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Dlinkll ve buglinkö iP'" Jaarelı:etlerlal liçllncll aay
ıf'anuzdadır. 

Namus 
sisteminin mana ve 

icapları 
Amerikanın her 

Gollub'un 
gün nabzına 

keşfettiği bir 
bakan doktor 
hakikat 

demeyiniz, Size mühim Ey tüccarlar! bildik bilmedik 

veril mişti r. İcapları nı kavramazsanız 
bir fırsat 

olursunuz 

r=\\ r. Gallub, Amerikatı1n nab~ı-

1::&' zını hcrgiln yoklayan a. 

damdır. Bütiln .memleketi saracak 
~ckildc kurduğu tetkik 11 ğ1 saye
sinde halkın düşilncc1erin·• tesbit 
edrr ve bunu enstitüsüne ab()r. e 
ok n gazetelerle hergün ilfln eder .. 
Ag çok iyi kurulmuştur, iyi. çal ı. 

şrr. Meseli Gallub Enstitüsü bir 
i r. t habın neticesine dair bir tah 
mlır. de bulundu mu , bunun doğru 
çıkacağını herk -s ipt;dadan bilir 
cünkli ensUtünün binlerce olgun 
mümessili. vasati halkın düşünce . 

leri hakkında f k'r vermege kUI 
ölçüde tem aslar yaparl:ôr ve tel· 
gra! ve telefor. la merkeze bildir ir. 
ter. Tohn1in bu müsbet malümata 
l'(ayandığı içi n- kuru bir kehanet 
halinden ç ı kar. 

Dr. Gallub, bu şekilde topladığı 
malümt ta dayanarak bazan mec
mualRra makaleler de yazar. •A 
rrıer i kan halkı Amr r.ka kongre 
~•nde:l daha ileridedir• başlığlle 

ıııon zamanlarda çık- n· bir maka-
1esl, umumun d ikkatini çekm '. şt ! r 

çok pişman 

Yazan Alamet Emfn YALMAN 

/ 

'ram memleketimizde yeni b!r çı· Bur:mı mt?lu!f ııeç:tecek olan ylruım Harlcly8 Vekili B. N. Menemencloğlu 
Cır tecrübe cdildiğı b r sırada _..._~ 

makaledeki fikirler 1ÖYle bir göz. B ug u·· n m e b' us den geçlrllmete 13.yıktır. 

Doktor G•llub'un dediği şudur• 

• fialkın mümcss '. li' sıfatınr taşıyan 

pdamlar, h~lk lçln çalı:ımazlar, • • l k 
kecdllerl için ç• lışırlar. Ölçüle· seçımı yapı aca 
rinden çoğu şah5:t m~nfaatıerine 
ve şah~I meylJlcrlne dayanır. Bir 
daha seç;llp seçilmemek, şahısları 
üzer ~r. e dikkati çekmek, şöhrel 
ulma k gibi hesrplarla hareket 
ederler. Temsil ettikleri halkı cl8 
yalnız menfaatle hareket .eden ve 

ikinci müntehipler lstanbul meb'us
luğu için reylerini verecekler 

maddt menfaate muka.ddes bir his- Merhum Doktor Reflk Saydamdan { leU Umumi KAtibi Numan ~ienemen 
s i ve ideali tercih etmesine ihti· inhUAl eden Islan bul mebusluğu için tı eloğlu namzet gösterilmi.)Ur. Bugün 
rnal tasavvur cdilmlyen mahlUklar ı bugün saat 9 da üniversite konferans mebus seçilecek Numan Menemenci_ 
diye la.9 ~ vvur edrerler. Mesel3 köy, salonunda setim yapılacaktır. oğlu yarının Hariciye Vekilidir. 

Saat 9 dan itibaren ikinci mUnte- Esa.sen bu kıymeUi harlciyeclmizln 
mebusluğa namzet gösterilmesi Ha
riciye Veklletlni deruhte edeceğini 

göstermiştir. 

Almanlar 1 
ı Kaf kasyada ı 
1 ilerliyorlar 1 
1 

Kurganoy a 1 
şe~ıri de J 

J işgal edildi J 

1 Maikop petrol l 
merkezi de düş- ) 

J mek üzere J 
J~ımaaıar, Kalaçua 11maıJ 
) doOUaada 1ıaldıa ) 
) taarraza geqtllır ) 

Berlin, B (A.A.) - Alman ordu
larl başk'" 'Pflutanlığının tebliği: 

Kafkasya bölgesinde dUşman dur
madan kovalanmaktadır. Krasnoda
r'ın 30 kilometre şi.maJ ve ~imal do. 
tusund.a Alman kıtaıa.rı düşmanın 

bir tank mevzUni yarm14tır. Serf teş
killerimlz, Laba nehrine varmıştır. 

Armavlr ,ehrt ile bu şehrin 50 kilo-

Dört Hint lideri 

13 

Bu suretle kongre 
Hindistan iizerin

de lngiliz hakimiye
tini reddetmiş oldu 

m.ı11stum pnll 1 
makaYımıte g19ecıjll 

flpblalZ laJ'lhJOI' 
Londra r«dyosunun blldirdiline 

söre Hint kongresl umumt heyetl 

dün toplanarak 13 muhalif roye 
karşı 237 reyi<> Hir.dis\an üzerin· 

deki Büyük Brlta.rıy& hAk!mlyeti. 
.aes'lmae; oa.nmy1 xonn.,urken g\J rU )'omz. K ö'jede Kongre Reisi Aı..ad, nin reddi içiu olan kararı kabul 
ortad& Hin t MU. lümanları lideri Cln ıı, diğer köşede Xelıru gör ülmektedir (Deftnu: S.. &; l1iL 1 te) -

~~;::.:-:::~:~: B. terbiyesi mükellefiyet 
Rumen kıtaları, levkallde sıcaklara . -·============,.,;~================-===--====-=----= 
ve dUşmanın şiddetli mukavemetine 
rağmen arazı kazanmrı,lardır. D~

manın hücumlartna karfll y.!4)ılan 

nıüdataada bu kıtalar 23 tank tahrip 
etmişlerdir. 

BUyUk Don ka.vsinde, Alman kıl&· 
ları, Kalaç'ın şimal batJsında yeni_ 
den taarruza geçmlflerdir. Kuvvetli 
hava teş:killeri, kara harekA.tına iş· 

tirak etmı, ve Don geçitlerinde dilf· 
man topluluklarını dağıtmış ve im· 
ha eylemiştir. 

işleri nihayet kaldırılıyor 
Klüplerin 

gelen 
kalkınması için 
herşeg yapılacak 

elden 

Ankara. 8 (Vatanı - Şehrimizde rılan iki ı.aıı komisyon, bu raporlar- ı re, beden ltrbly..,r mW<elleflyetlnln 
Stokholnı, '8 (A.A.) H V-. - · toplanan Beden Terb~ .IalJfıanıı h e da.ki meseleleri taafıy@ye b&flamtt- bü tQn Y\J.tda ÜfMlliDd6n V&2ıl'6Çilfl-

Telemondlal hususi muhabir inden: yeti, sporun esuıh bir ,ekllde plAn- tır. Bu komisyonlar pazartesiye ka- cektir. Dtfer tarattan k-Hlpklrin k&L 
Beklenmiyen blr vaziyet hasıl ol- ı"'-+ırılması içln gerek klüpler tara-

-,... dar çalışacaklar ve salı günü tek. kındınlmuı lıÇin elden. gelen her teY madığı takdirde Maikop petrol mer- fından, gerekse mtltehas.ınslar tua-
k .1. Al ku ti ı ta af d ı 1 rar ıs· ti••re heyeti toplanacaktır. yapılacaktır. Amatör f&a!lyetin ge-e man . vve er r ın an ~- tından haıa-lanan tetkik raporlar( "I"" 

gal edlle<:ektır. üzerinde gorilşmeler yapmı9 ve ay. Şimdiye kadar varılan neticelere g;i- nflletllmesl de kararlar arasındadır. 
Berlin, 8 (A.A.) - Aeker! kay. ___ _::_ ..:.._ __ :._::..._..:_ _ _::_..'....:__:_ __________ _;_ ____________ _ 

naklardan öğrenlJdiğine göre, Alman 
kıtaları rrmaklarıa ve derin vadiler
le çetin bir arazide büyük bir gayret 
sartederek Maikop petrol merkez.ine 
hızla yakla,ıyorlar. Bu bölg~ln pet
rol damarları bütün Sovyetler Bir· 
liğindekl petrol damarları arasında 

zenginlikçe UçUncU gelmekte ve Ap. 
şeronskaya'dan fimal batı istikame
tinde ba.şlıyarak Taman yanın ada
sına kadar uzanma.kta.drr. 

Bertin, 8 (A.A.) - Alman kuv· 
vetleri Don nehrinin büyük ka.vain_ 
de Kalaç'ın şimaJ doğusunda yeni
den taarruza geçmiştir. 

Taksi lere, benzin bugünden 
itibaren yarıya indiri idi 

Muvakkat bir zaman için istihlakin yarıya 
indirilmesine lüzum hası l oldu 

VllA.yetten tebliğ edUm!ftlr: 

Amerikan 
taarruzu 

Alcut taJcım aôolorında 
Risbaya taarruz edild i lü ·menfaatlerlnt temsil iddiasında 

bulunan bir grup, hakikatte o si· 
y .,si grup& ve onu teşkil eden 
meıbuslara ait menfaatlerle meş. 
gul c lur. GQya temsil etıiğ! köy
lüyü de yalnız menfaatini düşüner. 
bir mı hlQk farzeder. Halbuki ha. 
klkatıe ~n düşkün bir insanın 
bile bir his ve ruh tarafı vardır 
FeragJ tten ve !edak3rlıktan mu· 
•yyen bir dakikada alabileeeii 
hazzı ve heyecanı hazan en büyük 
hlc.ddi menfaate tercih eder. 

hiplerln reyleri toplanacak ve seçim 
saat 13 te bitlrilmiı:ı: olaca.ktır. Is
tanbul kazalarının ikinci müntehip
leri saat 9 dan itibaren evvelce ta_ 

yin edilen .saatlerde reylerini ata
caklardır. 

Bugün seçilecek yeni Istanbul me- Londra, 8 (A.A.) - Londranın sa- GörüJe n ıttzu:m üzerine kısa bfr müddet lçln \"llılyet hududu 
dahilinde seyr'Meler eden ve karne ile ben'Zln a la n takıtt ve kam_ 
yonların benzi n lstJhka.kları 9.8.9'2 paur gününden i tibaren yarı 
olarak "·eriJecekür. Istanbul Valisl Y. 

VaFıgton, 8 (A.A.) - Resmen bil
dir ikiifine göre, Amerikan kuvvet
leri ayni zamanda Salamon adata· 
rile Japon işgali albnd.a bulunan A. 

leut takır.ı ada.Iarında.n Risba o.da
sına taarruz etmi,ıerdir. 

DUn blldirdl#imlz gibi Partice Is· 
tanbul mebusluğuna Hariciye VekA.-

busumuzu şimdiden tebrik ederken, JAhiyeUi mal'ifillerinde aöylendigfi.ne 
deruhte edeceği Hariciye VekAletin- göre, Ruslar Rjev dolaylarında taa.r
de de en ufak bir ,şüphemiz olnuyan ruza geçmişler ve bir miktar Jlerle_ 
başarılarını bekler iz. 1 miflerdir. 

Bunun itin insanları sırf maddi 
bir mahlUk farzf"tmek ve idealist 
lara!larını h·çe saymak surettle 
tapılan kar. unlar hakikate aykırı 

düşrr. M : ddl menfaatinden llerlsL 

Vali B. Lôtfi Kırdar bir gazetenin 
tarizlerine. cevap veriyor nt göremlyen mahluklara karsı 

tnutıaka bektilere ve sopalara ih.· 
tiyaç var. Halbuki bu vasıtalar 
tatbikatta tesirsiz kahr. çünkü in il 
e:. n}arın bir do vicdanları ve ruh· 
1arı vardır ki buna hıtap etmek, 
bura dayanmak blrie:k verimli 
Yoldur. Umumi mer.Caatlerln en 

Tasarrufun son haddine vardık. Masraf üç misli 
arttı, gelir azaldı. Muvazene imkansızdır. ,, 

te!:!irli ve itinalı bekçisi; ferdin Dünkü TaBviri EtkAr arkadaşımız
\' ı cdanında ve grupun müştert>k da Belediyeye bir hücum vardı. Ge-

lil'fn artması hakk\ndakl tasavvurlaVicctanında uya.ndırıl·acak mes"uli-
~·ct hissidir.. ra acı acı itiraz eiHliyor ve tasarruf 

F'cvkal:lde h . ller başladı ktan 
Fonra her :yer gibı memleketimiz 
de bir takım nazariyeler için tec. 
rübe tahta!;ı olmuştur. E!'kisinden 
daha kalın sopal s r ku:lanmak ve 
bekçilik vazffes · nı görmek için de 
birı l er c-e memurluk kadrolara b ş
vurrnak yclunda bir gidiş tecrübe 
edilıni!:;t i r. Vurgunculuk, en ağır 
!'.'eza tehd tlcrinden ürkmemiş, mü. 
da!aa lertlbatını rahat rahat al· 
ını~ . nerva~·ızca. keyfine bakmış. 
~ır. 

l<.l''ldilerine em<: net edilen dev· 
Jet nıcnraatlcrın ı hususi menfaat 
va ıta s ı yapan memurlara. verilen 
cezala r , hususi bir karun muci. 
b'. nce, birkaç misline çıkarılmı:~
l•r. F1;1kat siHü bozuklerın bundan 
Ürktlikler inc ve yolsuzluktan va7.. 
Rec:t ki rine dair hit bir crrı.are 
• tn1Pdik, bu eezal~ra çarpılan 

(De\·&mı: Sa. 3 Sl\, 2; ~e) > C 

yoluy:a muvazene tavsiye olunuyor. 
du. 

Bunun hakkında \'3.ll ve Belediye 
Rei!l Doktor LQt!i Kırdarın düşün

celerini sorduk: De-ıtı ki: 

- Tasarrufun L tmt haddine var· 
mı11 bulunuyoruz. Bu sene inşaatı dur 
durduk. Inı:aa tı devam eden iki cad· 
de, Belediye Bankasından borç aldı ... 
ğ"ımız para ile yapılan ve kendi ken
dini ödeyen işlerdir. Bazı caddeler· 
dekl tamirler ise, Tramvay idare.si
nin vazifesi olan zaruri faaliyetler_ 
dir. 

işin hakikatı şu ki son senelerde 
gelirlerimiz artmamış, azalmıştır. 
Gümrük hasılatından aldığımız hisse 
l ,300.000 liradan 300,000 lluya dÜ.,· 

mU.ŞtUr. 1 Vali Dr. Lotıı Kırdar 
Et sarCiyatı az.aldt,ğı için Mezba.- kat eskisi kadar temizltk temin ~ 

ha hasılatı düşmüştür. Buna karşı 
1 

miyoruz. kara sinek bu yllzden a.rt
bir kısım masraflar, eskisinin Uç mis mıştır. 

Jinl. aşmı.ttır. J.t:esel& ta.~zifat için ı Açığınuzı,_ Uya.tro, beledl)'t daireal, 
eski!J,nın üç mislini sarfedıyoruz, fa.• ve hutane ıçın biriktirdigimiz para-

tarı sarfederek bugüne kadar kapa
dık. Bunlar tükenmiştir. 

Tanzifat, hastaneler, DarWAceze 
gibi hizmetlerin hepsinden münakale 
hakkında müracaatlar vardır. Fakat 
münakale, bir fasla alt tahsisat ta. 
sarrut edilebildiği takdirde olur, hal. 
buki bütün la.sılllardakl tahsisat ih
tiyaçtan azdır ve aft olduğu iş için 
zaten lAzımdır. 

Halkın Erf\hatlnin, şehrin temiz
liğinin ve DarülAceze gibi hayır iş· 
ler inin devamı matlQp olduğuna gtL 

te, buna imkAn verilmesi de lA.zım

dır. Bir kısım maeranar Uç misli o
lur ken ve geltrler harpten evvelki se
viyeden de aşağı düşmü') iken tasar. 

rut yo~uyla muvazene temin edebil
menin bir haddi vardır. Şehrin un1· 
ran imkAnlarında.n bugünkü sı

kıntı sebeblle ilzamı tedakArlığı ya. 
parak bugüne kadar iş idare edildi 
ve halka yeni yUkler yüklemekten ge 
ri duruldu. Fakat bugünkü zaruret 
karşısında yeni gelirler aramıya 

mecburuz ki bunların yükUnUn as
gari derecede kalmasına bakacatız. 

(l><wama : Sa. a; sıı. ' · de) r. 

A.. Rıza Unal 

iaşe teşkilatı, Vakıf Hanından 
belediyeye taşınıyor 

Vekalet. 600 bin liralık tahsisatı 

Tahsilde 
belerim iz 
yosunda 

bulunan tale
Londra rad
konuştular 

lngilterede ta.hsılde bulunan tale· 
belerim.iz dün Londr& radyosunda ko
nllf&rak: TUrkiyede bulunan aUeleri
ne aellmlannı göndererek, sıhhatte 

bulunduklarını bildirdiler. 
DUnkU konuşmada Londra radyo. 

Bunda Muzatter Akın, Osman Bor
kori, Kemal Cık.ıJı, Fethi Eralp Os 
man Ikinci, Ertuğrul Nişancıyı dın 

150 b• ı• • d• d• !edik. Onların hep.si biz• DOi bol se. 
ın ıraya 111 ır ı ıtm gısncı.rdııer. 

Istanbul Jaşe teşkUA.tının taaUye-ı-
tine devamı için, Ticaret VekAletince ..._.... ....... , 4 , ...... ........__...... ........ ......,._ ......... al'Wm n % 
Istanbul belediyesine ayrılan tahal. 

sat 150 bin liradan ibarettir. Bugli- Va ta n k .. . d n . 
ne kadar, 600 bin Ura ile faaliyete oşe Sin e . 
devama imkA.n bulamıyan iaşe t~kl
IAtının bu kadar az bir masrafla ça
lışmasına imkAn yoktur. 

Dün alAkadar makamlar nezdin_ 
de yaptığımız tahkikata nazaran btr 
iJ} Valinin Istanbula dönü~U ile de 
halledilmiş değildir. Yeni teşkl!Atın 
kadrosu, ancak Ticaret Vekilinin Is
tanbula gelmesinden sonra belli o-
!acaktır. 

Aynlan 150 bin lira, ekmek kar
nesi tevziatında ça!Jşa.n ınen1urla. 

rın maaşlarını karşılıyabllmektedir. 

Bu maa..şlar da en a~ağı derecede tu
tulmuş ve haJk blrllklerlnden gö
rülecek yardım nazarı itibara alın

mıştır. 

Tetkik ve Takip Bürosu için hiç 
bir tahsisat kalmadığı gibi, Vakıt 

hanının ikinci katının kirası için de 
elde bütçeden ayrılabilecek hiç bir 
tahslısat yoktur. VekA.letln belediyeye 
150 bin lira.dan fazla bir tahsisat 
vermediği kabul edilecek olursa. bU. ı 
tUn bu teı;kl!Atın ne ~ekllde çalı~&· 

(De\·anu: S a.. 8, Sü. l; de) X 

Tekrar pamuk 
Yazan: Fevzi Ll\tft Karaosmanotıu 

C§. imdi sıra pamukla ... AlA· 

6:::f' kadar makamlar ve müte_ 

hassıslar bunun yeni fiyatını bi
çecekler. Bu sefer, evvelden ha
zırlanmış belli b r neticenin, ba
zı nıucip s.ebcplere bağlanmast 

iç'. n değil, mucip sebeplerden ha_ 
kiki ve mr kul ı ;eticenin çıkarıl

ması için t~tk kat yapılacağını 
umuyoruz. bu~1un itin rshat ve 
eminiz. Yalnız İktısat Veklleti
nln, pamuklu bez ve b.ısma ma

liyetini ve f yatlarını düşünerek 

dar ve ürkek davrıınmaması da 
ayrıca ıazım bir esastır. Bu nok 
tada herkesten ve her ~eyden 

evvel dilş1jnülmesi hlzımgelen 

unsur, ç!!tçidir. Çünkü onun za
rarı hem kendisi, h em bu nıah. 
suı için ve netice itlba.r1le de 
memleket için büyük bir kayıp· 
tır. Geçen sene pa..'lluktan kazan. 
mış ol3n ıaz bahtiyara rastgcldik 
O korku ile bu sene, pamıJk eki· 
lişi çak noksan o'.du. İ l kb11bar1n 
kurak ge-;mesl yüzünden de Eğe 
mtntaka~ında yeşerm.yen pan1uh 
tarlala r ı, yesercnleri.n ütte biri 
n!sbetln~dlr. 

Bu yeşermiyer:le.r lç:n de h~
zırlık ma!;nfı yapılmış oldu. Bu 
sureUe mGsrafların b r safh 't .!':J 
(Devamı Sa. 4-, Sil. t de) 



VATA)! 

Ş 8 h i r j · ı Haftadan haftaya j ı 111 

Haberleri 8. k .k .. f d 
Tüccar lr arı atur etra 10 a 

imparatorun dostu 
Yazan: Ziya ŞalElr 

- 87 - l beni, beyhude h;.ıy•llere kapılarak 
- Ha$Metmeap~ .. Patrik h•zret. vazife başır;dan ayrılmakla ı tham 

lerlle kumandan (J'a.n. Justinyani) (' )diyecektir... Şimdi, benim de 
nın de arelarında bulundu&,u bir .;,izden bir ricam v&r. Sakın . bu 

komiteleri 
faaliyete geçti 
Zeytinyağ, p.rı~ç ve 
peynirciler pazartesi 
günü ilk ictimalarıni 

yapıyorlar 
heyet. huzurunuza kabul buyur- tek.1if i nızi bir daha tekrar etmevi.. Tilccarla.rı. tüccarlar tarafından 

manızı istirham ediyor, dedi niz. Şayet ben böyle bir harck;te kontrolünU temin lçi1ı kurutan ko-
İmparatorun müsaadesi üz.erine. kalkışacak olursam, bizzat siz me- miteler faalıyete geçml~ bulunmak· 

hükümetLn en yük.sek rica!tnden nediniz ... Çünkü benım düşündü· tadır . 
mtir-ekkep olan h~yet, huzura g irdi. ğüm tek bir şey varsa o da, bura_ MalO.nı o'duğu üzere Istanbulda 

En-ela, patrık söze başladı : da, eJJeriı.dek' silAhlarla mukaddes ururl gıda maddelerini kontroı f'l
- Haşmetmeap, mukaddes beL ' beldeyi muhafazaya çalışan dosUar mek ıçin 9 komite •eçllml,tır. Bu 

demiri.n kurtulması c:ırelerinl dü- :irasın<)a. ölmektir. komiteler şu ~ekilde .eınıflandLrllmı~-
şt.inürk.en, bulduğunuz çareyi ı1 ze Dedi. tır: 
:ırıetmek i!il'tiyoruz ..• Bu çare, ga_ İmparator Kostantın bu ı;özıerı ı - Zeytın ya~. sabun ve nebatı 
y~t blıei:ttır. Sizin. ~sızcc şehri :>öylerken son derecede heyecana yaflar. 2 - Hububat (fa!ulya. no-
terltederek . Trakyaya ~ .. .ahut Ma- gelmişti. Kirpikler1Rtn uçla.rında hut. mercimek vesaire). 3 Sade 
kedonyaya ı:ıtmenlzden ibarettir. )•,Iar belırmlştı. yağ, 1 . Peynlrlor. krema. yoğurt, 
dedi. İmparatorun bu h.az.iın soz.leri, ve ka..~ar, 5 - Pirinç, bulgur, 6 -

imparator, bu sOzler karşısında dLnliyenlerin de Lçlıeı·ine dokun- Yumurta, 7 Patates. soğan. sar-
fena hakle ~aşalndı. K ~ ndisini tahL muştu. Patrik, başını önüne ee- mısak, 8 - Celepler, 9 - Mahrukat. 
tan i!kat ederek. şeh;rden kovmak miş. aıtıyordu. Birdenb!re ı;.aloııu Bir kaç azadan müteşekkil o1an 
Istcdıklertn.i. 6andı. Hazln bir ifade kapJayao derin sükOn içinde, hıç .. bu komiteJ.e.r, piya!a.daki fiyat dc-
ile : k>rık sesl<eri i.şlt.ıliyordu. ği..,ikliklerine mA.ni ola.c•k ve .spe_ 

- Niçın?.. Bu sükUıı. b>r müddet devam külA.syonlarm lınüne geçmiye ı;&l1'a· 
Diye mırıldandı. etti. 1mpara.tor tekrar söze başla. c&klardır. 
imparatora buyuk bir •&.dakatle dı. Biraz evvel Veoedık ...,ızacie· 

merbut oJ.an Jan J~'""Unyant. onu terkli celbederek onlara yaptığı 
bıran evvel uzüntüden kurtarmak te-klift ve a1dı(t ce"•bı anlattı 
istedi. Patrikten eı.•vel, kendisi Venedikli zab~lerın bu cür·et-
-.oylece ceva.p nh ; kiirane harekete muvafakat iös-

- Şunun içi.rı ki haşmetme.ap ... termeleri, dinliyenlerin ho~lar ı.r.a 

Sızin buradan f:rar etmiye muvaf- ıttti. Derhııl , (~lora) kıtasına, Ak. 
fak oldugunuz her tarafta derhal deniz adal<trın•. italY'), Fransa ve 
şıyl olacak .• pek çoık dindar hırls_ İspanyaya birer heyet gönderil· 
tiy .. nlar, derhal etrafınızda. topla.- mesinc dair k.-klıflcr vukua geldi. 
nacaktır ... Hiç şüphe etmemelidir Bu heyet:er gemi ile gide<:ckler .. 
ki. (Moral kıta.ınrn despotları v~ gtttıklerl yerlerde Bızans ka
ôlan (Demetriyos) ile (Toma), bü- lesiıoin ne feci vaziyette bulu r. du
tun askerlerile srze iltihak edecek- j:unu naklederek süratle imdat 
lr-rdir. Arnavutiuık hükümdarı (İs. yetişUrilmesini rica edeceklerdi. 

Bu kanır uzerit'K", bir an bi1e 

vakit geçirilmedi. Bir ıeraftan he. 

k.ender) in de cesur ArnavutWlr
dan mürekkep bir ordunun b<1ı-;Jn

da olarak imdad• gelmeoi. çok 
muhtemel.dır .. zatı haşmetın iz, bil- yctıer hazırlandı . Diğer taraftan 
til.n bu kuvvetlerLn- kumandanlığını da imparatorL\11 kA.ti~eri t•r•!ın
deruhte ederek B~zans üzerine ·yü_ 
rümeye başlar başlamaz , Türkler 
derhal muhasa.radsn vazgeçecek
:er. daı,ıılıp gideceklerdir. dedi 

1mparator, adık do tun US\ bu 
"90zlerini, sükllnetle dinled i ve son
t a , müsterıh blr tavır He şu cevabı 
ıerdi: 

dan, heyetlere verilmek üıerc 

muhtelif mektuplar yazıldı, 
Biz•ı0s müdafaasının cesur kah

ra.mant (.Jan Sabestiyani), bizzat 

limana l nd ı . Kaptanlarla ıstı~arc 

ederek küçük ve gayet hafif bir 
(Brik) seçti. Bu zari! gemi, li· 

- Çok dolru düşündüğünüzü manda mevcut o~~n gemilerin en 
görüyorum ve mukaddes belde ile. üratllsl tdi. 
J., nim mevkLml muhafazaya çalış

tı~ınızdan dolayı de:, hepinize te. 
5ekkür ediyorum .. . Söylediğlniz 

~eyler tamamilc ve hatta daha faz

:asile tahakkuk edebılir. Fakat tek

llCintzi kabul etmek, benim için 

imkfin haricindedir . . . sıze. bur.un 

ebebi ::ı. i k•s.ııı.ca izah edeyım. BOy

ıe bir felilkfl i~fnde; rah:plerimi, 

muk.;,ddes kiliselerim: .. ailemi, ak. 

rabalarımı , dostlarımı ve ~adlk 

tebaamı bın~ şeh>rden çıkmak 

oen m için mümkün değıldır. Zira, 

Umitlerimiz tıthakkuk etmiyecek 

o!ursa, yapacağım fcdakArlık boşa 

gidecek .. bütün htristiyanlık atemi 

Bir ltalyan albayı = 50 
teneke benzin 

O gun ak ama kadar yet.ibaş. 

tan mükemmelen teçhiz edilen bu 
geminin bütün mürettebatı, yalnız 
on 1ki gemici ile bir kaptandan 
mürekkepti. Ve bunl.ar. muhtellf 
gemil ·rdeki en cesur ve en tecrü
beli gemiciler arasındoı.n seçilmi;;
ti . 

Ortalık kararmaya başladıtı za· 

man, (Patr•k) blzıat gemiye ka. 
dar e:cldi. ~I<t iyetindeki ruhani he· 
.)5ftİn merasimle getirdiği (Hazre
ti J\.leryem) in mukaddes ta.ivırıni, 
gemini.n baştaraiına kendi elile as
tıktan sonra, Bizans be-idesinin sc. 
liım~tin l temin için fedakilrane bir 
maceraya hazırlanmış olan bu (fe
dai) ıemiyi, takdis etti. 

Türk ordugôbında yat~ı ezanla
rı okunmaya başladığı zaman, ge .. 
mı demir kaldırd : . Lim~ n agzını 

tarassut eden Türk gemilerine h:s. 
setlirilnwden indirilen zincirin 
üzerinde-n b'r i:ölge g:bi .ı.;csstzce 

kaydI.. Gecenin derin zulmetleri 
içine karışarak Marmaranın engi n 
ufuklarına doiru ilerlemeye baş
ladı. 

(Arkası var) 

DUn I.etanbul Ticaret oda.sına bazı 
maddelerin eunt surette fiyatlarının 

arttığına dair bazr fikı\yetler olmu~ 
ve Ticaret oda!fl bunların önUne geç
mek için pazartesi günü bau komi
teleri içtimaa davet etmiştir , Pa. 
zartesl gilııU tçtin1aa davet edilen 
komiteler. zeytin yağ. peynir \.'C pi· 
rJnç üzerinde me~gul olan komite
lerdir. VA.ki olan IJikA.yete Jöre dUn 
bir teneke peynire 2 3 lira kadar 
bir zam yapılm.ştır. Bu zam, yersiz 
ve zamansızdır. Komite ve Ticaret 
odası idare heyeti pazarteei günkü 
içttmada vaziyeti tnce\eyecektir. 

Bundan ba..,ka ög'rcndiğ"imize göre, 
bu gibl zaruri maddelerle uça.şıp 

ta koınitelere girmiyen tüccarlar ay
rıca TJCaret odasına ~ağırılarak fL 

kirleri alınacak ve bunlar muvafık 
görUlUrse tatbikatına geçilecektir. 

Pirınç fiyatlarında da bir kaç gün
dür bir yUkselnı.e vardır. AIA.kadar
lann verdikleri m.ıOmata göre, . bu 
yük•ellş bazı kazanç dllfkünü 1ıüı1lk 
bakkaliye mağazalarının hılell sa.tıt· 

la.rından ileri gelmektedir. 

Oğren<'llğimize göre, evvelce elin .. 

de yUzlerce çu\*al pirinci olan bak· 

kallar piy..,aya. ;-elerek toptancı tile· 
carlardan 98 kuru~ altnmaeı lıiZım 

gelen pk-irH;ten 105 kuru'a bir kaç 

çuval pirinç almakta ve bunlann fa

turalarını göstererek eUerinde1d eı .. 

ki pirinçleri de bu fiyattan satmak 

istemektedirler. 
Pirinç komitesi, pa.zarteel günkü 

içlimaında bu vaziyetin de dofru o
lup olmadığ"ını ve doğı.·u ise bu 1'i 
hangt tUccarın yaptığını teabit ede

cek.tir 

Bir kadın denize 
düşerek boğuldu 

Aksarayda Kemalpaşa caddesinde 
22 numaralı apartmanın zemin ka
tında oturan Rttat kızı 23 yaşında 

Meliha., Çöp iskele.binde yUrUrken bir 
denbire denize düşmU.,tür. Melihanın 
son zamanlarda ş.iddeUl sinir hastalı· 
ğından rahatsız olduğu söylenmekte .. 
dir. Kadını denizde çırpınırken gö· 
rülmüf ve kurtarılarak Haseki ha.s· 
tanesine kald;rılmı.şsa da. biraz son .. 
ra. öJmüştUr. Adliye doktoru, cese .. 
din defnine ruh.sat vermiştir. Hadise 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

s ırp l•tıklil lideri General ~l. 
hatlo,-ı~ h.arikaJar yapınakla 

meşruJdur. ı,pı altındaki bir mem· 
lekette, <'.h·arda hiç bir iıltlnat yeri 
huJunnıadan ko<'aman bir ordu f>e.ıs

li:,or. ha.rtkita de,·am edi)or \l' za
ferler kazanıyor. 

- Ne yalan! Babam altı aydır hasta 
dı. _Eg-: r beni görmek ıstem!ş olsaydl 
ç a ğırtırd ı. Ben de hemen ıeHrdim. An. 
nemin de iç nde dert kalmazdı. 

('f"tt harbi yapan bir ordunun da 1 

tıirlu tlirlU lhtt~M;>klrr \ar. Bunları 

ııtaha na!iıl temin ediyor! 

o ye acı acı düşür. dü. Kendi sakin, ta. 
bii ve gUzel hayatile başkalarının ka.rma 
karışık ve sahte hay.otlarını mukayese 
etti. Herkesten uzak. kttrıs ı ve Colette 
ile yaşamak ne kadar tatlı b;r şel·di! 

Yazan: Sadaa Galip SAVCI 
C eınal Nadirin ieQen t:ü-n bir dan sonra her.den rest! •• dedırle- ı u&rardı? cevabı glbi socukkanlı 

karıkatüTü vardı. Daha. doc .. cek kadar bir paS<ı bolluğu ... Hem bir rn&nlıC:a ıötilrmezlerse aşk .ma. 
rusu dWTianısız barut ııbi reslm!ıt de pitso sahlpler\nin bajlıe:rını c;e· ceratarı yıldırını harbine done. 
bir karikatür. virmegc tc r. ezzül etmeden öyle bir l cek! 
Fak;ıt ügt&d al ı<paso!» de. ylşı.tt"l var ki bayae:ı ı 11-
tır.a imzasını kıskand·nı .. . YA\'AŞ ÇA.I,lŞ! 

altığı iç in, içi D Bir ara .;: bilctçiyi b'ir ken.ara 

1 

G -çen akş:. 01 . . An"lerik.ı rad-
boş çerçeveyi çekerek sordum'. yosunu dirlıyordum. Spl-
k rikatür ola.. 1 - Yahu. bu nekı dar paso? lda-, ker iş,•1 aıtıc.dak Avrupada git· 
rak kabul ede re bol ke~eden p&.so mu daııtıyor. ttkçc arttığınr 

ceı:iz. Bırakı- kutum? söylcchğl pa s lf 
nı ı: ki bo~ r:~. ... ... 7""-1:-:'. - Yok b~yın1 . O pa soların hep- 1 mukavemet \·c 
çevcnl 0 altrne. si parası peşin verilm l ~ aylık kart. baltalama ha. 
yazılan ıı Me~· lar.. . reketlcrı hak , 
hur sanat miı- Ayaklar ım ~uya erdı. kında türlü tür 
nckkitlerimiıden blri• cü.mlcsl , Arnan c.>fendlm, görsenız, o ne 

1 
h.i: malUm•t vc-

Ccmal Nadire :ore •ıyok tt oian ÇR.l• ·n. o ne caka 1 rlvordu t ter 
münekkid: çerçevenin çevrelediti Aylİk kartların kol a~·l ıkları var· g~rçek. ister 
beyazlık ortasında. «Varıı ediyor . sa da b Ji ıı kimseler galiba buru )o<ı lan ol s ucı, 

Ressamın biri geliıtıUzıel biri b;raz da. caka satmak iç .n alıyor-
1 
bunlardan bir 

nehir boyamış, ta.blosunun ct.ltına. lar. ta.nesi mdh ·-
da, üstünde .. Musa ve ümmetinin * ye t i bakımından he.şuma gıttl 
Firavun ve askerleri tarafırdan NE OLUYORliZ! Norveçte , Bciçlkada. Poloryada. 
takib: " yazılı maden bir et1lcet s on ıanıcı n !ard ;( a~k işleri , Frans .·da . ::; a ymaklı b\tmiyor · 
yapıştır.c.rak ::;erglye vermiş . müthiş b~rut kokmağa baş· kısaca s ı . ı-:~ . 1 altı r. daki yerlerde 

Sergide jUrı bır türlü işin için· tadı E:;ki ,alr ve ressamlara bakı. itç:Icr fabrika duvarlarına kap-
den çıkamamış. N;hayet rcssam11 tırsa aşk peri- lumbağa resimleri çizlyorlarmış: 

1 S 11• .. sı· ok kull•nır. ... Y•vaş ('ahs!» manasına ... 
sormuş ar: • en ıusa ve umme. 

k 1 · d mı•. Fak•! o Hani , bllgisizlig n memleketi-ti!.den , Fıravun ve as er erın en .... 
da. 5ıı.liba or· 

bahse-diyorsun. Halbuk• bu resim· 
duların molo

de brr nehirden ba~ka birşey rlze olu u &ib~ 
yok?• Ressam cevap vermiş: 11Mu- ol· 

mô<il>rniıe 
sa ile ümmet. nehrin suları ara· 

mızdekı a{;:d~tı devrinde bir hoca 

ile uyanık b r genç AnadGluda 

dolı~ıyorJarmıŞ· Koylüye k3ğıt 1 

üstünde klm '. ı) daha kolay nleram 

anlat•caı:ı r.oktasında bahse tu

tuşmuşlar Hoca kağıdı Arap h•rf. 
lııt:rllc rık'a, sülüs, talik, küfi vcsa. 
ire nek&dar öküz keltnıc!\i yazmış
sa mera.mını anlatamamış. Flakat 
sıra kendi~ ne iPlen ı::.enç, kilCıdın 
tstür.e bir öküz re!unlni döktürün· 
ce köylüler hep blrde:n ı öküz! .. 
diye batırmışlar, ger.ç hemen ho. 
caya dönerek: 

sınde. açılan yoldan ıeçip gıtU. dı... ve brov. 
Firavunla askerleri, a.ynl yoldan ning kullın· 
geçerlerken sular kapandı ve bo. ma*a baıHıoı. 
iuldular. Geçip gidenlerle bogu· En ehemmi. 
lup su attında k•Wınların resimde yetslz birteyin 

doğurduiu en ufak kıskançlıkta 
şi ne~• 

O reı::san"'I da haklı. Ce-mal Na .. hemen tabanc~ patlıyor. 
Eğer a~ıklar çok defa incir çe· 

dir de haklı. Fakat üstad kolayını 

buldu ya: Yarın dümdüz bir siyah, 

etrafına bir çerçeve. yanına bir 

imza, altına bir: •Vurguncunun 

vicdanı.; ertesi gün dümdUz bir 

kırmızı. ctra!ına bir çerçeve, ya· 

!l'na bir imza. altına b~r ,Dün. 

kırdcği doJdurmıyen kıekançhk. 
larınr, kendtsıni kı!k&ndırmak için: 

- Karın sabahtan akşama ka· 
dar ev ev dola,ayor! 

Dıye dedikodu yopanlara. N••
rattln Hoca merhumun verdi&:i: 

- Sen üstüne alınma! demiş. 
Tevekkeli Napolyoıı da resmi, 

bin yazıdan dahcı ..ı.nlatıcı buln1a... 

- KarLJTl& iftira etmeyiniz., o mıf! 
s. G. Savcı kadar doiaşı;aydı elbet bıizc de 

yanın kanlı manzarası • ; de.ha er· _____ .:.....:.--==-----------------------

~;: ~~;çe~~d:ı~ı:~r ~~~'· :~.~~: .G«I A: v~ı .attL 
çöken tehllk .. diyip ı şin lçmden ..... _ !:!:.. ~- .! K_._Z 
çıkacak. • 

Cemal Nadir, karlkatilrü •<!hli p er ; l i e V 
mümteni haline de ,tirdi. 

• BENDEN REST! 

B orazan Tevfik nıerhum bir 
gün trene birmiş. O zaman 

lmtlyaılılar tümen tümen. Kon. 
dilktör biletle. 
rl yokl•maıa 

ı:eldlğı ıam•n 

yolcular: 
- Paso .•• 
- Paso ..• 
-Pa~ ... 
Demişler. 

Sıra Bora-
zana gelince 
da.yanamamış: 

- Bu kadar 
pasodan sonr.a benden rc5t! 

Geçen gün tramvayda baktım, 

a:erçekten inS&na ..-bu kadar paso-

Sarıyerde 
ceset 

meçhul bir 
bulundu 

E 
&Kiden bazı ~vlerde cinlerin, ı kapıı,tnı ~aım1,ıs.r \C orada. oturan 

. --' k bu dukl bir kadına 'öyle bir mual okunıuı-
pe.ril~·n i amet yur a_ 1 lar: 

rıoa inanaıtlar vardı. Arttk çok ~tl- _ fo"'a.)a. bakt.k. Kapınızın önün

kilr,, Ravapzı Şirkettndm ba!ka bu de define Yar. Bu definenin meyda.na 
eln, peri cf15a.neleriRe inanan k.bnse 1 ('tkma.ı!iı tçtn boynnnm.da.kl altınlar
kalmadı. Garlbt '° k1 Ha'-apı;I ştr- ı da11 bir taneı81-rti kapı altına bırakı .. 

nız. Altan aıtııu çeker, define nıey· 
keti perlit e"· masalına y&bttE ke.ndtsıl ıla k na. çı ar. 
ina.nınakla. k•lmıyor, ha.!.kllla.rınL d9 

lnaıwlım11ya kükl) orm..,. 

VemecUerde iki aydır bombo' du· 
ran b1r apartmanda ch•lerln ~rile

rin h.a.vagazUe yernek ~rıdlklerine, 

eu kaynattıldanna inanan Ha.vacazl 
Şirketi, ...,_rtn1anın sah.Tbloe tam ~ 
metre nlikılbhk bir sarfiyat f•terası 
dayamı,. Gel geteıttm. pertU ev hl· 
kiy..tM şlrket'-n ba.'k"' inana• kal
madığı lçlıı müşteri hakh olal'U iti
raz etmiş. 
Umalım ki irket, arttık ~oc11kla.rut 

bile inanmadJft bu «ptırUi e\'» masa .. 

Kadın inanmış ,.e kapının altına 

bJr beti birlik ltıtrakmı~ çınıeneler 

de tabii altuıı de\·e yaptnıtlar. 

Şimdi kad.-Aı dolandtran çl.nıene-

ıer aranıyom1uş. Dolandıran ceza

~ını rörmeHdir ama eter J>e,l btrUfi 

çln,;enelerden ahp kadına. iade ede. 

cckJerso yazık! Bu kada.r b~it bir 

ffıkHde dolandırılanın da ceza ('ek· 

m.,.i ıi.ıım değil mi~ 

OLUR MU, OLUR! 

Reft&t Ekreoı Koçwıwt bir ya'lısı· 
hna. beğh kalmaJct.a.n \'&Zg'e{'l!i..n. Son- nı okudum. ;\luharr~r, ŞtrketJ }lay
ra bit ıün biri ç.kıp ta, havag-a~ı sa· rtyenln «t:nlirp\n• ı «Mirı-ö.nıt e ~ .. 
atlerlnln fazla. yazmasına. ~ebep 0 • \1rıl'N!ı5fne ha.kit oJaralC fena halde 

Evvelki gUn Sarıyerde deniz kena- lan ptrl "·e ei~rin, borula.ra vert ... 
rında yüzünden ve vücudunun muh- len yük-.ek ta.z.flkll ha'\adan baııfk• 9hıir1ettmJ,. 
teli! yerlerinden pa.rçalanmı~ olarak bir ~Y oJmadığnıı hıbat ecHvertnıe, Şirketi lb•0)rl.}en!n halkın diline 
bir ceset bulunmuştur. Bu cesedin her hakle, iyi olmaz. yerief}mb} Emirılnı aklına eelp l\Ur~ 
hüviyeti te•bit edilememektedir. Sa· gtin ya.ptığı gibi yarın da Be.)"1e.rbe-
r~yer jandarması ehemmiyetle hL LA YIK DEGIL ~11 ': 1 ~ini Baylarbayı yapmıyacafı ne 01a.-

diseye el koymu, ve tahkikata ba'· Bllybkadade. bir nıanlta<ılık ltidl-ı lftm? 
ıamı~tır. olıw1Mf. lki ~ınıene ka.cho bir evin TaUısert 

A.Mri Mauell Çft!Na: B.ez1iiıt&. E. YALMAN 
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"'iırl:>l~taııdan 'ıızan nıa.IQınata gö_ 1 

re · _ırp lld<"ri bir kıı-t.ın1 lhti)·&.(larını 1 
ltal~anle.rdan almanın .Yolunu bu1-

muf!thır. Bu ara.da mUhln1 bir yer tu· 
lan beozlni ~arık için Jtal~anlarJa 

~r anlaş.maya \armı,tır. Jtal3anlar
cta.n eMrlf'r alı;yor \ e bu e"ılrJ.erl ben.. 
zln ınukabillındf' ltaJ:ı·anlara. geı-J ,·e
riyor. Bu R"•rlı> taka~ U"ıulh bir ta .. 
rlfe~·e ba,tlann11,tır. Bir ftallan eri
nin bedeli hlr lt>nPkf' berızln~dlr. Al
baya k~dar ltalyau ı.,uba~ Jarı dörder 
teneke ~ntlnlf' mdbadf"lf' edilir. Bir 
tt&Jyan alba)ınırı mübadt>le bedeli el
li tf'nek~ benLindlr. 

Babas:nın cenazes 'nin ertesi gUnü No .. 
ter Bellctot ile gorüştü~ü zam-41 şu ga .. 
rtp ve acı iiöz1er ı duymuştu : 

:vtüsyü G· ston. a ,neniıin size kar· 
şı çok kızgı0 oldugunu bili:rorsunuz. Bu. 
nu siıe burada tekrar edecek değilim. 
Belk de bana alt olİnıyan işlere karış· 
tıgım içi n bana kızarsınız. Fakat eileni
zı kırk ~et.edenbcrl tanırım. hepinizi ay
rı ayrı !'ever m .•. Eğer Mad:.m Dcodat 
ile 5,zi barıştırabHlrsem kendımi bahti. 
yar sayacağım ... Ne olur, kendisine gi
d ip eı çıkça . sadece konu sanız .•. 

şeyi öğrendim Mösyö Pelletot, ben sai:
ıı&ımda iken malhorımı torunlarıma tak· 
sim edeceğim. Ben öldükten sonra be
nimle biç bir al&ka~ı olmıyan o piç n 
elmaslarımı takıll-•sını, dantcllerim. kul· 
!anmasını istemiyorum., 

uzun uzun bakmıştı. , Eter bu çocuk baı 
ka babanın del~. Valentlne'ln ve benim 
olsaydı acaba nasıl olurdu?. diye dü· 
şünmüştü. Daha gürbüz, daha kuvvetı. 
, .c sıhhatl i olması IA.zımgelirdl. Ne olur. 
du, bu kız kendisine benzeseydi, kendi· 
nin olsaydı diye içi sızlamıştı. 

Jteı3·anhtr bu tarlfl'~ t ı•ahah bul
ınakla. bf'ra.her nlha!el kabul f"tnıi"i· 

Jrrdlr. Bu -•Jf'df' <•tttf'ral \JUıaııo,İt 
mlhanikl ,·a-.ıtaların1, ltaı~·anla.rdan 

aldı~ı brnıinlf" i~l~lnlPnln :\"Olunu buL 
mu~tur ki, ıtıılyanla.rı .)ine Ita.l~&n· 

tarı~ kendi ~uenıe ,.f'rdlkJert "ılıı.tı
larla 'uruyor dNnMtir. 

l\.lüsyü Gaston. ben bu meselede r.e an 
nenizin ne de sizin tarafınızı tutmuyo
rum, tamcmllc bitarafım. Fakat annen -
z~n. bana söylcdıgi sözleri size tekrarlı. 

yacağım. Geçenlf'rde şöyle sö)·lcmiştL 
«-- Ga ton sınır · me dokunuyc.r. haydi 

m("tresile evlend .. Bun<ı bır şey demedik . 
Fakat ü~tellk bir de o piçi bize yuttur
mağa kalkıyor, artık bu kadarı da fiZ
la ... Ben onların bütün macertıılarını b • 
lıyorum. Tahkikat yaptım . her ~yi. her 

Ben d<" cevap ol.arak, bôyle b·r taksi. 
mi ben m vasıt&mla yapamıyacaıınr ke-n 
dlsine söylcdtın . Mösyö G'lston bir ço
tuk hakkında bôyle bir hüküm verm< k 
<.logru detlldir. Hem bu g•bi meseleler
de emin olmak ve 'spat etmek çok güç
tür .. Ben karışmam. Sadcc,e slzlfl bunla. 
r bılm<'nizi i~tiyordum. 

İşte Gaston bu ~özleri duyduktan son
rK da evine döndüğü zaman su:5muş ve 
ylıv.: b·r ı-:e;ı.· ~öylen1c-ın'.ştl. Duyduğu l!'

tıraptan d~ ha kuvvetli bir his a.azınr ka
pamış, lcces:>üsür.e ve hakikati öt;ren. 
mek arzusuna galebe cylemiştl. Bu his, 
~aadetini devam ettirmek emelinden iba 
retti Bu 5aadet. bozulmasın, sarsılma. 

.sın diye susmu~tu. 
Ertesi sabah kalbi sızlayarak , Colc1te'e 

İçir.i çekerek .mahzun n1ahzun duru .. 
yot'ken V1ı1lent:nc, alika ile sormuştu: 

- Nen var? Bu seyahat seni çok mu 
\Ordıu? Tuhaf bir halin var 

Valcntlne'in bu ince ve hassas alAka· 
sını biraz rnhatsız olduıur:u söyliyerek 
teskin ctmlşt.. 

Jlay•t ne ~ar ; ptir! İşte Prcyssac'ş yak 
la ıyordu. Çam ağaçlarının kcyu &öl&c. 
teri duman ve sisler arasında şa.to belir
mişti. Yolu·o kadar iyi b"llyordu ki, ııöı
l("ri kapalı ol11rak burada otomob:li kul
lanabilirdi. 

Bu yol, üç, dört asır evvel y.aya ıtden
ler veyahut da atlılar "çln açilmıştı. O· 
tomobil ve araba yolu ol.3rık dardı. 

Önünde uzanan bır vadiyi bir &öle ben 'A.rk.uı -> 

Zengin olsaydım 
M illi Oyunlar_ ı-·esti\all ııra. 

tnda bir jurt heyeti l"&ı.IDO· 

larda halk a.raı,ında dolaş.ara.k b& 
,>anlar ara~ında en U<'U~, fa.kat en 
~arıt ;ek.fide g13 tncnlere muhtell! 
hedlyeler dağıl3.l'akını~. DUnyanın 

bu s1kınhh de' rinde ze\ k~n IUçhlr 
fedakU.rhk .raı>tnadan en ucuza doğ
ru ı.ridebtlme... te,,·ık etııM!k to"
r;üzel bir 7C.\' · Bu l('lj\·lk hareketi, 
yalnı;ı b&yanlnrın elbi~lne mun_ 
hll.!lır 9'almanıalıdır. 

Ben z.engln ol'iiaJdın1. harp ı.a~ 

manı lktı adiyatına faydah olabi
lttek nıtikifatlar ihdas ederdim. 
)(e~ıa~ kalorl'tl ;,·erindf" olmak üze-
re en uruz, fakat ayni ı.a.manda pek 
lezzetli :reınek yapnl"ak lokanta)K. 
bir ınbkıl.fat vertrdlm. Btr mükafat 
ta en ut·uz, fakat aşnl z..amanda en 
'>a.tıaın kundura:o·ı )·apacak mağn .. 
7.a3·a a.)ırırdun. Traın\ay t~kerlck

lerindf' l>flndaj yerlnt kullanılabilo
<'f'k bl r ~,\· i<'at edene dC' bir mü 
k:ifat thda"i rderdiın. En ~ık, en ı;i.i~ 

r.el, fakat fn U<'UZ elbi5e yapa<:ak 
tcrzi,yl de- uuutınuzdıın. \pazlık C\ inı 
<'il u<·uı:a. k'.raya ,·erebilecek mWk 
"ıahibin(' okkalı bir mtikıifat tahı;I.., 

ederdhn. F.n ucuc bir ~ktfıfe f"ğl'
nebı1ın('k :ı olunu bulacak kln11§e~·i 

de ınbkifahından mahrum etmet· 
dim. 

ııarpten önce bir iki haft& kal· 
dığını Blikreı:te bir ~ey dlkka.tin1e 
ç.arpmıı;ıtı. Bütün kadınlar ('ok '!''y 
ı:iylnlyorlardı. !\n<"ak bu "ıkhk ~·ı\I. 

nız para ile teınin edilıni3·ordu. ller 
ke, M>r,·etıne göre iiJ•lnlyor, fa.kat 
en U<"A.IZ bir kuma~ı. bir çanta:, ı, 
bir f'ldi\enl, bir ']aı>ka,yı bilr keneli 
sine yak:l!}tırma.,.101 (ok iyi blll~·or· 

du. 

Dii"y11n1n bu ljıkmtdı ..e:a.mıınların 

da, R-0ınanyah kadınların gi;vlrunek 

hu"u undaki bu mezlyeUertnJ, hrr 

ı,ın1l.zr bir örnek yap ak bunun 

fayda."ım• gôrttek y'ne blzlerfı:. 

Kalori)·i a7.altmadan, z~\'kl incit-

nıeden. itiyatları baltalarnadan 

111ün1kun oldutu kadar U('UZ Yt"

ıTiek. Ki.,·lnn1ek, gez...lp eflenırıek yo

lunu bulanların benim zen«tn ol

n1amı ,.e kendilerine ınUki.fat "\er

menıl beklemlye h.iç tr ihttıa«:lar 

yoktur; çünl\U bu maıhari3etln mU. 

kalatı, kendi içinde aklıdır. 

KÖR KADI 

Halka tevzi edilecak 
pamuklu mensucat 

Sümer Bank Yer .i ?.-l•llar Paı.ar· 

ları mUdürlügü ta.rafından halka ya
pılmakta olan pamuklu men~uc~ t 
tevziatı bugünkU ve yarınki gazete. 
!erle Uin edilecek, altıncı tevzi liste
sinden sonra sona erecektir. 

Müessese mUdUrlllğU, kupon ala· 
mıya.n kimselerin haklarının kaybol 
mamasını temin maluadile Beyo~ ~ 

lunda Taksimdeki Rum kilisesi bina. 
sında, Alemdarda ı\dıt Tıp MUes.sc· 
se&i yanındaki sebilde, UakUdarda 
Uncular sokağında. ve KadıhOyünde 
Kadıköy ma~az.astnda olmak ilzereo 
dört kupon tevzi ekibini 1~-8-9t2 ta. 
rihlne kadar ça.lıştumağa. kara-
vernli.ştir. 

Oğrendiğünize göre birinci p&rlı 

tcvıiat bittikten sonra. dağ'ıtmaya 

iki ay fasıla '"·erllecek Vf billhare ı 

kinci devre pa.n1uklu tevziatına baş. 

!anacaktır. 

r- TAKVİM) 
9 AGUSTOS lSU 1 

PAZAR 
AY 8 - GÜN 221 - Hmr 96 · 
RUMİ 1358 - TEl\f:llUZ 27 
HİCRi 1361 - RECEP 26 
VAKİT ZEVAJ.1 EZA.:"llİ 
GÜNEŞ 6,04 9.47 
ÖGLE 13,19 5,03 
tK.iNDİ 17 ,12 8,54 
AKŞAM 20, ! 6 12.00 
YATSI 22.02 1.45 1 

İMSAK 3,07 7.50 ı 

~KÔl~ıtıi 
Kabak böreği 

rendeUyerel< 

O
" l;.J kilo kabağı 

be, yumurta, UO ava( un, iki 

yüt. elli ıranı rendelf'nmı, ka'ar pcy
ntrl, (•rı.:u edllJJ"'ie biraz kl'll"rulmuş 

kı,),ll& da konublUr) maydanoz, tu:t. 
biber, 11epı.,lnl biı· araya getirerek l 
~iee .ru.turnuılı, ya~ta.nmı, bir tep'-I· 
:\:e dokf'rek fırına. ~öttd&rmeU, nar 
&4bl knararak geli.n<'e bakla\ R 'ke 
serPk sıc...'\k ıeak sofra.ya \'ern1ell. 
Çok leı:zetli \ e doyurucu bir ,)"enı .• 

oluyo•". Biraz da. börek hiı ve uv"ki 
,·e.rtyor. 

ERK JOLESI 

Bir kllo türbe r,1iğlnl suda il icr 
p~lrmeU. ... uyunu sUzdWıte.n sonra 
kalın tWbeotten ı;eı;lre....ı. yanm kl· 
lo 'ekerle kayaatrna.Iı, kA.selere bo
.,aıta.rak donınaya oır&kmalı. 

EV KA.D!:Nl 
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Yıız11n: 

İbsaa BORAN 
Doğu cephesinde: 
~ lmaU Kal"k.as.)"&ıcJa. Alınan taar· 

~ ruı.u hedefine ,-armak üz.ere· 

dlr. Bu hedef, !\taikop petrol ha.\-za. 
~ıdır. Bu a.rada Kr~oodar'dakt ta!t. 
flyehanelerle :Nol'"ro<ıri'-": ,.e Tuapse 11-
ınanlarının da ,-\_lnıanlar eline geıçıne· 
.. i kuv,·etıe n1ulıtemeldlr. 

RusJa.na bu petrol ha\ ~asını do
~udan ,.e <;ilınalden ('e.,·reıe.len KıL 

ban nehri kıyılarında nliidafaa im
ki.ru ka.Jmanu'br. ZırhJr birliklerden 
mürekkep blr kuvvetH A.Jman ko1u, 
\ 'ol'O')llof k şehrini aldıktan 'W>nrtı, 

<'enup .istikametini bırakarak garba 
Mpmış \.C Kuban nehrini getttkten 
•onn Armırvir ,,.,ıuint ele ceç.tnnlt· 
tir. Şimdi bu kol hem dalı& '1fmalde 
bulunan ııuıı kuv•etıe.ınfn ıerislni 
ke-o:mek \C: heın de petrel havn:sına 
girmek -'<....ııJe Arm&•-tr • -!kop 
demiryolu boyu,,.. Uerlemiye ba , la.. 
mı,tır. Belki de •mcti petrol ha,·
ı.uın& Cfmtl' bulunmaktadrr. 

Budar, buradakJ ku\•ttt"leri artık 

<enuba KafkM datlaruıa ooğnı çok 
güçJükJe ~ekebWder "·eya !\O\TO sk 
\·e l'uaptte lhnanlanuı ntüdııraa ınak
....ııı.. Karadenlz kryllanna ooğnı ge
ri alacal<lardl1'. ll[a.ğl®iyet halinde 
donuına yardmille bu ku\-..1etlert de 

·kurtarmak Mttyeceh-tef'Ctir. 
Abnanlar11t bu. nlu.vaftakıyetinden 

tionra, Batum ,., Baku li'urine yü. 
rUyecekfforlne !flmdtllk ihtimal \"e
rll•me'Z. KafkM dağlıı.n haddi >.&tın
da bir müdafaa hatbdrr. \'e esasea 
tJonbahar gelmek üzere oldufundan 
Rn lar için müdafaa ~<>k kolaydır. 

Blz!m gürü,ün1lize rött, Almanlar 
){afkop petrol ba\.--zaMnı ı,salden son 
ra.. 'ler~t kalan bir kı ım zırhlı kuv 
':etleri Stalln&"rad ceph~ne nakle
dece.kl<'r \e A,afı ,.olga boyuna JÜ

rü3erek Astrahan'a kadar uJa,mak 
Ml)e<eklerdlr. 

Küçük memurlara 
giyecek gardımı 
Bu iş için devlet kasasından 

13 mi lyon lira çıkacak 
Atkara, 8 (Vat.an) - Başvekil\ rılrnlştır Bu !abrik•l•r çe,ltli ka • 

tarafından ~teclıste okunan hükıi_ dın ve erkek kumaşları hazırl.oma
mıFt beya?n•meslnde temas edilen 1 ;a başlamışi&rdır. Keza Beykoz 
meselelerı tahakkuk ettirmek için 1 kundura fabrikası da memurlara 
Başvekalet Müsteşarı Cemal Ye. W'rilecek ayaltkabıları ım~l et-
şimin riyasetinde toplanan ko- mektedlr. 
misyon f.aaliyettne devaın etmek- Teknik müşavirlerin komisyon. 
ledir. Bu komisyonun s.üratle bir lara bildırdiklerlne e:Orc mcmur
neticey" bağlomak iatedliil mese. !ara verilecek kuma:ıiar için dev· 
lelerden bir tanesi de küçük me- let bütçesinden 10 milyon, ayak· 
muriare verilecek ayakkabıla.rla. k&bılar için de 3 mHyon lira ka. 
bu memurlara ve eşlerine verile- dar bir ı:::Era çıkacaktır. Söylendi .. 
cek elbiselik kuma3iardır. Bu iş tine göre, devlet tarafınd~n elbi· 

selik kumaş. ayakkabı alabilecek 
eıt.ratrnda hc~ııcvi kırtrısiye.ilık 

memur ve müst•hdemlerin maaş 
bir tarafa bırakılmış ve milli fab- veya ücretlerinin· yekür:u kesinti
rikalara icap eden direktifler ve. siz 170 llrayr aeçmiycccktir. 

Büyük bir paçavra 
fabrikası kuruluyor 
Romanyadan satın 

Is tan bula 
alınan fabrika 

nakledilecek 
.. Ankaradan .. aı1nan bi~ ~abere göre,, da De-fterdarda kurulacaktır. Ha.rf

Sumerbank Umum Müd.UrlUğtl, Ro_ ce sevkettiğ'imiz paçavralar bu fab
manyadan bir paç&\T& fabrikası sa- . 

r b 'k d TUr rıkada işlenerek kumaş yapılacaktır. 
tın almı,ı:J ve bu a rı a a. kiye-
ye nakledilmek tızere sökülmiye baş- Fabrikanın ikincikinun 1943 te fa· 
larunış:tır. aliyete geçeceği tahmin ediln1ektc_ 

Fabrika, nakilden sonra lıtanbul- dlr. 

Stalingrad ,.e D-On ka.\·~lndekl Ru..'i ----------...,..,..,.,...,..,..,,..,..,....,..,..,..,.., ... ..,..,..,..,.,.. 
nılidafa.a tertibatı şimdi hem ceplıe
clcn \'C heın de <"enuptan Alman ta
arru:ıuna uğraını,tır. Alınanlar Don 
nehrini StaHnrrad t!lttkarnetiDde he
nüz ge('en1cmı,ıerdlr: fakat :renı kuv 
., etler getJrmiye ba.,ladıklarrna bakı. 
lı ""'& nehri aoı;ınl&ları ihtimaH biraz 
daha. ku.,-.,et1enınt!Jtir. Cenuptan ya
ınlan Alman taarruzu, dtkk&te ,_. .. 

Jan bir ~ide inki,af etmektedir. 
Ru!!:lar Kotclnlko.,-ttkt muharebesini 
ka)·f>edf'rt'k :\·f'nl llff'\--rllf're ~kltmlıt
Ter \e Alnutn zırhh krtaları bu ~b
rln ıtfnı&llnde lhı·rlcmlye başlamı,nr. 

Bu ,ehlr. n1alüm oldu~ Uure Don 
nehri C'Cnubundan ge(en Kafk.Mya -
.Stalingrad demJryolu üzerinde \·e 
"'itallngradın 150 klloınctre cerıup ba
tı'iındadır. Bu yaziyete göre-, Stalin
grad çok Jakın bir Aln1an tehdJdl al ... 
fına girmi-,ttr. Ruslar bu Aln1ao ta. 
orru-ıunu önttyemezle~. A'atı ,,ol
gu boyuna ('ekUmek zorunda. kalacak 
1ar, o zan1an Stal!nrrad, l'oll'&run 
batı ı.ahill U1.e.rlnde bulunduğundan 

geçen .,ene- Dinyırllf'r b:ıh sahilinde 
Ktyef şehrinin kar,ııa,hğı limitsiz T& 

•l.l'C"tr dlt,ec."ekfir. 

iaşe teşkilah 
Vakıf Hanından 

Belediyeye taşınıyor 
(B&'ı ı incide) X 

cağı a.ı:-ı1c-ça meydana çıkmaktadır. 

lstanbui Voli ve Belediye Rel•t, 
rıazarte.!!l günü Vakıf Hanındaki ia
şe tctkllı1.tına giderek orada yapI· 
lı:ıC"ak bir toplantıya iştirak edecek 
\·e elde bulunan bu 150 bin lira ile ne 
gibi işlerin yapılabile<:eği görüşüle_ 

Cektir. 
Ticaret Vekiltnin de bu me!!leleyi 

hal tçtn pazarte:d veya aalı sabahı 
•ehrimize gelme.si beklenmektedir. 

Ticaret Vekilinin Iatanbula gelme
Binden sonra katı t~ktlAt takarrur 
ede<.·ektlr 

Dün, emin bir kaynaktan öfren
d:r;ımıze göre, bundan böyle faali
Ycte geçecek olan yeni te,kiJAt. bele. 
di!·e binasında Iktısat mUdUrlilfü
ılln çalıştığı dairelerde çal~acaktır. 
Buna ~ebep te Vakıf Hanına verilen 
a~ır kira bedelidir. Belediye, ta.sar· 
~ur i~ln her bir yola müracaat ede· 
C{'

4 l gibi he\edlye memurlarından ve 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(Safi 1 lnetcle) ~ 1 k.ısmını göz bt-yamak için meşru 

adamlar hakkında da hiç hir ml- ı fıyata veren, üst tar.afır.ı el altın_ 
sal ve örnek duymadık. Var da 1 dan yüzde' birkaç yüz kArla kara 
duyurulmuyorsa habadır. İbret 1 borsada sal'an ve m~lll muhatara 
uyandırmak içtn te:ıhı!' lf:zımdır. , günlerinde kendi kesesi için va-

Netlce şuraya varıyor ki yol~ 1 tandaşları.r.ın kanını emen adam, 
ruzlukı.r da bir nevi hastalıktır eafletinl pek çabuk anll3yacak. 
Başka hastalıklar ı:lb b;.ı da. sopa ıratnus sisteminin b:T lücc•r 1çin 
ile tedavi ed1lcmez. Sebep~ertnl yegilnc emin ve k.'.irh sistem oldu_ 
ıramak ve il.icı ona gt>re h~zırla- ğunu belki de biraz geç ögrenc
m•k lazımdır. cıektir. NQmus dlyir.ce la! ve gös. 

Sonra yapılan tecrü~c şunu Ja 
gösterdi ki mürakabe usulleri m•k 
sadı temin etmedikten ba~ka vic. 
danın sesLnl boQ:uyor ve mes'uli
y..et hissir.i !elce ugratıyor. Hare
ke{.:ni kitaba uydurmanın yolunu 
bulan adsm, kendinde her kötü
Iüıü yepmak hakk•nı goruyor, 
vicdaın azabından kurtuluyor. 

Ye~i k•bıne 1 yapılan tecrübeyi 
kAfi saymış ve namus ve emniyet 
sl&teminl tecrübe ctmeıe karar 
vermi~tir. Ahlan adım, millete 
karşı ve milletin içindeki meslek 
zümre~rin<f' k:ıarşı büyük blr iti. 
mat eseridir. bir hükümet için 
böyle bir ıama .da n•muaa inana
rak harekete geçmek büyük bir 
cesarettir. 

teriş del:ıi, hakikat kasdcdiyoruz. 

Serbesti sistcmt, meydanın açık 

kalması deelidir. Hususi teşebbüs 
ve ticaret için en hassas bir imti
handır. Ticaret aleminin müşterek 
. mes'uliyeUn1 kavramadığınr, imli 
hanı geçiremedigini, lthnada l.iyık 

olmadıı~ı fıar.ıedelim, millet: •Na
sihatle uslanmayanın hakkı kö. 
tıektlr* diye bir Ctin heyecana ge
lecek, hükômetten şiddet tedbir. 
leri bekliyecektir. Bu memlekette 
hususi ticaret kendisine uzatılan 

fırsatın ma.r.asını kıtvramazsa, a
çıkgözlük yclluında kalmakla 
inat ederse, r amu~suzca harEket 
ederse intihar etmlf olacaktır. Hal. 
bukl hususi ticaret, imtihanı iyi 
geçirirse bütün sahası gcnlşJcr, ti
caret @:leminde teşebbüs ve emni. 

İtir1z eden,er dıyorlar ki: "Böy. yetin artmas ından tüccar da, mem
le zamanda ortalık nasıl kontrol· kket de istifade eder. Umumi 
suz bırlfk:ıhr? Serbesti usulleri menfaatin korunmasında11 başka 
1>t1stl tecrübe ed lir? Bunu hiç blr hiç blr emel beslemlyen l ktısedi 
memleket yapamamıştır. Biz her_ devletçilik sistemi, o z•man hu. 
kesten üstün müyüz?• suıi ticarett seve seve kendi icra 

Evet, Turk halkvıın kalbinin vıesıtası dJye kullanır. 
yolunu bulmak. itimadını ve sev-
gisini klzanm•k :ıartHe bu sah•da 
biz herke~en üstünüz. Zate rt. ya. 
pılan iş, ortalığı boş lMrakmak da 
değlldır, vazl!e göremedijil sabit 
ola.n sopa usulU yerine gönül hoış

luju, ır.amu~ ve vicdan usulünü 
tecrübe etmekten ibarettir. 

Y•n Saraçotlu kabinesi, yüz 
kırk ~ilyon insanın nabzını her_ 
gUn .l"'klayan doktor G•llub'un 
ld ... ı dl ye ileri· sürdüiıü yolu lut· 
mak ce!8r~tini göstermlıtir. 

1'icaret Vo.. aıetine alt diğt"r teşek_ Tıcıret ~leminde bulunan açık
kUnerden kzaml istifade çareleri a~ gözler, bu serbestiyi vurgun hür-
1<tYacaktır. riycti sanmışlardır. Hatalarını çok 

Te,·ztat işi, dünden itıbaren bir-~ çabuk anlayacaklardır. HükUmet, 
lıklcre havale edilmiştir. Evvelce ia- 1 kendilerlce karşıdan karsıy.a nasi. 
ş~ ve aonı-a da belediye iktısat mtL ' hat etmekle kalmıyacak, namus 
dUriUğünC"e yapılan her türJü tevziat ve vicdan işini elbette teşkil.itlan
bundan böyle birlikler tarafından ya dıracaktır. Yani meslek ahlcikının 
Ptlacaktır. muhafaza~ı vazifesi, her ticaret 

Ey tUccar! Bildik, bilmedik de· 
meyin. tç~r.izdeki bilenler bi1mi 
yenlere öğretmelidir. Elinize umul. 
maz bir fırsat geçmiştir. Vatan his
sinin, insanca hislerin, ah1Akt kıy
metlerin yabancısı olmadığı nızı ve 
ferdi ve milli nw.nada blr vicdan 
taşıdıcı nızı isbat etmek mevklinde 
slniz. Yalnız kend i.nlzln mamusl; 
hareket etmeniz de kail deil ldlr 
B ir ba~ka.n ı zın feıahlını.ıı oerplnt1-
5l sizin üzerlnlıe de sıçrar. Böyle 
zamanlı>rdıkl meo'uliyetler müş. 
\erektir. 

Vicdanlı vatanseverler sıfatile 

harekete eeçiniz, tl<:sret hayatın .. 

halk hesabına emniyet • istikrar 

sokunuz. Böyle yaparsanız mem

leket de kazanır, siz de kazanırsr. 

nız:. Kaıandrğınız lokmanın günün 

Yakında faaliyete gececE"k olan as. ıümreslnin mensupJ.arıt:a 
~arı kadrolu ve aHg tahsisatlı be- rek bir me.s'uliyet olarak 

birinde sizin ve çocuklarıı:rzın bo· 
müşte- &azında tıkanması felaketinden 
verile-

ıedıye teşkilıi.tI yukarda işaret etti- cektlr. 

l!inıız gibl bUtUn teşekküllerden 1,:. Fil.in numaralı kanunun lilzına 
tlfade yoJiarır.ı arayacak ve mtimkUn 
ttıertcbe d(' iıtifadeye çalışacaktır. 

Norveç sahilleri 
tehlikede mi ? 

S!okholm - !A.A. ı - !Bveç maL 
buatr. •ğıııto~. nbf':ri Osıo·dan Kirl<:
nes'e kadar bUttin Nor\'eı;; sahilleri· 
l'\ın her tehllkeyt> kar11ı ha.ztr bulun· 
duruıdutunu bıldırmektodir. 

uyan adam, dün yakayı kurtara. 

bilirdi. Meslek ahlakı canlı bir öl· 

çü, bir ı•stem halinde hayata ha. 
k. m oluno< açıkgözlük sökmiye

cektır. :\leseıa bir adamını vasıta 

dıye kullan•p küçük bir dükkan 

tutan, orada makul kir hadlerini 
ap.rak faturasız satııı yapan, bu 
usull~ ticari haysiyetini koruduju
nu sananl eline ııec;en malın bir 

korunmuş olursunuz. Başka vatan. 

daş1arın gözyaşı pahaı,ına kazanıl

mış paralardan kin1.se h:ıytr gör. 

memişUr. Geçen harbir. zenginle

rine vıe geride bıraktıkları ailelere 
bakınız. Vurıun yapanların hepsi 
sürünmüştür. 

Bu basit hakikatleri gözönünde 
tutmak, n:çmus sistemini yürüt
mek IA.zımdır. Hiç birimiz bu mü
him ve mukadde. vazıfeden kaç. 
mamalıyız. 

Ahmet Emın YUMAN 

ikinci cephe 
ve Almanya 
•=··'er. 
Mıqırlu 

İkinci bir cephe 
kurmak tasavvuru 

vardıysa ... 

100 milyon Rusun 
kurban edilmesine 
ne lüzum vardı ? 

Berlln, 8 (AA.) - A•keri bir 
kaynaktan D N- B- c.jansına bil
dirilmiştir'. 

Avrupad8 ik1r.ci b~r cephe ku 
rulması hakkır:da neler söylenme
di, neler yazılmadı? Birçok a.ske-
4ri sebepler ileri sürüWü. Eğer 
mütıl-efikl,e-rin ikinci bir cephe 
kurmak tasavvuru var idlse ay
larla ve hatta senelerle süren bu 
haz!rhklara ne lüzum vı:ı.rdı? Bu 
sene içinde ikincj b!r cPphe açıl_ 

ması hususur.da müttcfiklerın an. 
laştıjını bildirirken ".\1oskovanın 

nasıl bir ümitle Londra ve Vaş ing 

tor.a ltin1at ettigi hatırlardadır 
Müttefiklerin muhl'lrebeyc 15 mil
ycn asker , 100 bCn top. 58 b.n 
tank ve 50 bin tıJ.yyare sokacakl;rı 
söylendi. Bu rakt'tmlart duyunca 
hatıra Şunıur geltr; 4-\.caba neden 
100 milyor: Ru&un kurban edilme_ 
sine, en yüksek iktısadt eheınmi ... 
yeti olan çok gf'niş s.thaların, Al
man harp makin· sına teslimine 
veya bu makina tarafından tahrip 
edilmesine lüzum ~örülmüştür. 

Demek oluyor ki milttefik:t!ri~ 
plcinlarını muvaffakiyetsiz1iğe u:
ratan ortada mücbir bir ~cbep v·r. 
dır. Bu sebep Çöre: il' in 1 haziran 
1941 denberi sükütl• goçiştlrdlğl 
Atlar.tik meydan muhareb-c..sidir. 
Doğu cephesindeki duruma bakı. 

laeak olursa şimdiye kadar Avru
p 11 ya ayak basılmalı idi. 

Hint kongresi 
kararın ı verdi 

~~~~~o~:~ 

Beşinci hB/ ta 
at yarışları 
Yüzme ş ampiyonasında 

Beykoz önde . ' . 
gı \.. ı yor 

Bugün at .):arışl;;rının be~ ı1cil Bu haftaki koşularda çıfte bahis 
haftasına girm i ş bulunU)o'Oruz. Bll. 2 • 4, 4 _ 5 incı ko~lar üzer•rde
gün yapılacak kc~ulai· ö~·le zar.ne· dir. 
diyoruz ki İstanbul yarışlarının en ik:lı bahis de: l, 2, 4 5 ınci ko-
heyecanlısı olacak ve bahsiınüşte- şulardadır. 
rek piyasasında meraklıları pek 1 
çok düşündürecektir . 1 

Bu h~fta programın tcsbitir. de ı 

anlaşamamaı.lıklar r. t tices ·~ olarak 1 

ist nbul yüzme 
~ amp ıı on ası 

bazı aksaklıklar çıktı. Evvela. Ve.'_ ' Su Sporları Ajaniıg ta q(ınd n 
rilen program ı dah:ı. sonra dcıi1'- tertip ediL-n İsta~.bul ) üz.mc ~anl
tirmek zaruret ı hasrı oldu. Onun piyonluğu milslibBıkahlr?na dün 
içind;r ki bu k!-!aklıga bız de i!te- !\.1oda yUı.me havuzunda ba.:;1a o-
miyerek kurban oiduk. Ve ilk mı!;itır . 

programı okuyucu larımıza ~·an ~ ıs Bü)·ük bir kalab lık tarııı.fından 

bır ~kilde verdik . Bucün t_ash · hı a.lAka He tcıkip edl'.cn \'e küçükler, 
edilmiş program üzt"t de dliştin- büyükler olnıak üzere ki sınıf 
celerimizi ka)·da çılı~ac"&ız. yüzücü arasında ~: a pıla •. yarışların 

Birinci k<'~u bir'ncl gününde büyi.ık~erdC' Bry. 
Bu yarışa üç hay\'an .~iriyor. ı koz 100. Galatasaray 6~. küçük-

Davalac1ro. Eı;;ek!" ve A lemctsrdır !erde 5-;ykoz 113, Gs lat&!;aray 44 
Bu koşuda en çok dikkati çeken puvan a;mışlardır . Müsabakalara 
Alemd;;ırdır. Bununla berebcr Da bu~i.in de rvtcda havuzunda saat 
valaciro da şanslı ı:örünüyor . J3 tc devam ed:lccek ve bu su-

İkinci ko~u retle Istar.bul yüzme şampiyonu 
Üç yasındaki ~ f Ar<ıp tay l aı·t. belli olacaktır. Dünkü nıLi~ ba'p a-

r a mah~us bu koşu .ya Bahadır. hırda al ı nan neticel~r sunlardır: 
Şahir., Yaman. Rind, Ceylan. Cc)·-
hun, Ferh i t. Koşar ~ır:.nektc<:Jir 
I\1ü~avi kuvv tler arasında yt1pı· 

laco k bu yarıı;ta bizim ;:tôzümüı 
Rind ile Bah3dır1 tutuyor. 

l'('llncü ko~u 
Dôrt ve daha yukarı yaşt~ki 

safkan Ar~plara mahsus 2000 met 

Bllylıkler 

1 no ~~rbest ı - İbrahim <Bry. 
koz) ı.05. 2 - Rauı <G•latesa· 
r2y) 

200 kurbae:ıama . 
(Gal · tasaray) 3.14 , 
CBeykozl 

1 - Yusuf 

relik bu koşuya ,da Tuna. Sava 400 ~crbe!"t: 1 - Vedat <Be:v
Bcra. Tomurcuk. Bahtiyar, Tar koz) 5.55. 2 - Osman (Gahıtasa-
han ,e;irecekt:r. ·ı ray) 

Çok sJkı olacağı a r la~Llaıı bu ko. 4 200 bayrak 1 - Be~·koz 
şuda Tomurcuk lsınııil Hekkı Tek- takımı 10.57, 2 - Galata5aray ta. 
çc ahırı ile boğu-;. caktır. Biz Oyle kımr 

(Başı 1 incide~ zannediyoruz ki, yarışt Tura vt Tramplen ~tlaına: 1 - Fahri 
cını·ştir. S:ıvadan almak Tcmurcuk jçin pek CBeykcz) 87 66, 2 2-

Kararın tasdikından sonr sözl güç olacaktır (Beykoz) 

alan Pandit Nehru, bu kararın Dördüncü ko"u Küçukler 

Muzaffer 

1 
' 

Hir.-distan için en dogru yol oldu-l İki yaşlı haliskan İng i liz ta~·Ja- 100 serb~!"'t : ı _ Lo'tzo (Beykoz) 
ğunu söylemi~tlr. Nehru'nun söz· rına mah5us 1000 metrelik bu dôr ı 13. 2 _ Cerıiz (Beykoz) 
k-rini ~lkışlaytın Gtlf:d_, Hlndis~.an 1 dUnctt _koşuy'.? Var11dln, Yıldırım 100 kurb ilama ı _ Su•t (Bcyt 
umumı vall~lne bir nıe~t~p a:~n~j Rer, Vıdo. Pırar 1 Hasba, Nilüfer i koz) J.3~. 2 _Mustafa (Beykoz) 
derllerck kararın bildırılcccgını giriyor. 400 serbest. ı _ L en ( Be:y-
sö~lc~iştir. .. . Bu yar:şta hiç yarış yapmı1mış koz) 6.2a. 2 - !nal (Beykoz) 

lngılter~ boy~~ bır k:orarı kabul hayvanlar da bulunuyor. Bu ko~u 4 100 bayrak: ı _ Beykoz 
ctmiyeccğıne gore, Ifırıdistan hal. üzerinde tahm ·n yürütmek bir 1 takımı 5.02. 2 _ Ga!atasaray ta ~ 
kının Gandinin başkanlığı attır d• ı p•rça güçtür Maanıa!ih içlerinde kımı. ı 
pasif mukavemete başlıyaca~ı şüp en göz tut: n ve şanı;lı hayvan yi. I TrJmplen atıamR; ı - Semih 
hesizdir. ne Varadlrdir. (Galat!saray) :>Q.36, 2 _ Haşim 

Kc.ngre bundan sonra Hindlsta. Beşinci ko~u 1 (Beykoz) 
na müzaheret için Ruıvclt v~ Dö7t :': daha yukarı yaşta S4if... Su topu maçında. S(>ykoı kü • 
Çank~yşck'e b:rer mektup yazıt-. kan lngılızleı· arasındaki bu yarış çüklcri Galatasaray küçüklerine 
masına karar vermiş, bu ışc de y~~e geeçn .. hafta olduQ:u rıbi gi.ı- 3 _ 2 galip gelmişlerdir. 
Azad memur edilmiştir. nun en muhlm ve heyecanlı ko-

Yenl Delhl, 8 (A.A.) - Hir:t şusu olacaktır. 

liberal partisinin şefi Sihadır Saf- Bu yırışa Özdemir, Gor:ca, Ro . 
ru, sivil itaatsizhk mücadelesinden mans. Umacı, Hun1ahatun, Yetiş, 
vaza;eçmesi için Gandl nezdir.de Şcnk.ız, Buket. Demet ve Çoban. 
teşebbüste bulunmak üzere Bom_ kızı giriyor. 
bay·.a gitmiştir. Başka Hint ileri Geçen hafta bu yarışı Öz'ifınıir 
geler.leri de Bahadır Safru'ya il. vurdıı ve ümit edilmiycn bu n~u
tihak etmişler ve Gand•'ye itaat· ce ·ırtalığı altJst etti. Birço.c kını
s!zJiğl ileri götürecek olursa Hint ~elrrin boynunu büktü. 
mllletlerlni pek büyük tehlikelere Bu hafta biz Özdemirdcn a.vnı 
maruz. bırakacağını ihtar edecek- r·eticeyi bcklemlycccğ;z. Humr.ha
lerlni söylemiştir. ıunun yardımil".' Rc;.m.;.;ns y-.,rışı:ı 

VaH ve Belediye 
Reisi, bir gazetenin 
tarizlerine cevap 

• 
verıyor 

:;'.ı. <' en şanslı 1u~yvanıdır. ]\r anıa 
f.n sunu da kcıydetmeden ~c-17'~nıı. 

yeceğiz ki, geçen hafta p18seyt: 
bile girmiyerek ke-r.dini unuttu
ran Çobankızı eğer bir galibiyet 
şırıngası yiyecek olursa bu defa 
da bu h•yvan ortalığı altüst ede
bilir. Bunu da, onun her işine akıl 
sır ermiyen sahibi Sallh Temelden 
pekaıa bckliıebillriz. 

Büyükada - Ankara 
tenis maçları 

Büyi.ıkada ile Ankara tenisçileri 
ırasır:da tertip ediLen tenis müsa
b• ka.!arına dün Büyük adada AnlL· 
dvlu klübü kortlarında ba§lanmış. 
tır. 

Dün yapıl.an müsabdkalardG şu 

neticeler alınmıştır: 

Civanşlr Büyükada . Erdal in· 
t>ııüye 6 - 4, 8 . 6 gaı;p. 

Vedat Abut - Mu,Jliı Ankara 
Fhıl • Meliha Büyük•daya 6 • 4 
3 • 6. 6 • 3 galip. 

Benjamin Büyükada Gön Anka. 
raya 6 - 2. 3 • 6. 7 · 5 galip 
Rıza _ Fazıl Büyükada Kerim 

Fehmi Ankar.ıya O . 6. 6 · !, 6 • 3 · 
gallp. 

V<"dat Abut Ankora Faruk Bü. 
yükadaya 5 • 7. 6 · 3, 6 • 5 galip. 

Erdal İnönü • Teoman Öza.Jp 
Ankara Civarşir - Elhan Büyük!I_ 
daya 6 . 3, O • 6, 6 · 2 galip gel. 

H 

Gandi, yol 
ağzında 

Yoıaıı: ~. H. ZAJ, 

lnt konıreahtin 7 ajulto~ ta 
MbiDde, yani f"\,,·elkl rtln 

Bon1ba;\da ~·aı:NIM'ak uınumi top
lantı ı, l!~tikJAI da"aaı hakkında ka 
rarını 'rrece.kti. Bu karu t\\t"I~ 

gtin \t'"rllt"nledi, dUne bırakıldı. Ru 
'atırları ;\·auhğıınız. dakllıi.a1a kıtı 
dar da karar hakkında n1ahlnıat 
ıetınl~ ~tfldlr. 

•Undi ... tan, )U Yeya bu l<o.ttkarnf'tr 
doğru tarihin en nıiı.hinı adımların_ 

dan birini atmak ltzerf'ıdir. H.lnt kon 
~re11._lnln \·cr~ğl kararın :-ralnı7 

Hlnd~tanın değil, a.vnı def'et"ede (I· 
nln \e btıtUn demokratri eepht!~lnfn 
mwkalkte,.tı üzerine te&iri dokuna
<•akbr. 

e&a~uıı blliyoNMtauz: 
(iandi, lnglli:ılere bjr ldtiı:rnatom \t"· 

rere.k: •Çıkınız, gkhnlı.. bit.@: Lıtn1 

l~tJklH.1 'eriniz. Siz KilUkten onra 
biz ktndl a.ra.mıula ko:ıumuzu JJı&.\ 

ederiz. A&krri ku\ \et ıfaUle kaJ. 
'ıı&Jlız. bil' bunu Wr lttlf&lr: mua.h4!"
deıııinin n'tk'hi olarak ;rapebHln.J
n!z. Eğer çekilip gitme.z~nlt. br 
ka.r<:ı ltaa~lzlik ha.rekıttiM ı-trl~· 

e<ıA"i«• demlştl. 

Ga.ndlnln Otr .,.;Jbl Ud,rdt"n 7.ly~ _ 

d' bir ne\·I ı>eJgaınbf.r rııfatJJe trnı · 

'il etttll Pfln - Hint Pa.rtJıı,I. Hin 
di'5tanda ltlbflr !'lahibt ohnakla '""
raMr nihal'tt bir azlıktır. Kar';"ı 
'ında tJekıtrn nıilyonluk ~füsJbman· 

dan Jharet btr kU\., et b•landuıu 
gibi, Hlndl,tanı Japonll\ra kar,ı nııi 

dafaa3·a taraftar ku\-\'etli bir par:i 
.,-~ diğer a:ıhkla.rla beraber ifC'I ~n · 
dlkaları da \ardır. 

Gandl, \'Akit \'&kit birbirini tut ... 

n1a:ı fiiozler söyleınl5 "e 1i3·a4i ht 
rı\klnln pek aıa.t• ol<tu~nu l'lb:ı ı 

etnıi.tlr. 'fr-.elıi bu defa da Japo~ı 
larla mllr.akert,lf' girişmekten bah· 
"tf>tmL-,t!r ki deruokrasi da,·asmıı 

Lhanet etmek ,.e be, ~nedenMri 
kendini JapooJa~a kar.,. müdafa.ı 

eden Çlnl arkadan ,·urmak deenek. 
tlr. 

fn~lterr, Gandlnin da .. etJne h·;t· 

bet ettnı~·eeeğinl, muhttHf JJint 

zümrelerlne kar'Iı olan me'luli,retın. 

unutamıyacağını, harbin ie.1ıplarını 

hatırdan çıkaramr3·81:'a~ını, iC'ap f"· 

der-,e ita.at'S.lzUk eden lllntliltr"' 

kar-,r \iililh kullanacağını •o(ıktan .a 

ftta r,o,, leıni';>tlr. 

'1 üfrlt milll.yetper\ erler ltu katı 

ifadeleri okuJun<'a epe3ce tfrtddü. 
de dltşmtio;h•r '' 11.,anlarını bira-, 
değlştlrml,lerdir. &ki kong't't re · 

1-.lerlndtn R11ja. Gopal '\«harlar d J 

harekete g&\ınl-;; .,, Gandiyl l·oıa gt> 
ttrmlye ç.a.hşnıı,tır. 

Gandlnln intihara değ'ru rttnılyr
rek 11on saniyede bir uz.ıa.,n1a ~·oıu 

araına."ıı '"'- n1iizakere kapt~ını •<'•k 
bırakma ı miJmklindür. 

~n dakikada gelen maJCunata 

gOre, HJnt l\olilli KODKJ"Ctri, Gandlniu 

fikrini t:as\ip 'e kabtıl etrru1t1r. 811 

hareket lfint nUlli dav,..,ı b&kınun· 

dan bir intihar kara.rtndan lteıajka 

bJr ~Y değildir. Bu hueu taki tt 

ranı ôlryüocete'rimizl .rarın .)'aZI\ 

cağı7.. 

Birinci nevi 
mantar isbhsal 

edeceğ iz 

Gôvurdağı ormonl:. 
rı nda saç lı meşe 

bulundu 
Ankara. 8 (Vatan) Adana ilt 

(n..ı 1 iMide) "' 
Meseli. elektrik ticreUerine bir be
lediye resmi ilavesi ha.khdır. ÇU.nkU 
zaten elektrik iStihsal masrafları 

arttıgı halde ilcreUer yükselmemi,, 
elektrik idaresi kAr payınr yiyerek 
ve şimdi de zarara doğru giderek faa
liyetini devam ettırmiftir. Ecnebi 
firk~tlerin eUnde bulunan gaz. bu es. 
nada yüzde elli derecede yUkseımı,. 
tir. 

lstanbul 
değirmencileri 

An karada 
mişlerdir. Antakya arasındakı Gavurdağı oı 

Sonra tramvay biletlerine bir be
lediye resmi ilave etmeği dtlfUnüyo
ruz ki, bilet ücrcUerı zaten bugünkü 
geçim seviye.sine nisbclJe ucuz ka. 
lJr.> 

Bize öyle ıeliyor ki Valinin verdi
ği Jzahat haklıdır ve yerindedir. \'e
lid EbUzzi'ya arkadaşımız halkın 

menfaatini dU,Unmekte titizdir, bu 
da çok iyi bir ~cydir. Fakat hiç bir 
işte bir taraflı kalmamak lAzımdır. 
-.Vergiler artmamalı yolundaki her 
iddia halk tarafından 'hoşnutlukla 
karşılan1r \'C bu iddiada bulunanlar 
ilk bakışta hoşa giden bir şey yap
mış olurlar. Fakat işin biraz da in. 
saf tarafı \·ar. Şehrin srhhati ve te
mizliği bozulursa bağıracaklar yine 
biziz. Belediyeye imkan vermeden h!z 
met ve mesulfyet aramak haksızlık 

olur. Velid EbUzziya arkadaşımız 

tA.riki dUnyahktan biraz vazgeçip iki 
tara.flı tetkike e-tri.fSe, iki tarafı din
lese tenkit ve tarlzlerl elbette daha 
yerinde ve daha Jaydah olurdu. 

Makarna imali 
serbest bırakılıyor 

A.lkara, 8 (Yalan) - İstanbul 

degirnıer.cilerinden n1ürekkep bir 
heyet şchr 'mize gclm'.ş ve alakalı 

makamlarla temaslara başlamıştır. 

Değirmer.ciler kırına hakkına zam 
yapılınasını istemişlerdir. Buna da 
se>bep olarak masraf1Jrı 11 çoğaldı

ğı gösterilmektedir. Evvelce de 
yazdr&ımız gibi prenş1p itıbarile 

makarna i.mel cdilınest serbest bı

raktlHcaktır. Fakat bu işin ne şe

kilde yapılacnğı h.,kkırıdaki tet. 
k:kler herıüz b:tmemiştir. 

Müsabak~lara buı:ün de devam m&nlarında bir ?'ıevi saçlı meıııe bu
cdllecck ve puvan tasnifl!'!dc ka· lunmuştur. Yapılan tetkikat bu a
zanan tarafa Anadolu klübU tara ~çlardarı birinci nevi manta.r ı.stih. 
fından bir kupa verilecektir · saliııın kablJ olduğunu ortaya kny-

s CU oku 1 

1 

muştur. Orman umum müdürlUS,il. por yucu arımız - derhal bu mıntaktıda bir i•lelnıe kur-

dan ÖZÜr dileriz ml"1 ve Ziraat VekA.letJ de işletme· 

1 
deki istihsal ve kontrolü icap ede!l 

Her sahada oldutı.ı gibi memıeket direktifler vermek üzere Ziraat Eııı;.. 
sporuna da hizmet gayuile hareket,. Utüsü prore.orıörlerinden Doktor Ki· 
eden Vatan. sporcu okuyuculannda.n zımı G.t,·urdağına göndermiştir llk 
Kördüğ'U rağbetle her hatta bir spor: tecrlibelerden alınan nı=tlcelere göre. 
sayfası hazırlamaktadır. ~fecburl ba- iatJhsaı edilen mantarlar Avrupada::ı 
7.ı .sebeplerle bugün spor sayfamızı gelenlerden kat kat UsttindUr- Gtiın
yaparnadık. Yalnız okuyucularımıza rük ve Inhisarlar VekS.Jetl bu nıatı· 

"unu müjdeleriz ki, Vatan. sporcular tarlara alıcı olduğ"unu aJı\.kadarlarıt 

için yeni sürprizler hazırlamaktadır. bildtrmi~tir 
Bugün spcr sayfamızı yapamadığı
mızdan dolayı özür dilerken, gelecek 
haftadan itibaren munta1.a.man ve 
yent bir .şekilde spor sayfamızı bu
lacağınızı bildlrlriz. 

Ruzveltin imzaladığı 974 
milyon dolarlı k kredi 
Vaş,,;s-ton. 8 ( A.A.) DUn M. 

,.-L LE Sinemasında-. 
1 Kad ın ve Şeyt~~ 

2 

FUmGÖr~eÜllü Kahraman 

Ruz,·elt ta.rafından imza edile: 97 ı 
milyon do'arlık kredide bır ne\"! g; 7Jı 
sılah fçin \'erilen tahsl.sat da dahıl 

dir. Bu krediye alt kanlln -p:.Jjt!'iinın 
mUmes.oı;iller meclisinde mUtakere.'il 
esna::ıında mebus Carı \"in.son ozli 
geçen gizli sUAh lçln ıstenılen lalı-

81.sattn 30 milyon dolar olduğunu bil· 
dirmiftL 

Paulette Godard ? Bob R ope Tiı rkçe: GARY COOPER 



• 
Vatan Köşesinden: Somer Bank Yerli Mallar Pazarı.arı Mliessesesiitden: 

Tekrar 
Pamuk 

1 O - 8 - 942 Tarihinden itibaren Y8jltlacak Pamuktu Tevziatmın Kupon Numaralan ile Mllracaat GnnO ve Mahalleleri Aşainla Gösteri!miştir. 

Numaraları Hôn edilmiş olon kupon hômiJ~irnn nüfus cüzdonJarile beraber yaz? Jı odrerslere mürocaot1arı. 

(Başı l incide) 

1 

2 Ayn« soyadım 

verilebileceği . 

taşıyan birk.oç nüfus cüzdonm:n a.i-le efrad4ndan birisi tcr-olı ndon lbrozındo kttponkwt mukabilinde i stihkal<larının 
rfi,zde yüz ekilen için yaptldı, fa.
kat ta.rlada yüzde yetmiş kaldı 
Umum masrafları da hesap eder. 
ııek, bunların t;"::lğa mslolduğunu, 

aşıp taştıtıru da görürüz. 

3 - Birinci devre pomuk'u mensucat tevziatı işbu oltıf\cı ve son liste ile nihayet bu~ocoğı n-don ·ku-pon hômillerirnn hoklorı nı vokt:nde 

almaları rica ve Hôn o'unur . 
~ emuk zit'aatl :z:or, masraf
r-"" 11 ve üstelik para tedtyes• 

is~ şenneyeye mühtaç tır 

z;raattlr. Pamuk ekmekt~ yalnız 
tar•, çift. ve tohınn ka.Iı :fogJdir. 
('c pa, sı.:lama ve toplar.ıo. gıbı el 
~Y~ ır.:ıkine işleri !çın para ver- 1 

mek te lAzımdır. Onun iCJ(l teh. 
likel.eri daha fazladır. Mahsulde 
ve fiyı& tta emeğinin karşılığını bu 
lamıyan çiftçiyi derhal borçlu 
bır&kır ve yıkar. 

ALTINCI ve SON LISTIDİB Mlracaat Edilecek Hnıer: 

* Ya.nlış ve içinden çıkılmaz bir 
devlet müdahalesinin acı aktbet
lerile karşılaşmış olan ve son gün 
lere gelinceye kadar sıkıntısı had 1 
d i aşan çiftç yi bu yanılan da kur ı 
t annak, ona kazarç ve ferah ver· 
m ek sırası gelmiştlr. ııZekeriyya 

Sertel. arkadaşımız yanlış anla. 
masın. onun korktuğu kat'i llbe· 
rallige dogru gidelim demiyoruı. 
AY12rlı ve nizamlı müdahalec h. 
tin taraft.arıyız. Neye, hangi şeye 
m üdahale edeceğ rnlzı daha evvel 
b ilseydik, emin' clahm k ı toprak 
mahsullerimizin diınkü fiyatları
~Jn bir santim daha yükseğini s. 
temek aklımızdan g~mezdi. Za· 
ten bol verim alamadığımız top
raklarımızın pahalıya mal olan 
m a hsullerinin fiyatlarını muhak· 
k ak ucuz tutmayı isterken .ist h. 
ı;ali hiç bir nizama bağl.amadık, 

çiftçiyi ~asıl çıılıştıracağumzı dil· 
şünmedik, ist hsal vasıtalarının 

hiç birıne onüdahale etmedik. Mal 
zemeye, şçiyıe el dokundurmadık. 
Sonra yalnız, bu başıboşluk için. 
de, bu başıboş lılem ortasında 

meydana gelen toprak mahsulle· 
rin'n fiyatına asgari hadler üze. 
rlr.den müdahaleye çalıştık. Bu, 
çok gayritııbi ydi, sak~l ve tersti. 
O nun lçin, bugün pamuğun fiya· 
tını da yükscltmelı d ·yoruz. 

Münıcaat olwtaca.k mah8L 

Da vid Behar, Beykoz Fevztpa.,a oad. 
No. 'l'2 

P~_rte,· Kendo: Beyjıoz Yahköy, Ça. 
yır cadd~J X o. 28 

Sıtkı Zorlu: BOyükada Çtnar MMldMI 
No. 30 

Y erH Mallar Pazaı1MJ U1'kftdar ma
ğazaaı 

Remrl3•e Atalay: Kal'ımpwıa Uı:un

yol Tu~u 110kak 6/1 

Fethi Dene r : Kaınmp&'18 Bahriye 
cadd,...(' No. 66 

Burhan Sunar ve Süleyman E~ene: 

Yeni postane A,-trde ndl cad. Z\o. 58 

Ahmfot Gth-enç: Ma.hmu~ cadd~I 
So. 149 

Ece ~'l&ıır : Bahçekapı Suttanha
mam Mldde.'11 

Ahmet Turan: Beykoz 
('ad~~ No. S8 

1e.A.nt.2 
Paz.a~f 

Kupon No. 

354-001- 354100 

355001-355100 

358801-359000 

414191- '414700 

440001-HOlOO 

HlOOl~HOO 

445001-4"5300 

448001-H8200 

.159621-4. 59820 

™001-460400 

'1.8 .IW:? 
Sair 

Kupon No. 

~101-~200 

355101- 3M200 

359001-359200 

414701-415400 

440101-« 0200 

«1401-U1800 

445301 415600 

448201-H8'400 

459821-460000 

46()401-460800 

12.8.942 
Ça-,.,amba 

Ku~ No. 

35~1-354'300 

355201-355300 

35921)1-359400 

415401-H6000 

440201-440300 

441801- H.2200 

445601- 415900 

448401--148600 

559301--5596:l0 

460801- 461200 

tS.8.Mı 

Pe~be 

Kupon No. 

355301-355400 

359401- 359600 

4634-09~4000 

4'40301-440400 

H2201-«2600 

H5301-44fl200 

448601-H8800 

559651-556000 

16121ll-46HSOO 

M.8.94-2 
Cama 

Kupon No. 

364-tel-354500 

355401-355500 

369e01- 359800 

497201-497800 

H0401- H0500 

4.42601-443000 

446201-4-16500 

448!?01-44!"1)()0 

562401- 562700 

461501-461800 

15.8.942 
Cumıı.rteoıl 

Kupon No. 

354501-354600 

355501-355600 

359801-360000 

497801-498400 

440501-440600 

443001-H3400 

H6,'i01-146800 

449001 

17.8.!}42 
Pazartecıl 

Kupon No. 

354601 354700 

355601-355700 

456001-456900 

498401- 499000 

440601 -440700 

443401--443800 

446801 H7t00 

449201 

18.8.!M2 
Salı 

Aupon No. 

354701-354800 

355701-35MOO 

4:;.>901-457800 

499001- 499500 

440701-HOSOO 

44~!i01-444 200 

4<17101 447400 

449401 449600 

19.8.942 
Ça~ba 

Kupon So. 

354861-354900 

355801-355900 

457801-458700 

499501-500000 

440801-«0900 

H.7401-447700 

449601-449800 

2ö.!t9t'! 
Perşembe 

Kupon No. 

354901-35Ml00 

355901-356000 

458701-459620 

566001-566700 

440001--441 O()( 

447701-448000 

---·-- ··------·------------ -----------
562701 - M3ı)()O 56MOl 563300 563301-563600 562601-563900 563901-564000 

461801- 162100 462101 -462400 462401-462700 4fi2701-263000 463001-453408 

-----------------------·------------~-------------------------------------.,.----------,,. ~ -·~· Şakir Şaftr : Sarıyer : Sanyer cad~· 488401-488600 488601-488800 488801 -4~9000 18'.)001-489200 489201--489400 48P401-48960<l 489601 489SOO 489801-490000 490001-490200 490Z · ~ ~. ''. ' 
ı.I No. 9 / 11 

BuJ'ha nf'ttln Ba,tjma r 
ç~ 4iOkak No. !?l'i 

A~ Ata Kö~oğlu: M.ahmut(l8'1& 
~ı JSS/197 

Vf'rfl Mallar Pazarlan Kadıköy m a· 
ğ8Z8'11 

Ihsan , .e Hü~yln Ou>r: Hacrköçe{< 
camii No. l l'i 

Hayri D$ 'l•f' '/«'rlld: Fll'K'&n<'ılar, 

M.ahmudlye Han No. 1 

Yerli Mallar Pazarı Babçekapı ma
lazaıı-ı 

Kadri ~üydma·r.: :Wahmot pa!fa Do· 
ğu mnğaza.'fl So. 91 

~lehmt't Faruk, Kapalwçatıı Sipahi 
sokak "i o. 20 

Beyo~u Yt"rlJ !\fa llar Po.zarı 

Zek i Zerin ve ortafrı: Fln<'&n<.'ılar Yu· 
ıııufyan H an No. 8 

Abdill\·eha p: Şehremini, 

meydanı <'&ddl':!ll N-0. 87 
Saray-

Hü<ıeyln mlmi ve S UJeyman Sırrı: 

K.apalı~arşı Ayn3"ılar No. ıs 

Mehmet Nuri Topba': Fincancılar, 

Ma hmudiye Han No. S/ <t 

Yerli ' falla r Pazarı 

ğazası 

Aksaray ma-

Şermin ma~azao;ı : Sulta nha ma m mey 
danı No. l/~ 

HU<ıe~·ln Oz<ıara:": Beşikta~ Or~e,. 

49M01-490600 490601-490800 490801-491000 4910fll-4&UOO 491201-491400 491401-491600 491601--i91800 491801-4.92000 

500001-500800 500801- 501600 501601-502400 502401 ·-503200 503201-504000 5,4001-504800 504801-505600 505601-506400 50&401-507200 507201-508000 

~33901-534600 534601-535300 535301- 536000 621001-6U600 62~601-625200 6~~1--621)8()() 621)801~26400 62640l-62700i 627001~27500 627501-62!!000 

564001-564200 564201-564400 1)64101- 564600 564601- 564800 564801- 565000 565001-565200 566201- 565400 565401- 565600 5~1-565800 565801-566000 

566701-567300 567301- 568000 568001-588500 568501-569000 569001-569500 569501- 570000 570001-570500 570501-571200 571201-672000 572001-572800 

572801-574000 574001- 575200 575201- 576400 576401-577500 577501-578600 578601-579700 579701-580800 580801-581900 581901-583000 5830{}1-584000 

584001-684300 584301- 584600 584601-584900 584901-1585200 585201-585~ 585Ml-585800 585801-586100 5S6101-586400 1586401-586700 586701-M700() 

587001-587100 587101-587200 587201-587300 587301-587400 587401-587500 5871)01-587600 587601-587700 587701-587800 587801-587900 587901-588000 

588001- 588800 5888~1-589600 589601-590400 590f01-591200 591201-592000 5~2001-592800 592801-593600 593601-594400 594401-595200 595201-596000 
~"':'"'.""---:-:--:--::-:~:-:---::-::-=:-:~~:-::-:-::---::':'.''::':':"-:--:-:-~-:-:-:---:-:-:-~~~~--.:'.':':':'.':"'.""-:'.:7:":~-:':~~":'.":':~--~~------------~-----------~ 

596001-596500 596501-597000 597001~91500 597501-598000 598001-598500 598501-599000 599001-'-599500 599501-600000 600001-600500 600501-601COO 

601001- 601300 601301-601600 601601-601900 601901-602200 602201-602500 602501-602800 602801- 603100 603101--603400 603401-603700 603701- 604.000 

604001-604500 604501- 605000 605001- 605500 605.'.>01- 606000 606001-606500 606501-607000 607001--607500 607501-808000 608001- 608500 608501-609000 

609001- 609700 609701 610400 610401- 611100 611101-611800 611801-612500 612501-613200 613201-613900 613901-814600 61~~15300 615301-616000 

616001 - 616500 616501 617000 617001-617500 617501-618000 618001- 618500 618501-619000 619001-619500 619501-~20000 830105-630555 630556~31000 

620001- 620400 620401--620COO 620801- 621200 621201- 621600 8216()1-622000 622001 622400 622401- 622800 622801-623200 623201-623600 623601-62400& 

628001- 628200 628.:01-628400 628401~628600 , 628801- 628800 628801--629000 . 629001--629200 629201- 629400 629401~29600 629601-629800 629801-630104 
me <'adde'!l No. 67 

~"""".":"-:-~~--:-:-::-::::--:-:-:-::-=:--::::-::::~~~--;;~;-;-~~--;;~~~:::'::':'"-:~::--~~--;;~~-==~·--::::-=:~-==-:-:::---:::::":".::--'":::'."~~~~~~~~~~--
Hali I Hikr.ıt"t Ergez: J\'.!ahmntpa'a, 631001-631200 631201-631400 631401 631600 631601 631800 631801 632000 632001 63Z200 632201-632400 632401-632600 632601-632800 632801-633000 
J rfa niye caddeııl ~o. 16 

Şunu c:ok iyi bilelim k i nızam. 
lı ve ucuz şartlar altında mal o· 
lan bol bir tcprak mahsulürün 
pahalı s;yılmayan fiyatlarla satıl 
maşından çiftçi daha "yi kazanı. 
y ordu. daha rahat ve daha ıl ı ntl· 

sızdi. Ölçülü, sabit v.e ort.a bir 
f1yat sevlyes içlıl<ie ist'hsal ya
pan müstahsil unsur, hesaplarını 

daha iyi yapmış, yürüyeceği yo· 
lu daha iyi ayarlamış olmak iU. 
barile dah:ı e-:d şecdzdir. Bugün· 
den .)l'örına masraflarının haddL 
nl bi!mlyen bir ziraat "şletmesl 

sahibi lçin, bir köylü için en yük· 
sek mahsul fiyatları dahi uzun za 
man için onu tatmin eden ve en 
yakın istikbal için dahi on u n b r 
iş programı Ç•zmesine ve hatta 
istihsalini ce~aretle artırmağa ça. 
lışmasrna vesile olan kat'! bir hal 
deg1Jdir, Bu yüzden bu kararsız_ 
lığı, bugiin için mahsul fiyatları· 
nı o kararsız fazla stihsal mas 
rafları seviyelerine gore ayarla~ 
rnakla g dereb liriz. Buna mec. 
buruz. İşi bu noktadan da hesap 
etımck lazımdı ve lizımdır. B .ş

k a türlü yapmak, JTl€mleketin 
ı~nl§ kütlesi olan köylüyü thmal 
e'/ 1ek demek olurdu. 

* ATEŞ TUGLASI 1 Alil Türkiye Cümharigetl ' I ADEMİ İDll>AR YE BEl§E~Ş~LiGiNE A. kala pamuğuı:u m·saı Lla. 

~ lım. Ege mıntakasının muh 

telif semtlerinde yer yer bunun 
b ir dönı.imüne yapılan masrafın 
bu sere otuz iki Lra ile kırk lira 
arasında clduğu artık bır hakL 
kattır. 

Bu hesaba göre çiftçinin emeğini 
k orumak, geçimini temin etmek 
iç n orta bir hesapla bu pamuğun 1 
çeklrdekl"s!n~n elli kuru~ etme.si 
lAzımdır. Bu fiyatın hepsini yal· 
mz, çoğunu devlet fabrikalarımı_ 
zın fşllyeceği ve halkımızın giye· 
ceği pamukluları meydana getL 
ren- çek rdekslz ~ıımuk üstüne 
yUklemed~n işi halledebiliriz. Bu 
gün çekirdek yedi buçuk kuruş· 
tur. Bı.z.• u yUk~eltmen ·n yolu var 
dır. Çek "rdeğı on ikı buçuktan 
Yukarı y·ptığımız zaman oradan 
geleC'ek fiyat farkı da çekirdekli 
pamuğu yükseltebilir. Bıraz çe. 
kırdeğe, b r az saf pamuğa zam 
yapmaı<la şln ortasını bulabili
riz ve- bu en tedbirli bir net'ce 
olur. Bu r.efccnin çıkacağına ve 
bu b . hislerde artık zaten en va-

Vapur Ocaklarında ... 
Sobalarda, Maltızlarda 

En Fenni şekilde im al edilmiş 

REKOR ATEŞ TDÖLASI 
Ku!lammz. Ç Ü N K Ü 

REKOR M k Teminattır. Depo adre": Tllıtthı g-tmt. 
ar a rük K.emerll sokak No. H Tel. Ul9'7 

Istanbul lnt:hap Meb'usan Teftiş 
Heyetinden : . 

Doktor Refık Saydamdan açılan hıtanbut mebusluğu için C. H . P. 
Genel Ba.ııkanlık Divanı ta.ra!ındıuı Harlczye Ve!ı:Aletı Umumi KA.tlbl 
Numan Menemencioğlunun Partı Namzedi olarak gôstf!rildiği ilan o·u-

nur. (8551) 

Mmt · k1 ticıret m ·· ~ürü 
Ank~raya gitti 

1 

Er. P v .. -•. \ 
8 AGUSTOS 1942 

Sterlin 
Istanbul Mıntaka Ticaret MUdUril 

zrh ve faydalı yolu atmış oldu· 100 
ğun~ kan bulu"duğumuz Tıce ret B Baha Enger, vekaletle temas el· Pezeta 

Dclar 
5,22 

132,00 

Veklılctınc, b !has.sa bu işte Zi mek üzere Ankara.ya gitmiştir. B. 1 OO 12,89 
rae.t Vekaletinin de, evet bur.da~ Baha giderken, bugün Ist.anbu!<la ça- lOO İsviçre fra~ı 30,70 

sıl 1~ lf 100 İsveç kronu 31 16 
sonra ~ '-1 c tı;ınln ihtlyaÇla- lışmakta olan teşkilatın kadrosunu -------------· _ 
"mı görme.si. ve b rıız da yalnız da göUrınüştür. Za.nnolunduğ"una gö 
resmi tc.şkllat lı~irlll!i dıııı na çt· re, Ticaret M:ildtlril, vekAletle kadro 
kıp ~r!ada ve ko.vde hizmE>t gôr
,'J'leke oaşlııması lazımgelen z ra ve yapılacak işler hakkında temas 

at Vekıiletin ııı de ya,.dım edece~ edecekt!r. 
ğine ve onu cPS.S.retlendlreccgınc --------.------
!mnıyetfmlz vardır, bunu bekli. A'tm fıyatı 
yoruz. Dün blr altın 32,~ liradan mua-

Feui J,ütf i Kara.osnıımotıu mele görmliştür. 

&AŞIT BIZA TiYATROSU 
Halide P1'JdD beraber 

Harbiyede, Beıvtl bahçesinin Llatur lca 
kısmında her gece saat (21,30) da 

Bu gece 

cAııılzadeJen 

komedi 3 ~e 

Yazan: Bedia Fon Ştatzer 

Ziraat BankaSI 
Kuruluş tarihi: 1888. - 8e rmayesl: 100.000.000 T8rk H.raa 

Şube ve ajanıı adedi: 265. 
Zl.ra1 ve ticari her neri bank& muameleierL 

Para biriktirenlere 28,000 Ur:-. iluanü,re "Hriyor. 

Ziraat Bankuın:ia kumbaulı ve ih~ıı.s t.aaarruf hesaptannda 
en az 50 lirası bulunanlara ıe:ıede 4 defa çekilecek klu'a ile ~atı· 

d&ki pı.tıa atöıe ikramiye datat.ı la.caktır. 

4 &Ut I.000 UnWk ,,000 Un lM adet IO Ural&k 5,000 llıa 
' » 509 » %,000 • 
' » ıa » ı,ooe » 

> 

41 » IM » f,QOI » ıto > > 

DIKJU.T : Beaapla.l'ınd&ld paralar bir 8ene içinde M liradaıı 8'&
tı dilfmiYeııler• ilua.nıiye çıkUfı t&k4irde ~ 20 f~ ""119CMtir. 

.ııcuraıaı- MZ>«le • d ef&, ıı· m.vt, ll bulran. 11 87~ 
11 B.lriılcikAınmda çekil..ırut. 

&ahtbt ye Netrlyat MlıdllrU : A.11.met Emin Y..ı\..LlJ.A.'f 
Vat.an N99r lyat Tllrk L td. Ştl. \rataa Maıbaua 

l KARŞ_r 

FORToe· 
S 

• • • • .1 . 
"t• 1. MIAVfN&T V'B>.llTIHtN RUKSAJ'fNf fHAjzDİR 

HER ECZANEDE BDWllUR' POSTA musu 228 
tıEt;iTt.i.E 4'TIUR _ ,.,."" .. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Ilk mektep ~hadetname dereceel iyiden aşağı ve ~ on dörtten kil· 

çUk ve on beşten bUyük olmamak üzere tıanat çırak mektebimıze ida.· 
remiz mensupları yakınlarından ve hariçten ~ talebe alma.caktır. TaUp. 
lerin 15.8.9'42 tarihine kadar Umum M:ücUlrlilğllm.Uze dilekçe vermeJ;ıri 
ve şeraiti ö~enmek lstiyenlcrin Fen Heyetimiz MUdUrlUğüne müraca-

atları (84231 

l :;tanbul intihap Meb'usan Teftiş 

Heyetinden : 
Doktor Refik Saydamdan açılan Ista.nbul mebusluğ'u için 9.8.942 ta

rililne rasUryan pazar günü Untvenıite Konferans salonunda intihap 
yapılacaktır. Saat ta.m dokuzda Ny almma~a baflanacağından münte... 
hıbi sa.nilerln aşağıd&k.I tertip sırasına göre muayyen saatlerde elle· 
rinde bulunan mtlntehibi sani cüzjanl.a.ri~ salonu teşrif ederek reyle-
rini kullanmaları rka olunur. 

ErnhıönU - F&Uh 
!1-eyoA'ln - .BeşUrta., 

Kadıköy, Eyüp, UM:iml' 
Adalar, B&kır'.ıöy, S&nye.r, BeyJto~ 
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