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GÜNLÜK SIYASi HALK GAZETESi 

merikalı Kayzer'in 
Gemi Tezgihtırında 

r ' Çocuijunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alınız, Çünkü bu Anıiklopedl ona me~.ep kit'lbt kııdu ve bclkl 

onden dahıı ziyade 11.cırndır, 

FİYATI ( 8) LİRADIR. , 
TAN mGe.ıeıoelndı vı kltıpçflarda tıulunur; 

;v-eni Tersanesini 8 Ay İçinde Kurup işler Hale Getiren Bu Gemi 
lnıaatçısı 10.500 Tonluk Bir Gemiyi Şimdi 10 Günde Denize 
indirerek Hayret Yerici Bir Sürat Mucizesi Göstermiştir 

YAZAN: M. ZEKERiYA SERTEL 
Hükumete Teslim Edilecek Mik arJ 

"R~slar lkincice,phe Vaktinde Vermiyen Müstahsilin 
lçın Hoşnutsuz.uk . , . • 

--
izhar Ediyorlur.. ·Bütün Hububatına El Konulabilecek : 

d ı:~dra. ~\<A.A.) - Hcs$'ın ı f Ankara, .21 (A.A.) - Ticam Vekaletinden miktar ve oi betleri üzcr1nde hiçbir değişiklik f 
er a mu ~ er:ıe .. al.tına ıılı11mıı.- ı tebliğ edilmiştir: yapınanuşt1r. Yani bu ni. betler ·iiıde 25, 35 • 

~ı ht~k~da ılerı suru~en Sovyet t 1 - 20.10.1942 tarihli re mi eaıetede hu- ve yüzde 50 olnrak aynen kalnınktadır. : 
ket 1 .1• ımes gazc fsınin b:ı:n•.a- t buba! mahsulünden teslim edilecek nishetlerm 2 - 391 sa;> ılı kararın ~ft6 savılı ~.u nrdcı : 
Ca es:ne mevf.u 1teş~~l ~t.1!1el~t<'d~. • hükümet tarafından bedeli mu.kabilinde ı.alln yaptır, dcği~iklikl{:rir. e:-atı!nrı !-ıl'I t:.u Jır: ı 
.a~c ed \Vve a ng~ ız erın ')ll • - • alnıdıktan sonra geri kalaıuıun .. erbest bırakıl· a - Hlikfımct his eleri hCJ'~ ,., .. afta alım : 

:cb.ı ?e ~n ~ol~~1 ısa~ edPmedı~ f maMoa dair olan 366 ~ay.ı.li karann ı · 2 ve se- merkezlerine tc lim edilinciye kndaı 942 mah ; 
em~ı 5~. ep be.rl'~dle an at1ıvor .. Tı- •. kizinci maddelerini deği:jtiren 391 nılı hır sulünün satılmas'l \'e müsaadesiz nakli milli ko • 

mes P. gorP ır ava a<'t mı>Sl ıcın k d'l · · B k · k .. .. · • .. d'' • 
1 
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.
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• arar ne:;ıre ı ınıştır. u arar 366 sanlı kara· runma anununun muaddel 14 uncu m dde uu• • 

k h t ıd 1 1 
ra gore, mus a :.ı ın e ı mu ·a ı ınde hu ·u- muste-nı en meno unmus ur. vucu ıı zarurı o an ut11n P ı er f ·· ·· t h ·1· b del' k h'I' · ··k · ·· 'd ı t • 

anca arp en c;l)nra e e ı•c ııe,)ı- . . • 
1 k b .. 1 h' d d 1 m~tc satmak mecburıvetınde oldugu hububat #~ Devamı Sa 2 !".ıi 6 f 
ece \'e ov e ır ava ı:ı;ıı ı n- • · · ~µ • 1 

• i 
gili7 esirlerine karsı za lıınnn..! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •--••• • • • •••·-•-•• • • • • • • • •• • • •• "••• ....... • .. 
muamele edilmesini intaç ey'ive -
cektir. 

Gazete hu teklifi yapanlnr. bu
nu bilh·orlar idi ve herhalde ba:?
ka bir cevap beklemıvorlar idi., 
cümleı:;ini ilıh·e ettikte~ sonra, bu 
teklifin ne<len dolayı yapıldığııu 
~·e teklifi illıaın eden duyguların 
nelercien iharet, olduğunu d ikkat 
le tetk~ etme~ini Britam·n hiiku 
metine kuv\·ctle ta\•siye etmekte 
dir. 

Time" gazctf'.:i bu teklifı iki 
scb<'bC' müstenit eörmektedir, Ga 
ıeteye gôrP. C"Vf'lfı bu t<'1 !if. Tn
,!!ilte"re ile A mrrik;mın hn:-p müc
rimleri h;ıkkında R:ısyaya danış 
madıın aldıkları karart alelacele 
ilan etmelerine karşı bir pretesto 

Amerikan tezg!'thlnnnda ~eti halinde inşa rtii1cn tira~•·t ~t'ıı.il.-rinden ikisi deniz.• iııdirilirkc·n ı'f :r.'? De\0am1 Sn. 2 Si;. fi 

1 N
evyork, 19 (Başmuharriri -ı,;~ 
mizdcn telsizle) - Çam or l ·ft 

manian arasından geçerek ve ge tsDe iki: nış nehir~eri muaun:n clc.-:n·: kop-
rülerden aşarak gcırp sahiline gel 
dik. Hemen Kayzcr'in gemi tez -

Bugüne kadar tatbik edilen istihlak gahlarını görmiye gittik. Yollar, 
haddı ve f'yatr muayyen vesika u- fabrikalara iş başına giden işçi 
ısul ile istihlak haddl sabit fakat otomobilleri ve kocaman otobüs
fıyatı mutehavvi! vesika usulil ara.ı lerl: dolu id~. Müdüriyet odasın-
ırıda hir mukayese yapılacak olur- d~ ?~ce f~b~.ılranın. ~unıluş tarı -

s:ı hUkum birincinin lehindedir Ye 1 hını ılk gununden ıtıbarcn lotoğ
nı alınan tedbirlerin köylüyil ·elin• raflar Ü~erinden takip. ettik. Ge-

ESİ 

''Şimdi Artık Taarruz 
aşlamıştır,, Safhası 

d" kalan buı!dayım satmıya teşviki rek rabrikanın ve tezgruııarın ku- "Y armki Dünya l~in Bahis Mevzuu Olan Şey, 
edeceği de 15üpheli görünilyor. Biz• ruh~~~: gere~se yap~rların yapılı i O 1 H k 1 • 
ce. ekmek meseıeslnın köku yine jl goruımemış b.ir surat rekoru - Herhangi Bir 11 zm11 eği , er es çın 
istihsal mikdarınm çoğaltılmasına dur. Her şey yıldır1m harbi hızı H '-k • M•• t k Ad 1 f T • f 
dayanır. istihsal muayyen haddi ile yapılmıştır. dK amyet Ve UŞ ere a e 1 eSIS lru 
ceçmcdikçe ekmek meselesinin bu 1941 şubatında nehir kenarında Kudüs, 21 (Radyo, 22,151 - Ce 
gibi tedbirlerle halli müşküldür. bir bataklık görüyorsunuz. Mart nubi Amerika Başvekili Mareşal 

başıııda i§e başlıyorlar. Nehri ta- Smuts, bugün lngiliz parlamen -
nyor, ôatakliğı kurutuyor. knra- 'tosunun müşterek toplantısında 
nın içine doğru gemileri ikmal e- bir nutuk söylemştir. Bu nutuk 
decek derin bir kol, bir tamamla- radyo ile yayılmıştn·. Mareşal nut 
ma havuzu açıyorlar. 22 martta kunda ezcümle, harbin mı.idafaa 
inşaata başlıyorlar. 25 nisanda kı salhasıpın bitmiş ve şimdı taarruz 
zaklar kuruluyor. Mayısta bu iş- • safhasmın başlamış o!au~>'Unu ı:ıöy 
ler bitmiştir. 28 hazirana doğru lcmiş ve "taarruza gecmek saati 
bir.gemi, bir ay sonra yedi gemi çaldığı zaman beklemek ve daha 
kızağa konuluyor. Bir ay sonra da fazla hazırlık yapımığ·ı çalışm&k 
on bir gemi kızaktadır. . celilik olur ve bunn yapmıyar.ağı 

Eyltılde ilk gemi denize indiri- mızdan eminim. demiştir. 
liyor. Bu kadar iş sekiz ayda ba- Smuts. bu harbin hakikatte ge 

Hükumetin muayyen. gelirli 
b' devlet memurları için sa-

Ucuz Ekmek!~ 
Satışı jçin 
Hazırlık 

-o-

Yeni Şeklin Tatbiki 
Gelecek Ayın 

Ortalarını Bulacak 

Ankara ve İzmire de 
Unu Ofis Verecek 

Anknra, 21 (TAN) - Ankara. 
(stanbul ve Izmir . ehirlerinin ih
tiyacı için lazım olan buC1rtaym 
toprak ofis tarafından verilme i 
kat'i surette kararlaştırılmı~"4tr. 

* Şehrimizde hazırlık 
Ucuz ekmek alnc~klar icin ha

tırlanan be ·annamelerin tPv:r.ıine 
dün de devam edilmi5tir. Memur 
ve hnlk karneleri ayrı evsafta o. 
lacakhr. 

Ankarndan verilen bir habere 
göre, halk ve memurlar icin avrı 
ayrı !iyatlard"n ekmek verilme -
'!İne ay başından itibaren başlana 
m1yacaktır. Anc-ak ikinci tesl"inin 
ortalarına doğru bu yeni şeklin 
tatbik edileceği bildirilmektedir. 

Gecenlerde "Giinler Ge<'er'.-en., 
başlıklı :ı1ütunumuzda muharrir ar 
kadac:ımız Refik Halidin i?eıi sür
düğü bu fikrin kabul edildiğini 
görmekle memnuniyet duydugu -
muzu kavrlC'tmE"liyiT.. 

t7f? DPvamı Sa. :? . Sii. 5 

't•lı:Jil•~~m 
Stalingrat'ta 

--o-

ıt fiyatlı vesika vermesi, bunun 
toprak ofisi tarafından deruhde 
~dilmesi, diğer Qıalk kütlelerine 
Serbest fiyatlı vesika verilmesi, 
funların ihtiyacının da belediye 
Ler tarafından deruhde edilmesi 
qakkmda verdiği karar, günün en 
trlühim hadiselerinden biridir. 
~Uğday ve un meselesinin bugü
llc kadar geçirdiği ivicaçlı vaziyet 
l'eni mahsulün idrak edildiği bu 
devrede yeni bir şekı1 alıyor. Bu 
değişmenin sebebini bulabilmek 
için bundan evvclki vaziyetleri 
i!Özönünden geçirmek !icabeder: 

şanlmıştır. Bundan sonra artık ıı .çen harbin bir <l~vamı olduğunu 
kızak bir an boş kalmryor. 16 bi- Jngiliz parlamentosunda bir nu- ve mü~ar~kenin bır istıra~at _ve 1. k •

1 ri.n.citeşrinde seksen durdıinr.u ge- tuk söyliyen cenubi Afrika umumı bır huz~rsu7.ltık. b:r .~uya 
D 

ıh.,yekili 1\.larec:al Smut.ıi ve_ hülya devresı o_~duğunu soyle- . Alman 
Hücumu 

.Püskürtüldü 
1 - Harpten evvel, mahsulün 

b?l olduğu zamanlarda ekmek i
~uı konulmuş narh vardı. Bu fi
ht narhın ne aşağısına inebilir. 
tıe de üstüne çıkabilirdi. Halkın 
(!~ zaruri ihtiyacı olan ekmeğin 
b?Yle narh veya azami fiyat tayi
tı.ı ile sabit bir fiyat makanizma -
tına tôbi olmasrndaki gaye, geniş 
fıalk kütlelerini ekmek üzerinde 
~pılacak fiyat yükselmelerinden 
}ı: ~armaktı. Alınan tedbirlerde 
ttkıın olan endişe de halkı konı

~aktı. Bundan bnşka fiyatlnrın 
~h hududunu geçmemesi için 
t ediyelcrin .kontrolü vardı. Tiic 
aıın halkın ihtiyacını knrşıhya -
~ stok yapmasiyle de belediye 

r alakadardı. 
'Bu, harpten evvelki devredir. 

* * 2 - Harpten sonra yeni bir 
tı vaziyet meydana geldi. 
~~htelif sebeplerle buğday istih 
tıaktı n7aldı. Mahsulün şehirlere 
Ve li güçleşti. Hariçten bu~day 
ciı Y~ un getirmek imkanı azal-
kı' u müşküller karsı~ı iilı 
Jsin .ekmek ihtiyacını .. lamak 
s nı devlet üzerin . "Refik 
ı aydaın hükumeti 
<'rdcn · · llr sonrn ıstı 

___ 4_F ___ c_va_m_ı_s_n_._?_. _s_H_._ı ___ ~------"'----- mış ve nutkuna şoyle devam et-

F • t K · t 11 ı m~~~~şuk bir iyimserlige kapıl-
ı Ya On r O a rl mamalıdır. Oldürüct~. bir mücadc 

le yapılıyor ve bu mucadele sonu 
na yaklaştıkça daha zahmanc ve 

Arttırılacak ümitsiz bir şekU 3}acaktır. ~Ü -

1 8lf.T Devamı Sa. 2 , 8u. 1 

Ticaret Vekaleti Belediyelere Gönderdiği Bir r.;;,ı-·······1 
Tamimde, Etiket ~sulqnün Tatbikini ve Bilhassa TEFRIKAMfZ 1 
Gıda Maddeleri Uzerinde Durulmasmı Bildirdi GELİNLiK 

Ankara, 21 (TANl - Tkaretı lunan belediyelerin bugünkü du-
Vekaleti, fiyat mürakabe komis - rum kar~sında bu işlerle• dah3 i K iZ i 
yonlarının lağvı ve bu ,·azifenin esaslı bır surette mesgul olmala- t •• 
belediye daimi encümenlerine rı lazımgeldiğine işaret etmişt;r. 1 Yazan: Kerime Nadir ı 
devri üzerine bclcdıyel?rin b.~ i~- Bunun icin istihsal ve istihlak • ı 

Mozdok Bölgesinde 
de Almanlar Çok 

Aaır Kayıplar Veriyor 
MosKo;·a. 21 (A.A ı - Scwvet 

tebliği: Kıtalarımız 20 ilkte~rin 
~ecesi dfü•man la Stalingrat ve 
Mozdok bölgelerinde carprşmıs -
!ardır. Dii!er cephelerde önemli 
bichir değisiklik olmam1stır. 

Stalingratla yeni hücumlnr 
püskiirtüldii te kiıfr derecede hassasıyet .ğos~er bölgeleri b~ledivelerinin aralur n • Kerime ?\"adir. Hıc:kınk t 

mediklerini ve işn chemmıyetıne da is birliği yap~alnn ve fiyat ha ve Giinah Bende rni? • Moskovı, 21 < A A.) - So•vet ltıta-
rağmen bu S(llfıh.iyetıe:ini kı..~la.n rek~tlcrinin takip edilmesi fayda. den sonra TA!\ okunı· t tarı. Almanlı.rm Stııl!nerııt bbdlralar 
madı~larını te~?ı~ ctmı~. Valı ve 1ı olacağı bildirilmektedir. Bilha cularına yl•ni bir ro· f ınahıılle~lnde torı'u hir hıılde vaptıl:la• 
beledıyelere muhım hır tamım • . s man sunuvor. t .. d . t' sa makul bır sebep olmaksızın . . • rı iki hürumu pfüıkiirtmilslerd'r. nu 
gon eı:nış ır. herhangi bir malı satışa arzetme- Bu roınan, ınuhnrririn 1uretle Almanlann venlden taarrura 

Vekıll!k, bu tamiminde. bir kı- mek, satıştan imtina etmek ka _ t iki seneye _yakın bir h11şlsdıklarr Hk hı.ft11 bıtnıi• ve tııarruı 
sım gıda maddelerine tatbik edi- ,.irmak saklam k , ' t 7.Rmandanheri titiz hir 11'krar akim kalmı~lır. Önee, •O tank 
l 1 ._oymal t b' :ı·· ~ ' a ' mu" azaa yo - ı · d t ki ı hü en e."' ~rın ve es ıt er ııen luyla elden çıkarmak darlık ve t itina ile hazırlamakta le es ~ enerek 3000 A mın cuma 

tIŞ fıyatJarınln kaldırıl- f' t} d .. , ' • olduğu en olgun n• en t:e('miş, onrı tank SIYllI 70 e cılı:a-
llSınln fiyat hareketleri- ıy~ ar a yııks~kl!k doguracak nefi~ eseridir. rılmıssa da Nar.iter toprak kazanma· 

ntrolsüz biakılncağı ve fi- şckıldc herhangı bır malı mahdut d:on !lııv:ııı bitmistir. Almanlar. son dt. 
w selişlerinin knbul edilece- ellerde toplamak. zincirleme tica- Birkaç giin som·a TAN rtee ağır by:ıo!ara u~rıımışlardır E-

acı. if(ı ~ asına gelmediğine ve csa- ret yapı:nak ve fiyatı yi.ikscI~n:ıck İ sütwılarmda okuyunuz. li,.lf'r, ~u günlerde bu:ı tümenlerin 
u ;,11\.0MTUll zamanlarda ihtiktırla maksadıyle propagandaya gırı~ - 1.. ı ll'levcutlarımn yüzde '10 ini kaybettir 

ı! aın arasında 
SOrdü, ekmeği V<?~İK -

u su~nc mevcut m 
t1T' Dcvanu S -, ~~dele etmek vaziyetinde bu- ,.~ Devamı Sa. Z. Sü. " '••••••••••••• •••• • • ••# D s ,. .. ~"-1 • ., 1_7,!!"" c,·amı a. .., Sü. G 
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1!1-~r!l~IN,1!illl:lm.I 
s·atl Kafkasyada 
Fena Havaya· Rağmen 

Taarruz Gelişiyor 
Vofga ve Don Nehirleri Arasında Rusların 
Şimalden Giriştikleri Taarruzlar Püskürtüldü 

.. . 
Berlin, 21 (A.A.) - Almnn or

'1t dulan başkomutanlığının tebliği: 
Dün devam eden fena hava, 

Kafkasya batısındaki çarpışmalo 
rı chcııuniyetli surette sekteye ~ 
ratmt t1r. Müsait olmıyan şartla
ra rağmen Alman kuvvetleri, ha-

'"I vn lıı.-uvvetlerinin yardnniyle. ta • 
amızun devamı için gerekli yeni 
toprak kazançları elde etr.işlcr
dir. 

Stalingratta .çarpışmalar devam 
etmektedir. 

Topçu, hava karşıkoyma ba -
taryaları ve hava kuvvetleri Vol
gada bir düşman gemisi batirmıc 
lardır. Hava kuvvetleri gündtiz: 
ve gece Volga doğusundaki Sov
vet hava alanlariyle demiryol te
~islerini ve taşıt hareketlerini şid 
detle bombalamıştır. 

İleri Mtlarda bır mllharebe sahnesi 

Sovyetle:r.. Volga ve Don nehir
leri rasında şimalden başlamak 
iizcre taze piyade ve zırhlı kuv· 

Devamı Sa. 2, Sil. 7 

1 Günler Geçerken) 
HARPTE AİLE KADINI 
RE F IK 
HA Li D 
KARAY 

Yuvayı dişi kuş yapar, derler. Fakat çok de
fa aile yuvasını değil, erkeğin yuvasını yn

pan, kurulmuş yuvap yıkan ~~şi C'insid~r~. k~ş ~ 
yinli kadındır. Bugunlerde Altın <tiğunu,, nu 
kutlayan otomobil kralı Ford demiş ki: "Serve~ 
timi muvaffakryetimi, şöhretimi, dinçliğimi ve 

tavsnmaz gayretimi'. her şeyimi knrıma borçluyum.. Kocalarını 
mahveden kadmlann sayısı hesaba, kitaba Slğmaz derecede çok
tur. Bazısı ise erkeğini daima en doğru yola sevkeder. Benimki 
bunlard n biridir. O, bana bir motör ve bir direksiyon hizme
tini gördü. Otomotiil modellerimi biteviye değiştiririm; değiştir
mek ic;temediğim tek mükemmel model karimdır.,, 

Bizim ''Erkeği çekip çeviren kadındır,, sözü Ford'un motör 
ve direksiyon benzetişlerine ne kadar uyuyor! Kansındal) bah
sederken onu otomobille ölçmesi de pek tabiidir: Çöl şairleri de 
sevgililerini deveye benzetirler. Bir denizci, gemisine kadın sev
gisiyle bakar; bellti şimdi de tayyareci, dişisini bir uçak şeklinde 
görmektedir ve bu görüş, kadına en uygunu ve çok yaraşanıdır. 
Liıkin asıl mesele başkadır: Erkeğin ve ailenın gidişi üzerinde ka
dın, harp \'e darlık devrinde her zamnnkindcn tesirli bir rol oy
nar. Hatta ailenin ölum kalım davası erkekten fazla kadının sır
tına yüklenmiş demektir. Eteğini beline sokup canını dişine ta
karak şu deh~tli buhran içinde evi yıkmaktan kurtaracaktır, kı
z:mın kısrağının ırz ve mal hırsızlan tarafından çalinmasini on
liyecek, sayis1z 2orluklara göğüs gerecek, kısacası aileyi koruya
cak olan kendisidir. Biricik ümit, onun göster~eği fedakarlıkta 
ferağatte, yararlıkta, mertliktedir. 

Bu ev içi harbinde, bir Yatan po.rç.ası olan ile yuvasını mu· 
hafaza için, bilhassa az gelirli aile kadını pahalılıkla, darlıkla , na
mus düşmanlariyle yaman b\r savaşa gitmiştir; iman ve disiplinle 
candan dövüşmesi lazımdır. O sebepledir ki, bir taraftan dünyn 
harbini dehşetle seyrederken öbür taraftan §U korkunç, boğuş
mayı da dikkat1e takip etmeliyiz; aradaki kuvvet ve silah nts
betsizliğini gözönünde tutarak yazılarla, nutukların, maddi ve 
manevi yardmilarla aile kadınını desteklemeliyiz. Halbuki }2u ba
hi.5te derin ıbir gaflet uykusuna dalmış görünüyoruz. Yuvasını 
korumağa çalışan dişi kuşun vazüesini belirtip maneviyat.Jm 
kuvvetlendirecek devamlı neşriyatı '"e tesırli propagandayı ih
mal ediyoruz. Münevverlerimizi :ve gazetelerimizi vazifeye çağır
mak, başka memleketlerdeki gibi kalemle olstın vazifemizi yap
mak saati çaldı. Pahalılık ve darlık arttıkça aile hususunda '\""e.. 

.receğlmiz uıyiatm yüksek olmasından korkulw; 
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TAN 

AMIE iKALI KA YZER'iN'Kasımpaşa· 
GE i TEZGAHLARINDA Cinayeti 

İstanbu l GaZetecileri Karne ile • 
Şeker Tevzıatı 

Dün Bir Toplantı Yaptı ltiff' Bııştnrafı l incide 
mi denize mdirilıyor. İlk gemi 
240 günde bittiği halde şimdi o
tuz uç veya otuz beşinci günde 
bitirilerek sefere çıkıyor. Gemile 
nn denize indirilmesi 14 gün, ta
mamlanması 14 gün vesaire de 5 
gün sürüyor. 

++ Bu faltrfka7a s'rerken am~e ekibi 
dellıiyordu. On beş bin işçi 

b ,ıarında çelik kasklar oldutu ha!de 
koşarak atölyelerden çıktılar. Otomoe 
b ilerine ve buyuk otobiislere hücum 
l'ttiler. Tcz~ab ba~mda bekliyen ikinci 
elcip blr saniye kaybetmeden 1-c ~· 
1 dı. Amelenin 3000 tanesi kadındır : 
çoin elektrik ltaynaiı yapmaktadır. 

Zaten on binlerce amele vardır; sene 
sonuna kadar 75.000 ame!e daha getir 
miye hazırlanıyorlar. Yen.l ameleler 
mektepte iki haftadan iki aya kadar 
ders rörüyorlar. Bir tersanede Eylnl• 
de 14 remi kızaia koymuşlar, 11 tane 
te9lim etmlılcr. 1942 yılı soı:mnda iop 
ettikleri gemi 150 tane olacaktır. 

Ba tersanelerin sahibi olan Kayzcr 
evvelce remi yapmış ckilldir. Kendi
si ,madencidir Harpten sonra gemi yap. 
mıya 'baı!amrşiır. !nıaata memur it# 
m rat 161 günde bir gemi 7apıldıfını 
ıövlediği zaman Kayzer: .. Ben, 80 
runde yapanm ve istediğim kadar ~çJ 
verirseniz her gün bir cemi indiri
rim.. demiş ve baylece 1$1 inada lfne 
c:lirmis. Bir müddet &ıce Roosnelt 
fabrikayı ziyaret ettlfi zaman 10.500 
tt>nlulr bir gemiyi lr:ızala lco)'rDll'- 10 
rün sonra Roosevelt dönllfte cemlntn 
ındirme merasiminde hazır bulunmu$
Bu gemiyi 14 buçuk ıünde teslim et• 
nrlı. Ba rekor değil, bir sürat mu• 
c zesldir. 

Yann bir ıant indirmek ~reni :nr. 
Bizi de davet ettiler. So111"8 diler KaJlt 
&er tersanelerini de gezecefız.. 

* 

İhtiyar ktıdm şampanya şişesini gemi• 
nin başına çarparak patlattı. Gemi ta. 
yarak denize iadi. 

Tormden aonra fabrika davetlilere 
s.:ıde bir ziyafet verdi. Herke! kendi 
yemeğini kendi alıp masasında yedi. 
Muhahzlar güzel şarkılar söyledller. 
Fabrika ihtiyar kadına bronz bir kutu 
içinde &ampanya şi.şesinin kırıklınnı ve 
lrurddi parçaJarmı bir batıra olarak 
he&ye ettL Ba ihtiyar 'bayma ve a• 
itesine verilen çf~el:!er ve 1ntlretlerin 
üzerinde bir çok pul vardı. Meseli 
kadına bir orkide ile 50 kadar pul 
ve1mlşlerdi. Bu pullar elli çiı;efin be
deli idi ve ba pulların hasılatı harp 
masr.aflanna taluis edilmişti. Giise! 
usul defi! mi? 

Gemi inmeden evvel bir Papas dua 
ett1. :Bu papas resm1 detllmit ve her 
gemiyi indiren adamın dlııine mensup 
clıırmq. Buan törene tfyuet eden 
yoln,di oluyor, o zaman haham dtıa ce 
diyornm:s. Dualar geminin ve jçindclti. 
ler n .clametine ve ınılhi hl%metı tce 
metın: 1eklinde4lr. 

Hemen her &iin denize indirnE'n bu 
gemUerden bfrinJ gezdik. Sefere çık
mak üzere hazrrlanan bu gemi, hayret 
edilecek kadar .. ğ!am ve ltioalı ya
pılmıştır. Makinesi buharla işliyor, kk 
aslnarludur ve mazot yakıyor. Müret
tebatın rahatına çok itina edilm.İAJtir. 
Kamaralan, yatakları yolcu vapur)~ 

rındakinden genistlr. Et, bahk vece.,
hane için üç tane büyük ıoğak hava 
deposundan başlcıı salonlarında buz do
lapl rı vardır. Güvertesi ve aandallan, 
motörbotu Jıep demir, mütuddit bö!
melcri sayesinde torpil isabetine kar• 
şı dayanıklıdır. Bir tanesi beş torpil 
yed kten sonra zor batmıstrr. Ayrıca 
terıısneler ıimd" günde üç gemı indir• 
mektedirler. Fakat bu, ıoc had de
lildir. 

Kayzer'in rabriltasındnn sonra ucu 
ba tıchir dvarmda bulunan 1~ tanklı 
rklııd bir Kaner fabrikannı daha ccz 

Suçluların Muhakeme
sine Dün Baılandı 

Pazartesi günü gecesı sabaha karıı 
KBC1mpapda Detb men arkttSI ~
tında bir clnay.-ı .işlenmif. Salib bı
minde bir moU!r kaptnnı bıçakla ya
ralannrak öldilrGlmüştü "· ıtatn ıı;anı· 
larak yakalanan All Rtzanm meflıut 
suçlar kanununa lfire duruşmasına 
dün geç vııJrit birinci atır ceza mah
kemesinde başlanmıştır. 

Mııddelumumt suçlunun 448 ine! 
nmddeıi mucibince tecziyesini :iste· 
miştir. Mnznun ise bu zabltları ve 
iddi:ıyı kabul ~ ve demiştir ki: 

"Ben •rhpŞ\wn, •rkadapnla vı
yona bdnthanestne gittik, oradan çı
kmcn ııynldık, evime gidiyordum. 
Yolda birkao kişiyi konusurken gör· 
diim. Azıcık ilerleyinee arkamdan bir 
yumruk yedim, yere yahrıltp d&\111· 
diım. Sonra karaltola g1tti1r. Benim 
cinavetten haberim yoktur ... 

'Mahkeme Salibin arlmcbıflnriyle 

polislerin dınlenmesi için cbaşka güne 
bmıkT1rnışhr. 

• 

Fiyat KontroDeri 

Şiddetlendirilecek 
~ UQtar,afı J i11c:id~ 

mek gibillareketlerin fiddetle ta. 
k.ibW istenı.iftir. 

Ticaret VekAleU, kontrolü kolay
laştırmak maksadlyle satışa arzedilen 
mala etilcct komuya satıcıların behe
mehal mecbur tutulmalannı ·ve Jton
trollerden iyi netice elde etmek için 
de, bunun b!lhasS& sade ve ~in
yağ, pirinç, fnsulye, mercimek, nohut; 
zeytin; peynir. sıabun, odun; k6mür; 
ktıpUt bezi., basma vesaire gibi belli 
ba~lı iht,iyaç nıaddeleri nzerinde tek
şif edllmes1ni bndlrmiştir. 

Bu tştc Belediyeler borsalnrdıın. 

Bu Topla n+.da Gazetecler Kendi 
Dertlerini Aralarında Konuıtular 

· Gazetecilerin clilnkU toplantuından bir intiba 

İstanbul gazetecileri hayat pahab-ı ki teklif görüşOlmilştür. Bu milnase
lığ] karıısında Basın Birlifi mensup· betle Mmtaka idare heyeti reiıi bu 
!arının ihtiyaçlarmı karıııltyacak ted- mevzu etrafında yapılan teeebbilalerl 
birler etrafında görüsmek ilzerc dün izah etml1tir. 
Eminllnil Halkevinde bir toplantı yap Bundan sonra Basın Birlill ummnl 
mışlardır. Basm Birliği İstanbul Min- kongresinde verilen kararlar meya
takası Reisi Hakkı Tarık ul. bu ve· nında Qasm mensuplanntn Qcretleri
sileden IsUfade ederek Basın birliği ne bir zam yapılması lAııın ıeldlğl 
mensuplarının nnkil vnsrtnlnrmdan halde bunun bir netice vermediği ba
tltifadeleri et.rafında yapılan te$eb- his mevzuu edilmiştir. İdare beyetl 
bilslerl iznlı ctmiljtir. Ga:ı:ctceller, za- reisi bu mevzu etrnfmda yapılan te
rurl iht'ynç maddeleri fiyatlarının de- sebbOslen anlatmıı. Basın Birliği mer 
vamlı surette yükc;elmesi neticesi gc- kez heyetinden Naılt Ulut da bu 'hu
çlm şartlarmm sabit gelirli gazete susta genls izahat vermiştir. Toplan
mensupltırınl tazyll~ etmekte olduğu- ttda bulun nlarm umumi arzulan U
nu, bunu aznllm le maksndiyle bir zerine. bu husustaki teşebb!Ulere de
kooperntıf t<' k !ini, ucuı ekmek t~- vnm edılecektlr 
mini. mnıııı ve Ocretlerinln arttırılmn- · 
ıı g!bi günün icaplarına karşı koya- Toplantıya nihayet verilirken, Hak-

Dün Şehrin Her 
T arafuıda Ba,ladı 

Karneler mukabilinde ,eke!' t.evzi
ııtma diln baolanmı~tır. Bu usulün 
muvakkat olduğu blldirflmektedir. 
Seker şirket! mtıdUrü allkadarlarla 
tem.,ıı f'tlrıek l~ln Ankm"lva ~itmiştir 

Üzüm ve incir figotlan 
Kara borsada şekeri 250 - 300 ku

ruş arasmda satanlar bulunduğu söy
lenmektedir. Bu sene tnclr rekoltesi 
ıız olduğu için. incir yerine üzüm sar
fi7atı başladıaJndan üzüm ıfiyatlan 
yükselmiştir. fzmlrde bir günde 60 
bin sandık satılmıştır, Şehrimizde Uç 
ıtOnde yirmi beş bin sandık üzüm sa
tıhnlitır. Tokuz numara üzüm '11-72 
kuruşa on numarnlt üz(im 73 kunı:s· 
tan satılmııtsr. 

Hububat 
Değoıen 

Satşında 
Esaslar 

l:7fr Baftarafı J incidP 
B - Bir cins mahsulün hilk<ımet 

hissesinin tamamının teslimi nihayet 
bulduğunda bu nev'in borçlandrrılan 
mlktarden geri kalanı üzerinde satış 
ve nakfl tahditleri mahallince yapı

la~k llAn Ozerfne kalkacaktır. 
C - Herhangi bir cins mahsul ye· 

rlne tAclr \'eya kauı mmtakalarT iti
bariyle diğer bir cins matısulO ika
meye Tlcaret Vekili saltıhl1etli kılın· 
m11tır. 

D - Bir tAclr veya kaza rnüstabsfl
terlnln heyeti umumlyesl bir nevi
den veya bütiln nevllerden borçlan
dmldıklan mahsut mlktarmtn yilzde 
75 ini teslim ettikleri takdirde, o na
hiye veya kaza mmtakası müstahsll
lt>ri yüzde 75 lnl teslim ettikleri mah
suHln yOzdeler haricinde kalan kıs· 

mmı mahallince yaptlacak lltın Oze
rfne satmak ve nakletmek hakkmı 

halı olacaklardır. 

Bir Geminin Deni7.e dik. Amele içill binlerce evU bir Kay. Ticzıret Odalarından ve tilccar birlik
lerinden istifade edecekler ve şayet 
bu ve benzeri teşekküller Belediye
lere bu işte znhlr olmazl::ırsa bunlar 
\Tek!llete bildirilecektir. 

cak !edbirlerin g8r0şülmesl mUtalh· kı Tarık Us yeni kurulan Türk Basın 
ımda bulunmuşlardır. Birliği ve ortaktan resmi U!nlar ılr

1!! - Beledl1elerln maha11f ekme
lin ihtiyaçtan için yapacakları alım
lara ait olan 388 saydı karar hükmü 
yeni kararda da tnahtuz tutulmuştur. 

İndirilmesi Töreninde zer şehri yapılıyor. Akşama kadar oe 
tomobille bu garp sahil •ehrini ve c"• 

Uevyork, 20 (Telsizle 8a:smuhar• varını gezd'k. Bu dn ormanlar arasmda 
Muhtelif fikirler ileri Qrülmilş, ik

tisadi tazyiklere iktisadi teşekküller
le mukabele edilmesi Uizım geldiği 

bakkmdnkl mütaltınlar kabul edile -
rek birinci ellerden gtda mndcleleri 
ıatm alarak ucuz f(yatln basın men
taplarma dağıtmak üzere bir teşekkül 
ltunılmasına karar verilmiştir. Bu te
ıekküliln şekli, sermaye tedariki ve 
formalitelerinin tamamlanması için 
muhtelif gazetelerden beş kişi seçil· 
mi ıtır. 

ketinin resmi !!Anlardan elde edile
cek karm yüzde yetmişinin Basın •r~ 
liğl teavOn t*1tk0llerlne tttkedll
diğlnJ, bundan yalnız fıtanbulda tıe
nevl 30 bin Ura bir nrldat temin e
d lleceğinl ve bunun Basın Blr11ği 
mcnsuplarfnm hal ve btikballerlnl ko
ruyacak bir kuvvet oldujtunu bildir
ınlştlr. Toplanttya geç vakit son ve
rilmiştir. 

a • rlriml,:dcn) - Bagiln Kayırer'in sayfiye!erle dolu güzel ve ı:~in bir 
tenanelerinde 10,500 tonluk bir gemi· sehlr. 
rJn denize lnd'rme t5renlnde bulllft9 c==-=======<'="-...-.===,..,., 

Bu tınnJm Belediyelere hem iltaz 
ve hem de direktif mahlyetlnde lıu· 
susf bir ehemmiyet taşlmakt.dır. 

!' - 388 sayılı karar mucibince hO· 
ldlmete teslim edllm~f mecburl olan 
hububatı tayin olunan müddetler zar 
fmda teslim etmlyen mOıtahııUln bL
l<ımum hububatı elkoyma hükmüne 
tAbldlr. Bu suretle elkonan hububab 
müstahsil rpezkör müddetlerin hita
mından itibaren 15 gQn içinde alım 
merkeılerlne ıretlrmlye ve 365 saydı 
ltararm birinci maddesinde nıih de
ğer fiyatlar mukabilinde te.,lfm ctml
vc mecburdur. 

dak. Merasim ıac!e, fa)tat gtizcldi. Bir 
ciln evvel hay?.i eksiği olan gemi 12 
ıaat içinde lkm::ıl ed imiş ve donan-

.·ı··· nAovo·· • -'/·ı:!.\ t( .. -Beraet Eden Suçlu 
m~ı. Fabrikanın bir çok muhafızından BUGONKV PROGRAM Vurgunculuk suçfyle mahkemeye 

\"erilen taocardan Refik İsfendiyar, 
dQn birine! Mlll! Korunma mahMme
sinde beraet etmiştir. 

ıesl ctizel dört tanesi Amen'lran marw 1,ao Provam 1 ıus MCdk (1'1.') 
7,32 Spor ıo.ao Haberler 

,mı okudular. İfçiler tarafından ge. 7 40 Jlatı.rı.. u 45 Serbest 
ml::vl indirme meraslınlne riyaset et. 7,55 lfblır CPt'l 19 u Türuı.r 
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Tariht Türk Musildsi 
Konserleri Başlıyor 
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Ma:ııı: saat Von Papen Ankarada 
Alman Büy{lk Elçisi Von Papen, 

dOn a1qamk1 elupreale Ankara:ya ıtt
m.i~tir. 

Mateakıben gazetecilerin de Amme 
hizmeti ifa etmekte olduklarından 

dolay'? memurlar gibi ucuz ekmek 
tevza.tından il1ılfacle eWrilm•i için 
t-eşcbbüs1erae:ı;uıunlilması nakkınan-

Komervatuar tarafından tertlı:ı e
dilmekte olan tarihi Türk musfktli 
komer~rlnden blrinelsl 3 Ddncit.etrln 
ile verilecekfır. 

Bu mecburiyet hlikmilnil de yl'rine 
ııetirmlyenler hakkmda Milll Korun
ma kanunu mucibince taklb:ıt yapı
lacaktır. 

minin provaS?nc!a lnzağm 6stüne tope :: g~ r.:c:.:..... 21 45 s~nlon.i or.lı:eatr• 
lammılardı. Nııtaldar sl5ylendi. Gc- j ıs 20 nrıreı.r 22 ao Habcrı.r 
ıniyl tutan ıon çelik potrel kesildi. 19.00 Konuşına 22.45 !tapanı 

1 GE;CE G'.l'-M H.+BUUU 1 
Mrl. Smuts Dedi ki: 

Ekmek Meseles•ı la 2,5 milyon ton etse bwıun ya-ı masına dayanır. İstihsal bu ~~ddi &fi'JTi••j~;]l(c-'8 
nm milyonu tohumluğa çıkanı - geçmedik<;e, ekmek meselesım ~u _ -~---~--- --~ 

~ Baştarafı 1 incide dıktan sonra ilci, milyon kalır. gibi tedbirlerle halletmek muş- tJ5"' Baştarafı ı incide 
ayyen nisbetler dahilinde her va - Herkese 300 ıır. vermek şartiyle küldür. "' terlni ıö11üyorlar. Rusların 10n yedi 
tandaşa tevziini devlet taahhüt et bu istihsal memleketi besler. Ma .,. -+ ıılin zarfında yaptıkları yeglne geri• 
ti karna, pasta ve diğer maddeler Bugünkü kararın neticeleri leme bareketl, Pnar gUn\1 kendllerinln 

Vesika usulünde iki şık Nardır. yapılmamak şartiyle 2,5 milyon ne olacilktır? de bildirdikleri gibi, bir adalık ev kay. 
Devlet vesikaya bağlar. Fakat fi. ton istihsal edildiği takdirde Evvela şehirliler iki katagori - betmclerinden ibarettir, 

tiJr Başbraf1 1 Jncjde 
yük Britanya muharehesindc Al· 
man hava kuvvetlerinin mağlubi 
yeti yalnız Lon.drayı, Büyük Bri
tanyayı değil müttefıklerin dava
sını ve dünyanın istikbalini kur -
tarmı.ştır. Rus mukavem.etmin bü 
~üğü ve devamı da yalnız Hit
leri değil, hatta bütün dünyayı 
hayrette bıraltmtştır. Hitler, Na
polyonun akibetine uğramamak 
için her şeyi yapmıştır. Fabt ta
rihin Bitlerin akıbetinin Napol
yonu~ Moskova rıcatinden daha 
mefllin olduğunu kaydetmesi de 
muhtemeldir. 

Almanya jçln oldaiu baar Japcnya 
için de yakın fellketl haber veren a· 
tlmetler belirdiği sö1lenebllir. Ja
pn:ıJann ilk bat döndürücü muvaffa• 
kryet!crinden arta .kalacak olan "Ja
ponlar için blı- Japonya" dan ibaret 
ol"caktır, 

Bu harbin dördüncü senesine gelmis 
bulanuyonu. Müdafaa safhan ıtmdi 
I01la ermiştir. Sahne, son safha yani 
taarruz ıafhasr için hazırdır. Bu saf• 

yatı tesbit etmez, veya v esikaya memlekette ekmek buhranı yok- ye ayrılmış oluyorlar. Sabit gelir Kızıl ordu, Mozdo'lı: bölgesincte, Kd· 
ha baıılarken mlltteftlder mihverin ilk bağlar, fiyatı tesbit eder. Her iki tur, demektir. Bu istihsalin in:,,.. liler ve bunlann haricinde yük • kasya dolusunda Bıtün!liill ele reçir
safhadaki yerine ceçmiı balaııuyor- şıkda da devlet sevk, ve ihzar ve samı da şöyle bir seyre tabidir. sek fiyatı ödiyecek halk kütlesi d'ğini ve bir gece hücamlyle mesktln 
lar; bizim fmkln ve kaynaklanmıs dur teminini üzerine alır, veya almaz. 4 milyon şehirli ve kasabalı bu • F,akat hariçte kalan bu halk küt- bir mahalli legal ettiğini, Alımınlın 
madan arttılı halde dllttnanlarımnmki Refik Saydam hükiımeti fiyatı nun 500,000 tonunu istihlflk et- lesi de iki kısımdır. Bunlar ara • çok yakından takip ederek onları diğer 
dıırmadan ua!ıyor, l"al altındakı tesbit etti, sevk. ihzar ve temini mektedir. 1,5 milyon tonu da koy ırında yüsek fıyatı ödiyebilecek o- ı bir ıtratejik mevziden çıbrdığmı ha• 
memleketlerde sefalet ve açlılı: tehli• de üzerine aldı. Bu suretle ekmek lüye kalır. (300 gram hesabıyle) !anlar ıvardır. Fakat ekseriyeti teş ber veriyor. Bu hareket esnasında Sov. 
kesi dolaınnya, isyan fikirleri 1übel• •;esikaya bağlı, fiyatı sabit, sevk, Şimdiye kadar devle~ bu beş kil edenler bu yüksek fiyatı ndi· fetler 200 telefat vermişler ve fazla 
miye başlamıttır... ihzar ve temini devlete ait, imal yüz bin tonu, müstahsilin yüzde yecek alım kabiliyetine ahip de mikda~da ıllih ve mühimmat kaybet• 

Smuts, bundan sonra harp sona ve tevzü tacire ait bir vaziyet al- ylljllli beşini devlete satmağa mec ğildir. Bunlar, bu yüksek ~~.atı ıniılerdir. 
dünyasına temas etmiş ve "Sulha, ge- dı. bılr olduğu miktar olarak kabul hami fiyat tayin edilse dahı öde yeni Ru. taarruzu 
çen seferkinden daha çok bilgi ve da. Bu, harbin ilk safhasmdaki dev etti. Diğer 1,5 milyonun satışında mekte güçlük çekeceklerdir. Son-
ha f,Yi teçhiz edilmiı olarak yaklaıı• redir. · köylüyü serbest bıraktı. Bu vazi- ra, ekmeğin bu ,ekilde yükselme 
yoruz. Maüde bir s;ok içtimai huzur- * * yet karşısında köylü b.ugdayını st, diğer maddelerin •• d e .f~ya~ın~ 
ııuzhıklann ve ıstıraplann eıaernı tef" 

3 
_Refik Saydam hükQme- ıster tüccara, ister bel~ıyeye sa- yükseltecektir. Bu yükselışı~ onu 

lı:i' eden meselelerde vatandaıtar 1'- tind aonra hükik _ tar, veya satmaz, k~~ y~r. Buna ne geçmek pek .zord~r. E.~ela be-
limai bir emniyete kavuşacaklardır. . :::-ın d ' yeni 1l eel _ karşı alınacak cezn hiçbır hare- lediyeler kendı şehı:l~rını d~ur 

Ankara, 21 (Radyo gazetesi) - Sta
llngraıd'ın şimal bölgesinden cenuba 
doğru Tlmoçenko ordulannm yaptığı 

hQcum neticesinde Rumen ve Macar 
kıtalannı maltlüp ederek yeni mu
vaffakıyeUer kaydcttill haber verili-lrlmnızın tarlhinde bacüoc kadar te· metın ~~şe- ~ l~ı e]evve .. d! .. _ ket yoktur. mak için rekabete gınşeCek, fıya 

sat'lüf editmlyen bir zarurette bize dü. k~ld~u ~nun ~ ~W:~ m~s- Vesika usulü, sabit fiyat, sabit tı yükselteceklerdir. B1;1na rağ .~ yor. * 
ıen cibanıüımıl vazifeler varüu. Ban- nu ku. uakyyldınld Fakat ve • haddi istihlak sistemi bugüne ka men yüksek fiyatla dahı ma?sulu Moskova, 21 (A.A.) Cepheden 

..... . ~ 

. na ısmen a ı. d ih . k ıl d gı· h ld h" k"' l"d 1 mıyacak şehırlc:Te l:an yapmıya çalışmamak !çın ortacJa ik 1 k ld rıldığı yerlerde be- ar tıyacı arş a ı a e, u- oy u en a a ' . f !;ovyct resmi ajan91na ceten bir tel-
biç bir sebep yoktur. Normal siya- fed~ :re~ h:lk~n ekmek ihtiyacaıı kıl'!1t n~en bu siste~i boza.r~ tevzi edem.iyeceklerdir. B~iaf~ ~ crafa göre, Mozdok bötııeslnde Al
setln ve siyasi akidelerin hudadu aşıt. .r? . da k layama - yenne bır :kısım veaıkalar ıçın tan mevcut miktar ancak .. Y. • ırıan!ar, kendi arkadaşlarının ceıetleıo 
mqtır Artılr bahis mevzuu olan sot- ~\1 est ~ıyar d~l . arşı ika koy- haddi iatihli.k ve fiyatı sabit, d~- nün istihlakine kifayet ettığı ıçın, rıne basa baııa ilerlemiye c;alışıyorlar. 
yal~ komünizm ve1a herhan&i bir 1 _an çın, en 

1 ~n ~~ "ne ka ğer bir kısım vesikalar için istih- diğer taraftan belediyeler bu şe- ed' 
1 "hm" 

1

de~il herkes için blitün dünya dmagda ımecbedur old_::lrailr. kmguek vesı· lak haddi muayyen fakat fiyatı kilde bir teşkilata sahip olm~dkık. Tt"!grafta sunlar lllve 11 yor: 
• ' ' ar evam en~ e . u1 ed" • . . .. k"l'tla bır ı- "Sovyet kuvvetleri, düsmana aiır 

için hakkaniyet ve müşterek adaleti ka a tabi, fiyat sabit, istihlAk had serbest b\I' usul kab ıyor? lan ıçln bırçok 1!'uş u a akledilae kayıplar verdirerek bir çok twarraı• 
teı;;is etmek olacaktır d' y yyendi. + + sım mahsul şehırlere n li '8n ve karıı taarnıztan püs'lriltmü~-

. ı mua bile, bu az olan miktan ma va-

d Şimdi .Yeni verilen karar iki a u Stlllin cevabını vermek ziyeti müsait olanlar yükse~ fi!at 1erdlr . ., Yunoslavya'da Hava. Akının a nevi vesika 91karmaktır. Buka. - güçtilr. Bu iki usul arasın- la alacak, diğer kısım ise, guçluğe ___ H_e_s_s--M-ese-
':J rardan evvel ve~.IkMan.~n ~amamı! da, yani bu güne kadar devam e- uğrayacaktır. Bundan başka fınn T'81195, 

Y • T k·ıfler Tutulan Yol le kaldırılmatt duşunüldu. Bu fı- den haddi istihlili ve fiyatı mu- cılann ekmeği memura 17 kunıt em ev k1r şiddem bır itiraza maruz .ka}- ayyen vesika ile, hadci istihlaki tan satmaktansa. daha yüksek fi. lesini Deıiverdi 
dı, vesikalann devamı umu.mı bır ıabit fakat fiyatı mütehavvil ve- yatla harice satmayı tercih etme· 
arzu olarak ileri sürüldü. Hatta sika usulü arasında bir mukayese leri gibi vaziyetlerde ortaya çıka· 
vesikanm kabilse diğer maddele- yapacak olursak, hüküm bırinci- bilir Ekmeğe azami fiyat kQJ • 
~ de t~~i ~stendi. Şimdi de?i • nin lehinedir. HükU:metin bu yeni mak ·bunu karşılamağa kafi de -
Jıyor kı, buyuk şehirlerde vesıka ,ekli kabulünde ancak şu sebep - ğildir Kanaatimizce, her şeyden 

Bünün Bir 
Harelieti 

Olduğu 

Ayaklanma 

ile AISkah 

Sanıhyor 

Berne, 21 (A.A.) - Ba~ler Naeh
rlchten gazetesinin Budapeşte muha
biri, Belgratta yeniden birçok t vld
fat yapıldığını öğrenmektedir. 

Bunlar biltlln Belgrad gazetelerin
de neşredilen Alman askeri komuta
nı General Bader'in resmi bir teb
liliyle blldlrilml~r. TevltlOerin se
bebinin Sırblstnnda bir ayaklanma 
teıebbOsüne başlanması olduğu söy
ll'llnlektedir. 

Belgrad gazeteleri aynl zamanda. 
tıer tnrlil grev hareketinin ölilmle 
c 1 ndtnl catına ve cezanın derhal 
t t k ed lece ne alt Sırp hukfune
ttn n b!lton memlekete ıam 1 bulu• 
- emımamesını de neıretmeldedir, 

Almanya, Artık Cenevre 

Riayette 
Görmüyor usulü bakidir, fiyat ktsmen sabit, ler mevcut olabilir. Müstahsil ken evvel. yapılacak iş, ~~ihsali qo -

kısmen serbesttir. Muayye'? ge • disine bıraktlanı satmaktan imti- ğaltmBktır. ,. 

Mukavelesine 

Bir Fayda 
Bertin. 21 (A.A.) - Atman ordala• lirli memurlarla devlet hazmesfn na ediyordur. Acaba bir kısım 

n ba.,'lkumandanlıiı bildiriyor: 20 tik den maaş alan dul, yetlm ve mü· buğdayın fiyatı yüksek olursa 
tcı;rinde, gund!U tngltiz av-bomba :u• tekaitler için sabit fiyat, diğei' müstahsil yiyeceği 1,5 milyon to.. 
çaklan, &iman Afrika eeplıeainde, ıo- halk kütleleri için serbest fiyat nu satmağh tefVik edilebilir mi? 
ziikür bir surette kmlhaç ifareti blllu· kabul ediliyor. Acaba niçin? Şehirlerin ihtiyacına ki~a!et eden 
nan bir Alman ııhhlye merkezine hü. + + 500,000 tonu toprak ofısın daha 
cam etmlslerdlr. Ameliyat <adın ha• a u ~ualin ~ev~~1!11 ve~ ı: k~lay cemN ve .!edarik. ~tmesi de 
rap olmu~r. Yaralılar ve ıihhiye me- çın bugunku ıstihsali bildı böylece mumkun olabılir. Su hal 
mar!an arasında ka711>1ar vardır. tn. ren kat'i rakamlar elimiııde olma de bu kısmen müten:ıevvtç fiyatla 
gilizler, bu suretle beynelmilel hakulru makla beraber tahmini bir .hesap müstahsil tahrik edilmek ls~ni • 
ih!il hareketlerine bile bil• Ye insanlı. yapabiliriz. Hükumetin tayın et - liyor, demektir. 
tın en lPtldal kaidelerine aldırmadan tiği istihl&k haddi, Vdati b'ir ki - B~ 1,5 mi_!yo.!1 ~n~!1 300 ~!" 
devam etmişlerdir. Alman orduları fiye 300 gramdır. B u s uretle bir üzennden koylunun yıyeceğı mık 
baılnamandan!tlı bundan sa neticevl fert senede 108 kilo buğday ~tih- tar old~ düş.~~l~k ol~~· 
pkarmak mecburiyetindedir ki hfitrQ. lik ediyort demektir. 18 milyon bu tedbırın de koyluyu mahsulu· 
metin Cenevre mukıvelcnamestnl mu• Türkün senede haddi Wtihlitki nü satmağa teşvik etmiyeceği gö
hafııu ve idamede artılr bir menfaati 1 944.000 ton eder. rülür. Ekmek meselesinin kökü, 
ıoktur. Istihlal haddi nikbin bir hesau- vine istihsal miktarının çoğaltıl· 

TAN 
·---~-o-~~~-

E km ek Satııı Ucu" 
tein Hazırlık 

l"7tP Raşbrafı 1 in~tde 
Günlük ekmek tevzia.tı · 

Diln ~hrimlzin ban semtlerln$le 
rrnnlarda az ekmek çıkanlm1' n bu 
yüzden l'kmek almakta mü~k<llltıı 
maruz kalmmı,tır. lktl11t Mildilrlü
ğilnden verilen malOmata göre, bunun 
sebebi, şehrimizde flrmlara verilmek
te olan 3185 çuval unun dünden ttl· 
b3'ren 31~8 çuvala lndlrllmt, olma11· 
drr. Bu vaziyet sert tedbirlerle der· 
hal dü.ıeltilecekttr. 

İ:m- Bafbnfı 1 incide 
teşkil etmektedir ki, Times gaze
tesi bu karan .. ağır tevakkisi ko
lay bir hata,, diye vasıflandırıyor. 

Sonra sene Times euetHlne ıöre 
bu teklif, Brltanya ve Amerika hillrl\
metlcrinln, Rusyanın maruz 1ntlanda• 
ta tazyiki hafifletecek bir askeri wae 
ıırtma bareketı yapmımatan dol&J'l'
slyte SOVJ'etlerde husule gelen nlnıtu 
hayalin ve tasvip etmemezlffln yeni 
bir allmetl 13öf tellkki edUebflr. 

Times gazetesi, eler fnlfiiz • Ame
rikan orda!ın m6tteflklerl olan 8ov
yetler1e ayni eafta AwuPa lrartmnc!a 
faal bir mUcade1eye cfmıit otsalıırc!ı 
fleıı1'den bahııedilmiyeeek otdutann 
~.,ıemeirtedlr. Binaenaleyh ba pzete 
Reu'in phsiyetlnln ehemmiyeti olma. 
dılnn ve lllUttefikler arumda ıDtlizake. 
rl' edilecek ani menmın miUtefilderfn 
brarlarmı mUeeslr kılacak Mir 
tl'fi meıe'esl oldatunu tahmin IC!lyo 
ve diyor ki: 
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ların __ , 

bir 
vaziyettedir. 
reler, Parti kongresi dllekleri rne· 
ya .... da bu lakelenln uzatılmalll, 

ıalah edllmeal temennlelnde bu· 
lunmuıtur. MUnak!At Veklletl de 
llkelenln ıslahina liJzum g&rmDı, 
bu iti Devlet Denfzyolla" lılet• 
mealne vermlıtır. idare, bir de 
münakasa açmıtı fakat bu mUna· 
kasayı mDteakıp it nedenıe yO· 

-ıUstD kalmı,tır. lııkelenln bir an 
evvel •lıh ve tamiri ll:ıurııdır. 

Akıl takdirde vukua gelecek bO· 
yük zarar ve kazalarTn mesullye· 
tini üzerine atacak kimse bulun· 
mıyacakbr ... 

i * latanbul ~mtlnde dDkklnı 

1 
olan bir karlfmlz matbaamıza oe· 
lerek anlattı: 

''Ben 9ekerclylm. Fakat eata· 
blldlOlm kadar ıeker yapamıyo· 
rum, çUnkO toz ıeker bulamıyo·. 
rum. 110 kurup satılan toz 19· 
kerlnl el altındın 120, hattı 125 
kuruıa almak da tolıııe gelmiyor. 

Toz tekeri 9ekercllere ldlllne 
bir nlabetle tevzi edilemez m17 
~6yle olul'la fezla mal alan elinde• 
ki malı kara borsaya sevkedemez. 
ÇllnkO o zaman kara boreanın 

mUşterlıl bulunmaz,., 

\... ..............•.•.•. ../ 
Bir Alman Gazetesi 
Türkiyeye Dair Bir 

Makale Neırettı 
Ankara, 21 (Radyo Gazetesi) -

Volk11cher Beobıchter raıeteslnln 
Türkiye milmessill bu gazetede bir 
makale ne,rederek şunları ya:ı:mııtır: 

•Harp bir k ç defa Türkiyenin kaıo 
pılanna day nmııı ve Türle hülrl\meti
nln uyaruklıiı sayesinde buna karp 
konulmuştur. Saracoğlu, hüldlmet reisi 
olduğa zaman vatanın mazi ve ltlsln
den bahsederek Tilrkiyenin maceralara 
kıonılmıyaca ını beyan etmistlr ,,. 

Buncf n sonra makalede Von Papen'a 
in son nutkundan bahsedllmekte ve 
W llkle'nin ıeyah t ne temas olıınaralı: 
ôv't' denlhnekte~ : 
''Türkler hık'k tle :yalanı ayırt ede

b hnekted.irler Turkiye harpten 111ak 
kıılmakla be ber h:ubin tesirini hl .. 
ıetmekted r. Memnuniyetle kaydetmek 
in.ı:ımdır ki, bu sene ziraat Türkiycde 
iyi bir durumdadır . ., 

Altın Fiyatlarl 
DUn bir nltın 3750 kuruştan Ye bir 
m 1 30 • ru nn sntdmı;ıtır. 

P.J•;a:Qdj:I,@d 
(t?? Raştarafı 1 ~ndde 

vctlcrle şnsırtma taarruzlanna 
başlamışlardır. Bu taarruzlar cep 
lıcmizin öniinric erimı ~ve düşmnn 
ağır kayıplara uğramıştır. 40 tank 
yok edilmiş ve htiyiık sayıda esir 
elimize geçmiştir. 

Kaf knsyada kış 
Bertin, 21 (A.A ) - Askeri bir 'ka,.. 

naktan bitd'rildlğlne cöre, Kafkasya• 
nm b tı kısmında Alman ve mütteflb 
!eri te1ekkülleri tarafından :yapılmıtı:

ta olan tıınrnız hareketleri !llidd~Jl 

ynfmurlarla karışık mütemıdt fırtını• 
lar yüzünden çok güc'üklere manıı: 
bulunm ktadrr. Yüksek dailara yağan 
kar ~ metreyi bulmu1tur. Bana rafmen 
ha,knmandanlık yenJ muvaffala7etler 
k zanıldığını bild nnek vaziyetindedir. 
Piyade ve dağ avcıları önce Somian 
lıölgeslnde cephe gerl&incklrl vadilerde 
bir temizlik işine devam etmişlerdir. 

Takriben 1000 metre irtlfaında dat!a. 
rı, yalçın kayaları. kuvvetli sahra i• 
tlhkimlannı ele geçirmek için yapılan 
sava~lar mqJıacimler tarafından azami 
gayret sarfını icap ettinnekledfr. Ba 
gayretler, mavaffakıyctlerle tcJlO e
dilmiştir. Zira, resmi tebliğin decfillne 
.:öre. Alman teşekkülleri, T:uapae 1>oıo 

ğazına dofru giden yo'un her ilci ta
rafında ç.arpısarak ilerlemişler Ye b1I 
yol üzerinde kıtaların iaşeıl için çok 
önemli olan irtih:ltı da temin etnüı 

lerdi. Bundan baıka uçııklar daftanıı 
öte tarafındaki Sovyet mev.dteriııi 
hırp;;lamaktadırlar. GediJı:ler açılmll" 

tır Novoroıisk'tn dofu c:eıubunla ali' 
bil yolu boyunca istihkam ha!ine seti• 
rilmif olan fabrikalara karfı Almarı 

taarrazu devam etmektedir. Burada dı 
iki uç birleştin1ebllmlşt.ir. 

"Bu hususta herhalde vahim nobaoo 
lar oldu. Bu nobanlarm Mos1rovac11 
oldufu kadar açık Londrada c!a an -
lasılmamıı olması belki de lncilfz mo
hayyelesinin noksanından ileri sclmelıı
tedlr ... 

Tlmes ıu:etesf, bu itibarla LOnC!rt 
ile Moskova araımda hattı diploma" 
tik sahada daha faal bir i11bir!ili ta~ 
•iye etmektedir. Gerçi ilk ıarurf olaıl 
sey, strateJil'lin blrlqtlrilmesl. ikioe:I 
zaruret, emniyetin ve Avrupadrıld ~ 
tisıuli inldşafm tanzimi için müşter .. 
ı;tanla pılmaıı oldufıı 16ylen.i10r.-

TI ınu .a:vle bltlrl7or: 

ehlr., 

kuvveUerinin bt!tiln il 
ze eseri olarak adeti 
emet eden bnl'b1r A~ 

.e bir yaklıpna ricd' 
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M. Nutku 
Yazan: M. ANTEN 

Darlı radyosu 18 - 50 yaşları ara· 
sında buhınuı blitün erkeklerin 

kayıtlarının basladıfını ilin etmlıtfr. 
Bu sınıfa dahil olan ve ba!en haftada 
otuz suttan az çalışan biltün fıçiler, 
Hit!erin taleplerini yerine ıetirmek 
m:ıksadlyle ıon miihlet olan 29 tlkteor 
rlne bdar Almanya7a ıönderllecek
lerdir. 
Almanyanın ve Vichy'nln kontro'ü 

altmdaki bütün gazeteler Hitlerin fı;. 
telinin yerine getirilmemesinin Fran• 
Eıanın basma daha büyük felaketler ge. 
tireceğinJ ve Fransız harp esirlerinin 
daha uzun mliddet Almanyada kalması
na sebep olacağını yazarak isçileri gö
nül rızasiyle Almanyaya gitnıiyc tesvik 
etmektedirler, 

Laval de dlln Franıız fııçi!erine h'• 
ta ben verdiği nutukta: Fran11z fıçilerl 
kendiliklerinden Almanyaya gitmiye 
razı olmadıkları takd!rde Alfnanyanın 
dif er memleketlerde yaptığı gibi fşıal 
altındaki Frınsada hı mecburiyeti lco
yacaiını, bunun Fransız miUeciniıl 

h1yslyeUni kıracağını •e Fransızların 
akıllarım baı!arına alarak silahlarla 
kaybettiklerini lletlerle kazan1bllecelr.ı 
Ierin! aöyliyerek Fransız mUietini ve 
tahslsen işçilerini tehdit etmi:ıtir, 

Halbuki, bu nutku tetkik eden sava
şın Fransa sözcüsü, harbin bugiinkii 
sartlanm ve bilhassa A lmanyaıım br 
günkü vaziyetin! gözönlinde tutarak 
b~a neticelere vanyor. Sözcü diyor 
ki: 

"Müıtev!l blr dü5man ırfatfy!e 'Fran 
nın yansmdan fazlasını iligal eden, 
mütareke hükümlerine aykın olarak 
Alııa..J.oren'i b Hiil Almanyaya ilhak 
eden, Fransadan her cfln milyonlarca 
tazminat alan, bir buçuk milyon Fran• 
sız iıçlsini ilri ıenedenberl keneli bc
rnhınn çahıtıran, Fransadın on binler 
ce vagon ve likomotif ve yiyecek mad
delerinin çoğunu A!manyaya gönder• 
mek suretiyl~ Fransız milletini gıdasız 
bırakan ve Franıız fabrikalarını Al" 
manyaya nakletmek suretiyle Fransız 
ıanayiini tahrip eden Alınanyanın mu• 
2 fforiyeti fçin Almanyaya gitmel•ri 
it dar bayaiyrt kıncı bir şey tasaVVtır 
P lemez. L vnl'in bu ümitsiz Jıltabm• 
d n da anlaıııltyor ki, Fransız işçileri• 
"' n buyuk ek eriyeti yine haysiyetsiz. 
1 .;e kat'anmak istemiyorlar. 

'Laval Fransız 1 çiterinin Almanya· 
Ya gitrned kleri takdirde çok şiddetli 
2ecri tedb'rler alacağını söylüyor. 
Ve bilakis kuvvetle iddia ediyoruz ki 
bugun Fransa, Almanya karr~1sında her 
tamankinden daha kuvvetli ve .sözünü 
d':lletccek bir vaziyettedir. Bugün sa• 
bık Verdun müdafii Mareşal Petaln 
bir tayyare ve7a harp rcmiıi ile Tunu· 
sa geçerek hUkUmet merkezini muvak
katen oraya naklettikten sonra A!man. 
Y nın blitiln taleplerine karşr lı:oyabr 
lecek bir vaziyete gelecektir. Mar~ııt 
Almanyaya bir ültimatom vererek, 
Framuz esirleri derhal iade edilmcdfii 
"'e Alsaı • Loren'delı:i Alman idaresine 
n.ıhayet verilmedifi ve hatti Alman iş. 
ial kuvvetleri Fransayı terketmedik!&o 
ri takdirde müttefiklerle iıblrllği ya• 
rıarık Fransız donanmasınm İngiliz 
donanması ile beraber harekete reç
tneleri, Afrikadalı:i bütün Fransız Us" 
!erinden müttefiklerin istifade etme
leri ve Fransız kuvvetlerinin de T~ 
rıııı hııdudanu geçerek Trablasgarpta
Jcı İtal)'lln lruvvtlerlne taarruz etmelCI' 
ri emrini vereceflnl ıöyle?ıe, böy!e tok 
ciddi bir tehdit karımnd E \lmanya ne 
)apabllir?, 

BııgUn Vichy'nln s6zde idaresi at· 
tında bulunan Fransız topraklarını da 
tıırat edebilir; Fraasada halka tuyiki
rıi arttırab lir. Franstz eıirlerine daha 
fena muamele. edebilir •• Bir kelime Ue 
Pranıanm bugünkü ıstıraplarını bir 
ıtıfkdar daha çofa!tablUr. Fakat buna 
mukabil Almanya pek çolı: ıeyler kay. 
bedecelı:, hatd Avnıpadı galibiyet !ho 

tlınaU ortadan k"Jkacaktır. Çünlı:li Ma. 
teşal Petain böyle hareket ettiği tar 
dirde müttefikler bir iki ay içinde Ak
tlenlz M.lrimlyetinl lı:azanacaldar, !tal• 
)an ve Alman kavve•lerlni Afrtkadan 
~ft'lnmen çıkarabileceklerdir. Ve bu 
Vıtziyet neticesi miittefik!erin Balkan
larda, hatti 1talyada yeni bir cephe 
•tnıalan mümklln olacak ve Dakar. 
kazablan'ka gibi ilılere malfklyet doo 
la:vuıiyle Atlantik harbi de yan yarr 
1a ltaıanrlmrs olacaktır. İşte mağU\p 
PraTısa bugün harbin m11kadcleratı U-
2eı inde bu kadar büyük bir tesir :va• 
l>acn\ kadar kuvvetli kozlara malik 
lıutan1110r.,, 
Sıvaıan Fransa ı6zcilsflne rl5re. lıfa· 

te,a' Petaln ba kadar ileriye ritmeı. 
•lztn dahi. bugünkil Alman taleplerine
ted cevabr verebilecek ve Almanyaya 
'bir ecir teyleri kabıll ettirebilecelc bir 
'9az!yettedlr. 

Şehir Tiyatrosu Dnm Kısmı 
Saat 20,30 da KIŞ MAŞALI 

KOI\IEDI KISI\fl 
YALANCIL 

Zamanm Nezaket ve icapları Daima Göz Önünde 

T utufrn11lı, Halktn iaşe sine 

Maddeler, Herkese Müsavi 

Taallük Eden Bütün 

Miktarlar ve Müsavi 
Şaftlarla Temin Edilmeli, Bilhassa Geliri Az 
Aileler iaşe Sıktntısına Maruz Bırakı\"namalıdır 

~stanbalua ekmek iti senelerden· 
herı sık sılı: mBııtb•• mevT.Uu 

o!maktan kurtn1ııınamı$tır. Normal 
ıamanlarda çeşni ihtllifları. vezin 
k'lrarsızlıkları yetmiş ki lclloluk "bir 
çuval undan kaç ekmek yapılabilece
ği gibi dcğışik noktai nazarlı:ır mev
cu1t11. Fakat ekmek tevılatr karne .., 
sulüı:ıe tabi tutulduktan ı;onra. artılr 
bu gibi görü5 ve hesap farklarınr dü• 
şiimniye 1'ile ihtl1ac; kılmadı 

r.- Yazan: -, 

1 LOtfi ~rif f<e:"Jbe_:I 

J.'ırrnlarm kontrolu ve ekmeklerin 
tartdma11 gibi belediyenin 6kid'!'n 
çok hassasiyetle üzerinde durduğu 
mevzular bu&üıı kıymetJ kıılmamış gi
bi bir mahiyet almıştır. Ekmek tev; 
zlfltım karneye tabi tuttuktan sonra 
bu iıl teşkUitlındırmanın halk ic;ia 
de hükllmet için de ne kadar fnyıfah 
olduğu tezahür etmiştir. 
Eğer belediyenin kontrol teşkilatı 

geniş olsaydı hl" şllphe yok ki kame 
usulünden buıün alınmakta olan ı:an.o 
dıman daha htr kaç misli miisbet şe• 
kild~ tem\n edilmiş olurc1u. Kame n• 
sulilnün tatbik edilmesi aayeeiııde n&
fu!u kalabalık olan ıehirlerdeki hal. 
ka muayyen formlittll 11nlardan yap .. 

labilecek ekmeklerin tevzii imkinla
n -..ncutt.r. 
Ekmeiln yalnız bufdaydan yapılma• 

ar her vakit ve herkesin arzu "Cttifi 
bi.r şeydir. Fakat ba gibi arzular an· 
cak normal zamanlar için naran iti
bara alınabilir. Pevkallde llallerde 
dima normale uymryabllen tedbiri"' 
rln almmasında zaruret baatl olarsa 
böyle zaruretlere tabi olmak hem ta• 
bii hem de maslahat .icabıhr. 

O halde buğday yerine diler hu• 
bub:ıttan biri veva bir kaçr ikame e· 
d•lebilir. Ekmek imalindn kulfanfü• 
Ulecek hububat arasında butdaydan 
ba!!kalan yok dı-f.itdir 'Bulday yetiş. 
tlre-miyen mrntakalarda arpa, c;avd~r. 
m•sır. ·dnı, yul r. patttes. lrarabuğ• 
day kuru b kla yetlstlrlld'ğl takdir• 
de bunların her birinderı ekmek yapı
labilir. Sıkı ram:ınlırda fasulv1 ve 
rıohuttan bile ekmek ;malt imkanları 
meTcuttur. 

* * . . .. 
Geçen umuml harı>te ıilplirge to-

humundan ekmelc yapıldığı gie 
bl, Almanyada tahta talış1ırından 

bilr bir nevi ekmek imal ed'ldiğlnl .. 
pek iyi hı:ıtarlıyoru. E1tmekten make 
ut ıünliık kaloriyt bu bat gıda mad
des ylp tE'nıin edebllmektiT. 

Terkib;nde k5.fl mllı:darda ımi15.slı 
maddeler bulunan bet' maddeden er 
mek yapılabilir . .,Amerfkıda pamuk 
tobumanuo niım aldıktın ıonra ita· 
lan küspeyi pasta ve kek imalinde 
;ullanırlar. Pamuk tohumu küspe. 
tinin susam küıpeıi kadar besleyici 
maddeleri vardır. Kuru üziim ve fm
dık ile bu iki kilspenin yurdumuzda 
ekmeğin az çok yerini tutabilecek 
pastalarda lı:ullınılm111 çok faydalı 
olur. Bu nrette pa1tahanelerde cii

hınn şartlarına belki de uygun görüı.. 
memi, olan ba ekmek tıpi iiurinde 
bugünkd 11&rtlara gore durulabilec~ 
fin zannedjyoruz Ger,ı karne ile 
şehdmizde halk .a,YDJ terkip ve For• 
mıillü ekmefi yiyor. 

Filit tehrımiH toprak ofa&! wa
fından verılen unla dığer bazı ~ehlr 
!.ere verilen anlar a:rnı değildir Ela. 
meğl serbest bırakılan merkeT.lerde 
Aııkııra, fstanbal ve fzmirin ekmeği 
birbirine hiç benzemiyor. Bütün mc
ıell' toprak ofisin un temin edebi1"' 
ınesidir. 

Bium kanaatimize cöre yurdun hu• 
bubat rekoltesi ekmek işini herhangi 
bit- ıek'ilde ınlnntıyı düşürecek 1c dar 
nc.-ksan deilldlr. Noksanlık teş'D11t 

ve görüş farklanndan ileri geliyor. 
Türk milleti böyle bir teşkilatı lrur 
mattan Te lc!are etmekten bic bir ~a. 
man iciz deiildir. Ancak her isin 
eh!ine bırıkdmHı ıarttır. Ve böyle 
bir i1in başını çok otoriter şefler c~ 
tirllmeUd1r. Zamanm nezaket ve İ• 
caplarr dalma rözönünde tutulmalı
dır. Bunan fçin halkın laıeılnc taal• 
lOk eden bütün maddeler herkue 
milsavf milcdarlar ve müsavi ı~rllar
la temin edilmelidir. Bllhıı111 gelir 
ve lraaancı a• olan aıi!eler fıee ı• 
lı:nıtrsma maruz bıralnlmamalıdır. 
Zira bu aileler yurdun nlifusnnu art• 
trran en fedakar zümreyi teşkil ey• 
liyor. Bu zümreye dahil olanlarm en 
ziyade muhtaç oldukları ıuda, ek
mektir. Eier tek tip eknıelr lcıin bir 
formW tesb.it ve kabul edilirse ba 
zümre hallnna da ucuz ekmek yedir• 
Mek mümkün olacaktır. 

Eskidenberi Fransada al]>a elı:meii 
y!yenler arasında arııa yetiştiren hö!· 
geleTin bütün köylü ve müstahslllerl 
de dahildir. Mısır 1eti,tiren ~lgeler• 
de de mmr ekmefl umami ıekilde 
:veni'mektedir. 

* * ' yurdumuzda arpa, mr11r, çavdır. 

yulaf ve dan y~f$Ure., ba'ge
lerde umumiyetle buiday ekmeii sar• 
fo1unur. Yalnız Rize vitlye•ind" ve 
Karadeniıı IKSl~na .. but k6y!crde 
:nırrr ekmı-ği terc.lhen kulhnıhr Ar
pa 1eti1tlrilen bölgelerc1e cıvd·u. yır 
laf ve buğday d~hi yetiıııtirildiğl iç.İn 

bara1arda yalnız buğday ekmeği yeıı 

nllmeı! bustlntrii lktnadt tartlara ay. 
gun olamaz. Bafday e!IH tutulara'lı: 

ve yüzde azamf elll ntsbetlnde bir 
buğday formü!li ile biitün yurtta tek 
tip ekmek yapılacak oluna hem buf. 

dıydan tasarruf kabil olabilir, hem 
de arpa, yulaf, çavdar ve mrsır nokı
•1nını karşılarnıı olar, 

Zararcı halinde bbadıkca arpa 
ve yulafı hayvan yemi olmaktan ı;r 
karmak ve bunların yerine kepeği 
deill yalnız, parrnıık celdrdefi 1riis
:>Hin.İ, ıy çlcetı •e sasam küSı>el~ 
rivle karamuk, fik, burÇhk; soya fa• 
~ulyası; pancar küspesini ikame ey. 
!emek :neden lı:ablı olamuın7 Mısrr 
Jroc;anlarntın bile hayvan yemi o'abl· 
leceiJ malümdur. Tek tip ekmek için 
kuru bakla unundan dahi istifade 
rdilmelfdir. 

Burada dikkat edilecek en esuh 
nokta, bu anlardan yapılaçak formU.ı 
1ün doğrudan dofruya devlet ıeski!l 
tT tarafından ve mütehassrslırın eliyle 
hazırlanmasıdır, O suretle Jııi. fırın
l:ıı m hepsine ayni formül ile hun• 
lanmış unlar tevzi edilmeli ki, hlc b!r 
aksakhk husule ıetlrilmHin 

Tek tip ekmek formli!il l~n but• 
daydan gayri diğer madd•lf"l'in ne 
nisbette kabul ed'Jmeııf bakkıncb en 
ııırih malumatı, böyle bir tip lın:ırlı
nırken her cins unun hamurl.,ııma, 

tahammiir dme ve pişmf' derecele· 
rin• ı<Sre yapılmıı ve ,..,nlacık ttt
rübelerden ıonra tesbit etmek kabil 
n1abilir. 

Bu maksatla, bütün hububat anlan 
hakkında mevcut ına!Omata i!Av~ttn 
hanlardaa yapılacak halita hakkmda 
da yeni yeni &'Örüş ve tatbikat farır. 
larr teıbit edilirse herhalde memJek•t 
lcin cok favdah olur 

Yurdun istihsal bölgelerinde me\'• 
c:ı1t habubat ve bll1ı:U,.atm mJkd,.rfa· 
rrnı bild!~en Mmnı blSv1p bir ekmf'k 
tipi içfn •ıınm olıeıılr nlsbetlttln lru
ralmaımd:ı hle df' zorluk ~lrtıır 

Yeter ki mUstahııfl, hükilmete v .. r
mJa oldala ~sde rtrml besten ~" ... 
lı:a geriye kalıp d~ Sf'rbe~t piy~~a,.a 

ııattnalı:: •çin l'a1ı:1!!d•fı buf,dnlan m•v 
dıınıı c;tkar.ım F.~CT bmm mü~tah11:ı 
yıırma.na veya ,anmak istemeT-"e 
hilkümet bl'tfln ntorltes1 :ıl 1rullan rak 
vartrrmalıdır 

Cünlrll ekmek 131 başka h!ç bl .. şe• 
ye b~nzem,.z ve her türlli ,idd!"tl! 
trdb:rler alinmas•na bile c~ap Vl'r"' 
1'1~'"" hav.,ti bir i'>tlr. 

Dünyanm hiç bir tarııfrıd~ 1tôrü'• 
memlş bir in1ı:·1ftn yıırıı :tn A t!Mı: 

köyJif ~ mijsbhıil! f efendi) J"llf'm"k 
ve {eFendi) tik mı-r eb!'ıılrı yi!k! .. lt· 
mek !c;ln onlan çeşitli dertlerchn ve 
lfir be!Asındarı kurtırdı.lrtıtl"l ıonra 

Atatürk cocuklın dıı o kö,.m ve 
mlistahsillerden fedııltlrhlı:: beklemeka 
te haklın vardır, B11 hakkın dıı an• 
cak hükQmet tahtı temine ılabi11.r BI· 
iki maddl'!ik hir kanun bu i~i k!Skün
dt'TI halledebilir. 

!~r babubat ve bakliyat unlarının ar-ı
tık yeri kalmaıı. 1 ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Fransızlar geçen bUyük harpte bü" ı 

ttln Fransa ve Fransız orduları için 
tek tip bir ne't'I ekmek yapmrtlırdı. 
Harp elanefi adı verilen bu ekmeiin 

Doay11 No. 

terkibinde yüzde 366,80 ıu, 8,05 aıı 52188/46 
:otlu madde, 53,85 amilbh madde ve 
1,14 tuz bulunuyordu. Bu harp ekme-
ıınin ham11ra yalnz buğdaydan deği1• 
di. Fransız harp ekmefine yilzde et' ınl!l!l!t99 
1i bufday, y(lıde otuz çndar ve yilr 
de yirmi mısır karıştmlmqtı, Yapı• 
lan bu çe~ni Amerika harbe girince- 51217_1114170 
ye kadar denm etmiı ve harp ekme• 
ti bir müddet ıonra yalnız buida,.. 
dan ımal olunmu,tu. Yı!nız çavdır 
dan ekmek yapmak bacitnkli ikt11adi 

5230112825 
eartlar altında yalnız baldaydan , .. 
pllan ekmekler kadar pahalıya mal ı 

olabilir. 
Elemeli uauı:latabllmek için ber 

halde yeni bir tip ekinek ,apmak 11- 71/10555 
r:ımdır. Ba yeni tip ekmelin çeşniılal 
bafday. mmr, ça't'dar, darı, arpa we 51217-1114'21 
bakl~ unlarrndan birer mikdar istimal 
etmek 1ar1ty!e hazırlamak kabildl.r. 
Bunan l~n itkin b1I ribt mı&lelenn 
meYC11chına tesblt etmek }eap eaer 
Ba tıaa1dt ltlnl her halde bakı'katı 78• 55100/lHO 
km olabilecek incelemelerle yaımıa-
hdır, Bundan ıonrı bntfin behirler 
ve kasabalar için ayni firmllle tabi 
yuıi bir tip ekmek kııbul edilmelidir. 79/7298 

* * 

Muha"'men 
CiNSi 

TopkapıdR esltl Arpa emin' yen! Ben
zıta~a mahallesinin Arpa emini yokulll 
soka.tında ~ki ve yeni 18 No. lu '78.SO 

metre murabbaı arsa 
08rtepede eskl Kayışdağ! yeni nemiı'-
d Faik sokalında uk1 24 yeni 25 kapl 
19 ta) No. lu ahıap ev 
Mecldi19~e '1 pafta. 61 llCia. 10 
parsel No, lu 39!1 metre murabbaı arsa 
Mecldfyek~de ı pafta, 10 ada. l 
'parsel No. lu 64 metre murabbaı ana 
Beyoltlunda - tnl5nü mahallesinin Cf
llngir cıkmazı aokatmda 54 pafta, 604 
ada, 17 parsel eski ve yeni ve taJ 9., 
No. lu ahşap ev , 
Uskildarda fcadlye mahallesinin Berbe
rotlu sokalmda eski 6 yeni 12 No. lu 
71.82 metre murabbaı al"S8 
Kecidiyekl5yünde 2 perta, 29 ada, 17 
parsel No. lu 4185 metre murabbaı 
arsa 
Mecldtyek~yftnde 2 pafta, 12 ada. 4 
parsel 244 me~ murabbaı arsa 
Fatlbte etki Avc~ yeni Atik 'Mln
tafa J'•sa mahallnln!n Kandllll Türbe 
tokalfnda eski 19 Jeni 29 No. lu &2,31. 
metre munbhtıı •!'111 

Yenikayde Malakof aokatında eski 18-
18 yeont 20 sayı1t aTsanm 1/! hlS9e9I 

bedel Te"'lnat 

100 8 

flf»,40 ~n . 
3950 297 

6 

117.SO 15 

43.10 4 • 

1G68 125 

418 

IO • 
t2 

au harpten eTYtl halk ÜPİ 't'eya 
ikinci ne-..! 'bir elrmek tipi bı• 

ztrlanması hakkındı bir çok etütler 
yapılmıştı. Bu etlit!erin rıporlan An• 
karaya bönderilrni~tl. Normal zaman· 

Yuk.ande 7aa1h ıa;y.rimeılkuller 2/11/942 Puarteııl ıünü ıaat H de 
Milll Emllk Mildilrlülfinde miltqekkil komı.,.onda aJ'fJ ayrı ve •erk 
arttırma ile satılacaktır. İlte)dilerin nUtuı hQviyet cilzdanlan ve teminat 
malı:buzlariyle birlikte Ihale saatinde komiSYona ve fazla izahat için Milli 
Emlılk MüdUrlilfüne müracaaUarı. (773) 

Mahalle kahvesinin içinde: 

Jel ,erçevelı ıozlıiiiı burnunun ıı• 
cuna takılı, bııında 5İyah bir 

talclce, çember sakalmdan müezzin ve
ya unam olduğu anlatılan biri guete 
okayor. 

İhtiyarlıktan beli de&il de ıırtı bil• 
külmıiş olduğu için elindelrı bastona 
dayanarak daima yere bakan biri, in• 
lercesine soruyor: 

- Ne var ae Yok Muharrem efend 
pzetelerde. Bıze de deyiver anlıya~ım 

- Bir ıeyler Yok Klmll atı. Ala· 
mantar badi Kavkasyada taarruı edi• 
yMlar, Moskoflar da hlli dayanl)'or 
lumıııı. 

- Ne olacak bıı ııin sonul Olrumuı 
ad:ıuum. Ne dersin bu t~e? 

- İyi olur inşallah. Elbette biter 
bu marebe, Alamanlar yamın adam
!ar. Motökofları haklayacaklarını biç 
~lıph" etme. 

- İyi dayanıyormu• ama Mnıkof• 
laı da ... 

- Dayanmasına dayanıyorlar ama. 
ne yapsınlar dayanmuınlar da. Ge-ri• 
ıi yok lef. Gerfye de dönse !Slllm, i• 
leri de ~itıe ölüm. 

- Rak hele,. Nuri ıey o öyle be .. 
- Nuıl olacak. Yaman kamandan· 

ran, mevcuda nisbe-t!e ıık bir adamın 
etrafında toplannu•lar: 

- Vah vah vah.. Nasıl olda, gı;,. 

nıediniz mi? 
- Naııl ıörürüm azizim. Belki dt 

•ecdedeyken aldı gitti. 
- Devlethane uzıkca mı? 
- Eh, Bir bayii uuk Filvaki tram-

vııylı rldillr, ıidllir ama. yılın uık 
tranıvan nasıl binerim? •• 

- Bir takunye filin tedarik etıek 
bari .. 

- Olmaz. Gidemem takunye l!.e 
Pek ı,.ıp olur. Acaba bir hı'1r sahibi 
muvakkaten kundurasını veremez mi? 
Eve gider &itmez mahdumla ıönderl• 
versem ... 

Biraz jlerde bir genç etrafındakilere 
- Kulak asma be beybaba .. Ne hlr 

oğlu hindir o. Baksana papaç çaldıra· 
nlr göz vır mr onda .. 

- Çıldınnaııa be hale celir mi ot
lum, baksana zavallıya, .• 

- Yuf be, Ben d• ıenl bir şeyden 
çakanm aaruyorc!am, Meler andavAl· 
!ın•rı biriymişsin. Ulan, bir eski papaç 
~ T>f'vamı Sa 4 SO. ! 

.................. ! .... 

ö L o M 
Bayan Dul Norôerto Şor 

lan varmıs Moskofların .. Aıkerl &yle Bay ve Bayan Jak Nahum 
bir idare cdiyorlar:mıı lr:i bir adım geıı Bayan Dul Malvina Singer 
rı adım atamıyormuı asker •. 

* * Kahvenin dışında: 

Bay M;teı Şor ve \..'OCUklan 
Bayan Dul Raıııel Barzilay 
Bay ve Bayan 'M. Molho 
Bay ve Bayan Armando Singer ve 

Hallerinden mahallenin .ileri selen. ~t;' ve Bayan Maka Sinıer ve ço-
leri o'duklan anlattlan bet klıo cuğu 

Jilık bir snaP «dektrik diretinia altın- Ba7 ve BaJ'an Sami Kan 
da arkahbız iakemle1ere otarmu,ı.r. Bay ve Bayan Hanri Aaaeo 
kimf narrlle, lcimi ca1, irimi alırarı Bay ve Bayan Danlel Barzllay ve 
içiyor ve konupyorlar: çoculu 

- Dün nohat dokun kuruıta Ne NAHUM, ESKENAZİ. LUDVİNG-
lrıklr edeyim, alamadım. ı SOHN, KAHN. KÖNİQ aileleri ve 

- Daha mevsimi de detil. ama mev• bütQn akrabaJan, 
siminde ne halt edeaıib. J~l • .pederleri ve akrllbalan 

N orberto Şor - Mc:ovılm kaldı 1111 blrıderl Ne yi
yecefla bilmem. Patates 46 dedi 

E d d. h ... " 1t 1 K'· vefat ettığlnı ve cenaze merasiminin - v e ır em .• 46 a mamış oo . 
_ .. bugün Pel'$embe 22 Blrınclt~rln 1942 

roglu ultlmatomu dayadı: A~sama • saat 12,30 da Yuksekltaldtnm Eşke-
fı~a atacak y~mek Yok. de~ .. NeY1e nazim Musevi Sinatotunda icra olu
HS.hz bakkal ımdada yetl,tı: Kımse nacatını teessürle bildirirler 
da,,....ın. saıuı weriyoram.. dedi Yis Tazl7et siyaretlerlnden ~rtmazar 
dobandan 250 ırrım zeytinyııi alabıt. !'Clllmesı rica olunur. 
4ilr. Cena• 8ervlal MOBKOVIÇ 

- Ne olacak ba ı,ın son°ul Hac:r Tel· 41~15 

Bı:y sen ıı:ün görmUs adamım, ne df'r- ••••••••••••••• 
ıin bu işe? 1 

vcsar ve Ortak-- Ne a,lyevim birader, Allah der .. 1 Norberto ::)uı 
.. • 8 k lırı Müe~sesi, 

- Allrh kerim. ktı1119ıı n•nn a NORBERTO ŞOR 
!\an:ı. bıraksınlar, nası1 diizeltirim hu 
i5i, 
H~ b!r A~ııdan aoru1orlır: 
- Nasıl düzeltirsin?. 

- Nası\ olacıık. bub~'!!"llf1. Çett-
rım tüccır!arı bir sıraya Hepsine bir 

un vefatını teessürle bildirir. 
Cenaze merasımı bugün saat 12.30 

da Yüksekkaldırımdaki MOsev1 Eşke
nazlm Slnağoğunrla lrra olunııcııktrr 

Cenaze Servlıl 
MOSKOVIC T•t 41,1!; 

Lılgn veri .. !m Ulan derim, zenin ya· ••••••••••••
tını ıııu kadara, peyniri bu kadara, pi• 

TE "'EKKOR rtnci u kad:ır· kuruşa, nohudu bu ka- '1' 

dar k~rus:ı satacaksınız. s ttrl:ır mı 
ne ili. ntmadılar mı acıtırım ( lak • 
ya. Enı.:nönünde bir meydın dııyafı 

ce!ıuim keratalara, Bak yola relirler 
mi, gelmezler mi? * .... 
Cami avlusunda: 

l(a1kl't1erl tersine c;evrilmt, bir cok 
ıdam temfır riyinmit. f6tr ppkı· 

ıır ellndf' bıı!ltonanı dıı•anrrı pırmıık" 
lıınrun VCttn! ,,,.._ıırıılo:: p;!lcl!lkl,. dıı• 

Sevgilı vıılıdemız Vasiliki K Ke
ılSoğlu~un 61ılmü dolayısiyle a.cıları
nıızı 'J)aylasan Çelenk ve mektup yol 
lıyan ve ~nazenin lcaldtrılmasın 

bizzat gelen dostlarımıza bütün aile
mizin şilkranlannı 1UJ1D1ak için sa
ym ıazetenlsin yardnnıru dileriz. 

OOullarr: Galata Mahmudiye cad· 
ıleıhıde Akdenls ırtrma•nrn eahlple· 
Pinden Vorgl ve Aleko K .. ltoOlu, 

Cf'nas• Levesımetı &ervlıl 
N Dl'ltııf Tt>I • 44Hf! 

TAKViMDEN 
~ BiR YAPRAK 

Pahal. Kitaplar 
Yazan• ULUNAY 

Gecenlerdt 'Bir Uim bahranıaa 
brııı.. baslııu. ofr yut41a eslıl 

kitapların flyııtlarrnı\a 1t.. '1.lııbetaiz ytllr 
celisin bu ıtibi eıı~rıer,. '1.uhtaç olıa 

ilim ııd:ıml:ınnı rnii$kıı :r.lyrttı-re 

soktufunıian hııtı~Ptmistim •il. hmPt 
l'.:rmal .. lm7ıtıtlvl .. ı;lthibm bir iT ıetoptııı 

~itap fiyatları h:.klcınch koyıfoihım a• 
"'"''" hinır mijhıllif:oh n .. fınfiyor, O. 
kavucum şövlc ııövliiv(\r: 

"Acııbı f'Slri kilıııılara bol hol pıra 
veren!er İıı ıınbtllda rnı. yoksa başn 
bir memlekPtte mi? Ben babamdan 
!calm;ı eskı k taplan satmalı Jıtedfm; 
bunları büyük bfr istiina ile ve- Sde
ta kSğıt parasına aldılar Halbuk b9 
kitaplar meyanında diven ede-biyıtr. 
eıı1ri tarihler. Sen•ctlfiınan kolleksl,.Oll 
hırı vardı Evliva Ce'eb ııeyahatname. 

sini yti1 lirava alamr: salun lsmisf 
&ôy!emeyinlz · Karısı veya varis d1ll 
varlana onu derhal Bakıköyilncletd 

akıl b311tahııneslne- göndermek için ft4I 
mümlrün ise yaparlar... 1 

Sayın okuyucum müballfaya ela 
hamletse meselenin böyle olclaluna 
tekrara mecburum Evliya Çelebi •• 
yahatnamesini bu fiyata ıatm alanlar 
kendilerini bimarhaneye laylk addet. 
mele şöyle dursun bilakis kar!ı bir tı 

yaptıklarma ka!ldirler. Ben ıahsen Eft 
Uya Celebi seyahatnamesinin sekseıi 

liraya ılmdıtını gördüm. 
' Okuyucumun ancak kağıt paramut 
sattıfı ba eserlerde "gabn -.. flihiı" 
'lldıığuna şüphe yoktur Zira divan lro. 
ll'ksiyonu, vaka nüvis t3rihlerl Sen 
vetlfünun kolleksiyontan satıhr; ı .. 
len• kağıdı bahasına sııtı'maz Onlart 
bugürı bu fl:v ta alPu bir kltapçmm pfe 
yasııda mevcut ohbileccfine inanmak 
iııtemem: çlinkfi buna ticaretten ba,ka 
bir isim vermek icap eder. hin t!cad 
1t111mı budur Bir de ilmi lrrsmı ••r" 
'iır ki geçen günkü vanmdakt temenıt 
nDerimi bana buıtiln de tekrar ettlı

mek fırsatım veriyor. 
Ahmet Cemalin kfiftt fiyatına sa~ 

utı bu ldtaplann, h dd zatında 'ıic 

bir zaman bu fiyata satılacak maddi 
kıvmetlerf yoktur. Nihayet son za~ 
manlarda matbaada basılmış eserler. 
dlr. Hiç birisi tanınmrş bir müzehhibia 
l"llylP altmlanmamıs vahut m~hur bir 
hııttat tarafından yezrlmamıstrr. Ona 
lcıvmeti verer> nedret·dır Mtse!fi Ra,tt 
tarihin'n vetiinci cild. gibi Evliya Çır 
lebl ıeyııh'ltnamesinin de beşinci ve 
altıncı ciltlerı güç tedarik edilir. Sa 
hebl de bu c•Jtlerin Mııcaristana ıit 

rılması dol vısiyle Macarlar tarıfınıt 
dan alınmış olm:ı.sıdrr. O halde dolnlıt 
ınnc-u ve onunca cilt!er gibi bu ild 
"ıldi hemen veni harfl~rle basıvermelı: 
o bdıır güc bir i$ midir. Bu nıt cll• 
din umumileştirllmesf derhal Evli,. 
Celehl plya!12sını d:tı<ürür Ra$1t taribt 
4e 5yledir. Bir lcııı; ytiz savfadan lbu 
ret "lan vedincl c:llt kolavca ba"lttrıla• 
bilir Zaten bu kitaplarda aranan fL" 
mumi menfaRttir; ı•mt kazançttr SüsHl 
ve kıymetli kitap avn bir istir; meı• 
la tllı kurusa bir "HUız divanı,, ıatra 
ılmetı!llr 'F.I varması Pltın yatdn:h bit 
' Rlifız divanı, da beş yüz lira eder: 
o bilsbiltün ayrr bir meraktır Beş yid 
Urıyı sııvıp o tfvanı alan adam onrı 

Hlfızın p:a7ellerinl okumak ve Hlhaa 
lcr~et vermek itin almamrıstır Ona 
divtm .,. .. ,. hııttat, ıayfaları aliı'iyen 
nn!!tkir Hlihzd n ıı:'v2de meııtrtıl eder, 
8'7İm N~ı!ll"'I N"l"t Sph Galip 6 

nnları ıh nvJ .. dir Bn ıc·tanlar ancık 
Ntdiml Nef'tvl V'" Selı Ga11h; okumak 
:cirt arımdıo;r haldı- bilt ed1nllmeılne 

mlcAn balanıımıvor: çüntrii artık antika 
fıvatına satıhvar. 

Ren ilim bahslnt! temas etmeııı IU. 
b:tr'vle bir "irfan nsıtasr" tellkki ey, 
leıfğlm eserlerin bonııda tahv!!lt et' 
bl "arz -ti• taleb" kaidesine uydurala 
ınaamı cfofnı bulmayorum Kitaplar a" 
nır Vf' berekf'tli bir «tda ın'bt tellkki 
eı'lllmPll,.lr 

1 ö•d·iren 

KAY· 

Sinema•ntla bu gett 

ımtrf: ! 1 de ırinr.rntr 

· tilemlnin tanınmış 
hüyiik snnaf kan 

FRANCIS 1 Mır mOddet evvel sev~l:~!lihayı 
·ıskandtf(ı için arkadaşı Mehmedl 15l-

10ren Beı;ikta~lı Hacı Ahmedln du-
iLE ·G0UL 8AN'ATKlA 

MILDRED C OLE S' in 
Tam bir ahenkle yarattıklan meraklı biT aşk ve ihtiras roma 

KADIN ENTRIKALARI 
FETTAN BIB KADIN· BAŞTAN ÇIKAN KIZ - Ç.ı\PKl1' 
ZENGiNLER ve nihayet yüksek, temiz bir aşk 
Aynca: Walt Disney'in renkli Miki Maus'u ile enteresan biı 
jurnal.SES: Beyoilunda Şehir Tiyatrosunun eski komedı 

••••••• kısmındadır. Telefon: 49369 , 

Bugünkü Harbin İlk Filmi 
Olümün koynıuula tloğtuı bir QfktaJ1 .......... 

Esrann derinliğinde yapnan bir heyecandan yaratılan 

LIZ o 
Madeleine Carroll - Fred Mac Murray'in ~· 

bütün blbleri titreten ... .on filmi 

r 

Bu Akıam LAL E'nin Göstereceğ' 
Şahfferler dizil1nden etsiz blr iDcidir. 

Numaralı y:ırlerinizi 11ltfen erkenden kapatınız. 

Telefon: 43595 .. c•••••••'r 

usmast diln bit.,,fştir. 
Hııcı Ahmedln ruçu mahkemece sa-

lt görüldu[jünden. 18 sene hapse mah 
·Om edllmlstlr. Ancak suçlunun clna
vetl islemesine kıskançhfh sebep ol
"u~ndan bu ceza 15 seneye indirll
.,,ıstır. 

Cemal Tekeli Ailesinin 
Teşekkürü 

Ailemizin en büyÜIT(J kıymetli kÖ
cam ve baba. ağabey, amca ve kafm 
pE'derlmiz CEMAL TEKEL'nin vefa
tından dolayı, gereıc telgr f ve mek
•uplariylt kederlerimize i tirak lQt· 
rund3 bulunon ve g_erek cen:ıze me
r siminde hazır bulunarak veya ev· 
"rlmize kadar gelme't zıhmetine 
ı.-atJanıırak merhumun ruhunu dıd ve 
">izleri teselli etmlve kosan bütün ai-
1!'! dostlıırtmı:r;a. akraba ve komsula· 
mrnııı en kalbi tPSPkkflr Ye minnet• 
tarlııtmızm alenen arzına muhterem 
azetenlzin tavassutunu rica ederiz. 

Merhu"' Cemal Tekeli .. eveeııl ~

..,,ıne Tekeli, kızı SOat Dramın, To· 
"Unu Gi5nDI Edirne, Kerdetl Kemal 
Tekeli; yeteni Fahreddin Tekeli, tfa
mıtlın l!mln Draman ve O.men 
ŞDkrü Edirne, 
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Ş~hirden Röportaı ' 
~ Baştarafı 3 fuıcücfo 

on pape~. A vat burada papuçum ça• 
tındı diye birini faka bastıracak, P!l
nucu alıp tüyecek. • 

- Süphanal!ah. Bak ,a ile •• 
- Ne sandındı ya dızcallı! •. Eloilu 

g~llp de camide bedavaya mı yatıp kal• 
kıyor?.. Kimi çalar, kimi de böyle 
numara yapıp gönül ho~lu~u ile sr 
rıklar .•. 

Zemane .. Olur mu, o!ur. ·. 
* * Mahalle bakkalında: 

::- H uuu ... Bakkal, yüz paralık .zi• 
tlnyaa versene .• 

- Zityaa kalmadı, Aşağıki bakkala 
gct. •• 

- O vermiyor, yüz paralık olmar, 
diyor. 

- Vermex elbet. Yüz paralık yaf 
mı olurmus. Yafm okkası kaça blliyon 
mu? 

. "' . ··' . . . .......... •• ı •• ' ~ .. ' 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM i 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dislerinizi fırçalavınrı 1 

- A - '"'-• •' .... / • • • '" f, " :.. "" • .. ,, , • " • - • 1( 1 • 1 t # , • • .. 

' 

1 - Nolur ayol. Veriver işte .. Vallahl 
bugün yirmi kuru~luk iplik sarabil• 
di:n. Be~ kuru~unla yüz dirhem kab:ık 
a!dım, dokuz kuruşunu ekmeğe verew 
y -" yüz paruını yağa, cerJ kalanını 
kbmürcüye verecek, yü:ı: dirhem de kö• 
mlir alıp iftara kabak kızartması ya• 
pac:ığım. 

Bakkal elini peştemahnm arasına 

gl)J..-up kendi kendine söylenir: 
- Verscceen vcr[lmcz, vermesen p· 

n3ha girersin, tevbe yarabbi. 

BAS. _, 1 S •. 
K A Ş 

t.J EZLE, 
E L E R 
GRiP, 

1 
ROMATiZMA 

Ve bütün ağrılan derhal, kesei 
• 

Bugünkü bayanın tahayyül ettiği yegAne ziynet varsa o tfa, bir SİN GER pırlantah 
ve elmaslı kol saat i, bir kıymetli ŞÖVALYE veya bir ASRI ÇİÇEKTİR. Hediye

lerinizi SİNGER Saat mağazasından tedarik ediniz. 

Vt yağ ölçeğinin içindeki ııyırınttyı 
kadının şişesine sızdırmaya uğraşarak: 

- Para istemez, bedi cet de allı .. 
hıra yalvar, ı:u kötü gunlerl bitirsin 
ı: .. yrik ..• 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını hai_zdir: İcabında ıünde 3 kaşe alınabilir. , ~ SINGER SAAT MAGAZASI, lstanbul • Eminönü No. 8 -' 

Said KESLER 

SPOR: 

Bu~gar Futbol Takımı 

Yakında Geliyor 
Bulgaristanm Levsky - J. s. C. 

muhtelitinln sehrimize gelmesi hak
kındaki gorü5meler müsbet bir neti
ce ile sona ermek üzeredir. Büyük bir 
ihtimalle takım Paz.nrtesl günü Sof
yadan hareketle Salı günu Edirnede, 
Çarş.vnba günü da fstanbulda bulu
nacaktır. Bulgar taktmı ilk maçmı 
Cümhuriyet b:ıyramma tesadüf eden 
Perşembe günü Sere! stadının yeni 
şeıdiyle açılı:sı milnasebetiyle Beşik
tasla yapacak, ikinci maçını da aytn 
~ ıne gelen Cumartesi günü ayni stad
da Fencrbahçeye kaqı oynıyacaktır. 

Üçuncu maç İklncitesrinln birinci Pa
zar gunü Fener-bahçe stadında Fener
.Bcf kt~:ı mubtelitlne karsı yapılf.c Js
tır. Taktm çok kuv\•etli bir ıekilde 
&;clmcktedir. 

CEZA HEYETİ AZALIGI - Her 
sene yeniden inUhap edilmekte olan 
ceza heyetine, talimatname mucibin
ce iki klup murahhasının da seçil
mesi icap etmektedir. Bu ııene klüp 
murahh:ısı olarak eski heyette de bu
lunan Fuat Ramnz:.anoğlu ile Asaf Çı
nar seçilmiştir. 

-------

TÜNEL SEFERLERİ 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

f şletmeleri Umum Müdürlüğünden 
23 Birinciteşrin 942 tnrihindP-n itibaren TUnel seferlerinin aşa~ıda 

gösterilen saatler :ı:artındıı yapılacağı saytn yokulara 114n olunuı; 

Saat 
Saat 

1 lk hareket Son hareket 

7.- Her gün 
7 ,30 Pazar günü 

Saat 
Saat 

21 
22 

' ; • • • • : •P. • ~~. ~ " : - ' • 

(724) 

NEZLE • GRiP - BAŞ - DIŞ 
Ve Riiffin A!!nfan Oerhal Ke~er. RPr Fn:ınPilPn AN'V1tı•7.. 

' : . ~ ., . . . . . .. . . . ' 

Veka!et lst anbul Satın Alma 
I 

Komisyonundan 
Tahmin hf'dell 2!17!1 llrıı olan MO k!lo gUsrnn 23.lô,!l42 Cumıı «ünil 

uat 14.30 da Tophanede Vcktılet 2 No. lu satın alma koml~onunda pa-

--... :uırlıkla almacaktır. 
/!' ' 1 Kati teminatı 288 lira 2:1 kuru' olup Ka'!lrmpa,:ıcia D.-ni:c müesscııc-

) 'b h• D k l leri muhasebcciliğlne yatırılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte ko-

•. ~~t;'. r.~:'.:~~.~:~~""~l _m_ıs_y_o_n_a_g_e_ım_e_le_r_i. __________________ <_7_5_7> __ 

lt,uıne sokak No. lll, Tel: 424611 ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN -- , 

mağazasındaki /ötr, lapen, 
antilop oe oölur-tope faPKa 
koleksgonuna bir göz atınız.. 

,-. Dr. İhsan Sam\~•, 

l 
lstafilolcol< Aıısı 

tstafilokoltlardan mQtevellit (er
genlik, kan Çibanı. koltuk alb 
çıbanı. arpacık) ve bütün cilt 
hnstalıklarma karsı pek tesirli 

blr asıdır. Dıvanyolu No. 111 " _, 
K A v ı P: Haydarpaşa lisesinden 

1938 - 1939 ders yılında aldığım 2487 
numaralı olgunluk şahadetnamemi 
haybt'ttim. \"enls nl alacağımdan hllf<
~ •<ılmamı~n·. Hahl Fehmi Batkın 

M uhammen 

Doaya No. CiNSi bedel T eminat 

51254/6 ' Yedikulcde Rum hastanesi arkasında is- 99845.36 6243 
•'tanbul ecza evleri in<;aat depo5Unda mevcut 
muhtelif boy ve eb'atta 110526,676 kilo · 

gram ağırlığında 248 adet petrol ve 
412,615 kilogram af:ırlığrr.da 93 adet de
kovil traversi ki ceman 110939.291 kilo 
ırnm ağtrlığında demir. 

Yukarıda yazılı demirler 16.ll.94ı Paı:artcsl günü ı;aat 15 de Milll 
Eml!k MüdOrlOğünde müteşekkil komisyond:ı kapalı zarf usuliyle !"atıla
caktır. lsteklllcrin 2490 sayılı kanunun hilkilmleri dairesinde ha:ı:rrlanmı$ 
teklif mektuplarTnı ihale günfi saat 14 de kadar komisyon reislijtine tev
di etmeleri ve nüfus hüviyet cüzdanlan lbra:c eylemeleri muktf>z:.ldir. 
Fazla iı.ahat için Milli EmlAk Müdürlüğüne müracaatları. (769) 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden 
1 - 1940 - 1941 ders yılı ikmıt imtihanında muvaffak olamadtkla

rmdan blr !"ene mfıddctle yurttan c;ıkanlmı, olup 1941 - 1942 der~ yılı 
imtihanlarında muva!!ak olan Trp tııleb• yurdu talebelerinin .2/11/942 
gününden itibaren 1!\/11/942 gunüne kadar: 

2 - Sıhhat ve İçtimaı Muavenet VekAletlnce bu yt1 yepiden Trp ta-

lebe yurduna kabul olundukları kendilerine bildirilml~ bulunan talebe
lerden Fen Fakültesinde yapılan müsabaka imtihanında muva!tnk olan· 
talebelerin 26/10/9;2 gününden itibaren 15/11/942 gününe kndar VekA
letln verdiği Formnle uygun ışekilde noterliklere tanzim ettirecekleri taah 
hüt senetleriyle birlikte Yurda gelip kaydolmaları ve bu tarihlerden son
ra celccek olan talebelerin yurda ka!>ul olunmıyacaklan tebliğ olunur. 

(762) 

İstanbul 2 Numaralı Satın Alma Komisyonu Reisliğinden 
Beher kilosu 4 kuruı 30 santim fiyat tahmin edilen 400 ton tutuı

turma odunu alınacaktrr. 

Pa%llrlıkla eks!ltmf'.sl 2'1.10.142 ~~lı cQnO ııaııt 14 30 da Topha"ed., !! 
No. lu ııatm alma koml~onu blnumJa yapnııcaktır. Tııhrni1' 'oi!deli l'l?l'ft 

lira olup ilk teminatı 1200 liradır. Şutr1ame Vt> evufı komi~onda .:örü-
lebilir İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gf'lmelerJ, (758) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubes~nden 
Şubemizde kayıtlı yedek ölçme teğmeni 1sman oğlu M. Mlthat Er-

dem 50742 acele şubeye m{\racaotı, gelmediği takdlrde hakkında 1078 

sayılı kanunun maddei mahrusu hü~mOnce ceza tatbik edileceği. 
• (1471 - 6~) 

Sahtp ve Neı:;riyat Müdürü: Halil Liıtfi Oiirdünrtf 
Ga:ıeteci lı .li. ve tıl e~rıyat 'l . L. Ş. r~ Ma tbaUJ 

ÖKSÜRÜK BRONŞiTi 
' l D E N I Z C 1 L E R E 't L A .N ' ' ve 

T U R A . L 
Komprimeleri Derhal Geçirir. 

' KUTUSU 35 KURUŞTUR. ___ , 

DiKKAT 
ikinci ilan 

lsfanbul Ticaret ve Sanayi 

ö/10/942 

Odasından 

Bilumum fabrikatörler ve sanayi müesse5e aahiı>

leri ile keza her nevi hüyük ve kücük imalatla isti2!ll 
edenlerin nazan dikkatine: ~· · . ' .... ..... 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabn1catör1er ve sanayi mOesıı~ 
ıe ııah ipleri ile keza her nevi imalatla iştigal eden atölye <ıahlp. 
ri iJl n tarihlnd• n itibaren en ~e( bt-r ay -ıarfında Odamrz sanayi 
şubesi müdilrlüt<ıne ~ahen m üracaatla ·evzi edilmekte olan sa. 
nayi siciline alt bf'-'eMz matbu beyannamelerdf'n alar ak ikmal 
De sanayi şubesi müdürlütüne imza mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyetle rica olonaT 

Müddeti zarfında veva mO!'lcaat etmekteft fl'tınkAf edenler 
Ticaret ve Sanayi Odalan kanununun mai!del mahsusuna tev. 
fj kan tf'nive edileceklerd11'. 

NOT: Odaya kayttlılar slcfl vestJcalannı kayıtsızlar f~e On. 
van tc-ı:kereleti nl hini mUracaatlannda birlikte &et lnneleri ll-
,..,mdtr . r.t~n) "' .......................................... __ .... 
Devlet Denizyolları lıletme U. Müdürlüğü llcinları 

KARADENiZ POSTASI 
22, 10.942 Perşembe günkü Ka.radeniıı: yolu postası yapTlmıyacak

tır, 28.10.942 Pazartesi ıünkil poııtayı yapacak (Tart) vapun.ı Per~em
be ve Pazartesi postalarını tevhiden yap;ıcdından i!Aveten gidi$te A
yancık ve Göreleye, dönuste Arhavi, Puar, Ot, Akc;aabııd, Görf"le ve 
Geneye uğrıyacakbr. (729) , .................................... , 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Topkapı sarayında ytıptrrılma~na lnrum allsterilen tamirat izleri ka

palı T.uf usullyle eksiltmeye konu1mu$tur. 
:!ksiltme 9/11/942 Pa:r:ı.ırtcsl günü "net 15 de Oefterıhrtrk bin11,.mda 

Milli EmlAk Müdilrlfiğiinde mü~ekldl komlsynndıı yapılııc11ktır. Ke~lf 
bedeli 21811'18 lira yetmiş yedi kuruş muvakkat tf'minatı 121511 liradır. 
Taliplerin Yük..<1ek Mimar veya Yüksek Mühendlıı C'llma~ı vp 1Aak1'1 5CI bin 
liralık e"kl eser tamir etmis bulunması veyn evkaf inşa:tt ten heyetinde 
vıtı.lfe alıtrak tariht ve mimart değeri olan binanm tamirini bilfiil idare 
ve başarmıı Yüksek Mimar veya Yük!<f"k Miihendis oldu~ Vakıflar U
mum MildOrlüğUnce muı:addak bulunma~ı veyahut Maarif Vekilliln e•ki 
eserle.r teşkilAtında vazife alarak tamir ettirilf"n tarihi ve mimari değeri 
bulunan Abidenin nstoraryonunu ba:s.,n fle idare etUf!ne dıılr Vf'•lkııyı 

• haiz Yüksek Mimar veya Yük!"ek Mühendi!< olmaı<T ~ıtrttrr. Müteahhide 
Muhıısebei Umum)ye kanununun 8~ iinMl maddasinin (B) fıkraıı:t muci
bince ~ fhale mlktarmın 3 ]~ nisbetinde avamı ~erllchileef'ktir. i•tf"kli
lerln muvakkat temhıııtı muhte"1 ve 2490 ı;aytlı ksnuntm tıırlrııtı d1'1re
cinde ha7.rrlanmıs kapalt Vl' müh(irlil >:arf denınunda tf'klıt mf"ktuphırını 
ihale ~1nü ı111ııt 14 de kadar komisyon Rel~li~in,. m11kbuı; mukahillndı! 
tevdi etmeleri ve fıtı.la izahat için EmlAk MüdiirHiiiin~ mürar1111t rt-
meleri. (54') 

Devlet Denizyolları işletme 
· Umum Müdürlüğünden 

1 - tstetmeml:z:den ~kaüt. yethıı. dul maast alm111<ta olnn miitf"t·ıit 
eytam ve eramilin f'kml".k karnelerini doldurmak Ü?:er3 nüfus hiivlvrt cür
danlariyle berııber 23/10/942 tarihine kadar ldnremi7' Zııt İ$1eri Miir1Grlı1-
ne mOraraatları 

2 - Evvele.- mCiracaat edPTek bf>:o(annıımf" doldunnu!S C'l'lanl.ıırı" dnl
durdııkl11n beyanıınmeler hiikı1msfü: ııdedd!ldiğindt>n bunlarm dıı t,.\m~r 

miirııraatlıın. (71111) 

M. ?tt. V. ldanbul 2 No. lu Sahn Alma Korni111yon11ndan 
1 - 6500 ltiln 'bakır C'tlbtık 1 m lnmetrf'lilc tel.-fot'I teli ltallı>ıe p.ttri

lf"f'f'ktir. Bo l~ıo tlıllp olanlıırın ?4/10/9U tariiılne kadar te'lıtlHlcrlfti k&
mi!!ynna \'f"rmeleri. 

2 - 3,5 - 4 ·bergir kuvvetinı1f' ve suyu kf'ndllifindPn emen saııtt(' 

takrl~n 10 ton ruyu 29 - 3CI mf'tre irtlfaa b:ısıtbilir elP-ktrikle mtltehar
rik 110 volt mütemııdt cereyanlı 2 adet santrifuj tulumbası almacııktır. 

El!nde böyle· bir tulumba bulunup vermiğe talip olanların teklifle-
rini 24/10/94Z tşrlhine kad11r r koml!.yona vermelm. (759) 

\ 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
'öenl:c fııbrlkalan muhasebesinde istihdam edilmek u:cere dört ücretlı 

n:emur almacaktır. tstf'klilerln "dilek~ ve kap ,.den ve!!kalarivll' r.nlclı'k 
denı.ı: tabrwları ;enet müdürlü:üne ınüracaatı.u · (7Sll ) 

( .. ) 

1 
İstanbul Mmtaka Liman 

Riyasetinden 
Görülen lüzum üzerine Karaköy · köprüsünün 

22/10;942 perşembe ve 23/10/942 cuma sabahlan gemi .. 
lerin geçmesine açılamıyacağı ilan olunur. ,(725). 

Iknın'7• Jlıraftllye 
Adedi lliktan Lıra 

1 
1 
1 

' 10 
40 
80 

400 
800 

4,000 
80,000 

50,000 
20.000 
10,ooe 
S,000 
2,000 
1,000 

500 
100 

!50 
10 
2 

!50.000 
20.000 
10,000 
20.000 
20.000 
40.000 
40,000 
40,000 
40.'lOO 
40,000 

180.000 

85,337 "Yek On 480,000 
Ta111 bilet ! llnı Yar"" bilet l liradır 

.................................................. 
j ·M. M. V. lstanbul Safln Alma Komisyonu Uanlan 
.................................................. ~ 

10 ton çekirdeksiz kuru Qz{lın alınacakbr. Pazarlıkla eksiltmesi 23.10. 
942 Cuma günü saat 14,45 te Tophanede M. M. V. İstanbul bir No. lı aa
tm alma komtsyonunıla ,.apılacakttr. Talip1erin katı teminatlarlyle belli 
vakitte komisyona grlmelerl. ' (240 - 730) 

Behf'r kllosunıı 55 kuruş tahmin edilen 10 ton z:.eyttn tanesi alına
caktır. Panrlıkla eksiltme.<ıl 23,10.942 Cuma gilnil saat 15 te Tophanf!de 
M. M, V. Bir No. lı satm alma koml!!YQnunda yapılacaktır. Kat'! temina-
tt 8:!5 llrııdır. Ş:ırtnıtmesi komlsyond• 16rlilür. İsteklilerin belli vakitte 
komlayona lt>lmeleri. l241 - '731\ 

4W'lıillf • / 

Beher kilorunıı 198 kuru~ tahmin edilen 5 ton zeytlnyiı'!i almacak
tır. Paurlıkla eksiltmesi 23.10.942 Cuma günü saat 14,30 da Tophanede 
M, M. V. Bir No h satın alma tom.L")'onunda yapılacaktır. Kat't teminab 
1485 liradır. Taliplerin belli vakitte kom.lsyona gelmeleri. (242-732) -Behcrlne blr kuruş SO santim fiyat tahmin edflen 100,000 adet dflslz 
toka alınııcakt11'. Par.arlıkla eksiltmesi 26/10/942 Pazartesi ~Q ııaa1 
14,30 da Tophanede M. M. V. İstanbul Satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 112 lira !O kuru~tur. NQmunesl komisyonda g~rültır. 
'l'aliplerin belll vakitte komisyona ıeJmelerl. (236) (685) 

----Ciheti askeriyeden verilecek 20 No. 1u pamuk ipllflnden 10,000 a· 
det tanllA y;;ptırılacakbr. Pazarlıkla eksiltmesi 26/10/942 Pazartesi ırünü 
ıHt Hl de Topha~e M. M. V. Utanbul satın alma komisyonunda yapı

laukttr. Tahmlft bedeli 1710 lira. Ok teminatı 281 Ura 25 kuruıtur Nl\
•uıı-1 ke•i•oıula l(irQliir. Taliplerin belll yakJtte komis1ona ~lme-
lfl'M. (238) (1587) 

De~et Demiryolları ve LIDıanlan isletme ·ıaare~fiiSnfah>-
• .ı J ..... ".', ' ;· - •• 

Evlerinde hastalanan memurlarımızın muayenelerine gidecek doktor
lar 1çin her g(ln sant 13 - 17 ye kadar İşletmemiz emrinde kalme": il
ı:e!:! bir sene müddetle çift atıı bir fayton veya bir banyo kiralanacaltttr 

İlk muhammen kira bedeli 240 liradır. Muvakkat temlnatı 216 lira
dır. Açık eksiltme 3,11.942 Salı günü saat 15 de Haydarpnşııda blrlnci iş
letme komisyonunda yaJ)ılacaktrr. tstek111erln muayyen gün ve saatte ko

misyonda baz:tr bulunmalan ve fazla iuhatlı\. !Jartname almıık için i \et-
meye mi.lracaafün lbımdtr · J647) 

.. 
• 

~ • 


