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Ekmek, bu sabahtan 
itibaren 16 kuruş 

Hububat. flyatlarmın son karamamc ile artması ti_ 
zcrlM bu .. abnhtan itibaren ekmek fJyatları da yeAJ 
nıırhla sahlııcaktır. 
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Murakabe komisyonu ekmf'k n:ırtırnı 16 kum' o
lnrak tesblt ctmı,tlr. Ekmek narhının tcsbltinden ev
,·eı fırınlarılakl un mlktarr ıla diin tcsblt edihnl,tır. 

Atılay deniz 
irızad an 

altımızın bilinmiyen bir 
battığı tesbit edlldi 

I Milli Şef ve Başvekil yüzme bayramında l 

E\"velkf gün Ankarada yapılan Harp Okulunun seııellk yUı.me bapa ımnı 'lilli Şeftml7.in '"refiendlrdlk
lerlni blldlrml~tık. Yukardakl resim. lllli Şe.fı Baş,·rldllrnlz Sanıcoğlu ile müsabakalarda gö..tl'rmektedir. 

Zinde bir milli ruha doğru 
=====' 

Hariçten gelen ifrat cereyanlarının her ikisini de 
önleınek ve yabancı emeller hesabına zehirlemeğe 
çalıştılıları saf kuzuları ellerinden kurtarmak, milli 

davaların en mühimlerinden biridir 
=======' 

Yazan: Abmet Emin YALMAN 
~ eni Ticaret VeklH doktor,-
Yf Behçet Uzun iç açıcı ve 

Berlin ve Kuybişef 
Elçilerimiz değişti 

emr. lyel uyandırıcı sozlerlnl ev· 
, clk. ukş .. m roclyoda dınledin z 
veya dunkü gazetelerde elbette 

okudunuz. 
Bu sodcrln mevzuu, hububat 

hakkında son alınan kararlardır, 
fakEt Ticaret Vekıli, bu kararla
rın b şlıba11larına birer gaye ol
madıgını, bir ana gayenin vasıta. 
ları oldut;unu pek güzel belirti· 
yGrlar. Bu gaye de vatar d~şa fe
rahlık, rahatlık ve cmn yet ver
mek: vakit, para, enerji. 'malze. 
mc ısra{larını önleyerek bütün 
emekleri, bUtun lmkiınları mlllc· ı 
tin saadeti \'C yilksehşl hesabına 
istifadeli bir hale koymaktır. 

Saracoglu kabiııcsınln ilk fır-
satta ifadeye krymOt verdiği bu 
ruhun, çok ümıt verıcf monaları 
,·ardır kı bo5lıc .. ları ı;unlardır: 

Berline Saf Jet Arıkan, 
Kuybişef'e de C~vat 
Açıkalın tayin edildi 

Rusyada-ı · ~---
1 I . ngiltereye ., ~ 
karşı infial 

Teferruat üzerinde boğulma
mak, mnh7.urlara alt endişeler 
iızertnde bocalamanuık, ana gaye. 
Jerl berrak surette gozonilnde tu
tı ı ak oraya varmak uzcr.c her 
kuv' etten, her "asıtad.ın, her im-
kandan, her vatandaşın mezlyc- Maiski Çörçile kar

şı şiddetli bir lisan 
kullandı 

tınden, kudretinden, yardımır.dan, 
iyi nıyct ndc

11 
istifade etmek, her 

vatandaşa çalışmanın, yar<ıtmanın 
yüksek haz \'C şevkinden pay el_ 

mı:k fırsahnı vermek, maddi zevk 
ve emellere düşkünlüllUn uyan
dırması tabii olan t.kslntınln ye
rine, yüksek ideallere dc.ğru mü
cadelenin nteş·nı, elbirl lllle takım 
hallnd çalışmanın zevklr ı; hod. 
b nllğin her şeklini J oketmenln 

hazzını ko~ mık ... -
Daha fazla vzkit kaybetmeden 

menflekctte bu yaratıcı ruhu ateş
lemek lazımdır. Ytpılacak işler -
mlz çoktur, istifade edilebilecek 
fırsatlar da büyiıktur. Hiç bir mil· 
Jet kendi hesıbma ve nsanlık he. 
s· bına hudutsuz Coydalar temin 
etmek bakımından bu kadar ya
m n fırsatlarla knrşıln~mnmıştır. 

D ğer tsrnrtn,ı her millet g bi 
bızinı k:ırşıınızdn da bl\yük tehli
keler vardır. Bunlar, dilnya yaıı
~:nının •u veya bu yolda bizım 
~·urdumuzn •ı;rııınası tchlıkcs n. 
den lb ret dcJ 'dır. Bu tehi ke 
.,öze gorurur bir eyd r, buna it 
ihtımallcı ı d:ıiın h s pladık ve 
bllyük fcdakurlıklara katlanarak 
bunl::ıra kar~ı tedb r aldık. 

F. kat bu u. )urdumuzn pek 
, k•., . ı,.. dC" c rpı mn halinde 

(llP• ım•• ,, ~· <.;ı• G ı'I') 0" 

Sofya. 18 (A Ao) - Londradan Yeni Berlln J;lı;lmlr Saffet Arıkan 
gelen bir habere göre, Sc;vyet bil. 
yük elçisi l\l. Malsky dün 1\1. Çor- Ankara, ıs (Vatıııı) Erzincan 
c;lli ziyaret ederek kcııdtsllc uzun Mebusu Saft'et Arıkanııı Berlln BU
m[ıddet konuşmustur. Bu görfü;- yük Elçiliğine, Hariciye Vel<lıletl u
meden ~onra Baş\•ek lin rclsl ği munıt katip mıınvinl c.-vat Ac;ıknlt
altında blı genel kurmay toplan. nın da Kuybişcf Büylilc Elçiliklerine 
tısı y pılmış \"e bundan sonra da tayınlerl CUmhurrelsimlzln ytıksek 
harp kabfıesl toplanmıştır. Du tasvibine iktiran etmiştir. BUyUk el. 
gorüşmelerın başlıca mevzuunu 

1 

çiler ağustos başlanndn. vazifeleri 
(Demmı: Sa. 8 , SU. J; de) ) ( başına gideceklerdir. 

Türk politikası 
Bir İsviçre 
h 'çbir yenı, 

gazetesi diyor ki: " Uzatılan 
Türkiyeyi ba~tan çıkaramaz,, 

0 ournal de Gc eve gazetesi ~u sırada her memleket için aldı
dJ Şi.ikru S rnçoglunun Baş- gı ehemmiyeti gösterdtğ gibi, 

vekil olmı:sı mUnasebetlle yazdısı; Turkiyenlr, harbin başınd:ınberl 
bir boı:m.:kaledc d yor ki: : y.,man b.r meheretle tuttuğu yol-

lara sadık kalmak lstcdi{;inl de 
.. s. s._,.açog!unun Başvekil oL bel:rtmektedlr. 

mas:r 
b r ı 

P. ı 

· .ız şahsi meziyetlerır.ln 

ı değıl, bugunku hadi_ 
bir c bı saymak lazım

ıı n h,dt i iv o;('lİ"I 

Turk b t•l'tflığının bir mucize 
r.lduğu so)t1cnmlştir. Halbukl bu 
tarafsızlık slya..:ctinin devam etti 

(De\Bmı: Sa. 8; Sü. 5 te) (/) -

fDhinlek bir-' Bu yürekler acısı feci kazada, 38 
J tank taa'rru- ~ ı subay ve. er Türk gencini denizin 
J zuna geçU ~" derinliklerine gömdük 

Müttefik kuvvetleri 
16 ki1omefre 

ileriediler ~ 
Sahil mrntakasın- ~ 

da üstünlük 1 
lngilizlerde ~ 

lngWzler Bave1r te· 
peslnl ellertade 
balandura1orlar 

1 
1 

Ankar.a, 18 (Ra.dyo Gazetesl)
Gclen haberlere göre General 
Auchinleck Libya ceplıcslnln sL 
mal kısmında sahile yakın b r 
mıntakasrndıı. kuvvctY. bir tank 
tı.:ıarruzu teşcbl>üstinde bulunnıvş 
ve AlmanUırın bir muk::ıv~met 
r.oktaı;ını çökertmı~tlr. General 
Aı;chinleck'ln böyle bir. taarruzda 

(t>eYamı S3. 3, Su. -l de) *§• 

Japonlar, Aleut 
adalarından biri
sini elegeçirdiler 
Bir hava hücumunda 
bir Japon kruvazörü 

batırıldı 
Vişl. ıs CA.A.) - Vaşiıigtondan 

bildirıld l~ine gôre, Japonlar yeniden 
Aleut. adalarında Dutch Harbour'a 
taarruz etmlşlcı dlr. 

Vaşington, ıs (A.A ) - Bahriye 
Nezaretinin neşrettiği bir tebliğ, Kls. 
ka adasına lcarşı 6 temmuzda yapı
lan ha\'a akınında bir Japon kru\'&· 
zörUnUn batırıldığını bildirmektedir. 

Tebliğde, Aleut adalarından birinin 
daha, Japonlar tarafından işgal edll
diğ"i ilave edilmektedir. 

Vaşington, ıs (A.A.) - Bahriye 
Nazırlığı tarafından dlin neşredilen 

tebliğe göre, 4 temmuZdn Japonlar 
Aleut adalarına ve bllhıtssa Dutch _ 
Harbour deniz Ussi\ndeki Mears ve 
Glenn kalelerine hUcum elmlşle.:-dır. 
Bu hücum bir u:;ak gemisinden ha
valanan bomba uçalclttrı tarafınoan 

Ankara, 18 (A . .'\.) - Bıt')\'eklıMtrıı 

edUnıiştlr: 

tehli~ 

Çanakkalt' Boğa11 iiniinıle 11 lt'mnııu s:iinıi 

talim yazlfe;,ını ;vaıımakta olan Atıla~ dt'nizaltı 

gemimiz dalı' ;\·aımıı~ <'e '<elH'bl nnl:ışılaınıJaıı 

hir arızadan dola.} r bir d:ıh:ı ı; ıkınaını!ltır. (ie
minln 80 metre derinlikte hattıı\"ı te bit edllmı,. 
tir. l\lemleketlmlzde bulunan bllfıınunı tahli.,.lye 
\asıtaları, en kı-;a 7ımıunda \&kn mahalline 

.r;önderllnıi~ ı e ılr. ~eminin n miirettcbatının 
kurtarılın:ı-;ı mümkün olamaıııı'?tır. 

Atıla) denlraltı ı;eııılml7. ınürettebatınrn bu 
~urt'lle ':elıit olmu' oh.lııklarını tf'e<;sürle bUdl
rir, keılerli ııllelerlne on .. uı: tadyetlerlmlzı su

nanz. 
Dalıp ta ı;ıkamıyan gemi lı;lndt'ki mürettebat 

,e "tıbayların miktarı 88 dlr. Bunların lslmlerl 
bllihare blldlrlltcektlr. 

400 bin liralık bir işte 1fRUSiMVOrôJ 
yolsuzluk iddiası 1 nejdevaziye- ı 

Odun nakli işinde şartname değiş- 11.1 du"zelffı·ıer tirilmiş 40 bin lira noksanına 

T!!:rd?n''!s~·ln ~~z!1ifııv~d~!c~~~ti1!na ~:!/!!:!!mış, ) 

Almanlar rlli. dlin matbaamıza geldi. Mah. fakat her nedense ihale yapılmamış J 
rukat Ofisin, Sinekli ve J{abakça is- ve işin emanet suretıle yapılacağı ) 
truıyonları civarından odun kesip nak müracaat t'denlere söylenml.Ş, sonra J m Ü d af a a ya 
lotmekle alAkalt olarak bir mUteah- kimseye haber verilmeden tartname ) 

hltle yaptığı dört y\lz bin liralık an- değlşl!rilmiş, 30 bın liralık. ziyana 1 > çeki 1 i yor lar 
!aşmada yolsuzluklar bulunduğunu I sebep olacak noktadan nakliyat yap- ) 
iddia etti. 1 mttk şartı kaldınlmış, bir nı'llteahhl-ı ) 

HUseyin K~zımın ~nlattığına göre de 566 kuruşa_ ıstan~ulda. tl'sllm şartı 1 Almanlar Kofkasyo
Mahrukat Ofısl, bu ı~I ihaleye koy-1 ıe f'l altından ılıale ) apılmış.Buııu ha. 
muş, iı]in içinde sıup bir yf'rdcn 28 ber alıp ta 10 bin lira noksanile ayni ya ut aşmaya mUVOf • 
bln 800 kental nakliyat yıtpılması da ışı yapmıyıt talip olanların mUracaııt • 1 d 1 
varmış ki, umum!. fiyata nisbctle 30

1 

ırm bıı~tan sııvulmuş .:e Mahrukat foK Ol U 01 
bin lira kadar ziyan demekmiş. Ye- (Devamı: sa. S; su, 4. de) ,.o J 

-------------------------------=-· ) aeıtolta Sıwaıtopo!a 
yapılmıştır. 

Güzel San'atlar Akademisinin 
60 mcı yıh :kutlandı 

l bıazır ıava,ıar olacak ! 
Londra, 18 (A.A.) - Mosko\•adan 

gccl'l«'Yin alınan haberlere göre, Rus. 
lnrın Voronej'de vaziyeUerl dUzelmış 
Ur. .Almanlar müdafaaya c;ekllmlş

lerdir. 
Don nehrine kadar düşmanı takip 

etmlye muvaffak olan Rus kuvvetleri 
bir yerde Don nehrini aşmışlardır. 
Fakat tehlike eltı.n kaybolmw,ı sayı

lamaz. 

,A 

Maarif Vekili Hasan A li Yücel, bir 
nutukla, hazzrlanaıı sergiyi açtı Londra, ıs (A.A.) • - Reuter'in 

Moskovadalq hususi muhabirinden: 
Almanlar ileri harekclleri hudıı. 

dunu Rn!lova doğru genişletmlyc ve 
böylece Kafkasyaya yaklaşmağa mu
vaffak olmuşlardır. Blr çok Gilr.lcr
denbcrl Millerovo cenup dcıgusunda 

çarpışmalar yapılmaktar..r. 

(DMamı: Sa. S; Sil. f te) -

Komünistler 
hariçte nasıl 
çalışırlar ? 
Beş milyon ôzat 

D~ıı <iüıl'l ~anatlıır Akademisinde yapııan merusbnde !\fuarlf ''ekillınlı 'e da,·etlll«'r Amerika gençlik 
Dün Güzel S:ııatlar Akademisi- ·büyük bir sergi Eçılmıştır. Vali br!i Jd~re IKomutanr, Ünl-

rln kuruluşunun 60 ıncı yıldönü- Çok kalabalık olan davetliler versİte Rektörü Cemli ~-ı~el, VLI kongresinin içyüzü 
mU müna ebctlle Akııdeml bina. arasında başta Maarif VcJt.'.11 Ha- liiyet ve ordu crkfınll~ guzıde san. (Yazısı 2 nci sayfamız.da) 
sında bir mrr:ıs m yapılmış ve, sıın Ali Yücel bulunduğu halde (Devamı Sa. 8, Sü. 1 de) _. __........__...,.- - - -waY<CUR ..... - - • 



imparatorun korkusu 
Yazan: Z11a Şakir 

- 19 - ! Kale bürçlcrinı tutan okçular ve 
Derhal Ycn!çerılerdcn ve Anado· sapancılar, _ her güçlüğe bir çare 
lu askerler r.den mürekkep bir bularak • hendekler aşan Ti.ırk pi· 
mufrezc tert'p etti. Bu müfrezeyı 1 yadelerlnin tizerlerine yağmur gl
pıyadc sıperlerinln gerisine yer. bl ok ve taş yağdırıyorlardı. 
l'eştlrerek ~rtahgı:n kararmasını Türkler, aralarındaki zayiata 
bekledi. zerre kadar ehemmiyet vermiyor-

Mukabil tarafta da harb· bizzat !ar .. arkadaşlarının cesetlerine ba· 
ıdnre eden İmparator, açılan gedl· sarak hücumda devam ediyorlar. 
gC! karşı bir hücum ihtimalini na- dı. Artık, surlara dayanmıslardı. 

zarı dikkate aldı. Toplarını derhal Ve şimdi, ilk defa olarak Bizans 
•.:m yakın burclara naklettirerek, surlarının altında, kanlı blr mü· 
piyade siperlerini nteş altına aldı. cadele başlıyacnktı. 

Fakat bu toplar, matlüp olan Tamamile, gece olmuştu. Karar-
nct'cevl verecek kabiliyette de· gahta, yatsı ezanının sesleri yük· 
ğ llcrdi. Bizans barutları, kuvvet. scliyordu. 
sizdi. Uzun scnelerdenberl kulla· Türkler, mutemadıycn ileri -atı. 
nılmamış olan toplar da biltün en- Jıyorlar .. bir taraftan, beraber ge· 
daht kab llyetlerlnl knybetmişler· tırdlkleri uzun merdivenlere tır
dl. Topların çürümüş ve paslanmııı manırken diğer taraftan da gedf!I 
olanları, parçalanıp g"diyordu dolduran maniaları harlkulAde bir 
Saglam knlanların mermileri de çevlkllkle aşmıya çalışıyorlar .. mız 
ekseriya hendeklerin kenarına dil. raklarının uçlarına taktıkları çen· 
<ruyordu. Türk siperlerine ulaşan· gellerle, içeri tas ve toprak dolu 
lar da ölU mermiler halinde, ru- fıçıları, çuvalları, hararları çekip 
tubctll topraklara gömillilyordu. deviriyorlar.. ve artık, (Jan Jus-

İmparatora,en hils müşavirlerin. tlnyani) nin zırhlı piyadelerlle kar· 
den (Jak JU.!tlnyanl) refakat edi- şı kar3ıya gelerek: 
vordu. Bu Latin "kahramanı, bü· v h h 
J - ur, a .. vur, a ... 
tiın kuvvctıni sarfedıyor.. maiye. Diye naralar atıyorlar.. yalın 
tındekl sadık ve cesur efradile, palalarla onların ilzerlne atılıyor
eçılan ged ğl kapamıya çalışıyor. lardı. 

du. Bizanslılar o kadar §a3ırmışlardı 
Fakat- imparator, çok tehditkar ki, kendi askerlerine zarar vere· 

bir hal alan bu vaziyet karşısında ceğlnl dilıünml;)•erek, bütün taş 
bir turlü sükO.n '\'C itidalini mu. bombardalarını oraya getirmişler .. 
hafaz" edeml~or .. sanki manevi bir fasılasız bir surette, boğazlaşanıa. 
kuvvetten ilham almış gibi: rın üzerine taş ve ok ya.jdırıyor· 

_ Korkuyorum.. eok korkuyo· !ardı. 
rum ... Turkler, bu gece bizi bas· 
tıracaklar ...... Ah, ne yazık" kafı Sekiz on arşın bır gedikten lba

r~t olan mücadele sahası çok dar 
olduğu için, burada manevra yap· 
mak değil.. JıattA karma karışık 
manialar üzerinde, doğru dürüst 
ayakta durmak bile imkan haricin. 
de idi. Ayni zamar.da Jan JusUn. 
yani, zırhlı efradını tama.mile o 
daracık sahaya teksif etmiş .. bun
lardan demir bir mAnta vücudc 
getirmişti. 

derecede hnzırlanamamışız. 
Diye, hüngür hüngür ağlıyordu. 
Justlnyanl, ayni zamanda topçu· 

!ara da kumanda ediyordu. Hatta 
topun birini, bizzat idare eyliyor. 
du ... Muhasarada bizzat bulunan· 
ltrın müşahedelerine nazaran, ar
tık ortalık iyice kararırken, ha
zırlattığı topun başına gcçtı. Tam 
knr,.ısıoda bulunan Türk batarya. 
sını nişan alarak topu ateşledi. 
Vakti mermi. hedefe isabet et
ti. Jo'akat o anda, Turk piyade 
s.iperlerlr:ln arkasından, mwth!ş ve 
B zanslıları sersemletici bir velve· 
le yükseldi. Turk piyadeler.ine: 

- Hücum! .. 
Emri verllmıştı. 
Korkunç nar.atar birbirine karı.. 

şıyor, baş döndürücü blr uğultu 
halinde Bızans surlarına çarpıyor .. 
yeniçerilerle Anadolu askerleri, el. 
leriode uzun merdivenler olduiu 
halde, coşkun deniz dal&aları gibi 
tle.rl atılıyordu. 

İmparator, korktuğuna ugra· 
mıştı .• , Hrçkır.a hıçkıra ağlıyarak 

mevkilerinde sebat etmeleri ~çin 
•skcrlere ve kumandanlara yal
varmıya başladı. 
Justlnyani k6mllen' zırhlı efradile, 
açık ecdlğln önüne atıldı. Ele g~ 
çlrebildlği t.aş, tahta, kalas, fıçı gi. 
b şeyleri~, bir dereceye kadar ge· 
dlği k pedı. Sonra, ş.ddetle mü· 
dafnaya hazırlandı. 

Osüt üste yığılan Türkler, mıı· 
raklarını kullanamıyorlar.. ayak. 
ları sağlam bı.r )'ere basmadığı 
için istedikleri gibi hız alamıyor· 
lar ve kılıçlarını da bütün kuvvet
lerile savuramryorlardr. Ancak, ge· 
dlğı kapıyan maniaların üstüne çı. 
kanlar, kendllcrinı :urı.lı düşm::ın 
askerlerinin üzP.rlerlne atıyorlar .. 
onları devirip boğaz l;ıoğauı. mil· 
cadeleye girişiyorlardı. 

Türklerin hücumu, çarçabck 
şeh!'•~ yayılmıııtı .. Bütü:1 kil!se:erın 
çanları, büyük bir velvele ile ça· 
Jınırkcn, her tarafta şıddetll bir 
panik başladı. Hattlı, kiliseler bile 
boşandı. İbadete dev<ım için, pa_ 
pazlardan başka kimse kalmadı. 
Halkın bir kısmı hayatlarını 

kurtarmak için evvelce hazırla· 

dıkl.arı 'Yerlere iltica ediyorlardı. 
Elı sl!Ah tutabilenler de, askerle
re yardım etmek için mücadele 
mevkiine koşuyorlardı. 

ŞehirJ 
Haberleri 
Iraktan lstan
~ula yapılan 
kaçakçılık 

Kaçakçının bavulunda 
2185 kutu gramofon 

İğ-.esi bulundu 
Dün Haydnrpaşa garında, Güm. 

rilk memurları b.r kcçakçılık htl
disesine el koymuşlardır. 

Hadise şudur: 
Gazlantcpten Haydarpn$nya ge· 

len trenden 18 yaşlarında ve elin. 
de iki bavulla birlikte bir genç 
inmi§tlr. Fııkat çocuğun drafına 
şaşkın §aşkın bakınması memur. 
ların nazarı dikkatınt cclbetmiş, 
Gümrük memurları meçhul yol
cuya yaklaşarak bavullara baka· 
caklarını söylemişlerdir. 

Yapılan arama .ncUcesindc ba
vulların içerisinde 2185 kutu gr.a. 
mofon iğnesi ile gencin üzerinde 
de Eskişehlrdcn Gazisntebe çeki
len ve üzerinde •Seni karşılnyaca· 
ğıZıı cümlesi yazılı bir telgraf bu
lunmuştur. 

Hemen yapılan tahkıkalta iğne. 
lerin Iraktan İsfr.ınbula kınçırıl· 
makta olduiu anlaşılmış. ayni za
manda henüz 18 yaşlarında bulu. 
nan Franko da tevkif edilmiştir. 

Ayrıca Frankonun cebinde Is. 
tanbuldan Iraka llaç kaçırıldığına 
dair yazrlı mektuplar bulunmuş ve 
musaclere edllmişUr. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Ambar memuru fabri
kadan bez çalmış 

Bakırköy Sümcrbank bez fab
rikası ambar memuru :Mustafa 
fabrikadan 2 top bez ç~lar.ak' evi· 
ne götürürken yakahınmıştır. l\Ius 
tafanın evinde yapılan araştırma. 
da fabrikaya ait başka eşyalar 
bulunmuştur. 

Dün üçüncü sulh cezada duruş. 
ması yapılan suçlu 2 ay on gün 
hapse• mahkOm edilmiştir. 

Kadmm kolundaki çan
tayı ahp kaçmış 

Beyazıtta oturan Hikmet edın· 
dakl kadın -dün Fatihte cadde üs
tünde yürümekte lken ~çhul 

bir adam birdenbire kolundaki 
çantayı çekerek kaçmai;a b~l11-

mıştır. Kadının feryadı üzerine 
korkan hırsız çantayı yere atarak 
kaçmıştır. Polts, hırsızı ılddellc a. 
remaktadır. 

Mahkemelerin tatili . 
bışhyor 

İstanbul mahkemelerinin bu se· 
neki yaz tatili 20 temmuzcm baş· 
layacak, beş eylUlde bitecektir. 

Nöbetçi mahkemeler şunlardır: 
İkinci ağırceza; 2, 4, 5 ve 7 nci 

asliye cezalar; 12, 4, 2 nci QSliye 
hukuklar, ve birinci ticaret mab. 
kemeleri. 

VATAN 

BiR CiHAN DAVASI 

Konıünistler hariçte 
nasıl çalışırlar? 

milyon azalı Amerikan Beş 
gençlik kongresinin • •• •• 

ıçyuzu 
Yazan: M. Eaıtmaa 

f A,ağıdakJ yazı, tanıruu17 Amerika muharriri l\L Eaı;tman ta
rafından y~ılmuıtır. Bu muharrir eski bir komünlııttJr. 1018 ve 
1922 seneleri arasında (Halk) \"& (Kurtarıcı) adil komUnlıt 

mecmualannı neşretmiştir, Sonra be' sene Ru.. .. yatla ,.e Al'!_upa
da dolaşarak Rus lhtilıi.llnl ve barl~tekl teslrlerlnJ tetkikten se. 
ç!rmiştır. Sosyalizmin tatbikat sahasındaki manzarasından ho•
nut kalmam"> n dü5ünc.-Jerlnl ap&fık ortaya koymu,tur. Yaı:· 
dığı kitaplar büyük bir aliika oyandırmışhr. Bundan sonra Co. 
lumbia üniversitesine felı;efe profesörü olmnş \"e bir taraftan da 
yazılarına de,·am etmiştir.] 

A merikan komQnlst partisı· 
nin resmi azası yüz blc 

kl:ilden ibarettir. Fakat mllll A
merika teşkilfltı adını taşıyan bir 
takım cemiyeUere kayıtlı mil· 
yonlarca aza vardır ki p:ırtinln 

emirlerine gayet esrarlı bir şc· 
kilde uyarlar. BunJar arasında 

iş adamlarına, ışçl liderlerine, 
sinema yıldızlarına, papazlara, 
hükümet memurlarına, profe
sörlere, gazetecilere tesadüC edi. 
lir. (Amerikanın birinci hanımı) 
unvanını taşıyan Bayan Ruzvelt 
bile biraz onlardandır. 

Bu jşler nasıl oluyor? N.~ sıl 
durdurulabilir? Her Amerikalı 

vatandaşın kendi kendine hassa· 
siyetle sorması lAzım gelen sual 
budur. Ht!le Rusya, sUôh arka
daşımız olduktan sonra mesele. 
nin ehemmlyctı blr kat daha art. 
mıstır. Acaba Amerlkadaki ko· 
münizm ajanları, bu münasebet· 
ten istifade ederek siyasi siste
mimizi yıkmağa çah6mayacaklar 
mıdır? 

K omünlzm istilasının ken 

dislne mahsus bir tekniği 

M oskovanın acentaları A. 
merikan hayatının her 

safhasına sokuluyorlar. Nerede 
hoşnutsuzluk bulurlarsa bunun 
ifade vasıtası oluyorlar. Vücude 
getirdikleri takım takım teşkllfı· 
tın zahirdeki hedefi, demokrasi 
hayatının filan ve fi!An bozuk 
tarafını düzeltme-ktir. Halbuki 
asıl maksaUarı, gittikçe geniş 

miktarda zilmreleri, partinin nü· 
fuz dairesi içine almaktır. 

Bazan mevcut cemiyetlere de 
sokularak bunların içinde ken
dilerine bağlı küçücük bir züm 
re peyda ediyorlar ve ·onlar va: 
sıtaslle cemiyeUn bütün gldi6ini 
sevk ve idareye çalr6ıyorlar. Bu 
arada çok güzel ve asil maksat· 
!ar uğurunda cidden faydalı iş.. 

lcr de yapılıyor kl ~te asıl bu 
s2ycde izlerini kaybettirmenin 
yolunu buluyorlar. 

Fakat bunlar maksada varmak 
için başvurulan vasıtalardan baş. 
ka blrşey değildir. Asıl gaye, 
partiye bdlılık uyandırmaktır, 
partinin arkasında da Sovyet hü· 
klımetl vardır. 

vardır. Bunu blızat Lenin icat s ekiz sene kadar oluyor, 
etmiştir. Lenin, Çarı devirerek Viola llma adında cidden 
sosyal'lzmtn temelini kurmağa idealist bir kadın, Amerikan 
çalıljan gizli blr isyan partisinin gençlik teşkilatını bir tek milli 

bayrak altında birleştirmek iste· 
mişti. 'Maksadı; düştincelerı ne 
istikamette olursa olsun, gençle
re tolerans ve karşılıklı sevgi 
ve saygı ruhunu aşılamaktı. 
Moskovanın mümessilleri. bu 

yaman fırsattan istifade etmekte 
gecikmedller. Elleri altında Genç 
Komilnistler cemiyetinden ba:ika 
(Mılli Talebe Birliği) adlı bir ce. 
mlyet vardı. Derhal türlü türlü 
adlar altında yeni cemiyetler 
kurdular, maksatları, bu uydur· 
ma cemiyetlerin ~dına umumi 
toplantıya murahhaslar göndere· 
rek işin idaresini ele geçirmekti. 

1 934 te ilk Amerikan genç. 
ilk kongresi toplandığı za. 

man Moskovanın mümessilleri 
sosyalistlerle elele vererek kon
erede ekseriyet sahibi oldular. 
Mis Ilma'nın tOlerans kurmak 
yolundaki teeşbbüsü böylece su· 
ya dil&til ve tamamUe aykırı bir 
gayenin vasıtası haline konuldu. 

Şimdi ıs sogyalistlerı işin için
den atmağa kalıyordu. Bu mak. 
sada da; tecrübeden geçmiş bir 
takım komünist usuller ine daya· 
narak varıldı. Partinin idaresi 
altındaki (Milli Talebe Birliği), 

sosyalist talebe cemiyet!ne mil· 
rscaat ederek iki cemiyetin bir. 
lesmesinl teklif etti. Bu blrle~me, 
uAmerJkan Telebe Blrllğiı adı 
alt\nda yapıldı, sosyallst azaya 
teşkl!At içinde unvan nevinden 
vazifeler verildi ve asıl idareyl 
komünistler ete geçird 'ler. 

Bu hAdiseden sonra komünist 
partisi Amerikan gençlik kon. 
gresine mutlak surette hakim 
oldu, fakat bu hakimiyet 1ama-

(Dnamı: Sa. 1, 8ü. '2; de) (::) 

başıydı. Lenin, kendi taraftarla.,-

rına şu tavslyeae bulunuyordu: , .... 1 x 1 
- işçiler arasında ·çalışmak ~a • ~ .ıflıl,,. 

kafi değildir. Hayatı11 her safhn· &,ı ~ ~-~~~!~'ET!j~=-.!~!·~ 
sına sokulunuz. Nerede blr hoş. -

•• 
nutsuz adam bulursanız onun ru. Q • ? 
hu ve dili haline geliniz. B'r ıh· nce mı, sonra mı e 
tilfıli tek başlar~ ihttliılcıler 
ba§aremazlctr. Partinin etrafında 
türlü türlü teııkll~t bulunmalı· 
dır. Bunların partiye olan bağla
rı gitgide gev§emelidir. Bu saye. 
de ihtilal fikirlerine en 11z ala· 
kah insanlar bile partinin nüfuz 
dairesi içine alınmalıdır. Bir pat· 

B eyoj'lunda bir karmanyolacılık' YAZIK! 
\"a.kası olmuı:ı. kafasına ta,,ıa Evinin bodrumunda Z:S sene yete-

rnrulan bir edebin cebinden SOO l'~k kadar ~e,ltli mal ı.aklıyan bir 
JlraMı alınmış. adam yakalanmış. Bir ıazete bu a-

Bana kalmıa zavallı adam asıl 300 dama: «Yaman bir lstlfci» diyor. Bn 
llraın gittikten sonra senemlemı,ıır. adam kabııtyetlnl sultı.tlmal ,ehnl!J· 

IKJ TARAFI YAGLI Etmese böylesi dllııyanm herhanp 

tak dııkikası gellnce dlsipllnli lng!Jterenln eski müttefiki Fraa. 
aza, bu çeşit çeşit te~kllAtı kendi 88. nılh,·erin ekınetlne iki taraflı yağ 
arkalarınd8n sürüklemek yolunu '-Ürüyor. Bo se.fer de lııkencleriyedeld 
bulurlar. 

bir memleketinde «Yaman bir ıa,e 
nazırı• olur. Yazık: .. 

MUHJM BiR KUR.~AZLIK 
Polonyada bir ,ebirde Polonyalılar, 

biri Gestapo şen olmak üzere em po. 
Hı öldUnnU~ler. Oldllrttlen kim olur· 
sa olflon öldllnne l~l ho!}& giden blr 
~y def!ldlr; her ne suretle oluna 

Lenin, 1917 de Rusyada küçü. 
cük partisile beraber iktidar 
mevkilnl zaptettiği zaman bu 
usuller sayesinde bütün Rus ce. 
mlyetine h~klm olmuııtur. 

nıalıiın ftloııona kabanda müttefikle
re kal'l}ı kendini mtidalaa etme11l enı· 
rlnl \"ermiş. 

Böyle ~r icabın hiaal oldatunu olsun .~lahın Yerctttı camn Azrail 
farzedellm, ne olacak! Ya hkendt · tarafmdaıı altnmaıft 119aliine riayet 

Atılay 

R adyomuzun dünki öflo 3'811-

nnnda, na,vek&letm bütüa 

Türkiyeyi teessüre boğan bir tehlJ.
tı okunda. Tebliğde, Atılay deniz. 
altımızın Çanakkale lhriblde t.aılM. 

vazffeillnJ yaparken denize daldığı, 
anla'1ılamıyan bir drıza yüzönden 
bir daha suyun yüzüne çıkmadıkJ, 
tahllalye ,·asıtaları gönde~ do 
6eksen metre derJnllkte batt.ıfı tes
blt edllen geml.}1 kurtarmıya lm
k4n bulunamadığı, mürettebatı ıeş_ 
kil eden otuz: seklz subay ve erimi
zin şthlt olduldan teessürle blldlrl
!Jyordu. 

Yıllarra en·eı, Ahlay kaz:aaına 

benzer hlı: bir kazanın vnkabulma. 
nıı, oldu~u bir zamanda, adını lı&.. 

&ırhyamadıtım p119 'bir Frutıı~ 
tJyatro muharriri, yiae adım batır
lamadıfım - L'lmpr6l'11 obnuı mub· 
temel • iki perdelik bir piyeıa yaz. 
mıı~h. Muharrir ba piyeste, kJAalk 
menuları bırakarak, kendi lsteille 
denize dalıp herhaagl bir ~le 
bir daha suyun ytlztine ~Jmuyan bir 
denizaltıyı \'e mürettebatını aabne· 
ye koymuı,tu. Denim dibine diri 
diri gömülmüş bulunan denizaltı 

mllrettebatmın sıraslle kurtulma ü
midini n ilmltalzlltınJ ku\-vetll bir 
şekilde canlandıran bu iki perdelik 
piyesi beyecanclan heyecana dö,,4a 
rek okumuştum. 

Bu piyes yazdchktan ve oynan. 
dıktaıı bir iki yıl sonra ilk defa o
larak bir Japon denJml&ısı, plyeııte 
tasvir edlldllı ,ekllde bir kazaya 
kurban gltmt,, mürettebatı yln'e pi
yeste taın1r edlldJtl &thl hariçle 
muhabere ede ede, kartanbna tlmıt
lerl beııllye besUye suJal'Q sömlllü 
kalmıştı. 

Daha sonra, bu Japon denizaltı 
&'emlslnln c!efıtanını da olmmaıttuın. 
Günlerce sonra yüzdürülen geminin 

iç du,·arlarına Japon subay \"C erleri, 
hemen hepsi «Yaşa.sın .Japonya, ya. 
şaeın Mlkaı1oıo sözlerile biten diri 
dlrı gömüm, lntıbalarını yazmı,ıar
clı. 

Son harp başlamazdan ltlr müd· 
det önce bir Amerika filmi seyret• 
mı,um. Bu filmde denizin dibinde 
kalnıı11 bir denizaltı mürettebatının, 
fransızea plyeııteldne noktası nok. 
tasına benzlyen heyecanb maceraaı 
\"e nihayet mürettebatın en modem 
l'a!'ıtalarla kurtarılışı canlandınl

ınıştı. 

Ba fllmia üatlinden ~ok ~~meden 
sırasına hatırbyıunryorum, fu;tüiJte 
bir Franııız, bir ln(illz ,.e Amerikan 
dtnlzalh!!ı a~·nı lkıbete atrannşta. 

Fllnıde gördüğüm en modern \·ası

talar kullanıldığı halde gemilerinin 
mürettebatını kısmen kortarouya 
ancak Amerikalılu muvaffak ol. 
mu,ıantı. 

Atılay kazasına benzer hiç bir ka 
zanın ,-ukubulmamı' olduğu bir u
manda ge~ bir Fransız muharriri· 
nln bütün teferruatlle düştındUtü \'e 
sahnNle <-anlandırdıfı olay Japon, 
Fransız, Tnglllz, Amerikan bahrlye
~nl dolaıııtıktan sonra bize de geldi 
~attı. 

Teessllrtlmilz büyük, çok 1rity1Ur_ 
tür. Xe yapalım ki mukadderata 
karşı gelinmez:. Teselllmlz: şudnr ki: 
topraldanm1zı kara, göklerimizi ha
u, sularımızı deniz şehltlertmiz bek 
Iedtkı:e bo vatan asla ze,ııl bal· 
maz. 

Şehitltrimlze sonııuz minnet \'e Türkler, o kadar fena şerait al· 
tında dövüşüyorlardı ki, bu vazi. 
yette en küçük bir muva!fakiyet 
elde etmek bile mümkün değildi. 
Böyle olmakla beriber bu milca· 
dele, g~ce yarısına kadar devam 
etti. 

Beykoz. Galeta, Beşiktaş, Eyüp, 
Kadıköy, Üsküdar, Bebek, Kar. 
tal, Adalar, Sarıyer, Sultanahmet 
birinci ve üçüncü sulh ceza mah
kemeleri dahi nöbetçi kalacaktır. 

Diğer mahkemeler tatil yapacak· 
1ardır. 

İ§te Amerika cemiyetinin et· 
rafır.da da ayni nevi ağ çevrill· 
yor, şu !arkta ki Lenin, Rus 
milletini kurtarmağı ve ilerlet. 
mcği sam1mi surette tsteyordu,. 
Halbuki Amcrikada yapılan ilj, 
bizim kendimize mahsus hayatı 

:ıııkmakta.n ve bizi Moskovanın 

riyedeki Franıız: filosu kendlnJ mlL edJlse lnaanbk için iyi olar. Fakat KÖR KADI 
d&faa ederek kaçnuya mtn•affak o- ne edelim ki bu oııulUn bozuJma11ına -------------

eıaygdar ... 

Boerler intikam 
almış ? 

mı 

Ş
imdi it yavaş ya\'af meydana 
çıkıyor: Meğer Tobrağu mü

dafaaya memur edilen çok ~nç ge
nera.I, lnsillz değllmif, Al)flo Sak. 
~on l'ln~fnden clo değilmiş, aslen ffo· 
lalldah olan l>lr Boermit· 

Bu Boer, buJÜn Brltanya tebaası· 
ıhr, fakat babaııa, Traneva.ıın lıtlklfıll 
ımmaDa Ja;Uizlerle döttitmüt, belki 
ıle harp meydanında can ~ennl!tlr. 

Britanya lmparatorlujunun can da
man •Yllan bir yerin ınlldalauının 
ba va rflarda birine emanet ecttıı._ 
~ ilana.la)-. .sıfmaz 'bir kaygm;uz.. 
luktur. B. Çörtilln lfmddılne göre. 
Fobrufvn 6ç ay clayanma.cıı haklnn
da kararlar \'erlldlil 'e her tedbir 
aluldıtı bAlde maballl lnunaıulan, 

klmeeye da~a4an kaleyi bir kaç 
A&at içinde AJnıanlara ,·ermiştir. 

Böyle bir hareket lhanett.en ~ka 
bir ~Y olamaz. Tobruğun \ı&kltslz 

lcayholma.tıı ylzthtden Mısırdaki ln
pUz kunetle~ı. Ortatarkın mukad. 
deratl ,·e Brltanya lmparatorlafunan 
HrJıtı bir an l\in tehlikeye dülfmU. 
le Rommel a1teak mucize şeklinde 

chırdanılmuttnr. 

JM&nıa hatırına fU 1111&1 pllyor: 
Aatn ~ &oer generali lnsDl&ler
den ....,..nm• iaUkmnı•ı mı alDb. 
ya llalluttl f 

iaşe müdürü Ankaradan 
geliyor 

lacak "e ergeç mihverin eline clU,e- Habil ; Kabil zamanında IJP,lanmı~ 
cek, yahut ta JngWz donanmuı ta- ''e o zamandanberl de\'am edllmlt
rafından batınlaeak ve o zaman da tir. 
ımlhl·erin aabtk dö9JD&111 Framıanın Ne ııöyliyecektim '! Ha. .. Polonya. 
donanması biraz daha UJ'lflanuş o. lılann öldilren.Jertn yakalaDID&lllJMh 

lacakt&r. için ildltnnleri yakalryacak olan po-

LAstik tevziine başlamyor 
Bölge iaşe mudürlüğü yarından 

.tibaren, lastik .almayan şoförlere 
i~O çift otomobil lAstiği tevzi ede. 
cektlr. 

Esasen Fatıh'ln maksadı, bir ke
şif' taarruzundan ibaretti. Bu mak
sat hasıl olduğu için, askerlerine 
ricat emri gönderdı. 

Birkaç gün evvel Vekaletin da· 
veti üzerine Ankarayp giden Böl
ge iaşe müdürü Mümtaz Rek ya. 
rın şehrlmhe avdet edecektir. 

emri altıne kaymağa çalışmaktan Bu zamanda iki taraflı yath ek- llslerJ öldürmeleri az kurnazlık de- ------------
mek makbul kabvaltıcbr dotrmu? fil. Tatlı.ser& ( T A K V l M 

r 
(&ka9ı \IW) 

sabahı ıdı. Gaston kızını resim dersine 
götilrmüştü. "/alcntlne yalnız kalmıştı. 

Madam de la Gulchardcrie'ye telefon 
ederek yalnızca gorüşınek istcd.ğlnl 
söyledi. İhtiyar madam hayretle: 

- Y&lnız mı? dedi. Saat be~tc Mar. 
cenat'a gelecek. Sizi herhalde rahatsız 

etmez değil ml? 
- O varsa sizinle konuşamam. Ben 

daha erken ıeleylm. Uçe doğru gelsem 
olur mu? 

- Tabii olur. Fakat ben Mncenat'ya 
bugün hiç gelmemesini söyliyeylm daha 
iyıi. Nasıl olsa herıün boş vakti var. Ya· 
rın gelsin. O zaman sizinle rahat rahat 
göriişmeğe vaktimiz olur. 

- S zl çok rahatsız ediyorum. Fakat 
bana neka.dar yardım edebileilnlzi ta
savvur edemez.siniz, NaslhaUerinize her 
zamankinden fazla muhtacım. 

Israrı ve sesindeki hüzün Madam de 
la Gulcharderle'yl çok meraka düşür· 
milftü. Biltun gün yine acaba kom3ula. 
rın rahatını kAlçıran nedir dioJe dil§iinüp 
durdu. 

- Bu Romilli'ler de.ne acalp insan· 
ıa.r .. muhab~tll, terbiyeli, naz.Ik, fa. 
kat acaip.. insan hemen onların bizim· 
kinden başka bir Alemden ıeldllini his. 
sedlyor. 

Diye düşündü. Yilz türlü ihtimal ta
savvur etti ve bu ihtlmallerln her b:rı 
ıçtr. ayrı birer p!An hazırladı. Muayyen 

ibarettir. 

Amire Mavrols Çeviren: Renan A. E. YALMAN 

saatten çok oevv;ı eskl bir tahta benzi. 
yen gotik koltuğuna kurulmuş mlsafi· 
rloi bekllyordu. Elindeki gazetenin kü. 
çilk illnlarını okuyor, fakat okuduğunu 
anlamıyordu. Valentine geldiit zaman 
heyecanı ve üzüntüsü yüzünden okunu
yordu. Bu hali gören ihtiyar Madam, 
tahmininde yanılmadığını ve bu zlyare· 
tin mühim bir sebebi okiuiunu hemen 
anladı: 

- Ne oldu Valantlne .. bu ne hal? Yok
sa nlşanhların araıı mı bozuldu. Mek. 
tupla kavga mı ettiler? 

Valantlne ihtiyar dostunun yanı ba· 
şına alçak bir iskemleye o turdu ve cevap 
verdi: 

Hayır, dedi bu defa Colette'e alt 
değil de '}aston ile bana ait bir mesele 
var. 

Madam de la Guieh•rderie telAşla: 
- Yine ne var? dıye sordu. Yoksa bu 

defa da Gaston ile halfı evli olmadığı.. 
r.ızı mı sBylemeğe 1teldlnf2? 

Valcntınc bu yersiz telaşa. gülmekten 

- i l -
1'endini alamadı ve: 

- Hayır .. dedi evlıyiz. Size bu mese· 
leye dair yeni bir teY ıöyliyecek deli. 
Hm. Yalnız bir fikir danışacağım. Uzun 
ve eıkl bir mııceraya ait bir fikir .. 

Okadar eski ve unutulmuş bir iştir 

kf beq bile hatırlamı:ı10rum. Eier bu 
sabah yeni bir hfıdlse çıkmamış olsaydı, 
hayatımda böyle bir macera geçmiş ol
duğunu dilşünmiyecekUm. Bugüne ka. 
dar bunun hatırası bile kalbimden silin
miıti· Fakat yeni ve taze bir hAdise ol. 
du. Bundan kaçınamadım. 

İçini çekti ve pencereden baktı. Geniş 
oda ile köy evlerinin morumsu renkte 
damlarınd&n ba§ka bir manzara görün
müyordu. Sorıre. sözüne devamla: 

- Bu sabah noter Passaga bize geldi 
, • .e kendisile gidip görilşmemi söyledi. 
Dedi ve sustu. 

- Hayır,. söze böyle baılamıımahyım. 
Size çok defa çocukluğumdan bahset
mlıt.m. Bunları şimdi tekrar etmiyece. 
ğim. Fakat öyle teferruat var ki bun-

ları bilmiyorsunuz. Noterin ziyaretlle 
alakadar olan bu r:oktaları anlatacağım. 

Annem öldükten sonra dayım Vin. 
ccnt ile beraber oturuyordum. Çünkü 
dünyada yapyalnız knlmıştım. Dayım 
hakiki bir köylü idi. Buna rağmen ln· 
eelmlş, zarifi-eşmiş ve bir terzihanede 
çalışacak ve işe yarıyacak hale gelmişti. 
Kurnazlıtı ve becerikliliği sayesinde ter. 
zl Rosle'nln takdir ve teveccühünü ka
zanmışı. Az zamanda Rosie on.a danış· 

madan iş göremez olmuştu. Bu suretle 
beni de kolayca bu terzihaneye kabul 
ettirın!ştJ. Hayatımın mühim bir dönüm 
noktası olan bu terzihaneye girmemden 
size eskiden de bahsetmiştim. Rosle'yl 
siz de tanırsınız delil mi? 

- Tabii tanırdım. İlk tayy(;rleriml o 
dikm16tl· Bundan tam otuz &ene evveldi. 
Ters ve aksi tavırlı gilzel bir kadındı. 
İşçilerine köpek muamelesi ederdi. 

- Evet.. tamamile böyle idi. Rosle 
kUç{ik otel işleten bir adamın kız.1 idi. 
Zenain bir adam kendisini bir seyahat 
ıe.snasında tanımış ve büyük bir serma. 
ye koyarak Pariste terzihane açmasına 
yardım etmiıtı. 

Bu adamla iş ıörmeden boşboJuna ya
p.maja razı olmamıştı. Yükselmek ve 
kendisine bir mevki yapmak istemişti .. 
dikl§ten anlamazdı; hatta benim gibi 
model de çizmesini beceremezdi. Fakat 

( Al'IEllllı var) 

19 TEMMUZ 1942 
PAZAR 

AY 7 - GÜN %00 - Bl'Slr 75 
RUMİ 1358 - TEMMUZ 6 
HiCRi 1361 - RECEP 5 
VAKİT ZEVALİ EZANİ 
GÜNEŞ 5,44 9,06 
ÖGLE 13,20 4,42 
tKİNDİ 17,18 8,41 
AKŞA'M 20,37 12,00 
YATSI 22,33 1,56 
tMSAK 3,34 6,56 

Patlıcan beğendi~ i . 
yumurta 

S ekiz büyük patlaeanr 1rtUde pl

şlrd1m, suya attım, kabuJc!~n-
111 IO)'dum, ç~ldrdeklerlnJ ayıkladım. 
Baealda iyice kıydım. Soara ela ka.. 
1'Jkla ezdim, Jkl kaşık unu biraz 1at· 
da çe\1rerek ezilmiş patlıcanın ~i

ne karı,hrdnn, biraz süt de ka&arak 
plşlrdJm, bir tepııl içine yaydım, ara
byarak içine yumurtalar kırdım. Tuz. 
biber serperek tepelllı aofraya ver_ 
dlm. Bir de semizotu aalatMı yapın
ca güzel bir yemek oldu. 

• EV K:ADINI 
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1 i3Q iillJ i~ t1D;;Q=J ~ 3! 1 ;D 
400bin liralık bir işte 

yolsuzluk iddiası 
('Bqı 1 tnelde) ~ 

Ofisinin ihale kanwıuna ttıbi otmıı
dığt, biri beş, diğeri sekiz Iıray Ud 
ta !ip olsa Ofisin cnnı isterse 'beş li
raya ihale edilcbll~I söy1cnm~. 

Türk politikası ~YASI ICKAf 
B'ir lsviçre gazetesi diyor ki: " Uzatılan RuslarlaJapoalar 
hiçbir gem, Türkiyeyi baştan çıkaramaz. ,, kapışacaklar mı? 

Türk gazeteci·ı 
leri Sofyada 

So!ya, 18 (A.A.) - Almanya.ya 
gitmekte olnn Tllrk gazetecileri dün 
öğleden sonra buraya gelmişlerdir. 
Heyet garda Bulgar matbuat umum 
mUdUril :M. Nlkolayef, mua1:ini M. 
Dancf, Alman elçlllğı matbuat mU· 
Şa\.irl M. Berge, Tllrkiyc elçiliği baş_ 
kAUb! Ekrem Arar, Bulgar Basın 
Birliği Rel i M. Belçef ve bir çok ga
zeteciler t.ara.fmdan karşılanmıştır. 
Tllrk gazetecileri şehirde bir gezinti 
yapmışlar ve tarlht bir kı~'Jllcti olan 
Byna köyUnU zlynret etmişlerdir. Bul 
gar Matbuat MüdOrU heyet şerefine 
bir çay ziyafeti vermiştir. 
Alınan elçiliği matbuat mUşnviri 

M. Bcrge de Türk gazetecilerine bir 
akşam ziyafeti 'Vern11Ştir. Heyet bu 
ııabah saat yedide .Almanyaya. hare
ket etmıştir. 

Rusyada lngiltereye 
karşı infial 

(~ı l ıneide) )( 

A\•rupada. ikinci bir cephe açmak 
meselesi teşkil etmililir. 

Londradaki Sovyet bü~Uk elçi. 
liğı mnhflllerh-.de söylendiğine gö
re M. Maisky şiddetll bir dil kul· 
\cmınış ve müttefik devletlerin 
bir faaliyet söstermcmelerl yll
zündcn Sovyet halkı ve Sovyet 
ordusunda hUkilm süren infiale 
dikkati çekml§tlr. 

Ankara, 18 (Rad)·o Gazctesi)
Ikinoi cephe meselesi mühim bir 
mevzu olmakta devam ediyor. 
Pravda gazetesi yazdığı blr maka. 
lede Kızılordu)'U ba~ka bir kuv· 
vetın yardımına kadar mukave· 
mete davet etmektedir. 

Bu llt('sclc hakkında Boston 

rndyosunun sözcüsü şunları . söy

lemiştir: 
«- Almanların doğuda bUytık 

kayıplarına rağmen cephelerinin 
sarsıldıcına hükmetmemelidir. Bu 
bakımdan Avrupada ikinci bir 
ceptıc açılması gerekir. 500 b•n 
ki§ilik bir kuvveti kısa. bir zaman. 
da Avrupa topraklarına çıkarmak 
için kayıbı göze almak lfızrmdır. 
Bundan sonra geri~ ikmal 1$1Cri 

kalır.~ 

Başka bir mütalaa 41erı-:n 
rad)•o Norvcçtcn İspanyaya ka· 
dar uzanan sahilde küçilk kuv· 
vetlerle ihraç ve 1.z'aç hareketleri 
yapmanın daha faydalı olacağını 
söyllyerek bunun neUccsinde Al
manlar doğudan batıya bilyUk 
bir kuvvet getireceklerdir, demiş. 

tir. 
Radyo bu hareketlerde muvaf

faldyetsizlik halinde büyük kuv· 
vet k.aybediim!yeccğlni, muvaffa
kiyel halinde de ikmal yerlerinin 
kolayla.şacıığını ilflve ctml:ıtır. 

Yakayı eleveren 
istif ç~ Huda verdi 

Bcyoğlunda Ha.malbasında Şe. Hudavcrdl bundan evvel terzl-
bck sokağındaki Hudaverdi apar· ilk etmekte ıken son zamanlarda. 
tımanının sahibı Hudavcrdioın 1s- ki pahalılıktan istifade yolunu lut
tıfçillk yaptığı İnhisarlar kQçnk I mak ~çin mal biriktirerek bunları 
takibat şube memurları tarafından I müsait fırsatlarda satışıı arzetmek
habcr _ alınorak Htldaverdlnin o. le iken yakalanmıştır. 
turdugu apartım .. nının Ust katın j • • v k · ı · • 
da araştırma yapılmıştır. Bu araş: Dahıhye a 1 ının 
Uma.da 489 ktbrıt, 23,5 kilo çay, 
19,5 kilo kahve. 279 kalem ma- b t 
nifntura eşyası bulunmu,Ştur. Ay. eyana 1 
rıca 1440 tane birer liralık ve 260 
tane de yarımşar liralık gilmilş 
para meydana çıkarılmıştır. 

Hudaverdi ile kardeşi ve ort-ağı 
Hasan ikinci Milli Korunma malı 
kemesine verilmişlerdir. Hudaver: 
dl gayril?M!vkuf olarak muhakeme 
ediUrekn k~ak memurları tara· 
fından takip cdilm~ ve apartımıı... 
nının altında saklanmış 122 kilo 
çay meydana çrkarılmıştır. · 

Bunun üzerine tahkikat geniş. 
leUlerek Hüdaverd nin Yenlşehır
de Dereotu sokogında 33 numaralı 
ev~n<ie de aroma yapmışlardır. Bu 
cvıın de bodrum katında 186 kilo 
çay, 14 kilo yeril çay, 60 kilo çc· 
kirdek kahve, 180 kilo toz şeker 
meydane çıkarılmıstır. 

Vekil bu akşam 
Ankaroy·o dönüyor 

Şehrimizde buluruıy Dahiliye 
Vekıll Fikri Tüzer d~n Vali ile 
birlıkte Jandarma Dlklnrovini gez. 
miş ve oradan Vilayete gelerek 
saat 13 e kadar meşgl!I olmuştur. 
Dün kcndlstle görUşcn gazctecile· 
re Vekil şunları söylem1stlr: 

ıı- İstanbula hususi işlerimi 
görmek için geldim. nu fırsattan 
istıfade ederek Vekt'ılele bağlr 
müesseseler üzerinde de tetkikler 
yapıyorum- llolis ve .lc:ndarma 
okullarını gczdım. Yarın (bugün) 
Ankaraya döntlyorum.» 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Bu işte idd!n edlldiğl gibi bir yol· 
sm:luk varsa lstanbul odun fiyatın· 

da yttzde on derecesinde bir fark ya.. 
pabllecek demektir. Bunun başhba· 
şına ehE'ı:tmiyetl vardır. 

Bu işte iddia. edildiği gibi bir ~'Ol· 
suzlıık varsa Jstanb1Jl odun fiyatında 
yUzde on dereceslnde bir frn'k yapa
bilecek demektir. Bunun başlı ba..,q
na ehemmiyeti vardır. 

Bundan başka ihale kanununa t.A· 
bi olmıyan dairelerin ne esıuılara gö
re ihale yapacaklarının bu mUnru;e. 
betle meydana çıkması lAzımdır. l· 
hale kanununa tflbi olmamak, şunun 
bunun keyfi surette hareket ctme'J1 
demek de~ldir. Ticari surette hare· 
ket ederek süratle iş gönncsi \'e işi 
bir tliccar gibi daha ucuza çıkarması 
içindir. Yoksa kimseye hesap vermek 
zorunda olnuyan bit· tuccar da önU
nc ilk çıkan adamla mukavele yap. 
maz, maksadı en ucuz ve iyi temin 
edecek adamı arar. 

Bize verilen maHimat, ya hususi bir 
menfaatin sarsılmasının mahSUlildUr 
veya hakikate uygundur. 'MUra.caat 
sahibinin adını vermesi ve lddln.sı
nın mesullyetını bUtUn fi.lem karşı
sında alması bu cron şıkkı zıınnetU
riyor. 

Ticaret Yekıi.'l'etlnln bu işi kendi 
teftiş vaıııtalıı rile esaslı bir teftiştc:ı. 
geçirmesinin faydalı olduğunu sanı. 
yoruz. 

Ruslar, Voronejde 
vaziyeti düzelttiler 

(Başı 1 ı.c:lde) «<>» ı bir nevi taassup sokmıık ve bunun (Haı,ı ı ınrlde) -
bulunan iki dev gibi kuvvet, göze esiri kalmak ihUyocını duyon dar stokholm, 18 (A.A.l _ Havas a. 
görünür, maddi slU'ıhlar kullan· kafalılar.·· jansının hususi muhabiri bıldlrlyor: 
makla kalmayorlar. Bunlar sızll İster sol, ister sağ hesabına ça- DUn Almanların Rosto!un batısında 
nüfuz ve hakimiyet vasıtası diye lıssınhır. bu zararlı unsurların ço- elit ktlometre mesafede bulundukları 
birer ideoloji yaratmışlardır. Bu- ğu zaten ahUıkları çok gevşek bildirilirken bugUn bu şehrin doğu
nu yalnız kendi yurdlsnnda tesa· adamlardır. Bu boşluğu şiddetli sunda daha tehlikeli bir tehdit belir· 
nüt ve bixlik kurmak dçlıı kullan. his ve sözlerle örtmeğe ve gafil· mektedlr. 
mayorlar. Başka mlllctlerdek Is- leri avlamağa çalışırlar. Askeri knynaklann mOtalAnsına 
Ukllıl özUnU yoketmek, içlen ke:- Bunların hepsi, memleketin tür. göre Rostof mUdafaaeıları yalnız ken 
mirmck v.c çöktürmek, h:ç belll lil türlü emniyet ve korunma teş: dl kuwetıerile batıdan hem de do. 
etmnden o m111etlcrl nüfuz ve hfı· k11aUnın göz hapsinde tutması ğudan Alman taarruzunu karşılamak 
kim.yetleri altınn nhnak lç•n <le lazım gelen kötülük mikropları- zorunda bulunuyorlar. Ro.stofun Vo
bundan istifade cclivorLr, bu drr. Kanaatleri samimi bile olsa ronej ve hatt.A Sivastopol muhare
ucurda da her gayreti ve feda. Türk milleti hesabına mazur gö· beterine benzer savnşlaı·a sahne olmo.-
karlığı yapıyorlar. rUlemezler, çünkü bu kanaat, ya_ sı bekleniyor. 

Emperyalizm bundan evvel de b bl k Berlı'n ıs (A A ) Al d a.ncı r aynaktan nkıl yol le • . . - man or u. 
yenı yeni memlekcUcrc akınlar değil his yolllc geliyor ve hedefi !arı başkumandanlığının tebliği: 
yapmak için bunn benzer silt!hlara de milli vnlığın muvazenesini ve Donetz'in şarkında zırhlı tcşkillc· 
başvurmuştur, fakat bu nevı si· temelini baltalamaktır. rlmizle motörlU piyade tUmcnlerlmlz 
!ahlar hiç bir zaman bugilnkü ka- cenuba doğru ileri tıarekeUcrinc de-
dar us.tacı!- .scçllmeml~, bu kaciar vam ederek Rostofun şarkında ge-
1yl nlkAplanmamıs ve her mcm- İsin çok nazık bir milli dava niş bir cephede Don nehrinin aşağı 
Jcketteki dahtli h~nutsıızluldardan teşkil eden tarafı; böyle kaynak· mecrasına varmıRlardır. 
stlfade etmek ve intikal dcvrcle. !ardan zehir alan gafll gençler, ..-===-----------
rinln ynrattığı boşlukları doldur· saf kuzuwrdrr. Bu.nların şiddet Ohinlek tank . 

taarruzuna geçti 
mak için bu kadar açıkgözlük gös- yo\iJe veya naslha.tıc yola gelecek
terllmcmiştlr. Bu uğurda sar!e- lerini sanmak hata olur. Karşı
d1lmesi faydalı sayılan paralar da mızda kızıımık veya difteri gibi 
bugun-kü kadar bol olmamıştır. bir çocuk lıestalığı varmış gibi cea,ı 1 loeldıe) •§" 

hareket etmeli ve tedavi yolunu' bulunduğunu mihver radyoları 

(&ı9ı l iDeMle') (/) 

rilebihnesı, usta, uz:ak göt'UflU ve 
samimi &damların bir eseridir, öy· 
le adamlar ki büyük Atati.irkUn 
manevi mir.asını korumak emel ve 
endişesinin tesıri altırada kalmış· 
lnr, milli lsüklallcr ni muhafaza 
ctmcğe ve buna herkesi hUrmel 
cttirmege azmetmişlerdır. 

tarafsız kalmasına ve milletlerara· 
sı mevkiinı satlamlastrrmasına ta
raftar ~muşlardır. Her ık! taraf 
kendisine en hmöskarca nezaket. 
ler göstermişler ve türlil türli.ı t • 
cari menfooticr yagdırmıslardır 
Türkiye bunları tıım bir vekarla 
kar§ılamış ve Amerika, Türkiye 
tarafından h!ç arzu gösterilmeden 
odünı; ve iare kanununu kendisine 

Ttirkıyenin kuvveti, toprak lh- tatbik etmiştir. Almanyıı ıle im· 
Uraslarından uzak bulunmasında. zaladı •ı lktısadi anlaııma da mcn
dır. Uzr.tılan h iç bir yem TUrki· f ntsfz sayılmaz. 
ycyi baştan çıkaramaz. Geri al. Türkiyenin gordüğil muamele, 
mak emelinde bulunduğu toprak iki dUşmnn blokun Türkiyeye ver. 
yoktur. Mülki tamamiyetinin mu dikleri ehemmiyeti gö5tedr. Tür· 
ha!azasından ve 1923 ve 1936 se: kiye, artık sultanltrın Hasta Ada· 
nelerinde eld{? ettiği haklara say· mı, mirao;ının taksım'nden bahse. 
Sı gösterilmesinden başka blr~ey dilen memleket değildir- On sekiz 
istemez. milyon niilusa ve kudretlı bir or. 
Doğrudan ooğruya komşusu O- duya sahip sağlam bir devlettir. 

lan memleketlerden Bulgııristan Türkiye ayni zamanda. Avrupa ile 
!ilrk'yeye karşı mesele çıkarma. As)•n arasında b 'r köprüdür. Ken· 
ga uğra5mayor. Rusyaya gellr.ce, di beslediği arzuya göre ya bir 
bazı emelleri belki de Tilrklyeyl engel ve~ a bir geç.it olabilir. 
endişeye dUşUrmüştUr, fakat Lon· Tilrk Cumhurlyetıoln banisi hi
dra~a imza ettiğ i anlaşmadan son· lMcti ilga etmiş ve laik bir hi.ikü. 
ra lstanbul. ve Boğazlar hakkınde- met kurmuş olmnkla beraber or· 
k~. ~meJlerı~en artık vazgeçmıa' taya koyduğu kudret ve zi delik 
gorur.mekted r. Bundan başka rnyesinde 'sltım aleminde büyi.ık 
harbin neticesi ne olursa olsun, bir itıbor kazanmıştır- Bu kozltı· 
Rusyanın bundan zaafa uğr mış rın •rürkiyeyc fı:ydası c;lmu§tur, 
olarak çıkacağı ve uzun müddet daha doğrusu Türkiyeyi ldaı e 
yeni maceralar araınay:ıcağı An. edenler bunlal'dan lstif3de etıncğl 
karada zannedilmektedir. Ancak bllm 'şlerdır. 

Rusların aimali Irana olan akını 
Ankarada bazı endlıieler uyandır· Burunla beraber Türkiyenln 11. 
maktadır. derler!. harbin en çetin safhasınt 

1 hcmız geçirmemi~ olduklarını pek 
Demek ki Türkiyenln karşılasa· iyi b ı yorlar. Rommel kuvvetlerı. 

bileccğ tehlike __ komşu memlckct-
1 

nl.n Mı ırda yıldırım şeklinde ller· 
lerden değil, dunyanın umumi va. ıcmesl Ankarad:ı endlı.;e ılc takip 
ziyetindcn ileri gelebılecckllr. cdilmişt'r. Egcr m h\'~r Sbveyse 
Tfirklyenin ctr:ıfındakı bitaraf sn· hakim olursa Ti.irkiye, kuvvet mu· 
halardan ada.lar Yunanlılar elin· vazcnesl s· ycsinde muhafaza etti. 
den çıkmış, Ualyanlnrla Almanla. ği lktısadi istlkUılı kaybeder O 
rın eline geçmiştir, İngilizler Su. zaman ins tız mallarını ar.cak B s. 
riye ve Iraka hakimdirler. Ruslar ra korfezi gibi uzun bir yoid ·n a· 
şim~li İraodadırlar. Bu suretle Jabillr. Kafkasy.a da düşerse htl· 
Türklyenln bütün etrafını ınuha- :-·açlnrı.nı lccl.rik için mfhvere 
sım memleketler çcvlrm ştlr. Ha· bağlı kalır. 
rekfıtrn alo.blleceğl istikamete gö. Bu demek değ ldir ki Almanya, 
re harp, Türk hudutlarına tehll. 
keli bir şekilde yaklaşabilir. 

Şurası da doğrudur ki d plomasl 

bakımından Türkiye bütün mu

hasımlardan teminat almıştır. İn· 
giltcrc ile 19 ilktcşr!n 1939 da bir 
itUfak-muahedcsJ y'"pmıstır. :R* 
ya ne 25 mart 1941 de bir taraf 
sızlık \'<l saldırmazlık paktı imza: 
lamıştır. Ayni senenin haziranın· 
da Alınany.a ile buno. benzer bir 
pakla girişmiştir ki bu paktın :m. 
zası, Almanyanın Rusyada tnarru. 
za geçmesinden dört gün evvel ol· 
mu~tur. 

TUrkiyc.ntn vekarına ve haysiyet:. 

ne uygun düşmlyecek imtiyazlar 

istemek niycUndedir. Fakat her. 

halde bu tekdırde Türkiyen!n ma· 

ncvra serbestisl ~zalacaktır. İs1e 
bu bakımdan zuhur edebilecek 
zorlukları gozönünde tutan Cum· 
hurrelsl İnönü, Saraçoğlu gibi in. 

ce bir diplomatı htlkiımet reislı. 

ğinde bulundurmnk ıarzusunu duy

muştur. Şükrü Saraço~lunun, dil· 

rUstliiğü ve azmi ı:ayeslnde her 

iki düşman grupunda kazandığı 

iki siyasi ifrat cereyanı şeklın. ayni usul ve ruhla aramalıyız. da bildirmektedir. 
de her memlekete sokulmağa ça· İki ifrat cereyanına kapılan İngiliz kuvvcUeri, on aıtı kilo. Bulün muhasımlar, 

ı;aygı ve hürmet; vazifesinin ifası. 

Türklyenin nı kolaylaştıracaktır.» 

terzi ustası alı. 
Güzel sanatlar 
akademis 'nde 

lışo.n yeni ideolojilerin ikisinde de gençlerden çoğu, vasattan yüksek, metre kadar ilerledikten sonra 
doğru fikirler, faydalı taraflar hareketli, ateşli, cesaretli, seçme l\lareşal Rommcl kuvvetlerinin 
vardır. l\'l Uetler kend! ihtiyaçla. gençlerdir. Bunl:;ra milli davanın mu~bil taarruzlle elde cd len a
rından doğan cereyanlarla ve .akıl şevkini duyurmnk, Türk varlığı. razln•n bir kısmını bırakmışlardır. 
yollle bunlara varırlarsa. hayrını nın yükselmesine alt sayısız ve Harekat devam etmektedir. 

Terzi ustası aranıyor 
Biri 500 dl~erl 400 kuruş yevmiyeli mUt.clıassıs iki 

nacaktır. 
(Bafı ı. indde) >-e görebilirler, fakat yabancı bir din çok zevkli gayretler ve mücadele- Londra, 18 (A.A.) - Mısır cep· 

atkfırlar ve edipler hazır bulun· kabul eder gibi, kcr:dl varlıklnrını, ler kin kendiler ni kazanmağn ça. besinde bulunan B- B. c. nln hu- Çalışmak istlycnler Tophanede iki No. lı dıklm e .. 'ine mUracaııt etsinler. 
kendi hayat haklarını lnkfır ede· lışmnk; en kıymetli mUll bir hazl· susi muhabiri b !diriyor: c

770
.
0 

muşlardır. 
Merasim Manr~f Vekili Hasan 

Ali Yucelin şu sozlerlle açılmış-

tır: 

ı - Sayın dnvetlıler, sanat se-

ven dostlarım: 
Türklyenln ilk ve tek plastik 

sanal yuvası olan Gilzel Sanatlar 
Akademlslıt önümüzdeki ders yı· 
lında altmış ya~na girecektir. Bu 
gcı·ç kurum, kudret ve kabiliyeti 
hakkında b'r il'kir vermek için, 
bu guzcl vesileden istifade ede
rek. biltiln şubelerin n işbirliğtlc 
toplu blr ser(tl meyd na getirmiş 
ve bunun ııçılışını, doğum gUnü· 
niln yıldörümilnc rasl::ımayı ken
di çin bahtiyarlık saymıştır-» 

Maarif Vekili bu sözlerden son· 
rn Akademinın tarihçesini yapmış 
ve Akademinin 60 yaşına glnnesi 
doloyısile Devlet Konservatuarı
nın merasime klasik bir eserin 
temsil .le iştirak ettiğlr i bildirdik. 
ten sonra şu suretle sözlerine ni· 
hayet verml§tlr: 

«- Ümit, güven ve bitmez bir 

çalışma hızı ile milleılmizln san

at v~ kUltür istikbali için co iyi 

dileklerle en bahtiyar duygular 

içerisinde bu güzel sergiyi açıyo-

rum .• 
Akademinin bf.XtUn şubclerintn 

lştlrakilc meydana gelen sergi çok 
zengindir. Bu sergıdc resim, hey. 
kel, m mari, garp ve şark tezyini 
sanatlar şubeleri kendi atelyele· 
rinde ayrı ayrı hazırlariıkları eser· 
leri teşhir etmişlerdir. Bilhassa 
resim ve heykel şubelerinin zcn
ı;lnliği ve muvdfaklycti dikkati 
çekmiştir. Sergide 3 bine yakLn 
eser teşhir edılm~tlr. 

DavcUllcr Akademi binasının 
sahil boyunda müzik dinlemişler 

rck bunlara kapılırlarsa başka bir neyi kötü -ellerin malı haline gel. İngilizler Ruvcyr tepcslnı elle. --:=====-----------------------
mlilet:n aleti ve kölesi haline in. mekten korumak demektir. rir.dc tutmaktzdırlar. Cuınn gtlni.ı 
m ş olurlar. Öyle umuyoruz ki yeni kabine mihverin yaptığı t~arruz akamet 

BugUn ikinci sayfamızda eski taş kesilmiş bir takım ıar kalıpla· uğramıştır. Dün yeniden taarruza 
bir Amerikalı komünistin yazdığı rını, teferruat içinde b':ığulmaktan k.~lk~n .mihver kuvvetleri' pUsktlr-1 
bir yazı vaı-. Bunu dikkatle ve ıtl- ileri gelen durgunluju dnğıtıırak t~l~~ştilr- Sahıl ~!ıntnk?sında üs· 
na ile okumanızı tavs!yc ederim. ortalıkta zinde, carlı, ümlili, fc- tunluk Auchlnlecıi ln ellr.ctc bu. 

RAFi AJ Tesisatı 
S tın ınacak 

Amerika gibi, milli teşkilatı bol rahh, ne~ell, emniyetli bir hava lunınaktadır. 
u _ ..-J ııı e a-; ye ınalılne5l tcsı-~ntr olup ta satmak l!!thenler 1'· ve ı;enlş bir memlekette komun z- esmesine imk .. 

11 
hazırlayacaktır. Kah're, 18 (AA.)_ - Mısır eeıJ· ,..il ı t rı 

:::in t_Urlü tUrlü kılıklara. girerek İşte böyle bir hava; hariçten hesinin me~kez kcsımind~ yapılan t.anbul Tütün Gilınrilk, füın1erll 'so!<•ılı 21 numnrad& Naıİr Ozare.a-
merıkanın varlığını nasıl tehdit 

1 
f 

1 
• . savasın Ela emcyn kesim nde ya.. ~ a mllrnen ı. Telclo ı: 241Di. 

ettiğini yazı, .ııpaçık anlatıyor. ı ge en .. ı rat m kroplarının ıki nev· pılmış oland:;n daha şiddetli ol. ·~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~ 
Sol dini böyle de sağ dini bun· lni kokleşmekten menetmek ve duğu sanılıyor. Bu savasın hcyatl ; --

dan başka mı? o da aynı silahlar. bütün gençliği milli yUkselişin ha· bir mahiyet alması çek mUmkUn· lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
~a, ayni emellerle sırf kendi hesa- yırlı ve şerefli yollarına idealle, dür. Rommel'ın bırçok tankları llan l\o. 174 
ına uğraşıp duruyor. Avrupayı imanla, .,evkle, taze blr akıncı ru- tahrip edilmişse de, sav·şın akıbc· 19 T 

ha

li " t ' h il . cmmuz 1942 günUnden itibaren yüzde 40 rütubetli ve 600 gram 
aç pamuğuna çevirmek l,.in ı en z taııyyün etmiş değildir. ddı 1 

"' hile rekmCk Ve <>hl'-kı' klym"tle f ı SlkJetiodeki bir adet ekmeMn fiyatının <16• On n!tı kU ol ~a s ltıhtan çok ziyade fratlı "' " u " r nglllzlcr hafta başında Ruvcy-
6

' • " ruş arak tes.. 

f ki 1 
Y

ükseltmek bakımında bit edildi""" ilAn olunur. (7786) 
1 r ere .dayanan his ve toassup n en ve· sat lepelerlni ele geçlrm'şler ve 

6

' 
. 

ik 1 rlmll vasıtadır. m ro.p arından istifade etmiştir. o gündenbcrı durumda bir haki. 
Aimerıka ve İngiltereyi de zehirle- Ahmet Emin YAl.MAN miyct kurmuşlardır. 
Y P gbzlerlni bağlamasına ve ar· --------------
kasından sürüklemesine kıl kal. TA ·ımı 
mıştı. İngiliz ve Amerika mili t- 18 t~mınuz 912 tarihli gautemizln 
lerl, bugün açık bir aske~i t h~·t 4 Uncu sayfasında T. C. Merkez Ban· 
altında bulunuyorlar, fakıı.t ~938 kasrnın 11.7.942 vaziyet cetvelinin 
de, Milnih anlaşmasının arlfesin.1 pasif kısmının UçUncU sUtunundakl 
de nlkaplı bir duşmanrn ö 1 bi yekftn 693,958,343 yerine sehven 
tehd.ldine maruzdular kf b~g~nk~ 403,9M!,343 yazıldığından özUr diler 
czlcı askeri tehditten kat kat teh· ve taııhih ederiz. 
ilkeli idı, çünkü milll iradelerinin -------------
felce u~~amosı -ve Berlinln tesiri "YAZLI'7A GinECEltLERZ:' 

allına duşmeleri tehlikesi vardı. ı · A S 18 S O L T U B 
--- ve mobllyamzla dış badak a-

Bugün her ikt ifrat dini, mcmle ~acından ~ koltaklannw 
ketlmizde de gençler arasına to: ~er yerden ucuz Iııt&nbulda 
hum saç<irak kendilerini Türk Rıuıp~& yoku,und& 86 No. 
yurduna yabnncr, kendi irade ve .AHMET P'EVZl'nln 
emirlerine esir bir hale indlrmeğe A B B I M O B I 
çalışıyorlar. Bu tehlikeye '" L YA cıOZ M ~ 
yumma.k hata olur. agazasından alınız;. -

laş~ Müsteşarlığında 
münhallere tayin 
yapıl --r avacak 

Ankara, 18 (Vatan) - Bugilnl<U 
Resmi Gazetede 8 t~mmuz 11H2 ta
rihinde ka.bul edilmış bir kararname 
neşredilmektedir: 

Bu kararname ile ıİtanbul, An.. 
kara ve Izmlr Iaşe MUdlirlUklerlnln 
kadrosu genişletilmekte, IsUınbula 5, 
Ankara ve Izmlre de 3 er memur 
ll~ve edllmektedir. 
Yalnız yeni Ticaret Vekili Behçet 

Uz, Iaşe Müsteşarlığındaki mUnhal
Icre tayin yapılmamasını emretmiş 

olduğundan bu kararname ile alınan 
kadrolara da şımctıllk laylnler ya
pılmasına imkAn görlllmemiştir. 

İfrat cereyanlarını su veya bu 
memlekete sokmağa Alet olanlar LA L E 
üç kısma ayrılrr: Doğrudan doğ~ J ~-- Bugün Sinemasında •-q•• 
ruya maddi menfaat arayanlar· 1i 
kendi kendlleri hakkında muba: 2 büyük ,-e güzel film birden: 

ıasaıı güvenıcrı oıa:n ve meşru Vatan Kurtaran Aslan 
yollardan llcrlemeğe çalışrılağ1 ka 
fi görmlyecek kadar ihtlrasların; ER.ROL FLY.?lı"N - OLIVIA de MADF.Ll?lı"E OARROLI. \-C 

mafl(ıp olan adamlar; bir de eski HAILA?lı"D - BA IL RATllBO!lı'E DOUGLAS FAlBBA1'.,......, Jr. Türk~ 11öz.lü ·~ 

KARA YILDIZLAR 

Maarif Vekaleti 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

Neşriyatı 
Beden terbiyesi umum rnüdürlUğU tarafından neşredilen ki 

taplardnn agıağıdakiler karşılıırındaki bedellerle satı~a çtkarıl: 
mış1ır. İsteyenler Ankarııda Akba kıtap evinden, istanbulda .Mu
nlllm Ahmet Halit, İnkılap ve Çığır kitap evlerinden Karsta 
Mehmet Tilrkel'den, Boluda Zafer kitap evinden, Ank;ra istan· 
bul, İzmir. Diyarbakır. Afyon, Konya, Antalya, Adana, 'Antıır•. 
ya, Sıvas, Erzurum, Trabzon. Samsun Maarif Vekilli;;.· yayınev· 
l~rlnden satın alabilirler. .ı7262D lQ 

Kuruş 

50 Atletizm el kitabı 
40 Futbol hakem klavuzu 
50 Beynelmilel futbol kaideleri 
50 Futbol klavuzu 
20 Köy spor sahaları hakkında ôt\itler 

125 Eski Türk sporları üzerinde araatu~ 
75 Modern atletızm , 
50 Halkın kır Jto rısu 
50 Balkan ~üre~leri 

150 Grek0-Romen gtir~ o.vualıırı 

150 Tenis 
75 Kayak sporu 
Bu kitap evlerinde Beden terbiyesi ve spor mecmuası da bu· 

lunur. 

1'aut1: M. H. ZAL 

L ondradan r:elen bir hllhere go 

re, Baslarla Japoft}amt ka 

pı~tarı ihtknali ~ enlden t~len. 
mı,tır. 

R~ hndudnnn bekliJen Jııpl'n or
clrnm, diğer nl'duların kazandı~ı uı.
rerJerl krskanmış 'e nu yaya :ıl

ılırmak h~m~slcrl S'ii tcrmlştlr. 
Pakat nNıha bir Japon oma u •• 

nun böyle hlr heve gostermesl , e 
yahtıt Rerllnln Tokyo üzerinde yap· 
mıyu elbetle uğTaştığı tesir. Jaııım· 
lan Ru lara saldırmıya ııe\ ketmi~ e 

kCıfl midir! 
ı:;onu unutmamak 1!17.ıındır ki iki 

mllletlıı birbirine ne kaıtnr düı:man 
nlma~ı mıımkiinse Ru!.larla .Japon
lar ara,mda o kRda.r ılüşmanlık \'nr. 
dır. llazır bıitiin ıtUnyıı döğüşüp, 

clunırken, oolnrın ıta birbirine saı. 
dırnıama ı, arzu nok~anından <kğll, 
lıer iki tnrufın esaıılı menfaatlerin· 
den ileri geliy1>r. 

Rusya, Amerlkaclan kı5a bir z.a· 
nıan Iclnde bol malzeme gclecejtf_ 
ne 'e B§ıl yilklln başka lan tarafın
dan taşınocağına emin olmadıkça 

0Ja1l0nlara me~·clan okuyamaz. Çün· 
kft rorfn bir dıı~mnnın ez.id baskt'>ı 
altında dururken, gıiı. göre kt'flıll 

kendini lklnl'l bir ate\! alhna ala· 
mnr. 

Japonlara gelin<lf', kın ,-etleri çok 
dağılmı':'tır. Rmıyaya t.ec-a,iiz eder. 
terse Amerika tıı~·yarelerlnln "'İ· 

berya nhlllerine snkalmalarına 'e 
.Jnpon aılalarını ynkın mesııfoden 

döğnwlerlne fırsat 'ermiş olur
lar. Tıpkı Jtalya gibi. An<·ak dilş

maıılar'.ın ölU bir imle geldiğine inan 
dıklan d:ıkl ·nda iooryaya salıJıra. 
eaklardır. 

:nu iki ne' 1 ihthnalılen biri grr
~kleı:inclye 1.adar, iki mf'mleket a
rnsmdaki 7:orald mütarekenin cle
\ 'Bm edeceğine lhtiınnl w.rmck yan. 
Jış olın:ız. 

Komünistler hariçte 
nasıl çalışırlar ? • 

(Başı 2 Iİldck) (::) 

mile gizler.dl. Kongrenin komu 
nlsl partlsllc resmi bir münase. 
beti olmadığı gibi göze gôrünilr 

b r alôkası da yoktur. Zaten milli 
kongrenin müzakerelerine hiıkirr 
olan (Amer'kan Talebe Birliği) 
de parti ile alfıkalı değildir. Ko· 
:mUnist u uIICrt mucıbincc, kü 
çük bir zümrenin gayeye uygun 
Caaliyeti, kaley iç taraftan fet. 
hetme(:c k{ıfidlr. 

I'?:!!!!. ençlik kongresinin 193~ 

~ da yaptığı beş.nci toplan 

tıda 513 ger.çHk cemiyetine men· 
~up 4,700,000 ıı.z.a tems ı edilmı• 

bulunuyordu. 
Halbuki tecanüsten mahrum 

gibi gbruncn bu geniş hcyetıl" 

vardığı hiç b r karar yoktur k 
Moskovanın çizdiği progrnmdar 
en küçük bir aykırılık göstcrs n 

Sovyetlerle Almşnya arasında· 
ki paktın imzasına kadar kon
gre, Ruzveltln siynseUne taraf. 
tarlık gösteriyor ve Hitlcre kar· 
şı ateş puskurüyordu. Pakt im· 
zalanır imzalanmaz, hayret ve
rici b.r sürat ve kat'iyetle dumen 
kırdr, Ruzvclte k.lırşı hüeu~ 
geçti v~ flEmpcryalistlerin Hit. 
!ere karşı açtığı harbiv kotiile· 
ıneğe basladı. 

Hıtlcrin Rusyaya hticum cttığı 
st nlyedc b rdcnb re yeniden s· 
tlkamet değiştirdi ve Hıllere kar. 
şı harp nidaları koporarak Amc. 
rikn ve ingıltereyc taraftar kc· 
sildi. 

Bu teşkilfit. Moskovadan cm r 
aldığını ve Amerikan varlığı~ 
karşı aU'ıkasız ve düşman bulun 
duğunu isb:ıt <?tmcslne rağmen 
1941 kongresine beş milyon A 
merikan gcnclnı temsil iddiasın 
da bulunan 1100 murahhas .şti 
rnk etmiştir. 

Belki bu iddln mub Iagalıdır 
belki yalnız iki milyon genç A 
mcrikalı erkek ve kızı temsi 
ediyorlar. Fakat bu miktarda 
Amerikalı gencinin bile hür du 
şi.ınce kudretinden, fıkir istlklfı 
!inden, kendi yurtlarına ve v:ı 
tandeşlarınıı karsı bağlılık ve di.ı 
rüstlukten mahrum bu!unduklo 
rını ve yabancı bır memlcketın 
kör Alet ve vaı::taları, gözü bnğ. 
h köleleri haline indiklerini dü· 
şUnmek çok acı birşeydlr. 

(Bu mühim yaunm alt ta
rafı yarınki aym11ıd:ı.] 

r 
RABiA ÇULPAN ile 

ÇEViK ALP 

E\'lcn<lllf'r 

J8 Ycmmu1. S-1:? 

7.AYI 

Eekişelıir Nüfus memurluğunda• 
almıf olduğum nU!us cllzdanımı zayi 
etUtn. Yenlalnt çrkaracağundan es· 
kisinin hUkmu yoktur. ' 

ve saat 2 de Devlet Konservatuarı 

talebeleri tarafından Antlgone pi. 

yesi temsil edildikten sonra me· 
rasime nihayet verllmlştir. dini taassup yerine mutlika başka .. •••••••••"••••••••;t•;r;a~fı;nda;"~•m••.I 

~---------------------~ 
ssı doğuınlu l\lehınet oğlu 

Abdullah voııa 
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1 Zeki yazıyor 

1 
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Dolgun bir tahsisatı silip götüren 
Veliefendi lsfanbuf Yaz Yarışları Resmi Programdur 

CUMHURREİSİ .tsMET İNÖNÜ'nün himayesinde ve Başvck l ŞÜKRÜ SARAÇOôLU'nun riyt setlndc Yüksek ve Islah 

's;;ncümenincc tertip edilen Yarı~:arın Resmi Programıdır. 

ik lacı Balta 19 Temmaz 1942 
81rlacl ( Hendikap Koşusu) Saat 15,30 da 

.tJr ya,ındakt y~rll yarım kaa lnglliz erkek ,.e dl'I taylara ml'.h"u"tur. lkramlyeı.I soo liradır, birinciye '!55 lira, lkln<'lye 5:S lira, Uı;Uncüye 

~ıra Jlay\an ahlbl 

:So. 

1 Suat Karaosman 
2 Suat Karaosman 
-S Ali Ertek 
4 Muatafa Ekim 

Meneviş 

Tıryaki 

Acar 
CeylAn 

t ml 

20 liradır. Duhull.)e<ıl 3 liradır. )lesafe.,ı 1400 metredir. 

HAYVANIN 

Vrlegaskon 
Vrlegaskon 
Cilver Glow 
Çankaya 

hııncl 

Mis 
.Alnazıı 

Kn.mer 
Cemile 

so,a 

3 
3 
3 
3 

Taşıyaratı 

renkler 

Mor - Krem 
Mor· Krem 
Vl~neçU. pembe 
San _ Kırmızı 

Sık

leti 

78 
72 
56 
50 

Blnld"I 

Sokolay. 
Mustafa 
BahR 
Ahmet 

Saat 16 da 

bir tecrübe devresinden sonra 
Spor teşkilatını Maarife bağlamak en 
makul tedbir ve erl yerinde bir harekettir 

Beden Terbiyesi umum müdürlUğU
nUn memleket sporuna faydalı ola
bilecek hiç bir ı~ göremediği aradan 
iki Uç senelik bir zaman geçtikten 
sonra tamamen anlaşClmış bulunu-
yor. 

1 Beclen t~rbiyesi teşkilatı nın ilk !aa. 
j llyete geçtiği gilnlerdt> yapılan kn· 

nunun tatbik kabiliyeti olmadığı ve 
l>u kanunla iş görmenin lmkllnsız

lığı bUtUn açıkl!ğı ile meydand:ı I· 
eli. Çilnkfl bir spor teşk•lntındı:m 7.L 

yade ~adrosu memurlarla dolu, iş göı 
mesl imkılnsız bir bUrodan ba~ka bir 
şey değildi. Bu çok defalar söylendi 
ve hn.dl!f'ler tebarllz etth'ildl. 'Xe 
yazıktır ki, Uç dört senelik uzun b ir 
?.aman, devletin bilyUk bir tnlırıl salı· 

:uı 
rUllir ve randıman alınabilir. 

KJilplcr muhakkak surette. daha 
serbcSt olarak amatör idareciler e· 
llne bırakılmalı, ve iyi organize ediL 
mlş bir te.şekküle devlet kontrolU dt 
temin edilme!!, kurulacak teşkllAt· 

ta dR esasen pek ~ahdut olan spor 
mtitehassıslarından isttrade edilme
li, bu şekilde hareket edilince bUyUI\ 
masraflara da ihtiyaç kalmıyacak-

tır. 

'reşkllatın yapacaı;-ı masraflarla, ih_ 
t•yacıınız olan spor sahaları ve sa
lonları ile diğer \·n.sıtalar temin edi
lirse yapılan yardım 'hem yerinde 
ve nem de müsbet iş görülmüş olur. 

Zeki Rıza ~porel 

\ 
nır ılPlaıla 2000 liralık bir lkramlyeyi kazanmamı, olan liç ,yaşınılakl yerli "ar kan tnglJll: erkek Ye dl<ı,I taylara nıahc;m,tur. ikramiyesi 1 

nı. memleket <:ponına hiı; bir fayda Zeki Iııza SPOR'EJ, Yü e tesvik 
3:)5 !lroılır. Blrln<"i~•e :?~ lira, ikln<'lye 6:s lira, UçlineUye '?O liradır, dlihullye"l S,55 llradrr. ~ıklet 58 kilodur. Me-.afe..,ı 1000 metredir. t I t d 

1
. · · tıı b . l I zm • 

cm n e me en sı ıp go ren ır e<:· t 1.,1 d 1 1 • · ' 

1 

rtibe devresi oldu. Bir tecrUbe de\·- 1 ın ' e co a) laştırılm ış 011 '°'· Zıra müsabakaları 

• 

ı Kadri Yıkılmaz 
2 Salih Temel 
3 J.,. Slmsaroğlu 
4 1',. sımsaroğlu 
5 Kadri Yıkılmaz 
6 F. Elllaltıoğlu 

Yavuz 
Alemdar 
Buket 
Demet 
Şenkıı 

K. Esseks 

Onyx 
Onyx 
Sen Serpent 
Alishah 
PTestıss mos 
Esseks 

lçlacl 

Zenard 
Egrette 
Chlnes Gril 
Yogoııia 

Hintcr Hint 
Prlmerol 

Bo•a 

3 
3 
3 
3 

Mavi-San kordelA. 58 
Kırmızı - Beyaz 58 
ÇMdi _ 1',ilızi !56,5 
Çividi _ Filizi 56,5 

Mavi-Sarı kordclfı. 56,5 
Dilz • Beyaz 56,6 

Davut 
Hor\'art 
Bayram 
Şandor 

Mehmet 
Zeki 

Saat t6,30 da 
Dl)rt ,.e ilaha ~'Ukarı ;\1l,takl c;af kan Arap at 'e kısraklarına maho;ustur. Ikramı~·eı.i 25.l liradır. Birin clye ı 80 lira, lklndye 5S lira, üı;ün_ 

cıiye 20 liradır. Dilhuliyeo;l 2,55 J1 radır. Sıkleti dôit ~-a~ındaklle 56 kilo, beş 'e daha ~·ukarr ya,mdakller 58 kilo ta~ıyat'aklarılır. 191'! ene<d 
mrfınd:ı kazAndığı ikramiyeler ;J ekQnu 300 llraJı dolduranlara ll~l.'r kflo, 500 lira~ ı ılolduranlara bt>~r kilo, 700 lira) ı llolduranlar:ı yecl~er 

kilo, 1000 lira , .e daha fazlasını kaııınmı-: olanlara onar kilo llıhe edll!r. )lesafe ı 1600 metredir. 

ı Is. H . Tekçe 
2 Is. H. Tekçe 
:ı KAzım Darca. 
4 1\1, Turgut 
5 Yzb. Şemsettin 
6 Fehmi Vural 

Sava 
Tuna 
Yavuz 
Sevim vm 
Bahtiyar 
Tnrzan 

Kuruş 

Kuruş 

Turan 
Şahan 

Armu~ 
Kuruş 

Fınclık 

SUbeyhl 
Ubeyyan 
Simri 
Culfa 
SUbcylıl 

5 

7 

13 
4 

Beyaz - Kırmızı 

Beyaz _ I<:ırmız1 
Sarı • Kırmızı 
K. Mavi - Yeşil 

Sarı kol • kınnzı 
Yeşil _ kırmızı 

63 
~8 

5S 
56,5 

56,5 
56 

Ihsan 
neşa~ 

Rıd\•an 

Baha 
Zeki 
Ahmet 

' 

; 1 
·------~---~----~----------~~-~-~--------~-~--'------------'--~-------~ 

96rdlacl Bo•a (Yalova Koşusu) saat 17 de 
lkl ~·a<:ın<la ,.e ko~u kazanmamış yeril ~•f kan Ingilb: erkek ,·e dı,ı taylara ınah._u.,tur. Jkraml~·e 1 500 llraılır. Rirind.}·e ıoo lira, ikln<'lye 

71i Ura, Uı:nn<'tiye :?;) liradır. Dühullyesı 5 liradır. Sıklel 56 kilodur. )fe'lafesl 1000 metredir. 

r csll geçirildi. R~ şaı·tıar altında iş spo":'l temeli ancak mekteplerde a_ . 
.• 1 ı kA ld i'I> ı ld Mab.llr. Asıl ıq>oru yapacak olan Istanbul Su Sporları Ajanlığı gormcn n m nsız O Ue.U an aşı' ı. r · · . · 

ŞI dl 1 bl t ki.At k 1 b . mektep ça#ındakı gençlerclır. Ken- tars fından tert p edılen Fedcras· m yen r ~ uru mıuıı ır . 1 
t 1 k .. lllü 1 b dı~lne spor ruhu aşılanmış, sporu se- , YOn yüzme teşvik yarışları dün 

zarım~ o ara gor yor ve ş 11 • , 
1 

• . . .. 
tarafa do~ni gl<llvor, .götnrlllilvor. HrPk ~ apan b r grııç. mektebını ık- Moda yuzme havuzuı:da yapıl. 
Hiç olmazsa bu tec;libcleri göz ö~Un- mal ettikten sonra da muhakkak 1 mıştır. 

. surette spor yapacak blı· muhit arar, MusabakaJ~rın teknik neUooli?rl 
de tutarak daha pratık ve menıle- " 
ket ihtiyaçları dlişilniilerck bir te' bulur. ·Bunu yapabilmek esasen ne ı şunlardır: 
•·ııAt k 1 1 B .. 1 d • ı kltiplcrimlzin ve ne de teşkllAtın kud l Kürüklcr " nru sa. .. eıı ov" 7..anne ıvo_ 

b t i du U • 1 1 
k • deli dahılinde değildir. Ru ınUhim L I ı 00 serbest· ı - Lazo (Bev ' rum, ıı em z ş nce er e uruı- . · • 

1 k bl t kilAU b U k d Şi de ancak maarıf yapabilir. ! koz). 2 - SaHihsttln (Galatasa· aca r eı.ı .. a ug ne a ar 
gördUg1lmUz zararlar da telAfi edil- Mektep harıcinde kdlan gençler de ray) ı.15 
mlş olur. bugün memlekette köylere kadar 100 $ırtüstil: 1 - Nejat (Gala-

Spor teşkilı\tını maarife bag-la- glrnılş, de\'letın gösterdiği bUyUk fe · tasa ray). 2 - Muammer (Galata. 
mak hiç şüphe yok ki, en makul ted. dakArlıklarla organize edilmiş halk- saray) 1.39 
bir ve en yerinde bir harckettır. evlerile, kll\plerimlzde çalıştırılır ve 100 Kurb~ğlamo : l - Mustara 

Sporun b~lğlnl sallıyan memleket bu ııurelle bir cephesi maarif, dl· <Beykoz). 2 - Suat (Beykoz) 
!erde olduğu gibi spor \'C beden ter- ter cephesi de halkevleri ve k!Up_ 1.39.7 
biyesi mekteplerimizin esas progra- !er olmak Uzere iki cepheden yUrU- 400 scrbe~t: 1 - T..con (Bey 
mına sokulur.sa kurulacak teşkil(l.. nürse az zamanda büyük işler gö- koz). 2 - İnal (Beykoz) 6.40 

4X50 bayrak: 1 - Beykoz ta· 
kımr, 2 - Beykoz B takımı 2.14 

Büyükler 
lstanbal ikinci icra memarıatandaa-: 

!41. 567 100 sHbest: 1 - İbrahim (Bey· 

Abdullah Aı;ıktepeyc 508 lira kırk itibaren on beş gUn !:;inde evrakı koz). 2 - Osman (Galatasaray) 
kuruş borçlu Niyazi Demirbaşın Fa- mUsbitelerlle birlikte memuriyetimi· 1.5 

1 
tihte mimar Sinan namı diğer Kum- ze bildirmeleri icap eder. Aksi tak- 100 serbest, bayanlar: 1 - Mc. 

~----------r---------T---------,-----------~---------~---------~ mluM~citrna~lle~nln ~~Hah~ di~ehak~ntapus~ıı~~bR~mL lek CFmdıklqpor). 2 - Klerı 

1 

paşa Kalaycı yl'ni Ml\stekim znde so_ dıkça satış bedclınln paylaşmasından <Beykoz) 1.57.3 l F. Simsaro~ıu 
2 A. H . Alabora 
3 F . Atlı 

I". Atlı 
5 Ş KRrtıosman 

6 s. Karaosman 

Pulat 
Gürsoy 
Veradin 
Zclırlmar 

Rene 
\'ide 

Blazonry 
Cloud cap 
~galt'er 

Coup dt> Rol 
The Vi•l 
Gosser 

Bıtlacı 

Pommelee 
Edcş 

Lorrngborar~ 

Kezıban 

Rnstoka 
Si beri yan 

{Sat1ş Koşusu} 

2 ÇMdl • Filizi 
2 Sarı • Ldclvert 
2 Sarı - LAcivert 
2 Sarı • LA.civert 
2 Mor_ Krem 

Mor_ Krem 

56 
[i6 

56 
54 ,5 
54,5 

54,5 

Bayram 
Zeki 
Reşat 

Ahmet 
Sokolay 
Mustafa 

Sa t 17,30 da 
Dört 'e daha yukarı ~·a<:takl sar kan Arap at \C kı~raklara ınah<;uı.;tur. Bu koşuya giren atlar :?00, 400, 600 Ura olmak üzl're satılıA"a ~·ıka

rılablllr. lkrarni;n~sı J.)j liradır. Rlrindye 110 lira. lklndye SO lira, üı:iinrli~c ı:; Jiradı. Duhııliye<.I 1,55 llradrr. Sıklrt, dört ~·aşındakller 58 

kilo, heş 'c daha yukarı ya,takUer 60 kilo ta,ı~ JM•aklardır. ~atış fiyatı 600 llrn olanlara dörder kllo llı\\e edilir. 200 lira olanlardan dörd~r kili) 
tenzil edilir. l\fe are .. ı '!000 metredir. 

ı Kllzım narca 
2 Zekıye Aydemir 
3 Fazıl KoeagUney 

Çift~ 

Yavuz 
K. Hıliıl 

Fidan 

Turan 
HilAI Uzzaman 
Şak lavı 

Ubeyyan 
Harag!l?.ell 
Kuhcyle 

1 kili bahisler: 2, 3, 4, 5 inci 
bahisler: 2 - 3, 4 - 5 inci 

7 
4 
5 

Sarı • Kırmızı 
Kırmızı - Yeşil 

Kırmızı - Mavi 

64 
60 
60 

Rrd\'an 
Mehmet 
Yula 

koşularda dır. 
koşular üzerinedir~ 

ka~ındakı eski 4 defa 14 mükerrer hariç kalırlar. 100 sırtüstü: 1 - Fuat (Bey_ 
yeni 79, 81, '10, 52 mahallen 25, 27 Gösterilen gUnde arttırmıya işti· kez). 2 - Kemal (Galatasaray) 
kRpı sayılı bır çatı altında iki dük- rak edenler arttırma şartnamesini o- 1.26.1 
klinın mezkOr borcun ödenmemesin- kumuş ve Jllzumlu maJQmatı almış 200 kurbağlama: 1 - Ahnıet 
den ötilrH 2280 No. kanun hUkUmle· ve bunlan tamamen kabul etmiş ad (Beykoz), 2 - Tarık (Galatasa 
rine tevfikan vazıycd ve takdiri kıy. ve itibar olunurlar. Gayr[ menkul ray) 3.27,4 
met muamele.si yapılarak tamamına 10.8.942 tarihine mlisadlf pazartesi 1500 serbest: 1 - Vedat (Bey· 
5390 lira kıymet takdir edilmiş ve günü saat ııı den 16 ya kadar Is- koz), 2 - Tuğrul (Beykoz) 25.2.3 
ınezkflr gayri menkul açık arttırmı- tan bul Ikinci Icra memurluğunda Uç 4 X200 b3yrak: 1 - Beykoz 
ya konulmuştur. Gayrı menkullin va. defa bağırıldıktan sonra en ı;ok arL takımı. 2 - Galatasaray takımı 

zıyeU hazırnsı: gayri menkul iki tırana ihale edilir. Ancak arttırma 11.23.2 
dUkklndan ibaret olup 25 No. dük· bedel! muhammen lqıymetln yUzde Kule atlamaları: 1 - Fuaf 
kl\n bc..1~n duvarları ktı.glr. diğer ak_ yetmiş beşini bulma?. veya satış ıs- <Beykoz). 2 - Necdet (Galatasn. 

1 

samı ahşap bir katlı dükkan olup tıyenin alRrağına rüçhanı olan diğer ı·ay) 29-26 
eczahane olarRk kullanılmaktadır. alacaklılar bulunup ta bedeli bu gay. Su topu: Kırmızı takım, b yaz 
DiikkAnın önll camekfı.n. istor ke· ri menkul ile temin edilmiş alacak- takımla 1 _ 1 berabere kalmıştır. 

1 penkli, uminl karosimandır. Arka ıarı lnl'<"muundan fazlaya çıkmak ve Müsab;kalıı.rdan sorra derece 
cephesinde bahçesi olup dükkAnın 1- muhammtn kıymetinin yUzde yetmiş kazananların miıkfıf.Uarı Beden 
c;inden bır kapı ile ge<;llmektedia·. beşinı bulmak ~artile en c;ok arttıra_ Terbiyesi MPrkez İsti~arr. heyeti 
Bahçede biı· kuyu, erik, dut, incir nıı. !halt> rdılir. Böylı- bir bC'del elde ı azasından B. Mnzhar KRza ncı l? 
g"il>I bir kaç mey\•alı meyva!<t7. ağaç- edilmrzse ihale yapılmaz ve satış rifıl'!dan merasimle verHm'§tlr. 
!ar vardır. Bahçenin Uç Cl.'phesi g'\J-1- 2280 No. kanuna te\'flkan geri bıra
vanlz oluklu saçın. çevrilmiş olup kılır ve horç beş sene tecil olunur. 

~-~~------~~-----~~-------~---~~------~~-----~--~~-------~----~~ ~k"run ~ c~hrd~I pocu~~ GQrim~kulk~d~~el~e~~ 
Kaleci Cihat. Fenerbah. 
çelidir, Fenerbahçeli 

kalacaktır Y 
'[;_; e e e ~. • e • demir parmaklıdır. 27 No. dlikkanın nnn kimse derhal veya verilen mtih· 

r ar Zerin~~ e t 1 mın önU camekan, ı.tor kepenkli, zemini Jet içinde parayı vermezsd ihale ka_ a ış.:~. u ·'-~~ ,t_, .~,erımız karosiınan, döşemesi, tavanı n.hşap_ rarı fesholunarak kendi.sinden evvel 
- · • "'"· tır. Son günlerde Fnncrb·hçenı·n 

k lü en ytiksck teklifte bulunan kimse ar- " 
Umumt evsafı: Bıı gayri men u n kıymetli kaleo si Cıhedın Golata· 

binası yenidir, çatı Marsilya kiremidi zetmlş olduğu bedel ile ahnıyn razı saraya girdiği hakkında bazı riva.. 
I!ıtanbul at ~ arı~Jan lklnf'I hafta 1 edl~or. 811 koşunun fu orlleri de !'a· I B_ lrlncı haftada bu müracaatlar --- örtUllidUr. Elektrik, terkos tesi.satı olursa onR, razı olmaz veya bulun- tl kt B t d 

ı . ye er çı ı. u amamcn uy ur_ 
ko5uları buıt"nn Yeliefendi ııahaRırıda va ,.e Tunadır. nazarı ılikkate alınarak llıh"e trenler, Maarif Vekili, yarın mevcuttur. Hududu: Tapıı kaydı gl- mazsa hemen yedi gün mUddetle art- ma haber kıırşısıııda kendls'nı 
~ nııııa .. ıık •• Rıı .varı~larla koşular he· ı Diirrlüıı'.'Ü ko,udıı altı ha~·'.~" JrÖ· 1 konmuştur. Fakat -;uraıla teec;siirle l bldir. Mesahası 240 metre murabbaı tırmaya çıkarılıp en çok arttırana .. .. - _ .. 1 . 
3<'<'1lnlı bır safhaya glrnıi, olarak, re<·eğiz. lalnız hu ko,u b'.ıce tımlt C· 1 ka) ıletınek ntC<'hurlyetindf!~ il ki bu sporcular' a görüşecek olup 128 metre murabbaı bir katlı ihale edilir. iki ihale. arasındaki fark 

1 

:~~~~~~u;Ö~~C=~ tem z sporcu bızc 
Programd:ı ı:östcrildll{I üzeri' buıtiın_ dilmiyl'n netk-eler 'erebilir. Fakat ı llfl\C katarlar l·arış meraklıları ı~:n 1 kllgir blnn., geri kalanı bılhçedir. lş- \·e geçen g!inlcr lçın yllzde beşten 
kll be;; ynrı iiurlnde kabil olduin koşunun farnrl'>I Pıılattı r. Bu arada hiç bir fayda temin t>tmeml-,tir. Çiin- Maarif Veklli Haszn Ali Yücel, bu gayri nıenkullln arttırma şartna_ hesap olll'nacıık faiz ve diğer zarar_ «- Evet ben de duydum. Hat· 
kııdJlr bir tııhmln yapmıy:l çıılı~alıın: Fikrf't Atlın n :t.l'lırasınılaıı da bir kıi bu katarlar yukardan Floryaıla' yr{ın saa t iıçte İstanbul klüpleri ınesi 20.7,942 tarihinden itlbar<'n ·11/ lar ayrıca hllkme hacet kalmaksızın td bıına soranlar da oldu. Ben ku· 

G;rıncl Iwndlkap ku,mnna dört 

1 

şey bt>kledl.ı{imlzl kaydf!tınek btcrh:. har<"ket ettlrlldiğlnılen yarı' mahalli_ r" sterile m•eml k. t d "i67 No ile Jstanbul ikinci km cini- 1 memurlvt'tinıizre alıcıdan tahsil olu- lübünü stvcn hakiki bir Fener ..- e c sporun ıı eme ı · · 

1 
hayvan cırı~·or. Bi.-; kilolarımn ~ilk- Beşine·• <;n.tıı;ı kıı~u~unda da üe ha~·- ne el olu olarak gclııılş \ e halk ta tren 

1 
.. 1 • - 1 resinin muayyen No. sında herkesin nur. !Mnrld" 138) • bahçeliyim. İrısan hiç kendi yuva. 

g gon·ımt•<: spor ıdarecl arkada~- • 
seklik!~ r:>!mf'n lm ko,uda yine nn lrnşuyor. B17<~e hu yarışta da fa; !ere hlncıııiyert>k ı .. ta yonlarda fena Jarır 

1 
Maarif "ld .. 

1 
• ğil bl ~ ~ göreb'Jmesi için açıktır. IU~nda yazılı Alıcı ıırtt•rma bedeli haricinde ola- sını bırakıp nereye gider. Benim 

• :ı3t Karao~nıan ahırmr fa\orl ola- \uri l:'uuzdıır. hir ,a:t.l.rntte kalnıışlardır. el t 
1 

mt uru n. sın-ı olandan fazla malumat almak isti- rak yalııız tapu ferağ harcını, yirmi rpor hayatınd.ı g.ycccg lm en son 
t;ak gorüloruz . • uat Karaoı.ınanın l\fe ran<ılar üzerlnıleki talıııılnlcriıııid Bug-llıı ıııenıııunlyetıe iiğrı:nrli~imi- op ayacak ve spor .şlerı hak- ye·ıler işbu şartnameye ve 941/ıi67 senelik vakıf taviz bedelini ve ıhale forma ve taşıyacnj!ım renk kendi· 
ne\ işi ile 1'fr.\"akiı.I arao;ında yine ;'\il'_ 1 yuk:trd~ ka~·dettikten "Onra halkın' ·r.e gıir<', hl\lk•n ~·ektiği ı;ıkıntıy ı du- kınd q bir gör(lşme yapılacaktır. N~. ile memıırlyetlmlzc mlirıı.rnnt et- 1 karar pullarıııı vermeye mecburdur. sine dalma bRğlı kalacağım sar. 
ne\'I~ başta gelir. lııtlr · batı bakınıındaıı bir nııl<tn.} a i· raıı rn , alıııt ta )llpılan haklı 'iki\- RA~IT HIZ.~ TiYATROSU melidir. Arttırmıya iştirak iı;ln yu. Müterakim vergiler tenvirat ve tan- !Ac.verltir.,. dedi. 

ikinci koşuya altı hayvan cire- ı ,ar •t etmf'k ı .. tı>riz. ~·etıerılf'ıı uı.Jı~·an idare bugun ak_ Hailde Pl'}ldn beraber karda yazılı kıymetln yllzde yedi bu-ı zifat ve tellllllye resminden mUte_ Cihadın bu sözlcrir.i aynen kay· 
cek. Oyle unneıliyoruz ki ı-ıintin en l>ııfeatla hu litunlardn lşa~et et- <ıanı 18,40 \C t!l.SO da kaldırıtcağı iki Harbiye BclvU bahçesi alaturka çuğu nlsbetlnde pey v<'ya rnllll ban- \'ellit belediye rüsumu \'e nıUtcraklm dcltikten sorıra fazla bir ş y lllı. 
müeaılelell k11,uııu bu ola<'aktır. Ge· ı tlğlrnl:r. &ibl orraniza,,yon heyeti yıı . ila\ e katıırı yalnıı. ~'"arı' ıneraklıla- kanın teminat mektubu tevdi edecek- \'akıf icaresl alıcıya alt olmayıp Rrt-

kısmında bu gece vcs"ne lüzum görmüyoruz. 
ten ""..ne ~nııtıkları yarı!Jların fa,·o- rışların lntl7.amını temin l\·in hiç hlr rın:ı t:ıh"I~ etmiştir. tir. (Madde 121) tırma bedelinden tenzil olunur. Işbu 
rileri olan Ruket, Denwt, bu gün de ff'dakarlıktan ~l'kfnınlyor. Bu arada De\ Jet Dı•nılryolları lılar<"-.1, bu SAÇLARil\"DA:S UTAN ipotek sahibi alacaklılarla diğer gayri menkul yukarda gösterilen ta· 
bl7lııı lı:ln farnrldlr. Fakat Şf'nkııı ı da ~ldJ' • e gelişte halka kola~ !ık ol- ı;-ün, gtX"en haftaki \azlyetln doğm• \'oıh·ll 1 Perde alakndnrların ve irtifak hakkı sahip. rihte l.stanbul Ik ine;. Icra memurlu-
da ihmal etmemek J\z.ım gelir. 1 mak llure !llvt katarlar konması .,ına H: halkın sefil bir halde ge<·e l·aıan: .'fahmut Yesari lerlnln gayri menkul üzerindeki hak- ğu odasında işbu illn ve gösterilen 

, af kan Anıp ntıarın:ı mah<ıu<ı ü_ ~·ahında De\"lf't J>emlryollarınn mUra- yarılarına kaılar l.,M .. yonlarda ll<'k_ Heyet her gece Belvü bahçes nde !arını hususile faiz ve ma.~arlfe dair arttırma şartnamesi dairesinde satı_ 
nUncii ko~::yıı ıl • G h•ı) \ll.J ; •ı-.. ı, r.autta hulımulınn~tıır. leme ine ıııc.\·ılan \erıniye<'cktir. tcms ı vermektedir. , olıın iddialarını bu illlnın tarihinden lacağı lltın olunur. 

Salıibl ve Neşriyat MüdürU 
Alunet Emin Y AL-,fA .. ~ 
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