karşı ka.r9lya gelecek· j eye~i:"': . . . / kave'e yapmlflar. iki sahanın ida.re- Rüya anlatılmaz derler ama, liyet Y•rışının galibi de bizim Fik~ 
rağmen biz yi r. e Ncrlmanı şanslı rışın .favorileri Hu:ırla Dabıdir. lerdır. 1 Bılıyoruz kı; ~arı JA.cıverthler ge-. sifli bfr_ı~ştırmışterdir. Bu da göste. ben her za.man olduğu gibi da· ret Ath oldu. Yanımda. Kazım, ço-
gôri}y-0ruz. Hızır kcşmazsa şans Dabinlr.d ;r. Yalnız şu var ki, bu sene klUple- çen sene, idart hatalar, anlaşama-ı riyor kı, s~asız Galatasaray& hisse yanamıyacağım. H3yırdır inşaL 1 cuk gibi seviniyor ve: 

İkinci koşu: İki yaşlı yerli saf- Maamafih Rlnd ile Vecize de ı·h- rlmiz oyuncu bulmak bakrmından mazlıklar yUzllnden bir buhran ge.. vermek teklifini kabul etmiyecekler- lah d l de ben de size su gör- - Bizim at kazandı. Bizim al 
1 . çlrdiler. Tarihlerinde na.dır tesadüf dlr ey n k d d k h kan ngillz taylarına m ~ hsus bu sa- mal edllmemelidir. bır parça ferahlıyacaklardır. Anka- ı . . · düğüm rüyayı anlatayım: azan ı, ıyere , avaz avaz ay· 

tı~ ~koşusunda Ren, Vido, YJldı- rada toplanan merkez istişare heye. I edılen bir ~azıyete düştiller. işte bu vaziyet öyle zannediyoruz VelL kırıyordu. 
Beşinci koşu: Dört ve d . ha yu- KIUplerlnı bu hal dUşUşU d ğ · A «Veltcfendl çayrrındayız. 

rım, Gürsdy olmak üzere dört hay t k flk A 1 tl içtimalarından sızan haberlere gö- n e n en kl, her sene oldu u gibi bır h dise efendi bugünkü Veliefendi değil. Yeni kral hakiki bir hükümdar 
van ~r. Bu koşunun da favc.ri:sl kart yaşa i sa an rap a:r ara- re. mektorı~l sporcuların k1Uplerde sarı ıa.c.lvcrt tarafdarıarI çok Uzün-. doğuracak ve bu seneki ihtilAfı hal- tavrile bıyıklçrını burarak, fakat 

sındaki b 90n koşu"a da Tomur tU kt ı h ttA. 1 Beton tribünler bütün dünya hi-Suat Karaosman ahırıdır. Vido'yu u .; - oynama.'arına müsaade edilecektir. çe 1 er, 8 0 sarsı maz eevgı !etmek de bir parça güç olacaktır. mucidin icadını kullanmadan ya. 
hepsinden şanslı görmekteyiz. cuk, Sava, Tuna gibi .fzvoriler g ' r- Açıkgöz ve iş bilir, ikna kabili- teze~zU'e uğramak tehlikesi bile ge- Mevsime girerken başta bulunan pcdromlarından d~ha mu11zzam rışın kazanılmasından şaşırmış bir 

Ü B k t miyc.r. Koşacc.k hayvanlar da şun- yet·ı fazla, oyııncu bulmakta ı·htısas çlrdı. takımlar·-ızın vaziyetlerini incele- bir şekil almış. Herhalde bir ya· 1 çilncü koşu: u oşu ~ma ör ..... h h vaz yeLte günün birincisini tebrik 
binicilerin kcşacağı centilmen ko~ lardır: eahlbl idarec-tıerı olan klilpler hiç Memnuniyetle öfrendi.timlze gö- dik. Futbol ajanlığına bazı nokta. rış günü de değil. Fakat sa a ın- ederek mük:ifatını kendi elile vcr-
~usudur . Fikret Atlı tarafından Bora, Tarzan, Kuruş, Bahtiyar, şUphe yok ki, seneler var ki, klUple- re bu lhtilAflar ortadan kaldırılmak ıarda ikazlarda bulunduk. Doğması cahınç dolu. Mahşeri bir kalabalık dl 
ortaya konan kupa için yarışacak l\.1urat. Kısmet, Tarhan. rimizin ayağına köstek vuran bu ka_ üzeredir. muhtemel hı\dlselere işaret ettik. var. Her zaman kc.şı göZ'Ü oyna
olan binicilerden doktor Sefere{ Bu hayvanlar arasında ilk göze rırın kalkmasından istifade edecek- Başvekilimiz gibi hiçbir klUbUmU. Fakat bizim temennimiz bu sene liğ yan, sorduklarınıza evet ml, hayır 

İçi ahır sahföi olmak sevdaslle 

Komlsarı·a, Salt Akson Dandiye, çarp~n Bora ile Tarzandır. Gerek ler ve takımlarını takviye edecek. ze müyesser olmryan bir relse sahip mı dedıx- 1· ar:.Jaı;:ılmıyan KAzıma 
maçlarına hAdlseslz girmek ve futbol o '$ 

yanan bizim KAzımın ttrafı çınia_ 

tan sesi, sahayı saran alkı:ş tufanı 

arasında ben de uykudan uyan-
Özdemir Atm~n Özdemlre, Aziz de aradaki kilo !arkı ve gerekse Bo· terdir. Fenerbahçcnin bu buhranları geçiş- rasUadım. Bu kalaballk. nedir di-

t! · ı• d y d d ,,.. sever halkı tatmin için her elden Goncaya binecek. Hiç şüphe yok ranın son zamanlarda iyi bir du. Futbol mevsimine girerken, k!üp- rmesı a.zım ır. ine uy u"'umuza 
ki gilnün en ala.kah koşusu bu rumda c.lmaması Tarzana şans Jerimlzin vaziyetlerini incelemek her göre, sarı lAcivertlilerin aruına ye- geleni yapmaktır. 
olacaktır. Bundan evvel yapxlan vurdiriyor . Fe>kat Boradan 20, halde faydalı otur. Bu incelemeye de nl mektepli sporcu1ar karışacaktır. 
centilmen koşusunu Dandi kazan- Tarzandan da 16 kHo h Sfif olarak Istanbul şampiyonu Beşiktaştan baş: Halit, ~IUzdat, Ercüment gibi hakl
mıştı. Fakat bugün Dandinin ya- 48 kilo ile kcşacak h'Iuradı da ih- Jıyalırn. . katen kıymetli ve genç futbolciller Karagümrük 

AgustJsta 

Kemal ONAN 

~ tıdı 30 
açılacak 

-ısı almt ~ı blr parça güç olacak.. mal etmek doğru olmaz kanaatin- Oyle zannediyoruz ki, siyah beyaz. takımda YE"r alacaklardır. Diğ'er ta. 
:ır. Bugün için en iyi bir v aziyette deyiz. Iılar, bu son karardan tazlaslle Is- . raftan Darüşşa!akalı Galip de Fe-
ola.n Özdemlri Öz.demir Atman 1 Bir At t\lerakbsı tıfade edecekler ve yeni elemanlar nerbahçeye girmiş bulunmaktadır. 

Ankara Belediye Reisliğinden 

Dört Müfettiş . 
Alınacak ır 

'Okara Beİediye!li teftilj heyeti için aşağıda yazılı ~eraiti dahilin. 
:!e musabaka ıle 260, 210 ve 170 lira ücretli Uç ve 50 lir& asit maaşlı bir 

milfettiş alvıacaktır 

lmtlhana i~tirak ~eraitl: 

1 1.lemurin kanununun dördtincU maddesinde yazılı vasıfları haiz 
bulunmak, 

2 ~ ARkerlik'e a1Akası bulunmamak. 

bulacaklardır. ~lUdafaa. hattında bil- Asıl mühim nokta, geçen sene sa. 
ylik bir kuvvet olan Yavuz. bu sene hada göremedlğin1iz milli oyuncumuz 
tablatile yine yerini alacaktır. Diğer Cihadın antrenemanlara. başlaması 
taraftan geçen sene B takımlarında 

gördU~Umi.\z \'e bize ilerisi için bü
yük Umitlt>r veren Cahidin de Be. 
şiktaş kadrosunda gözükeceğini zan
nediyol'uz. Peradan Beşiktaşa geçen 
Hıristonun da artık lisans a'mak 
sa.adetine kavu.,acağını umuyo
ruz. O halde Beşikta!t bulacağına 

kanaatimiz olan yeni elemanlarla bu 
~l.'ne liı\' maçlarında yine kuvvetli 

1 
bir manzara arzedccektir. 

Gatatasaraya gelince. sarı kLrmı-

zılıların yent clcman'ar bulmak için 
sa~a sola ha~\'urduğunu ve çok ça 

ve muntazaman ça:ışmasrdır. Ciha
dın takımda yer alışı sarı IAclvert 
takım için en büytik kuvveti teşkil 

etmektedir. O halde Fenerbahr;e yi_ 
ne eski Fenerbahçe ve oyuncuları 

birbirine bağlı olarak sahada görü
necektir. Sarı lflcivertlilerin liğ maç. 
!arına bu şekilde girişi şu muhak
kak kl, bu seneki mili!abakaların he. 
yecanını arttıracaktır. 

I.stanbul futbol ajanlığtnın değiş

meyen ~artlar aitında bir yenlllk ya
pıp ynp:nıy:1ca.jtın1 bilmiyoruz. Yu-

Yeniden yapılmakta olan Kara
gümrük stadı modern bir hale so
kulmaştur . Stadın küşat resmi 30 
ağustosta yap ı lacaktır. 

Futbol 
reisi 

federasyonu 
lst3.nbulda 

Futbol federasyonu başkanı Dan
yal Akbel , birkaç gtin kalmak tize-
re Ankaradan Istanbula gelmiştir. 

l\-lükcllofi yet lş lcrl klüplerdcn 

kaldırıJıyor 

Ankarada toplanan merkez istlşa. 

re heyetinin verdiği bir kararla, ve

rlmsız bir iş olduğu ~rtık tamamile 
- karıda da kaydettiğimiz gibi vaziyet 

lıştığını d uyuyoruz. Bu arada da tz- . anlaşı'an mükellefiyet işleri kltip· 
. 1. S ·d· k yıne a vnl ol :ı,..aktır. B 

3 - YUk~ek mektep mezunu olmak, • rcnı;-bi 

tercih edilecektirıı . 

mır ı ı:ıı ııı a.1rı ırmızılılar arasına 1 -. : l lerden tamamen ayrılacaktır. u su. 
katıla~ağı, hatta katıldığı söy. leni- M.e\'..,ı~c gırer~e~ı-şuınıa da. blşaret retle klüplerlmlz kendilerine tahmil 

Lsana vakıf' olanlar k cdelım kt · futbolümu.z. ç n en üyük . 
yor. E~er sarı ırmızıltlar mektepli . ' . 

1 
k·ı 

1 
edilen bliyUk blr külfetten kurtul. 

4 - NUfus tezkeresi, mektep 'ehadetnamesi. yeni alınmtş doğruluk 
kA.ğıdı, a~kt"rl~k vesikası, biltUn hastalıklardan ~alim bulunduğuna dair 
heyeti sıhhiye raporu • münferit doktor raporu kabul ed:lmez > geçmiş 
lıizmet'er var!lla bunlara alt vesika atı:ılları, 9X12 eb'adında 3 adet fotog
rat. Bu vesikalar taliplerin ıstidalarına bağlı bulunacakt;r. 

5 "fU'h1baka imtihanında ehliyet kazananların ücret \'e mR&';lları 

36:)6 ;-:o ltı te ıuHil kanunu hükün1l<>rine göre te~bit olt;nacaktır. 
6 \fii~ab!lka imtihanı ı Ey'.ül 942 salt giinil saat ondA Ankara 

belediye ~alonunda lC'ra edılecektir 
7 Bu şe-rj\it d~hilinde mtı~ahakaya t~rp olanların :lO .\~ıstos 

9'2 tarıhine ko-tdar A.nkara Beledıye riy~rtirıe miırı:ı.c'iatları. 

.ssı3• .. agrs ... 

Akşehir ::le Maltepe Askeri L-. ~td. d~n 
Okul kadrosunda aylık -40 lira Qcrctı1 terzilik mllnhaldir. Bu Uc. 

retln ita miktarı hu uat kanun. muclbinee 'Jo 25 zam ile birlıktc yani 
tevkifat çıktıktan sonra et:ne ge.;erek para miktarı 10 lira 75 ku?-uşa 

baliğ qlhıaktadrr. Bi.I işe istekli olanların dilekçe Ue ,\ kşehirde Askeri 
-r,\!lle ?.fildilrlilltllr.e mUrtıc"'.atları. (852 • 8915) 

. · d "' - derdı hak,.n1 me~elesı eş ı e mek. 
sporcular ıçın en bır ka eci de ka- _ -

1 
,. b ki d muş olacaklardır. 

tecLr- ı-~utbol ajan ı&ınırı u no a a 
ı bu sene çok titiz davranmsını bek- :_ -· · 
llyoruz. 

" 

• 

_J 
Erıı:kl Jzn1lrll !'" rı l t 

ye sordum. 
dım .• 

Rüyamı şöyle kendi kendime 
- Haberin yok mu y•hu dedi. 

Bugün at sahipleri arasından ya. 

rı~ kralı Sf:çilecek 
tftblre çalıştım. Salih Temelin kral 

Ben buna dc.ğrusu şaşırmıstım . 
olarak bana görünüşü o kadar mü. 

him bir iş değildl. Çünkü mucidın 
icadı rüyalık bir şey sayılam<. zdı 

reketti. MalUm ya orada güzelin Buna rüya değıl bu, aynile v3ki 
de, çirkinin de, velhasılıkelAm her dedim ve geçtim. 
seyln kralı vardır!. . . Fakat benim için mühim olan 

Bu bir parça Amerikanvari bir ha-

At sahipleri bir köşede otur. F ikret Atlı ahırının yarış Jcazan-
muşlarctı. Aralarında bizim Salih ması idi. 

Temel, Suat K araosman, Ahmet Seneler var ki, birir:cillk yüzi.1 
Atman, atçılığa yeni atılan To- görmiyen, kapıdan bakıp ce dc
murcukla, Rlnt'ln hakiki sahibi mek kabilinden kazanabileceği ya
bizim fotc.ğra!çı AH, diğer bir kö. rışları da elden kaçıran bu :şanssız 
ş~de de Prens Halim, Fikret Atlı, atçının rüy; da da ol:sa, yarış k&
Fchmi Slmsaroğlu gözüme ilişti. zanması hakikaten üz.erinde duru-

Biz Kazımla beraber bu at sa- lacak bir hildlıı;e idl. İşte bu nok
rtlplu1ne gıpta ile bakıyor ve ne- tayı tAbire çalıştım. 
ticeyi bekliyorduk. Nihayet reyler Malüm ya rüya aksıOir derler. 
atıldı ve tasnif yapıldı. Neticede O halde uzun zamAndanberid!r 
g~libiyct şır ı r.gasını memlekette bunu, birinciliğe hasret kalan Fik
icat eden Salih Temelin mühim ret Atlının artık şansının. dönece. 
yarışları kazanmak yolunu bilme- ğinc deliilet sayabiliriz. Ben bu rü· 
sl gözönünde tutularak kendisi yamı daha ziyade bahsimUşterck 
kral illin edildi. Kc,mlsa.rj'ın sahi- piyasssında para döken meraklı. 
bi doktor Seferof da krala başve- !arın gözünü BÇ'l'Tlak düşüncesi.:.e 
zir seçildi. )azdım ve t&biriJni y~plırr. 

Yeni krala merasimle taç giy_ Bir şar'; dö:ıüşüne işaret olan 
dirildi. 1'ezckten inşa edilml:s kra- bu rüyayı akıldan çıkarmJytn. 
lın serayında biat merasimi başla- E tr gün g.~· ir yanörsınız. karış-
dı . marn ... 

Kralın sağında Subutay, sc.lun- Billomlycn Adam 

~ 1'fABJiiJji TLK • ORTA • LiSE 

ı E7 ~ : k !stiklel lises~ 
l:'ahh 

Yatıı;;ız 

Talpbe kaydı !<;in paza rtesi ve perşembe günleri müracaat edl. 
le bilir Eski talebe kayıdl:ı rının yenilenmesine 10 eylCılc kadar de

vam edilecektir. 

ŞEHZADEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKAS• 
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SabJbl ve X eJrlyat l\IU~Url : Ahmet Emin YALlL\..."'f 
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