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"telsfcUmhurumuz ~lilli Şef InönünUn, dün GUzel Sanatlar Akademisi.ol z!yaretıertnde eserleri .,_.e bu arada lnönü gni6lne kons.cak: kendi heykellerini tetkik ederlerken alınmıııı fotograua.r 

Tiicc ardan fSaikiŞehrll 1 

P I • J işgal edildi { 
Milli Sel 1 

il il n onu ------... 
Bazı eserlerin endüstri sahasına intikali 

için gardım vadinde bulundular 0 ıs r ~~:~:~:kı:.~~;·;~ ı 
.ıa Ticaret hayatında tesirli mürakabegi" J bildiriyorlar 1 inönü, Fatihin bir heykelinin de 

ancak tüccar yapabilir. Bunun başka J Stalingrat-Karas- l yapılması lüzum un işaret ettil. er 
1 

g O l U Ol m a dl g~ l n l a c l t e c r u· h eler : J nodar d~miryolu 
~ 

l d Bir müddetler.beri FJorya Deniz Scraınik atcıy<'s. ilde Milli Şccı oldu,ğuntt t;Ö.)ıicmlş. l\tılll Şcf;mlz 

t 
• • d •• ~ d • k 1 a Ş l l köşkündn ~lire.hal buyur~n h-tilli profe:s:ör VcdRl Ar ve Suc karşıla- de p:;rnnın derhal verilmesi iç:n 

1 
n e ı c e s l n e o g r e n ı ı ( Şef İnönü, düa öğleden >Onra sa· mış, paviyor.dakı .,erleri tetkik aliık•lı kimselere emir vcrecekle

ı Brianık'ta, Ruslar ( at 16.30 da refikalarile birlikte eden İnönü şu suali sormuşlardır: rini vaad buyurmuşlardır. 
°Qııliit=========== ===========::!.,. di lı( b lil Güzel Sanatior Akademisini şeref- •- T<şhir olunan eserler sanatı Reisicumhurumuz çok güzel 

Yozon Ahmet Em.in YALMAN , rt meı llD ma a ' ler.dlrmişlerdir. İnönü, Akademinin b:kımıcdan büyük bir muvaffakL eserler verea bu pav'yondan do· 
J geri aldJlar ' 60 ncı yıldönümü münasebeUle yet teşkil ediyor. Fakat bunları layı profesör Vedat Arı tebrik et.. 

fi5') u fevkalade zamaniard~ b.r, -
19) nevi iktısa.di polis vazıfesi
ıı, görmek üzere İaşe teşkilatı j 
~urduk, Fiy~t .~ıürakabe teşkilatı! 
vücude gctırdık. Vurgunculuga.J 
lhtlkAra, istifçiliğe, pahalılığa s!"'fl 
olmadı. Hareketini kitaba uydu,
n1agı bilenler ve bahşiş dığıtma\ 
usullerinin eri olanlar diledikler1 
g bi hüküm sürdüler ve h:ç rahat. 
sız obnııdan kc.selerıni doldurdu. 
lar. 

Şimdi iş belediyelere geçiyor. 
Belediyeler, eski teşkilAtın bir kıs
minı dev·r alıyorlar, bir taraftan 
da belediye zabıtası vazifclerile 
meşgul olmak üzere yeni memur
lar ;;:rıyorlar. İstanbul Valisinin sa. 
m mı· bir hasbıhal esnasında ga- Bertin BUyük Elçim.iz, dün harf"ketırrinden evvel ısta.syonda 

Bcrlin, 1 (A.A.) _ Resmen b·I. açılan sergiyi ziyaret buyurmuş- endüstri sahasına 'ntikel ettirmek· ml§ler, burad.i bulunan profesör 
dirildiğine göre Alman kuvvetleri! lardır.. . 1azımd1r. Bur.u yapab:lecek misi· Şck:p Tunç'un portresini çok be· 
Don ccphesındc S;.llkz şehrini al. J\'1ilh Şef, hazırlan.an muvaffakt· niz?• teon11ş1erdir. • 

1 d 
vctli ıergiyl tam b'r buçuk saat Profesör Vedat Ar, bunun ka- Milli $ef. bundan sonra Zeki 

nıış ar ır. . ı ·ı - k ı . t t f . t 
B 1. 1 (A A ) Al k ı gczn1işlcr ve sliı.kactarlard:ln gen ş bı oldugunu, anca csısa yapa· zar'ın IotoAra . çin:, ınınya Ur ve 

er ın . . - man uv· (D Sa. s su • •-) (/) 
veUerlni~ Kuba r.·ı ~şgal cttıkleri ızahat almışlardır. J bilmek için 20 bin liraya 'htiyaç e,·amı: • ; . . u -

resmen bildirilmektedır. 

B,rlin, 1 (A.A.) - Alman or. 
duları başkon1ulanlı~ının tcbhgi: 
Doğuda bozgun düşmanın taki. 

bi sırasında Kras:-:odar • St21in. 
grad dem·ryolu geniş bir cephe 
üzerinde aşılmıştır Sovyet kuv. 
vctleri kuşatxlmış ve lmhJ. edilme. 
leri pek ycıktn bulunmuştur. salkz 
demiryo!u kavşak noktası alınnnş. 
tır. 

Londra, 1 (A.A.) - Moskova 
radyosu bu sabo.h erken sa'· tlerdc 

Saracoğlu kabinesinin prog anıı 
yeni tedbirlere isaret edecek 

zctclcre ant3ttıgına a:örc istenilen 
va~ıf\arda memur bulmak imkcinı 

yok. Ortameklep şartını ilkmekte
be tr.dirmck yoluna J:"idildlğl halde 
bile ınaksada v•rılamamıştır. 

Be r l in BÜ y Ü k <"",~.:::·ç~~;t~· 

~ff~~if::~#J:'.S~~! ElçimizBerlinde Ru~yada mı? 

Amerika, İngiltere, Almanyadan mal 
idhali için teşebbüsler yapılıyor 

Arkara, 1 (Vat•n) - Büyük 
1\'lillct l\teclisin- n içtimaında n ev. 
vel Ank~ rada işittiklerimin, bil. 
h&ssa gördüklerimin hulasası şu· 

dur: 

necek; bu para hepimiz.in kesesin. Berlın büyük elçiliği~izc tayini (ı rıd;;.n uğurlanmı$tır. 1 
den çık:cak.... edilen Saffet Arıkan dun sabah Berlin sefirimiz harcketııı.den 

Beklenen vasıtlara uygun olma· şehrimizden kalkan bir. Alman C'1Vl'l kendisile görüşmek lst( ycıı 
dıkları halde lktıs2di korunma ka· yo1cu tayyaresıle vazlfesı başına .r;?zetecilcrc demiştir k i: 
nununun ve belediye kanun ve nl. hareket etmiştir. ı-- Almanyeya gitmekten du:r 
zamlarının fiilen tatbikını üz.erle. Saffet Arıkan, Ycşilköy hava duğum memnunluk pek büyUktur-. 
rlne alacak elan bu memurlar, al· istıasyor.unda, Vali ve Bcled:yc Almanya ile Türkiye aras·nct:ıki 
dıkları p:.raya karşı ne yapacak· Reisi dGktor LUtfi Kırdar, Alman dostluk sağlam ve esaslıdır. Al
li.rdır? büyük elçisi Von Pc.pen ve sefa_ manya 9eııim için yabancı blr 

Hiç süphc yok ki aralarında dü_ ret erkanı, J\.fillt l\Iüdafaa Vck•li memleket değild i r. Orada dc.st bir 
;üst ruhlu, vicdanlı, çtthşkan fert- AH R:za Artunka~ Orgeneral Fah· muhit bulacağıma em-nim. Geçen 

(De"·amı: Sa. S; Sil. 2 de) «O» 1 rettin Altty ve diğer zevat t:ırn- (Devamı: Sn. 3; SU. 1 de) -

TÜCCAR, TÜCCARI 
KONTROL EDECEK 

Çörçilin Stalin ile 
görüş:nek uzere 
Rusyaya gittiği 

b.. . . ·ı· -· :ıır_ yor 

Hükümet :ıı son. k ırarlarınd!ID 
sonra köyler VP şehirler, milstah. 
s·ı ve müstchlikten gelen sesler 
gönül okşayıcı, emn:yet vericidir. 
Son üç haftadn. geçen vak'aların 

biliınçosu aktiftir- Buğday ve iac;:e 
(De\·arnl: Sa. 3, Sü. 7; de)X 

.,. ___ - -- --=;;;;;_ .... , 

.. <UJUF<uMLF ' 

! Nehru ~ I 
{diyor ki: li 
J Mihver devletle- f 
J rinin zaferini f 
J istemiyoruz f 

IJ~ponlorı durdurmokf 
Vali, dünkü toplantıda tüccarın bügiik ve Çir:e yardım 1 
bir imtihan devresi geçirdiğini belirtti u.:. Çü~çıı 1 Alla~~:~~ (Ai:t>: vo:~.:tı-cil•r 
Fiyatların kontrolU ve her ... JrlU 1 Toplantıda. Tıcaret odası idare he· Ek.serisi gıda ve zaruri ıhtıyaç mad J : . toplantışında demeçte bulunan Pan· ı 

t'ıyat artı,ıarını önlemek üıere dUn yeti azası, bor:a idare heyeU azası, deleri tic~retl .>apanlardan mürekkepj Stokholm, ı (A.A.) - St!fenı· dit Nehru hılhassa şoyle demıştır: 
<Sabah Jstanbul Tıcaret odas1nda Vah BcJedıye Dain\t Encümeni azaıarile olan gruplar aralarında hararetle gd- Allehanda gazetesınin vermekte ol· Bıı, bugünkü c!..ırumdnr: ıst fade c~ 
'Ve Beledıye Refsi Doktor LQtfi Kır_ felu:imıZin tanınmış bUtUn tüccarları rUşUyorlar ve yeni kararlar dolayı · duğu hJ.bere gere J\'[ • Çörçil, J\[. Sta- derek Rusyayı ve Çını tehhlceye aL 1 
darın reislığınde revkalıtde bir toplan· ve banka mümessilleri hazır bulun·• sUe. pı;asada ferahlığın artmasına ııne mütt: 1 ~ olMAk uiere gızlı~e Rus- J mak i~temediğımız gıbı n11hver de\·· 
tı yapılmıştır. muşlardır r (Devamı: Sa 3: ~u. 6 da) - 1 yaya hareket Ctfıl):'lır (llC\!IHll: Sa. S; Sil. ı tle) // 

• 



Fatihin bataryalara emri 
Yazan: Zfya Şakir 

- 30 - mfir()kkep olan bu donanmaya., ye. 
bunlar. uzun bir kıuık halinde 1 nı amlraı Hamza paşa kumanda 
- tıpkı olmendlfcr ve yahut tram. ed yordu... Donanma, limon atı. 

Şehir' 
Haberi eri 
Şehirde bir 

deli aranıyor 

Bakırköy hastanesin
den kaçan «Adıyaman» 

bütün araştırmalara 
rağmen bulunamadı 

vay hatları gibi • o yola doşen cek. zına doğru yaklaşarak bir (göste- Dün sabahtanberı Bakırköy A-
3 - Bu ameliyat, son derecede rlş harbi) ne başladı. Burad'l bu kıl hastancs ndcn azgın bir deli 

süratle yapılacak .. ertesi gun (ya. harp devam ederken, Dolmabahı:e kaçarak oehri.ı:ı içine saldırmış bu· 
nl, nisanın 22 ncl günu) güneş önünde demirli bulun .. n (yirmi Iunmakladır. Anadolunun (Adıya· 
gurup ederken. tamamUe hazır bu- çifte kürekli kad rga) larda da man) kasabasından hasta olaralç 
lunacak. gızh bir faaliyet vardı. Bakırköy hastanesine tedavi edıl 

4 - Zagnos Paşa derhal (Gala· Bu gemilerin efradı, kııdirgalsr· mek üzere gelmiş bulunan ve bu 
ta kaleal) ndekl CCenevız Balyo· dakl bütün eşyaları sahile ta§ıyor- suretle kendi ocametıle mUna.sebe
zu) na haber yolJa)acak .. &chirde lar. Gem lerde yalnız kOrckler ile ti bulunan Adıyaman koyUnün is· 
mevcut olan bütün zeytınydları· sılah ve cephanelerini bırakıyor. 1 mini soy ~dı ed•ncn bu dcll, 30 • 
nı satın alacak .. bunları, o yolun ıardı. 35 yaşlarında bulurm ktadır Has. 
boyuna ta~ıtacak. Eğer başka b"r zaman olsaydı, tane bahçesinden duvarları aşarak 

5 - Bu işler, tamam le gizli ce- bu hareket Galıtalıların gözlerin. kaçtığı tahmin edilmektedir Şe-
reyan edecek .. hem Turklcrln ve den knçmıyacak, ve derhal, (dik- hırd1: herhangi bir vak'nya sebe· 
hem de Bizanslıların casusları o· kat ediniz .. donanmada, esrarerglz b yet vermemesi iç n ehemmıyetle 
lan Galatalılara, hlç bir ~Y his· bazı şeyler cereyan ediyor) diye, aranmaktadır. 
settlrl!ıniyecek... B zanslılara haber yollıyacaklardı. Ç k k 1 d fe .. 

(Fatih) fn bu emirleri, harlku. Fakat Galatalılar, GU anda tam a ma ÇI ar a CI 
1Ade bir süratıe icra edıllrken, Bi- b• • l 
zanı surlarının önünden b.r kac bir dehşet içindelerdi. Kalenin üst lr emaye 
batarya top getirildi. Şimdi, İngl· tarafına ycrlcşmlş olan Turk ba· 
ıız s~rctJıaneslnln bulunduğu taryalarının Haliçte bulunan Bl. 
noktaya yerleştirildi ve bunların zans gemilerinden lk siıı! Ustüste 
ajızları, Galata kulesinin içine garkettiklerlnl görünce vaz yetin 
cevrlldl .... Şayet Gnlatalılar (Fa.- pek e ddi olduğunu idrak etmiş· 
tlh) ın t~cbbUslerlnl ihlAI ede. ler .. artık, yalnız hayatlarını dU
cek bir harekete curct ederlerse, $ilnmek mecburlyctml hisseyle· 
Galata şehri, bir knç saat zarfında, mlşlerdi. 
harabcuıre oevrllecektl. Biz ns surları önunde bulunnn 
Aynı zamanda (Fatıh), bu ha.. Tilrk bataryaları, güneş gurup eder 

t.ar)•alara ikinci bir cm r verdi... ken ateş kesmeyi tıdct odlnmlşler
Tc;plar, vakit vakit ateş edecek.. d .. Holbukl (22 nisan güniı) hitam 
mermiler Galata surlarının üstün· bularak gece keranlığı bastı(;ı hol
den aşırılarak Hnllçtekl B zans ve de, Galata surlarının enses ndeki 
Ltitln gem !erinin uzerlerlne düşü· I bataryalar, daha hAllı nteşe devam 
rülecck... Bu suretle hem Galata 

1 
etmektelerdl. 

halkına dehşet verilerek onlarm Bu vaziyet, Galatalıları bilsbij· 
muhtemel bir ihanetlerln n onlcrl. tun ııaştrlmıştı. Ar.erk o znmnn, 
oc geçllecek.. hem de Bizans ve Galata surlarının haricinde, bir tn. 
Llitin gemilerinin manevi kuvvet- kım fcvkaltideliklcr cereyan etti
ler! üzerinde bır sarsıntı husule glnl anlamışlardı... Fakat bunun 
geUrllecekti. sebep ve hıkmctln anlnmıya çalı· 

Fatlh'ln .emirleri o kadar sürat- şacak kcdar kendilerinde cesaret 
le tatbik edil yordu ki, bu batar- bulamamışlardı. 

yalar gelir gelmez atcse başlamış. Bütün giın, liman ağzındaki zln· 
Iar .. ve hiç umulmıyan bu hare- eir önünde gösteriş harbi yapan 
ketle Galatnlıları, h ktkaten deh· donanma, gruptan sonra, ylne Dol. 
~etler 1ç ndc bırakmı tardı. mabahçe onOne gelerek dem rledf. 

Şehrin üzerinden geçen her Amiral derhal gemisini tcrkederck 
mermi, Gals.ta halkını tlrıl tiril kar yıı. çıktı. Orada at Qzerlnde 
titretiyordu ve Galata surları ha· bulunan v-e esrarengiz faaliyeti 
ric nde cereyan eden esrarengiz idare etmekle meşgul olan (Fa. 
faaliyetin sebep ve m hlyetini ölt tih) c ilt hak etti. 
rcnmck, hiç kimsenin aklına gel
miyordu. 
VakıA Zagnos pa nın kull.yetl• 

miktarda zeytinyağı sttın almosı, 
Gnlatalıların kalbine bazı şüpheler 
vermişti. Fakat, Galııta surlarının 
arkasından gürUycn topları müte
akip, ıslık ç .. ı nık hrln üzerin
den geçen gullelcr herkese mut_ 
hiş b r şaşkınlık vcrm iti i ı yüz.. 
lü Galıtnlılar, 3imdi meslekleri 
olan casusluğu unutmuşlar .. teh
dltkAr ıslıklarla başlarının üzerin
den a:;an mermilerin, kücuk bir 
• hlrnf le can vo malları üzerinde 

husule getirecekleri tahribatı dü. 
şunUyorlıırdı. 

(Fatıh) orada demirli bulunnn 
küçük kadlrgalardan, 72 parça ge
miye, hazırlık emri vermiş • bun
lıırın eşyalarını kllmılcn karaya 
nakkttlrm:şti. Orada sahilden Ka. 
sımpaş ya kadar da yollara tama. 
m le kızaklar doşenmlş .. biıtün ha
zırlıklar ikmal edilmişti. 

Zagnos paşanın kolordusu, kfi· 
mflen ayakta bulunuyordu ve her 
tarafta, baş döndilrücü bir faaliyet 
hükilm sürüyordu. 

Evvelki gün ııkş:ım üzeri Cak· 
makçılarda iki arkadaş arasında 

bir kavga olmuş, birisi feci bir 
surette ölmüş, diğeri yakalanarak 
Adi yeye tcsllm edilmiştir. 

Çnkmakçılarda Vnllde hanındıı 
oturan bu iki arklld3§ arasında es. 
kldenberi sevdikleri Ay:ıe lsmlr.de. 
kl bir kız yuzündcn derlnleşmiı; 
bır rekabet olduğu sôylenmekte• 
dlr. Kemal. Ayşe ile bir başka k17 
yanında olarak Mehmedln kapısı 
önünden geçmek istemiştir. 'Meh• 
met, kendis nl kışkırtan bu Bhbnp, 
lığı görünce dayanamıyarak alay 
eder tarzda seslenmek surcllle 
genç kızların yanında bulunıı.'1 
ger.ç erkeği çileden çıkarmıştır 

Kızları bırakarak Mchmedln yanı. 
nn gelen Kcm·lle aralarında eski 
rekabetlerin kini ile karışık şld· 
detll bir kavga ba§lıımış, Kcma' 
l\Iehmede yumruk atm~. Mehmet 
bıçağını Kemale saplamıştır. 

Hıncını daha zJyadc almak isti· 
yen Mehmet Kemalin başın.ıı t3e 
vurarak yere düşUrmllf, ve yaralı 
adamın vilctıdu u muht~lff yer?.? 
rinden öldürilnclye kadar bıçak. 
Jamıştır. 

Hôdlsenin, birdenbire katle ka· 
dar g ttlğini gören 10 yaşındakı 
Mehmet, ne yaptığrnı şaşırarak 

clır.dekl bıçağı bir tarafa ve ken· 
dlslni de diğer bir tarafa saklama. 
ga çalışmışsa da derhal yakalana. 
rak :M:üddelumumlllğc teslim ed J. 
m~ttr. Vak'a etrafında tahkikat 
yapılmaktadır. Cesed!n defnine 
ruhsat verilmiştir. 

Galatasaray resim sergisi 
yarm açılıyor 

Güzel Sanatlıır B rlfğ! resim şu· 
besi mensupları, 26 ncı Galatasa. 
ray sergisini yarınki p:ızartes! gü. 
nü saat 17,30 da acıyorlar. 

Bu ser.eki sergide gayet itina 
ik hazırlanmış yüzlerce tablo var· 
dır. 

il il 

1 Denizci gözüyle il 
il il 

_Japon donanması 
hiç hoş durmuyor 

Yazan: Blıamettla t)LSEL 
(Eakt Baluiye 1'1üııleı}ah) 

R usyada ve Lfbyada gtttrıo 

çe ;yoenı yeni gell§Dleler 
yapan askeri hareketlerin gergin 
sinirlerde uyandırdığı heyecanlar 
arasında gö~er, diğer harp sa. 
hasına bakacak fırsttlar ve zn. 
manlar bulamıyor. Fakat bu ara· 
de. Uzakdoğudakl den z hareket· 
leri yavaş yavaş, se$1z bir su. 
rette ilerlemeler &österlyor. Ja. 
pon deniz kuvvetleri bir aydan· 
beri fasılalı hareketlerle (Aluettl
an) adtlarına karşı başırılı iş, 
ler görmekte devam ed yor. Jn. 
pon .emel ve hedefi, JaponyııyM 
kı r~ı iler.ide taarruz Ussu hali:ıe 
gejmesi ihtimali olan deni:. yu· 
'o'arını, Amel'lkıı donanmasının 
ku••vt-ll artmadan, ellerır.ı: gc:ç ı • 
nıek ve bu sahada kenrtı cmnlyc, 
tını s<ıjlamaktır. (Alue·~·a•, ~ ad&. 
tıırı bugün Amerlkan.ıı Japon· 
yaya en yakın olan der.,z Uıısu· 
dilr. (Dutchharbour) fissU kışın 
bazı mevsimlıcrlnde ftaliyetten 
kalır, tesisat bakımından bOyiık 
gemilere elverişli değildir. Fakat 
büyÜk destroyer ve uçak fllolo.. 
nnı barındırabmr. Bu adaların 
garbında Amerıkanın diğer ileri 
b'r deniz üssü 'de (Klşha) ve 
(Near) dadır. Her lkı ada da bu 
sahada tıpkı (Mldway) ın rolü. 
nü oynamakladıı-. 

reın::!~b:I blt•rmey1 tablatlle is. 
tlyccektir. Şiddetli fırtınalar bu 
dcnlzlerdek faaliyeti durdurma. 
ya sebep olabilir. 

Japonya ş'mdl (Kışa) adasını 

işgal etmekle kendisi için çok 
ehemmtyetlı hır durum elde et· 
miştlr. 

Amerikanın <Ducth. Harbour) 
limanından ayrılacak Japonya 
den 'zlerlne sarkacak olan Ame· 
rıkan deniz ve hava kuvvetleri. 
ne dikkate değer derecede dar
beler indirecek bir vaziyeti eline 
almış ve Rusy..ya bu deni:ı: Uze· 
rinden yapılacak yardımı da ön
lemek ve müşküllere uğratmak 
ımkfınrnı da kazanmıştır. 
Eğ r Japor.ya kış bastırmadan 

CDutch. Harbour) deniz UssUnU 
de eline geçirmeğe muvaffak o. 
lursa bunun ardından Havay a_ 

dalarına karşı yapacağı hareket
ler geleceğini beklemek doğru 
olur 

Amerikanın, harbin baslar.gı· 

cında dikkats:zıık ve daha do{;. 
rusu gurur yuzünden uğradığı 

baskının, demokrat devletler için 
Pas ilk denizinde de karşılanma. 
sı uzun zamanlara muhtaç acı 

neticeler doğurmuş olduğunu 
göri.iyoruz. Amerıka, doruınmesı 
tamıımlanmazdan evvel, Japc;n
yanın şimalden gelecek olan teh. 
lıke kaynağını yokedebllcceğlne 
kanaatimiz vardır. 

n apon adalarının şimali şar 
e::JJ kisinde uzayıp giden (~u

rile) adalarının ucundnkl Pııra· A liityen adaları üslerlnj kay 
mushira adasında Japonyanın betUkten sonra Amerıkan 
deniz ve hava üssQ vardır. Anıe. doonnmasının Japon ı:na filosıle 
rlkanın son deniz üssU olan (Kl3· çarpışabllmesl !cin el:nde Japcn 
ha) adsslle Japonyanın (Para- adolorına en yakın üs olarak yal. 
mushlra) adası arasında mesafe nız Havay adaları kalacaktır. 
(1200) mil kadardır. Hnvay ada. Buradan kalkacak bir dor.anma· 
larfle Japonya arasındaki mesa!e nın hiç bir yerde ikmal yapma• 
ise (3400) mlll aşar. Japonya bu dıııı Japon d~n 1zlerlne kadar gl. 
iki kuvvetli mevkiden, yani şL dip muh rebe etmesi cidden diı. 

• malf şarki ve şarkfiın gelecek şilnmege muhtaç bfr noktadır. 

Yorgun ve uzun seferdeu sonra 
yıpranmış mürettebatla böyle 
bir muharebede Amerık&n do· 
nanmasınır. ne dereceye kada.r 
muvaffak olacağını bilemiyoruz. 

Japonya Pasifik denizlerlr:d·
şgal ettiği sahalarda yardımcı 

hava üslerini fazlasllc kurmuı· 

tur. Bu, Amerikan Amlrallıtınm 
gözönUı:de tutması !Azım olan 
mühim bir noktadır. Pasifik de. 
nlz üstünlüğünü eline alm•k ba
kımından Amerikan f losunur: 
Japon donanmaslle muvaffak bir 
mUcııdele yapm:sı das olduğuna 
gorc Japon arazisine yakın sular
da lkm&I üsleri kalmıyacak olan 
fı!onun kendi himayes'nde bil· 
y1)k bir nakl ye ve ikmal filosu. 
nu da götürmesi şarttır. 

Acaba bugünkü ve yarınki 

5artlar altında bunu yapmak 
mümkiın olEbllir mi? .. Böyle mu. 
azzam bir filoyu düşman h•va 
ve denizaltı taarruzlarından ko· 
rumak fırsatı düşer mi? .. Havay 
adal~rındıın kalk cak olen böyle 
bir fllonun (Alütyen) adalar iJe 
cenuptaki Japon adalarır.ın bir 
kıskaç halinde çemberlediğl teh· 
ilkeler karşısında ilerl ve aonra 
dönUş harc<ktınln korunııbılece. 

ğinl düşünmek bile bir meselc
dır. 

11..d"' aııaatimizce Amerikan do· 
~ r.anmasının Japon sularına 
gelerek Japon donanmasını har· 
be icbar etmek ıç:n çok büyük 
tehlike ve feliıketleri &öze alma. 
sı lıhımdır. Neticede muvaffak 
olmsk ihtimali ise pek zordur. 
Amerikan donanmasına düşen 

mUhim vazife, Japonyaya en ya. 
kın üs olan (Alütyen) adalarını 

tamam le Japonlara kaptırma· 
mak için bütün gayretlerini sar
fetmek ve buna care bulmaktır, 

(Devamı 8 üncüde) 

tehlikeJ.erdcn daima üzüntülü· --------~---------------------
dür. Bunları yoketmcyi labfııtlle ! ~ ı
özlemektedir. Amerika deniz 1 a ~ 
ku1vvbetlüer~~ıt~'lçüodğalmssındban 1ehv-ı L ..., 
ve u zun u urumu, u c • • Me ı ıı •11 o nı n 
l'keyı uzaklaştırmak emelinde- -
dir, bunu dalma dUşOnmcktedlr. D ı • 
Çünkü Japonyanın sanuyi mer- e l aranıyor 
kez1eri şimalden her zaman tehli
keye uğrayabilir. re alurköy akıl lıutaneelnden bir ı •ını arayan bayanın aklından zoru 

~ delJ kaçmq. Şehir dahiline yok mu! 
kaı,;tığı sanılan bu delı tlddetle aran. Tramvay ve otomoblJlerin vızır n-
makta ımı,. zır gelip geçtlfl en lflek bir caddf!ye 

Şimdi beni bir vebhndir al&, deli beş Y&ıfıııdakl çocatuau başı bot ko. 

olm~ı o kadar akla ;yakın klmaelue 
rastlıyorum kJ apışıp kalıyorum. 

T,ddun tddon dolu baM.ınatwnda 
ayak koyacak yer bıılunmıyan !U 
tram,·ay hıı.Ja glderkeıı binmek latl
yen ve tekerleklerin araıımda <"ali 

,·ermek tdıllkeııJnl giJ&e alan adMO, 
sakın hastaneden kaçan deli olma-

y1n·eren bu baba ,·eya ananın akıllı, 
oldufana kim inanır! 

PlAJa ilk glttll1 &iln altı saat gü
Refl altında kalıp ta latakoza dönen, 
sonra da vücudunun her tarafında ııu 
bazneclklert beUren n ctınıerce bu
nun ac,.ını ~ken 9u l'eDç lazın hiç 
olmazıaa bir tahtası nokllan deJD nıl 't 
Aptotıta mahalle arasındaki ar

Açılmalı mı, 
açı!mamah mı? 

n 
khtd cepheden 711rll 7enl%, 

lmUU Uml&el&, 7an pka, 

yarı ciddi o kadar babBedlHyor ki, 
bunu gtiuiln mC\7.ulArıudan sayıp 

üstünde durmak hiç te yanlı' ol
maz.. Böyle olunca da aklıma bu 
me\'Zu etrafında bir anke& yapmalı 
seldi. Hem GalJop EnstitüBB ~yle 
bir uket yapeıa da beıl -.Jçin 7ap
mıyayım! 

* flk konuttufum ac!am «Altnıı Ten 
cere A~vb aablbl Bolabl »rahim 
oldu. 

- ikinci cephe açdımll il. ~ın· 
da ne dU,Unllyonmı f 

- Bayım, ince oldaft ile 'OL 
ltnıa nefis olur, ıadına 410711111 .,,. 
maz. Hele 1Jlmdl halls Urfa 14 ı 
da meydana çıkınca 8Çlbna ~ 
de 7amnda yat:.. 

* Gtttu JtutalıJdan ..... ! .. 

Profeetir Şükrti Plevra'p 90l'thlmı 
- ikinci cephenin ~ dttf· 

ra mudur, detu m.ldlrf 
Drvartlakl cVlzlte tleretl t.e, ltra 

JNıtln alınrr» ıevıu.aını ptercUktea 
ve bet liramı aldıktan ılOIU'a ee•af' 
verdi: 

- şu iblr ay zarfmıla 11Çdına u. 
rar vermez. Fakat geclktirlllr de a
rıtırsa cereyan yapar "e kı!J lls&ll 
cere~·ana maruz kalmak vahim ne
ticeler doiurabllir. 

* «Tanrı Ver~&b motarlhlltn icap. 
tanı raJıaln ReJae aordunı: 

- lkincJ cepbe 8Çılmalı ..,, açı} 
mamalı mı!' 

- l)J yüzme bilmeden açıbnala 
gelm~. I>enlzin şakası yoktur, onun 
lı;ln sen ısen ol, kıyıdan ayrılma. 

Hem yürme bilsen de yine aynlmo. 
;ue11hur aö:r.dür: deniz yilı.ıolyenl de
ğil, yüzcnl boğar. 

• Şatranç ,_mpl)·onu Abdlllmeu_ 
nan Ruh'a Bordnm: 

- Ne denin üstat, ikinci cepbeyJ 
açarlar mı, a-.maı.lar mı! 

- Açmaza bayılırım oğlum. Far
.et kı ah •Ürdün de ldşl dayadın; 
f~rzle alamaz. aı;ma&dedn; ruhla a
lamaz, aç~zdodır: şahı katamaz. 
fil ayağıdır " artık yak çubufa 
bak keyfine! .. 

* Baktım ki bu iklncl cephe meııe. 
ıe~lnl, hakikatte olduğu gibi ankette 
de herkrnı kendi dlledlğl gibi telıılr 

ediyor, devamdan vazg~ttm. 
KOR KADI 

Sam rüzgarı esmege 
başladı 

cıEyyamıbahurıı adile marul 

ıa.m rüz.gtırları dünden iUbar~ 
esmeğe başlamııtır. 

Birkaç gün içl.n belli olmıyan 

saatlerde esecek olan bu rfizgAr 
vücudu yaş olanlar için çok tehll. 
kelidir. Temas ettiği takdirde leke 
yapar. Bunun için çok dikkatli BugUn (22 nisan) o:leden biraz 

evvel, Dolmabnhçc öniindeki do.. 
onnmanın bir kısmı da demir kal
dırmı§lJ. En buyük kadir alardan 

Askerlerden en kuvvetliler' se. 
çllmlş ... Bunlardan muhtel f müf
rezeler tertip cdllmlştl. Bu milfre
zekrin her biri, hazırlanan kad r
gaları kalın halatlı:rla karaya çe. 
kccekler, mebzul zeytin yağlarlle 
yağlanmış olan kızakar üzerinden 
silrükllyerck (Harbiye) mek~bl. 
nln bulundu{\u tepeye çıkaracak
lar, oradan da Kasımpaşa sahll'ne 
indireceklerdi. 

Bulgaristandan kömür 
gelecek 

n aponya, bu endişeyi do_ 
-=IJ ğuran en yakın kaymğı 

yokelmek için ilk hareketini şL 
male çevirmiştir. (Alütyen) ada
larının Japonyaya pek yakın de
niz ussü olan (Kişa) adası üzeri. 
ne yaptığı baskın harckctlnd~ 
muvaffak olmuş ve burayı işgal 
etmiştir. Şimdi CAliityen) adala. 
rmda Amerikanın (Dutch. H.) 
lime.nı kalmıştır. Bu limanın ileri 
karakolunu, yani Klııa adasını 

ve bur2daki Amerikan den z ve 
hava üssünü Amerikanın elin
den kurtarmıştır. Burada yerleş· 
mlş olan Japon deniz ve hava 
kuvvetlerinin yavaş yavaş (A. 
liltyen. )adalarının hepsini lşnal 

etmek üzere harekele geçeceğini 
tabii görmek icap eder. Bunun 
temini, sarfedllecek zamanla bu 
sahada kullanılacak Japon kuv. 
v.ellerinln miktarına b&ğlıdır. Ja
ponya kış başlamadan evvel ha· 

Manavda yetml!J kuruftan beş ldlo 
erik alan 'u adamdan da mı ,opbe 
etınlyeylm '! 

ada toz toprak içinde futbol oynr_ olunuz! ... 

Eski zaman hikôyeleri 

O ltn eski Yunan a kert c:'le,;let 

adamı Tem1$tokles'Jn bir hl_ 

l<tıyestnı anlatmıştım. Bir )erde es
kflerln dllfUnce balnmınd:uı bize ben· 
:r.edlklerlnl ro terlr dlJ"er bir iki hl
kiyeye l"Mt gelcllm. Anlata3ım: 

Platarr.h'ln rivayetine göre eski 
Romanıa tanmını!I bir adamı karı!mı 
bopınış. 

Do&Uarından biri bu hareketi tea_ 
kld etmlf \e demiş ki: 

- ~ın gUzeldi, iffet sahlbJydl. 
81\nkı boşıyaenk ııe vardı! 

Roın:ıh şa ce' abı 'cnnh: 
- Şa ayakl<abıma hak. GUzeldlr, 

bltlmlldlr, usta ellnde.n Ç"ıkmı,hr, fa
kat hangi nokta•ının &)atımı ıktı
ğını ben dayarım, ~n görenıezsin. 

Dır talebesi Sokrat•a sorma": 
- ı;, leamek mi, bekAr kalmak 

nıı lyU' 1 
Sokrat'111 cevabı 'u olıııu.,: 
- Evlenen de pl!Jın&u olur, cnJen- ~ 

mı,.. de-

E ki l'unanlstan<b bir kunduracı.. 
nın o~u ı-ent'ral olmu~. Arlıttokr&t 
bir u.UenJn oğlu, g Df.'ralln Ulııu J'll
:ı:une "'UJ'ına.,. O da demi" ki: 

- BenJm aUenıln asaleti bealmle 
ba.,h1'0f', ııentn ailenin ~ aenlale 

1 
bitmJttlr. • 

SERÇE 

Bu kızak yolu, tam 3 millik bir 
mesafe teşkil ediyordu ve gecer.in 
zulmcUerl çlnde, ık! tarafına ya· 
kılmış olan çam d ll•rıle aydınla. 
nıyordu. 

Bulgaristan hükömetı $on Uca
ret anlasmaslle 25 bin ton mangal 
k>lmUrUnün Türklyeyc yollanma. 
sına müsaade etmiştir. 

(Arkuı ftr) 

Bu kömürlerı almak ve muka. 
bilinde Bulgnrlstsna verilecek mad 
deleri tcsb t etmek Uıere bugün· 
lcrdc bir ticaret heyetimiz Bulga· 
rlstana gidecektir. 

İhUyar kadının s:vrı burnu ve çene
si arasından yaş!ar akma~a başladı. İçi· 
nl çekti, gözlerini sildi. Resim albümünü 
k.2psdı ve yerine koydu. Salonu bır b~cı
tan b.r basa dolduran büyük meşe dola· 
ba yaklaştı. Bu dolabın içinde elli sene
denbcrl toplanan mektuplar, hatıralar, 
tomor halinde duran eski mecmualar; 
çocukların işlemiş c;lduğu küçük örtü
ler, peçeteler, ti.lr!O türlü el işleri ve 
s:ı. re vardı Bir köşede duran küçük b r 
kutuyu bulup çı.kardı. Bu kutu yaldızlı 
bir bat ile b lı ld . İç nden kurşuoJ btr 

·zarf aldı. Zarfın üstünde şu satırlar ya
zılı idi: (Valentine I~ kızının resm'. 
1920 sf'ne->lnde G ston t rafından gönde
r lmlstlr.) 

Madam Deodat, bu zar!ın içindeki sa
rarmış fotoğrafı aldı ve baktı. Kulell 
b r evin kapı eşlğındc sarıeın bir kadın
la guzcl bir kız çoculu duruyordu. U
zun uzun resme dalıp baktıktan sonra. 
yerinden kalkar k ş!ddctıı bir hareketle 
zJle bastı. Hiımetçı odaya geldiği za_ 
ınarı fU emri verdi: 

- Örtüler tekrar yerine koyunuz. 
Artık kimse gelmez. 

Re.sın , dolabın 'çindeld kutuya ya· 
vaşça sakladı. 

xxı 

Guton Rom111i, ık! elleri cebinde 
Gulcb•rder e şatosunun geniş salonunda 
dolaşıyordu. Başını onfi"<! eğmiJLı, ytızil 

has'n, sessizdi. Adeta ev sahibe.inin ora
da oldutıJnu unutmuş bir halde idi. 
Gaston ~r zamanki nazik ve terbiyeli 
tavrını bh- tarafa bırakmış, ıbuıı bir 
adam olmuştu. Madam de la Gulchar
der e o(urdu~u gotik koltuğuq ken•r. 
larını sımgıkı tutmuş, hayretle m'safl. 
rinc bakıyOl'du.. Biraz evvel Valentine
nln ker:dlsln.c anlatmış oldulu hlkAyeyl 
hdl! tertip tahrif ederek Gaston'a nak
letmlst .. Şiddetli bir öfke Jle karşılaş. 
mayı beklerken bu ha§ln ve karanlık 
yiızU görmek kendisini §aıırtnıııtı. 

On defadır a,ynr sözleri tekraa etti: 
- Sakin olmar.ız lazımdır, Gaaton .. 

Bu vakıfı ağır bir şey ama.. Çok eski 
olduğu için ehamm yetini kaybetmlıt.lr. 
On sckllz scnodenberl karınız sizinle 
na:.ıl geçindi. Buau bir kere düşününüz .. 
Sonra bunlardan hiç de haberi olmıyan 
Colette'e acıyınız. Fakat bu sükQtunu
zun mAnasını ben b'r türlü anlıyamıyo· 
rum. Allah rızası için bir §eY söyleyi
n~ .• 

yan 'u ~cuklara akıJlı denebilir mJ 't -------------

l!jlnl gUcllnll bırakarak otuz altı ,- T A K V İ M 
aattenberi poker masaııındaıı kalk

Bir kaç tanesi yetmlyormu~ &ihl 
beş şlşe rakıyı devirip te meze taba
ğındaki körpe hıyan alarak puro dl. 
ye nteşlemlye çalışan şu adamın a
kıllı olduğunu kim iddia edebilir'! 

ı 
mıyan şu kafadarlarm kafalannın ı 

satlam olduğıına tUmat caiz mi: 
Delı olma&ı o kadar akla yüıa kim 

selere rastlıyorum ki-. 
Bunlarm arasında Bakırkö, ıuı.

ıanetılnden kaçanı bıılmak ne g~, =;;u kunduracı dükkAnmda, alacıafı 
mantar tabanlı iıkarplnla be§ Ut.it 
olmasıw kafi J'8rmiyerek altı katlı-

Maaroı. Çeviren: &ezün .A. E. ~ALMAJt 
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Gaston, madamın önünde durdu ~ 
gayet ciddi bir tavırla dedi ki: 

--Ne söyUycyiın, fst yorsunuz? :Bana 
başlan aıatıya saçma ve yaltın dolu bir 
hlkılye &dattınız. Bir de buna inanma. 
mı mı bekliyorsunuz? 

- Nasıl? Anlattıklarım yalan mı? 
- Elbette yalan.. Siz dirayetli ve 

akıllı L r ~adınıınız. Böyle ıeylere .naaıl 
inanırsınız? Yirmi sene sonra aklı bası
na gelip de hiç yüzünU ıörmediğl bir 
kıza sen.~tlnl bırakan adem olur mu? 
Nerede &örUlmilıı böyle bir şey 

- Fakat azizim Gaston siz çıldırdı· 
11ız mı? Böyle bir h kAye uydurma~ 
benlın nereden -klıma gelsin? .. BaıJı 
bunu Valentlne anlattı. Ben uydurma· 
dım ya .. 

- Valenllne böyle blr §eyi nereden 
blUr? Siz kendiniz de söyled!ntz ki 
evveli Valentine çocutun kimden oldu. 
funu bilmiyormuş. Neden o ııdamın 
olduğuna sonradan hükmetmiı? Benzi. 
:vormuı ıı6ya öyle mi? Colette tıpkı •ıı· 

nesine benze.r.. Başka kimseye benıe
meı. Yabancılar bile görünce onların ana 
kız olduğunu anlıyorlar. Böyle acaip hl. 
kAyeler uydurup da ne diye herkesin 
rahatını bozuyor&unuz ssnkıt 

Valenline hem sizi hem de hepimizi 
böyle saçına sapan ıey!erle rahataız edl. 
yor. 

Madam de la Guicharderle kendi keıı· 
dine ıöyle düşündü: 

- Bütün bunlara inanmaması en ko
lay hel çııreıld r.. Bu ihtimal! ben ne 
diye daha evvel dU5ünıııedim de bu ka. 
dar üzüldüm sanki .. 

Sonra Gaston'a hıtap etti: 
- Beni dinleyiniz, Romilll, iyi dinle

yiniz, ben de iyice dilşündükten sonra 
ılıe hak verdim. Valentlne'in ,yirmi şene 

·evvele alt bir iÜPhe ile hayatınızı ıebir· 
!emele hakkı yoktur. İhtiyar bir adam· 
la ıenı: bir kızın arasında benzeyt;, bul. 
mak cidden gülünç bir ~eydir. Herkes 
herkese az çok benzer. Colette h!~ ~üp. 
he yok ki sizin kızınızdır. l"akat mesele 
o değil... Bir yaşlı adam ölürken her 
necanse kızın12ı varlı yapmlf. Bu mi
rası alabilmek veya reddetmek için sizin 
imzanız lbım .• Ne yapacaksınız? 

- Bana bu suali nasıl sor.ablllrainlı? 
Tabiidir ki bu mirası Juıım için kabul 
edemeın. Nereden ıeld'ğı belli olmıyan 
b1r para11 luzJ.m alamaz. 

2 AGUSTOS 194% 
PAZAR 

AY 8 - GÜN 219 - Hlzır 39 
RUMi 1358 - TE!\IMUZ 
HİCRi 1361 - RECEP 

20 
19 

VAKİT ZEVAJ,i 
GÜNEŞ 5,56 
ÖGLE 13.20 
İKİNDİ 17,I:S 
AKŞAM 20,26 
YATSI 22,16 
İMSAK 3,54 

EZANİ 
9.30 
4,54 
8,49 

12,00 
1,49 
7,28 

~KÖS~&Ji 
Rozbif 

B q sııa _., '"'9uk JsBehlk 
btr file alılml. Bir it~ o1gun 

domates \'e l!Oğan dotradım, tma. 
biber de bttrm. eti bunlarla l)ice 
ovaladım. Uç saat bıraktım. kıı.gın 

hava ı.. fınaına koyarak tamam 
Mr ~elr ... ı pl~rdlm. Çalr fa!Jol. 
yesl, patate. ve havuçlan da ha,1a
dım, BJr tencerenin to.ıne bJraıı: yajt 
koprak ~lrılim. DIHm dilim kes
tiğim etia yaauaa koydum. P:tlll içi 
kumnr.ı olarek yum"'aetJc pllfllll'· 
ti. Yemek pek ncfiııti. Bu yf!fnek henı 
9QI( l'&dalı, belra de ook bafjf oluyor 

Buz dolabmda. vişneli 
dondurma 

Vl!Jneyı 8ılnnız, bir tülbentten p 
clrialz. Tatlı ohlncaya kadar şeker 
Jrorunm. GUalllk taze bir yumarta
•n alanı iyice ~rak l~ne lıarıt
tınnıa ve bu• dolabındaki kataya ko
)'1111m. 

CV SADllll 



VATAN 

Askeri durum 

~;azana~ 'iaşe İş .e 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Tüccardan polis 
• 

ı ın Belediyeye Amerika ve 
ikinci cephe 

Doğu CPphesinde: 
~ f'\t• Doa ""J>h..,inde Alman ta

~ arruzu blMJlu:A Uç tı.t!k"""'tte 
büyllmektedlr. Blrind kol Azal< de
nizi doğu lılllgefflnde Kr,..nodar P"f... 
rol hayzasına yünetmı,.tır. ikinci kol 
Don nehrinin orta ku.mıntlan Slnllans 
kaya'dan ytne K:ıfka ya topraklanna 
Uerleuıektcdir. t rçbncli kol. Don dlr
-.ğ!ndo Stallııgnıd bat.oında nehri 
a~moıta. çnh-:n:1aktndır, 

Birin('~ kol. Rat.alnsk'den ('ıelloba 

biraz (Taha Herle-mittir. Ru!'flar bu
rada yenl me\-zllere ı;e>1dlmtı,le.rdtr. 

Jklnf'l kol, Aln1anların iıldla ıllA g().. 

re drnıiryol ilRrinde bulunan Salzk 
mC\'.tilnl alm1' ,.fi Kra~nodar - Sta_ 
lingrad denılr.lohınu <·enuba 11"\·ml1-
tır. U<:Um.·U kol, Don dlrM'kinde Ko-

.. l«:- tıJmya - Kalas hattında nehTl gl'lt
miye ralışnınktaılır. Burada Bu.• mu_ 
kal"eınttl hüyiikttir. Ru Jar, fklnel 
AJnıan kC'lunun hitbl. Sinlian~kaya 4;'6V 
.esinde balundnğuna bJldlrınllJıferdlr. 

Yani J>-roletarskaya ~·brlnln dilftü
ğüoü bile te~·Jt etntfmi!j1trdlr, 

Vaziyet bö)"le olmakla Mraber Al· 
maniar, 7t·nJ blr iddiada buhıno7or_ 
ln.r. Bu fddlaya gö~. Rm.larm Ba
lalık - lnllanskaya lıattındakl mtL. 
dafaıe kuV\·ptleri bozguns uğratılmı .. 
rıeat ballndeı bulunan bu Ru8 ku\·
\·etlerl timdi t kip ediUyorrnu,. 

Biz bu lddlıyı ihtiyatla ka11ılıyo
ruz. Jlele. Alman lutalarınm Kerçten 
TalnAn yarım adaaına tıktıkları ha_ 
beri, !Berlln tarafından hayal mah
ultl tt"l· kk1 eıllldiklt'n. 80Drllt RWI 

"!Ol eeoahlle , .. e merkn. kuvvctlerJnln 
bot:ı;una otradııtına ve ka(mağa ko
yulduklanna lı'9 ;btlmal vennlyo· 

ru.ı.. 

Rualar, ima.ll Kafk»ya toprakla.. 
rın~ icap ederse kıı;ı ~ttrmek il
LCre l\uben ,.e Kurna nehirlerine ka
dar ('ek.HebHir -ve harbe ~am edo
bWrler. 

Nehru diyor ki: 
(Hafı 1 incide) il 

l•tlerlnln zaferini de i•temiyoruz. Btz, 
Japonlan durdurmak ve Çlne yardım 
etmek i!tiyoruz. Fakat bJzl ıre Çini 
telıdit eden bu tehlikeye karşı koya
b!lmeJ< ıçtn bu harbin, Çlnl!lerln yap
tığı gtbl, ııtntı~ıer için de bir c:mnıet 
harbi.> olarak te!Akki edDmes\ !Azım· 
dır. 

H1ndı..tan hllkCımetinin hazırlıkları 

\'&Zl,rctln. o•p! t 1lo mOWıaslı;ı delU· 
dlr. Biz memlekette blr muka.vemet 
ıradcsi yaratmak tstlyoruz. ltlenn blr 
vaziyette kalacak otursak, halktaki 
mukavemet duygusunu IngUlz hUkO.
meli lste<llg! gibi ·yuğurabllecektlr. 
Kendt mukadderatımızda bizzat Amil 
olmalıvız. Gandı takip edilecek yolu 
g!lstennlşUr. Illt tedbirler 15 ı;llne 

kadar alumıalıdır. Kongre komitesi
nin [L.,, toplantısına bütUn mUhlm 
part.leri.""1 ve bu meyanda lilnt kon. 
gre pe'"11•1 ile :ı.ıusıuman birliği mU· 
messilerl •şt.rak edecektir. Muvakkat 
rn1Ut hUkQ01et1 bU mUmesstııer eeç~ 
cektlr. 

rstıklM meselesi etrafında hiç bır 

mUnakaŞ& kabul etm!yeceGiz. Ancak 
teferruata ait noktalarda müzakere.. 
ye g!rifeblfüi:ıı. 

{~ 1 lnclde) CO» 

ler zuhur edecektir. Fakat bir ta· 
kımları da kendilerine emanet edi· 
len devlet nüiuzunu; dilkkaneıları 
haraca bağl:.mak J;:n, P!ra sızdır. 
mak için_, kanunları çiğnenıek hak
kını para mukabilinde satmak için 
kullanacak4ırdır. Kendi kendimizi 
alda.tmıyalım, bu ~<?rUar da'.resin· 
de Belediye zabıta kadrosunun ge· 
nişlemesl gayeyi gerçekleştircml. 

yccek, yeni bir• pahalılık ve yol. 
suzluk Am.ıU olacakır. 

Aylardanberi üşenmeden, usan· 
madan tekrar tekrar anlatm~ğa 

çah~tık k: F)yat Mürakabe ve la· 
şe teşkHatımız; iktrıadl polis va. 
ziiesini görmes~ ni mümkün kıla

cak ameli bilgi ve tecrübelerden 
mahrumdur. Blric:k çıkar yol, bu 
mürakabeyl dGğru<h:n doğruya 

tüccara vermek ve kendilerini 
müşterek bır mes'uliyet altına 
koymaktır. 

Çok tükür bu sistemin nihayet 
tatbikına do{:ru bir adı:n atılmış, 
İstanbul Valisi bellibeşlı tüccarı 
dün bir araya topla;rorak bu me· 
seleler hakkında derUeşmtıtır. Fa. 
kat bu iş yalnız !Arla ve iyi niyet. 
le olmaz, sıkı bir surette te§k:Ifıt
Landrrılmağa muhtaçtır. Ticaretin 
muhtelif lhtısaı sahalarına ayrı· 

!anlar, ayrı birer birlik teık!I et. 
meli, bu birlik vatani vaz fe ve 
kontrolların müşterek mes'uliye
tini üzerine almalı, mümessillerini 
hiç bir müdahale olmadan serbest
çe :seçmeH ve kendi saha1arındl 
meşru kAr hadlerini tayin etmek, 
stokları çoğaltmak, sahte fatura.
tarı Vi? fatura haricindeki satışları 
önlemek, mahdut miktardaki mal. 
ları memleket ölçüslle- en ziyade 
fbtıyacı olanlara salmak g 'bi ııı
lerde hilkCımetle sıkı bir lı;birl!ğl 
yapmalıdır. 

Bugiln hususi ticaret meml<ket 
hesabına da, kcndt hesabına da en 
ağır bir imtihan geç:riyor. Eğer 

ticaret; ilstU örtülü ııekavet mana· 
sına gelecekse, kendi lstıfR.desinl 

diğer vatanda.şların ıstırabında, 

mahrumiyetinde arayacaksa, v.er· 
&l kaçakçılıtıcı iş edinecekse, mes. 
lck rıamu.sunu ve haysiyetini biçe 
sayacaksa böyle tıcaretın bize lü. 
zumu yoktur. O zaman memleket 
ister lstemez hususi t!carcte küse
cek ve gayet v"E"rimıtz b:r yol -oı

le olsa devlet işletmelerine doğru 

&ldecektır. 

Bunu önlemenin, tıcaret he~bı. 
na ıtimat ve saygı kazanmanın, 

ayni zamanda bükümete meram 
anlatarak: ticarete engel olan ve 
tüccarı zorla namussuz yapan ay 
kırı blr takım kararları düzelttlr
mentn biricik yolu, müşterek mes· 
ullyetlerl dürüst bir ruhla kar:ıı. 

lamak ve imtihanı iyi geçirmek
r r. Namwılu tcıccar iç~n böyle bir 
gidiş zaten cana minnettir. Çünkü 
kanuna aykırı gitmek ruhlarına 

eza verir ve işlerine gelmez. Diğer 
taraftan rakipleri kanunu hiçe sa
yıp sahte fatura ile. fatura harl-

ratınanın yolunu biz balmuş olu-
ruz. 

. Yalnız bazı batalord& ısrar et· 
memek lazımdır. Tüccarın kendl 
aralsrır.dakl seçımır:e herhangi 
bir müdahale bUtUn ıı; sıfır• indi· 
rebillr. Birliklerin idare heyeti re. 
is, kiltipLk ve azalığı, şeref mev .. 
kileri değildJr; iş ve mes'uliyet 
mevkileridir. HükUmet!n de, Par· 
tinin de, Tlcnret Odt.ı:;ın . da bu 
işe müdahalesi, mes'uliyet ruhu· 
nuıı tcme!ini çöktürür. Bu :şte az_ 
lık fi1c\n diye farklar gözetmek d' 
büyük hata ciur. Bir sabada tccrO.
bcıl, tesirli rolU olanlar kimlerse 
mes'uliyetin de diğer meslek ar· 
kadaştarı tarafından onlara yük
lenme:Ji zaruri birşeydir. Yoksa 
akıntıya karşı kürek çekilmiıl olur. 

Bu memleket ılındiye kadar em. 
niyetsJzli.k slstemi üzerine yürüdü, 
e.!kl zaman konaklarında. iffet ve 
~ sn1etin rnuhafaze.sı nasıl kadınla .. 
rın kendilerine değil, hadımığala

rına emarı.et edilmişse, bizim tdare 
sistemimiz de berkesin ahlAksız 

olduğunu fcırzederek vatandaşları 

türlü türlü teşk !Atın ve usullerin 
göz hapsine almıştır. 

Bu iş sökmedi, memleket hiç de 
hayrır::ı görmedi. Tahditler ve 
usullerle boşuna vakit kaybettik, 
fakat asrı maksada varamadık. 

Eski masallardaki butün hlkA· 
yeler, göz hapsi altındaki kadın. 

ların yarrmazlık etmek için nasıl 
fend icad ettiklerine dairdir. 

insan tabi• ti her sahada böyle
dtr. Bir adamın ker:d.sine emniyet 
edilmeyip bekçi konursa kendisini 
ahlA.kl mes'ullyetten sıyrılmış ad
deder, adeta bekçiyi etıaımağı bir 
nevi hck ve açıkgözlük sayar. 

Sözün kısası, badımağası kul· 
l•nmak zihniyetinden vazgeçeltm, 
vatar:da~larımıza emniyet duyalım 
ve ahlAkt şuur ve mes'ullyet1erint 
uyandırmağa ve yükseltmeğe ba_ 
k1ılım. Ah!Ak, şel'el ve haysiyet 
frenlerinden btşka işe yarar fren 
yok.tur. 

Alımet E111!n YAJ.MAN 

Denizc1 gözüyle 
(B.,ı 2 incide) 

Muvaffak olamazsa Japonyaya 
d nizden darbe ind. r:ınek ımkünı 
da -elden kıçırılmıo olur. 

Biz bugün bu fırsatın da kaçı_ 
rılmak yoluna gtrm!ş olduğunu 

görüyoruz. Amerika. için tek 
ümit, Avustralyadak! deniz U.le
rini kııvvetlendirmek ve yapaca· 
gını ilim ettiği büyilk donanma.· 
sını burada tisliyerek, J a.ponya_ 
nın 'şgal ettiği adaları c~nuptan 

başlayarak blrer birer geri alma
ğa uğraşm•k ve bu ıuretle şi· 
m•le doğru yürümektir. 

Buna da Amerikan askeri kuv· 
veli muvaffak ol•billr mi ve A.. 
merlkan askeri kAfl g~leblllr 

mi, bllemtyoruz. Bakalım bfıdtse
ler denizlerin bu kıomında nasıl 
geli,meler &österecektlr. Elbette 
gôreceğiz. 

cir.de satışlarla, vergl kaçakçılı. 

B:!r:in Büy ·;k Elc~miz ğlle ıemisını yürütürse kendileri 
(B&Şı 1 incide) - meşru rekabet lmkAnından mah-

H~ Ülsel 

Salkz şehri 
edildi 

rum kalırlar ve günün b:..inde 
işgal 

<Batı 1 -.ı 

Um.ıml Harple si!Ab ark•d"§IJğı · yerlerini ntmussuzlara ve ın<mle
ettltim kimselerle karşıla:ı'cağlm. ketin lyll!ğ!le biç bir al~kası ol· 
Memnunlulu m bu b•kımdan bO.· mayanlara bırakm>i:a mecbur o. 

D ııa · dan t&8"ruz eden Sovyet kuvvet.. 
'"Ük ve derindir Tarihte dalma !urlar. • ıımdlden azlıklara 
' b! k ' !erinin Brlansk cephesinde dort 
dost '··11•amrş olan Türkiye ile Al- mensup r ısım tüccar, bahş::, 

~ vermeg: daha. ıyı blldiklerı veya meskun mahallin geri •lındı~ını 
m,nya arasındaki dostluğu takvı. kendilerinden bılışlş almak daha bıld!rd!ğinl zikrediyor. 1 

ye başlıca arıumdur. az tehlikeli olduğu için btr nevi Viı;!, l (A·A·) - K•fkasyaya 
vazlfed r olarak dost btr mem. kapitülA:syon imtiyazlarına sah ·p kar~ı yapılan Alman taarruzu ikJ 

b ·• ı A~ıkların k istikametten gelişmektedir. Birin. Iekclte, memlaketlıni temsil et· ~unu:ror ar. •• anun 
h ı ı ele görmesl ve ·- g' ci kol Don nehrinin orta kısmın ... mek benim için bi.lytik bir bahtı or c muam ·~r ı 
kaçırab!lmesı dev•m edip giderse dan hareket etmektedir. D'jer 

yarlıktır· Vazifem! !fa ederken Tllrk mJletlnln harici kapltUlAs- lkln!c! kol Batalsk'ten &elmekte. 
şalui dostum Von Papen'in yar. yonları kaldırmak için s•rfetuı:ı dlr. Bu kolun hedefi Kafkasya pet 
dımlarından dalma faydalanaea· emekler, döktüğü k:.:nlar heba rol sahasıdır. 
tım·• olur ve millet, ı1c:tısadi bakımdan Londra, 1 (A.A.) - Rus cephe

Husrev Gerede celdl 

EskJ Berlin b!iyllk elçimiz :ııus. 

rev Gerede de dün &alıahkl Avru
pa trenile tehrim!ze ııelm şt,r. 

Berlin, 1 <A·A·) - TUrk!yenln 
Y•nl Berlin büyük elçisi B Saffet 
Arık'ln cumartesi ~~amı Berl:ne 
rnuva ali.t e•m:~tlr 

A..,ma, H~r,.. ye Nııırrı l\-t. Von 
nlbbenlro;ı ht'en Berllnde bulun
ı-ıad.iiıtdan tüy!;k elçiyi Tcmpel
hof ':ıava meydanında Protokol 
rnüdilrü orta elçi Von Doernberı 
karşılamr tır. 

TilTkiye '11 slolıntgüz•rt· büyük 
elç!llk mllste1arı B. Kemal Necat 
I<avur il bü •·n elçilik memurları 
da B. Saf!et Arrkanı kar~lam•k 
Üzere hava meydan.ıa ı:clmlşler. 
dir. 

Japonların Ru yaya taldıra<:akları 

brill değil • 

Çunklng, 1 CA.A.) - Reuter
Çunklng'delr' nsKcrl mütehassıs· 
'or, Çir.e huyUk mikyasta bir ta. 
•rruz için hiç bir Japon hazırlığı 

buJurun•ma•ından, J3pon.yanrn ya
kında So\7etler B1rl:jjlne hücum 
nJyet'nl g<JttUfU maııaaını çıkar· 
ınanıaıı:tadırlar. 

kendi mukadderatının sahlbl ola slr.den gelen haberler, TJmoçenko 
maz. kıtalartnın, Rostofun C"1.ubunda 

Görlililyor ki namuslu tüccara 
düfen vatani vazifeler çok şümul· 
lü ve dErlnd~r. Fevka!Ade zaman. 

bir nokta müstesna olmak fizere, 
Alman kuvveUer'nin ileri yürilyii. 
ı;ünü durdurmağa muvaffak olduk 
!arını göstermektedir. Bu noktada 

ıarın tktııadl zabıttsı vızifestni Almanlar Krasnodar'a do,iru iler
blzzat tüccara gördtifmen!n Oç !emeğe de"4m ediyorlar. Bu böl
tııslı menfaati vardır ı:ı blrlıı işin gedeki harekat Almanların Kra•. 
devlet bütçesine yük olm•d•o y•- nodar'ı ve Novoroslski'yı mümkün 
pılm..,1 , ikincisi mürakabenln ı 1 ; 0 olduğu kodar çabuk ele geçirme· 
girdisini çıktısını bilenler tarafın ğe çalıştıklarını gösteriyor. Blliıı
dan ameli !htısts ve tecrübe tane- dil< gibi Rus filosu, Sıvastopol'un 
sile idare edilmesi, üçüncüsü de zaptından sonra Novorosisk'e ilU. 
tüccarın iş hayatına uymıyan bir ca etmiştir. 
takım tahdit ve muamelelerden Stokholm, 1 (A.A.) - Telcmon· 
kurtulup ve ist'kbele emniyet b•ll. dlal ajansının hus\l>i~ muhabiri 
layıp dört elle işe sarılmasıdır. bild'riyor; 

~Iuattal kalmı3 d:mağ ve ser- Buraya gelen haberlere göre 
mzyclere gen:ş çalıımak fırsatları ~ıarcşal Von Bock'un sert molör
verJniz, taıta.n ekmek çıkarırlar, lü unsurları Don cephesinde Ku. 
gdeta yoku var ederler. çevskaya'n•n 90 kilometre ccnu· 
Hükiımetıe !ı; iılemi elele yU- bunda mühim bir demiryolu k•v

rilrse, huausi menfutlerinl kanun· şak merkezl olan Tiçoretskaya'yı 
•U% ıekilde yUrUtmek için araya geçm!şlerdir-
sokulmağa çalı9acak tufeylilerı ve Moskova. ı (A.A.) - Voronez 
karaked:Ieri her iki taraf müşte. bt:.,lgesindekl Alın.an kuvvetlert, 
rek düşman bilip ez.erlerse, btr- son. derece gayrlmüsaıt blr v•zi 
birlerine yol gösterirlerse, birbiri· yette bulunmaktadırlar. Ru.olar, 
nln bUJi ve faal'yetint ta..mamlır· devamlı bir tazyik ile Almanlar ... 
!arsa harp ekonomtıı si!temlerlnln dan blrb·rinl müteakıp birçok mil 
-o mUkeııınıellıı.l, en tealrllşlni ya_ dafaa hatları aimıllarcllr. 

devri tamamııanamıyor 
ioe iı'lerinln Belediyeye devri· elanlar o kapıd•ıı o kapıya alla·I dan oraya yollanarak vakit geçi , 

Va.,ıngton, 1 (A.A.) - Nevyorll 
Times gazet.,;i "'1!ları yazıyor: 

ikinci bir cephe açılmaamın lehin
de ileri etırUlen deliller aleyhinde ııöy
lenen oöaler de tar&ttu bulmaktadır. 
Rusyanın harbe devamını temin e-. 
cek olan ikinci b!r cephenin kurui.. 
masının zarureti herkes tarafından 

kabul edilmektedır. Bu zaruret bu
gUn her za.nıand&n 2'.iyade hissedili
yor. Bu hue:usta hN; tur anlaş:mazlık 
yoktur. Fakat mesele, bu te,ebbUsQ.n 
ne dereceye kadar muvaJ:fak.ıyetle tat 
b!k edilebiloceğlndedir. !kine; cephe 
te.ı;ıebbUsünUn telAkeUl bir netice ver
memesi '18.aımdır. Bu Mkt.aluı ancak 
aalAhiyetll Mkerler takdir edebilir. 

ne devam edilmrktedir. Yalnız tılmakta idi. rllmek lstenmif. 
diln de işaret ett'ğ'm!z gibi iaşe Öğle üzer! Vakıf hanında bulu. Dün tekrar !m

0

za için mliracaat 
memurlarile Belediye memurları nan bir arkadaşımız d kkate de&er eden şoför pazartesiye ıı:eı diye at
ara~ında bir içtihat ihtlllfı oldu. ççk mühim bir hldhieye ş&hit ol- la.tılmnk i.stenlr:ce zavallı adım 
ğundan bu devir muamelesi bazı muştur. Ieo bir stn:r buhranı g~çirerf'k 
aksaklıklara sebep olmakta ve de- LQ.stlk almek ..., aylardanbcri asabi lhUlAclar tçlnde yere yıkıl· 
vir muamelesi .ikmal edilememek. laşe)l'e müracaat e olan bir 1nış ve bayılınıştır. 
ted!r. ıoför, b;nb!r mü J b r lAstik Illzzat Valinin, Belediye lktısat 

Dün yaptığımız tahkikata göre müsa:adesl almıı ve bunun. için df' müdürünün odısında ık.en mey, 
arada.}t1 bu zıddıyet haleflik, eeief.I bi 1 ksl 1 dana gelen bu h&.di e, or-ıda bulu .. . _ r mza e k a:e mş. 
lik mesclesınden ve aşagıda kay- . nanları fazJasiile mtiteess:~r etmıt 
detti~imiz b.a~1 sebeplerden doğ· İ:r,ler Beledıyeye devredilince ve işlerin ne şekilde devir olun· 
muştur. 

1 
kftğıtlarln altına imza koyacak duğu ve ne şekilde yapıldığını 

le:şe memurlarının sôyledlğ~ne k:mse bulunamamı~, ~.!ör de ora- gösteren açık bir misal olmuştur. 
M. Ruı;yılt ile M. ÇOrçifln lıarp 

planlarına alt !şlerın büyük bir luo.. 
mını bizzat idare etmek istedikleri 
gfttlk~e. daha ~ık bir surette anla.· 
ı:ıılmaktadır. 

göre Beled 'yeciler kendilerine Ie. 

::ç,~öz~e~~~d:a~~u:~u~:.d~~:~~ı Mı" 11 "ı Şef, Akad em,· de 
Bu zıddıyet iki taraf arasında ilk 
gtindenberi olan açıklığı büsbütün 
arttırmış ve bu hal evvelki gün (Bafı 1 ı.ckle) •/• j Akademi Müdürü Burhan Toprnk 
ve bilhassa dün azami dereceye mimari pav!yonlarını gezmlı;, ala. ta. bu hususta derhal hazırlıklara Saraçoalu kabi
çıkm~tır. Bel~lye memurlarının kadarları tebrik ctm.Jşterd"r. Tez- ba.şlanılacağrnı blldi.rmiftir. 
bir kısmının '.stıf.a. etmek isteyişi bip ciltçilik ve yazıya ait eserle-1 ReislcUnıhurumuz, bundan sonra, • • 
bu sebepten ileri gelmektedir. rin 'bulunduğu pav!yonu gezmişler InönU gezisine konacak heykellerinin neSlfllll programı 

Bu ıslifalara al~kadır makam- ve eserleri takdir eım·şıerdir. Cilt· inşa taal!yeUni tetkik buyurmu,ıar-1 (Ba'11 !Dclde) X 
lar milnl olmuşlardır. Fakat thtılAf çilik kısmında MUnih kütüphane- dır. ~{ıllt Şef, Akademlnln gösterdlgl meseleleri hakkında alınan k.~rar
devam etmektedir. Dün de hic; bir !erinden birinde harap olarak ta- faaliyetten memnuniyetleri~i. Lzhar lar köyde ve şehirde psikolojik 
dev;r muamelesi olmamıştır. İsşe· mir i in Akademiye gönder len buyurmu~lar ve vUcude getırılmış 0 - bir tes1r y<.ıpmıştır. Şımdi de bu 
cilerin tuttukları dosyalardan Be. eserd:n dolt,yı bu kısım profesÖ- la~ tıı1nat eserlerinin btlhassa endUı:ı- ruhi amcl'yattnn ml\mkiln merte-
1edlyeciler birşey .anlamamakta, rünü ayrıca tebr'.k etmlşlerdfr. 1 trı aaha.!ına. intikaline gayret sarf~- be ger.:.ş, milsbet ve maddi netı 
Belediyecilerin devir alma şeki...ile- Reisicumhurumuz bundan sonra dilmesini emir buyurnrak hUkQmetın celer almak kshyor. Son kıerarla.. 
rinden İaşecller b raey anlama- bir müddet müdlrlyet edasında s· ı de bu husus~ yardımda bulunaca~ını rın en mühim h~i.sesl, köylü ve 

kt d 1 t . 1 ı a 1 k blld!rm!şlerdır. ı hl il d k' •- "t d ma a ır ar. ırahat . buyurmuş ar, mm r ıs- Inönti, Akademiden saat on doku- şc r arasın a ı uı:;:ı,Qnu uygu-
Alakadar memurlar bu şekilde mındakt müşa.hhas eserleri. pro- . i ıl 1 el'•! . · sunu kuvvetlendtrm~s olmi.1,ıdır 
vi 1 .. it• S d•t zu yırın geçe ayr mış ar, g u, erın_ K b k .. d t 

de r muameles;nin tamam ana. fcsor Arif Hikmet A •• y, e · de olduğu gibi gidişlerinde de co~- ara orsaya arşr mucı e e a. 
mıyacağını söylemektedirler. fiakkı Elden'in atelyelerlni gez- kun bir ftkilde' alkı,ıannuı;:lardır. çılm:,llr ve bu defa mücadele or .. 

Belediye memurlarının .anlaL m·şler ve izahat almışlardır. 1 dusuna Yl.Oj unsurlar ve kuvveUeı 
tıklarına göre ise ortada bir lhtı- İnönü, heykeltraş paviyonuru T kat41m~tır. Serbest r~kabet, arz. 
Hlf yoktur. Yalnız jçlermde mühim gıezmişier, ıpro!eseı, Beli'ıd'dcn C.ccar tÜCClrı ve talep kaideleri bunların başın· 
bazı evrak bulur.an dosyalar orta. izah•! almı,ıardır. Burada bliba <a ko:-ıtro] cd ~cek da selmekled!r. 
dan. yokedilmlş veya saklanmıl:jtır. m~zunlardan bir scce içinde beş Yukarıda yeni alının k'ararlarıt 

Devir muamelesinin tamamlan.. muvıffak eser veren Kimli Sonat: (Ba!Jı ı hK"lde) - umumi menfaat duygus:le işblrlili. 
mamasına sebtp de. İaşe memur·· tebrik ve takd"r etml~derdir. yardım hususunda kendi h1sseJerlne nl kuvvetler.dlrdiğini söylemlştlnı 
larının bu gizli dcsyaları ortaya 1 RelsicUmhurumuz Mimari Şubesini lsa~t ede!l gayretleri seve seve ya- Bu ışbirliğlnde memleket tüccarla. 
çıkarmayışı ve şeflerile bu do -ya._\ ziyaretlerinde, Akadeınl ta.rafmda.n pa.caklarını birbirlerine !Öylüyorlar· rına büyl\k bir rc.l ve vaz:feler 
)arı meydana çıkarmamak için an- yapılmakta olan Na.mık Kemal, Bar- dı. düştüğü hakkındaki kanaat bura· 
laşmrş olmalarıdır. baros. Mimar $inanın heykellerini Saat 11,30 dR Vali ve Belediye Rel."t da. umumidir. Şimdiye kadar bir 

Söylendiğine göre bu dosyalar tetkik •imişler ve: Dr. LQtfl Kırdar, Oda içtima Mlo- çok er.gellerden şikayet eden tile. 
arasında tak:bat yapılıp da. lhtlkiir - Barbaros heykeli, yerine konul- nuna geldi. TııclrJere hıtaben &.f&tı· carlırımızın kendilerine diısen ve
yaptıkJarı meydana çıkan bazı dugu zaman çok ıevineceıtJm. Htıy· dakj beyar.atta bulundu: zl!elerl y;r.("caklarr hakk:fr.dak~ 
tüccarların mahkemeye gönderil- kelin kafdeslnde Barbarosun yaptığı «- HtikQmet!n aldı,ıtı son kararları tem'.naUarı Ankarada iyi blr tesir 
miyen evrakı, tevz:atta yapıian büyült muharebeleri tebıttUz ettirecek biliyorsunuz. Bu kararların mesnedi, bırakmıştır. Şimdiden sonra kon· 
bazı aksaklıklar gizli bulunmakta kabartmalar koymak çok münasip halkın ihtiyaçları huswunda htikO· trol, mürakabe, hatt~ tevz.l işleri. 
ve bundan dolayı bu dosyaların otur, buyurmuşlardır. metin mtlstah!:lle V• tactrlerlınlze 0 - ne beled'yelerJe beraber tUccarlt-
ortaya çıkarılmasından çekinil- Namık Kemal, ve Barbaroaun hey_ lan ltimadıdrr. Ben de vlJAyet ve be_ 

1 
rın da te,r k cc\llmesl, t~lerl sade· 

mektedlr. kellerini tetkik eden InönU, Istanbul tediye namına. ayni kanaatı tzhar e- lC'şttrecekt:r. Ve şlkfıyctJ'r varsa 
DUn de, Belediyeye devrolunan Fethinin 500 Uncu yıldönUmU mUna- deceğlm. Yeni kararların etkArt U· bunların netice v~ mes'uliyetlerlnl 

İaşcde kimin ne ~ yapacaiı bellJ aebetile Fatih Sult.ı.n ).{ehmedln de mumlycye ve piyasaya. blr ferahlık tUccc.rl•r yükienecckt'.r. . 
olmadıjı l~in herkes başıboş bir bfr heykelinin yapılms..91 lüzumuna ı- vrrdlğJ matO.mdur. Bu fer&hhk ht.l· ı Tüccerlilra mar.evl ve maddi 
şekilde dolaşmakta ve burada işi ı:e..ret etmlşı\erdlr. sinin deva.mı slztn ellerfnlzdedtr. Her açık bir kredi yapılmıştır. Yenj 

meslek, ne kadar -terefll ve yükı;ek rejimle idhar de~il,. malların tcv. 
A 

LA LE Sinemasında 
Bugün: 2 btiyük film birden 

ATLAS Ekspresi POLO ş31np: yo~u 
(Türkçe) (Türkçe) 

Barbara Stanwyck - Joel Mc. I J O E B R O W N 

Grea Aklnı Tanıirott taralınd:ın tarafından 

Kastamonu - Göl Köy Enstitüsü ve 
Eğitmen Kursu Müdürlüğünden 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
• 

Cln!!I 

Tip ekmek 
Sade cterey"'ğJ> 
Zeytinyağı 

Sığır el! 
Tosya pirlncl 
Kuru gökçe ağaç odunu 
Toz feker 
Patates 

Koyun eti 
Çankırı bulguru 
Nohut cnaturel• 
Kuru fasulye c:çalD 
Mercimek cyeşll> 

Beyaz sabun 
Soda 
Kuru U:tanı No. ·ı 
Kuru incir 
Uzum pekmezi 
Tahan helvası 
Beyaz peynir 
Zeytin tan .. i 
Ince tuz 
Kuru soğan 
Taze yumurta 
Uzum slrkeıJi 
Gaz yağı 
Salça 

Fi. 
!lllktarı J,. Kr. S. 

270.000 Adet 13 10 
11.000 Kilo 2 0.1 50 

4.000 
32.000 
20.000 

400.000 
5.000 

40.000 

5.000 
15.000 
5.000 

15.000 
7.000 
5.000 
2.000 
2.500 
5.000 
2.000 
2.wo 
2000 

> 
> 
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• 
> 
> 

> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

1.000 • 
5.000 • 

12.000 > 
140.000 Adet 

1.500 Kilo 
1.000 Litre 
1.500 Kilo 

1 40 
H 
48 50 

1 50 
1 02 

ıs 

61 
22 
15 
26 
19 :ıo 

96 
32 150 

l 00 
70 25 
10 

1 20 
1 40 

92 50 
16 l50 
15 

3 375 
40 
81 150 
72 :;o 

Ilk teminatı Grup 
L. Kr. No 

2652 75 
2091 37 

420 
98-1 
727 ~ 
450 
3&2 5'i 
450 

228 75 
247 150 
56 26 

292 50 
102 87 
360 

48 75 
187 50 
285 94 
106 
225 
210 

69 37 
81 87 

135 
854 37 

45 
23 82 
81 56 

ı - Kastamonu - ~ l<öy enstitU.aU ve eg-ttrn.en kursunun 1942 mall 
yılI ihtiyacı olan yukarıda clruıı ve mlktar1arile fiyat ve muvakkat teminat
ları yazılı blrlnct guruptaki erzak kapalı zart ve Jkinci guruptaki erzak 
da. açık eksiltme ile .ıatın alınacaktır. 

2 - Birinci gurup erzakın ibal .. 111/8/942 oalı gUnU aa.at 10 da. ikln
cJ gurup erzakın ihalesi de aynı günde saat 11 de Kastamonu Maarif 
müdürlüğünde toplanacak komisyon önünde yapılacaktır. 

3 - Birinci gurupta toplanan sekiz kalem erıaka ait teklif 1nek_ 
tupları 2490 sayılı kanunun 32 ncı maddesine göre hazırlanarak ihale sa· 
atinden bir saat evvel komisyona. verilmiş cıl&cutır. 

4 - Fiyatları s:ıUbiyetll makamlar tarafmdan teeb!t ecııımı1 olan 
yiyecek ve yakacak maddelerinden muhammen fiyatına kap bedeli ve 
nakliye UcretJ HA.ve edllmemif bulunanların kaptan ve nakliyesi ensu. 
tüce temin e::lilecek ve bu çe,lt erzakın bilftmum vergilertıe damga res
mi, mukavelename, teminat makbuzu, teslim ve muayene ma.erafları yine 
en.1tltUce ödene:ekUr. 

~ - Şartnameleri her gUn Kutamonu Maarif mUdürlUğünde ve 
Göl klly enstltUsU mtldUr\UıtUnde görl!leblllr. 24\IO sa~•h kanunun 2 nei 
ve 3 Uncu maddel•.rındeki e\'S'\fı haiz isteklilerin bclll ıUn ve ıaattı 

J<omJayonda Jıazır bulunmaları 114.ıı olunur. c80ile> 

olursa olsun, bir takım .fena niyetU 1 · 
1 z ve nakl• kol•ylaıtırılıyor. ls(lf. 

unsurları ihtiva edebilir. Bunları, siz, 
ç!liğe asla müsamaha edilmiyor. 

hıJkOmet teşk!lAtından daha iyi, da_ Mal birıktirmek ve fiyaUarı yılk 
ha yakından tanır.stnız. Bundan baş- seıtmck icln bunlo.rn avans venn'k 
ka her mesleğin, her işin onu mu· : ılbl y o 11 ara sapılmıyacagı 
rakabeye memur hUkOmet memurla-

! hakkındaki tüc"'rın lem'natr da 
rınm nüfuz edemediği, edemiyece*1 
bi.r takım lnceltklerl vardır. Bunları ı burada çok iyi bir tesir bırakmış_ 
da sız daha iyi bilirsiniz. j tır. Zaten hükfımet de bu gibi hu-

1 

stı~ları ö~Ienıek için tedbirler d\1-
Ticaret odaa!le iptida! bir !!kır tea.. ıünmektedlr. HUkOmct her türii• 

tislnde bulunduk. Her ticaret şubesi 1. . 1 ıstlı akı t.anzim edecek ve tecrü. 
için Oda idare heyetinin "·c oda rnec· bcier" da~·anen prıııtık kararlar a. 
llsinin yardımcısı olmak üzere ara- Iırken bilhassa ta,e maddeleriritn 
nızdan kUc;Uk ihtıaas komisyonları istihsalin! çoğaltacak tedbirler al· 
seçerek ve haftada. bir kaç gtin top· mayı da unutmuyor. 
lanarak aykırı hareketleri önliyecek Zira.at Vekil.leli öntimüzdekl sene 
ve bize haber verecek şekilde talı. ekilecek sa.hanın geni.şremeslnf temin 
şarak bize yardım etmenizi rka. edJ.. elmJye ve bunun iıı;in elindeki vasıta
yoruz. Fena niyetle 'hareket edenJt-ri Jarı ~rtmdklen daha dinamik blr h•· ı 
siz bize haber verecekslniı:.. Bir ta le koym:ıfa çalrşmaktadrr. Hasat ı.,
ra!tan da milU korunma kanunu btı.- lcrlne her tarafta. ehemmiyet verJI .. 
ld ve muteberdir. Buna muhallt ha. mckte. toh~ımun her tarafa zamanın
reket edenler ha.Kkında <>ıı yUk!'t'k da. yetişttrllme.!i fr;in Wblrlcr alın· 
n1Ueyyldelerin tatbiki cihetine gide ınilktadır. Bu hulU!'lta nelere ınuhtaç 
eeğlz. Belediye kendi!rtne dü.~n kon- olduktan vilılyl·t1<:'rden soruırnu,,tur. 
trol vazifesini yapacaktır. Fa.kat rne'J DığE'r taraftan ithalA.t ve hatta blı 
lekt ahlAk bakımından kontrolil aız çok gıda nınddE'led:ıin n1en1lekt-te da· 
den bekliyoruz. Bu kontrol i~in yapa_ h!l kolaylıkla ve sUratle gelme.ıııi Jçin 
cağı:nız ya_rdım halkın ıı:ııkır.tı çek tedblrler dU,UnUlmektedir. Almanya, 
memesi ve fiyatların ıtlzum..111uz. yere .Amertka. vt- Ingiliz. imparatorlu~u 
yükselmemesi huaUıiunda. faydalı o- memleketlerlnden fa&la mal getirt.il_ 
lacaktır. n1ege ~,a.ll{tlmn.kte.dır. Bu hususta bir 

Yeni kal'arla.r yenı bir ~ığır aı:ın\.f çok konn,malar da yapı1maktadır. 
trr. Bu çığırın muvaf!akıyeti de ta Saracoğ1u kabinesi progrs:ntnı, 
cirlerimizln elindedir. Bu .fliıln lçln M"oollste, ancak önUmUzdrkf çar~a.m· 
bir ırntıhan devresi olacaktır. Bu im ba veya cuma günU ok:ıyJ.Caktır. Fa· 
Wıa.nı muvef!akıyetle geçireceğini~ kat bu tv:ntiz kati detildtr. Prol:J'&· 
den hUkümet emhıdiı·. Tekrar ediyo nun yeni bir c;eı,şmu ta.rzmı ıa.,ıya.. 
rum, bu kararların mesnedi piy8'SL cağı ve zlrat sahada göze çarpacak: 
.nın vazifesini normal olarak yapa bazı tedbirlere ı,aret edilme!lf kuv
cağı hakkındaki ltimattır. Eğe?"' ,:e \'et!~ muhtemeldir. Jdart sahada bile 
çlreeeğtnlz imtihanda muvaffak ola- ı ınerhtım Doktor Reflk Saydamın bU· 
mazsa.nız başka bir yola gitmek u__ yük bir samimiyet ve inançla Mil1et 
ruretı hAsıl olur ki, bundan ınemle ).tecllıs1 kUrsUsünden kuvvet ve ce
ketle beraber başta siz tacırter za. eereUe ifade ctt.iğı cidarl mekaniz_ 
rar edersiniz. mada A da.n z ye kadar bir çok ye-

Bu maruzatm1! tt~zin de takdir e n.!!ikler liıznndır:ı. prensiplnln ıpmdi· 
deceğinlZden ~t\phem yoktur. Sizler den ve vakit geçirmeden tatbikine 
den tehir namına bir te!Jrlkl me3a.J ba~lanma~ı kuvvetle muhten1eldir. 
rlc& ediyorum. (Hazınz, canla. b~la HattA tatbikine b~1anmıftır btle. 
sesleri.) Bundan ~Uphem yoktur. Ba Son günlerde her sa.hada yUrilyUş 
na söz veriyorsunuz, değil ml '! (Söz. temposu hızlanmıştır ve gelecek gün
veriyoruz sesleri.) Yapacağımız i!J blr l ıer, hattalar, aylarda. daha çok hrr.ıa .. 
l!ğinde !iz tamamtıe kendi aı·anıuta nncağl un1uımaktadır. Hali ~leto 
mUmeaalltntz olan oda mecllBine dt1 
şen Vazifeyi te«hile çalııJ&cakaınız Vallmi.zin beyanatını mUttmadlyen 
bize müzahir olacaksınız. Fena ni tasvip ediyorlar ve kendiltrl.nden bek
yetle hareket edenleri meydana çı... Ienllen ı, birlitJnl mernnu:"lıiyetJe kar .. 
k11.rrıcaksınız. Bize yapacağınız kıy ııltyorlarclı. 

rnettt yard~m budın· Bunu bana "' ada !darı: he;.·eli tlnllmUzdeki $&h 
d~tmı, olduğunuz için sizlere tqek gUnU toplanarak muhl~l!f gıda mad. 
kilr c:derim. Toplantının maksadını deleri ve za.rurı "~Ya ticareti ı,ube
lzah ettim. Sizin de benim gibi çok ıeri ıçin piyasada vukuf ve jhtıaasıa
işleriniz vardır. Onun tc;in muva.tf'L rUe -ıanınmı.ş, malRber kim!lelerden 
kıyeı.. temenni ederek veda edlyo mürekkep lhtısa.s komlsyonlarını $e .. 
rum.> çecektir. Bu komisyonların aza seçJ .. 

Vali ve !l<>l•dlye Reisinin sözleri. mi çar9amba gUnll toplanacak olan 
tacirler üzerlnde barız ve çok mU· ı oda mecllainin ta.nlbinden geçtikten 
saıt .ııır t .. ir lııl'aknu;tır. Taclrler, sonr& Jlgilllere tel>Uğ edlleceI<tır, 
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At yarışlarının 4 üncü 
haftasına girdik 

Veliefendi lstanbul Yaz Yarış la rı Prog ra mıdır .r- Resmi 
SARAÇOÔLU'nun rıyosetinde 

Bakal ı m, bugün de kötü niyetli insanların 
d:2i: od u '. a rıyl~ karşılaşacağız? . ' . 

CU:\IllURR!oİS! !&MET !NÖNÜ'nün him•yesindc ve Başvck 1 ŞUKRÜ Y..-ış ve Islah 

Bncilmenincc tertip cdılcn Yarı~:arın Resmi Programıdır. 

D6rdlaca Hafla 2 Jlğustas 194Z 
Bir i n el Rota (Göksu Koşusu) saat ıa,30 da 

lkl .)a,ındakl ~·erli !lal kan lnglliz erkek \·e dt,ı lallııra ınah"ıu<;lur. J kranıl~f'.-..t 8:)f) lirl\dır. Blrinci.)"e ,00 lir;HJJ.u nıaad.ı duhulJJelc r n1ec· 
muu, ikinciye 100 Ura. üçünrüye 50 liradır. !sıklet .;.s kllochır . \ le .. afe"ll 1'!00 nıct[edir. 

Blnirisi Sıra Haı,aıı sahibi 1 ____ ::--:---H--.-A_._Y __ V_ A __ N __ l-.N ___ .___ Ta~ıyaen~ı Sok-ı 
!\o. ~ renkler Jeti 

~----------';-----r_..,,_,_ı ___ -!lf-____ na_b_•_,_ı ____ ~l ____ -_,_"_••_ı ___ ı_·_a_,,-!-----------+ı ______ ___ _ 
~ 1 Prens Halim Humayur; Romflon \ Ck11rbara 
~ 2 F. Sim.s1;1.r.,;:ığlu Pulat Piazonrv Pon1melJl" 

3 ı··. Simsaıoğlu Oe3tegtU Carr\f 1 Chines CııJ 

ikinc i Ko ta (Satış Ko;usu) 

2 Gilın. Siy .. Mavi 
<;ividi l;-ilıı.i 

Çi\'idi ~ Fıiizi 

fı6 

3G 
Davut 
B:ıyrarrı 

~andor 

Saat 16 da 
Dört ,.e daha yukan ya5takl saf kan Arap at ,.e kı~raldara mah~u~tur. lkranıil'f"fjf 190 liradır. BirfncJye 126 lira, lklnl'lye 50 Jlra, üçü n_ 

\.'İ.l:Ve '!O Hradır. Sıklet dört ~·aljındakller 66 k ilo, be, "\e daha. ynknrı yu~taklh•r 58 kilo ta'ı~arak1ardı r. fiı.tı' fiyatlar ı 500, SOO \ '6 200 lirad ır . 
:ı-.atı-: fiyatı 600 Ura olanJara aıtı,ar kJlo ilü.,·e edilir. '!00 Ura ulanlardıln altı~r kilo teo;:il edilir. i\Iesafc~l 2000 nıPtredir. 

ne gı c ı 
Bugün at yarışlarının dördüncü 

haftasına girmiş bulunuyoruz. Yarı'· 
!ara olan a.ldka, yarı~ merakltların· 

daki heyecan her hafta bir hatta ev .. 
velkine nazaran dalnııı artıyor. Het 

1 

hafta koşularda hiç görmediğimiz kirrı 
selerle karşılaşıyoruz. 

Oefeatla b\1 ıiÜlunlarda kaydelti~i 

1 

nıiz gibi, hu yarışları orı:;-aniıe l'.'de'\ 
arkadaşlar i~<' dört beş yUz ki!;ilik bir 
meraklı k0llf"sile ba~ladılar \'e niha-
yet bugUn koşular Y"-li, !'f:'kiz bin kil şlyl sahaya toplayabiliyor. 

1 Ne acıdır ki, bir <;ok fedakA.rlıkları 
göze alan ve f;enelerre çalıştıktan 

sonra işi bu hale getirenler takdır 

edilmeleri ve teşvik görmeleri lılzın1 ı Bay Fll<ret n."u 

geldiği halde bazı kötü niyetli kim- . 
ı sıan l!:ncümen1 Umumi Kft.tibt Alıt 

selerln dedikodularile karşıla~nyorlar., Yarım kan Ingılız at ve kısraklara. hur koşusunun tekrarı olacaktır. Bi
Bundan bir hafla evvel bu kötU nl- mahsus koşuda yine Uç at var. El., zim için favori Romanstır. Çoban
yetıi insanların yersiz dedikoduları han bu koşunun favorlsl olmakla be- kızı ile Denıeti de ihmal etmcmeli
karşı.sında her temiz dil!;iUncrvi l<a. rabeı" kjJo.,unun fazlalığı Alcl'ylitna dır. 

ı ?\f Ratur Kısmet 

Fıdan 

Murat 

- ------:------·--------- --- ---.,--,----------1 ı bul etmekte tereddüt l'tmiyE'n orııa· ! da ~ans verdiriyor Günün son ko:;;usu da dört ve da. 
Hamdanl KQhc)·\c 14 Ma.vi - 1-CJrmızI 61 Aı·kadv nlzatörlcre bir fikir olaral< hC'r yR-ı Günün en heyecanlı ''e en n1Uhim ha yukarı yaştaki saf kan arap at 
Sekh\v!. KQheyle 5 Kırmrz1 • l\favi 62.5 Yula rı~tan evvel satı~ bllAnc;olarının hal- ko.,usu Uç. ve dı1ha yukı:ırı yaştaki ve kısraklarma mahsus yarıştır. Bu 2 F Kocagiiney 

:.ı :r-;,,z!r Temızer N"ey:ak Le.::ıa ı Pembe • Yeşil 62 Cemal ka ilö.n ('dilmesini ileri si.irn1Uştük. saf kan Ingiliz at ve kısrakları ara- j na d<' ~ş hayvan giriyor. Bize görf' 
•--------------------~----- Organizasyon bu orta.ya attığımız fik sında.ki döı:dUncU yarış olacaktır. Bir bu yarıl} Tuna ile Tarza.n arasında· 

Oçlacl Bo , a (Çamlıca Koşusu) Saat r&,30 da 
Dört \e daha yukarı ya,takl yerli yarun kan Ingilb. at \.e kı\rak1ara malı~u"!tur. lkraınlye~I 300 li rad ır . Birln<'ilC '?'?.) llrn, lklnrtyc 55 lira, 

ü('hnı·üye '!O liradır. SJklet dOrt ya,ındakller ~6 kllo, be' \C dAha ;rukarr ,ya,trıkll<'r 58 kilo tn-,ı.'"8.('ak lardır. 19.J;! &ene-..ı zarfındaki kazançları ye· 
kiınu 180 lirayı dolduranlara lki~er kilo, da.ha fazl ası nı kaı.anmı5 olanlara kazandıkları her 100 llrY. için lkJ,er kilo lh\,·e edilir. l\fesaf~l 2400 

nı etredlr. 

Kühinıır 

· ri memnuniyetle kabul ederek daha iki at mUstesna bu yarış Relsictim~; dır. 

ge<;en hafta derhal tatbikine geçti.! 
Artık bir diyecek kalmamıştı. Yar ı ciddi, yarı şaka 

O kötil niyetli insanların dediko-

l ------dularma yerinde bır cevap verilmiş 

oluyordu. E k e 1 
1 Pren!i 1-lallm Elhan Alinari 4 Güm. Siy. - Mavi 74 . .5 Horvart 1 Ne gariptir ki, bu kötU dUşUnce- s 1 sporcu ar 
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D6rdlncl Koşa (Boğaziç. l\oşusu) Saat 17 de atı tutmuş, .• ka8di hlr hareketle bı- ve onla n aşkı 

f 

l lk 1 o 0 rincl Ve)'& ikinci gtlıııe<ine nıil.ni oL 
t:r~ \f" ılaha ~·ukarı ,·a~takı sal kan Jngiliz at Ye kı~ra.klara ınah~u'ı ur. raın YP"İ o-l liradır. Birlncf~·p 700 liradan nıaadıı. dühuliye1er 

.uerıuuu, ikıncJ,ye JOO lira, ür;üncil;ye .>O liradır. Sık1 et hı: ~n~rndakiler53 kiJo, dürt 3-&~ındMkller 60 kilo, be':' \6 daha ~ul;arı J-aştakller 6'? ki lo muş, bahis n1cyzuu olan yarı~taki 0 

1 Dr. Seferot 
2 Hasan Alal<u_, 
3 A. Atman 

A. Atnıan 
!'i Prens Halim 
6 l·'ikret Atlı 
7 Pren.:5 Ha hm 
8 Jo"' Sim!llaroğlu 

9 S. Temel 

Komlsarj 
Dandy 
Ozdemir 
Gonca 
Romans 
Umacı 

H. Hatun 
Demet 
Çoban kızı 

ta.-:ı)·acaklardır. 'ıe-,aft>Si "!400 me tre-ıllr. 

Oberta~ 

Fa vara 
Onyx 
Onyx 
Alinari 
BariödilK 
Alinarı 

Alishah 
Coman Law 

Basia 
Kas tel main 
Labourdoni 
Jı.tislingettc 

Herçenkör 
Akın 

Ledy Ta;r 
Yogonia 
Vale El\\"yd 

7 
9 
7 

5 
7 
4 
1 

3 
3 

Sarı • Mavl 62 
Yeşil - Kavuniçi 62 
ı.ra,·ı _ Siyah 56 
Mavi - Siyah 54.3 
GUn1. Siy. - Mavi rı4,5 

Sarı • Lacivert 54 
Güm. Siy. _ Afavi 52,:) 
Çividi - Fllizl 15,5 
Kırmızı • Beyaz 45,5 

Arltady 
Mecit 
Sokolay 
Fllips 
Davut 
Ahmet 
Ilorvart 
Reşat 

Şakir 

Betlacl Kot• (Büyükada koşusu) (He7dikap) Saat 17,30 da 
Dört ,.e daha yukau ya-;taki saf kan Arap at ,.e k ı5tra.k lara ınahsustur. lkramiJP'"I 300 liradı r. Birinciye 2:!J Ufa( lklnciJe ss li ra, iı~üncüye 

20 liradır. l\olesafe~i 2t00 ınet redir. 

l Mu. M~dl 
2 l!. H. Tekce 

:J F- Vural 

4 S. KırgUI 
5 Ali Ayta, 

Bera 
Tuna 
Tarz an 

Kuru:, 
Tarhan 

Alceyl;l.n 
Kuruş 

Kuru~ 

Kuruş 

Kuruş 

Bulut 
Subeyhi 

Subeyhi 

:'.tesrure 
Mebruke 

6 Yeşil - La.cıvert 64 
5 I<ırmızı • Beyaz 58 

4 Yeşil - Kırmızı 55 

4 'Vi~ne çil. - Sarı 50 
4 Kırmızı - Styah 48 

Davut 
Reşat 

AhmE't 

Horvart 
Rıdvan 

Çifte bahisler· 2-4, 4-5 inci koşular arasındod ı r. 

inci koşularda dır. 1 kili bahisler: 1, 2, 4, 5 

hay\.'anın sahibini çok yakından tanı- Bır futbolcü nıcşin topa, blr at- şık do~nıu~ bır çocuktur. Bır zaman. 
maklığımız dolayısile iddıa cdildiğ"i ı ıet piste aşık olnıaz; ve o heyecanı 

1 

lar meşin topa bağlandı. Ondan son-
1 gibi böyle bir hareketı yapabtlece-, duyn1azsa iyi bir futbolcil, iyi bir atlet ra tabiatı le Aşık oldu. Futbolü bırak. 
i ğlni. yaptırabileceğini bir an olsun olmasına inıkAn yoktur. tıklan sonra kendi kendine kı:ıarda 

1 
. Bugünün futbolcillerinin bugün Un 1 dolaşır. Mozart'lardan, Bethoven'-

dUşUnmemeklc beraber, velevkt böy_ ' ' d d d 
atletlerinin bir çoğu sporu bir angar- ıerden parçalar mırıl anıp urur u. 

le bir hareket olduğunu kabul ede- Bir şeye bağlanmak L~'t.tlf için bir ih-
linı, bunda organiza~yon heyetinin ne ya olarak ve yahut ta bir parça al. I tiyac;tır. Fakat de\'irlcrl vardır. işte 

kış toplamak için yapıyorlar. Onun rutbole olan devreyi atlattıktan sonra 
ı~indir ki, son senelerde ne futbol tablate olan aşk devri başladı. O da 
sahasında, ne atletizn1 pistinde o ge- geçti ıse, belki de bugün karşısına 

suçu vardır? 
Ankara yarışlarında hiç Unıit et-

medlğimiz hayvanlar derece aldı. "- ~en günlerin yıldızlarını yetlştiremt- çıkan bir kıza, şuna. buna, Ma.rikaya 
I tanbulda yapılan koşularda UçUncU- yoruz. fl.'ıklır. Bir kaç zaman sonra. vay 
iliğe c;ıkamıyan h&Y''&nlar favori at-ı Zeki, sabahtan akşama kadar bez- o Mari1<anın başına gelenler ... Elbet 
!arın önünde geldiler. Bu Istanbulun den yaptığı toplarla evinin salonun. bu devir de geçecek, belki yarın baş· 

da oynar, ne cam ne çerçeve bırakır· ka bir devre başlayacaktır. Ben bu 
0 kötü niyetli insanları neden o za. 

1 

. mı.ş. Daha bunun bir çok misalleri sütunlarda ara sıra ı:::porcu tipler U-
nıan sustular? .Şunu da i_ıa.ve edelım \'ar. L.:.\tifi her halde tanırsınız? zerinde duracağım. işte bugün La.-
hl. herhangi bır at sahıbınln veya LAtif, Fatihte <;öp<;tiler arsasında 

1 

tif üzerinde durdum. 

0 hayvan bin lcl!ı:inin yapacağı bir ha- 1 ceketıni ta.şiarın üzerine bırakır. sa- Gelecek hafta da ya bir klUp hasw 
reketten dolayı organizasyon heyeti bahtan akşama kadar meşın topun tası \'e yahut bir çivilı ayakkabı A.şı-

ild
. ş·k• t ercii do.5-- peşinden kasardı. O meşin topa il.şık-, ğt:iı tahlile çalışacağım. mesul değ ır. ı o.ye m o ' . 

h E 
tı. Hen1 nasıl ~şık ... LA.ti! esasen A- Bihnnllyen adam 

rudan doğruya Yarış ve Isla n_ 

cUmenl ve teknik komitedir. Bir bar

dak suda f ı rtına koparmak istiyenler 

acaba bunu bilmiyorlar mı? 

Bölge Sicil Şefi 
istifa etti 

Dün yapılan yelken 
müsabakaları 

~----------------------:--·----------------------------,;J 
Bu noktalara şu suretle işaret et

tikten eonra yarışlar Uzerindekl dU. 

şUncelerimlze gelelim: 

lstanbul Bölgesi Direktörü Feridun 
Dirimteklnln yerine bölge işlerini 

tedvire, spor servisi şefi Kemal Ha
lim memur edildikten sonra bölge 
sictl fefı Halit TUccarbaşının da is
ttfa etllğirı1 haber aldık. 

Istanbul bölgesi Su:;porları Ajan. 
lığının tertip ettiğ"i şarpi yarış.ları, 

dün, sert bir rUzgAra rağmen Moda 
koyunda yapılmıştır. Yarışlara Ga
latasaray, Fenerbahçe, Demirspor ve 
Lln1an gençlik kltipleri iştirak etmiş, 
16 şarplnln bu iki yarışlarda. kıdem
liiel'- arasında Galata.sa.raydan Nedim 

TUGLA ---, 
İnşaatınızda ... Ocaklarınızda ... 

En fenni şekilde imal edilmiş 

REKOR inşaat Tuğlası 
RE K O Ateş Tuğlası kullanınız 

ÇÜNK Ü 

REKOR Marka 
Temlnattır. Depo adresi: TUtUn güm
rük Ken1 erll .ı;okak "So. 21 Tel. 24197 

Üsküdar C. Müddeiumu'n iliğ inden : 
UflkUdar Cezaevi mahk"Qm ve n1evltuflarına 912 malt yılı içinde ve

'""ilecek Azami tahmin t'd.ilen 81000 kilo ekmefin ikıncı defa kapalı zarf_ 

la yaptlan eksiltmesine talip zuh"Qr etmediğinden pazarlıkla eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Eksı!tme ,-e ihale 21 ağustos 942 cuma ~nU saat 15 de Usküdar 

C. MtıddeiumumtUğinde toplanacak komisyon tarafından yapılacağından 

taliplerin ye\'mi mezkO.rdan evvel vesikaları ile birlikte mUracaa.t etme· 
leri ve muvakkat teminat par ar:nı yatırmaları eksiltme \'e ihale günü 
mııayyen saatte hazı!." bulunmaları ilAn olunur. (7921) --

Sahibi ve Netrlyat ~IUd\lrU : Ahmet Emin YAL)IA...""I 
Vatan N"'lrlya l Ttlrk Ltd. Şii . Vatan 3fatbaaııı 

lkt yaşlı yer li lngiltz erkek ve dişi 

tayl~ra mahsus birinci . ko~uya uÇ 
hayvan gi r iyor. Biz bu yarışta yine Bay Halit son dört beş f'ene içinde 

Pulatı başta ve favori olarak görUyo- kendine mahsus talimatname tef'.sir

ruz. 
Saf kan Arap at ve kısraklara mah 

! sus ikinci koşuda yarış Murat ile 

1 

KJsmet arasında yapılacaktır. Favori 

Kısmettir. 

lerl ne tanınmış bir memurdu. Tali. birinci, yine Gala.tasaraydan Mahmut 
ikinci, Demirspordan Feyyaz üçUncU 

mntnamelerln güçlükleri arasında 
1 1 o mu' ur. 

Istanbul bölgesinde ihdas edilen for-, 
Kıdemsiz er yarışında Galatasaray 

maliteıerle bölgede k lUpler için tee· dan Hüsnü birinciliği, Fenerden Sa
cll yaptırmak bir hayli müşkül me- dık lklnciliği, Galatasaraydan Nt 
sele haline gelmişti. Belki iştcr dU_ yazi UçUnciUtiğU kazanmıştır. r ~ rU..ı:ıt gidiyotdtL Fakat formaliteye bo· Bu suretle kıdemliler birincisi Ne 

VATAN GA ZETES
•I ğulan bu l~lerln içinden çıkmak bir dim, Marmara şampiyonasında Istan 

• 1 haylı mesele idı. bulu temsil edecektir. 

\ 

tLA.N FİYATLARI 

Baflık 

ı inci aayfa 
2 ncl > 
s üncll • 
.c. üncü > 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

RAŞlT RIZA T iYATROSU 

Halide Pişkin beraber 
Harbiyede, BelvU bahçesinin alaturka 

kısmında her gece saat (21,30) da 
Bu gece 

Yataklı Vagonlar Kontrolörü 
komedi 3 perde 

Yazan: Raşid Rıza 

Bölge slcil şefi azası bulunnıadı~ı 

halde ceza heyetinin verdiği karar

larda da Amll olanlar ara9tnda bu· 
lunuyordu. 

Abone Ücreti 

BORSA 
1 AG USTO S 1942 

1 Sterlin 
100 Dolar 

5.22 

Türk iye 
Senelik 

HOO 

dahWndc: 
6 a y lrk 

700 
3 aylık 
.eo 

1 00 

Aylık 100 
150 K . 100 

Pczeta 
İsviçre frangı 
İsveç krr.nu 

130,70 

12,89 
30,70 
31,16 

Hariç mem.Jeketlerde: 

~en elik 
2700 

6 aylık 
ıuo 

3 aylık A yhk 
84le K. ;roktvr 

Gauteye gönderilen evrak dere 
ed.l:l~a edilmesin iade <thınm.az. zı. 

)-·aındnn m~'aliyet kabtı\ edilmez. 

-----------~~ 

Yeni neşriyat 

Yapı mecmuası çıktı 
Güzel Sanatların J:ıklr ve kü\ 

tür dergisi .(<.Yapı~ n1ecmuası neCis 
b·r şekilde çıkmıştır. Karilerimize 
le vslyc ederiz:. 


