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Ankara. 7 CT AN) - Reisicüm-

hur ismet lnönü ve refikaları, 

ı Bank 1 B 1 d• 1 d B k H• ı· T • G d bugiin Ankara hemşehrisi sıfati. 

1 
a arın e e ıye er en aı a ıç ır acıre 1 a le belediye seçirni için reylerini 

Maddeleri Üzerinde Avans \' apmamaları Kararlactı vermişlerdir. Aynea Medis Re. 
'$ i5i, Başvekil ve diğer bütün Ve. 

Ankara, 7 (TAN) - Memlekete bariden Gıda maddeleri üzerinde killer de reylerini kullanmışlar-
ıo bin ton pirinç ithal etmek üzere mü7.akl'. Ankara, 7 (TAN) _ Tiearet Ve*ilinin ri- dır. Şimdiye kadar Ankara.ta ve 
ıe~ere başlanmştır. Müzakerelf!T şimdilik iyi ~·aseti altında, Tiearet Vekaletinde bütün • rllen reylerin rniktan 36157 yi 
hir meeradadır. Diğer taraftan zahireye ait lıanka umum müdürlerinin iştırakiyle bir • bulmuştur. 
birçok maddelerin de ithali için azami gayret it:tiına aktedilmiştir. Bu içtimada Tiearet Ve. I Bulgar kraluu tebrik 
sarfedilmektedir. Son günlerde hariçten 5000 kili banl<a müdürlerinden zahire, yağ, zeytin. Ankara. 7 (A.A.) - Bulgar 
ton buğday gelmiştir. Yakında 14 bin tonun yağı, peynir ve her tiirlü ıııda maddelerine Krab haşmetlu Uçüneü Boris'in 
daha gelmesi beklenmektedir. avans yapılmama'lını talep etmiştir. Banka tahta çıkmasının yıldönümü do. 

Hindistandan 4 bin tonluk manifatura, umum müdiirleri Vekill'tin bu tawhini dtt- ı tayısiyle, Cümhurreisi ismet in. 
hal terviç etmisl. erdir. Btı karara no""re bele. ·· · ·· :1 U u··n .. u·· Borı· arasında kaput bezi \"e patiska memleketimize gönde. - .. onu ı e ç .. s 
diyelerden maada hi .. bir tüccara bu maddeler L...:ı. t-kk"" te•-afları te r ilmek üzere ''ola rıkanlmıc.tır. Bu malların ~ i teun• ve --r- ur "iia • " ~ ~ üzerine avans yapalmıyaeak ve avanscla ttlan · dn · t"r umum kı ... •metı" 12 milyon liradır, 8 mil"'on li. ah e mış 1 • 

" " maddeler hakkındaki muameleler en yakın bir -------
ralık eşya şimdiden Buraya vasıl olmuştur. zamanda likide edilecektir. S 
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SOVYET TEBLiG! 

Şimalden 
Gelen Bir 
Rus Kolu 

Stalingrat Çenberini 
Y i'rmak lcin Şehre 
Doğru ilerliyor 

--._..., f Alm nar, lazı YerlerCle 
Paraıütçiler indirdi 

Tank imal eden bir Amerikan fa brikunıda hummalı faaliyet 

(Nevyork't~) 

Harp İçinde Bulunan 
Amerikanın Yakından 
Görünen Manzarası 

Hnatrn barünkU dre rörünüıüne balmrak Amerika hakkında yanlış bir 
hüküm nrmemek lbrmdır. Amerika b1r' harp saba11, bir cephe mem
l•keti deiil= cephe arkasında cephel er kin insan ve mal:ıeme haztrta
yan bir tersanedir. Bu zaviyeden b a'ktıfımız za~an. tamam~n seferber 
bir memleket sörUrüz. Ha,.tta btly ük bir deiiıı~lık sezılmemeslne 
raıtmen enflbyon ve fiyat yübek!i klerine karşı ıcaR eden tedbirler! 
P.1mak üzere Cümhuneiılne fevkali de ııa!ihlyet!eT' veren kanunun ka
bulü Amerikalılara baTbi da)'Uracak en büyük lmillerden biri olacaktır 

YAZAN: M. ZEKERlY A SERTEL 
dan ve yaşayışından henüz bir 
fedakarlık yapmağa davet edil. 
memiş. On,µn kin de henüz har
bi bütün şiddetiyle duymamış. 

Moskova. 7 (A.A.) - Sovyet 
öğle tebliği: 6 ilkteşrin gecesi 
kuvvetlerimiz Stalingrat ve Moz. 
-iok cevrelerinde diişmanla car. 
pışma;?a devam etmislerdir. Bes
ka cephelerde önemli bir değişik. 
Jik olmamışhr. 

Sovyet ek tebUği 
Moskova. 7 <A.A.) - Bugün 

cephe hettından gelen haberler, 
düşmanın Stalingrat şimal halı
sındaki Rus baskısına şiddetle 
mukavemet ettiğini bildirmekte. 
dir. Almanlar bir kesimden öbü. 
rüne s;ir'atle tank lruvvetleri ta· 
şıyarak maharetle mane•ıre YAP
'1lakta ve Sov~et pivadesini oldu
ğu yerde durdurarak hava taar. 
ruzlariyle kargaşalık ve dehşet 
salmaj?a teşebbüs etmektf'dirler. 

Stalingrat simal batıSlnda Sov _ 
yetler bir köyü gen almışlar ve 
t .200 Alman askerini vok etmis
lerdir. Köy civarındaki arazi Al. 
man rP~etlerivlP örtiilf"lfüıtiir. 

Rus tazyikine kar!Jı 
Moskova. 7 (A.A.) - Sovyet 

tebliğine ek: Stalingrat bölgesin-
l:Jfj" Devamı Sa. 2. Sü. 5. 

Nihai Zafer 
Kazanıllnca --

1-f arp Mücrimlerinin 
Müttefiklere Teslimi 

isteniyor 
Vaşington, 7 <A.A.) - M. Roo. 

sevelt. basına demecte buluna. 
rak işı?a ı altındaki mem iP ketler
de ıııivil ahaliye karsı barbarca ci. 
nayetlerin devam etmekte oldu. 
ğunA ;şaret etmiş ve demiştir ki: 

"Harp zaferle bittikten !'l<>nra 
elde edilebilecek bütün delflleri 
toplamak ve bunlann rre «ft>rece. 
ye kadar muteber olduklarını 
tesbit etmek suretivle sucluların 
m~ufiyetini tayin etmek üzere 
harp mücrimlePinin bir'k-ıımiş mil 
Jetlere teslimi için hususi bir hü. 
küm konulması bahsinde hükU
metle aynı fikirde bulunduğumu 
şimdi söylemek isterim. . 

Bu hükumet, harp cinayetlerı 
hakkında tahkikat yapmak üze. 
re Birleşik milletler tarafından 
bir komisyon tesisi hususunda 
Ingiliz hükumetiyle ve diğer hü. 
kumetlerle işbirliği yapmağa a
madedir." 

iki Haber 
Willkie Hariciye Nazırı 
Oluyor, Rommel ise 

Vazifeden Ahnıyormuı! 
Kahire. 7 <A.A.) - "Reuter" 

anlaşıldığına göre, Rommel tek. 
rar kumandayı ele alnuyacaktır. 
Çünkü mihver kıtaları daha şim_ 
d iden iaşe güçlilkleri dolayısiyle 
çekilmeğe başlamıştır. Bu k~talar 
siperler kazmakta ve mayınler 
döşemektPd ir. 

Willkie'ye gelince 
Ankara, 7 <Radyo gazetesi) -

kifj'" Devamı Sa. 2. Sü. 1 

Fransada Yeni 
Suikastler Oldu 

Nevyork, 5 (~uharriri. 
mizden telsizle) - Ame. 

rikaya geleli henüz birkaç gün 
oldu. Bu kısa müddet içinde bir 
gün Nevyorkta kaldıktan sonra 
Vaşingtona geçtik ve orada ~üm
hurreisinden başlıyarak, bırçok 
devlet adamları, gazeteci ve mu. 
harrirlerle görüştük. Fakat, ha
li kendimizi sersemlikten kurta. 
rıp intibalarımızı yazacak kad~r 
kendimize gelmedik. Zaten M!~: 
ter Roosevelt bizi kabul ettıgı 
zaman Amerikayı tanımak için, 
Vaşingtonu görmenin kafi olma
dığını ve Amerika hakkf!1da tam 
bir intiba edinebilmek içın mem. 
leketi dolaşıp hal~l~ ~~as ~t
memiz lazım geldığinı soylemış.. 
ti. Biz ise, henüz Vaşingtondan 
başka bir yeri görmedik. Zaten 
Amerika öyle büyük bir ile~. 
0 kadar yabancı bir dünya kı. 
havabmın dört yılını bu memle.t 
kette geçirdiğim halde ben bile 

1 

bu defa yadırgadım. Her şey o 
kadar değ"şmiş. hayat o kadar ye
ni bir şekil almış ki. başka ~em: 
leketlerde olduğu gibi. va7.ıyetı 
bir anda kavramak mümkÜ!' .. rı-

Bu memlekette insana harp 
içinde bulunduğunu gösteren e. 
serler de yok değil. Sokaklarda 
tek tük üniformalı kız ve kadın
lar görüyorsunuz. istasyonlarda 
yığın yığın hurda demir ve tene. 
ke kümeleri gözünüze batar. Ga. 
zeteler harbe ait yazı, harp ilim 
ve tavsiyeleriyle doludur. Dün
yanın en ışıklı şehri Ncvyorkta 
sokaklardaki biiyüJC Plektrik lam 1 "f • G" d"kl • · 
baları söndürülmiistür. Kadınla. Toplanan şçı erın Almanyaya ıtme ı erını 
rın bayıldığı camdan çoraplar ar- . • h 8. T bl" .. 1 lla" n E . I 

muyor. 

Yalnız, lngilte 
sonra buray 

çin iki memleket 
mukayeselere imk 
yor. ilk hamlede 
yeni girnwıit üzere .o 
leket intıbaınl verıyor. 
JlÜZ harp denilen afetin , 
nıahnımiyetine katlanmak mec-, 
buriyetinde kalmamış; gidişatın.~ 

tık satılmaz olmuştur. Fakat ha. Vıc y ır e 19 e ttı - 1 
. ~ Devamı sa. 2· Sü~ Nazırlu:imdan Bir Cok Memurlar Çelcildi 

Fransiz Ba,vdri1i M. Pieıre Laval bir görüşme muuula 

• Paris, 7 (A.A.) - Salı akşamı 
Fransı:ı halk partisi murahhasla
rından biri. Mailtot palace sine
masında yahudi meselesi hakkın. 
da bir konferans vermiştir. Kon. 
feranstan sonra "yahudı P.miyor" 
isimli filmin gösterilmesi esna -
sında kuvvetli bir bombanın pat
laması takriben 20 kişinin yara. 
]anmasına sebep olmuştur. Bun. 
lardan yedisi hastahaneye kaldı· 
rılmı~ ise de içlerinden biri öl
~üştür. 

Lyon'da bir infilak 
Vicny, 7 (A.A.) - Lyondan a. 

iman haberlere göre, Fransız i~ 
çileri toplamak üzere bu şehirde 
kurulan Alman bürosu, pazartesi 
akşamı saat 10 da bombalarla 
tahrip olunmuştur. 

k!ir Devamı Sa. 2. Sü. 5. 

Karadeniz . ah ille rindr karaya çıkanlan R&~ siJih ~ndaz ~Iradı 

Rusyaya Malzeme 
Sevki için Bir 

Anlaşma Yapıldı 

A Lt~1AftTEBlrGi 

Kafkasya' da --
Malgobe'< 
Şehri E~e 
Geçirildi 

lngilizler, Stalinin Demecinden Müttefikler 
Arası Strateiisinin Henüz Tanzim Edilmediği 

Manası Çıkararak Endi,e Gösteriyor 
Stalingrat'ta Sovyet 

Amiral Stanley Yaıingtona Gidecek Kuvvetlerini Saran 
-·-::ı Vaşington, 7 (A.A.> - Ingilte. Çenber Daralıyor 

• 1 re ve Amerika tarafından Sov. 
yetler Birliğine askeri techizat, Berlin, 7 (A .\.) - Alma:r or. 
cephane ve malzeme gönderilme- duları başkumandanlığının tebli· 
si hakkında Amerika Birleşik dev ği: Kafkasyarun şimah garbi kıs. 
Jetleri, Büyük Britanya ve Sov. mında inatlı dağ muhare!:>e!t'rı ya 
yetler Birliji arasında Vaşington pılmaktadır. Terck'ın cennb .nda 
da bır protokol imzalanmıştır. ordu teşkilleri ve ohi.unun hüc.ım 
Prototola, Amerika adına M. kıtalan havanın pek fena vf' ıtra. 
Wellea, Ingiltere adına Vaşington zinin arızalı olmasın" ragmen go
Büyük Elçisi M. Litvinof imı.a. ğüs göğüse yapılan şiddeth bir 
!arını koymuşlardır. çarpşmadan sonra tntih·'l: bır pet 

Amerikan Hariciye Nazırlığı - rol bo1gesinde bulunan MalJ;obeiE 
nın bildirdiğine göre, bu proto· şehrini zaptetmişlc! dır. 

_ :<ol esasen birkaç aydanberi fili. Stalingradın şımolı ~urfslnde 
_iat mevkiinde tatbikte bulunan sanlan düşına:'.l kuvvE t1erının 
ve bundan bir yıl önce Moskova etrafındaki çenber dahs daraltıL 
konferansında tesbit edilen maL mıştır. Alman ve Rumen hava 
zenıe sevkiyatı planının inkıtasız kuvvetleri Sovyet hava meydan· 
clt'vamını derpiş eden anlaşma - lanna ve Volgarun her iki tara. 
nın sa: ıh maddeler halinde tt>s· tındaki düşmanın iaşe yollarına 

l 1'ıt nı ırşkil eylemektedir. muvaffakıyetle taarruz etmiıler • 
Y•:liı .. ıılnşma gereğince Ame. dir. 

rikalıların ~ovye~lere 750.0ııu.Ou > Ilmen g~lünün cenubu şarkf .. 
InsiJi7 Iırasr değerinde maı~e:rue sinde, ormanlık ve bataklık bir 

i şgal kuvvetleri komutanının Mibyer 
dev!ttleri ile bir ıt•lfak akdetmesi 
yolund"ki teklifini reddettlii söylenen 

Danmarka kralı Kristlan 

Danimarka 
~ıpırdanır 
Gibi Oldu 

Londra, Almanların Bir 
Hükumet Darbesi 

Hazırladığım Bildiriyor 

Berlin, Baıvekilin Son 
Hitabesini Danimarka 
Halkına Bir ihtar Sayıyor 

Stokholm, 7 (A.A.) - Dan imar. 
kaile Almanya arasında diploma. 
tik münasebetler kesilmiş gibi -
dir. Kopenhag'daki Alman orta 
el~isi Freiherr Von Renthe - Finık 
ani olarak Berline gitmiştir. 

Kral Kristian kendisiyle ~
rüı;mek maksadiyle Danimarka _ 
nUi Berlindeki orta elçısi M. 
Mohr'ı çağırmıştır. 

Resmi mahfillerde. Kralm 72 
"lCI ylldönümünün kutlanmast mü 
nasebetiyle Almanlann gönder -
dikleri t~brik telgrafına, Kral 
Kristian'ın "teşekkür ederim·• 
gibi çok kısa ve soğuk bir ~evap 
vt'rdiği söyleniyor. 

Danimarkadaki işgal kuvvetlc-rı 
kumandanı general Luedtke. Kral 
dan mihver devletleri ve bunla. 
rm peyklerile kendi arzusi!e bir 
tttifak muahedesi imzalamasını 
istemişse de Kral bu talebi red. 
detmiştir. 

Gr.stapo ~efi Kheıtenl, Danimarlı:tyr, 
lda::cyi eline a!mak kararı ile tehdit 
etmektedir. Almanlar. Ruıyada bala• 
n.ın bol$evik aleyhtarı Danimarka alaJ 
larınr ı~i söndermlılerdit'. Bu hare" 

12fr. Devamı Sa. 2. Sü. 3. 

gör .. derecekleri ,.e bu malz~:u ~ • arazide yapılan Alman ileri ha. 
r,ı:ı mıktan Am"'rikan h-lr.J faıt •

1 
reketi düşmanın inatlı mukave

rikalarının istihsali arttığı nis. metine rağmen terakkiler kaydet. 
klfr Devamı Sa. 2. Sü. 7. mektedir. 

1 Günler Geçerken 1 
Kadın Parmağının Karıştığı Harp 

llHayata azıcık değer veren, kadındır: za. 
R E F 1 K • ten kötil olan dünya, kadınsız da kalsay .. 

H A. L I D dt yaşanılama~ bir !e~ olu~u. •• Bu SÖ7.Ü Ana. 
tolP France söylemıştır. içinde çırpmdıkrınız 

K A R A Y hatf' dünyası, ıüphesiz ki Fransız edibinin bildi-
f.inden de fenadır; güzelce cihetlerinde.n hap1inl 

kay~miş, sadece acı, korku, keder, yas kaynağı. olmuştur. Şe. 
hirde, savaş smırlarından çok uzakta yaşayan bır adamın 'bile 
yabani, azılı. zehirli hayvanlarla dolu, insan ayağı basnlamıt bir 
Afrika or..Danında silibsıZ ve konıcusuz giden bir yolcııdan far. 
kı kalmış mjdır? Cephelerde ~~ğu gibi cephe gerilerinde lmür 
sürenler, tayfllll2 tutulmuş çurük bir teknede çalkalan8;11lar ~ ... 
dar ölüm korkusu içinde ve felaket pençesi altında değil mldır .. 
~? ~ 

Fakat bereket ki artık şimdiki harpte kadın, eskileriyle kıyas 
edilemiyecek derecede erkeğin yanındadır, erkekle beraber er. 
kek işlerind! çalışmaktadır, hatta Rusyada erkeğin silih arka. 
dışıdır. Bana öyl • geliyor ki ikinci cihan harbinin biricik gtizel 
tarafı da budur ve Anatole France sağ olsaydı tek avunma se. 
bebi olarak bunu bulacak, kadının çok yakından kanştılı fil 
uğunu.z harpte o sebepten bir güzellik mevcut olduğuna ~ .. 
caktı. Nerede eski çağlar, hele Ortaçal Avrupası. nerede bu. 
günkü dünya! K.adUUD köyde veya şatoda yün eğerek erkek 
hasretiyle yanık' türküler söylediği, sadece, boynu bükük bekle
diği devirıer yerine şimdi kadın ünifonnasıdır; cephane yüklü 
koca kamyonlan muharebe meydanlanna o sürüklemektedir; 
ka!'argihlarda yazı, telgraf ve telefon maldn:leri ~başında o~a 
rastlanıyor; onu mitralyöz fabrikalannda henuz sogumağa vakıt 
bulmamış çelik parçalannı birbirine kenet.ler~en, ~azadan dö
nen uçakları temizlerken, bombardıman edilmış şehırlerde en. 
kaz kaldırır. yan.gın söndürür. yaralı taşırken de görüvoruz. Ka. 
dın1 sulh zamanında erkek işine karıştığrndan ve erkeğin yermi 
aldınından dolavı tenkid etmeğe kimsenın hakkı kalmamıştır; 
zira\adın artık.hemen hemen askerdir; harbi. uzaktan, ocak ba. 
şrnda iplik bükerek ve pasif bir unsur o~arak .t~vek~ül ile· sey• 
retmlyor, erkeğin omuzdaşı olarak takatı yettığı nısbette harp 
ateşine kendıni atıyor. • 

Ve belki de kaclmla elele yüründüğünden dolayıdır ki ta. 
hammiil edilme:r bir hal almasma rağmen harbin gidişlnd~ esti 
zamandakilere uymıyan bir şi41det. bir dayanma. bambaşka bir 
halet, aealp bir neş'e. adeta bir "cezbe" göze çarpıyor. Kadua 
ortaJdap çabştığ1. l§e kadın parmatı kanştığı için olmalı. yeni de .. 
vlr harbi. hem korkunç, hem keyifli bir sarhoşluk cinayetine 
beı:ziyor, 
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CYLUmDEN BETER 
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- Büfede l'ltMm ~i~ rltc, nr t .. 
tersen perhizı boz. Arkasını baİckal
d1n tarnamtarı% 

Hemen kcyıfl.endi: 

G~nc; kadının ıözleri parlayıV'Ct'mişti: 
- Bırak para işini.. Ben, senden 

borç da istesem alırım 

Pirinç ve 
Sadeyağ 

Bugünden 
Borsaya 

itibaren 
Alındı 

a ·• .... •. 
EKMEK iŞi Yağmurların 

Yaptığı Zarar 
Tamirler 

Yollar 
Yapıldı, 
Açıldı 

ıı . 10 - 942 

r- DiKKAT:-, 
Un Tevziatı Fena 

Ya~ılıyor 

- Geceden kalmayım zaten .. B'.r ta. 
ne parJatırsıam, ak!ım başıma gelir 

- Elbette. Eğer, ta~ istediğim gL 
bi yapacak o~ursan, elli lira veririm 
Bu ramanda hiç de fena para dei~Jdir · 

Faika, buna razı olmuştu~ . 
- Fena para değil ... Ama, senden 

alır mıynn? 

Pirln(' ve sadt" yaitlarm zahire bor
sasında alınrp atılması hakkında Ti
caret Oda$':Jnm \•erdiği karar buJtün
den itibaren tatbik me\·kiine girmiş 

Vali de Karne 
Usulünün Devamını Yatmurlar yOzUnden bozulan de-

Haftanın bir gOnünde ekmek 
karneleriyle fınnlard• un verlll· 
yordu, Bir haftadır bu usul kıl
dfrt1dı ve un tevzJatrnı blrllk 
bakkalları yapmıya baıladr, Fakat 
lı derhal akudı. ÇünkU haftada 
bir gün ekmeksizliğe katlanıp un 
almak lst1yen1erln Uçte lkld un 
alamadılar. Sebep: Gayet basit. 
Un tevzfatinrn bir nevi inhisar 

miryollerı dün tamamen düzelmi1 ve 

l 
f'eferler normal şeklini almtştrr. Yal
nız Ankara ekı:;presi iki saat rötar 
yapmıştır. 

- Kendı cvindeymiş$Ul gibi hare. 
ket et. 

Faika bftfe7e gitmi!S, rakl'.Pf çrkar
mılJh, kt?tdan kenardan mezeler de 
bu1du, ne~elenmişti, katılacak: gibi &:Ü• 
luyorda~ 

- Nereden nereye? Celil bey ge
lecek'. beni arayacak, apartmanına 1;. 
eecef;im dt" mahmurluk bozacağım. A
ma. çok i,Yf oldu, biliyor mu.sunuz? Bu 
gün bot a:6nümdü, Pansiyonumda can 
ııkmtısındarı çatlıyacakhm. B!zim 
A1adam yeni bir pıtnıjyorı aldt Prk 
rtıka bir lttrif. Gramofon m~tetlsı. 

E. kafadır bul.. Söylüyoruz olmu
yor, kavp ediyoruz o!muyor 

- Niye almıyacaksın? Senin kendi 
[ılı:rın olacak, onları yüz üstü hıra• 
k:ıtaksın. Sonra. masraf da edecekıin 

- Peki, peki,. Uzatma. . 
- Şimdi sana vaziyeti daha açık an-

bulunacakttr. Bona hari~inde cı:;:ıh, M f k 
yapanlar ro:ıra ceza~ına çar.ı:>tırdacak:- 1 u va 1 
hr. 

Çay, kahve 
Buluyo·r 

İnhisarlar fdareı:ıl kahve ve çaym 
bu ayın onuncu Cumarteı;i ııtinünden 
itibaren yeni fiyatlarla !iıahlmaı:ıma 
karar vermiştir. Cumartesi gün O ne 
kadar ellerindl" sntrlmamrş ka1mt!j c;ay 
ve kahv~i bulunanlar miktarlarmı 
bir beyanname- ile tnhi~ar1ar İdare
sine b;ı..tirecpk1Prdir 

Anltarııdan verilerı bir haberde ş<'h
rimizde \'e diğer büvük otehirlerde 
karne U!ulünün kısm~n kaidırılacağt 
bildirilmisti. Bu haberin etrafa $8Yİ 
olması üzt-rine bazı fırmcı1:.r ttr~at.tan 
istifode ederek noksan vezinli eknH"k 
çıkarmıya ve unları biriktirerek fle
ride fazla fiyatla ı..11tmry11 yeltf'nmiş
lerdir. 

ekmf"J.rcıi:r. k:ı.lmak tf'hli'ke!=:iyle karşı

ta~mıştır. Kaymakam Edip Yavu1. 0-
rise müracaat edC"rek harcanan stok
larm :verine un Yerilmesini istemiş
tir. Fakat Ofis llkönC'P y:l1nT:r. Kadı
köyiiniin normal un fhtiyrıC'mı k:trşı
lcy11.rağın1 hildlrmişse de snnr:ui<'n fk
tic;at miidilrlü~iinUn c-mri ii:r.f'rİnp Ka
dıköyiinf' 72 C'tıvat un vermC'yi kabul 
f'tmiştir 

İc;partaku1c civ.al'!nda kAmflen :yı
krlan köprü bilyük gayret sarfedile
rck hemf'n tamir Milditlnden aktar
ma usuliine başvumızya da lüzum 
ka1mamı~hr. l 

ahtna alınmrt olması. Tevziatı 
blrllk bakkalları yapıyorlar. Bun• 
rar gayet azlık oldukları için halk 
buralarda toplanıyor. Tevziat gOç 
oluyor. Bakkallar asil l§lerlne ha .. 

$ lel vermemek fçln az un ahyor
f lar, daha sabahın yedi buçuaunda 

latayım. Kadıköye ıeç cidersin; erken 
gide~sin: çok ı~ç gıı:lirsin, Oturduğun 
pansıyonu düşünmiyeceksin. Doiruca 
buraya celirsin, Burada yatacak yer 
var. Sofr~yı ıia IC"'.ırarız. Bi.r şey düşün• 
mezsin. 

Faika, kollarını açmı1tı. gülüyordu· 
- Buna, kims«"nin bir d:v~ceği kal~ 

maz. İki evli oluyorum, demek Si:r. 
iyi ın!atın, Ben nasıl yapacaiımı dü· 
ı;üni.ırüm. 

Piyasanın kontrolii Diin Ticaret VekAleti Vflll ve Bele

diye Reisi LCıtn Ktrdara ekmek mev
zuu üzerinde bir te1ker(' l(Önrlererek 
a1mması düşHnülen tE'dbirler hakkın
da miltalArısmı sormustur Vali, bu 
tezkereye ekmeğin karne ile verilme
"ine devı;ım edilmesivlt" !'Phrin ekmek 
me ele-sinin kökündııln halledilmls o
laca~ı. aksi takdirde serbe!lt sahşın 
şehirde cok mOşkUJ durumlara 1<:ebe
biyet vereC'e,tl yolunda cevap ver
mi~tir. Vali, karnesiz E>kmeok !i;ahst 
yapıldı~ı JrünJerde karı;;ılasılan .':Oc;liik 
teri ve önlenPmiven yol!=:uzlukları da 
VPkfılf'te l!ÖnderdiJli mnt:ıl~:lı:;ında bE""
lirtmi~tir. 

Diln ak~amki Avrupa Konvansiyo
neli tam vnktinde, saat 21 de Sirke
rlden hRrekf"t t'tmiştir. fstanbtıl:l ge
IPC"rk yolC'u krıt:ln da Edime Krır:ıa
ğ;u:-b'ln hareket etmiş bulunmrıkl<ıdrr, 
O da bu sabah 6.50 de Sirkeciye ge
lecektir f 

un bitfyor. Bu işi - mademki 
karne mukablllndedlr - ya bD• 
tün bakkalrara teşmfl etmeJI, ya• 

Postalar intizamla 
yerlerine götürüldii Ali Nafiz, kadının içişine dikk:lt et• 

miş, gözle kaı arasında bakkala git
rnış rJ.kı, me-ze l'etirmi,ti. 

Faika. yarım şf,cyi b:ttrmi,ti, yeni 
ıişeyi açıyorduk, kahkaha ile güldü: 

- İhtiyatrnız var. demek! Cel;il bey 
ne diye Jiolmdiye kadar beni apartma• 

na ~vet ırtmedin? Biz arkada,ızl 
Ben hiç bir yerde böyle içmem. Ama, 
enın nasıl insan olduğunu bHJyorum. 

Eski pansiyondan tanırım, Erkek a
d :n:ınndrr. 

- K~dıköyüne ıı:c;eceksln, Zamba. 
oğluna ~deceksin, Orada artist Her
ınine hanımı arayacaksın. 

- Aradım. buldum, 
- Arti~t Hermine hanımdan. Fat• 

ma hanımı soracakflın. Kumpanyaya 
yeni gelen Fatmıt hanımı.. Rus Fat 
mayı., Onun oturduğu evi öirenecek• 
ı;lr •.•• 

Yiyecek maddelerinin Jtittikce pa
hahlaısma~n ve piyasA1arm kontrolsüz 
kalması şikAyetleri mucip olmakta
dır. 

Ticaret Mrntaka ~fildiir1iiiil yiye -
ı-ek maddeleırinin kontrolilnii Uzerlne 
almamı~tır. Böyle bir işin ancak Ve
killik emred'P~ yaptlabilt'<'e,ini ve 
bugün ic;in böylt bir tedbirin mevzuu 
bahsolmadıl(f anlaşılmıştrr. 

Gecen 
Olan 

Yıl Mezun 
Talebe 

Bu ı:;uretlr Kadıköviine .vakm vilft
yet kazalarr halkı yinp buradan ek
mek1Prini tC'd:ırik f'dl'blll"'~PklPrdir 

Tevkif edilen fırmcılar 
Ekmek karnesi vol~uzluitu yaptık

.tarı iddia edilen 21 fırıncı ve 7 iaşe 
memurundan avrı1;ın ikint"I Pkibln rhı 

rusmasmı;ı dün bir num:'lrah Milli 
Konınmtt mahkeme~inıiP başlanmış
ttr. Bu kısmR d~hil oluo dunısm~da 
hazır bulunan fırmcılardan Ali Cn
kar, ~tuı:;tafa Çakar. Me.,.ut Okul, 

::\tust~fa YC ;\fuhittiıı Arıcı ıı::nrınıları 

y11.pılarak tevkif edilmh;lerdi. fki iase 
memuru mahkemeye ~elmediklerin
den kendilerine celo yazılmaıı::tna ka
r".'lr verilmiştir. 

Tren yollartnm bozulduğu müddPt 
zarfında islerin aksamaması için İs
tanbul posta teşkilatı cezrt tedbirler 
aJmLo;;trr. Bu ararla. Anadolu postaları 
Mud:ınya. Bur!;a ve Bilecik ilzerinden 
trene ııta,hrıJmtş ve muhtelit i~tika
rnetlerdrki muhte1if mmtakalara yol
lanan mektup. paket ve koliler za
manTnda ıcönderilmiştir. 

l 
hut da eskisi gibi fınnlarda da 
tev:rlata ı~tn vermelidir. Dileyen 
fırından, drleyen blrllk bakkalın• 
dan alsın. Karne mukabllfnde oı .. 
duktan sonra ıuradan veya bura
dan armakta bfr mahzur ta .. vvur 
edJJemez, 

Hem kurulu, dO:ıenll. altplmtf, 
tecrUbeal iyi netice vermfı usul• 
lerf bozmakta ne mlna varf Bu 
iş mademki fırınlarda baıladı, y1• 
ne fırınlarda devam etmellydl. 

A1i Nafiz, ~ni bir kenara çekmfşti. 
ka1 ftma frst1dadı: 

- Bu kadın, b'.ı:!m itlmlli görür, 
"ı' .ıJnız içkisi Fena 1 

- Ötrendim. 

- O eve cidecek, Fatma hanımı gö
receksin. Beni, !llze Celil bey gönder• 
dl. diyı:ccks.in. Prenııesin yanındaki Ce
!il bey, diyeceksin O, anlar. Kendisf• 
nl benim beklediğimi söyliyecekc;in 
Hemen e-elirse, alıp &-ct.ireceksin Düşü. 
nürse? .. 

Maarif Miidürlilğil 1941 - 42 ders 
vrhn_da rPıı::mt ilkokullardnn me7:un o-
1:.nlarm bir li"tectini hıt~frlamı~tır R11 

lio::teve .'!'Öre .P~n de~ yılı sonunda 
°'2"A u kı7:. 41~U i erkek olmak üzere 
765n talebe ilkokuldan meı:un olmus
tur. 

AlAkadarlarm verdl~i mali'ımata Jl'.Ö
re. civar kazalartn tını:1uz k:alma~ı yü
zünden Kadıköyünün un stokları ta
mamen harcanmıs ve Kadıköv halkı 

Ayni ı:amanda gelen milr~e1At da 
ı:amanında f!llt11.nbula getirilerek tevzi 
edilmiş ve bu suretle teahhura set 
çeki1miı:;tir. 

Mademki bakkaflara verlldl, 

f 
birlik bakkalı, ılrket bakk•lr, ,u 
bakkalı, bu bakkalt diye bir tef• 
rlk yapılmamalı, bütOn bakkalla• 
rın bu tevziatı yapmaları tnUm• 

ı kün kıhnmalıdıfl. Yoksa ltt 1,t:e 
t böyle olur, halktn onda dokuzu 
J istihkakını alamadan kılır. 

- Hayır 1 Sokakta ciddidir. Bu, ~a· 
lı:a fash. 

Faika ikinci s:şeden de iki kadeh iç• 
ktrn sonra sordu: 
- Konuıacaiımız mnele, nedir? 
Onun hatır!aması AU Nafizi sevin-

d rm'ıtl: 
- Bir hayli mühim mesele, dedi. 
Brn anlattım: 

- Kadıköyünde Zambaoilunda otu
r 'l artlst Hermine hanrm var Celil 
Tahır kumpanyası artiıtlerinden .. O
n n evini bulacaksın. 

Faıka duralamtştı: 

- Kadıköy gibi ko!koca yerde, bÖY
~ gtidük adresle insan nu, ev mi bu• 
!u:ıur. 

- Mcselıenin ehemmiyeti burad::1. 
K dıköytinde ama, Zanıbaoflunda di
Y'>MlZ, o tarafları ararıan muhakkak 
b'1!ureun. 

- Haydi bulduk. diyelim. Gidip al· 
1 hln emri, peygamberin kavli ile is
tı:yecek miyiz? 

- Hayır! Şakayı bırak .. Herm!neyi 
bu;aeaksın Ondan baıika l:Wr adres öğ• 
reneceksin. Ve sonra, o adreşe gide
cek3in~ 

- Kolay i$ deiil ! Evvela, ayak iıi _,. 

- Dil ünürıe? .. 
- Fikrini çelecek111!n. Gelmiş geçmi'? 

bütün olanca marifetlerini gösterecek, 
fikirlni çelecek, buraya getireceksin. 

- Ya, seni görmek islerse? 
fOf'vamr v•r) 
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BUGtlNK:t} PROGRAM 

7.SO Pro1Ttm 
7.32 Jimna1tik 
7.40 Habtrlcr 
7.51 Müıik (Pl) 

ıı.30 Pro,ıı:ram 
12.33 Mllıik 
12.45 Haberler 
13.00 Foaıl 

19.15 Dan, mfh:lff 
19.30 Haberler 
19.45 Strbest 
ı~.ss Faııl heyeti 
20.15 IQ;d1'0 ,ıı:azeteıi 
20.45 Mtbik (Pi.) 
21.00 F.vin ıaati 
at.ıs 1ııı1ıa.,;1r 

Romanyada Gıda Maddeleri 

Ekimi Az Oldu 
Ankara, 7 (Radyo Gazetesi) - Son 

rünlerde Sovyet radyoları Romıtnya
da yiyecek ııkıntısından bahsetmek. 
tedir Bugün Bükreşten celen bir ha• 
her, bu radyoların sözlerini blraz teyit 
eder mahivetted:r. 

Rumen Başvekil muavini Misel An• 
tonr.~cu demiştir \d: 

''Harp yüzünden bozulmu'J olan harp 
ekonomisi kurak!ık. su baskrnı ve 1e-laı 

1:e-lrlf'r yüzünden de zarar görmüştür. 
Bu ~ebeple 600 bin hektarlan a.ncalc 
100 bin hektar arazi ekllmlştlr ... 

ltalbuki Rus radvosu, bu ia:pc dar
hğrnın yiyecek maddelerinin Almany~ .. 
y:ı. •önderilmesinden ileri ıeldiğint id
dia etmektedir. 

Milli Piyango 
Milli Piyanjt'onun 11 inci tertip 3 

üncü çekilişi dün AnkRra 19 Ma
yt~ Stndmda ~aat 15 dP çPkilmi!! ve 
çekilişi kalabalık bir halk kütlt-ı1l ta
kip etml~tlr İkramiye kazAnan nu
nı~rJ'l~rı a~ağrv~ vazıvoruz: 

30.000 Lira fl<rnmive Kaz:ınan 
N1ımara 

218206 
10.000 Lira Kazanan NuınarA~Rl' 
oo?•oo 200•09 220R•o 269478 
5.000 Lira Kazanan Numaralar 
061771 089010 ı93796 2ı655l 
'"l':IROR\ 24!)0'75 
2.000 Lira Kazanan Numaralar 
02!\951 175399 0202?6 1•3) R9 
0!\7770 225R45 07?R<4 233003 
097304 270403 108822 2QRQOR 
11ff~14 3482Rt JIA750 15Q197 
119410 386463 1563" 1 68904 

Dün Çekildi 
314928 023506 
248686 318041 
204097 259147 
129581 208698 
03910R 1338m 
337343 0414M 

125320 
02360R 
327483 
268611 
209814 
135916 

194588 
12945ö 
028148 
330260 
272411 
210008 

277759 359661 045097 141949 
215825 278102 367379 O~R750 
150383 215989 276585 382279 
070947 1.56135 221166 280042 
382475 075145 165224 221665 
262363 384255 078705 168956 
222524 282R35 389477 078904 
ı75008 224866 297480 393977 

500 Lira Kazanan Numaralar 
Son dört rakam1 (4671). (6757) 

(7668). (9009) ile nihayet bulan l'lO 
bilet: 
100 Lira Kazanan Numaralar 

Trakya postaları 
Trakya po~talnrı da trenle nakledi

lf"'meylnce Hadı:mköyü ile İstanbul a
rasında araba ve otomobil servisleri 
kurularak bu kısnnda vukubulacak 
teahhur da önlenmiştir. 

Yeni Erzincanın 
Kuruluş Günü 

Erzincan, 7 (A.A.) - Asri mezar
lıkta zelzel,de ölenler için yaptlmab 
ta oJan kabirin inşası bitmiştir. Er
zlncnn belediyesine BüyUk Millet 
Metli~in!n yaptriı iki milyon lira ile 
r~zrn karnr günü olan 12 Birincitesrin 
Ercincanın kurutuş cünü olmuştur. Bu 
c-iinün manaııiy!e mütenasip tören ya• 
prlac:ıktır. Tören programı çok ı:ı:n
gındir. Zelzelede ölenlerin kemikleri 
bn kabre merasimle kon.acnkt1r. Ka ... 
t:ll:1rdan ve nahlyelerden merasime i•· 
+irak etmek iiz:ere heyetier ıetmty~ 
h<ı:o:rrl~nmakt11dır. 

S<ın üç rakamı (3191. (686) (751) bulan 4000 bilet. 
Alman Prof. Ankaradan ile nihnvet bulan ı200 bilet 10 Lira Kazanan Numaralar 

50 Lira Kazanan Nım,"aralar 
1.000 Lira Kazanan Nnın&r'll~T 

Şehrimize Geldi Son iki rakamı (65), (82) ile niha-
Son ile rak•mT (2~2). (362). (628) yet bulan (8000) bilet. 

011140 081111 176751 226790 
298858 016595 085243 177003 
227367 309399 0176ö5 087342 

\-..,''' •• o .. o o ... J 
Sl'OR:, 

Sof ya 
Takımı 

Muhtelit 
Geliyor 

Haber aldı!nnıza göre, Sofya muh• 
!eliti ıekl!nde kuvvetli bir taldrn!n 
lstanbola gelmesl hakkında a.!Akadar
larca yapılan aörOşmeler müsbet bir 
safhaya varmıştır. Büyük bir ihtimal .. 
le, Bulgar tutbolcüleri Cümhuriyet 
bayramında iehrimize gelecekler ve 
Beşiktaş ve Fenerbahçe ile b1rer tnac 
yaptıktan sonra Fener - BeıJlktaş 
m~htelit! ile hlr üçOnc{l karşdaşma 
yapacaklardır, 

Bokııör Kemal ihtifali 
J\.ferhum bok~ör Kiltük Kemal'In 

kabri ikmal eri.ilmiştir, Aziz: hatll'aın
nr bir kere daha anmak tızere, klüp 
Azamtzm ve merhumu sevenlerin, bu 
Cumarte.ı;i saat 16 da Ferfkı6y mezar
h~mda tertip edilen ihtifale gelme -
teri, 

Sonra, evdekilerle anla~mak var. 
Onun tereddüdünün önüne seçtim: 
- Bu iıte kaç lira işine gelir? 

11 00 Pro.-ram .. ___.___ 
18.03 M"ıhik 
18.20 $arkıhır 
19.00 Kc>nu,ma 

21.45 Ôrkeıı"'"::---
22.30 Hıbtrltr 

"Hariciye Vekiline ameliyat yapan iJp nih~vet buL.ın 1200 bilrt 2 Lira Kazanan Nun1aralar 
Prol. nr. Sauer urn dQn . n ra• ı7M .,, ~ ~1. '"' o•oM~ 20 Lira Kazanan Nııu~aroJar n r kamı (2). (<), (6), (9) ile Altın Fiyatları 
dan şehrimize gelmiştir Profe•ör bir 091362 18003!\ 241179 314673 186 212 30' ''-2 471 527 ·h 2Z.45 Kıpanıı. ·• •' . nı ayet bulan 160,000 bilet ikramiye Dün bir altın 3310 kuruştan ve bir kao gün sonra Almanyaya dönecektir. 02~146 ı09688 193641 241637 5!\3 872 "24 962 ıı ·h et 

---~~~~~-~~~~--~~-~-~~-~-~---~~-~--~~~~--~~---~--~-----~-----~~---·-·--~--·------•---n_ı_:a~y~---·~lrr::_::l•~r~·-------------.:_:g~ra~m: kUlçe 454 kuruştan sablm~tTr. 

1 G'C' G'LlM H•BE.RlE.A 1 
100 Liralık Banknotlar 
fedavülden Kaldırılıyor 
Ankara. 7 (A.A.) - Cümhurlyet İ!davüle c;ıkartlmadıfı ve değerleri bu. 

'erkez bank:tstndan verilen malOmata lunmadığr hakkında müteaddit neşriyat 
gbre, Milli Şef Rei~:cümtw.ır İsmet t- ve j!inlar yapılmışsa da halkın her
n ınü nün resinıff.rini ta~ryan ve mcm• , hangi bir şekilde yanılarak bunları al• 
1 ket mlze getirilirken yolda kl\ı:aya nnısının ve zarar sörmeıinin önüne ıe
u rayan 100 liralık banknotlardan bir ç!l:nesi için 15 Birinciteşrin 1942 ta• 
kısmınm l'izJicc mem~eketimize o;okuı- rihinden itibaren, Atatürk'ün resimle· 
duğu anlaaılmı,tır. Bu banknotlar renk rini taşıyan yüzlük banknotlann te
$~kil ve eb'at itibariyle Atatürk'ün re• daviiJden kaldırılmasına karar veril
slm1':rinl tap}'8n ve ted~vtilde buluw nıi,tir. Bunlar, bir sene zarfında mer• 

nan 100 Jiralrk. banknotlara tamamen 
ber.zemektedir. 

Kazaya uğrvnış ol:ıı.:n banknotlarm 

Karadeniz Soyet 

Filosu için Hiç Bir 

Teşebbüs Yok 
Londra, 7 (Radyo) - Times gazete. 

sının lsanbuldan aldığı bir habere gö
te, Sovyetlerin Karadeniz filosu ne ka. 
btı İyf"tinl ne de cesaretini kaybctmiŞ" 
tir Bilikls büyiik bir faaliyet söster• 
m;kte ve tecavüz ruhunu muhafaza 
e!mektedir. Her gün Karadenizde mih• 
vere mensup bir cemi batırılmaktadır. 
Almanlann iddialarına r:!ğmen Kara
d~rıizde hikimiyet Sovyetıerin elinde
dir F 1cat harpte her raman •il:-priz• 
!ı::r

0 

olabilir. Şimd.ilik So•yet don.anma· 
srrtn Akıbeti haklnnda meraka düşe
cek bir v11tlyet yoktur, Bu sebeple 
Tiırk hükfimeti Sovyet donanmasının 
Qk1hetini tetkik ve münakaşaya, Tilrlı: 
salıı1lerine ilticası meıele~ini konuşmı• 
ya lüzum görmüyor. Bu husu~t.a. ne 
Sovvet hükUmeti. ne de müttefikler 
biç bir ulep ve tc~ebbüste ~un
numışlardır ... -------iki Haber 

, ~ Baştarafı 1 incide 
A iman radyosu bu sabah şunları 
ııöylemiştir: 

"Willkie'nin Cordell Hull'ıın 
yerine Amerika Hariciye Nazır. 
lığına getirileceği bildiriliyor. 
Roosevelt Willkie'nin seyahatin
den memnundur. Çünkü Willkle 
ikinci cephenin açılamaması me. 
&cksitıin mes'uliyetini ustalıkla 
tnııı ıtereye vüklcmenin yolunu 
bilmiştir.'.: 

kez, ziraat ve iş bankaları tarafından 

deği!jtİrilere1t ve 9 sene müddetle de, 
yalrıız Merkez b'1nkasınca kabu~ olu• 
rıacakbr. 

Memleketimize Bir 

isviçre Ticaret 

Heyeti Geliyor 
Ankara, 7 (TAN) - Yalanda An• 

karaya bir İsviçre ticaret heyetinin 
&el:rıesi beklenmektedir. Bu heyet ev
velce memlektimize &elmiş buhı...,an 

İsviçre dev~eti ticaret mukaveleleri da. 
lre~ reisi Ebrard'ın başkanlığı altm• 
dadır. Heyetin geliıi, Sümerbank, Eti. 
bank ve diğer milli müesseseler tara. 
fından tsvlçreden sahn alınacak olan. 
lfabrikalanmııa lüzumlu birçok ma
lc!ne:lerin satm ahnmasıyte alikadardır, 

Yapılacak milı:akere1erin 20 milyon 
İo;vlçre franıı üzerinden bir mukave
~e ;kdiyle neticelenmesi beklenmek
ted:r. Buna mukab!l Türk emtiası v~ 
rilecektfr-. İsviçre heyeti ayni :zaman. 
da, Ticaret V ckiletiylp geçen Martta 
aktedilen Türk - İsviçre muahedesi• 
nin tatbikat işlerini de görü,ecetir. 

İngilizler, Osnabrück'ü 

Bombardıman· Etti 
Londra. 7 (A.A.) - Hava neztretl• 

nin teb!iiil Dün gece bomba tayy'\re
lerimizden mürekkep mühim bir teşkil 
bir endilstrl ve demiryo!u şehri olan 
Qc;nabrück'e mütemeı-kiı bir taarruzda 
bclunmu1tur. Altı: tayyarenıiz dönme"' 
rrıJstlr. ı • ,.,., •1t-.-ı .... 

Yeni İrak Kabinesi 
Bai<4t, 7 (A.A.) - Yeni İrak kıbi• 

neı;:ini yine Nuri Salt Puanın kurataiı 
h~lı.17 ••t\liYot 

Danimarka 
danır Gibi 

Kıpır· 
Oldu 

ıtJiT .Baştaraf· 1 tncıd" 
ket kasden yapılmış sanılıyor ve bun. 
tarın, mihverin ayrılmıya temayül e
den Danimarkalılann tenkilt işınde 
ku'1ınılacakları tahmin ediliyor, Bu a. 
lay~ara mensup olanlar Kopenhac'da, 
ıehir içinde sill.hlı olarak. dolaşmar:ta• 
dır. 

$imdiye kadar iki patrtrlt niimayf' 
olmuş ve 28 kişi yaralanmıştır. Bir 
çc.k kahve ve lok ıntalar yatma edit.. 
mi~ tir. 

Başvekilin teminatı 
Vicby. 7 (A A.) - Parlimento ö

nünde konuşan D;ınimarka başvekil.i, 
"Danjmarka, bitarafhiını muha.faza 
edecektir,, demiştir. 

\ Harp İçinde Bulunan 
Amerikanın yakından 
Görünen Manzarası 

lf:;;"i' Ba '1 ar. f 
kikatte hayatta büyük deiıisiklik 
sezilmiyor. Yalnız bu hafta enf. 
lasyon ve fiyat yüksekli'derine 
karşı irabeden tedbirleri almak 
üzere Cümhurreisine fe, kalade 
saliıhiyetler veren kanunun ka· 
bulü Amerikalılara harbi duyu • 
racak en büyük amiUerden biri 
olacaktır. Çünkü bu kanun çı
kar çıkmaz Mister Roosev~lt, top 
tan ve perakende fiyatlara der. 
hal bir tavan tayin edilmesini. 
maaş ve ücretlere bir had kon
masını, azalmağa başlayan yiye. 

Darbei hükumet hazırla11mış 1 cek ve giyecek maddelerinin ve-
d 

7 
(A A) D . k d k' sikaya bağlanmasını emretmiştir. 

A
,Lon rka, d. · -G amlmLar eadtak 1 Bu kış Amerikalıların da bazı 
man uman an1 enera u e, . 1 ] 

kifi derecede enerjiye sahip sayılma• mahr~mıyetlere k.a~ ~nm_a arı. za. 
dığmdan yerine General Heydberck ta• ru.re~ı artık kendısını hıssettır -

• • yin edtlmift:ir. Almanların bir darbei mıştır. 
lıükilmet yapmıya hazırlandıkları rlva• 

Bununla beraber hayatın bu yeti vardır. 
Danimarka hük6.meti ortadan kaldı• 

nlacakmışl 

Alman hariciyesine göre 
Berlin, 7 (N.P.D. ajan11 bildfrl· 

yor) - Alman hariciye na:ıı~1itnda 
toplanan b\)gilnkü baıın konferansın• 
da Danimarka başvekilinin nutkuna 
dair blr sual sorulmu~tur. Hariciye 
nezareti sözcüsü, bu nutkun sükO.n ve 
intizamı muhafaza etmesi !üzumuna 
dair Danimarka milletlnc bir ihtar 
mesabesinde oldufunu söylemekle lb 
ti fa etmiştir. Bu nutck ayni zamanda 
,eni Avrupa Mihver devletleri ile sı

kı bir işbirliii yRpılması lüzumunun 
da bir ifadelidir. 

Norveçte suikastı , 
Londra, 7 (A.A.) - El<ktrik ce<e· 

yanını tahv.il etmekte olan bllyiit 
T-:-onheim fabrikası baltalayrcılar ta.• 
raf•ndan tahrip edl!mfstir. Bunan ne
ticesinde Assenfiord elektrik fabrilr:aıt 
muattal kalmıştır. Almanlar, deniz ft• 
sünün inşaatmı durdurmrya mecbur 
kalmışlardır. Dün akşam 10 Nonreçli 
idam edilmiıtir, 700 işçi tevkif olun
muştur. Bütiln umumi müesseııeler ar 
)amm 7 sinde kapanmaktadır. Halkın 
saat 7 den sonra sokağa çılr:maaı ya
s-.ık edilmİltir. 

Bir çok kimaeler tevkif edilmişlerdir, 

Belçikadaki durum 

dış manzarasına bakarak 
Amerika hakkında yanlıs bir 
hüküm vermiyelim. Amerika bir 
harp sabası. bir cephe memleketi 
değil; cephe arkasında cepheler 
için insan ve malzeme hazırla. 
yan tersanedir. Bu zaviyeden bak 
tığımız zaman tamamen seferbef 
bir memleket görürüz. 

Amerikada bugün 15 milyonu 
kadın olmak üzere 58 milyon 
işçi harp sanayiinde malzeme i
maliyle meşguldür. Amerikan or. 
dusu gelecek ytl on milyon kişiyi 
bulacaktır. 
Kadınlar arasındaki seferber • 

lik bir derece daha genişl~ttiri.J... 
mektedir. Tersaneler günde dört 
gemi yapmağa başlamışlardır. 
Bu yıl sonuna kadar yapılan 
tayyarelerin miktarlan 60.000 ve 
tank miktan 45.000 rakamııu bu. 
lacaktır. 
Vaşingtonda yeni inşa edilmek

te olan Harbiye Nezareti binası 
için 70 milyon dolar sarfedilmek
te ve yalnız bu binada 25 bin iş
çi çalışmaktadır. 

Bu rakamları böylece sırala.. 
makta devam edebilirim. Mak. 
sadım Amerikanın harbt anlay1ş 
tarzt hakkında bir fikir vermek-

Fransada Yeni 
Suikastler Oldu 
~ Baştarafı 1 incide 

Vichy'de istifalar 
Vichy, 7 CA.A.l - Almanyaya 

amele ve işçi gönderilmesi kara
rını prote~to maks•diyle iş neza· 
refinin rn az 10 yüksek memuru 
istifa etmiştir. Is nazırlığı dev. 
Jet sekreteri M. Lagardelle'in ya. 
nında çalışanlardan çoJ!u istifa 
edenler arasındadır. 

l~t 1 falar. toplanan isrt1erden hiçbi• 
rin.in Almanyaya gitmediiini ve ,ıhhi 
muayf'ne ile is kuntrat!arın1n imzal~n
masr için dah:l en az 15 Jijn &erekti'" 
ğini bildirf:n reami teblıiiin inti:ıarı 

giınünf"' tesadüf etm'stir. 

Y e11i grevler olmuş 
J..orıdra. 1 (A.A.) - Biancourt'd.1ki 

Rtr.tıuld fı;ıbrikalıırmdı i~çinin ıırev 

yaphfı öıtrenllmektedir Grev S saat 
rl('vtım etmiştir 

Alman makamları, 50 tutağı fabrl
k;tnın bahçcs:nde kurşun:ı diı:ecekle.,.in.i 

bilrHrl"rt'k 'trevc nih.,vet vermi!slerdlr 

M. Herriot'dan sonra 
J~ransı:r. hududundan bir yerden Reu

t,..r n1uhabiri bi!diriyor· 7 (A.A.) -
B:nlerce sivil Fransız M. Herriot'nun 
ırın hareketine uyarak Legion d'ho
r.neur ni,anlarını ıeri göndcrmi~lerdi.r 
B!!:ılar bu sur«"tle Rus cephesinde Al• 
man ordusu saflarınd~ harp eden Fran
sız-1~ra ni,an verilmesini protesto et .. 
mttlerdir. 

* Londra. 7 (Radyo) - Vichy hükQ· 
metinin Almanyaya göndermeii vaa
dettH:Jcrl 150 bin ameleden şimdiye 
kadar toplanan mikdar 17 bini geçn1e• 
mtııtir. Geri k?'an 133 bin kic;ilik grup 
hi1i temin edilememiştir Görıdt-rlle
celr: amele arasında her elti kişide bi• 
rinin mU"he:ndie olması ve her yüz kişi 
de birinin de u.'ta ba~ı olması şart ko• 
t11alm:alı:tadrr. ··-----

Tokyo Üniversitesi 

Rektörünün Beyanatı 
Londra, 7 (Radyo) - Tokyo llnio 

vcrıieıl rektörü demecinde, bu harbin. 
Uk cilnlcrinde zannadeldii! kadar cı· 
bulr: bftmlyece~ni, dil!lmanların bu i1e 
can ve yür,Iı:ten ıarıJdıkJarını, zaf~rin 

cüç elde edil<cef!nl s8ylemlsUr. Rek
tör. Çinin de zannedlldiflnden çok 
daha knvvetU bir düşman oldufunn I• 
llve etml•tlr. 

Londra, 7 (A.A.) - Almanların 
Belçtkada tamami7le lı:endilerine ta
raftar bir hUkO.met teşkilini ta!ar!·ı
dıkJarmı ıösteren haberler v~rdır. Sa
nayi merkezi kom'.teslne k:.rşı ihı'art 
bir tedbir alınmış, patronlar konıe,.. 

~ libcdi1mifp, 

tir. görmek üzere geniş bir seyahate 
Yarından itibaren CümhurreL gidiyoruz. 

sinin ta\•siyesine uyarak. ve on Amerika hakkındaki hakiki in
beş günlük seyahati esnasında tibalarnnızt ancak o vakit haki. 
takip ettiği yolu takip edl'r>k bu kate yakın bir tarzda anlatmak 
b.aı:D faııliyel.iıli d.ah4 '\takından ı mjjmkiin o~tır 

SOVYET TEBliGi 
(t"?.? Bastaraf1 1 inC"ıt: .. • 

de, şiddetli ~arpısmalar devam et. 
miştir. Düşmanın mühim piya. 
de ve tank kuvvetleri, fabrikalar 
mahallesi istikametinde mevzile
rimize durmadan hücum yapmış. 
lardır. 

Qğleye doiru 12 Alman tankı bu 
nıahallenin bir kısmına girmiştir. Kr 
talarımız, bu tankların imhası iç.in mu• 
hdrebe1er vermiş ve akşama doğru bu 
tank!ardan on birı imha edilmiştir. 
Bırl.:kler.imizden bir taneıl, bir &ünde 
b:r Alman piyade taburunu imha er 
lcmı~. 17 düşman tankını hasara ai• 
ra1mı~ veya yakmış ve ıilih ve mıki• 
r.cli tüfek ateşi i~e 3 düşman uçağı 

dü!l;ürmüstür. 

Bir Rus kolu şelıre 
doğru ilerliyor 

A1oskova, 7 (A.A.) - Yığınlarla 

Alman paraşütçü!'iünün bozkırlara in
dirilm1ş olmas[na raimen bir Sovvet 
kolunun. Don nehri boyunca S"talingrat 
istikametinde il er.i harekete devam et• 
tiği bildiriyor. Cepheden g-elen telgraf 
lara göre Almanlar Mareşal Tlmoçen
konun g-önderrliğl yardım kolunun tetr 
did:nden kendill'rİni kurtarmak için bil 
ha!'i5:t sol cenahlarını korumtya çah• 
şıyorlar. Görülüyor ki, Almanlar, bu 
kolun şimalde tevkif edilmesi ve Sta
hnı;rat müdafi!eriyle irtibat tesis et• 
nlemesl icap ettiğini anlamış bulunu" 
yorlar. Eğer Ruslar bu irtibatı temin 
ederlerse, Almanların bu şehrin ma
h;ı.s~rasını kaldırmak zorunda kalacak
ları hemen hemen muhakkaktır. 

Almanlar, Timoçenkonun yardım 
kolunu hırpalamak fçin bilhassa para
şütçü!er kullanmaktadırlar. Paraşütçü• 
ter her tarafta tuzaklar, ptısular, ma
nialar kurmuşlar, en akla gelmez yers 
lpre kadar sokulmuşlardır, 

15 Aydanberi çete harbi yağmıya a
lışık Rus nişancıları, Alman para1Utçü~ 
)erinin hareketlerini tesirli surette ön• 
Iemektedirler. Çete harbi , boT.kıTJarda 
btr makine harbi olmaktan çıkmış, 1.
deta lnzı1derililerin birbirte..ı ... ı,,. çar
pısmalan haUnl alm11tır, 

Abbas Hilmi Paşanın 
Fransadaki Altınları 

Kanneı, 7 (A.A.) - Eski M11ır hi· 
divi Abbaı Hilmi Paşa'ya alt olan ve 
içinde beı kişi bu!unan bir otomobll 
20 milyon frank kıymetinde altm kili• 
c;:eleri ta1ryarak İsviçre hududunu cec 
m~k fstediff sırada Fransız polisi ta• 
nfından tevkif •dilmiştir. Külçe( r 
nıüsadere edildiii gibi otomn"hilde U• 

!uııan ve: b~o;i de F"ansız olan yolc 
lar tevkif edilmiıtlr 

Rusyaya Malzeme 
~ Baştarafı 1 ir.cide 

bette fazlalaşacağı hesap edilme] 
tedir. 

bıgiliz gazetelerinde 
Londra, 7 (A.A.) - Times ga.: 

ıetesi, Stalinin son beyanatını 
"'endişe verici bir vesika" olarak 
vasıflandırıyor. Gazete diyor ki: 
"Bu, müttefiklerin harp teşkila. 
tının arzu edilen şekilde iyi ol· 
madığını gösteriyor ve Birleşik 
milletler seflerinin son nutukla.. 
rı da bunu teyid eder mahiyette. 
dir.'' 

Niyuz Kro.ı;iJd l!azetesi sunları 
yazıyor: 

"Stalinin demecinden çıkan bir 
tek netice, müttefikler arası stra. 
tej isinin tam bir ŞC'kilde tanzim 
edilmiş olmadığıdır. Geçen harp• 
te bu yüzden az daha zaferi kay. 
bediyorduk. Acaba yine derse mi 
muhtacız?0 

Rmıyadaki Amerika sefirL_. 
Vaşi11gton'a gidiyor 

4 
Londra, 7 (A.A.) - Sovyet Rnsy .. 

dakl Amerika büyük elçisi Amiral 
Stanley, yakında Amerıkaya sidecek" 
tir, Büyilk elçi, Birleşik Amet"ika ilo 
Sovyetlerln harp gayretlerini da.ha {yf 
tanzjm için ~ahsan reis Roosevclt ve 
Rull ite görütecektir. 

Amiral Stanley, Moskovada Stall~ 
ve Molotof tarafından kabul edilmlıtir. 

Kuib!ıel'tekl İngiliz bUyük elçltlne, 
StaHn'in ııon demeci etrafmda tamam• 
layıcı izahat talep etmesi yolund:ı ta'" 
l'maı ıönderllmemlştir. 

Amerika hariciye mli!lteean WeUec 
de Amerika sefirine ayni tarzda talic 
mat verildiği yolundaki haber!-ert teD 
zip etmt,tir. 

Amerikan askeri kuvvetleri.,,, 
1913 de hazır olacak 

Boston, 7 (A.A.) - Harbiye ııazm 
hiı sanayi servisleri bürosu tefi a1• 
bay Robert Dincburc, aıaiıdakl deme( 
te bulurunııştur: 

"Birleşik Amen"ka aolı:erl ~ed 
1943 te harekete geçeceklerdlr. Bn· 
nunla beraber, dü!Smanı kendisine 78 
kında havale edilecek darbe hakkındı 
süphede ?ıırokmak llzmıdrr. Silih al 
tında bulu!>aıı 4.000.000 askerden 6G 
bini 3 hıifta evvel denizaıın yerler 
ıönderilml~ir. Ve müstakbel harp .. 
1ı 1 rı ı ••lr.er nakletmek ilr.ı-e he 

n Am a timıtnl::ı:nndan gemile 
hı ek t etmt"kted;r Z;ıfrT'. ancak g .. nt 

blr kara taarruzu ile ka7.aJ1ı 
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Basın Birliğinin 

Çelenkleri 
Yazan: ULUNAY 

Adamın biri, ha!I vakti yerinde 
bir doıtu ile konu urken ıor-

vana:: .. ~~a!~~Na Satışını Kaldırmak Sakattır 
5talin n bır Amerıkan gazeteciiine 

verdifı beyanat, butiın dünya 
n buatında, s yasi mafıllerinde derin 

sler y pmakta ve turlu tefsirlere 
yer açmakt dır. Stal n bu beyanatın.o 
da Sovyetler n,Almanyaya ve herhangı 
b r mutccav ze kar ı sonuna kadar 
muk vemet edecek kudrette olduğunu 
oylcmekle beraber müttefik yardım• 

1 nnın SovyeUer n gayret ve fed.ı
karlklariy!e mukayese edilemlyecek 
k dar az olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

W llkie de g'eçcnlerde Mo&kovada 
yapt ğı bey natta: Sovyetlcrln her ba· 
kımdan pek guç b r vaziyette bulun

ukl rını, vakit kaybetmeksizin ikıncl 
cpbcnın derhal açılması zaruri oldu• 
unu soyl mi§lir. 
Halbukı Church ll Moskova ddnüşün

:le Avam Kam rasında, ik ncı cephe 
e e!esı uzerlnde Stalin'le tamamiyle 

n .ı"tığıru haber vcrmiıti. 
Butun bu beyanat ve haberler milt• 

tehkler arasında hcniı:ı: klfi bir an
,maya varılmadığı ve Stalin ile A

merikanın ik nci cephenin derhal açıl• 
ma81ru isted kleri halde İng-.ilterenln 
creddut ettiil ve bek!cme siyasetini ta 

.:ip ettiği h sslni vermektedir. 
Gcıriıniı e gore mıittefikler, Alman• 

yaya kar ı havadan olduğu gibi kara
dan da taarruza geçmek için çok mü· 
• t bır vız yettc bu!unmaktadırlar. İ• 
< ncl cephenin açılması kızılordunun 
v.ıkuniı fı flfletmek suretiyle onun 
:nukavemet kudrctini arttıracafı ve 
ma:1cviyalını yukseltecefi gibi ona ta· 
arruz kudretı de kazandırabilecektlr. 
Bundan baıska i gal !undaki memle
ketlerde ba gosterebilecek olan hu" 
ıursuzluklar Almanlan btisbütim müş. 
kill bir v uyete sokacak ve iıç cephede 
b rden harbetmek zorunda bıraka
:aktır. 

Boyle olduğu halde İngilizler ne
:len hili tereddut ederek tcıebbüse 
ıecmemektc ısrar elyemektedirler? 

Sebeplerine Gelince 
Bu vaziyet bir kaç turlu izah edi· 

ebillr: 
ı - lnıı: lizler Almanya ile beraber 

Sovyet Rusyanın da yerinden ltımıl
ımıy cak b r hale geldikten sonra ka• 

aya aıık r çık rm k suretiyle zayiat 
ermekı z n parsayı toplamalı: ve ayni 

, mand Avrup da Bolıevizmln hilrim 
olm sı ıht m linı bertaraf etmek isti· 

tı> 1 r. 
2 - lng 1 zler Sovyetlerin bu güç 

:-ız yetlerınde dahi sonuna kadar 
11uk vemet eder k Alman kuvvetleri
, n garp cephesıne gonderilmesine ma• 
:ı ol caklarına kanaat getirmiılerdir 
v~ lkincı cephe teşebbusunUn muvaf• 
r ıyetle b 1 rılmasını miımkün iı:ıla
.ak hazırlıklar henuz tamamlanma
[';1, tır. 

Bırinci noktai nazar., lnglltercnin 
S.>vyetler aleyhine Almanya ile anla:ı• 
ıı ıını iıt hda( eden hudbin ve em
e yallst olduğu kadar hatalı siyaset• 
er Almanyayı btittin Avrupa.ya hak m 
ı dıktan hatti bizzat İngiltereyi teb· 

d t eder b r vaziyet hasıl ettikten son• 
ra s yaset sahnesinden çekllmlye mec· 
bur olan fakat son zamanlarda Al
-:ıanya ile bir uzlaşma sulhünün temi• 
ni ıı;in gayretler sarfett kleri hissed!• 
lcr. Cıtyci Jerln umumi siyasetlerinin 
fade~ldlr. Biz, aksi sabit oluncaya 

k dar, Churchill, Cr pps; Atlee gibi bu 
gu·ı İngiltereyi idare eden şahslyet
letin boylc düıunmedıklcrine kanaat 
etmekteyiz:. 

Churchill'in ve arkada3lannın yüzde 
y'"z muvaffakıyet ihtimali olmaksızın 
b yle blr teşebbüse g?r"şmenin lngıJ .. 
t re için olduıu kadar Sovyetler için 
d• tehlıkell neticeler doğurabileceği 
d.ı unccs yle, kısmen da fazla zayıat 
vermemek emeliyle, bu teşebbüsü Al
manya iyice yıprandıktan ve hazırhk-
1 r tamamlandıktan sonra yapmayı ter• 
cıh ettikleri zannı hasıl olmaktadır. 
Bundan b ka, Kal'kasndan ve Llbva· 
dan gelen Alman tehlikesine karşı orta 
ış;ırk cephclerıni takviye etmek zaru
retiııin, dıier cıhetten Amerikalılarm 
uzak earkta Japonlara karşı tatbikine 
b . şladıkları taarruz ıttatejisinin ikinci 
cephenin açtlmasını ~Dctiren sebep
ler araıında saymak da mümkündiic. 

Fakat müttefıklerın, on beş nydan· 
beri harbin btitön yıilribıü yalnrs bap. 
na omuzl nnda tapY9n ve her ba
kımdan pek çok kaJCPlara uğrayan 
Sovyctlere kar 1 devam eden Alman 
tazyfkinl halıfletmderl samanı g_clmiş 
ve geçmek üzeredir. Mukavemeun ve 
fedakarlığın da bir haddi olmak la
zımdır D fer cihetten Stalinin sulh 
rrasası~a oturmak zamanı gelince, bü
tün kuvvet ve kudretlerini muhafeza 
etmiş olan İngiltere ve Amerikanın 
yanında yıpramnı:ı ve zoyıf dü3müı bir 
Rusyanm sulhün ve yeni dünyanın 
tanzimi işlerinde ayni kuvvet, sallhi• 
yetle söz söyliyemiyeceğini de hesap 
etme11i cayet tabii görünmektedir. 

Ekmek Fiyatı Yükseldikçe, Diğer Yiyecek, içecek, Giyecek 

Maddelerinin Fiyatları da Artacak, Bu Suretle Hem Bir 

Kısım Halk Ekmeksiz Kalacak, Hemde Karne He Ekmek 

Alabilecekler de Müthiş Bir Pahalalıkla Karşılaşacakt.r 

Ticaret Vekili Behçet Uz, işe 
başlar başlamaz yeni bir 

tez ile tetkik seyahatıne çıkarak 
incelemeler yaptı. Yeni tez, 
yurtta alış veriş scrbestisini te. 
min etmek içın her ttirlu tahdit. 
leri kaldırmak ve her malın sa
tışını serbest bırakmaktı. Seya. 
hat ıncelemelerı yeni vekile bir
çok şeyleri açıkça gostcrebilece. 
ği için bu seyahatin faydalı ne. 
ticelerini bekliyorduk. Fakat iş
ler ve alış verişler hiç bekler 

r- yaz en: -, 

1 LGffi Arif Kenber 1. ı ________________ _ 
Eğer maksat, müstahsıfin 

b~ğdayını yuksek fiyatla 
sattırmak ise, bunu temin için 
karne usulünü kaldırmağa lü
zum yoktur. Hükumet bu buğ. 
daylan satın alarak ekmeğ: bir 
miktar pahalılastırabihr. Me
murlara ne fiyatla ekmek verL 
lecckse halkı da aynı ~cviyo;xic 
tutarak onlara da aynı fiyatla 
ekmek verilmelidir. 

"? mı ••• 
Serbest piyasalardan medet 

umanlar gün geçtikçe hayal su. 
kutuna uğradılar. Karaborsacı
lar ortadan çekildi. Çünkü onla. 
ra bile iş yapmak fırsatı kalma. 
dı. Fiyatlar öyle bir hal ve nis· 
bet aldı ki; karaborsacılar dahi 
bu tarzdaki yükselişlerden ürk. 
tüler. Piyasa denilen iktısadi 
mahrek ortadan kalktı. Ticari 
haysiyet ve ahlak sahibi olanlar 
böyle bir durum karşısında kal
mak istemediler. lşlerini bırak. 
tılar. Serbest satışların bu ka. 
dar kötü bir vaziyet husule ge
tirmesine sebep, piyasalara lüzu_ 
mu kadar mal sevkedilmesinin 
temin olunamamasıdır. 

Halbuki memleketin her tara
fında mal bolluğu vardı. Bu mal 
lann bir kısmı piyasalara çıka.. 
rılabilirdi. Mesela beyannameye 
tabi tutulmuş ve miktarı malfım 
olan fasulyalar, gümrüklerde 
miktar ve cinsleri maliım her 
türlü ithalat eşyası, henüz tüc. 
car eline geçmemiş büyük zey
tinyağı stokları, fabrikalara geL 
meuıiş çeltik stoku, peynir yaP
mak üzere mukavelelerle bağ. 
lamlmış sütlere azami fiyat ko~ 
nulmak suretiyle hazırlanan pey 
nir stoku, geçen seneden kalan 
nohutlar, susamlar \'C saireye 
azami fiyat koyarak piyasalara 
çıkarılması mümkündü. Ş~kcr 
istihlfıkini tahdit etmek ve ısra. 
fını önlemek için fiyatını yük
seltmek değil, lüzumsuz imalat.. 
haneleri kapatmak herhalde da. 
ha doğru olurdu. ldari iktısat
çılık prensiplerini kurarke!l hep 
bunları düşünmek 7.aruretı var. 
dır. 

Normal zamanlara ait kanun-
larla mevzuatın fevkalade za. 
manlardaki zaruretlere gôre de
ğiştirilmesi icabeder: Aksi hal
de müeyyide kuvvetı zayıflar, 
hüküm ve tesirini kaybeder. 

325 ton buğday ile halk be.c;lenc. 
biliyordu. 

Bir mil) ona yaklaşmış o~~n 
nüfus kutlesinin en genış bir ra
kamla, yarısını devlet karnesı.y. 
le ekmek alacak kimseler oldu. 
ğunu kabul etsek beş yüz bin ki
şilik bir halk kutlesinm ekmeği. 
ı.i serbest olarak temin edebıl
mek için günde bin beş yt.iz cu. 
çal una veya cnaz yüz ton buğ. 
da)~a ihtiyaç vardır. Vasıtası7.
lık yüzünden halJc ekmeği 1çin 
tüccarın buğday getirmesi ve 
devlet ekmeği için de Ofisçe 
buğday getirilmesi kolay bir ış 
olamıyacak, çok günler değir. 
menler buğdaysız, fırınlar un
suz ve halk ekmeksiz kalacak. 
tır. 

* * Birinci görünüş budur. Talı. 
Hl ve neticeleri ise §Udur: 

Geçimi bir lokma ekme~e in. 
hisaı: eden nice aileler vardır ki. 
bunların hepsi yeni durum kar
şısında perişan olacaklardır. Şe. 
hirliyi köylünün eline bırakmak 
demek bir kısım halkı açlığa 
mahkum etmek demektir. Zira 
köylü nerede malının para etti
ğini görürse buğdayını orava 
gönderecektir. O zaman, lstan.. 
bul halkı fırınların ônünde gün. 
lercc ekmek beklemeğe mecbur 
olacaktır. 

Ticaret Vekilinin ekmek isin
deki di.işüncesini biz de sami'mi 
bir düşünce ile tahlile çahstık. 
l\laksadımız hir yanlı hğa yol a. 
çabilecek herhangi bir karardan 
evvel ihth·atlı bulunmayı tav
siyedir. 

1 - Yalnız memurlarla dul ve ye• 
tim ve emeklilere devlet ekmegl r:-------------·
vermek ve halkı karneılz bırak· ! ,-------------
m•k teklif ve dUtünc"I çok ... KUCUK HABERLER 1 
kattır. O nlıbette de bilha .. a teh· . 
ilkelidir. ÇünkU ikilik ve memnu· 
nlyetalıı:llk de!lurabilir. 
2 - Dıi;ünce ve karar teıkiiatı e· 
saılye kanununa aykırıdır. Vur· 
;unculara idam ce::asını vatandaş. 
ilk haklarına uygun gllrmlyen Mil 
let Mecllıl, vatandaıtar:rn bir klı· 
mını öz evi it, diller bir kısmını ü · 
vcy evllt vaz:lyetlne dUtUreblleeek 
olan böyle bir kararı elbet ki iyi 
kar;ılamaz, 

3 - Halkın mıiaavatsızllğa maruz 
blrakılma11 devletimizin varlık ve 
istlklAI umdelcrlne uygun olamıya 
cak bir karar telikkl edilir. 
4 - Gençliği serbest hayata atıl· 

mak ve istikbal kurmak tetebbüı· 
!erinden mahrum bırakır. Gençlık 

gö:ı:ünü devlet kaplıından ayıra· 

mas olur. 

+ TiCARET OPJSI M'Jı>OR'J T Het 
Ohıl Umum MOdOrO C<ınıl Conk Tkaut 
V<kilinin davetı üzerine dün A~lıarava ~t· 
mııtlr. 

+ KOMUR GELiYOR - Bu\ı~ri1un4!an 
kömUr ırctlrm<k için dfln S m!>tör ttmınım•ı· 
dan horek<t eııniıtır. 

+ MEMURLARA KOM'JR - Mahr•ı~aı 
011~' D'lıuırs<lerın ıhtiya,ıı r .. ııııuında o· 
c'hı:ı ve 1<15m0r tevziatını ıapm ıh devam ~I· 
hı ~ t~tr Bu ayın 15 inden ltın• •n Otibı •e 
·l!mtı· te•rııu memura 7ap1Jıcaktf1' 

+ BELEDiYEDE YENi TAŞINMA -
Bdcdiye tkusat MUdUrlilfil bugünden lıiba· 
ren Fen MlidDrl i1l bınuına , Fen MUdUrHltU 
Reyoflunda Sokanı Vakum bina11nı, Sokoni 
Vakum da DördOndl Vakıf Hanına uıınma 
fa baıhyacaktır. 

* cıvı VURGUNCULARI - Olukhı ci· 
vi ihtıkirr yapmakla ıuclu Abdullah Scnbuı 
ile Abdullah Buınin duru,malarına ı!un do 
devam cdilmlı, auçhıların tevklfıne kuar ve· 
rılmııtır. 

+ SILIVRJ CiNAYETi - Sllivride koca· 
sı evde yokken c.nne rır•n Hasanı 6ldllrtn 
Emın<nın duruımuına dün baılınmııur. E
mine ıu,unu ıtıral <tmlı, fakat Hıaanın ken· 
disine urlıınulrk Utı ınl ıddlı eyıem•ıtır. 
Mahkeme buka «!in• kalmr•tır 

ÖLÜM 
Emekli Pul Mufetliıılerlnden 

IHSAN ALI EVRENOSOGJ,,U 

5 - İktisadi panik doğurur. Çün· 
kD ekm~ln kilosu derhal yOz ku· 
rup fırlar. Ne belediye narhı fi· 
yati önilyeblllr, ne de baıka bir 
tedbir bu l1e kir eder. Bakkal ve 
esnaf derhal yalnız zarurf ihtiyaç 
maddelerini de!lil, bütün yiyecek, 
içecek ve ••Ya fiyatlarını zincir· 
leme ıekllnde yUkıelteceklerdlr. 
Yani bugUnkU duruma g!Sre. hayat 
,artları daha birkaç mlıtı aöırla· 

şacaktır. Bu yeni tabloya göre: lg· ·* * çl gündeliği 4 - S liraya. nakil 

tedavi edilmekte olduğu Alman has· 
tanesinde dün sabah rahmeti Rahma
na kavuşmuştur. Cenaze namazı bu
gimkü Perıembe güntl öğleyin Beya
zıt camii oerifınde kılındıktan sonra, 
Edimekapı Şehıtllglndekl aile kabııs
tanına defnedilecektir. T

icaret Vekilinin ekmek için ücretlelerl 3 - 4 mlıil . fazlaaina, 
. dü ünceleri olduğunu yiyecek maddeleri aagarı yiiz ku· 

yenı Ş .• •. d k ru§a, yakacak maddeleri iki mis· 
işitiyoruz. Bu duşunceler 0 tor ııne fırlayacaktır 
Uz'un yurd içind~ Y~_Ptığ.ı .inc~- -------·--------------------
lemelerin yeni bır surprızı mı 1 -
olacaktır? 1 Bu Gece Saat: 21 de Bu Gece Saat: 21 de 111 

Uç senelik tecrübeler göster-
miştir ki; Ttırkiyede her işi!1 1 S 1 N E M A S I'" 
başı ekmektir, her şey ekmege vl! 
bağlıdır. Her meslekte kazancın E; 

ölçüsü ekmektir. Ekmeğini ka- TiYATROSU 
tığına denk ede ede ü~ se~eli.k 
anormal bir devreyi geçırebılmış 
olanlar yeni sürprizlerle ne ~~a: 
tığını ekmeğine ne de ekm~gını 
katığma denk getirebilecek_tır. 

Ankara, lstanbul ve Izmır şe
hirlerinde ekmek karnelerinin 
kaldırılacağı haberi doğru ise 
böyle bir karar bilhassa lstan. 
bul halkını feci bir duruma dü
şürecektir. Çünkü _Ankara hal •. 
kmın yüzde seksem .. devle~ te_ş. 
kilatına bağlıdır. Yuzde Y.ırmı~ 
sini de civar köyler .. beslıyebı. 
1i lzmir haUcınm vuzde altısı 
d~~lct teskilattna dahildir ve ge· 
riye kalanını lzmir hint<:rlan~ı 
ve geniş Ege bölgesi bcslıyebı-
lir. 

DIKKAT: Beyoğlunda, lstiklal caddesinde Halepçarşısında Şe. 
hir Tiyatrosunun eski komedi kısmındadır, Holivod'un şen, 

§akrak, sevimli çapkın yıldızı 

GINGER ROGERS 

SES Sinemamın açılış töreni münasebetiyle bu 

geceden itibaren gençlerin, ihtiyarların. kadınl~nn, erkeklerin 
akıllannı ve gönüllerini çelıyor!. 

HANGİSİNİ ALAYIM? 
CTOM DJCK AND HARRY) 

Tekrar tekrar seyredilecek, seyredildikçe zevk duyulacak enfes 
bir komedi. Ayrıca: 1 - Türkçe sözlü spor gazetesi, iki meş
hur lngiliz takımı arasında futbol maçı. 2 - Wald Disney'in 
renkli bir senfonisi. Localar 4 kişiliktir. Geçen seneki daveti. 

' yeler mutebet' değildir. Telefon: 49369 1 , Bütün ailelerin, gençlerin göreceği büyük film _, 
JUL VERN'in dünyaca meşhur harikulade eserinden: ı 

·ı S S 1 Z A D A 
{'l'URKÇR: SOZLU) 

Beş kazazedenin Okyanusta gecirdikleri eımalsiz, tüyler O!'per
tid macera. Havada, denizin dibinde, insan girmemiş orman. 
!arda heyecanlı vak'alar, vah~i hayvanlarla mücadele, akıllAra 

ruuı: 

- Bana bir hal olursa ne yapar11n? 
Dostu kızm15: 

Kestane Ağaçları - Sübyan Mektebi 
Mimar Fosati'nin Vak tile Yaptığı 
Dıvar ve Parmakbklar Ne Olacak? 

- Uzerine öyle munasebctsiz ıe:r
ler yorma Allah gecinden verun. 

- Anladık; fakat ö!üm halı: delil 
mi? Az yaıa, çok ya5a; iktbet ıcllr 
başa. Ben de ölürsem oe yapanın? 

- Ne :ı;«pacağım, müteessir olu
rum ve dostluk vazifesi ne ise yapaa 
rnn. 

- Bir çelenk gonderirsin def il mi? 
- Tabıi. En a ağı ellı liralık bir 

çe1enk gonderırim. 
- Bana bugün beş lira ver; olduğum 

zarr.on hiç b r şey gönderme. İste:sen 
biı de makbuz vereyim. 

Ne zaman bu hıkiyeyl hatırlasam 

aklıma ccnazerelere çe!ıcnk gönder
mekten başka bir şeye yaramıyan bi• 
zlm "Basın bırliğı" geliyor. Her meı· 
lek erbabının böyle topluluk] rı oldu• 
ğu & bi biz gazetec ler n de bir "Basın 
birliği,. miz vardır; fakat bu birlılı: 
varlık itıbarıyle "anka" yahut "Hu
m:ı" knliuna benzer. 

Bu g bi birl klerin C'Jl birinci vazi• 
fe!eri mensup! rına k rşı "ıçımai b r 

Ayasofyanın etrafını kapayan dı, ar ve kestane agaclan 
'sıgorta" vazı[es: görmek oldugu halde 
bızımk nden lakırdı ile olsun bir tce 
selli aramamıza imkan yoktur. Çilnkıi 
her şeyi karışık bır kırtasiyec liğe boe 
ğulmus ve daima işin h l1i müzakere 
ve münakaşa (lab"rent) ]erinin iç.ındc 
kaybolup gitm"ştir. 

Ayasofya mü-
zesinin her 

~ene bütçeden 
ayrılacak bir 
para ie devamh 

r- .YAZAN:-, 
' i 
ISAID KESLER! 

lı dıvarın yıktı

rılmasını, Aya. 
sofyanın onun. 
deki mektep de. 

1 1 nilen taş \ e tuğ
la ) ığınlarınm kaldırılmasuu 
isti) orunı." 

Bir ıı:azetecinın her kes gibi ani bh' 
ma!lra( karşısında p raya ıhbyacı o• 
hıbilJr. "Basın b1rl ği,, k sasınd n ba 
nıubrem ihtıyacı temin edeb 'meStne 
imkan yoktur. Çu ku vaktıyle b zıla· 
rı bnrçlaıunıııl r ve

0 

e kı c mıyet bunu 

surette tamire tabi tutulma~ı 1 
hakkındaki karan esas eserle. 
ri sevenler arasında derin bir 
aJaka U) andırlf ı. Ancak tmnır 
kararı ortaya Ayasofya hakkın. 
da yeni fıkırler atılmasına da 
'csıle \ ermış oıdu. 

Eski eserlerle ,.e bunların 
korunması ile ilgili bir mima
rımız, Mimar Sedat Çetintaş: 
"A) asof~ annı devamlı bır ta. 
mıre tabi tutulması ne kadar 
yerinde \'C ne kadar isabetli hır 
kararsa, bu cihanşunıul eı-erın 
bir takım zcvaittcn ve rl:h e. 
lerden temizlenmesi, bütün ih· 
tişamı ile ortaya çıkarıh•,ası 
hakkında ,;erılecck bır karar 
da o kadar isabetli o acaktar. 
dedi. 

İlk-bakışta bugiın · 
zait ve i'ive hıç bır şey go U• 

lemez. ltave olar ık goze çarpan şey• 
lcr minarelerle Mimar Sınanın yap•ığı 
mesnetlerdır. Acab Sedat Çetıntaş 
m narelerın yıkılmasını mı stiyor? O 
zaman Ayasofya bugunku kıymetınden 
yarı yarıya, belkı de daha fada k Y• 
lıedccektir. Çunkü Ayasofyanın min • 
ı ı:leri de kendisi kadır kıymetli hına· 
ları'!ır. Hem t:ır h bakımından, hem 
nvmcıri bakımd~n. Yoksa Sedat Çetin• 
Uış S nanın yaptığı mesnetlerin yıkı'

masını mı ıstiyor? Bu takdırde bu tek" 
Ufıl': 

-- Ayasofyayı yıkalım, hik ile yek• 
&i.'n edelim demrkten farkı yoktur. 

Çıınkil Ayıısofya omrünu Mımar S • 
nana borçludur. Eğer S nın imdadına 
yeı.i meseydı bugun Ayasofyanın YCll 
r :ıd• yeller esecek, belk1 d o s hada 
ı::imdi alelacaip binalar, evler, eski h-
5ap konaklarla dolu iğr buğru yam· 
rı yumru mahal!eler gorecektik. Sınan, 
me netlen ile hem Avasofyaya omur 
ver:n:ı. hem de dunun medeniyet nl 
bugune kadar yaııatmı!jtır. Mimar S • 
nanın koyduğu mesnetler kaldırılırsa, 
kaldırılırsa değil. tek taşı oynatılırsa 
Ayaso!ya bir :ında çbkUverccektir. 
Şu halde Sedat Çetintaşın kaldır

mak. yılcmak istedi'i ıliveler neleı dir 
,..e o Ayasofyada nclerı zait ıormek· 
te~r Bunu sorduğum zaman: 

·_ .. Basit şeyler dedi, Şu ı\ 
yasofyanın öniindcki kestane· 
lcrin kökünden sökülmc.,.inr, A. 
yasofya~·ı çent!liy<'r. parmaklık 

.... 
- A dlıye sarayının yanmasını her-

kes acı ıl• karşı!adı. Bu arı. 
d hen m de yurt'ğım sızlamadı der• 
u!.n do ru olmaz Ancak ben adliyenın 
y .. nı,ına bıraz da sevind m ve koc:a 
b nanın yanısınm ve d[ğl uının teııel• 
iı!I nı de bu scvınc;te buldum. Çunkü 
dliyenln yanıeı Ayasofya sibl clhan

&limul bır eseri meydana çık rdı. Ad• 
llye yanmasaydı, biz ne o binayı yı· 
k bıUr, ne de bu c han5umul eseri mey• 
J:m:ı ı;ıkarab•I rdık, 

$imdi de Ayasofyayı kapayan lresta· 
rıeln i ortadan kaldırmak lizımdır. 

tahs l edemcd ğ ıÇln cez sı but n 
meslrkdaşların sırtına yuklenmiwtır. 
Evler.en, hastalanan, cerr hı ':ıir amce 
1 yeye, hattl bir eışe ilaca h ıyacı o· 
lan ve!haııl görıinur gorunmcz. b lınır 
bllınmez her tür'ıi k zaya maruz ltaıo 
lan bir gnzctecınin "B sın b rlıri" nden 
bir bard k su ic;ebllecek b r yardım 
gormesıne ihtmal yoktur Bu ıtibarla 
herhangi b r mcslckdaş anc k ve an
cak çnlıstığı müessesenin patronundan 
~r yardım goreb lir; bunun haricin
de huke11 gıbi kendı göbeğinl kendisi 
kesmiye mecburdur. Ben mimıır olduğum kadar ziradt

ı;ı y mdır de Bu scbl'p'e ıfaç nedir 
tı.ıllrım ve ağ cın kıyım: n de pekilli Memlekette fevkalade ahval Tardırı 
t kdır ederim Faka bir ııfacm var- gazeteciler bu fevka ide ahvalin do• 
lığı, daha kıymeUı bir varlığa zarar eurdugu bır çok muşkiıllit ile cureı 
"er y r a onu kesip atmak lazımdır. ctmektedır!er. İçlerinde "yek at, y8 
K•staneler Ay sofyanııı cephesini ka mızrak" ol nlar bulunduiu gıD! nil· 
J'ıvo, ve bu b·nanın ihtişamını kü- yuk b r aile geçind rmek mecburiyce 
ç!ıltuvor Bu yüzden faydalarından tinde olanlar da vardır. Bu kalabalık 
ç?k ~ı;;arları oluyor. ailen n maışet ne yardım ldn "Basın 

- Nur1 olur? Bu kestanelerin büs. bırlıği" hiçb r ıey yapmamı3tır. Aza• 
nü muhafaza ı iı;in bir cemiyet bile ı;ına bir avuç pirınç, bir k lo fasulya 
mevcut oldu u söyleniyor. b•lt> vermemiştir, vermeyi de d $Un• 

- O'ııbil r Bu ağ ı;ların ne tarihi memi&tır. Bir kaç hafta sonra ''Kara• 
ı P de bed i kıyme•i vardır Blllk s bee kış" gelecek... Arkadaşl rımız, ince. 
dıi bir eseri örtmeleri dolayısly!e be- clk yazlık pardeslilerinin yaka!-armı 
d iyat bakımından zararlıdırlar bile. kaldırarak, morarmış parmaklarını ne
Ömriınden. k:ırtlaşmış olmasından baş f~lerlyle üfliye üflıye yine safa ıola 
ka h ı; bir kıymeti olmıyan bu afaçları koşacaklar, del k papuçlarmı çamurla• 
keı;mek bir cinayet deEll. bilakis 1'li• da sürükliyecekler. Basın birllii, pal• 
yük bir h zmet, bilyuk bir sevap tod:ın, papuçtan vazgeçtik on'ara ko• 
ve savııp olur. • mür teminini b"le du unmemi5tir. 

- Gelelim Ayasofyayı ihatahyan 
duvara: 

Bu duvar, ne Tilrk, ne Bizans 6S
lübudur. Alelacaip zevksiz, üs!Opsuz 
b r taş ve demir vığınıdır. 

- Öyle dem yorlJr. Sultan Medt 
zımaoınd Ayasofya tamir edilditi za· 
ın:ın yapılmış. Mımar Fosatl yapmıı 
Aynı duvarın bir eşl de Aksaraydalıtı 

\'elde camilnl ihatalıyor. 
- Daha yi söyledinız ya. Mademki 

bır örneğı vardır. lk nci örneie lu· 
zum yok demektir. Yıkılmuınd:ı hiç 
blr mahzur teemmiıl ed lcmez. Sonra 
m mar Fosatinin yapmıı olması du
vara bir kıymet vermez ki. Dünyanın 
en meşhur bir 6stadr, en berbat bir 
eseri yapmış ol bi'lr. O üstat tara• 
fından yapıldıiı iı;in o berbat eser 
~ Devamı Sa. '· SU. l 

Bir gazeteci ailesinin, hayatta hic; 
b r fazla masraf hakkı yoktur. Bu
lursa yiyecek; bulursa g yecek. Ge• 
rnek, gormek, eğlenmek gibi ıeyler O
nun bllmedlfi, bilmiyeceği; bllmlye 
hakkı olmıyacağı şeylerd r. Nasıl ha• 
ta olrnıya hakkı yoksa b yatın afak 
tefek sevklerınden de istifadeye hakla 
yoktur. 
Buın birliğinin Beyoğlunda mlilı:e?. 

lef olduğu kadar lüzumsuz bir de bı• 
naaı vardır. Burada tek tük resmi tope 
ıantılar bazı resim sergileri mıistesna 
olm::ık &arliyle dört g zctcdnin top
lanıp biraz sohbet ettikleri görülmee 
mıııtlr. Orası bir edebi klüp olmalı,. 
dı. 

Başka memleketlerde basın hlrllil 
aznlığı pek çok içt mai yardımlara halı: 
kaznndıran bir imtiyazdır 

1(•)!4~rJ~ı~ 
Biz gazetecilerin -o h"ç bir cBıc!anc 

ı•iamıyacak 5ekılde yapılan- hüviyet 
'-'llrakasiyle kendimize ne temin ede
bildicimizl anlıyamıyorum. Tramvay, 
tiınel, vapur ucretknnde bize ufalı: bir 
ikram b11e yapılmamıştır. Gazetecilib 
ten edilen yegllne istifade trenle olan 
uzun seyahat!ere aittir ve hiç kimse de 
durup dururken ucuz oluyor, diye ac .. 

GIDALARDA ALBÜMiN EKSiLiRSE ••• 
Vücudümözün işlemeııı için lüzumlu 

şekeri. ısınması için hizumlu yalı tc• 
mln etmek yetişmez Gıda!.arımııdl al 
bumin bulunması da mutlaka lizımdır 
Çocuk olmıyan bir in!lanın vücudü, a• 
iırlığının bir kilosuna nisbetle gtinde 
iki a:ram albümin ister. Bu kadar albil 
min vlicutten her ıı:ün eskiyen YC 4ıta• 
rı atılan yerleri tamir e.tmek iı;lndlr 
Çocuk vücudii, daha (azla olarak. her 
!{tin büytiyeceği iı;in çocuklara aiırlı• 
fınm bir k!Joımna nisbetk, ~ııdc ıki 
buçıık, üı; il'am alb6mln !lzımdır .. 

Gıdaların ıraeında ba a.iabetlerde 
albümin bulunmana illı: alamet lştlha· 
ntn azalması. yavaf 1ava1 büsbütün 
kaybolmasıdır. Çocuk, n}büminden 
baııka türlü eıdaJar yese de, bıiyu)e" 
m:z. Çocukların d.ı, çocuk olmıyan• 
tann da vücut1erlnin ağırlıiı gittikçe 
uaJır. Ci!t lı:unır, •ilcut erimez, eHer 
ve .ayaklar şi5miye başlar. 

taşları demektir ve nebaUarla hayvan• 
larda bir örnek deiildir. Bunlardan ba 
ı:ılarını insan. başka cins albümlnlcr • 
den de kendi kend1ne yapar. Pıkat 
bazılarını hıı,.,,anlardan almaya mec • 
bordur Meseli yalnız buiday ekmeği, 
yahut yalnız mısır elı:mcii insana ıu· 
2'umla olan aminli uitlerl tmün edc
mezld'. Hele mısır unundan elemek 
insanın karnmı doyursa bile vilcudün 
kimya bakımından ihtiyaçlarına yctitc
nıez. 

Otıun lçln insan, kendisine her ılln 
lüzumlu ve ağırlığına her kilosuna nls 
betle iki gram (çocuklarda fiç ıram) 
albüminin hiç olmazsa yansını hay • 
vanlardan ge!en rıdalardan almalıdır 
En iyisi sığıt etıdir. İnsanın kendi eti• 
nln, hay* bakımından ]ruvvdi 100 
farzedildiği halde, sıfır etinin kuvveti 
104 sayılır. Et bulunamadıtı vakit yu 
murta onun yerini tutar. 

çına ıeynhate kalkmaz, 

Hnlbukl aza bu hüviyet \'armsmı 
edinebilmek için -bu parasızlıkta- b&a 
tün biriken aidatı vcmtlye de mecbllt 
edilmiılerdi. 

"Bum birliği" nln, şa5maz bir 111'" 
tlzam ile yaptığı bir tek yardımı nre 
dır: 

Olenlere çelenk gôndemıeld 
Palıat Basın birliğinin bu llka71tlı

ğ1 lr qısınd.ı biz gazeteciler içiıı (&-o 
lüm) b r (kurtu'u~) olduğu için ce
nazelere çelenk değil davul z:urr.a ır&nıe 
derllse 81enlerln ruhu d ha fazla pcl 
edilmis olur. 

EVLENME 
Muharrir arkadaımıu Vefa Bir.on'tın kt 

Bc:vıı:a Moran Bin n ile Y k e'ı Mtıben4lt 
Glllp Kırdım ••ıcnmlsl••dir. Tebrik c4el'• 
sudetler dileriz. 

...... .. ~-Galibiyet kazanmak için büyük teh• 
likclerl göze almak llzımdır. Alıterilı:a· 
nm eski Moskova sefiri Davies Avro. 
payı istila t~ebbUsü ıçin İngllterede 
hazır olan ordunun yarısttıJ feda er 
m"ye taraftar olduğunu, bu teşebbüs 
muvaffak olmasa dahl lng it.ere mü· 
d f asız k lmıyacağını ve 1940 ta A '• 
n any nın hemen hemen müdafaasız a
hın f nt:ilter Yi i!ıtilnya teşebbüs ede
med•ll halde şimd bu i~i nsla ba!ia• 
ıama:ıracdııu 5oylcmı5~ 

Istanbul halkının ise ancak 
yüzde on dördü devlet. ~azine. 
sinden aldığı maaşla geçınır. Ge
riye kalanın ekseriyetini i.şçi ve 
esnaf zümreleri az maaş alan 
hususi müesseseler ve şirketle
rin müstahdemleri teşkil eder. 
Şehrimizi ancak Anadolu besli
ycbilir. Trakya bu sene de güç. 
lüklere maruzdur. En fenası şch 
rimize normal bir ş<'kilde buğ. 
day getirilememesidir. Şehrin 
gi.indelik ihtiyacı Uç bin çuval '--• 

hayret verecek miithi"? scr~izcşt. 

ELHAMRA Buakşam9da 
__ , 

Viic:ude lüzumlu albüminiıs, nebat • 
lırdan yahut hayvanlardan cclmcsl de 
ehemmiyetsiz değildir. N ebattan gelen 
albümin, hayvandan ıelen albüminin 
yerini tutamaz Bunun sebebi am:nıı 
asit denilen. albümin cinslerinin, kim• 
yaca terkip bakımından biriblr'ertnden 
farklı olm:ısıdır. B:ınlar vücudün 7apı 

c;ocuklann büyUın"t için lüzumlu, 
aminli a,ılan en l)'l temin edecek: gı• 
dalar sütle, peynirdir. Süt bulamazsa· 
nız, ı:ocuklara ekmekle peynir veriniz. 
Peynir yiyen çocuğun i~t!h:ısı açılır. 
hağa her tilrlii yr.mcfl de ıeve seve 
yet". vilcudü daha i)'i buyür ve da ma 
ne!tell o'ur., 

Yaz Saati Değişmiyor 

Yaz saatinin kış mevsiminde 
de devam etmesi alakadarlara 
bildirilmiştir. 

undur. Normal z~anlarda 300 • .. 



ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR . 
l:'ll? fB,.~tArafı 3 üncüde) 1 r.in adma izafe edılen Ali Kuşi med• 

bir kıvmet iktiı;ap etmiş olur mu? Bu re sesi oldugu anlaşıldı. Fakat ne ya• 
<! varın yerine, alçak bir duvar ya. :ık le yıkılmış bulundu. 
pı malı ve Ayasofyayı ta temelinden. 
ta tepesine kadar herkes h!c; hailsiz. 
h c; martlsh: gormelid.r. Rugün llos· 
knc1 eser bır kaç ke~tanl'ylı- bir aca• 
ı.ı- du\·arın içine e'Ömulmuıı, yatıyor. 

M ektebe rellnce: Bu ml'ktep 

- Bl'n ınanmıyorum, bu mektebin 
Fatih devrinde y·ıpılan subyan mell
tl'hi o'.duiuna. Vakfiyede b1h11 ıec;en 
cfıby;;ın mekteb nin bu ~uhv.ın mektebı 
olduğunu neyle iıbat eders niz bana? 

Hem oyle de oba mimari b!r kıy

nıeti olmadıktan sonra durın .. smda ne 
fayda var? Dıisünun kı bu taş yriını 1 
Ayhofyanın bütun cüıellı(int ortü- ı 
yor. 

•İ:lde mıs,nız? 

!AŞ. DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
Nevralii. Kırıklık ve Büt_ün Ağrdannızi Derhal 

Icabmda Günde 3 Kaşe Alınabilir. 
\.. 

Keser J 

... . . · -
- . • - ~- ... • - 1f 

glizel bir lı:ızın burnuna !;Ü• 
rülmuş tencere karası ıtıhidir. Diyora 
Jar ki, mcktrhi Fat·h yapbrmıs; inan• 
r.'ıyorum ben bu ıddiaya. On beş'.ncı 
uırda İstanbulda dünyının en büyük 
u.,iversiteı;ini lcurmus olan. Ayö"lofya· 
d1 mo;ı:a kleri tahribe ye'tcnen bir y~ 
n ce~iyi yumruklayan, ş"hrc ı:lrince 

i:nparator ııaraymın önünde değil, A· 

y o;ofvanın onürıdc tevakkuf eden hli
ıc ımdıır, yıkılmzıııın dıye tamir '!~tırd"· 

r Ayasofyanın önüne bu basit b!nayı 
raptırmaz. Hem, bu binanın ne Fa• 
t 11 tarafından, ne d" Fatih devrinde 
> ıı:oıldığına dair n~ bir ves ka var, nı
b;r kayıt. Binanın mimari kıymeti dı

yok. 

- Mektebın kubbesi val:tlyle yı\::rl 1 
mı$. b:lı1hııre AyJııofyayı, şad•rvan•f 
f:\pııran lk incı Mahmut meltteb·n ırub- ı 
~esıni de yaptırmıs Mektebı yı'lctık· ı 

tan sonra ıırkııda şadırvan m~vdana 

çıkacak, ,adırvanın da yıkılması filı• ı 

- Yooo .• Hayır Bir kl're sadınran , ••••••••••••••••--•••••••••llliı•••••••••••••-
güztl ve kıymetli b·r nndit Sonn 
dıı Ayasofyaya ıh'i$aıruru kaybettıren 
bır eser değıl, bir b hlo :rarafeti1le 
bu ihtişamı arttıran bir eserd~r. 

- v,.sika var, Fatih vakfiyesinde 
Av:ı!.ofylldaki sUhyan mektebi ile med. 
rl'!.l'den bahis var. Yıktırılıın medres~ 
n ·n Fıa hin medreseTerind,.n Ali Koşi'-

Hü!asa, Ayasofyayı muze yapara'lı:.. 

drvam!ı surette tamirıne karar vere
rek nasıl cihanşümul bir hareltette bu 
lunduksa, Ayıısofyanın ihtiııamını Cİ7• 

leyen ke,t;ınelcrl kestirerek, mektebi 
yıktırarak, duvarı kaldırarak bu ci
hrınşümul hareketimizi biraz daha ıe
r.i!.'etmcliyiz. 
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KIZILAY GAZETESi 
Ç IKACAKTIR. 

LANTJARl~IZI VERMEKLE HE:\f KF.NDfNt?.F. VE REM 
DE K J Z 1 L A Y'a yal'dım etmis olacaksınıı. 

MÜRACAAT YERİ: 1 

LANCILIK KOLLEKTIF ŞiRK ETİ. lıtanbul Ankara caddesi Kah

raman Zade HJJ'I. Tel : 20049·95 ______________ , 
İstanbul ·Ticaret ve 
Sanayi Odasından 

l 1 
· ı 

Bugünkü bayanın tahayyül ettiği yegane 7.inct vartoıa o da, bir SlNGER PIRLA~ 
TALİ ve ELMASLI KOL SAATİ, bir kıymetli ŞÖVALYE veya bir ASRİ ÇİÇEK
TİR. Hediyelerinizi SINGER SAAT 1\1.\t.AZASINDAN tedarik ediniz: 

SINGER SAAT MAGAZASI 

Ptrinç ve Sadeyağın Borsada Muamele 
Gören Maddeler Meyanına ithali Hak· 
l<ında lstanbulTicaretve SanayiOdttsı Mec 
lisince ittihazE dilmİJ Bulunan Umumi Karar ~--------- lstanhul - Eminönü No. 8 ------.--# 

1 - Pirine ve sadeyağ alış veri!llerinin İstanbul Ticar!'t ve Zahire 
J3oroı ıı.ınd:ı muamele görmesine Oda Mecfüıince karar verilmiştir. 

2 - Pirinç ve sadeyağ fü:erine borsa hariclndc muamele icrası mem
l'ludur. 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Alam Satım Komisycnu Başkanhğından 

Harici Elbise, Harici Kısa Palto ve Is Elbisesi Diktirilecek 
Miktarı Fly.-tı Tut.arı K . t,.nılrıııtı iı.~ıle gUn ve •aati 

s - 10 - 942 

DiKKAl 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 

İkinci İlan 

5/10/942 

Bi1iimuft1 fabrikatörler ve f!anayi müesr-;ese sahip
leri ile keza her nevi büyük ve küçük imalatla iştigal 
<'denlerin nazarı dikkatine: 

Odamıı:a kayıtlı ve kayıtsız fahrikatör1CT ve ıııanayi mii~se
se l'lllhipleri ite ke7R hM' nevi imalıitla iştiıtal eden atölye sahip. 
ri ilan tarihinden itibaren en ge~ bir ay zarfında Odamız sanal-i 
şııhP.Si müdürlüR-iine şifahen müra<"antla te\"T.İ edilmekte olan sa. 
nayi sirilinf' 11it ı. .. drl<;h• m:.thu he~·annamelerdcn alarak ikmal 
il~ ıııanayi ş11hf"si miidürlii~ine imza mukabilinde iade etmeleri 
"lıemmiyrtle rka olunur 

J\fiidd .. ti 7arfrnda veva milrKaat Ptmekten istinkaf edenler 
Ti<"aret '"e Sanavi Odal~n 1..anununun maddei mahsusuna tev. 
(ilcan ff'c-Tin edilf'('f'klerdir. 

NOT: ·Odaya knyıthlar ıııidl veıdkalannı kayıtsızlar ise i.in. 
van te7kf'rf'lfll.rini hini miira<'Aatlnnnda birlikte getirmeleri lıi-
7ımıhr. rn2n1 \ 
~ ....... ______________________ , 

.Apartman Haline Koymağa Elverişli 

SATILIK BİNA 
Cağııloğlu Srhhl:re ::\füdürlyeti karşısındaki ön tarab Hllaliah-

rn!'r caddesi ~o. 10 arka tııraft Tas Savaklar sokağı No. 9 eski 

Kızday Merkez Binası Satıhktır 
ÜnlvPrsite Kimya L!ıborntuarl olarak kullanılan ve bu maltsaUa i

ı:lndP muııyyen tadiUıt yapılan bu binıı boôrum ile beraber 5 katttr. İçi 
kfırıdr od;ıların dö$eme:si, tavan ve mcrdi\'enleri tahtadır. Hamam ve 
ınuteaddit heltllan. Elektrik. Hnv aga.>:i \'e t<?rkos suyu tesisatı mev
cuthır. 

Alıcrlartn Sirkecide Kıztlay hanı 2 nci katta İstanbul mlimessllll-
j'ıine müracaatları . 

~------------------------' Gümrük Muhafaza Genel Komutrtnhğ• 

Satın Alma Komisyonundal\ 
Anadolu Feneri ,.e Riva gumrük muhafaza karakol blnalarmln tami

ratı pazarlığı 9.10.942 Cuma ~nü saııt 15 de yapıJncaktır. 
Muhammen bedeli 1115 lira, ilk teminatı (1 ı) liradır. Şartname ve 

kc "Ct\•eli komiı:ycmda göruleblllr. isteklilerin Galata tumhanc- cadde-
si 54 ıınaralı dairedeki satın alma komisyonunıı gelmelerJ. ( 448) 

3 - Yuknrkl maddeler ahltamı hil!ıfma hıır<'ket edenlr.r hakkında 
fi'i5 numnrnlı Tlenrct ve Sanayi Odaları kanununun beşinci madde.si mu
cıb"nce para ceı:ısı hilkmolunur. ParU No. D\k lrllecek e5Yıtnın IP!.V' ------~K~u~~=u•--'-='~"=•~K~~,-- LI,.• K·--~--------ı 

4 - hbu umumt kararın tatbiki neşrolunduğu tarihten bir harta 
~onrn baslar. (429) 

İstanbul Ticaret ve . . 

S'anayi Odası'ndan 
t~tanbul Ticaret ve Zahire Borsasına dahil gıda maddell'ri 
üzerine vaki bilumum alı~ verişlerin Borsadan geçirilmesi 
hakkında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası l\leclisinrc 

ittihaz olunan umumi karar: 
1 - fstıınbul Ticaret ve Zahire Borsasmıı dahil her nevi zahire, hu

bubat ve baklıyatm bir çuvala ve yağ ve peynirlerin bir tenekeye kadar 
olan satışlarının perakende addedilerek bu miktarı aşan ve topttıncılarla 
yarı toptancı ve perakendecilere satılan bir çuval ve bir teneked~ faz.la 
bilumum satışlannın Borsaya kayıt ve tescil ettirilmeııinc ve fıçtlarla 
yapılacak her ncvl yağ satışlarında da bir !ıcıntn toptan addiyle ayni su
retle Borsaya kayıt ve tescil ettirilmesi lüzumuna Odamız Meclisinin 25. 
D.942 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

2 - Mezkür maddelerin bir çuval ve bir tenekeyi aşıın ve bir ncıyı 
ihtiva edt'n miktarları üzerine toptancılıırla yarf toptancı ve perakende
clle>rin borsa haricinde muamele yapmaları memnudur. 

3 - Yukarıdaki maddeler ahkamı hilıifmıı hareket edenler hakkın
da 655 numaralı Ticaret ve Sanayi Odaları kanununun 5 ine! maddesi 
mucibince para cezası hükmolunur. 

4 - hbu umumt kararın tatbiki ncşrolunduğu tarihten 3 gün ı;onra 
baslar. (430) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden 
'tl0.942 günO sabahından itibaren pera~enne ltavnılmu$ oğntnl1?1ilS 

kahvenin kllo u 630 ve çekirdek ~iğ kah;•cnın ktloru 500 ve çaym kılo-
su da 1300 kuruş oldu~•u sayın halkcı ilan olunur. (465) 

1 

2 
3 

HııriC'I elbise (crkrt ve 
pantalondan ibııret) 

Hıırkl krsa palto 
İ$ elblscııl (ceket 

2400 Ad. 
500 .. 

] 100 
900 

21i400 
4500 

3llf;O 

675 
!OIX/942 
10/Xt942 

saııt 11 
s:ıat 11,50 

saııt 12 120 6000 900 IO/X/942 p3ntalondan füaret) 5000 
1 - MUstacclen dlktirllmf'lcrine lürum hasıl ol.ıın yukarıda yalılı flc kalf'm ıotiyim c~yası pararlıkla ta-

lipleı ine ihalr. edilme'~ Ü7.C>re eksiltınrye konulmuştur. 
2 - İhale YüksC>k Mektepler Muha~rheciliğinde toplanacak okul satrm ve alım komisyonu tıırafından yu-

karıda ya7.ılı gıın ve sııııtlr.rcle yapılaraktrr. 
3 - Her parti ıayrı ayn olıırak ihale edilecektir. ,,. . 
4 - j .tr.klnerin iştirak edecekleri partiyr ıt kati trminnlt föııle s:ıatinıfon rlııha e\·vel Yi'ık•rk Mektc-p

ler l\fuh:ıseLccılı[:i vczncslr..: yatırmaları vey. .c!mlnat mektuplarını komisyon Başkanlıi?mn ihrcu etmelr.ri la-

ztmdır. 
4 - İsteklilerin eksiltmeye i~tirak edebilm<?leri l~·in 2490 ısayılı kanunun icap ettırdiği vesikaları haiz ol-

maları Jftzımdır. 
5 - Yuknnda yazılı üc kalem giyim eşyasına ait fenni ve umumi stnamelerini ı;örmck ic:tiy<>nler hcrs 

gün Bölge Sanat okuluna başvurabilırler. 417) 

A~-~~!~~!A~~ ~1 inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden 
·~tr~tokok t statllokok. pnO 
'TIOkolır., KOll plyoslyanlklerh 
•ıptıtı ~bını . .,u• altmb .,e dl1 

,ııdııhkl&rTna k•1'9' Cf'k tf'lltrt· 

,_. tasP H'!dn 

7.10,942 tarlhindn eitibıırcn k;ıhve\·e cay yeni fiatlarla piyasaya cıkarı
lacaktrr. Bu tarihte satıcı elinde sattlmıyarak kalmts kahvf' VC' çay varsa 
mlktarlarmı bir beyıınnam(' ile il 10.!M2 snbahmdıın 9. ıo.P42 aksnmma 
kadar en ynkm İnhisıırlm· idaresine bildirmelf'ri ilan olunur. ( 401) 

As. Tıbbiye Okulundan Pu~usr mrktep -4. unca sınır talt'
besi 10 ya3ındakl bir erkek çocuğu-
nun evitıdf' akşamları dcrslr.rinf' ça- Okulumuza ginniye istekli ve n-ımzet kaytt nlan Tab!b, Kim;r:ı mfı-
lışttrnıak üzere Tiırk bir dörduncü hP.ndh:i ve F.czncı okurların imtihanları 20 RlrincitE'srin Q42 tnrlhinde FPn 

ı:mıt ı Fakültesinde· vııpılaraktır. Okuhımımı nam1Pt kaydnlan okurlarıb imtlha-
• • , ,; • . na girebilmesi. icin okulumuz kalr.nılne mlirııraatla "·esikıı almaları rica 

~,:~~'e::~~::·~~: ,-ol_u_m_ır_. -S-ah-fp_Y_e_N-~-,-i-y-at_M_i_Jd_u_· r_ü_:_H_a_li_l _L_ft_t_fi_D_~-~-394-ü-~-8-<_•
5

_
2

_> __ 

ber.llanı altmda No. 22 ye müracaat-. ı Gazetecilik vf! N~ri~·at T. L. Ş. TAN Matbaaın 
lat1. 

KA y ı P: Molntyfı askerlik şubPsin- \ 

den nldığım terhis tczkrıemi kaybet- \ 

tlm. Ycnısini alacağımdan eskisinin \ 
hu.,;mu kalmamıştır. Malatyanın ls

metpaıa nahiyesinden Gündilzbey I 
mahalleal No. 94 Mehmet o§lu Fer• 1 
hat Tekin 1326 doöumlu, 

Yüksek Deniz Ticar~ti Mektebi Müdürl~ğünden 

KAYIP: Haydarpaşa lisesinden 941-
94.2 dC'l"S ytlmda aldığım 4667 numa
ah dıploma şerhini kaybettim. Yeni

şıni alacagrmd:ln htikmu yoktur. Flk· 

ret Çavdarofılu, 

1 
~-.... -·--=-_..,:__)_ 

kA y ı P: !)38 - 939 senesinde Boğa- 1 
r.içi 1i esi Fen şubesinden almış oldu- , 

ı?Um mezuniyet ve olgunluk diploma: 
arım Fen Fnkilltesi yangınında zayı 
olduğundan yenisini alacağım, eskisi

nin hlıkmü yoktur. 609 Nejat SlSnmez 

, 
l 

1 HAFIZ CEMAL 
r • C Dahiliye "'ll'etıewt•l 
=ı nıvanyolu Tel: %239fl 

CiNSi 

.... .•. 
Mll<tll"I 

A.zı Çofll Adt 

M ul'ıammet1 
bede il 

Lire tcuru• ---
Harici elbise imallyesi 80 162 T, 13 50 
KI!a kaput !maliyesi 43 10 00 
Gem!cl elbi!;e.~I paletlle .2 T. 10 00 
tı: tıı1umu nümune t:urnasta" 50 18 50 

T· lcbe kasket! imnliyesi iki beyazila 140 3 50 
Grmlci kas'k('ti bir beyaıile 22 3 00 

. 
Ço!iu tutal"I 
Lira Kurut 

2187 00 
430 00 

22 00 
n25 oo 

4PO 00 
fil! M 

M . t!'mlnııtı 
Lir• Kuru, --
282 00 

42 00 

3no oo 

E. Hali 

10 da 

11 

11,30 Beyaz poplın gomlck iki yaka!.iyle 420 8 50 3570 00 

s~i~v:a~h_:k:rr:3~,·-a~t:__ ______ ~~---~~~~~---...:..-2R_n_·~~~~~l---~50~~~-4-2_n~_n_o~~--------·~-'-~--~~~-~~--~~~~~~~ 
Kısa fnnıltı don •20 3 50 1470 00 
Ktsa kollu fanti~ 420 :l 50 1470 00 
Siyah çornp 560 çi!t O 90 494 00 
Mendil beyaz \·cya renkli 560 O 60 336 00 
Yüz havlusu 162 1 50 243 00 
Hamam havlusu 25 6 50 162 50 

18 50 5217 04 

12 

28:? çlft 392 00 Kapalı 14 
Si:vah foUn 

1 - Mektep talebelerine lür.umu olan cins ve mlktarlariyle fiyatlan "IJ'Ukanda yazılı on beş ı kalem e$va imaliye ve ~übayaası hi.;ı;ı:lann~ ya
zılt şek!ltle eksiltmeye konularak 16.10.942 Cuma gUnü yazılı saatlerde mektep müdürlilğiinde tnp.anacak Eattn alma komısyonu tar:ıtından ıhalesl 
yapılacaktır, . 

me'Ktcp muha•cbe<:lne müracaat etmelidirler. puvJ1\dcJ1t t .. mınat Ist.:.nbul Yüksek Mek~fZ!E'r Muhas~-. 
2 - Şartnıımeyl görmek nnu edenler " - _, 

bectııı.i \"cımr.!llnc yııtrrılııcak+ır. 
"'3 _ Ekslltrr.rye iştirak edecekl~rin 24ıın ııııyılT kanunun saı11armı haiz olma fan. . 

4 _ K:ıpall cksµtmc)"e ait teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat C\'VCl komıs:rona vermeleri llzımdır. ·"> • (190) 

K, TASARRUP' 
HESAPLAR! 
f IJ<lnclteırln 

!{~idesine ayrılan 
ikramiyeler : 

ı adet ıono lfralılı 
1 • 500 • 
t • 250 • 

" • 100 • 
Ht . 11 50 • 
tO • 25 • 

10 

ista~bu~ Belediyesi . İla~ı.~. rı 
Pasif koruıune Srhht Teşkilleri için alınacak BEŞ YÜZ adet Miğfer 

açık eksiltmeye konulmuştur. ' 
l\1ecmuunıın tahmin berl<'li BF.Ş BtN Hm Vf' ilk teminatı (Uç yOz yet• 

mis br:) liradır. Şartname Zabtt ve Muaın('IAt Müdürlüğü kaleminde g6-
rtılebilir. 

İhale 15/10/ 9(2 Perscmbe günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla~ 
ı:alttır, 

Taliplerin ilk teminat mal<buz veya mektuplan ve kanunen ibrazı 
lazım g<'len diğer veslkalariyle ihale günü muayyen saatte Daimt 'EncO· 
mende bulunrnalan. (265} 

Pazarhkla Kereste Ahnacak 
Devlet Limanları işletme U. Müdürlüğünder: 

fskf'l,.ler tamiratt fc;ln muhtrll'f ebatta ka7.ıkhk bağlamalık dö~eme
lik nlarak gerek İ!ltanbulıfa ve gerek Mudnnyada te~llm edilmek şıırtiyle 
cır:ılı c<ım olarak pazarlıkla 270 n~ 280 metre mikabı kereste satın all• , 
c:ıktır. 

Uf:ık parti olarak v~itl olacak tekliflerin rıazara alınacağı taliplerln 
ş:ırtnamr.yi hr.r gün levaztm rrıüdilrlilğiln~ müracaatla görebilecekleri ve 

tE'kllncrin nihayet 15.10.942 PPrşemb"' günü akşamına kadnr leva:mn m!l-
d!Jrllii!Ül"f' tevdi edilmesi !Hin olunur. C3R6) 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

lstanbul Şubesinden 
• Karacabeyde T. C. Zlsaat Bankası depolarmda mevcut ve otisjml.ze 

alt hububatTn tstanbula nakli isi bir müteahhide ihale edileceğtrl"/' t all.p 

olanların 9.10.942 Cuma gQnü saat on_ dörtte. 14 Ilınan hanuıda~ şubc:nt
ze mnracutları rica olunur, (416) 


