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Milli Şefimiz Dün 
Anliaraya Döndü 

Kayseri, Niğde ve Kırşehirde Bazı Kazaları 

ile Sereflendiren Cümhurreisimiz, Halk 
Hasbihallerde Bulunarak Dileklerini Dinlediler 

r- Milli Şef, Coşkun Sevgi Tezahürleri ile Karşılandı 

f 
1 

Ankara, 9 (A.A.) - 7 ağustos 1942 cuma Reisiciimhur, adı geçen kasabalann ve köyle. 
akşamı Kayse.ri, Niğde, Kırşehir vili)·etleriuin rin hepsinde haşta mensup bulunduklan ''İ. 
bau kazalarında tetkik seyahatine çıkan Re. layd valisi olduğu halde kaymııkamlar ve as. 
isicümhur İsmet lnönü, 8 ağustos cumartesi keri ve mülki mt>murlar, öiretmf'nler, parti 
sabahı saat 8,30 dan itibaren Kayseri vila:re. belediye, halkevi ve odaları ve diğrr mahMlli 
tine bağ'h İn_cesu, Vrgiip, Niğde vilieyctinc tc~ekküllcr ,.e bilhassa kadın, erkek bütiin 
bağlı Nevşehır, Arapsun ve Kırşehir vilaTeti. halk ile yakından temas ederek kuaba ve köv. ı 
ne bağlı Al·anoz kazalarını teşrü buyur~m~. Jcrin ziraat. iktısat, kültür durumları üz~ri~. • 
Lardır. de göriisnwler ve bazı müracaat edenlerin "ah- • 

~ei~.iciimhur,. hu kazalarda ve yol uirra~m- si dilekİcrini de dinlemisler, aldıklan iyi• ne. t 
dakı koyler~c bml~~ce . ~alkııa pek candan, ticedcn memnun olmuşlardır. f 
coşkun sc,·ıı tezahurlerı de karşılannuşlardrr. ~ Dev S 2 s- 4 S 

\. &:!# amı a. , ~ u. 
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Hindistan 
Meselesi 
Çıkmaza Girdi 

Hindistanın istiklali için kavga e· 
den milli Kongre lıdcrlerinin ha
taları, J:ıpcn prop:ıgandasma ka
Jlılmalanııd'l ve İngiltere Hindfs
landan Ç(kt.ığı takdirde, Japonyıı
nm kendllerir:ı? dokunmıyacağtnı 
zannetmelcrindedir, Biz, Ilmt mU
H kongre liderlerin in istiklliJ da
valamdaki haklnrmı kabul et
mekle beraber, remin \'e zamanı 

cöz.etmcnıek ve kend' gayeleri 1-
çuı t.ll i · i=-~1 -takip etmek 
suretiyle bilyuk bir hataya di1f
'tüklerınc kani bulunuyoruz. 

M. Zekeriya SERTEL 
~Hindistan büyük bir buhran 

içindedir ve Hindistan 
meselesi muhim bir safhaya gir. _ 
miş bulunmaktadır. 

Hindistanın bugün içinde bu. 
lunduğu buhran aylardanberi ol. 
gunlaşmakta ve hazırlanmaktny. 

Amerikan donanması ba:ıı;ku. 
mandanı Amiral Kine 

Pasifikte 

Hindistan 
Hükumeti -

Kongrenin Son 
Tekliflerine Red 
Cevabı Verdi 

Alınan Karar Müttefik 
t<iiitletfere Kar§ı Bir 

ihanet Sayılıyor 

Umumi Vall, Son Defa 
itidal Tavsiye Etti 

Yeni Delhi, 9 (A.A.) - Hint 
Umumi valisinin kararında söy. 
le denilmektedir: · · 

Büyük Bir 
Deniz Harbi 

Başladı 

"Hindistan hükumeti, iyi dü. 
şüncelerin hakim olacağını du. 
şünerek şimdiye kadar sabırla 
beklemiştir. Kongre şeflerinin 
isteği haklı esaslara dayanma • 
maktadır. Hint hükumeti, bu 
isteği, Kongre parti ;i şeflerinin 
tam mes'uliyetiyle ıve vadyetin 
realitelerini takdir ediş tarzları 
ile telif etmegi, in"1<ansız değil. 
se de zor telakki etmektedir. 
Kongre karannın kabulü, Hin. 
distanı mihverin hariçten gele. 
cek hücumlarına maruz bırak. 
mak demek olacaktır. 

Am~rikat.lar Salamon 
Adalarına ihraç 

Y apmağa Çalışıyor 
Dahili bakımdan ise, lnıili:ı: ida:esi· 

nin çekılmesi, dahili harbi, umumi ni. 
zamın yıkılmasını; cemaat!.er arasın. 

• • da müna:ı:aaları ve ikhsadi hayatta in. 
Japonlar Şımdıden 1 o hilati dRvet edecek Ve bunun netlCCaİO-

H G 
• • de de bir sürü mahrumiyetler doiacak.. 

arp emısı Batır· tır. 
•• •• HükO.met, konıre partisinin bütün 

dddarını Soyluyorlar Hindistanı temsil etlift h:ıkkındaki 
iddiasını kabul edemez. Konıre, H!nt 

Hindistan 
Karışıyor 

Hind Kongresi 
Şefleri Dün 

Tevkif Edildi 

Beş Yerde Karışıklık 
Çıktı, Yaralanan 

Ve Ölenler de Var 

Hükumet Şiddetli 
Tedbirler Alıyor 

Tevkif edilen Hint liderlerinden 
Bayan Naidu 

Bombay. 9 (A.A.) - Gandi. 
Nehru. Azad ve Kongre Komite. 
sinin diğer azası tevkif edilmış. 
!erdir. 

Gandiojn tevkifi hakkında şu 
malumat verilmektedir: 

Saat 5 de üç polis otomobili 
Gandinin evinin önünde durmuş 
tur. Gandiye hazırlanması icin 
vakit bırakılmıştır. Mahatma 
Gandi yat.alının içlnde duaaını o. 
kuduktan sonra kaldmı,, sabah 
tuvaletini yapmış ve kongrenin 
diğer azasiyle birlikte mukave. 
met etmeden götürülmüştür. 

Gandiden baska Azad, Nehru, 
Wallbhel Patel 've Naidu da tev. 
kif edilmişlerdir. Gandinin ka. 
tibi Miss Slade ile Kongren in 
mahalli yirmi ileri geleni tevkif 
edilenler arasındadır. 

Gandi ile kongre İcra Komıte. 
sinin diğer azasını götüren hu. 
susi tren saat 7 de galip bir ih. 
timalle Poona'ya hareket etmiş • 
tir. 

Karışıklıklar çıktı 
Bombay, 9 (A.A.) - Bu aktama k .. 

dar Hindistanda yapılan tcvkifat 149 
u bulmuştur. Bq yerde halk karıtık. 
!ıklar çıkardıftndan polis ateş etmek 
zorunda kalmıtJ ve bunun neticesinde 
ıs kişi hastahaneye kaldırılmıştır. Po. 
11 .. ailatıcı sazlar da kullanmııtır. 

Resmen blldirildiiine CÖl'e, hiildl 
mete ait iki zRhire maiuası ya.im• 
edilmi!I ve polis komlıerlikleri ı.ı.,a 
:utu!mu,tur. Otobüsler yakılmış ve 
bilha!l!la Avrupalı polis memurlarrna 
tecavüz!~ olmu,tur. 

Bu akşam karnııklıklar çıkan yerler. 
de örfi idare ilin edilmi" ve beş i:lşl• 
den fazla toplantılar menedl!miştlr. Si. 
lih taşımak da yasaktır. 

Bugün Ankaradd
0

/lk 
1 opf aniısını .Y aoı_uor 

Tarihi ve kıymetli bir hatıra: Tiirk Dil Kunımunun mü~sİ!<iİ F.h~ di Scfimi7 Atatiirk ' 'e Kurumun. 
hamisi Milli Şefimiz is met İnönü, bundan önt'eki Kurn ita}~ i~timalarından birinde 

Dördüncü Türk Dil Kurultayı ı-: 
bugün saat on buçukta Ankara . 1 1 
da Dil • Tarih • Coğrafya Fakül
tesinde açılacaktır:_. 

ALMAtfTEBliGi 
Kurultay üyeleri saat 10 da 

başta Kurum başkanı Maarif Ve 
kili Hasan Ali Yücel olduğu hal. 
de Atatürkün muvakkat kabrine 
giderek bir ihtiram zıyaretınde 
bulunacaklar ve Kurultay ıtdına 
bir çelenk konulacaktır. 

Kurultayın açılma töreni saat 
10.30 da yapılacaktır. 
Kurultayın toplandığı salonun 

gtriş yerinde Turk Dil Kurumu 
tarafından bir .sergi hazırlanmış. 
tır. Kurultayın devamı müc!c.le. 
tince açık kalacak olan bu sergi 
yarın ve çarşarr.ha günii. her isti. 
yen tarafından zıyaret edı.ec~k-
tir. 

• 

Krasnodar 
ve Maikop 
Zaptedildi 
400 Kilometrelik Bir 
Cephede Kafkas 
Dağlarına Varıldı 

Dördüncü Türk Dil Kurultayı. Stalingrat'a Taarruz 
na Istanbul Universıtesinden se. lnkicaf Ediyor 
çilen yirmi be~ pr<Jfesör ve do. . s 
çentten mürekkep heyet dün ak. ~erim.,~~ lA.A.) - Alman h~ 
şamki trenle ve rektör Cemil 

1 
s~sı te~li~ı: ~a~~. kuvvetlerımı. 

Bilselin reisliğinde, Ankaraya zın te~ırlı ış~_ırhgıy«: h.areket e. 
hareket etmiştir. de.~ pı~ad~ tumenlerımız t~a~. 

Heyet Hukuk Fakültesi deka. mul edılmıyecek derec~e b~y~~k 
nı Sıddık Sami Onar, Doçent Hıf. sı~aklar altında fevkalade yuru. 
zı Veldet, Hıfzı Timur, Hüseyin yuşlerden ve çete mu~are?eler: 
Nail Kabalı; Edebiyat Fakültesi den son!a .. Kubanın ~lındekı 
dekanı Hamit Ongunsu, profesör kuvvetlı duşman geçıdını yara . 
Şekip Tunç. İbrahim Hakkı Ak- ra~ "K~asnodar" şehrıni zapt.et. 
yol, Ragıp Ozden, Rahmetı Arat, mışlerdır. .. 
Ahmet Caferoğlu, Ali Nihat Tar. kl!!9 Devamı Sa. 2, Su. 6 

SOVYf T. TEBUGi 

Stalingrat 
Muharebes 

Başladı 

Büyük Don Dirseğind 
Çetin ve Kanlı 

Bir Mücadele Oluyo 

Batı Kafkasyada Vaılye 
Hayli Fenalaıtı 

Moskova. 9 (A.A.) - Gece va 
nsı neşredilen Sovyet teblıgı: 
8 ağustosda kıtalarımız Kletska 
ya bölgesinde, Kotelnikovonu 
şimali şarldsinde, Ar:mavirde \ e 
Kropotkinde düşmanla çarpıcm1ı:; 
!ardır. Cephenin diğer kesimli? 
rinde değişildik olmamıştır. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 9. (A.A.) - Gece ~ 

q- Devamı Sa. 2, Su. 7 

lan, Hamdi Tanpınar, Sabri Esat 
Siyavuşğil, Sadettin Buluc, Fa • 
bir İz, doktor Mehmet Kaplan, 
Tıb Fakültesi profesörü Kemal 
Cenap Berksoy, Kazını İsmail 
Gürkan, Zeki Zeren, Iktısat Fa. 
kültesi doçentlerinden Refii Şük. 
rü Suvla, Sabri Ülgener, Ahmet 
Ali özege ile Fen Fakültesi do. 
çentlerınden Sara Akdik. Orhan 
Alisabah'dan mürekkeptir. 

1 Günl.er. Geçerken 1 
FAZLA BOY ATAN; ŞEHiR 

Okud.~ğ.uma göre bubünli!i Ne'7york'un en 
R E f t K muhım k.ısmmı ~kil eden Manhattan 

adasını 1626 da Peter adında hır Holandalı, yer. 
• 

dı. Ta Sir Stafford Crips'in Hin 
distand.an eli boş döndüğü ~iin. 
dcnberı bu buhran başlamış bu. 
lunuyordu. Milli Kongre o gün. 
dcnberi lngiltere hükumetine 
ve İngiliz idaresine karşı barış. 
rnak bilmez bir vaziyet alınıştı . 
Gandi ve sonradan Nehrunun 
telkini ile hükfunetin anlaşma 
tekliflerini reddettikten sonra, 
Gandi ve Nchru İngilizlerin Hin. 
dist.andan çıkmalan etrafındıı 
propagandaya başladılar. Milli 
Kongre İcra Komitesini evvela 
İngilizlerin Hindistandan çıkma. 
larını istiyen bir karar verrniye 
sevkettiler. Kongre Icra Komi. 
ıtesinin verdiği bu kararı evvelki 
gün Bombayda toplanan Milli 
Kongre de tasdik etmiş ve İngil. 
tere tarafından bu karar kabul 
edilmediği takdirde bütün Hin. 
distanı lngilizJere kar~ı sivil ita. 
atsizliğe davete karar vermiştir. 

Bu karar, Hindistanda İngiliz 
idaresi aleyhinde isyan tahrik 
etmek demektir; çünkü lngilte • 
re, harpten sonra llindistana is. 
tiklil vermek hususundaki vaa. 
dini tutacağını tekrar etmekle 
beraber, harp içinde Hindistan. 
dan çekilerek burasını Japonya. 
ya açık bırakmıyacağını bildir. 
miştl Şu halde Gandi ve Neh. 
ru için yapacak şey, sadece hal 
kı sivil itaatsizliğe davet etmek. 
ten ibaretti. 

Pearl Harbour, 9 (A.A.) :_ A. siyasi hayatında her ne kadar ehemmi.. 
mira} Nimitz tarafından nesrerli. yetli bir mevkii haizse de, Hint hiilN· 
len tebliğ: Birlesik Amerikanın metinin vulfesi her sınıf halkın dit 
Pasifik ve Pasifik Okyanus oöl ııünce ve menfaatlerini korumaktır. 
geleri donanmasına mensup ku;. Hükumet:. ko~rreni!' bütü~ .Hin~istan 

Ahmetibat'ta bir ıruıı polis merkezi.. 
ne taşlar atmış ve buraınnı ateşe ver. 
mek istemiştir. Polis ateş etmiş, bir 
kişi ölmüş ve bir k*i yaralanmıştır. 

1
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Bombay, 9 (A.A.) - Mme. Gandi. 
nin tevkif edildiii bi!dirillvor. 

Ortahğa .. 
Yayılan 
Şayiala·r 

H A L 1 D lilerden birine 24 dolar kıymetinde bazı eşya ve. 
K A R A Y rerek satın alınış. Elli sene önce de battan ba. 
'----~ şa boş tarlalardan ibaret olan Maltepe • Kala. 
mış arasını, hat boyundan denize kadar be§, on mangıra elde 
etmek ışten bile değildi; şimdi milyonlar değerindedir. Fakat 
eskidenberi zaten dağınık ve fazla geniş olan lstan.bulun, enine 
boyuna gittikçe yayılması, fikrimce, bu· şehir için -lüzumsuz. 
ca uzayan bazı anormal insanlardaki gibı- önlenmesi lazım 
gelen bir hastalıktır. Nüfus ve ticaret nisbefi gözetilmeden 
bir kısım iç mahalleler boşaltılıp daha uzaklarda yeniden ye. 
niye sıra sıra köyler ve yazlıklar kurulması yüzünden şehrimiz 
eşine rast.lanmamıs bir "anonnalie • galitı tabiat" manzarası ar. 
zediyor. Hiçbir Belediye, bu kadar az nüfusun o derece geniş, 
darmadağınık bir sabaya barındığı tehri. kendi kaynaklarından 
elde ettiği iradla idare edemez. lstanbulu, yalnız temizlik cı.. 
hetinden kusursuz bulundurmak için, şehir bütçesinin son san. 
tim!ne kadar sarfı lanmdır! 

l b , . . .. namına soz soylemıye salahıyetlı bu. 
vet .erb.cel~kul ~ ~arbı Pdasıfı~l bol. Junduiu hakkındaki iddıasıru es:ıssrz 
g~sı ır 1 serlının yar ımr ı e 7 te!ikld etmektedir. Çünkü büyük ce
agustosta a amon takım adala. maatler liderleri tarafından ha•ta son 
rmın Tulga bölgesinde taarruz günlerde yapılan bir çok ~rot~stoıar 

Gandi'nin nutku 
Bombav. 9 CA,A.l - Kongre nlhnl 

kar:ıra varmadan öne(' Gandi te.tkikat 
komitesinde iki ~r.at ksdar silren bir 
nutuk söylemis ve demiştir ki: 

tlif' Devamı Sa. 2, Sü. 5 l:!ff9 Devamı Sa. 2, Sii. 4 ~ Devamı Sa. 2, Sil. 2 
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f BEYKOZ, YÜZME ŞAMPIYONLUGUNU KAZANDI 

1 

Böyle bir zamanda sivil :taat. 
sizliği tatbik etmek Japonyanın 
istilasını hazırlamak demekti. 
Çünkü sivil itaatsi1Jik tatbik e. 
dilince, silah ve mühimmat fab. 
rikalannda çalı~an Hintliler i~i 
terkederek fabrikaları atıl bir ' 
hale getirebilirler. 

Yerlilerin çalıştığı trenler iş. 
iemiyeceği için askerler istasyon 
!arda kalacaktır. Radyo, telgra 
ve postalar işlemiyecek, orduy 
lizım olan gıda maddeleri veril. 
miyecektir. ·sa~vil itaat. 
sizliğin ta1ıb · dısliında as. 
keri seferberliğip iflası, ve yapı. 
lan bütün ask~" 'ha.ıt rın 
sıfıra inm · · k re 
kapıda dü 
nda şüp~i 
batını ak 

a-
Istanbul yüzme ıampiyonlup müsabalialan dün neticetenmi,, Beykoz birinci, Galataaray ikinci olmaıtur. W.. 

mel.ere n at yarı$lanoa dair tafsı1lt ikinci sayfamu:dadır. 

t 

Rusların Münferit 
Sulh Y apacajına 
Berlin lnan111ıvor 

"Şima'1 Merkez Orduları 
Sağlam Durdukça 

Netice Kestirilemez .. 
Bem, 9 (A.A.) - Ofi: Alman 

resmi mahfilleri ayn bir Rus 
sulbü hakkında hiçbir şey soyle. 
miyorlar. Yegane kayriedilen 
nokta, Sovyet ordusu kayıtsız 
ve şartsız teslim olmadıkça hiç. 
bir sulhün yapılanuyacağıdtr. 

La Suisse gazetesinin Berlin 
muhabirine göre, bu ayrı ı;ulh 
şayiaları Berlin mahfillerinde 

klif"' Devamı Sa. 2, Sü. 1 

İstanbul, kaynayıp taşan bir kazan ... O kadar taşıyor ki için. 
de bir şey kalmıyor. ne varsa etrafa yayılıyor. Sanki her ~ece, 
göktaşı yerine havadan ko~k yağıyor. Gözlerimizi acınca bir 
de bakıyoruz ki kilometrelerce uzak ve daha dün çorak olan tar. 
lalar kübik yapılarla, afetlerle donanmış! Bunun sonu nereye 
\'ar~ak? Asıl İstanbul terkedilmiş bir şehire mi dönecek? Or. 
t9da bir hakikat varsa o da İstanbul meselesinin bir Belediye 
değil, bir devlet meselesi şeklinde mevcut olmasıdır. Bu sehrı 
eldeki Belediye kanunlariyle ve iradlariyle idareye ne vali, ne 
dahi, ne de ilih kudreti yetiğir. Büsbütün başka.çeşit kararlar 
almak, ya şehrin r.apı.~masn~ı. önlemek, ya gelir kaynaklannı 
arttrımak, ya bugunkü teşkılatını değiştinnf'k, yahut nüfusunu 
coğaltıp sabit hale k.oymak, kısacası fstanbulu boy atma illetin. 
den kurtaracak tedbırlere baş vurmak icap etmektedir. Yoksa, 
suya atılan bir taşın, ?i~birinden geniş halkalan şeklindt çen. 
berlene çenberlene genışlıyen ve bazı azman sebzeler gibi tD. 
huma kacan b~ şehrin bir tarafı yapılırken öteyanı daima ço. 
ker; dörtbaşt oırden mamur olamaz. Ayağımızı yorganımza, ya. 
ni şehrimizi iradımr1.a ve nüfusumuza göre uzatmak zorundayız ... 
Fszl:ı uzatmak keyifli de olsa! • 



" 

1 

' 

! 
....... ,..._...__ 

l\llllll~IE ·pı:n.
1

~ BJllll ::~~!iv::!;. 
,.... U UWi- -----

l YENi MEBUSLARIMIZ DON SEÇiLDi ")IDeriiz Nakil 
· ........ .................... J Vasıtaları· 

Yüzme Şampiyonluijunu .... Yeni Zaın1arla 
B yl<oz Kazanlı Kapaiıfacak 

Harp <lol;\yısiyl .. fstıınbul ~lP.diye-
tstanbul yüzme şampİyonluiu d~nırışfnı üç ve daha yukarı yaştaki fıı,. "İ"fn gc;llr laı;rrıııklan arilltrken ma!ı

Moda havuzunda nihayetlenndttır. ıilizler yapmışlardn·. raflıın ela ·utmıır Ye niln17e1 Beledi
Dunku tiliabak~ )lijilJ. .b.,...Ut Öiileliiti' ilGn ~ ltliel ioşara~~ yenin bıttc" acı!I 9 milr.on gibi mü
olrnuş v; ~ticede lleYP kltn>ü Qbük laybkla bh-ırci olmuı. evvelki .-n. him bir ınıldarı buJmu~ 
!erde 18 .. kuı;uıiletde ll4le 210 SQ'I a Rctnans! geçerek kazandJlr muwffa. Belecfi,:rerıln ıftmrükler ~arinatın -
!atak İstanbul pm~ oı.-ur. ~n tes:ıdüft oJmad!f!nı !sbat et- daki hf~ btr m"""" ~ bin lira, 
İkincıligi biıyüklerd. 142, küçüklerde miştfr. mezbahn rüsumunfüın 500 bin lin ve 
de 62 sayı toplıyan Galatasaray al- Koşuların tafsilatı sudur: ,._ muhtelit varirJ11tJ:;rr'fa:ı da bir milyon 
mı tır. .. .. • 

2 
BlRiN~I Koşu· ~Jv v~ daha yul(a- !100 bin lira a~almısttr. 

Su topunda küc;uk~er. ma~ 3 . . rı yaştakı saf kan lngilızl'l!' &rMmda Bu a1.alı~ mukab!l ilftaSf&flar da 
Beykoz lı~zanm"' buytüd• ~ bıü. ~btı kOfUSU iıfl.: lle6tesf 1400 metre :ıl)armtşbr, 
rı!ememlttır. BcYioz 1 • O ıa~ 'ftlzl.ı Olan bil koşuya Dav;ılac~o, Essex ve Tetnidil< iş1ltrlnd'9 g&-ü1'n 900 bin 
:vcttcyken Galatasar.~y 'lr!r ıol attrıtt, Alemdar ismınr'le üc hayvan girdi . liralTk artma ,beyv3n yeminin pnhalı-
! kat Beykoz bu ıolu hatalı bulmuştur. Da 1 . f 1 '-'! ta ı. 1 da ı ı · ı Hakemin bu golu sayması ve Beyko• "" acıro 3::.W "-' o şımasma ra"- aşmasın n ve ımıe E:n r. ye\"mıye e -
lu 1brahimi aa:,adan c;&kanDUıa ij,Jcrine men kosuyu kolayc:ı kazandı. Tinin yükselmesi.,dl'n ifori ıebniştir. 
Beykoa takımı aeb.iyı tctketmi-..ır. t - Dat1laC11' 2 - Alem&r. t;....,; 1'4a1'7e matraftltrmdakt artı.q ııo bin 

...... b ~--' T E•x litadll'. Yol i~ Ye tamir. sıhb' hiz-
Yuzmeıe~ue a 11811 n..--~ "81- Mü· t k b ı;· ,, 125 ildll metler. ttfa •? •:-..ki1iitm1n l'!'U!l!!'Ptları tardır: . ş ere a ıs anyan , ı J ""::> 

200 
Metre Serbest: Birinci Beykoz- bahıs 190 kuruş ver~!. _ . ve diğer masraflar da ii<;er mi"li yü'k-

dan İbrahim 2.sı.4, ikinci Galatasaray. . lKiNCI KOŞU: tlç yaştnda ve hu; selmiş ve memurlaTa yapılan fevka
dan Mıaıtafa, üçilacil Beykoıdan Er- ltOfQ kazaldllam11 sal kan Arap tay.- 1Ade pahalılık zarnmlyle be1'3ber maıı
tuirul. lan aramda, mOPfesl 1600 metre_ ldı. rafların artan mlktart 2 milyon llra-

200 Metre Serbest Kiieük!er: Birin. ltQllUY& Bahacl11', Ş:ıhin; Yaman. Rind; yı geçmiştir. Böyl~ Belediyenin 
c Beykoaclan Leon 3,02, ikinci Beykoz- C.,,lan, Ce7hun. Ferhat ve Koşar Is- bütçe açığı :ı.ltı milyon liraya çzkmı~-
dan Goıo illlncü Bqkoadan lluaa mJnde ııekla ta:r lfrdl. Ali Erkanın tir. 

100 :ueb.. lerlMet B&7Ullan iu. Rln4'1 ltC>fUJU llo'la7 kaaandı, Baha- Trııtnvay tıct"etlerfn!n ..-e elektrik 
riDei Galatuara;ycı. Destine 1.58. i- dil' ~onla~ kllDtıftk lldncillli Cey• ftyatlarmm arttırılmR!lyle 3 milyon 
kinci Beykoıdan Ki--. tillllci1 Bey. buna kap.ırdı. lira varidat elde edJlecell ve ~im 3 
koıdan Selma. 1 - Rind, 21 - CeJhuQ. 3 - Ba- m!lyon liraya 4üf8Ct!I! Omlt edbne'k-

100 Metre sı~ttl Bbllr1e-: Birin. had~. tedir. Ru da dller Bel~ Nlhnle-
d GlJatuaraydaıı ıc-.ı ı.tl.4. ikinci Muşterek bahis pııyan UO. pa.e.. rlne ve balb yi\k o1~ en mu
Be7kosün Fı&at. lcUncl Galatuara~ ler 100. 600, 200, DdH 'büft 110ff b• vatdr tekil bulunarak 79pılacak sam-
dan Netat ıut verdi, larla temin ~ır. 

100 Met
0

re •rt~ Dcllder: aın.. OçONCO Kotu• Dört ve daha yu-
c· .. .,... .... Jtuia ı.n.:ı_:=.,-:a kdı 7Qtakl nf un Anp!ato arum• kopa barkJ addedllmaJ lhmıclı. COn 
ko 4- ....... tllbd- da. •ı•r.1 tU8 tnetre WI. X... kil derece idman totn ancak terket-
Reflk, Tuna.• illa; TQJDunıuk; Bllhtl• t1ll noktac!an tekr.r piste ıirmes! i-

100 15fn lıitllltl. l'Qıutar: ..,._ f# w TaitWi' Wndıt e bQvan ılr- oap ederdi. Halbuki daha ileriden 
ci ....... ... .... t.41.Z, tlıllmt- 'dl. lan ~iriıcln ~ &ıd8"• piste lfrdljl halde, hakem heyeti Ba-
Gala~ ......_ ~ --. eneli Tomumık rabln'i ikinci llln etti. 

ısoe lletn ............ a ve~ Sava kendlalnt ıeçtl- Ayni ko111da .,anıan Pınar lllllin4e 
"nci Be7koHu "* 14.SS.2, drincl ler. Vaktinden e9Vel hücum eden To- atın ıahibi Avni A1DQ8r hakem!ıere, 

Ga'ataArardan Hesill, 'Ocillcil 11e7ko. munıuk 30nlatda Savaya mailOp ol· baytar miidiiritne ve anır 4epon mll.. 
d n Bedri. du. iki hatta ewe1 Bora'ya nasılsa diirilne m8racaat ederek Jll'Otestoda 

aoo Metre Xflçtikfr. Birhad ~ mallGp ola1l Tuoa. seçen haftadan bulunda, Pakıt ba miltacaati nuan ı.. 
o dan Lazo t!.S.11 ftdncf Oalataıa.. ııonra bu haftaJt! uzun metafeli ko- b"'bara almmaclı, 
aydan Kerim, üçün~ii Bcykozdan Ha. §Uda da no~a'yt geçP-rek fiçüncü gel- 1 - Nilüfer, 2 - Barabin, 3 - Vi· 
rıton. di. Böylelikle iki hafta evvelki mağ- do. Miiiterek babiı, canyan 400, plise. 
ıoo Metre Kurbafalama Bayanlar: lubiy:etin!n pek normal olmadıjlnı i- ler 150, 100, ikili bahis 870. 

'A+rlnd Beykozdan Füruzan ı.4s.s, i- kinci defa ı.ebat et!i. İkinci ve dördüncü koşular üzedn-
lunci BC7kosclen KJara. - Sava 2 - Tomurcuk, 3 - Tu- deki dfte bahis 450 kuruş ve'l"di. 

Turk Bayrak Yarqı• )Jirinci Gala. na Milştere~ bahi!I. ganyan 175, plii- BEŞiNCi ICOŞU~ 3 •e daha yalran 
saray (Kema!, Yaaıaf, Raif) i',45 it, L s~eı~ 100 ve 110 kuruş verdi. Y8ttalri yerli saf kan tnrlllıler araaın-
cı Beykoz (Fuat, Tevfik, İbrahim). DÖRDONCO KOSU. fkl yaşmda hiç da mesafesi 2000 .metre idi. Giiniin en 
Turk Ba,Ylilk Yarışı Küçülrler: BI- koşu kazanmamı; yerli halis kan ıhı- heyecanlı kosusa ba oldu. Mesaf~in 

r"nCi B•rkcn tüuıu (Ra.lia, Sua~ La- giHz tiiylan ar:ıllrıid8. Meeafeli 1000 kısa o!uıunu düıünenler Özdemire 

) 
metreydi. it'onrra Banötn, Yıldırım, şanı vermiyorlardı. Fakat bıa ıü.ıel 

ıo • 
Kule Atlamaları: Birinci Beylezdarı Ren, Vido, Prıar ve Niltro isminde hayvan bi.r hafta evvel~inden de ı::ü· 

Mıuaffer so,ıö, ı1cbı.cı BQhı:daD h alu tay ıtrdl. Son9 kadar basta gi- zel koşarak daha kolay bir ıalibiyet 
at, üçiincu Beykozc1a'h Mahir. den BarabJn kOIWIUD bltmeaine 150 kazandı. Romans taraftarlarını tnkl-

At Yarışları metre kadar kala birdenbire pistten sara uğ'l"atarak Bukete de maflilp ol
dışan k~ft ~ c:Qırda bir r pp- du ve üçüncü kaldı. 

tstanbı.it ~ y~amım din yapt- tt!Gla~ bholw~•· ~- Mfişt.l'eltit1>ahla, pnyan lSOO, pli. 
1 n beŞİnci haft~ kOiUları çok gUzel te gil'el"ek bu vaziyetten ist fade eden aeler 200. 125, 100 ikili \alda 4SSO: 
ve heyecanlı olmus. muşterek bahis Nihifer'in arkastr.dıı Jkınci olarak ya- dllrdiincii ve beşfncj ko5u!ar iizerln· 
evvelce de tnhm.rı edild,iji ıibi. fazla rrşı bitirdi, Gayet sarih olan nizam- deki çifte bahis 3350 kuruş verdi . . 
para vetmlit!r, Günün en ıüzet ya- nam•1e göre bu vaıbette Barabln'in Sabahaddin AYGEN 

..,..., 4i 
EM ' 

'GE.C!-.GE.LE.N H•euuiR 1 
Asf iri Ceza Kanununa 

Yapılan ~eni Ek 
.Anl<ara, il - 1ı.skeri ceza kan1Jnu

na ek kanun resmı gazetede neşre
d lerek 'merly~t mevkiine eirmiftir. 
Kanunun metni 111dur: 

lunan menfaatin Jki mislinden az o
lamaz. 

B. - Vahim ballrrde, ölüm cezası 
h iikmolunur. 

Hindistan Meselesi 
Çıkmaza Girdi 

1:!11'" Baştarafı 1 incide 
böyle bir harekete müsaade ede. 
mezdi. Nitekim Milli Kongre 
kararını ilan eder etmez, Hin. 
distandaki İngiliz idaresi Milli 
Kongre liderlerinden 20 kişiyi, 
ve bu arada Gandi, Nehru ve 
Kongre reisi Azadı tevkü etti. 
Halka hitaben neşrettiği beyan
namelerie de sivil itaatsizlik ha
reketine müsaade edilmiyeceğini 
bildirdi. 

:lkiaei müntelalpler 41lakii seçimde reylerini kullanıyorlar 

. Ar>larJ. t (A.A.) - A'ık olırn Er. f lstanbul mebuslufu için dün sabah O 
zıneaa •9bu•laldarına Ticaret Vekl.. niversite konferal\a ,salonunda seoim 
leti iaşe m.üsteşarı Şükrü Sökmc~~üer yapıl2'!1ttlr. Salon bayraklar!• dO•a
ile ~laşe~ır merkez okulu Başogret tılmrştı. Rey sandığının boş olduğu o. 
~aı S;ıfı .Erdem, lst~nbııl ~ebu&!U- rada bulunan ikinci mtir.tehipJere (ÖS. 
runa HaTicıye Ve_kAletı amurnı kitıbt tcrildikten ıonra ruilhlirlnmlt ve uk 
Numa~n Menemencı.oihı ve Samsa!\ me. olarak Beşiktaş parti başkanı ZGhtü 
buslu~na da ~~ Bah~~~r. meb~su Ç\lbq~ollu r~ nllanmıı\ıf. Ka
E:cnkoy kız .ısesl ~udure; Sabıha za nalatellipleriahı rcY atmaları :ıaat 
Golrçll, 9.1.942 Pazar glinU ;yapılan in. on üçe kadar devam etmiştir 
tihapta parti namzedı olarak ittifakla • 
seçilmişlerdir. Reylerin tasnifi neticesinde Cümhu· 

~~h ·mi d L: • rı.ret Hallı: partiıi namzedi Nmnan RI. 
Y Ti z e'" 'ffınl fat Menemencioğlunun ittıfakla mebus. 

Dr. Refik Saydamın ölümi:yle açılan lağa seçildiği anl%\lrnııtı~-. 

Milli Sefimiz Dun 
Don'du 

1 

Anka raya 
121!9 Ba§tarafı 1 incide 

Relslcümhurumıu öile :vemeflni 
Nev,ehir beledi,_.. tertip ettlli al 
yafette yedikten sonra Damat İbrahim 
Paıa kütüphanesini tıtrlf bayurarak 
eserleri tetkik etmişler ve- bundan ıon
ra reni yapı!makta olan Halkeviıü 

gezerek ayrılırken "Nevıehirlilerin 
gött.dfklerl candan sayar ve tez;ıhü
rattaa çok memnun ve ..... la oL 
duldanar •e Neveihlrln.t.....U. ca· 
hşba, okumayı H9er Mnr 'fttandaıı 
olaral: bulduktarınr Nevşehir! memle
ketim~in fikrinde ve ça!.ıımada en i.. 
!eri bir muhiti olduğunu görerek ı:ok 
sevindiklerini, Nevşehlrin ilerisinin bu 
günden daha iyi olacaimı ümitle bek· 
ledilderini, Nevıehirin memleketin ı:ok 
sevrili Ye her zaman görmek istiye. 
celi bir yer olacağını., beyan buyur· 
muşlardır. 

Reisicümhuramuı yollarına devam. 
!a Arapsun ve Aavanoz'a uğray.ırak 
tekrar Urgiip'e gelmişler ve bir müd
det halk ve teşekküllerle temasta bu
lunarak Orsüpte sanat, zira~t. kü!tllr 
..ıaalann&ı sörc1Ulderi MigQ~ 
ve gösterilen bağlılıktan dolayı mem. 
nunluldarniı beyan buyarmu,lardır. 
Reiıicümharumu, İncesu'ya dönerek 

Hindist an Hükumeti 
l:!fr Baştarafı 1 incide 

da buna göstermektedir. Hürriyet fi. 
kirlerinden mülhem olan bu protnto
larda, Mihvere karıı yapılan harpte 
lrayıtsız şartsız yardım taahhüt edil. 
mektedir. 

orada da lıatktn dl1ek1e1'!nl din1emiıs1'!r 
ve alakalılara icap eden emir ve dL 
rcktifleri verdikten sonra aaat 20 ele 
hıısasi trenleri Ue hırekot ve 9 Aius
tos Pazar günü saat 9 da Ankaraya 
mu.aaalat bayunnwılsrtbr. 

Reisicümhurumuz, Ankara sarında, 
Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülha
lik Renda, Başvck11 8ükrü Saracollu. 
Genelku~ baıkanı Marqal Fevzi 
Çakmak, Vekı1ler, C. H . P. Genel Sek· 
reteri ve idare heyeti üye!eri, mebus.. 
lar, Anbra Vatliiıl, prnbon komata
nı, emniyet mfit!ürif, askeri ve mmlı:i 
erkan ve kalabalık bir halk kütlesi ta
rafından karşılanmışlardır. 

El Konulmuş Olan 
Maddeler HakklnclCr 

Ankara, O (TAN) - Gıda madde· 
lerinaen oaşka hü!ftunet t.raimdan 
el konulmu17 olan ~fit~ maddelere ait 
el koyma kararınTn kaldırılması hak
kındaki kararPame Vekiller Heyeti -
n\lı taavlqine aunula~ktD', Bu k..-er
ne.meler 3rastnda hilk<ımet taratın~n 
el konumu' olıın kağıtlar da vardır. 
Bu suretle Jdi.f!ıtlarm her· ttirlü alım 
ve satanı serbest clacakttr. 

Pasifikte 
l:ilr' ~ 1 laeide 

hareketlerine başlamışlardır. Ha
rekat düşman kara tayyareleri • 
nin ve garnizonlarının mukave. 
metine rağmen müsait bir şekil
de inkişaf etmektedir. 

8 ağustosda Pasifik donanma • 
sının taarruz eden teşkili Kiska 
adasında düşman gemilerim ve 
tesislerini bombardıman etmiş -
tir. 

Kongre partisi tekliflerinin kabu!ü, 
Konıreyi, balkın bu kudretli unsurla
rından mahrum edecektir. Bu unsur
lar, kongrenin takip etmek istedifi ıi· 
yaseti takbih etmişlerdir. Cemaatler, 
halkın umumi baratını ve harp gay. 
retlerini inhilile uğratacak olan kon-
rre 1raranna kartı mukavemet azmin. Harekatın hedef i 

c. - B'.1 maddede yazılı suçlardan 
husule ge!en vt"ya husulü kasdolunan 
zarar bafıf ise, A. ttk'l"asına före hük 
medllmesl l~Zml ~elen muvakkat ağır 
bapi9 .. pua eesası 7krJ1'9, pek ,az 
ise üçte bire indirUir. 

dedirler. Melbourne, t (A.A.) - Cenaba * * Hint hüld\metl, konıre istefinin Hin· garbi Paaifikte müttefik umumi btar. 

M
ihverciler, bilhassa Japon. diıtanın dahi!inde ve haricinde, rr.tit. eahımn tebliii: Müttefikler tarafından 

tefik milletlere bir hıyanet tecokil ede- b 
Ya, Hindistan içindeki .. Salomon takım adalarının cenıa ıa •ar• 

cefi kanaatindedir. Bucün Hindistan, rit kavgayı hudutta seyı'r ve takip kisine kar•• yapılan taarruz ıö nü,e mazide hiçbir saman malik olmadığı J · d ... dal 
etmekte Ve Hintlı·ıen' 15' yana tah. vı göre, apon ışıali altın a .. , a arı 

en aag am ve en temsil edici bir 1.ü-
rik edici propaganda yapmakta • ld\mete sahiptir. Hülı:Umet her~eııten geri almak için baı vurulan bir te5eb.. 
dır. Bu arada, Hindistan istik. ihtiliflan bir tarafa bırakmasını, mem- büsten ibarettir. 
lalini elde ettiği takdirde, Ja.. leket müdafaaeı ve müşterek ıa:yelerin Avuatralya deniz birUlcleri Amerika
ponyanın bu i9tiklile hürmet e. ıerçekletmeai itini, harp devam etti.. lolıra yardım etmektedir. Müttefikler 

-
Armatörler Serbest 
Çaltşmak lstiyortar 
VllJ>ur ve motör aahfpleri Ankara

ya bir heyet r:ondererek annatörlerin 
dileklerlnt 111lkııa1ı mıbmlara bildir· 
mi:ra kuer verialş'~ir. Ayrıca ar· 
mat6rler °MOnakiltlt VekiW~inf! gl5n -
derilmek üzere bir de rapor hazırla
ın~dJr. Armatörler motör ve va
.,url~ iconul~n bazı kayrtlann kal
-dmlraastnT ve teşbit edilecek bir rt
)'at ~ı rh.11\llnde seTbestçe çalış -
ınaluma müsHde edilmesini Jstemek 
tedlr. Bu müsaade verildiği takdirde 
mevcut deniz vasılıılarmuı iş hacmi 
artacak ve mevcut t:üyük ve kücük 
ticaret !ilomu7dan :ızami 'l"andıman 
almac<&ktrr, t~ı.dia edildiğine göre. 
şimc1l iş alan berhanı-l blr mot6r ve 
vapur yollanan yere gitmekte, fakat 

'-UtQnü ,almak ve boı;altmak t,inde 
c:ok defa ıfü a~ temin .dilememekte -
dir. Ciirtlcil bu işe ıönderlldii:li andan 
iSin hıtamlna ~rndar te6blt edtlen 7fN 
mlye fşlemelded!r. 'Bu yOzden de ço'k 
zamanda az: iş ctkmaktadır. 

Armatörle!" serbest ticaret esasla -
una ~re ve fakat yine bir navlun 
tarifesiyle hareketleriııdto serbest bı
rakıldtlcları tak:ii1'de dçrhal yük .elrp 
ve en seri ve!oitle boşaltmıya çalıııa
rak yeni bi: ise. kosacaklarmı bild!r
mektedirleT. 

Eylulde Ycpllacak 
lmtnhanların Tarihi 
Ankara. 9 (TAN) - M:ıarif Vf'kil

li(!I okullaıd3 EylOl imtihanfarının 
tarihlerini t()c:bi! etmi~lr. orta öğ
retmen okulfannda bütonleme tmtl
hanlarıntn ve taletl"nıımzM kayıtla
rının başhmı:ı tarihi 31 Ağustostur. 
Orta e>kullard:ı eleme imtihanları 10 
Eylôlde. liselerde fse bitirme imtiha
nı 8 EylOtdf>, devle• olgunluk imti
hanları 24 EylO\de ba~acakttr. Bü
tün meslek okullannda H AfUltoata 
talebe kaydına taslanacak, l Eyl1llde 
de bütünleme imtil:aanlan ;rapdacak -
tır. Derslere batlama tarihleri orta 
okul, lise, tteııret; ölretmen; krz ve 
erkek; tekni !t öğretim de Birinciteş -
rin Perşembe olarak tesblt edilmlı
tir. 

BUGCNlt'O PROGRAM 
11.SO Hahrler 
11.41 Soauımı 
1141 TOrlı:Oler 
20. lS ftadJ'O llHtHJ al Et•aın .... ,,1 
ı t ıu ... ı.a 
91. .. .. 
:zı.so Konuımı 
21.41 lılb~ <Pi.) 
u.ao~ 
ıı.•• Ka ...... 

ALMAN TEBLiGi 
(Baştaraft 1 incide) 

"Krasnodar" Kuban bölgesi. 
nin merkezidir ve silah eiıdüst. 
risi bakımından çok ehemmiyet. 
lidir. 

Berlin, 9 (A.A.} - "Hususi 
tebliğ" Kafkasyanın şimaılinde ve 
petrol mıntakasınm ehemmiyetli 
merkezi olan Maikop şehri bugiııı 
saat 18,20 de seri teşkillerin hi.i.. 
cwnu ile zaptedilmiştir. 

Hususi tebliğlerden önce 
N eıredile11 günlük tebliğ 
Berlin, 9 (A.A.) - Alman teb. 

liği: Aılman, Rumen ve Slovak 
kıtalan Kafkas dağlannm şimal 
eteklerine 400 kilometrelik bir 
cephe üzerinde varmışlardır. 

Krasnodar'ın şimalinde hMüz 
düşman elinde bulunan Kulıan 
köprüoaşı etrafında muharebeler 
devam ediyor. 

Madde 1 -- A. Fcvkalıide halin, se
ferberliğin veya harp hslinin devamı 
m detınce askeri bir hizmet yaparken 
m ll1 mUda!aa ,·as1talarına veya aske
ri lhtfyaç1an tilanmt eaen teahhftt, 
imal, ln a, atmı. S!lbm teall:m, -'tesel-
1 m: nakil; muh:rlaza veya tev:ı:i, ya
hut eeıp, -..vk ve nıwweoe &W>l • -
Jerde aımmct, L'ltilfts. irtikap, rüşvet 
ven hırlul s.aclarrnlan };irini i,ıı
yenler, on S'l!'ted..::ı afatı olmnma'k 
üzre ağır h:ı.pis V!.Ya muebbet ağtr 
hapis cezasiylc birliUc beş yU:ı: lıra
dan aşağı olmnmak füere ağtr para 
cezasıyle ce.z::J::ındınlrrlar. Şu kadar 
kf, para cezası hiçbir halde temin o-

Madde :? - f'l"ka'ladc tıilln, ıefer
berlliin veya harp halinin, devoı1 
müddetince mi111 müdofaa vasrtaları
na ~ a:;lteri ihtiya9lara taalluk e
den ·şfwcte husui' ltanuDlata göre. 
kendilerine ,.tevdi edilen vazifeleri ya
parken bu kanunda yanlı ıru~lan .,Jş
liyen asker! olnıınn §::.tıtslar hak.lan
da da umum! mahkemelerce birinci 
maddede ya.11\ı cez.:ılar tatbik olunur. 

d k H
• h dutl ·· ği müddetçe her şeyden iiıtün tutm~ tarafından Lae, Salamaua ve Rabaıal 

ere ınt u anna tecavuz _. üııerine cittilı:çe artan bir •iddet!e ya. 
et 

·ye l!h ... • fak t lngiltere b smı iıtiyor. Yalnız Hindistamn de~!. " Ordunun si.;ra!li tEcklileri ve hil-
mı ce5 ... ı, a u. •. pılan hava taarrullartnm birle•ik pli· · ld ~. akd" d H" ıulbü ıeven bütün ıniletlerin istikb&li " cum kıtaları 'Laba kesimini geçmişler 

na manı o u 6 .. t ır e lll- bana bagvlı ... ·r.,, na ........ n oldııiunda ııüphe yoktur. b t d , .... "k · t 'k t' 

Yavalan Şayialar _Hindistan Karıttyor 
(Baştarafı ı incitle) ~ na,ta.,..~ t incide 

ciddi telakki edilmiyor. Rusya- "Dlinya kaTth gözlerle bize baksa 
nm durumu hiç şüphesiz nazik • bile ondan kO'l"kmamalTyrz. İçinizde 
tir. Fakat Sovyetler Birliği, uğ. Allah korkusu ile ilerleyini:ı. Ben 
radığı butün muvaffakıyetsizlik. öldüğüm zaman yalnıı Hindistan de
lere rağmen yıkılmak üzere de. ın. bütun dunya se:rbest olacaktır. 
ğildir ve şimal bölgesi ile mer. Bütün birleşmi~ mllletler bana karşı 
"kez bölgesi sarsılmıiclıkça duru. ayaklansalar bile, Hindistan haksız 

mun bu
. tu .. nlüıw• hakkında yakın olduğumu beni ir:andtrmıya teşebbüs 

6... etse bile ben y;'lltıma devam edece-
bir atide ne olacağını kestirme. ğim. Bl\yüi< BrltAnya dünyaya karşı 
ye imkan yoktur. . en bOyült tahrikleri yaptı. Fakat bıı 

Tnbune de Lausanne gazetesı beni allkadnr etme ... 
de şoyle yazıyor: .. Birll!llk milletler ve Büyük Britan-

Ruslann askeri durumu acaba ııo- ya, şimdı Hindistanın serbest olduğu. 
süktuıü kadar vahim midir) O:ılann ou illn etmek ye hakikt maksatla
müracaatlarına bakıbna bu durum, rım meydana koymak lırsntTna malik 
hemen hemen ürnitıizdir. Fakat Alman bulunuyor.::ır. Bunu yapmıyacal< o
saferleri ne kadar büyük oıursa 01.ıı'!n• lurlıırsa bir nesilden tkl defa ele dUş
kat'i neticeyi almıya yetecek mıdır~ miyecek otan bir Iır!ııtı kaybetmiş 
Şunu hatırlamak llz.ı~dı.r ki, . zafen olacaklardır.,. 
ancak dü,man kavaıküllı;res.ıwı bD- Gandi, mü .. iimanlarlt anlatmadan 
haıı temin eder. ,. evvel, Hlndlstarım İngiliz hlkimiye-

'f tinden kurtulmaııt lbın ıeldiğini ilA
ve ederek ~öyle d4!'mi&tir: 

1 
Stokholaı, g (A.A.) -. Svenska Dar

b'adct ,azetcsinin Berlın mahablrıne 
gore. baıı muttefik mahfiller ll~sn~ 
Stalin rejımi yerine mctratiyet ıcı:ıresı 
kurulmasını dU,Unüyorlar. Ba ıdare 
Almanyaya kırıı miicadclcye devam 
e ecektir. ı ._. 

Rus tahbna namzetler, 28 yaşınuaı.ı 
G aduk Vaııcvo!od, Grandük h·an 
J(onsıantinovıç ve Sırp Prenscı Htle-

" a dır 

"Her Hifttli kendini serbest bir a
dwı saymalı, hürriyeti elde etmi:;ı:e 
uğra5ırken ölnılye b~ıır bulunmaltdtr. 
Hurriyet taleb!:--tzdc muvakkat blr 
anlaşma baht.; me\'ZUU olamaz. Alçak 
olmıyalım. C!hkü alcaklann :ra•amı
ya hakları yoktur. Matbuat, 11t?Jnın 
ka.,attlmasm:ı mti aade etmektenıe 
susmayı tercih etmelidır. Prensler 
milletlerine ıkc.W olmalıdır .• , 

b 
w ..... - ve a ıya ogı·ıı ,.,a: op ıs ı ame ın-

distanı istiı&ya teşe büs edec~. Müttefiklerin Salomon tdlnm adahrın- de taarruza baslamııhırdır. 
ğini bildirmektedir. Kongre li- da üsleri :rolraa da Tulca'da, Bıaka'da, Alman hıwa kııvvE-tleri düşmanın 
der:leri de, Japonyanın bu propa- yalist emelleri artık çocukların Bouiainville'de ve Guadalcanal'da Ja· yollar üz~rlndekl ricat ve tahliye 
gandasına kapılmakta, ve lngil. ~le bildiği bir hakikattir. Bu Ponlann kuvvetle tutundukları muhalr.. hareketleri,ıe karşı taarruzlarda bu
tere çıktığı takdirde, Japonya- ıtıbarla Gandi ve Nehrunun böy. kaktır. lunmu5tur. Şimal Ka!kasyanın Uman 
nın kenailerine dOkunmıyacağını le bir zamanda Hindistanda is. ıs Sonklnıanda ilk defa olarak JL ve demiryolu i~tıuıyor.ları bombıırdr
zannetmektedirler. tikliıl davası vesilesiyle halka si. ponlar Bouıainville adasında Kieta'da man edilmiş vf' ouapa limanında 

İşte Hindistanın istiklali için vil itaatsizlik. tavsi~e etmeleri ve karaya cıkmak suretiyle takım adalara bombalarla fü; le ayık batırılmış ve 
°"'"'" Mili. v l "d bu suretle Hınt müdafaas k'" ayak basmıslardı. Teb!iide zlkredlten vapur has~ra u~r;ıtılnu~tır. 

kavga ... ~. l non&re l er. .. .. • ~nı o. Buka Bouıainville'in cimalinde bulun· d 
!erinin hataları bıirlııdadır. On- turumleştlnnek ~emelerı ko. maktadır. .. Volga ile Darı arasında. stalintn"a 
ların istiklal davaları esasında !ayca anlaşılır hır iş değildir, nı Nnıııp tı,atıııı1d:1 düşnumın büyiik 

m
ukaddesti·r ve hürmete layık. Hin. di_ ·sıanın müd.afa. a.sını yıkmak Japon tebliğine göre 1 kuvvetlerle ,-aı1t1ğ. ka'f1ı taarrualar 

Ç 
d J ı şiddetli ınuhıırf'beltır r.eticesinde pUs· 

tr. Himdistan~ isükl&lini iste. .ının e apon ıst~ asına girme. Tokyo, 9 (A.A? .- Japo~ amamr kürtülmüştUt. 
mesi kadar tabii vil nıukadde:t sıne yardım etmektır. kararglhı şu tebhtı neşretmııtlr: ]a· B- .. k 0 di ~- ri Ahna k••v 

Onu · · b' d H" t d b 'kl 7 uyu oıı rS<'ı;ın e n .. -
bir hak olamaz. J'akat Gandi ve . . n ıçın ~ esas~n. a , ın pon onanm:tsma mensup hlı er etl f • t IC 1 ın şl 1 t>a 
Nehru Hindistanm istiklali da. Milli Kongre liderlerının ıstiklil Alustoııta Salomon adalan civarırd:ı · v "'nın aarruıu '•C ma . -

l k 
· davalarındaki ı..ftı,larm ı.-b ı tnri!lz. Amerikan filo~un:-ı :;ıdd~tli bir !..~~nl ~u•ıııfhf~1k1 ıy~tdle ilerk~m~~~ır. vasını yaparken. mem e etlerıne ~ . 1 - u . 1 d" ~... , d .-.-.ır erın a;ı ı el'ıo <: aı ..,.ır...... ve 

Yenl
• bı"r düşman davet ettikleri. etmekle beraber, zemın ve za. taarru:r.a gecmı$ er ır nılcum.:ır e- ta'"· 1 ·o vUtl ı . Al ıı. ~ etrnektedl · •'P o uoan a ~man • e erı man 

nin farkına varmıyorlar. Harbin manı. ~u~• ~ k.en~i ga. 'IUl1 '"· savat ve tah:ıp tayyare te~kller:nın 
başlanarcındanberi mihver dev• yel~n ıçın dahı tE'.hlikel~. ~~r yol Şimdiye kadar alınan h:ıbtorleı·e gö. yüksekten ve a!çaktan h<icumların:l 

l 
•ıe . e: -:~,Jaf dan mahrum takıp etmek suretıyle buyük bir re. JaPon ıton•nmaaı. 11nıfı maUlm ol· ulramqtll'. 

e~ rımn UM.llol aa : . . . hataya dü tüklerine k.-.ı bulu. mıvan bir ~ıı!fıhıırp cemlııt "Aıtorla,. Voronej'hı timal batıstncıa mQtead-
m1l!etlere kk.arşr ikna1ın~ ~ır .. ıst~~a nuyoruz ş ""'rırıdan ıkı ııtır k1"U•ıuı8r. '"A•u• dit dllpnan taarruzlar'I pilskOrlillmUş 
siyaseti ta ıp ett erını gorm.u. • * * 

1 

tratya., ınnırından eliler ikı lcnıvaz&r. tür. Burada Alman taarruı\an tse 
yorlar. Avrupada bugün istik. aınıfı rt'al!ln, olmı,. .. n il( lmıvaaCSr ve mevzlt muv~akı.,.etlerle netlcelen-
lA.11.ne sahip ancalt birkaç rnlllet ıııgiltere hükumeti §inıdi Hin. erı aı d!'rt torııfcfn muhribi ne on ta.. mittir. l'Ujev b6>ıestnde şiddetli mü-
kaldıjı (Öt>İ, Uzak Şarkta da ~a.. distl'.ncfa harbin sonuna ııt '"m11I bmımıttır dafu savqlan de\•am etmekı.dlı'. 
poeyanm istiklal vermek vaadıy. kadar "9vam ~ecek olsr1 bir Bancll11 ba.U JaPon dananmuı ML · 
le işgal ettili m!mlelcetlerin .i. şidde& wueti takibine başlamı~. ne~liı ımtfmc1an iç ai1r 11ravuar. Bir Şimendtfer ı,~ııı Oldü 
kibeti ~ydandaJır~ Bu ara'?a tır. ~Wlndaki askeri hazır. te flrı toTP!clo muhrl1ıi ~ 111r Cok ta- Uzunk&pril <TAN) - latal)'Onda 
bilhassa Birmanyanın hali Hın. lık w ı~aa faaliyetlerinin ııt a:•miıinı hllaara alt•· Jbr. trenlere ıu vet'en pompa maldn•lnl 
distan için çok yakın ve çok can. kona 11 temin için böyl~ ha. Havı muhnebelenna. Japon 1iavı tdare eden M1L1l11m makhıed•ld kil-

. . . b l J urd F - lcuvvetlerl 32 iV ue•lı ile ' bomba .. '"- 1 ıı bır mısa1~ır •. b.u ~ epe_ a. :-~kete ~e. mecb ur. a~a~ Hint çalı düıUrmUı!ercllr. ç...,. bir bozutlub ehemmiyet verm -
pqnyanın Hınt ısıtUdalıne hunnet üderlerının memleketleı ının is. 1 kayıpl 1 ,.. • )'etek lokonıotlfe ıu veTmb'e caııatıl• 
edeceği hakkındaki vaadine inan tildAl ve tamam.iyetini müdafaa. apon an ıan a ır. ~. ~ ımacla tılemute oları lrU&n blr-
:nak mümkün değildir, zaten Ja. da müttefiklerle el birliği etme. Pllre hiicamları lle trencllterlnı ıemL denb!n patlamtwtır. Bu patlu!t neti. 

b
"f' A b.. l ri b "dd . t• terin BıtOne çarpı'l"ak fedı eden ,.dl cealnde pompa hasııra utra4ılı lfbi, 

pony.anın u. un .sye.ya ".e u. e , ve U f1 et sıyase. ıne mey. rönUllU açak !le hafif haaara ufrayın Maslum dı pa~alal\mlf. vücudunun 
tün Asya mılletlerıne hlkım ol. dan vermemeleri kendı mtnf• •e 1nanan1ı berabet' harekltı devam her bir parçuı batka bir tarafa uç-
mak olAnını takiJ> eden emoer. atleri icabıdır sanıyoruz edebilen iki kruvazörde:ı ibarettir. mustur 

----H2 

(
-- DiKKAT -~· 

KAJMERLi 
SUÇ 

F'ıl'lttlara "" zJatı Toprak O· 
flal tarafındar: yapılmaktadır ıs 
itibari• bOtD" flrııtl•rd• ay1tl qe 
ılt ekme;c -t•l-:ın•9J ı.tzn11 gelj 
Halbukl IM!ıwt semt b••k;ıı 11evl ek· 
Meklep )l'lyOPUz. llr flrTn pek ıD • 
zel ve ldeta h•a ekMek Pltlıılll 
halde, bir dlOeı- fırın çamur glb 
ekmek çıl<•rryor. Bunun aebeb 
ara,tırıldığı zamarı ınıa,ılmı, k 
bir klsım Cl'flrmenler nohut, fa • 
ıulye, hakla vualro.: glbı hubu"tiat 
llllterek ~·n yapmakta ..,e fı~ı· 
iare ıtu unlardan vererek Ofl51r 
verdlfl elnnekllk 11nu y(ik"lt fi • 
yatla kara boraaı:la aatmaktadır • 

lar. Bu suç, ıuc!nrfn en katmer• 
llaldlı-. Devlet .,alkın ylyece(jln'. 
hazırlamaya u(iraş•r. Belediye bir 
nıDjtlDlltl• !ts:ıkın tılıol'\etlne ko• 

l 
şar ve b:ı kal'>ll ahlAkaızffklar; 

ilnl•miye calıııırken, bizim vezife • 
mlz de Oovlete ve Belecllyeye bu 
çahtmalarınd1' yıırdım etmektir 
Fırıncılar Vf! dııtl~moncller elblr; 
1101 edere'< bilyle halkın h•kkı 
ve gıdasını a9ıran ve kendi aana1 
ve mealekJe,.ıne do leke sUrerı 

ıözda sanatdllf ve mHlekdaşlarCnı 
Devlete ve Belediyeye haber ver 
meli, onlaro l<er:rli aralarından çı 
karmıyıa çnlı,mııhdıı lar. Dlfter ta ~ 
raftan da fırınlıırda ekmek çeı• 
nlal Uıı:erJnde 1'apılan kontrollerde 
Hdeco fırıncı rnee"ı tutulmamalı 
henüz agrlmamı!I çuvall•rdakl un ' 
tar d• kontrol edilerek nUınune 
ye uymıyanlar vııru, bu unları 

yapan dcğlrmencırer cezalıı"rhrıl • 

malrdır. Bunun için de her çuval • 
da ilğütülen değirmenin rnırkaa. 
bulunmalllffr, 

'-·· ········· ··········4 
Terkos Borular111d 

Biri Yine Patlacll 
Dün yine şehrin bfrçok semtlerin 

terkos suyu birdQnbire kesilmiş 
alçak yerlerde pek (\.s iU lııuhnak; 
bil olmuştut'. Sulc>r İdaresi evvelce 1 
ihbarda bulınunadıiı jçin. ted&t~ 
davranmıyan h:ılk dahli ııa'bahııı 
saaUerindea ltibaren sıı darlılI çe 
miye başlanııfitrr, Suların kesilm' 
evvelki uece terkos ile Kfığrthane 
rasındakl ana borui Jrlan birinin pe 
lamasmdıın ileri ı:;elmi~tir. İdare, 
nza çıkan )ere t.-ıınir ekipleri ıöı 
derıniştir. Bize wrı!eıı malılmata i 
re, dün saat 15 de tamirat bitmili 
Ancak borunun p:ıtlamasiyle tam 
yapılıncrya kadar t-oru ve depola 
dakl ihtiyat su harcandtğından, tan 
rln blbneslyle beraber sular da a 
~ıın b!lflaqıtncakjµ-. Sehrbı al 
semtlerinde arızanın tesirleri bug 
ötleye, yüksek yerlerde de akşaı 
kadar devam edecektir. 

SOV·YET TEBliGi 
~ Baştarafı 1 ine 

rısı neşredilen Sovyet tebliğb 
ektir: Kletskaya bölgesinde kı1 
!armuz dü§manla şiddetli bir r. 
harebeye girişmişlerdir. Kıtal 
nmızın itgali altında bu!unı: 
~esklın bir mahalli tekrar ele ~ 
çırmek istiyen düşman birkı 
kere mukabil taarruza geçmiş 
de yediden fazla tank ve 600 ~ 
kaybettikten sonra ilk mevzile 
ne çekilmiştir. 

Kletskayanm cenubunda fİı 
detli bir muharebe olmakta 
Dar bir kesimde Aılmanlar mU: 
rebeye 100 den fazla tank sol 
muılardır. 

Gündüz piyade u topeu kuvvet'. 
rimiz bir tank bilcumunu alır kayı 
larla geri pilsk\irtmUşle'l"dir. 

Meskun bir mahal civarında ~! 
cletll bir çarpışmaaan sonra brilik'. 
rimiz yeni mevzilere çekilmişlerdlT; 

Kotelnik,,vo'nun şımali prkfslrı 
muharebe mlJhtelif muvaffakıyetle 
müdafaa hatlarunızda bir çtkıntt ıı 
sule ptirmlye muvaffak olan dilsrr 
nm tanklanna ve oıomatlk tofek 
rine karıı devam etmektedir. 

Armavir bölgesinde krtıılat muz ı~ 
detli müdafaa muharebeleri yapma 
ta ve dilşmanın tankJartyle moUS 
piyadesine kaı~ kC'ymaktadTr. 

(TAN: 8ovyet ek tebll!llnde I• 
ge.,_n Kletakayıı bUyDk Den ıllrMI 
nln 9lmal k•ımfndadır. Katolnlkc 
la• Don bUyOtı: dlrttOlnln oeftup b 
ıNinde ve ltallnırecl • KraanO< 
demlryolu lizerl"dedlr, Her iki no' 
taden y•ııılan Alman ileri hareke1 
,,;" hedefi sı.•lngr•d'ı ılmılden 
cenuptan bir 1<11kıı9 lçerlılne alm 
olduftuna ;ılSre, eıc tebllCde blldlrll 
tefalllt, brJ c.eptıec!e oe hareklbn t i 
deti11in ııayll arth~ını gtietermek' 
dlr,) 

Kafkasyada vaziyet 
Moskova, 9 (A.A.) - Reuter. ( 

ma ıecesindenbf!ri şim~l Kafkns:vaı 
baU kısmında vaıiret daha ziyade 
ruılaımtstır. Ruslar. soıı l(ıinlf'rde 
deUI muharebeler'n cereyan et1 
Kropotkin çevre!!ııde gffilemlıle~ 
Son relen haberh•!'"! •&re, Kropotl 
ve Annavir ~eaındo Ruslar :re: 
den çekllm1'lerdJr, 

Kutian Mbti ile Mılkop petrol ) 
Y'Ulan &l'Hlnda ;yeıAna tabil m.l 
küçük Laba ırmaJrdır. 

Daha ;rukuıch -.ıordu, Ahn~ 
larm StalingTad i'!ltfiametlnde den1 
yolu boyunca lk'l"lftnelerlne mAnl 
mak ~ KME<"1tkovo d&l.,.11?1 
$1Metl ukaVWıet arl\ııtvlyorl 
Bur• 'd 150 kilom 
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r T A N 

ı:ırrcııı:ı 
ikinci Cephe Neden 
Hala Açllmadı ? 

Yazan: M. ANTEN 
-- Moakovada lngilterenin, Amerika· 

nın ve savaşan Fransanın sata.. 
biyetli mümessillerinin iştiraki ile 
muhim mUzakcreler cereyan etmekte
dir Churchill'in de Moskovada bıılıın
du&u tahmin ediliyor. 

Berlinde Goering'in riyaseti .ıtnıcla 
harp kabinesi toplanmış vcı ikinc.i ce~ 
henin açılması lhtimaline kar§r alma. 
cak tedbirleri teabit etmiotir. . . 

Hint kongresi: Gandı'nin İngilızlerı 
Hindistaru terke ve bunu yapmadık
ları takdirde Hint milletini sivil isyana 
davet eden tcklifinl 13 reye karljı 237 
reyle kabul etmiştir. 

Çin kaynaklarından celen haberlere 
gore: Japonya pek yakında Sovyetle
re karşı taarruza geçecektir. 

Cenubu Garbi Pasifikte Salomon a
daları civarında büyiık bir deniz lurbi 
başlamıştır. 
Almanların Kafkasya ve Volca is. 

tikametindeki taarruzları inkişaf et
mektedir. Krzılordu Rjev kesiminde 
bir taarruza geçmiştir. 

Butiın Norveç sahillerinde asker çı. 
karma teşebblislerine karıı ciddi ted
bir'er alınmıştır. 

Blitun bu vtkıalar ve haberler, A. 
fustos ayı içinde, harbin mukaddeTatı 
ve ~devam nıUddctl üzerinde ~belki de 
J..:at'i mahiyette- çok mlihim hadisele
rin cereyan edeceği hissini uyandır
maktadır. 

Şiıphe edilemez ki, bu hadiselerin en 
mtitiimmıni, ik~cl cephenin açılması 
teşkil edecektir. 

Müttefikler Almanyaya karıı bu cep 
heyi fiili olarak açmadan evvel bir E... 
nir harbi açmış bu!unuyorlar. 

Jngiltcrcıtln 13, Amerikanın 8 aydıtn· 
beri huırlanmalarına vı: Sovyet Rus. 
vada vaziyetin tehlikeli bir hal alma. 
~rna rağmen bu ikinci cephenin hlll 
açılmaması mültcfikter ve Mlhvercl
!er tarafından muhtelif sebeplerle hah 
edilmektedir. İngiltere ve Amerikanın 
~al~hiyetli hiikihnet adamları bu me
sele üzerinde sükunu muhafaza etmek
tedirler. Bazı lnıiliz ve Amerikan ca. 
zeteleri ise, bazı slyaai ve askeri mah. 
fil!erin miıtalealarını aksettirerek. bÖY· 
le büyük bir ıtesebbüs içitt hanrhklarm 
henüz tam olmadığını, gemi kayıpları. 
nrn na .n .bllvük angel tc&kil ettiii
nl yazmaktadırlar. 

Siyasi Sebepler 
Fa.kat ikinci cephenin asılmasını C~· 

ciktiren bu teknik sebeplere siyasi se
bepleri de i!ivc etmek lazımdır. Fil. 
haklka Anglo • Sakson memleketlerin.. 
de bilhassa 1ngilterede harbin sevk ve 
idaresi hakkında iki zıt temayülün hl
la çarpışmakta olduğu görülmektedir. 
İkinci cephenin derhal açılmaaını is. 
tiyenler şöyle düşünüyorlar: "Almanya 
nrn çabuk ezilmesi ve Avrupa harbinin 
çabuk 'Sona ermesi için derhal hareke. 
te geçmek lazımdır •• , Bıı cephenin a· 
çılmasına taraftar olmıyanlar iae ıu 
tezi müdafaa ediyorlar: "Almanyanın 
Bol~vizmi imha etmecine müaa::de 
etmeli ve bundan evvel AlmanyaY3 ta
arruz etmemelidir. A?manya Sovyet. 
!erle mücadeleden o kadar yıpraamııı 
ve zvıflamı, bir .halde çıkacaktır lı:i, 
dcınökr..Uer ona iıtec!Udert ..,.Uan 
kolaY.lıkla lsabal ettireceklerclt,., 

lnıdlls 1rannat6rlerl, Pranldttld'ln 
~iman" ltaJyu lnıvvetlerbüıı 7Uc!r. 
mı i1* CUmhuri~tci 111lk6aMt lnaYvet· 
lerini ezmesine müsaade ettllderf za. 
man da ayni zihniyetle 'hareket etmi .. 
!erdi. Zan ve ümit etmiılerdi ki, Fran. 
kistler bu mücadeleden C'Ok yıpranmııı, 
memle~t harap olmuş bir halde c;ıka
cak; ve tn,;!iz mali yardımına muhtac; 
olarak ve bundan sonra İspanyayı et. 
de etmek kolay olacaktır. 

Hadiader tnciliz konservatörlerinin 
ıstcdlklerl şekilde cereyan etmedi. 
Frankiıtler demokratik İngiltere ıle 
değil Nazi Almanyasr i!e anlaştılar. 
Zamanımızın en büyük siyasi rkati. 

ni teşkil eden, Küçük antantı inhilale 
ve Sovyet Ruayayı Almanya ile anlat' 
mıya ııevk eden ve netice itibariyle A!. 
manyaya büyük yıldrnm :ıaferleri te. 
min eden Cbamberlaln'in Mllnih an
laşması da böyle bir zihniyetin mah
sul!i idi. lngi!tere, bu salı:at siyasetinin 
neticeal uitrac!ıfı darbelerin, ,.. &'mil 
halk kütlelerinin tazyiki altında ıiya. 
setini deflıt!rmlye mecbur oldu ve 
Churchl!I kabinesi iktidar mevki;ne 
gcldiii gündenberl Clty adamları si· 
yaset sahnesinden uzakla~tınldı. Fakat 
bunlar, çıkan fırsatlardan istifade ede. 
rek zaman zaman scalerini yiilı:ıeltmer
tcn çekinmediler. 

Anglo • Sakson mem!eketlerinde, 
1'.lmanya ile anlafll18k aiyaıetine taraf. 
tar olanlar ikincl cephenin açılmasına 
mani olmak maksadiyle propaganda fa. 
aliyetlerine hız verirlerken Berlin ve 
Vichy radyolan ve naatbuatı da bu 
teı;ebbüıün nıüttefikler için bir intJ. 
har, ilrtnci bir Dunkerque bezim~ ,ıa.. 
carnnt nın etmektedirler. 

Fakat bl!tffit 1'a menff Pf'0119santh
lara raP,en Aqlo.lalıilon elWn Do 
mumiyesl bunu gittikçe fazla bir 11-

rıırla istemektedir. a.ııa111 mu ...... 
sinin son bir anketi ltalk111 % SG rr.ın 
bu temaJlil<te oldufanu söıtermlttlr. 

İngilteredeki Amcri~ kııvvetlerJ
nin kumandanının ııu söı!eri de ı;ok 
manalıdır: "Biz buraya oturmaJr •e 
mudafaadn kalmak lc;in değil taarru. 
za gcçmclc için ıeldik. İkinci cephe ne 
kad r çabuk açılırsa o kadar iyi ola. 
caklır.~ 

TAN 

Yiılilızla Gökten Kayar S~YıldanberiJaponyayı 
-'ı/e .il Düşerler mi ? Kımler, Nası l Hazırladı 1 

Arz, Ağustosun 10 12 nci ve İkinci Teşrinin 26 
ncr Günlerinde Birer 
Geçtiği için Bugünlerde 

Kuyruklu Yıldız Mahrekinden 
Cok Miktarda Şahap Görülür 

9uıutsuz bir gece, gözlerinizi ıtök 

yüzüne ı;evirerek bir müddet 
oakarsanıı bit yıldızın g6kten koparak 
hızla aşağı doğru knydığını görürsü
nüz. Bu yı~rlı7. havada ışıktan. uzun 
bir İ• hasıl ederek sönlip g(der. Bu 
temaşSnızı Ağustosun or.u ile on ikisi 
arasında veya İkıncitc1rlnin 26 rıcı 
gecesi yaparsanız o vakit gökten dü. 
şen yıldızların senenin başkn ıamaıılıı. 
rına nlıbctle pek %İyade çoğaldığını 
görürsünüz. 

l~te yıldıza benziyen bu cisimlere 
'Sahap" ve bu hadiseye de "Yıldız 
düşmesi., veya ''Yıldıı kayması,, de
riz. 

Şahap düşmesi bazan hakıki bir yıJ. 
dız yağmuru, daha doğrusu eemıwl 

bir ıehri iy~n manzarasını alır. li~n 
çocukluğumda böyle bir yıldız yağmu.. 
runu büyük bir hasret biraz da korku 
ile seyretmiştim. O gece gôkyib:u .,ğul 

veren bir arı sürüsüne benzemişti; a. 
deta her saniye yUzlerce yıldız yerle; 
rindcn kopup öteye beriye uçıışuyordu. 
O gece beni en ziyade hayrete dü~lircn 
cihet gökteki yıldızların tlikenmen1es! 
idil 

ln~an1ar, eskidcnberi gök yüzünde 
herke5in birer yıldızı oldueuna lcani· 
dirler. Ve bir yıldızın düşmesini, sa. 
bibinin öldüiüne !Garet sayar!ar. Bu. 
nun için yıldıı yağmuru ııeccsi yanım. 
dakiler bu kadar çok yıldızın düşme. 
sini dünyanın bir tarafında bir harp 
başladığına veya bliyük bir zelzele ol· 
dııfuna ve bu aebeple binlerce insarun 
bir anda öldüğüne alamet saymışlardı. 

* * 
Şahaplar her ccce arz:ımızın hemen 

her noktastndan görülür!eT. Bun 
dan da mikdarlarının pek çok olduğu 
anla.ırhr. 

Astronomi (heyet) alimlerinin yap. 
tıklan incelemelerden ıııhaplar hak.. 
kında şu bilgiler elde edi!mlştir: 

1 - Arıımıza senede 146 milyar 
kadar şahap düşmektedir. Halbukl 
çıplak cözle cörülebllen yıldııların 
sayısı 7000 raddesindcdir. Eğer 58-
haplar yıldız olsa!ardt gördüğümüz 
J'lldi•l9r:uı ptjabuif dlieametert Ja; 

Yıldız yağmurundan bir görünüş 

r- Yazan:-, 

1 Harun R. Kocac:an 1 
tarafında ve kuyrukları mukabil ta. 
rafa doğra uzanmış o1arak bulunur. 
Bu sebeple birbirinden ayrı yani 
aralarında bir rabıta olmıyan tiıl 
ve ince kum gibi madde!erden i. 
baret olarak kabul edilen baş kısmı 
-ırüneıe daha yakın olduiu lc;in, 
daha çabuk hareket eder. Kuyruk 
kısmım teşkil eden maddeler iııe 
-güneşten daha uzak oldukları için. 
biraz geri kalmıya mecbur olur. 
Kuyruğu teşkil eden bu maddeler 
ara!nnda büsbütün rabıta olmıtdı· 
lrndan -bazdan yukardalı:i sebepten 
dolayı- kuyroktıın tamamen ayrı. 
lırlar. Fakat aldıkları hızla mab.. 
rekleri üzerinde hareketlerine de. 
vam ederler. Bir gün arzımız böy
Je bir kuyruklu yıldız döküntüleri. 
nin mahrekine tesadüf edince bu 
mahrek üzerinde bulunan cisimcik.. 
ler arzımızın tazibeslne tutu!arak 
üzerine düferler. Arzımız Afuato
sun (10 - 12) nci ve İkinciteşri. 

rıin 26 n~ &ünlerinde blrer kuynılr. 
Ja )'JJdu mahreldnden seçtflf Jçin 

bugünlerin cecelerlnde gök yü.zlin· 
de çokça mikdarda şahap cörülür. 

6 - Bileşimleri (terkip) nedir? 
Şahaplar düşerken hava ile sürtüne. 
re~ ~asıl ettikleri ljiddet!i sıcaklık 
tesırıyle yanıp kısmen kül haline 
gelmekte iseler de bunların tetkl. 
kinden şahapların ekseriya demirli 
veya nikelli bir m.ıdde oldukları 
an!aşı !maktadır. 

Geçenlerde Tunuaa düıtükleri a. 
janslar tarafından haber verilen me
t~or taşlarının ıahaplann büyUkJe. 
rı olduğu kabul edilmektedir Bun.. 
l~rın bileşlrnlerinln phapl~r gi
bı olması da bu fikrin doirulu. 
ğunu gösterir. Meteor taşlanndan 
baır:rları ar:mnıu yalda,tıktan !!on. 
ra yere düşmiyerek gök yüzünlin 
boşluklarına doiru yollarına devam 
ederler. 

7 - Meteor taşlan düşerken da· 
yulan §lddetli glirilltüler, bunların 
hava içersinde büytjk bir hızla ge. 
çerken vücude ~elen boıluklara hli... 
cum eden hava kütlelerinin çarpış. 

masından hasıl olur. Top veya bom. 
ba atıldığı vııklt hasıl olan gürültü 
de ayni sebepten Heri gelir. Büyük 
meteor taş!an düşcrkm havada bU. 
yük sarsıntılar yapar, bunun neti. 
ceıi olarak boralar haaıl olur •e 
ılddetli yaftnurlar 73far. ıım celirdi. 

2 - Şahaplar gök yüzünde büyük r
Dir hızla hareket etmektedir. Bun-1 
ların süratleri saniyede 42 kllomet. 

lnnir Ceza 
Alma 

ve Tevkif Evi Satın 
Komisyonundan reyi ceçmektedir. Bu süratln ne ka. 

dar büyük olduğunu kolayca an!at· 600 gram ckrnel!ln beheri 16 kuruş 25 santimden muhammen flyııt-
171050 adet ekmeğin mecmuu muhammen bedeli 27796 liradır 

Muvak:<at teminatl 2085 liradır. • 
mak için en hızlı ekspreslerin SÜ· la 
ratlerinden 1500 defa daha fazla 
olduğunu söylemek kafidir. 

İzmir Ceuı ve tevkif evinin 942malt yılı ekmek tlıtlyncr yukarıda 
yazılı muhammım bedelle ve kapalt zarf usulü ile 20 gün müddetle mü
naka_saya ı=ıkarılmıstrr. Şartnamesinde muharrer evsaftn beheri 600 gram 
Uzennden her gün lüzumu olan ekmekler ceza evine kadar teslimi meş
ruttur. 

3 - Gök yüzünde kendi mahrek· 
!eri üzerinde dola;ian şahaplardan 
burlarının yolları günün birinde 
arzımıza yakın düşebilir, bu ha! 
bu phaplar cazibemiıe tutu .. 
atmosferimizin içerisine girer.,..._ 
kat süratinin ıiyadeliğinden dof$ 
hava ile sürtünmesir.den (delk) o 
kadar yüksek bir sıc;,khk hasıl ~ 
lur ki, şahabı teık:il eden madde 
akkor (Narıbc1.ıa) haline sellr ve 
ha andan itibaren arnausclan ) it. 
dı.z sibi eörliiun17e baı!ar •e bir 
müddet ıonn da lriH haline selerek 
sözden kaybolur. Bir Jahabm :yılda 
sfbi parlamıya baıladılr 7'ikaeklik 
yerden 120 ve cözden kaybolduğtf 
yükseklik de 80 kilometredir. Şa. 
hapların düşerken parlak btr çiz 
halinde görünme!eri süratlerintn 
fazlalığından yani ışığın tesirinin 
ırözün ağfabakau (tabakai şebeki-
ye) üzerinde bir müddet devam e'
mesinden ileri gelir. 

Taliplerin ihale gfinQ olan 17 Ağustos 942 tarlh!ne rastlfyan Pazar

ı~ gü!1ü san~ ona kadar Ceza ve tevkif evinde müteşekkil komisyon 
rıyasetine teklıf mektuplarını vermeleri lazımdır. Ve postadan vuku
b~lacak teehhürden dolaytsiyle mesuliyet kabul edilmez.. Şartnameyi 
gormek isteyenler her gUn mesai saatleri dahilir.de Ceza evine müracaat 
edebilir. 

lllilfJ'9 Veklletüıtn teblflati mudbmee ekmelıC bedeli mOteahhlde fi. 
denirken k:ınunt vergiler müteahhide il!veten tediye ed'1ecektir. (8082) 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden 
Oflalmlzin Yedikule« Yenikapt, (KfiçQk Davutpaşa), Kumknpı ve Ka-

11mpqa dep.ol:ırına vqonlarl.a ve motörlerle gele·~k odtınlarm vagonlar
bn ve motörlerden tahllyeaı, kamyonlara tahmil ve derıolıı.ra nakli ve is
tifi şartnamesi muclbınce eksiltmeye konubnuttı.ır. Şartıııımcsl Ofis mu
bMebesind~ g5rilleoblllr. Bu işin 12/8/942 tarihinde sat 10 da Ofisin Yenl
caml Mısırçnr§t!ı bltıılllnde Makulyan hanındaltl id:ırehane,sindc lhalcsl 
yaptlacalfndan talip olenların idarede bulunmalan ic:ıp etler. (8544) 

Japonlar Birletik Amerika Devletile 
Boy Ölçüşmeije Yine Amerikaldarın 
Kendi YardJmlan ile Hazırlanmıt ! 

Japonyada gılcan "J•pon Actvertl· 
ser,. adh bll' Amerika gazetesinin 
direktörü: 
''Elll ıenedenberl Japonya bDyDk 
Pasifik maçır.! hnzıl'lıyordu. Ona 
ld111an yaptırıın da biz Amerll<alı· 
lar ol dut-,, dtyor. 
Bu, doğr1.0ıJu~. Japonyanın o mDt· 
hlf tıarıı makinesinin lhtlyac;laP•nı 

tamamen tesviye edecek muauam 
bir .. n3yl oıta,ıa c;•karabllmeıl A
merika r.ermayest ve mOtetıassıs· 

lan .ayeslndo olmuştur, 
Japon gençllğine tank, tayyare 
yapmalarfnı ve l<ullanmalsrrnı 110· 
reten mektepler Harward'dan, 
Yale'den gelen tıocılarfl'I teıklll· 
tıdır. Bu mecmua hu noktal naza• 
rını şu ııu,.etle tınıı11 etmektedir: 

Tehlikeli bir yardım: 
Japonlar, ıimdlki hasımları olan 

Ameribhlarrn teknik bakımın.. 
d:ın kendilerinden yüksek oldulclannı 
öğrenince onları bu dereceden ind'r 
meyi düşündü?er. Bunun kin de Aıne. 
rikalılarrn Japonyııda yerJeeerelı: onun 
kuvvetli bir sanayi tesis edecek yı.I' 

dımda bulanması için her türlü kolay 
lrklar yapıldı. 

Bu smetle Amerlb.hlarm diler 
garplı!ardan ziyade Japonların fenni 
terbiyeleriyle m~gul olmalan netice
lerine vanldı. 
Amerikalılar Japonyaya yalnız mü 

hendialerini, kim1a gerlerini gönder. 
mekle ka!ıtUdılar; ihtira beratlannı 
da sattılar, aanayilerini teaia için on
lara büyük krediler açtılar. 

Japonyada bankacılığı ve nakliye 
şirketlerini me:Jdana cetfrenler Ame
rikalı bankerlerdir. 

Japon cençleri Alınann, Franıa ve 
İngi!tere harbıye ~lctenlerine tahsile 
ıı:önderillrken, en zekilerinden seçilmiş 
bir talı:nn gençler de ticaret tahzfli i
çin garbe cönderiliyorlardı. 

Bunlar Japonyan dönünce ilk t• 
şebbüıılerln idaresinde garplıların 
y~rlerine ceçtiler; yeni müessese!er 
yaptılar, teknisyen te~kili için birer 
nüve vücude getirdiler. 

Bir taraftan böyle devam etmekle 
beraber Amerikalılann üstat olarak 
tanındıklan buı meselelerde yjoe on.. 

lara mBracaat edi7or!arcb. 
Bu son on sene zarfında tayyare btn

z:inl için lüzumlu olan petrol tasfiye. 
hanelerini, ve Pearl • Harbour'da A
merika filosunu mahveden bombardı. 
man tilyyarelerini J'&pan fabrikaları 
meydana cet!rcn J'ine Amerikalı mü· 
hcndisler olmuşlardır. 
Bazı ahva!e cöre Japon,.. Biiyi)lı: 

Amerika firmalannın memlekette &O· 
beler ac;masma müsaade ediyordu. Bo 
müsamaha sayetıirıde "Grneral Motors,. 
"Ford" gibi müesseseler fabrika açtı
lar; binlerce amele yetiıtirdiler, onlara 
öiTettller ... Bug\ln bu fabrikalar mU. 
himmat ve cephane fabrikası 9elı:lindt 
çalıoııror n Ameriu!ılara kartı bom. 
t-a yapıyor! .. 
H oc<dara karfl talebe: 

Amerika sanayicileri rakip olarak 
brıılannda talı:irtlerinl bul~ 

vorlar Bana bekleml'leri lizımdı. Zi. 
nı Japonya smai inlripflt\A ait cma
,reler göstermişti. 

Japonlann piyasaya ucuz çıkardık
ları mallardan dolayı bazı hü1rllmet. 
!eri kendi istihsallerinl kol'1lmak ıcin 
glimrük ınaniaları koymıya mecbur e
derek en uzak müstemleke piyasalarını 
ele almıya muvaffak oldular. Faatalri 
bak1r sahanlar Tokyodan Dakarda aa. 
tıla.n zenci maskeleri de Yokohama'dan 
geliyordu. 

Bucün Amerlkahlar e"l'Velce hamo. 
!anın küçük gnrdüklerint anlıycrlar; 
sanaatlnrinln yalnı• milkemınel ddfl 
istihsallerinin de mazbut ve usun bir 
harbi idare edecelr kadar yolunda ol. 
duğunu takdir ediyorlar. Bilhassa Ja. 
ponlarıo istihbarat onluS\1 iYi ~ıf. 
mıştı. 

Uzak Şarkta İngiliz 
sermayesi: 
A merikahlar cibl lnı-İtidv de ,.. 

zak şarkı sermayeleriyle do!dur
muşlardı. 1939 Eyl\ilünde b11 se~J._ 
nin nerelere ne mikdarda yatınlını~ 
olduiu ıu suretle te .. bi~ edilml~ti: 

Otuz milyon İngiliz lirası Japonya. 
da, 200 mit:10n Cinde, yilı;: e!ll milyon 
Filiplnde. Maleznda vt' Inııılind'de, 
Uç yüz mllyon Occani'de, 200 mi170ll 
Blrmanyadadır. 

ı C•J ~t ~ a: ııamnıı 
EKMEK, PiRiNÇ VE PATATES 

Bufda:rm ilk vatanı Anadolu oldafu 
için ekmek bizim Anadolu medeni)'eti. 
nin mümcuilidir. Pirinç daima Asyayı, 
Asyalılığı temsi! etmiştir. Patates A. 
merikadan ilkin, A vrupanın gar bine 
geldiğinden olacak, garpteki Avrupa. 
lılar ekmekten ziyade ve pirinçten p:lıc 
çok ziyade patates yerler. 

Biz bu, önemli üç gıdadan da yeriz, 
Vakıa en bu cıdarnıı elı:ıiıelıctlr Ek
meksiz yemek olabileceğini aklımız 
kabul edemez. Onıınla beraber, pirinç. 
!e yağın bolluk zamanlarında pirine; 
pilavına da çokça raibet gösteri.Tiz. 
Geçen seferki büyük barphm önce pJ.. 
rinç ve yağ ucuzken. pilavsız sofr1 o. 
lamıyacağını da aklımız kabul edemez· 

mln lüı:umunda yaf la tekerin :rennl 
tutar. 

A!bllmin ekmekle pirinçte a)'nl nia. 
bette, yani yilzde yedi sekiz arasında. 
dır. Patateste pek az, ,.Uıde ancak ilıci, 
iki buçuk niıbetinde ..• 

Yaf, ekmekle pirlnc;te (pirinç pllh 
olduktan sonra değil, yalnız pirinçte) 
yüzde bir nisbetinde, patatestcyse h~ 
men hlc meaabesindedir. 
Şeker verecek maddeler ekmekte ytiı: 

de 55, plrfncto 77, patateste anca• 
yüzde 22 .• 

Ba rıiıbctlere &öre, üçiiniin de ,, .. 
rebllec;eklcrj kalorileri bilmek iaterae. 
nlz: 

di. Patatese gelince. Avrupa medeni- Yüz cram bufday ekmeli 257, yüz 
yetinin tesiri,.le ona da rafbethnta alt- cram pirinç J4i. yüı rrım patat• 95 
tıkçe artmaktadır. : kalori verirler. Demelı: o?uyor ki, :v•l· 

Eu üç türlü eaaa ııclamrsdu. acaba, nıa kalori bakımından muka.yae t!dİ· 
bangia.l daha ziyade belJerP lince, hlaanı .a'.Pftf mllı:darda olmak 

Bcalemek, yani vticuda kalori temin IU'ti:vle.; en siyade beal~ek plrinQ> 
etmek, bilirsiniz ki, albllmin, yal ve tir. Hem de sadece pirinç.,. Pirince 
şeker verecek maddelerle olar. Albü..' nl katılarak pillv pleirilince plllvrn 
min vücudün şeklini verir, yaf vUcudii belleme kudreti eolr artar. Plrlrıce Jra. 
ısıtır, ıckcr de viicadü işletir. Vllcu· ulan yağm her cramı tçin (mutfak ya. 
diin içinde şeker fazla kalınca, onun tının hepsi safi yaf olmadıfmdan) 
fazlası yağ olur, ıeker bulunmayınca 
1aidan şeker cıbr. Ontarm ikisi de 
nlbllmlnln yerini tutamazlarsa, ıtbü. 

Ta'bir, Eda, Şiyve 
Yazan: ULUNAY 

IDIUll&r, filrirlerittl, sözlerini &1ma 
:yerine göre kuvvetlendirmek, tat

lılastınülc ~tesirini lnvamlaıtıraralı: o. 
ııa cöre "~eyane" sini getirmek için 
bir ı;oli kelime oyunlan yapmı:va mC'e
bur olmuılar ve bu surct!e soz ya. 
vanhfını &'ltglde tabli bir ~ekil aian 
cüzel, canlı tasvirlerle süsliyerek gl. 
dermek çaresini bulmuşlardır. Bondan 
ötürü dilde '~ta'bir, eda, şlyve,, bahsi 
c;ok mühim bir yer tutar. 

Geçenlerde tramvay durak yerlı:ı.de 
bir mcs?ekclaşa rastladım. Kendisınln 
"kılı kırk yaran,, olgun ve dolgun mü
nevverlerden olduğunu bildiğim için 
son ıamanlarda uğraııtığı "Zola" ter. 
cümesinden söz açtım ve bu eserin 
evvelce de tattmmış edıblerlmizden bit1 
ta.rafından tercüme edlldiflnl söyle
dim. 

- Bitiyornm; dedi. tercüme c4il
rniş; hem de o kadar kelime bekelime 
ki birçok cümlelerden bir şey anlamak 
kabil değil. 

- Mutlakı "'ta'bir" ter de ö7le ko. 
limesi kelime9ine çevrilmi~ olacak. 

- Evet. Meseli ıöy!e bir eümler• 
tesadüf ediliyor: ''Filfuı boyun atkısını 
yuttu.,. Bunu aynen tercümeye imkan 
var mıdır? Ve karşılığını bulmadan 
a7nen dilimize nakletmek dofru mu.. 
dur? Yaptığım tercümede bu gibi ıa. 
birlerin tam karşılığım bulmak idn 
biraz fazla ufraşmıya mecbur oldum. 

Her dilde olduğu cibi Frenkçe de 
böy!e tabirlerle doludur. Bunlar, "a~ 
co,. denilen rümuz:lu dil çerçevesine 
rtrmiyen ıaflam tabirlerdir. Hattl bir 
dilin ıerveti dernektlr. Meseli Frenk. 
lcrde ''Şeytanı kuyruğundan çekmek,, 
dt:ıre bir GÖZ vardır. Dünyada en güzel 
Fransızca konuııulan "Tours" ııehrlnde 
de kul!anrlan bu ta'birln "maişet için 
bayatın zaruretlerine boyun eğmek• 
demek olduğuna herkes bDir. Halbu. 
kJ bu tabir bir tercümede oldofu gibi 
kullanıhna onu ne yazan anlar, ne o
kuyan. 

Türkçe de böyledir. Meseli bazı 
müterclmlcrimizln ecnebi lisanlarına 
vukufları derecesinde dilimizi bilen bir 
tcnebi: "lçittl çekti" yi •·n a tire &on 
interiear", "Ciierimln kö~cal" rıi de 
"Le coin de mon poumon" d!ye ter. 
cüme etse be!ki bir mizah ınakalesi 
olur; fakat hiç bir uman o eser bıık
kında okuyana fikir verecek blr ter. 
elime olamaz, Böyle tı&bir inceliiinl 
ıözetmiyerek ııair Beaudelaire'den bir 
beyti dilimize nakledelim: 

"Yabant bıyvan giSzlü D'elelı:ter s!bi 
senin hUcrcne ceJeccilm, ve sec:cnln 
götıeleriy!e gürültüsüz sana doğru • 
kacafını. Esmerim! Sana ay ıribl so. 
iuk öpücükler ve bir ~ku:-un kenarma 
tırmanan J'J1an okJayıılan vereceffm. 
Soluk sabah olunca akşama kadar o. 
rada aofuk yapacak olan yerimi boı 
bulacaksın." 

Dil demek yalnız kelime demek a~ 
fildir; ta'blr. eda ve §lyve demektir. 

Rept Fuat Bey merhum, Fransızca. 
ya hakkiyle vakıf bir zattı. Bir gün 
AvnıJ'lldan kendisine misafir gelen 
bir aile ile Sarıyerde bir me&ireye ci. 
derler. O saman İstanbulda ıokaldarı 
dolduran köpeklerden bııi Frenk 1nı. 
dmına aokulnr: kirli hoyvanın üst~ • 
sürümnealnden korkan kadm: "Alle 
zan!" diye klipefl kovmak ister. ' 
kat yalaka hayvan daha ziynde sc .4 
lur. O zaman Reşat Funt bey: 

- Durunuz Madamı Sizin ''Aile va 
zan,, J ben onun anlıyacalr ıekilde 
söyliyeyim 1 Der ve müthfı bir: 
"Hoooşt!! .. " diye gilrlc.mesiyle lröpe. 
ilıı de orada 11rra kadef basması bir 
olar!. 

ıekts ülorl kadar illve edilir.. Pill\'l 
~eytln J'llflyle pişlrtJrııeniz o vakit 
aeırtin yaiırun her ıramı dokuz kalori 
verir .•• 

Pirine lnaarıt en çolt bı;ali7tm gıda 
olmakla beraber, ekmelin, bele pata· 
tesin ona başka Ustünliı.kleri vardır. 

'4 - Şahaplar gök yüzilnün (Ra. 
dlant} radyan denllen 1>azr muay. 
yen noktalarından celirler. Bu s• 
~pten mahrekleri paralel (müv:ızi) 
dır. Fakat bize birbirinden uzaklaşı· 
yor!ar gibi cörUnürler. Bu hal bir 
manazır kaidesi (Perapektlv) ıta. 

brdlt". Bir dem!ryolu üzerinde git.. 
tifimiz vakit rayları uzakta bltle3-
mis gibi cörmemiz, ıürülmüo biı 
tarlada sapanın açtıfı paralel çiz. 
silerin lleride blrlqmiı ribl gö.. 
riinmeleri ayni aebepten ileri ge-

Çeviren: ULUNAY Tepebaıı Belediye Bahçesin·de 

HİND DİYAAINDA 
Büyük mı.waffak1yetler kazanan ve her gece binlerce kişi 

tarafından .ıkıılanan EKREM REŞİT'in yazdığı ve 
CEMAL REŞlT'in be!tıelediği: 

J!r. Uzun bir calerlnfn i!erl dofru 
uzanan paralel hatlarının c5rünilş. 
leri de bu hadiseye güzel bir mL 
saldlr. 

5 - Şahaplar neden hasıl olar. 
lar? Şahapların güne, sistemimlıin 
etrafındaki hareketleri seyyare!erin 
hareketlerine benzememektedir. FiJ. 
Jtakika bunların ne mahrek müstcvJ.. 
leri ne de hareket cihetleri seyyarc
lerinlı:ilere uymaktadır. Şahapların 
hareketlerinin bu iki bassaıı kuy. 
ruklu 11lcbı:larınlcine beruemektc-

Teslimiyetle sordum: 
- Yarın ne V\lracatız? 
HOWcott, koyun ıürillerl gil)l dal· 

galanan '6kyüaünde uçuşan süğlün 
sürillerllıi ınst~rcll. 

- İste bunlan; ve d8ha arkadan 
gelecek olanları. Göreeckslnlz. bir 
Hintli nişancı ile 1-Jçbir Avrupalı boy 
ölçüşemez \'e Hlndjstanm en birinc.I 
alıclları Bilcaner p!'t'ncleridir: Bom
boş bir semaya niş•n alırlar ve :iki av 
bliden düsnrüı Ier. 

- Ben buniarııı arasında ne yapa
ymı? Avcı değilim ki .. 

- Siz de yalancıktan avcı gibi "ııö
rUnürsUnUz. . ., 

dir. Bundan da kuyruklu?arla •• 
haplar arasında bir akrabah1ı: oldu- AVCILIGil\I 
fu ınlaır11t", f\attt burl!n şahaptınn Bu u.bahm __.

1 1 
_._.,;__. _. __ 

kıa7ruld11 71lctur'iardarı a:vnlmış cL. ' . " ~~ 1 ft01'91'1uwn """"'-.n 
ıimler o!dufu kabul edilmektedir. e~iyor, Gölun ken&rında bir sıraya 
ltilnan izah 4i lröli diiUmlş dokuz atıC171Z; beni de sayar-

ldıılar nl ı Jtjr: Ku;raklu sanız on oluyaruz. Mihracenin oğul-
Yl ıbeten parlakça hır baş. tarmdan yalmı: bir tarıesi altı :rüz 
la daha U ~~ak ıröriinen bir kuy. süğlfin vur.iu. Ben t:ayretıe prense ve 
ruktan te§ekkul eder. Kuyruk cır. oğullnrma bnkı;yon.ım Baktşlarından 
acriya cok uıundur. Bunların 320 uz.anan "hu?me,, de iıısanlığa bcnıe
nıilyon klloınetre uzun!uğunda ol~~ mlycn vahşt bir ~rl&klık var. Kö
ları vardır. Kuyruklu yıldızlar, gok mfir gibi yanan ~Ö7. bebcklPrln<'le bcl
yüzünde, güneşimizin etrafında ha- ki b{lyütücll bir cam olncak; çünkü 
reket ederken daima başları güne~ ben isledi{:im kndar bı.~ımı kaldıra-

Ka,,.14 Ka,.,. .. 
Tefrika No. 59 

~ 11Salü!Clerime ralrnen bir şey 
1örmiil'OrWl1. 
Kuşlar ıötünmil~r. flkat her pat

Jıyan tnteıc+.eıı sonra Ynralanmq Ol -
dukıart !lalde açık 'kanatlariyle d!Sne 
döne dQşüyor\ar. Eaztlan da tek ka
nadı kırılmış olduğu halde denizde 
bocalayan bir ye!kenll gibi gökyil• 
zQnde volta vuruyorlar. 

Yultarıda o kadur çok o kndlll' ııı
kışdt olmaltl11r ki, rastgele atea ,et -
meJt kafi .• 

Ben bu güzel hayvanları öldürmek 
istemlyorurn... "Kıtal,, e iştirak et -
miyecepm: G:lı1eşe doğru nişan aldım 
ve ateş ettim. Bir uşak mütemadiyen 
sllA.bmıı dolduruyor; ben de boyuna 
çekiyorum. Yani :ıvcı gibi "görünü -
7MU!ft... Her delaaında •tef ettDı:tan 
sonra gök gürilltüsün!l mUteakıp ytl
Chnm.ı bekler gibi endiıe ile beklbro· 
rum. Her Sf'ferinde de görünüyor •.. 
Fakat çok ıükür onlan öldüren ben 
değilim. Ayaldarımıun bastıjı yerde 
ölüm ihtilaclart ile Clrlyen sıcak bir 
tfiy kümesi yükseliyor. Gölün üzeri 
lüy t~bakasiyle örtillü,., 

Öğle zamanı avcılar durdular. :Mih
race~ 

- Ba:ıı a.ttşlarda fevkalAde muva!-
ak oldunuz! dedi, Hayretle: 

- Ya? dedim. 
Genç prenslerden biri. 
- Eve~! dedi. Heole başmızı bir• 

dcnbire kaldmp güneşe doğru dlm -
dik nişan aldığınız zamıın •. Ben bile 
buna cesaret edemiyecektfm. Çilnkil 
o kadar yüksekten ucuyorlardı ki., 

Alay mı ediyorlar? zannetmlyarum. 
Çünkü hallerinde bir clddlllk var. 
Merakla eşeledim: 

- Ey sonra? 
- Sonrası bu darbede muvaffak 

oldunuz. ÇUnkü "çift., yaptmız. A. v
rupada çok avlanmış olmarnz: lAztm. 

- Bazı baz.ti dedim. Elimin alış
kınlıJmı gidmnem"tc tçin ... 

s 
ve 

A F i Y 
MUAMME 

i§tirakiyle:. 

E ,. 
ın 

ALABA NDA 
Sahneye konuşunun 50 nci ıünü olan BU GECE 

Mutad programa sürpriz mahiyetinde daha birçok eğlenceler 
ilave Edilmek Suretile 

BiR ·.GALA Tertip EdUmiştir. 
Bestekar T anburi 

SALAHADDiN PINAR'ın iş iraldle 
Bahçemizin 14 Kitilik Saz Heyeti 

* ~l•••• Fiyatlarda zam yoktur. Telefon: 42690 1111111111ıı:ıııııııı 
Hollleott dOndenbnri bal\a, pek ta- _ 

bit olmıyan bir teveccfihle hltarı edl-, 
yor. Onu gi>r:nedllimi zannettfll za
man bt'!nl dlkkııtli diktratll süzQYor. 

- Bana neye b6yle bakıyorsunuz? 
dedim. 

- Sizi, dedi. Yeni bir hUviYct al
tında ~örüyorum, 

- Beni rtll?. 

(Deva'lnı var) 

l1111ir Belediye ReisUğinde&a. . 
Belediye otob03 idm-eslne 27 kalent yedek l)arta satın el:n..'nB!l, v-zı 

işleri mOd!lrlO~ndeld şartnamesi vethfle kapalı z.ar:fla ck~iltmeye konul
muştur. Mubammen bc>delt 15186 lira muvakkat tcminatt l 138 Ura 95 ku
ruştur. ihalesi H.9.942 Pazartesi gQnO saat 16.30 dadır. 

2490 sayılı kanunun tarllatı dahilinde haZtrlar1m1' teklif mektupla
riyle ihale gün(l azamı saat 15,30 a kadar Encümen rlyasetıneo verılır. 

(6286) 



ı· 

ı: 

1 

c 
c 
t 

z. 
1 

h 
l 
ıı 

k 
I; 

g 
fr 
a 

6 

b 
ş 

k 
a .. 
b 
y 
iT 

d 
a 

ic 
ö 
b 
l< 

31 
- ( 

d 
d 
y 
:f, 
cc 

v 
d 
ı:r 

d 
ı1 
ri 
fc 

m 
rr. 

M .. 
dı ,., 

•• .. 
1' 
o 

----- . 

P. T. T. Umumi 
Müdürlüğünden 

ıo, . '- •. Ha 

10~ 8 • 9İ:l2 Tarlliinde~ İtibaren Yapılacak Pamuklu Tevziatının Kupon Numaraları İle Müracaat Günü ve Mahalleleri Aşağıda Gösterilmi§tir. 

1 - Numaraları ilan edilmiş olan kupon hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber yazılı adreslere müraeaatları. 
l - Her üç ayda (2750) nüsha ba

~ılacak olan P. T. T. mecmuasının 
tab'ı ek;i!tmeye konulmuştur. 

2 - Ayni soyadını taşıyan birkiı~ nüf il3 eüzdamnın aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponları mukabilinde istihkaklarının verllebileeeği. 
~ - Muhammen bedel 1071,25 lira 

olup muvakkat teminat 80 lira 35 ku
ruştur. 

3 - Birinci devre pamuklu memucat te~züıtı i§bu altıncı ve son liste ile nilıayet bulacağından kupon hdmllleriiıin haklarını vaktinde almaları rica ve Utin olunur. 

3 - Bu işe uii ;artname her gün 
:&.nkara P . T. T. Umumi Müdürlük 
binasında levazım müdürlüğünden ve 
İstanbulda Yeni Valde hantnda umu
mi depo :ıyn!ya! muh:ısipliğinden be
deL~i:ı: olaralt ı:ılmabllir. 

4 - İhal<.? 27/8/942 Perşembe gü
nü saat 16 da Ankarada Umumi Mü
dtirlük oinastnda müteşekkil komis
yon hu.zur unda yapfüır<ı ktır, 

ı ( 6297) (8447) 

AL TiNCi ve 
~liiracaat olunacak mahal 

David Behar, Beykoz Fevzipa~~ 
Cad. No. 72 
Pertev Kondu: Beykoz Yalıköy, 
Çayır caddesi No. 28 

Devlet Demiryolları Srtkı zorlu: Büyükada çınal' 

SON LiSTEDiR 

10/ 8/942 
PHartesl 
Kupon No. 

11/8194.2 
Salı 

Kupon Nn, 

354001.354100 354101.354200 

355001.355100 355101..355200 

358801-359000 359001.359200 

1%/8/942 
Çarşaınba 
Kupon No 

13/8/942 
Perşembe 

Kupon No. 

354201.354300 354301.354400 

355201.355300 355301.355400 . 
359201.359400 359401-359600 

Umumi idaresinden ycaddesi No. 30 
;-er-:1-:-i -::M7a-:ı=-ıa-r-=P=-a-z-ar-=ı-ar-ı-:V:rrs--::k-iı.,.,, d:-a-r-....,4""'1...,..41.,...,9,....,1-.4.,...,1--=4·=7-=--oo=--4- 1_4_7_0_1_-4_1_54_0_0--41_5_4_0_1._4_1_60_0_0_ 4_6_3_4_09 ___ 46_4_000 

1 - Hayd3rpa~ada birinci i~letme 
'>el'Soneli ile Mudanyada Mudanya -
Bursa işletme5'i :rersoneli için 2707 
t.o.krm elbis~. 1713 ;;det palto imal et
tirılecektir. 

Kumaşı. siyah ııaten VC' kol astan i

mağazası 

Remziye Atalay: Kasımpaşa U. 
zunyol Tur~ucu sokak 6/ 1 
Fethi Bener: Kasunpaşa Bahri. 
ye caddesi No. 66 

440001-440100 440101.440200 

441001-441400 441401.441800 

445001.445300 . 445301.445600 darece lntfüap edilen neviden aynen Burhan Surı:ır ,.e Süleyman Ergene: 
verilmek dığer bütun haTct, dü~e Yenipostane A'?ireCendi Cad. No. 58 
vr..alameti farikaları müteahhit tara- ---------
fından teıni;ı edilmek şartiyle kapalı Ahmet Güvenç: Mahmutpaşa 448001.448200 448201.448400 

440201.440300 440301-440400 

441801.442200 442201-442600 

445601.445900 445001-446200 

448401.448600 448601.448800 

14/8/942 
Cuma 

Kupon No. 

Müracaat 
15/8194: 
Cumartesi 
Kupon No. 

354401.354500 354501.354600 

355401.355500 35550l.3556no 

369601-359800 359801.360000 

497201-497800 497801.498400 

440401.440500 440501.440600 

442601.443000 443001.443400 

446201.446500 446501.446800 

448801.449000 449001.449200 

1 

Edilecek Günler : 
17/8/9(2 

Pazarle5i 
Kupon No. 

18/8/ 9(! 
Sah 

Kupon No. 

354601.354700 354701..354800 

355601.355700 355701-355800 

456001-456900 456901.457800 

498401-499000 499001.499500 

440501.440100 440101.44onoo 

443401.443800 443801.444200 

446801.447100 447101 .347400 

449201-449400 449401. 449600 

19/8/9.U 
Çarşamba 
KuiJon No. 

20/A/H2 
Perşemllo 

Kupon No. 

354801.354900 354901.355000 

355801.355900 355901.356000 

457801-458700 45870l.4596ıo 

499501.500000 566001.566700 

440801.440900 440901-441000 

44'201.444600 444601.445000 

447401-447700 447701.448000 

449601.449800 449801. 450000 

.rnrt usuliyle ek~iltmeye konulmuştur. caddesi N o. 149 
--------~-~--~----~~~--~---~-~----------~-~----~-------~~~----

2 - Eks\ltrr.~ 2';'/ 8/942 tarihinde Ece Mağazası: Bahçekapı SuL 459621.459820 459821.460000 559301-559650 559651.556000 562401.562700 562701,.563000 563001.56330Q 563301.563600 563601. 563900 563901-564000 

4627Ql.463000 463001.463403 
Perşembe güni.ı sa.ıt orı b<.'şte Haydar- tanhamam caddesi 

'Paşada ~ar binasında işletme arttırma Ahmet Turan: Beykoz Fevzipa. 460001-460400 4G0401.460800 460801-461200 461201.461501) 461501-461800 461801A62100 462101.462400 462401. 462701) 
\'C. eksiltme komisyonunda yapılacak- şa caddesi No. 38 
t~. -~~~--~------~--~ 

3 - Muharr.mP.n bedel 38047 lira- Şakir Şatır: Sarıyer: Sarıyer 488401-488600 488601.488800 488801.489000 489001.489200 489201.489400 489401.489600 
dtr. Muvakkat teminat 2853 lira 53 cadtesi No. 9/11 
kuru~tur. 2490 No. lu kanunun şart
larr içinde teınir :ıtlarI ve teklif mek
tupları ih<ıle saatinden er. geç bir saat 
evveline kadar Haydarpaşa işletme, 
arttınna ve e)tsi!tme komisyonuna 
verilmelidir. 

4 - Melbus.-ttn nümuneleri Hay -
dıırpaşada i:;.l<!t.me. arttırma ve eksilt
me komisyorıund~ görülebilir. Muka
vele ve 1art.1amt?leri meccanen almak 
için Hııy•hrp,1:;uda mezkur komisyo
n<'!, Ankarada ve hmirde gar şeflik
lerine mürac::ıat edilmelidir, (8438) 

~:--~:-:":'-~-----~~--:--~---:=-::--:-=--:--:=-::-=-'.:""'"-:~'7'.:"7":'"-:-:c-:-:::-:-:-----:-..,..-,...----:--:-~:--....,.....----

Bür hanedd in Baştimar: Sarıyer 490401.490600 490601.490800 490801.491000 491001.491200 
Ortaç('şme sokak No. 25 
Ahmet Ata Köseoğlu: Mahmut. 
paşa Ba~ı 195/ 197 
Yerli Mallar PazarJarı Kadıköy 
Mağazası 

Ihsan ve Hiise:vin Özer: Hacıkii. 
çek camii No. 15 

500001.500800 500801.501600 

533901.534600 534601.535300 

564001.564200 564201.564400 

501601.502400 502401.503200 

535301.536000 624001.624600 

564401.564600 56460Y:-564800 

491201-491400 491401.491600 

503201.504000 604001.504800 

624661.625200 625201-625800 

564801..565000 5tfaOOL5652~0 

Hayri Doğru v-e-·-şe-r-ik.i-.:-F-in_c_a_n_--5...,..66.,..,.7"""'0-1-.5-67300 567301.56301)() 568001-568500 568501.56900°05690M-569500 5695-01-'i.700(}0 

cJlar. Mahmu~ H_a_n_N_o_._ı __ --=-=-=-:-:---=-__,....,..,...,,_--------
Yerli Mallar Pazarı Bahçekapı 572801.574000 574001.575200 575201.576400 576401.577500 5775 01.578600 578601.579700 

----------- -- Mağazası 
DeY1et Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden 

İşletmemız vasrtalan için lüzumlu 
örtulük mU;jlmba bc;ei mübayaa olu
rıacaktrr. 

·~--~~----~~--·---.~-~~· 

Kadri Öziiydmaz: Mahmutpa:şa 584001.584300 584301.584600 584601.584900 584901-585200 585201.585500 585501-58Ş800 
Doğu Mağazası No. 91 
Mehmet Faruk, Kapahçarşı, Si. 587001.587100 587101.087200 587201-587300 587301.587400 587401.587500 587501.587600 
pahi sokak No. 20""--~~------=-~,,..,....~·~~ 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı 588001.588S00-588801.5896ll0 589601-590400 59040Ui91WO 591201-592080 5~2001.592800 
Zeki Zerin ve ortağı: Fincancı. 5960Öl.596500- 59650i.597000- 597001.597500- 597501.S980ÜO 598001.598500 598501.599000 
Iar Yusuf ·an Han No. S 
Ahdülvehap: Şehremini. Saray. 6~1-&0i.-e&l300 601301.601600 601601.601900 601901-682200 602201.602500 602~01-602-800 
meydanı caddesi No. 37 ---- - --------Hüsey in Hilmi ve Süleyman 604001.604500 604501. 605000 605001.605500 605501.60( • iO 606001.606500 606501.~07000 

489601-489800 489801-490~00 490001-490200 490201.490~00 

491601.491800 491801.492000 

504801 505600 505601.506400 506401.507200 507201.508000 

625801.626400 626401.627000 627001.627500 627501-628000 

565201-565400 565401.565600 565601.565800 565801.566000 

570001.570500570501.571200 571201.572000 572001.572800 

579701.580800 580801-581900 581901.583000 583001.584000 

585801.586100 586101.586100 586401. 586700 586701-587000 

587601.587700 587701.587800 587801-587900 587901.588000 

592801.593600 593601.,..19HOO 594401.595200 595201-596000 
599001.599500 599501-6001)(}0 600601.600500 6005-01-60 1000 

602801.603100 603101.6034110 603401.603700 603701.60 1000 

607001-607500-607501-608000~08001-608500 608501.609000 

Su niifuzlyeti !aılr. V'<' mukavemeti 
eh·erişli yerli veya yabancı memillatı 
olmak üzere e!lerinde muşamba bezi 
bulunanlacın nür.ıuııe, miktar ve 
:fiv;ıtlarmt nihayet 20.8.942 akşamına 
kadar işletmemiz lev;ızim rnüdürlti -
gtine yazi ile bıldirmeleri. ( 8543) Sırrı: Kapalıçar~ı Aynac..,.ı_tar_N_o_.5_-::-::-::-:c::-:--::-:=-::,.,,..,,.-·_...,-,~..,..--__,....---------------------·-----,--,-,~~ ~---------- -------=--:-:--:-----------

Mehmet Nuri Topbaş: Fincancı. 609001.609700 609701.610400 610401-611100 611101.611800 611801-612500 612501.613200 613201.613900 613901. 611600 614601-615300 615301.616000 ,-----·-.... 
l Dr lbrahim Denke~ 
~ B&ht:b Ha.uneal Dıb~ MllWllHaı 

& Bw cthı ıaat ıs dan ..,,,... Bı~t 
hı• Afıeamll, labnfacr tıı4dnl ~~ 

1 J•~ıııme ecıbt: Re. U Teltfoaı U41rl 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil 
Lütfi Dördü ncü Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. S. TAN matbaası 

lar, Mahmudiye Han No. 3/ 4 
Yerli Mallar Pazan Aksaray 616001. 616500 616501.617000 61TOOl.617500 617501.618000 618001.618500 618501. 6191100 
Mağazası 

Şermin mağaza'st: Sultanhaınam 620001. 620400 620101.620800 620801.621200 621201-621600 621601.622000 622001-622400 
Meydanı N o. 1/ 2 
Hüs~in ö-~-a-r-aç_:_B_e_ş-ik_t_a_ş_O_r_~~62=a~o~O~l.~6~2~82~0~0~6-2_8_2_01-_-6-28_4_0_0 __ ~-2-8-40_1 ___ 62_8_6_0_0_6_28-601.~~800 628801.629000 ·629001.629200 

taçeşme caddesi No. 67 
Halil Hikmet Erıreı: Mahmut. 
paşa, İrfaniye caddesi No. 16 

631001.631200 631201. 631400 631401-631600 s316a.ı..e31800 s31ao1_532000 532001.632200 

619001.619500 619501-620000 630105.630555 630556.631000 

622401. 622800 622801.623200 623201.623600 623601. 624000 

629201-629400 629401.629600 629601.629800 629801.630104 

632201.632400 632401.632600 632601.632800 632801.633000 

1 SÜMER BANK "' 
~ ................................................. ~ . 

İstan~~ , L·evazırn An;iiffiği 
Satına1$~·Komisyonu · İlanları Yerli Mallar Pazarları 

YENIKAPI SANDIKBURNUNDA 1 
~· ÇAKIR 1 

m Gazinosunda 
Müessesesi Müdürlüğünden: \. Her Akşam Ses Kraliçelfi, · 

MAGAZALAR İÇİN 
. ŞEF ALINAGAK 

~amiyet Yüceses 
Sanatkar T anburi Salahatt in Pınar 

İst..ınbul harici mağazıtlarnnı:r; k in ŞPf alınacaktır. ""' Ve yirmi kişilik Saz arkadaşları birlikte. 

ÜCRETi 170 • 260 LIRADIR 
Temiz hava, Güzel servis, fevkalade ucuzluk. 

~~!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!~T~eJ~e~fo~n~:~2:3~75~7~~~~!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!~ 
Bu v;ııifry<! a1rnscakların en az orta t::ıhsilini bitirmiş, mağaza 

mu;ımelfıtmı idart> ed<.'Cek derecede bu işlerde t ecrllhP. görmüş ve as
kerlik hizmetini ifö etmiş olmaları ve elliden aşağı ya~ta bulunmaları 
lv.tmdrr. h~ldiierin aşağıda yazılı vesikalarla 17 Afıl~tos 942 tarihine 
kadar Sultanhamammda Katırctoğlu hanında Müessesemiz. Zat İşleri 
Şefliğine mürac:ıat etmeleri. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdan1, ' 
~ - Askerlik veskası, 
$ - Tahsil vesikası, , 
4 - Hizmet kağıdı, 
5 - Vl'!'ika fotoı?Taft. 

·· Niıantaıı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 
1 - Okulumuzda yapılacak olan dahil! ve harict tamirat acık ek

siltmeye konultr!ustur, 
2 - Eksiltme 17 A!ustos 942 P azartesi gfirıü sa::ıt 14 te yükııek mek

t"'J)ler muha~ipliği biııasında toplanacak komisyon tarafmdan yapılacak-

Denizcilere ilan 
İstanbul Mıntaka Liman 

Reisliği:nden 

Maltepeburnu fle Kmalıadanm ce
nup burnu a?"astnda • ve Maltepebur
nunun takriben hakiki batı cihetinde 
ve 13,5 itOmirıe mesafeye muvakkaten 
gönderli bir bit' ı~a.tet ~amandırası a
Wm.1stır. 

Küc;ük bily(ik gemi· kaptan1anna 
bildirilir. (8530) 

tır. Yol Vergisini Bedenen 
3 - Keşi! l::edPli 9704 lira 08 m uvakkat teın!nab 727 llra 81 kuruş-

tur. Ödeyeceklere 
4 - Muka\·el t!, ek~iltme, bayındırlık işleri genel. husu .. t ve !ennt sart- TSTANBU L VtLA.YETUIDEN ~ 

nameleri proje keşir hülasasiyle buna müteferri dli;;ın- e\·rak Pazartesi- 9 42 sene•i mali yılı içide cah~unıac• k 
oaln bedenf yol mülı:rllcncrnun 1 S erUU 94 2 

Perşembe giınlcri okul idaresinde görülebilir . den itibaren lıtncl &ilnlerde "e hanııi yollar· 
5 _ fsbkliforir. en az bir taahhütte 6000 liralk bu i ~e benzer iş yap- da çalııımla~aklamıa daır olan ileiterler> 

ka.u kaymak.anıhklarına aönderilml1 oldu· 
ttğna dair idarelerinden almıı; olduğu vesikalara müsteniden İstanbul fundan bedeni m0kellefi1eıle al.tkadar olan 
vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel bf1tlln yol mf1tıellefler1aln menaup oldııtcı..n 

mahalle mQmeHillerlyle ihtiyar heyetlerine 
alınmış ehliyet ve 9<12 yılına ait ticaret odası vesikalariylo gelmeleri, mliraeu.tla tu.n•l ,.otda n lı~nct ırilnde mQ. 

(8122) kellefiyetlerinl ,.apacalthımu ınlınralr nll
---------~-""!""--""!;"--~~---------- fuı eüzdanlariyle muınen olln cilı.ıl erde 

1 L A~ N ç•h1&~1rlan :ırotda Nafia · :ırın · Ktmurlartnı 

. . --- -·- - . -- -· .. 
Ordu hastabakıd ve hemş!reler okuluna leyll ve meccan! talebe ab-

rıaeaktır, İsteklilerin en geç 30.8 .942 ıtlnilne kadar Ar.karada Cebeci 
Ordu Hastabakıct Okul müdür!Qğüne, okU.l kayıt, knbul ,artlarını havi 
vesikalarla birlikte müraeaatlan. 

Kayıt ve k:ıbul şartları Ankara Lv. Amirl.ili ve İstanbul Lv. A~ 
illi satın alma koI!l.İlyonlarında görülür. (512 - 7705) 

müracaat ermeleri Uln ouu.r. . 

RAŞİT RİZA TİYATROSU 
HA LiDE PIŞl<IN BE:lABER 

Harbiyed'!, Belvü bahc:eı:inde 21,30 da 
' ı<ÖRDÜ 'G ,ÜM 

Komedi - 3 -:- Perdt 

• . . . ...... 
ADEMi lk:TIDAR,ve BELGEVŞEK:LIGINE 

KARŞI 
., 

FORTOBiN 
'i ... i . MUAVE'NET VEKALETİN İN RUH SATINI . HAİZDİR 

HER ECZANEDE BULUNUR ·· POSTA KUTUSU 228 
. REÇtT( İU: SATIL!ı:I 

i ~:::.~•'~:~ ~:~· ;~~~ ~~ 9v~~:~~~~ B~~k ,:~l~~;l 
l lıklarma k:ırşı en mükemmel bir ilftç BELSAMITOl.'dur. BELSAMi 1 

T O L kullananlar yckanda yazıh hasta lıklardan çabuk kurtulurlaı 
BUtüıı Eczane ve Ecza depolarından arayınız. , 

Yüksek Mühendis Mektebi MüdÜrlüğünclen 
En az lise derec~inde tahsil görmüış ve tercihan mekteplerde öfret· 

menlik ve baş öğretmenlik yapmtş olanlarla subayltktan mütekait olan
lar arasm.1.an :30 ve 40 lira aslt maaşlı üç idare ınenıuru intihap edile
cektir, Y~hı:'! 30 - 50 aral\mda bulunması 1azrm ıte-len isteklil~rln hal 
tercümeleri,.le ·mektep müdürlüğüne müracaat ey.temde.ti, (8{8') 

' 
' Beher !tutusuna 250 kuruş tahmin edilen roo 1'utu . kırmm ve:rıt 

pembe mum aılflacaktrr Pazarlıkla eksiltmesi ll/8/ 942 Sw günO s~~t 
15 de Topııarıede Lv. Amirliği satın alma ıı:cım1svonunda J'<lı:>llace.ktır. 
Katı leıninat1 37 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli nr<l~te kom.işyona :el• 
meleri. 020 - 8490) 

-. 
Beher lr •J:J :•ı : ı· ::ı 35Ci kuru$ tahmin edll~n 300 düzine diş rontken tıl· 

mi pazarında s~t,,.. atmacaktrr. İhale$) 11/ 8/942 Salı U'(inü saat 14,30 da 
Tophanede Lv Amırl1~1 · satın alına komisyonundt yapılacaktır. ltatS te
minatı 157 i.iı'a 50 Jr.uruştur. Taliplerin belll vakitte koml1'yona ~ele• 
ri..> (121 - H91) .. -

Beher çıftine ?.t.O kuru~ tahmin P.diltn 8000 çi.ff eldiven pazarlıkla 
satm alın3r:alç,tır İhalesi · 24/ 8/ 942 Cuma gilnU saat - 1~,SO da Tophane.de 
İst. Lv. Am!!'liffei .!:i':t!n alma komisyonunda yapılacaJcttt. !lk teminatı 2040 
liradır. İki bin ç iftte.n aşağı olm~mak üzer ay1'1 ayrı taL'pl~re de ihale e-
dilebilir. (123 - 8~118) 

~ 

Seherine 70 kuruı:ı flyİı.t . tahmin edilen 10.000 adet Serum .TetAtinlS 
paıarltk\a .satın a1ın&caktır. Taliplerin 11/8/942 Salt ıünü saat 15.30 da 
Tophanede Lv. Amlrlllf ısatm alına komisyonuna 1030 lira temlııatladyle 
reim.eleri. (110 - 8489) · -, 

Beher kilosuna 75 kuru.:s tahmin edilen 121 ton yüniü kırPmtı satıla
eaktrr. Kapalı ıarfJa artttrmasr 28/8/942 Çarş;ımba günü saat 15 de Top
hanede fst, Lv .• lmirliği' satın alma komisyonunda ;.-aptla~khr. Beş ton
dan aşağı olnıamak tlzere ııyrı ayn taliplere de ihal l' edilebilir, Taliple
rin 'd 15 kati temlnatlariyle teklif mPktuplar11ıı !hale saatinden bir sa
at e"-vel komicyona vermeleri. Kırpmttlar TopnanPd• we DE:rterdıı rda di-
kim evlennde görülür. (118 - 8488) -Haliç iskelelf>rindl'ıı Dav~tpaşa askeri fı.rmııı ::ı 564 ton orlun' naklettl-
rilecektir Pazarhkl:ı eksiltmesi 1318/ 942 Perşemb'! günli s~at 15.30 da 
Tophanede Lv . A'l'lirliği satın alma komisyonunda yaptlacı>ktır. T.ahm!n
bedeli 3498 lira 80 kuruş. katı teminatı 524 lira 52 kurustuı . Talıplerın 
'ıelli vakitt.e komisyona gelmeleri. 0 ?5 - 8580) 

Türk Maarif . Cemiyeti Ankara • 
Yeniıehir Lisesi Müdürlüjünden 

tık, ort.a ve lise kmmlartna kıı ve erkek yatılı ve :!'atıstı talebe ka y• 
dma 20 A!rustos 194.2 Per§embe gi.1nü b~lana.cak ve 31 Ağustos 1942 P a 
zartesi gÜtiü S"n verilecektir. E!ki talebl'nin bu müddet zarfında t;ı~ 
sitlerlni v~rel'ek kayıtlarmt yenilemeleri J.hımd.I:r. Aksı takdırde yerlerı 
M ,.eni Webe alınacaktır, (83•3) (8487) 


