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Moskova Kararlarının 
Askeri Harekata 

Muhtemel Tesirleri 
,--Yazan: Enıekli Deniz Subayı-'"\ 

Hindistan, tarihinin en nazik bir 
devrinde bulunuyor, Bu devirde 
onun millt birJiğinf kaybetmesi, 
uğrunda k<l\.·ga ı:ttiğf istiklfiline 
en büyuk bir darbedir. Harp !· 
çindc !Iındistanda milli bir birlik 
yaratmak f,;-in iki t:ra! da bazı 

fcdakArlılilara katlanarak anlaş
mak ihtiya~nıd:ıdırlar. Bunun için 
lnifltettfıin eoıı:k'r ek tıerlnt b1raz 
genişletmesi, Hindistanm istlkUill- 1 
nl harp i<,;inde tedricen Hintlilere 1 

devretmesi. Hintlilerin de harp 
5artlar1uı gözönlinde bulundurarak 
idareyi yavaş ya\·aş- ellerine almı-
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İn,ciltcrc hükümet rciıinin de işti .. 

I 

rak ettiti Moskova müzakereleri Lit .. 
•iş ve bu müzakerelerde, harbin ~evir 

Yf' idaresi bu'iusunda yeni kararlar a ... 
lrr.dıiı ilin edilmiştir. Avrupa mu ... 
t-.arcbc cephelerinin bı.1günkü vazivet. 
lerine nazaran, şüphesiz ki en önce 
hallediJmesi ?izım gelen mesele, Rus
yayı bugünkü sıkı ık vaı:iyetinden 

Yartarmak ve Rus oı·dularının harbe 

ya razı olmaları icay:ı eder. 

Af. Zekeriya SERTEL 

Mihver devletleri, Hindis.; 
tanda büyük bir kıyam 

narcketi bekliyorlardı, Hint Mil• 
li Kongresi ile lngiltere arasın.. 
daki anlaşamamazlığın nihayet 
Hindistanda umumi bir isyana 
~·aracağını umuyorlardı. Bu ;nak. 
sa tla Tokyo, Berlin ve Roma rad• 
yoları kesif bir propaganda faa. 
J:yetine geçmişlerdi. Birmanya• 
da Bangkok şehrinde kurdukla. 
rı Hür Hindistan teskiliı.tı ile 
doğrudan doğruya Hlndistanda 
tahrikat yapıyorlardı. 

Gandi ve Pandit Nehru takip 
ett.tkleri müsamaha kabul etmez 
siyaseileriyle, istemiyerek mih. 
vercilerin bu siyasetlerine alet 
oluyorlardı. Haddizatında doğo 
ru ve mukaddes olıın Milli istik. 
lal davalan, Hindistaru istilaya 
hazırlanan yeni düşmanın elin?e 
bir propaganda silahı oluvermış
ti. Bu sebeple Kongre ile ln
giliz hüklımeti arasındaki anlaŞ" 
mazlık kat'i safhasına girdiği, 
ve nihayet Gandi ile Nehrunun 
ve diğer Kongre liderlerinin tevw 
kiline başlandığı zaman mihver. 
eller artık Hindistanda umumi 
isyan saatinin çaldığını zannet. 
tiler. Fabrikalarda umumi grev
ler ilan edilmesini, trenlerin dur• 
masıru, dükkanların kapanması. 
nı, hayatın durmasını, harp faa. 
liyetiırin kötürümleşm.esini bek
lediler. Bu netice hasıl olursa 
Hindistan kendiliğinden olgun 
bir meyva gibi, ellerine düşe. 
cekti. · ' 

Gandi ve Nehrmınn Hindistan 
daki nuiuzu geniş olmakla bera
ber tevkifleri memleket içinde 
ve hali< arasında milıvercilerin 
umduğu ve mgiliz!e~fil. korktuğu 
kadar geniş bır aksulamel , ya_P· 
matlı, Sözde burada mahallı bır 
kaç kıyam hareketi görüldü. Ne 
fabrikaların bacalarından duman 
eksik oldu; ne trenler durdu; ne 
dükkanlar kapandı, ne askeri fa. 
aliyet sekteye uğradı; ne de ha. 
yat durdu. 

Fakat roihverciler!n nıemnun 
olacağı ve İngilizlerin hallıne 
mecbur bulunduğu bir netice 
hasıl oldu: Hindistan en _zıya~e 
milli birliğe mulıiaÇ oldugu bır 
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Ortaşark br.1kumandanlığtndan 
ııeri alınması henüz anlaşıla. 
ınıyan ı:cneral Auclıinleck 

Kahire' de 
Yapılan 

Temaslar 

1 
c!evam cdcbiJmc1eri için elde bulun. 
mrsr icap cderı ıJ:Crait Vt! imkinı müm~ 
k'..in olduiu k3dar muhafaza edebilmek
tir. Moskova müzakerelerinde de en 
önce ebemmivetfe bu meısele ü~erinde 
duruldnğu ve bir anlaşmaya varı~dıit 
nıuhakkak cibidir. 

Bu anlaşmaya nazaran, fnciliz ve 
Amerikan kuvvetıcrin i ·t alacakları ye. 
ni vazifelerin nereler•le ve ne şekilde 
olacağını henüz bitm·yoruz, önümüz
deki hafta1ar zarfında deniz, kara ve 
havada vaziyetin yeni inkişafları, bun .. 
.-arı bize gösterecektir 

Şüphesiz Jıci Rusyaya· en tesirli 7~r
dım, Rusyan1n arzusu mucibince Av
rupada Alm:ınlara karsı ikinci bir cep... 
he açmakla temin edilebilir Akdenizin 
bucünkü vaziyeti Balk01nJ~rda böyle 
bir cephe aç.mıya hiç de müsait de .. 
ğildir. Çünkü 1 Rommcl ordusu Mısırın 
Onündedir. Ve doğu Suriye sahill~ri 
müstesna olmak üzere Akdenizin her 
tnrafır.da stratejik deniz ve hava ü~ 
tün!üğü Mihverin elindedir. Fransaya 
ihraç, çok ciddi ve büyük bir teş~b
büse girişmek demektir. İngiltere ger .. 
çj Almanya devletinin yılulm:tsı !çin 
hııbcdiyor, fakat İn&iliz noktai naza. 
rına göre. bu inhidam !nciJiz milleti 
ir.-;n harabi den~ek derecede aiır bir 
b..ıha karşılığı olmamalıdır 

l3i'" (Devanı.ı Sa. 4, Sü. ı de) M. Churchillin Ziyareti 
Dolayısiylc Mühim 
Müzakereler Oldu "Müttefikler 

Auchinleck'in Geri teşebbüsü Ele 
Alınışı Tefs1rlere Yol Almıştır .. 
Açtı -Yeni Amerikan . A • 

K t 1 M d Bır Askerı Mütelıassıs 
ı a arı ısır a M.h A t k 8. Ç k, 

ı ver r ı ır o 
Londra, 19 (A.A.) - Başvekil 

Churchill Moskovaya gitmeden C:ephede HarpEtmiye 
önce Kahireyi ziyaret elmiştir. M b 
Ziyareti esnasında başvekil Se• ec urdur, Diyor 
kizinci ordu yanında bir gün kal• Nevyork, 19 (Amerika Haber. 
mış ve İngiltereden gelmiş olan !er Ofisi bildiriyor) _ Amerika. 
motorize kıtaatı teftiş etmiştir. nın tanınmış askeri muharirlerin 

Sonradan başvekil Kral Fa. den George Fielding Eliot Nev • 
ruk tarafından kabul edilmiş ve York Heraltribune gazetesmde 
Nahas paşa ile de görüşmüştür. yazdığı makalesinde diyor ki: 
Görüşmelere cenup Afrika baş. "Salomon adalarına yapılan 
vekili mareşal Smuts ve general hücumun neticesi ne olursa ol. 
Wavell iştirak etmişlerdir. sun müttefik devletler Japon ve 

G. Wavell'in temastan A·manlardan. te~ebbusiô al'llı~lar-
,El Alemeyn, 19 (A.A.) - M. dır. Mihverciler için güzel gün• 

Churchill'in Sek.izinci orduyu zi. ler geçmiştir. Artık istedikleri 
~ DC\lallll Sa. 2,..Sü.. - «31". Devamı Sa. 4, Sü--2 .de 

Bu Hareket Geniş Bir 
İhraç Teşebbüsüne 
Başlangıç Sayılıyor , 
Görünüşe Göre, Bu 
günkü Durum İkinci 
Cephe için Elverişlidir 
Vaşington 19 (Amerika halx>ı 

.er Ofisi bi!dirıyor) - Amerika. 
daki kanaate göre, bug•ın Diep. 
pe'e karşı yapılan ihraç tecri.ıbe. 
ıeri, ilerde girışilec•·k ~·ar. ge. 
nış oJçüde bir çıkarma har .... kcti. 
nin haşlangıcı olarak teli.kkı e. 
d"ımrktedir. 

Bu hareket, ikinci cephenın a. 
çılmasım istiyen !ngi~tere eCkiı. 
rmın ve kurtuluş günlerinı bek• 
:•~·en işgal altındaki Avrupa mil· 
:f"t1crınin m~neviyatını da CjOk 
~akviye edecektır. 

Gözüken ihtimaller 
Ankara, 19 (Radyo gazetesi) -

.'.lutefiklerin Fransa sah1l1ermdıc 
Dicppe'e karşı bir çıkarma te~ebo 
büsünde bulunmaları, günün en 
önemli hadiseler;n:n başında 
ı;elınektedır. Müttefikle•ın bu 
hareketi, ikinci cephenin artık 
açıimak istendiği kanaatini uyan 
aırmaktadır. Bu kanaati uvand•• 
ran sebepleri ~öylece hul&sa et. 
oıek mümkündür: 

1 - Bugünkü durum, ikinci 
cephenin açılmasına en elvenşli 

Jt!fir Devamı Sa. 2, Sü. 5 

ALMAN TEBLiGi 
Stalingrat 
Taarruzu 
Başlıyor 

Kafkas Harekatı İse. 
Kıtaların 

1 
Yeniden 

T ensikini İcap Ettiriyor 

Arazi Güçlüklerine Rağ
men Alman TazyikiArttı 

Berlin. 19 IA.A.l - Alınan or. 
tluları başkomutanlığının tebli
ği· Alman ve Slovak kıtaları Kaf 
kasyada birçok yol ırüdüklerini 
ve dağlık arazide maylnli tarla· 
1.arın zorluklarını ba~orarak ce .. 
nuba doğru baskı hareketlerin: 
iler!etmişlerdir. 

Dieppe'de Tanklarla Birlikte Karaya Çıkard 
Müttefik Kuvvetler 9 Saat Harekatta Bulundukfa 
Sonra Get·; Çekildiler-İki Tarafın Kavı::>ları A~ı 

• 

Berlin' e Göre, Geniş Ölçüde Yapılan Bu İh·aç Sırasında 15 
Esir Alınmış, 5 Harp Gemisi Batırılmış, 28 Tank Tahrip Edilrr.'.şt 

İlınç harcketiıır iştirak eden Amerikalı akıncılar hazır lılr talimleri göriirken 

Londra, 19 (A.A.J - Kombıne 

1 
hareketler umumi karargalu, bu 
sabah aşağıdaki tebliği n~retmiş• 
tir: 

Bugünkü çarşamba gunu sa. 
bahriı ilk aaatlermde iyg.rl dltin_ 
daki Fransada Dıeppe bölgesıne 
bır akın yapılmıştır. Harekat, 
hala devam etmektedir. Tamam. 
!ayıcı raporlar alınınca başka 
bir tebliğ neşrolunacaktır. Fran. 
sız hükumeti, beyannamelerle 
bu akının bir istila olmaclığ:n • 
dan haberdar edilmiştir. 

Amerikan resmi tebliği 
Londra, 19 (A.A.) - Birleşik 

Amerika ordusu umumi kararg3• 
hı tebliğL Dieppe çevresinde ya• 

SOVYET JEBLi~i 

Sovyetler 
Göre Alma 
Kayıpları 

"' Son 6 Ayda Qlij v 

Yaralı Olarak 
pılan kombine hareketlere mu. Bir Milyonu Aşmıı;tı 
harıp Fransızlara mensup k*;ük "!! 
bir müfreze ile birlikte mütehas• 
sıs İngiliz kıtaları, Kanada kuv• 
vetleri . ve Birleşik Amerikanın 

, l;rJ' Devamı Sa. 2, Sü. 1 

Don Dirseğinde Ruslar 
Yeni Mevzilere Çekildi 

(Yazısı 2 nci sahifemizde>) 

1 Günler. Geçerken f 
SUSUZLUK ÇEKEN SERVE~ 

Müttefiklerin ihraç yaptıkları ili. 
eppe lin1anım ı:österir harita 

Heva kuvvetleri yeniden Ka. 
radeniz Rus limanlarına ·aaıruz 
etmişler, 4 sahil muhafaza gemL 
si batırmışlar, bir So·:~·r~ muh. 
ribivle 6 taşıt gemisi ve g kıv• 
nakil vasıtasını ağır hasara uğ • -----------

RE Fi K 
HALİD 
KARAY 

Nakil vasıtasının teminindeki güçlük yüzün. 
den Büyükadaya monta.zaman su vcrı. 

lemediğini, o yüzden Adada su sıkınUsı çekıld i. 
ğini, hatta iş böyle giderse bu lüks sayfiyenın 
Kerbelaya döneceğini gaı:etelerde okudum, AUa. 

ratmışlardır. 
Don büyük dirseğindeki te. 

m 'zleme hareketleri nrnsınrla 
dağınık düşman kuvvetleri yok 
edilmiştir. 

Voronej revt1'~t1tde zayrf tnevztl 
c:arpısmal~r olm-....stur. Ba$art ilf' bi
tirilen şiddetti srıva~lar esna!:mda, 
düşman, ı ı /l 7 Al{ustoı:; tarihleri aTa
smda 2561 Mir vemıi!i. 501 tank. 31 
top Vf" 250 nıitratyfız VE." mayin atıC'T 
kcı.ybetml~L:-, Bi,.('ok defalar toplu 
kuvvetler],. v:ınılar Sovyet taarruz -
tarı ~onun."t:ıkt dii'-man keYlJ)lan ola
ııanUstü bir yilksekiiK göstermekte -
dir. 
Düşman V"lk,..ıt üır.rinde İlmen gö

lünün cenup c:;o,ğu!'Urıda b-0$ yere 
mr\-zif taar-ı..ızınr ~apmı~hr. 

Almanların yeni hedefleri 
~rlin, in IA. A.) - D.N.B. nin 

askeri mJh"-:-riri, c\ot..o cephesinin ce

Jt?'"' Devamı Sa. 2, Sü. 3 

Memurlara Taksitle 
Kömür Verilmesi 

Düşünülüyor 
Ankara, 19 (TAN) - Devlet 

memurları ile devlet iktısadi te. 
~kküllerinde ' çahşan meınurla. · 
ra, yakacak ihtiyaçlarını .karşıla• 
mak. Üzere, taksitle maden kömü• 
rü verilmesi imkanları arastırıl• 
maktadır. İktısat Vekaleti; bu 
hususta şu günlerde kat'i..bir ka• 
rara varacaktır. 

Hindistan 
ihtilafını 
Hal İçin 

Amerika Hükumeti de 
Gayri Resmi Şekilde 
Tavassutta Bulundu 

Kongre Haricindeki Hint 
Politikacıları İngiltere 
ite Anlaşmak istiyorlar 
Vashington, 19 (A.A.) - Ha. 

ber verildiğine göre, Amerika 
hükumeti, Jngiltere ile Gandinin 
mümessilletıne gayri resmi ola
rak müracaatta bulunmuş ve ilı.. 
tiliiflı meselelere bir çare aran. 
ması hususunda tavassut etmek 
arzusunda olduğunu bildirmiş.. 
tir. 

.Yeni teklifler 
Bombay, 19 (A.A.) - Hint iL 

clerleri ile müzakerede bulun. 
mak üzete Hindistana bir mu. 
rahhas 'heyeti gönderilmesi hu• 
susunda Bahadır Sapru ta.rafın. 

Jtlii: Devamı Sa. 2, ~ü. 3 

._ _____ ha hamdüsena ettim. Şu sebeple: "Akıllısı değır. 
ır.ende kaldı" ve "tabutun içinde bulunma da, önde veya arkaı:!a, 
neresinde bulunursan bulun" fıkralarında olduğu gibi Adalara 
gitmeyip Anadolu yakasında yazlamak idrAkini gösterdiğim. 
den! Kışın kömür darlığı çektikten sonra hır de yazın su kıtlığı. 
na uğramak fazla kaçardı. Ateşsiz soba ve soğuk kaloriler kıı. 
dar susuz musluk da maneviyat bozucu bir hadisedir. Soğuğa kar. 
şı -yatağa girip yorgana sarılmak gibi- bazı tedbirlere baş 
vurulabilirse de susuzluğun çaresi yoktur. Hele sayfiye denilin.. 
ce akla ilk gelen lüzumlu ve hoş şey tatlı sıı, daha doğrusu tatil 
su bolluğudur: Havuz, fıskiye, hortum, sulanmış bahçeler ve 
yollar, taze yeşillik, ıslanmış toprak kokusu vesaire ..• 

Adalar halkı, su bakımından, top gibi gilrleyen Kayışdağı 
pınarı ve Elmalı bendinin şakır şakır aktığı yemyeşil Anadolu 
kıyısı karşısında, bir serap manzarası seyreden çöl yolcularına 
benziyor. Oralarda baş kaygu ve baş sohbet sudur: "Aman suya 
dikkat! _Aman su azalı.yor! Su geldi mi? Su kalmamı~! Su bul.. 
malı! Yıne sular kesilmiş"' kısacası Adalar, yazın, binlerce ağı. 
zın "Su! Su! Su!" diye esma çekip zikrettiği bir acayip tekke. 
dir; hem otuz iki çeşit cemaatin "yekdil ve yekzeban" olaraı 
bir tek mabuda gönül bağladıkları unsurlar arası bir tapınak! 
Ayrıca tatlı su kıtlığına uğrayan o yerlerin, alay ediliyorınu~ 
gibi, dört tarafı da tuzlu su ile kaphdır, 

Ve bu Adalar, fukara yatağı değil, köşkler, kQşaneler, mı1.. 
yonerler diyarıdır; para yenilen, sen>et sergilenen lüks yazlıktır. 
Fakat dünyanın neresinde servet ile susuzluk bu derece birle 
miştir. Ve suyu temin edilmeden bir eğlence ve sayfiye şehri k~. 
rulmuştur? "Para, parayı çeker'' derler; Adada ise her şeyi çe. 
ker, suyu çekemez. Kurclulclan binalara yüzerbin lira sarfcrl~n, 
binerlik banknotla kumar oynayan ve gündelik kazan~ları yınv 
binleri bulan o zenginler, acaba neden, pek beğendıkleri ve ıı.vrı. 
lamadıklan Adayı suya boğmak için "aralarında bir te~kılti.t '""· 
mıyorlar da her himmeti ve her hizmeti hükfimet•en beıed '"'· 
den, umumi bütçeden, yani hal.kın kesesinden bekliyorlar ' Jı 
<ielerimiz, servet sahibi olur olmaz kayaları deler, künk lr· 
şer, memleket şenlensin diye Kaf dağının ardından sulM e:~· 
!ermiş, haniya o cömertlik ve yurd sevgisi?. Nerede Sa 
adalarının bu kurak hali? 
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Fransız Sahffierlne Ağır Bir Baskın 
~ Baştarafı 1 incide gemisinin !=attığını ilave etme'!dedir

"Ranjers" taburunun bir mili'.• ler. . * rezesi iştirak etmektedir. 

En şiddetli baskın 
Londra, 19 (A.A.) - Dieppe 

çevresinde yapılan akın, Com. 
mandoslar taraf mdan yapılmış 
olan bir akındır. Fakat bu harp
te yapılmış olan akınların en şid• 
detlisidir. Ingiliz tankları, Ka
nada kıtaları, Amerikan ve Hür 
Fransız müfrezeleri hareketlere 
iştirak etmişlerdir. AJ-nlem 

tanklar da çıkarıldı· 
Londra, Hl (Radyo: 19,45) 

D eppe'e J...ar,şı yapılan baskm~ ilk 
:l fa olarak tanklar ela 1.-ullanılmtş ve 
unlar karaya c:ıı,arılmıştır. İhraç 

ruvvetlcri, sahile kadar İngiliz do -
nanması birlık]ert tarafmdan himaye 
unmuştur. Dieppe'de, sol cenahta 
arcket yapan bir ihraç kuvveti ev -
la tardcdilm;c;se de, sonradan tek
r karaya ~ıkartı1mrşhr. Sağ cenah

a harekfıt yapan kuvvetler, aıtı top 
Mevzii ile bir mühimmat deposunu 
"llhn etmiştir. l\!erke:ı: kesimine tank 

r da çıkarıhuştır. Burada nğır çar-
malar ltôla devam etmektedir. 

Bomba ve av tayyareleri bu hareket
ere geniş ölçüde müzaherette bulun
!IlUştur. 

Dieppe'de son vaiiyet 
Londra, 19 (A.A.) - O!i: Resmen 
il<iirildiğme göre, Dieppe dolayların
a harekilttc"l bulunan kuvvetler ka
ya ayak bastıktın 9 saat sonra ye
den gcınıil"'rc hlnmMerdir. Her iki 
ra!m uğradığı kayıplar ağırdtr. 72 

:ı ·· şman t:ı.vynresl tahrip edilmiştir. 

lerine d•1nmiyen jnglliz uçaklarının 
ayısı 95 dir. 

Başka y(Jz düşmmı ~ mUhte
nel olarak ya tahrip wya hasara uğ
atılmI~ 2J İn.gilız pilotu Jrurtarıl
nışbr. 

Berlin. 19 (A.A.) - Dieppe ya-
kınlarında Frnr.sa kıyı..~na kütle ha
linde İngilizlerin yaptıklart asker çı
karma teşebbti~iı mütec::ıvizlerin tam 
bir rnuvaffakryet~izliklcriylc netice
lenmiştir. Bu;:ün ikindidenberi Av -
rupa kıtasrrıda Ame!İkan olsun, İn
giliz olsun, K.amıdalı ol un hiçbir düş
man askeri k:--ılm:ımı~tır. Alman son 
haberlere göre, bin esir alınmıştır, 
Mütecavizle:-in uğradfklan kanlı za
yiatla mal•eme J·ayrplarmı simdiden 
tahmin etmek imkansızdır. 

Alman hususi tebliği 
Berlin, 19 (A.A.) - Alman orduları 

ha kumandanlrğmrn hususi tebliği: 
İngiliz, Amerikalı, Kanad::ılr ve De 

Gaulle'cü kttalardan mürekkep bk tü
men kadar asker kütle halinde Fran
sanın Manş ~ahi1inde Dieppe yakınla. 
rtnda büyük deniz ve hava kuvvet!t'
r•nin himayesinde karaya çtkanlmış.
tır. Bu çıkarma karaya çıkarılacak 
başka uvvet!erirı ilk dalgasını teşkil e
diyordu. Sahil muhafazasını temin e.. 
de11 Alman kuvvetlerinin hareketi sa
y~sinde, tankların da desteğile vukabı:ı.. 
la!l bıı düşman hart'keti ağır ve ~;ınh 
kayıplarla akim ka?mrıı;tır. Saat 16 
d;ınberi kıta üzerinde <ıi'ahlı tek bir 
cfü-:man kalmamıştır. Bu bilyük mu.. 
""l.ffaktyet, ba7.ı kuvvetler hariç olmak 
Uzere, başkumandanhğın ibtiyat1anna 
miiracaata katiyyen lüzum kalmaksızın 
elde edilmiştir. 

Karaya ç1!·an dQşman yaktndan ya
pılan muharebeJe,. reticesinde her ta
rafta drırmadağm P.dilmi~ ve denize 
sürfilmüştür. Karaya çıkarılan ve son 
ra fahrip edilen fankl:ırdan şimdiye 
kadar 2R tani? !'ayılmı~trr. Bütün da
yanak nokblan değerli sahil garnl -
zonu tarafmdı:ın tutulmuştur. 60 ı 
Kanadalt su':>av olmak üzere Alman
ların elin~ 1,'iOO esir dOsmüştür. Dfıs
manın tı~~ığı kanb kayıplar çok 
yüksektir. 

Berümn l)erdiği tafsilat TopçUnun at~iyle 3 torpido muh
B u 19 (A.A ) _ Dl kt- nöi, 2 torpido ve 2 nakliye gemisi 

er n, • eppe ya batınlmı~hr 
ındaki J:ı,yı hattına çikanlan İngit!z • 
uvvetlerlne kar:ır Almrm kıtaları ta- ı Alman hava kuvvetleri 83 düşman 
fından yapılan karşıiık taarruzu bir tayyaresi diişürmüş, husust olarak ya

rnç saattcnberi gelişmekte olduğu as- ptlmts 2 nakliye gemisi ile bir hücum 
eri kaynakta11 öğrenilmektedir. Al- botunu batırmış ve bomba isabetler] 
rı'ln kitaları plan dahilinde IlCT"le- ile 5 kruvazör veya bilyük torpido 

ektcdirlc-. İngll'ilerin insan w muhribiyle iki nakliye gemisini ağır 
alzemc bakunmdan kıorplan ba3ili hasara uğı:atm~tır. 
ühimclir. 

Düşman ımcnk siynst maksatlaTla ve 
hiçbir :ısker1 hedefi ol:ımıyan bu çı

karma teşebbüsiinde bir yıldırım ınağ 
lfibiyetine 11ğr:mıtşhr. 

Bu asker ~ıkarma haTl'.'kdfoin püs
ı; rtülmesın~ Almıtn dt!niz harp teı

llerl de ba~riyle iştirak etmi~ler -
iir. 

Batıdaki Altı.'bn muhübzlan, bo a
SalfıbJyelll tnabfilrer, İngilizlerin matör hare!tet.rne liiyık olan cevabr 

ı.tans kıyJsmda bu sefer yaptıkları vermişlerdi"r. b!ımn muhatızlaTı yüz
aroyn ı:ısker çıkarma teşebbüsünün lerce m<?y:hn m.D!'laNbesinde l::ııapraıhı
utnt akın<:t kttalat' hnrekatı çerçe- lanna zafo?ri tMrnıt" t'lan biT ordunun 

eFini aşmakta oldoinum temin ~ sük<tnet .,e lruvv~tıy!e bu düşmanın 
nekte ve dah"l şimdid(.".[l yı.1zleree in- ı diğer büti.in tıebebbüsleıtinl de bekll
ılizin öldüi,rünü ve bir~ nakli'l'e yor. 

( GE.CCGE.LE.M 
KDENİZDEl{İ 
H .. AREKAT , 

o 

lon'dra, lngilizlerin 

4 Harp Gemisi 

Kaybettiğini Bildirdi 
Londra, 19 A.A.) - Amirallik 4aL. 

ccsi bildiriyor: 
Cairo uçaksavar kruvazörü ile Fo. 

•esight muhrıbl Malta deniz kafilelo
:ine refakat hareketleri srrasında batı
ılmışlardır. Evvelce kaYtplan bildi
~ıcn Manchester kruvazörü ite E:ıgle 
ıçak gemisi bu son tebliğle ba.ttıkla.n 
bıydedilen gemilerle birlikte İngiliz 
arp gemilerinin kayıp yckQnunu. te1-

ril etme~rlcr. ,.,. 
~ 

* :Londraı 1!9 (Radyo, 19,45)" - Ami. 
rallik teblliine göre, Akdenizdeki 'ton 
harekatta lngitiz!~r Eııgle uçak ıo. 
ınişcyle iki Jmıvazör, 1 muhrip ve 8 
,ayyare kaybetmiştir. :Mihverin nyiatı 
i~e 2 denizaltJ, 2 torpidobot ve 66 
l"'yyaredir. Deni:ıaltılar ayrıca 1kl t. 
talyan krllvaıiSrünü' hasara ult'ntmıv
!ardır: ...... 

Pasifik denizinde 
ı.:ondra,. d9 (Radyo 19,45) - Aleu. 

tien adatuıo civarında bir Japon muh.. 
riblnln V"Jl3 lmıvaı:örilnilıı batmldrfl 
haber veı:flmıcktedir. 

iki denizaltı batınldı 
Rio de ]anetro, 19 (A,A.) - Ye::ıfı, 

den ilci Alman denbaltı.ıımn ceııup 
Amerika nlqn sıılarınaa batrrıldık1J. 
rı öireni~. Bundan ba,ka iki .Al
nıan denlzalt.ısı daha bu civarlarda &~ 
rülmüştür, 

Bir Amerikan gemiBi battı 
Tokyo, l9 (A.A.) - Bir Japon de. 

nizaltısı, Yeni Zeıa.ndanm do!uııunda 
z ker yüklii 1ıir Amerikan gemisini tor
"'illlyerek b:ıtrrmı3tır. 

Biı~ Fransız Mebusu 
Londrada 

Kudüs, 19 (Radyp - 22.15) - E~kl 
Go n 

Avustralyada 
Kaynaşma 

..,.......,, 

Başvekil, 

Şeflerine 

Muhalefet 
Şiddetli 

Bir Hücumda Bulundu 
Sydney, 19 (A.A.) - Avustralya 

Ba~vekili M, Curtin, pa.rlimentodaki 
ır;uhalefet şeflerinin hük1bneti devir
mek için çevlrdikleri manevralan tak
bih t"derek demiştir ki: 

"Tenkitler ancak parliınentoda ya. 
pılma!ıdır.,, 

Başvekil, Salomon adalarına kar:ır 
~arruz hareki.tından da bahsederek 
gÖyle demiştir: 

,.Japonların niyetlerimizden haber. 
dar edilmekte olduklarına kaniim,,. 

B:rşvekil, barp meclisı muhalefet a· 
zasından Spendcr, Menzies ve Hug. 
nes'i ~!ddetle tenkit etmiş ve h!ikO
nıete karşı yapılan tahriklerden bah
St'derek ııunları ili.ve eylemiııtir: 

"Avustralya basını işçi partisinin 
lurpten sonrıı iktidar mevklinde b!.
maamı istemiyor. Kapitali&t kurdu soıı 
elll senede olduğu gibi fabrika ve ... 
tölye ı,çilerinin alın terlerini artık if
tİ&mar edemez . ., 

Barekilin demeci siyasi mahfi!lerde 
büyük bir heyecan uyandırrnıştrr, Bu 
mahfillerin kanaatine &'Öre eğer par. 
Himento bükilmetln faali:ııetlne engel 
olmakta devam ederse Ba!;vekilln mlJ.. 
letln reyine müracaat ~decek ve ymi 
intiha.bat yapılmasını iıtiyecekt!r. -----Dil Kurultayının 

Çahşmalan Londrada 
ngi uyandırdı 

Londra, 19 (A. A.) - Anadolu .a
Jımsınm husust muhabir! bildiriyor: 
Dördüncil Türk Dil Kurultayı çalış
maları burada a1Ak:ı ile takip edil -
mlştlr. Bu meyanda l-urultay m(lza
kerelerl ve Türk Dıt 'l'arihl etraftn
dakl tetkik!ere Tlmes'ln kUltUr Jşle
rlne ait ııtıvesinde, Ob~erver'de ve 
Monchester Guarditm'dn ceniı sütun
lıır tahşiş edilmi~tir, Yine bu ,utun
Iarda Türk Dil Kurumunun kuruluvu 
ilo umdelcri, dildc.ı husule ıetirmls 
olduğu ye.ıUJil~ler de ayrıca tebarüz 
~ttlrilmlştir, 
Diğer tnrııftan kurultaym devamı 

müddettince Lo:ındra 1falkevinin ver-

TAN 
' Et Fiyatları 

Düştü ıKok Kömürü ;~a.m Eıya 
lhtıyaçı__ 

Koyun 
Kuruşa 

Eti roo 
Satılıyor 

1

Da4ıtma İşi fstanbul Ve lzmirCle 
f malathaneler Açıldı 

Piyasay'l !azla baJık getirildiği ve 
kasaplık hayvan miktarı arttıiı için 
et fiyatlarında kilo l:oa~ma ıo - rn 
kuruş düşükıQk olmuş1ur. Birçok ka
saplnrdrı koyun eti 100 kuruşa sattl
maktadrr. Yeni mahsul dökümfi yak
laştığf için, geçen senr.nin malların -
dan nohut, faS'.ılye ve mercimek fi -
yattan na düc;rniye b~lamıstır. 

Zeytinyağı ve sabun 
satış lan 

ZPytlnyıığı ve sabunun h51/i karn 
borsada mu!lmele gönnekte olduktı 
hükumetçe tcsbit edilmiştir. Bu işin 
kimler tarafın('.1;:n yaprldığı araştırıl
makt;ıdtr. Fıyatlanıı yülrn!'lmesi de 
kara bor~a s~ttşlı:ınrıd:ın Herl gel
mektedir. TknrPt OdRsl bu lşe el 
koymuş ve zcytinya,iicılar grupunun 
da tahkikat yapmasmı lııtemlştir. İz
mir, Edremi~ ve Ayvalıkta zeytinyağ 
fiyatlarının dii:;ük clduğu ~elen ba
bE'rlerden an'aşilmı<ıtır. 

Ticaret Vekili Bursaya gitti 
Ticaret Vekil! Beh('et Uz dün do

kul' buçUk vnpurlyJe Burı;aya gitmiş
tir~ Vekil Cuma giinü şehrimize dö
necl!k ve Pa.7..nr nkşanu Ankarayıı gi
decektir. 

Piuasa vaziyeti tetkik 
ediliyor 

Ticaret Vel,illlği. serbest piyasalar 
hakkında incelemeler yapmak ve bir 
rapor hazırlamak üzere eski İstanbul 
faşe müdUrU ve halen VekHlik mü -
şav!ri bulunan Mümtaz Rek'i memur 
etmiştir. Şehrimize gelen Mümta;r 
Rek bugün İzmlre gidecektir. 

Yeni ekmek karneleri geldi 
Yeni gelen ekmek karnelerinin 

"andıktan erasmda or. yedisi kırık 
çıkmıştır. 'Bu sı>ndtklann muhteviyatı 
sayılmaktadır. SayYlan karnelerin ka
zalara tevzıine tıaşl:mmt!dır. Bazı vi
layetlerde hE'nüz mahsu! tamamen a
lmmadığt ic:ln ora halkına ekmekı:lz 
kalmama1an için karne gönderilmİ$ 

ve lınnlarına Tonrak Ofisi tarafm -
dan un sevkedilmlştir. 

Gri ekmek karneleri 
Gri renkli <'~arı t.ı~a ekmek karne

lerinin bu ay b:ışınn kadar kabul edil 
mesiniBPlediye fırıncılara blldlrmistir 

Bu seneki peynir istihsali 
Bu sene İstrr.bul ve Trakya bu7.:' 

hanelerine konulan beyaz peynirlerin 
150 - 160 bin teneke arastnda oldu
ğu tesbit edilmiştir. Evvelce piyas&
Yfl çıkanlan yarım yai?lı beyaz pey -
nMerin satıtdığr ve geriye kalan pey
nirlerin tam ya~lı iyi kalite olduğu 

anlaşrlmı,tr.. Bundan dolay! bu iyi 
kalite pey:gjıı!lılr toptan 130 - 135 
kunı~~mıı~ 

ALMAN TEBLiGi 
~ Baştuıafk 1 hteide 

nup kesimindeki Alınan taarruzunun 
hangi istik:ımette inkişaf etmesi ihti
mali olduğıın•ı tetkik ederek diyor ki: 

"Şimdi malüm olan tek nokta, Kaf
kas dağlarının yAmaçlanm aşan Al -
man krtalanm~ bu dağlarda yeniden 
tanzim ve terısik edilmekte olduğu
dur. Zırhlı kşkiller dağltk arazide 
ayni rom oynıyamty;ıcağ1 için, bura
larda başka '..:ıoullcre b&ş vurmak ve 
baııka kuvve1ler kultonmak lfö:rmdır. 

Stalingrat önünde de ayni vaziyl?t 
vardır. BüyOk D:>n dırıı:eğinin düş -
man kuvvetl~ baiciyesinden temiz -
lenmesinden somA yakında muhare
belerin burada da kati merhaleye u
laşması beklenebilir. Sovyetler bu 
bölgedeki muharebelere bir aydanbe
ri muazzftm 11~ker ve malzeme ihti -
yatları sürme1rtedir, Ztrhlı kuvvet -
!erle topçu kuvvetlen arasmda şid -
detli muharebeler hala devam etmek
tedir. 

Umumt intiba, bu kesimdeki Al
man ihtiy;ıtları cenup cephesinin ş.i.
mal kı:sımm tamamen 'l7'e katl olarak 
ele geçirmek mııkııadiyle büyük bir 
hücum har..rlanmaktadır.,, 

1-(indistan 
Hal 

ihtilafını 
için • 

tar Baştarafı 1 incide 
dan İngiliz parlamentosuna ya. 
pılan müracaaıttan sonra milliyet 
çi Hint liberal birliği reisi Bi• 
joy Paozad da buna benzer bir 
teşebbüste bulunmuş ve müza. 
kere teklifinin Hindistan umu• 
mi valisince yapılmasım ileri sür 
müştiir. Şimdi bu teşebbüslere 
İngilizlerin ne gibi bir cevap v~ 
receği merakla beklenmektedir. 
Anlaşma yolu aranıyor 
Bern, 19 (A.A.) - Kongre par 

tisine mensup olmayan Hint po. 
litfkacılarmın son tesebbüsleri 
Londra hükUrn.et mahfillerinde 
büyük bir alaka uyandırmıştır 

"Journal de Geneve" gazetesi~ 
nin Londra muhabiri, fogiltere. 
r:tn bugünkü ıorluklardan kur· 
tı1lmak için hiçbir fırsatı kacır. 
m~mağa azmettiğini, muhtelif 
:-ınlaşma iın.kanlarmın ar.ıştırıl · 
masına devam edildiğini bildir
mektedir, Kongre ~efleri sivil 
it:ıatsizlik hareketini durdurat'ak 
ve dtğer partilerle mUzakereyE' 
.1irt~ec·ek olurlarsa tngiltere h .. rıı 
ten sonra meşnıtt bir i~arP ktt 

Kamyonların Halktan Tarifeden 
Fazfa Para Aldığı T esbit Edild; 

Etibank kömUr sııtı3 müessesesi, 
İstanbul şubı:sinin mu~melatı tetkik 
edilmektedir İctcn el çektirilen bes 
memurla altı bll:ri hakkmrla tahkikat 
devam etmektedir. Bundan başka 
kendi pamlanna eldıkl•n kömürO 
başkalarına veren ve tarlteden taz1a 
ücret alan birkaç ki'}i hakkmda ha
zrrlanan tahkikat C'Vnıkı da Mi!H Ko
runma mahkE'mesine verilmiştir. 

Diğer tarııttan blyilerden kl5mfir 
alan bazı kimseler komürün yarı ya
rıya tozlu ve ıslak olduğunu bildir -
miıılerdir. Bunun Üz('rine büro, ih
barda bulun;ın1arın evlerine memur 
~ön<Urerek va7.iyeti tetkik ettirmiş • 
tir, Netice olarak ~ikayetlerin yerin· 
de olduğu p,öıiilmüş ve kömürler tol'
dan ayırtırılat ak bayie iade edilmlr; 
ve yerine kömür verdirilmiştir. 

İst:mbula kok Mkline 3700, 3200, 
1900 ve 1700 tonluk dört vapur tah
sis edilmiştir. Bu \·apurlctrm taşıya · 
cağt kömi.irle İst:ınbuldaki gazhane -
!erin lstih~::ıl eclccekleri koklar sobıı 

için kok alan halka t~hsis edilecek
tir. Kömür daiıtma \~ine Birinclte~
rinin sonmıa kıtdar de\•am edilecek 
ve tevziat ' sıra usullyle yaprlacaktır. 
Şimdiye kııd'lr k;ılnrifl'rli anartı-

Sinemadaki Cinaye· 
tin Muhakemesi 

Bir müddet evvel Cemberlitaş si -
nemıısrnda ll:aı"t'lf Gıizlnle karısınm 
dostu Muıaffer: bir anıda yakahyan 
marangoz Cemil Mu:wfferl öldilrmlis 
karısını da a~ır surdtt yara 1amıştı 
Bu cinayetin ~avasına dün nöbete:! 
ağır ceza nııı1.,kel'l"P.sinde başlanmTştır 
Duru~ad:ı Cemil!n !!Orgusu yaprl
mıştrr. Cemil mliıinE'lumumiye ver -
diğl ilk ICadetl:ll tekrarlamış ve de -
mlıştir ki: 

- İzmire g;tmiştim, orada iken 
karımın Muzafferle seviştl~ini ve be
rııberce yaşadı~tnı haber aldım. Ken
disini götürmek için buraya geldim. 
Benimle ~~lmE'di; sen git, ben bir 
hafta sonra gelirim. dedi. Kabul et
tim, haztrlandmı: fakat vapur yoktu 
gidemedim. Eve döndüm; kimse yok
tıı; bunun üzerlt'E' smemaya girdim. 
!şrk!ar ya"lmca karmıla Mu7 ... ıfferi 
kucak kucıılta. gördüııı, kendimi kay
bettim. 'fabancamı c:ektim. Muzaffer 
önlemek tstedl. Knrcun ona saıılaad.•~ 
O ye-re yuvarlcınmc:ı Giizine ateş et
mek istedim siltıh ateş almadı. Bı

çağımı çektim o da k!nrndaıı çıkma-

mantarın çoiuna fu:la miktarda k5-
mür verilmistir. Kalöriferlerin kömilr 
ihtiyacı da müPııseselerln ihtiyacı gi
bi üç taksitte verilecektir. 

Kömür dai:rtma hıınln ikinci bir 
safhası da kamyonların halktan tari
feden fazla para almasfdır. Kamyon 
c;ahiplerl kf'ndilerine verilen benzi -
nin yetmedijtin! ve kara borsadan 
yüksek tiyatfa benzin aldıklarını ileri 
sürüyorlaı-. Bu lddlalarıı göre, son 
benzin tabdhlinc kadar 13 litrelik bl\
teneke bennn 18 !Iradan 25 liraya 
çıkmıştır, 

Odun ve kömür fiyatlan 
yakında ilan edilecek 

Münhal bulu'l'lan Mahrukat Ofisi 
Umum Mfidilr!fü!üne tayin edilen Ze
ki Kokgll'ln tayin emri VllAyete b!l
dirilmlstlr. Umum MiidQr, bugünler
de vazifesin~ l>ıı5lıyacak ve k15m0r. 
odun flyatlan da o vakit i!An edile -
cektir. Mahrukat Ofisi MUdilr mua
\'İnl fZ?.et Gliney, reıımt müessesele -
dn odun ve kömür ihtiyaçlarmr tes
bit etmektedir Bilt!in müesseselerin 
ihtiyaçtan br:lİi olduktan sonra Ofla 
kendi vasttalariyle tevziata baolıya· 
c-ıtkhr 

Bir ŞiDaris Bürosu 
· Kuruldu 

Ankara, 19 <TAN) - Ticaret Ve
l(aletindP m11htelif VP.kaletler mümes 
~illerinden mürekkep bir merkez si
pariş b!iros•ı k'1rulmuı;tur, BOro ha
lihazır sar~lan dolııyı!':iyle, fptic!at 
m;ıdde tem;rı!nde ve imalatta Birleşik 
Amerika devletleriyle İngiliz lirası 
sı:ıhasındaki ınemlckPtlerle yapılacak 
muamell!lerin ?'akliyat güçlüklerini 
ortadan kaldkmıya çalışacakiı"r. 

Bilro, ayni zamanda İngiliz lirası
na dahil memleketlere memleketimiz 
den rsmarlan::ıc-ak mallan da kontrolü 
altma alaca&iır Bu memleketlere ıs
marlanacak mallarm memleketlmfzln 
mübrem ve hakitd ilıtlyac;larına ce -
vap verecek bir mahiyette olmasını 
temin edecektlr, -

Altın Fiyattan 
Dün bir altm 329C no• bir ııram kOl

çe HO kun:~~n ~atılmrşitr. 

dı.. Ben de knu ıle vurdtmn. Ceııınnn 
razrymı,, demiştir. 

Durutma s&hitıerin dmlenmeı;t tçin 
başka ıüne bı:rnkılmr~trT. 

Kahirelfe Yapdmı )on DDeppe Baskı-

Cam &"'3 11...:.:ıtTanrHn yt)k~kH!• VP 

bunlara tada ihfivııç oeııu bar.r mü
teşrbbisleri harekete geçirmiş, 't;tan
l)ul ch•annda 11c ~erde bardak, 15m· 
ha sisesl ve kavano,. ~ibi cam ma -
m(ıller yapan fmalMh:ıncler kurul
muştur. f 1.mlroe de bu kııbil imıılat
lıaneltt tesis eı'lilmlftlr. fma1Athanc
fpr iptida! madde r-tarak ktrtk cam -
lat1 kullanmııktndrr. Bu sebeple fst' 
l"arama:ı: e"tlak ve kır~ cıım alım sa
tımı başfamı.ı;trr, fmalAthanPler krrrk 
('tımın tonunu 2~ liraya almaktadır 
Ktnk camtn be'ıer kflosunun 2 - 2.!\ 
kuruşa tc.ııdar d"/ter bulması yOzDn
lfen bunl:ırı to;ılnyıp sııtantar da ço
ta lmıstır. 

fmaIAthaneterln yaptıklan cam es· 
va Pasabahçe si~!! v~ ('am fabrikası 
mamölAtından pahalı olmakta bera -
bP!', kRrtt boreaı'lım ucuz;ı oldnl~undan 
bu fptldıd 6arı<:ı~ cvlprf dP. bir hayli 
tıs g6rmeldedl:-. Bu lma1Athanelerf9 
normal 7amanbırda fabrikaların re -
kabetl karşfsmtia tutunamryacakları 
tilpheslzdlr. Aml11er de bunu bilmek
le beraber harbin devamı milddetln
ce memleketin ihtiyacm1 karşılama'k 
ve ayni zaman-da faydalanmak için 
sıenfş bfr m~\ sat'fediyorlar. 

Bir bardax 80 1ı:un.ıır. kadar satıl -
dtb halde bu imalAthant?terfn bar -
dııklan 30 - ~5 kunıııı kadar satıla
bilmektedir. 

~-------o-~----~ 
Pendik Ve Kemerburgazda 
Hayvan Sergisi Açılacak 
Ehli ha:J'Van nPııllnfn ııılahı fçfn vi

layet dahilinde te!'tip edilen hayvan 
-:ergilerinin beşincisi ayın yirmi birin 
de PendUrlP. ac:rlacaktır. Bu ı:ergtyc 
Kartal ve O'skildar ka7a1an hayvan 
~ahlplert işt,dlt edt>c~klerdir Ağus -
tosun yirmi sekizinde dt> Kemerbur
ırazda bir hayvan seraisi açılacaktır 

Hariciye Kalemi Mahsus 
Müdürlüğü 

Ankara, 19 {TAN) - Hariciye Ve
kA.leti hususi k:ılem müdürlüğüne es
ki Harlciya Veki\leti umumf katipllk 
hususi kalem müdlirii Şad; Kanur ta
yin edilmiştir. Bu kıymetli Harlciye
cimize yeni va2iiesiı1de de muvaffa
kıyetler ~ennf edE'ri?.. 

BUGfiNK'() PROGRAM 
f.SO Proıı:n.na 
f.U lpor 
7.40 Haberler 
7.55 Mil.dk (Pl.) 
ll.20 ltvia nıti 

ı 2.30 Proıı:um 
12 U l•t'"tlar 
12'. S Hıbtrıet 
U.00 Türkülu 
ıs.oo Proıı:ram 
11.03 Çifte faaıf 
19.00 Konuınıa 

19,15 v.... mıızıaı 
ı 9.30 Haberler 
t '1.45 Yurttan sesler 
20.ıs Radyo ıuetesl 
20.45 Su cıerlHI 
ll.00 Zirut takvimi 
::aı,ıo Ttlrktll"l'I' 

Zl.30 Konuşma 
21.45 Müzik (Pi.) 
22.30 Hiiberler 
22.4$ Knanı:ı. 

SO'J'IET IEBliGi · · 
Temaslar . . nına Yerilen Mana Moskova, 19 <A.A.> - Sovyet 
~ BaştaTafı 1 incide ~ Baştarafı ı incide öğle tebliği: 18 ağustos gecesi 

yareti sırasında eski Orta~rk baş durumdur. Çünkü Alman ordu. kuvvetlerimiz Kletskaya cenup 
üumandanı general Wavell, gene su bütün ağırltğiyle Şarkta meş. doğusu ile Kotelnikovo şımal da
ral Auchinleck'i çöldeki karar - guldür. Bu münasebetle batıya ğusunda ve Piatigorsk ile Kras. 
giıhında ziyar7.t .~derek kendisıy. 1 asker getiremez .• H~le Sovyetler ı nodar çevrelerinde düşmanla çar 
le karşılıklı buyük faydaları ola. de Şarkta umunu bır mukabı1 ta•• . 
cağından şüphe edilemiyecek gö- arruza geçecek olurlarsa bu im P~~malar .yapmışlardı~. ~ephen~n 
rüşmelerde bulunmuştur. kan büsbütün ortadan kal.kar. dıger kesımlerinde hıçbır değı. 

M. Churchill'e Sekizine~ ordu- 2 - Son hadiseler, Mihver memle- şiklik olmamıştır. 
ya ziyareti esnasında refakat eL ketlerinde, ikinci cephenin açılnwıına Al ka. 
mekte olan tmparatorluk genel - imkan o!amıyacağı kanaatini uyandır man yıpları 
kurmay başkanı Sir Alan Brooke ımşhr. Faka.t bu k~~atin, .bir bukın 
teftişlere devam etmektedir. fırsatı baurh.mak tÇ1n venl~ek lstc-

* 
n•lmiı olması da muhtemeldir. 

3 - Evvelce Saint - Nazaire -.e Bou. 
Kahire, 19 (A.A.) - M. Chur

chill, Kahireden Moskovaya ha. 
reketinden evvel Orta~arktaki 
Fransız zırhlı birliklerini Leftiş 
etmiş ve Fransanın Suriye ve 
Lübnan mümes~ili genftral Cat.. 
rouş ile Sovyetler Birlığinin 
Londra büyük elçiliği erkanın. 
dan Albay Kreıner ve M. Novi. 
kod'la görüşmüştür. 

Auchinleck'in mesajı 
Londra, 19 (Radyo, 19,45) - Ge. 

ncrat A11chinleek, orta şıırk İngill7 
kuvvetlerine gönderdiği bir veda me 
nfında son iki ayda ıo.ooo düşmırı 
esiri ahndıiını ifı;a etmiştir. 

I ngiliz gazetelerine göre 
Londra. 19 (A.A.) - tnıiliz gazete. 

lerlnin çoiıı basmakaleılerlni ortıı 
~atktaki tnrifüı kumanda heyetinde ,,.. 
pılan deilşilı:liie tabııiıı etmlşfü, 

Daily Herald ba, yaımnda, milletin, 
Batvekilln meıiyetlerlni övdüiü Mr 
kumandanın vazifesinden niçin affc. 
di!diğ'jnl ötreomt!'lc hakkına malik ol. 
c1uiun11 kaydediyor. Bu gazeteye cört 
bu gibi deiioiklikler ha.rbin merkct· 
den 'evk .ıs idaresini deruhte ctrni~ 
elan makamların vazifesini iyi Y'.l.J> 
madığı intlbaını dol11rabllir. Dallv 
Herald'in fikrince, bu dtilsikllie ır
btp yu lptldaundakl Libya barek§ 
tında generalin uiradıiı ınuvaffakı 
vetsizliktir. 

Yeni Amerikan kıtaları 
Kahire, 10 (A.A.) - Simdiye b4rıı 

gônderilenlerin hepsinden faıla sayı. 
da çok bUyUk Amerikan kara •e hava 
\tuvvetlerin!n orta ~ka geldiit ttyıt 
edilmektedir. " 

1 talyan.ın Nüfusu 
Roma, 19 (A A.) - Nt:$redllen ıres... 

ml bir lıstatlstiie cl:ire, bu harpte !I. 
hık eciilen tGpraklar bari~ olmak il 

hin ıın• 

lonre'a yapılan çıkarmalar ınevl'il na.. 
"'lı:etlerden ibaretti. Halbuki Dlepp:'e 
7;ıpılıırı bu son taarruz stratejik ehem 
:-rıiycti haizdir. Çlinkü Dleppe, ıahilclııırı 
f'arise giden en kısa yolun başındı. 
c:ır Aynca Frıı.nsanın en mühim il. 
nııı~!ırından biri olan Le Havre'ın 
gc-rislnde bulıınmaktadır. Buradan. ttıı 
mühim limana doiru yapılacak Mrelıe 
bırı;:ok faydaler sağlryabilir. Le 
Htvre'ın ele reçlrilmeıi iıe takviye ıJ. 
rrıık bakımından çok kolaylıklar te• 
min eder. 

4 - Almanya, ıark tephesinden nv. 
"et alamıyacağı ribi, 1nriliderin nıU· 
ttmadiyen takviye edilmekte olduiunu 
cöz önünde tutarak Libyayı da tak
vıye etmiye mecburdur. 

S - Buııdan evvel tnıiUı:ler tarafın
~an yapılan çıkarma hareketlerine alt 
haberleri ilk defa Alman kaynakları 

vc-rmişlerdi. tblbuki burUnkU hare· 
ldltın ilk haberlerini tncilbler dUnyıya 
• ~ymışlardır. 

Mühim bir cihet de Franıız halkına 
hitaben neşredilen be1annımedlr. Ban
dı, halka, ke:ıdil~i i<;in Hrarb ola 
t·ilecek biT harrket ı,ıememeteri ve ıı 
rast geldlfi vakit kentMertnden ısti. 
f?.de edileceğl bildirilmektedir. Bunun 
6a. harekatın $Ümu!ünü gixlemernek I· 
cin 1rullanıtan bir tabiye otmasr thtl 
ttıali vardır, Çıkarmaya, zırhh teı~Jı. 

:Ciillerin. A:ner!ka, Kanat!ı •• fftlı 
f"ransuı kuvvetlerinlıı de iştlr!lki, bıı 
r.an mıhdııt mf1Eyuts btr hareket ol 
mAdığını göstermektedir. 

Garpten çekilen kuvvetler 
Moıkova, 1§ (A.A.) - lo.yet ıtı 

ı••rlel' bürosu a11Jıdakl bcıulf t.blı 
t; neıntmittlr: 

Son iki •1 i~inile, Atmaftlu, J'rıtt 
rnlan, Belçlkac!ın Ye Holu4adatı \. 
kisi :z:ırhh olmak üsero 22 tüment Sov 
.,C't cephesine retlmılıterdlr, 

Amerikan gazet~lerlnıle 
Va:ilrııJton, 19 (A..A.) - Slyast vr 

• l'~mt mshfill•rde h'1dm ola!\ kanaa· 
iP ıııöre C'!hur~hlU - Stelın tı1'ritı;me • 

Londra, 19 CA.A.) - Dün ge. 
ce Moskova radyosu, Leningrad 
cephesinde Alnıanların bir de. 
miryolu yakınlarında geri atıl. 
dıklarını bildirmiştir. 

Sovyet istihbarat bürosu son 
altı ay zarfında uğranılan ka -
vıplar hakkında bazı rakamlar 
vermiştir. Almanlar 480 bini ö. 
lü olmak üzere bir milyon 115 
bin kişi kaybetmişlerdir. Düş

man 4000 top ve 4000 tank kay. 
betmiştir. 

'Son muharebe vaziyeti 

Moskova, 19 (A.A.) .=. Sovyet teb

liği ekinde bildirildiiine göre, Sovyet 
kıta1at1 !tletsk:a:ra'nnı dotm cenubun
da yenJden baıka mevzilere çekilmli· 

!erdir. - - a Pi 
1 

.. "' 

Şarkı Prusya.ya akın 

Moskova, 19 (A.A.) - Rus teblf · 
tinde bildtrildij.lr.e göre. Cuma f&etı• 
~i Rus bomba uçıık1an Dsnt,;!g, Koe· 
nfısberg ve Tilsitt S"hir1erlni mu"'•f· 
fakıyetıe bombardıman etmişlerdir. 

Grozni telılikede 

Moskova, 19 (A.A.) - Rus tebliği
ne yapılan bir ekte bildirildiğine gö
re, Gro:ml petrol sahaları içip teh -
tike aritıide artmaktadır. Ek, petrol 
~ahalırınım 240 kilometre ilmal batT
tmda, Pjatiaorsk ı:evreslnde Ruslıırır 
ıtri ~ekUdllderinl bildirmektedir, Al 
:nanlar bu bölgeye yeni takviye kı • 
•sı1:m vnnr1Prmr:r'kfei!lr1"r 

ler mttr:akere edilen diler bütün me
ıelelertn ·tefMTllattan ibaret kaldıtt"ınl 
ve esas mO.ıakerelm-ln Rus oepheşin· 
deki Alma11 b11k1Bmm mümkün ol· 
duğu kadfl'r eıbult l\11fifletllmeQi ~ar 
1Prlnl arsotırmıı.R etrafmda yııpıldııtır 
teyit edl,Yoılar. İngiliz v• SnvyPt llQ 

(eri ~eflcrfnin 'Mnııkn\•ııyıı J?itmlş ol-
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r-- DiKKAT -·"-\ 
·ıZiyafet1erde Verileni: 
Vesikasız Ekmekler 
Tlcar~ Veldll tıtıı"bul• geldl· 

1 
Of ilk 1 de frrıl'cılarla g6rüf• • 
mDı Ye • rda vesi· ı 
kasa e meklerhı t 
mevcudiyeti ı h:ah etmek l· 

" 
mUmk07' o1 u a sormuştu, 

Anlaşrhyor ki, o da lstanbul 
lokant3ta"nda tnUstertlere vesi· i 
ka almakıı7.tn ekme!- verildiğini t 
öğrenmlt ve bunurı lçyUzUnD ISğ· ı·. 
renmek lstP.rnl~tl. 

Halbuıct Veklf bul'eda bulun· 
du!lu euıad• kendisine Ticaret 
OdHf, tthallt ve ihracat birlik· 
leli taraf•ndan tnOkellef ziyafet· 
ler verUdl. Ve bu zlyııfetterd~ 
herken ek"'ek verlldl!il ttılde 
kimseden vnlka istenmedi. U· 
mal'ıı: ki, Ticaret Vckfll bu ekme· 
Ol vulk11ı:r olarak na11I vel'dlk· 
lel'fnl dyafetl yapan mDeaaeaeler• t 
den ı10rmuı ve bu lıln lçyDı:UnU 

sıırenml,ılr. 1 
Ve yine vl'l"•rrz ki. itin lçyDzD· 

nD 110rl't1tflkten sonra bu hilenin 
de llnDna geçecek emirler vermlı· 
tir. 

\. ..................... ../ 
Ömer lnönü 
Havacrlık Kursundt.. 

Çal!şıyor 
Yilksek mtthendls mektebi havacf

trk sanayii 1t1besine ayrılan talebe 
için Yeşltköyde açdan havacılık kur
sunda tedrf53ta baslanmtŞtır. Ta1ebe 
her sabah tayr.ırtı He İstanbul tlrerln• 
de uçuşlar yapmaktadrr. 

Bu şubeye ayrtlan Cu,mhurelsimizin 
oğlu Ömer İııönQ de bu tayyare ile 
uçuşlara iştirak etmektedir. Öğret
menler Ömer tnönü'nün ve şubeye 
ayrılan dii;er talebenin gösterdikleri 
knbiliyetten ~ifayişle bahsetmektedir: 

1 
Milli Şefin oğıu arkadaşlarına örnek: 
olacak şekllü~ hiiyük bir faali)'et gös~ 
termekted\r ve kursa da ilk iştirak 
eden o oldui!u kin kt!ndlslne kursta 
bfr numara vel'llrniş bulunmaktadtr. 

Yeni Ziraat Umum 
Müdürlüğü 

Ankara, 19 (TAN) - Açtk l>ultı • ~ 
nan Ziraat Vekalt?ti, Ziraat Umum 
Müdfirlüğ!lne Si1Jnyman Fehmi K~ 
ıaycıoğlu tayin t>dilmfı;tir. 

Paşabahçedc Üç Ev Yandı 
Dün sabah s::ıat C.örtte Papbahçe

de İncirli kcytl.nde H&ctnaear soka .. 
~ında 19 - 21 numarah Nafls ismin
de bir kadnmı evinden yangın çrk • 
mrştrr. 

Ahs:-ıı:ı ola.,, ev tatııomen 7anmı 

ve attı~ yarıdaki iki eve de sir vPt 
,etmiştir Bu '.!vler de k=en yımdık
f:ın sonra yan~ sondür01müstür. 

Hind8stan TarihiniJ 
En Nazik Devrini 

Yaşıyor 
l:!fr Baştarafı 1 incirlıı: 

zamanda parçalandL Milli Konga 
renin kapılan kapandıktan son. 
ra Hint Müslümanlan ve Maha
saba azlıkları faaliyete geçtiler • 
Hint komünist teşkilatı da o.n.. 
tara iltihak ettL Şimdi Hindisw 
tan namına bu teşekküller ko. 
nuşmağa çalışıyorlar. ,,.. ,,.. 

1-nkirı kabil olmayan hakikati 
şudur ki, Gandi, Nehru ve 

Milli Kongrenin Hindistanda.ld 
nüfuz ve mevkü geniştir. Bunla... 
rın muvafakatlerini almadan Hin 
distanda kat'i bir adını atmak 
güçtür. Yalnız Hint Müslüman• 
larına, veya yalnız Hint Raca ve 
Prenslerıne dayanarak Hindistan 
meselesi halledilemez. 

Halbuki Hindistan tarihinin en 
nazik bir devrinde bulunuyoruz. 
Bu devirde onun böyle parçalan
ması, milU birliğinj kaybetmesi, 
uğrunda kavga ettiği lıltildfiline 
en büyük darbedir. Harp içuıde 
Hi.ndistanda milli bir birlik ya.. 
ratmak için iki taraf da baıı 
fedakarlıklara katlanarak anla§. 
malt ihtiyacındadırlar. Bunun i• 
çın Ingiltereniıı Sir Stafford 
Cripps tarafmdan yapdan teklifi 
biraz genişletmesi, Hindistanın 
•stiklSlini harp içinde tedricen 
Hintlilere devretmesı; Hintlile. 
r.ın de harp şartlarını göz önünde 
t>ı..lundurarak tedricen idareyi 
ellerine almağa razı olmalan i. 
cabeder. 

Bu tedrici oluş, harp sonunda 
otomatik bir surette Hindistanı 
•stl.klAline k:avuşturur, fakat aynı 
ı:amanda bugünkü müdafaa pl!. 
oma da zarar vermez. ·Çünkü 
Qugiln Hindistanın tstiklfiline 
~avuşması ne kadar rntihimse, 
oıüdafaası da o derece ve belkl 
:taha ziyade mühimdir, bu iki 
&hemmiyetli meseleyi birleşttren 
ve:: aradaki tb.t1'.llfı kaldıran hal 
':aresi ancak budur. Aksi tak
ıj1rde bugünkü Uıt1llf, büyilk is
vanlar halinde kendini göster
l'X'ese bile. Hind.istanın müda!aa, 
tını sarsan. ve ınihvercilere d::ı.f. 
ma ilzerir,de çn.hşrnak imkanı ve
ren btr yara halinde devfl.m eder 
~e neticesi gerek Hintliler Vf 
erek muttefikler için tehiikclı 
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ihraç Edilemigen !Harbin Opğurduğu r T A N " ABON il BE DEL 1 
Ecnebi 

Fındıkliı.r Ne Olacak? Mesele_le_r ~-
TDrklye 

1400 Kr. ..... 2800 Kr. 

" 
tevfik Fikret 

150 
,, 8 Ay 1500 

40<> " a " 800 • 

FRANSIZLAR MÜTAREKEDENBERI iKi 
150 .. .. ,. 800 " 

Adres deftfştfl"'me1< (25) kuruştur. 

YOZ MiL YON KiLO ZA YIFLADIS.AR ı:ııınıı~ı Memleketimizde Bir Yemiş Sayıfan Ofdukça Lüks Fındığı 
semizlebneı, 

Mühim Harek6f 
Arifesinde 

Yazan: M. ANTEN r .sene Mihvercilerin evveli L!b. 

Umumi İstihlak 

Çok Besleyici, 

Koymalı Sırasına 

Mümtaz Vasıflarından Hatk 

Onun 

Faydalandırmah. 

Maddeleri Ve 
Franıız milleti tee11üf edilecek. bir 

surette tam mmasiyle dünyanın 
uı hafif bir kavmi oluyor: 

Herke• zayıflıyor. 
Buna yiyec~k tahdidahnrn ıebep ol

duiunu söylrmek• bir sır ifp etmiş 
olmuyoruz. "Bugün PranS1z demek, ar. 
tık bir yarım istihkak demektir. Çiin
kü, orta halli bir Fransız, laarpten 
evvel ayaa on Det buçuk kilo ekmek ve 
ynhut un yiyordu. Buglin bunun an. 
cak yü:ıde elli üı;üpü 78nf Jıel~iz ;ulo 
250 gramını yiyebiliyor. 

Çör.ek yasak: 
Alkolikler de pek ferıa bir vul1cf.. 

te bulıanuyorlar. Tımarhaneler· 
de ve aceze müesseselerinde ölüm pek 
çcktur. H11tahanelerde açhktan ta.
katsızlar verentlerin 7erine kaim ol. 
muşltmhr, 

yada sonra Kafkasyada kazan
<Jıklan muvaffakıyetler, Alman mi1l• 
tinin .geçen kış bozulan maneviyatını 
yuseltmiye ve çabuk bir zafere kavuş. 
ınak umidini yeniden uyandırmıya biz· 
ınet etti. 

Fakat Rommel'in Mısrr kapılarında 
duraklaması ve Sonbahar yaklaştığı 
halde Kafkasya taarruzundan heniiz 
j(at1 bir netice alınamaması, bundan 
·başka İngi!iz hava kuvvetlerinin Alman 
.. anayi merke~lerine kütlt: halinde ya?: 
tıklan tahrip!:ar hava akınları, aynı 

amanda garpte bir ikinci cephcain 
çılması ihtimalleri, Alman milletinin 

sinirlerini tekrar bozmıya başlamış gi. 
bı gorünüyı>r. 

Bu hava akınları bilhassa garp mın-
t kasındaki Alman ha!kını o derece 
c'1dişeye dü~ürmüştür ki Goebbels 
Das Reich mecmuasındaki haftalık ma
kalesinde, bu endişeyi teskin ve hal. 
•an maneviyatını yıikseltmck maksa
dıyle Almanlarn da İngiltereye kar.§ı 
mukabele taarruzlarında bulunacakla
rını yazmrstır. 

A!man hava Jnıvvetlerinin en büyük 
lrısmının ~ark ve Mısır cephelerinde 
meşgul oldukları ~ir sırada İngiltere 
u erinde geni3 ölçüde hava taarruzla. 
rında buhmamyacaklarını anlamak l
ç · n askeri müte~assıs olmıya ihtiyaç 
yoktur. 

Fakat, bir dakika için, Almanların 
da Jngilterenin saiıayi merkezterine 
k:ırp kütle halinde taarruzlarda bu.. 
lunduklarını ve bu suretle iki tara.. 
ım da harp sanayiine ağır darbeler hı. 
ö"rdiğini kabul etsek dahi neticede üs
tunlüğün yine müttefiklerin elinde ka. 
l 1caiı muhakkaktır. Çünkü Mihver 
t yyare'eri, bu sene 60.000, gelecek 
"ene 120.000 tayyare yapacak olan mu. 
• zzam Amerikan sanayi merkezlerme 
ve Sovyetlerin muazzam Ural endüstri 
ı,ölcelerine kar§ı hiç bir 3ey yapamı. 
yacaklardır. 

yabi:t~~ y~r~umuza bahşettill 6L 
çusuz ıklım kabiliyetleri var

dır. Topraltlarrmızın jeolojik teıe1r.. 
külü de bu iklim kabiliyetleri ile a.ı 
çok müvazeneli olarak vücut bul. 
muştur, Bir arazi krtaınnda bu t.arz
da teşekkü!lerin esaslı bir surette vo
kua gelmesi o kıtanın zirat ve Ur .. 
hsadi kabiliytlerini ve inkişaflannı 
~emin etmek için çok önemli sayılır. 
Zirai ve iktıııadi coğrafya bakımların
dan yurdumuzun bir çok hususiyetler 
arzctmekte cılmasının sebebi de bu
dur. 

Herhangi bir vilbet olursa olıun, 
ikl ·m ve topraklannrn teşekkül~ 
rine göre, rliier viliyetlerden tama
men ayrı ayrı huıusjyetlerle orada 
muhtelif toprak mahsullerinin yetiş.. 
mekte olduğunu cörebilirsini.ı. Bu 
suretle her vilayetin, yanındaki ben. 
zeri vilbet!erle birli!rte vücude ge. 
tirdiği coğrafi blok ayni zamanda 
iktısadi ve zirai inkişaf bakımından 
da bir ziraat bölıcsi meydana ae
tirmistir. 

Yurdumuzda ziraat bö~elerlnin her 
birinden difer bölgelere nazaran as 
çok farklı hayvan ve toprak mab. 
sulleri istihsal edilmektedir. Bilhassa 
hububat, meyva ve orman ıibi üç 
büyiik tabii ve zirai servetin aıuh. 
telif bölge!-erdeki intişar sahaları o 
bölgelerin iktisadi hayatmın tanzim 
edilmesinde büyük birer imil olur. 
Eıe bölgeleri için incir, iiailm, Is. 

tanbul, Burs3. ve Marmara bölgesi i. 
çin taze sebze ve meyva, Akdeniz 
bölgesi için narinciye ve pamuk ne 
kadar önemli toprak mahsullerinden 
ise, Karadeniz bö!gesi için de fın
dık o nisbette mühim ve yurdumu
za büyük kazcuıçlar temin eden bir 
servettir • 

Yazan:-, 

Arif KENBER 1 
hada yetiıen mreırlar hallrm yilzde 
yirmisine bi!-e kifayet etmez. 

Bu ·itibarla mahsul olmadıtı sen• 
ferde fındık hölıesiade bayati ve 
lktısadt bakımdan hususi tedbirlerin 
alnma11na ihtiyaç vardır. Frndık :mab 
sulj bol oldıaiıa senelerde halkın re
faha kavufacağı ümit edildıği halde 
ekseriya ümitler boşa çıkmaktadır. 
Bunun tebebi fındık 7ftfıtireüırln 
mahsıallerint deier fi19tlarla sata. 
mamalandır. 

Uç sene evvel kuratmuş olan fmc!ık 
kooperatifi ne milıtahaillere, ne de 
tüccara 7ardrm .e nlzımh1ı: vazifesini 
görebilınektedir. Geçen seneden uta 
kalmış bir fındık stoku vardır. Bu 
seneki rekolte fazladır Ha!buki ha
rice fmdık satıtları çok aayıf yapıl 
maktadır. 

Tüccar ile fındık kooperatifi ara.. 
aında gen.if bir rekabet ıöze çatp. 
maktadır. Bu rekabet yüzünden milli 
bir mahıulümüzün piyasa kıymeti 
her ıiin düemelrtedir. Normal zaman. 
larda bile iç fındığın 75 - 76 kuruşa 
dü;ıtüfti pek nadir idi. Halbuki gerek 
memleketimizde gerek dış piyasalar .. 
da her nevi toprak mahsulü 4 • 5 
mis!I bir fiyata yükselmiıtir. 

Eskiden bir kilo kabuklu fındık 
4-5 kilo mısınn muadili sayılırdı. 
Fındık müstahsilleri mahsulün yiik
ıeldlfini görünce fmdıklarım da eı. 
den çıkarmadılar ve bir hayli bek.. 
ledilıtea soru-a meıcıburen ucuz iı.. 
yatlar!a satıp talip oldular. Fakat 
bu defa da ahcı bulamadılar. Bugün 
bir kilo fmdık bir kilo mısırdan da 
llCIU bir baJe seldi. 

* -it 
9 1ac1aa bqka fındık yetiştiren 

memleketler ltalp ve tapan.. 
yadır. İtal~ ba &enenin büttiıı 

rekoltesini Alman!ara satmışlardır. 
İ&p;n:vada ise rekolte ancak dahili 
istihlike kifayet edecek kadardır. Bi. 
zim fındıklarımıza ratbet çok olması 
lazım ise de dış piyasalardan biraz 
istekli azdrr. Yunanlılara, İsviçr.~ye, 
Slovakyaya bir mikdar fındık satı
labilecektir. Be!ki de sıvri fındıklar
dan bir mlkdarr Mısıra gönderile. 
t-ilir. Fak:ıt rt-koltenln :ı-arısını olsun, 
harice satabilmek bugı.in için biraz 
güçtür. 

Bu takdirde ne olacak? 
Büyük bir fındık stokunu erite

bılmek İçin acele alınm3sı icap eden 
tedbirlere lüzum vardır. Trabzon, Gi. 
reaun ve Ordu vlliyetleri müstahsi!.. 
lerinin fındıklarını korumak, daha 
ziyade fiyat düsüklüğiinden kurtar
mak, tliccarm elindeki mallardan do
layı daha fazla zarar ıörmesinln ö. 
nüne ıeçmek ic;in tedbir almak zaru
ridir. 

Fındık, bugüne kadar memleketi
mizde old"!lkça lüks sayılabi!en bir 
kuru yemiştir. Bu yemişi lüks mahi.. 
yetinden kurtarıp umumi istihlak 
maddeleri sırasına koymıya muvaffak 
olabilirsek fındık rekoltemizin önem
li bir mikdırrnı yurdun içinde sarf 
ve istihlak suretiyle fındığın bir bç 
makale mevzuu olacak l:adar çok 
besleyici ve mümtaz vasif!arından 
istifade etmiş oluruz. 

Esasen bir kısım ha1kın fevkalade 
ahval dolayısiyle bazı besleyici mad
delerden kafi derecede tedarik ede. 
memeleri gibi sebeplerin mevcut o!
öuğu şu harp devirlerinde fındığın bu 
besleyici has;alarındaa istifade etme
mek umumi sıhhat bakımından bir 
eksik!lktir. Başka memleketlerde nok 
san gıdayı telifi etmek için bin hir 
Çareye başvurulurken biz de tabiatın 
bahşettiği b'.ı nimetten zamanında 
faydalanmıy::ı. teşebbüs edersek cok 
yerinde bir iş yapmış oluruz 

Bu itibarla alikalı makaml~nn ih. 
raç edilıniyen fındıkların yurdun her 
tarafında her sınıf halk tarafndan 
kolaylkla tedarik ve fatihlik o!an
masını temin eylemeleri icap eder. 

Ayda üc; buçuk kilo et yerk~ bo 
rla sekiz yüz grema inmiştir, 

Bundan başka. iki kilo teker yerine 
500 ıram, 900 ıram peynir yerine 220 
gram, ayda bir buc;uk kilo tere,ai 
yahut zeytinyağı yerine ancak 450 
~ram ve 380 gram çekirdek kahve )e

rine 45 gramla iktifa edıyor.. 

Doktorlar Fransızların ba aır; sıda
c!an mütevellit kayıplarını çok fazla 
bı:.luyor!ar. Ve bunun sebebiıii •t. pey
r.ir, yumurta, yağ, velha11l hayvani 
azot yoksulluğuna atfedıyorlar, 

Meseli fasulyede mevcut olu nebati 
azot insanda bahusus muayyen bir 
yaştan sonra güçlükle ete kalbolabi
liyor. 

Çocuklar ve ıenç!er bımq hamıede
bliiyorlar, fakat olıun yatta olanlarla 
ıhtiyarlar bundin pek a.ı iıtifade e.. 
diyorlar. Ta.ıe seb.zelerin aellilloı'a ot 
yiyen hayvanları aemidetir, insan!arı 

Eskiden 120 kilo ~eken ılşmanlar 
yüzde elli kaybederek şimdi 60 kiloya 
cfüşmüşlerdir. Fırınlarda cörekler Ja
sakttt, 

Evvetce zayıflamak, gençleıınek f.
ı',i. Simdi zayıflamak at kalmak de. 
mektır. 

Her Fransız beı kllo 
1caybetmiş! s ehirlerde 70 kilo gelen yirmi ,._ 

- ıında bir delikanlı bir metre 
70 boyuna ra!men şimtt 60 kilo ıe
'i yor. Askerlik muayenelerinde köy. 
ılilf'rln bir dereceye kadar müvueneyi 
tutablldikleri gürülüyorsa da şehir!L 
'erin yüzde on be:t kaybettikleri mu
hakkaktır. 

Bir amele ve memur ailesinde bu 
kayıp yü:rde otuz ni•betindedir. 

Bu suretle her Fransızın beş kilo 
lraybettifi kabul edilirse FranarzJarın 
mütarekedenberi 200 mi!yon kilo h. 
71plan nlduihı tahakkuk eder. 

Bu 200 milyon kilo yağlı maddeleri 
elde etmek hayli uzun ve güç olacak! 

AMERI KALILARA G Ö RE "ARTIK 
KAHVE YOK, iSTiKBAL SOTONDOR." 
A· ve P. ::ok üzülüyor, Çünkü her 

direktC>r bilir ki A. P. firması 
mevcut olduğu zıımandanberi Kolom. 
biya kahyesiyle Brezilya kahvest bir
birine karrştınlntamışht. Bu suret!e 
A. P. markası Amerikanın en blrınci 
kahvesi olarak kalmıştı. Fakat şlm
öi şekil defişmiştir. 

Amerika ordusu çok kahve içmekte. 
d:r. Bıa isur•tlc ıenede adam bqıaa 45 
libra sarfediUyor.Halbuki harpten önce 
hunun ancak üçte biri s::ı.rfediliyordu. 
Bunun üeriae Amerikahl:ırJ verilen 
kahvenin tahdit edilmesine .. baolan
ımıtır. 

misini batrrmıılardır. Ba yüzden ;b,. 
racat yavaşlarnı:ıtır. Uç aY evvel dört 
mi!yon çuval atok mevcutken ıimdi 
bu mikdar 3.140.000 e inmiştir, 

Fiyatlar da yijksektir. Buna kartı 
ıaşe diktatörü Mösyö Leon Hender
son lizmı ırelen tedbiri almıı, kah
veye narh koymuştur. Toptancılar bu 
narba ka~ı müthiş surette hücum e. 
di7orlar ve: 
"~araflar, ve nakil tehlikeleri art. 

tı. Bunu karıılayacak bir fiyat soy. 
malıyız!" diyorlar. 

Hakikaten şimdiki halde kahve fJ. 
yatları harpte:ı evve?klne cöre yüzde 
yirmi beı niıı!>etinde artmılitır, 

Londrada bulunan Amerikan hava 
kuvvetleri kumandanı yaptığı bir be
yanatta 2 milyon tayyareclnin 180.000 
tayyareyi kullanmak üzere Amerikada 
t.ılim gördüklerini söylemiştir. Bu ra
l·am!af', muazzam Amerikan endüstri-

nin neler yapmıya k biUyetli oldu. 
ğun11 herk.len iyi hilen Almaalan 
derin düşüncelere sevkedecek_~ 
tedir. 

Buırlinlük fmdık üzerinde biraz (1a.. 
rarak bu tabii denilebilecek kadar a. 
mumileşen kuru meyvacıhiı incele
mek istiyoruz. Fındık, hemen he. 
men biltün Kradenlz kıyıtanm bat
tan başa geniı bir bahçe haline gc .. 
tirmiı mübarek bir aiaçtır. Bu ağa
cm sayesinde bir milyona yakın Türk 
ıcçinip gidiYot'. İntitar sahası çok 
geniş olan fmdıfın istihsal vaziyeti ı----~ .. :,;;;.;;._ ___ _.,::.:;_..=._:_:.....::..:::...:..-___ __; ______ _ 

- -
İş bu şekle girince en tarunmı:ı Uca. 

ı·ethane!er ,öhretlerini tehlikeye koya.. 
rak mabltlt kahve yapauya başlamış. 
tardır. Fakat bu vaziyetten dolayı yaL 
r.r• Am4'rilran aııterlerfnJ tdiaia et!De. 
ıqeli. ÇthıJdi Alman claJitalblan Atne
rikaya gelmekte olan dört kahve se. 

A"1erikahlar cinin, kokakolanın n 
azlaşan dahıı bir çok şeylerin istikba. 
lindea endlıe ederek ıöyle sCSyltlyor. 
Jar: 

Moskova Konferansı 
Çok geniş ölçüde yapılacak hare. 

kata ait mühim kararların ahndxi'ı 
t,ildirilen Moskova konferansı ise teh
lı!ı.enin çok yaklaştığını Alman mille
tıne anlatmaktadır. 

Mü.ttefıklcrin pek yakında garpte, 
Mısır cephesi:ıde, belki de Rumen pet
rollerine karşı taarruza geçmeleri ı.hti.. 
mali &ittikçe fazlalaşmaktadır. Orta 
şark İngiliz kuvvetleri ba!'; kumandan
lığındaki değişikliiin Moskovadaki 
lrararlar!a alakalı görülmektedir. Sov., 
yetlerin de :ıyni zamanda, Almania.. 
nn en zayıf oldukları bir cepheden 
t::aITUZ etmeleri beklenmektedir. 

de olduk~ genis bulun.ımJ.da olma.. 
ıma nttııeın, lstib!lk sduın o.k dar .. 
dır. Bu darlık, bllhaua anormal ~a
manların tesiriyle arttığı tein mlls
tahsillerinl büyük sıkıntılara lttıtti 

zaruretlere bile düıürebilir. 

* * ziraatin her şubesinde istihsal 
noksanını veya mahsulsüzlüiü, 

.:verine diğer bir toprak mahsulünü 
ikame etmek suretiyle te!afi etmek 
nisbetm mllmkündür. İklimin mü.. 

KARAR HOLASAS(DIR 
XBrar No. 81 - l"iyat Mürakabe koıniayoııunun fiyat aleniyetine dair 

k.aran~a muhalefet etmek suretiyle ılükkAnmda Htrşa arzetiğl eşya üze
rınc etık~t koymama_k suretiyle Millt Korunma Kanununa muhalefetten 

· maznun Üskiidarda imrahor Hafız Alipaşa cadd~i 34 No. da Süleyman 
oğlu tenekeci Abdülkadir Baykal hakkında Üsküdar Millt Korunma Ha
kimliğince yapılan duruşma sonunda: On üç lira scJ.:sen kuruı,ı ağır para_\ 
cezasiyle ma'hkümiyetine ve gazete ile neşrine hilkınedilmiştir. 

KARAR HO LASASID I R 
&aadesine göre ikinci bir mahsul al- Karar No. 128/Hı7 - Tayin edilen fiyattan fazlaya nohut satmak
mak için de acele tedbirlerle muhte- lan ma:ı:.nun Tophane Karabaş Çıkmaz sokak 22 No. da seyyar esnaf Bc
mel bir yokluğun önüne geçmek ka. kir oğlu Aklf Çaykara hakkında Üsküdar MilU Korunma Mahkemesin
bil olabilir. Nitekim, üzüm, incir den verilmi' .9/6/H2 gün ve 128/107 saytlı karariyle beş lira ağır para 
olmazsa orada tütün, pamuk vesair cezuma, yedi giln ticaretten men'ine ve 49 kilo nohudun müsaderesine 
mahsu!lerle müstahsil korunabilir hükmedilmiftir. 

Kışlık hububat ve bakliyat yazlıklar: ------ -------- --------------
ta karı;rlanııbilir. 

Fakat fındık bölıesfnde maltsul 
yokluğunu veya noksanı hiç bir ıe:vle 
telifi kabul etmez. Arazinin vuiye. 
ti hububat 7etiııtirmiye müsait de. 
ğildir. Fındık bahçeleri, herkesin bl?.. 
diğt gibi ne çic;ek, ne sebze ve ne de 
meyva bahçesine benzer. Dere, tepe, 
düzlük ve dağlık bütün arazi .kıyı
lardan başhyarak en yijksek dai te.. 
pelerine kadar baştan başa sonau.ı 
fındık onıunlarıdır. Arada tek fart, 
herkesin fındıklığı arasında basit bir 
!rnınn bulunmasmdan ibarettir. Pnı. 
dık yetiştiricilerin çofu mısır ekme
ği yerler. F~kat, koskoca olan ba sa. 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Kapalı zarf usuliyJe eksiltmeye konulan Def4.erdarbk binası arka 

cephesinde yaptırılacak (22665,56) Llra ke§if bedelli ihata duveriyle yol 
tamiratı işine ihale gOnil olan 10/8/942 tarihinde talip çıkmadığtndan bu 
Jş mezkfır tıitihten itibaren bir ay isinde pazarlığa bırakılmıştır. Muvak
kat teminab 1699 Lira 92 kuruştur. 

İstcktllerin en az bir taahhütte (15000) liralık bu işe bcn.ıer iş 
yaptıklarına dair idarelerinden almtş oldukları vesikalara istinaden İs
tanbul vi13yE-tine müracaatla ihale gününden tahl günleri hariç üc; gün 
evvel almm~ ehliyet ''e 942 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve teminat 
rnakbuzlarlyie btrlilde bir- ay zarfında her Pazartesi günü saat 14 den 
16 l'4l kadar Milli Emlak Müdürlüiüne müracaatlar! 
~ IU1alme TIAir 8Vl'akı mezkdr MQdllrlükte görülebilir. 

(8687) 

Fakat bütün ba ihtimalier tahakkuk 
etmese ve Almanlar Volgaya dayana. 
rak Kafkasya ile Rusyanın diğer ]a. 
sımlannın f.rlibatım keımiye muvaf. 
fak olsalar dahi, bu kışı da Rus step. 
Jerinde geçirmiye, kışa, Sovyet çete.. 
lerınıe. ~ Kıztlordunun taarnızlanna 
lrarp ~ymak zorunda kalacaklardır. 
Sc-V)letlerin bir çok mühim sanayi mer. 
V:ezlerini ve bam madde kaynaklarını 
k.-cyi>etmiı olmalarına rağmen buıiin 
el!erinde bulunan ve her türlü taarruz
dan matı1un o!an sanayi merkezleri ve 
kay.m&iariyle daha uzun müddet mu. 
kaMeUd edebilecekleri ve büyük Al
ı:mD~tlerini §ark aphesinde tuta 
~ -mahakkaktır. 
Amııırikamn sabık Moskova sefiri !J. 

Yuan: FR.ANCIB DB CR01SSB2' Çeviren: ULUNAY 

Da.viel&'ln Sovyet Rusya sanayi kudre. 
ti baldandaki 111 beyanatı bu görüıii 
tey:it.-tmektedir: 

"SoıloJetlerin bütün kayıplarma rai
men tsarp endüıtrisinin % 60 ını bili 
eHeı:iııde bulundurduklanm zannediyo.. 
rum. Moskovanın 2800 kilometre şi
ma!indıe ve şarkında Ural dai].artnda 
ve bu dalların arkasında ltubas il

HİND DİYAAINDA 

mi verlkn bir konbina ve bu merkeze Sen mu'kad1.es tmlRahlan g~rmek 
bağh olarak şimalde Perm ve centıpta içitı göle d~ iuerkl!!l hepsi geçe
Ç cli-nslc tanal!i ınerkesleri vardır. ceğiznı dar yolıın kenarına dlzfUyor 
1939 da Çeliyabinsk fabrikaları sene- ve benim şerefüne kabartyodar. 
de 15.000 traktör yapıyorlardı, Pcrm Binbir gece masaJJarmda oldulu 
sanayi bölgesindeki fabrikalar ise se. gibi, yeşil ve altın yaldızlı bir par .. 
ne.de ıo.ooo tayyare ınotörü ve 10.000 makltk gölün kenarında bir korku
tank imal ediyorlardı. Sverdlovsk'ta luk vazlfeslni görüyor. Canavar ka .. 
r.lu1t1:zam fabrika?arda Almanl.ınn falarlyle dcUnen sathı pıtıtılt g6ltın 
Krupp fa.brikalannki kadar mükemmel dip dekorunu Amber dağlan teşkil 
~iıahlar yapınaktaciırlar. 1938 de Mag. ediyor. 
rutatrıonk tesisatı senede ı.soo.ooo ton Blrdenbtre yerimden hopladmı, o. 
d~mir. 1.600.000 ton çelik ve 1.260.obo ınuzuma bir şey atladı ve bana aınl
toniuk harp levazımı imal ediyorlardı. dt: Küçilcil.lc bir 41şf mll7lftun. 
Muhakkaktır ki bütün bu ınUesseseler Kam.ar gibi kaşlar! var. Cenestnde 
harp dolayısfy!-e ıstihsallerlni çok ge- bir ihtiyar sııkRlı sallanıyor. Hto ba· 
rıiı; ölı;üde arttırmışlardır.,, na dikkat ettııt yok; okşu!J'M'Um, bl• 
Şana da ilive edelim ki Sovyet !ıQ.. rak~ sonra bfrd.nbire gevik bir 

kUmeti, Kiyef, Har!:of Rostof, Tagıı.~ hareketle PJ)kam! baştmdan ~ -
:rok gibi şehirlerdeki sınai tealsatın ve yor ve saçlvımt kaT!ştırryor. 
bam.c-:me&!e stoklarının 111iihirn tasmr. Kahkahalar koptu: D6ndünl. ~ 
ru bn müesseselerde ~ıışan nılltehas. et küfeı.i 71lklemntı bir lla7 to ol• 
Sls işçilerle beraber vaktinde ıred çek- lanlan .•• İçlerinden biri gülmelfne fa· 
mıye. vve bu fabn"kaları rnünasip 7er- atla verml,-erek :Perden pplcaım kal
Jerde tekrar kurup işletıni1e nıuvaf. "dırdı; parmakltlm kntdtne tunçtan 1;!r 
fak olma,tur. Ural bölıesindelci pet,. ortaçal anahtarı !oktu. Ben de ~il 
rol kuyuları istihsalatının senede 7 mfL suyun kcnarmcla duran sartkb alayın 
yon tonu bulması da, merkezi ve ıima- arkasından gittim. 
• Jt..,.anın Ksfk:ısya ile kısa :toldan Ziyafet ltokusunu alan timsahlar, 
!tt"batuıın kesilmesinden doğacak; malı. çıkarak beceriksiz blr 
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tılar. .._. • ınur, gümrült nıenaup olmasa eski 
()ywı bafladt: Klzıl et pareaıaı:.n?iıı çocuk manllanndaki ıahsiyetler ıibi 

w:qa ve eıı y(iks~e kim atabilecek? elindeki lüzumsuz kalkanı, ucu teberli 
Renksis ve ;,ap11kan delikler bu etten rnızrağtyle ıüldürecek. 
mermileri havadaQ Jtaptşıyorlar. Her Hiç bir ~ye ehemmiyet vermiyen 
çene takırtısmda uşaklar gQlmeden bir tavırla ve asker! adnnlarla ilerle .. 
kırilıyorlıu; ve her ,un bu böyle olu- diın. BiT adtm daha attım mı? May-
yor, mun benim malJm olacak, 

8ftndl r:ocuk snrOsü susuyor ve bir Fakat muzip hayvan bil"denbire 
daire teklinde toplanıyor: İki delikan- kalkanın üııtüne atladı, oradan mızra-
11 bir keçi ~vcicsini hareketlerine ğa tırmandı, oradan da bir portakal 
pQr(lzsllz bir sesle tempo uydurarak ataema geçerek bir Çin köşkünün da
saUJyorlar, diğerleri de bu Ahenge iş- mın.a ~ ve bir kadtn gibi nankör
ttrak ediYor, Birdenbire eti bırak!- ce beni btraktı gittı. 
yorlar; bet. dftne c!Bne ~ stbun Anber 
ıoırıde kaYbotuyor. T!msahlann hepsi 
htrd• .r ..,.!at'. Kecl 70ı070f', 
kanlll'I ... dal.,., ~JdlU' .. 
pfne ....... OIU1or•. Ta iMi da bir 
gün b87le oll.ı7or. 

tki uır evvel Anh.r, Jaipqr\m ı ... 
b~ ol4rak payltahtlıktan hal'edilmJt 
ve Ud ,.az eenedtr aaray~ kaleleri 
..ıe ~ ırat kat ~hfderl artık al· 
mflt.. BlJ.i lthre ıatar.n eelu1n ye-

Omnaıda IM"lmunlt ha1'oe1-derı dn• otomobmmndon biri biat pembı 
ıeçtinı. ~ taıılranun bir par- yoldan 16ti1ri110f. B\l yolun Dti keçe
çasınt yedi. Ne sevimli ~ani sinde k81Jd.ert. ufak sara'J'lan ıölıe-

Kendi kıindime acaıı. onu alarak lendiren lnclr afaçlariyle dolu olan 
Parise götürecek miyim? Diye soru- kilometrelerle bahçeler var. Biijıassa 
yonun. Vakit vakit mln1 mini burnu- sabahın genç ziyasmda taıt, merme
nu yanatıma sürQyori tiındiden aevi• ri parlıyan yaban güllerinin sardığı 
ıılyonıı. bu kilçficük kötkler benim pek bo&u-

ctkarken onu 'benden alacaklar diye ma gidivor_ Hollicott•a: 

- latilı:bal artık aUttin ve au:run. 
dıırf 

ATINALI ÇOCUKLARIN YÜZLERi 

iHTiYAR YÜZLERi GiBi BURUŞMUŞ! 
A tinada birçok ev!erde ve çocuk 

hastahanelerinde geçen kış es. 
:ıasında henüz bir kaç günlük veya 
!lir iki aylık o!mak Uze:-e yüzlerce co
cuk ölmüştür. Bir müşahidin rivayeti. 
ne göre çocuklar "ihtiyıır yiizlü" imiş. 
ler. 

Atina ve Pirede açltlrtan kırk bin 
kiıinin ötdüii( söyleniyor. 

Son zamanlarda toplu ıurette )'iye. 
cek daittılmaktadır. Mayısta 14.000 

ton butday gelml• " kı:nlhaç Al. 
man ve İta!yan hüldlmetleri7le muta. 
bık kalarak derhal halka dağıtmı1-
tır. 

Açlıktan zayıfhyan liman amelesi 
ır'11ileri boıaltmak için her SB'tlankin. 
den iki misli fazla zaman sarf elmit
tir. Hatta vapurda ameleye kuvvet 
vermek için bir lSfiln yemek vermi7e 
mecbur olmuşlardır. Kı.ıılbaç Yana. 
nistana her ay 15.000 ton bulday ve. 
ı·eceiinl ümit ediyor. 

lp&k ve 
Fabrikaları Müessesesi 

Sümer Bank DoJcuma 
Nazim 

Basma Fabrikası Müdürlüğünden 
fabrikamızda bulunan aşdıda evsatr yazılı be' asft c!Rmacanalan 28/ 

8/942 Cuma günü ~nat 15 de açık arttırma ile sa&ılaeaktır. 
Taliplerin mezkfır tarihte tabrikada bulunmaları Han olunur. Art

tırmaya i~tirak için muva~t iPminat T. L. 400.- Dört )11z Uradlr· 
Damıcanaiartn evHfı. ·:· 

Adet Eb'adı IE V 8 A P t· 

810 
ın 
100 

"n - 90 litrelik 
so .. 
25 

Demir ermber ınahafazall 
Hasır sep<:t • 

• lJ • 

Türk Maarif Cemiyeti Ankara • 
Y eniıehlr Lisesi Müdürlüğünden 

r 

İlk, orta ve lise kısmılartna tıı ve erkek yatılı ve yatıslz talebe kay
dına 20 Ağustos 1942 Perıembe günO bqlanacak ve Si Atustoa 1942 Pa· 
zartesi gilnll se>n verilecektir. Eski talebenin bu mOdclet arfnıda tak• 
sitlerini vererek kayıUarmt yenilemeleri lhımdfi.. Aksi takdirde Jerleri-
ne yeni talebe almacektr. f6343l (848"1) 

Beden Terbiyesi lıtanbul Bölgeıl Baıkanhğınclan 
ı - (5981) lira C20) kuııış keştf bedelli Fatih QOrPş kltlbO tamıratı 

tıi kapalı zart usuUyle ve on beş gün ınOddetle ihaleye vazedilmtştir. 
2 - Eks\tme 26,8,1942 tarihine nstlıyan Çarpmba günü saat 11 de 

i'akslm Straıervller 57 neınaraclı Beden Terbiyesi İstanbul Bölıesl bi· 
oası dahlltnde milteşekkil hususi lcOıniııYonda yapılacaktır. 

8 - Bu işe ait husus! şartnanıe ve bştt evrakt ber pGn CIO) ~ 
ınukabilinı!e Bölge Muhase1lt aervilılııden alma.bllil'. 

4 - Muvakkat teminat :inlkdan f&8 lira 54 kuruftar. 
ı - tstoltlJlerln teklif mektuplatfnı ve _..,. 1mür e • Wr t.

lhhiltte İst'lnbnlda 4000 llrabk remd bir bina taabblJdO ltfn1 muvatıaıa
;ete batardıklar1r>• titr ~ bir daireden dııaJsut v~ı. ld 71"' 
tuıa ait Ticvet odaaı vesikası ve muvakkat ~tıarını baYi tapalı 
Dl'flannı mwanen ••tten bir saat eY99Ual kadar :aıuı....- ...,,tsine 
tevdi. etmeleri lüzumu t1An olunur. (1128) 

lanir leleclye Ret•lfn•n _ 
Belediye otobas ldarea!ne 2T kalem ,,edek parea satın ahnmast. ,... 

işleri mfldflrlfltondek\l eartnameaı veçblle Jı:apab zarda ekliltıneye konul• 
muştur Mutıaınrnen bedeli 15186 lira mutakkat temınat.ı 1138 lira 95 ku• 
ruştur ·:thalell H.9.942 Pazartesi ,OnO saat 18,30 dadır. 

UIO ıa,.dı kanunun tarifatı dabOlnde U;ırlanmJ& telrDf tnektupla-
rlyle. ilıa1e - · anıl a 15 en. 

yirmi a!tı sene evvelki 
Tevfik Fikret bayata 

kapamıştı. 
Bu büyük adam, tesis etti 

mektebin; lirik, romantik, rea 
tik :yollannı ıahsında temess 
ren sai{am temelidir. "Ede 
cedide"., kireci lnımu, taı;ıı topra 
irfan ve debl' harcı ile karılan 
ıııelln tizerine kurulmuştur. 

.Edebi muan:r:larmın hücmnta 
granit sa!ibetiyle karşıla,.an 
ayni metaneti mutlakiyet 
yiklerine karıı da gösterdi. ı 
Meputiyetln il&nı onu büytlk 
yecan ve ümit ile sarstı; Hüse 
bit ve Hüseyin Kazım nıer 
Ukte ''Tanin" i tesis etti; hat 
bir mllddet Icln gazetenin tah 
dürlüğünü yaptı. Mutlakiyette 
destanı olan "Sis" l yazdığına n 
etmiı gibi: 
Hayır, Hayır! Sana rAct deği:t bu 

Diye bir de "rücu" manzu 
dı. . 

Bu 3iirin her satırında, he 
ıresinde bir ümit sabahının t 
titrer. 
Meşrutiyet dçvrindeki ağır 

111irin hassas ruhunu büsbütitn 
benliğini kaphyan acı bir be 
köşesine cekildi ve isyan fırtı 
çinde ett1afa yıldımnlar :vat 
yava,, yavaş söndü. 

Fikret, bazı fiirlerlnde 
edebiyatının tesiri olacak. 
na',, kelimelerden kendini 
mıı olmakla beraber bütiın e 
"'llha hikimdlr. Bilhassa ö!tlm 
evvel yazdıklan, mustarip bet 
yanık feryatlarını hülisa eder. 
diii .ıaman Füzuli kadar yanık, 
kadar kibar, Nef'i kadar ıatalc 
dim kadar zarif olmasnı bilen 
ce şairin ı6zlerinde birer veciz 
\>eti vardır. Teberrüken bazdan 
dediyorum: 

E•et: bu dAr·•·halu:Jikdc her -
filılr-r-nihun·fl·tenlrid olur •• ~ • • • Dolrunma keyfine. yalnrs tetik btlhnı 
Deniz iradın gibidir: biç inanmalı. o 

• • • Benim elimde, benim benlifim de 

• • • Sncr hayatı be er. tl aer·l-mesl 
• • • 

Hoı ceçen bH dem İ·snda, ebecliJ' 

• • • J'ercla 1 o bir cenin ki bu dnden te 
.,.ıe 

• • • Blras aclnnlsin, nltt nmusmıııi" Al. • • • ÇlftıeJ'en haklı, çlfnenen ma'ırA. 
• • • Bir hakikat: bakikat-ı-ırenc!r. 

Bir beliıat: bellırat·1-~m.ır. 

• • • En eell hikmet: czmcl!'en esillr.. 

Fflmnln, irfannun, vtcdaannn 
rıyet~yle fahreden Fikretln mı 
meziyeti "Medeni cesareti., idi. 
hur lrrtasrnda bahsetmediği 1la b 
fahr ve şeref kaynağını daima t 
etmek onu tanıyanlar için bir !lor 

1 KüCOK 

* DUMLUPINAR YARIN GIDJYO 
Dumlupınar vapuru J'8nn J>i.re,.e side 
Bu defa aemiJ'ct kuru aebzclcrden bııtlı: 
ru ıne:vva ve ercümlc fındık yilklenmiıı * KeRESTE FABRiKASI - Alm 
bir fabrikatör Sinopta bir milyon lira 
11\fJ'C lle büyilk bir kereste fabrllıasr 
caktır. Pabrlkanın kurulmaııı için ica 
formaliteler buıtlanmııur. 

Milli Oyunlar Festi 
Bu ak,am Tepebap Halk bahceainde 

Yenikaında Çakır aasiooaunda J'•Pılaça 
J'Vnlara hava :vafmurln oldufu takdlrd 
ra,. alnemasmda devam edilecektir. 

BEYKOZ YOKSULLARA YARDIM 
RUKUNDANı 5 cJ'161 142 c:umarıeal 
ve aeccai bü:vilk ve '°k eflenceli bir 
ncı dDfOnO te"ip edilmiştir. F•kit1er 
cane11 ve hail mü salt olanlar cı O) Ura 
mukabilinde ıllnnct ettirilecektir. 

1 ASKERLll< iSLERi 
BEYOOLU YERLi AS. 6UBBSIND 
139 dof\ıDılUlU YC bu dııiıuııJulaıla 

meleJ>e tlbl o!anlann Uk ve son :vokl 
lan afuıtos niha,.etinde b.itanıa ence 
cezalı lıa·lm-•l•n lçiııı bir an .ewel 
ı;ift g{!Dlerlnde müracaat etmeleri. 

Sınai müeaaeaelerle ban 
ka, banker 1'B Bi11orla 
ıirketlerlne, itlıaUt 

tacirkrlne: 
MUAMELE VERGIS 
YE TATBIKAn iL 
ŞERH YE IZAHLAJQ 
ÇIKMJŞTJB 

·- Yı:zan: 
NiHAT ALI OçONcO 

500 l8.hi1!e, 14 dmvne; ~f.1 6 
Liradır. lP.tanbutda Cihan, ttnt
veraite, bılclAp Kitabevı.tnde 
dijer kltapçıluda, Ankanıda Ak-
ba K'.ltııbev1nde satılmaktadır 

ÖLÜM 
Delerll g!'llç subaytanmızdan 

mQ' Yüıbaıss Nail Akarsu All 
rahmetine kavuşmuştUr. Memum, 
lJlkan. muktedir ve llyakatU bir 
baY11n1%dı. Pek anı kayıbı der~ 
teeslOr uyand:rmıştır. Nlştnın bu 
saat 11 de Sarııybumu Gülbane 
tanestnden kaldınlank Beyazıt 
nıiltıde namazı .ela edildikten so 
ldlm•kapı ŞehJtllline defnedı 
atrenilnilşttr. Allah rahmet evlesın 

&AŞIT &IZA Tl'Y Al m •"-l 
HALIDI! P1$KIN B!RABiR 

Rar~e. BelVO bahcesindl' !UO d 



·- ASKERİ VAZİYET ~ ................................. , ..................... ... 
ttfr BaştaTafı 1 incide 

O lıalde Rusyanın ısrarla istediği bu 
cphe nerede açılacaktır? Moskova mü
akere!erinde, bu meeele etrafında tı.em 
er iki tarafın ırıusuna, hem bugünkü 
aziycte uygun bir anlaşmaya nasıl 
arılmış ve ne gibi kar:ırlar verilmiş. 
t.r? Bu suallerin doğruya yakın ..:e
iıplannı bulabilmek için bugünkü Al
:r.m taarruz istikametlerini, bu taarruı 
~tla varı!mak istenile!:l hedefleri ve 
JU neticelerin, müttefiklerin harp 
ianı üstünde 1943 baharından evvel 
Arekt olarak yapacağı tesirleri kl· 
tıca gözden g ... c;irmek lazımdır .. 
~Alman taarruzu, Kafkasyada doğu. 
•a doğru, Stalingradın üç yüz kilo
')Ctre cenubunda Elistadan Astragan 
~ri istikametinde, cenuba doğru ı.: 
~ Rostof - Bakiı şimendifer yolu 
atünde, Kafkas dağ!armın ~imal e. 
~derine müvazi olarak Grozni petrol 
ilvıtasına doğru inki§afa çalışıyor. Do· 
pya doğru yapılan Alman taarruzu, 
11Cdcfi olan Astragan sehrine v.:ısıl 

rak etmiş, he!n İrak ve Suriyeye şıma~ 
dtn gelecek tehlikeyi karştlamış ve 
1.liiylik Alman kuvvet!erini bu cephede 
tesbit etmiş olacaklardır. Gerçi hu 
t:epheyi beslemek için muvasala yo11a. 
rının uzunluğunun göstereceği büyük 1 
zorluklar mevcuttur. Fakat ayni suret
le Kafkas dağlarının eteklerindeki Al
r.ıan cephesi de ana vatandan binlerce 
ki!ometre m~safede bulunacaktır. Ba
husus, İn!l'.ilizlı!r Ruslarla müştereken 
bu cepheyi kışa kadar tutabilirlerse 
kış esnasında Rusyanııı içinden geçen 
muvasala yollarının göstereceii dalaôı 
h:iyiik zorluklara karşı lrak ve Surİ· 
y:nin mutedil iklimi içinde 1943 ba
h.ırına kadar İngilizler bu cephede A~
m;ınlara üstün kuvvet toplamak ve 
1913 baharında Rus merkez ordula
r:yle müştereken ayni zamanda taarru
za gçmelı: imkanına sahip olacaklardır. 
Fakat böyle bir t?lanın gerçekleşmesi 
ir.in Karadeniz limanlarını Almanlara 
kaptırmamak ve Rus!arın şimdiden bu 
!'mantarı ne pahasına olursa olsun 
müdafaa etmeleri şarttır. Dar bir sa 
h~l yolundan, Almanlar Sohum'a kadar 
ilerlemiye mııvaffak oldukları takrlir. 
rle Almanların hem Kafkasyadaki ı.ev
kü'ceyşi vaziyetleri çok üstün olur, 
hem de Kafkas dağlarında tutulacak 
cephe arkadan sarılmak tehlikesine 
diı~er. 

~A.Ytbl'. HALKIM.: 
1 

Kömür alım ve satımında rasla dığınız zorlukları haber veriniz. 

Tozlu . lslak Ve Eksik Kömür Almayınız 
Kömür fiatı muayy~ndir,fazla pa~~vermeyiniz 

Sarih adres ve müspet vakıalı şikayetleriniz derhal takip edilir. Bu hare- . 
ketiniz kendi menfaatiniz icabı olduğu kadar, vatan borcudur. 

.\I üracaat yeri: (Ankara ve 1stanbulda) 

TÜRKiYE KÖMÜR ve TEVZi MÜESSESESi SATIŞ ,r .......................... _. • ..._ı ..................... ,.,, 

duğu takdirde Volga nehri vasıta· 
.,, le Rusyaya petrol ve hububat ;1ak-
6'ltı kesilec~k. bu vaziyet ise orta ve 
~a1 kısımda bulunan Rus şehirleri. 
~ ve Rus ordularını petrol ve iaşe 

~mtısına düı;ar edecekir, 

~Cenup ve cenup doğLt istikamctin
ckı taarruzhr, Baku ve cenup Kafı<as 
cdeflerine vasıl olduğu takdirde, Ma· 
ec:al Rommel'in tahakkuk ettiremediği 
:aye gerçekleşmiş, lrak, Suriye, ve 
ttlayısiyle Mısır şimalden ve doi:u
bn tehdit altına girmiş olacaktır. 
Alman ordularını, lraka ve Rusya. 

·ı cenuptan teocride ve petrole götü
en yollar üstiınde, 1ngilizler Mısır· 
l;ı tutundular. Fakat Rusl<)r, Kafkas
ada tutunamadt!ar. Rusların bu bil.. 
rtik sevkülceyşi dcatlerinin evvelce 
taZlrlanmış bir plan r.1ucibince cere
~n ettiğini biz bir kaç yazımızda ileri 
.jirmiiş ve fsbata çah<;mıştık. Ruslıır, 
ılı kadar arni fedakarlığına gerçek· 
en, yerlerinden kıpırdamıya hiç ni
-ctleri olmıyan müttefikleri hareket~ 
:eirmek için mi katlandı!ar? Mister 
,'1ıurchill'in acele Mos1nvaya koşma. 
"· Ra.sların bu fedakarlıklarının b:>$:t 
:ı!mediğine bir delil midir? Bu rne· 
.elelerin iç yüzü ancak harpten sonra 
•apılacak ifşaatta meydana çkacaktır. 
3ız Moskova müzakerelerinin e3as 
r.evzuunu, bu i!jaret ettiğimiz taarruz
Zrın doğurac.ığı netice!erı karşılamak 
çin müştereken alınması tazım gelen 
edbirleri.n t.:1kil ettiğini kabul ede. 
.iUr~. . .. 

K afkasya cep'liesiJıde 
Don lı:avsinin ic;indek1 Rus kuvvet. 

ermin mağlap edildLği ve Alman takip 
ollannın dirseğin her noktasında sa
n~e vasıl olduğu hakkındaki Alman 
ebliği nazarı dikkate alınırsa, dirse. 
:ın doğusund,., yani Stalingrat ile dir. 
ek arasındaki sahada Rusların ciddi 
ıir müdafaa için hazırbnmış ve buna 
rarar vermiş oldukları- ve bun~n tçin 
lırseiin içinde kalmış kuvvetlerini ge
~ çcktiklet'i anlaşılır ki bu da Mosko. 
•ada karar veriltl1iş tedbirlerin birin
:.isi o!sa gerektir, Fakat bu sahada ya
nlacak müdafaa muharebeleri, ancak 
:enupta Kotelnikovo ve da cenupta 
:tlista,hattmdao, Almanları doğuya ge
·ırmemekle :nümkün olabilir. Aksi 
akdirde Stalingrat önündeki Rus mev
:llcri cenuptan ve cenup doğudan çev
ilmek tehlik~sine maruz kalır. Lakin, 
iJista'dan doğuya giden A!man motör. 
:fi kollarını karşılamak Ruslar ıçln 

.qk zor olacaktır. Çünkü buralarda a
az;l di.imdüz ve biraz da bataklıktır. 
=>4yadenin hiç bir vazifesi yoktur. 1-
erliyen JlıOtörlü kollarını yalnız mo
er!ü ko~r 'U tank dafl bataryaları 
lırrducabili'r. 
'Cenupta, Rusların Kafkas dağlann

'a tutacakları cepheye, İngifü:lerin 1-
llk ve Surlyedcn sevkcdecekleri kuv. 
etlerle faal olarak iştirak etmeleri 
't'yfiyetinin Moskova müzakerelerinde 
lımnIŞ kararlardan biri o!arak kabul 
~ek pek yanlış olmaz. Bu suretle 
ngilizler, hem Rusyaya direkt bir 
ardım olarak Rus harbine bilfiil işti-

Devlet Demiryolları 1 

Umumi idaresinden 
1 - Hayd;:ırpa;ı>da bil'İnci işletme 

personeli ile 1\.fudan~·ada Mudanya -
Bursa işletm<'!'İ pertrmeli için 2707 
taknn elbiı;~, 1713 adet palto imal et
tirilecektir. 
Kumaşı. r.iyah !'atE'rı ''' kol ,astan i

darece intihap erl'le>n neviden aynen 
verilmek diğer biltün harcı. düğme 

ve.alameti !arikalart milteahhit tara
fından tem!,1 edilrn('k sartiyle kapalı 
ıarl usııliyl.,. f!k:-:iltmeye konulmuştur. 

2 - .Eksiltrr.~ 27/f./942 tarihinde 

Amerikanın şimdil'k yapacaiı iş Sa
lomon adaları taarruzuna şiddetle de
vam etmek l.'e Japonl.in bu sahaya 
fazla kuvvet ı.evklne mtcbur ederek 
Rusyanın, Sibirya hudutl;;ırında rahat 
1'almasın1 temin etmektir. 

)'r * 
Perşembe ıı:iinü saat on beşte Haydar
paşada .ııar bir:asmda i~letme arttırma 

, \·e eksiltme komlsyonunda yapılacak
tır 

Son haberler İngili:ı:lerln l'ransa ııa- 3 - Mııharr.mPn bedel ilR047 lira
hı!lerine paraşüt~ii indirdiklerini ve dfr. Muvakkat temimıt 2853 lira 5:l 
bır;~erce tayyarenın F_ransa sahili ile kuruŞtur. 2490 No. hı kanunun şart
İrgıltere a~asınd~ gıdıp geldiklerini ları içinde temirıatlarl -ve teklif mek
h~btr verdıler. Bız bu hareketin daha tupları ih He !'ı!atinden er geç bir caat 
zl y~ade bir keşi~ ve tecrü~e baskını ol.. evYeline ka1ar ffavciarp;ışa fşlet~e. 
d~,g~nu. zannedıyo.ruz. Eger bu baskın arttırma ve e~<siltr.ie komisyonuna 
cu.dı hır hareketın başlangıçı olmak verilmelMir 
i.!~er~. Fransada iz'aç kuvvetlerine hır 4 _ Mclbu~r-tTn nümunekri Hav -
kopru başı kurmak maksadiye yapıI. darpaşada i~1..ıtr:ıe. arttırma \•e eksilt
~~ş .. vi b~. suretle inkişaf ederse bu me kom\synnundı ıı;iiriilebilfr. Muka-
~tun ngı~ız harp siyasetinin Moskova vele ve -;artn&mPlf!rİ ınl'cC'anen almak 

nıuzakeresınd:ı: .sonra kat'i zaruret için Hayd n p.1~ada mezkı'lr komisvo
karşısında degı~mıyc ba~ladığını gös- na, Ankarada VE' hmırde gar şeflik-
terlr. lerine müracaa: edilmelidir. (8438) 

Mütteftdkler Teşeb
büsu Ele Almıştır 

ıtifr Baştarafı 1 incide 

" ................ , 
1 Dr. Bedri G ürbüzer 11 

Suadfyo, ~ıt; yolu No, 6 

Muayene her gün. Tel: 52.33 

' vasfü:siyle 1 
gün ve istedikleri yerde harekete 
geçmek imkanı kalmamıştır. J a 
pon ve Alman başkumandanlık. P. T. T. Umumi 
ıan, şimdiden sonra iki ve da. Mu··du··rıu·· nu··nden 
ha çok cephelerde harbetmeğe ':J 
mecburdur. Bir tarafta hücum 1 _ Her üç ayda C2i'50) nüsha ba-
etmed.en diğer tarafta hilcuma sılacak o15n P. T. 'F. mecmuasınm 
uğramak tehlikesini göze alma- tab'ı eksl:tmeyc.. kcınulmuııtur. 
larz icaoedeceJCtir. 2 ~ l\Iuhnmmerı beôe. ıo71.251ırı:ı 

olup muvakkat teminat 80 tfra 35 ku
ruştur. 

3 - Bu i~e ai~ tartname her gün 
Ank:ıra P. 'l' T. Umumi Müdürlük 
bina~mda le\•a2ıın nıüdürliii(ündım ve 
lstanbuldn Yeni Val<lc liantrıda umu-
mi deRQ :ıyniyat nıııh;;sipliğinden be
del<;iz olara;: c>lm:.ıbijir. 

4 - İhal>? 27/~1!142 Perşembe ıı;ü
nü saat 16 da Ankaradn Umumi Mü
dürluk i:ıinasnıda rrıiitf'sekkil komis
yon huzurundJ y::.ıpılaC"ııldır. 

(6297) (8H7) 

"Amerib bir tar~ft~ı\ kuvvet. 
!erini hazırlıyor Avrupa cephe
sine gönderirken öte taraftan cm 
niyet altında bulunmak gibi bir 
avantaja ma).iktir. Almanya ve 
Japonya bizim kuvvetimizi bılil"' 
ler. Ve sanayi kudretimize dar
be vuramıyacaklarına vakıftırlar. 
Kendi kuvvetlerinin ise zayıfla. 
<lığını ve kaybettikleri insan ve 
malzemeyi yerine koyamryacak. 
larını pekala bilirler. Japonya 
şimdiye kadar sürprizle birkaÇ" 
muvaffakıyet elde etti. Fakat 
şimdi muvasala yolları tehlike al• -- Dr. ABAHU1 ·ı-, 
~ıı:dadı~. Çinde .. bir çr~mazm 'I Va:ı:ıfcsinde•ı dfüııııüstür. Kum 1 1ı ı~ınd~dır. Ve gu~den gune. ':a-ı rnpıdalti muzıycııel1c:ncsinde her 
zıyetm fena olacagına kanıdır. ııün has•a kab:ıl \'!! tL.;. v1 eder. 
Almanya, ya Rusyada ezilmeyi ,.· . ... 
kabul edecektir, yahut garpta 
Amerikan - lnşiliz kuvvetlerinin 
taarruzuna karşı emniyet tertL 
tatı alacaktır. Bu da mihver ka. 
rargahlarında tereddüt ve ·~ndL 
şeyi davet etmektedir." 

GÖZEN 

Beykoz ~ı.Jh Mahkemesinden: Do
ğaziçind~ .Azıacioluhi~cırında Setüstü 
sokaginda 50 No. lu hanede 9/1018/ 
942 tarihinde vefat eden Ayşe Mii-
veddet Al>kn~ım t!'rC'kesi m:;ıhkemcce 
tesbit ve tahrir edilmiş olduğundan, 

ölüye alt mezkür h;ı~de mevcut 
menkul e:-.y;:ısı usulcn bilmüzayedc 

1 

Hakiki güzcl1ik kremi 

GÖZEN Pudra 
en ince tutan pudra 

Yeni renkler 

uozen Briyantini 
Kristali:ze ve likit 
Yağlı - Yağsız 

't.~~~ Sütü - Cildi Gençleştirir. Kadif~ 
Gibi Bir Ten Yaratu. 

25/8/942 tarihine mll <;dil Salı günu 
saat 9 ı:ia An:ıdoluhisarında Setü~tii 

sokııi'ı;ınd::ıki h:ınc.-sindc sr.tılacağmdan 
talip olanların meı:kür ı;iın ve saatle 
gösterilen rr.<ıhalde ı .. r!11r buluumala
rı ve ölü .zimmetinde alr:C"akları olan- 1 
larm tarihi il:tndan ıtibCiren bir oy 1 
zarfinda m;ıhi<.enıeye munıcaatla ola
caklarını ter?!<c cieitt•rıne kaydeltir
meleri \'e ö1ü Ayşe l'.1üveddet Akku
şun mirasç•lıırınm yine tr.ı·İhi il5ndan 
itibaren üç ay zarfında mil-asçılık ve
sikasını mlistashiben Beykoz Sulh 1 
mahkemesino :nüraca:ü etmeleri lü -

iz .iiulllm•u•il•a•Tl•O•lı•ıı•ıu•r•.•••--, 
GÖZEN Allığı cazip n-nkler • Lavanta çıçe~ ·· ;· 

1

- SEV BE1'1ı 

GÖZEN'in dört kokulu lo-.y~ ~s~ı:R 
- _ HULYA 

(.'GÖZEN'in DUDAKTAN KALBE PARFUMU 
Itriyat ecpoları Göı.en müesesesi Büyiık Postane cnclde~j No. 5 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden 
20/8/942 Perşembe günü münakasnsı yapı!ac2ğı 4/R-8/8-12/8-16/8/ 

942 tarihlerinde Son Po~ta, Tan, Akşam, Son 'Ic1graf r,azetelerhlde illin 
edilmiş olan 1000 lıra keşif bedelli iki adet bet'.lnarme oda inşasmdan 
sar!ı nazar ed.unifitir, (9005) 

İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğündera 
1 - 1 Er!Ol 942 Salı günü saat 8,30 da Gümrük Komisyoncusu ve 

maiyet memurları i~in imtihan yapıl acakttr. 
2 - 1mtıhan Gümrük Başmüdürlüğü binasında elar.alctrr, 
3 - Yulfandö. gö~terllen saatten sonra gc:enler imtilH1 na giremezler.,,.. 

4 - Bu imtihana girmek lstiyenlcrin aranall ~.-:ralti öğrenip 31/8/942 
tarıh.ine kı:ular kayltlıırını yoptu·maları Ul.:ınıdır. (8759) 

• 

TAN Gazetesi l 

iLAN FIY ATLAKI 
Kr. 

Başlık maktu olarak 750 

1 inci sayfa santimi 500 

400 2 
... 

" 
,, 

" 
3 " " 

150 
I ______ , 

·'-1 
Sahip ve Negriyat Müdürü: Halil 

L\itfi DISrdüncü. Gazetecilik ve 

Nesriyat T. L. S. TAN matbaası 

1 

22 ağustos cumartesi günü aksamı 
BOYUKDERE • 

BEYAZ PARK'ta 
Büyük San'atkôr 

MÜNiR NUREDDİN KONSERİ 
İstanbul ve civar köylere otobüsler bulunur. __________________ , 

Bin kilo ç~kE'rınde bir adet ba~kül tamir E.ttirilec{'ldir Pazarlıkla ek
siltmesi 21/!l/9q2 Cuma .gtlnü saat 15,30 da Toph.ı.>ıede Lv: Amlrliği satın 
alma komisyn'lıınrla y6pTlııcaktır, Keşi! bedeli go lira, ltatl teminatı 12 li
radır. Baskül ~al! paz;rmda mamul ambarında g':>rUıar. Taliplerin belli 
vakitte konııı;yon;ı 'e1melerl. (13!'i - 8900) -2 ad:at b:ısl:il~ t:ınıir ettirilecektir. Pa:ıarlıkfa ehı;i!'mf:si 21/8/942 Cu-
ma günCı ıoant 15.30 da Tophanede Lv. Amirliği so:ıtın cılma komisyonunda 
yaptlacaktır. I~cs f bedeli 100 liradrr. · Taliplerin 15 Ji>·a kat! temlnatlariy
le belli \'akitte kcıni,yona gelmeleri, Basküller Sirkec:~e Lv. Amirliği 
aınbarlnda g1ir:Hür. (13fi - 8901) -628,501) kno •!un naklcttırilecektlr, Pım:ırlıkh ekciltmrı:J 21/8/942 
Cuma gü;ıll sarıl . ;:ı de Tophant'de Lv. Amirliği satm :ılnıa komiryo"'ındA 

yaptalcaklır. S:ıfımıme~i komisyonda görülür. isleı.lilerin % 15 temlnat-
lariyle belli v;ı',;itte kom;~yona gelmeleri. (137 - 8902) -15: 30 '.< 2n· X 3: 5 eb'adında 384 mı-tre mikı'ıoı ıımhal.;iilık tahta alt· 
naC'akttr: Pa~arlı~h ('K~iltmesi 24 18/942 Par.artesi güıılı ~;ı;ı~ 15 de Top
h:ınede Ist. Lv. L\mirliğ: sntm alma komisyımur:~iıı yapılac.::ıkhr .. Tahmin 
hedPli 47,fi1!~ liı--ı. ilk teminatı 3568 lirn 20 kur.ıştur ŞartMnıeıoi komis
yonda göru!iir. T:~l!pl<'ı irı belli vakitte ko111i.;y0rı·.ı gelm('leı·i. (13.ı:-8899) -Beher k!fosuna 75 kuruş tahmin. edilen 121 tor. yünlü kn-pmt1 sattla
caktrr. ~apalı :za~fla artttmıası 26/8/942 Carşamba ~ünü saat 15 de Top
hanede Tst. L'·· .l\mirliğj ı:ııtın alma· komisyonunda .-aptla!"aktır. Beş ton
dan aşafıı olmamak ii:ıer(' ayrı ayrı taliplere dt' ihalt' edllebilir! Taliple
rin % 15 kati teminatlariyle teklif mektuplarını ihale faatinden bir !!a
at evvel koııııı~·rma vermeleri. Kırpıntflar Topnaned,. ve DMterdardıı di-
kim evlerınd.1 y,örülür. ~ : ' • (118 - 8438) 

• 400 tın tu~u~t.u nı<ı odunu alma"aktır Pazarltkl:; ~k.wiltmcsi 25/ 8/ 
942 Salı .;:l•lli sıJ<Jl 15 de Tophanede L\. Amirl,ıi:i rwtın nlnıa. koınls.r.ıı
nunda yao•i ıcııktıı·. Tı•hmin bedeli 12.480 lira, m: tl'ıninatı 936 liradır. 
E\•saf ve ş~ırtııame!.l komısyonda gö:ültir. T aliplf'-;n b<'lli Yakitte ko-
misyona gelın<·:t'rı. ,. ( 141 - 8989) -

Beher k!losuna 5!'i0 kum~ tahrni:ı edileı' M94 kilo ~·ün çorcıp ipligi 
rnüte;ıhhıt n:nı ve he!'cıbnıa pazaı·lıkla satm :ılıı~ac~ıkta. fhfJlesi 31/!l/ 942 
Pazartesi ı;Hn!i ~aat 1-1.30 da Tophanede bt. L\·. Aıııidigi s;tın alma ko

mi<yonund.ı y;ıpılacalıttır. İlk teminatı 3091 lln 2~ kuruşıur. Nüınune ve 
şartnanıe,;i kuınbynnda görülür. Taliplerin bellı ,·akitte komisyoıııı .ı::el-
ıncleri. • · ' , ' . (142 - 8990) • -Beher ı:i?ıruna !'i5 kuruş tahmin edilen 1) ton k:ıd;ır kunduraltk 
\':ıketa alıııac:ıı.tır Pcızarlıkla f!ksiltm"~İ 24 / 8 / !h2 P:ı;ıaı te;;i ~unu saAt 
14 :rn da 'l' ıphrınrc!e h1. Lv. Amlrliği !><ıtm alil1a ;;:o•·nis~·orıunda yapıln-
t'aktır. İste'dı!,.,rin tl'kliı edeccldcri miktar lizerinr\en hnm:!'i tenıinatla-
nyle belli v.>l<itıe h•nıisyona gclıne'eri. (1:19 - 8987) -Beher 'dlo~L:na 575 kuruş tahmin edilen ı, .. ş ~t.ı kadr.r kundur<ıltk 
v:ıketa al!•ı;•c-ıkt r. l-ıı;:arlıkla cksiltm<'~i 24/8/9·12 Pll7.Ji't<'si günü ı.a;ıt 
14,30 da 'foplfancdc ist. Lv. Amirliği o;atın ;:ılm.ı ka;ı1i~yniıı,;nda yapıl;ı-
caktlr. L,telclilerın tekliL edecekleri mikta'r i.iz~rimicn k::ıti teınina1.lariylc 
belli vakitt~ komisyom gelmeleri. ' (140 - 8988) -Beher l:Josuna (ı.;f:) kuruş tahmin edilen (10) ton ı:<rtbun almac:-ıktır 
Pazarlık! 1 "1<s.ltmesi ~l/8/!l42 Cuma ~ünü sa3t H.30 da Tophanele Le~ 
vazım Amırliği satın alma komisyonunda yapıl~c:;lctır. Kııti teminatı 

( 1290) lira•l•r. Şnrtname ve e\·sa!l komisyoncl.::ı görii;{!r. hteklilerin belli 
snatte koıııi:-~·cınH ı;elmeleri. t 143) (8991) 

, ... J9E~ .......................... ll\ 
Resmi ilanlar Türk Limited· Şirk.ti 1 

Heyet i Umumiye Riyasetinden : 
Sicilli Ticaretin 17528 numarasında müseccel 

( Resmi llanlar Türk Limited Şirketi ) Unvanının 
( Türk :Maarif Cemiyeti Resmi Han İşleri Bürosu 
Türk Limited Şirketi ) olarak tebdiline ve şirket mu
kavelesinin t adiline ait muamelat usnlen tasdik. tes
cil ve ilan edilmemiş olmakla beraber Şirketimizin 
şeriklerinden Türk Maarif Cemiyetinin feshi şirket 
hakkındaki davasının kesbi kat'iyet ettiğine dair 
Temyiz mahkemesinden çıkm1ş bir karar tebliğ edil. 
memiş ve tasfiye memuru tayini keyfiyeti dahi usu
lcn .tescil ve ilan edi1memiş o~duğundan şirketimi?.in 
tasfiyesine mübaşer<!'t hakkmdaki ilan usulsüz gö-

l rüldüğ-ü ve yapılan ilanin şirketimizce muteber bu-
1 unmadığı ilan olu nur. • ' , ____ , _____________________ _ 

·inhisarlar Umum · Müdürlüğü ilanlan"." 
Müteahhit 9am ve hesabma olmak üzere İstanbul bira fabrikasında 

elde edilecek yaş küspelerden 100 kazanı ihale tari!linden itibaren hafta
da iki gün hari~ olmak üzere diğer günlerde ç ıkaeak l;ilspeleri 3 - 4 ay 
zarfında olm.ı.k şartiyle pazarlıkla arttırmaya konu!rnuştur, 

Pazarlı:t 25.P.,942 Salı günQ saat 11,10 'da Kabataşta Levazım ıube-
slndeki merkez sattş komisyonunda yapılacaktır, ' , 

1steklil:mn pnzarlık icin tayin olunan gün ve sa;ıtte tt"kli! edecek
leri fiYat üztdnden % Hi · teminat parasiylc . bidiıtte me.ı:kftr komi!ıyona 
nıüracaathrı .ilaıi olunur · (8983) 

~o • s • 942 

'?t ~ ' . ·~ ı, • 

Öğle, 
Her Yemekten Sonra 

Akşam 
Günde O 

Defa Muntazaman Dişlerinizi 
RADYOllN ile Fırçalaymız • 

• 
Ankara Belediye Reisliği 

DÖRT MÜFETTiS ALINACAKTJR 
Ankara Belediyesi Teftiş Hey'eti l~in aşağıda yr,zılt ~eraitl d 

müııabaka ile 2~0. 210 ve 170 lira ücretli üç vo 50 llıa asli. maa 
müfettiş alrııacakhr. ...~ 

İmtih::ına istirak ıseraiti: 
ı - Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazfü vas 

bulunmak, 
2 - A5'<Erlikle alnkııst bulunmamak, • 
3 - Vil'.,:sek mektep mezunu olmak, (Ecaebl lisar.a-v"t-ı"°"'ıri 

tercih eJUec~ktir.) 
4 - Nüfus tezkeresi, mektep şanadetnamesi, yeni almm~ 

kağıdt, a,;kc.-lik vesik.:sı, bütün hashlıklardan .;alim 1'ulun<iuğı:ı 
heyeti sıhhiye r:ıpnru (münferit doktor raporu kabul edilmez)ı 
hizmetler va::sıa bwııara ait vesika Rsıllarr, 9 X 12 eb'<;dmda 3 
togra!, Bu ve.;i;:al::ır t<.lıplerin istidalarlna bağlı bıılunaca'dır. 

5 - Müs::ıb~ka imtihanında ehliyet kazaııanlarm ücret ve 
3656 No. ı..ı fo<ıdi.il harıunu hükümlerine göre tcsbit oluı1acaktn:~ 

6 - MüsahRk:ı. imtihanı 1 Eyl(ll 942 Sah gilıı.ü saat ond~ 
Belediye salonunda krc. edilecektir. 

7 - Bu şc-rait rlahilinde müs:-ıbakaya talip ohııılarm ~ A 
tarihine kadar Ankara Be1ediye riyasetine müracaafüırr. (6813 1·-----s Ü 1\ıl E R B A N K: __ _ 

Deri ve kundura sanayii müessesesin 
1 - Müessesemizin deri ve kundura fabrikalarına d • 

1 şçi ALI NACAKTI· 
2 - Verilecek ücret jşçinin kabiliyet ve kudret~ 

günde 120 kuruştan baş1ar, bu ücretten başka f 
lade zimanlara mahsu:; % 25 zam ödenecek 
öğle yemeği ve iş elbisesi verilecektir. 

Arzu edenlerin 24 ağustos pazartesi gününden 8 
lul salı gününe kadar her gün ve 10 eyliılden 19 eyhile 
dar sah ve çarsamba günleri Çarşıkpıda İstanbul Ayak 
cılar Kooperatifi merkninde fabrikamız mümessili Si 
Mehmede müracaat etmeleri ilan olunur. 

, ...... ! ........................... .. 

Yij_ksek Ziraat Enst itüsü Taleb 
Kayıt Ve Kabul Şartları 

vn1<~e'.c. 7inu•t r:n•titiisUni.irı Zi;;ıat, Orman. \•l'teriner Fakü 
parasız .Yat~1t, paralı )alilt, yatısız rnle'Oealfna~:ı ,ıır. reı<lllr.'l'ln 
942 akşamuı~ kadar I·.ııstitü Rektörlüğüne aşagıdnki 
caat etm1?lcri lfızımctn·. 

1 - İst,,nilen '('ı;ik:ılar A - Kendi el YiZısiyle h::ır.ı;i Fa 
naı;ıl talel>::! o!arak g:rnıek istediğini bildiren bir dilckç~: D - Li 
me. olı:unİuk d:plonıal~rı , ·eya noter tikten tasdıl<li suretleri, C -
tczkeı·esi, iJ - Aşı kiığıdı: E - Örneği E11stitüden veya viiiıyot 
Veteriner, Z'ı aat nıilcJUrlüklerinden alınacak sıhh;ıt raporu, F - B 
\•eya polı.,,to:-n alirıaC'ak iyi hal kagıdı; G - Altı &det 4,.5 X 6 loto 
E\-rakı tam olmıyan v&ktinde gelmlyen pulsuz dilekçder 1:;bul 

2 - P:ı.-:cısız y<!Hlı girmek isliy<'n talebelerin ~; yaşından büy 
nıaımısı ve Hçim 1;1Jt,hc..nmda mu,·affak olması ıprttfr. Seçim i 
lan Anknı".1 Yük~ck ı.:ıraat Enstit\lslindc, İstarıb'..ld<'. Sultarıuhmet 
Ticaret \/t! İiüısat nwktebinde aııağıdaki günlerde yaptlacaı~tır: 

7.10.:H2 1.'aı·şamba saat 14.30 dcı tilrkçe konıpozlsyo.1. 
8. l0.9·L! Pr>rşMıbe ı;aat 8,30 da Matematik ( r.ırn:ııli füldir.) 
8.10.llU P~r,embe saat 14,30 da yabancı dil {lrnıısızca, alman 

giliı:ce dıllr~rirıdcl' bh İ,) 
9.10.9-12 CL:ma :>ıwt 8,30 da Biyoloji; 
9.10.!H:?. Cııımı s.ı;.L 14,30 da Fizik; 
10.10.1142 Cu:r.aftc ı.i s;.ıat 8,30 da Kimy ... 
3 - Paı-,::;lı ;.·a1,'ı \ 'C yall!<ız talebeler ~eçıın imtih:ı:ıma tabi d 

Farı.ıh yatı:ı talebeden tatil mi.ıdtlcti hariç bir scı•e için üc tukı;it 
liı'a ücret ;Jınır. (t.1700) (8 

BAHÇEL İ KÖŞK ,--•SAT 1L1 K 

1 
Seher varisleri İşınail Hakkı Enmutlu ve.;:ıirenin mı.:tasarrıf 

' lundu:.lıırı F<:•ıeryo!ıı Ya\'erağa sokağında 4 nuınaralt kö~k 21/ 
Cuma gf.lııü ~:net H den 16 ya kwl;ır Kadıköy Sulh r.r.::.hkeme 

1 şilyuunun i:.alesi kir miiıayede ile sotılacakt.r. 'l'a:'silat dosyas 

' - dır. -------

FENNi SÜNNETÇi EMiN 
Evlcrln;fo ::i.iıınct yapılması mUs;ı it olınıy:ınlr.rla tas

radaıı billı:ıı:ı;ı ~üııııeı için ~('len ve g;ıyri müslinılerdcrı fen 
nen bu ame!iy~ve ihliyacr olan ya5ları büyük. kilı-ılk ol
sun amelıyııtbri mu;-yrnch .. nemdc koh.tlıkla yapılır ve isti
rahatleri temin cıltınuı·. 

Kabine: llcşiktnş Erip f\partmanl. Tel: 44393. 
Evi: Suadıye, htnsyon arkas1, No. 17 T•ü: 81773 

Nafia V ~kaletinde 
Ek~ilt.nıcyc konulan iş: 
1 - Su işleri uçLiııcU şube müdtirlüğU bölgJsl idnde tdö.la reg 

ikmali ln5a'.ltı. 
Tahının edilen 1-c!;ıi! bedeli fiyat vahidi wasl \izcr:nderı (8 

lira (35} kL•ruştur. 

2 - J::\.;si.itnıe 14/ !l/942 tarihine rastııyan Paznrtcsi ~iinü saEıt 
Ankarada Su İşleri Reisliği binası içındc toplanan su ek~iltme ko 
nu odasında k:ıpa1ı z:ır! usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstddiler ek~iltıne şartnamesi, mukavele proJesı, bay 
isleri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şarlııanıı>:;i ile hu 
fenni ;ıaı·ııı:ımeleri ve prnjeleri (41) Lira (71) k•ırc.~ l•:ıl'~ıiığında 
!eri Reisliğiııden &lobilirler. 

4 - Elı:~iltmeye gırobilmek için isteklilerin (37115) lira (25) 
luk ınuval;:kat teminat vermesi ve elcsiltmenin yapllacağı günden 
üç gün evvel lıir dilekçe ile Nafia Vekaletine müıaca;ıt ederek 
mahsus olmak üzere vesika alınalaı·ı ve bu vesikayı göstermeleri 

Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunnuyanlar eksiltmey 
ı:nezler, 

'5 - tsteklilerln teklif mektuplannı ikinci nıaddede yazılı 
bir saat 6neesine kadar Su İşleri Rehliğine m.akbuL l<ar5ılığmda 
!eri liztmdır, 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez, (66993) 

Beyoijlu Yerli .. 
Yd. istihkAm Ttmı. Hayri 

ra~aatl 

Askerlik Şubesind 
Tokatlıı;:il (S74.34.) ün acele şubomi 

(853 


