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f Fısıltılara Dıkkat lı 22 zırhh -~ 
j · , ı inşa Ediyor 
iSağa Sola Yaydan Menfi Şayialara , YüzlerceH*arpGemisi 

Sinir Bozucu Fısıltılara Karşı de Tezgahlarda 

Milletçe Uyanık Bulunmalıyız 
Ankara. 21 (Radyo S?azetesi) - Barış içinde 

bulunan, kimsenin düşmam olmıyan bir iilke. 
de yaşamakla beraber harbin bazı serpintiled 
bize kadar gelmektedir. Bu harpte "Sinir har
bi., denilen sey, sınırlarında harp ilan edilmi. 
yen tarafsız memleketlere de girmektedir. Bu 
sinsi savasın silahı d.a sözdiir. Tanıdığınız ve .. 

tiin bu haberler memleket içinde yaptlan si· 
nir harbinin başJangıcıdır. Bunları yapanlar 
bizim $İnir sağlamlığımızı istcmiyen hainler. 
dir. Onlar çok defa meydana çıkmaz, pusuda 
kalırlar. 

Müttefikler Ayda 
8600, MihvercHer ise 
4100 Uçak Yapıyor 

-*-
Almanyayı Bombardıman 
İçin lngiltere Her Gece 
1000 Tayyare Uçuracak 

,. 
D'ONYANIN EN YÜKSEK SAATİ 

,_VACQERON 
c~oN·s;rANT!N. 

Türkiye mümes~ili Z. Saatman Sultanhamam 

• 
Birleşik Amerik, · 

harp gayretlerini son 
haddine yükseltmiş

tlr, Bütün !abrik11 -
lar, deniz tezgAhları, 

atölye ve imalatha
ne1er geceli gündüzlü 
çalışılıyor. Bu re<:iın 
de yepyeni bir Ame

rikan tankmt goru • 
yoruz. Tanklar eskı
den kenarda goril1-
di.iğü şekilde muhte
lif parçaların eklen
mesi suretiyle yapı -
lırken şimdi Ameri -
kalılar bunları blok 
halinde çelikten ~·rk

pare olarak imal et
miye başlamı şlardır. 

• • la tanımadığınız herhangi bir kimse miihiın 1 bir sır te,•di ediyormuş gibi kulağınıza şu çe. f sit sözler fısıldayabilir. 
~ "Yerinden haber aldım. Haftada bir veya 

S iki gün ekmek verilmiyecekmiş, ekmek yerine 
S patates verilecekmiş. Trenlere yüzde yüz zam 

~·apılacakınış. İstanbula gitmek yasak ediJe .. 
cekmis. istanbulda tramvaylar haftada bir gün 
i~lemiyormuş, halk yollarda perişan bir halde 
imiş.,, 

Hava tehlikesine karşı nasıl tedbir alıyor, 
mikroplara karşı korunma çarelerini nasıl bu
luyorsak böyle fısıltılardan da öylece sakma. 
cağız. Bu hususta hepimize düşen ödevler l 
vardır. Size böyle sinir bozucu fısıltılar geti
renleri, vatana zarar verdiklerine inandıracak. 
smız. Bu fısıltılan dudaklarınız bir defa bile 
başka bir vatandaşa tekrarlamam.alıdır. Güzel t 
şeyleri yapmak nasıl bir vatan borcu ise kötii t 
şeyleri yapmamak yine bir vatan borcudur. 
Gereğince vatan için söyliyeceğiz. Gereğince 
vatan irin susacağız . Türkiyenin başında ha· 
kikati :;:izlcmiyen b ir hükUınct bulunduğunu 
unutmaınahyız. 

Londra, 21 (A.A.) - Birleşik 
Amerika ve !ngilterenin halen r-
inşa edilmekte olan 22 ı:ırhlıları l 
vardır. Bunların büyük kısmı bit\ 
mek üzeredir. Bu 22 zırhlı daha 
şimdiden hizmete girmiş bulunanı 
dört yeni zırhlıdan tamamen ay 

,. ...........•..................•......................... "\ 
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Bu sızıltılar ve bunun benzerleri, belki de 
bir ~ojhuıuzun kulağına kadar gelmiştir. BU. 

rı olarak yapılanlardır. 
Birleşik Amerikanın şimdiki 

halde tersanelerinde 15 zırhlı, 
Harkoftaki Harekit 

Soysuzların 
Mumu Çabuk 
:Sönecektir 

1 
ı . 5,5 Aylık 

Harekat 
Sonunda 

6 savaş kruvazörü, 11 uçak gemi 
si, 48 kruvazörü, 200 e yakın 
muhribi, takriben 70 denizaltısı 
ve yüzlerce denizaltı avcısı ve 
mayn tarayıcı ve başka yardımcı 
gemileri de vardır. Tatbik edil -
mekte bulunan sansör İngiltere 
deniz kuvvetlerinin gelişmeleri 
hakkında izahat vermeyı yasak 
etmiştir. 

Alman Karşı Taarruzunun Hedefi, Rus Kuvvetlerini Burada 
Tesbit Ederek Kerç Boğazını Emniyet Altında Geçmek OlabiHr 

r YAZAN: °"'!l 

.Görünüşe göre, piyasada her türlü 
tnal vardır. Fnkat kara borsaya 
çekilrn.i:itir. Bir ktsım esnaf hile -
ye sapmış ve meşru olmryan bir 
ikazanç yolu icat edilmiştir. Lüks 
e§Yanm yüksek fiyatından müte
essir olmıyan, zarurt ihtiyaç mad· 
idelerini de yüksek fiyatla temin 
edebilen yeni bir sınıf türemiştir. 
)Sütün bu vakıalar, harp §arlları
ntn doğurduğu mühim ve yeni bir 
~kını meseleler kar§1smda bulun-
• Cluğumuzu gösteriyor. 

,. 
-*-

Sovyetlere Mafzeme 
Götüren Kafilelere 

.Yapılan Hücum farda 
-oıc-

]"eni tayyare i11şaatı 
Vaşington, 21 (A.A.) - Fairchild 

Amerikan hava korporasyonu başkanı 
M Carlton Ward'a göre, müttefik1 ~-

. 1.Yf!r Devamı Sa. 2. Sü. 6 
-~~~•* -

BAŞVEKiL 
-"'*-

10 Harp Gemisi, 27 .. 
lngili Başvekil muavini Attlce . . ş·ı p_,•V 6 Turk Hava Kurumunu 

ı ep ve uıger z· t E++· 

1 Necati Yaşmut ~ 
i Emekli De.rıiz Subayı i 
=--------------------------· Şark cephesinde vaziyet tamamiyle 
aydınlanmamıştır. Yani Kerç muh:ı
rebelerinin kör düğümü henüz çöziıl
memiştir. Almanların . bu muharebe1e
re çok büyük kuvvetler sokarak ve ;ı. 
ğır zayiatı göze alarak elde etmek is.. 
tedikleri esas gaye henüz kat'i olarak 
anlaşılamamıştır. 

-'/fl. Zeker iya SERTEL B 1. •ı• G • B t ld ıyare ı 
azı ngı iZ emı a ırı 1 Ankara, 21 (A.A.) - Başvekil Dr. 

Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. Refik Saydam bu sabah Türk Hava 

Alman tebliğlerinin oldukça müb1-
lağalı neşriyatı nazarı itibara ahnırııa, 
bu muharebelerden elde edilmek iıtc
h.ilen gayelerden liirfnın, çok ıtdd<rtli 
bir kışın ve beş aylık bir durcuntulı: 
devresinin Alman milleti üstünde bı
raktığı fena ve menfi tesirleri buynk 
bk zafer neşesiyle izale etmek ve ay. 
ni zamanda gerek Almanyanın ntıi ı
tefikleri ve gerek dünya cfklrı umu
miyesinde, Alman ordusunun taarı uz 
kabiliyetleri eskisine nazaran çok rev-
4emiş ve sarsılmış olduğu hakkında 
ıerleşmiye başhyan kanaati silmek im 
kgnını elde etmek olduğuna hükmet. 

Cen.up cephesindeki harekatı idare eden ·kumandanlcrr 

Yağ arıyorsunuz, yok diyor- M e bu s 1 a r 1 Ajansı askeri kaynaklardan aldı- Kurumunu şereflendirerek Kurumı.ın 
Mareşal Von Bock Mareşal Timoçenko 

lar, ğı malumata dayanarak şunları çalışmalarım incelemişler ve 5 Hı-
Pirinç istiyorsunuz, kalmadı, bildiriyor: ziranda toplanacak 5ekizinci kurultaya 

~iyorlar. --*- Ruslar için hayati bir ehemmi- ait hazırlıkları Közden geçirerek bı.;. SOVYET TEBLiGi ALMAN TEBliGi 
Bulgur 'bul mıyorsunuz mer · A M A kan Erzıırunı mebusu Şükrü Koça~;;'a 

. a .. ' .. • Z f D h 5 yeti haiz olan urmansk ve r. 
k b 1 k l 1 a ere a a erı 1 direktifler vermişlerdir. cıme u amıy?r~~~~z, sozun - kanjel iaşe yolları Alman hava * __ _ 

il~~ ~akk~ıa gıttıgın~ zaman e. y I ak Bir Yol kuvvetıeriy1e deniz kuvvetleri -
\1mızın eızakını temın etmekte arı ac nin sürekli hücumıariyıe tehdit Havagazı Şirketleri 
güçlük çekiyorsunuz. Sel'!iimesini lstedHer a~t~nda bulun_durulma~tadı;:. İn7 •• cfl!ı·ıerı·n Zam 

Sonra tanıdıklarınız, dostla."! • 3 -ıı:- gıliz ve Amerıkan gemı kafılelerı 3'3 
iı:ız, veya komşularınınz, el altın- birçok defalar dağıtılmış ve Mur Talebini Kabul Etti 
dan yüksek fiyatla istediğinizi te- Ati "Ç buk Coc:mak tnansk limanına sığmmağa mu - .. . • . 
rnin etmenin mümkün olduğunu ee a 3' vaffak olabilmiş olan gemiler ise Dun sabah vilayette vah mua.. 

mek doğru olur, 
Almanların aldıklarım iddia ettik

leri esir mlkdarı yüz elli bindir. On 
iki gündür çok ş iddetle devam eden 
bu muharebeler bu esirlerin pek ko
laylıkla alınmış olmadığını, bilakis 
muharebelerin çok kanlı ve şiddetli 
cereyan etmiş olmasına göre bu kadar 
esir vermiş olan bir ordunun bunun 
iki misli maktül ve mecruh vermi1 
olması lazım geldiği anlaşılır. Bu mık
dara, Kere; boğazının karşı sahillerine 
geçmiye muvaffak olan ve Kere; etra. 
fında bili mukavemete devam eden 
kuvvetleri de ilave edersek yarım l'I!il· 
yonluk bir ordu kadrosu yekilnu kar-

Harkof Rus Son Alman 
Taarruzu Hücumları 

Akim Kaldı Püskürtüldü _.,_ -·-6<>ylüyorlar. Mesela yüz kuruşa A- det"ımİz Deg" ildir, Fa- bizzat liman içinde batmlmıştır. vini Ahmet ~ık'ın başkanlığın 
pirinç, 200 kuruşa makarna, 120 1 Sonkanun 1942 den 19 Mayıs 1942 da yapılan hır toplantıda hava 
kuruşa un bulabileceğinizi haber kat Bir Kere de At.Idık ye kadar Alman hava ve deniz kuv- gazi rnüesses~lerinde çalışan işçi 

· veriyorlar. Bugünün parolası şu- • vetleri şimal bölgelerinde şu netice- lerJ..n ücretlerıne yapılacak zam 
~urilir. :sPın· a.rayı verince her şeyi bula mı Tam Atıllrız Dedı leri elde etmişlerdir:. . meselesi bir karara başlanmığtır. 
"' 

11 
2 Kı:uvazör, . ~ denıza:ır. 2 _muhrıp, Şirket mümessilleri, ücretlere 

Bu vfilo:a btzi harp şartlat'ının Londra, 21 (A.A.) - Bugün de ı devrıye g~mısı, 125 ~ı~ toru~~to tu. zam yapmayı esas itibariyle ka-
doğurduğu mühim ve yeni bir ta niz aşırı birliğinde bir nutuk söy tarında 27 ticaret gemısı ve bırı buz- bul etmişlerdir. Vali muavini bu 
kım meseleler karşısında bulun - liyen M. Attlee, Rusların Alınan kıran olmak üzere diier 5 gemi ba. ihtilafın yüksek hakem heyetine 

Alman Karşı Hücumları Harkof . Bölgesindeki 
Neticesinde Sovyetler Mücadelede Düşman 
Ağır Kayiplar Veriyor Ağır Kayıplar Veriyor 

~*~ --*--
duruyor: !ara verdikleri sert cevabı methet hrılmıştır. . tik 1 t d h 11 d'lın · d ı 

d h t .. k .. 1 d m et ı kruvazör, bir çok muhrip ve 41 m . a e me en . at~ _1 b.leds! ~ a 
:..... Demek ki, piyasa a er ur miş ve nut una şoy e eva - ticaret gemisi ağır hasara uğratılmış yısıyle memnunıye ını ı ırmış. 

lü mal vardır. Fakat kara borsaya miştir: ve muhtemel olarak batırılmıştır. tir. 
çekilmiştir. Hi..'ı.kum~ti~ koyd1:1ğu 1 "Bizim de pıaı:Iarımız .var, ~a... 
fiyatla piyasadan hiçbır şey. te - kat bunlan sıze ifşa etmıyceğım. 
darik edemezsiniz. Yüksek fıyatı Müstaübel hareketler hakkında 
da herkes ödiyemediği için, lüks herhangi bir şeyi söylemek }m : 
e§Ya değil, en zaruri gıda m~dde- kam yoktur. gabuk ~oşmak ad.etı 
leri bile ancak kara b?rsa fıyatı. m.iz değildir, fakat bır kere de a-
nı ödiyebilenlerin inhısan alima tıldık mı tam atılırız.,, . 
girmiştir. Geniş halk tab~aları Attlee İngiliz milletleri camıa
ise bu fiyatı ödiyemed_iği iç~n za- sının ha;pten her vakitkinden ~a 
ruri ihtiyaçlarını ~:ıh~. temınden ha kuvvetli çıkacağından emın 
aciz vaziyete düşmuştur. olduğunu ilave etmiştir. 

- Demek ki, ortada ~eşru .01- Avam Kamarasında 
mıyan bir kazanç yolu ıcat edil - . 
miştir. Bir kısım esnaf hileye sap Ankara, 21 (Radyo G~zetesı) - A_· 
mıştır. Yüksek fiyat bulacağına vam Kamarasında harbın sevk ."":e ı.. 

Yogurı, Pevnir 
ve 1 erevagı icin 
Ticaret Vekilliğince Konulan Toptan ve 
Perakende Azami Satış Fiyatlar1 ilan Edildi 

şısında bulunuyoruz, demektir. Bul B ı·n ı·u·yu .. ,; Taarruzun 
imkansızdır. Almanların kendileri Kı· er 1 ı a 
rım yanm adasında bu kadar ve da- Henüz Başlamadıijını 
ha fazla kuvvet tah~it edebilirler. T k T •h Ed• 
Çünkü bütün yarım ada ellerindedir. e rar asrı ıyor 
Halbuki Kerç yarım adası gibi küçük Berlin, 21 (A.A.) _Alman or. 
bir sahaya Rusların bu kadar kuvv~t dulan başkomutanlığının tebliği: 
yığmasına imkan yoktur. Hatta gerek H k f ah d l d 
genişlik ve gerek derinlik itibariyle ar o s as~ a Ç.?rpışma ~r e 
otuz kilometreyi pek de geçmiyen bir vam etmektedır. Duşmamn on('m 
sahada bu mikdarm yarısı bile tahsit li zırhlı k:u~·etlerle desteklenen 
edilemez. ' 'taarruzları aklın kalmıştır. Düş -

Evvelki yazımızda, Almanların Km; man ağır zayiata uğramıştır. Bun 
biğazmdan Kafkasya sahillerine geçe. dan bağka 63 Rus zırhlı arabast 
rek_ Ro~t~fu cenuptan taarruzla · ~ap. da tahrip olunmuştur. 
tedip Tımıçenko ordularının aylardan. Müh' . h k etlerimiz ka 
b · ~ k tl ' tahk' ım ava uvv erı yaptıgı uvve ı ımata ters . . ff 1 et.. 
cepheden hücum etmek istediklerini ra muharebelerını muva aıtry 

tt:if? Devam1 ~a. 2. Sil. 5 ~ Devamı Sa. 2. Sü. 4 

Almanlar Rus Ordusunun 
Sol Cenahını Tehdit 

Altına Almıya Çahııyor 
Moskova: 21 (A.A·. - Sovyet 

gece yansı tebliği: 20 mayıs günü 
kıtalatrımız, Harkof istikametin
de taarruz hareketleri yapmışlar 
ve düşmanın mukabil taaruzları. 
m püskürterek ilerlemişlerdir. 
Layum Barenk istikametinde 
kıtalanmız faşist Alınan k1taların 
birçok hücumlarını püskürtmiiş
lerdir. 

kani ve emin olduğu için, elinde- 41iJj'" Devamı Sa. 2. Su. 6 
ki malı saklıyor, vurgunculuğa *-- - -
saparak çok para kazanmak hır
sına kapılıyor. 

;._ Demek ki, memlekette lüks 
eşyanın yüksek fiyat~~an müte 
essir olmıyan, zaruri ihtıyaç m~d 
delerini de yüksek fiyatla temm 
edebilğidi bir zengin sınıf türe -
miştir. Bunlar piyasada ne bulur 
larsa topluyor, paralanm mala 
kapatmakta fayda gö~üy?rlar. Ar 
sa ve bina fiyatları hı~b~ zama~ 
bu derece yükselmemıştır. Terz~ 
ler hiçbir zaman şimdi olduğu ka
dar iş yapmamışlardır. İstanbul -
da hiçbir zaman İngiliz kumaşl~ı 
bu derece bol olmamıştır· Sayfıye 
fiyatları hiçbir devirde bu de_rece 
artmamıştır. Kundur~cılar, f~ya~
lann yüksek'liğine ragme~, h:~çbır 
zaman bu derece alış yerış gor~e 
mişlerdir. Birçok magazalar muş 
teri hücumundan kapıl.arını ka -
pamıya mecbur kal~adır. ~~a 
lın kaybolmasına, ''Ç.l ndan yı.tk 

GEORING'IN 
BiR NUTKU 

YAPAGI FIYATLARI BELLi OLDU 
Ticaret Vekiliğinin yoğurt, te- 'tasdik ettirdikten sonra satış ma

reyağ ve peynirlere toptan ve ğazalarında halkın görebileceği 
peragende olarak koyduğu azami bir yere asaca~lar~1r: v 

r-- Yeni Tefrikamız -----·-

Kerç yanmadasında yanmada. 
nın doğu kısmında muharebe de
vam etmiştir. 19 mayısta 27 Al
man uçağı tahrip edilmiştir. Biz 

1 
! 
i 

... , oniki uçak kaybe~tik: ~ane!.z de
nizinde harp gemılerımız duşma
nın topyekün 2 bin tonilatoluk i..iç 
taşıtını batırmışlardır. HİND DiYARINDA 

.d1ff' Devam~a. 4, Sü. 1 

. "'· .~ 
'. 

fiyatlar fiyat mürakabe komisyo. Tulum peynırlermın tam yagh 
nunun karariyle bugün ilan edil lan kilosu toptan 120, perakende 
miştir. Yeni fiyatlara göre, tam 140 ~uru~tur. Yarı Y~.ğlı tulu~ 

- >1<- yağlı beyaz peynirlerin kilosu peynırlermde en az yuzde 41 sut 
"Zafer Bizimdir, Bu toptan 100 ve perakende 120 ku- yağının bulunması, Y_?rI yağlıl~r 

d S k t ruşa satılacaktır. Yarım yağlı be- da yüz~~ 25 ;e az yaglılarda yuz 
Uğur a ı an ıya yaz peynirler toptan a7, peraken de 15 sut yagınm bulunması şart 

1 
1 
1 
: 
: 

i 

KARIS KARIŞ •• 
YAZAN: ÇEVİREN: 

Françis de Croisset ULUNAY 
K ti 1 de 105, az yağlı beyaz peynirler tır. . . a anma IYIZ11 toptan 70, perakende 85 kuruş. Turfanda sa~ılan mevsı.m~ Bugünkü harbin en miihiın ve en meraklı meselelerinden 

Londra, 21 (A.A.) - Nazi Lideri tur. Kaşar peynirlerinin koyun peynirlerden .~dıl, lo~ peymrl~rı birisini teşkil eden Hindistanı tanımak iste?' nüsioiz? 
Goerinı bir nutuk söyliyerek Alman sütünden mamul tam yağlı olan- gibi) maada luks denılen peynır. Muharrir Hindistanda muhtelif mezhep ve itika~aı:.ın teb.a-
işı;ilerinİn daha fazla fedakarlık yap. larımn kilosu toptan 170 ve pe- ler in azami fiyatlarını f~yat mu : rüz ;ttiği y('rlerde aylarca kalarak bu şehirlerdeki i<,:ti 
maları icap ettiğini söylemiştir. Goe. rakende 195 kuruştur. Her türlü rakabe komisyonu tesbıt edeceğı mai, ahlaki orf ve rulet ve manzaraları tesbit etmi~tir 
ring devam ederek şöyle de~işti~: yarı yağl1 kaşarler toptan 140 ve için b u gibi peynirlerin s~tış~ b~- Gerek bu nıücınhedelerin i, gerek bütiln Hindistanm ruhunu 

"Zafer bizimdir. Bunun uırun a sr~ perakende 160 kuruc:tur. gu··nden itibaren yasak edılmış_ tır. '" r- • •b 1 k d" 
k tl 1 ı san baz:ın 'S sembollze eden , muharrir, umumi m ti a arım. en ırı.e kmtıya a anma ıyız. n . . . . . Yoğurtlara da azami fiyat konul-

haşin olmalıdır.,, Bu peynirlerın her hırım nnal muştur. Silivri tipi tam yağlı yoğurt.. has olan ince iisli'ıbi:dt• ve canlı görüşiyle ta.ı.if ve tasvır 
Goering, bu harbin Almany_a~ın gk- eden müesseseler bulundukları tar perakende kilosu azami etli ku. etmektedir. 

~iği en çetin harpler~en bırı 01:': yerin laboratuarlarından peynir. ruş ve kaymak altı denilen yağı 3l1.1- Aslı gibi giizcJ bir \l$li:ıı> ile lisanımıza nakledilen bu eseri 
gu~dadn, bAlmkan ask~~rkll<'ı ~nl~ Rı-~ksl cdp !erin içindeki süt yağlarının mik mış taze yofurt kilosu 35 kuruştan birkaç giinc kadar T AN sütunlarında okuyll<'aksmıı;. 
hesın e u ış çe •• erı guc; u er c;-ı .. . . 1 k 

F "h · b'' "kl "-··nd n bahsec\· tarını gosterır bırer rapora aca satılacaktır. • .. - - ---- - ----·-----· .. ·=-·-- -=-nwn= .. ·---•e u rerın ııyu ugu e .- . "'d " ı · · ~ ·· ~ Devamı Sa 2 Sü 7 " 
rek nutkuna n ıh:ıyct vermiştir. lar ve bunu ıaşc mu ur ugune K.!1'1 • • • 

Alman karşı taarruzu 
Moııkova, 21 (A.A.) - Sovyet tcb. 

liği eki, Almanların Rus Uerl hareke. 
tini durdurmak gayretiyle Harkof ke. 
siminde yeni karşılık taarruzlara ~i. 
riştiklerini bildirmektedir. Bütün h'a 
karısıhk taarruzlar, insan ve malzeme 
bakımından Almanlara çok pahalıya 
mal olmuştur. Almanlar yalnız u;r 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 3 

-----ı;:----

icra Vekilleri Heyeti 
Toplandı 

Ankara, 21 (A.A,) - İcra Vekille:ı 
heyeti bugün saat 15,30 da Ba~vel:ıt. 
Jette Ba~velı::il Dr. Refik Saydam'ııı re 
isllfin4e haftalı~ _topl~r.lısını yapmı ,... 

·r. 
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1O'LÜmDEN6ETER 1 
No. ·12 Yazan: MAHMUT YESAR1 

Fakat canınızın srlnlacafını anh.' sarak ellerini ovuştura ovuştura içe
dım. Size, şımdl açılmamın asıl sebe- ri gırmişti: 
bı, çorbacı, buı:unlcrde bir telgraf, bır - Beyaz dclterde .. Hem de kenarı. 
haber bcklıyor. Bu:ım başımıza çorap na taç işareti yapılmışı Eski müııteri-
mı oruyor l lerden .. 

Katıp, erkek çocuktu; içi zenıındl: - Pardon ... Madem ki beyaz dd-
- Yıyip içıp yatıyorum. Cebim de terde eski mısafırlcrdn diyeceksin. 

para gorüyor; kekli Dedim ya. Bmı- Telırafı ben almış, ben açmış olu
kın, hesap ver111cktcn b ·ktım. Çekip rum. 
gıdeceğim. Sabah keyfinden vaz geçtim, giyin-

- Bırak bu lakırdıyı ... Kimi bek- dim; ve önce sofada bir göründüm. 
lıyor, dersin? Ön bahçeye indim. biraz dolaştım, O-

TA:N 22 - 5 - 942 

r 
1 

DIKKA T: --""\ 
Yiyecek Tevziatı 1 

! 

1 
1 

Meselesi 1 
Halledilmelidir İ 

Gazetelerde gUnlerdenbcrl bak- • 
kallarda karne mukablll pirinç. ! 

i yağ ve peyrılr dağılacağı yazılı· İ 
yor. Halk havadisi okuyunca i 
bakkal dDkklrılarrnın lSnUnil dol
duruyor, Fakat eli boı dönüyor. ı• 
Kimi bakkal: 

- Cuma gUnD gelin, diyor. Ki· I 
mi bakkal da: i 

- O halılannı, antik;Jarmı gôs- {tele dönüyordum. Taraçada ManolAkJ 
termek için yabancı memleketlerden ı efendi belirdi: 
zengin kıbarlar çaiırırmış. Ben, bu- - Bonjur mon bey! 
rada daha yeniyim. Garson Yanl ıor- Onu görür göranez, cebimden tel-
ledi. crafı çıkararak s.Umladım: 

Celil ağabey, ellerini dizlerine: ya- - Binjur mon amil Size. zanneder-
P ştırmış, sallanıyordu: ıcm iyi bir haber getiriyorum. 

- Bent, duşunceler almı,tı. Ko~- Taraçaya ağır ağır çıkıyordum. Çor. 

Türk diş tabipleri cemiyeU dün etibba odasında Ruhi Vamık Girginin 
meslek hayatının kırkıncı yıldönümii münasebetiyle bir toplantı yapmı$
lardır. Cemiyet reisi Profesör Ziya Cemal Aksoy Ruhi Vamık'ın meslek 
hayatını, Profesör Suat İsmail Gürkan da hususi hayatını anlatmıştır. 

Bundan sonra Doçent Feyzulhh Doğruer İlmi bir tebliğde bulunmuş 
ve toplantıya son verilmiştir. Resmımiz ba toplantıyı göstc:rmektedır. 

Eminönü bö1gesinde bulunan 20 ilkokul öğretmen ve talebeleri deı·s 
yılı sonu münasebetiyle Emlnöniı H ılkevinde bir musamcre hazırlamışlar
dıt. Vali de küçuklcrin bu müsameresinde bulunmuştur. Küçük yavrular 
Diyalog, Solo, Trlyalig ve müzikli t.ıblolard3 çok muvaffak olmuşlardır. 
Ayrıca Halkevl salonunda öfretm~n ve talebenin bir de yazı sergisi ncıl
mıstır. Resmimiz bu müsaremedcn bir parı;ayı göstermektedır. 

- Gazete bu, diyor; yazdıkla· 1 
rına inanılır mı? Daha mal get • i 
medl. Gelirse elbet size de haber 
ederler, diye hem gazeteleri tez:• 
ylf ediyor, hem de yalan ıl:iyllye· 1 
rek mUfterllerlnl aavmak yolunu ! 
'bulmuı oluyor. Hakikatte ne ga• 1 
zcteclnln yazdlğ haber yalandır, f 
ne de erzak dağıtılacağı, Yalan ! 
olan mUvteriye ıl:iylenllenlerdlr. 1 
ÇünkU bu bakkalların içinde ha· 
tırlı mUfterllerlne satıı yapanlar 
vardır, Umumi aatııın baelama
ması, bakkalln dağitılacak malla· 
rın hepsini almamış olmasından 

ileri gelmektedir, Pirinci almıı ise 
yağı almamıftır, yağı almıı ise 

trol altında yaşamayı sevmem. Ali bacının yüzü gülüyordu: 
Nafiz, işı, nezaketle çıtlatmış oluyor- - Haberi aldım. 
du ama, hiç de göz yumulur, boyun Dôndiı, eliyle içeriden Ali Nafızı 
cgilır ııey deiildı, UHbe: çaiırdı: 

- Azizim, dedım. Manoliki efen- - Notr trc şer aml, benim, fazla 
dının başka şıkliyctlcri de var mı? raflct uykusunda kalmamı istemedi. 

Kitip söyleyişimdcn kuıkulanmış- KS.tıbin omuzunu okşuyordu: 
tı. tellşlandı: - Çok jantl çocuk ... 

- Hayırı Çorb1cı, sizi, çok sevi- Telırafı uzatmıştım. Alırken elimi 
yor, Stzden ayrılırsa belki ıstırap çe- sıktı: 
kecek, Belki de bizim kuruntumuz. - Sizin tarafınızdan uyandırılmak. 

- Belkilcrl, bırak, dedim. Vaziyeti. la bahtiyar olurum daima.,. 
sen, benden daha iyi biliyorsun, N c Gözlüklerinin .arkasından kıpış lrı-
yapalım? pı' bakıyor, telırafı açmıyordu: 

- Hıc; bir &ey yapacak dciillz! Çor- - Nezaketinlzln ne derece hayranı 
bacının iOZune güleceğiz, nabzına rö- oldufumu bilirılniz. Bildleiruzi de 
re şerbet vereceğiz. Ben, tetikteyim. müsaadenizle,., 
Bır işaret çektim mi? Hazırlnnırsı- Kolluklarını okşuyordu: 
ruz. Mıınoliki efendi de ııaşırırı. ş ı- - Bendeniz de bilirim,.. 
ırrır ama, size de, bana da masal 0 • İhtiyar yüzü, bir çocuk sevinciyle 
kumaktan kurtulduğu için sevinir mu. parlamıııtı: 
saadenizle! ' - İyi haberler, ıyi dostlar elınden 

Ve katip, kulağıma fısıldadı: alınır .. 
- Artık eskisi gibi defi!, vergi a- Hem bana, hem Ali Nafize söylü-

hnıyor ... Çelebi, buna sinirlendi r.Ja. vordu: 
l•ve memurları geldi mi. eli ayafı tit- - İyi insansınız . ., lyı insıınsınu: .• 
rıyor, dllı tutuluyor, "Göstermelikler .. iyi fnıanlarrz. 
bunun jçın de liı:ım.. Biz, keyfimize Eaki Yunan filozonarı gibi bir 
bakalım. "hikmet" savuracağını anlamıııtık. 

Alı Nafiz, beı konuGmuyordu: mır.- Çıinkü, sesi yavaşladı. ve ağırlaştı: 
hakkak bir sezinlediği vardı ... Ben de - Fransızcada bır prövep vardır: 
gozlerimi açmııtım, Bir sabah, All Muııabihlcr, birleşirler. 
Nafız. erkenden odamın kapıamı vıır- Yı.izü, tekrar ıülmüştu: 
du: - Bendeniz eski Osmanlıyım. Mü-

- Bir telrraf var Cetll beyciiim. aaadenizle tercüme de elımlen gel r, 
- Çok mu mıihim? Kltlbe dönUverdı: 

(Devamı var) 

Ceza Gören 
Fırınlar __,._ 

Bunlara Verilen 
Unlar Kesilecek 

Belediye Teft.ş Heyeti, ekmek çı -
karan fırtnları diin de ciddi surette 
kontrol<' tabi tutmuştur. Bu frrmla
rın çıkardıklan ekm<'kler, pişkinlik, 
tam t.-ırtı ve temizlik bakfmındnn in
cel<'nmc-ktedir Bırbir üstüne uç defa 
ceza gören fırrılm1n d, 17 frrm gi
bi, unları kesilecektir. Kap.ıtıl11n fı

rınlar çoğnlıhca. şehrin Pkmck ıhtiva
cınt karşılama\. için Belcdıye kapalı 
rırtnlardan birkaçını bizzat kcnd si 
açacak ve işletecekUr, 

DiiJıkü ekmek darlığı 

KoCaeli Dağlarında 
Toplanan Yapraklar 

Şimdiye Kadar Çaya Kat.tarak İçiliyormuş 
Çay \'e knhvcnın 11".hısar altına a

lınması ve bunların ıçınc yabancı 

maddl'lcr karışttrılnınsıntn men'i et -
rafında alınacak tcdbu ler ortaya yep
yenı bır mesele çıkarmıştır. Memle
ketımıı.de çay "On yıllın zarfında Rı
zc bölgesınde yctiştırılmekt.c, bunun 
için de inhisar kanununa hukumler 
konmaktadır, Fakat öğreıuyoruz kı, 

Turklyenin ge:11s bolgelerinde sene -
lerdenberı yuz oinlerce kilo çaya ben
zer bir mııddc ıslihsal edılmektcdir. 

Du maddcnın ıstlhsall içın bınlcrcc 
aılc çaltşmakta, bunların istihsal ct
Uği maddeyi E.ıtmaktr.dır İstihsal e
dilen bu madde yüz binlerce lıraya 

satılmakta ve bu da Scylll.n, Seren -
dip, Cava çayı diye satılan çayların i
çme katılarak piyasaya sürülmeKte -
dır. 

Bu yerli Türk çayı Bursa, Dtizce, 
Hendek, Adııpnzan, Sapanca ve Ya -
lovayı çcvrelıycn ve Bursayı:ı kadar 
uzanan dağlarda yetışmcktcdir. 

zcrındeki körpe yeşıl yaprakları top
larlar. ÇunkO bu kendi kcnlınr ye -
ti~en küçuk ve bodut fidan onlar i
çin devamlı bır varıd~t kaymıgıdır. 

Her nıle toplıyabıldıgı 50 - 100 kılo 
y . prnğt ı::üniı •iıniinn \'C' yırmı dort 
saat giineş altında bulundurarark ha
fifçe kııruttuktrın sonrı!, elleriyle ovıı
lıyaraft bfıkmekte ve sonra tekrar 
kurumty..ı terkl'tmektedir. Bu suretle 
elde edılen mahsul çaydan ayırdedi
lemiyecek bir şekil almaktadır. 

- Evet, Mıııtrdan geliyor. Açıp o-
kuyunuz. 

Dun bazı !ırmc;ılıır unlarmı Toprak 
Mahsulleri Ofüınden &bnakto gecik
mişlcrdır. Bu yüzden Beyoğlu, Bcya
ı.ıt \ e Emınonh bôlgelcrmdeki flrın -
larda bır müddet eıı:mek bulunama -
mıştrr. BelC>dıye Reıs Mum:ını Rifat 
Yenal vaziyetten hııbc?dar olur olmaz 
Belediye Teftış Heyetini fırınları 

kontrole ve mevcut unlormı muhak
kak surett~ ekmek yaprmvn mecbur 
tulmıya memur etmiştır. Müfett.i lc
rın murokabcsıyle bütün fınnlar el -

=============== l lcrindC'kl unları işlem~lcrdir. Bunun 

Buna P<.'yganıber uzumu, ayı fü:u
n1tı, it uzumu gıbi acllar verilmiştır. 

Koca yc'llışi ağaçlan ar.ısında yaşa -
-rıaktadtr. 

Kocaelinin 3 kcızasmda bu şekilde 
lophınan çayın miktarı 150 bin kilo
yu gcçmeJ..."tc ve bu yuzden bugtinkiı 
rayice gcire bu bölge halkının eline 
yarım milyon liraya yakın bir para 
girmektedir, Evvelce bunun kilosu 
80 - 100 kuruş ıken. son sene zar
ftnda yerinde 2,5 - 3 hraya alınmak 
tadır, Bunlartn İstanbul vcsaır istih
lak pazJrlıırındn kaça :>lınıp, sonrıı 
kaça satddığmı bilmiyoruz. Çünkü 
bu madde tophınıp pıyııs:ıya sevke -
dlldığı gibı degıi de ScylAn. Serendip, 
Cavıı çaylarının içine muayyen bir 
miktard3 kııtnaı·ak snttlmııktadır. - Bu, Çorbacının beltledifi haber 

olmasın. Ver, kendisi açıın. 
- Siz açın efendim. Evveli, b:z. 

anlı:vahm. 
D:U•fl•I 

Manoll.ld, bana bw Althlyeti ver
mıştı_ Telrrafı aetım: Okudum "Ka
h're" den rônderilmifU. İkinci kat is

BUG'ONKV PROGRAM 

tenılıyordu. lmza: '"Neriris,, ti. 
Kltibc ıordum: 

7.so Procraın 
7.U MDılk (Pl) 
7.45 Haberlu 
e.oo Mıı.11< (Pi.) 
ı . ıs Evin uaıl. 

- Kahirede M~ adlı ~ lnfsafir ıuo Procram 
var mı? 12.u TQrlılilcr 

U.O Haberlu 
Ali Nafiz, şeytan te1tan rfiHi)"Ordu: u .oo TGrlıGkr 
- DcftC'!'lc:re mUracaatl ıa.oo Prosrırn 
Çok ıeçmedl, ayaklarırım 11c11na bı\- 18.03 Fuıl heyrtl 

11 40 Danı milzifi 
ı 0.00 Kon utma 
ıo.ı5 Orkcllra 
ı 9 .30 Haberler 
ıo.45 Klhllc MUrlk 
20.15 Radyo cueıeıi 
2.Q,45 Şarkılar 
ıı .oo Zırau ıalcvlmi 
21.10 Temıll 
22.00 Orkeııra 
22.SO Haberler 
2%.4 5 Kapanıt-

H•BE.lllE.R 1 
Gemilere Verilecek 

Nakli''e Ücreti • 

üzerine ekmek darlıgı kalkmış, her -
kes dlerındcki karneler mukabılin
de istıhkakl.:ırmı nlmtşlardır. 

JJ!alıkıim olan karne 
vurguııcuları 

Koca Muoıafapa ad• fırıru:ı Huseym Minoık 
.. e Samaıyıda fırıncı UQıcyin Deme ftrınbnıı 
da bırlken ekmek karne fi~lerlni Cemal. Saıi 
ye. ikbal, recep, Mahwrem .,.. Meh......M -
rerelı yüklek fiyatlarla aattrnnışlar Ye J'21ı:a· 
!anarak MilU ;(orunnu mahkcmeaın. vcıilınit 
terdi. Dfin duru,ınaları blım.iıılr. lııbblcc:mc 
iki fınncıyı yOnr lıra, Cemali clH lira. Sa~. 
ikbal. Recep. Muharrem., Hilmi .-c Mchmedi 
de yirmi bcıer lira para cezasına mahkOm 
etmltı•r. 

t:lJr Baştarafı 1 incıde 

Dağlarda kendi kendınc ~tişmektc 
tlnn bu agııcın boyu hır mctrcyı aıı
rak geçmc1<tedir. Ormanlarda çam, 
gürgen ve thlamur oğ"'çlnrmm aro -
ımda dn bulunur. Bu cıvar köylcı in 
Y(l hatta kasabnlann halkı Mayıs i
ı;lnde dağlarn Peygamber Ozllınil top
lamıya çikar; bu çıkışa kadını, çocu
ğu, erkeği ile ailenin bütün efradı 

iştirak eder. 
Doğlarda n~n dnllar1nı örse -

lemeden, onları kmp incitmeden, il -

1:lfj9 Baştarafı 1 ıncıde 

Söylendiğine göre bu Kocaeli çayı 
çok giizel renk vermekte, bu itibarla 
vapılan harmanlar da bu bakımdan 
fazla miktarda istifade edilmekkdir. 

Bugün Mayısın 22 sıdir. Kocaelinln 
saydığımız knnfaı mm halkı ve köy
lüler dağlara dökülmüştür, Yalntz 
Sapancadan 2000 aile, ycınl 5000 ki -
şiyc yakin kadm, ı,ıocuk ve erkek 
buı lan toplamaktadır. 

Yalnrz yeni bir knnunlo çay ve 
knhvenln inhisar maddeleri meyanına 
k~ulmnsı sıı:nsmda bunların tağşişe 

Askeri Vaziyet 
~ Beştaratı ı .ıcıde 

. . .. bir ıhtimal olarak kaydetmiştik. Al-
kesimdc yptıkları bir taarruz esrı:ı- le destcklemışlerdır. Duşm:ın ta- mantar Kcrı: boğazını geçmiye teşcb-
rımda yedi yiız ölü vccmışlcrdir. Rua- arruzları kayıplar verdirilmek su \ bus ettlkleri takdirde bu ihtimal t:-
lıır ayni zamanda bit' c;.ok esir almış.. rctiyle püskürtülmüştür. Tbıcn hnkkıık etmiş olur. yalnız, ~imdılik 
lardır. golünün cenubunda 20 mayıı:ta •bu ihtimali kuvvetlendiren deliller Al

Almcuıların hedefi nedir? 120 n:ı tümen bu sahada geçen manlnnn Donetz mıntakasının cenup 
çarpıgmalar esnasında havil karşı kesiminde Timoccnko ordularına karşı 

Londra, 21 (A.A.) - Rus ccphcs•rı- koyma tertibatını tahrip etmış _ karşılık taarruza ı:eçmi§ olmalarıdır . 
deki harekatın bariz vasfım şimdi Al- ı· 

Anltara. 21 (TAN) - Yarın gemlcl edilmiştir, manlar tarafından Harkofun cennp. tr. .. • Harkof önlerinde muharebe bütür:ı 
1;e nak~ilerimlzi ıı!Akııdar eden bir dofusuncb girişilen mııkabll hücuın Dokuzuncu ucak savar tumenı ııidrlet'yle dc:vam ederken Almanlar'" 
Koordinasyon karan resmi gazetede Macaristandan Bir Kaç teşkil etmektedir. Harkofun ııimal ve 20 mayısa kadar harkof sahasın- daha cenuptan karşılık taarruzuna geç 
ntfşar edecektir. Hakiki ve hiJkml Gemi Satın Alınacak cenubunda oldukça derinliğine ilerk- da geçena çarpışmalar esmısınd ,~1eri iki maksada mebni olabilir. E\·-
ahıslar elinde bulunan ve Türk bay- mlş olan Timocenko ordusunun !JOI 137 düşman tankı tahrip etmiş _ veli Timoc;enko ordularının cenupt.m 
agmı taşıyan 50 ton (dahil) ve daha Ankara, 21 (TAN) - Bulgarısta"\. cenahiyle genlerinin bu Alman hare- Ur. yanlarını tehdit ederek Rus taarru;:u-

YUkan tonajdaki makineli teknelere Romanya ve Macaristana rttmiş otan keti netlresinde tehdit altına girdici Doğu cephesinde doksan birıncı tı· nun daha fazla inkişafını menetmek ·ıe 
-nemleket sularında lşletflmelerfnde MünakalSt Veklleti mümessillerinden 1 aşlkfi.rdır. Barvenkova n~ İsyum ara. çak savar alayı, yüz birinci dU~m·<;1 tok mühim stratejik bir mevki ola:ı 
<'VVcke gündelik hesabiyle ilcret ve- mürekkep bir heyet Macar firmaları·ı- undaki bu hareketin Harkof üzerine uçafını duşiırmli~ YC on ikinci uçh Harkofun Ruslar eline gecmesine ma. 
rıl yordu. Bunun mahzurları görill - le tcmularına devam etmektedir A. yapılan Rus baskı!ftmn azaltılmaııı savar alayının birinci teşekkülü de nl olmak. İkincisi ve belki en mıi
muştur. Yeni karara göre, ışimdi ile- •nan melUmata ıore, bu heyet, ·M.ı- maksadiyle mi yapıldığım veya bunun yüzüncü dlişman ZJrhh arabasını talı- himl. l<afkasya sahillerine en yakın o-

f d ilkbahar taarruzunun başlangıcı mı rlp e•~lctir. lan bu mıntakadaki Rus kuvvetlerıni retler mesafe hesabi)'le verilecektir. car irmalan tarafın an Tunada işlr- .. u" 
oldu~unu kestirmek için henüz vaklt Maltadıı dücman hava alanları i:l" yerinde tesbit ederek Kerç boğıızı 

Sahllelrımiz 10 bölgeye ayrılrnlşttr. t.ilmekte oln altı düz eell\llerden 3 • 4 • v k hfll · t k · k ti erkendir. Filhakika bir çok müşahit- •e ve gündüz bombalanmı•lardır. arııı sa ennl' a vıye uvve ı:ev-
~ den 600 tona kndar olan gemilerin tane satın alabilmek iı;ln mıizakereler- ' " k" ı 1 k b'' ı K b 

tere göre Alman ordusunun darbcsıni İngiltere cenup kıyısında hafif s..- ıne ınan ° ma ve oy ece crç 1>-na\lunlan bir cetvel halinde tcsbit de bulunmaktadır. i · · · ·· k.. ld • k d 
------------------------- bu istikamette beklemek lazımdır. Zi- 11aş uçakları dün orta tonajda bir ti- azı geçıtını mum un ° ugu a ar 

Japonlar Çin~e 
Bir Mevkie Yeniden 
Asker Çıkardllar 
Çunıkin&', 21 (A.A.) - Çin tehli

ııınde kaydedildiflne röre. içi asker
le hıncahınç dolıı 20 kadar Japon harp 
ccmisi Çarşamba sabahı birdenbire 
Min ııehrlnin ağzı açıtında rörUlm.it
tur, Açılan mania aletinin himayesi 
altında kıtalar nehrin şimal sabillne, 
Foochou'nun mansabı istikametinde 
karaya çıkanlmıı;hr. Burada muha.. 
rebe devam etmektedir. 

Japonlar Chouki'nln cenabtı rarbi
' nde Chekiang'ta bir kaç kere Çlo 
mevzılerine taarruz etmişlerdir. Bütiın 
bu taarruzlar geri püskürtülmüş ve 
mukabil taarruza geçen Çinliler Japon. 
lan Jfır kayıplara ufratmışlarsa da 
Japonlu muhrebeye t.akv~e kıtları 
sevkctmlye devm etmektedirler. 

Yunnan ey;ı.leUnde Çinliler kerv~n 
yılu üzerinde ilerlcmiye devam ede
rek Tenısun&''un şarkında stratejik 
bır noktayı ilca! etmlılerdlr. 

------aır----

Japon Büyük Elçisinin 
Kuibişef'deki Temasları 

Kulblıef, 21 (A.A.) - M. Vişlnskl 
11(' Japon Büyük Elçls! M. Tato ara-
mda sık ıık görüşmeler olduğu söy
•mıyor. Moskova hOkCtmetl M. Ma -
1 ' RııvOk Elı;ihfe yükseltmclde 
"'· ' ynda diplomatik temaslarm daha 

·~ v!'tlı biri tarafından yapılmım
ı t.rmin ctmı~t r. Filhakika Kulbı -

1 d<'k miJzııkrrekrE" muvau olRrak 
Tn1<vo<la dR '!iyıısl ı:öruşmelcr zaru -
ret hasll olabilır 

Cezair Sularındaki 
Hadiseye Dair 

lngilizlerin Görüşü 
Londra, 21 f A. A.) - Ceza irin 30 

kilometre şlmn1inde Catallna ismin
deki uçan gemiye karş• Frnnsız tay
yareleri taratfndan yapılan taarruz -
dan bahseden Mançesteı Gardlan ga
zetesi şöyle ya~maktadtr: 

''Kara suları hududunun sahilden 
beş kilometrelik bir mesnfcye kadar 
uzandığı hesaba katılmasa bile Vichy 
yalnız Fraruıızlara verilen himaye 
hakkından hiçbir surette istifade ede
cek bir dlrumda değildir. Kanun ba
kımından Fransa henuz Almanya ile 
harp halinde veya işgal altında bir 
memleket sayılmaktndtr. Bir mUddet 
evvf:l Vıchy bir tara!lt bir beyanna
me neşrederek Fransa sahillerine 30 
kilometreden 11z bir mesafeye yoklıı
şacak olan ınuharlpleıe aıt her tay
yareyi düşürmek hakkına malik ol -
duğunu bildirmişti. Pek tabll olarak 
muhariplerden hiçbiri bu iddiayı ka
bul etmemiştir,,. --------

Prim; Eugen Krın·azörü 
Bir Limana Vardı 

Londra, 21 (A,A.) - Prinz Eucen 
Alman kruva:rörünün ılO Me"Ssersth!T\İt 

uçağının himayes!nde zorlukla bir il 
mana varabildiği öfrenilmi:stir. 

Normandi Yüzdürülecek 

a Kafkasyaya riden Yol buradan ge.. oaret gemisi batırmışlardır. emniyete almak. 
c;er. Bununla beraber cephede bı.ıgiin Büyük taarruz heniiz Harkof taar.ru.tu, gerçi Ruslar ıc;in 
mevcut kavis Ruslar lç.in olduğu kıt- ;;;ıd • ağır malzeme ve insan zayiatına mal 
dar Almanlar için de bir tehllkc ar. baflamıf deuw. ır oluyona da. muharebelerin taarruz 
zetmektedir. Şu halde hangi ordunun Berlin, Zl (A.A.) - Harkof böl. ve kareılık taarnız şeklinde devamma 
tehllkeli blr vaziyette buhındufuna gesindeki müdafaa muh:ırebcsi tom bjr nazaran Almanların da ayni zayiata 
hükmedebilmek için Harkofan cenup inkişaf halindedir. Askeri eksperler manıı: kaldıklarını, binaenleyh bu ınu
dofusundoki mücadelenin neticesini terazinin gözü gittikı;;e Alman ve mut- harebelerin neticesinden ancak o h. 
beklemek lazımdır. Bir Alman askt-ri tefik kıtalanndan tarafa edildifl•ıi ettnde elinde fazla malzeme, tcçhiıı.t 
sözcüsü. Timoçenlco orduıu tarafın. ıöylemekte müttefiktirler. Külla h:ı- ve insan ihtiyatı bulunduran tarafı~ 
dan iirl.tilen taarruzun şiddetini kabul Jinde ileri sürülen zırhlı unsurlardn daha iyi istifade edebileceğini kabul I'• 
etmekle beraber yaz harekltında t.,_ sonra Sovyet süvari tümenlerinin tek. debiliriz. 
ı;ebbiısü ele almak için lhıslar tara. rar meydana çıkması mahalli askeri 
fından sarfedilen gayretler ne kadu makamlarda pelı: manidar addedilmek- Bu kesbndc Rus taarruzu fazla iıı
büyük olursa olsun bu gayretlerin tedir ' k!şaf etmese bne eğer Ruslar bu t:ıu
Alman taarruzu ıçtn tesbit edilen :ı:a- Bu' münasebetle iyi haber alan aı.- hnrebelerde Almanlara karşılık taaul"
manı ehemmiyetli bir şekilde dqişt.i- keri mahfillerde Harkof bölgesiııdC"ki larını inklıafa imkan vermlyccek d~ 
remlyeceiini ve Alman başkuınahda'1 Alman harekitının ehemmiyeti ne o. recede ağır zayiat verdirebllirler ve 
lığını plfinlarmda bir değlıPklHc yap- lursa olsun bu hareketlerin büyük Al- böylece bu kesimde bir durgunluk dev. 
mıya sevketmlyeceğini söylemiştir. man taarruzunun başlangıcı ıayılma- resi ihdas edebilirlerse bu vazly.-t 

Leni11grat cephesinde ması lizım reldiiinl bugün bir kere !jİmdlllk Rushınn lehinde olur. 

Moskova, 21 (A.AJ - Leningrat 
cepheslnin bir ı;ok kesimlerinde şiddet.. 
il muharebeler cereyan etmektedir, 
Bu cephede tank, toPÇU ve uçaklar ta. 
rafmdan desteklenen Rus kuvvetleri 
taarruzlarına devam etmektedirler. 

İnatla mukavemet etml'kte obn 
\imanlar bu cephede, ilkbahar taar
ru:ru için ayrılan takvİYI' lntalannm, 
o;avısı günden gline artan parçalarının 
kullanmak mecburiyetindedirler. 

* 
Cibuti'de iaşe Vaziyeti 

Lyon, 21 (A.A.) - Gazeteler, c;. 
buti halkının gıda durumunun feci tir 
hal aldığını kaydetmektedirler. Şi-n. 
diye kadar mıistemleke Madagaskn ·• 

daha hntırlatılınaktadır. 

* Berlin, 21 (A,A.) - D M B AjarL 
sının bir muhabiri, Harkof muhar:
besinc dair verdiii bir raporda Almı.n 
piyadesinin düııman zırhlı kuvvetled 
tarafından yapılan devamlı hilcumlan. 
ru pilskürttüktcn sonra mukabil ta. 
arruza geçerek düşmana aiır kayıpl:ır 
vcrdirdiiini ıtöylemektedlr. Mare,aı 
Tlmoçenko tarafından baılanılan t;ı
arruz Alman kuvvetleri tarafından 
durdurulmuş ve bu kuvvetler bir çok 
mevkilerde dü~manı püskürtmiye ve 
hazı mahallerle tepeleri işgale muvJF
fak olnıuııtardır 

Kerç'te son vaziyet 

lnhisarların Nakli 

Geri Kaldı 
Ankara, ıt CTAN) - Yaptığımız 

tahkikata göre, istanbulda bulunan 

inhisarlar Umum MüdQrlUğ{lnün An
karaya nakli meselesi bu sene geri 
bırakılmışia. Şehrimizde yapılan in
hisarlar Umum Mildürlilğü binasına 
laşe Müstesarlığıntr. taı;ımast karar -
laştırılmıştır. Şımdiki İaf;c MOsteşar
lığl blnasını da Dağıtma Ofisi işal 
edecektir. Hııber verildiğine nazaran, 

Vaşinıton, 21 (A.A.) - Harbiye n3 dan bazı gıda maddesi ve rnalzem~ al
ı:ırı Albay Knox 1mdı La Fayettc h -ıkta bulunuyordu. Fakat lngilterenin 
mini alan eski Fransız No,.mnndir 

1 

adaya karşı yaptığı tecavıiz: bütfüt 
vııpurunu kurtıırmak mi.lmkun oldu- ticari h::ıreketleri durdurmuş ve C•
funu buglin Rooscvelt"e bldirmi:ıtir. buti halkını açlığa m::ıhkUm etm,ştir. 

Berlin, 21 (A.A.) - Salihiyctll Al bu Ofis Haziran başlarndan itibaren 
man kaynaklarından denilciiğine göre tamamen !aalivdC' geçmiş bulunaca -
Kere yarım adasında artık diısmıın ğtndan Ofisin merkez kadrosu tayin· 
kalmamıştır. Surada burada kalmış o- lerine başlanmışttr. Umum l\tüdur 
lan bir kııc Sovyet askeri de mukavr. ınuavinlii:ine İsmail Hüsrev Pokin ta-
mctsiz teslım olmaktadır~ 'vin cdilmi~ir-

Yiyecek 
Tevziatı 

Bugün. Yağ ve Pirinç 
T evziine Başlanıyor 
Halka tevzı edılmek Uzerc bakkal

lııra verılen pirırıç ve tur yağlarınm 
bugunden itibaren d~ğıtılm::ısmo bnş
lanacaktrr. Tur yağlnnnm Ticııret Vc
kılliğl tarafınd.rn İaşe MudürluğUne 
bıldırılcn pcrakl'ndc satı,, !ıyatJ 155 
kunıştur. Bakkcllar kllosunu bu fi -
ynttnn hesap cd~rek riıfus bnsma yüz 
gram tur yağıııı 15,5 kuruştan sata -
eaklardır. Bazı b::ıkknllıırın pırinçlere 
taş ve çeltik kabuğu karıştırdıkları 
haber alınmtştır. İı.şe MüdiırlOğU 
derhal araştırmalara başlamıstır. Ba
zı bakkallar ise plriııı;lerc yüzde elli 
nisbetinde eski pirinç koyduklarından 
pirinçler kokulu bir hale gelmi~itr. 

! peyniri alamamııtir, bu ıebeple 
: de umumi dağitııa baılıyilmamıı· 

İ tır~u itin iyisi, umumi tevziat gD· 

1 nünü tesblt dmek, bugüne kadar 1 
i da bütün bakkallara da!lrtılaeak 
i erzakı tamamen g6ndermlş olmak 
: tır. Bu takdirde ne halk aldanır, 
i ne de gazeteler allkadar makam· 

I
• larin verdlklcrl haberler! yazmak 1 

ıuretlyle yalancı çıkmıı olurlar. . 
·~-------.... ----~--------

lstanbul • Edarne 
lstanbul Bisiklet 

Yarışı Neticelendi 
İzmir, 2l (TAN) _ Seydıkoye gı- 19 Mayıs bayramı münasebctıylc 

istnnbul - Edtrne - İstanbul arasmdcn banliyö treni Gazı Emir istasyo-

Bir Adamı Tren Çiğnedi 

nunda Dciirmendereli Osman olduı:u da tertip edilen 500 kilometrelik bi
sanılan bir adamı çiğnlyerek öldiir. ı iklet yarışı dün neticelenmiştir. 
müştür. Kaza hakkında tahkikat yapıl Gidiş ve geliş umumi tasnifte Bur• 
maktadır. !adan Hıkmct Altıntaş 20 saat 21 sa-___ _... __________ ::s_ nlyedC' birinci, F.skişehlrden Sabahat-

ınııhal bırakılmtyaenğr hakktndaki Un Sayltk 20 saat 35 dakika 55 sa
beyıınat, bu civar halkmı te!Aıa dU - niyede ikinci, İzmirden Ahmet Sun• 
şürmüştUr, Bu teltış şimdiye kadar t,{11 21 saat 11 dakikada uçüncil ve 
her sene 200 bin kilo kadar topladık- tstanbul bölgesinden Hamza Akçuk -
ları Peygamber üzı.imOnU toplamıya- rak 21 saat 40 dakika 40 saniyede bi
cakları ve bir geçim vasıtasından mnh rlnel olmuelardır. 
rum kalacaklart endişesinden doğmak 
tadır. Bize bildiri'" gıne göre, Pey -
gamber üzümünün sthhatc muzır ol
madığı evvelce yapılan bir murncaat 
üzerine Seğhk VekAletlnce tesblt e
dilml§ bulunmaktadır, Bunu §imdiye 
kadar çaycılarda harmanlara katarak 
kullandıklarına göre, İnhisar İdaresi 
çııy ve kahve 1~inı düzenlerken bu 
meseleyi de p,özöminde tutmalıdtr. 

Müttefikler 22 
Zırhll inşa Ediyor 

ıf:..?r haştarafı l ıncıde 

rln uc;ak ima!Uı halen mihver mem
leketlerınin iki misli nirıbetindedir. 
M. Carlton, aylık rakam olarak şun. 
!arı bildirmektedir: 

Almanya 2900, İtalya 700, Japonya 
500, topyekun ayda 4100 uçak. 

Birleşik Amerika 3300, İngilter( 
2400, Rusya 2900, topyekun ayda miit
teflkler hesabına 8600 uçak. 

Gecede 1000 t ayyare 
Londra, 21 (A.A,) - Salahiyetli 

mahfillerde söylendtğine göre, Sah 
gunu Mannhc:im üzerine yapılan nU.. 
cuma yliz:lerce uçak iştirak etmiştir. 
Ayni mahfiller hava hücumlarının i. 
leride ne kadar buyük bir önem r.1u
bileceğin1 söylcnıckte ve çok dııh 
(azla mikdarda hatta bin icada; bomba 
tayyaresinin her gece büylik Br tarı. 
yadaki üslerinden hareket edebllecck.. 
!erini ilave etmektedirler, 

Pasifik harp konseyi 
Vaşington, 21 (A.A.) - Çnrşamba 

günü Beynz Sarayda yapılan Pasi!lk 
harp konseyi toplanttst doksan daki
ka sürmüştür. Yeni Zelanda mümes
s111 Naş, toplantının son derece alft
kayı celbedici mahiyette olduğunu 
söylemiş ve konseyin "Japonya, Ja
ponlarındtr,, gibi yen• bir remiz ka
bul ettiğini gi.iliimslyerek ilAve et
miştir. Naş dcmiDtir ki: 

"Harbin ~enel durumu fena d~ll
dir. Fakat, Birleşik :milletlerin ö
nünde henilı. yürünecek uzun bir yol 
vardır ... 

Bazı lngiliz 
Mebusları 
~ Başta rafı 1 incide 

daresı için açılan münakasa, dünya 
efkinnı blr kere daha İngilterenln da. 
hili durumu üzerine çekmi,tir. Müna
ka&n Atlee'nln nutkuyle açılmış ve Lir 
çok mebuslar söz almıslardır. Chur
chlll bu toplantıya iştirak etmeml~ 
tir. TenklUere hükfimet namma Crlpps 
cevap vermiştir. Münakaşalarda her 
mebusun birlettlği nokta, harbe, za
ferin temfnlne kadar devamdır Bızı 
mebuslar harbi daha kolay, daha aı 
masrafla ve daha çabuk kazanmr.k 
imkinları varken, çok masraflı ve u. 
zun bir yola sapılmıı olmasma itiraz 
~tmlıılerdlr, Meba61ann birleştiği di. 
ğer bir nokta da Rusyaya mümkün ol
duğu kadar yardım edilmesi mesele
sidir. 

Avam Kamarasında yapılan bu mü 
nakaşalar. ikinci cephenin esrar per
desini yine kaldıramamıştır. Cripps. 
bu meseleden çok mUphem :sekiMe 
bahsetmiş ve sadece ııtrası gelince hJ-

Üniversite Takımı Anka .. 
radaki Maçı Kazandı 

Ankara, 21 (A.A.) - BuiÜn 19 Ma. 
yıs Stadyomunda İstanbul Univcnıites.i 
ile Ankara Yüksek okulları arasınd:ı 
yapılan futbol maçını İstanbul Unı. 
versitesi 2 - 1 kazanmıştır, 

Yoğurt, Peynir ve 
Tereyağı için 

tlfj'8 Baştarafı ı incide 

Tuzsuz tereyağ !arından birinci ne. 
vl manda ve inek yağlarının klloı;u 
perakende 380 kuruotan. koyun siltlin. 
den mamul veya buzhane lcrema .. ııi
dan yapılmış tuzsuz: ikinci nevi tere. 
yailannın kilosu 325 kuruııtan &atı• 
lacaktrr. 

HükümcUn bu karu ve fiyaUartn:ı 
aykırı hareket edenler ıiddetle ceza
landırılacaktır, 

}"apağı azami fiyatları 
Ankara, 21 (TAN) - Ticaret Ve

kfılctl 942 - 943 mahsul mevsimleri 
yapağı azami fiyatlarını tesblt etmiş
tir. Hazırlanan yeni fiyat listesine gö
re Edime, Krrklareli1 Tekirdağ, Trak 
ya mallannın kllosu 77 den 124 ku
ruşa, Bursa, B lıkeslr, Çanakkale, 
Bergama, Trakya tipı malların kilosu 
71 den 114,5 kuruşa; İzmir, Manisa, 
Aydın tipi mallar 69 dan 111,5 ku -
nışa; İçel, Seyhan vilflyetlcri, Ay
dtnlı Up mallan 67 den 108 kuruşa; 
Afyon, Eskişehir, Kütahya, İsparta. 
Burdur, Akşehir ince Anadolu tipleri 
67 den 108 kuruşa; kaba Anadolu 

mallan 63 den 102 kuruşa; Kayseri, 
Aksaray, Niğde, Sivas, Yozgat, Tokat; 
kaba Anadolu mallan 63 den 100 ku
ruşa; Urfa, Diyarbakır, Mardin, Ma-

raş, şark ince mallan 67 dan 108 ku
ruşa; kaba sert mallar 62 den 100 
kuruşa, Erzurum, Kars, Blngöl, Muş, 
Ağrı, Erzurum ktzıl (yüzde 10 beyaz) 
mallar 67 den 108 kuruşa: Van, Er• 
zurum beyaz 65 den 105 kuruşa; 
Trabzon ve Karadeniz sahil villıyet • 
lerl kara kaba ve koç 58 den 90 ku-
ruşa çıkarılmıştır. • _ .,,,, 

Yüksek Okullar Talebesine 
Ait Bir Karar 

Ankara, 21 (TAN) - Tallm ve ma.. 
nevra için askere ahnmıı olmalan do
layıı!yle fakUlte veya yüksek okulla
ra 94'1 • 942 ders yılında devam ede
mlyen asli talebenin bu durumlarını 
tevsik etmek ıartlyle dnl ıeçcn ders 
yılına ait. mecburi devam mUddeUnl 
doldurmak kaydından geçen ve evvel 
ki yıllar olduiu rlbl muaf tutulmaları 
Maarif Vekilliflnce kararlaıtınlmıstır. 

rekete ceçllecetini söylemletir. 
Avam Kamarasmrn son müzakerele. 

rlni şu &ekllde hlllisa etmek mUrn.. 
kUndUr: 

t - Zafer kazanılıncaya kadar h:u·. 
be devam. 

2 - Ruısyaya azami ockildc yardıın. 
1 - Hava bombardımanlarına bü. 

yUk bir ııiddetlc devam edilmesi 
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Yağ S ıkıntısının 
Sebepleri Nedir? 

Harbin Doğurduğu Meseleler~ 
't 

Amerikahlar ve' 
Harp Vecizeleri 

Mack Arthür Düğmeleri Nedir ve Nasıl Meydana Çıktı? .. 
Frisco Yangını - Absaroka Yıldızı - Altı Bin Sığınaği 
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Kerem Anbarının 
ilk Danesi 

Yazan: lJ'GtJIYX't' 
~ :lTd cün evvel "!'AN" basmız,. 

Müttefiklerin 
,, .................................. .. • . ·---·-- ' Olan Bir Ada - Çayımızı Kurtarınız 

"Şanghay,, daki "İmtiyazlı Mıntaka,, da ' 

harriri "Darliliccze,, hakkm.da 
..,.zdı~ kuvveUi bir makale ile butun 
gozleri ve gönülleri bu ııefkat fibidc. 
sinm üzerinde toplayıverdl. Makale
nin vicdanlarda coşturduğu fedakirhlt 
hnvasmm ılk miısL. t tesiri geçen sabah 
gazetemize cdilcn bır telefon muha. 
veresi şeklinde belirdi, 

Harp Gayreti i Yağcılara Göre, Narh Fiyatı Üzerinden Satış Y apmıya ve 
i Hatta Mahallinde Mal Almıya İmkan Yoktur, Piyasada Yüksek 

Amerlka acalp bir memlekettlrl 
Orada harp, baıka memleketlerde 
olduğu gibi, bir §ekli arzetmlyor, 
GönOllO toplanması bile, sigara 
markası, yahut ipek çorap firması 

clsco maruz kalacak! Diyorlardı. Şe. 
hız gazetelerinden birinde izansız bl.r 
muhbir: 

- Alici Ben Fenerde, Bekir Kara. 
çeltik fabrikası ofis memuru Sami 
Yazganım. Dariılicezeye yardım iÇUL 
kurulan cemiyete nza kaydedilmek 
ğimi rica ederim. Aydn ancak iki liroı 
verebilmeyi taahhüt ediyorum, 

Yazan: M. ANTEN 
~ Fiyatla İstenilen Cins Yağ Bulunmasının Başlıca Sebebi de Budur 
\-. ...... _._._. ........ --··········· e e e J 

Müttefiklerin müdafaadan taarru-
• gibi ilin levhalarlyle yapılıyor, 
Diğer taraftan Corregldor kalesi 
can çekl§irk~n. Amerikanın en ta· 
nınmlş adamı olan eski kumanda
na General Maek Arthur modaya, 
beklenmlye•l bir yenilik veriyor: 

- Bu ehrin muzlim kaderinde y.uı. 
ınla mahvolmak yazılı! 
Dıyor ve bugünkü asri şehri doğu. 

ran büyük yangının tafsiliunı vcrL 
yordu. 

za geçmek ve harbi 1942 sen-:. 
si içinde kazanmak içln büyük gay
retler sarfettiğini gösterecek mahiyet. 
te muhtelif kaynaklardan yeni haber. 
ler gelmektedir. 

Bır Va;ıington telgrafm:ı göre: MU· 
him Amerikan kuvveilerfnin hiç bir 
kayıp vermeksizin Şimali lrlandaya 
varmaları, zaferin bu sene kazanıla. 
cağı hakkındaki ümitleri kuvvetlendi:-. 
ml~tir. 

C. Hull: Müttefiklerin zaferi ümit 
edılen zamandan evvel kazanacakla·ı. 
na belırten emarelerin mevcut oldu
gunu ve Amerikanın yalnız müdafaa 
d ğil tnarruz harbı içın de buyük gay. 
retler sarfetmekte oldugunu sôyle
nııştir. 

Amerika bava federasyonu reisine 
ı:ore: Muttefik mllleUerin aylık tay. 
Y re imal tı 6600 ü bulmuştur. Buru 
mukab 1 mihvercilcr ancak 4,100 tay. 
Yare yapabılmektedıiler. 

B r Londra telgrafına göre: İngil•e
re ve Amerikada hizmete giren dört 
Yeni zırhlıdan başka 15 zırhlı, 11 tay. 
Yare gemisi ve bir çok diğer harp ge. 
mıleri inşa halindedirler. 

Avam Kamarasında iki gün evv~l 
harp vaziyeti hakkında baolıyan mu-
akereler esnasında lehte ve aleyhte 

soz alan butun mebuslar zafer kaz ... 
n lıncaya kadar h rbe g"ttikı;e biıyiı:. 
b r ddetle devam edilmesi, daha ki). 
1 y ve daha çabuk yoldan zaferın ka· 
anılması, Sovyet Rusynya azami yar. 
dımın yapılması ve Almanya uzeri•ı. 
d kı hava akınlar,ının eiddcllendirilmc
s !uzumu üzerinde ısrar etmi5lcrdir. 
Hukume namına tenkitlere cevap ve. 
ren Crıpps, hukil.metin ikinci cephe 
meselesıni goz önünde bulundurduğu. 
nu ve &ırası gelince bu cephenin a1:ı· 
1 cagını soylemi§tir. 

!ngfüz hava kuvvetleri geçen at. 
liam Mannehcim üzerine şiddetli blr 
taarruzda bulunmuşlardır. Haber 9C. 

ld gıni gore: En yeni tipte bir Ster
lıng tayyare teşekkulü 40.000 yan~ın 
bombasını, Halıfax, \Vellington tayy~ 
relerı <le en ağır bombalan bu muhiın 
endustrl ısahası üzerine atmı}lardır. 
İngiliz kaynaklarından gelen haberle. 
re gore: Hav mütehas ıslan İngıt•e
renm blr gece içinde Almanyaya kar. 
ı 1000 tayyare göndermesini miımkün 
kılacak kadar tayyareye ve hava mey. 
danlarına malik olduğu mutaleasın. 
dadırlar. 

Vichy Hareketsiz 
Gelen haberlerden, Fransada siyasi 

vazıyetin gıtUkçe karı tığı ve Laval'in 
gırdiği çıkmaz içinde bocalamakta deo
vam ettiği, fakat ayni zamanda Akde
ı ızın garp bc:ilgesinde ve Vichy'nin 
idaresi altındakı diger mustemlekelt!r. 
de mühim hadiselerin cereyan edeci'> 

ı de hissedilmektedir. 
Bır kaç gun evvel Cczairin kara su. 

!arı uzerinde lngıliz ve Fransız tay. 
yareler! arasında bir çarpışma olmuş. 
tur. Dün akşam da bazı İngiliz tayy3. 
relerinin Vıchy üzerinde uçtukları bil
dınlmektedir. 

Alman kontrolü altında çıkan ve 
\> ktiyle Laval'in iktidar mevkıine get 
mes nı ısrarla istiyen Paris gazeteleri 

mdi Laval'i tenkide baolamışlardr::-. 
Laval'm İli başına geldıiı gundenbe:-i 
ort ya çıkan iki mühim mesele yani 
Madagaskar ve Martinique hadıselı:ri 
karşısında hareketsiz kalmasının bu 
sazcteleri ve dolayısiyle Almanları 
memnun etmediği anlqılıyor, ve L'l
val şahsi politikasını takip etmekle 
itham ediliyor. 

DıfCT cihetten İtalyanların Kirsika 
ve Nıs'ı, İngilizler tarafından işgal ~
dılecegi bahanesiyle. i:ıgnle hazırlan.. 
dıklan şayiası ortada dola maktadır •• 
Bır Bern telgrafına göre, İtalyan 

matbuatı Mussolıninin Korsikarun 'iş. 
ı;:ali pllnını hazırladığını ihsas eden 
yazılar yazmaktadırlar ve toplantı ha
l nde bulunan Fa !st ıfirasında mühim 
kararlar alıruna81 muhtemeldir, Bu şu 
ra, İtalyanm Nis, Korsıka ve Tunus 
hakkındaki .isteklerini tekrarlıyacaktır. 

Harbin başınd3nberi İtalyanın 70 
harp gemisi tahrip edildiııini ve ~3 
ünun de hasar.a uiratıldıiını hatırla· 
tan Londra radyosu Fransız donanına. 
sımn İtalyan donanmasından daha kuv 
veUi oldufunu sciylemlştir. 

Vichy'de Amiral Darlan ve General 
Dentz'in de iştiröak ettiği muhim bir 
toplantı yapıldığı haber veriliyor. 
Başka bir habere göre de, Mütte. 

fikler Cibuti ve Dakan da fııgale h&· 
ırrlamnaktadırlar. 

Britanova ajansıma diplomatik ma. 
habiri ıunları yazmaktadır: Alm:ın. 
lar, İtalyan Weplcri karşısında L.-ı. 
val'e mulbvemet tavsiye odcmezler, 
çunkü böyle bir tavsiye Munoliniyj 
Berline ka?'§ı isyan ettirecektir, Fakııt 
Lava! İtalyanlarm istcdlklerlnl kabul 
edecek olursa, esasen çok zayıf olan 
mevkiini büsbütün uyıflatacak: ve 
butun Fransız milletini karııısında bu. 
lacaktır. 

son gunlerdc İstanbulda yemek-
lik yağ sıkıntı ı duyulmıya 

basladı. Piyasada beledıye yağı de· 
nilen pis kokulu ve yan yarıya su
lu bir rnahlQttan başka yağ buluna
rnamakadır. Ekmek karneleri ile tevzi 
edileceğı bildırılen Tur yağları da 
henilz tevzi edılmedi. Bu yağ tevzi 
edılse bile niıfus başına yiız gram· 
dan fazla verılmlyecefinden hem ih. 
tiyacı karşılamıyacak, hem de kı

zartmalardan başka yemeklerde kul. 
lanılması mümkün olmıyacaktır. 
Yağ sıkıntısına sebC'P olarak yağ

cılar tarafından nisbetslz bir naı·h 
tesblt edılmi olması ııösterilıyor. 
İddiaların ne dereceye kadar dogru 
olduğunu tevsik imkanı olmamakla 
beraber narh tesbıtindc makul ol
mıyan taraflar olduğu da gorulmck· 
te'1ir. 

Bize gosterılen şu misaller, bu ci
heti bütun vuzuhiyle tebarüz ettir
mektedir: 

Balıkesirde belediy~ halis tereya. 
iına 130 kuruıı narh tesbit etmiştir. 
Halbuki Balıkesirde İstanbulun be
lediye yaiı 200 kuruşa satılmakta ve 
halk tereyağı narhı çok daha a!jağı 
olmasına ragmen belediye yağını ye
mek zorunda kalmaktadır. Cıinkü 
Balıkesir ve havalisinin tereyagı !s
tanbulda 280 - 300 kuru!i<I toptan 
muşterı bulmakta, köylü yağını 13Q 
kuruşa Balıkesirde satacağına kilo 
ba~ına 10 kuru5 masraf edıp getirip 
İstanbulda 280 - 300 kuruşa satmak. 
tadır. İstanbulda Trabzon yağına 175 
kuruş narh tcsbit edilmiştir. Halbu· 
ki Trabzonda yai piyasası 190 ku
ruljtur, Evvelce Trabzon belediyesi 
yağa 135 kuruş narh tesbit etmiş, 
bunun üzerine koylü pazara yağ gr.
tirmemiş, belediye de narhı kaldırıp 
yag alış verışlni serbest brrnkmı,tır. 

Yine İstanbulda Urfa yağına 210 
kurus narh tesblt edilmlşür. Halbuki 
piyasada 300 kuruşa bıle Urfa yağı 
bulunamamaktadır, 

* * B ir yağcı, tesbit edilen fiyatlarla 
satış yapılamıyacağını söyle. 

mC>kte, miııal olarak da bizzat tesbit 
edilen narhı kontrolle miıkellef o
lanlann 280 kuruşa Urfa yagı, 240 
kuruşa Trabzon yağı almak mecbu
riyetinde kaldıklarını söylemekte· 
dir. 

Bu yağcı: 
- Zaten narh fiyatı üzerinden sa

hil yapmıya imkan da kalmamakta
dır, Çiınkü buzhanelerdtki acımış 
Trabzon yağlarını bile 220 - 250 ku. 
nı~ fiyatla kaldıran fabriknlar var. 
Bu fabrikalar piyasada bulduklan 
süt yağlarını ne fiyata olur a olsun 
alıyor, iç yağı, susam ya ı vesaire 
gibi yailarla tahlit ederek piyasaya 
Urfa, Mardin, Siverek, Diyarbakır 
yağı diye sürüyorlar,, demektedir. 

r ·-- yaza n: --··' = 
~ SAİD KESLER f ı ___________________ i 
yarıya ktrmış, binnetice sut istıhsalı 
yarı yarıya eksilmiştir. 

rasında satılan mahlQt yağlan o za
man 150 kuruşa alabılmek de milın. 
kun olacaktır. Buı;:iın piyasada man 
!Ut yağ yapmakta olan beş, altı firma 
beled ye yağı fırması altında birleş
miş, kar ve kazançlarını da birle'i
tirmiş bulunmaktadırlar. Eğer bu i 
serbest bırakılacak olursa bu firma 
!ar ayrı ayrı çalışacak, aralarında da 
rekabet başlıycaktır. 2 - Vejetalın ve kokos gıbt kob

ra yağlarının imalinde kullanılan ip 
tidai maddelerin ıelmcmesi, Bu mad. 2 - Süt yağı satı11ını serbest bırak. 
delerden çıkarılan yaglar muhım bir mak. Bu takdirde de siıt yağları tiıc. 
yekQn tutmaktadır ki, bugün bunlar carlar tarafıncLın istihsal merkezlerı.ı. 
da tamamen eksilmişti!'. den serbestçe mubayaa edilerek 1h-

Bu iki sebebe komşu memleket· tiyası karşılayacak nisbettc İstanbul:ı 
terde yağ fıyatı yiıksek oldugu :cll'I getırtilcbilecektir. Fıyat kontrolü itin 
yapılmakta olan yaf kaçakçılığı da menşe şahadetnamesl ibraz etmek u. 
eklenince ıstıhsalın niçin y:ırı yuı sulü konulmalıdır. Bu menşe şahadet 
ya düştugü kolayca anlaşılır. Fıl. namelerinde mahalli belemyeler ya
vakı Surlyede yagıh kilosu b~ buçuk gın oradaki satı fiyatını gösterecek. 
liradır. Ve cenup viliiyetlenmizden leri için buradakı satııJları l)u menşe 
bütun teyakkuza rağmen Surıyeye şahaletnameleri ile kontrol etmek 
yağ kaçakçılığı yapıldıfı soylenmek· imkanı bulunacak, fıyat mürakabC> ko 
tedir, misyonu bu sayede vazifcsinı kolayca 

Bir taraftan normal istihsal böy. yapabilecektir. 
lece yarı yanya inerken diğer tar:ıf. Bu iki sebepten birincisi üzerinde 
tan da normal istihlak yarı yarıya durulmıya değer mahiyette göriılmelı:· 
yiıkselmi:ıtir. tedir. İkinci sebebe gelince süt yağı 

Bu vaziyette bir müvazene temin istıhsali esasen azalmış olduğuna gbre 
edebilmek için halıs sut yagı i tih- bundan fazla bir fayda hasıl olmıv:t
lakıni dortte bire indirmekten ba§ka cağma hukmetmek lazımdır. Ancak 
çare bulunamamıştır. Bunun için de cenup hudutlamnızda kaçakçılık mti 
margarin ya ı imalini çoğaltmak im. cadelesinin mümkün olduğu kadar 
kinlan araıtırılmış, ilk tecrubekr iddelendirilmesi faydadan hali ol
muvafık netice vermiştir. Margarin mıvacaktır. 

"Maek Arthur dil6mesi,, Şimdi size 
bu dı.iğme hlkliyeşlni naklediyo • 
ruı:: 

ıJlack Artlıür düğmesi 
a u dökme en ba:1:ığısından en 

ktymetlisıne kadar her madde
den yapılır. Ve üzerinde şu cümle 
vardır: "Kadınlar! Kocalarınızın ya. 
nında kalınız .,, 

Bu cumle Corre,ıdor kalesinden sc. 
ri bir deniz motoriyle kaçan generalin 
zevcesı Camberra'da kocasına mıiUiki 
olducu zaman Amerıkan kadınlarına 
hitaben sciylediğı sözdur. 

Nevyo kun muhte11em Rovu1eri 
mev:r:u olarak General Mack Arthur'u 
ele aldılar. Danslar, turkuler. iane top
lamalar hep onun namına yapılıyor. 

''Fı·isco,, yangını: 
9 ununla beraber San Francisco bu 

hayret verecek havanın dışında 
yaşıyor. San Frııncl11co kendini birin
ci safta gbruyor. Zengin famllyalar, 
ı;oktan şehrı terkedcrek dağlara sığl'l. 
mışlardır. 
Amerıkan tayyareleri tarafınd n 

Tokyo'nun bombardımanı Japonyadakl 
kadar orada da bir akis yaptı. Sokak
larda erkekler ve kadınlar: 

- Japon mukabelesine San Fran. 

San Franclsco beşinci kolun daimi 
tehdıdı nltında yasıyor. Orada sükOt 
ve ıhtlyatı soyliyen bir vec:ıze bulm k 
ıçin bir musabaka açtlmışttr, Birhıci 
mukafatı kazanan formu! budur: 

''A slip of the tıp may slnk a ııhtp" 
(Dudaklarrndan çıkan blr kcllme 

bir gemıyJ brıhrablllrl) 
Pasifik sahillerinin her tarafına bu 

vecıze yafta halinde a ıldı: duvarlara 
yazıldı; ve en mahrem yerlere kadar 
ve her tarafta kocaman levhalar ~ 
pıştınldı. 

"Absaroka,, yıldızı: 
Fakat hadıscleri halkın fikrinde 

canlandırmak içın daha !lersine 
gidildi. Son defa Japonlar tarafmdan 
torpıllenen "Absaroka., vapuru büyük 
v.orluk1arla Umana kadar getirilmişti. 
Sinema yıldızı Joan RuHel gemıye 

davet edıldı ve torpilin açtJft yar~ 
nrn yanında rcsminın alınmasına mcı. 
vP.!akat etmesi rlca ed ldı. Artist bir 
oannağ1 dudağı üzerinde olarak g~ 
rünuyor ve altJnda şu ciımle yazılı bu
lunuvordu: 

''Sus I İhtiyatsızca bir sbz bok neye 
mal oldu?., 

Milyonlarca nusha c;ckilcn bu fotoğ
raf her yere dağılmı tır. 

Lokantada havlunuznn. otelde baş 
yastığınızın altındadır. Bu muthiş bir 
k!bus taunu tevlıt etmiş gibidırl 

Altı bin yeraltı sığınağı 
oları bir ada : yağıı yüzde yirmi beşi süt yağı, ylİ%-ı

de yinnl beşi mum kısmı alınarak . ....... ,.,r~ ..... r-, ... r-1••• 
~~;~~~~~:1J:i ~: ~~~~. ~~~:: 1 !:• "ı r~ T f;t ~ 11!,fE~ 

o urm.tdan dinlenmeden gece glln. 

susam vesaıre gıbl tasfiye edılmlşl - ~ ~ !~ ~ W ~ ~t~-~ 
nebat yağından imal edilen saf ve 
tem~.z bl.r nevi yemeklik Y?i!dır -ki K A B A K U L A K H A S T A L 1 G- 1 

duz mıhver tayyarelerinin bom 
balariyle dövülen Maltalılar hemen 
heınen bütün gunler nl sığınaklat'da 
geçinyorlar. Kayalarda kazılan bu 
&ığınaklar 6000 den az değildir; ıl\• 
rıca 1500 tane de yapılmak üzeredir. 
Bunlann ekserisi 30 metre derlnli
ğınde oıup 1500 kiei istiap edecek bü
yukluktedir. 

bugun pıyasada Urfa ve Dıyarba\nr 
yağı diye sahlan yağlar bu nevi İpokrat hekim, kaba kulak hastaıı
yaiların en adi şekilde yaptlmış o fmm, o zamanda, yalnız Taşo.z :.ıd'l· 
]anlarıdır. margrin imali teşmil edil· sında bulunduğunu yazar. Bundan da 
elifi ve imalathanelerin c;oğaltılması 0 zamanda taşıt vasıtalarının Taşoz 
imkanı bulunduğu takdirde buı;;ıinku adasına pek az uğradrklan anlaşılır •. 
yağ sıkıntısı ortadan kalkacaktır. Büyük hekimin zamanındanberi o ad:ı· * * nın başka yerlerle münasebetelri pek 

Margarin fabrikalarmı çoğaltın- ziyade çoğalmış olduğundan bu hasta. 
caya, yahut da mevcut m:ır lık şimdi dünyanın her tarafına yayı! 

garin fabrikasının istihsal kudretini mıştır. 
arttırıncaya kad:ır yağ s1kıntısının Girdiği yerde de pek bulaşık bir 
devam etmemesi için ne gıbi tedbir hastalıktır. Bir mahallenin bir soka· 
almak lazımdır? ğında, kulakl.ırının iki tarafı kaba ku-

Bu işle uğraşanlar. bunun için iki laktan şişmiş bir çocuk görürsenız 
tedbir düşiınüleblleceğini söylemek· biıtün sokağın, biıtün mahallenin ı;u· 
tedlrler: cuklanna da bulaşmış olduğunu ıah· 

l - Bugün yalnız İstanbul b<'l"'d. mln edeb~irslnlz. En ziyade erkek ço 
yesi kooperatifine inhisar ettirilen cukları, onların da beş yaşından yu
mahlut yağ imalinin MrDeı!ıt bw kıl karı olanlarını tercih eder ... Bununlfl 
ması. beraber daha kıic;ükleri, daha biıyıik-

Bu takdirde piyasada belediye ya. leri, hatta yfrmı beş, otuz yaşma ka
ğına nlsbetle çok daha iyi ve çok dar genç erkeklere de dargın değild r . 
daha temiz mahlQt yağlar buluna. Ynlnız. iki yaşından aşağı ve kırk Y.a· 
bilecek, bugün Urfa veya D yarbakır şından sonra insan bu hastalığa kar ı 
yafı diye kilisu 250 ile 320 kuru:ı a şerbetlcnm~ş gıbi görünür ..• 

O kadar çok ve çabuk yayılmas1na 
sebep, bırinde meyd~na çıkmadan ön
ce bulaşık olmasıdır. Heniız kend!sı 
hastalığını meydana çıkarmamış b r 
genç ktzla, bır baloda dans eden d.:
likanlıların kaba kul k h 11talığına tu
tulduklarmm h kiyesi meşhurdur. Kı-

Sıgmaklarda denizaltılarında gıbi 
b r hayat sürulüyor. Buyuklerinde üst 
uste yataklıklar lavabolar ve mutfak. 
1 r vardır. Akumiılltorler elektrik z • 

ın kcndısi delıkanlılarla dans ettu; • 
ak amın ert<'tı cunu hastahğı meyd ı- ,.asını temin eder. 
na çıkarmıştır. Rndyolarl mutemadıyeıı musiki 
Hastalık, kaba kulağa bulaşmış ol n parçalan çolınarak sınlreri heyecln.. 

çocuğun yahut gencin ağzından, so.ı dan gerilen Malta! !ara bu müthış ya. 
soylerken yahut oksırırken, çıkan su- şayış unutturulmıyıı çalışı'ır. 
yun zerreleriyle bulaşır. O zerrelerın Çayımızı kurtarı11ız 
içinde bulunan mikroplar yahut mık- ıngilızler: .. Çayımızı kurtannızl,, 
roplardan daha küçük şeylerin itar- dıye bağrnyorlar 

daki çocuğun gozlınden glrdiklenne Londra ga:ıeteleri, Asya harbi dola. 
htımal ver lır... yıslyle Japon kuvvetlerınin muvarııı-
Hastalık bulaştıktan sonra da hemen kıyetlerindeki ehemmıyete karfjı bütün 
meydana çıkmaz. On sekiz etinden, İngilizlerin hissiyatını tahrik edecek 
yirmi altı güne kadar sonra belli o- bir me eleden b:ıhsedlyorlar. fngilı7. 
lur O vakte kad r da h stalıga bu· efk rını derin surette mutcesslr eden 
laşmış olan fakat hastalığı henuz belli buyuk baş! klıır bunlardı : 
olmıyan çocuk kııba kulağı arkada-;. "Çayımızı nereden tedarik edece. 
larına dağıtır .. Onun için k ba kulak ?, •Çay tehrkcdedırl" 
h stat gından korunmak pek guçtur. B r tngıliz ıçin çay bır ihtiyaçtır 

Ofis memuru Sami Yazganm 
lirası miıruvvet ambarırun ilk bcrckeı:
li tanesi. koca bir sahavet golu bir kc 
tırcn ilk rahmet damlasıdIT. Var. ot.. 
sun! 

''Tanelerle dolar koca ambar .. 
"Damlaya damlaya göl olur,, derle:::: 

Sami Yazganın mali vazlyetınl bit..ı 
miyoruz. Fakat gönliınun zengini ğin 
biliyoruz. Cömertlik nisbidir. Mıly .., 
ner bir adamın ayda ta hhut eyledı 
on lira, bir of s memurunun her ay 
sineye çektiği iki 1 ranın yanında ... 
&amisi okunamıyacak k dar küçuk k • 
lır. 

Zavallı vali LUtü Kırdann ilı::f !: ... 
nadıru ardına kadar oçtığı kerem kapı
sından girecek her vatand:ı!itn bu h • 
yır çorbasında bir tutam tuzu olm ı 
lazım geldiğine kaniiz. 

"Emevilerdcn ve şarkın en buyu • 
cömcrtlerlnden Zaide oğlu Ma'n A • 
basilcr hukilmete gelince kıyafc n 
değiştirerek kaçmış, Devcs"yle çolde 
dolaşırken arkasından çıkarılan ada • 
]ardan biri kendisine raslamı11 ve l:'lt· 

§ısınd kinin Ma'n olduğunu anlam• • 
- Sen hilkumetın aradığı Za · c 

oğlu Ma'n'sın .• 
Ma'n, canını kurtarmak için kene; -

sini yakahyan adaıru para ile kand • 
maktan ba ka çare kalmadığını gorm 
ve heybesinden binlerce altın kıyme. 
tinde bir gerdanlık çıkar rak: 

-Eveti Demiş. Ben Zaide oğluyu 
Su gerdanlık sana bulun omrulllde 
kirlik yuzü gostcrmcz, Onu sa ' 
riyorum. Benim yakamı bırak. 

Silih or gerdanlığı almı11, evirm , 
çevirmiş, kıymetini anlamış... Ond 
sonra "Ma'n" a: 

- Seni Demiş. Faruk kadar Zl' • 

ginsln. Ben ıse ayda güç beli kazan Jı. 
ğım pekaz bir para ile ancak ken -
mi ve ailcmı geçındiriyorum. Sen n. 
diye kadar herkese verd ğin ihsan! 1 

koltuklarını kabartıyorsun. Fakat '(e· 
remin servetine nlsbeUe denizden l r 
katre gibıdır. Bana verdigin gerd :ı ık 

çok kıymetlidır: bunu bıliyorum. 1 -
kat onu senden almıya tenczzul • 
miyeceğfm ... Haydi gerdanlığı heyberıe 
koy ve git, Sana bir şey mukab 1 -
de olmıyarak hayatmı bafışhyoru n. 
Bunu anla da herkese cömertlik ça 1 
satma .. Asıl cömert sen d ğilsin. L ı 
mi 

Beşiktaşhlar 
Ankaraya Git i 
Admira Takımı Dört 

Yine bu yağcının iddiasma göre ı 
fı;tanbuıda bu nwiden altı aylık yağ ,•••••Bugün matinelerden itibaren •••••,.,11ııı 
stoku vardır. Fakat bu yağlar giz 
lenmiştir. El altından satıı yapıl. 
maktadır, 

İnsan bır hastalıkta korunmak ste- Vas ti ol rak adam başına çay stih· 
dığı vak t, ancak h stn oldugunu b ldı- lAki enede dört kilodur. Bu suretle 
ği kımseden korunRbllir.. 47 milyon İngiliz bugün derin blr he. 

Piyasaya Urfa ve Mardindcn uro., 
ı:amandanberi ynf gelmC!mesine rağ. 
men piyasada kilosu 280 ile 340 ku 
ruş arasında istenildiği kadar Urfa 
yağı bulunmasının sebebi de budur. 

İstanbuldaki yoğ sıkmtısrnın asıl 
sebebi yağ istlhııalinin geçen yıllara 
nisbele yan yarıya azalmış, istih
likin de yine bu nisbete artmıı ol
masıdır. Yağ istihsnllnln azalr111n
da iki mühim sebep vardır: 

1 - İstihsal merkezlerindeki hay. 
ven kınmı: Bu seneki nisbetsiz ve 
mevsimsiz soğuklar hayvanları yarı 

TAKSİM SINEMASINDA 

KIZIM 
DUYMASIN 

BEDlA MUSABNI MARI KUINi 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

___ , 
Z•FER ! Yezıın: W. ClwxchiıL 

••••••• (/?! lır Başve>J/ı') •••• 
Çeviren: /Uıanı.i Sqfa 

Tefrika N o. 35 

BOtün bu şartlan kabul eden Al -
manyn o kadar uzun zaman ıstırap 
Ç<'ktirdiği dilşmanlanna elleri, ayak
lan bağlı olarak teslim oluyordu. 

Sulh Çanını Bekliyorum 
1918 yılmm on birinci nymm on 

birinci gOnUnün, on birinci saatİnden 
birkaç dakika oldu. Ben, Nurtumber
iand caddesine, Trafolgar Squar isti
kametine bakan penceremdeydlm ve 
Blg Ben (1) in bize harbin sonu nu 
haber verecek olan çanını bekliyor -
dum. Yine bu çantn, geçlrdilimiz ıs
tırap yıllar!ndan önce savasın başla
dı:ğmı haber vermek üzere çaldıfı an 
aklıma geldi. O sesi l:ıitir işitmez ben, 
Amlralllk dairesind en biıtün dünyaya 
serilınlş olan İngiliz filolarına harbi 
haber vermiştJm. 

Simdi her §ey bitmisti! Bu sfidhsız 
ve asker! talimden mahrum olan A· 
dalı millet, tek müdafaa vasttaSJ olan 
filosuna dayanarak, tarihin tanidı~ı 

tt. Bu tecrübeden memleketimiz; can
lı ve sağlam, geniş mülkleri yerinde, 
asker! gayretleri inkışaf halinde, mil
esscsclcri ayakta, halkı ve İmpara -
torlugu her zamankinden :tlyade bir
le:ımiş olarnk ç:ıkıyordu. Bir felAket
ler ve ıstıraplar devrinden sonra za
fer tam ve hudutsuz olarak karşımız
daydt. Bizimle dovllşmü11 olan bütün 
Krallar ve İmparatorlar ya kaçmış, 
ra nefyedilmişti, Ordulnn ve filoları 
ya tahrip edilmi5ı ya mahvolmuştu . 
Bu neticelerin büyük nlsbctte A.mW 
mücadelenin bir ucundan öbQr ucuna 
kadar elinden geleni yapmış olan Bü
vük Britanya Krallığıdır. 

ne olacaktı? Bu tam faaliyet halin -
deki fabnkalan nasıl dcğıştireccktık? 
Orduların ocaklanna donmesi için ne 
kadar zamıın lflzım olacaktı? 

Hiç şüphe yok ki TC>slihat Nam-h
ıttntn bir terhf3 plı\nı olacaktı, Böyle 
bir plan hozırlanmı:ş, fakat bizim 
meşguliyeUmfz arasında ikinci dere -
cede bir rol oynamıştı. Şimdi bu pl!i
nı tatbik mevkiine getirmek lftzımdı. 
"BiltUn süratle geriye,. 

Teslihat komısyonu acele toplanma
lıydı. 

Kaba kulak hastalığın; tutulan en· yecan içinde bulunuyor. 
cuk iyi olduktan sonra, bulaşıklıiı Londra her sene 200 000 ton çay it
ancak bir kaç cıin siırer, fakat bazı· hal edıyordu Bu kauçuk ve kalayla 
tarı, kendileri iyı olduktan günlerce beraber sitcztln inhisarında bulunu. 
sonra da hastalığı bulaştırabilirler. Hu, yordu 
d?.• kaba kulaktan korunmak için biri lns~lınde ve Malezya'yı kaybetınek
guc;luk... 1 le kauçuk ve kalay başka ellere geç.. 

1 
• O kadar ~ulaşık olan bu hastalık, mi,tir. Bugün da çay ehemmiyetli su
bereket versın, pek de önemli bir şey rette tehdit edıllyor 
değildir. Onun alametlerınl herkes ti-ı Dunya hasılatının °yuzde otuz yedisı 
lir. ~n.un içi~, kııba kulak hastalığının lngiliz Hindistanından gelir. Yüzde 
kendısınl tarıf • etmlycceğim, Buunla 24 ünü Seylan, yü:ıde on yedisini 1n. 
beraber, hastahgın alametleri ne ka- sullnde, yüzde onunu Çin, yüzde do
dar ha!if olursa olsun, istirahat el· kuzunu Japon çayı teşkil eder Yalmz 
mek hıç olmazsa bir hafta yatakta çay ekilen arazi harp mmtakaJarmd 
kalmak, ondan sonra bir hafta da, olmakla kalmamıştır N kliyat glttı'c-
yatnk. odasından çıkmamak şarttır.. çe tehlikeli bir ııekl~ girmiştir. 
~unku kaba kulak hastalığının kendisi Ağır başlı ''Times., gazetesJ hükil-
onemli olmamakla beraber, sebep ol· mcte ıu esaslı suali soruyor 
duğu ihtilatlar haylice önemlidir._ "İhtiyat çayımız ne kadardu?., 

Çocuk E. Kurumunun 
Yeni Merkez Heyeti 

Cocuk E~ırııcme Kurumu htanbul Merkc 
zıııln yılblı: lıorıgredııde ıncrlıez beyed ha· 
lııına: Dr. Alı ŞUltrQ Şuh, Dr Fctbı Er 
den, H!lsacmttın Suııot. Hayriye Kırdar, Dr. 
lbrahim Zatı Oret. Dr Kuui Halkacı. Ma· 
ıuka ipekçi. Naıle Teviık Saflaın, Re;ıt Cav 
dar. Rctıde Rccaı, Dr. Scmlram11 Tezel, Qa 
llp Binııöl, Cevdet Hamdi Balrm. Muhsin Jnal 
•ecılmıılcrdır. 

Mcrhz heyeti bası aruından rcislifc Re 
ılt Çavdarı, reis vckllllflnc Dr. Pctbl Erdcni 
Sekrctcrlıfc Cevdt Hamdı Balımı, muhulplı'. 
ie HOsamettın Sunolu, vczncdarlıfa r.eıldc 
Mithat Recalyl ıcçmiıtir. Anlcarada torlana 
cak umumi lcon;ırcde htaııbul vılJyetını tem 
ıll etmek tızere B M. M . lklncı reuıi Sem 
ıettııı canaltay ile Dr. Fetbl Erden 1eçllmı1· 
tır. ,.., ____ _ 

Tıbbi Müsamere 
Haydarpaıa ukert ha1tannınln Yt:dlncl 

tıbbt mQsamcrul dilıı baıtablp Zahit Toluııuıı 
rclılıfinde toplanmıt ve takdim edilen valıa· 
lar Qzeriııdc ilıııJ mOnakaıalar :yapılmııur. 

V ENi NEŞRiYAT : 

BJR MEDENIY&TlN SONU - "llrtnadl 
devletcilik., mOellıfl Ahmet Haıııdl Baıar re· 
cen sene nearcttıfl "Deeııen DOnya., kııabın 
dan &0nra ıimdi de "'Bir m&dcnlyetin sonu,, 
ltmiııdcld son ltitabrm (i.Jdr llcmlmlze hcdlYe 
etmlıtir. Senelerd•nberi ayni fıkrln devam• 
ıeklındc milellill u raatıran menu, ı!ll4 dı:n 
ya harbinden soma dllllJ'anın dcfiımektc ol· 
dulu fikridir. 

"Şanghay,, daki 
''imtiyazlı mıntaka,, da: 

J aponlar, ani olarak Amerikaya 
harp ilan etlikleri zam n bun

dan en çok mütehayyir olan Sanghav
dakl Amerikalılarla lnglllzler olmuş
lardır. 

Hakikaten ı 934 ten beri Japonlar, 
her ihtimale karşı müd:ıh3Jede bulun
rnak maksadlyle "konsesyon" denilen 
bu imtiyazlı mrntakanın kapısını bek
liyorlardı ve Blrinciklnunun sekizine 
kadar da içeriye girmemi terdi 

Pasifik ihti!afiyle $anghayın ticaret 
ve banka muhhl olan Nankin • Road 
da korku kendini gösterdi Herkes 
birbirine Japonlann büyük mağazala
rıı. maU müesseselere el koyup koynu
yacaklannı, yani hülisa olarak bu im. 
tiyaı:lı sahada hayatı durdurup dur. 
duramryacaklarını soruyordu. 

Yalnız bundan Fransızlar korkmn
vorlardı. Çünkü Franstl' konsesyon':ı 
doğrudan doğruya bir Fransız heyeti 
tarafından idare ediliyordu. Halbukl 
diğerlerinin idaresini üç tn,itiz, Uç A· 
medkah ve üç Japonyahdan mürekkep 
bir nevi beledıye meclisine verilmişti 

l\1atbuat Teknisyenleri 
Birliğinin Senelik 

Kongresi 
Türk Matbuat Tclı:nı yen ri Bir ı 

Scnclık lconırcmlz 24/5/194 Pa ar 
at U de Eml 15 O Hal evi ulo nda ya 
cafından ılclncı bir toplantı a ma al ve 
mtlı: lcln b t n l anın tc n! r c c 
le rica ederiz. 

RUZ A tEı MUZAKERATı 
1 - Bir scnclık bıllnçon n tc lı 1 1 ı 

beyetl faalıyct raporu. 
2 - ldarcı bcyetlnın lbruı 
ll - Yeni idare heyeti seç mL 

HALK EVLERiNDE: 

nihayet verdL 
Hiç kimse fena bir muameleye rr 

ruz kalmamıııtı. Yalnız Japon baıık 
mandanının talimatma boyun eym 
klfl idi. Tokyo ile harp halinde bul 
nan devletlerin tebeası uı;era kamp! 
nna gbndenlmedıler. 

Hayat, Japon kontrolu altında c 
mık ııartiyle tabii ııekilde devam c 
yor. 

Sanghay klübünün cece eğlC11tfü 
yine eskisi glbt Yalnız cğlent! 1 

vası harp dolayısiyle agırdır ve yi 
harp viski fiyatlannı biraz arttınn 
tır. 

Altın Fiyatları en buyuk nske ı teş~11it~ tereddutsiız 

1 

k rşı koymuıJ ve vr.zıfc ni ba:ıarmıs· 
1' ın b r nltm 3335 kuru t n ve bir 

Dakikalar geçiyordu. Heyecandan 
ziyade yorgunluk hissediyordum. Bü
tün .faallyeilerimi hasrettiğim maddi 
gayeler, y~adığıın bütün fikir esas -
larl duman halinde siliniyordu. Bütün 
bu muazzam tC>Şkilfıt. gittikçe artan 
istibı;al, o kadar dikkatle toplanon, 
biriktirilen ihtiyatlar, istikbal için 
hazırlanan pHlnlar, bUtün bunlar bir 
kl'ıbus gibi ilir:ivcriyor, arkal rlnd 
bir bo luk btrnk rak kayboluyordu. 
Mlifckklrcm bir de tcrhi mu dele -
!eriyle uğraşmıya başl~dı. Ac b bi
zim uç milyonluk amclcmızln tıkıbeU 

Ve birdenbire çanın ilk sesi. ö
nUmde uzanan cenlş yola baktım. 
Kimseler yoktu. Big Ben'in ikinci 
çan! çalar çabnaz hükfurı.et servisleri 
fçın elkonulan bir otelden bir memur 
kendini deli gibı sokaCa attı. Sonra 
her taraftan erkekler ve kadınlar so
kab fırladılar. Bütün blnalardnn bir 
insan seli akıyordu. Londranın çan -
ları işitiliyordu, Nurthumbcrl:ınd mey 
danı şimdi deli gibi koşan ve neşe ı
çınde h ykıran yilzler, binlerce ins n
la dolmu tu. Tr f lg r Squar'ı 1, l • 
balıktan slmsıyah gördum. 

Temiz ve sQrQklcylcı bir Qıl pte yanlan bu 
ucr bir idris ile eu fasıtlan ihtiva etmekte· 
dlrı Mrdcııl~cılcrln do u u ve batıp: mcde 
nlyctın doj!uş ve ılcrlcyı devre I: marksizuıı 
1'e ınlalipçı soıy11ILım; medcıılyctin clitruı ve 
yıkılııı dcTrul: bir medeniyetten dı!crlnc 
•cd : ;peni mcdcnl:vctln kurulP1a ımsarları. 

Birinclkanunun sekizinci günü ak
~amı Japon askeri kuvvetleri İngiliz 
ve Amerik n konseııyonuna girdiler. 
Erkanı harb!ycn n radyo ile yaptığı 
beyanname ecnebilerin endışelerlne 

lngirzler. Amerik lıl r y va ya\ 
tukenen içki stok! rın:ı b kıyo 1 
Pasifik harbi bu stokl nnı yenılcm • 
mtlsaade etmiyecek 

gram kUlçe 459 kuru.tan satllmI§tlr, (1) InElllz: parllmcntoıunwı meıhur camı (Devamı var) 
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Soysuzların Mumu 
Ça uk Sönecektir 

~ B~taratı 1 ıncıdc 
ek fiyatla satılmasına da bu tu
redı zengin sınıf sebep olmak • 
t dır. 

- Demek ki, fiyatları müra -
kabc komısyonu boşuna çalışıyor. 
Hatta belki de bu komisyonun 
pıyasaya mudahalcsi zararlı olu • 
yor. Komisyon ne fiyatları tutmı 
va, ne de fiyat hususunda çevri
len hiyleleri kontrole muvaffak 
oluyor. 

* * u nicin böyle oluyor? Neden 
mal kara pazara kaçıyor? 

Nıçm tuccar ve esnaf hıyleli yolla 
r sapıyor? Niçin gözümuz önün 
d yenı hır harp zengini sınıf ıu
rcyıveriyor? 

Mılli Scf son nutkunda hu ma. 
r zı hale şu teşhisi koyuyor: 

'Harı> focia1armm milletlerin 
ahlfıkı iizcrindc acıklı ~,kıntı la
nnı göriiyoruz. Harp belaların • 
dan olan darlık \c pahal ılık vü
cutlar üzerinde olduğundan zi • 
~ adc ahlak iizcrinde sar ıııtıla • 
rmı hissettiriyor. Vatanıu geniş 
zamanlarını ve dar zanıanlarmı 
yalnız kendi haksız zenginlikle. 
ri irin marifet fırsatı hilen soy-
uzlara nefretle ve iğrenme ile 

bakınız.,, 
Ve sonra ilave ediyor: 
'.Muhakkak biliniz ki, kötü 

fırsat dü künlerhin ve kôtit ah 
lUk örneklerinin yal:ıncı m um • 
ları umduklarından tok daha 
kı a bir zaman tütcbilecek tir.,, 

Hindistandan 14 Mil
yonluk 
Eşyası 

Manifatura 
GetirtHiyor 

I nıf turacılar bırli dün Tıcaret 
Od lnda bir •oplantı yapmıştır. Bu 
t l ntıda hııkumet tnraflnd n evvcl
l.e 1 n kred ;.ıf üzer ne Hındistan -
d n 14 m iyon liralık manifatura eş-
Y ı get rilmc::l takarrür etm t.r. Ay

z m nda bu m 11 ın birlık tara
n n ek lde id re olunacagma 

r de gôruşmeler y pılmıştır, 

~··i<oÇoi< .... iiAseiti:eii .. I ..................... ....... . 
+ KALDIRILACAK TRAMVAY HAT • 

LANI - Tramv.y hatlarından banlıınnın 
ka ;ısı c raf ndı ye iden incelemelere 
b 1 m ır. Y cdıkulc • Sırkcci ve Eeb ıc • 

nu hatl:ırının kaldırılması düıünul:nek 
ted Du a aebcp bandaj yoklufudur. 

+ VAI.ININ TEFTiŞLERi Vail ve 
B fcd ye rcısl d n :rcnı ııte daırc Iııc cide· 
re tef te bulun u~ ve ıa e m d r ve ıef· 
1 rı &lırll m l r. + KATRANLANACAK YOLLAR - Ce· 
ç yıl yap lan 36 yolun katranlanmuı diln 
76 b n Jıraya ıl-.ale edılmlltır 

+ KABATAŞ ~OLU - Kıbua1u ıstım· 
la e n mahrukat depo un n ön unıım 
c mı ve yol 20 metreye ıblai edılmı1tır. + ÇAMLICA AGAÇLANDJRILIYOR 

Ça ya be bın cam dı ılecektlr. 
ı: r u lu a a • tırılmr lard r 

HASTABAKICI ARANIYOR 

?AYI - ııs6 No. tu bhiklet pllkumı ı:ayi 
c kmü yoktur. bmaıl Yavuz. 

ZAYI - Fatıb yabancı askeri k ıubulnden 
m terhis trzkcrcmi rayı ctum Y cnısını 

a dan cskı ının h kmU yoktur. Ilıea 
ı do umlu Mıı tafa oflu Mehmet Meydan 

'Ka ık y ikinci ıulb hukulı: b&klmliğındcn: 
9U/ 35 Kadılı:lly ndc tkbaliye mıh:ıllc inde 
P a oka ında 14 No. da oturan 61U Ha· 

ıı oğ u Fikrı Dokurcuya akıl ahstalıı?ı 
d y ı e aynı evde otu•ın ilvetl "\nnc ı Eı 
ma D urcunun vasi tayin cdıldıği ı in olu· 
n r 

U Jı: dar Asliye ikinci Hukuk H&klmliilıı· 
elen 942/90 Mehmet oflu Klıım tarafından 
k r ıı Hatıce Yatla aleyhine a,ılan b?ıanına 

1 n talılclkat &UnU M. aleyh Hauce ok 
yye de ı:;c edifınden hakkında cıyap 
at ıbu cd I~ ve 11 6 942 aut 14 

at tayin edılc:rck bu bapta Y•· 
p kararı ma keme dlvanhanuıno: 

ol'.lu undan rn!iddclalcybanın ycvmı 
d yı elmedıiı urctıe &ryabındı 
, d v .,, ve ı abcdcn karar ıtuhu 

o aur. ·------, T A N Gazetesi 

· ıan Fiyatları 
K r. 

Başlık maktu olarak 750 
ı inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, 100 
a " " ,, ıso 

- • 

• GRiP • NEZLE 
Ve Bütün Ağrıları Derha' Keser. isim ve 

ö $ lLrn:IJD(?) 
&[P}lJ~lPı~&~ 

ö~ö~ 

Gayri Menkul Satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden 

Hayriye Kumcuoğlu 27496 Hesap numarasiyle Sandığnnııdan aldığı 
2100 Liraya kaı ı Beşiktaşta Kılıcali mahallesinde Asariye sokağında es
ki 18, yeni l, 2/1 num ralı arsa ile uzerinde inşa edilecek bilcümle k~r
gıı ebniycyı b rlnci derecede ipotek etmıştir. 

Do yada me\ cut tapu kaydt suretinde mezkür gayrim~nkulün "Ayni 
semt, mahalle \ e sokakta ayni kapt numaralı sağı 27 parsel solu Fatma 
Nusret \ e Be1rnnın mufrez 31 harita numaralı arsası arkası 29 p:ırscl 
onü Servı sokağı .ılc m<:hdut 113 metre murabbaı sırı mulk arsa,, olduğu 
beyan cdılmiştır. 

İkraza I! a olan muhammin raporu mucibince mezkOr gayrimenku
lün umum mesaha ı 113 metre murabbaı mesahastnda olup bunun 85 
metre murabbat kısmı üzerine 3 katlı ve 3 daireden mürekkep kArgir, 
çatı ı ah!jap apnrtıman yapılmıştır. 

Dairelerden ıkismde üçer, birinde dôrt oda ve her birinde birer ko
ridor bırcr rnatbah birer helA birer banyo birer odunluk ve iki taraça, 
terkos ve elektrık tesısatı vardır. 

Vfldcslndc borcun verllmeme,,lnden dolayı 3202 numaralı kanunun 
46 cı maddesinin matufu 40 el maddesine gôre satılması ıcap eden yuka
nda yazılı kfırgır apartrmnnm tamnmt bir buçuk ay müddetli! açık arttır
maya konmuştur. Satış tapu sıcıl kaydtna gore yapılmaktad ır. Arttırma
ya gırmek istıyen (875) lira pey akçesi verecektir, Milli bnnkalarrmız

dan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergiler 
beledıye resimlerıyle telllılıyc rüsumu borçluya aitt'r. Artt ırma şartna

mcsı 20/5/942 tarıhinden ltıbaren tetkik etmek lstlyenlere Srındık Hukuk 
Işieri servisinde nçık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu 
izahat da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş o
lanlar. bunları tetkık ederek satılll!a çıkarılan gayrımenkui hakkında her 
şeyi öğrenmi5 ad ve telı"ıkki olunur. Birinci arttınna 15/7/942 tarıhine 
tcsaduf r.den (Çarşamba) günu Cağaloğlunda kAin Sandığımızda saat 10 
dan 12 ye kadar yapıfocaktır. Muvakkat ihale yapılması ıçln tekli! edi
lecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul miıkellcliyetiyle 
Sandık alacağım U.mamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdlrde son art
tıranm t ahhüdu baki kalmak şartıyle 3/8/942 tarihine müsadi.C (Pazar
tc ı) gUnu ayni mahalde ve nyni saatte son arttırması yapllacaktır, Bu 
arttırmada gayı imenkul en çok arttıranın üstünde bırakılı:cakhr. Hak
ları tapu siclllerlyle sabit olmıyan alAkadarlar ve Jıtifak hakkı sahiple
rınin bu haklaı1nl ve hususiyle faiz ve mesarife dair iddialarını ilan ta
rıhinden itibaren ylnni gün içinde evrakı musbitelC'rlyle beraber daire
mize bildirmeleri liızımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
hakları tapu Slcillcrlyle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmastndan 
hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak lstiyenlerln 941/458 dosya nu
marnslylc Sandtğımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

DiKKAT 

EMNİYET SANDTGI : Sandıktan alman gayrimenkulii ipotek göster
mek fstlyenlere muhıımminlerimlzln koymuş olduğu kıynH•tin <o 40 nı 
te<.-avuz etmemek uzerP ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su-
retiyle kolaylı!{ gostcrmektedir. (5718) 

Gaziantep C. M. Umumiliğinden 
ı - Gaziantep ceza evinin 1,6,942 tarıhinden 31.5.943 tarihine ka

dar bır senelik ekmek ıhtlyacı kapalt zarf usuliylc ihaleye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen ihtlyrıç miktarı yiiz altmış dort bin iki yuz elli 

kılo ve bedeli otuz lkı bin sekiz yiiz elli liradır. 
3 - Muvakkat teminat iki bin beş yüz liradır. 
4 - İhale 15 HAZİRAN 942 Pazartesi günü saat 15 de Gaziantep 

adliye binası içinde C. M. umumtlik dairesinde yapılacaktll'. 
5 - Teklif mektupları 10 HAZİRAN 942 Çar&amba günü saat 17 ye 

kadar Cümhurlyet Müddciumumlllğine verilecektir. 
6 - Eksiltmeye tal ip olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde

lerinin emrettiği veslkalan ibraz edeceklerdir. 
7 - ŞartnPme Gaziantep müddeiumumlllğlyle Cezaevi tnüdürlüğiln· 

de her gun çalt m sa tlerinde görülebilir. (5660) 

Sahip ve ne~riyat müdürü: Halil LOtfi DördilncU, 
Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

• Ki RIKLIK • 

Markaya Dikkat. G R 1 P 1 N Yerine Bask~ 

Gayri Menkul Satış 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden 

Hatice Müzeyyen 7648 Hesap numarasile Sandığımızdan aldığı (4350) 
liraya karşt Pcykhanedr Tahta Minare mahallesinin Gedikpnşa camii so
kağında eski 13, yeni 35 numaralı maa bahçe kfırgir bir evi birinci de
recede ipotek ctmi tir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezkCır gayrimenkulün "E
min Sinan mnhı;llesinin Gcdlkpaşa camii sokngında ayni kapı ve 244 ada, 
5 parsel numaralı ve 457 metre miktarında bir tarafı 5 parsel numaralı 
mahal ve bir tarafı Pertev Pa5a sokağı ve arkası 32 harita l'Umaralt ma
hal önü Gedıkpaşa sokı.ıgı ile mahdut bahçeli kargir ev,, olduğu bildi
rilmiştir. 

İkraza esas olan muhammin raporu mucibince mezkiır gayrimenku
lün umum m~hası 760 arşın olup bundan 216 arşın murabbaı üzerine 
ev ve 28 arşın uzcrine de bir oda bir matbah yapılmı~ttr. 

İki buçuk kattan ibaret mezkür kfırgir evde 10 oda, 2 sofa, 1 kori
dor, 2 matbah, 2 taşlık biri tulumball 3 kuyu, 1 mahzen ve elektrik tesi
satı vardır 

Viıdesi~e borcun \ erilmemeslnden dolayı yapılan takip üzerine 3202 
numaralı kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satıl
ması icap ede:ı yukarıda yazılt bahçeli kargir evin tamamı bir buçuk 
ny muddetle açrk arttırmaya konmuştur. Satış trıpu sıcil kaydına göre 
ya.Pılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen ( 1125) lira pey akçesi verecek
tir Milll bankalarımlzdmt birinin teminat mektubu dcı kabul olunur. Bi
rikmiş bbtun vcrgılcr beledıye resımleri ve vakıf karesi ve taviz bedeli 
!le tellfıliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20/5/942 tari
hinden itibaren tetkil~ etmek istiyenlere Sandtk Hukuk işleri servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vcsair hlzı.:mlu 11.ahat da şart
namede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya giımfş olanlar bunları 
tetkik ederek satıliğn çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş 
ad ve teliıkki olunur. Birinci arttırma Vi/7 /942 tarı hine tesadüf eden 
(Çarşambn) günü Cağaloğlunda kfıln .::iandığımızdn ı;aat 10 dan 12 ye ka
dar yapılacaktır. Muvnkkat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin 
tercihan alınması icap eden gayrimenkul müke\lefiydlyle Sandtk alaca
ğını tamamen geçmiş olmaı;ı şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhü
dü baki kalmak şartiyle 3/8/942 tarihine milsadif (Pnzartt'si) günO rıyni 
mahalde ve ayni saatte son arttırma51 yapılı.ıcaktır. Bu arttırmada gay
rimenkul en çok rırttırantn iistünde bıraktla('aktır. Hakları tapu sicille
riyle sabit olmıyan alakadarlar 'e irtifak hakkı sahıplerinlr. bu hakları
nı ve hususlyb faiz \'C mesarife dair iddıalarını ilfın tarıhinden itıbaren 
20 gün içinde evrakı müsbıtelerlylc beraber dalren ize bılciirmcler1 lfı
ı:tmdır Bu suretle haklarını bıldirmemış olnnlarlıı haklar! tapu sıclllerly
le sabit olmıynnlar sr.tış bedelinin payla ma ından hnrıç kalırlar. Daha 
fazla malumat almak istiycnlerin 938/1396 dosya numarasiyle Sandığı
tnız Hukuk İşleri Ser\'İsınc miıraC'aat dmcl,_,.; lüzumu ilıin olunur. 

DİKKAT 
EMNİYET SANDIGT: Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göster

mek lstıyenlere muhamminlerimizln koymuş oldugu kıymt'tln % 40 nı 
teca\•üz etmemek iızcr~ lhnle bedelinin yartsfna kadıır borç vermek su-
rctıyle kolaylık göstermektedir. (5717) 

,,.. .... -----· n Ü YÜK ADADA-----

1 S ~ ~az~a~P~e!b!gün!\~c~~ S 1 
Yemekler gayet nefis, Fiyatlar uygundur. , _____________________ ...... , 
MEMUR ALINAC~.K 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi 
Müessesesinden 

1 •1 Müessesemiz merkezinde muhtelif servislerde nıünhM bulunan 100-
170 liraltk vazi!clcrde çalıştırılmak üzere memur alınacaktır. 

istekl!lerin en geç El Hıız.iran 1042 tarihine kadı:ır evrakı müsbiteleriy
le birlikte Yenişehir, Atatürk bulvar ndaki müessese merlcczlne müraca-
atları ilan olunur. (5729) 

Trabzon Belediyesinden 
22 Nisan 942 akııammda mübayaası hitam bulan Trabzon Elektrik 

Tilrk Anonim Şirket: ııksiyonlarm ı mllbıryaa müddeti içinde bankalara 
veremlyen vatandaşların mutazarrır olmamalarmı tcmlnen Belediye Mec
l ıs i kararlyle 11.5,942 tarihinden itibaren 11,6.942 tarihine kadar bir ll\ 

müddetle mübayn11 iıılne atideki şartlar dahilinde devam edilecektir. 
1 - Aksiyon fiyatı 332 kurustur. 
2 - Aksiyon bedelleri yalntz 'lrabzon fs Bankasından alınacaktır. 
3 - Trabzcn haricindeki h!'ımillerin aksiyonlarını Trabzon İş Ban

kası namma lllln müddeti içinde yola çıkardıkları wyıı postaya verdik
leri sabit olacaklarnı bedelleri tediye olunacaktır. 

4 - Bu temdit müddetinin hitamından sonra yııpllacak müracantla-
rln nazarı dikkate alınmıyacağı iltın olunur. (5437) 

.~rJÇ 
P! fi11KI~ 
Ç!.NKO. 

LEVHA 
. MüttÜR. 
KLİŞELER 

Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

tstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
167 No. lt ilfın: 
İstanbul Vılı"ıycti dahilinde beyaz peynirler, kaşar peynirleri ve tulum 

peynirleri, kremalar, kahvaltılık tereyağları ve yoğurtların azami toptan 
ve perakende satıli fiy;ıtları aşagıda tesbit olunmuştur. 

Bu fiyatlar hllfı!ma hareket edenler hakkında Milli Korunma Kanu
nuna göre takibat yapllacağı ilan olunur: 

A - Peyniri er : 
1 - Edirne usulü beyaz salamura peynirleri: 

Toptan Kilo Perakende Kilo 

a - Tam ynğlt 
Beyaz peynir 

b - Yarı ynğlt 
Beyaz peynir 

c - Az yağlı 
Beyaz peynir 

Kr. 

100 

87 

70 

Kr. 
'---

120 

105 

85 

NOT: Toptan alım satımda teneke fjyatlnn, teneke Jçindc peynirle• 
rin safi kilogramı üzerinden hesaplanacaktır. Peynir amillerlnin teneke
ler uzerlne veya mureccel markasını ve malın nev'iyle muhammen safi 
miktarml sılinmcz bir şekilde yazdırmast lazımdır. 

2 - Kaşar pcynırlerl 
Toptan Kilo Ptrakende Kile: 

a - Yalnız koyun sutundan yaptlmı§ 
tam yağlı kaşar peyniri 170 195 

b - Aleli'ımum yarı yağlı 140 160 
Ka~ar peynirleri 

NOT : Hangi kıışar markalar:ınm bu kalitelere tekabül eylediği Amil• 
leri taı afından resmi lfıbor[ltuariardan alınacak raporlarla tevsik edilmek 
suretiyle Fiyat Muraknbe Komisyonunca ılfın olunacaktır. Bu llanların 
tnsdıkli bir sureti pernkendccl dükkanlarında müşterllcrin göreceği şekil· 
de asılacaktır. 

3 - Tulum peynirleri 
a - Tam yağlı 
b - Yarl yağlı 
c - Az yağlı 

Toptan Kilo Perakende Klla 

120 
105 

85 

140 
120 
100 

NOT : 1 - Yukarıda zlkred llen hım, yarı ve u yağlı tlblrlerlnden 
an l atılması icap eden vasıflar 9unla rdlr: 

a - Tam yağlılar kuru maddelerınde en az % 
b - Yart yağlılar " " " 'ö 

41 süt yai:ı 
25 .. " 

c - !\z yağlı " " " % 15 ve daha u ıilt 
yağını ihtiva eden peynirlerdir . 

NOT: 2 - Yukarıda yazı fi eıae pey nir nevileri haricinde kalan dl• 
ğer cins ve nevlle rden geçici t urfa nda vasıflarını tıılz olanlardan maa · 
da11nda azami fiyat hadleri malüm oımıyanlar igln lllks teıımlycıl ile 
peyn ir aatifı yasaktır. • 

B - Kremalar: Toptan Perakende 
Kg, Kr. Kg, Kr. 

1 - Tenel:e içinde bulunan % 60 randımanh 
taze ınek ve manda kremel:ırı 180 

2 - Teneke içinde bulunan '7o 65 randımanlı 
taze koyun nya buı.hane kremaları 160 

NOT : Beyaz peyıılr tenekeleri üzerinde yazılacak kıyltlırın krema 
tenekelerinde de bulı.ıumaaı l~zım d ir. 
C - Kahvaltı lık tereyağlar: 

1 - Taze manda ve inek kremasından yapılmıs Perakende 
en az % 84 siıt yağını havı tuzsuz kendıne Kg, Kr. 
has lezzet ,.e kokuda birinci nevi knhvaltıllk 
tereyağı 

2 - Taze koyun veya buzhane kremasından yapılmıs 
en nz % 83 süt yağını havi tuzsuz ve kendine 
has lezzet ve kokuda ikinci nevi kahvaltıUk te
reyaglar 

380 

--4 
325 1 

NOT : Bu fiyatlarda 0 0 10 perakendeci, % 10 i mli kirları krem•"' 
dan imallye, paketleme, kallplamaı nakliye, buz dolabında ıııuhafaza 
masrafları dahlldir. 

Perakende 
D - Yoğu rtlar: Kg. Kr. 

a - Silivri tipi tam yağlı 
Taze yoğurt 50 

b - Kaym:ık ııltı taze yoğurt 35 
NOT : Yoğurt fiyatlarında % 30 perakend•cl klrı dahtldll'. 
Bu maddelerin perakende satı5larında konulan :fiyat etiketlerine fi· 

yatla beraber nev'i ve evsaftnm da y.ızılması mecburidir. (5730) 

Nafıa Vekaletinden 
1 Haziran 1942 Pazartesi günll ıaat 16 da Anklll'8da Nafia VekAletl 

binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda bu sene içinde ödenecek basım ücreti takribi '1000 Ura 
bedel tahmin edilen VekAletln neşretmekte olduğu ldarl ve fenni mecmu
aların tertip ve tab'ınm kapalı zarf usuliylc vahldJ filatıan üzerlnd~n 
eksntmesl yapılacak tır. 

Ek51ltme şartnamesi ve te!errUaU bedelsiz olarak malzeme mlldürUl· 
#ünden alınabilir. 

Mecmuaların kfığıt ve kaplık kartonu VekAlet tarafından vcrflecektlr, 
Muvrıkkat teminat 525 liradır, 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakıı.kt tcmina~ ve &artnameslnde 

yazılı vesaik ile birlikte ayni gün snat 15 e kadar mezkQr komisyona 
makbuz mukablllnd,. vermeleri l!zlmdtr (3284-531') 

Muhammen bedeli (20278) lira olan 38 adet sıcak hava Ufurme el· 
hazı 6/7/1942 Pazartesi aünü saat 15 de kapalı zarf usum ile Ankarada 
İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satm alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin (1520,85) liralık muvakkat teminat ile ka· 
ııunun tayin ettiği vesikaları ve tekliUerlni ayni gün saat 14 de adı ge
çen Komisyon Reisliğine vermeleri lfıztmdtr. 

Şartnameler porns ız olnrak Ankarada Malzeme Dairesinden, Ha)·dar-
pa&ada Te~clliim ve Sevk Şefliğinden temın olunur. (5620) 


