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Bütün İthalôt ve İhracat İşlerini İdare Edecek 
Olan Bu Şirkete Tacirler de Girecek 

Ticar~t Vekilliği Bu n 
İşi Tetkik Ediyor 

icabında Hükumetçe Sermaye Konulacak 
Ankara, 26 iTAN) - Ticaret Vekili doktor Behçet Uz. yurdun 

muhtelif bölgelerinde yapmış olduğu tetkikler hakkrnda Başvckıl , 
Şükrü Saraçoğlu'na izahat vermiştir. 1 

Haber aldığımıza göre, iktısadi işlerimize yeni bir veçhe ve
~ilme.si iç~n birçok yeni esaslar hazırlanmak üzeredir. Bunun İ\İn 

1 Izmir VP. lstanbuldan raporlar istenilmiştir. Bu arada Ticaret Ve. 
killiği büyük bir şirket kurulması için mtitehassıslann mütalea. 
!arını .sormuştur. 

--ı Bu şirket elli milyon Türk li. 

M k d
. _ 1 rası sermaye ile teşekkül ede. o s ova a cek ve yurdun bütün ithalat ve 

ihracatını temin ve idareye çalı• 

G O•• • • • • ı şacaktır. İthalatçı ve ihracatçı ru şu en tacirler ibu şirketin hisse senet· . 
!erini alarak şirkete iştirak ede. 

M 1 1 bileceklerdir. En mi.Uıim ithalat ese e er maddeleri üzerinde iş yapacak o
lan bu şirketin merıkezi Istan • 
bulda bulunacak, Ankara. İzmir, 
Samsun, Mersin, Adana, Trabzon 
ve Hatayda birer şubesi kurula• 
caktır. Şubeler icap ettikçe di. 
ğer meııkezlere de teşmil edile
cektir. Şirketin sermayesini tüc 
car tarafından iştirak hissesi o
lan sermaye ile temin etmek 
mümkün olamadığı takdirde Ti• 
caret Vekilliği de şirltete serma• 
ye verecektir. Bu takdirde hü• 
kiimetin sermaye ile iştıraki için 

M. Churchill M.ecliste 
İzahat Verecek -

Başvekil, Moskova 
Döniqii Kahirede 

Yeni Temaslar Yaptı 
Londra, 26 (A.A.) - ~vam bir kanun projesi hazırlanııcak 

Kamar~sının gel~ek celsesındc ve bütçeden tahsisat ayrılması 
Başvekıl Churchıll; .yaptı~ı ~zun istenilecektir. Büyük ölçüde her 
yolcu!~~ .. ve bı.lha~s~. r ::>ta. ııle nevi zaruri madde veya ham 
o~an. goruşmelerın ~.trn.ında ge. maddelerin ithalini de sirkct te• 
nış ızahat verect?ktıt·. min edecektir. -:; 

Kahiredeki müzakereler 

Cenup Batı 
Pasifikte 

Salomon Adalarına 
Karşı Yapılan Japon 
Hücumu Püskürtüldü 
Vaşington, 26 (A.A.) - Bahri• 

ye nazırlığı, Salomon takım ada• 
lanndan Kuadalkanal'a karşı ya• 
pılan Japon taarruzunun püskür
tüldüğünü ve Salomon adaların. 
daki durumun memnuniyet veri
ci olduğunu bildirmektedir. 

Japonlar çok büyük kayıplara 
uğramışlardır. Küçük gemilerin• 
den alıt1sına isabet vaki olmuştur. 

Sovyetlerin 
Hususi 

Bir Tebliiji 

StalingTada A1mıao taarru7Jarı nın istikametini &ö~terır harita 

ALMAN TEBliGi 

StalinCJrat 
·Alevler 
İçindedir 

Sovyetlerin Şehri° 
Tahliyeye Baıladığı 
Haber Veriliyor 

f 

Kafkasyada Dağ 
Geçitlerinden Bir 
Ço9u Zaptedildi 
Berlin, 26 (A.A.) - Alman 

orduları baŞkumandanlığının teb
liği: Kafkasyada Alma~1 dag kı
taları, düşmanın şiddetli muka• 
vemetine rağmen yüksek dağ 
geçitlerinden bir çoğunu elde 
etmişlerdir. 

Stalingradm batısındaki ke. 
simde düşmanla son derec~ çetın 
~ Devamı Sa. 2, Sü. '5 

SOVYET lEBLiGi 

Stalingrat 
Vaziyeti 

Çok Karısık 
Almanlar Burada Hava 

Yolile Nakledilmiş 
Tanklar Kullanıyorlar 

Kafkasyada Alman 
Paraıütçüleri ile 
Çarpışmalar Oldu 
Moskova, 26 <A.A.) - Sovyet 

öğle tebliği: 25 ağustos gecesi 
kuvvetlerimiz, Kletskaya çevr~ 
leriyle Stalirıgrad şimal batısın
da, Kotelnikovo şimal doğusun• 
da ve Prohladnaya çevresinde ve 
Krasnodar cenubunda düşmanla 
çarpışrnışlardır. 

Cephenin başka kesimlerinde 
~ Devamı Sa. 2, Sü. 4 

IGünler Geçerken) 
Kaybolanın Yerine Gelen Sınıf 

Bazı meslektaşlann "kabadayı _ külhanbe. 
yi" tiplerini birbirine kanştınp her iki. 

sini de ~:artiış tarif etmelerine kızan arkadaşı. 
mız haklıdır. KaQ~dayı, hiçbir zaman, .çarpıttı
~. o_!llu~una .. c~ke~~n~ bir tarafını iliştirip yam. 

----~ puru yumpuru yuruyen, şuna buna -sebepsizce 
meydan okuyan, ~renç, aşağılık ve sulu bir tip olmamıştır. Kul. 
hanbeyini ise evSiZ barksız, işsız güçsüz sdkaklarda dola~p bite. 
viye etrafına çatan, !küfür eden, geçinmek için her kötü işe bat 
vuran bir serseri sa~ da doğru değildir. Benim fikrimce kül. 
hanbeyi hayatın her çılesini gi.ıler yüzle karşılamasını bilen, her 
vakit neş'.eli,. k_aygwıuz, sevımli bir halk çocuğudur; daha doğ. 
rusu cemıyetın~ fena kuruluşuna karşı isyan silahı olarak ter. 
biye, adet ve nızamları hiçe saymak, işi nikbinliğe, alaya vur. 
mak yolunu tutmuş bir cins Diyojen, bir cins hüccav ve hür 
filo.softur. Kabadayı da dünyanın içtimai kuruluşundan mem. 
nun olmayan, ara sıra adalet ve nizamı kendi gücüne, kuvvet\ne 
güven~k ~o~una sokmak isteyen pek ternkinii, efendiden bir 
babayığıt asıdır. Haksızlığa uğrayanları ikorumaktan ve beşe kar. 
şı bir kişi olarak savaşmaktan zevk alır ve gösterişten, cakadan 
şiddetle iğrenir. 

Dt~la~ı böylece bilemeyen, birbirinden ayrrd edemeyen mu. 
harr~rlerın kusuru yalnız bizim yaşımızda olmamalan, bizin 
devrımizı yafamatnaları değildir; üstünkörü, yarım. yamalak, 
kulaktan dolma malümatla, ehline sorup soruştumıadan şıpınışı, 
ulu orta, yumurta kapıda yazı yazmalarıdır. Fakat şu ciheti de 
s~.vlemek lazım.: Bizde bu gibi smıfla!ı ve tipleri iyice kavramış, 
duzenli şekilde inceleyip ciddi bir kıtaba yerleştirmiş muharrir 
yoktur. Ahmet Rasim eksilt ve karışık bırakmış, Hüseyin Ralt. 
mi romanlarının icabı nisbetinde aztck dokunup gf:ÇDliştir Lü. 
gatlarımız ise basma kalıp sözlerle, meseli kabadayı için: "zor. 
ha, ce:\ır taslağı" ve külhanbeyi için: "serseri, uçan, çapkın" 
demiş, bahsi atlat.mıftll'. Lügatlar, o tariflerle gerçekten kabada· 
yı ve külhanbeyiııi değil, bunlann kofunu, sulusunu, sahte. 
ö:r.er,ti ve mukallidini anlatmış oluyor. 

l3ngiin ortalıkta ne hakiki kabadayı, ne de bildiğimiz üslup. 
ta külhanbeyi kalmıştır; sahteleri de azalmış, yahut istihale ge .. 
çirip nıodemleşerek ıve büsbütün dejenere olarak .. bobistil" adı 
altında meziyetsiz ve acaip bir sınıfa ayrılinışlıf; .. 
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( Askeri Vaziyei ' ) 
Muhtelif Cephelere 

Piyasanır 
Kontrolü· 
Muayyen Maddelere 
Ehemmiyet Verilecek 

İS BANKASI 19 , 
YASINA BASTI 

ilk Pancaı 
Mahsulü 
Edirneden Alpulluya 
Merasim1e Götürüldü 

,. .... DiKKAT -
Basit Bir Kararla 
İzalesi Mümkün 
Olan Mahzurlar 

Belediye iı.-tısat t•,,kilAtı piya~111arı lalM'kanın M·,ıı,.ı Tı·caretin Gerıcnminde 
kontrol etmPk icin yeni bir çaltşma 111 3' 

pl~nf ha7.ırlamr,tır Yarrrıd:ır itibaren k Eh • +ı· e· p v d 
bıı nlanın tı:tb.kııtTıı~ e:Pçiler ·-tir, Büyü ve emmaye 1 ıır ayı ar ır 

Prnn. 'ı'J muı-vyPn m ıdıielf'•' i\zerin- . Dün Tüı kiye iş Eıaııkasının kuru- l nf'şrettiği bli.ıreııC.e Tiit kiye iş banka
de kontr"l e~ıısl~rnı havfcli•·· Giyim 

r 
luşunun vud6nümü idi. Bu sebeple ~mtn geçerı mııll yıl ~onunda 48 şu-

Umumi Bir Bakış 
r-Yazan: Emekli Deniz Subayı-, 

t NECATI YAS MU~--·' eşyası: hubı.:bat. b klivat sebze VP bankanın Anka"a merkeziyle 11emle- besi bulundueu ve tesviye edilmiş 
meyva:~ ıeytın. yağ.~· sı;bun. ve zeytin ketin muhtf'lif t.öl~c>lP~ir.dek ' şpbele- ~ermayesi 3 :ni\yon lira oldtığu llÖ~-

Kı\FKASYADA: fmda başlamtş veya ba~lamak üzere ~ade~~g: __ Ç'!fnır, rnt ve yogurl; odun ri kapa1T kabıı~ ve bu mill ıktlsadi lerilmekledir ki, memleketimizdekı 

Edirne, 26 (TAN' - Edirne mer
kez kazasına bağlı köylerin yetiştir
diği ilk panrar mahsuliı bugün mera
simle, yli •!ı>rl<? arııba içinde ve toplu' , 
bir halde ~etıre geıirilmiş ve baYTa:lo-o; ~ 

\arla donattıan ıırab;ılarm önünde da- ~ 

vul zurna çalınnrak Alpulluya göı> 
derilmek tl'ı;.!re Karaı.ğaç istasyonun
da vagonlna t.,l'?rr.il edilmiştir, 

Kafkasyııda, cenupta Kraıınodar'm olan muharebele:in çok çetin olacağı ve kom~r Ye ~t . ı mı.iessese ni>:iıı on doktızuncı l<uruluş /bankalar :ır:ı~rnd;ı se'Tm;;ve bakımfıı-
tahmi dil b 1. Al ı st ı· g Bu müdcte•J~\'ın ~atrsları ve fıvatları l . . . . mıbundll siddetlı muharebeler ce- n e e ı ır. man ar a ın ra- . . . yılına ~irı~ı te.<ıt cdılrıiştır 1 dan altıncı [('.!1.nektedıt Yıne aynı 

yan etmcktedır. Burnda muharebe- a cep en '' ıcuın °n zıya e şe rı · .. . Bankam'l i{uı·uluş tarıhınde mem- sene sonunca b::nka ıh ıyat akçasını d hed "' [' d- . d h . kontrol 0dıl rn.ı=n nıeı:sf- faturaların;ı 1 . . ' . t• 
nr dağlıit arazıye mtikal etmiş ve şimal ve cenuptan s;ırarak taarruz et- bakılııcak ın;srafl~.pı gozden geçırll~- (eketin ıktı, ıdi ~ünyE'•lnın bulundu- '3 905,500 Prava çfkarnırstıı ki, bu ba-
'us mudafaaEI olduk"a •lddetlenmi•- mek istiyorlar Almanların kış mev- ""ek, mevcut tea•nul halinde tl'essus l v • l t · ı b ı · · ı rl · · • .. - ı kt d 

- " • ~ y • • • ', • • • • imi~ 'kAr viin!elf'ri hP•:mlanacaktrr gu vazıyet uo ;ıy sıy <: u tes s sıyası um ;ın 1K1•1c111~ı R ma a ır. . 
r. Rosto! - Baku demır yolu boyun- sımınden evveı lRha1'kuk <>ttırmek •. • • • ve askeri ~.ıfhıllarda kc;zamlan zafer- Rankanm !140 yth sonundakı aktif 

yeni b:r te::akki kaydedildiğine istedikleri plan ve elde etmek ıstedik- Yuksek fıyatla pırınç satışı ı !erin ikttsa:ll sc.haya <'!a teşmıll ma- ve pası! muameleleri yekunu 133 mil-
r heniiz bir haber R:lmemişt.ir. A~- ı leri cephı>. hattrnm muka_aderatı ım zi- Ticaret nıUdürlil~ii piyasalrı_rda ko~-

1 
nasını tazammun ed:y.ordu. Frlhakika yon 245, 14!i lir~ ~l;mı~ .~öst_erilmekte 

anlar daha 7.ıyade J'l;ovorossısk lı- yade Stalırgrat etraflnd11 cereyan et- troller yllptn·:naktaaır. Dun fütur o günden son1a. mıllı ıktzsadımtza her ve muameıe yer;ıınu ıt 1b11rıyle sıra-
ınının arkastndakl dağlara nüfuz mekte olan muharebelere bağlıdır, gümrüğünd~ tnnbncı Fahri Umurun gün biraz d1ha geliı;mi~ ve kökles- ~iyle Cümhurı:. et l\~e-rkez. Sümer ve 
miye çaltşıyorlar ve bu is için hu- DfEPPE'DEN SONRA: sattığı pirinç!errif.n fııtura h:ırici kilo I miştlr. TtiıkİY·'? İ~ Earıkasrntn Turk l Emlak v~ eytam b:mkfistndan sonra 

l d:ıg kıtaları kullanıvorlar. Fransad:ı işgal ordusu komutanı başına 14 kUl'U!! :·:dı;'H tesbit edilerek bankııcılıic •rıı·\l·iı"C'i7.rle şerefli bir ye- dc\ı·ıiUncü !;f·lmek1E'ıiiı. 
Biz, Moskoı·n müzakerelerinin cep- Mareşal Rundstedt'in devlet reisi ile beledi"" ı·ncilrn,..ııinP verilmiotir. ri olduğu gHn bu batıkıınin Türk ik-ı İş bank:ısmm il) uncu kuruluş yıl 

nlerde muhtemel tesiri hakkındaki görüşmek inere Berlir.e çağırılmış ol- Un sataıı fırıncılar tzsadiyatıntn ve milli ticaretin gcli~i- döniimü münusebetiyle diin b;ınkıınln 
:ı:tmızda evvela Rus mukavemetinin m:ıst şayant dikkattir. Dieppe'e kar- minde de biiyük payı vardır. şehrimi?.rlekı merkez ve. subeleri ka-

t Bazİ fırıncııaı iıı ekmeklik unlart rldetleneceıı n·. sonra ce;ıup Kafkas- şı vapılan sor. ba~kıntla mUt efik kuv- Merkez b<1nk:ısıntn uç ayda bir' palı kalmıştrr. 
anın mOdafaasına bır Jngiliz sefer! vetlerin k:ıraya çıkmıya ve dok11z börekçilere satar:ık bu unlarrn yerine 
uvvetin!n iştiraki keyfiyetini kuv- saat tutunmrya muvaffak olmuş bu- fıısulya ve b;ıkh unları kullandlklari 
tlı hir '"tim:-ıl olarak i!Pri ~iirmü<:· lunmııı;:t Afınanv·"la r;~,H bir enriişe görillmiis H~ tr.ldbata baelanmıştrr. 
k. Gerçeı;:ten her cephede Rus mü· uyandfrmıştır. Bittiin sıırillerin. böyle Bu kabil yob.ızluk yapan fırtncılar
raa~ı şldıietlendiği gibi l'Cnup Kaf- ani çıkartmalara karşı emniyetle mü- dan bir' vak:ıl:ırnııi•tır. 
yanm mudafaasma Ingiliz kuvvet- dafaası için isgal kuvvetleri komuta- Sirnit, börek, pide 
nln i tırakl meselesi hususunda da nmln talep edeceği lwr cınsten kul/Ve- Ramaz'lni"l birim• tesc;d!ıf ed!'n 12 

k adımlar atdmış, İrak ve İranda- ti Alman başkomutaııllğının Rusya EvHllden il.ibaren s:mit, pide ve bö-
İngılız orduları tek kumanda al- cephesinden su !'ırada ayırabilmesi rek yap•ı.....,,ı;:ırnı i1in vr-rilrr,.1<tir. 

ADLİYE VEKİLİ DUN 
ŞEHRİMİZE GELDİ 

'lda birlesmiş ,.e 1ngıliz kaynakları güç olacaktır. Çimento tevziatı 
u orduların Kafkasyada Ruslarla yan Fakat Ainıan bıışkomutanlığı. Fran-

vana çıırpışmalan ıhtimalinden bah- sa sahillerinı d<'!ıa emniyetle mlld<ı· 
etmiye başlamıştır. faa için lazım olan takviye kuvveı-

Fakat l>u mese1enin u7lın gecikme- lerini Rusya cr~plle:: ndeıı ayırmak is
lere tahammülü yoktur. Eğer gerçek- tese bile ı;üphesiz kı bur.larf şiddett 

İktı~at "11rk'. .. tl vilfıyet emrinP 200 
ton çiment'> vermi~ ve tevziat tekrcır 
baıılamıştlr. Vi11yct wrurt ihtiyaçlıırı 
olan resmt mllı><;~eff'1Pre ve bastaha· 

Vekil lstanbul 
Bulunarak Bazı 

Evinde Tetkiklerde 
Tedbirler Aldı 

Ceza 
Lüzumlu 

tf'n böyle bir karar verilmiş ise -ki, muhareb<'lerin cereyan ettiği cenup nelere <.'İJTien•rı ı·rrF.rPktir 
ı ıziyetten veıilmiş olduğu anlaştlt- cephesinden de~il. d;~ha ziyade nis- Asılsız bir haber 
vor- iııgılizlerin hemen kuvvet sev· beten durgun bulunun orta ve şimal Dün bir ıtil?"t" mülga bölge iaşe 

miidiirlütiiniln yantıl~ı bir suiMima
lin belediye<·e te~bıt ecildiğini ve bu 
suiistimali l<>nkik için Vekiıletten bir 

Adliye Vekili Hasan Menemenci 
dün Ank'1radan şehrimize gelmiştir. 
Ö{(leden sonra dört s<ıat kadar İstan
bul cezıı evirıc'.ı> tetkiklerde bulunıın 
Vekil, -ıkş:ım iizı:!ı:i gazetecilere aş;ı
ğıdaki beyanatta 1-ulur.muştur: 

yatına başlamaları Jôzımdır. Şüphe- kesimleri cephelerinden ayıracaktır 
z ki en fazla ehemmiyet verilmesi Buralarda cephenin zayıflamış nok• 

'i'ızlm gelen noktalar Kafkas dağlart- talartnı bulmak da hır m~eledir. Bu
nin geçit vt'r<'n ye,.leti ile gerek Ka- nun için tle Ruşların bu kesimlerde, 
denız ve gerek Hazer denizi sahil- cephe setr kuvvetlerinin arkalartnda

erı boyunca imtidat eden dar klsun- ki hakiki vazıyeti r.nlanıııları için bir 
rdzr Almanlar Novorossisk'i işgale çok ktslmlardn çok kuvvetli keşif ve 
uvaffak olurlars:l dar bir sahıl bo· yoklama tar.rruzlan yapmııları !Azım 

yundan "S'>hum" a doğru sarkmak gelecektir. Yoksa rıerelerden kuvvet 

"- Ceza evın: ge-zciım, kalabalığı 
heyet iste.1ildiğinı yazmıştı. Belediye, biraz fazla buldwn. F.unu hafıflctmnk 
bu haberin 3slı clmadtğmı bildirmek-
t ~· için m:ıhkü.-n1vet müddetleri iki sene-
P ·~ A • den fazla ,:.'n;brt rlıl!er vilfıyet cPza 
!Jf ıllı korunmn mrthkemes111e 1 evlerinden durumları mlisait olanlara 

verilenler nakletme..t ve müddetleri iki seneden 
rnk~nmı (guç olmakla beraber) el- çekildiği hiç bir zaınan anla-tlamaz ve . 

1 b · tt · t'f•de demez Fazla fıyntl• k.:rnesız ekmek sat.ın de ederler. Sohumıı inmeleri ise, mı.it- Rus ar u vazıye en ı~ e - • . 
d 

~ı d h 
1 

1 J; ışantaşı e'rnnomı bakkalı Yorgl 
tefıklerin Knfkıısya a.,. arın a cep e ~ - •,rarkapas, diirı m;llt konmma mah-
urmaları ımkAntm ortadan kaldlrll'. 1 kemesince ~evkif edilmi~tir. 

Hı»er denizi sahili de bövledir. Bil- 11· 'ffj'J.lf.ıJY~· b t M "1 " Galatada oyacı Pfo ro araşog u 
h ıssa ou sahil volu da doğru Baktlye 747 kuruşluk !>oyayı 1350 kuruşa sat-
,E!ıder. tı;!t irin mahkemeye verllmietir, 
SfALİNGRADDA: . BUG'ONKt' t>ROf;RAı\f Bazı Mus2vi tacirlerir. Avrupava 

aşağı olan!art ciıı kencU memleketle
rine yakm ce1a rvierine dağıtmak 
suretiyle bir -:;ıre t<:>minini düşünü
yoruz:. Mevcı•düıı mikdarı azalmca 
boşalan .co~nşlartn bir veya ikisinde 
mahkumlar::ı. kund•ır<:crlTk, marangoz 
luk ve ördiiriıc;ül'j 1: i~lerinde çıılıştır

mak ve bu suretle hayatlarını kt"n
diler! kaz.ınnıa;,-; esbabın! temin et-Almanların, Don dirseğini bir iki ~:i~ E~~~rım ::j105 J>:ı:':rıe~uıııı eksik kıllı dı'> flrçası Ye eksik boyda 

noktadan geçtikleri ve nehrin doğu- ıaı erler 19 , 4 ~ Müzik (Pi.) iplik sipariş e~tikleri haber altnmış, mek mümkün a·ar,ıktTr. 
unda Rus mevzileı ine taarruza baş- 1.ss Müzik (Pi.) 20.15 Radyo ıuctc,i t . 

~~ , .,, •••ti 20.45 Şarkılar müddeiumumll!k bu husus a !il<ıba- Ce:ı:a evle;;-ın'te lulunan mevkuf ve 

rasladım. \.:c•za evi nizamnamesine 
aykırı hflr~ıu~t f'tlikleri için buraya 
konmuşlar. E..ı fena hareketlerini bir 
nnlı.a tP.kr:ır etmiyeceklerini ifade e
derek burarh'l çıkarılmıılartnı benden 
rica ettiler. Cezaevi müdürü de bu 
dcalartna iştırilk fotti. Kendilerinden 
bir d:ıha bri:rıe bir :ı-.arekette bulun
mıyacakl<ı•ına d;.;r teminat alciıktan 
sonra. ken<t• leı ini locadan çıkardtm. 

Ce1.a evirınn YPni ı;_çılan bir okuma 
odası ile bir kitap evi gördüm, Oku
ma odastna konan sıralarm üstü o
kuyanlarla rloll! :di. Hepsinde oku
mak için bi.yük bir htves olduğunu 
gördüm. 

Yarın da tisi<•.idar ceza evini geze
ceğim, Ü~kiidar ceza evinde dokuma
cıllk işleri lı:ıyli ılerlfmişti, Maran
gozluk ve lc.ındur:ır.Lk da yapılmak
tarlır. Bu dcfaki seyahatimde bunlart 
daha ilerleıni~ görecegimden eminim. 

ladıkları anıa,ıltyor. Moskova mtiza- ız 30 Proıı:ram 21.00 Ziruı takvimi ta başlarn.:..,1tr. hk• 1 ı ı · ·d· 
kerelerınden sonra Ruslar sevkülceyş ıı.s3 Sn emleri 2ı.ıo TCrkulrr ~ - ma . um aır,ı 'urum ~rı ıyı 1~- K<•n- Vali Çatalcaya Gitti 

• . 12.45 Haberler 21.so Konu•m• , <filerıne musu-rc,1 vakı suallcrıme kar 

Haber al'.!ıg1ma göre civar yerler
den de yeni mahsuliin Alpullu şeker 
rabrikasına ~ev1dne b~.şlanmtştzr. Bu
günlerde rııbrik'J :, en. kampanyasına 
basltyacak•ır. 

Pancar lıyafüırlnm yükselmiş ol
ması pancar yet:~fr·pn zilrratn yüzünü 
güldiirmüştür. 

Hatayda Krom Madeni 
Bulundu 

Ankara, 2G (TAN) - Hatay vilft
YC'linin B"'\en irnzasıııda krom made- 'ı 
ni bulunmuş ve madenler 60 sene. 
müddetle lıuhnlara ihalP edilmiştir. 

Alman Ticaret Eksperi 
Tacirlerle Temasa Başladı 
Almanyay:l verilrnlş olan 500 ton ı 

yağlı tohu!nLır konteıı.ianı için görüş
melerde bulunmak üzere şehrimize 
gelmiş oh'l Al:nan ticaret eksperi 
Yansen, oubııb;ıt ve bııkliyat bırliğin
de birlige ırıeıısuı: tacirlerle tema~ıa
ra başlaml!jtır. Göril~melerdc bulunan 
tacirlerden ec ne mikdar yağlt to
hum vermeyi taat,hüt edeceklerine 
dair birer hıııhhüt mektubu istenil
miıtir. 

Milli Oyunlar Festivali 
Emlnönii Hiılkevı, Milli oyunlar 

fest!valinde.ı İstanbul tarafında otu
ran halkın ('(a faydalanabilmesi ic;in 
Şehzadebaşmdıı bır rrü~amere tPrtip 
edilmesini karr.rla~hrmı~tzr. Bu mi.1-
rı;amere, bu aksam saııt 21 de Turan 
tiyat.rosund1 vcri!ecektır. ır 

Radyo Programında 
Değişiklik Yapıldı 

An~ıra Radyosu 30 ağuaıoa puar ıunUn. 
den ıtıbıren başlamak üurr dört aylık bır 
progr.a"! haıırlamııtır. Veni pro,.rımdaı bazı 
drğı~ıkhklcr yapılmş, bu arada ~imdiye ka
dar sabahları yapılan ve .doktor Galip Ataç 
t~nfından h171rlanııı cvın •aatı dinleyicilc
rın auusu yerine ıetirilerck ak~amı;ın aaat 
21 e ahnmııtır. 

Ziraat •aali pazar ve perşrmbe ııünleri 
19 dan 19, l 5 e kadar uzatılmış. diğer gün· 
ırr yine eskisi ıribi bırakilmı~tır. Dertleşme 
saAtl pazar rıünleri saat 20,15 c nıkledilmi~ 
Kitapsevenlcr saati puarıesi rıünıeri 21,30 ~ 
alınml•j.,r. 

Perıembc ıünleri 21,15 de alaturka ve 
alafranaa mu•iki mucodelc.ini belirtecek alan 
musilıi &ohbetleri adlı bir temsil konul· 
mu,tur. 

yorlar. Şımdikı ricatler müdafaa mu- 18.00 Proıram 22.ıs Korolu muıik şı hapıshaıı~ ıdau s.ne karşı hıçblı oradakı borçlandırma• karne ve mahalle bir· 
rıcatlerinrlen \•azgeçmış gıbi görünü- 13_00 Türküler 2 l.45 Oda musikisi Altın Fıyatl81'1 1 . . . ; . . Valı . Llltfi Kırdar diln Catalcaya giderek 

ıa.03 Çifte l"a'11 22.30 \taberlcr Dün bir altı.~ 3300 kuruııtan ve bir iikll. etlerln.w. c.ım.adığlıu aoyıecliler ( lıkıcnııJ: laahntl ctralı-nd& tet~lkl•rdo bu·; 

Rad:vo ••nfonl orkestrası pazartesi ve per
ıembc, Riyascticümhur Ban>\nsu da çarşamba 
ve cur-".arteıi 1riJnlcri konserlt>rine tekrar ba1-
hyıcaJ 1ardır. Vur<ld•n ac•Teor ıaati de ç•r -
pmba. ellnt rt •o 19 .4~ dv,, ıı>.ı-t{I: C" lcadftr 
yırım saat devam etmek üzere değiştirıl
mi~tir. 

harebeleriyle kıırıştk mev:r:i1 veya ta- 19.00 Konuşma 2Z.45 Xaparu;ı. 1 r.rı k t t 1 tt M'" f · ı . b t 1 1 l d .k. k. . 1 ıu,mııutur. 
1. d t gram kil çe ~ • uru~ an sa ı mış r. un erı ınzı a ocrı ar n a ı ı ış ıye Vali buıtiın ıehrimize dönecektir. biye ricatleridir. ~ta ıngra ın e ra-

Toroa ekapreoal Haydarpııadan 
'<alktıktıtn ıonra Bostlncıda du· 
·arak bul'ac!ın dı yolcu ahr, Fa· 
lı:ıt Boıtaneıclın ekıpreee binen 
yolculara bu ist:ı&}or:da bllet sa· 
tflmaz, 

.,,_ Bilet! Pııncilkten alıraınb,,, 

!tenlllr. Bu auretle biri idareye. 
dlfierl .,oıc~a ait iki zarar tıuıl 
olur: 

1 - aııe~. ~oataneıtlan satılma· 
dığı ve Ptondlkte ıattldıöi lçfn yol· 
cudın alınan Ucre• noksandır. 
Bunda 'O::ıırenln zararı vardır. 

2 - Eger f'k~µreae tesadüfen 
kontrol ıJelir"" yolcudan Bo•tan
cidan PcnJiOe kııdu olan banliyö 
farkini ccırnelyie ıılır. Bu da yol· 
cunun 7.ırarınadrr. 

Hılbukl hu lşln halll gayet ba· 
aittir, Va, l'kıprııı Boıtanorda 
durdurulmar y,.,ıcu almasına mü· 
saade cdttl\'•e;ı: , yRl-ı.ıt da Bostancı· 
ı:la yolAularn bikt a~tilir. Tılıli bir 
istaeyoncla hUyilk seferler için bl· 
let 11ttrrmak id•rf bakrmdan malı 
zurlu ~ısruı • ., bile lılç olmana 
B ostancı - Pendik aıaaı için ban· 
llyö blletl ıııttrrılarak yolcular 
botu bo~ırn:ı cez:ı vermekten kur· 
tarllirlar. 

Bııslt k;1rarlarl11 lıaleıl mlim-
kUn oları m11hzurlıorır> devamına 

muaaarlıı drncml\liytı:. 

'-. ••••••••••••••••••••• .1 
Geliboludta 
Yan9ın·· --Susuzluktan 17 Ev 

Tttmamen Yandı 
Gelibolu, 26 (TAN) - Rııgün saat 

14 te Gelib:ı1ıınurı en ıdızel ve ma
mur manalıesı olan Hoea Ham7ada 
bir yangtn r•km ştır. Su azlığı ve it
faiye teııkılı'\.~ı.ıtn l<ifayet~h:lii!i yüziin 
den ateş ge·ıı~lemlş. ıılfıkalılarm ve 
halkın çallı;m:.l.ı:ı bir semere verme
miştir. 
Rüzgarın dı tesitıylt> az zamanda 

17 ev yaıımtstrr Yangm halli devam 
etmektedir. Z.ıbıta ve adliye tahkikata 
baslamıştır. 

Dün Ay Tutuldu 
Dün sai.ı:ı:ı av tutulmuş ve bu ha

dise şehrıınızden rrükemmel surette 
görülmüştiir. n"'~Rihf.nPnin evvelce 
bildirdiği v2t hile "<JY tutuluşu tam 
zıımanınd:ı vuk'.ın J!!f:lmiş ve güneıı 
doğuncaya K..ı·lc1r et'\ am etmiştir. A
yın tutul•.ı~·J ilki!' mce bir siyah ka• 
visle başln.11 1 ~ ve yn\·a~ yavaş merke
zine krdnr r.ly hta~arak parlak ve bil• 
yucck bir kurµuz di!imi şeklinde kal· 
dıkt:an sonra uiuklıı kaybolmuştur. 

~~~~~~~--~~~--~~~~----~--~------~--~~~~----~~--~------~~~------~----~~----~~--~· 

İtalyanın Arazi 
1 Steklerİ ıt!fJ" Baştarafı 1 incide 

Kr::>? Baştıırafı 1 incide bir değişiklik olmamıştır. 

Malul Gaziler Dün 26 
Ağustosu Kutladılar 

veya Finlandiya gibi memleket• Stalingrad şimal batısında kan• 
lerin nüfusundan fazladır. İşte lı savaşlar yapılmakta ve Alman 
bunun içindir ki, İtalya, millete lar 

1
tekrar . t~krark1.edşi~det1Ki taar• 

ihtiyaçlariyle mütenasip yaşama ruz ara gırışme ır. . ~asno. 
·m.k' 1ar hareket serbestlligwi: dar cenubunda kuvvetlerımız ha. 
ı an ı ve r·f . k'lmi l rd" 
temin edecek bir hayat sahası 1 çe gen çe ı Ş e ır. 

istem.ektedir. Sovyet ek tebliği 

Merasime iştirak Eden Malul Gaziler Aziz 
Şehitlerimizin Hatırasını Hürmetle Andılar 

Bu hayat sahasrnm esasları 
şunlardıi: Ak.denizde hareket ser. 
bestiliği, Okyanoslara serbestçe 
çıkış, anavatandan taşan fazla 
nüfusun yerleşmesine müsait ve 
bazı mahsullPr temin edebilecı>k 
geniş müstemleke arazisi ve Itc~l· 

Mosıkova. 26 'A.A.) - Sovyet 
tebliğine ek: Stalingradın şimal 
batısında vaziyet karışıktır. AL 
manlar, bu bölgede, hava yolu 
ile nakledilmiş tanklar kullan • 
maktadır. 

Ankara. 2G (A,A.) - Eşsız bir za- ı ve aziz l\I'l'i Şef için şeref tezahüriı 
ferle neticeie.'len bOyük taarruzun yaptlmıştır. Bundan sonra harp ma
ba•lad!gı ilk gi•n 26 Asu~tos ordu harp 1 llılleri şehitl:ği ziyaı (t etmişler, oraya 
malullerinil'l h:.ısusi günC olduğu için da çelenk koy!llak sur(tiyle şehitleri
Ankaradaki harp malulleri, seçkin mizin azit. hatırahmnı yadedip onla
dıı\'eUilerın ve asker1 bando takımı- ı rm yükı;:e!{ nııınevi huı.urlar!nda ihti
nın iştirakıylc Ulus meydanında kut- ram dur•ışunda bulunmuılardzr. 
lulamışlardır. Tôrı ne İstikliıl mar~ı Ankara -~:ırnl~on k~mutanlığt _tar~
ilc başlanmtl ve Atatürk anrdına bır fından m~ıuıg_a~lcr ıçın akşam bır zı
çelenk koycıuktan sonra Türk Ulusu yafet verılece.~lır. 

yan sanayiinin muhtaç oldu~ Kletskaya bölgesinde faal ha• 
ham madi!Pleri serbesıtçc tedarık rekatımrz, Stalingradın şimal 
e' faek hakkı. batısında şiddetli çarpışmalar, 

Bunlar harpte bulunan ltal• K:rasnodar cenubunda göğüs gö
yanm dilı>klerini teskil etmekte- ğüse muharebeler, Prohladnaya 
dir. bölgesinde Sovyet hatlarının geo 
Yazısında bilhassa miıstemlcke mese j rilerine inen paraşütçülerle çar• 

lesi üzerinde duran M. Gayda bu hu _ pışmalar olmuştur. 

MISIR'DA 
Harekatın Yakında 
Tekrar Başlıyacağı 

Tahmin Ediliyor 
Kahire 26 (A.A.) - Salahiyet• 

li muşahitler, pek yakında çar. 
pışmalara geniş ölçüde tekr'.11" baş 
!anacağını tahmin etımektedır. Mu 
harebeye nihayet verldiğ~denbeo 
ri iki taraf da mühim miktarda 
takviye almış bulunmaktadır. 

* Kahire, 26 (A.A.) - İngiliz ha 
va kuvvetleri Rommel'in kurdu• 
ğu mevzilerle muvasala hatlarını 
ve bilhassa Tobrukta Rodos ada• 
sını şiddetle bombalamağa de. 
vam etımektedir. 130 kilomet • 
re uza~n görülebilen yangınlar 
çıkanlmrştır. Rodos hava alanın• 
daki hangarlar tamamiyle tahrip 

edilmiştir. 
-~---o--------

Türk Basın 

Kahireden 

Heyeti 

Ayrlldı 
Kahire, 26 (A,A.) - Türkiye elçlıl, 

M agustoıı al<oamı Türk basın heyeti 
refıne bir ziyafet vermiş ve bu ziya.. 
tte Mısır ıazelecileri i!e tnıiliz şah 
vctlerı hazır bnlunmuştur Turk ba
n heyeti, dun sabah uçakla !ngiıte. 
rı~e hareket ctınittl 

Mrl. Rundstedt susta şöyle diyor: v • • Stalingrad yakrnl!rm~_a .... !ki 

1 
"Her şeyden evvel dogu Afrıka İtal gtinde 92 Alman uçagı duşı.ırul 

yan İmparatorluğunun ihyası lazımdır. .. t .. 
Fransız Sahillerindeki Bu imparator!~ğu .. d:1hil~ bölgeleri sa· muş ur. 

hil toprakları ıle bırleştırerek tamam.. 

lst·ıhka"'mları Gezdı· ıamak zarureti vardır . 
Şimal Afrikada vaktiyle Türkiyeye 

Berlin, :?6 (AA.} - GArptııki kuv- ait olan toprakları ttalyaya iade et -
veUer ba'Jİ<.".>mutam Mareşal Von mek icabeder. Çünkü İtalya, 1911 12 
Rundstedt, Fransız sahillerinde ya- harbi ııonunda bu ara:r:iye tevarüs etmiş 
pılmakta olan i3tihki\mlart ve bu a- ti. Fransa bu ara:r:ideki sahil bölıeleri 
rada Diepp~'de İngiliz ve Amerikalı- ile iç bö~geleri bileye başvurmak ıu
larm beyhude yere zorlııdıklart mev- retlyle işgal etmiştir. Bundan başka 
zileri teftiş e~miştir, Mareşal Von İtalyanın tarihi emelleri de gerçek -
Runctstedt. Dteppr.'cle bulunduğu es- leşmellclir,,, 
nada, dilşmanm ka~ıya asker çıkar- Gayda. Atlantik Okyanusuna doiru 
ma teşebbiisü esn3ıoTnci:" bilhassa ya- uzanan toprakların da ilhakını iste -
rarlıkları g<ili.lken yüz subay, erba" ve mektc ve şöyle demektedir: 
ere d«!mirhaç niş:.:1Jart vermi~tir. "İtalyanın Okyanuslara ıerbcstı;e çr. 

Vlchy, 26 (A.A.) - Berlinden al- kı~rnı ancak bu ha! sureti temin edc
dığrmız bir tel~raf, i.\J, Hitlerin, Manş b'lir. 
sahillerine yaprlan İngiliz basktnmda L.b b d k' ç d .. ı·· b"l .. . ı yanın cenu un a ı a go u o 
ı:ıosterdı~.leri ct·.~iolinii hareketlerden gesi de İtalyaya verilmelidir. Çünkü 
dolayı .but~rı Dıepoe aolayl~rrna ~e.n- , burası da, vaktyle Türkyeye ait oldu
sup esı:lerı serbP,t bırakhgını bıldır- • .h ti hukukan ttalyaya intikal 

ektedır gu cı e e 
m • etmek lizımıelir. Fransa buraları da 

M k B •• ••k El • • haksız o!arak işıal etmiıtir. 
05 OVG uyu çımız Bu bölgenin temadisi olarak cenup-

Sovyet Hariciye Komiseri batı istikametinde uzayan ve Okyanusa 
ile 2 Defa Göru·· ctu•• çıkan Nigeria arazisi vardır ki, burası 

:ı bualin İngilizlerin elinde bulunmakta. 
Moskova, 26 ( '\..A.l -- R euter: dır. Bu bölgede İtalyaya verilmelidir. 

Türkiyenin Moskovn yenı büyük Libya ;1e ·Atlantik --'rasındaki bütün 
elçisi Cevad Aç~kalrn geçen htt:f bu arazi tabiatiyle, ftalyan nüfuzuna 
ta Moskovaya ~elişinrlenheri Sov ve müstem!eke sistemine tlbi olmah. 
yet Hariciye Komiseri M. Molo- dır 
tofla iki görüşme yapmıştır. Bü. İnşa edilecek büyük bir sahra yolu 

:~'- ı · '1\f k , d kendi · bu muhtelif bölıeleri idari ve iktısadi 
y~ e. çı, J\ os . o :a "!. sır~.e bakımdan bir bütün haline getirebilir. 
goster~len 5am!mı ka~~ılden. n u · Bu suretle İtalya hep milli topraklar 
tebassıs oldugunu soylemış •;e I dan geçmek suretiyle Okyanusa çık • 
iki memleket arasındaki çok iyı mış olur .•. 
münasebetleri belirtmiştir Diğer tariftan Akdeniz mese!esin -

W. Willki'nin 
Beyanatı' 

Vaşington, 26 (A.A.J - Amerikan 
enformasion ofisi bildiriyor: 

Reis Roo3eveV'in hususi mümes
sili stratiyle Türt:iye, Çın, Mıstr, İrak; 
İran, ve başka memleketleri ziyaret 
etmek üzeı·~ ı;ıek )3kında Birleışik A
mel'ikadan r.yrılac:-ık ol:ın V<>ndel 
Wilkie, şöylP demiştir: 

"Son günletl" Reis Roosevelt fa.rn
fmdan bilı:l.irllen bu seyahatin proje
sini ben cok 1aman evvel hazırln
mtştnn. B:a1i hazirdaki duruma ait 
meseleler hc1kkmda Türk şefleriyle 
görüşmek ve Türkiyeyi ziyaret etme-k 
fırsatım sabırsTı!lkla bekledim. 

AlelO.de hır Amerıkan yurtta~ı ol
makltğıma rıı!tmen, Cümhur reisliği 
aeçimlerinde'l en tüyük siyasi parti
lerden birın; temsil etmiş bulunmaklt
ğım, bana, Birleşik Amerikanın harp 
programın.n dei!işmez ve sarsılmaı 
olduğunu ve Amerikan milletinin hep 
bir arada topyekun har'oettiğini bü
tiln dünyaya duyurmak ve inandır
mak azim ve karar!nt veriyor.,, 

den bahseden M. Gayda, İtalyanın 
l<orsika. Dlmaçya ve Malta iiı:erinde
ki iddialarım teyit etmekte ve Siıvcyş 
le Cebelütarzk kalelerinin yıkılmasını 
iatC'mektcdir 

tt"'~ ts .... ,. t , 1 ınr•n•• 

zava~lardan sonra doğuya doğru 
~ı.irülmüştür. Büyük yangmların 
tahribat yapmakta olduğu Sta. 
ıingrada Alman uçakları Lara. 
fından yangın ve infilak bomıba• 
lar1 ile geceli gündüzlü taarruz 
lar yapılmıştır. 

Volga üzerinde büyük bir yi.ık 
gemisi batırılmış, bundan başka 
3 yük gemisi hasara uğratılmış 
ve bir petrol gemisinde yangın 
çıkarılmıştır. 

Kaluga'nm cenup batısında, 

Mecdin'in şimal batısında ve 
Rjev yakınında düşman, tanklar• 
la desteklenen hücum1arına de
vam etmiş ve bu esnada ugra • 
dığı zayiata kat'iyen ebenimıyet 
vermemiştir. Bütün bu hücum• 
ları Alman kıtalannın sarsılmaz 
mıiidfaası karşısında akamete uğ• 
ramıştır. 

85 tank yok erlilmiııtir. Hava kuv
vetlerimiz, düşmant bllhassa Rjev ke
siminde kanlı zayiata uğratmıştır. 

ı Ağust~s ile 24 Ağustos arasında 
Sovyetler, 250'> tayy&re kaybetmiş
lerdir. Bunlardan 1923 ü hava mu
harebeleri e;,'1f.Sında dilşürtilmüş ve
ya zaptcdilm.~, 337 si uçak savar ba
taryaları, 1115 i ordunun teşekkülleri 
taraftndan ve mütebakisi de yerde 
tahrip ed!l.nıstir. 

Ayni mliddet içinde doğu cephesin
de 140 Alman uçağı kaybolmuştur. 

Yola Çıkarken 
it.,,~ ı~"'"r:>• ·ırlcfe 

takım mübalagalı ve esrarlı ra • 
kamlar memleketidir. Her gün 
gazetelerde Cümhurreisinin ayan 
dan istediği birkaç milyar dolar 
lık hal'p tahsisatını okursunuz. 
Fabrikaların, tersanelerin faali• 
yeti etrafında size hergün anla• 
madığmız bir takım rakamlar ve• 
rirler. Fakat hakikatte Ameri• 
ka nasıl muazzam. harp kudre_ 
tinde, harbi kazanmak için neler 
yapmaktadır, ve harp sonrası dün 
ya hakkında neler hazırlamak 
tadır. Bunun hakkında tam bir 
fikrimiz yoktur. 

Amerikada kalacağımızı sanrı 
ğımız bir aya vakın zııman zar
!ınıda bu yeni alemin bütün ku 
ret kaynaklarını dolaşacağız, go• 
zetecileriyle görüşeceğiz, devlet 
adamlariyle temas edeceğiz, ve 
size Amerikanın tam bir tablo 
sunu yapmağa çalışacağız. 

Bu seyahat notlarının bir kıs• 
mmı Ingiliz ve Amerikan dostla· 
rımızıI? yardmıiyle, günü gününe 
telgraflarla gazetelerimize bildi• 
rerek, okuyucuların bizimle be
raber dolaşmalarmr, bu seyahati 
bizimle beraber yapmalarını te 
min edeceğiz. Müşahedelerimize, 
airt esaslı röportajlarımızı da dö• 
nüste yazacağız. 

Şimdilik Allaha ısmarladık. 

~n~ınan Karneler 
Ele Geçirildi 

(tJr? 'Rndn ... ııfı 1 inrtrf@ 

Vııgon, b!r hevcl önünde acıldıktan 
f'Onr:ı snndı1"lar !k':sat mlidürlüğüne 
ıtetlrilıniR VI'! k<•rnelf'r savtlmtstır. Ne
tJcede. 923.000 a~lt>di doldurması icaıı 
eden karne mıl<f.mmın 1000 küsuf 
noksanı .le ayneıı mevcut olduğu gö· 
rUlmU~tlir. 

Bu nok~ın karııder üzerinde de 
ehemmiv"tli t:ılıkılrnt vııDılmıs. Be· 
yaztttıı lokJntalarl!:ı Eylül ve Teşri· 
nievvele rıit bazı kıırrıeler bulundu· 
ğu haber ıılı ııırak clerhal tııbikata ge
çllmiştir, 'l'ahıı:ikııt netıcesinde filha· 
kikıı lokanfalarda A \'e B olarak muh 
telif cinsti'n iiçH ve altişar liraya 
karne sntıltlt~ı tesbit edilmiştir. 

Karneleri ı: ıt;ın adam da ayrıca 
tesbit olunı1 ra1: ifadeı:i alındıktan son
ra sat!ş l-.1sı1'ılırdaı' üzerinde bulu
nan 2227 !ıra 1siird::ıt edilmiştir. 

Bu karnclel'i ~a·can g::ızozcu İsman 
irndesindf'; 42;5 i <ı~ıı· isci ve 495 i B 
olmak iJzere cenıan 920 kamenln 
knytn biraderi Nlyazi tarafından ken
di~ine verıldi.;'!inl ve bu Niyazinin de 
Devlet dem.rvo!ları btğaj memurla
rından oldu{(uııu bildirmiştir. Yine 
Devlet demiryolforı memurlarİndan 
dliter birinın bu işte istiraki olduğu 
haber verılını.stlr ki , tahkikat bu nok
tadan da ııvr•c:ı derinleştirilmektedir, 

Harp donorunasıntn himaye kuv
vetleri, şimal sulaımda bir düşman 
denizaltısını b:ıtl!'mışlardr. 

Netice (ılarak. sc.ndıklartn yolda 
suiniyetle VP. kasden krrılmadtğı, fa
kat bunlarin vagonun sallanıştndan 
parçalandığı arıla~dm:~tir. Haydarpa
-şada vagon eçI!dığı z~man sandtkla• 

Moskovada Görü· rın kmlarak muhteviyatmtn ortaya 
döktildüğünU gören gsr memurların-

cu•·ıen M 1 ı dan bir ikisinin fırsattan bilistifade 
Stalingrat bol}altılıyor 3' ese e er qizlice 1000 kanar karne ald!klar! 

Bern, 26 (A.A.) - Stcfani: Mos- tifr Baştarafı 1 incide anl:tşılmrştxr. Tadatta noksan çıkan 
kovadan :ı-~nan hat.erlere göre, sta- ordunun yeni ba~komutanr tüm- mikdarla tnhldkat neticesinde satıl
llngrat varoşhrt h:ıllttan tahliye edil- ı 'Ieneral Montgomery ile Ortaşar~ dıklart yer~erJ.cn sat~nlada beraber 
ınis ve evler teker teker kaleler ha- yeni başkomutanı p:eneral Alek ı b~lunup mü~adere edılen karnelerin 
!ine sokulrrııı•l.ıJ. NO\'orosisk'teki si- sander ve lmparnt~rlvk genel ~ıkdarT d:ı aşağı yukan buna mua
vil halkın tahliyesine de başlanmış- kurmay b k 1 Brooke dil bulunmaktadır, Al;lkaltlar hakkın-
trr. bul adş am genera · da kanun! tnltibata ehemmiyetle d~ 

Ş'dd fi' ı b l un~yor u. vam edilmektç,dir,., 
l P 1 muııare e er 20 Agustosbı Rusyadaki Polonya o----

Berlin. 2ti IA.A.) - Alman baş- kuvvetleri ba~kcımutanı general An
komutanltğmın, StaJingrat bölgesin- ders Kahtreyc? geJmiş VE' Churchill'le 
deki muharebel"r hakkında verdiği ikinci bir görUşme dahıı yapmıştır, 
tafsilata gö':'e, tankla1·dan mürekkep Churchlll'in çek büyük ehemmiyet 
bir hücum grupu Stalingradtn cenup verdiği bir kifü rıoktası da İrak ol
batrsında 20 kilometrı> genişliğinile muştur. tngllter~nin İrak büyük el
kurulmuş yüzlerce rlokhauzdan mü- çisi Kahireye aelmiş ,-e başvekilin t
rekkep bir Sovyet mildafaa sistemini, raktaki nurur.ı-:ı t.akkjyle kavrzy-abil· 
fevka!Ade şiddetlı çarpısmalar sonun- mesi için uzun izahat ve tafsi!At ver
da yarmıştır Cesareti! hücumlar ne- mlştir. 
ticesinde, Alman kuvvetleri, Sovyet ChurchiU, frak! ilgilendiren işler 
mrv?.ilerinl yardtktan sonra düşman 1 hakkmda :muncu Cırdu komutanı ge· 
batarya ınevz!lPrıne varmış ve bu ı nPral Kıı i".land !le hava vis mare~ali 
bataryaları. butün topçulariyle bera- Decre(pigrıy'derı •ie eyrtca 17.ahat al
her imha tt"lıistir Biiyilk hava teşck- j mt11tır, 
külleri de dı.in St;ı!ln~radın şimal ba- ChurchHl. l\fo Kovav;ı gidiş ve rlo
h•ınrhıki u~sn:ıın mevzilerini bombıı- ı n!lş ınde Tahnına ujlı·nmııı ve İran §El· 

lamıslıı hı ile de göril;;.mustür 

Üç Dominyon 

Ba~vekili Amerikaya 
Davet Edildi 

Vaş.ington, 215 (A.A.) - M. Rooııe
velt'in Yeni Zelanda Başvekill M, 
Frazer'in Amerlkayı ziyareti ile alllı:a 
1ı olarak bildirdiğine göre. Avuıtut. 
ya Ba,vekll M. Curtin ve cenup Afrt. 
ka bMiii Başvekili Mareta! Smuts da 
Rirleşlk Devletleri :r:!yaret iı;in flavet 
olunmuştur. Bu iki zatın bir müddet 
sonra fak t bu yıl içinde· Amel"ikaya 
ıelmelcri (bıil .Oılmcktcdır 



Zi • 8 • 942 

,,------- TAN 

:..~~·A··.~~··' Pahalılık Veya Darlık Har~in 
I~.l:.~.,3.t:E.3" Karşısında Sıhhatimizi Garıp 
l=I•reııı~ı Fındıkla Koruyabiliriz 

Doğurduğu 
Meseleler ... 

3 

Kabahat Kimde? 
Yazan: ULUNAY 

içtimai hayatımızda evcimcndliğin 

Şark . Cephesinde 
.lazan: M. ANTEN 

Aır:ıanların kıştan evve~ erişmek 
ıstedlkleri hedefler şöyle hüla

sa edilebilir: Stalingrat ve Astraganı 
alarak cenubi Volgaya hakim olmak. 
Kafkas petrollerini el!erine geçirmek, 
Karadeniz limanlarını zapt ve Sovyet 
!er filosunu imha ederek Karadeniz· 
d<! tam hakimiyeti tesis etmek, 

Bir Kilo Fındık İki Kilo Ekmek Kadar Bir İnsanı Besler, 
Kan Yapar. Sinirleri Kuvvetlendirir. Yağ Sıkıntısını 
Giderir, İki Jç Fındık Bir Fincan Kahve Pişirir 

,;ülasa: F ındık Tabii Bir Gıda Komprimesidir 

topallamasmda kabahati yalnız er 
keklere yükletenler var. Tıpkı bizde ilk 
"monolog" yazan "Haristan, gülistan" 
gahibi rahmetli Ahmet Hikmetin "Ah 
şu erkekleri" başlıklı hasbihali gibi' 
ıtinir f!IC'tinden tutunuz da her ~eyin 
gebebi bu erkekler! Hatta aile araba
sırıın tekerleklerine deynek sokan da 
yıne onlar! 

- Evlerinde eğlenemiyorlar ki ... 
Karıları ile başbaşa kahnca esnemek 
ten çene kemikleri çatırdayor ... Ufa.. 
lan gözlerinden şıpır şıpır yaşlar akı
yoı Bizde on!ara uyacağız diye sürt 
Allah kerim ... Her gün Sındırg1yı SL 

yırtıp Karaağaca kandil asıyoruz:. 

Almanlarrn bu hedeflerine kıştan ev 
ve! erişmeleri, hiç şüphesiz Sovyet
k r in mukavemet kudretlerini ciddi bir 
surette zayıflatmak!a beraber Alman
;yanın harp kudretin.i ziyadeleştirecek 
ve uzun bir harbe dayanma kabiliye • 
tini çoğaltacaktır. Ancak ~urası da 
muhakkaktır ki, Almanlann kazana
cakları her yeni muvaffakıyet, Anglo
Saksonların Nazizmi imha edilinciye 
kadar harbe devam azminde olmaları
na ve askeri kudretlerinin 1943 de a
zami hadde çıkacağına nazaran, harbin 
uzamasından, milyonlarca insan!arın 
daha ölmesinden ve medeniyet eserle 
rinin daha geniş ölçüde harap olmasın· 
dan başka bir netice vermiyecektir. 

Fakat Almanların bu hedeflerine 
\rarabilecekleri de muhakkak değildir. 
Almanların cenubi Volgaya hakim 

olup olamıyacaklan bu bölgede bil
hr..ssa bir haftadanberi büyük bir şid
detle devam eden muharebenin netice· 
sine göre, ihtimal önümüzdeki beş on 
gün içinde taayyün edecektir. Bu böl· 
ş:ede çok kuvvetli olduğu an!aşılan 
Sovye't mukavemeti ve kızılordunun 
Voranejden yapması muhtemel olan bü 
yük bir taarruz, Stalingrada 60 Km. 
kadar yaklaşan Alman ordularını dur • 
duı abi!ir. Hatta tehlıkeli bir vaziyete 
sokabilir. 

Geren haftaki yazmızda tabia· 
t~~ y_ur~umuza bahşettiği ölçii
suz ıklım kabiHyctlerindcn ve 
topraklarımızın jeolojik tcşek.. 
küllerinden bahsetmis, bu a;::ıda 
fındığı_ ele alarak bu yem.işin çok 
besleyıc~ ve m\imtaz vasıfların. 
dan halkın da fa~·dalandırılması 
lüzumunu belirtmiştik. 

Bir kısıın halkın. fevkalade ah. 
val dolay1siyle, bazı besleyici 
maddelerden kafi derecede tcda. 
rik edcmediklcr~ hn devirde fm. 
dığın ummni sıhhat ,.e besleme 
bakımından ehemmiyetli roliinc 
işaret etmiştik. · 

Bu haftaki yazımızda fındığın 
ağacından, çiçeğinden, yemişin. 
den muhtelif suretlerle yapıla
cak istifade ile fıındığın çeşitli 
besle~•ici hassalarını rakamlara 
ve misallere dayanarak okuyu. 
cularıımza veriyoruz: 

* * yabiat Türkiyeyi fındığa vatan 
yapmıştır. Karadenizin eski 

Puntos kıyıları, sahilden yüz kilomet 
re içerilere kadar uzanan rr:utedil ik· 
limli saha fındığın anayurdunu teşkil 
eder Her ne kadar Bizans devrinde 
Koc~eli bölgesinden Bizansa fındık it 
hal edilmiş .ise de eski Greklerin Pun
tos cevizi adını verdik!eri fındığın, 
ilk defa olarak Trabzon mıntakası· 
nın dağ yamaçlarında hüdayi nabit o
larak bulunduğu biyojeografi bakı -
mından kabul edilmektedir. 

r- Yazan:-, 

1 LGtfi A~if Kenber 1 

erkeklik ve dişilik vasıfları ayrı ayn 
mevcuttur. Meyvelerin.in kabukların .. 
da bile kuvvetli ka!öri verme kabili
yeti vardır. 

Fındık dalları, elast klyet ve rütu
bete karşı hassasiyeti dolayısiyle yer 
altı sularının nerelerde bulunduğunu 
ve nerelerden geçtiğini keşfetmek i
çin kullanılmaktadır. B ı~hassa artezi
yen kuyularını b.ılmak için fındık da· 
h istimali, ekseriya müsbet neticeler 
vermektedir. 

Fındık çiçekleri "Püs" deni!C'n bi.. 
ri püskül şeklinde erkek ve diğeri

0

pon 
pon şeklinde dişi birer çoğalma orga· 
nından meydana gelmektedir Erkek 
çiçek!er sonbaharda, dişiler· kıştan 
sonra teşekkül ederek görünmekte . 
dir. 

Fındığın kabuğu en kuvvetli ağas 
kömürlerinden daha fazla kalöri ve 
rir. Bunun sebebi kabuğun terkibirıde 
bir miktar fındık yağının kuruyup 
kalmış olmasıdır. Yanan kabuk, kül 
ile örtülecek olursa siyahla;ıarak ve 
yanma kabiliyetini muhafaza ederek 
yirmi dört saat hararet verı:JJektedir 

Geçen umumi harpte iç fındığın h~ 
susi bir hassası da keşfedilmiştir: İki 
tane iç fındık bir fincanlık kahve cez 
vesinde kahveyi mükemme~ surette 
pişirmektedir. Buna inanmazsanız iki 
iç fındığı bir telin ucuna geçiriniz, 

kibritle yakınız üı:erine ce7veyi tutup 
kahvenfai pişiriniz ... 

İç fındık. yiyecek maddeleri arastn 
da en kuvvetli gıdalardr:ın biridir. l''ın 
dık terkip it ibariyle buğday kadar kuv 
\•etli, semirtici, besleyid maddeleri 
ihtiva etmektedir, Kavrulmuş olursa 
hazmi daha kolay olur Barsaklarda 
uzun müddet kalmadığ; için münka
bız o!anlara çok faydalıdır Terkibin 
de yüzde I ,5·2 nisbetindeki selliiloz 
süpürge vazifesini görerek diğer mad 
delerin barsnklarda gaz yapmasına 
mani olur. 

Kimyager rahmetli Nureddin Miin. 
şi hocamız. fındıklarımızın ter

kiplerini ayırarak her birini tesbit et
mişti. Fındığın terkibinde yüzde 3 4 
arasında su, 13-15 arasında albümin 
yani azotlu madde, 58-61 arasında yağ 
lı madde, Yüzde 16-17 arasında ekstra 
aktif ve yÜzde 1,70-2 nisbetinde ma
den_i maddeler bulunmaktadır. Ekstra 
aktıf maddeler hazmedi!en nişasta, şe 
ker ve gomdur. Ayrıca içinde hazme· 
dilmiyen sellüloz vardır. 

Görülüyor ki, fındık ekmek kadar 
kuvvetli ve ekmek kadar besleyici ve 
hazmolunan kıymetli bir gıdadır. Faz 
la olarak içinde, bol miktarda kabili 
bazim ve vücudün kalörisini takviye 
edecek yağ maddesi mevcuttur Ek • 
mekte veya buğdayda bu vazif~yi an. 
cak buğday nişastasının şekere tahav 
vü! etmesi ile yaptırmak kabildir 

Bir normal ekmeğin terkibine ~a -
zaran bir kilo fındık. iki kiloya yakın 

~ (Devamı Sa. 4, Sü. 1 de) 

KISA KOI,LU 
BAHLIK : 

SA· GECELIK E NTARiSi : KISA PiJAMA: 

Bunun örnci!I erkek cecelik Kum•ı; iktı•adı pantalon kı•m•-
Bu, hem gecelık enta· entarilcrındcn alııımt~tır. U run nın bacaklarmı ve sömlck kıs

risı hem c!e ev elbisesi kollar muhafaza ~dılmlJ. !akıt mının kolları.nı kısaltmııtır. U&ı 
olarak kullanılır Meyda· etek kısmı dıha ııyadc l: ı saltı· kısım o suretle yapılmıeıır ki 
na getirilmesi cskı ı;a- !arak 20 sanıımetre kumaş ka za sıimuıiye olarak kullan ılabihr. 
oahlıklara Dt5beı1e ı;o nılmı tı r Alt kısmı da Anıcrilıa pliıların-
derece ekonomiktır. Her daki sibı şört malıamına kaim 
clinkü gecelik cntarılcrı- olur. 
ne ..:öre de yarım metre 
kuma~ eksik ıı;idcr. 

Amerikahlar Her Püiama Başında 
Bir Metre Kumaş Kazanıyorlar 

901 masraf etmiye, hatta müsrif-, edilrnlş oluyor. Erkeklerinki taklit e-

Bu tarizler belki de haklıdır. Fakat 
evinde can sıkıntısından esniyen erkc
ğı., eğlenememeslnde biraz da kaba • 
hat kadında değil midir? 
Kadınlarımn:, erkeklerini evlerine bağ 
lamak için ne yapıyorlar? İşinden yor 
gun argın evine dönen adam evvela 
zevkini okşıyan bir dekor içinde ru
hunu dinlendirecek sakin fakat neşeli 
bı hava ister. Bunu hepsi bulabilıyor 
mu? Adamcağız cfah" koltuğuna yer. 
leşmeden kansı karşısına d·kilip: 

q,ı~im C'V sahibi geld ; kömür -
füfü tamir ettirmtyecekmiş. Kapıcı 
merdivenleri kiracılar ı;ilsin; ben her
ke!'le bedava uı>aklık edemem! D yor. 
Bekçi aylığına yirmi kuruş zammet. 
misler; bakkal on beş günden faz~a 
krediyi kesmiş, parasını istiyor. Kil. 
rük oğlan mektep çantasını kaybetmiş 
r.~ızın papucunu tamire gönderdim: Es 

va·na •utmuyormuş geri 

gönderdi ... 
Diye maişet defterinin sade pasif 

kı:,mını okumağa başlayınca kim o -
-ı -ın illallah! .• diye so-

tiğe alışan Amerikalılar şimdi cı.:ıerek ~apılan gecelikle~ diz ka~ağı
her şey üzerinde iktısat etrniye ken- nı geçmıyor ve bunda yum! santımet 
dilerini mecbur ediyorlar. Bu masraf re kumaş eksik kullanlıyor. kı•ğıı fırlar. 
kısmalar, süs sevm Amerikalı kadın· H arp modellerini icat edenler bu 

ikısa gecelik entari!erinin yazı11 Si" 

cağa karşı faydalı olacağını ve gün· 

düz ve blüz yerine kullanılab.:lece. 
ğini Heri sürüyorlar. ''Hem gece hem 
gür.düz" tabir edilen yeni pijamalara 
gelince: Üst kısıml arı gündüz göm -

!arın hususi hayatlarına bi!e tesir e
diyor. Mağazaların çamaşır daireleri, 
büyük miktarda kumaşa ihtiyaç gös
termiyecek surette yeni moda pijama· 
lar ve gecelik entarileri çıkarmışlar
dır. Yarım metro kumaş iktısat edilen 
kısa kollu gecelik entarisi; bir metre 
kumaş kazandıran kısa pantalonlu, 1 \ek. alt kısımları da şört "kısa pan· 
kısa ko!lu pijamalar bu suretle icat• tal on" yerine geçecektir. 

Roosevelt 
Gizli Daire 

Sinema Şehrini Bir 
Olarak Kullanıyor 

Hayat mücadelesinin bu lüzumlu 
fasıllarının da konuşulacak zamanı 
vardır. Öyle ev kadınları b ' lirlz ki, bir 
ıı.ilenin pek mühim olan hadıselerin -
den kooalarını haberdar etmek için 
onun üzülmiy~eği, sinirlenmıycce~i. 
sıkılm1yacağı mıi .. ait zamanlan kol • 
lamasını bi'miş!erdir. 

Bir kadın ic;in evini. barkrn sev • 
mek ve sevdirmek esas zevke tabia· 
te, karakter sağlamlığınıı dayanan 
kuvvetli bir bilgi ve kültür meselesi. 
dir. 

Hayatmın !l~kllni değ ı;.1 irm~kten 

Cenup bölgesinde biri Hazer denizi 
ne. diğeri merkeze', uçüncüsü Karade
tı ize doğru yelpaze şeklinde ilerliyen 
Alman kuvvetleri ise daha büyük güç
lükler karşısındadırlar. Bu bölgeler
deki harplerin neticeleri daha geç ta
ayyün edecektir. Eğer Almanlar kıştan 
evvel Kafkasyaya ve Karadeniz }i

manlarına hakim olamazlar ve kışı bu 
da~ların şlma1indeki steplerde geçir
m1:k mecburiyetinde kalırlarsa, Kaf
kasyaya doğru b r torba şeklinde uza. 
nnn büyük Alman kuvvetleri çetin 
ve yıpratıcı Sovyet müdafaası kar~ısın 
da taarruz kuvvetlerinl kaybetlik!eri 
~tin çok felaketli bir vaziyete düşebi· 
ı iri er Askeri mütehassısların kanaat" 
!erin~ göre Kızılordu bir ay daha mu
k' vemete devam ettiği takdire;.. Alman 
taarruzunu kırmağa muvaffak olacak. 

tır. 

Fenni adı "Corylus,, olan fındık, 
Puntostan Yunanistan yoluyla Roma
lılar memleketine ve oradan İspanya·\ 
ya götüı-ülerek üreti!miştir. Tarihi ta 
bii alimi Romalı "Pline., kendi eserin 
de fındıktan bahsederken. Karadeniz. 
den gelenlerin beraberlerinde "Cory
lus'' getirdiklerini knydetmiştir. 

l(•J:4~rJ~--
Gec;ıenlerde M. Roosevelt 

chill ile görü~tü. Fakat 
konuştu? 

- Beyaz evde mi? 

Chur-ı gözden ibaret ufak bir köşktür; ve 
nerede şimdiye kadar orada kim5e ne yatmış, 

ne yemiş, ne içmiştir. M . Roosevelt 
z~ya:-etlerinin gizli kalmasını istediği 
adamları bu esrarengiz köşkte kabul 

ı~orkarak müteh:ıkkim bir kadının 
ıevk«izliğine. tifzliğ.rıe t~hammül e. 
den bir adamın evinde geçirdiği ha.. 
yat hangi cehennem azabı ile kıyas e. 
dilebilir. 

Bunun ufak b ir sahnesine bir pa... 

! " r günü Kadıköy iskelesinde rastı.. 

dım . 

Dieppe Baskını 
Dieppe baskını, Vichy'yl Almanyayı 

daha ziyade yaklaştırmış gibi görünü
yor. 

Mare:ıal Petain bu hadise münase· 
betiyle Alman i~ıa! kuvvetleri kuman· 
danma, Fransız topraklarının çabuk 
temizlenmesinden dolayı bir tebrik ve 
teşekkür mesajı göndermiştir. 

Vichy Radyosu. Vichy hüknmetinin 
Paristeki mümessili Ştutnagel De Bri.
non'a gönderdiği bir telgrafta baskın 
esnasında sahil halkının gösterdiği sü
kOnet ve disiplinden dolayı memnuni
yetini beyan ettiğini ve Aşağı Seine 
valisinin emrine on milyon frank tahsis 
eylediğini bildirmiştir. 

Alman kontrolil altındaki Paris rad· 
yosu ise yine bu hadise münasebetiyle 
yaptığı neşriyatta, hayatın bitaraf ol· 
madığıru ve Fransanın Almanya ile 
beraber yürümek mecburiyetinde bu· 
lunduğunu söy\emiştir. 

Londra radyosunda bu htdiseleri ba
his mevzuu edm Savaşan Fransa sözcii
sü, Mareşal Petain'in Alman makam
larına mesaj göndermek suretiyle, ken 
disi ile Fransız milleti arasındaki bağ 
tarı büsbütün kırdığını ve Vichy hü. 
kılmeU ile Fransız halkı arasında ka
patılmaz bir uçurumun açıldığını söy. 

lemiştir. 

1914 de tnıilterenln harp ilanını Al 
man büldlmetine tebliğ etmiş olan Ha.. 
rold Nicolson bir makalesinde: Gene. 
r.ı.l De Gaulle'ün Franııanın nimus ve 
ı.;ercfini kurtardığını ve cesur olduğu 
kadar yüksek görüılü ve teşkilatçı olan 
bu askerin Fransaya müttefiklerin va.. 
tizleri içinde dönmiyeceğini yazmış .. 

tır. 

Denizaltı Harbi 
'Alman hususi bir tebliii zaman ta.. 

yin etmeksizin Alman dC'Tlizaltılarının 
Atlantikte 107,000 tonilS.to tutarında 
17 gemi batırdık!arını bildirmektedir. 

Halbuki Vaşington amiral1ik daire. 
si 14 nfıyıstanberi Atlantikte sefer 
yapan 2,000 gemiden ancak 5 tanesi
nin kaybolduğunu söylUyor. 

Diler cihetten, yine Amerikadan 
gelen haberlere göre: 35 günde bir ge. 
mi in§aatı bitirilip denize irıdirilmiştir, 
Şimdi günde Uç ıtemi denize indiril· 
mektedir. Önümüzdeki aylatıda her 
v.u•. dört gemi denize indiri1ecektir. 
G< ı;en aya nazaran bu ay gemi inşa. 
a:ında yüzde 23 bir tezayüt vardır. 
Temmuz ayında 780,000 tonilato tuta.. 
rmda 70 geminin inşaatı tamamlan • 

mışt~. 

Yabani fındık, küçük tanelidir. Bu
r:a kuş fındığı derler. Bu tip ba.13. fın· 
dık bolgeeinin oıman\annda yaşamak 
tadır. Bu nevi kuçuk fındıklar orman 
!arda ancak kuşların ve Sincapların 
beslenmelerine yaramaktadır. 

Fındık istlblakinin umumileşmesi 
ancak, sanayi maddesi haline girmesi 
ve Giresunla Trabzon cinslerinin on 
dokuzuncu asırda Avrupaya yayılma
sı üzerine başlamıştır. Avrupada "Em 
peryal Trabzon" fındığı meşhurdur. 
Bu, hndığın en makbul bir nev'idir. 
İtalya ve İ!lpanya fndık!arından daha 
lezzetli. daha yağlı ve daha dayanıklı 
olduğu için Avrupa piyasalarında iç 
fındık olarak iyi tutulmuştur. Fındık
laı üç nev'e ayrılmıştır. Bunlar da: 
Tombul, sivri ve badem. fındrklan
dır. Bunlardan başka kuş fındığı gibi 
kıymet!! olmıyan çeş itleri vardır. De· 
ğirmendere fındığı, badem fındığının 
bir çeşididir; şekli bademe' benzer. 
p;yasalarda karışık olarak badem fm. 
dıklarınm da üç çeşidi, tombulların 
dört çeşidi ve sivrilerin de üç çeşidi 
satılmaktadır. İhracat fındıklarrnın 
standardizasyonu kabul edildiğinden 
bundan böyle her çeşit ayrı ayrı ve 
kaliteleri malum o!arak satılmakta ve 
ihraç olunmaktadır. · ... ,,. 

fındık, ne~atat ilm~ bakımından 
çok garıp b1r agacın meyvesi· 

dir. Bu ağacın dallarında mühim bir 
hususiyet, göıe çarpar: Çiçeklerinde 

E NÜ RE Z i ... 
- Hayır. Şangilla'da ... 
Sangilla'da mı? .. Burası da neresi? 
Bu şehri sakın Atlas üzerinde ara-

eder. Köşke Sangilla adr verilmesinin 
~ebebi de şudur: 

. ~i~a~a m'.nara .. üstünde hik&yesini 1 rür, fakat çoğu az, çok uzun aralık 
bılı~sımz: Bır Turk. k·;ınr Arabistan- verir. Çocuğun o rüyayı görmediği &e 
lı bır adamla evlendıru ler. Balayı da- celerin sabahında: 
ha geçmeden bir sabah yeni güvey ya-

mayınız. 

Bu. ne bir köy ne de dört evli bir 
kdycüktür. 

Bu, "Vaşington" un yanı başında, 

Potomak nehrine yüz metre mesafede 
' ; bir verde yapılmış. biri yazı o
dası, diğeri sa!on olmak Ü7.ere iki 

Şangilla. Frank Kal" a tarafından 
cevri'en ve Roos~veltin çok beğenrli· 
ği "K• ybolan ufuklar'' ad!ı filmde 
vakanın cereyan ett;ği muhayyel bir 
şehrin ismid ir. B•ı b"r'kulade !'lehrin 
sekerı\ •si ı;.onuna kadar ~nçliklerini 
muhafaza ediyorlarmış 

tağından bir türlü ka!kamaz. Eşi ne - Anne, ben temiz, temiz kalkıyo· 
olduğunu sorunca: rom ... 

- Allah hayırlar versin. uykumda Demesi, kendisi iç.in de C'V halkı için 
acayip bir rüya gördüm, der, minara de ne kadar keyiflidir! 

m inara üstüne koymuşlar. beni de en 
üstüne çıkarmışlar. Sen olsan ne ya
pardın? .. 
Hanım: 

- A, efendi, hemen altıma ealıve

rirclim ... 
Diye cevap vermesi üzerine, yeni 

gü\'ey, rahatlar: 
- Eh, ben de öyle yaptım .. 
Der ... Enürezi o adamın yaptıi1 işin 

kıbarca tabiridir ... Bilirsiniz ki.. bu iş, 
çocuk olmıyanlarda pek nadirdir. En 
z!yade çocuk!arda, bilhassa erkek ço
cuklarda olur ... Bu işi gören çocuk -
!ar, uykularında nasıl rüya gördükle. 
rini anlatmazlarsa da, eski zamanda, 
çocukluğunda kendisi de Enürezi'ye 
tutulmuş olan bir hekimin rivayetine 
göre, çocuk rüyasında biihlrd:ın bir 
havuz içerisinde parıl parıl par!ayan 
su görür, suyun güzelliğine imrenir 
bJllO.r havuzun içine biraz da kendi 
suyundan k:ttmak ister .. 

Bu güzel rüyayı çoc~klar, gece ya
nsrndan sonra. saat ikiye, üçe doğru 
görürler... Bazısı her gece rüya gö _ 

Bir çocuğun iki yaşına, iki buçuk 
yaşına kadar gece o iıı için kalkmaması 
hakkıdır. O yaştan sonra da haber 
vermezse. o vakit enüreziye tutulmuş 
demektir. Enürezi, ona Uı!ulan çocuk
!arın hemen hepsinde bülilğ yaşına 
doğru geçer. Fakat öyle olmadığı da 
vardır: Vaktiyle' benim tanıdığım -şim 
di rahmetli - bir Bay, iç güveyisi ola
rak evlendiğinin ilk gecesinde. eniire_ 
z!ye tutulduğunu belli etmişti. Bere
ket versin, eşinin ailesi kibar kişiler 
o!duklarından damadın bu hal.ine ta· 
hammül etmişlerdi .. , 

Her 48 Saatte Bür Tayyare, Her Saatte 
Bir Tank, Her Haftada Bôr Denizaltı 

Harbin müthiş istihsalatınr düşün! İşin en hayret edilecek safhası Al· 
mek güç bir iş ister. Almanyada manyada ifşa edilen bir h&.disedir. 

sınai seferberlik son derecesine gel- Bu da Almanya harp sanaatinin mtit
ıniştir. İngiltere harp ihtiyaçları için hiıı istihsalini mak·-*e!erden ziyade 
sanaatten azami edilecek istifade nok anl atan bir film sayesinde olmuştur. 
tasma mC'rhale!erle erişmektedir. A- Binlerce nüshaları her tarafa dağı. 
merika daha hazırlık devresinde bu- lan bu filmden öğreniyoruz ki, gece 
lunuyor. gündüz teslihat hizmetinde çalışan 

Tabiatiyle bu vadide orada ne cerc- amelenin miktarı on milyondur ve en 
yan etmekte olduğunu bilemeyiz. Çün canlı adetler şun!ardır: 
kü sınai seferberlik de askerlik sırla· Büyiik izabe müesseseleri her 48 
rı gibi kıskançlıkla muhafaza edilmek saatte bir bombardıman yahut avcı 
ledir. Yalnız İngiliz kab"nesinin as- tayyartsi her saatte en ağır sik!ette 
kerl üniformayı giyebilecek ame!eleri bir tank c;ıkannaktadır Tersaneler 
silah altına almak için fabrikalarda heı hafta denize bir rlenizaltı indir!· 
biiyük miktarda kadın işçiler çalıştır- yorlar. Bunlar düştindürücü adetleı' 
mıya başladığı mahlmdur. dir .... Harp! Ne dolmaz bir uçurum 1 

Meşhur Trusso hekimin anlattığı bir 
hikayede de, çocukluğundanberi enıi 
rezi'ye tutulan bir kız on ya~ın~ gel
diği halde bundan kurtulamaz. Kocaya 
vanrsa kurtulacağım söylerler. Kız 

pek güzel, babası pek zengin olduğun
dan züğürt bir delikanlı kızı almaya 
razı olur. Kız gelin olunca enürezi he.. 
men geçmezse de. biraz sonra gebe ' 
kalır ve o fena huydan kurtulur 

Piyangoda biiyük ikramiyeyi k~zan
mak gibi.. 

Amerikalı Winston Churchill, incıiliz 
Başvekilinin Önünde Eğilmiyor 

Yazan: FRANÇIS DE CROlSSET Çeviren ULUN 4 'r 

wınston Churchil! "hiçbir bari· yani 1903 de iki Chuı:!hi!l'ler Bostan 
da Coplay P!aza'da berabor yemek 
Yt'diler. 

Parmakhğm içinde vapur bekliyo • 
ruz: yanımda bir karı koca var: ka
dında hiçblr şeyden eğlenmek istem.i
yen. ancak eşinı kurt g:b! kemirmek· 
ten zevk alan b!r hal va r I nce dudak 
!arın arasından kesik keslk zehir dam 
laları akıyor: 

- Öldüm, yoruldum. bitt.im .. Ra. 
hat rahat evimde oturacağıma. senin 
aklına uydum. sokaklara döküldüm ..• 
Hem avuc; dolusu para s::ırfet. hem de 
sersefil o!, .. Kabe1hııt senin gibi alık 
h,.rifin lafına uyanda ... 
Kocasına bakıyorum: Erı aşağı o. 

tu7 be!! senelik "vır vır" yüzüne bed 
baht bir teslimiyet mcısk,.si geclrmi~; 

dinlemiyor gibi lakayıt duruyor. 
Vapur geldi : yolcular çıktıktan son 

ra demir parmaklık acılır acıtmaz in· 
san sesli bu zehir habbesini bir saman 
copü gibi kaptı. cevirdi fırlattı. U
ça:ı şapka, yuvarlanan çanta enkazı
nın ortasında bavkrran teo'nen bir vıi 
cut iske!eden r'lel'Vze ucıırken çırnacıla 
rın himmeti il~ kurtuldu. 

- Senin gibi kocanrn Allah beHlsınr 
versin... o,.niıo:e uçuyorum da eliıü bi 
lr nzatmıvorsun 

Teslimiyet maskesinde ufak bir tit 
reyiş: 

- Hani o günler? 
Der gibi hafif bir temenni rftzgln 

dalgalandı. 

HİND DİYAAINDA 

ta üzerinde göııterilrniyen yol" 
adlı bir eser neşrediyor. Bu, ıüzel bir 
amatör işidir. Mevzu mukaddes tari
he ait eski ve yeni vasiyetnameler a
rasında bir gezintid.ir. Eski Peygam -
berlerle samimiyeti old\\iu anlaoılan 
M. Churchill Elyasa'dan 1saya kadar 
hiçbir Peygamberin risalet vazifesini 
tcımamen ifa edebi!diğine kani değil • 
dir. 

Realist bir kafa. 
Düşüncelerinin realist bir kafa 1 

mahsulü olduğun b'T' d"' Eski Gaziantep 
. kt . u u un unya '"lin annesi 

ö L o M 
mcbuFt: Kıltç Ali· 

_..df 

Rastgele dolaşıyorum. Kayanm di -
binde döşenen taraçalara çıktyorum. 

Sahanhklardan, avlulardan, bahçe -
lerden geçiyorum. "Udaipur., un 
canlı ve uyanı!< saraylarını gördüğüm 
için bu boş J:ılnaları hayalimle dol -
durmak bamı. kolay geliyor. 

İşte vakt:yle üzerleri altın zırhlı 
İmparator fillerinin sallandtkları et -
rafı ıkapalı meydan. 

İşte uzun etekli elbiseli zalim 
prenslerin, ~taplan dövüşlerini alkış -
amak için oturdukları yilksek localı 
güreş sahası ... 

İşte, Kur'an ordusunun yüz binler
ce ye~il kısa mamalarının yelpirde -
diği çember döşeli genlıı avlu, 

İşte bir "Barbar,, i!Ah gibi, siyah 
mermer tahtnda parlıyan bilyük İm
paratorun hükümdarUk salonu, "Di
vlin-ı-am,, ı. 

Ve nihayet işte kar gibi beyaz av
lusiyle bnşlıyan "inci mescit!,, 

Mavi deif;ılmiş gibi görünen beyaz 
kadar esM bir çıkışla ylikscliyor ki. 
kubbelerinin ıstinat cttlği sütunlar o 
kadar esiri bir çıkı;sla yükseliyorlar 
ki, bu hafif kuhbel<'.r sanki bir mu -
vazeneci oyuncnğlnın üstünde uçuru
lan balonlara benziyor. 

Karı!} Kar-ış .. 

Tefrika N o. 72 

İki, İki Daha Dört mü Eder? 
Bu fecri l~alE.ı::inden çıktrm: Öğle 

zamanı olmuş. Dil v&kit "TAç - ma
halin gidilip gdrillınemesi Hlzım ge
len .. saattir. Ö!·le ise inadıma doğru 
oraya gidiyorum. 

o kadar aşiknr bir güze1\iği var ki, 
beni adeta bayal kırgmlığma uğratı
yor. Sanl{i karşımda bir kartpostal 
var. 

Genç itarİsmm pek erken ölümü -
nün İmp1ırator "Şah-ı-Cihan., a il
ham eyledi~i bu mukaddes a~k tür
besi, içinde s-.ı kanalları ve ~ervller 
bulunan UZl.!'l bir bahçenin nihaye -
tinde yüks;!Uynr; yımgtnda yanmış 
gibi olan be:;azhğı gözlerimi kamaş
tırıyor. 

Kocaman bir mermer kaideye otur
tulan bina ü·~(l!ri kubbelt bir "Bizans,, 
abidesi gi'oi1ir; temelin dört köşesin
de dört ma~ar<ı. bim:yı tt\ uzaktan 
kavrıyor. 

Ona fazla baktıkça daha az hoşu
ma gidiyor. 

Nasıl olur da ağzı hnyranhktan bir 
karış açII< bi~ok seyyahların iptidat 
düşüncelerıne ı.ymuş gibi büyük res
samlar bunun t:ıblolarını yaparlar, 
hatta "L<:ıti,, den "Andrc Chevril-

lon,, a kadar Fransanm bilyilk edip
leri bile ondan sitayişle bahsederler? 

Ben "Taç - mahal,, de ancak in
snnın hayalle tamamlıyacağı o eksik 
şaheserlerdeki katiyetsizliği göreme
dim. Hatta cnda halkm tnkdiri ile 
şekli değiş.:!n rrıuanam bir eser gü
zelliğini de !:ıulamadım. 

Ne ise o yıınl İngilizlerin dediği 
gibi "olanI meydanda.,, 

Arkamda ahştk o1duğum bir ses 
haykırdı: 

- Sizi öğleyin burada bulacağıma 
emindim. Hakilcaten herkes gibi ha
reket etm~melc !'izin ş:(ırmız .. 

Döndüm: Hollicott. Beni sıkan te
bessümyile yüzüme bakıyor. Gülerek 
devam etti: 

- Siz güne~ı., altındaki türbe hak-
kmda ne düşUnüyor? r 

Al!ngan bir eda ile: 

- Hiç, dedim; anlı1mfyonım. 
- Tabii, bu sa:.tte bir şey anlıya-

mazsınız. Bunda s iz isnbet etmedi. 
- Fakat ';Taç - mahal,, in bir ~a

hescri oldu~unu s iz söylemiştiniz. 
- E\'ct .. Fııko.t günün tam orta -

smda değil. 
(Devamı var). 

Gelecek gün içi1n bir 
saadet devresi: 

O halde yeni bir peygamber ola-
rak kendisini ileri sürüyor: sa

adet devresinin geldiğini haber veri
yor ve bu mesut zamanın başlıca hat
larını çiziyor. Program bir hayal de
ğil bilakis realist bir fikrin mahsu -
lüclür M. Vinston Church\11 bu me
sut d~vrenin insanların el!erinden si
lahlan at)O.rak biKibirlerine sanlıp 
san- buseleriyle şapır şupur öpüşme
leriyle ba,,hyaeağını yazıyor. 

Fakat demindenberi bahsettiğimiz 
\\'lnston Chu?"clıill İngiliz BaşvekS.!c
tinde bulunan zat değildir Bu Chur
chill serbest Amerikanın kendi halin 
da bir vatandaşıdır ve ad benzeriyle 
bazı dostane rabıtaları vardır. 

Kendisi de öteberi yazan İngillr. 
Churchill . birçok defalar ikisinden 
bırisinin ad değiştirme!'lini istedi, A-

ya ılln etme ~ gerı dunnıyan Ame 
rikalı Churchill bunu iıbat edecek 
yeni bir harekette bulundu: 

Yemek par::ısını Winston S. Chur 
chlll'e verdirdi. -------- , 
SPOR 

ı~+anbul • Ankara 
Tenis Müsabakası 

• E~irne, (TAN) - htanbul. Ankar• te
nısçıleriyle ı;ehrimir teniıçileri arumd• ya. 
ı:ıılması kararlastırılan tenis mOsabakıları 
1çin b•n tetkiklerde bulunmak Urcre fcdt· 
ruyon baş antrenörü Ftridun Kosay şehri 
mite aelmiştir.. Tetkiklerini bitirerek latan· 
bul• d6nmll§tlir. 

MEVL(TD 
Ktym.etli eşim ve l·ardeşimiı mer

hume Samc::un Saylavı 
MELİHA ULAŞtm 

ruhuna ittihaf edilmek üure 29 A
ğustos Cumartesi gll.nü öile namuınr 
müteakiben Beylerbeyi iskele cami
inde mevludü nebevt kıraat ed.itece
~inden merhumenin ııkraba ve dost
larının teşriflerini rica ederiz. 

M erhumenlro z@vci ve k11rde11lerl 

~~rika lı Chnı-chi!l daha yaşlr olduğa RAŞİT RIZA TİY ATR08tT 
ırm kabul etmedi . O zaman Başvekil 
Churchill iki ismin ortasına Spencer 1 HALiDE PiŞKiN BERABER 
isminin ilk harfini de ilave ederek im- Ilarbiyeı Betvn bahçesinde 21,30 da 
zaıanı W inston S. Churchill şekline V U M U R C A I<' 
&okta. Bir kere de çok zaman evvel .Vodvil - 3 - perde 

DEl\fSAZ KILIÇ 

dlin vefat etmiştir. Cenazesi bug{ln 
Perşembe Büvükadadakl ikametgA
huıdan kaldtrıforak öğle namazmı 
müteakip ada mezarh~Jndaki metten! 
mahsusuna defnolunacaktır. 

ö L Ü M 
Beyazıt a~kerlik ~bes; hesap me

muru Vizeli Rahmi Durunun eşi, ve 
Cihanbeyli hilkiımet doktoru Atınn 
kaym validesi Bayan Nuriye altt ay
danbeı-i esin olduğu devasu bir has
talık neticesi 23.8.942 günü vefat et
miştir. Kcndisiııe rahmet diler, keder 
dlde ailesine sabır temenni ederiı;, 

VEFAT 
Sehrlrniz t~ı:<.'adarı.ndar Ömer Yük· 

gel ve Must'lfakemalııasa ka:z:aı tilc
carlarmd:ı-:ı Os:l1an Yüksel ve Halil 
Yükselin valdl"leri Eayan Giilüzar 
Yüksel .fün gece vefat etmi~tlr Bu 
~n saat 12 d~ İstanbul bel.edlye;l Pi
yer Lotı c~dde!t Peykhane sokak 14 
numaralı h•ı.-.e.s!ndr.n cenazesi kaldt
rılorak Fatih camiinde namazı kılın· 
dıktan sonra I:11rnekaptdaki aile kab
ristanına ıiefr1t'dllerck tir 



e 

re 
1 

rıı 

m 
aı 

ir 
ı; ( 
ve 
orr 

in 

l 
Ça 
yor 
me 
me 

ek 
mı 

74 
da 

Ç:. 
nu 
ku 

n· 
kı.. 

1 

st 

le 
m 

tc 
d 
ts 
11 -
1 

Pahalthk veya Darlık 

Karşısında · 
t'1if' (Baştarafı 3 üncüde) 

ekmekten daha besleyicidir. Normal 
ckmegin terkibi sırf buğday olmak 
sartiyle şudur: Yüzde 35-36 su, yüzde 
7,23-8 albümin yani azotlu madde, 
ytizde 0,24 yağlı madde. yüzde 60-62 
.:rasıııda amilaslı maddeler (Bunun i· 
çinde de yüzde 1·2 arasınd;ı hazmolmı 
yan sel!iıloz vardır.) Yüzde 1-2.31) 
madeni maddeler (hamura ilave cd . 
le n tuzun nısbetine göre) bulunmak 
tadır. 
Eğer yüz kilo ekmek ile yüz kilp 

fındığı terkip itlbarıylc mükayese e 
dersek fındığın ekmeğe Üı<tünlüğünü 
derhal anlamış oluruz. Fındıklarda a. 
zot ekmekten hemen b r misli faz!a • 
dır Azot, viıcutta kan yapmak ve el 
hu~relerinin artmasına ve kuvvetlen • 
mesine yardım etmek rolunü Ha et· 
mektedir, Sinirleri takviye ve bil~ 
yeoyi sağlamlaştırmaktadır. Fındıkta 

} iızdc 0,20-0,35 arasında fosfor bulun 
duğuna göre dimaği !nkişafrnın art-. 
masına da yardım etmektedir. Ekme· 
gin bol suyuna mukabil fındığın suyu 
a:-dır. Tar.e rındıkta bile ancak yüzde 
26-32 nishetfode su vardır. 
Fındığın bol yaıitı bılhassa önemli

dır. Vıicude gerek kalOri temini' ge
rekse hlicre!erln teşekkülünü ve ris 
yolojık diğer ihtiyaçları karşılayabil· 
mek ic;in fındığın yağı buğdayın ni
ı;astası kadar mühimdir. Ekmeğin ve 
iızerlndekl zar gibi kabuğu çıkarılmış 
k fındığın gıda b::ıkımndan mükaye · 
~esi yapılırsa bir kilo fındk bir kilo 
850 gram ekmeğin vücude temln ede 
t eği kudret ve besleme faydasını te
nııne kafi gelir. Açıkçası: Fındık, ek
mekle ayni miktarda k:ıtığı içine ka
rI!itınlınış tabıi bir gıda komprime · 
sidır. 

Bu gıda komprimeslni ekmeğin ve 
katıiın noksanı halinde her ikisinin 
yerine ikame etmek lazımdır. Mi'.li 
bir mahsulümüziin bu derece yüksek 
ve mümtaz kaliteleri karşısında bü · 
tün yur~ta fındık yenilmesinin taam
müm etmesini can ve gönülden iste · 
r iT., Enerjili ve fisyolojik vasıfları 
vüksek bir neslin ıenc;lerlnl ve ço 
~uklarını ayni kaliteler!e yetiştirmek 
i<.t!yorsak. fındığı ekmek glbi. yiye
~eklerfmi:dn başına gcçirmelıyiz. 
Fındık hamur haline de girebilir. 

Hamurdan ise. her türlü şekerli ve 
ı;ckersiz mamulatı yapmak mümkün 
dür. Mevcut rekolteyi eritmek için de 
en ivi çare halkımıza fındık yedir -
mektir Bunu temin etmek ise halka 
fındığı~ faycl:ılarını an!atmak ve öğ. 
rctmeklc kabildir. 

Fındıktan Avrup~da kırk türlü 
mamulata rastlanmaktadır. Av· 

rupalılar fındık yağını zeytinyağı gi
hi kullanmaktadırlar. Fındık pastala
rı fındıklı c;ikolata!ar, Fransızların 
kuru meyve olarak dahi kullandıktan 
sivri fındıklardan pastalar ve ceviz 
helvasına benziyen fındık Nugalan 
yapılm~ktadır. Memleketimizde de bu 
turlıi mamnlatıı yer veri!irse badem 
)erine fındıiı kullanmak hem daha 
karlı hem daha faydalı olur. Kavrul
mu"I fındık memleketimize mahsus 
bir kuru yemiştir. Fakat U7.Un müddet 
t'tzeliğfoi muhafaıa etmedıği ve iyi 
l<ııvrulmadığı takdirde beyaz bir man 
t:ırın te~iriyle bo7.ulduğu için daima sı 
cak bir yerde tutulması !izımgel 

JTif'ktC'dir. 
Fındığın ciiriiiü bile makbuldür. 

Cıiriik fndıklardan sanayide kullanr • 
lan bir yağ çıkarılır. Sivri ve badem 
fındıklarda yağ miktarı yüzde 7 - 8 
arasındadır. En yağlı fındıklar tom
bul olanlardır. Fran!!ada 10 fındık 
beş badem ve 15·20 kuru üzümü karış 
tırarak mukavva kutu!ara koyarlar. 
Bu karışık kuru meyveler bütün kış 
lokantaların Menülerinde yer tutar. 
Bu suretle Avrupada istihlaki çoğal· 
m;ıkt;ıdır. 

Bu uııul memleketimizde de tabik 
C'd lebilir. Mekeplerde, kışlalarda, i'Ş
ı: beı1!iyen müesseselerde fabrikalar 
ela çalışanlara fındık yedirmek her 
bakımdan mühim ka7.anı; sayılır. , _____ _ 

Akümülatör 

işçi ALI NACAK 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
fşletmelP.;·imiı Şişli tamirhane~! için göster!?ceği ehliyete göre saatte 

(40) kuruşa kadar iic:ret verilmek suretiyle 15 tor11acı, 9 marangoz, 12 
tesviyeci. \'e l O Plektrik<:lye ihtiyaç vardtr. 

Askerlıkl-? aliiirnsı olmtyan isteklilerin nüfu:; !lilviyet cii=rlanı, hiis
nlihal kağıdı, 4 adet vesika fotoğrafı ve şimdiye krd::ır ç.ılışınlş olduklarl 
mi.ıesseşclerden :tlırını-~ iyi hizmet vesikaları ile biri!kle 1 Eyl\ıl 9 l2 Salı 
,!?ünü sı-ıat 14 tf'n 1 ~ ;\'~ kadar idıırenin Metro h·rnı zemin k .. tTndaki Z;ıt 

İ~leri \'e sıt::l rr.fıdurlüjfüııc müracaatları lüzum.ı \;i!dirilir. {9249) 

LOKS 

' 
PUDRA. ALLIK. RUJ. KOLONY, .. 
raıuJveoe revzi ·~··P~T 

\d,...: G•lata. ıt_,•"""'• Cadde~. 8 1 , 

FENNi SÜNNETÇi EMiN FiDAN 
Evlerinde siinnet yapılmıısı müsait olmıyanlarla taş

radan bilhas~eı ~ünnet için gelen ve gayri müslimlerden fen 
nen bu ameliy~ye ıhtiyacf olan yaşları büyük, kürı.ik ol
sun ameliyatlnrI muayenehanemde kolııylıkla yapılır ve isti
rahatleri temin olunur. 

Kabine: Bl'siktııs Erip ApartmıınT. Tel: 4439!1 . 
Evi: Suadıye, İstasyon arkası, No.17 Tel: 81773 

,~--------------------------... İNGİLİZ KIZ ORTA OKULU 
( Engfish High School For Gırls) 
K-ıy!t muamelesi 7/9/942 tarihlnden itibaren Pazartesi ve Per-

~embe türleri ı:aat JO dan 12 ye kadar yapılTr,:' 

İ knıııl lmtihıınlnı: 
Ort<l. okul son sınıf imtihanlan 7 / !l/1942 saat 10 da. 
Tıjl'kç' imtih::ıııl~ rı 23/9/942 saat H de. 
İng:tızce imtihanları 21/9/942 ve 22/9/942 saat 9 da, 
Okul N 9/942 Per9embe günü •çilacaktır ' ....... , __________________________ , 

t=t YENİ KOLEJ fv;-:[:;-·f 
...__.._,........, ··--·-

Jlk - Orta - Lise Taksimne Sır.ısf'rviler 86 
1-l~r gUn sııat 10 - 18 iırufnd• talebe kaycleder, 

Hu3usiyetlcrı: Yabancı diller oğretimine ehemmiyet vermek, ta1e
besinın sıhhat Ye inzibatiyle yak1ndan alakadar olmaktır. Eski talebe 

kayıtlarını Ai(ııstos sonuna kadar yenilemelidir. Telefon: 41 Hi9 

Kızıhrmak Kereste ve Yapı Malzemesi 
Türk Limited Şirketi tasfiye memurluğundan 

Kızılırmak Kere~te ve Yapı malzemesi Türk Llmlteıi Şirketinin Tas

fiyesine karar ve!"İlmlş ve Tasfiye Memurluğuna Şirket Müdürleri tayin 

edilmi~ olduğundan mtzkt\r Şirkette alacıı~ı olaııların Şirketteki huku
kunu isbat etmP.k Ü7erc işbu ll~n tarihinden itlbarPn nihayet bir sene 

zarfında Galatada Kalafat caddesinde 14 No. ıı ş;rırnt n:crl•eı.indckl Tas
fiye memurluğuıı:t müracaat eylemeleri illin olunur. 

· \.· PEK YAKINDA _ · 

oMODJERN KIZLAR : ~· 
. _ . Yazan:. MAHMUD YESA~i -

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
l - İkmal imtlhan!ı;rı 14 Eylülde başlaytp 26 Eylülde sona erecektir. 
2 - :vıe~tebe ~irış için kayıt muamelesi 1 Eylulde açTl.:cak ve 4 

Blrinciteşrıl'l Prı7ar Y,ıınü akşamına kadar devam weceklir. 
3 - Glı·;ş müsabaka imtihanları 5 Birincıteşı·ın Pazartesi günü bıı~ 

lıyacaktır. (9l:l7) 

Kürk l\lanto Giymek İsteyenlere Müjde 
1!143 son moda her nevi KÜRK MANTO mrıj~llerimiz gelmiştir 

MANTOLARIM 1Z KEFALETSiZ ve TAKSİTLE SATlLMAKTAOIR, 

ARJANTE Ti L K 1 .. 

MAHMUTPASA CADDESİ No. 137 

TAN 

29 Ağustos Cumartesi Günü 
Akşamı BÜYÜKDERE 

BEYAZ PARK'da 
Zafer Bayramı ~ereflne fevkalAde 

Program 

MOZEYY.EN SENAR 
NECATI TOKYAY 

ve arkadaşları KONSERİ parası7. 
ktymetli hediyeler piyangosu. 6 muh· 
telif varyete trupu, 2laturka oyunlar. 
komedi, nı:nı oyunlar: Kon~umaı;

yon 46 kunıstur. 

ve clvar köylere otobüsler '\'ardır. 

IST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Oo8y;ı No. 
Muhamme" Te· 

bedel rnlnat 

51217-1114 MecidiyekoyündP. Balmumcu ciftliği arazisın

den mlifrez 13 pafta 2 ada 15 par5el No. lt 
191 13520 metre murabbaı arsa 12188 913 

51217-1114 Mecidiyeköyünde Balmumcu çittliğl arazisin-
den müfrez 13 pafta 2 ııda 10 parsel No, h , 

188 14320 metre murabbaı arsa 8592 6'15 
51217-1114 1\Tecidiyeköyünde Balmumcu çiftliği araıdsln-

dı>rı miifrez 13 pııfta t ada 7 parsel No. h 
164 6600 metre ınurııbbat ıırsa 13200 990 
Yukarda yı-ı111ı ga,vri menkullP.r 9.9.942 Çarşamba güniı ısaat 15 te 

Milli Emiak Miıcllirliiğünde müteşekkil komisyonda kapalf ıarf u~uliyle 
ayrı ayrı sııtılacaktır. I~lek lierin 2490 saytı kanun hiıkiimlerl dairesinde 
hazırlanml; teklif ıııektuplarn ihale günü saat 14 e kadar komisyon rı>
isli~ine t.t>vdi etnıelerı ve nii!uıı hüviyet cüzdanlamı ibr;;.z: eylemeleri 
muktaziclir. Fazla ızahat için !\füll EmlAk Müdürlüğüne mt.ıracaat. (9098) 

••---•3 Ü M E R B A N K il\ 

Deri ve kundura sanayii müessesesinden 
1 - Müessesemizin derl ve kundura fabrikaJanna daimi 

1 ŞÇI ALINACAKTIR 
2 - Verilecek ücret işçinin kabiliyet ve kudretine ıtöre 

günde 120 kuruştan başlar, bu ücretten başka fevka. 
Iade ziınanlara mahsuı '% 25 zam ödenecek aynca 
öğle yemeği ve tş elbisesi verilecektir. 

Arzu edenlerin 24 a~os pazartesi gününden 8 f!Y· 
IUJ salı gününe kadar her gün ve 10 eyltllden 19 eylftle ita. 
dar salı ve çarşamba günleri Çarşıkpıda İstanbul Ayakkabı
cılar Kooperatıfi merkezinde fabrikamu mümessili Sınoplu 
Mehmede müracaat etmeleri tlAn olunur ,__ ., 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
1 - L!s<ılere öğretmen yetiştiren okulumuza ytnl ders yılı için inı

tilıanla taleb& allmıcaktrr. Okulumuz parasu: .r~tılıdlr. Kayıt muamelesi 
1 Eylülde başlar ve 7 Birincite,rin aksamma kadar devıım eder. 

2. - Kabul imtihrınma girebilmek için a~cığ1d~I \asıflar1 hal:ı olmak 
şarttır: 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) 25 ya~ını bitirmemi~ olmak;°' 
c) Lise olgunluk imtihanmt başarmış bulunmıık; 
c) Ö~ctınenlilte ~ngel olarak bir sakatltjı olmam"K. 
3 - İsteklilerin okula aşağıdaki evrak ile müracaat l~-

:ımıdır. 

1) Dilekçe: 2) NOfus kAğtdr; 3) Liııe bitirme ve oliunluk dlplomala
n; 4) aşı kfığTdı; 5) 4.5 x 6 bl\yUklilkte 6 totoğrd. 

4 - İmtihanlara 8 Birlnciteşrinde başlanacaktır. 1''a:ıla malömAl al· 
rnak isteye01P.ıln oKuJa müracaatlar? lüzumu ilan olunur. (9175) 

MAARİF VEKILLiGI 
Devlet Ki.~apları Mütedavil Sermayesi 

Müdürlüğünden 
Kat't teminat mil<darı Muhammen bedel M übayaa günii Saati 

138.75 li?·;ı 925 !Ira 2R.l'.942 15 
Devlet Kitııplnrı mütedavil sermayesi müdürlüğünce ~artr ve ni.lmunesi 

veçhile 500 tane büyük beya:ı torba yeni şartlara göre pazarlıkla müba
yaa edilecektir. Mutııımmen bedeli, kııt'i teminatı ve ınübayııa günii ve 
saati yukaı d:ı ya.ııltd.r. İsteklilerin ~özü geçen gün ve ı:ı:ıatte teminatları 
ile berab<'T Sultan;ıhmet Maarit Matbaası binasmda mezkı1r miidürlüj!e • 
müracaatl-lrt. (9216) ,, ___ . _____________ , 

· Sadullah Aktar 
Kutusu Alıyorum 

Kapakları ve lmtusu sağlıım, Bo
zuk akti:nüli'.törleri on liraya al
maktayım. Aşağıdaki adrese 
nakliy-:: a11barlart vnıııtasiyle te-

KUrk manto dairesi, lrfuıiye ÇBl"JIS1 N.,, 5, Tel: 22554 '·-·- , ı 
MAHRUKAT 

ve Şürekası 

DEPOSUNDAN 
Kok kömilrU almak için bize 11ipariş vtren ve al acağı ıünü tıı

yln edi!en s::ıytn mü~terilerimiıln beyanname'.erinl 3 ıün zarlmda IQt-

dıyeli olarak F,önlerilebilir. 
İstanbul Slrl~e-:l. Dervişler sokak 

'9 115. Hfü:eyln Akllmülatörcü ,, 

Tahsili Emval Kanunu 
YLızan : Maliye Vekfileti tahsilat 

Umııın Mlidürü 
TEVFİK KORAL 

Mahrukat Ofisi Umum Müdürlüğünden 
ı - Odun depolarında çalışmak Qzere dalml amele allnacakttr. Gö

receği işe göre günde 2 - 3 lira yevmiye verilecektir. 
2 - Talip olanların Mahrukat Ofisi Umum MUdürlUğ!lne veya odun 

depoları memurluklarmn mtıracaafüırı. (9099) 

~ ....................................... ~ . ' 
Yüksek Gelirli Satıhk Apartıman 

Vergl. Resım ve harı;lartna ait 
tah 5ıtlit !ıiıklımlerini tafsilatiylc Altrndıı be$ dükk~n ve dört dairesi, muayen.ehane, yazıhane ola-
• h e:ien bu kitap S!J5 sahifa- rak. kiı·alannn pek az masraflı ve senevi 9000 !ıra gelirli Ankara da 

1 
ızu 1 Adlıye Sıırayı karşı~ında "Hayatibey Apartmanı" ve arka~Tndaki ar-dan föaretlir. . 

1 
F

. t 
6 1

. sasıy e beraber satıUktır. Apartman ve arsa 2':'1i me!re karedir. Ta-
tya ı ırıı. ı • _, 

1 • ...___ llp olanl~rın 1st. Eyu"r Arif Beşer Eczanesine müracaatları 
Cflı"n ı<Utllplı.ınec; r.den arayınız .. u .. , -
Şişe ve Cam 
Kırıkları toptan ve perakende 

iyi bir fiyatla sıatin alınır. 
Galata Bankalar caddesi Senpier 
han Ne. 19. Hüseyin Angay'a 

miiracaat. , .... : ............ ,r 
K Ay 1 p _ İstanbul sl'yrüseferinden 

-.lmış olduğum 5007 sıdl numaraı: a~ 
':lbact chl.~ e~ımi kaybettim. Yenısinı 
lacngımdıın hlıkmü kalmaını~lır. 

Scnto Sarfatl 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden 
Okulun a:-.. da 35 liri! ücrı>tli has ta bakıctllğı açıktır, Sfhht mOesse

satta bulunmuş bu işte t!'crübeli olup da isteklı olanlar tetkik edilmek 
üzere elindeki vesaikle okul müdürlüğüne getirmeleri ilan olunur. (9217) 

Harp Okulu Komutanlıijından 
't Hazlraa 942 den itibaren başlı,-an üyıt ft bbul ırı.uarneleslrıe <!e

vam edllmek!edir. MOddet 30 EylQl 942 tarlhlne kadar uzabhnıştır, 
bteklllerlıı buna g15re bulunduklan mahalllu a~k:e:-lik subelerlne mo

racaatıaı1. ('7112 - 8597) 

Sahip ve neşriyat mUdürO.: Balll L<ttfi Dardilnctı_ 
Gazetecilik ve neıriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

fen depomuza getit meleri rica olunur. 1 

Fındtklı Hamam aı·kaııı No 12 Tıot: 4204!'1 , ............ -----------------' 
Elaziğ Nafıa Müdürlüğünden 

l - 53532 lira 27 kuru:, keşif bedelli Elh1t 80 yatakl; ml!ıt'n 1eket 
hashıhane.;i ikmali inı:aah kapalı 1.arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait eVTak şunardır: 
A - Bayındırlık isleri genel şartnamesi; 
B - Fenni ve huııust şartname; 

C - Eksiltme şartnamesi. 
D - Kesif hUl~sa ve metraj; 
E - Mukavele pro]esl; 

F - Serıdöprl; 
G - Yapı işleri fennt şartnamul. :;... 
istekliler bu şartname ve evrakı ElAzti Nafla Müd<lrlllğilnden 1 lira 

34 kuruş bedelle alablllrler. 
3 - Eksiltme ll.9.942 gilnilne rastlıyan Cuma günil saat 15 de E

l~zığ Nafia MüdUrlüi!11 odasında müteşekkil artt:nrıa ek!iltme komisyo
nunda yapılacaktır, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lsteklllerln 3928 lira fil lfuruş mu• 
vakkat teminat vermesi ve bundan tiaD}ta asağıdaki vesikalan ibraz et· 
meleri lAzandır, 

A - Ekslltmedetı üç g{1n evvel Elbıt vtllyetlnden bu !~e dair a-
lınmış ehliyet vesikası: 

B - 1942 yılma ait Ticaret ve Sanayi odası vesikası; · 
5 - Teklif mektupları yukarıda 3 Qncil nladede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabJJinde verecek-
lerdir. • 

Poscta ile gönderilecek mektuplar nihayet 3 üncü rnadde yaıilt sa• 
atte açılın13 bulunmalıöır-, Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

. ,(9095) 

27 • 8 - 942 

KUPONLU'··VADJ;LJ. Mg\/D°t~JA-Y 

b\RUGINIZI TEM"JN' Entl 

"'EO·AVJN Q'RINDE ·PAQANlN . rAJzı!v~oıuD 

TURK·TICARET:BANKASf·A·S· 

.. 'Js~nbul. :.J..e~~~m . ~irliği ~- . 
.- Satınalma Komisyonu ilaıiları . 

• 4 • • 

b9 ton y~r,il barbunya fasulyesine teklif edilen riyat pahalı görill· 
dUğl.inden tekrar pazarlıkla eksiltmesi 28/8/942 Cuma günü. saat 15,30'· 
da Tophane:le İs!. ı.v. Amirliği satın alma komi;;yonunda yapilacaktır. 
Tahmin oedeli 15,34:1 lira, ilk teminatı 1150 lira 5J kurustur, Taliplerin. 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (148 - 9078). -Deniz Y.Jllama Md. emrinde bulunan ciiret romorkörünün tekne ta-
miri yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/8/942 Pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapthcaktır. t
lavej keşif bedeli 2855 lira, katt teminatı 423 lira 25 kuru~tur. Ke~fi 
komisyonda görülür. Taliplerin belli vakıtte komlsyona gelmeleri. 

(153 - 9144} -BP.her kHosuna 550 kuru~ tahmin edilen 74!J4 kilo yün çorap ipliği 
müteahhit n~m ve hP.sabınıı pazarlıkla satın :ılm:ıcaktı-r. İhalesi 31/8/942 
Pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede İst. Lv. Amirliği sôtın alına ko
misyonunda yapılacaktır. flk teminatı 3091 lira 27 kuruştur. Nümune ve 
~artnamesi komisyonda görulür. Talivlerin bellı vakitte komisyona gel-
meleri, (142 - 8990) 

\ -Sah pazarındaki ambarda mevcut denizden su çeken motörün bo-
bin telleri tamir ettJrilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 31/8/942 Pazartesi 
günü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği s:ıtın alma komisyonunda 
yapılacaktrr. Keşif bedeli 75 lira, kaU teminatı 11 lira 25 kuruştur. Ta .. 
liplerin beHi vaKittc komisyona gelmeleri. (154 - 9145) -~her kilosuna 525 kuruş tahmin edilen 15 ton kadar Sarı 1111bunlu 
kösele ahnacal<br. Pazarltkla eksiltmesi 31.8.942 P:ızarte.c:;i günü saat 14,30 
da Tophımede İst. Lv. Amirliği satm alma komisyonu11da yap'tlacaktır, 
İsteklilerin tekli! edecekleri mikdar üzerinden kanun! teminatlariyle 
belli vakitte komisyona gelmeled. (165 - 9224) 

Klll!ı 

2, 330 Yünli.i kırpmtf. 
14. 260 R~nkli pamuklu ktrpmtı. 

1. 530 Be)az pımuklu kırpJntt. 
Yukard:ı yazılı kll"prntılarfn kapalt zarfla ıırttırmasi Torıhanede L11: 

Amirliği satln alma kcmlsyonunda 11.9.942 C•ımrı günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 10,993 lir3 kat'l teminatı 1649 lira• 
dır. Krrp~ntflar Toplı•n"de iki No. 11 dikim evinde gi:iriilür, Taliplerin 
ihale saatiod~>n 1..ıir mat e\vel kanuni vesiJrnlaTlyle tekl!C mektuplarmt 
komisyona \1 en.neleri ( l 64) (9223) -Beher kilo~ur.a 10 kuruş tahmlı~ edilen 278 ton kuru ot pa1.arltkla 
ı;atm almanıktıl". İhalf:~• 1.9.942 Salı l!Üni.I saat 15 te Tophanede 1st. Lv. 
Amirliği sşhn alına koTT'i~yonund:ı yaptlacı:ıkhr ilk teminatı 2085 lira
dır. Talıplerin belli vakıttc komisyona gelmeler· 

(163) (9222) -Adet 

10, 000 1000 Gramlık geniş ağıtlı şişe. 
5. 000 MO Gramlık geniş ağtzlı şişe. 

2, 000 250 Gramlrk geniş ajtız!ı ~i:ıe. ·-
Yukarıda yazılT ı;işelerin pazarlrkla eksilthlesi 7 9.942 Pazarte~t günıl 

saat 14,45 te Tophanede Lv. Amirliği satm alma komi~yonunda yapıla• 
caktTr, Tahmin bedeli 6020 lira ilk teminatı 451 lira 50 kııru5tur. Talip, 
terin belli vakitte komjsyona gelmeleri. (161) (9220) 

Adet c:naı ~ 

150 Daviye.· 
100 Ayna ııcıpr~ 

15 Küt-et. 
20 ElevatÖ?. . 

Yukartd:ı yazılı diş malzemeı:l pazarlıkla satın alrnacakhT'; İhalesi 
3.9.942 Per$Pmbe günü saat 15,30 da Tophllnede Lv, Amırliği satın al
ma komlsyonunda 3apılacaktır. Tahmin bedi!li 673 lira 75 kurus, kat'! 
teminatı 101 lira 10 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komisyona gel .. 
meleri. ,. (160) (9219) 

~ 

Vekaletçe pahalı görülen 5000 adet serum g1iko1e alfnacı:kbr. Pazar
lıkla eksiltmesi 4 .9.942 Cuma iünü saat 15,30 da Tophanede Lv. Arnirli~i 
satın alma ~omıııyonuııda yapılacaktır. Tahmin bedeli 7690 lira ilk te
minatı 576 lira 75 kuı-uştur. Taliplerin belli vakitte komisyona gelme• 
teri. (l 62) (9221) 

i s t a ~ b u 1 Be 1 e d i .Y e s i i 1 a n 1 a r ı 
Ta hmln ili< te ... 

bedel! mlnatı 

252, 00 18, 90 Şehir Tiyatrosu tarafından 942/943 temsil devresind 
çıkarılacak olan Türk Tiyatrosu adlı Mecmuantn mu• 

ayyen yerlerine konulacak !lan ve reklam. 
551, 00 41, 32 Şehir Tiyatrosu Dram ve Komedi kısımlartnın dıs ka• 

pılariyle dahilde muayyen yerlerine 942-943 temsil dev 
resinde konulacak illin ve reklam. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazıÜ ililer ay 
n ayrı açlk arttırmaya ltonulmuştur. 

Şartnameleri Zabıt ve Muame!At Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
ihaleleri 3.9.942 Per~embe gUnü saat 14 te Daimi Encümende yaplacak• 

ttr. TalJplerin ilk teminat makbuz v eya mektupları ve kanunen ibrazı 
.!Azım gelen diğer vesikalariyle tha le günü muayyen saatte Daiml En 
cümende ~Qlunmalart. (8963) 

.' 
KARAR HÜLASASIDIR 

Karar No 131 - Fa:rla fiyatla ekmek satmaktan maznun Kadıköy tı 
~ettin sokak No. 43 te oturur İbrahim öğlu İhsan Cura h&kkında tlskü 
dar Milll korunma ahkemeslnin 3/7/!J42 Tarih ve 131 sayılı kararı il 
bir ay on bes gıın bap~ine, altm1ş altı lira aıtmrş kuruş p;:ıra cezamı 

ve hükmü gazete ile ı.;.e~ri ceı;:ılarına mahkum ed!lıni~tir, 


