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MİLLİ ŞEFİMİZ YALOVAYI ŞEREFLENDİRDİLER 
Eskişehirden otomobille seyahat'- S3racoğlu kabinesinin programı 

d 1 .... s·· "'.. s·ı .k Kabine, programın ı Meclisin 
e en nonu; ogut, 1 ecı v_e 7Ağustostoplanhsmdaokuyacak 
Yenişehire de şeref verdiler 

Dün Yalo\'nJ ı ,crcflendl ren l\fllli Şe! lnünü 

f nönü'nün Lozan ve Montrö 
zaferleri gıldönürrtÜ 

1nünasebe1ile teşe.:::kürleri 
Yr.ln\a, '!~ (A., .) - U~in :ı' ~am '!2 dl' A1>knr ılnn hare-ket hu)ur:ı:ı 

il.t"•iC"ümhur '\filli ı;.er lnii~ı!, hu .,abah ı.:ı'lt 8 ılr f.:•ki';lehlrıle trenh·· 
riıı•len inrrPk otonvıtılllf': y;ılhırını.ı dPı.·am ..!lmi~lt~r 'e ... ıal 10 ıla s;;~ıit 
ka<ınha<.ını ";ll'reflPndlrml -ıltrcllr. r.ıırada l.'i ıl::ıki?<; \ l:t11llilı1 kC>ll•ıc:tııktarı 
.. onra Jnllarıııa d•\·aın e•lt'n :\fillı ~'!f, ı.:ıat , 1.1.) n" Il'Je. l/.tt' \'tr •tı~lar 
Ye huraıla. varım .,:ıd lr ılıır.ık lıallda lrnnu~~n!•~an lı;ıo;~ n hail an ini • ~ 
kiitüph11r.f':~-i de 7'~1\ret etn· · ~ı~r.ı:r. !\tilli ::ıer, i:h'Jı• ~ e'l1eğ."'i :ı.ıtt IS ı1P 
cıcrt'flendlrıllklı-rl \"pn!Şehlrıl<' ~t·rıi~lerdlr. \"eaı.,~h:~;Jen s.'U\t l J:?O d" 
h.ırek"t hu;-ur;ln :\tilii ~et;ıniz. "31lf 1 ;,:lO da ı·eıo a ıaıılll'al:ırın:ı 'ar

mı,.hırdır. 

·Re';;ldirnlmr :\1iilı •?f lsnıc' :tüı!l•. gPrek te~akkui' e:tlklen s .. hlr 

,,. lc<ı,,uhalarrla, gerek ~rıM:ı. kÖ!' IUı1P h:ılkııı f'an.i.m ı;"'"ll"ı H ~aygı 

tn:ıtı\irlf'ri!t k .ırtjıt:ınnw;olar ',. uıtu rll\n:nı •lı·r ,.e ·. ehlr \ c l•::ı,atı3larda 

olılu~u gihl kö;. !erde ılr halkla konu~mu~ıarı1ıı. 

* Ankc.rs. 25 CA./\.) - Ri~ ı-:setl·ı Ark ra. 23 (A./\) - Riy. setı. 

cu ı:hur Umumi Kı'ıt plig.nden: ı cu:nhur Umun:! Kiı ' ipEğ rden· 

Rehdcıunhur İsmet lncinü, Lo· Rei~icumhur isme• İnör. ti, Mon. 
zar ınuaheılc~inin yıldl',niinıü mü-I trö muka,·elestn1n \'e Hntann ana 
ra•ebPt'lc sayın yurcidaşlnrdan Vf!I . . •. .. . 

· h · '· mlardan al I yurcıa ılt hakının v!ldonuml"rınde 
re~mı ve usun ... uru . · 
dıkları tehrik'lerden ınütehas.siı;' aldrklArı tebrlkle~nen :ncmrun ol· 
olmuşlar ve tcşekkürl~rlnin ~bla· I muşlar •:e teşckkü:lerinln ıblağı
ğına A•ıa<ic.iu Ajıt nsını memur et-

1 
na Ar.adoiu A3ansı::ı memur et-

mlşlerd r. mı~~erdir. 

İYİ FRENE. LÜZUM VAR! 
1 <$.14 <W4 <4JCP............... .ar.., 1..,..- - -- - ·- - -............... ..,_. -

Programın iktısadi klsmını Başvekil, 
Ticaret ve Ziraat Vekilleri hazırlıyor 

,\nkarn, 25 (Vatan)•- -Bqvekil. 
B. ~U'<rU Sarae.cğlunun. Meclisin 7; 
R~u~toa cuma gü•ıtl nlttedeceği ceJ-j 
::ele hUklimet!n m"l:'lat p!'ogrammı..o
kuyar k J•feclıstcn ltıma.t isUyeceği • 
anlru;ılmaktadır. 

O!tn•:ıdlğlmize gfü~. yenl hilldUnet 

nıC!?aı programını hazırlamak maksa

rlil e lt>tktklcrine ctevıım ediyor. Yeni 

Ba;;\·rk!I D. ŞUkrll Saracoğlunun. 

DliyUk Mlllc-t l\fecliııınde okuyacağı 

yenı programında şimiiye kadar dU.. 

ril'lt bir t'.f r11fcı::lıkla gerek mlltte. 

fiklnıl::e, gcr~i< docıtıarımıza ka~ı i

dıınıe cdile6elın harict .siyasetimizi 

tcbar~z ettırdil{ ten sonra dahitı siya

sete- ve bllhns.la memleketlmlztndk. 

tı adi durumuna temas edilerek mev 

cut zorlukların giderilmesi için alı

n lCak tedb r lcr Uzerindeki beyana

tının tıcarct ve ziraat Aleminde. iyi 

tesirler yapacağı şlmdlılen umulmak 

tadır. ·-. 

Proı;'l'amın fktısadi kL~mının tansf

m l hususunda Baş\'ekll B. ŞUkrü Sa_ 

racoğhı, Ticaret Vekili Dokto~. 

Behçet Uz ve Ziraat Vekili ~vk&~ 
liatipoğhı •meşgul olmaktadırlar. 

Sarııcoğln kabinesinin Mecliste o- , 
kuyacağı programının bilhass& iktı.. 1 

sadi bakımdan esa.-;lı noktalan lhtiva1 
eJeccği şimdiden anla~ılmaktadır. 

seyahatleri 

Belediyelerin ve Ticaret Odalarının, beklenen 
takati göstereceklerine ve arz ile talep arasında 
nıuvazene kurabileceklerine itimat duyulamıyor 

1 Moskova 
J radyosunun Vekil, Balıkesirde alım 

fer Y ~ 1 1 vaziyetini tetkik etti 
Yozon: Abmet imi• YALMAll 

• 
n....J1 ayatın bazı değ 'şme:ı: k•-1--::- ___ ~ _____ ._.... _ 
lf-U nunları vardır ki arz ve ta- rz-r~4\V x;.. l G e n 8 •1 k .1 n c 1• ~ı~ ::::~~~.a~u~:a:ea:koal~~~d~~m~~: 1 J L• b d 
)arda arz azalır, bir taraftan ta- J 1 ya a f 1 h t • 
lep, diğer taraftan da mübadele > ( cep e mese esı 
vasıtası olan para çoğalır. Umumi J • et ı 
menfaati ölçü tutmak şartile b:r vazıy 
mu\•azcııc yolu aranmazsa ve bu- ~ 
lunmnzsa \'Urgunculıır paçaları sı. 1 
vayarıık İ§e sarılırlar, pahalılık ) R } b• t k 
bEcayr sıırar, .nefesi kuvvetli olan , omme, Jr an f 

Mısırda açılan cephe 
ik,nci cephe imiş' 

boraztncıbaşı olur, hakiki ihtiyaç- > m u har e b esin e ( 
lar rrasında sıra gözetmek imkfını ) ( &vrapada lldllol ce,laıDID 
bulunmaz. ) meydan verme- ( açılmaıı mblkla d•lll•l• 

Ne çare ki fevkalfidc bir zama· ı meğe çalıştyOr ( Ankara, 25 (Radyo Gazetesi)-
nın arzlle talebi arasında muvaze- ( Mihverin Valiingtona ~tfen blldlr· 
ne kurmak ve umumi menfaat - 1 diğ!ne göre 'Mısırdan Vıışlngtona 
frenlerini işler b ir halde tutmak E'!alemegnde biigük gelen Bay Çörç"lin Gğlu gazeteci· 
da cidden pek guç blrşcydir. J . lere bcyanatırda ıkincl cephenin 

Vesika usulünü umumi surette SQVaşfar bek{enzgor Mısırda olduğunu ve Avrupada 
kur<;rnk kuvvetli teşkilat vücude ikinci bir cephenin açılmasının 

b
. h 'd Kahire. 25 (A.A.) - Reuter ajan. .. k"' 1 d • .. 1 . ı· 

ı;et•rcn ve bunları isler ı r a. c sının sekizlncl ordu nezdlndekl hu- mum un o ma ıgını soy emış ır. 
tutmak kudretini gösteren mem. sust muhabiri bildiriyor: 
leketler. yükü müsavi surette tak· 
sim etmişler, • fhlyaçları umumi 
menfaat bakımından sırnya koy. 
muşlar ve kara borsayı ve yolsuz.. 
luğu istisna haline sokşbilm'şlcr. 

:lir. 
niz tam vesika usulüne ı:itmcği 

(Devamı: S:ı. 3; SU, t. de) 7o 

Bugünkl\ gün yine sakin geçmiştir. 
Yalnız cephe boyunca topçu ateşi ol
muştur. Almanlar şimdi ayni mik
tarda zırhlı arabaya sahip değiller_ 
dir. 

:Maharetle yerl<'ştirllmlş bulunan 
(Devamı: t>a. S, ~ü. '1; de) [ J 

Ziraat Ensfifüsü 134 
mezun veriyor 

Ankara, 25 (A.A.) - Bu sene 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün orman, 
Ziraat ve Veteriner fakültelerin
den 13-t talebe diploma almağa hak 
kazanmı~lardır. 

Son kararın piyasadaki akisleri 
--------------~ ....... ~~-....-.... ........... 

Fiyat murakabe ve iaşe teşkilatmm 
faaliyetine nihayet verildi 

Bazı vurgurlcular, bu son karardan da 
istif ad eye kalkıştılar 

Di.ın Ticaret Vekaleti tarafırd•n 
neşroiun3n tebl'ğden sonra bütUr. 
\•l!Ayetlerdc olduğu gibi, şehrımiz.. 
deki Fiyat Mnrakabe kom syonu 
\'C İafc teşkilatı da faall:retlne n·. 
hııyct verdi. 

Vekalet tarafından alınan knrr: 
dun sabah. ancak sıı.ııt 11 de İs· 

tanbul Vilayet ne tebliğ cd!lmi§· 
t r. Günün cumartesı olması do. 
Jayısflc iaşe teşkıliıtırda ve Fıyat 
l\lurıknhc hey<'tınde çahş::ın rrıe. 

murlar, kararı gıızetelrrde oku-
duk! rı için öğleye kadar elleri 
kolları bağlı, r.c yapacaklarını bil· 
mcz bir şekilde masaıarı baeında 
oturmuşlar \'e dün hiç bir htlkiır 

(Dnamı: !"a. 3; ~ıi. 2 de) coıt 

"Vatanımız ı 
tehlikededir,, 

i A!manlor Novoçer 

Knsk'ı işgal eftiler 

Voroııejde üs-ı 
tünlük Ruslarda 
Moskova, 25 (A.A.) - Moskova 

radyosu bugil:l Rus milletine heye
canlı bir hılabede bulunarak demiş· 
tir ki: 
Vatanımız tehlikededir. DUşman, 

yeni bir taarruz \'e memleketimizin 
derinliklerine daha ziyade sokulmak 
için bUtUn ihtiyatlarını toplamıştır. 

Düşmanı durdurmaları, göğüsleri ile 
bir kale teşkil etrııeleri için bUtnn 
Sovyet vatanseverlerine müracaat e. 
diyoruz. 

Berlln, 25 (A.A.l - Alman ordu· 
!arı Başkunıandanlığmın tt>bllğind<' 

Rosto! kesiminde muharebe nıeyda· 
nının dUşmanın son mUnfe.rit grupla
rından temizlendiği kaydedilmekte. 
dir. 

Rostofun ~arkında Novoçerkask 
ı,ehri sokaklarda cereyan eden şid· 

det!i bir çarpıtmadan sonra hlicumla 
zaptedilmiştir. 

(Denrnı: Sa. 3; Sü. 6 da) -

Atina Belediye 
Reisinden gaze
temize mektup 
BeJecHye Relısl B. Geor.-atos di
yor ki: «En çok Türkiyeden ge-

• len erzaka. dayanarak kurduğıı
mu7. a.,banelerde bir huçuk mil_ 
yon iman be Je.dik, her gün 40 
bin çocnk doyurduk. Dostluk ka
ra günde belli olur.• 

Bu dikkate layık mektup 
bugün 2 nci sayfamızda 

Vekil, bugün de lzmirde fatkiklerde bulundu, 
öğleden sonra Manisaya hareket ed::cek 

Balıkesir, 25 (A.A.) - Ticaret 
Vekfl.mlz doktor Behçet Uz. bu. 
gün sabah s;;at 10 da beraberın<le
ki zevatla, tayyare ile ş hrimlze 
gelmiştir. Doktor Behc;et Uz ha\·a 
meydanında vali, şehrim'1dc bu· 
tunan mebuslar, kcınutaıı. Parti 
ve Belediye reisler! ve bir kıta 

asker hrafından kı rşılanmrştır. 

Otomobillerle doğruca Vlifıyetc 

gelen Vekıl, hükı'.ımct'n son aldığı 
kararlarla bu yolda alın:ın tedbir
ler etr&f'ıı:ı da izahat almıı;tır. Dok. 
tor Behı;et Uz, Balıkesir vlllıyetl· 

nln hububat alımı kararına göre 
tesblt ve bcrçlandırma iı;ln "n sür· 
atle yapılmış olması dolayıslle 
memnuniyetlc.rinl izhar ederek 
tcsekkür etmiştir. Toplantıyı mU
tc:ıkıp Of!!"ln alım yerine g>!le-D 

(Devamı:"'"· S, Sil. 7; de) (::) 

Müstehlik va müstahsil 

Jr __ _ 
Atılay faciası l 
şehitleri için 

Yarır., Yovuzd:w bir 
ihtifal yapılacak 

J t ttmınuzda Çana.klı:alede bir 
tı>C'riıho dah~ı !'!Onunda batan A
tılay denizaltı gemimizde ,elıit 

düo:en SR !ôUbay 'e erlmizln hah· 
r&.,ını tazlz tçln yann .. Mt 16 da 
Ya\"U7 nrhlımrıda bir thtifa) ya
pılacaktır. 

mıntakaların tesbiti 

Istanbul, lzmir, Ankara
da eknıek vesikaya t3.bi 

Ofis,· buğdayı 26, Çavdarı 21, 
arpayı 22 kuruştan satacak 

• Ankara, 25 (Vatan) - Yaptı· ı b! bu sel'leki nıahsulü fena olan 1 nasyon kararına ı;:öre, ToprRlc 
ğımız tthklkata göre, Ticaret Ve· mıntnkaların dıı iaı;esinl hükümc.ı Mahsulleri Ofisi tarafından bllu· 
kfıleti aldığı yeni kararlar karşı_ 1 üzerine aıscaktır. Ticaret Vcka.lctı, mum rcsml \"e g~yrircsmi teşek
.sır.da müstehlik ve müstahsil mın biitl\n v layctlerc ~ektiği bir tel. ki.ıllcre, hükmi ve 110.ktki şahıslara 
takaları te;;bit ederek. vesika ile gı·arıa müstahsil ve müstehlik mın yapılacak buğday, çavdar, mah. 
ekmek dağıtılacak yerleri trlıdlt takaları tcsblt etmek üzere mah· lüt, mısır, arpa, yulaf ve akdarı 
edecek! r. Müstahsil ve miistenlik sut vnlyetinl sormuştur. Cevaplar satışları nşsğıda yazıl f yatlarla. 
mıntakıılar bu seneki mahsul vazı. geldikten sonra vesikaya tfıbi o1a· yapılacaktır: 
yetine göre tayin olunııcaktır. An- cak ve olmıyacak mnhı;llcr taay. Buğdlly 26, ça\•dar 21, rnahlüt 
karıı., is~nbul ,.e İzmir vilayetle· yün edecektir. 22, mısır 22, arpa 21, ~ uı.f 22, 
riı:den Vl'sikıı. kaldırılnıı~ acaktır. Ar kara, 25 (Va lan) - Bugün. akdıırı 21 kurus. 
Ayru:a, Diyarbakır ve Maröln gi. kü Resmi Gazetede ('Jkan Koord ı· (Denmı: Sa. 1; Sll. 6 da) c/-. 

• 



VATAN 26 - 2 - 9t!: 

~ e h i r Atina Belediye Reisinden mektup 
Haberlen yeni neslimiz, Türk milletine minnettarlık 
T. V k A Tarihin ebedi ıcaret e a- v e d 0 s t l u k h isler ile Y 

0 1 0 

Türk • mr • • en m Karar, 

Jetinin kararı ·· J b ıı · l _ büyüyor. Dostluk kara gun e e ı o ur. B '':':~.:.::.":",~:.:-;; 
dün İstanbul Yazan: l!.ngeles Oeorgatos ~cnelik harı) ıçıntle en .. aııihlyetli 

Yazan: Ziya 
- 24 - yanar m€şalclcr ve ~a~lı paçav· 

l'üı·klcr, rlık !cnn naldc kız· ralar yağdırıyorlardı. 
rnışlardı. S<>n kuvvetlerllc kurek· Düşman kalyonlarının kupcştc
lere ı;sılı>orlar .• her ne pahasına lerl, T-Urk kadırgnlarının bordı:ı. 
olursa olsun, düşman gcmılerlne larındnn çok yükscktı. Türk mu· 
rampa etmtye çalısıyorlardı. hariplerı, düşman gemikrini ıst1· 

Talih, blran Türkler n ytizlerine la edebilmek !çın, çcngelJI iplere 
güli.imsedi. Zaten htı..fi! esen rüz. ve ip merdlvenlerc asılar.ak yllka
gar, o aralık birdenbire duruverdi. rı tırmanırken, o yi.lksek güverte. 

Şimdi, kalyonların sönen yel·f lerdcn başlarına U:ş, ntec;, balta, 
kenlerl, birer boş torba g bt sar· kaynar sular. kızg1"J yağlar. hatt5 
kıyordu. Bu; öyle milthış biran içleri en milthiş akrep ve yılan 
idi ki, gemiler.in gilvertesındekı dolu knv.anozlar fırlatıldığı için 
tcliış, gittikçe artıyordu. çok müşkül vaziyettelerdl. Fakat 

Hiç şOpheslz kı şimdi Türkler, bütün bu şiddetli müdaf.aaya rağ· 
bOtün kuvvetıerıle, lcrl atılacak. men, Tiırk muharipleri büyük blr 
tardL l\Iilsademe, bütün ştddetile azim ile hücumlarına devam et
bas]ıyacaktı. Korkunç bir akıbet_ mektclcrdi. 
le karşılaşm ktan tilylcri ürperen Artık, dlğer Turk kadırgal ::rı 
düşman gemicileri, oradan oraya da, düı;man filosunun etrafını da. 
koşarak mudnfaa tertibatı alıyor- ha sıkı bir çemberle sarmışlar .. he. 
ıar .. Türk gemilerıni yaklaşt:rına- men hepsi de rampa- etmlye mu
nuık çın, butün ki.ıpeştclerc oklar, vaffak olmuşlardı. 
taşlor, ate~lc kızdırılmış demirler Şimdı Sarayburnunun önünde, 
yığıyorlardı. 1 (orta devır) in en çetin ve en k&n· 

Bu sır3da Gemiler, tam Saray. il ıı bir deniz harbi devam ediyordu. 
burnu hizasında bulunuyordu. Bü. Her iki tarafın g<'milerlndcn de, 
tun sahiller, heyecan içinde titre- mütehevvn sesler ve naralar yük-
) en seyıreilerlc dolmuştu. seli yordu. 

Turk g<'mllcrlndcn heybelll ntı- Vaziyet, Türk muhariplerine 
ralar ve meserret sadaları yükse- katlycn müsait d<'ğlldl. Düşman 
l•yor .. küreklerin denize şidd~tlc gemilerinin küpeştelerine k2dar 
dakbrılıp çıJ.( rılma~ı.ndaaı, hep. yilkselmiye muvaffak olan Türk. 
"İnin etrafı bembeyaz kopiıklerle !erden pek çogu, knlyonların bor
muhat bulunuyordu. daları.nd:ın yııgdırılan büyük ka-

Tilrk amirali Süleym n reis, ya parçaları, baıta darbeleri al. 
rüzgarsızlıktan dolayı hareketsiz tında ez !ip başları parçalanarak 
kalmış olan clüsmnn gemilerini denize dokülmektclerdl. Gemilerin 
bır hamkdc ~ir Pdeb 1mck için etrafında, gittikçe g"nlşliyen kan 
ne yapacsğlııı tamamile kavramıs·· lekeleri dalgalanıyordu. Bir çok 
Clneviz gemllerlnrn etrafını çevir· cesetler, gemilerin arasına sıkışa. 

mck için maiyetindeki kadlrgala- rak parçalanıyordu. 
ra emir verdikten sonra kendisi Amiral Süleyman reis ve biltiln 
bi.ıtün suratllc il<!rl atılarak, dOş. Türk kadlrgıılnrının silv.ar11eri, 
mıı.n filosunun Amiral gemfs{ olan manzar•Pın bu "ah et ve dehşc
Bizans nakhye kalyonunun kıçır:a tine zerre kadar ehemmiyet ver· 
day.anmışlJ. miyorlıitdr. Ellerindeki ağız boru. 

Bu muvafiııkıyeUi rampa, düş· larilc mütemadiyen: 
man gemllerındekl tel!lş ve şa5· Hucum- hucum!. 
kınlığı ıırttırırken, diğer Türk ka- Diye. koU ve şiddeti emirler 
dir:;:ı:ıtarı da, artık düşman gemile. veriyorlardı. 
r in ~trafını kuşatm~tı. Turk gemileri, dı.işman gemile. 

Suleyrna-n reis, kC'ndl gemisinin rınc adeta sımsıkı sarılmışlardı. 
provasında dimd.k duruyor .• elın- Bir taraftan bu kanlı çarpışma de· 
deki ğız borusu ile sık sık ku- vam ederken, diğer taraftan da 
ımndalar yeriyordu... O tarihte .akıntıya kapılan bu gemiler, ağır 
Türk gemle llği henüz ltıyıkUe ın. ııgır Ga!ata tarafına dogru itayı· 
kışaf dmenwkle beraber, Türk yorlardı. 
am•ralınln emirleri, hayrete şayan işte tam o sırada idi ki, bu tüy. 
bir surat ve çeviklikle icra eclilı. ter Urperten kanlı mucadeleyl da. 
yordu. ha yakından görmek ıstıye:ı u:a-

Harbln, ilk kanlı safh sını, biz· tıh), ~tını dörl nala sürerek Gı:ılata 
zat Süleyman reis .açtı. Düşman sahiline gelmiştı. 
:ımlral gemls!ne r4mpa etmiş ol· 1''aUhln, bu mi.ılh ş harbi nerc
duğu halde, biraz geri çt'kilerek den teşama cttıgı kati~ etle bilin. 
tekrar silratlc dil~man kalyonu- miyorsa da, bunu tahmin etmek 
nun üzeriı:e atıldı. G<?mlsınin ba. güç değlldlr. Genç hükümdarın, 
şınd:kl sivri mahmuzu, bUtun s·d· Edirnekapıda.J;; karargahından kat 
detlle Bizans gemisin n teknesine karak, Eyiıp sırtlarından ve Gala. 
sapladı ve o anda, c~mlsinl=ı (mu- ta kules nin arkasından dola!iarcık 
harrp) Jerl. ba güvertesinin iize- sahıle inmesine .. ve, Bizans mU
rlnden. Bizans kalyonunun küpeş. verrihlerıın.."n, (Gala.ta sahıll111n 
lelerine tırmanmıya başlndı. ilerisine uzanan düz bir dilin ilze-

Tiirk muharipleri, ellerinde pa- rinde) demelerine ragmen, Fatihin 
laJar, baltıııt:r, kısn mızraklar ol- bulunduğu mevklin bugün (Fın. 
dutlu halde, karıncalar gibi düş. dıklı) dediğimiz yerde ye • takrl
man gemisin(' tırmanıyorlar.. di. ben - (Şirketi Hayriye) iskelesinin 
reklcrc tırmanan efrııd da, düş- bulunduğu mevkide durarak har. 
man gcm'sımn içine oklar ,taş1ar. bl seyretmiş olduı;una hilkfim ve· 

rllebllir. 
Fat h, hnrb n en kızıştığı bir za. 

manda o:-aya sclmic;ti ve evvclıi, 
Türk amlralıııın hareketine müd~
hale etmeden yalnız harbı seyret
mekle ıktlfa eylemişti. 

{A.tkMı ..-.r) 

vilôyetine teb'.iğ edi!di 
Tıcaret Vcklılctınln verdiği sor. 

karar dUn \Tll(lyetc tebliğ cciıL 

mıst"r· Gönderilen emre gore ı.·ı. 

yat Mürakabe burosunun lfıgvl•e 

Belediyeye devrı blldırılmektedlr. 
Memurlar ı ağustosa kadar üeret
lerını alacaklar ve butur işlcrını 
Belediyeye devredeceklerdir. 

.Evvelce el konulmuş olan mad· 
deler ~u nlardır: 

Kuru bakla, içyağları, kuş ye. 
mı, buğday, arpa, yulaf, çavdar 
ve mısırdır. 

Vali, dün Yalovaya gitti 
Vali ve Beledtye Retsı doktor 

Lütfi Kırdar diın sabah Yalovaya 
gıtml3tır. 

Vakıf sular idaresindeki 
ihtilaf 

Dün ıkinel ağırceza mahkeme
:sinde Vakıf Sular ldaresınln Çem· 
bcrlitaş ve Yenlcamı şubelerinde 
yapılı:ın ıhtllas davasına bakılmış. 
tır. 

Suçlular, bu iki şubenin satış 
mi:murları olan Kemal, Sıtkı, Ha. 
mıt ve Camı namındaki kimseler
dir. Bu dört kişinin defterlerde ve 
makbuzlardıı tahrifat yapmak su
retile para koparmnk gibi vnzife. 
!erini suiiistimnl ettfltlerl rddıa 
edilmektedir. 

Dünkü celsede okun n chllvu. 
kuf raporunda böyle bir ıhtila:; 
görülmediği, ancak hcs;ıpların ka· 
rışık tutulduğu blldlrllmlşhr. Mah 
keme, ikinci b r ehlivukufun se· 
çilmesıne karar vererek duruşma
yı başka güne bırakmıştır. 

Dayısmı öldüren katilin 
m·uhakemesi 

Dün ikinci ağırceznda eski bir 
kin yüzünden dayısını öldüren bir 
katilin duruşması yapılmıştır. 

s:llvriye bağlı Ortaköylinde Sey 
fullah. F'eyzullah. Niyazi ve Ma. 
lik adında dörl klşt bır sofra ku
rup rakı içerlerken, Fcyz.ullahla 
dayısı rasrnda eski meselelere da· 
ir bir münakaşa başlamış, Feyzul
lah, münakaşanın hiddetli bir a. 
nında tehevvüre kapılarak bıça
ğını çekip Malıkln Uzerlne hücum 
etmış, vücudünün muhtelif yerle· 
rine batırıp çıkararak dayıs}nı öl. 
dürmüştür. Ert(:si günU Malikin 
knrdeşı Seyfullah, ~ğabcyisinin in 
tikamını almak için Fcyzullahı~· 
peşine düşmüş, bir aralık da arka
sından ateş etmişse de isabet ettı
remem1şUr. DunkU celsede suçlu. 
tar suçlarını itiraf etmışlerdlr. 
Muhakeme, şah tlerın celbi !çın 
baeka güne bırakılmıştrr. 

Evleri gözetleyen bir 
akıl hastası 

Beyoğlunda Bursa sokağında 
Kocabey aparlımanntın birine! 
katında oturan Orhan Tuğsavulun 
p~nccrcslndc evvelki gece yarısı 
b:.C insan çehresi belirmiştir. Or. 
han. derhal clışnrı fırlamış ve meç 
hul ~damın peşinden koşmafa baş 
lısmı§tır. Gürültüye yetişen bekçı· 
ler de koşuşmağa başlamışlar, nıa· 
halle ayakla.nmış ve komşular da 
böyle garip bir adamın son za_ 
manlarda evlerini rahatsız -ettikle 
rlni bıld rmlşlerdir. Aralıklarda~ 
birinde kaybolan bu adamın bir 
akıl hastası oldugu tahmin edil· 
mektedır. 

Ekmekf er üzerindeki 
kırtasiyecilik 

~ kmekler iızcrine kdğıt parca
l!:i:ı ları yapıştınnııkUııı \Q7.&;~11-

ıllğlni duyunca bir kfilıu tan kurtuı. 1 muş k:ı.dnr 6\'.lndim. Bu iti e benim 
gihl blnlerce klşlıılrı lştlrnk ettiğine 

rnk beni görmlye geldi. Çocuğa gümil: 
bir kupa, kürklü bir araba örtüsü, diğer 
bir çok stis1U eşya almı~iı. 

hı~ şUphe etmlyorJlnı. 1 

-

Atina Beledıye Reısı 

[E,kiıleıı Jıer tarafı ~n naS-nlf'Jerlc çııılı.}an Atinıı, bugon bi"rtuıı 
dünyanın nliıkasını rn ınerhıınıetini çeken c;ok ka~vetll bir fe
Jlt1'et Jeridlr, f&detıı koc:ıınan bir uıez.ardır. Türk nıllJetl, dost ,.e 
ı.oın,u Yunan mUJetlnln \"C Atına halkının acı , ·e feHikctlcrlne 
çok yakımı n ha asi.} et \"C al[\ka gö t~rn1i~, kemli )·ol<ı;uzluğu 

l~"iRde ne ;\ı&pmıtk münık-Un~ ya11nu~tır. 
Ati nanın da felılket, ınesullyet yUkUnü en ağır hir ~eldlde ta.,ı~ an 
adamı, IlelediJ·e Reisi D. Georgato~'d11r. Atına BeledlJC Rei.,ln. 
den ı:ehrln huı;lınkli det"tleri hakkında duygulıuıoı blJ(tirıne .. ını 
nca ettik. Gönderdiği mektubu ııyncn a~ağıya geçirl3 oruL. j 

atan gazetesıne mlnnetta· v rım, çünkü yalnız Al na. 

lıların değıl, bütün Yunanlıların, 
komŞll ve dost Türk milleti hak· 
kında tam bır hıs ve rey birliği. 
le duydukları sevgı ve minnet 
hıslerlnı ifade etmek :fırsatı sibt 
kıymetli bir imkiını bana ver· 
mişt r. Geçirdiğimiz facialı gün. 
!erde Türk nl'lletlntı: bizim ıçin 
yapmakta olduğu yardımlardan 
dolayı derin bir minnet duymak· 
tsvız. Bu .acıları çekerken, bLitün 
Y;mı;nlıl.arın dılınden şu söz diiş
mUyor: «Dostluk karagUodc bel· 
il olur.u 

Bu kadar ağır mihnet ve ımti. 
hanlardıtn seçen Yunan milleti· 
ne karşı Türklerin nekndar bü
yük ve Jyi bir do3t sıfati"lc ha· 
reket ettiklerini uz.unuzadıya an. 
Jatma~a hacet var mı? 

Harp Yunanistan hesabına bit· 
tikten birkaç ay sonra Yunaıus. 
tan1n her fakir a!lesl, ı:çlık ze· 

ttirlü turlu ağır vat.ifclcri yeı ıne 
gctirınege mecburdur kı tamirat 
işlerini devam ettirmek, hBlkrn 
sıhha.tlle uğraşmak, halk hamam 
ları ve çama;jırhar.cleri cıçınak, 
lfığımlara bakmak gibi ~a~kın 

sıhhatı ve temlzllğile alakalı 15. 
lcr bu arada bulunuyordu Eğer 
Kurtuluş ve Dumlupımır vrpur· 
!arının gctlrd ği yiyecekler ve 
Türk mllletlnin gösterdiği uIUv. 
vilccnııp olmasaydı Atina Belcdı· 

yesı. billlin vazifelere llfıvc ola
rak halkın ve bilhassa gelecek 
nesi.o yıyeceğıle meşgul olmıık 
slbi milli ve mtıka.ddcs vazifele· 
rı halletmekten 5ciz kalacaktı. 

Çocuklar-:· mahsus aşhanelerı. 
mız yetmiş beş kadardır. Gazete· 
nlz!n bır mi.ınıess.lınln bunlardan 
birini görnu, ·i nekadar lster
dım! Binlerce fakir çocuk bura· 
da, ı;vlcrinde bulamadıkları gı. 
daya kavuşmaktadır. 

Ey sevgili Türkler, sızın y.ordı· 
banlslle karşılaşmıştı. Bütün ia. mınrz, lşı;::ıl kuvvetlerinin, KızıL 
şe ve münakale imkanlarından 

mahrum olan memleketimize 
harbin mes'uın bir miras dlye 
bırııktıı;ı bu tehlike karşısında, 

endişe ve dehşet lçırıd<! titriyor. 
duk. 

haçın ve dışarıda ya~ayan Yu· 

nanlıların yardımı olmasaydı bu 
bınlerce çocuk aç kalacaktı. 

Bu aşhar.~lerde gıdaya kavu. 

şan kırk bin küçUk ağızdan ve 
İşte o sırada btiyük dostumuz kırk bin masum kalpten akseden 

Türkiycden ümit ve teselli dolu hisler, Atatürkün büyük vatam-
bir söz aksetti. Bu söz «Kurtu na. İnönünün şanlı, vekarlı, alı-
luş.. kelimesi ldi ki biz~m Cclfı· 
ketli halimizin icaplarına çok uy cenap ve ge-ıl!Ş k~lpl! memlekc· 
gun düşüyordu. Fakir halkı ~c- tine minnet ve şükran hislerin. 
falct ve felaketten kurtarmak den ibarettir; o Atatürk \"e o tn
üzerc ufukta başka hıç b r ım- önil ki Türk _ Yunan dostlugu· 

nun banilcrki\r. kan ve vosıta yoktu. 
(Kurtuluş) vapuru, bllyilk dos-

tumuzun tam bir uluvvücenııpla .. 19~0 
yolladığı yiyecekleri bize gelir. Turkıye 

ilktesrln ayında ven i 
ve yeni Yunanistan Atı. 

nada el tutuştukları ve Tiırk • 
Yunan dostluğunun temelini kur 
dukları zaman her Yunanlı , .c 
belki de her Türk, bunun sulh 
senelerınde mes'ut netic.ler ve· 
receğlnc \"e her cığır tecrübe ve 
nıtiha:ılı;rı da muvaffz,k yetle 
ı::eçırcccğınc kani bulunuytırlar

dı. 

Ti.ırkiyeyı ıdarc edrıılerln akıl 

ve basireti sayesinde Türk mille. 
ti harp rac asından marnn kal· 
mıştır . Bu suretle dostluk tccrti
beı;lııı harp meydanlarının du
m<n ,.e alevlerı içinde yapmeğa 
mah&l bulunmadı. Dostluğumuzu 
!nsanlık tcsanı.idünün güzel ve 
sıcak ufuklarında imlihaT"dan ge. 
çirdik ' 'c gördük ki böyle temel· 
lcre dayanan b.r dostluk dalma 
ku\'vetlı kalır ve hiç bir zaman 
sarstlmaz. 

0 0 yle umuyoruz J.;i hal ve 
@ şertlar; Dumlupınarın se-

y&hııtlcrine devam etmesine İm

kfm verecek ,.e hariçte bulunan 
ve t'ocuklarınır, aımelerlnırı ve 

e~lerinin Yunan.st?nda bulundu. 

ğunu hiç b!r zaman unutmayan 

Yuno.nlıJar da daha tesirli b•r 

şeklide yEırdımlarına devam ede

ceklerdir. Geçen kış esnasında 

bizi kaı şılayan ve hatıra~ı bile 

tüyler mlzi ürperten felaketleri 

bir daha görmiyeceğlml:ıı ışte 

o zaman ümit edebllecetız. 

Bir Atina Belediye Reisi sıfa-

tile, bir insan sıfatilc ve bir Yu

nı:C'llı sıfatile bu ümide sarılıyo. 

rum. 
Bu harp bittiği ve cihan barış 

vazife ve faaliyetlerine avdet et· 
tiği zaman Yunan milleti kendL 
sine karagünlerindc sösterilen 
alfıka ve dostlu~u minnetle ha· 
tırJıiyacaktır ki bu arsda Türk
lerin iıliıka ve yardıınr kalpleri. 
mlzde daima husuSı bir mevki 
t gel edecektir. 

Atina Beleaiye Reisi 
AngeleS ~orı;-atos 

meğe başladı. Öyle yiyecekler ki ,-

~:~~ı: ::t~~;~ı::ı :a~~~ile~~~ı~l ~GIA X~lm!\ 
olmasına rağmen cn.ndn 11 gelen 
bir sevgi ile mahrumiyete katla· ...-... 4' 

1 
~.:'it 

nıyorlar ve bunltrı bız.c gôndcrl. • .. :MıP 1 

yo~:~~~-luşun getirdiği yıyccck- Gıda maddelerinin bayramı 
!ere; işgal kuvvetlerinin verdik. 
!erini ve hariçteki Yunanlıların 
göndcrdiklerln katmak suretılc 

halk aşhanelerinı kurduk. Bun· 
!ar yalnız Atinada bir buçuk 
mılyon ınsıını beslemektedir. 

~ ine Türktycden gelen yar. 
lf dıma da)ıanarak, Atinn 

Belediyesi, yarınki nesli kurtar
mak iı;ln başarmağa mecbur ol. 
duğu ııgır ve zahmetli vazifeye 
sarılabilmiştir. İşte bu nestl; vc
karlı Ti.irk milletine ''c bu mıl. 
Jete layık olan yi.ıksck ruhlu ve 
feragatli hlikümelc kaı·~ı dost
luk ve minnet duygulen içinde 
büyümektedir. 

Kurtuluş vapuru seferler.ne 
başlamazdan evvel Yunanistan· 
da hükum süren şartlar karşı. 
sında; fakır Yuno-n allelcrlnl ge· 
çindirmek işı zor. haıtfı imkan. 
sız bır dava ıdl. Fakat böyle ol· 
mnsına ragmen Atlna BeledlyesI 

il# oğu~un JmpıM açıldı. :\lenıur, !eri kaldmlmı~hr. Gıda maddeleri !>:l· 

~ arka~ında. gardiyan ohlu~u tışları 'rrbe..t ola<'aktır. 
'.\femur okuına ... ını bitiril' i>itlrınez 

halele J~·erj girdi. lUemur elinde, kır. b " k ttı k t 
ır 1\·anıe r op u: 

mııı ltordı>la ile bağlanarak tomar ~•"'"" 1 .. 1 t• l'. _ - " .-"•A ıurr ~-e ••• &'}a&ın ser-
t·ılllnıiş bir kllgıt tutuyordu. J>eJjtıik !" 

Kıııu açılılığı Laman fa<ouJ~·e. mer-ı ,. ,._ ..... 1 ini tk ld .. ••...a mauue el' n en çı ·111 ıın-
r.inıek. bakla H: nohut dort kol l"i· . 

b 1 tarı olan men·ınıek ince<•ik «e"'ile ııı r.. 
kambll oynuyorlard'- P:lrbl!:le, u • mura .,urdu: 
gur ırtibtil u.ıanınıl}lar, btlrahat. c.. 
dl~ orlardı. ::-ade yaj;la zeytin yağ" 

gUre'jiyorlar, ba,ka gıda maddeleri 
de onları ı.eyre<llyordu. 

1\femunın l('f'rl glrmeıo;lle hop"Ji to-
lllUlandrlar •. \Iemur: 

- Yeni bir emir \"ar, okuyıtt'ağını, 
dlnle~·iniT-

Dedlği z.aman en s;ıtkırıldrmlnrı o-

- BiL ,imdi buradan kollıırım111 
<tllıya "llllı~a çıkıp gldebillr ı.113 l.ı? 

- Tabii gldeblUrstnn. 
Daha nıt>nıur ,ozünü bitirnıt"den 

kapıJ& dol"ru bir harya oldu, bUtun 
gıda maddl•lerl zanllı merclml"j\·l '.'1~
ne.}·erek zindrden bo,anmı; gibi fü. 
şarı lırladrlar. Nlhllyet mert'Jnıck tc 
~ halle toparlaııarak onları takip 

tan nıerdmek ln<"ecik ı.e ile bilklayll etti. 

~ordu: ı Acaba ııereyc g-ittller? • 
- f~y\ah, a<·aha yine ne olu)oruı ~ .\kşama baka<-akım. bizinı e\c uğ
.31r.mur eııırı olrumağa bıt.şlauı: 

1 
ı-amı,lan;a ben de oıılarm ne~inc lı,.. 

- El konmu;_ her ""'·ı bxl~ mad- Urakle: o: l:'a-:a:.ın serbt'ı.tlll•~ di;l r: ha. 
deleri ur.crlndekı el konma hukum. fıraeaj'ıın. Tatlısert 

ton'a doğru gitmişti. Bu iki sevdiğim 
insanı birbirine karşı bu tarzda yakın 
gördükçe hlsscttıgım üzüntülü saadeti 
tnsavvur edemezsiniz .. 

~aza.n: AD.dre ıuaurols Çeviren: Ren.an A. E· YALMAN 

- 35 ı·apıştırmak için ne de yaııı,lmn 
nıaddc btılUJ orlardı? Bir türlu a\,r
mak lmkAnı yok. Jno;an kağıdın far
kına \&rınr.a bunu yutmamak için bir 
pa~'8 ekınl"k feda ediyordu. enr.Jer
~nberı hu yüzden i rar edilen ek.. 
nıe1dcr ) eküna \'Urulu yllı.lerce ton 
tutar. 

Onun gib lhtl) atlı, onun kadar me~ 
gul bir atltımın. b r kaç dakika bile olsa, 
böyle ;>eylere "\.·akit ayırması büyük bir 
aiakn ve muhabbete alfımettl. Fakat bun 
tar benim üzerimde tesir bırakmtdı, 

kendisini gayet soğuk knbul ettim ve şu 
sozlerj sö>led m: 

- Eğer b .. na kar ı en ufak bır mu· 
habbelinız \•ı;rsa bunu ısbat etmenin za· 
manı selmi~Ur. Bir daha buraya gelme
~ iniz .•• Yedi, sekiz aydanberl zaten pek 
seyrek görilştuk. Demek ki bcnstz, benı 
2ramadan özlemeden yaşnmonız müm
kundur. Ben de kendi hayatıma yeni bir 
şckıl verdim 

Bana datmn yardımda bulunacaSım soy· razı ettim. 

Colette'ın Gaston'a benzemesini çok 
isterdim. Yalnız kaldığım zaman uzun 
geceler küçük yatağının b:sına geçer, 
saatlerce gözü<1ün rengine, ağzının b•çl· 
mine, SAçlarının clnslne bakar ve arc.ıdn 
bil' benzeyış arardım. Fakat .n~ yazık ki 

Colelte büyüdükçe içtnıdeki şüpheler 
gerçekleşiyordu. Bu uzun ve ıstıraplı 
zam&nları size ııınlatamnm. Sevdiğim 
çoeueun unutmak istcdlğlm 1-nsana ben. 
zed!ğl gittikçe bcllriyordu. Tesadüfi bir 
hareketi, b!r tavrı bana o menhus p.h

sıyelı hatırlatıyordu. Küçücük bir kız 
çocuğunun olgun bir adama. bu kadar 
benzlycbildlglnl görmek bana ne kadar 
acı geliyordu! 

Her birimiz farkında olmıyarak 
kim bilir 11e kadar da kliğıt J uttuk. 

Bu k.ığıtlanıı elbette bir bedelı \"nr. 
Bunlar basılı~·or, bir ndam birer bı
rcr tıuııları tutlmlhı ekmeklere ya
ıııo;.tırarnk uıklt ka~ bcill.} or. 

nu kadar külfet, vııhnıct , e ı rar
brdaıı onrn n<'aba 1 uç l'krnrf'!n nJ. 
tındaki etJketc hakıl3ral< fırınl.'ının 
kim olduğu tP.sblt e<lllml~ \e hakkın-
da halkın ıhlıat \e menfaatini 1 
koruyacak J nida nıııamelc ~pılını •• 
tır ~ 

Oh, kuta lyeclllJ;-ln .ktlçlik, fakat 
iç sıkıeı bir lılilfetlndrn çok şüklir 

":urtulmu~ olduk. 

Sonra kend"sinc hakikuti de söyledim 
'e bi.ıtün ömrumiı sevdiğim bir adanın 
vakfetmegc karar vermiş olduğumu lJfı· 

,.e ettim. Bu hııber onu hem memnun 
etti, hem de biraz kızdrrdı. Şu cihetten 
memnundu ki başında bır piç çocuk kal. 
mıyor ve hnya.tı böyle l1lr mesele ile 
k rışmaktan kurtuluyordu. F "kat onsuz 
başımın ç!lrcsine bakabilmem de onu 
hayretle karışık bir şekilde üzüyordu. 
Çocuğu sörmek istedi. Yeni doğmu§ 

her çocuk yumuk ve pembe bir et par
çasından başka nedir? Daha kime ben. 
zed •ı tabiı belli bile değildi. Yatağımın 
yanına yaklafitı&ı zaman h~ycc&nlı idl. 

edi. Ben böyle bir ~ey kabul cdemiye_ 
ceğimı ılavc • .. t;a~ton'a ölünciye 
kadcır sadrk kalııcatrımı ve kendisinden 
hiçbir §ey beklemediğimi de anlattım. 
H tta vermiş olduğu sermayeyi de iade 
etmek istedim. Böyle bir şeyin mümkün 
olamıyncağını ve bunu kabul etmlyece· 
ğmi söyledi. Kendisine bu zamana ka{lar 
ettiğim yardımın para ile ölçUlc.mlyecek 
kııdar büyük olduğunu ve böyle zayıf 
bir anda bu tnrz bir konu:ımnnın bende 
ateş Ye rahatsızlık doğurabileceğini dü. 
~ünerek sözJt'r!ne nihayet verd . Haki· 
katle o andan lllbarM de hayahmd-"ln 
)·ok olup gitti. Çok sonra terzlhaneyt 
sattığım zaman dokuz sene evvel koy_ 
muş <ılduğu semuıyeyi falzile beraber 
kendisine gönderdim. Bir .mektupla ba
na çeki geri gönderdi. Ben de tekrar 
bir mektup yaz.lrak evlcreceğlml ve 
Ga,,ton ile hayatımı bfrleştirırken mazi 
ile her türlü bağı kC$mck istcd.tğlml an
lllttım ve nihayet parayı kabul etmese 

. D4ha sonra bu parayı dayıma vermt: 
olduğunu haber aldım. Dayım bir tııkım 
dalavereler çevirerek Martln'c ynklaş

mnga muvaffak olmuştu. Rosie'dekı işi. 
nı benim yfüümden kaybetUğlnl söyle
miş ve bu parayı da ya Şant.ıj yaparak 
yahut da kendine acındırarak almıştı. 
Bu meselenin hnk iki iç yüzünü ben 
öğrenemedim. Sadece harpten biraz 
ıonr.s Parlsin en işlek bir caddesinde da. 
yıın bir terzihan~ açtı. Kendisini bir 
daha göı-mecllm. Hayatımın bu devresi 
ben1 hem lğreqdlrir, hem de utandırır. 

xvm 
Hayalım gıtglde Gastonunkıne daha 

çok bağlanı) ordu. Bana karısı mi~im glo! 
muamele edıyoı·. Arkadaşlarına ta.nıu
yor ve kızının bilyümesinl alaka ile ta. 
kip ediyordu. Kızı Colette idi. O de. 
Gaston'u çok seviyordu. Hatta benden 
fazla bile sevdlgln! sanıyordum. Yirmi 
aylık olup ta ilk defa olarak cmeklemc
ğc baiJadığı z.aman belli bırakmış, Gas.. 

Çocuğun ist-emlyerek yaptıgı ınasum 

bir hareketten dolayı ona haksı.ı:casıns 
d~man oluyordum. On :sene böyle ıstı. 
rap Ç<?ktim. Öyle ağır ve eı;icl b!r ıstı· 
rap ki kimselere soyllyemezdlm, a.nli~3. 
mazdım . 

Colettc nişanlandığı ~man size Gns
ton ile vaktlle nasıl evlend'ğımizl anlat
mıştım. Muharebe zamanı idi, izinli gel· 
mişU. Derhal evlenmemzi istedi. İşte 
o zaman kendisine her !)eyi söyliyecck. 
Um. l'a.kat kocamla çocuk arasmdakt 

(Arkuı .al') 

~ahsiyctlerln, en kulağı dellk gaLe
tedlerin, fü:ilne en fazla kıymet ve. 
rllen a ... keri miıtelıa ı«ların talı· 

mlnlerinde dalnıa yanıldıkları orta
~·a konduktan "onra bu harbin ne
rf'de , .e na~ıı hitA:<ıeğinln k~tlrtıe. 

mi~ e<•eğl onU<"un:ı 'arılıyor. Bn
nunla beraber de,·trt reislerinin ve 
&"t'neralle.rln "iyasi hudutları değiş
tlreblle<'f'klerl, fakat diinya ('Oğrnf
~ a~ını değl~tlremiyf'<""klf'rl, tabia • 
Un tarihi kendine ram ettiği ileri 
'iUrlJlerek ~u dikkate değer mütaıaa 
~'llrUtülüJor: 

«'rıtrih \C roğraf;\·a, yaol jeopo
litik, harbin mukadderatını ta~ in et
m ı muhtemel harp sahasınm ne
reııl olablleectfnl ara.ııtıranları Or
ta Şarka götümıektedlr. Tanrı in
sanlığın bcı;lğlni orada ı.-umıu~tur 

\ "C -'' rupa, medeniyetini, imanını, 

zenginliklerini oradan almıştır. Ta
rihin tanıdığı en büyük ordular, ;\·i
ne orııda ç.ıırp ı şmışlardır. Bir harbin 
Auupanm talihini oyuncak elliği 

her defa rnda \'e her bir yeni metle. 
niyet de\•ret.lnde, kaderin hilkmü 
Akdenizle Fırat aruındakl toprak
larda bcllnnlıttir. Bu bölgeler, d\ln
;\ wmzın biitiın hayatında en t'l\'t'lv
li tarihi tanımış bölgelerdir. Kırlc 

bir devlet, de~ir devir. bu ;rerlero 

hılkim olmuş 'e bu memleketler en 

nz altmı' l~ dda ad değiştirml~tlr. 
ı...ter Bllyl!k 1 !>enderin idaresinde 

ol~un, lııter Ha!;'lı .ı;eferler zamanında 

ol un, ı ter Bonapıı.rtla birlikte " -
J·a kıymetli petrol ı.ahalarını ele 

gl".çlrnıck itin obun, ka~rin yolu, 

A Hupa mllletıerlnl değl~mez bir 

~ekllde dünyanın bu kısmına götü

rur. Bu nı!lletler dehlizinin adı, 

ılı.in.} ıı. tarihinin ebedi yolu olabilir. 

Bu yol, ~il üçgeninden lndu~ nehri

nin uzak kı;nlarına kadar gider. Da

ranın e5irlcrJ, aşağı yukan yirmi 

aıurdan fazla bir zaman önee orada 

bir askeri JOI kurmu. !ardır. O z:ı_ 

mandanbcrl, ::;:trkın \'& Garbın or

ıluları bıkıp u!>llnrnak:.ızm, kiıh o 
taraftan kA.h bu taraftan, dalma bu 

J olu taldp etmto:lerdlr. Bu yolu ta

kl11 edenler mulde yliı: binlerce kt.· 

mıınke..<:; bııs-lin de zırhlı Uinıe.nle-r. 

dlr. l'ırat'kı~ılarrnrlan, bu rırlılı tü· 

menlerin endl-:e \ erki homurdanı~

Jarı gittik~ daha iyi l'}itllmekt~ir.ı> 

KÖR KADl 

Yeeikule şumendüfer 
deposunda h :rsızlık 

Celal adın<ia bi; sabıkalı hırsız 
evvelki gece Ycdlkuledeki :ıimen. 
dlfer etelyes!ne girerek birçok a· 
llıt ve edevat çalarken yakalanmı~. 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde me hut cürüm du. 
ruşması yapılmış, 2 ay hapse mah· 
kum olmuştur. 

üniversitede ikinci devre 
kampı yarm başlıyor 
ünıversttc ıklnci devre askerlik 

kampı yarrn Pendikte ba~layacc:k

tır. Kampa iştirak edecek talebe 
pazı:ırtcsi sabahı saat 7,30 da Üni. 
·ıerslte bahçC$lnde toplanacak ve 
hep birlikte Köprüye gelerek ken. 
dUerlnc ayrılan \•apurlarla Pendi· 
ğe gideceklerdir . 

,- TAKVİM 
26 TEJ)DIUZ 1942 

PAZAR 
AY 7 - GÜN 207 - Hmr 82 
RUMİ U58 - TEMMUZ 
uica.i ı 361 - Rf.CEP 

13 
12 

VAKİT 
GÜ' 'F..Ş 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKSA t 
YATSI 
İMSAK 

Zf~VALİ 
5,50 

13,20 
] 7,17 
20.32 

22,25 
3,44 

~ZANİ 
9:ıs 
4,48 
8,45 

12.00 
l ,52 
7.12 

Ateş balı ğı ıskorosı 
~ u me' inldo yağlı olan halık. 
t9 lardan biri d~ ateş balığıdır. 
Bııg\ln !,'ol. 1:ıt(' hir hııı;uk kilo ute':' 
bahfı aldını, teıııb:ledlkt<'n ı>onra a-.. 
ma yaprnklurına blrt'r birer urdım 

~ e ı knrn UT.('rlnde ı;ok harlı ohuı

yan ateşte pi~lrılim. Yapraklarırı .rım 
m:ı.ııın,ırı:ı dikkat ettim. l.'anınca ba
lıkların üzerine yapı1ır, soyulma ı 

ı~ ohır Ye yemek ze\·kı bozulur. 
Bu itina 'ayesbıde balık pek i.}1 1>l· 
du. Bu )emt'ğıı bol, domet il, suğanlı 
\ & biberli hl r de 5111J&ta llfn-e etUnı, 
yi)·enJer !:ok memnun kaldılar. 

EV KADL.""a 
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[iliffi;~ liitf' !J J:t!:I3 J fj ;D 1 BAŞMAKALEDEN DEVAM Hu 11' un Ticaret Vekilinin 
j (Beft 1 ı.tldt> ~ dlye tcşkrtAtına ve kadrosutırı bir- tetkik seyahati 

Askeri durum ı 400 bin Refik Saydam 
hıfzıssıhha 

göze alamadık. Bir takım rnüra- dcnblre yeni bir ruh ve yeni bit k (Başr '! JDcide) (::) 

1 

kabe teşkılatı kurarak g!.dışl ya- kudret şırınga. edilebileceği~ ina· n u t u Vekil, orada mahsul teshm etle 
rım tedbirlerle inzıbat altında tut- c-amıyoruz. Takatlerine uygun ol- müst hsillcrle Sôrüşmi.ış ve alır; 

r f 1&sa;az8'öRAN i .. ı ·. ınağa iyi .niyetle çalıştık. F~kat mıyan vaz feler kısmen kendileri vaztyetınl tetkik ederek gereke 
mıvnzene kurabilecek yerde arz ni ezecek, kısmen de seciyesi za: dircktülcrl vermişt' r. 

müesseseleri 
ve hdep kanununun tabii işleyişini yıf olan m~murlar lçln taptaze Tefessüh eden bir Vekilin ~refine Atatürk Par 
bozacak şnrUarın alıp yüriimesine vurgun kaynağı olacaktır. gazinosunda Belediye tarafında 

;...D-og--u-c-ep_ h_e-si-nd_e_: _ _.. m U 5 Uman 
Ankara, 25 (Vatan) - Y,rzl rı<'an 

melıu"ıı Salih Ba.otnç ile Kütah
ya mebu~u nr. All Dtliha,, BU
Jiik 1'11liet ~lecllsl rl)·asetlne bir 
knoun Jiıyıhası \ ermi~lcrdlr. Bu 
iki mehu.,, \'erdikleri llı~:ha ile 
Türki.} (' Utimhurl)·etl ::Ut>rkf'z 
Jlıfr.ı'i ıhh~ı milc .. sesesi aıfının 

nıerhum .B:l':'·ckll Refik Sa)_ 
dama lzMetf'n Tl\rkl~·c C:um
lıuriyetı Uol•tor Re tık !'ın d 111 

Jlıf1.1 sıhh Mü~ııcse 1 ':e-:.llne 
konıııa::.rnı lstcııırkteıllrl~r. 

meyden bıraktık. Ya salahiyeti dünya İÇlO SÖy}encn bir öğle ziya!cll verilmiı:tir. 
tiı!l gelmlyenlcr, ya bilgi ve tt-c. Bizce çıkar yol, freni doğrudan merSİyef ermiŞ Vekil snat 14,30 da Halkcvlnc 

~uslar, Ro~-tor şehrinin diiştli- rilbesi olmayanlar veya umumi doğru) a tilccar ve esna{ arasıı:da müstahsil, tüccar ve diler ilgi' 
mc~faate mertçe bckçıl:k etmese, sramaktır. Berlln, 25 (A.A.) - 1\T. Cordcll !erle ayrı bir görüşme daha ya• ·~ ğl\nli \'C'.}R boı:;ulbldığmı belki 1 B" d 

1 _ 2 gliıı sonra blldlrttekl!'nllr. R!ls- r manya a 
tof, l'Cntıp <'t>pheslıulc stratt'jlk bl.r 

111C\lddlr. Ehernmi.}Ctl .. öyle lznb C· J apon arla 
ıhl{ıkl mul;:avcmeU kifayet ctml· Bugünkü Ticaret blı·liklcrl b r Hull'un son r.utkuna kerş1 ilk Al- tıktar., clvnrdak köy hHmanlar 
yc'ller tHafından yapılan müdaha· korkuluktur. Bunlar dağltılmah· mnn tepkisini, Propsıanda Nazır nın vaziyetini m.hallinde tetk 
leler ve el koymalar, beklcdiğlml. dır. Her sahaya mensup tüccara muavir:i Dr. Dletrich'ln yaptığı ve kö)liılerle temas ettikten ~on 

dlleblll r: ı 
ilOO bin nl\fu,.;Ju bir ~hlr olan Ros-ı 

tor dcmır.}oıu Uı.crınde ınuııım h!r çarpışıyor 
petrol i ta .}onuılur. Kafkasyc.darı Do ı 
n~ haV".ı:nsınıı. urn.nan petrol boruları! Blrmanyade. bir mahal, 25 (A.A.)

huradao geçmektedir. Limanı mii- Bırmanya.nın Arakan eyaletinde In· 
ı.emınel olup şehlrlle, silllı, otomo- .11 t et 1 .. n. lolrnmotlf ve loflli'ık maddeleri ' gı z ara an cam nya mensup 400 

fnhrll•l\lru'ı, petrol tnsfi.}elınneJerl bin MUelUmnnla Japon taraftarı B ir_ 

I 
"-~~~-~~-----~~--

'ardır. DeJılleblllr ki Alnınn ordusu 
~lın:ıli Jiarkasyaya. iRm~k için mlı
lılın bir Jınrekct Ye ikmal üs~li ka

manyalılar arasında bir dahili harp I k b 
çıkmıştır. Çarpışmalar Uç hafta <'V· dllnılş. yllzlcrce asa a yanın ış \'e 
vel başlamıştır. Ilınlerce erkek, ka· ı Bı.ıdhidaung kalesinin zaptı için ya_ 
dın ve çocuk ölmüş, şehirler zapte· pılan sa\'aŞ beş gtıns UrınUştUr. zanmıştır. 

Son ka rarın piyasadaki akisl:;ri 
Don ne1ırl dlr cğl içinde kalan Bus 

lrnn etleri çekllıııl~e de\-am ediyor
lar. Acaba Alman ordusu Ro tof -
l)tallngıııd nrnsında a.,ağı Don neh· 
rhıln b:ıtı \C şimal kı~ ılaruuı \.ölr- (Ba'jt 1 incide) ~o> rinde bir harekette bulunmu:ı o-
drk"tan sonrn ne olnl'ak? hlıdl esile meşgul olm&nll§lıırdır. lur. 

Dizim glirfi Uınnzc ;-!Jrr, Almanlar Ticaret Vekfıletlnlr. tebliğlJe Tücc:ırbır ne d ly"'"ar? 
için başlı<'ıı liç mbhlm hedef ,·udır: lftğv<:d'lmiş oldu~u blldırllen iaşe Havyar hanında 22 numarada 

ı - Alman ıığ cenabı ı:o tot ' 'e teşkilatının İstanbul kndroslle FL tüecard n E. Akatlı: 
<·h·ıınmla Don nehrini geçerek cenu- 1 yat Mür.akabe heyetlerinde bugü. 11.- Yen •rienret Vekilimiz bü. 
ha doğru Ucrler , .c NoYTosl~k Uma- ne kadar yüzlerce memur çalış-ı tün dertler! teşhis ett'. Son ı:eri· 
nına kad:ır UT.anır. Bö~·leltkle Rus makta bulunuyordu. Bu memur· len scı·bestl kararı bu teşhisin c•1 
donannıa ı, tırtık Batumdnn ba~ka , !ar aybaşına kadar bütün lslerı özlü delillerinden birıdlr. Knraı· 
barınacak bir lhnnn bulamaz. Belediyeye devredeceklerdir. 1 mi.istahs li ve mtlstehlikı olduğu 

2 - Alman ordU!ll Don~ "arkın· o" ~rend'X· i .. b l;:ı kadar dn tliccıır ve muta\'assıtları ., ıe;ım ze gore u mevzu • . 
da Don nehrini cenuba. g~er ,.e Kat- alakadar olmak üzere pazartesi ~z~mı derecede memnun l'tmlş:ır. 
kn"yadan Stallngrada. u1..ana.n son df'- gUnü Vılfıycttc V.t.il ve Bcledlv... l\Iıllct bundan dolayı sevine !çın· 
mlryolunu keser: bo takdirde. mUt- Reisi doktor Lutfl Klrdarın rcİs- de ve hiikumete miıtc~ckklrdlı·. 
teflklerln Kııfkn ~·n fü~erlnden Ras- llıı;ind f k. l"'d bi t 1 t a Bence bu yerinde karardan sol"ra, 

• • ıs e ev ·n " e r op an ı Y• • 
\aya. :ı-nnlım etmelerme nihayet \·e- pıla kt T 1 t d V 11 İstanbul ti.lccar ve csnailarının 
rlrler. Roslar arbk Jiıızer deniz.in_ lnlcai trB. el odpl an tıkat ta "dmUuaü· ımrdukları birliklerle. kendi saha-

. v er , c ve ısa mu r , . 
den '"C bunun do~undakl :ı o11a.r- Ti t Od u" • KAt bl M lnrı deh lınde meslckdn5ları ara. . .. care ası mumı ıs , ın· 
dan istifade edebilir ki bu çok guç t k ,... d .. h b 1 sında bulunan bazı vurgur:cu zih-

a a .... carcı mu uru azır u u- .. 
bir l~Ur. ~·~ı.ı d niyet taşıyanterı murakabe ederek 

""'"""' ac ır. . ~ ır.ı it' 3 - Alman olcen:ıhı Don nehri devletin kend!lcrır.e gostcrd ı; 1
• 

dirseğini do-:.u ıstılmmetlnde gec;e- P}yasadakl &ıkisler mada layık olduklıırını isbat et-
rek Stnlingrad U:ıerlne yliklenlr. Bu- Hükumetin aldığı bu karar p:. melıdirlcr. Net ccn!n ıyl olacagrnıı 
mdıı. Uuslıı.nn tank sanayii vardır. yasadn b .r tcrcddi.ıt husule getir· kanıim.o 
nöl lece Knrknııya Ru"yadnn ayrıl_ miştır. Bazı açıkgôz tüccar, ser· Al.rlt hanında 28 numarada tık. 
mı' olur. bcst Ucareti hl~ bir kontrola tabi cardan Yakup Ccınal Ertıın: 

Bu harcktit !ııklşııf eıJersf', Tlmo_ tutulmam ve b şıboş bırı;kılmak «- Hiç şiiphcsiz ki bu son ka-
ı:cııko or<lulıırı, U:I~ e a~·rılarak par- mar.nsına alarak bazı c;:ıdn mad. rar bilerek ve JılssedllerL>k \'eril· 
~alıınır, bir kısmı l\nfkasyaya ,.e dl- delerinin fiyatıııı yükscltmeğe nı ştlr Bence, mıllet hükümetimi
~er kı mı \'olga boyuna ıieat eder. başlamışlar, hatta dün saba1: 137,5 ze yalnız müteşekkir kalm&kla 
l ı:tc .\imanların bıı ~ hedefe ,·arma_ kuruşa sııt?lan zeytinyağı, aksam ·l~tıfo etmemeli . Gö!;tercilğl yi 
... ı, her şeyd<'n önce, Don nehrfn;n r:e· üzeri 160 kuru§<! kadt'r fırlamış. niyete müzaheret etmeğl ve ı~aret 
ııııp \C llo[,"U istikametlerinde geni, tır. ctt'ğ! yoldn yurilmeğl bir vazife 
reııhe üzerinde geçilme iM bağlıdır. D ğer gıda maddelerinin ne şe· bilmelldlr. F saliyetlertnc nihayet 
Almnıı ordm;unun bu hedeflerden da- kil alacağı pazartesi ~Unü belli verilen ofisler. murakabe komls. 
hıı. ileri gideceklerine iht imal ırerml- '·or.ları teknll: usullere ıykırı 'ka-

olacaktır. Bazı ıücearlar, yeni tcd- " 
J oruT.. P.ö3le bir hare.lcet, Lenlngrad rarlarla varlık iç ndc bir yokluk 
\c l\lo kovayı ihmal etmek demek- birlerin mana ve ruhunu ka\T2- yarattlmasında fımll olmuslardır. 
tir ld onundıı. Almnnlara z:ıu·arlı &- dıklarrndan yanlış yola gitmekten Verilen bu serbesti blitiln bu arı
tıbl!lr. Almıınlur her halde IA:nin· geri durmuşlardır .. 
ı;-rıul l'C Mo komyı olmak ,.e bora
daki nu ordul:ırrnı dıı meğlCıp ede_ 
ı el{ Vola:-a gerilerine kadar gerJ at-
rnnk lsti~ecclilerdir. 

ı,te Hu<ılıırııı aşağı Don nehri ho
.} ı:n<lu sunlmharn t.-ı:ıder u~ arınıaları 

hu scheplerdcıı dolayı li'ı:ıınıdır. Ti
moçcııko Don nehri boj untla nılida
fııa muhıırelıelerl \erirken, bir kı-

"'m ıcun eUerlle Alnıaıılnrın c;lnıal 

( C'nnhrnıı muHıfful.13 ctıı taıırruıJıır 

y:qıahlllrsc \az:l3etl kortarablllr. 

Bundan başka şurası da chrm. 
miyctle nnzarı itibara tlmmalıdır 

ki, İstanbul hşe ve F ynt ::\.'Itira
kabe teskilf\lında uzun zamardan· 
beri çalı~ıp tecrübe ıle yctlşmi~. 

kendilerinden ta.m iş beklenmek 
üzere bulunan bazı mcmurlnrın 

açıkta kalması memleket ekonomi
si iç'n büyük bir kayıp olacaktır. 
Ticaret Vckôletl bunl rı süzgeç. 
ten geçırlp 15 ı;nlayan dürüst un
surlardan istifade edeı sc çok ye· 

ıaları ortadan kaldırocak, hettfı 

kuvvetle diyebilirim ki, ticaret s'
hasındaki ~·eni fRallyellerlmlz pek 
yakın bir zomanda t'skt rıorm~I 
\ azıyetlerın i bulacaktır .,, 

Yeml~tc yağ tüccart Asım Ed. 
rcmltlı: 

• - Bu karar. hiç ~üpheslz k , 
hükôıncte karşı herke tc derin 
bir mir.net uyandırmıştır. F•kat, 
umulan neticeler hekkırda bu· 
günden mütelftı, ve tahminlerde 
bulunma)\ ~k doğru olmas:ı ge-

.1111.B•mm S Ü M E R B A N K •••Ellııı.. rektlr Bunun için biraz beklemek, 
kararın tntb k şeknı~rfnl görmek 

1 ve or.dan sonra söz söylemek da-

y r' R L I MA LLAR PAZARLARI ' hn muvafık bir h~rekct o~ur. IF Abit hanında 10 nuınnrsda tile. 
~ cardan A. Canıtez: 

MÜESSESESi MODORLO'GONDEN: 

F A RA NIYOR 
eı;oııılzln (barem dahllJI) nıulınberat şerılf;'I açıktır. Bu 'a.. 

zlfr~ ı ıı.Jııınınk lstıl <·ntcrln en az: il e tah ilini bitirmiş, SGS6,86JD sa
~ rlı barem lmnunlanna tfı.bl daire \'C müesseselerde en aşağı beş 5(',... 

ne çnlı,.nıı,, ~'Dı.ı knblll~·etı kll\'\.'Ctll ,.e dO<ô.}a ı lerlnr \ !ikıf olmaları 
ıı::ırttır. l'aban<'l dil b'lenlcr tercih olunur. 

Bu ~rtlarla beraber memurlar kanununda aranılan \'tlı.rfları 

h.'117. olanlnrrn 81 temmuz 9t2 akşımıına kadar rnQ11blt ı.·esıkaltırllc 

Zııt ı,ıcrl Şcfllğ'lnc müra<:>aııt etmeleri. 

d) Id1olik Pres Salın Alınacal<, 

l 
Elinde yeni veya kullanılmış ldrollk yağ presi bulunup satmak 1 

lstiycnlcr. lstanbul TUtUngUmrtık, Kemerli sokak 21 numarada :!'1azl! 
Oznrcıı.'yıı. mUracnatıen. Telefon: 24197. 

JI' ,-. .: . " . ·"". ·.· ·. ... . . . .. . . . . . . 

•- Son kararda btiyük, bir lsa
het \'ardır. Netlcclrr hakkında 5!111 
diden tahminlerde bulunmeğı 

bir;z zamansız görüyorum. Hükü· 
metin verdiği bu lc;abetll kararın 

ne şekillerde tatb k sahasına geçi
rileceğini henüz bilemiyoruz. Pi. 

1 

yasanın alacağı yeni vaziyeti. erz 
ve taleple, bu tatb1k şekli tayin 
edecektir. Bazı gıdn maddelcrile 
bir kısım eşya. belki de piyasaya 
yUksek fiyatlarla &TZedllecekUr. 
Fakat, bıı, kısn bir z:ımo.ne mnn
h::ısır kalacak, şlcidetle ba5Jnm:ısı 

umulan rekabet bu· gayritabii fi· 
yat yüksekliğin! derhal or tadan 
kaldıracaktır. Hiç şupheslz ki, hal
kı umumiyetle memnun edecek 
bir ucuzluk vaziyeti haı;ıl olacak. 
lır. Di~'t'billrlm ki, bu ucuzluğun 
bu~ün trlCcsinde bulunuyoruz, Ye 
ter k!, alıcıda, satıcıda da y urt 
kaygusu ''e duygusu k uvvetle hl5-
scdi!sln. Temennıın budur.» 

~ ' ; ~ 

ı~T ~~~~.~ .• ~H~~D~~INI ~@l.~JJı' 
( 1 Z K 1 S M f • A nrcvıııuy. Ttl. 36. ı~ - :C0

b::. r11,1~~.~ : E R K E 1( K f S M 
1 

~{AYIT GÜNLERİ: Yaz tatili zarfmda Pazartesi ve Perşembe günleri 
saat 9 dan 12 ye kadar, 10 Eylülden sonra hergür. 

Bu yıl , Erkek ~ısmı ( Robert Ko~ej ) e girmek 
MÖSiiBAKA IM.TiBANI iLE OLACAKTIB 

~üsabaka imtihant tari~ler_i : fl~ustos 3 ve 4 - Eylül l ve 2 
imtihan şartlan .f!ole; ıdaresmden yazı ile istenilebilir 

DERSLERE 24 EYLUL PERŞEMBE SABAHI BAŞLANACAKTIR. 
Kız kısmın da yeni Leyli T a1ebe için yer yoktur. 

zln tc:mamile aksin~ nct·cclcr ver- hükt'.lmctın tlcHi siy ~etinin tat- bir demeç teşkil etm 'şttr. snat 17 de tayyare ile izmlre h 
d .. Mal ortadan kayboldu, yani bikatına ait kontrol ve mürakabe Dr. Dletrfch, demlstir ki: rcliet etmiş ve gcld ğlnde oldu. 
Rrz zaten darken sun'i surette bir vaz fnsi, •- M. Hull, çok kuvvetli. ko- Slbi u~urh:ınmı"tır. "' müşterek bir mes'ul yet İ 
kat d <>ha daraldı, .varını" hcq o şek! r.dc 

1 
nu~mnk ve hattli «nevmlıiıınc ~ · zmir, 25 (A.A.) - Ticaret Y 

em net edi meli ve bu " 
kabul etmlycceg.ni düşünen lhti- t!.ıccarı:ı kendi mümcssillcrl'"i c; r \' a tan bahsedt-rek Amerikan kili duktor Behç t Uz buaün sr 
yaç ııah'plcri fiyat. br.l.ınt\ r:ı.k 

1 
bcstçe seçmek imkanı da ver.ime: m•llct ni bu derece heye anı bir 18 03 te Devlet Havnyoll·rının ı-

rl altı~dan mRlın iistiine Usıl!;tu-ı lıdır. Böyle hareket ed lmcz, e tarzda (ydınlatma~ z~runda ~ı i bir tiıyyareslle, yl'nt!!dakl . 
ler. Boylcre talep, arzın kslnc ınes'uliyet lfıfta kalır. ınııstır. , .. tin b rllkte İzmir tayyare mc 
olarak sun'i sur~tt' genişledi. nu 1 Azami ka· r hııdl ~ı t·· . k Üç yıl iı rpten sonra, bu nutku. dıınına muvasalat etmişt ir. . . c . ııccar o 

1 
, D ··ı B 1 

orada: malın gizlenmc .. i ve 1 t•fçı. nı : ıcterile danı~nrn SL 
1 
etılı' t bit halk üzerlrcie tesirini !!o.;tcrmc-• . o •. or c ıçet Uz yarın öi:lc 

lik ylizünd€n bır kı ını mal bo· edilmclf, koı~it :.-ler 1 hu ha::ere 1 lçln, muvııffakiyetl<'rin ve f l'yrı· ka~ar Toprak :\l ~hsullcrl Ofis' 
zuldu. çürlldU, kurt'aııdı, y-0k ye· saygt gö•ter.imesi hari •t n ·ı1 tın tak:p etmesi lazımdır. Ah13k glaıp meşgul olacak. ögleden sı 
re israfa ug~r~ dı. ı ' ç <' m<ı dersleri ,·cre:ıı bu lhtfrarları11 ~u- 1 ra 1\1 nlsaya giderek tetkikat 

.. get rlimesinln teşvik ve kol9ylık 1 

Arzın sun'i surette darnlması, ı;:örme.:.' ,dahilde imalatın artm .. - tuklarr, tefı'ossiih etmiş b r dün) a S 
3

P c k ve akş::ını gf"ııe İzm 
taleb n sun'i surette ço[;almnsı ve sı, fatura harici salııilann önlen- 'çln soylı·n~n mer-iyeicrd r. donec ktir. Vekilin !;Chrlmlzd 
uir t~raftan da paranın. bolluğu mesl g.bi işlerle memul olmalıdır. tetklk'cl'i ÜÇ' sün kadar dev 
çılgınca bir pahalılık istidadı do- Nakllyccıllk de ayn! şeklide lr.zı Moskova r~dyosu- edecektir. 
ğl'rdu, kanuı~'I .avkırı surette i!'; bat altır.a alınmalıdır. · ---------- ---· 
çevirmenın risklerı ve b9hşiŞlcrı İşlerin ~ ıl sevk ve ;daresi ş·h· nun fe:·vad1 Libyada vaz!vet 
de fiyata katıldı. si ölçüye ve tesadüfe kalmnmalı (Ba"ı 1 incide) .. , (Ra~ı 1 ln,.lı11') ı 

, • bir ktısadi kwınay heyetı tarafın· Lcınclra, 23 1 AA ı - \'oıone1dc •mnıı m yl .1,..r " teşk' ctm 

h. } { d id , tıı ı lRIRr \"C dU mıı.nı.1 vıl!'dıtı lan' Demen: \'llZ yet t•ınumı menfaat 1 dan p){ınJ::ıstırılmalıdır. Ustlmlük Rusların elındrdır 

n~~ınak u :üdme 1 tarafın .ın k r~ Lfıg\·cdlcn dairclc(dcıı bir kıs- Mo:>ko,·a, ?5 (A A ı - Sovyct ku\'· 'l" top:ıır ınğ ı:z tanklıırı için 
e<ı l ece yer e p , ucu mar ·c mının talıs's:ıtııc stat; 'lk t k!lı\ vctlerı . Mosko,•anın cenubu ~arbı~in· 1 "Ok bllvUk bir müria tcq'l;:IJ etr 
\'urguncu çetelerinin eli"c geçtı, tı "en: l»tllm lı 

1
•1 • .'"'' (!!; _ ', · d B ı h d .. ,. herşey zsval:ı miic;:t nllk vatnnd.. lenb ih ş~:- el.• v al' ctl~r~c.ı ~l- c, rın'1"' cep. c~ırı ~ yeni bir tn_ f'd r Rommcl su nn..111. bUyt1k 

s .. ı ms umf't ısl . • ıqtık TT an·uza b'<-'C:nılşlrrdir. Bır topçu baraj ''l11'< muhıı.rcbco;inc me •dan ve• 
ı:ın rıleyhinc çevr lc.iı. Akla, Jı:ıyale munı ~ 1 .. 1 .. 10 .. . • '~ ' ~· t · ı ı ı • 

1 
. 

1 1 
k 1' uc ur l;l'Pur "iizgeçincicn a eşın n ı.nııı.yesl'ld" ıııı·<' '"t l'{l<'n mcğe ı-alı!!ıyorta d:ı. "elecck h 

gemez muvazaa ve h~·cer c ·o· geçmelidir y k· 1 · · 1 p!yıde kıtal<ı.rılr blr tank h .. l•ğ nıü~l~.ıırfınd: E'ı AlAm"vn cbephcsı bo· 
nuııun hükümler hiçe indirildi. ınall:ı ,,

1 
· ~ ~a. ge en b r kısım ,. _. ,- , ı n ı proJektç,r sanmak: kn- tahkcnı Alnınn hatıann:.:ı şıdı1etle ta· en vı-niclcn çolt !;!clı:letli sava7lar 

Me,;ru ve namuslu tıcıırct, her- ranlık•::ı ·U .. k orrıu: eder •k bil' ka ·abıı.uı z "letm .. 
1 

• ~ runıc ·ten kııt kat bcr. '- ' " · ,. T . pılma ı muht<'mclılir. 
""Y ucuzn malctmck e .. astr.a dn- bııttır. lcıdir. 
yandığı haldı~ h rp Ucureti, herşl'. Lcıı drn. 25 < \.A .l - Batı ~ 
yl zorla pahalıya maletmck yolu- l\;J "' ı t l • .. k'lr d:t sUkü t devam etmckt 
nu tuttu. Ci.ınkü elde ne bulunsa Ml?'Selcler çctind:r. Bozuklukları . US en .1{ Ve mus- Y ı~:z topçu faaliyeti olmuştur 
satılac:ıktı. Hüklımetln miisaadc tashih safhasınd- n sonr ı., r de ta h c_.; ! ,_ k ~ 1 ~lr•anlnr ırı ' 'in tarlaları l""k 

· düzeı n d ı. ll?l!h:- a!al"ln kt d 1 I il' 1 i b ettığl ki\r haddi maliyet masrafı ı ' ev; m etmesını 't fr n· ı 1 n•f'. e r C'r. ngı z.er ırcce cı ı 
esası üzerine kurulduğu için ma- l~rin iyi lşleme~lnin temin edilme· ~e~bitl alııı ı t"mlzlemektedlrler. 
llyet nek~dar yuksl'k olursa kfır 51 vardır. En kuvvetlı ~ h<i ır~c: · I 1 Te.şebbUs c'fm bı.ıı eda S<'klzll'c 

k 
CBaııı 1 ine ille) «/» 

da o kadar yüksek bir derece~ uvvctli b.r erkiinıhnrb ye heyeti- dU"'I'" cl 1 ıırlcdir. 
vnrabilecekti. ne ve yüksek çapta arkadaşlara Yukarıd. ) azılı Toprak : .. ı h- In~ ıız U(:ııkları ı~ı D~bba'dıı ' 

Fakat zaten resmi t"yatınrla 
0

_ dayı:.:ınıa.zsa :ı ıpran 1 r. T icari ., ra. sullcrl Ofl,. tara fırı dar l'apıloc k alıını-:a lkı kere taarruz etmlşlr 
lcı.n satış deved_kulaktı. Satışların seti •dı:re eden heyetı n istsnbul ve un satışlarının f 'atı yukarıda ~ 11

• 24 düşman uçağı imha edilmişi 
_ lznıı· g'b· ti 11!.ı hububat s t"' f yat!.-rı üzcrintje ı Bcrllıı ..... ; (.A,A.) ~ .. ısır or( 

c;oglı muvau:alHla oluyor, m:ıl · r • ı carl'l merkezi r nde v ' " fü 

yal:ır.cıktan el değlştir'yor, bal tu. yüksek çapta mlişahltlcrl Ye : rtı· mu.essiı· ?lnn ana.sırın llfıvesl ~u- 1 mın a7. bir znmnndanberi i\Tısırıı 
tanların hep;:I parnııığmı yahyol', bat memurları bulunınalıdır. rftılc Ofısçc tayin ve tesb t 0 Lı. zı stra te11k noltlalarını her tllrlü 
bütün bu hataların ve gizlı ~C'ka· Yapılıın bu iş ya!nıı bazı yeni r.acııktır. talanın Jıaı·eırntlne karşı hima 
vetlerlıı bedelini namuslu vahın·! tedbirler almaktan bıret deAI!· Du knrar 1 i i 942 tarihinden başlodığrn: gl:S.,tcrcn bazı haberi 

6 'tlbareıı mc-ı"ld r. • d b k B 11 1 ı ı füş keseslndı~n. sıhlıatır.de", , lı- dir, geniş ruhlu bütiin bır iş gor- ın ı~ı u n şam er n n s vas . .'\rıkara. 2.'i (Vatanı Ilı!Cmuırı fıllerınde teyit edllm!.ştlr. • 
lllkından, rahatlığından, fcrahlığın_ lm.~ ~·ı1teml imtihand~n it"Çiyor. hububata el konması hnkkındııkl kıı-
dan ödüyordu. Yuku taşıyrcak teşkılat VC' unsur. rarın nııs:ta c l(O'!lınasına dair hU· Bu tedbirler Almanlar taraf· 

___ lar, bekler.en takate uygun bu- }{timleri :a.s 942 tarihine !<adar mu- 1 ?>~ s:rlılerın memleketlerini tam. 

Arz \'C talep kanununun hü- lunmazsa frenler şlemcz hale gc· \'akketen Tl'erıyett~n l:aldırılmıştır. I harn.bı •e maruz bırakma~ağ'a l 
kümlcri bu şek I~ i>lr 1ccrtibcdcn lir ve but\,in w:ul yç ııl.stemln .Yrlll- Mezl,fır karıu.rn inu\'al-:ltat __maddesi \'crdil:lerlnl gösterir belırUlu 
beçtlkten sonra iş ba ına selen 1 lı~ çıktı ,ı yolur.da bir kana. le V•. hılkm ı m h'uz o acaktır Bı.ı husw. • ·ı •kkl cdnı~·or. 'UnmmTyct 1t:.o 

kabine, deva) ı tahditleri kaldır· 'rııaİ bllır .. Bu da çok y:ı~ık olur. 1 tak ı k rarname P.e.smı Gazete ıle ne~- derllnde il ti aUrlllen tahmlnleı 
makta görmüs ve müst. hsllc karsı ste bız, yecı kabinen an \'e tem- ı redılerek merıyete gırdı '!ur ki ~fısırlılnr h{llen :Mısrr toy 
gösterdiği Him~t \ e aldığt tcdb ~r 1 sı~. etmek stc?l~i genls ı;:örü. Hl lş lannd cereyan eden Md~elcr 
çok ') i k&rşılannııstlı'. Çi.inkü bu gor~c s:stcmın;n muvafCaklyetinı ı şısmcıa hakiki durumlarını şim< 
tedblrin, ihtiyat tarafı \'C freni r;ledıglm z .ç nalr ki Belediyelere 1 A b 1 k b aç:kça göstermemek için az to' 
kend i içindedir. Bundıtn başka ge- \'C Tıceret Odalarına; arz ve talep cı ı r ay 1 tlVP-tlı da.\•ıanıvorlar 
çcn s-;.nedcn daha geniş blr ınalı. :~alsında ~uv:ızı;nc tc•nlni vazife· Kaılıkö~· ~ulh Blrlıı<'I Hukul< 
sııle kavuşmak üzere olduğumuz -. 11 n VC'r ~.mesln ı maksada. uygun 1 kimliğinden: (!H'!/213) 
ve eskı mahsuldcıı d~ glzlı kalmıs ' .e kMI goremlyoruz ve hükômP- Otımhurl,yr t Halk Pıutl~i t•munıi J\ıııhl<'h ümlı- l"ı•nerYohımlıı Tn 
hububtt bulundugu için arz ve ta~ 1 tın bu nok.s:ını düwllec<.'~inl ve lş 1 Jdare Heyet : aıa"ımdan F:rzincan me-1 :\t . 1 3/ 1~> :-.·o. ıta mukim iken lke. 
lep karunurun hükum siirmeslııe hayatının ıeaplarına ve olçillerlı:c busu ' e l ' luc. gazete ·i inıtl~a.r '<l\h lhi r;!ılıt nır.çhnl ,\hmf't F~reft• 
mü.sııit bir v az:yet vardır . .r\rada- uygun . frenler kur:ıca"ını umuyo. y.,ıu~ııder Artun, ha~ il rnmarntanbal Istanbul Bab !ılt ca.cldeslndc 3C 
k i nıU\·azenc.:.ızl gı de huk(ımel·n ruz'. Tuccaı a ve halka yaJnız llıfla müptt lit ııldutu ha .. talıktan lrurtuıa_ da Mehmet A 'i SevlndUk tarafı 
aldığı tedb.rler doldurma ktadır. vaz•fe_. \"~ mes'uliyet verilmesi ve n11~ a rak tt-da' i ' " i.;tlrnhat ı lı-;ln gel- nlcyhlnlzde o.çılan Kedıliöy Kızı 

Fakat mürtiknbc v rniıda.halc 1 blrligının kuru kuruya tav iye diki l'e,ltlcö:ı-de ,·da t etmiştir. ral< Feneryolu Tuğl!lcı M. 13 15 
teşkll[:tımn tc.p)ek{ın birdenbire oluomsaı mnk!ada kaCI değildir.! Otnalbl 26.i.!!f'? ııauır g-linll T~ş- lı hane ve mllştemllMının izaley 
lağvı hakkındaki !:ar I' ll)ni umu- Bu lşblrllğ' ve müşterek mee'uli· vtkly~ co.milndfl o~lf' neınazı kılın- yuu d:ıvacından dolayı namınıza 
ıni hoşnutluk \'e ıt·mat:n ka:- ıla :ret1cr en cstslı şekilde te,kllatlaıı· ılıktan eonra A llri ~z.a~lıkta hazır_ derllı~n davetiye ile ayrrca ynı 
n:!mnmıştır. Bu te~kllatın Caydı: dırılmasa muhtactır la n.an mak~rf'flhıe dPfoolıına('ak tı r. tnhklkat netiecslndc lkametgA.hır 
dan z.iyade zaı·ar uyandırdığında Eski z::ıneJ1larda asayl., ter.1ln ;\ferhunı orchıda "' bilha"ısa ( uın- mec;hullycU nnln~ılmış ve bir ay 
ve boyuna gölge P.dip serbest t • etmeğe muvaffak olan valilerin hurl~·et Halk Parti inin kuruluşundan detlc hııkkınızda ll!nen tebıtgat 
caretin "Cyrinl bozduğunda her- heps'. krr <ıırdarlarıııı e~ıynnın bugüne kadııır muha<ıebe<'illğiııde 'e raııınn karar verilerek muhokeme 
kes müttefiktir. huyunu, helir,i, kaçamak ve ı)tıca mrtm.,Juwtan onra de Uınumi 1- bakılmak için 2S.S.942 cuma g 

Fakat fll ııol<toda da' herkes yerlerini iyice bilenlerden ve or.- ; dare llt.'Jeti ~ı .'fuhıı.~lpliğln- snııt ıo n bırakıldığından o gUr. 
it-tlfak ediyor k. arz \'c tal ~p ka. larla boy ölçecek h • lde olan dtl de hulunmu-:, ~'lllrf!'kanlı~ ı . ' fl da_ saatte mahkemede bi7.l".a.t veya tr 
nunu böyle zanıanlnrda frene muh rü t ve mert unsurlar. içi relen IH'Ç: l lı:at w~ ıHiri.i"t.liiğ'U Ue tema~ i.lz etıni~ fınız.dan mıısarldak \'ek!Uetname 
taçtır ~iteklm hiikiımct de bu m 'şlcrdlr. Bu ~istem yabana atılıt· n• herktlil' kf'ndislnl <.f:vd lrml-: bir bil' \'ekil gondeı mek surctlle ıu 
fren lht:yacıoı duyduğu l~·ln bu cak bir usul sanlamaz. arkada,tı . Ollimü umumi ttt!!~i\rn u · bulunn,aclığmız takcllrde hnkl>mr 

\•a ı"i ı 'fi 'İ Od al B "' h t :., · • ~ andırarı merhuma hakkın mağflr~- '".\'BP karnı ı ittihaz o!unaeab. ve 
z ey cart: r.rına ve I?· .. , me .... nun YALMAN tini dll t:r :ı lle.;i erkanına .,altırla r te· .,. ,.,. 

lcdiye enciimcnler!ne v~rmlşt!r. babdakl da\·a arzuhal! ile U!ın su 
Llkin bunla,·ın kisinin de böy· &AŞlT RJZA TIYA~U menni ederir. tinin divanhaneye de talik cdlldığı' 

le vazifeler ~örecek kudretl~rl Hailde P l,kin ı.era1ter llğ malmmındıı ıııı.n olunur. 

yoktur. Bunu herkes b ldlgl içlr.- Harblye Belvü bahçesi a laturka 
dir ki hükümctln kararı bedb'n. 
ilk ve tereddüt uyandırmıştır. 

Ticaret Odalarında kıymetli tüc
car bulunmakla bernl.>cr kuruluşu 
ve işleyişi ltibar·ı~ eli ayağı b~eıı 
bir devlet dairesi haline indiril· 
mişlir. 

Belediyeye gelince, gaUba dok
tor Behçet Uz bütün L>eled yeler!. 
nılzln belediye vaı!felcrlnl kend:
sinlıı İzmlrde escrler~nl gösterd;ğı 
kudret ve cesaretle karşılayabil· 
d!klerlnl soıııyor. Eğer bu kanaate 
lştirı:k edebilseydik rahat uyuyı:ı
ı,ıirdik. Fakat mesela İstanbul 

Belediyesinin halkın- lhUynçlarına 

1 

alt vaz feleri nasıl knrşıladığrnı 

vnldl vakit 'ördük. mevcut bele. 

kısmında bn gec<' 21,30 d~ 

Vodl'll S Perde 

YA7.an: :\f ahmut Ye.:rl 

Ht!yet her g ece BtlvU bahçesinde 1 

temeil vermektedir 

Galata ııti!us claireslnd~n aldığ"ım 
nüfus kıigiclile Gitlata Sındagam& in.şe 
nıcnıur1uğundan aldığım ağır fş~i ek_ 
mek karnemi \'C sal{at raporumu za
yi cttlnı. Yenilerini çıkaracağtmdan 
eskilerinin hUkmli yoktur. 

315 doğumlu Kadir oklu 

Oıı.maa Kuııwttu 

,, Belsa mitol 
idrar )'Olları iltihabı, yeni ve eskl BELSOGUKLUGU, Idrar r.orluğu 

Mesane ve Prostat ilUhabı. Sistit ve Koli SlstiUere, Böbrek rahat
sızlıklarmıı karııı en mükemmel bır illH; BELSAMITOildur. BELSA· 
:\OTOL kullananlar y ukarda yazılı hastalıklaruan çabuk kurtulur· 
iar. BUtün F...:zanell'rue b11lunur. Salış deposu: Samı Akau Ba~eka. 

pı Iş Bankası arka sokağında Rnh\'oncılar sokak No. 5 

Yüksek Mühendis Mektebi 
MüdiirlüP.ünden: ..... 

Talebenin sene içinde yapmış oldukları proj elerden miltetekkil sergl 
mekteblmizde 15 ağustos IM2 akşamına kadar btr giln sul 10 dan 18 c 

kadar herkese açıktır. (8036} 

LALE Sinemasında 
Bugi~n iki fllnı btrMn 

1 -Otel Emperyal 
(T ürkse> 

ISA ~IKA::\,,A 

2 -Şark Bülbülü 
DORO'l'IJ\' l.ı.\MOUlt 

JAC'K Bt~N:SY , e 
BIX:SJE B ARXES 

İnhisarlar Umum Miidürlüğü!ldcn 
Clnei Miktarı 

:MUtencvvi demir ham malzeme 15 Kalem 

Elektrik malzemesi c:ampul, 
priz, komitatör, kablo> 24 > 

Gazoz filtre p!Akası ~o Adet 

G\inü 

28/4./9~2 

> > 

> > 

Pazarlı~ın 

saati 

Salı 9.30 

> 9.50 
> ll.-

l - Yukarıda dr.s ,.e mlktRn yru:ılı malzeme pazarlrkl:ı so:tın alı 

nacaktır. 

z - Pazarlık l\lzalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataşta leva_ 
mm şubi.>ıur.deki merkez alım komisyonunda yapıla.c:ı.ktır. 

3 - Dem!r \'I' clektrik malzemesine alt liste ile gazoz tıltrc nUnıu· 
nesi her gün öğlrd~n !!onra ll()ZÜ geçen şub<"de görülebilir. 

4 - }Rteklilt.rln pazarlık için tııyln olunan giln ve saatlerde teklı{ 

cdecc:<ieri fiyat Uzcrlnden % 7.6 gilvenme paraslyle blrllkte mez~r 
Jcomlayona m&.raca&Uarı. «7572> 

S.laJJri , .,, llietrJ7at MWl!lril : A.Juaet Eml.D Y.u.KA.N 
\'atan Netn,.t %irk Ltd. ~ti. Vatan Malbauı 
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r Veliefeodi lstanbui Resmi Programdur -

CU1'.11IURREİS1 .isMET İ.'\Ö~ti'nün himôycsindc ve Bnşvek 1 ŞUKRÜ SARAÇ:>CLU'nun rlytııetindc 

ı:.:ncümenlnce tertip edilen Yanş:arır. Resmi Programıdır. 

Yükı..:k Yarı~ \ 'e ldah 

açaacQ Ha ita 
Birin ol 

Z& ·Tammaz 
r::o,11 

1942 
Saat 15,30 da 

Ik! ~a~ın~:ıkl \C kıızançlan yekünu 1400 llral'• doldurma~. n ~erli ı.-ufk:ın tngllir. f'rk~ \ e d!,ı ta.'lara. mıth.,mtur. Jkr:"nl.'esl 500 liradır. 
Blrinu~c 400 li•adan maıııta dıibuli.'·eler mecmuu, iklııcl~e ;5 liro, liçtlncU;,c :!5 liradır. ~ıklPtl 53 kilodur. 400 lira kBıa.oını~ Ol:lnlara ikt,er, 

800 llra ka~annıl<J olanlara dörder kilo, 1200 !•ar.anını'} olanlara aıtı,ıt.r kilo ilhe eıUlir. Me8afe:tl 1000 metredir. 

i Kötü niyeti~ insanlann yaptık .arı 
dedikodulan önlemek için ••• 

Organizasyon heyetinden il~ri süreceğimiz 

bir -fikrin kabul ve fafb!kini isfiyoruz 

Bugünkü yarış1arın favorileri 
At yarışı meraklıları bugUn hiç i' mlyen hir at yarışı alabilir. Noımal man lç n blıinc111k l:ı~!<l~n~bll!r. Bo· 

şüphe yok ki hcyccı::.r. lı bir ~iln olarak fa\·orı \•ec!zedir. ranın hafta ortasında ~ızli ~alop yap. 
yaş0 yacaklaı dır. İki haftadır go- ı . Alceytı'uı, ı han, Tiryaki ve Mene_! ması da Uzcıindc d:ırula.cak btr nok· l reıned!ğimlz favori hayvarıl · rın vışin ı:ircceğı UçUncli yarış hıç şUp- tr.dır. 

1 
bugünkü koşulara gir şl, proı:ır;ı. 1 he yok ki gUııUn en ınUJılm yanşlıı· ATÇI 

Sıra 

:-;o. 

Ha3\an r.ahlbl 
1 

ma amatör binicilerin y1rışacak:a- ı rından bir"! olat•ak, 1:>9.hSI m.lşterei<- Yüzme s. ampiyonluk 
rı centilmen kc.şu'ıınun ılfın~sl va- 1"rde. meraklıları çok dilşündllreeı-l\. 

1 ' tır CUnkli dört hay a dn mllsft· .. ı 1 · 
H Y V N 1 \ rışlarııı heyecanlı 0JacPğ1n1 bl7C ", \ 11

., -''
1 seçme arı /l. A N TA<tıyacağı l!"e.,ti~·ı Binlclııl bııtür. açt~lığıle gösterıne>};tcdlr. şnrtlaı la y<1rışı kazıınab•ılr. Mauma. 

1----------...,----- renkler I H d" d d 
1 

_ ,_.. k b fi!ı ml\r~dt ıe IlhR!l \'e ~·ıat Koraos- Sur-porları ajanlığı tarafında:ı ter· 
r~nıı j ıt:tb:ı 1 1 Ana.,1 ı·a"r ergun un en n 1., uU) ı. • r . U 1 ' lclk t 

1 
man ti hırı ara•ında olması );eklene· tip edılen Istaııhul y zme ı;amp yon-

l----------~----------~----·------~ı-----------~---------~----------U , ' a_ opayan. bu t~mz ruorıır hll.r. • lıık s~me mU~bakclan dUn Moda 
ı F. Slmsaroğlu Destcgiıl CarriC Chines Cıri 2 Çıvldl • 1-"'ilizl 55,fi Şandor halk uz.crlndckı se\•gıc: ni arll :·a- .,. ,.., :,rtızme ha\'ıızunna bU:ıiik bir kalııbıı. 
2 :F. Sırıısaroğlu Pulat B azonrv Pcımmelie 2 Çividi _ Fılizi 55 Fıı.yrıım bllnıek ı1;ln bir nok' ı,·~ 1 arcı pt D!i.<lılıı~.l <'enlılmen koşusunda ıı_ . . . 
~ F. Atlı Varat Cloudcıı r> 1 J\"oce d'or 2 Lııci\'< .. t • Sarı 55 Ahmet 1 mck ·rcrlz. Halkın gerek is rah~tı tın ' 117•} et. l.c bern1"c:- lmılcllerlnl de 

1 

··• · ., . , , 1 lık ontlnde mın-affakıyetlı bır şekılde 

11----------....:.----------.:....-----------'-·----------=-----------'-----------'- ı . .. u d t ·t . yapılmıştır. ve gerekse yarış heyecanını arttır· go~oı\1 ~ c u mı amd ız. ıca~ eder. Mc· Milsnbakalardıı al:nan :ıetlceler 

ikinci rioşu (Sct:ş Koşusu) Saat ı& da 
T"ç yp,c:ımlnkl af kan Arap erkt-k H~ dişi ta~ !ara mahsuı;tur. lkramlJP~i 190 liraılır. nırlndye 1:!0 lira, l\cinrt~·e 50 lira, Ü<'ündiJc ~O lL 

rndır. ıklet 6-0 ldlo<lur. Aumi satı, fiyatı 800 liradır. 800 liradan a~ağı .rnlılan taylardan beher 100 lira lçla lkl~er kilo ten.cll edilir. Me,a
fesl 1400 metrl'ıtir. 

1 Ali A,•Uiç 
2 Salt Akalan 
3 Mahmut Akay 
4 Nezir Temizer 
:; Prc!ls Halim 

Behadır 

Şahin 

Yaman 
Fe:-hat 
Vecize 

Kfiheylılı. 

Ceyllin 
Ferruh 
Bozkurt 
Paux Rouj 

Mahsusa 
Şeyman 

~evim 

Köroğlı: 

c.n 

:ı .. ... 
3 
~ 

3 

Kırmızı -sı~·~h 

San _ kıl'mJZı 
Vi ne çü. • Mavi 
Pembe • Yeşil 
GUm. Siyah-Mavi 

60 
60 
6(1 

M 
a2,5 

Rı>ha 

Cemal 
Horvart 

li--------------------------- -
toıaotl Ho ıa (Conk Bayın lf-:Jşusu) Saat f 6,30 da 

Ur \'O ılııhn ukarı ~·~tak! :rcrlı _,arım k:ııı lncillı: :ı.I '" kıı;rnı.l!\rına ıııalı,.u~tur. lkrami~l"ii MO liradır. Rlr\rı<'i~e tOO lira, iklrı<'i~f" 75 11· 
ra, liı;:iıncil)I' :::~ liradır. ~ıklet: liı: ya,rndakiler 53 kilo, dört .' nşınılıı kller 60 kilo, trı, \C daha J ol.arı J·a,takller 6~ kilo ta-,ıyacaklnrdır' ::\1~

sııfrı;i 1600 n•ctrecllr. 

ı HUsnU Ozen 
2 Prens Ha tim 
3 S Karaosman 
4 s. Knr osman 

Alceylln 
Elhan 
Tiryaki 
;Mene\'iŞ 

nıga 

Alinarı 

Vıregııııkon 

Vırcgasknn 

KClhlnur 
Alnazh 
Mıs 

Dlrdlncl Boşu (Centilmen Koşusu) 

i 
4 
:ı 

" "' 

Sarı _ Kırmızı 62 
GUm. Styah·Uavı f•~.5 

Mor· Krem 
.Mor • Krent 

53 
61,5 

Bayram 
He>rvart 
MnEötafR. 
Sokolny 

saat 17 de 
{Tç , e: ıtaha .' ukarı yaştaki ,.e "~ne zarfındııki kazan('ları ye'dınu !!500 Jirn.n ge~ml.'·l"n "llf kan lnglllz at , .e kı<ıraldarn. mahsu-.tur. lkranıJ 

~e<ıi 310 liradır. ntrlnC'IJI' 210 lira, ikinciye 75 lira, llçfın~Uyr. 25 liradır. Sı!det: Uç ya~ınılakllere 65 kUo, dört ya,ındııkUer 70 kilo, he! \e daha 
yukarı ~ nştakller ;~ lıilo tnşıyar.aklımhr. IMesafeı-1 2000 metredir. 

1 H Alaku~ 

:! Dr. Sefero! 
3 A . Atman 
t F'. AUı 
5 A. Ayna~öz 

Dandy 
Kr•mlsarj 
Ozdemir 
Umacı 

Yetiş 

Fawırıı. 

Obertn'I' 
Onyx 
Bariödlill 
Car1lf 

BeflDCI 

Ca.cıtelma 

Basie 
Labourdonier 
Akın 

Lithia 

Beşa 

ll 
7 
7 
4 
4 

Yeşil _ Kavulı;l 

SArı - Mavi 
Mavi· Siyah 
San - Lacivert 
Lac. _ Kırmızı 

7!! 
72 
66 
64 
62,il 

s. Akson 
Dr. Seferot 
O. Atman 
Vangenheim 
Aziz Yener 

Saat 17,30 da 
'( ç \P. dnhıı yukıırı la"takl •af kan lnı:'illl al vıı kı .. raklarn mah u.,tur. lkrami~·f'~I 890 llnulır. Blrlncl~·e !U!i liradan ın3ada dtihuliyeler 

mecmuu, ikinciye 65 lira, lıçüncüye :?O liradır. Sıklet U•· yaşındak :rr 51 kilo, <lört ya~ındakilf'r 68 kilo, beş Hı daha yukarı yaştakllf'r 60 kilo 
ta~'' acnklnrdır. ı 942 ce;enesl zarfında kaundıtı lkrnrnlycler ~ eki'lnu 800 liraya ballf: olanlsra lkl~r. 500 liraya baliğ olanlara tic;'("r, 800 liraya 
baliğ olanlara beşer, 1000 liraya baliğ olanlara .,ckl:ıer, 1.'50-0 lira H~ daha fazla.,ını ka:ıann11t olanlara onar kilo ilave edilir. Sene zarfında 

1 Preııs Halim 
2 F . Sımcaroğlu 
3 F. sımsaroğl~ 
4 A. Atman 
:; A. Aynagöz 
6 S. Karao~man 
7 F. EUialtıoğlu 

koşu kaz.anmamı-: olanlardsnaıtı.,ıır kilo tenzil edilir. '\.lesafc .. ı 1800 metredir. 

H. Hatun 
Buket 
Demet 
Gonca 
Yeti~ 

Davalaclro 
K. Esseks 

Alinıırl 

S. Serpent 
Alishah 
Onyx 
Cıı.rrif 

Vlrtgoskol\ 
Esseks 

L'!dy Tag
Chlnes gir! 
Yogonia 
MlstıngeUtf 

Lithia 
Siberiyan 
Primerol 

4 
3 
3 
5 
4 
3 
3 

Altıncı Koşa ( Hendikap Koşusu) 

GUm. Siy - Mavi 56,5 
Çividi • Filizi 54,:'i 
Çlvıdi • Filizi 54 ,5 
Ma.vi • Sıyah 
Lac. _ Kırmızı 
Mor - Krem 
Dtız • Beyaz 

n2.5 
50,5 
45 
43,5 

Horvart 
Ba\Tanı 

Şandor 

Fillps 
Yula, 
Şakir 

Zeki 

Saat ıs de 
Dört ,e dıılıa yukarı ya~takı saf l<an Arap At H' kı roklııra mahsu.,tur. ikramı~ ecıl 800 liradır. Blrlndye 2'?5 Ura, 11..inC'i)·e .;~ Ura, ütiln<'iı)e 

!!O liradır. Mesafesi ııoo metredir. 

l Ali Ersan 
dı 

3 F. Vural 
4 Is. H. Tekçe 
5 M. Turgut 
6 Yzb. S Tırnak 

7 Ş. KırgUI 

8 Z. Aydemir 
9 N. Temizer 
10 K. Darca 

Cif re ... 

Tomurcuk 
Bora 
Tarzan 
Tuna 
Sevim 8 
Bahtiyar 
Kuruş 

K. Hilal 
Murat 
Ya\'UZ 

1 
Gandi 
AlceylArı 

1\:uruş 

Kuruş 

Şahan 

Armuş 

Kunıı,; 

il. Uzzaman 
Newıık 

Turan 

Suade 
Bulut 
Su bey> 
Subeyl. 
Sinırl 

c111ra 
Mesrure 
H. Glizcli 
L!!yla 
Ubeyyar. 

1 kil f bahisler· 1-3-5 inci 

bahisler· 1-2, 3-4, 5-6 ncı 

6 
6 

" 5 
5 

13 
4 

" 4 

7 

Lac .• Kırmızı 
Y. Lacivert 
Yeşil _ Kırmızı 
K. Beyaz 
K. Mavi • Yeşil 
Sarı • Kırmızı 
Vişne ı;U .• Sıuı 
K. Yeşil 
P. Yeşil 
S. Kırrnızı 

63 
60 
58 
56 
55 
5i 
53 
52 
rıo 

48 

Bayram 
Da\•ııt 

Ahnıet 

Reşat 

Baha 
Zeki 
Horvart 
H:ısan 

Cema: 
Rıdv:ın 

koşulardadır. 

koşular ·üzeri~ :dir. 

mıık bnkımırdt ;ı her iık"e hür· r11klı aı ı en t.;o t llşılndbre< ek yarış 
şunlardır: 

met eden, nıakul olan cii.ışünr !eri ta bıınur. Biz bu yarışta binhıışı \'ag-
kabul etmekte ve yerine getir- nc:-helın'in binece!.tı Umacıyı en teh
mektc bir an bile tereddüt ctıul. llhcll ra:-:lyette görü.yonız. Maama_ 

100 serbest: 1 - Ibrahlm (Beykoz) 
1,5, 2 - Raur (G.S.), 100 Serbest 

O ... 1 k!lçUkler: 1 - La:r.o (Beykoz) 1,u;, 
Yen or"anlzas.von heyet nln bu ! . !ıh Da'.'ldi ile :r ...... m r de ihmal edil· "' :? - Alek.san <G.S. l. 200 Kurbağla-
k rlerimlı.i de kabul co·.,er"'ındcı memelıdır. ı> mi\: ı - Yusuf (G.S.) 3,16, 2 -
emin bulunmaktayız'. Beşine. ıwşu. işte bu da kendl!!in- Mekin <Beykoz), 100 kuı·bağlama 

Bugü:-ı ::t yarışı mPrııklılarının den bırlncilik beklenen asgari beş kUçUkler: ı _ Mustafa (Bevkoz) 
y uzdc . ek~eni c:rhk bu işte mütc· hayvamn koşacağı bir yarış ... Demet 1,3:1, 2 _ ~uıı.t ı Beykoz), 400 Şer· 

ı ha.ssıs denecek b'r \'a;;ivetc gel. I ile Bultcli favc>ri olarak kaydederken b"st: ı _ Vedat (Beykoz) 6,4, 2 _ 
m şlcrdir. Thfta r.rtnlarınclıı blr.

1 
Gonca ,.c Hnmıı Hatun yarış. topar-

1 
Osman ıc;.s ı 400 serbest kUçUkler: 

<:Ok kimseleri Veliefenrl ide ga· !ayıp götl\rürlerse buna hiç şaşma_ ı _ Omer (G.S.) 6.01, 2 - Leon 
loplarria görüyoru7.. Atçılık her 1 malıyı7.. ı (Beykoz). 4 >: 200 bayrak: ı - Bey-
nekadar ı:on scr.C'lı>rde bizcle de Wlnilıı t.on altıncı yarışına JO hay- koz takımı 11.16. 2 - Gıılata!'aray 
ileri ı; tmlş ve at ne!':lin'n ı~lahı • van iştirak ediyor. TomurC'ukla Bo- fi takımı. 1\ :, 100 bayrak kUçilkler: 
) oluncla memnuniyet VE r ei bır va· ı rnnııı arasında o kadar büyük bir ki· ı - Beylmz takımı 5 20, 2 - Gala_ 

1 t g\. • b 1 k d lo farkı yok. Tıırzan da ııon haftalar_ tasaray takımı, Tramplen atıa.ına : 
z ye c rmış u unııyorsıı · a 
h .

1 
r~ . h I h da dl\zellyor. Bizre favori olarak baş- 1 - Fahri (Beykoz), 97, 2 - Sabri 

enı z ~vorı avvan arımız. ma - ı 
• tt E b. bi la Tomurcuk gelir. Fakat her ~a- (C.S.) 

0 
u ur. 

5
aSQ

11 
u r zıı m 

0 

n m e. °'jr:iaİİİİİİİİİİİİİİİiiiliiİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİiiiİİİiİİiiİiiİiiİİİİİİİİİİiiriİİİİİİiİ .. I selesıdlr. il' w 
1şte bunun içırdir k•. hbde siir· 

prizler az oluyor. Yarışları P"'k 
mahdut olan favori hayvanlar top 
luyor. Bunun neticesidir ki hah.si 
müşterekler az para vermektedir.; 
BütUn halk işin garantisine g :t
mektedlr. Yı:pılsn komblnc•ıonlar

da herkes favorilere yiiklcnmekte, 
1 

bu suretle diğer ha~·vanlara atılan 
paraların favorilere taksiminden 
c;ıkan miktar tabiatlle az olmtkl~. ı 
dır. Yalnız şurada biz organizas· 
yon heyetinden blr:,;ey istıycceğlz. 1 

Bıllyoruz ki, ded1kodu dünyada 

1 
en fena şeydir. Sinek ufaktır, fa. 
kat mide bulandırır derler. Rlr 

1 kişinin yapsctğı en ufak bir dedi. 

1 
kodu da bir kütleyi zehir! yebilir. 

Onun ic;lrdir kl, gerek at neslinin 
1 ıslahında ve gerekse bu temiz spo. 
ru halka sevdırmek yolunda ed·· 
len fedakarlıkları gözönünde tu· 
tarak mide bulandıran bir sinek 
kabilinden kötü ruhlu i.r.sanların 
yapacakları dedikoduların önür.e 
geçmek ve bu gibi dedikodulıır

dan doğacak en ufak b ' r şi1phey: 

kökünden silmek için bugün or. 1 

ganlzasyon heyetinden bir parça j 
güç de olsa ileri siireceğimiz şu 

C kr:n derhal tatblkını istiyoruz. 

1 - Her yarı~ta hllyvanlar pa
dc.kttn çıkar çıkmaz bah~imüşte· 

rek gişelerinde derhal satışlar dur 
durulmalı ve Padoktan Slart'a k;. 
dnr epey bir zaman var<'lır. Bu 
arada her hayvan o~crıne k&ç 

bilet oynand1ğı hoparlörlerle hal. 
ka ılao edilmelidir. 

2 - İk li bahislerde de ylnc 
hangi hayvanlara nckadar bilet so- ı 
tıldığı bildirilmelidir. 

3 - Çifte bahislerde ilk nyakta 
satış mlktar1 ilan edildikten sonra 
aradtki oldukça uzun bir zrmenc:u 
iklr.cl ayakta her hayvanın ı;lite· 
de rckedar para vcrecegl halka 
yine bildirllmelidlr. 

iŞÇi ALINACAK 
BOYOKDERE 

Kibrit Fabrikası 
MODORİYETINDEN: 

Kibrit fabrlkaııı için a,ağıcla yazılı şartlar altınd~ erkek, kadın 
ve- ('f)('lık l~1;l alınacaktır. 

ı - Tt-kmll fabrika l!!çilerine ı, ıünıerl parasıı ıııcak öğle yemeği 
'f'rllir. 

2 - Ucretler: 

:Sormal me~al .. aatlerl ıçın erkek ı,('llere yaptırılarak ı,ın ına
hlyetlae göre saat ba~ına ü cret hC68blle gUnde 100 kuru,tan 
170 kuruşa kadar. 
b) Kadın ı,çııere: 

Normal mesai saatleri için kadın ı,çilere yaptırılacak !~in ma
hiyetine göre 75 kuru,tan IJO kuru'ts kadar. 
<') 12 yaşından 16 ya..,ına kadar olan erkek ,.e kır. ıço<'uklara: 
Normal mpsal cıaatlerı için çocuk ı,çilere saat ba~ı ilncti he
t<abile ~ kuru,. 
d) Tahmil ,.e tahliye, &\·la !~ileri: 

nu kabil işlerde çalı,anlara ı,ın mJthiyetine :öre 130 koraştan 
170 kuru~a kadar. 
e) Fazla me!l&l ücretleri: 

Koordlnacıyon heyeti karariyle fabrikanın günde yapara~ S 
ııaatUk fa:ıla. ı;aJı~malann % SO zamıı ı llltve edildikte normal 

nıCl'l&l ile 100 - 170 kuruşa kadar ti<'ret alan bir l~h·e HIO den 
2SO kura"'" kadar. 7.'S - 110 kanı,.. kadar alan bir işçiye 110 . 
160 kuruşa kadar, 6.5 kuru' alan ı,çiy~ 91> kuruş; 1.'>0 • 170 

kuru,_ kAdar alan !~iye 220 _ 2.>e kuru,a kadar gündelik w
rllttektlr. 

S - Kanuni ,·ergiler ı,('ilpre alt olmak liıere ll<'retı,.r, fabrika d!l· 
hlJI fallmatnamesinde J8Zıh hükümlere &'Öre her lô ' fÜDdC bir 
od<>nlr. 

4 l'!ı;·lk'r, ynta<>a.k yerlerini kendileri temin ederler. 
5 - 'talip olanların Bllyükdt'redc BUyükdere • Bah('eköy yolu Uzerln

dekl kibrit fabrlkaı;ı nılldllrlyetlne nUfu'I tf'7.kerelerl 'e altı fo. 
tografia beraber mllrac·aat etmeleri tıftn olunur. 

TESViYECİ, TORNACf, 
FREZECİ ALINACAK 
Kihrit imal eden <lnlreler<lB ' e~a fabrika tamirhane: inde ma
klni't ' ~ maklnl<;t moa.,·inı olarak c:aıı,ıııak üzere birinci "'"'' 
te ,·ı~ N'I, tornarı ,.e frnedye lhtiyM: vardır. 

...,.____. __________________________ ,_...,._. ....... ------·--------------------------.... -------------' 

Bıı suretle herkes sııtış miktarı. 
na göre hesabı kcı:diliğlnden kon. 
trol etmiş r,ltcak ve o kö'li nl:•et:ı 
:ns<nların yaptıkla:-ı dcd koduta
rın da önu"c gcçılmlş bulunula- ı 

caktır. i 
rabrlkadn yapılauk imtihan neticesinde gö!ltere<'cklerl ehliyete 
gore maa~ 'e.\ a ııaat ~· ii<'retl~rl ta~ in edileceıktlr. Talip olan
ların 'C!IRl1'11e birlikte Bii}'likderedekl kibrit fabrlka<ıı müdürl· 
Jetine müracaatları ilan olunur, 

:Gtan:: u: Gü:::rükleri B2ş;ı1ü:ıi." rlüğünd : n~ 
I taııbul GllmrUklerl BaşmUdDr!UğU klmynhaneSi için yaptırılacak o

lan 850 !ıra kc~.f bedelli iki tonluk su d1ıposunu:: inşası açık ek.Sıltmeye 

konulmuştur. 

.Muvakkat teminat 63 lira iS kuru.~t11!'. Muka\·ele. ek ıltme, Nafıa 

lşlcrı genci, hu usı v1: fennt şartnamel'rı, :..cşır hulası.sile lıuna mUtc. 

fcrrı diğer c\Tnk her gUn Lıernzım St.!r\·ı~ı::<ll! gorUkb.ıır. 

Isteklllcı in en az bir tanhhUtte 500 lirııl.k bu ışc hoenzcr I~ ~·aptıg.na 
dair id!ırelerden almış oldut:,'lı \'cslirn.aı a tstııı:alcn ht.; bel \'llayct re 
mü,.acaıılla eks!ltme tar.hl <len tatıl g;ı:::er. lı.-rıı; ı • .; c;Cn C\'\'CI alır.mı, 

1LAN 
Ordu hastabalt.cı ve hem~lrelerokuluna leyli \'e meccani talebe alı· 

nacaktır. Isteklllcrtn en geç 30'8 ·91~ giinU:ıc kadar Aııkıırada Cebeci or
du hastahakıeı okul mUdUrlOğüne, okul kayıt :.:abu! şartlarını havi vesi. 
kalarlle bırlıkte mUracaatıan. 

Kayıt ve kabul şartları Anluıra Lv. A.mirl!ği ,.e Istanbul Lv. A.mlr!l-
ğı satın alma i<eımısyonunda gorutur. c:7705• 

chlıyet ve 942 yıl.na alt Tıcaret odıısı \'e·lkalarıle blrl!kte 27.7.!H2 pazar
Les, g!!nU saat 16 da Ba,ınUdUrlilk bmasındakl ko:nls:ı;Q-,18 müracaatları. 

li488) 

Yarı-.lar üı:erlndekl tahmlnlcrlınlı 

Destegül. Pulat ,.e Varad:n koşa

cağı birincı yarış favorisi bıılm ıçln 
Pu!attır. 

Iklneı satış koşusLına Bahadır. Şa

hin, Yaman, Ferhat, Vl~izc giriyor . 
Bu koşunun satış koşusu olıışu bizi 
o'.duğu kadar herkesi dlişUr.dlirmeli. 

dir. Onun içindir ki, bu yarışta nor· 
mal nctıce bekl~·ıcmez. ÇUnkU at sa
hlplcı inin ne dU~UndUklcl'I b!li:ıcmez. 
Işte bu ı:ebep\er!cdıı· J<i, ümit edil-

p&iM 

Üsküdar As. Ş. Başkanlığından: 
1 - Ankıı.rada Ordu HMtııb:ıkıcr _ Hem~ireler okuluna 9~9 yılında 

oldu~ıı .~lbi bıı sene de yeniden talebe alınacaktır. 
2 - ı..:ıı yd: kabul için en az orta okulu ikmal etmi~ olan Bayanlar

dan Hl yaşından küçUk 22 ynşıntlan bUyUk olnıamak üzere istekli olan· 
tar şeraiti oğrcnmck tizerc derhal şubeye mUl'acaat etmeleri ıuzumu 
llAn olunur. <551 • 7g59,, 


