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Çocuğunuzu Melitebe Gönderirl<en Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Allnıa. ÇOftkD bu Anelklopedl ona rnektep kltabr kaıd.,. v• belki 

ondan daha ziyade lbmdır. 

FlATl { 8 ) LİRADlR 

.GONLOK SiY ASI HALK GAZETESi' TAN moe ...... lndo vo kltapçıtarda bulunur. 

Başvekil Saraçoğlu 

Harp Okulunun Spor 
Sahasını Açtı 

~..... Su Sporları Bayramında .... ,
1 

!Derece Alanların Mükafatlarınıf 

Ida Bizzat Başvekilimiz Verdii 
Ankara, 30 (A.A.) - Harp Okulunun yeni yapılan spor sa. J 

hasmın açılma töreni bugiin satat 17 de yapıJmışhr. Saha:n 

f 
s.porcu Baş,·ekilimiz Şükrü Sara~oğlu açmıştır. Tföende Dahi· 
hye Vekili Dr. Fikri Tüzer, Genelkurmay aı>başkanı Orgt-neral 

Dr.Göbbels 
Söylüyor: 
"İngilizler Yeni 

Bir Cephe 
Açabilirler .. 

"Fakat Buna Niyet 
Etmek Dahi 

Cezalandırılacaktır .. 

Diğer Taraftan Fransaya 
Mühim Alman Birlikleri 
Geldiğa Haber Veriliyor 

Şark cephesinin cenup kesimin de faali~·et gösteren Alman ırıv~·nrelcri ııçu~a hnzırhınıyor •. 

A<nm Gündüz, Ankara Gamizon Komutanı Korgeneral Hiisnii 
İ K.Jllu~, Beden Terbiyesi Genel direktörü General Cemil Taner 
i ve daha birçok seçkin davetliler bulunuyordu. 
• Törene okul komutanı Kurmay Albay Mustafa Eren·in bir 1 
• nutkiyle ba. landı. Komutan, sporun yurt miidafaasmdaki 1 

i yiiksek ehemmiyetini hclirttikten sonra Harp Okuluuun bu 
sahadaki gayretlerini uzun uzun anlatmıştlJ'. 

\r -, 
ikinci Kıl 1 

Başvekil Şükrii Saraçoğlu 
IEif: :Devamı Sa. 2. Sü. 2 

'-···············································-' Kerç'teki Harbi ı Stalin'in 
Emri G·arpta Bir 

Hava CeP.hesi 
Kuruluyor · 

Saffet Arıl<an'ın 
ilk Beyanatı 

Kıtalar Hazırlıgi 

Bu harpte yaln1% hava hticumları 
ile kati nctkeyi elde etmek mUm
kUn değildir. Onun kln müttefik
lerin bıışhyacııliınt lifin ettikleri 
kesif havn akınlarmİ bir başlangıç 
olarak kabul etmek Hlzrmdır. Ni
tekim bir Amerikan gazetesinin 
Uşaatma göre müttefikler. Ağus
tosta yap<ıcak.lnn kesif hava hü
cumlariyle Avrupa sahfllerındckt 
Alman hn'\"11. kn·rvtıtlcrinl y e 
mıhlıynr.lk s:ıh1' boyunca köprl\
b:ı.şlarr tesis ~ecek ve sonra as
ker ç~tarnın teş<?bbilsü başlıyacak
tır. Ağustos gelmiş bulunuyor. 
Şimdi bUtUn bıı iddiala:-m hnlcl
kat sannslna çLlı:nrı1mnsı zamanı 

dn gelmiş demektir. 

"Almanya ile Olan Dostluğumuz Hakikidir Dr. G()bbelo; 

Kafkasya 
San illerine 
Çıkarıldı ve Esaslıdır. Bu Dostluğu Elimden Geldiği Bcrlin, 30 < A. A. > - ~lman 

• .., ... 1 propaganda nazırı Dr. Gobbels. 
Kadar Kuvvetlendırmege Çalaşacagım ya1..dığı bir makatcde ikinci cep

'' heden bahse>derek divor ki: 
-o-

JJI. Zekeriya SERTEL 

Günün en mühim mevzuu, 
hiç şüphesiz Sovyet cep

hesindeki Alman tazyikini azalt
mak için müttefiklerin Avrupa
ya karşı yapacakları harekettir. 

İstanbul, 30 (A.A.) - Bertin 
Büyük Elçimiz Saffet Arıkan, 
kendisinden mülakat istiyan D. 
N. B. Ajansının İstımbul muha. 
birine aşağıdaki demeçte bulun· 
muştur: 

"Almanyaya memnunlukla gi. 
diyorum. Çünkü orada samimiyet 
ve dostluk bulacağıma kaniim. 
Almanya ile olan dostlugumuz 
hakikidir ve es:.ıshdır. Ben bu 
dostluğu elimden geldiği kadnr 
çoğaltmıya \'e kuvvetlendirm;ye 
calışacağım. Ekselans Von Pape. 
~in bun~daki değerli mesai~inin 
benim çalışmalarıma önemli yar. 
dımı olacaktır." 

* 

"Vaktiyle hemen ·hemen hic 
tehlikesiz bir teşebbüs gibi gö. 
riincn sözde ikinci cephe. bugün 
İngiltere ve Amerikadaki harp 
liderlerine, öldiirücü denilecek 
kadar ağır t~hlikcler!'e dolu ka
ra bir istıfhıırn işareti gibi gö-

Ofi Ajansı, Almanların 
T amaA' da Köprü Başı 
Kurduğunu Bildiriyor --
Proletarkaya Şehri Bir 

Hücumla Zaptedildi l zükmektedir. \7e bu vaziyet kar
şısında ümitsb:liğe düsmek km 
bir sebep varsa, o da, bu ikinci 
cephenin, hicbir tehlikesi olma.. 
dığına inanıldığı bir dc\·irde va. Berlin. 30 (A.A.) - Alman or. 
dedilmi bulunmasıdır.'' duları başkumandanlığının teblL 

Nazır. nusyanrn ikinci cephe ği: ~~storuı;ı: cenubunda orduya 
hususundaki ısrarları karsısında ve sıl~~ı hucum. kıtal~rına men
Churl.!hill ile Roosevelt e~ çare. sup b.ırlıkl~r gen çekılen "e ha.
siz bir vaziyete düsmüs olabile. znn şıdd:tıı artçı ı:nuharebelerı 
cekJ.erini ve bu itibarla ~bövle bir y~p~m duşmanı takıp etmekte • 
harekete girismelerinin mÜmkün dırler; . 

Bu meselede üç görüşün çar. 
pıştlğı görülüyor. 

<>lduö-unu sÖ);ledikten sonra di- Salın cenubunda . ~erı ~ıtalar 
Berlin Büyük Elçimiz Saffet yor ki. Proletarskaya şehrını hucumla 

Arıkan. yeni vazifesine başla- "Fakat sonra, bizim harp ma- zaptederek K~~~~a. to~rakları. Amerıkada en büyük hava 
mütehassısı tanınan binbaşı Se
\'ersky "hava yoliyle zafer" ad-
1: bir kitap neşrederek Alma!;l
vaıun hava hücumları ile rr.ag. 
İUp edilebileccğıni iddia etmiştir. 
Bu zatın kanaatine göre harbi 
artık ne tank, ne de diritnot 
kazanacaktır. Harbi ancak tay
yare kazanabilir. Amerika artık 
tayyare imalatında mihver dev
lct.lerini geçmiştir. Saatte bir 
ucak fazla yapılmaktadır. Aylık 
t;yyare imalatı yalnız Amerika. 
da 5000 i bulmuştur. Amerikan 
fabrikalarından çıkan bomba tay
yareleri doğrudan ?oğruya . uça
rak ingiltereye gıtmcktcdırler. 
İngilteredc müthiş hava kuvvctl 
toplanmıştır. Bu sebeple her gün 
500 - 2000 tayyarenin iştirakiy. 
le büyük akınlar yapmak müm
kündür. Her gün atılacak bın

mak: üzere muhtemel olarak ya- kinemiz. yavas fakat emniyetle nı Sovyetler Bırlıgının dı~e~ kı~ 
nn tayyare ile şehrimizden Ber· Yeni Berlin Büviik F.ldnıiz - sımlarından ayıran son buyuk şı-
line hareket edecektir. Salfet A;ıkan ~ tt.7fr Devamı Sa. 2. Sü. 5 mendifer hattını birkaç nokta. 
--------------------------------------- dan kesmişlerdir. Bu münase-

r " Dr. Behçet 
Uz Bu9ün 
Denizli'de 

Vekil. Aydm'da da 
Tüccar ve Müstahsille 
1 Görüşmeler Yaptı i 

lerce bomba ile Alm<ın harp ı:ıa- fzmir, 30 (A.A.) - İzmir ve 
kinesini işlemez bir hale. g~tı;- civarında tetkiklerini bitiren 
mek kabildir. Bunu tem~n ıçı_n Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz, bu 
de hava hücumlarını bellı başıı sabah hususi bir otorayla Aydın 
sanayi merkezlerine teksif et.. ve Denizliye hareket e!m;ş ve 
mek lazımdır. Almanlar lngil- uğurlanmıştır. 
tereye yaptıkları hava h~cumla. 
nnda böyle hareket ctmış olsa- Aydcn yolunda 
lardı, daha büyük neticeler ala- Aydın. 30 {A.A.) - Ticaret 
bilirlerdi. lli İkinci fikir, geçen gün de kita- Vcklii Bf'hcet U1. Aydma ge •• 

b. b ken volda Torbalı, Tepe köy. 
tabından bahsettiğimız ı~ ~şı · 
Kernan tarafından ileri surul- Selçuk, Ortaklar, Gremcncik ve 

'k İncirli ova istasvon larında dura. 
mustür. Bu da Amerı anın Sll- rak halk ile ~;a~imi hasbihaller-
lahiyettar askeri ~ütehassısıd~~· . 
Bu uıtın fikdne gore zafer mu- de bulunmuş. mah!'ıul vaziyetim. 
dafaa ile kazanılı:ıaz. Muthı~a sıhhi durumlarını, kasaba ve köy 
tecavüze geçmek lazımdır. Mut. }erinin umumi vaziyetini gormu<: 
tclikler bir an evvel .. Avrupaya tur. Her tarafta köylü, rençber, 
asker cıkararak t~~ · ·m~- çiftçi, her ı-ınıf halk, hük(ımctin 
lidir :Bunun için d )llt~ç m~ · n kararının kendilerinoe do: 
v kuvvetlerihi ıifı;-~ Afrı- ğ\r.duğu büyük sevinci Vekile ı-
kedr cıka r w;alya ü- ~. Milli Şefe sonsuz saygıla. 

a an ~ t .. t ..,,.. c·· ı.. • ük. ti. z · de~ Av ... e. nnr~. • u.m-.urıyet h ume ne 
e~~· etm .. _ safgı ve sevgilerini iblağa dela-

§e B u~ki fi agah hıt"' !etini Dr. Behçet Uzdan rica et. 
lan ~;rp mu hı n lla°h:' -ınişlerdir. 
aon Baldvin iSm' .z~tes:. -~~.Bütün .bu. bölttede Vekilin: ·:.on~ete 
de, "biz topyekun •etifiüi yuzde yırnu bq borcunun odedınb 
~ Devamı Sa. 2, Sü. 6 4§? Devamı Sa. 2, Sü. 1 

Ticaret ve Petrol 
Ofisi Birlesiyor 

betle zırhlı bir Brandenburg tü-
meni bilhassa temayüz etmişitr. 

L?fr Devamı Sa. 2, Sü. 7 

istihsal Bölgelerine Yapılan Siparişler . 
Henüz Şehrimize Gelmediği Halde Gizli 
Stoklar Yavaş Yavaş Meydana Çıkıyor 

Karşılıklı 
Hava 

Taarruzu 
Gıda maddeleri satısının ser

best bırakılması karari üzerine 
tacirler~ ist.ihsal bölgelerine yap 
tıkla~ı sıpar~şler henüz şehre gel 
memış ve pıyasaya verilmemis.. 
tir. Buna rağmen bugün bütü~ 
toptancı ve yarı toptancılarla bak 
kallarda her zamankinden fazla 
miktarda çe..5itli yağlar ve kuru 
sebzelere rastlanmakta, piyasada 
bunlar ö.zerine muameleler ol
maktadır. Hariçten İstanbul pi. 

yasasına mühim mal geldiği hal· 
de talepleri ve günlük istihsalatı 
fazlasiyle kar~lıyacak mal bu
lunması bunların gizlenen stok· 
l;ırdan meydana çıkarıldığrm an. 
tatmaktndır. Alakalılar depo \•e 
ardiyelerde şehrin uzun müddet 
ihtiyacını karşıhyacak çe~itli maJ 
!ardan bulunduğunu ve bu cins 
mallardan şehre gelmiye basla
masınr müteakip ve fi.yatb!da 

l:!l Devamı Sa. 2, Sti. 4 
' 

Birmingham Ve 
Saarbrucken Ağır 
Şekilde Döğüldü 

o 

Londra Çevresine de 
Bombalar Atıldı 

Londra, :lO (A.AJ - Hava Ne
zaretinin teblıği: Saarbrücken, 
dün bomba tayyarPlerinden mü 
rekkep büyük bir teşkilin ba ·h· 
ca hedefini teşkil etmi~tir. Taar. 
ru::ı: şi<ldetli ve toplu bir halde 
olmuştur. Ahnan ilk raporlar -
dan biiyii.k hasarlar husule ge
tirildiği anlaşılmaktadır. Dokuz 
tayyaremiz eksiktir. 

Birmingluım tekrar 
~iddetle bombalandı 

Berlin, 30 (A.A.) - "tebliğ" 
Kalın bulutlann himayesinde 
münferit İngiliz· bomba tayyare. 
leri tarafından Ren havalisinde
ki şehirlere karşı gündüz yapı.: 
?an iz'aç taarruzları pek az mu· 
essiı: olmuştur. 

Dün gece bir İ\1gili7. bomba 
teşkili Saar Palatinasmın bazı 

6Jir. Devamı Sa. 2, Sü. : 

Macarlar Rusya da 
Harbin Uzaması 

İhtimalini Hesaplıyor 
Ankara, 30 (Radyo Gazete· 

si) - Macar radyosu bugün. 
• kü neşriyatında demiştir ki: 

''Geceleri hava serinlemiye 
ba!ılamışhr. Bu bize gayri ih
tiyari olarak Rusyada harp e. 
den askerlerimizi hatırlatmak· ı 
tadır. Rus ordusunu yere ser
mek ister mümkün olsun is
ter olmasın askerlerimiz Rus
yada ikinci bir kış geçirecek- ı 
!erdir. Eğer Rusya yere seri
lecek olursa. nizam ve intiza. 
mı temin icin askerlerimiz 
Ru~yada kalacaklar. eğer Rus 
ordularını yok etmek gele. 
cek yaza kalırsa askerleri· 
miz yine kışı Rusyada geci
receklerdir. Alakalı hükumet 
makamları ~ddetli soğuklara 
kar<;J her türlü tedbirleri al
maktadır." 

Radyo bundan sonra, Ma. 
car halkına, kışın harp eden 
askerleri unutmamalarını, bu

! nun için ;:;imdiden hazırlık 
: yapmanın bir vatan ve insan
! lık borcu olduğunu söylemi~. 
f tir. 
i Bu da gösteriyor ki Rusya_ 
! da harp bu sene kolay kolay 
İ bitmiyecektir. 
, ________________________ . 

Amerika Sularmda 
Batırılan Gemilerin 

Sayısı Azalıyor 
Vaşington. 30 (A.A.) - Ame

rikanın batı kıyılannda batırılan 
gemilerin adedi. birçok sebep. 
!erden dolayı sür'atle azalmak _ 
tadır. 

Bir kere gemiler, şimdi daha 
ziyade kafile h::ılinde seyretmek
tedırler. Birçok yardımcı va
purlar da deniıaltıların bulur.. 
duldarı yerleri tayin edecek a
letler bulunmak tadır. Deniz.altı· 
ların batırılmıyacaklan gemileri 
inşa eden tezgahlara takaddüm 
hakkı verilmiştir. Denizaltıları
m yakalamıya memur olan İngi. 
liz gemileri, Atlas Okyanosunda 
Amerikan harp gemileriyle git 
gidP. daha ziyade mesai birli!:: 
yapmaktadırlar. 

Bir Adı 

Bile Geri 
Çekilmey·n 
Aşağı Don Üzerinde, 
Stalingrad Şimalinde 
Ağır Savaşlar Oluyor 

-o-

Voronei Muharebesi Her 
An Şiddetini Art+.rıyor 

Sovyet Komiserler fleyeti Hcisi 
STALiN 

Ankara, 30 (Radyo gazetesi)....: 
Bugün Moskova radyosu Pravda. 
nın bir makalesini neşretmiştir
Pravda bu makalesinde vatanın 
tehlikede olduğunu tekrar hatır· 
latmakta ve şöyle demektedir: 

"Memleketimiz ne kadar bü
yük olursa olsun her 1erkcdilen 
toprak bizi bir J_>arca daha ~a
yıf düşiınn~ktedır. Ga~ey~ ~rıs.. 
mek kin ılk şart çelik gıbı bır 
disiplindir. Vatan tehlikededir. 
Kahramanlık destanlanmızı u
nutmıyalım." 

Lonı:lra radyosunun bildirdiği
ne göre, Kızıl Yıldız gazetesı Sta. 
linin günlük bir resmi emrini 
neşı-etmiştir. Stalin bu günlük 
emrinde şöyle demektedir: 

aEfJ'" Devamı Sa. 2, Sü. 3 

eodosya 
(.o:Htl •-

-- • anap 
AR A = D EN I Z-= va~verov a 

?S 
:ı 
ıcu 

Almanlann Kerç yanmada:ı;rııd•n Kafkas sahihnde T.amıtıı l :ırıın 
.dasına ilıraç yaptıkları haber verilen me\·kii gösltrir hnrita 



mDE BETER 
No. 86 

- Nurt Bekir, azıtmış., Öbür (fa. 
irelerc de musallat oluyormtış. Çağır. 
dım. Açıkça söy!edim. Kendisine ;,_ 
cındırmak istedi. On beıı gün mühlet 
verdim. Eğer, kendiliğinden düzelirse 
düzelir, düzelmedi mi çiftliği boylar. 
Orada rakıyı bulamaz. 

İlk günler Nuri Bekir kendini idare 
ediyordu, Fakat yavaştan yavaştan 
yıne azıtmıya başlamıştı. Mühlet bl. 
ter bitmez Prenses onu cenuptaki çift. 
l itlerinden birine gönderdi 

A?i Nafizin başı rahat etmi$ti. Fa. 
kat çocuk sıkılıyordu. Bu sıkıntı ben. 
de de vardı. Ev, konak, saray her ne 
clurısa olsun; mali'ım; değişmiyen ha
y • ruh sıkıyordu. 

Bahçe çok genişti. Hemen her gün 
dolaıyordum. Bir §~le meşgul ol 
m::ık için çiçeğe merak sa;mıştım. Sı. 
cak iklimler nebatlarından kolleksiyon 
yapıyordum. Benim bu merakım, hc
'llen aliikadar!arca duyulmuştıı. Az za. 

an içinde Mrsırın dört bir taraf•n.. 
n yeni kökler; fidanlar, fideler, ör. 
kler gelmiye başladı. 
Biraz eğleniyordum. Fakat bu da: 

r hayet bir ihtiyar zevkiydi. Şehirde 
c n vardı, hayat vardı. Biz, paramızla 

le g:ömiılmüştiık. 
Rahat yaşıyorduk Hayatımızdan ~i

k yete hakkımız yoktu. 

Yazan: M.lliMUT YESAR! 

meti yoktu. Parayı ne yapacaktım? 
Hiç, hiç bir şey dil~ünmeden yaşıyor. 
dum. 

Prensesin bir huyu vardı Evdeki ka. 
saya altın para topluyordu. Birik~r. 
mif'ordu. Harcıyordu, Fakat, daima 
köşede yığılı parası olsun istiyordu. 
Ve hesap sormuyordu. 

Hesap başında kahya, bir felılketti. 
Söylüyor, dinlemiyor, söylüyor, din.. 
!emiyor; böylelikle günlerce küçük bir 
hesabın içinden ~ıkılamıyordu. Bazan 
prenses, kızıyor, kovuyordu. 

Prenses Ali Nafizi çok beieniyordu: 
- Arkada31nıır hiç böyle tahmin 

etmemiştim. Yaman cıkı:;r, doğrusu! 
Nuri Bekire, bunu yarısını idare et.. 
mesi için ne kadar söylemiştim. O, 
serseri!. Bir gün iki gün iyi gidiyor, 
Sonra, sapıtıyor. Ali Nafiz ciddi .. Yap. 
tığı ve yapacağı :ıeylerl biliyor. Srn, 
pek iç yüzünü bilmezsin. Gem vurul
maz azılılar vardı; onlara da gem vur. 
du. Daireler tarafında, daima, ufak te
fek gürültüler olurdu. Şimdi, hiç bir 
sızıltı yok. 

Prenses gülüyordu: 
- En ho§uma giden tarafı. ben, k fn· 

disine, dairelerle meşgul ol! Diye bir 
şey söylemedim. Sen, söylemeyi :ıkıl 
etmezsin. Misafir gibi geldi. otuıdu, 
yerleşti. Az zaman içinde, idareyi a. 
vucunun içine alıverdi. Bunu insan pa. 
ra ile pulJa yaptıramaz. 

Kok Kömürü 
Tevziatı 

-<>--

Beyanname T evziine 
Nihayet Verirdi 

Kömür tevzi hi.irO!u İstanbulun kö
mür ihtiyacını kar.ştlamak üzere hü
kilmetce karnrlosnn esa!!lar dahilin
de beyannam~ dağ!t.;1ak bu beyanna
melere göre kömür verilmesine de 
de\•am etmektecti!' Ancak bugüne 
kadar şehir için dağıtılan beyanname 
lerin sayıa yfü: bini bulduğu halde 
beyanname tnleplerlniıı arkası alm
mamıs ve talepicrde bir azalış dahi 
görülmemi~tir. Avni 7.amanda elde 
mecut beyan'lameler de tükenmiştir. 

TAN 
................................................... 
f EDİRNEDE ATICILIK MÜSABAKALARI f Meyva Fiyatları 

Ucuzlatllacak 

Uzunköprü, (Hurust) - Edirne 
gençlik ldüpıen atıc-tllk faaliyetini 
teftiş eden Ahcılıı. Federasyonu Baş
kanı ne böl(e müdürü ve öğretmeni 
bugün şehrimize gelerek buradaki 
mükellefler ar.-.sındı-,kl yapılan atış 

müsabekalarında buiunmuslar ve ka
illB attctlık faaliyetlerini teftiş etmiş
lerdir. 

Atışa iştirak edenll·rden on biri elli 
puvandan fada almak suretiyle bey
nelmilel ölçüde birinci derecede, 15 i 

Halde Kabzımallık 
Belki de Kalaırılacak 
Sebze ve meyva satışlarının düzen

lenmesinden sonra umulan ucuzluğun 
temin edilmediği görülmüş, yeni ça -
relere baş vurulmuştur. Bu arada 
haldeki knbzımalfarın kaldrrılması ve 
meyva, sebze :;:::ıttşlarınrn yeni bir 
formüle raptı dücıünülmektedir 

Diğer ~araftan köylilyü borÇlandı
ran kabzımalların l:;orçJandmna işin

de devam etmemeleri i~in köylüye 
kredi temini de düşunülmektedir. 
Hatta Ziraat Bankastnda kredi hesa-
bı açılması da hatıra gelmektedir. 
Böylelikle köylü hem kredi bularak 
parasız kalmıyac2k, hem de ı:nı lları-

1 !".! evvelce borçlanmak ıuretıyıe baf-

40 d. · d '· k tkf 1 ıandtğı kabzımallarr. ucuz fiyatla sat-
sayı an zıya e sayı ,,.azanaTa 1. . .. . 

el derecede mun>ffı;ioyet göste.rınlş- n:ıasmın onune geçilecektir, 
tir. 

Yapılan tasnifte 59 sayı ile Uzun· 
köprü gençltk klübünden Mustafa 
Sert birinci, 58 sayı He Necatı Bin
göl ikinci ve Adem Dağçe de üçüncü 
olmuştur. 

Mükafat kczammlara hediyeleri 
bölge müdürü tnratınadn verilmiştir. 

Federasyon Isaşkaru teftişlerine 
devam etme.ıt üzere Kırklareline ha
reket etmiştir, 

Fakir Çocuklar için 
Şeker Tevziatına 

Başlanıyor 

Kok ve tıış kömürü 
etrafında vaki olan §1 kay• 
stıtunda derfemJş, topla 
retmiştik. Takdire değer 
tlzam ve dürilsUtıkle 
gördüaüm!lz kömOr satıs 
zi m iiessese~i reııriyatımı 
:ı:öni.ine alnıı~ ve bütUn 
lerl önleyici tec!birleri 
gecikmemlstir. Ancak bu 
lerln iyi netice vermesi 
kin da yardımcı olması, 
kafdrği )'Olsu7fukl;ırdan 

isim ve nu.,.,ııra zikrede 
eseseyi haberclar etmes 
dır. O zaman ra~tfanan 
far izale edilebillr. Köm 
ve tevzi müessf'sesi mU 
diyor ki: 

"- Rastlanar. yoleu 
haber verilmesi bir m 
vazifesi olduğu kadar ke 
si menfaatlerimizl de ko 
ve mlJessese murakabe 1 
rını elde etmiş olacakt.ır. 

Pretısesi seviyordum. Onun yakının
da bulunmak, beni bir taze ruhla h~ 

}andırıyordu. O da beni seviyordu. 
Ve günlerimiz, hıç de fena geçmiyor. 
u. ~ 

Ali Nafiz, sarayın daire!er tarafının 
ıdaresini eline almıştr. Yavaş yavaş 
o ;rtndiği eksik arapça ile bağın7or, 
er.tirler veriyor, kuş uçurtmuyordu ; 
r ılıı;eyi düzeltmiye baışlamr§tı, daire
leri tamir ettiriyordu. 

- Ben de :ıaşıyorum. İyi idare edi. 
yor .. 

- Ne diyorsun? Uşaklar, işçiler, 
yanaşmalar, arab1cılar, seyisler, aşn· 
}ar; çıraklar; ayvazlar batta minfir. 
lcr ondan siniyorlar. Buraya böyle 
birisi lizımm.J Şansım varmış 1 

Bu vaziyet kıırşısmda kömür tevzi 
bürosu müdürlUğii ~imdilik beyan
name dağttnın jşlne son vermiştir. 
Yapılan .hesaplarn 'iÖre. dağıtılan be
yannamelerin şehrin ihtiyacını karşı
laması veya hiç olmazsa henil;t be -
yanname almıyımların pek mahdut 
bir miktara dUşmüş olması llizım gel
mektedir. Hnlbuki bugünkü manzara 
h.lç de bunu gbs1erm"mektedir. Kö
mür tevzi bül'osu dağrtılan beyanna
melerin doldunılup milracaatlartn ve 
tevziatın arkası abnmcıya kadar be· 
yanname tevzi&tı yapmamak lüzumu
nu hissetmiştir. Beyanname dağıtıl
ması işine dev:ım edildiği takdirde, 
İstanbul için ayrılan Vf' halkın ihti
yacını karşıhmast !Azım gelen mik -
tardan fazla kömür talebi karşısında 
kalınmak gibi bir vaziyetle karştla • 
ştlacağı anlaş•l:naktııdrr. Beyanname -
terin tetkikinden halkın sobada ya -
kacağı kömürü bıışkr. maksatlara sar
fedilmek üzere alanlar olup olmadığT 
da anlaşılacaktır. Satış depoları ve 
bayiler her giln en az 500 tona yakın 
kömür vermektedir. 

EKMEK DARLIGI 

Ankaradan bildirildiğine göre fakir 
ailelerin çocukladyle hastalara ve kim· 
sesiz çocuk!ara parasız ,eker dağıtıL 
ması hakkındaki talimatname önümüz. 
deki günlerde Vekiller Heyeti tararm. 
dan tasdik edilecek ve derhal tatbi
ka başlanııcaktrr. Sıhhat ve İçtimai Mu. 
avenet Vekileti bu İş için ayrılmış o
lan 3,5 mil:von lirayı tamamen almıştır. 

Bu paradan ihtiyaca göre bir kısmı 
valililt!er emrine gönderilmiş ve tali
matname çıkar çıkmaz faaliyete gl!~ll· 
mcsi için hazırlıklara başlamaları bil
dirilnıiştlr. 

Rastlanan yolsıızluk 

zaman, mahal ve pıh11 
dilerek mektupla, telefon 
yahut rllğer suretlerle kö 
tış ve tevzi müessesesine 
lirse. mUeıısue geni: ölç 
ka gösterecek:, halkı al 
c;:alfı,ıan ıcnıt bllyilerfnl 
decek, cezı.lııındıracaktır, 

bunda mutfak o11'rak h 
zahir olmnıır ,arttır. 

Prensesin kahyası, avurtları çökiik, 
çları dökük, dişsiz sıska bir ihtiyıır

<lr. Hep kendine ait şeyleri konuşmak 
tiyor. söylenenleri dinlemiyordu. O, 
endi dairesinde oturuyor, A li N:ıfize 
n mıyordu. ııı:ı 

Prenses cariye!erin yanlarindan ay
lmıyordu. AH Nafiz de, işlerinden 
ş kaldıramıyordu. 

Ben, yalnız kalmı§tım, Hep birbirL 
n benziyen günlerden bunalmıştım. 

Prensesin meşguliyeti neydi? Önce. 
ri pek aldrrmazken, yavaştan me .. ak 
rmıya 6a~l:ımıDtım. Ne yapıyordu? 
Bir kaç kere ağzını aramıştım. Gü· 
msemekle, çenemi okşamakla g~çiş.. 
iyorciu: 
- Bıralı: zavallıları .. İnsan arasma 
':maları için biraz uğraşıyorum. 
Asağı kattaki cariyeler. terbiyeli ve 

e kek gibiydiler. Birinin yüzü gül. 
.ıyordu. Yukardaki kızları da bu ba

getirdikten sonra mı aşağı ind:re-
1 till 
Prenses, bankalardaki hesabı be:ıim 

.. rime açmıştı. İstediğim kadar p:ıra 
' ebiliyordum. 
Hesapsız bol para! .. Bunun b ir luy-

Fakat ben~li Nnfizin araszra şehire 
gittiğini de duynyordum: Bıı ahm ııa. 
tım gidi!I r;eliıılcrinde herhalde plre. 
lcıin i döküyordu. 
Canı sıkılan yalnız b:r bendimi 

vrr 
CARiYELER 

Ya aşağı katta bir başıma otur:ıcak· 
lım, yahut dı5arı çıkıp Ali Nafiz! a
rıyacaktım. İslerinden alıkoymakhğım 
Ali Nafiz, pek ses çıkarmıyordu. ne. 
nimle me~gul goriinüyordu 

Prenses, öy!e de~ildi. 'sabahl:yin 
yukarı kata çıkıyor, öcleyin iniyor 
tekrar çıkıyor, ve yatmağa iniyordu. 

(Devamı var) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Procram 
7.32 Spor 
7.40 H•!ıtrler 
7.55 Muzik (Pi.) 
S.20 F.vin tnti 

12,30 Prozn"l'-
12.33 Şarlı:ılat,. 
12.45 Haberld 
13.00 Su eserleri 
18.0G Proıram 
18.03 Fasıl htyeti 

J 8.40 Danı mUziıU 
J 9 00 Konuşma 
ı9.1S Oda muı;Yiıi 
19 JO Haberler 
19.4S M:Dzik 
20.15 Radyo .:uetesi 
20 4 ~ Su eserleri 
21.00 Ziraat takvimi 
21.ıo Tem~il 
22.00 Orlre>1ra 
22 30 Haberler 
22.45 Kapanr5 

OKTOR BEHÇ T UZ 
BUGU DE İZ i 

ltJjj"' Baştarafı l fncide 
>nı?,, Sualine, halkın hep bir ağızdan 
erdıği cevap şu olmuştur: "Seve ı;e. 
e ödüyoruz . ., 
Bu mmtaka!arda hük\lmet hissesinin 

on güne k1ıdar ödenmi3 olacağı tab
ın edilmektedir. 
Dr. Behçet Uz muhtelif yerlerde 

halkın ileri ıürdüfü ihtiyaçları ve ba. 
zı temennileri not ettirmiş, bHhassa 
bolgenin her tarafında temini talep e
dılen yerli tohumluk ihtiyacının temiııi 
hakkında ofise talimat vermiştir'. 

Mahsu!ün bazı yerlerde kuraklığa 
rağmen memnuniyet verici olduğu u
mumiyetle tcsbit edilmiştir. Dr. Bı-h· 
çet Uz, halka bu seneki mahsulün mem. 
rıuniyet verici olmasına rağmen gele
cek sene daha çok ekim yapmak Iaum 
geldiği ve en ba:ita gelen işin çok e-
ım ve iyi çalışma olduğunu söylemi!;, 

her tlirlü israftan kaçınmalanru, ht'r 
sahada azami tasarrufa riayet etmelc-

rinl, düğünlerde, eğlencelerde parala.. 
rınz heba etmemelerini, istikbalin <!o· 
ğunnası muhtemel her vaziyete kar:ıı 
mukavemetli olabilmek için herkesin 
kazancını tao;arruf etmeyi öğrenmesini 
tavsiye etmiş ve bu sözler halkın u 
mumi tasvip sesleriyle karşılanmıştır 

Dr. Behçet Uz'u hami! otoray saat 
12.25 te Aydına varmış, istasyo:1da 
vilayet parti. belediye erkanı, büyük 
bir halk kütlesi Vekili hararetle iıa.r· 
şılamıştır. Muğla valisinin riyaseti;ı de 
belediye ve parti reislerinden mür ek. 
kep bir heyet Aydına gelmiş ve parti 
binasında Ticaret Vekili tarafından 
kabul edilmiştir. 

Dr. Behçet Uz, daha sonra Ha!kevin. 
de tüccar ve müstahsilin iştirakiyle yıı. 
pılan bir toplantıy:ı riyaset etmiş, pa· 
muk müstahsillerinin, zeytlnyai'ı ve 
manifatura tüccarlarının dileklerini 
dinlemiştir. Vekil, saat 15 te Denizi.ye 
hareket etmiştir. 

Hava Taarruzları Başvekil Saraçoğlu 
~ Baştarafı 1 incide ~ BaştarafJ ı incide 

rnahallelerine ve bilhassa Saarb. Okulun Tilrk sporundaki yüksek 
rt.."Cken şehrinin ikametgah ittL varlığına nazarıın, vaziyetin müte -
haz edilen mahallerine taarruz e- vazi bir ifadesi olan bu nutuktan 
derek bazı binaları ve bu arada sonra, spor sahasıntn gezilmesine baş
bölge tiyatro binasını da tama. lan~r .. ~:000 kişil!k kapa:ı tr.ibünlerin 
miy1oe tahrip etmiştir. Taarruz ç~vırdıgı futbol s::ıhası ıle, ıkmal e-

dılm k .. b 1 . t• il t . eden tayyarelerden 7 si Alman ' e uzerc u unan pıs ı e, enıs, 
·· • - · d d b' voleybol ve ba;-k~tbol kortlariyle bu 

korfezı uzerın e onımmll ır- sahaı k d •. .. "k ·ıcy t tl 
ıikl · t af d d'" ürül .. pe e n.·ucıı mı as a say -

. erı ar ın an UŞ muş- mıyacak monern bır stnddır. 
tur. B k'l " d.... "k 1· t . . .. • aşve ı , g .. r ııgu nıu emme lye -

İngilterenin şark sahıli uzerın. ten dolDyı ckul komutanı Kurmay 
de bir muharebe tayyaresi dün Albay M:.ısta!n Eren ile, spor öğret
bir silah fabrikasının tesislerine meni Hüsamettın Gürcl'i tebrik et
tam isabetler kaydetmiye mu- mistir. 
'\ affak olmuştur. Müteakıben geçenlerde yaptlan "iı.ı 

29 • 30 Temmuz gecesi Alman hava sporları bayramında derece alanların 
kuvvetlerine mensup büyük birlik!er müktıfatları, bizzat Başvekil Şükrü 
Blrmingham'a yeniden taarruz etmiş- Saracoğlu_ .ta~afından dağıtılmıştır. 
1 rdir Bu fecir vakti keşif tayyareleri Başvekılımız, tam spor kupasını 
;ek geniş birçok yangınlar görmüş.. kazanan harp okulunun m'llk~ratıa-
l d. rını da başöğret·1ıen Hüsamettin Gü-cr ır . 

Jngiliz resmi tebliği rel, attetlzm kaptaı.t Sabahattin Do-
ras, futbol ve endbol kaptanı Nedim 

Londra, 30 (A.A.) - I:ı~i!tere ha- Aydfnoğlu, basketbol - voleybol kap
a nazırJ,ığı tebliği: Dlin gece düşman tanı HüsnU Caner, su sporları kap -
ava faaliyeti İngiltere merkez ve do- tanı Hayri Altan·~ yermiş ve tebrik 
~u kontlukları üzerine kadar yayıl. etmiştir. 
mıst1r, 

Birmlnghıı.m çevresinde ban hasar 
ve birkaç ölü •ardır. Düıman ayni za... 
manda başka birkaç yere de bombalar 
t.nu5tır. Bııralarda da hasar yapılır.ış 

ve az sa11da ölenler olmuştur. 
Bu sabah Londra çevresl.ne bombl 

!ar atılmı3tır 

Zirai Kalkınma 
Yeni Bir Program 

Hazırlanıyor 

Nakliyat Güçlüğünden İleri Gelen 
Bugünkü Sıkıntılı Vaziyette Hics Bir 
Vatandaşın Bir Gün Orsun Ekmeksiz 
Kalmaması İçin Tedbirler Almıyor 

Bu maksatla lstanbula 45 bin, İzmir 
ve Seyhana 12 bin, Burııa. Eskişehir 
ve Kayseriye 10 bin, Ankaraya 8 ~.in, 
Afyon, Kocaeli. Zonguldak. Malatva; 
Samsun. Sivas. Edirne, E%n~. Erzu. 
rum, Hatay; İçel; Rize; Trabzon; 
Burtlur ve Aydına 6 bin: Amasya ve 
Nifdeye 5 bin, Boluya 4 bin, Sinoba 
3 bin lira gönderilmiştir. 

Adre• ve islm ıılkredll 

yapıları tlkayetlt-r pek ta 
r;ı k dedikodu mahiyetin 
cağı için bittabi bir net 
mez,,, 

~ .......... ... 
1 KOÇUK 

Ankara, :;o ('r AN) - Ziraat Ve
kaletiııpe y.:?ni bir ı.•roı;ı:ramla çaltşa
cak tedhirlcri :ılmak üzere muhtelif 
komisyonlar toplantılarına devam et
mektedir. Önfünü.zdeki ııene köylüye 
geniş mıkyasta tohumluk dağıtılması 

için tedbirler ;ıhnmokla beraber, kom 
binaların daha f:ın! ve pratik bfr şe
kilde istihsal nıf'rkE:zlerlne sevkleri 
ve randnnanlarrnın ıırttrrrlması im
kfınlnrt da tcmhı edilmektedir. Diğer 
taraftan ı;on zrımanlıırcia Amerikadan 
getirilmiş bulunan en ı::on ı;istem zi
raat mııki•ıelPrinin moı1tajr da sürat
le bitirilmt?i-tedir, Ayl'lc;ı kombinala
rı bölgenin ihtiyarm:ı ce\tap verecek 
şekilde iş1er bir lıale getirmek mak
sadiyle kombin:ıl;ır idnrP heyeti kad
rosunda esalı değişiklikler yapılmıya 

başlanmtştır. 

l2ff Baştarafr 1 incide 
"Her asker di.ismana bütün 

kuvvetiyle karşı koyarak bir a
dım bil~ geri çekilmemelidir." 

Sovyet resmı tebliği 
Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet 

gece yarısı tebliği: 29 temmuz 
gecesi kuvvetlerimiz Voronej, 
Similinskaya, Bataisk çevreleriy· 
le Kletskaya ve Stalingrad şimal 
batısında ve Don nehri üzerinde 
düşmanla şiddetli çarpışmalar 
yapmışlardır. Cephenin başka 
kesimlerinde önemli hiçbir deği
şiklik olmamıştır. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet teb

liğinin ekinde şöyle denilmektedir: 
Sovyetler Vo.ronej bölgesinde Al. 

manlann şiddetli mukavemetine ;;ığ. 
men bazı kesimlerde ilerlemişlerdir. 
Bataisk bölgesinde •iddetli bir mu
harebe cereyan etmektedir. Düş:n::ın 
birkaç kere taarruza geçmiş ve bazı 
kesimlerde ilerlemiştir. Kıtalarımız 
bir mahallin dolaylarınd:ı düşmanın ta
arruzunu bütün gün durdurmuşlardır. 
Düşman sahada 19 tank ve 900 ölü 
bırakmıştır. 

Kletskaya'nın cenubundııki bö!gede 
düsman tanklarına ve piyadesine karşı 
açılan muharebe şiddele devam etmek. 
tedir. Düşmanın mevzilerimize ~rll'ek 
için yaptığı bütün teşebbüsler akim 
kalmıştır. 

Simliyanskaya kesiminde kml hava 
kuvvetleri Don'un cenup kıyısrna ka
dar ilerlemiye movaffak olan düşman 
kıtalarına birkaç kere taarruz etm;ş. 

terdir. Bu hava bombıırdıman!anndan 
sonra tank ve piyade birJiklerlmiz 
muvaffakıyetli mukabil taarruzli'r ·ya· 
parak 700 düşman askerini öldürmüş.. 
!erdir. Simliyanskaya bölgesinin bazı 

kesimlerinde dü$man büyük kuvvetler 
toplryarak müdafaa hatlarımıza gir
mH: teşebbüsünde bulunmııt ise de 
Sovyet kıtaları bu taarruzları geri pü&. 
kürtmüşler ve düşman kıtalarmı ve 
rııalumcsini yn>ratmıslardır 

V oronej' de göı-ülmedik 
şiddetli muharebeler 

Şehrin bazı bölgf'lerinde görülen 
ekmek darlığı dün de devam etmiş

tir. Fırınların öniinde bekle~en kala
balık ı;ok güdükle ekmeklerini ala
bilmişler, birı:;ok yerlerde de ekmek
lerini geç vakit t~arik edebilmişler
dir. Flrıncılar, gt>lir geçeceği muhak
kak olan bu anormal vaziyetten fay
dalanarak noksan tartılı ve hamur 
ekmek çıkarnnya kalkişmıı,;lardır. 

Evvelki gür. Gedlkpaşada bir frrm 
kirli pasa bezi kullandığı lçln 15 gtin 
kapatılmıştır 

Ekmek d·arlı~ın!n sebebi, unun 
vaktinde C:eğiı'menlere gönderlleme
diğinden ileri creltli2i yolunda tefsir 
edilmektedir. Toprak Mahıı:ulleri Ofi
si Şakir Turaı, bu hususta şunları 
söylem iştir. 

"Ftrmlara verilmeokfa olan un mık 
tarı katiyen azaltılmamıştır. Es
kisi gibi ihtiyaç niı:bctinde fırmlara 

un dağrttlmaktadlr. Yalnız istihsal 

Ticaret \re Petrol 
Ofisi Birleşiyor 
~ Baştarafı 1 ineidE> 

bir istikrar hasıl olunca gi.inli.ik 
mevcudattan birkaç misli fazla 
fazla her çeşit maddenin piyasa
ya çıkarılacağını bildirmektedir. 

Ellerinde stok mal bu!unduranlar 
bu çeşit maldan bir mikdar alarak e
line bir fatura geçirmekte ve sonra 
bu faturaya göre satış yapmaktafür. 
Satıcı fazla ve istekli oldufu halde 
alıcılar çekingendir. Buna sebep gev
şek olan fiyatların birdenbire dfü~üp 
zarar ihtimaliyle karşılaşmamak :.~in· 
dir. Diğer taraftan halkın da f~z]a 
mübayaat yoluna sapmadıfı ve herlte.; 
sin ancak günlük ihtiyacını karşdaya
cak kadar mal ahp fiyatların takar. 
rür etmesini beklediği de görülmt!k 
tedir. 

Bilhasaa hel'hangi blr dıırlık ibti. 
maliyle piyasada ne bu!ursa alan ve 
yağ, pirine ve faııulya biriktlren kim. 
seler ortadan kalktığı için bu gibi sa
tışların piyasadaki akisleri d;ı kalrr,a· 
mrııtır. Bakallar 180 . 220 kuruş ara
sJnda mahltit yemek yafları satışma 
da başlamışlardır. 

Hayvani iç yaflarında ıörü!en yiik
sellşe mukabil et fiyatlarında da dü 
şüklük vardır. Dün bir çok kıt.saplar 
120 kuruştan koyun eti satmrşlar ve 
gittikçe azalan lstihliki canlandumıya 
c;alııımışlardır. 

Diğer taraftan pivasada çeşitli it
hal~t malları da ıörillmiye başlamış. 
tır. Kara yoliyte nakliyat günden gü. 
ne artmakta, her gün kırk elli vagon 
her cinsten mal gelmektedir. İthallt· 
çılara gelen haberlere göre orta ve 
şimal Avrupa memleket!erine yapılan 
yeru siparişlerin çoğu yola ı:ıkarıl
mıştır. 

Dün ticaret ve znhirc borsası ldue 
heyeti toplanarak yeni vaziyeti tetkik 
etmiş, neticede fiy:ıtlar normal ve ka 
ra borsa satışlarından ucut olduğu tak. 
dirde bunların tesçili ka"!'arla~m1şbr. 
Diğer taraftan heyet piyasanm. ih

tiyacını karşUıyacak kadar mal ge
tirilmesi için tel.!bir altnmasına karar 
vermiştir. 

Londra, 30 (A,A.) - Moıkova "<ıd
yosunun bu sabah erkenden yaptığı Vali Lfttfi Kırdın dün İaşe MUdür
yayxm, Voronej çevresinde şimdiye ka. lUğ(ine g:ideı-ek yt'nl kadrolar tasdik 
dar görülmemi~ nisbette şlddetli çar. edilinclye kadar fRşe memurlarmın 
pışmaların devam ettifini bildirmek. vazifelerine devam etmelerlnJ teblij 
tedir. Dlişman bil'c;ok keıimlerde kar- etmiıtir. 
şılrk taat'TUZlar yapmıya teıebbüs et.. Ekmek tevsfatrnrla hiçbir zorluğa 
mekte ve Alman ktımandanhtr da ye. meydan verilmemesi içln bütün ted
ni tanklarla piyade ve topı;uYU aan:sa birler alınmış ve dün fırmlara Hr
sürmektcdir. !edecekleri unlar erkenden veril-

Don nehrinin batı kıyısında Rus mişttr. 
kuvvetlerini kuşatmıya çalışan Alınan Ticaret Ofisi fle Petrol Ofüıinin de 
kıtalarına afır kayıplar -verdirilmiştir. birleştirilmesi lca-r11.!'laşm1$tır. İki 0-
Bu m•vzilerde çarpışmalar devam et- fis Cemil Conk taraftndan idare edi-
mektedir. lecektir. 

mıntakalarmdıırı gönderilen hububnt 
ne vakit elimize gcı:;N~e dcğinnenle
re o vakit gönderiyoruz ... 

Toprak Mn.hsullt>ri Ofüi Müdiirü 
anormal vaziyetin nakliyat gUçli.iğUn
den il~i geld!i;ini söylemektedir. 
Maamafih hl~·bir vat;ındaşm bir gün 
bile olsun ekmek~iz kalmasma imkan 
bırakılmamaktadır. 

Alakadarların söylediğine göre, ye
ni yıl mahsulürılin hımamen çrkacalb 
güne kadar bu durnm devam ede
cektir. Şehrimize ııönderilcn mahsu
Hln toplandığı bölgt'lerdc ı:;n lrşmalar 

20 Ağustosta ı:ona ermektedir. Bu 
bakımdan şeh,.ir.ıiıceki anormal va
ziyetin Ağust1>o; 20 - 22 sine kadar 
devam edecei'!i s1'nılmoktadır. Maa -
mufih Vilayet Arı k()ra ile temasn 
geçmiş ve buğdayl:ırm iki gl.inlük ih
tiyacı karşıhy:tc:lk şekilde gönderil -
mesini istemiştir. 

Dr .Göbbels Söylüyor 
tJ'fr Baştarafi 1 incide 

harekqt~ geçecek ve bir gün İn~ 
gilizlerin Berline doğru, galip o. 
larak değil, esir olarak yürüdük
leri görülecektir. İmhadan geri 
kalan kısım ise. Manş'ı ters yi.izü 
geçmek için yeni bir Dunkerque 
nrıyacaktır." 

Dr. Goebbels, Avrupa kıtasına ya· 
pılacak bir İngiliz - Amerikan istil3.. 
sının bir delilik teşebbüsü olacağını 
kaydettikten sonra şunları iHive etmek 
tedir: 

"Fakat Ingilizlerin ve Amerikahla· 
nn karakterleri yÜ7.Ünden böyle bir 
tq~bbüse girişebileceklerini sanıyoruz. 
Bundan dolayıdır ki, Alman ba,ku.. 
mandanlığı böyle bir ihtimal ic;in in
ceden inceye hazırlanmamış bulunny. 
dı, caruyane bir ihtiyatsız!ık yapmış 
olurdu. Fakat bu ikinci •cephenin lru· 
rulması Almanyayı hiç bir suretle en. 
dişeye diişürmcz. G<ırptcki kıtalarım•zı 
geri çekmek mecburiyetinde değiliz. 
Garbe yeni kıtalar göndermek ihtiya
cında da bulunmuyoruz. Orada bulu
nan kıtalar böyle bir ziyarete gelec>:k 
olanları layiki veçhi!e karşılamıya ta· 
mamiyle kafidir. İngiltere iı;ter ci~di 
surette büyük bir istila teşebbüsüne 
girişdn, ister bir gösteriş teşebbUı.ii 
yapsın, bu blzi fazla aHik;ıdar etmez. 
Teşebbüse niyetlenmek dahi cezalan. 
dırılacaktır. İngilizlerin beraberlerinde 
bir kaç Amerikalı asker de getirecek· 
lerinJ ümit ederiz. Alman asker?eri. bu 
fırsattan memnuniyetle istifade ed<'rek 
Avrupayı girmenin Amerikalılar ic;ln 
de yasak olduğunu kendilerine anla. 
tacaklardır . ., 

Fra.nsaya gelen muhafaza 

kıtalarının vazifesi 
Londra, 30 (A. A,) - Mustakil 

Fransız :ıjansıl'a görf', Vichy radyo
su dün oğleriım sonraki neşriyatında 
Alman muh:ıfız kıtalarTna mensup 
miihim birliklerin Pariste geçit res
rni yaptıklarmı teyit etmiştir. Bu kt· 
talar Champ~ Eliz~ c-addesinden mü
him motörlü kuvvetlerle geçmiştir. 
Geçit resmi esnasında Faris üzerin
de Alman tayyareleri dolaşıyordu. 

Bu kıtalar müttefiklerin bir ihraç 
hareketi yapmnlerı takdirinde Alman 
ordularma yardım için Frarısaya ge
tirilmiş bulunuyor. Müttefikler ikin
ci cepheyi açtığı giin bunlar halk a
rasında nizamı muhafazaya memur 
edilecektir. 

Vilayetlerin hakiki ihtiyaçları te<ıbit 
edildikten sonra tahakkuk edecek mü
tebaki miktar da derhal gönderilecektir 

Armatörler B~rliqi 

Konqresi Y apddı 
Türk armati.lrle~ birliği dün yılltk 

kongrelerini aypnı ışlardır. Toplantldn 
evvela rapor okunmuş, dilekler ileri 
sürülinüş, sonra gizli reyle yeni idare 
heyeti ~eçilnıişfü. Yeni hc-yete Abdi 
Vehbi Dural, Ali Suh Terik, Hasan 
Tavil, Rtza Sadık o,;ilu, İsmail Kııl
kavan, Muzaffer Pehlivan, Kemal 
Sadık oğlu ı;ccilmiştir. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 2970 kuruştan ve bir 

gram külçe 3{10 kuruştan satılmıştlr. 

Garpta Bir Hava 

iZİNLi 
Vekilliği bir tebliğ neşret 
rek Vek~lette, gerek VekA 
bütün dairelerde verilmiş 
ler kaldinlruıştır. 

Fevkalıide Kazançlar -
dası umumi meciis.! dün 
fevkalade kazançlar kan 
etrafında hanrlanan rapo 
Jete gönderilmesi krırarlaşt 

Terzllere Kuma.g Verlllyo 
li Mallar Pazarları terziler 
elbisecilere yünlU kumaş 

başlamıştır. 

Maarif Tayinleri Ş 
öğretim müfettişlt>rinden M 
li Aksoy ve Muzaffer Ank 
leyman Ahmet Ect" Kast 
enstitüsü miıdürlüği.ine tayi 
tir. 

Cephesi Kuruluyor l2lr Baştaran 
(Bastarah 1 incide) Düşmanın kurtulma 

sarfederek topycld1n bir harp rrna karşı yapılan müda 
yapamazsak, bu harbi kaybedebi- ri bir Würtemberg.bad 
liriz." diyor ve diğer iki Ameri- ni dün şiddetli bir mu 
kalı muharriri Alınanyanın kuv· büyük bir kısmı ağır ol 
vetini küçümsemekle itham edi • re 68 tank tahrip etmi. 

yor. Mister Baldvin'e göre Ame- Büyük hava muharebe bir 
rika harbi çabuk kazanacağını vaffakıyctli bir keşiften son 
zannetmekle aldanıyor. Ameri- ı dusunun taarruzlarına yar 
ka en az yedi senelik bir harbi j lerdir, Büylik Don dirseğin 
göze alınalı ve 15 milyon asker kuvvetlerinin şarka doğru 
yetiştirmelidir. Bir taraftan bu n kesilmiştir. 

hazırlık devam ederken, Sovyet Voronej kesiminde dü~ma 
Rusyadaki Alman tazyikini azalt- niden ıs tank kaybetmi;ltir. 
mak ve Almanları hırpalamak c h . k k · · 
. . t A ahili . al ep erun mer ez esımı 
ıçın garp a vrupa s erıne • men iöliinün cenubunda :in 
datıcr ve oyalayıcı asker çıkar- ı razide muvaffakıyetli mevz 
malan yapmalıdır. Aynı zaman- beler yapılmıştır. Şimal ucu 
da hava kuvvetııeri Alman sana- lan hava taarruzları esnasıı 
yi merkezlerini fasılasız surette mansk civarındaki iaşe tesisl 
vurmalıdır. niz tezgahları ve Kola körfe 

11-- ,,.. binde büyük bir asker konak 
hasarlara uğratılmıştır. j 

Evvelki gün İngiltere hava 
kuvvetleri başkumanda _ Keı·ç'teıı Kafkas 

nı Harris'in Alınan milletine sahillerine ihr~ 
yaptığı ihtara bakılırsa, mütte. 

Ukrayna cephesi, 30 (A.A 
fikler daha ziyade Seversky'nin Salahiyetli bir membadan s 
fikrini tercih ediyor görünmekte- da alınan haberlere göre, K 

dir. adasında bulunan Alman! 
Mister Harris'in ihtarına göre, bu sabah fecir vakti Taman 

müttefikler pek yakında Alman- dasında karaya çıkmışlardır, 
yaya geceli gündüzlü büyük ha- ya çzkııs hareketi, söylendi~ 
va akınları yapacak, Alman sa- Atman hava ve topı;u kuvve 
nayi şehirlerini birer birer tah- fından, yapılan ve bütün g 
rip edeceklerdir. Haziran ayı f- eden şiddetli bir bombardımaı 
çinde müttefik hava kuvvetleri ra yapılmıştır. 
yalnız üç gece Almanya üzerin. Almanlar öğ!eye kadar de1 
de göriinmemişlerdir. Diğer 27 şidddetli çarpışmalardan sonr 
gün ve gece müttefik tayyareleri köprübaşı kurmıya muvaffa' 
durmadan akınlarına devam et - !ardır. Rusların mukavemeti 
mişlerdir. Şimdi bu akınlar art- anunane olmuştur. 
tınlacak ve Almanya tam mana-
siyle bir hava taarruzuna maruz Alınan milletini sulha se' 
bırakılacaktır. ye kafi gelıniyecektir. ,,.. .... 

Onun için müttefikleriı 
Tayyarenin, bilhassa bomba tay yacağrm ilan ettikleri k 

yaresinin bu harpteki büyük va akınlarınr bir başlanı 
rolünü inkar mümkün değildir. rak kabul etmek Iaıımdrı 
Fakat yalnız hava hücumları i~e kim bir Amerikan gaz• 
kat'i neticeyi elde etmenin müm ifşaatına göre müttefikleı 
kün olmadığı da artık anlaşıl- tosta yapacakları kesif h 
mıştır. Almanlar 92 ~ün devam cumları ile Avrupa sahi 
eden amansız ~av_a hucumları.!1a Almarı hava kuvvEdlerin 
ra~e.n, o vakıt ~ilAhsız ve mut- mıhJryarak sahil boyınıca 
tefiksız olan İngıltereyi teslim taşları tesis edecek ve sı 
olmıya mecbur edememişlerdir. ker çrkarma tisebbillfi 

yeni Vali Muavini Harbin baflangıcındanberi 2500 caktır • 

Ankara, 30 (TAN) - İstanbul Vıııli tayyare hücumuna uğrıya~ .. ~al· A • 1m b 1 
muavinliflne, Dahl!IJ'e Veklletf maha.t ta hala dayanmaktadır. ut e_ ğustos ge ş u unu3i 
li idareler umum müdürlUili şube mü- fiklerin Almanya üzerine yapa- di bütün bu iddiaların 
dürl:rinden Ali Rıza Unal tayin edil- cakları kesü hav~ akınları, ne saha~ına çıkarr.lması zar 
miştir. kadar tahrip edicı olursa olsun, gelm1ş demektır 
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I'AN 
BAHİSLER: 

en aş 
Nazi Casusları 

Üşer mi? Amerika a asıl 
Çalışıyorlardı ! 

Cinler, Periler ' 
Yazan: ULUN.rlY 

iyi aaattc olıunlarl Meğer "RilkU!i" Her esten Evvel Heykeli Dikilmesi 
İcap den Türk Alimi İbni Sina 
900 Yıl Önce Bunu İspat Etmişti 

Amerik daki 
To landığı 
Yakalamak 

azilerin Etrafında 

hamm!a. "Yavru" Bey ve tevabi· 
inin en ho$landıklan yerler zannetti· 
ğimiz &'lbi Tibet'in metruk, ıHız ma
beUerf, yahat Hindistanın b5.klr or
manlarla &anlan "Harab ab:ıd" ı;aray. 
lan, veyahut da şu veya bu ıeblrde 
adı tıkmıı viran barhaneler değilın!ş: 
cinler, periler de zenginler eibl muh. 
teşem binalardan hoşlandık!an için o
lacak, şatosu bol memleketlerden bi.. 
ri olan ''İsveç" i tercih ediyorlarmı!i. 
Memleketin en ağırbaşlı gazetelerinden 
biri bütün lsveçtekl cinlerin. pcrflerln, 
"Hayalet" !erin nüfus sayımını yap
mı5 ve mccmuunun tastamam dört bin 
o!dueunu k•blt etmiş; yine o sğır 
başlı gazetenin tasnifine göre memle
ketin bu göze görünmez tebaasının 
yarısı asılzadelerin büyük kon:aklann
da ve tarihi oatolarda oturuyorlarm:ı. 
O kadar ki hveçte "hayalet" siz t3rL 
fınd.an tarihi mesken yokmuş; 'ıde 
krahn sarayında el ayak çekildikten 
sonra uzun dehlizlerde, loş av!ula~dıı 
dolnşan ''beyazlı kadın., ı herkes gö. 
rürmü•. 

Yazan: M. ANTEN 

Yeni Dclh!de, Cripps ile kongre 
liderleri arasında yapılan ve 

müııbet bir netice vermiyen müzalre. 
reler Nisan ayında keııildiktcn ~e J~
pon kuvvetleri Hindistan hudut.arı o 

a • Casus!arını 
al..şan Adamdgr 

Geçen hafta Aundolıı Ajansı 
Tunusun Beytsaft•r maden çcv 
resine uzun \"C ı;cni~ parlak 
izler bırakan ga} et iri birçok 
Haceri semavi diistiiği1nii ve 
bunların yangınlar· çıkmasına, 
sel gibi yağmurlar yağ-nıao;ına 
ve hu bölgedeki blitiin ekinle
rin harap olmasına sebep ol. 
duğunu bildirdi. Bu ta lar ne. 
reden dü§üyor? Eskiden de dü
şerler miydiler? Terkip ,.e ma
hiyetleri nedir Bu ya:r.1mda 
işte hunları incelcmiyc çalı;,;a-
cağım: 

(- Yazan~-') 

j H. Reşit Kocacan 1 

ıçın azadan Biot'yu memıır etti. BI· 
ot'nun yaptrğr tetkikler bu l4$lann 
gök yiiziinden dü$tfii:ünılt şüphe bırık· 
madı. Bundan ıonra Ml't~or taşı tet.. 
kiki önem kaT.ıındı Hakiki Meteor 
ta:slarr aiırhklarımn dôrdl'r misli a.. 
iırhğında altınla satın alrnmıyıı lnıe

bu ta~ın 1.150 kilodan ağır olduğu ;,n landt Müı:eler bun!ardan nümunı: 
laı<ılır. . tedariki hususunda birbiriyle rekabet 

Büvük bir Türk al'mi olan İbrıtsı- etmektedirler 
naya . karşı ötıodcnberi d•rin bir !l~·gi Bu müzele

0

rln Meteor t<Jşı kol!c:k
ve hayranlık duyardım F~kat meteor &iyonu itibarile en zengini New_Voılr' 
ta~ları hakkınd:t ecnl'bi !llrııl•rcfcn tıı. ta Ward-Coslney miires dir, Met ter 
marn yedi buçuk a~ır öııc,. " tayıı bu taşları ara~ında aihrhkları biner kilo 
günkii'l'r kadar kıymetli fikirler koy- gramı geçenler vardır: \\'ll!amette Me 
duğunu gilrdiikçe hu ıevıri ve h~yrıı~· teor taşının ağırlığı t5COO kilogr.ı:m. 
Jığım sonsuz bir hale ıeldl. Ecnthı d•n faı:ladır Diışl'rken iki parcııya ay. * * f !erin Araıı sandık:lıorı. onun !cin tı. nlan ve terkibi demir olan Chupera.. 

nünde durakladıktan sonra bu mesele 
efklirı umumiyeyi şiddetle alakadar e
den bir mesele olmaktan çıktı. Falrat 
bir taraftan Alman kuvvetlerinin Kaf. 
kasyayı ve dolayısiyle !ranı, Rom:nel 
kuvvetlerinin de Mısırı ve dolayıslyle 
bütün orta şarkı tehdit edecek ma. 
hlyette taarruz!aıla geçtikleri, diter 
cihetten Japonyanın Hindistana k:!rşı 
tecavüz temayülleri belirdiği bir sı 
rada kongre icra komitesinin Ingili.ı 
idaresini Hindistandan çıkmıya da\"et 
eden teklifi yalnız İngilterede de.ğil 
Amerikada da asabiyet ve endişe uy~n
dınnıotır. Bu teklif tn~ltere hülcümeti 
tarafından kabul edilmediti takdirde 
Gandi'nin halka tavsiye ettiği menfi 
mukavemet ve f!ibirliği yapmama ha
reketi, ancak icra komitesinin karan, 
7 Ağustosta toplanacak o!an Pan İn· 
dien kon&rcsinin umumi lçtlmaında lra
bul edildlltten sonra baıılıyabilecektır. 

1 k 1 . ~ td j lustre mcıkln :uahe diye vaınflandırdık do~ Meteor taşmın ağrrlıfı da 21 ton. nı;anların fena hare et .~rı çog'l ı. lan hu Türk dfihlsinln h,.ykelini dik.t- dur. Groenland'da bulunan ve kutup 
cı z:amaıı. halkın: • Bu gıdı~le rek İbniııinanrn bizim olduğunu niçın ııeyahatind .. n dönen kumandan Pe.;ry 

iökten başımıza taş ya~acakl.,. De gö~termtdiğimiıe hayret eıiivoru~. tarahndan New.York Mu•eum'una be
melerind~~ ~u ta~lan~ e~kıde~:~~r~·~ · Bence Türkivede Fitihtrn evvel İbni~ı: diye edilen Meteor taşının ağırlığı ta• 
zımıza duştuklerı an aşı ır. ı. a ' a nanın heykelini d;kmelidir. Bu .. mı 11 ı mam 36,SOO kiJo .. ramdır Bu ta• hu· 

Şi:ıman ve sınsı Heinrich Clausig Arjantfna gemisınde aj;~, ?aşıya'.. _Dt
nlzlerde rasge!diitf gemiler hakkında maldmat toplar, Almanıö~a bıldırfr .. 
di. Profili görülen genç edam be Nnz!lerin Amerikadakl ba~ bahriye t~-

Bu me:telede İngiltere hükumeti.,in 
ve kongre liderlerinin anlaşnmadıkl;;rı 
noktalar nelerdir? 

1 ciliz • Hint ihtilafı, ekserisi tn. 
gi!i~ iinlversltelerinde tahsil .e~~ş ~lan 
Hınt mutefekkirlerinde mıllı ıstıklal 
ve hürriyet hisleri uyandığı zamandan 
başlar. İngiltere hukfimeti gifükçe 
kuvvetlenen bu hürriyet ve istiklal ha. 
rckcti karşısında bazı taviderde bu
lunmuştur. Fakat 1833 ten ı.91~ a ka
dar muhtelif zamanlarda Hındıstan.~a 
yaptığı bütun siyasi 1B!ahat teş~bb~5: 
eri akim kalmııı, Hint milllyctçıle::-·m 

tatmin etmemiştir. Bu muvaffalnyetsız
likte İngilterenin Emperyalist ve is· 
tismara siyaseti kadar bizzat Hir.dis. 
tanın içtimai bünyesi de bir rol oyna. 
• 11ıştır. Filhakika 400 milyona yakın 
b r nlifus, 2000 kast ve nşi~et, 45 muh
telif ırk ve 700 derebeyhk arasında 
taksim edilmi5 olan Hlndistanda her· 
kesi tatmin edecek bir idare şekli 1'11-
lup tatbik etmek imkAnsız derecede 
cuçtilr. 

Buna rağmen İngiltere hükOmcti ha.. 
dio;elcrln tazyikı altında Hint Uderlc
rıyle yeniden müznkere7e glrerelı: .bu 
meseleyi esaslı bir surette h~lletmı~e 

ebbüs etti Emperynlist!erın tngıl· 
eş · · d k'lm ·le. terenin siyaset sahnesın en ç_e ı . '• 
ri ve Cripps gibi eskldenberı ~ıncııs
tanın istiklili için mücadele etmı:s "o.s
yalistlerin kabinede bulunı;nat~rı t.ngı!· 
tere hüldlmetlne daha genış bır zıhnı
vetle ve daha samimi olarak hareket 
:tmek imkanını veriyordu. 

Cripps Ingiltere hüktlmeti namına 
Hint liderlerine eu tekliflerde buh:n· 
du: lngi!terc harp bittikten sonra Hin. 
distana tam serbesti verecektir;. Se: 
best blr suretle halkın seçecegı bır 
:ııeclis, Hindistanın bir İncjltere ~.o. 
minyonu olarak kalmasına yahut bus
::ıutün 1neiltercden aynlmasına ka!'~r 
verecektir. Bu meclis ayni zamanda bır 
ana yasa hazırlayacak ve Hindistanın 
:!ahili rejimini tayin edecektir. Bunun. 
la beraber İngiltere, harbin sonun~ 
kadar askeri ielerin idaresini kendı 
kontrolü altında tutacak, fakat H!nt.. 
lilere İngiliz harp kabinesinde ve ~a
silik 'konseyinde bir mevki verecektır. 
Bu Hindistana doıninyonlar clbi mu
aın'ele etmek demekti. 

İngiltere hü'.tumeti ~u teklifin.' Hin
distanın bütün idaresınln harbın so-

nu beklemeden derhal Hintlilere 
:C~!im edilmesinde ısrar ~den .Hint ~L 
derleri tarafından reddedilm~s~ne -~a~· 
men, Hindistandaki Kral n~ıbı. h~ku
rnetinln icra komistesine Hıntlılerı ve 
Müslilmnnları aldı, Londradaki impa. 
ratorluk harp kabinesine ve Vaeine
tondaki Pasifik konseyine Hintliler
den murahhaslar tayin etti. 

Londradan gelen haberlere côıe: 
İngiltere hilldlmeti, Pan lndien kon· 
grenin kararı ne o!ursa _ols~n~ b~t~n 
kendi iktidarını ve mcsuhyetını bu:un 
Hint milletini temsil etmlyen kongre
ye bırakmak ve bu suretle Japon ıL 
tilatnnı kolaylaıtırmak niyetinde. d~ 
fildir. Hlndistnnd.a 220 m~lY_?n Hıntlı. 
ye mukabil 80 mılyon Musluman var. 
dır Bütün ekaHiyetlerin mecmuu 1~0 
miİyonu bulmaktadır. Müılümanla~ v.e 
diğer ekalliyetler konrre~ln hlkim~
yetini kabul etmiy«ekler~ır. Ve .nctı
cede Hindistanda büyük bır anarıı ha. 
sıl olacak ve Japonlar, bu vaziyetten 
istifade edeceklerdir. 

Muhakkak olan bir §CY varsa Hin· 
distan mesc!esi .bütün dlfer mesel:ler 
gibi- yalnız İngiltereyi ve Hindistanı 
al&kadar eden hususi bir mesele ol
maktan çıkmı5tır. Buılin Hindistan d. 
han harbinin mukadderatı üzerinde mU.. 
hJm bir rol oynıyan bir harp cephtsi 
haline gelmi1tir. İşte Hint liderleri 
bu mlihim noktayı anlamamakta ısrar 
ediyorlar. Eğer Hindistan Japon hl. 
kimiyeti altın:ı gire~e~ ~tursa yal~r~ 
bütiln hUrriyet ve :ıstılc.ll Umlilerını 
pek uzun seneler jçin kaybetmekle 
kalmryacak, bu vaziyet bilt~n orta GS:k 
lı;fn büyük bir tehdit te5kıl edecektir. 

~ENi NEŞRIYA~ 

ASRİ ADAM _ Anadolu kitabevi 
t&rafından Selm:ı Gilcüyener'in Alman· 
cadan terdüme ettiği serinin 4 üncü ki. 
tabı o?ıırak %XC$recnımi~f .. 

'ınsanlar ötedenberi zelzele ve hacerı · · f kultes • · " 
vazifemiTi yapmak ıçlın tı~ a l ırün bilinen Meteor taşlarının en bii-semavi (1) duşmesi gibı oldürücu ta- nin ön ayak olmasını heklıyoruı. yüiüdür. 

biat olaylarının Allah tarafından hn.. 
dilerini tedip içirt yapıldığına inamr- 2 - Meteor taşları hnkkrnda Suvhi 
lar. Bu inanışın, Lüt kavminin •pey- tarihinde de şöyle bir yar.ı vardır: 
gamberlerlnın te!i.kkilerine kulak al'· 
m11dıkları için biiyiik bir zeh:ele ile 
mahvolduklarına dair din kitapl rında 
lci haber!erden ileri i:Cldifi muhak. 
kaktır. 

Meteor taşları dünyamızın teıek-
kiıliındenberi etrafımıza düş uk. 

!eri halde ecnehl Alimler 19 uncu asrın 
baıılanııcına kadar bunlara inanmaz
lardı. Hatta inananlarla istihza eder
lerdi, Gökten diifen taşlardan bahse
denlere Berthelon adında bir ilim: 
"Bu hikiye tamamiy!e yalıındır, çü•Jkü 
fizik bakımından imkinsızdır. Bunlııra 
inananlara yalmz fizikçiler değil, hii· 
tün aklı ııelim &ııhipled acırlar,., de. 
miştir, 

O sıralarda bütiın ilim adamları bu 
zihniyette olduklar için öteye beriye 
dÜlien Meteor ta~lnrı top:anıp m!izc
lere getirildikçe müze direktörleri bun. 
tarı kabul etmezlerdi. 

1807 de Amerlkada Weston civa. 
nna Meteor tnı:ılarr duı:ımüştu. Sllliman 
ve Kinr;ley ismfnde iki profesör bu 
taşların gökten düştülüniı söylemişti. 
Bunu duyan Cümhur reisi Jefferson: 
"İki profesörün aldandığını kabul et
mek, gökten taş düştüğüne Inan~aktnn 
daha ko?aydır . ., Diyerek bu llımlerle 
alay elmi§tİI 

* * 
Çok dikkate Jiyiktir ki, bundan 

135 sene önceye kadar Avrupa 
ve Amerika alimleri gökten taş tlü· 
şebileccğine inanmadıkları halde İlmi 
sina tamam dokuz yıiz sene önce ki 
tabışifa'sında Meteor ta~larından uzun 
uzadıya bahsetmi11tlr. 

İbnisina'nın, o sıralarda düşen bir 
Meteor taliı hakkında yazdığı fıkra i. 
le Osmanlı tarihlerinde görülen ve ec. 
dadımızın Meteor ta,1arını ecnebi L 
limlerinden evve! bildik!.erini röste· 
ren iki ya.u parçaııını buraya nakl&o 
diyorum. 

1 - İbnisina, kitabışifa'sında şöyle 
diyor: 

"Yeti5tiğlmiz zamanda Bilıidı C,..r
can'da tahminen yüz elli batman 
11kletinde havadan bir kıta demir 
(2) nazil olarak yere cömüldü, gü· 
rültü ve şamatasını halk dahi ı§it. 
ti. Kırmıya çah~tılar ise de hiç 
bir i!et işlemedi,,, 

Bir batmanın 6 okka olduğuna cöre 

"l 153 r.enesi Şabanınrn dördünde 
Her.argrat'ta ıayrt dehıttli bcra 
ve şlm§ek ve uyhai azime ile sc. 
mad11n maddeleri hadld ile hııcer 
beynjnde iki kıta büyük taş düoüp 
bunlardan biri on dokuı: kıyye: ve 
diğeri iki kıyye vcznlnd~- bulu~m.ı.:3 
ve Astanei aliyye'ye ıonderl.mıt 
tir,,, 

Naima tarihinde yanlı ıu ıarip tas
viri de alıyorum: 

"Budin muhafızı Kıuakas Mehmet 
Paşadan arz ıellp 1025 ~enesi Sa· 
hanının evsatında Hungıırya şima· 
tinde diyarı Nemc;e'de Mora ülke.. 
sinde vakti asırd~ bir siyah ve mü. 
devver bulut Tahir olup andan kan 
yağdı ve bir saikai nime ile lıu.. 
luttan !jekli ~alipte bir ateş görün. 
dü, Bactchu milçtemi olup azim Du. 
han çıkıp münteşir oldu ve derar.ap 
bir ısedit saika çat!adı, İ&it61tlerin 
aklı gidip ıerııalmc oldu ve taırada 
bulunan hayvanlar dizleri lizerine 
çöküp başların ıemaya kaldırdılar. 
Badehu semaıfan birbiri ardınca üç 
defa sayhai a71me oldu ki hevbc
tinden zühre çak olurdu ve sahabı 
mezburdan siyah ve miidevver ıröt
geler inip bir buçuk zira' kadar 
yere gömüldüler. Baıısmı çıknııp 
veznetti!er, üçer kantar reld!, de 
yu yazıp ilam eylediler.,, 

Muverrihin yafdığını kaydettiği ka. 
nın hakiki kan olmıyacağı tabiidir. Bu 
olay :;öyle izah edilir: Riizgıir l-azı 
yerlerden ya kırmızı toprakları veya 
kırmızı renkte bazı kilçük hayvancık. 
lan kaldırarak havaya karıştırır. Yr.i. 
mur suları yere duşerken bunları da 
beaber sürükleyip indirir ve bu .ıı .. 
ret!e yağmur kan renıinde cörülüt', 

1887 senesinde de Eğin civarı'lda 
üç köye dokuz Meteor taııı d!işmiiş •e 
bunlann birisi evlerden birine inbof 
ile evi yıkmış ve bir insanın da ölü. 
müne sebep olmu:ıtur. 

* * 1803 ıeneıinde Fransanın Alençon, 
Caen ve Palaise şehirleri ilze

rinde büyük bir Meteor ta§ı fnfil1kı 
oldu, ba sırada Yere bir çok taşlar 
yağdı. Halk bunları sıcak sıcak yer• 
den topladı!ar. Fen Alıademiai badi· 
seyi haber aldı ve bunu yerinde tetkik 

* * Meteor ta~larının aaniyede ıürat!e-
ri 42 i!e 72 kilometre araııında. 

dır. Yani en hızlı giden trmlerin bir 
saatte katettikleri meııafeyi bunlar 
bir saniyede alırlar. Bu k:ıd:tr büyük 
süratle hareket eden bu cisimlerJn ar. 
zımıza düetiikleri vakit ortalıiı ne ha. 
le getireceklerini, ne büyük fellket• 
!ere aeben olacı>klannı kola)'CA tıteıv 
vur edebiliriz. Ba taş ve demir bom
bardımanını hiç bir bina da:vanamar. 

Yalnız ıtök yürü sonsuz bir bot 
luktur. Bunnu içinde bir zerre demtk 
olan arzımızın bu gibi bombardıman 
lara maruz kalması ihtimali çok za 
yıftır. 

Meteor taşlarının neden hasıl ol • 
duklannı, düşerken niçin ı,ık ve ses 
çıkardıklarınr, neden lıav:-d:ı yağmur 
ve bora ha~ıı ettiklerini, bunların Tav. 
ruları sayılan şahapların mahiyetlerini 
başka bir yazımda iı:aha çalııacağım. 

(1) Haceri semavılere, yeni kabttl 
edilen astron.:>mi (heyet) temrinlerin 
de meteor ta&ı denilditlndesı bu l>ll· 
zrmda ben de haceri ııemavi yerine bu 
tabiri kullanacağım 

(2) Meteoritlerin. demir olanları d~ 
vardır. 

İki Hırsız Yakalandı 
Ahmet adı:-\cla biri Sultan11hm,.tte 

Üç1er mahallrsinde bir ~vin telefon 
kııb1osunu ve kurı;un bnrularmı sl! -
kerken yakahnmıştır. Hırsız adliye
ye verilmi~tir. 

Büyükadada Balıkçılar cadde~lnde 
manav Ha!!anın dOkkAnma giren h
mail adtnda diller bir htrsız da va -
kalanmış ve adliyeye te!Um edilmiş
tir. 

TEŞEKKÜR 
Aramudan ebedJ surette aynlan 

ve bizleri acılara garkeden sevgili 
zevç, peder. kıırd .. ~ ve ııknıbıı 

ALBER' R. KAMHi'nin 
Cenaze mera~imine bizzat iştirak 

eden, çelenk gönderen. telefon ve 
telgrafla tazıyctlcri?\i bildiren ve acı
lartmızı payla~n bütün akraba ve 
dostlarrmıza ayrı Ryrı te§ekkür et
mek, acılarımn: mahııl bırakmadığm
dan, muhtt'rem gazetenizin tavassu
tunu dileriz. 

Bayan Dul ALBER KAMHI 
Bay vo Bayan EOI KAN 
Bay ve Bayan JOZEF KAMHI 

Yazan: FRANÇlS DE CRO!SSET Çeviren: 
il± 

HİND DİYARINDA 
Ka,r~ Ka,.,ış .. 

Gondolu durdurmak, adaya atla
mak ufak ıaraylıırt tehdit eden dalla
rı ayırmak, b\lyük divanhanelerin 
mavi sükutundan "rölgp prensesleri .. 
ni uyandırmak, demetlerini kokladı
ftm bahçelerde dola~mak istiyorum. 

Fakat haynli ada onu vücude ge
tiren rüyada Eema ile gölün arasında 
küreklerin Ahengi ile ufalamırak kay
boluyor, uzakl:ış:yor. 

* Canavarları ta orada ıölün ucun-
da, Maharananl!l knplan avladığı 
vahşt dağların alttnda besliyorlar, 
Yanaşmadan on dakika evvel bir

birine kattıklnı tozu dumanı ıörü
yorum. Bir gemi burnu gibi ıruyu 
yaran ormanla yanm ada tozdan bO
iulmuı. 

Yanaşr:r :vanı:maı blıi karşılayan 
onlar oldu. Üçü av kö~üne çıkan yo
lu kemnişler. 

İçlerinden lıt.-i sfiriindU, kokladı, 
homurdandı ve bir~e.nbire ba§ka yer
de bulunmak crnısiyle 3'\lrfidü gitti. 

Şimdi arttk o bAkir ormanm her 
taraftndan aôkt\tı e4Jyoriar, Dağdan 
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iniyorlar, Çalılıklardan c:ıkıyorlar. 
Kümeli, sıori, po!lıyarak ufak loko
motifler gibi siyah ..• 

Bir erkek hesaplı adımlarla uzun 
burnunu dilsi!nceU bir tavırla e~e
rek yalnız doıa,Tyor. EhlUeştirilmiş o
lacak. Sokuldum, Hollicott beni dur
durdu: 

- Dikkat! Dedi, Dişlsiz yaban do
muzu yalntzlığı sever ve hain olur,. 
Düzlüğe çıktık, Canavarlardan on 

metre uzakta bir yıımııca trrmandım. 
HalA inanılmaz bir manzara gözü

miln önünde ... 

Kesif bir volkan dumanıntn için
de üç yüz belki dr dört yüz yaban 
domuzu korkunç bir gök gürültüsü 
içinde birbirleriıti tteliyerek dönü
yorlar. 

Etrafı 6u gOUelcrle sanlan bir Hint
li, tavu.klarma ,-em Vtl'ell bir çiftçi 
ııükOnetiyle aralaıinda dolap.rak mı· 
sır buğdayı saçıyor_ 

Nasıl oluyor da p:ırçalaruntyor? Ca
navarların sademelerfne toprak da
yanamıyor, Mıstr tanelerinin üzerine 
atılan bu kara mermiler Hintliden bir 
k~ mfllmetre meEa!ede yıldırım gibi 

bir viraj yapıyorlar: çelik ayııklarınt 
titretecek bir h:ıN'ketle tı.maJı:larmı 
toprala saplı.Yarak olduklan yerde 
mıhlamyorlar ve sonra yine sürüye 
kartftyorlar. 

Ctkardıkları homurtularla sağırlaş
mış bir !lalde bu dimdik kıllı, kıv
rık dişli, uzun ve Yassı burunlu, ve 
kara zift tırnaklt cııonvar zlynfctlnl 
korkulu nazarlarla seyredlyo~ -
Onları daha yakmd:ııı görmek Jsfo
dlm Hollicott kolumdan yakalıynrnk 
benl durdurdu: Biz öyle bir stnır üs
tünde bulunuyormuşuz ki, canavar
ları besliyen mü!"tesna olmak şarUyle 
kimse hayatta olarak buradan ileriye 
geçememiştir. 

Hintliler kö~kli..1 Yiiksek bedeninin 
Uı:erinden manzarayı seyrediyorlar. 
Bu bedenlerin etrafında hiç bir pence 
takılamıyacak kadar düz bir duvar 
var; bu duvar kaplanlartn ölçü!mtt 
hamlelerine kartı bir kalkan vazifesi
ni görüyor. 

Yaban dotnuzlanna, fillere kııl'Jl 
kaplanların, ıxırslıırm kanıt tilrt"~leri 
kalenin dibindeki bu yamru yumru 
sahada j'apılıyor. 

leri casusu Paul Fe!l>che'di r. 

Amerikan askeri vasıtalarının ılz!i teferrüatını gösteren diyagramlar Nul 
casusları tarafından Sebold'a sık ı;ı!r retirilirdi. Yukarıdaki resimlerde gö
rülenlerde olduğu gibi bunlar birç,')lt yanlı~ malumatlara istinat ediyordu, 

Franz Stigler Amerika gemısının cknıekçlsi idi. 1941 Kl.num.:sanısaıd,. 
Sebold'a: "Mister ChurchiJl'in Krotl Georgeı zırhlısiyle Amerıka:;ıa celdii~ .. 

haberini retirdi. Halbuki Churchill ti uzakta İngilteredeydi 

casuslar naıııl çalııır? 
Romancılar, yazdıktan casus ro. 

manlarında, kahramanlarını daima se
vimli, cesur ve herkes tarafından se 
vi!en birer ,ahıs olarak yaratırlar. 

Bu sayfada resimlerini ı:-ördüğü~üz 
~ahıslar hakiki casuslardır, ve o:ıta. 

rın hikayesi roman ı;ayfalarında de. 
fil, bütün Amerikan ıuetelerırıdc 
neşredilmiştir 

Aslen Alman o~n. fakat uzun müd. 
det evvel Amerikan tebaasına glr·n!ş 
bulunan William Sebo!d isminde bir 
adam, 1939 senesinde seyahat makso .. 
diyle Almanyaya gider, Kendlsin.n 
Amerikada yerle~miş olmasından !stl
fade edebileceklerini dü~ünen Nazı a 
janları ona yaklaşıyor ve Sebold'u da 
onlara iltihak etmeyi teklif eder!er. 

Fakat Sebold'u; aslen Alman olma
sına rağmen, Amerikada geçirdiği ı:e 
neler, sadık bir Amerikalı yapmış:r. 
Kendi vatam olarak bellediği Amerika
nın aleyhinde çalı$an bu adamların ic; 
yüı:iinii meydana çıkarmak ümidıy!e 
William bu işi kabul etmiş ı:örUrU 
yor. 

Bunun üzerine, onu bir kaç ay Hıım
barr'taki casus mektebinde okuturlar. 
Sonra eline, New.York'ta bir kr"a 
dalga radyo istasyonu kurması l~ln 
mühim bir mikdar para ve yine A· 
merikada bulunan üç Nazi casuıııına 
Yerilmek ü.ıer• mikroı;kopik filmin 
veriyorlar. 

1940 senesi Şubatında Almannıfan 
~özde casus olarak Amerikaya dönen 
Sebold, bir yolunu bulup el altındım 
federal polis bürosu şefi Hoover'i va. 
ziyetten haberdar ediyor. 

Almanlarrn gönderdiği p:ıra ile po
lisler bir radyo istasyonu kuruyor ve 
söı:de hliktlmetten gizli olarak H.ım 
burg radyo istasyoniyle temasa geç!. 
yorlar. Bu yolla Almanyayn Sebn!d 
namına, ıemilerin hartketinl, tayva 
relerin uçuş saatlerini vesalrrvl ihl•ar 

eden, fakat ba,kalnn tarafından bilin. 
mesiyle Amerikan hilldlmeUne hiç bir 
zarar getinnlyecek olan 300 den fazla 
haber yolluyorlar. 

* * ecri yanda, ıüpheyl tahrik etme 
mek için Sebo!d' da Nevyor.-un 

en işlek bir mahal!inde komisyoncu 
sıfatiylc bir yazıhane açıyor. AmerL 
kadaki diler Nazi ajanları, haberle
rini mikro filme tahvil etmek yahut 
radyo vasıtaslyle göndermek ve en nt 
hayet Hamburg'tan namlarına cclen 
parayı almak için hep Sebold'un ko
misyoncu yazıhanesine ııellyorlar, 

Sözün kısası Wi!llam Sebold; Arre
rikadaki Nazi ajanlarının etrafında 
toplandığı adam ve ayni William Se. 
bold fedl'.ral büro memurlariyle '!)ele 
Nazi casuslannı yakalamak için .çalı. 
şan adamdır, 

Simdi, bu sözde komisyon~ yuı. 
hanesinin Qüyilk odasında diğer N~ıl 
ııjınlan plan!arını Sebold'a ın13ur, 
vahut filmlerini ona röstcrtrken. b:tı. 
sik küçük odada bekllyen polisler. ka
pı deliğinden hususi makinelerle on 
!arın fotoğraflarım ceker ve ıcaler!ni 
plaklara 'kaydt!der!er. 

Bu planlar arasında, 11botajlar, İ& 
ı;Uiz diplomatlarının öldiirlilmesi, u 
keri sırlar gibi birçok çeşit 1$1er var 
dı. Fakat bu düşüncelerin hiç birlsınln 
hakikat olmasına meydan •ermeden 
polis!er bütün eebeke mensuplarını el 
de etmlye muvaffak olmuşlardır. 

RAŞlT RIZA TiYATROSU 

HALiD& PiŞKiN BERABER 
fiarblyedo, BelvQ bahçesinde 21,30 da 

Vatıklf Vııgonlar KontrolOrO 
Komedi - ll - perde 

, •Gede p şa : Yazhk ~~~•ı:ı-
• AZAK s· çesın 

2 nci yeni program muvaffakıyetle devam ediyor. Profesör 

ZATİ S G 
Yumurta an Canlı Adaın Çıkarıy r 

'-~------·•Temsiller tam sant 9 da başlar Gll-11111-•I 

Bu dort bin perinin iki bini boylc 
mükellef binalarda aahna salına ge. 
zerlerken ecri kalanlar da mütevaı.i 
evlere yer?e miılcr, kapılan tlkırdat
ınak, eşyayı odadan odaya taşımak gl. 
bl ~akalarla vakit geçiriyorlarmış! 
İnsanlar ne olduf:u anlaşılmıyan oeY· 

lcre dilşkün oldukları için 6rcrçek, ya· 
lan peri hikliyeleri, herveye inanıv e
rir takımından olmıyanlann bl!e !101-
lanna gider. Bundan dolayı cin, peri 
masallan ihtiyarlamryan mevznlardan.. 
dır Hııtti Hliı;eyln Rahmi en lczı,tle 
oın;nan eserlerindtn "Gulyabani" ve 
"Tesadüf" de bu batıl itikatlann esas. 
su:lığuıı pek süs!ü ve eğlenceli bir 
eekilde tahlil ettiği halde son zam:ına 
kadar bakıcılık, büyficülük sermaytsf 
"ennyi" avlamaktan ibaret bir kazanç 
kaynağı olmakta devam etmişti, 

Bu, yalnız bizde değil Avrupada eh 
böyledir. Bir aralık Madam "Teb" a
dında a7bı haber veren bir falcı o 
derece şöhret kazanmıljtı ki, ziyaretd. 
lerin '1'onso!to" için hlr ay evvel 
randevu almaları lazım geliyordu. 

İnsanın kendi kendine tecelli ettir
diği ba tahlil edilemez rubt hadlsrlc
rin dünya vukuatı üzerinde hiç bir 1e
ııiri olmadıi:ı muhakkaktır Fakat t'n 
int.nmıyan bile sofalarmda "hayalet" 
do?a~an bir binada geceyj geçirmtyi 
gı..züne alamaz, Böyle cin, perl masat 
tarından en boşa ıiden birisini anla
tıyorum: 

Cerre çıkan bir softa geç vakit bir 
şehire varmış ve geceyi geçirmek ü. 
zere kasabanın medresesine gitm ş: 
fnkat hancf hücreye girmek 1ıtemışse 
yer olmadıfı cevabım vermişler. Scftu 
ne yapacağını bilmez bir b lde u•Ju. 
da beklerken müderrisin ç8mC%i: 

- HÔcal Demiş, bir ttk hücre var 
ama ucursuzdar, kim girerse sabiiha 
öliisü çıkar. 

Yorgunluktan gözleri kapanan, ?öO

t"tuktan çeneleri takırdayan softa ne 
o!urııa olııun ~eeevı orada geçirmlye 
karar vermiş H!icreyj ac;mıelar. 
Yatafınt sermiş, hevbcslnl yan:na 

koymuş,. Uzanmış. Tam uyuyacııiı sı· 
rada en cesurlann y{lreğine indirecek 
korltune bir lnnti işitmiş: 

- Çıkay:rm mı? 
Sofra, sağımı soluna b.lkmı': kimse 

yolc. Tekrar dalarken inilti yine akaet· 
miş: 

- Çıkayım mı? 
Adıınıcıı~ız evv,. kfler gihf korktı°'ao 

an üp ötmemiş kendlsi'le uvkuya ha
ram eden m" hu1 mu,,lbe kıztnı$; o. 
rmn lt:ıı.dıı .. d1k bir sesle: 

- ~ık bakalım da ne olduğunu GÖ. 
relimi 
Derd~mcz hUcrenln duvarı g{irill gü. 

rü! YJkdmı", kor gibi altm akmıya 
başlamış Meğer d•finevi oraya ytr· 
!estiren adam ona cesaret tılsımı flc 
ba~lamıs. 

Peri masalınrn bövJesine insanın 
·orıa fnınaeııi!- lt'"'ivn"' 

SPOR 

Fe erba çe 
si e Gc • or 

FPnerbalıçc k1übü 111 klşllik bir 
knfilP halinde bu snb:ıh Balıkesire 
har~ket edecektir Kııflleyl on altı 
tutbokO. tutbol kııdanı Mehmet Re
~at ve antrenör Prlor te~kfl etmek
tedir, 

Fenerliler )'llrın ,.e Pazar günO 
olmak Czere ıırka arkaya iki maç 
yapıp Pararte"'i g(lnil Gehrimize d5 -
'"leceklerdlr. 

TÜRKiYE ATLETIZP.t BIRINCl-
ı.IGI - l'ürklye ferdi atletizm birin
,.llllti 29 ve 30 Ağustosta Fenerb:ıhçc 
~tndyomunda yopThıeaktır Bu mllsa
bakaya TOrkivenln en iyi· atletleri iş
tirak edecektir. stnnbul taktmı bu 
mfisab~kayn haıırlımmak üzere Zon
guldakta kampa J?idetektlr. Kamp 
Ağustos yar~mda ba,lıyacnktır. 

Dijter taraftan Fmerb:ıhçe ııtndırun 
pisti de federas:von tarafından yenl
':ier.. yaptll'Jlacaktır. 

MAZHAR K~ZANCININ TET· 
'<ll<LEAI - Hedt>t• Terbiyesi İstişa
~e hPvetinlrı verd.ı~ bir karar Oıe
rfoe, ~tldkat yaomak llzere Edırne
ve gitmiş oulunıın emektar jlmnas • 
tlkçl Mazhar Kazancı şehrimize dön• 
müstür. Mothar Kıınnc:I Edimede 
~por !aallyeılnı çok iyi bulduğunu ve 
rada bir tarrıttan te1kikler:l.ne de -

vem ederken. bir taraftan da salon 
ilmnastiği bnkkmda al.Akadarlarla 
fııydaıt temaslarda bulunduğunu söy
lemiştir. 
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Edı;.;~;;·;.::N~~ REKOR! Teminat Markasıdır Banka"" s,,,.,!n;~:ı,:~ Ta.irımmı: '~ 
• onf JS' 7m( •rib ,-. ·• _...:a f& 5 il t;l=M\ ~-

Sebze Kilo ile Nefis bir pirinç unu ısterseniz bakkalınızdan muhakkak MUAMELE VERGiSi REHBERi 
Satılacak ''REKOR Pirinç Unu.. ,ÇIKMIŞTIR 

Elime, CTAN> - Son hatta zar- ISRARLA lsTEYtNtz Yazan: Maliye Müfettişi IHSAN R'OŞTO' BAÇ 
fmda plyasamıı:a fazla miktarda ııeb- 250 500 1000 G 
ıe ıelmiye başlamıstır. Buna imima- - ve ramlık Amballjlan Vardır. 

en şimdiye kndar tane ile satılmak- ' Adres: fı1tanlml, Tiltün~ftmrlik Kemerli So. No. zı. Tel: 24197 . 
ta olan patlıc:ın, biber ve bamya gi- , 
b ıebzelı-rin kilo üzerinden satılma-
., belediyece takarrilr ettirilmiş ve 
dftnden itibaren bu sureUe aatrlmıya 
baslanmTstır. 
Buıünden !Ubaren halka 33 kun.tş-

1aıı lıD'ıklt pirinç de serbestçe satd
maktadır. 

Uınumf MDtettlaln Tetklklerl -
-1ime. (TAN) - Edime \il1yeti ka
salarında bir tetkiJr: seyahati yaparak 
avdet eden Trakya Umumi MUfetti: 
ftkili Salim Gilndoğan bilhassa iaşe 
ft istihsal durumu ve hububatı borc 
landn'ma ve kontrol işleri üzerinde 
allkalılarla temaslarda bulunmuştur. 

Sıhhate Musır Maddeler - Edir
(TAN) - Şehrimizde mevcut ve 
si&tem Qzerirw kuruhnuş olan 

- -· ... neler kaşıır, teneke peyniri, 
N ve nohut gibi maddelerin muha

edilrnesi fçin kış mevsiminde 
lll!:ıfı.l~Debirlerden toplattırddtlan buzlan 

piyasaya çıkararak bunlan 
öadumıacı ve :erbetçilere satmakta 

\~.1Wıt'hıklan görülmOstur. Piyasada sa
tıhnatn yasak olan ve sadece yaıı 

;#n!~ıı.i"mfnde bozulacak maddelerin 
IOuhafazasma mahsus bulunan bu gi

buzlan piyasaya çıkaranlar hak -
kında takibata girişllmfltir. Sıhhate 
muzır olan bu gibi buzlarfn satış! a

~~"11ü:alilar tarafından menedilmiştir. 

MotlrlU Blrllkler Edirne, 
(TAN) - Edırnedc bulunan motör

nakil vasıtııları blrlill teşkil edil
•• J.,,...,,.. ... mfştlr. Birlik rEisllğıne Zekeriya, A

alıklara Mehmet Demirel ve Saim 
Darmöz ve Silleyman seçilmi§lerdir. 

'jksürük ve Bronıit 
TURAL 

,._ı:~·ııam ıtomprtmeleri derhal kese!". Her 
eczanede kutusu 35 kuru,tur. 

~~-----' iHTiRA ILANI 
"'Otomatik perde raylartna mahsus 

ft hareket makaralariyle mQcehlıe2 
.Jlel'de destett .. ha'kkmda 8.8.1938 ıtın 
ve 9104 sayılı ve -otomatik perde 
fllY1 ve bunun fmaU usula" hakkın
daki 8.8.1938 gün ve 9105 ııayDı lhti
n müracaatları bu de.fa mevkii fiile 
korunak Qzere nhere devrüferat veya 
icar edllecei~den talip olanlann Ga

tada. İktrsat hıınmda, Robert Fer .. 
..,,.,_,_ ... ,._ ... 'ye müracaattan ilan olunur. 

KARAR HOLASASIDIR 
Mil. 42/862 - Milli Korunma kaanununa muhalefetten ~nda 3 

sokakta 33 nu'Tlarada bakkallık ticaretiyle me~gul Güzel oğlu Dursun 
hakkında Erzincan Aslıye ceza mahkemesinde eereyan f'den mahkemest 
neticesinde suçlunun fiili sabit olduiundan Milli Korunma kanununun 
32 - 59 cu m.ııddclerl mucibince bes lira para cezası ödmteaine ve yedi 
gün müddetle de dilkkAnrnm kapatılmasına ve hükilm katlleştiffnde Qc
~i. suçluya .ait olmak üzere karar bülAsasının Tan gazet~nde netre-: 
dılmeslne 27,2/94:> tarihinde karar verildi. (817'7) 

KARAR HULASASIDIR 
fhttkAr: 42/129 - Mllll Koruma kanununa muhalefetten Pa~lb 

~HallakArıazl caddf'Si 184 - 166 numarada bakakliye ticaretiyle meıcul 
Sava ollu Va:ııl h&kktnda İstanbul Birinci Milll Konuna Mahkemesin-
de ~an eden mahkemesi neticesinde suçlunun fllll ablt oldutundan 
Milll Koruma Kıu~ununun 31 - 59 uncu maddele..-\ mudbmce 4 Ura 10 
Jrunıı para ceuat ödemesine ve yedi gün müddetle dl! dQkklnınnı ka
patıhrıaınrıa ve tıükilm katneştiğinde ncrett suçluya a1t olmak Ozere ka
rar hOlbamıın Tan gazeteainde neşredilmesine H.5.942 tarihinde lı:arv 
verildi. " (8189) 

KARAR HOLASASIDIR 
fhtikir: 42/89 - MilU Koruma kanununa -nuhalefetten Kanıg(ltnrilk 

Neallıah SUltan mahallesi Çınar te:tne caddesi 88 numarada oturur ek
mek satmak tlcaretıyle meşkul Nuri kızı Müzeyyen ve Ahmet kızı Nesi
be haklannda lııtnnbul Birinci Milli Koruma Mahketnesinde cereyan e
den mahkemtı5i netit~sinde suçlunun filli sabit oldulundan Milli Koru
ma kanununun 21 - 55/2 el maddeleri mucibince MilU')")'endeıı 25 lira, 
Nesibeden 20 lirl'! 80 kuruş para ceıast öedemelerlne w hüküm kaU}eş
tillnde ilcretl suçluya alt olmak üzere karar hiUbastn111 Tac gazetesin-
de neşredilmesine 23.4.942 tarihinde karar verildi. (8187) 

., 
' 1 

Istanbul Levazını Amirliği 

Satınalma Komisyonu . İlanları 

Askeri flnnJarda birikmiş olan 13,414 kilo flrm lnnntı ve kamıttn 
satrlaeakttr. Panrhkla arttrrmuı 4/8/942 Salı gilnQ aut 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapDacaktır. Tahmin bedeli 1341 
lira 40 kuruş, k11.tt t~mlnatı 201 lira 20 kuruştur. Tallplf!Tfn iıbu kınn
tılan Davutpaş:t. Tophane, Besiktaı ve Selim.iye fırmiarında gördOkten 
aonra artttrmaya i,t;rak etmeleri. • (108 - 8091) ---

Beher adedintı 25 kuruı tahmin edilen 15,000 adet sakandrrak kanı 
mOteahhlt nam ve :t.esabına almacaktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 10/8/942 
Pazartesi ıünil saat 15 de Tophanede Lt. Amlrllti satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 281 Ura 25 'kuruştur. Nümunest komls-
7ooda ıörülür. Taliplerin belli vakitte komis7ona ıemeleri. (ll~OI) 

Behe;.lne 90 santim fly~t tahmin edflen bet milynn adet okside e
dilnılf bakır çadtr dirtmesi müteahhit nam ve hesabına altnacaktrr. Pa
zarlıkla ekııiltmes. 8/8/942 Perşembe günü saat 15.30 dı Tophanede lst. 
Lv. Amirlili satm alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 3375 
Uradrr. Nilmune ve fartnameai komisyonda ıörülOr. Taliplerin belli va-
kitte komisyona ıelmeleri. (109 - 8202) 

Ayni zamanda defter " kayıt ıinemlerfni 1511ter.., ba Kitap 540 
Sahlfa, 14 D~ numarası, 2f> C!-Jtfll havfdtr '""• .. •l•rd• bulunur ' ~ . ... ., 

GAYRI MENKUL SATİŞ iL.ANi 
Be10flu Sulh Mahkemelen llqkltlpJtiinden: MZ/41 
Satenllt Clviciyan ile Mlhirtad KalrmınTn sayfan " mOıtereken mu· 

taaarrıfl lJulunduklan ~tlunda Panıaltrda Bi\yükd~re eaddesind• 
Kayahatun aoltalmda ltlln 80 kapı No. siyle murakkur boclnım \.e •
min katmdan mHda Oe katlı cem•n btr methal. dört ıııofa, bir mutbek. 
yedi oda, (lç heli. bir kiler, odunluk ve kömürlOtö. ~ektrllr ve i4ırkos 
suyu ve havaıazl tesisatım havi tamamı 42 m~ '75 santtm.tre murab
baı mesahaJ sathiyesinde ve 8000 sekiz bin lira ldyJl"l!tl muhınnmen•

stnde blr bap h:.ne f(Jyuunun hı:aleal zımnTnda açık arttırmayı konul
muştu!'_ Sair e-ısat ve taksimat ve tafsilAh ftdl'J'ed sabit nrakasmda 
ve keti1 raporunda yazdrdır. 

Blrfnct açık arttırmıısı 28/8/042 tarlhine teadBf eden Çsrsatnba ıo
nO saat 14 den 18 ya kadar S.,-Otlu Sulh mait..ltemeleri kalem odasında 
bq kAtlp nezdind'! yaptlacak:tır. Arttırma bedeli muhammen k!Jmetln 
y(lzde yetmiş beşini bulmadJtı takdirde müzayede •n .on arttrnnın ta-
ahhildil baki kalmak üzere on f(ln uzatılarak ikinci aC1k artt1l"maırı 
5/9/942 tarihine mttsadlt Cumartesi gOnQ aaat 10 dan 12 ye kadar icra 
edilerek en çok arttırana kntl olarak ihale edilecektir. İhale ıQnOne ka
dar btrlkmtı "" birikecek belediye bina verıtıerl hissedarlara, dellili
ye rilııwnu. ihale pulu, tapu ve kadastro harçtan mtı,terjye aittir. Gayri 
menkulila vakına allkım yoktur. Arttırmaya lşlink edettklertn pyrl 
menkulün muhammen kTymet.inln yüzde yedi buçutu n.'9betlnde 1197 ak
çesi veya mun bir bankanm bu nlsbette temin'lt mektubunu 99f!Deleri 
şarttır. Arttırma bedeli gayri menkul kendlstne ihale olunan taraflndan 
derhal veya vttilecek mtlhlet içinde mahkeme kanına ödenmesi mec
burldir. Ödeıuned!ti takdirde ihale feshedilerek nn"'9indeo evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmıt olclutu bedelJe almıya razı o
lursa ona iha!e edilecek w o da razı olmaz veya buhmmaua hemen 
yedi gQ.n mu::ldPtlf' ac;ik. arttırmaya c:ıkanlacaktır. Yıpnacak !1An allka
darlara tebltit edllmiYttf'kttr. Müzayede sonunda en c:ok artttnına kati 
olarak ihale edilt'C'e'k vp her iki halde birinci ıhale edilen 'klrme iltl i
hale arasmdakı fıoırktan ve zarardan mesul t~tulacaldtr. İhale bedeli 
farkı ve geçen günlerin yüzde MI faizi aynca hukme hacet kalmaluız.m 
taıwl olunacaktır. İpotek sahibi alacalı:Warla sair aJAkadarlarfn ıayri 
menkul üzenndeld haklarını ve faiz ve masrafa vesai"'Ye dair olan id
d.lalarmt evrakı rnfuıbiteleriyle ilin tarihinden itıbiıren on bf't liln için
de aatl$ memunı bulunan mahkeme baş k6tlbine e\•raitı müsbiteleriyle 
bildirmeleri IAzımdD'. Akli takdirde hııklan tapu s!cHleriyle nbtt olnn
yanlar aaU. bedt.Jnın payapnasmdan hariç bırakılac&klı\rdn-. M0n7ede
ye ~rak edenlerin bütün sattı şartlarmı kabul etmiı ve evvelden öt
renmis ve bilerek gayri menkule talip bulunmuş oldukları addedilerek 
sonradan itlru~la.-ı mesmu olamıyacağmdan taliplerin şatış f(lnüncttn ev
vel gayri menkulQ ıezip görmeleri ve fazla malürrıat almak tstlyenlerin 
942/46 No. ile mahkeme> baş katipliğine müracaat etmeleri illın olunur. 

611 .... , ........................................ ~ 

Bir MQes!l'eee lçirı muktedir ve eahtkan M\Jh.!1!99~ •e illan me
mUTUna ihtiyaç vardır. Lisan bilenler ve sınai mcıe.etıelerde çal18D'lf 
olanlar tercih edllir. Taliplerin mektupla 1505 mımarah ~ kutu
suna müracaat etmeleri ve referanslarını bildirmeleri mereudur. 

Onlverslte A. E. P. Komisyonundan 
Üniversiteye Etl Bank depolarmdan abft'lftfl elan 2328 ton kok 'H 

maden kömürl•.rJnin nakliyesi 13/VIU/1942 Perıenıl)f! aünO saat 15 de 
Rektörlükte ka~lı zllrfla eksiltmeye konulmustıır. bt"k!He-rtn 1048 lira
lık teminat makhıız!art ve Ticaret Qdası vesikasını lh&le ıünü nat 14 de 
Rektörlüie vermPler!. 

Liste ve pırtnamesi Rektörlükte ıörülür . 
........ (1104) 

1 Ağustos Cumartesi Akşamı 
BÜYÜKD!RE 

BAYANLAR ve BAYLAR --'\ 
B E YA Z P A R K'da 

Epiz aan'atluir 

Müzeyyen Senar 
Kamikler - Mukallitler - Varyetelel· -

Caz ve Dans 

942 Hediyeli Dans müsabakası 
DİKKAT: Arzu ettiğiniz prkılarm 
okunması içir MÜZEYYEN 8ENAR 
sahneye çıktncı~ a kadar milessesemiz 
mildürıyetine b:Idirilmesi rica olunur 

Konıuma1yon 45 Kuruftur. 
İstanbul ve civar köylere otobüsümüz vardır. 

Mllessesemizde daima KADJN ve ERKEK kol, ceb ••tlerl, maıta 
duvar uatleri, altın ve plitin nipa ytisüldeıl, kıymetli tafluı. 
ıilslü ÇiÇEK n PLAKLAR ve yeni "Şenliye" 71iztlklerinln sen· 

sin ~eşitlerini buland&J!tlutum11Z!11tildinnekle .-.ı d•yaru. 

llıt •• Başak 

No. t/~ 
" ızo elmas ız plrlhta iZi lira 

SiNGER No. Zl No. Z5 

Z pırliata l pırl,nta 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 

1 

Saat Mag"' azaları Z3 elmııs 19 el~s 

' ll,~ ....... A.D·R·E·S·:·t·S·T·ANB ... UL, ... EMlN ... O.N.U .. cı•AD .. D.ES .. t·N·o:.• .... 3.45 .. Ura ........ 2.'.5.Un ..... 

Wayvan Sajlık Memurlan ve NalMlnt .. 
ıturuhıl Tarihi : 1888 - Sennay esi: 100.000,000 TGrk Lirası. Şube ve 

Ajans adecJi : :.ı~ 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

'9ara biriktirenlere 28.880 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Buıkuında kumbaralı ve Dıbama tasarn.rf hesaplannda en 
u 50 Llruı bulunanlara senede 4 defa Çekileeelt kur'a ne aptıdaki 
plina 56re !Jtramtye dalrtılacaktır: 

4 adet 1,000 Llrahk 4,000 Lira JOO ellet 
4 .. 600 • 2,000 .. 120 .. 

4 " 250 11 1,000 " IO • -
40 " 100 • 4,000 " 

10 Llrahk 1.000 Lira 
40 .. 4,100 • 
IO • 1,200 • 

DiKKAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene fçinı!e 50 Liradan aşalı 
cfilşmlyen1ero ikramiye çıktılı takdirde oX. 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senetle 4 defa 11 Eyl61, 11 Birincikanun, 11 Mart ve 
11 lluiraa '8rihlerinde çekilecektir. 

Havacı Gedikli Olmak lstiyenler 
1928 ve 3U dofumlulardan evraldnı ikmal edenler sevkedileceJinclen 

mliracaatlan. (81Tl) 

Sahip ve aeşriyat m&llri: Halil Lilıtfl Dördünc:il, 
Gazetecilik •• n91ri7at T. L. 1- TA.N llathUll 

~ 

Mektebi Safin Alma Komisvonunclan 

Malın Clnıl Mlktan 

Ekmek 13000-15000 

Dağlıç eti 800 
Beyaz karam~n eU 800 
Kuzu eti 250 
Slgrr eti 300 

Sade yağı (Dıyerbakır) 1000 
Zeytin .. 500 
Sabun 500 

Kuru fasulye (Çalı) 1000 
Barbunya " 400 
Pirinç J500 
Bf'yaz peynir 300 
Zeytın 400 
Şeker (toz) 700 
Nohut soo 
Yeşil mercimek 400 
Yem~klik tuz 500 
Sofralık tuz 50 
Soda 300 
Yumurta 8000 adet 
Patates 1400. 
Kuru sotan 1000 
Çekirdeksiz Qzü~ 500 
Kuru inctr aoo 

Tıhmln tııdelt 

10,50 Narh 

170 
160 
155 
130 

240 
133 
90 

35 
25 
70 

125 
75 
15 
40 
so 
12 
13 
18 
5 

35 
25 
80 
55 

Tuta Pi 

Lira Kr. 

1380 ) 
960 ) 
387 50 l 
390 ) 

''" ..... ,. 
Lira Kr. 

111 ıs 

232 32 

--------
2400 ) 
865 ) 
450 ) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

4985 50 } 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

284 
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13 Kalem muhtelit clna yq sebze 

-------------------------------------------------------------------.... ----...... ----...... ---
Mektebin 942 malt yılı yiyecek lh~ yukanıla yazıb olduJu Onre bel parti olarak ae1Jc elcaUtın.,e 

konmuıtm·. Eksiltme C'.sfaloJlunc!a YWuek Mektepler Muhuebecllijl blnastnda toplanan abn alma Jcondı,.o
nunda yaoılacaktır. HilkOmet(e fiyatlan teıbit edilen erzak bedelleri ödenirken kanuni vttıfler, bere w re
ıimler ilaveten r,,cktep tc.raflndan müteahhide tediye edilecektır. Şartnameler Sellmıyede mektep muhasebe-
11inde her ,U;ı ç~hşma saatleri içinde gönilebilir. Verkllerln belli ıün ve aaatten evvel yahracakları teminat 
makbuzan ve ar1tnılan diler "8aitle birlikte ~onılsyona ıelmeleri. (7740) 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZİNDEN~. 

SATILIK KERESTE ILANI 
Yozgad'ın Peyk ve Teke Güney k6ylerlnof' ~e il7.erinde a1t1lıda 

takribi miktar ve eb'adı yazılı keresteler 11:apah zıırf usuliyle atrla
caktrr. 

GAYRI MAMUL: 

Adet Vasati kutur s~ntim Ttı' mtotre 
23000 

7945 
8000 
4000 

10 : 20 
8: 12 

10 20 
8 : 12 

4 - !; 
2 - 3.50 
4-S 
2 - 3.SO 

T(''k@ Güney 
mevki inde 
Pevk 
mevkiinde 

42945 Tahminen 2000 metre mikibr 
MAMUI.1: 

200 metre mlk"lbf, muhtellt clnı ve eb'ıtta 
Peyk Mevklıftelı 

1 - fbal~. Aluıdosun 20 tncl Perşembe ıünü saat 10 d11 Kll:Üa)' U
mumi MerkP7.lnde olacaktır. 

2 - Fiy11t muvafık g!SrUlmedllt takdirde ;ılent müzayede usultıne 
mOncnı f'dllecek. Yine haddi lAyık 'ou1ıınama,.ca Tl'flzaT@deyi on 
gün uzatmak wya Dıaleden nrfı nazar etmek hususunda Kwlay 
Sel'bf-Jıttir. 

S - Muhammen bedel (50 bin Liradır.) 
4 - 7900 Lfrahk teminat mektubu ile teklif mekhrp'arı Ku:rtay U

mumi Merkezıne en ıeç Atustos'un 111 nc:ı Çarııamba «üniı ak-
)Rmtna katin!' verilmiş bulunacaktD'. , 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Kıymeu 

Lira K. 

1955 73 

717 10 

020 52 

Pey ak~eal 
Llr:ı K. 

us 70 

53 85 

~9 18 

Çemberlitaşta Molla Fenıırt mahdlf'Sfade 
Medrese sokağında eski 7, 9 yeni 9. ıı No. 
lu 76,80 metre murııbbaında bulunan arsanın 
tamamı (7046) 
Çarşı mahallesind"' Terpu .. cı•lıır sokatında 13 
No. lu dükkAnın tamamaı (7149) 
Çarsı mahalle<:inde Kazazlar sokal!nda 15 
No. lu dJkkanın tııma·m (4216) 

Yukanda mahalle, ı:okak ve kapJ No. ları yazılı e•nlak satılmak üze
re 15 ıün müddetlf' acık arttırmaya tıkRrılmıştır. İ!ı:ılesi 17/8/942 Pa
zartesi (Ünu ı:aat 115 de yaptlacnktır. isteklilerin Ç'cıııbcrlıtaşta İstanbul 
Vakıfiar Başmiıdürlüğu MahlülAt kalemine gelrneleri. (8224) 

K. TASARRUF' 
HESAPLAR! 
r 1 klncltetrln 

K .. fidesine ayrılan 
ikrnmiyeler : 

t adet 1000 lirahlr 
1" 500 .. 
2 • 250 .. 

• 100 • 
• 50 ,. 
.. 25 • 

10 

lzmir Ceza 
Alma 

•!e Tevkif Evi Satm 
Komisyonundan 

800 gram tk:nE:ftın beheri 18 kıırus 25 sııntimd"n rnuhıımmP.n fiyat• 
'ıı 171050 adet ekmeğin mecmuu muhammen bede!! 27796 liradır. 

Muvak~at teminatı 208a liradır 
İzmir Cezn 'e te,•klf evinin 94?.malt yılı ekmPk ihtiyacı :yu'kanda 

yazılı muh;ımmt'n bf'dt>llf' ve kapalt t."lrf usu:ü ıle 20 gün müddetle mü
nakasaya ~;karılmı-.hr. Şartname.cinde muhnrrer evsııfta beheri 600 ıram 
irzerinden ht"r ':'' ı lüzumu olan ekmekler ceY.a evıtıe kadar teslimi me&
nrttur. 

Taltpl~ın P·· 1 günn olan lT A~ustos 942 tarlhirı<! rastltyan Pazar· 
tet!I ,.Onü sa,lt ona kadar Ceza ~ tevkit evinde müteşekkil kombyon 
riyasetine tekl'r mekluplarmı vermeleri lAıımdır. Ve postadan vuku
bulacak teehhü:rien dohıyf5ıvle mesuliyet kııi>uJ edılmez. Şartnameyi 
C6rmek isteyen!Pr her ıiln mesai saatleri dahilinde Ceza e\<ine müracaat 
edebilir. 

Maliye VekAletlnin tebligatı muribince ekmek bedeli müteahhide ö-
:lenirken k;:ınunl \"f'~ıııer müteahhide llA\•eten tediyf' edllecl"'ktir. (8082) 

BEL SAMI TOL-·~ 
İdrar volları iltihabı, yeni ve eski BELSOGUKL"1GU, idrar zorlutu. , 
mesane ·~e pı ~t iltihabı. sistit \•e koli sisüUere, böbrek rahatm
lıklarma karsı er. mQkemmel bir ilaç 8EL8AMITOL'dur. 8EL8AMI· 

'TOL lrulla'lanlar yukarıda yazllT hastalıklardan çabuk kurtulurlar. 
..,. Biitiln Eczane ve Ecza depolarından anyınız. , - -Devlet Hava Yolları Umum 

Müdürlüğünden 
1 - f ilarf!miı fhtlyacf için 30 bın kilo tayy.ue bmıini kapalı sarf 

usulıvle ,;atm almaca'khr 
2 - Tayyare bcnzlnİnln muhammen bedeli 17400 Ura olup muvak

kat teminatı 1305 lirr.drr. 
3 - İhale 15.8.942 Cumartesi ıonn saat 10 da Ankar&da tayyare 

meydanmda kMn Umum Mudurlük binasında toplıuuıl'.'.lk komisyon ta
rafından yapılacaktır. 

4 - Bu !Şd ıııt fenni sartname eksiltme sartnamesi ve mukavele 
projesi Devl'!t Hav" Yollarmdan temin edilir. (801R - R220) 

Satılık TUGLA Fabrikası 
Tufla, dllz \"f! arnurıa Marsılya kiremidi komıJe fabrfkur • ufak 

teferrtlatnıa kadnr mevcuttur. İsti yenlerin G&~tada DanQp Siıorta 
han 4 - 8 n:ımar:.ya mürar.aatları. Telefnn : 423~0 


