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Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

Ç O C trK A N S 1 K L O P E D 1 S 1 
~lınız. ÇDnkD bu Anılklopedl onı meJ<teo kitabı tcadar vı bılk 

ondın dahı ziyade tbımdır, 

FİYATI (8) LİRADIR. 
TAN mOe•eeealndı - ıcttapq•lll'da b ulunur': 

eni Ekim Mevsimi 
için Geniş Hazırlık 

r ' W . ---· .. ________ i TEBLiGi Le Temps'a ! ~ 
G .. r·· k 1 

ra;:~s.:ı:9,I Kafkas Kesin:ind 
~arbin lnk isaflarındJ Alman Kıtalarının Mozdok Bölgesinde 3 Kold 

Devlet Eliyle Yapılan Zirai istihsalin 
Arttırılması İçin Tedbir Alındı 

Görülen 
Tahvillere Rağm arı 

Taarruza Geçtiği Bildiriliyor-· Stalin9rat't 
Son Derece Şiddetli Muharebeler Olmakta 

Gayri Kanuni 
Tröstlere 
Karşı Tedbir-
'.Ahnmalıdır ! 

Mcmleketlmlzde bol fstlhaal edilen 
blr kısım maddelerin fiyatlarında 
görülen yükselis, ban tacirlerin ı-
ralarrnda anlaşmaları n~ic~"lde 1 

1 Ankara, 23 (TAN) - Ziraat 
1 Vekaleti, harp dışında kalmamı• 
za rağmen buhrandan memleke. 
timizin de mütee.ssir olduğunu 
göz önünde tutarak bir yandan 
halk istihsalini canlandırırken 
diğer taraftan devlet eliyle yapı• 
lan istihsali de arttırmağa çalı;i· 
maktadır. Ziraat Vekaletınin sa• 
.ahiyetli makamlarından aldığım 
mı.hlmata göre, zirai komitalar 
kurumu önümiizdeki ekım yılı i. 
çin çütliklcrinde devlet hesabına 
300 bin dekarlık arazi '1adas et. 
mi§tir. 231 traktör halen toprak 
işlerinde çalışmaktadır. Oığer 

1 
taraftan bu kurum, elindeki va. 
sıtalardan imkan dairesinde ran. 
dıman alabilmek için gece çalış. 
ma ekipleri de tesis etmiştir. Dev 
let ziraat işletmeleri çiftlikleri 

: 

"Türkiyenin Harici! 
Siy~~~ti~de Hiçbir j 
Degıııkhk Yoktur .. i 
Vichy, 23 (A.A .l - Basmaka. 

lesini Türkiyenin vaz ivetı~e tah. 
. d "L T ., sıs e en e emps" gazetesi a. 
şağıdaki makaleyi neşretmıştir : 

öoğmuŞtur. Zaten su lh zamanında 
dahi serbest rekabet bu i nhlsarluı 
aoğurduğu fÇ!ndir ki, b6tün devlet
ler bu buhranlardan kurtulacak c;a· 
reler aramak mecburiyetinde lral
mrşlardır. Blzde tröst kanunen 1 

memnudur. Fakat ıayri meşru se· 
kilde teşekkül eden bu tröstlere 
kuşı &imdiden tedbir almak zana
ridlr. 

' 100 -bin dekar arazi hazırlamış 
ve bu arazinin ekim işlerine ba~· 
lanmistır Yurdun muhıtelif höl. 
gelerine dağılmış olan tohum is. 
!ah. ür.etme ve deneme istasvon. 

"M. Von Papen tarafından ya. 
ptlan son dcmecler ''Türkiye va. 
z:yeti'' meselesini beyneiınile. 
Safhada ilk plana getırm ıştiı 
TürkiyE' hakkında ecnebi gazete: 
!er tarafından verilen haberle• 
hadiseler biribirlni takip et.t.ık.,.e . 
lcendiliğinden boşa çıknw vr 
Türk kabinesinin mukar··~ratı 
çok defa vanhş tefsirie;ıe karş? 
lanmıstır Onun ıçin Ttirkıye 
mesclı>sinin ancak büyük bır ih. 
tiyat ve teenni tle tetkik edil. 
mec:i lazım geJeceğinde şüphe 
yoktur. Hakikat şudur kt, 1\ır. 
k;y~ bir lahza bile hari~ten gP.. 

Şark Ceplıesioden resimler: İleri hatlarda Sov~·et batar:\':ısı Alman piyadesine ateş açıyor 

H ükıimet, hayat pahalılığı 
ile mücadele etmek, piya

sadan kaçırılan malı ortaya çı
kartmak ve kıtlığı karşılamak e. 
rneliyle, devlet inhisarı altına a. 
lınan birçok maddelerde ticctre. 
te serbesti verdi. Serbest reka. 
betle .fiyatlann düşecegi, gizli 
malların ortaya çıkacağı, yeni 
mahsul devresinde piyasanın 
ihtıyacını karşılamak mümkün o. 
lucnğı düsünüldü. 

Fakatı bunun aksine olarak 
r.lyasrıya gizlenen mallar Çikma· 
d :ğı gibi, fiyatlar eskiden kara
borsada satlan fiyatların üstüne 
çıktı, yeni mahsul ise piyasaya 

Şiikrii Saraçoğl ıı 

_ Baş ve k •1 ı !arı bir taraftan çiftçiye yüksek 
vasıflı tohumluk tedarik ederken 

' dığer taraftan da devlet eliyle 

en tazyikler karı-;ısmda bovun 
f'j'tmemlş ve tam bır bitara(lıktan 
ibaret olan sıya.sC'tıni sonuna ka. 
dar idame ettirmek azminden 
hiçbir vakit uzaklaşmamıştır. sa •'aç o 9"" 1 u yapılmakta olan zirai istihsal i

~nden hi.ssesine düşeni başar. 

t'?f' Devamı ~n. 2. !'ii. 2 ft.?,r De, •nn11 Sa. 2. Sü. 4 -o-

Parti Umumi İdare' 
Heyetinin Toplantısına 

Riyaset Etti 
Ankara. 23 CTANl - Ci.im. 

huriy:et Halk P artisl umumi 
idare heyeti, bugün, umumi 
reis vekili ve başvck:t Şükrü 
Saraçoğlunun reisliğinde top. 
lanmıştır. Bu toplantıda Parti 
ye ait bazı mühim• kararlar 
alındığı bildiriliyor. 

Yeni Şayialar 
Hitler'le Çıkan ihtilaf 

Yüzünden Mareşal 
Yon Bock Azledilmiş! 

Berlin, 23 (A.A.) - Alman or
duları umumi karargahının teb. 
lıği: Kafkasyada düşmanın şıd. 
cietli mukavemetine rağmen Al. 
man hücumları devam etmekte. 
dir. Kafkasyanın bir lımanı Ö
nünde bir yüzer havuz ve orta 
tonajda bir gemi bomba isabeti. 
le ağır hasara uğramıştır. 

Stalingradda ve civarında mu• 
harebe son derece şiddetle de. 
vam etmektedir. Şehrin merke. 
zinde yeniden ilermeler kayde. 
dilm~ir. Düşmanın karşı hü. 
cumlan kırılmıştır. 

Voronej şimalinde düşman 25 
tank knybetmiştir. Cephenin mer 
kez ve şimal kesiminde Alman 
hücumları muvaffakıyetle bit. 
miştir. Tayyareler gece ve gi.in. 
düz Rjcv bölgesindeki önemli as. 

l:lfr Devamı Sa. 2, Sil. 5 

SOVYET., RESMi TEBLiGi· 

Stalingrat't~ 
Göğüs Göğüse Çok Kan 
Muharebeler Yapılıyo 

Almanlar Bazı Sokakları lıgal Etti. Evi 
Günde Bir Kaç Defa Elden Ele Geçiyo 
Sovvetler Sehre Y ~ni Takviveler Getir 

Moskova, 23 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: Stalingrad ve Mozdok 
bölgelerinde şiddetli savaşlar oL 
muştur. öteki cephelerde önem-

hiç gelmedi. Şimdi de pirinç, zey 
tınyağı, sadeyağı ve diğer mad
deler üzerinde bir kısım tüccar. 
lamı birleşerek inhisarlar mey. 
dana getirdiğini görüyoruz. Pi. 
tinç tüccarlarının fiyatlan yük. 
seltmek için yaptıkları inhisara 
karşı hükiımet pirince el koyma
ğa mecbur oldu· Pirinç tüccarla- • 
rı, geçen seneki malların tüken- • 
diğini. yeni mahsulün yakında 
}llyasaya gelmesiyle fiyatların 
düşeceğini söylüyorlar. Halbuki 
tüccarın istediği fiyatı kabul e. O 

Trenle Gelen 
ithalat 

Eşyası İ~in 

İşgal Altındaki Memleketlerde Şimdiye 
Kadar 2o7,ooo Kişinin idam Edildiği 

Ja po!1lara 
Bakılırsa 

' li hiçbir değişiklik yoktur. 
Alman kuvvetleri Stalingradrn 

birçok sokaklannı işgal etmişler. 
dir. Şehrin batı şimalinde Kızıl. 
ordu kuvvetleri toprak kazan
mışlar, şiddetli muharebelerden 
sonra önemli bir yolu ele geçir. 
mişlerdir. Mozdok bölgesinde 
Ruslar peşi sıra piyade kuvveti 
gelen 40 tan.km · yaptığı hücumu 

lerin günde birkaç defa elden 
geçtiği söyleniyor. B ir maha 
Almanlar, birçok sokaklan 
geçirmeğe muvaffak olmuşl 
dır. Daha başka bir taraf ta y 
t1kları hücumlnr püskürtülm 
ve 600 Alman öldürülmüştür. 

tıenıer istedikleri kadar buıabi. emiryolu, Sirkecideki 
liyorlar. Bunun gibi sadeyağı, 
~eytinyağı, ve baklıyat ticaretiy. Antrepoların Önüne 
le meşgul bir kısım tüccarlar da 
aralarında yaptıkları anlaşmalar. Kadar Uzatılacak 
la fiyatları yükseltiyor, ve-malı Hariçten getirilen ithalat eşya. 
t>!yasaya az miktarda sevked iyor !.'!mın gümrüklerden dah k l 
4ır. Bu suretle serbest rekabet ık . a .. o. ay 
d · ıı, ı· . inh. lar ve tröst ç anlması ve pıyasalara sur a t. 
l eg ıcarı ıs.ar la • le arzedilebilmesi icin devlet de. 
er meydana gelıyor. Bun .. ~ miryollari idaresi, ~ demiryolunu 
karşısında ne halkın. ne ~uç~ Sirkecideki Reşadiye caddesinde 
esnafın, ne de perakendecılerın bulunan antrepo! ı ·· ·· k ..,_ nf tl · · k _.,. ··mk·· • ar n onune a . 
.. ,e aa erını orwrıCIA mu un dar uzatmag· ı d ·· ·· ·· b ~ .. ..,. . . uşunmuş ve u 

ur. hususta beledıyeye bir teklifte 
ir * bulunmuştur. 

Serbest rekabet, normal za· Belediye reisliğinin yaptırdığı 
manlar<ia dahi fiyatları tetkikler neticesinde, bu ferşiya. 

utmak, piyasada rakipleri azalt· tın muvakkat bir zaman için ol-
~ak için tröstleşmeğe, inhisara 4'ti} De\'amı Sa. 2, S ü. ı 

Kömür 

Yolundaki iddiayı da Bertin Tekzip Ediyor 8. I .k A .k H 
Stokholm, 23 (A.A.) - Svens. lr eş ı men a arp 

Mareşal Von Bock 

ka Dagbladet gazetesi, M. Hitle. G ·ı · • T k "b 
rin, iki hafta önce mareşal Von emı erıntn a rı en 
Bock'a izin verdiği~i yazmakta. y arts ı T ahribedilmic.I 
aır. Bu gazeteye gore Von Bock' -s · 
un cenup doğu ordusu başkuman Tokyo. ~3 .A.A._) - Harbin 
d~anlığından alınması, görüş ihti.. başmda:ıocrı Amerıkalılar, U
lafından çıkmaktadır. Mareşal, 1ak .~nguda 6 zır~lı. 7 tayys.re 
Stalingrad m Almanlara çok yük. gemıs.ı, .14 kruvazor, . 8 t~rpıdo 
sek insan kayıbina mal olacağı m~h~ı~ı ".,~ 2 yar~ımcı gemı .kay• 
kanaatindeydi ve Stalingrada hü. bet~ı ~ıeryır. 5 zı.7hlı, 2 taYY_dr~ 
cum edilmeksizin, kuvvetleri Kaf gemısıı 1 O kruvazor, 6 torpıdo 
kasya harekatında toplamak isti. 3 ya:dımcı gemi de hasara. uğra. 
yordu . mıştır: _Bu. kayıplar, B~rleş~k 
· Aynı gazetenin bildirdiğıne ~merık~ ctenı~ ku~etlerının tak 

göre. öt?ı lindeki yabancı manfU. ~ıbP_"l yarıSlnl teşkıl etm~k~~lr. 
ler tekziplr:re ıağ:.ı1en Von Klei v Ir:c:ar:ca.}~ayıplar 14.000 kışı. tdh. 
in öldiığ.,ne daır 1eyıd edıcı ha. mm edınyor. Ayrıca Amerıkah. 
berle" almışı.ır. lara ve .!lo~landahlar~ ait deniul• 

L<>1ıdradald tahminler tı ~emuerınd:_r. 64 u batırılmış, 
(A A ) R 

. 38 J hasara ugramıştIT. 
Lond ra, 23 . · - euterın 

-
1
. askeri muharrir i yazıyor: Hitler. 

T • 1 le generallerı arasında yeniden ı A y ti kf e Vz ,a 
' 1 

ihtilaf çıktığı hakkında haberler rna u u a 
gelmeğe başlamıştır. Bu gibi güç d K 

. . ., lükler, şüphesiz. ilk defa olarak a aynaşm_ a 
baş göstermiyor. Fakat bundan 

Et• B k Ş h• d D · ı A k evvel ı Alman genelkurmayı ih• Ba lad 1 an e lr e epO ar çara tiyat tavsiye ettiği halde Hitler ı Ş 1 
Bayilerin Gördüğü Sat;ş işini tehlike~g~~·.:!~:u2. ;;r;; Tiranda Örfi İdare 
Kendi Teşkilôtı ile Yapacak N.Meneınencioijluna ı Londra~1~3n<A~~ildiEsk; Ar. 

noğru ilerlemiştir. Büyük kapL 
~alist devletlerde zaman zaman 
!azla mahsullin yakılması, küçük 
l.U.ccarlann bu büyük servetler 
karşısında rekabet edemeyİp if_ 
~a sürüklenmesi, serbest reka. 
betin doğurduğu bu inhisarlann 
tıeticesidir. Serbest rekabet esa.. 
llında, istihale ve ticarete serbes. 
ll vermek olduğu halde bunun 
tl:ıddma olarak inhisarlar şeklin• 
de inkişaf etmiştir. Kapitalist ce
hıiyetlerin geçirdiği buhra~da? 
biri de bu tröstleşme oldugu ı
~tndir ki, kapitalist devletler 
terbest rekabetin esasını muha.. Bayilere maden kömiirü veril. yapılmasına meydan bırakma. 1 f~za etmekle beraber,. ~ev_let mesi usulü kaldırılmıştır. Ordino maktır. 

Ameliyat y aplld1 1 navut luk polis .m~idiirü . Albay j Musa Bayraktarı'nın emrı altın. 
Ankara, 23 (A.A.) - Hariciye dakl çetelerin dağlarda faaliyet 

Vekili Numan Menemencioğlu sahalarını genişlettikleri ve ye. 
na bugiin Nümune hastabanesin. ni efrat topladıkları haber veriL 

Kontrolüne, istihsalle ıstihlak, sahiplerine yalnız Kuruçeşmcden Kuruçeşmeden kömür veril. 
levzi ile serbest rekabet arasında kömür verılmektedir. Buna mu• mesinin müşkilat doğurduğuna 
btr muvazene bulmak emeliyle kabil, yakında kömür tevzi bü. ~elinceı ellerinde evvelce bizden 
devletçiliğe doğru muhtelif isti- rosunca ~chrin muhtelif mahal. alınmış ordinoları bulunanlara 

etle~. edbirler almışlardır !erinde deporlar açılacaktır. Kuruçeşmedcn kömür veriyoruz · \: , _ ' * . Etibank kömiir tevzi bürosu. Sahiplen bu ordinoları esasen 
ili tın rbest olması içın nun yeni müdürü Şefik, tevziat. Kuruçeşme için kestirmişlerdir. 
I\.• alin ıazla olması, ve ta t utulacak yeni usuller ve ile. Yoksa yeniden kimseye köıni.iı 

~
\l faz hsulün inhisarcı kuv• ri sürülen şıkayetler hakkında verılmemektedir. Maamafih kö. 
~tlerl9 · de bulunmaması lA.. bir muharririmize şu izahatı ver• mür işi hakkında birkaç güne 
.tndrr. m:t'jbuki harp şartı.an L miştir: kadar yeni bir Heyeti Vek ile ka. 

tl.Qde i.t«ihsali çoğaltmak bır ~e. - " Bayilere kömür verilme. ran çıkacaktır. Bu karardan son. 
tece~ k~r mümkün~ür. Istıh- mesi Vekaletin emri iktizasın. ra halkı kömürsüz bırakmamak. 
._l az olunca, müstahsılden malı dandır. Bundan maksat bavile. ve ihtiyaç sahiplerinin kolaylıkla 
~liksek fıyatla alan, bu 1!1'alı ar. rin halka bileli ve yi.iksek fiyat. kömür tedarikini temin edebil 
tu. ettiği fiyatı koyan, fıyatları la kömür satmalarının önüne gr mek için icabeden tedbirler ah. 
~ Devamı Sa. 2, Sü~ ~ mek, aynı zamanda vurgunculuk• t@T. Devamı Sa. 2, Sil. l 

de Almanyadan hususi surette mektedir. 
layyare ile gelnlL5 olan profe
sôr Sauerbruch tarafından biı 
ameliyat yapılmıştır. Hastanın 
·:ıhhi vaziyeti iyidir. 

tncıillıler Madacıaskar'ın 
Merkezini lşcıal Etti 
Londra, 23 (A.A.) - Tanana. 

rıve'den yapılan bir radyo habe. 
rine göreı İngiliz kuvvetleri ma• 
halli saatl~ 17· de Tananarive'e 
girmişlerdir. 

Arnavut1uğun doğu şimalinde 
' )aja bölgesi ııde Ruşen Sarkacı 
çeteleriyle bir tlalyan siy*h göm 

• lekliler tümeni arasında şiddetli 
çarpışmalar olmuş, İtalyanlar 160 
kayıp vermişlerdir. 

Cenupta çeteler Albay ' Bilal 
Nevişa'nın kuma:1dasında top. 
lanmışlardır. Tiranda ttalyanlar 
örfi idare ilan etmişlerdir. Arna. 
;rutlukta isyan kaynaşması var
dır. Bu isyanı hazırlıvanlar müs
lüman reislerdir. 

püskürtmüşlerdir. • 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 23 (A.A.) - Sovyet 

tebliği ekinde, Stalingraddaki eve 

Stalingradm doğu şimalin 
düşmanın yaptığı şiddetli hüc 
lar püskürtülmüştür. 1000 
man öldürülmüştür. 

Mozd.ok bölgesinde düşma 
tankları ile ve makfueli piya 
siyle çarpışmağa devam edilly 
Leningra? cephesinde Sovyct t 
çusu 3 gundenberi düşman me 
zilerini bombalamaktadır. 

~ Devamı Sa. 2, Sü. 

1 Günler Geçerken 1 
Araştırallm, Düşünelim, lnceliyelim ! 

G ündelik iaşe, piyasa ve ticaret haberl 
R E F 1 K rinden örnekler: 

1 D -~ A İhracat mallan üzerinde başlamış olan 
H A L spekülasyon devam etmekte ve keten tohumu ile 
K A R A Y susam fiyatları durmaksızın fırlamakta bulun. 

· duğundan bu yükselişin sebepleri araştınlınak. 
~~ . 

. • Fiyatları. düşü~nıek ve karaborsa satışlarım önlemek için 
Tıcarct Vekfiletı yenı tedbirler almağı düşünmektedir. 

• Lokantalarda halka ucuz yemek verilmesini temin malt. 
sadiyle t~~ld~t u~ulü hakkında incelemeler yapılmaktadır. 

• Pırıncın pıyasada bulunmaz oluşunun ve bazı yerlerde 
250 kuruşa .satıl~asırun sebepleri araştmlıyor. 

• Zeytınyagı stokunun azalmaması için icabeden tedbir 
!er düşünülüyor. • 

• Ekmeklere kuru üzüm kanştınlması meselesi bir heyet 
tarafından ehemmiyetle inceleniyor. 

• Fakir çocuklara verilecek şekerin bayramdan önce tev. 
zii çareleri araştırılmaJctadır. 

• Ankaraya soğuk hava vagonlariyle taze balık gönderil. 
mesi düşünülmektedir. 

• Memurlara maliyet fiyatı üzerinden elbiselik kumaş ve 
her türlü yiyecek maddeleri verilmesi için yapılmakta olan in. 
celc>meler ilerlemektedir. 

e Yağlı peynirlerin. ileride d~h~ fazl~ fiyatla satılması için 
buzhanelerde saklanıp pıyasaya surulmedıği anlaşıldığından bu 
peynirlerin satışa çı.kanlmasıı çaresi araştmlıyor. 

e Pek bol olan kış yemişlerinin bu yıl yüksek fiyatla sa. 
tılmaması için alınacak tedbirler şimdiden düşünülmektedir. 

e Belediyece stok edilmekte olan odun ve kömürün halka 
ne suretle ve kaç kuruştan satılması ciheti incelenmektedir. 

Akla gelen. gelmeyen her haberin sonuna bu üç kelimeden 
bilini daima ekleyiniz: "araştırılmaktadır; düşünülüyor; ince .. 
lenmcktedir!" ne zamana kadar araıtınlacak. düşünülecek ve 
incelenecek? Ben diyeyim: harp sonuna kadar! S iz deyiniz: da.. 
nanın kuyruğu kopuncaya j adar' 



T Ti Pirinç 

1 A 
___ k Fiyatları 

o r çara ---
t İ • • Ancak Yeni Mahsul 

a iŞ şını Gelince Ucuzf ıyacak 
Yapacak Dün Belediye iktisat Müdürlüğün

de Vali Lütfi Kırdarm reisliğinde bir eş 1 
ft1!r Baş tarafı 1 incide npartıman sahibi olmıyanlnr apartı- toplantı yapılmıııtrr. Toplantıya şehri

man için kömür alamadrkları gibi, mizdek.i pirinç !abri'katör ve tacirleri 
ııpartrman sahipleri de ihtiyaçların - de çağrtlmıştır. Vali, pirinç fiyatlan
dan fazla kömür alamamrşlardi1". nln yükselmesi sebeplerini tüccarlar

F..,k::ıt bunlar arasında tasarnıf ya- dan sormuş ve fiyatlann asgari hadde 
parak ve kinıcılarmın istirahatini fe- indirilmesini istemiştir. T~cirler. şeh

depolan açması çok muhtemel _ da etmek suretiyle bir krsım köınü - rimizin gı1nde 250 - 300 çuval pirinç 
dır. 

/ 

rünu satanlar vnrsa, bizim bundan sarfettiğini, halbuki günde ancak 
Şimdiki halde gayemiz, halkı malümatımız yoktur... 180 - 200 çuval pirinç geldiğini ve 

k ımtirsüz bırakmamak ve herke- Tevzi müdüril kömür nal:liyatı me- mevsim sonu olmasından dolayı ancak 
S" az çok kömür verebilmektir. re,esl icln de şunları söylemiştir: on beş güne kad:ır yeni mahsulün ge
Bu maksatladır ki ticarethane "- Nakliyat imkan nisbetinde ya- lebileceğini söylemişler ve pirincin 
\;e diger muesscsel~re kömür ver pt_ım~k~dlr. Bittabi Jstıhıml ed~len ancak mahrul gelince 100 _ ııo ku-

nacaktır. Bu karar tatbik sahası. 
na konulduktan sonra hükfunetin 
~ı.:hrin muhtelif yerlerinde ve bil• 
hassa mahalle aralarında komür 

miyoruz" cömuriln tam mı İstanbula verıle- nış arasında satılacağını temin etmiş-
. ınez. Bu husu-.ta diğer vilayetlerin !erdir. Şu kadar ki yeni mahsulün er-

Aaprtnnanlann fazla ihtiyaç de ihtlyaçlarr gözömıncte bulundurul- ken gelebilmesi için müııtahsilin hü
gosterilerek evvelce fazla kömur roakta ve tevzıat bu es:ısa göre ya- kUmet hissesi olarak peşin vermeyi 
ldlkları iddiası hakkında da ye. pılmrktadır. Bununla beraber hükü- taahhüt ettiği pirinçlerin bir muddet 

ni müdür şunları söylemiştir: met, her şeye ra~cn halkın teshin tehir edilmesinin muvafık olacağı i-
"- Bciyle bir şey yoktur ve ola- ihtiyacım temin etmek için çalışmak- leri !'liriilmtiştilr. Vali bu teklifi e-

maz. Biz, apartımanlara kömilr ver- tadır. sas tibariyle muvafık görmGş Te key-
edcn ör.ce elektrik idaresinden isti- İstanbulda da ihtiyaç snhi'plerinin fiyeti Ticaret Vekilliğine bildi:rmiye 
de ederek apartunan vaziyetlerini kömürlerini s!rcı ile ve intizam daire- karar venniştir. 
bıt ettik, Ayrıca kontrat ve tapu sinde alabilmeleri için icap eden bazı Dünkü piya.sa vaziyeti 

cnctlerıni tetkık ettik. Bu itibarla tedbirler allnmaktadir... Dün piyasadaki satışlarda kilo başı-

Trenle Gele thal At 1 

Eşyası için 
l:lf.r Baş tarafı 1 incide 

ması, rayların cadde seviyesinı 
aşmaması, demiryollan idaresi. 
nın bu yolu yalnız geceleri kul• 
!anmak suretıyle seyrüseferi iş. 
kal etmemesi, kullanılacak loko.. 
motiflerin dumansız ve alev çı. 
karmıyan cinsten olması şartiyle 
bu isin mumkün olabileceği an. 
laşılmıştır. 

Daimi Encümen, teklifi esas 
ıtibariyle kabul etmiştir. Bugun 
bu karara ait teferruat tesbit e. 
dile~tir. 

TJurgaz ve Svlliıigrat'la 
bekliyen ithalat eşyası 

Ankara, 23 (TAN) - Tiı;aret Veki
let·ne gelen malllmata göre, Burgaz 
ve Sivılıngratta külliyetli rnikdaroa 
ithalat e:ıyamrz birikm.iş1ir. Bunların 
sür2tle getirtilmesi icin icap eden 
t .. dbirler alınmakta ve Ticaret Veka
leti ile Münakalat Vekaleti tam bir lş 
l; r!ıği yapmaktadır. Birikmiş. malların 
get'rtilmesi için son günlerde Sivilin 
rattaki müşterek garda bulunan va 

gon n:ıikdarı 300 e çıkartlmrş'ır. Bun
dan sonra muntazaman İstanbula gün· 
d 25 vagon gelecektir. Ayrıca bu e~
y .tan bekletmeden İç vilayetlerimize 
sevketmek için de icap eden tedbirler 

Yeni Eküm Mevsimi 
lt1fr Baş tarafı l incide 

maktadır. Ziraat mekteplerinde 
de devlet istihsalinin arttırılma. 
sına çalışılmaktadır. Haralara ait 
çiftliklerde 50 bin dekarın nadası 
yapılarak ekime başlanmıştır. 
Ziraat Vekaleti, kendisine bağlı 
müesseselerden istihsalin önümüz 
deki sene behemehal arttınlma.. 
sını istemiştir. Şimdiki halde ZL 
raat Vekaleti müesseselerinin ar
zettiği manzara, gece ve gündüz 
çalışmak şartiyle bir ekim sefer. 
berliğine girişildiği merkezinde. 
dir. 

Evkat Ezıınl Va•ati 1 Evkat 
G neı; ı 1.42 6 48 Alı:ş:ım 
Oğlc 6 00 13.06 Yat11t 
Ilı:indi 9.25 16.31 Jmsak 

Ezani v-tt 
12.00 ı9.03 
ı.31 20.38 

ıtı.02 S.09 

na yirnıi paradan k1rk paraya kadar 
yükseklik olmuştur. Keten totıumu 
75, susam 73, kura bakla 36. ayçiçeği 
yeni mahsul 31; kuru fasul,,oe 45-46; 
nohut 57, pllınuk tohumu 14 kuruş
tan satllmıştır. Tereyağ ftyatlan 420 
kuruşa, zeytinyağı 180 kuruşa, beyaz 
peyni~lerin tenekesi yirmi beş liraya 
fırlaml!;tt1". 

Ticaret Of isi yiyecek 
maddeleri topl,uyor 

Ticaret Ofisi cenup bölgesinden 
külliyetli miktarda yiyecek maddeleri 
satın almıya b:ışlamrştır. Alnıınakta 
olan maddeler Ofis tararindatı muha
faza ettirilerek icabında piyasaya çı
karılmak suretiyle nazTmltk roltl ya
pılacaktrr. 

Almanyaya ihracat 
Son günlerde Almanyaya kara yo

liyle genis ölçüde ihracata başlan

mıştrr. Gönderilen mallar aı-asmda 
hayvan mahsulleri. yağlı tohumlar 
bulunmaktadır. 

Dil Bayramı için 
Y apalacak Törenler 

BUGÜNKÜ PROGRAM Dil kıurultaymm ıo unca yıt&>nü-
1.30 Proııram 119 15 Tangolar mü münasebetiyle Ctı:rnartesi gunu 
7.32 S or 19.30 Haberler _ ~ 
7.40 Haberler ıg. 45 Serbest akşamt ve Pazar gunü bütun Halkev-
7.SS Müzik (PL) 19.55 Mnzilc • !erinde törenler yapılaeak, d11 devri-

12.33 Mllzlk (Pi.) 20.45 Uvertür!~ mlmiz:le gilı söylevler ""' ecek Ye 
U.45 Haberler 21.00 Evin sut! temsiller gôateril~ktİ1" Beyoğltt Bal-
1~ g9 i.%~~:;-,, ~t~~ ~k= kev1 dil bayı-ma T.J,.t,..., Behdi-
ıs 03 Çıfte fasıl 22,,10 Haberler ye gazinosunda geniş bir program.la 

TA1' 

Mal Kaç1ran İki 
Vurguncu Tevkif Edildi 

·Barbaros 
ihtifali 

Fazla Fiyatla Satış Yapmak i.çin 
Dolambaçh Çarelere Baş Vurmuşlar 

Suçlular Milli Ko runma mahkemesinde 
Ellndcld 40 bin liralık malı mu

vaı.aa suretiyle elden çıkarmıya te
şebbüsten suçlu olarak bir numaralı 
Miill Korunma mahkemesine verilen 
Tahtakalede Fmdıkçılar sokağında 6 
ı;gytlı Halil hant altındaki mağazada 
hudavatçı İlya oıtlu Sami Abuaf'm 
duruşması dün yapılmıştrr. 

'Ö"ç buçuk saat <levllm eden duruş
mada suı;Iulardan mevkuf Sami, ya
pılan sorgusunda hülasa olarak "Re
fikle birlikte bir şirket kuracaktık. 
Bu yüzden bana 60 bin lira vermişti. 
Bunun üzerine şlrket muamelesini 
hazırlarken taşraya gitmek mecburi -
yetinde kaldım. Bir buçuk sene sonra 
döndüm. Mağazamı açtım. Şirketi 
kuracaktık. Fakat Refik İsfendiyar 
benimle şirketi kurmadı. Kendisinin 
başka biriyle ticarete başladığını, bu 
yüuien benimle kuracağı şirkete bir 
başkasının daha altnmasmı teklif et
ti. Ben bu teklifi kabtıl etmedim. 
Bunun Ü7.erlne beni, bana verdiği 60 
bin lira için icraya verdi. Bu yüzden 
mal almak istiyen tüccarlara dükkii
ntm mühürlendiği için mal vereme
dim. Onlar da beni malt kaçırıyorum 
diye ihbar etmişler,, demiştir. 

Maznun Reflk İsfendiyat' da hemen 
hemen aynen Sami'nin ifadesini tek
rarlamıştır. 

malın 200 bin liraya kadar yüksele
ceğini, bu iş.in bir nevi danTştklı dö
ğüş olduğu tcbarilz ettirilmektroir. 
Ve Refiğin faizsiz olarak verdiği 60 
bin liranın hiç işletilmeden tasarruf 
bonosuna yatmldığt takdtrde en aşağı 
senede 3 bin lira kilr getireceği, yir
mişer bin liralık bu üç bonontın üze
rindeki pulların, bonoların yapıldığ'I 

tarihteki pul resminden f:ızlıı olup 
bugünkü pul bri resine göre yapıldığı 
ileri sürülmi.lşti.ir. 

İddia makamı alakalı bnn şahitle
rin dinlenmesi ve pulların yapu;ttrıl
ına~;ı tarzınm incelenmesi için defter
darlıktan bir mütehassıs celbini ve 
Refik İsfendiyarm da tevkifini iste
miştir. Mahkemece bu talep yerinde 
görülerek Refik tevkif edilmiş, Sa
mi'nin de mevkufiyetinin dev4'mma 
karar verilmiştir. 

Mektep 

Temin 

Defterleri 

Edi di 
Kağıt ithalat birliğine getirilmiş o

lan kAğrl.lardan bir kısmı mektepler 
için ihtiyaç görülen defterlP.rin yap
tırılmasına tahsis edilmi§tir. Bu def
terler yalnız mekteplere verilecek ve 
piyasada satılmıyacaktrr. Her mektep 
ihtiyaç listesini birliklere göndererek 
defterlerini alacaklırrdır. Defterlet' 16, 
32, 68 ve 96 sayfalı olornk dört çe
şittir. Bunların fiyatları da 3 - 15 
karuş arastlıda olacaktır. 

Büyük Merasimle Bu 
Pazar Kutlanacak 

Barbaros ihtifali, her yıl olduğu 
gibi bu sene de, önümi.izdeki Pazar 
günü büyük bir törenle kutlanacak
tır. İhtifal programı dün tamamlrın
mış ve alakal! daire ve müf'ssesclcre 
bıldirilmiştir. Bu programa göre, gtin
dü;ı; ve gece şehir donatılacak, gece 
Barbaros türbesi önünden geçecek 
vapurlar projektörlerini tiirbeye doğ
ru çevireceklerdir. O gün ihtifalde 
hazrr bulunacak teşekküller ·saat 9,30 
da Beşiktaş tören alanında yerlerini 
almış olacaklardır. İhtifale saat 10.30 
d~ başlanacakttr. Barbaros devrinde
ki deniz eri kıyaf<.'tindeki iki er di
rei{e bayrak çekecek ve deniz ban
dosu bu sırada İstiklal marşmı çala
caktır. Bayrak çekme töreninnen son
ra türbeye çelenkler konulacak, iki 
m;ınga ·asker havaya üç el silah atı:ı
~aktrr. Beşiktaş kaymakam! ve bir 
deniz subayının söyliyecelderi hita
beden sonra törene son verilecektir. 

Deniz talim afayrndan mürE>ttep bir 
tabur, yüksek: deniz ticaret okulu. kız 
erkek lise ve ortaokullar iı:cileri, 
Devlet Denizyollan ve Limanlar İş
letmesi. armatörlere ait sefineler, 
kaptan ve makinist ve mürettebatı, 

deniz esna.fi ve halk teşekkülleri o 
gün ihtilalde hazır bulunacaklardrr. 

Romanyadan 400 
Bandai Geliyor 

Yenid~n dört yfü: tramvay bandajı
nın Romanyadan ı<:ara yoliyle mem
leketimize gönderilmek üzere yola 
c;ıkanldığr belediyeye bildirllmiştir. 

Bu bandajlarla faaliyetini tati1 et
miş bütün tramvay arabalarmm der
h:ıl tamiri cihetine gidilecek ve sey
rüsefer biraz daha kolaylastırYla<.'ak
trr. Romanyadan Üsküdar ve hav:ılisi 
tramvayları için bandaj temin etmiye 
imkan olmadiğından Kadıköy ve Üs
küdar yakasındaki srkmtı bir müddet 
daha devam edecektir. Ancak bu id:ı
re için Macaristanda bandaj bulundu
ğu öğrenilmiş ve Macaristandan ban 
d:ıj getirtmek üzere Peşte Sefirimiz 
Ruşen Eşref nezdinde teşebbüste bu
lunuhnuştur. 

Kısmen işlemiyen Atina tramvayla
rına ait yedek malzeme ve bandajhı
rın da şehrimize getirtilmesine çalT
§ıftnaktadU'. 
Diğer taraftan Üsküdar ve havallsi 

tramvaylarında da İstanbuldakiler 
gibi vatman ve biletd ıııkınUsı çekil
mektedir. Bunu da önliyecek tedbir-
ler alınmaktadır. , --

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3290 kuruştan ve b!r 

gram külçe 452 kuruştan satılmiştır. 

24. 9 - 942 

r .... DiKKAT -"\ 
Harabofan Kıymetli 

E 1 S·ı .. , .. , ser er ı sı esı .... 
Üç, bet liralık masraflarla ya· 

pilacak tamirleri tı,mal ettlğimlz 
için, bu tamirlerin binlerce Jlrı 

h;ırcanmasına Ihtlyıç gösterecek 
kadar büyüdUğUnil, bu kadar bU • 
yük parayı da birden harcıyama• 
dıöımızdan, birçok kıymeti! eser• 
terimizin mahvolduğunu yazmıt• 
tık. 

Bu ihmalk.Srltğr her gUn ,e-hrln 
her tarafinda görmek mümkün• 
dür: 

1 - Gülhane parkınin karıp• 

Sında şimdi Zeynep Sultan eeblll 
denilen bir sebil vardır. Bu .ebll, 
buraya Bahçekapıda dördUncO 
vakıf hanınııı yerinden parça 
parça sökülerek nakledilmlı olan 
ve kıymetli bir eser olduğu için, 
o zaman binlerce altın harcana• 
rak yeniden kurulan Hamldlye 
scbilldlr. Kubbesindeki kurıun 

tabakalarr rüzgl\rın tesiriyle kalk 
miştır. Bir iki tokmak vurularak 
bir iki lira ile tamiri m UmkUn I· 
ken, ihmal yUzUnden rüzgarlar 
kur~un tabakaainı kopardı, bir 
gece bunu yere atmış olacak ki, 
koca tabaka sırra kadem bastı. 

Şlmdl tamiri yüzlerce belki bin• 
leree liraya mal olacak, kAğıtlar, 
tezkereler yazılacak, ke,lfler yap 
tırılacak, tahsisat lst&nileeek, yl· 
ne de bir it yapılmıyacak •• 

2 - Topkapıda bir Gazi 'Ah· 
met Pata camii vardir. Mimar Si· 
nanın eseridir. Kubbesinin kur· 
şqnlarından bir iki parçaainın 

rü:r.gArın tesiriyle kenarları kalk· 
mıştır. Blr iki tokmak vurularak 
iki üç lira ile tamiri miimkUndUr, 
fakat yapılmıyor. Galiba Zeynep 
Sultan sebilinin haline gelme.l 
bekleniyor, 

Kıymetli eserlerin sahibi olan• 
hır veya muhafazasını O:ıerfne a• 
tanlar daimi bir tamir eklbf bu• 
lundurmalTdırlar. Bu itin ba!ka 
çıkar yolu yoktur. 

\... ...................... .1 
465 Sahte Karne 
Daha Yakalandı 

Galatada İbrahim Kıytcı'nın fıl'I'" 
nmda ele geçirilen 465 ai!Tr işçi knr• 
nesının sahte olduğu anlaşılmışttt', 
Karnelerin her biri gayet ustalıkla 
taklit eclilınistir. Bu işe el konulmuş 
ve dnha fazla karne basrlmış olması 
ihtlmali üzerine tahldkat derinl-fj .. 
rilmiştir. 

IDudağa Kar Yağdı 
Müddeiumumilik tarafmdan yazılan 

iddianame,.e g6re, malların haciz ko
nularak icra vasttasiyle açıl{ arttırma 
ile sattlmas.ı ve bu malların piya~ada 
buhn:Ünadıiı için mqru kılt' ilfıvoesiyle 
yapılacak satıştan pek fazlaya satıla
cağını ve bu :rfuıden 45 bln liralık bu 

alınmaktadır. 

12.so Program 20.15 Rad,,o gwretnı ı . il . ril 

·19.00 KonııJma 22.45 Ka;ıat!J1.. lrutl ktır tyaCa • 

Bursa, (TAN) - Uludağa kesit 
surette kar düşmüştür. Kış yaklaştı
ğl için dağcılık klubü faaliyete geç• 
miş. otelde ve kayak evinde lilzumlu 
tamiratın yaptlmasma başlanmıştır. 
Du işler için tahsis edilen para An• 
karadan gönderilmiştir'" 

--------------~----------------------------------------------------------------------------------~----------------~-------------------------------- \ 

Vurgunculara j 
Dair Temyizin 

Bir Kararı 
Davalar 

intaç 
Takip Ve 
Edilecek 

Ankara, 23 - Gıda maddelerine eı· 
koyma kararr kaldırıldıktan ve satış· 
lar serbest bırakıldıktan sonra Al
Iiye Vekaleti müddeiumumi!iklere gön 
dermiş olduğu bir tamimde elkoyma 
k rarına muhalefet suçlarının takıbi
ne ve verilmiş olan cezaların infazına 
liızum kalmadığını bildirmişti, 

Temyiz üc;ün ceza dairesi bu kısrnı
tan müzakere etmiş ve el koyma lfa 
rannm kalkmasına rağmen işlendiği 
eaman mer'i bulunan bir karara göre 
suc; teşkil eder bir fii!in cürüm vasfını 
muhafaza ettiğine ve binaenaleyh dava
ların t.:ıkip ve cezal:ırm infazı lazım 
celd:ğine karar vcnnllitir. 

Temyiz mahkemesi baş müddeiu'llu
mi Jği, üçUncü ceza dairesinm bu ka
r:ınna itiraz ettiğinden temyiz umumi 
heyeti toplanarak meseleyi müzak~re 
eııniş ve uçüncü ceza dairesinin nolctai 
n zar ve kararına ekseriyetle i11tirak 

cylemiljtlr. 
_.:, _____ _ 

İngilterede 
Bulunan Türk 
Gazetecileri 

-0--

Önümüzdeki Hafta 
Amerikaya Gidiyorlar 

Londra. 23 (A. A.) - İngilterede 
bulunan Türk gazetecileri, önümüz -
deki haftanın ilk günlc1"inde Vaşing
tona varacaklardır. Vaşingtonda ilk 
gün, Beyaz Sarayda M. Roosevelt'in 
mutat basın konfeı·ansına iştirak ede
ce k lerrlir. 

Birleşik devletler Büyük Etçiliği 
yüksek memurJormdan bir zat. Türk 
gazetecilerinin Amerika seyahati hak 
kında Britanova ajanFtna demiştir ki: 

''Bu büyük Türk gazetecileri, Bir
leşik devletlerin misafirleri olacaklnr 
\-e Amcrikada bir ay kalacaklardır. 
Türk gazetecileri, deniz üslerimizi, 
hava üslerim"zi, askerl Oslerimizi tet
kik edecekler. fabrilrnlarnnız! ve i
maHith::ınelcrimizi gezeceklerdir . Bir
leşik devletlcrın blitün içtimai bün
yesini t tkik edebilmeleri için gere
ken hf'r şeyi yapacağtz. 

TOrk gazetecileri. Birleşik devlet
lerden bntı Arrikaya geçecekler ve o
radn elde edilen terakkileri görecek-

f
•( • !erdir. Gazeteciler. Mısırda birkaç gün Gemi Ka 1 es.t. kaldıktan sonra Türkiyeye dönecek-

• lcrdlr . ., 
Bir 

Şimali Rusya '· -----
Mareşal An~oneskD 

Limanlarına Vardı 
Londra, 23 (Radyo, 19.45) -

Bugün nesredilen Amirali~ te~-
ığinde, mtihim bir kafilenın Şı. 

mali Rusva limanlarına vardığı 
bıldirilmi°Ştir .. Gemilerin büyük 
bir kısmı hedefe varmıştır. Al
man tebliğlerindeki iddialar mu.. 
taddan bile mübalagalıdır. Reia. 
kat gemilerinden hiçbiri kaybe. 
dilmcmiştir. 

---------o-~--~--
y en iden 5 Ticaret Lise V c 

'Orta Okulu A~ıldı 
.. Ankara, 23 (AA) - Maarif Ve

lr ı , bu ders yılı Bursa, Eskisehlr, 
K v e de b r r ticaret lisesi ve Ga
:ı ntep ve Zonguldakta orta Ucaret 

açılma ına karar vermiştlr. Bi· 
• b11 unursa Antaky da da bir orta 
ticarı;, olrnlı.ı açıl caktır, 

ya Yeni ve Geniş 

Salôhiyetler Verildi 
Londrn, 23 (A.A.) - Reuter: Bük

reştcn resmi Alman ajansına gelen 
bir telgraf, bugün bütün hükı'.'ımet A
zalar! tnrn!ından lmza ve neşredilen 
bir karanrnme mucibince tekmil teş
rii iktidar ve s:ılfıhiyetln Mareı:al An
tonesco'ntın şah mdn 1oplanmTş oldu
ğunu bilrlirmekt<.'dlr. Kararname. ka
nun lfıyihalarmın meşrutiyet hüküm
lerlnc mutabık olup olmadıklan h:ık
kında ali divanm karar verme salAhi
yetlnl kaldırmaktadır. Kıır:ırmımede 
E'Z ımle söyle denilmektedir: 

'BugQ kiı hük(ımct, umumi VE' meş 
r ıti k nunlar vazetm('k salah;yetini 
M, re al Antonr ro'yn tevdi ~1emcl<
troir. K'lnun vadt ay,.,ı .. ınnııt\tfn ka

nun Ustu kalrıct\klır., 

t:iD'" Baş tarafı 1 indde 
Göğüs göğüse muharebe 
Moskova, 23 (A.A.) - Birbiri ar 

kasmdan gelen resmi te)anf haberle
rinde SW.in&nıt muharebesinin şidde
tinden bir şey ~betmeden, şehrin 
sokı;klarmda, duman ve toz içimle de
vam ettiği bildirilmektedir. Alman ve 
Rus hücum krtaları göğüs göğüse, ev
den eve, tüfekle, süngü ile fakat da
ha ziyade el bomhalariyle çarpışmak.
tadırlar. Üstünlük sık sık bir taraf
tan öbür tarafa geçmektedir. Bir ke· 
sıınde Ruslar Almanları geri atmış
lar, bir milden fazla bir sahayı geri 
almışlardır. 

Sovyet resmi tebliiinde, }'akarda 
zikredilen sokağın zaptı Alman!ara 3 
bin kişiye, 10 tank, 9 kamyon; 3 top 
ve 7 mltralyöze ma~ olduiu kayde-
dıJmektedir. , 

Şimal cephesinde kar 
Moskova, 23 (A.A.) - Şimal buz 

cephesinde sık sık kar yaf;dTiı: bildi
rilmektedir. Hava durmadın so~ma\ 
tııdır. 

ltf oskova ümitli 
A nlı:ara, 23 (Radyo Gazetesi) 

Moskovada Stalingradın dayanacağı 
hakkındaki tim.itler kuvvetlenmiştir. 
Timoc;enko kuvvetle•i yalnız mütear
rızı durdurmakla kalmamış, mütead
dit kesimlerde bir mikdar geri de at
nır<;hr. Moskovaya göre bir Sovyet 
birliği Almanları bir kesimde 3 kilo
metre geri çeki!miye mecbur etmiştir. 

ft.lmanlann şehri hiyle i!e elde et
mek için Sovyet hatları gerisine Eov
yet üniformah Alman birlikleri indir
diği ve bunların Stalingradda sokak
l:ır;ı ve evlere srğınmıya çalıııtkları 
blldirilmektcdir. 

* Londra, 23 (A,A.) - Reuter ajan· 
sınrn hususi muhabiri tarafından bil.
dirildiğine göre, Sovyet muhafaza kı
t::ılarma mensup takviyeler gecelevin 
Volgayı geçerek Stalingrada varmrş-

Jnrdır. 
Times,in bir yazısı 

Londra, 23 (A.A.) - Times gaze
tesi, Stalingraltaki parlak mukaveme
tin Almanyaya tabi olan devletleri 
düşündürdüğünü yazmaktadrr. Gazete" 
ye göre, Stalingrat müdafaası, 1942 
nin sembolüdür, ve Almanlar, bu yıl 
da hedeflerine varamıyacaklardır. Ha
yal inkisanna uğrayan tabiler araıırnda 
İtalyayı da saymak lbımdır. Italya
da geçen yd görlerilen güven yerine 
şimdi sinirUlik hüküm sürmektedir . 

l\f ilasta Zeytin Mahsulü 
Muğla, 23 (A.A.) - Bu sene Miits 

cuntakasında 7eytin mahsulü c;ok t
;r;dir ft 18 mi1yon lril.n ... ,,tin •lı"Jl 

cağı ll~\lll!liktadır, 

Le Temps'a Göre 
Türk Tarafsızhğı 

l:§j"' Baş tarafı 1 incide 
Evvelce Doktor Refik Say<lam 

tarafından takip edil~iş olan bu 
siyaset Şükrü Saraçoğlu tarafın.. 
dan da ayru metanetle muhafaza 
edilmektedir. Harbin inkişafında 
görülen tahavvüllere, Türkiyeye 
komşu bulunan memleketlerdeki 
diplomatik faaliyetlerin med ve 
cezfrlerine ve bazı hükumet mer
kezlerinde yapılan iddialara rağ4 
men Türkiyenin siyasi vechesin-
de hiçbir dğişiklik yoktur. , 

Bu siyaset müsellah bir brtaTaf!ık
trr ki, manası Türkiyenin ancak !ten
di m illi topraklannda taarruza qğra
dlğt takdirde müdafaaya geçmesidir. 
Böyle bir siyasetin bugüne kadat' te
sadüf olunan bin türlü siyasi ve ik
tısadi müşküller arasmda ve Tür
ki,.enin ateş bir çemberle çevrilmiş 
oJmasına rağmen bütün muhariplere 
kttıtr tam bir dürüstlükle tatbik edil
mjş olmast ancak Cümhurreisi lıımet 
1nönü'nün v• onunla beraber çaıhşan
laun göst~dikleri azim ve iyi görüş 
ısıayesinde mümkün olabilmiştir. Bu 
kat'i bitaraflık siyasetinin, mütemadi 
ve değişmez bir tarzda, bir taraftan 
Alman - Türk dostluk muahedesiyle, 
bir cihetten de lngiltere - Türltiye 
ittifaldyle telifine muvaffak o!unması 
da kayda ve takdire değer bir hadi
se addedilmek icap eder. 

Muharebenin Kafkasya ve Karade
ni:z sahillerine kadar ilerlemiş olması, 
Mıstrda yapılan savaşlar, İran ve t
rnlrta mühJın mikdarda İngfüz lrovvet 
lerlnln tab.şit edilmiıt olmaıııı gibi ba· 
dlseler, şüphe yok ki yeni bazı vazi
yetler ihdas ederek Türk mi!letini da· 
ha büy)ilı:: bir teyakkuzla hareket etmi
ye mecbur edebilecek mahiyettedir. 
ft'akat bugünkü vaziyete bakarak diye
biliriz iri, Türk milletinin kendi sıne 
rağmen, harbe sürüklenebilmesine i
nanmak için ortada hiç bir sebep mev
cut değildir. Hatta Rus Karadeniz ti 
!osunun Türkiye Jinlanlarında enterne 
edilmesi meselesi bile mevzuu bahsol
sa, Ankara hükfunetlnin milletler a
rası kaide!ere tamamlyle riayet et
mek sureiyle bunu halledeceğinde şüp 
be edilemez, 

Tiirlı: ~1ı:Srı umumiyesinl. esaslı bir 
surette meşgul edebilecek yegane telr 
dit membaı Sovyetlerin Boğazlar ü
zerinde emperyalist ban iddialarda 
bulunduklarına dair yapılan ifşaat <ıl
muştur ki, bu tehdide karşı da Lon
dra ve Vaısington derhal Ankarıı.ya 
tC'l'llinat vermekte gecikmemişlerdir. 
Buna rağmen Tiirk ve Rus münaqe
betleri, bilhassa Von Papen'e karısı ya

pı!an ııuiku:t faillerinin muhakmec;.i 
~Hmda oldukca müskiil ıartlar itin· 

de çcrCYIA A!:üıti!ı 

ll!!!;f,;.l:li~:l!t~S Yeni Şayialar 
ft!1r Baş tarafı ı incide a;::;ff' Baş tarafı 1 incide 

keri hedeflere hücum etmişler, ise vaziyet tersinedir. Hitıerin 
depolan ve demiryolu tesislerini planı büyük ve kuvvetli müs. 
tahrip etmislerdir. tahkenı bir müdafaa hattı . tesis 

Berli11deki kanaate göre ederek çok wyorula~. ve b~y~k 
kayıplara ugrıyan tumenlerı, ım• 

Berlin, 23 (A.A.) - Şark cephesin· ı kan hasrl olur olmaz istirahat 
de Terek kavsi kesi~inde alınan ettirmek gayesini hedef tutuyor. 
son haberler, Sovyet mustahkem hattı Bundan başka Hitler büyük kuv 
yaı:_tldıktan. s.~~r~ h_~rekahn de;inlere vetleri batıya nakletmek tasav-
dogru gehştıgını gostermektedır. d dır 

Askeri mahfi!lerin kanaatine göre, vurun a · 
DoiskQ.ie'nin düşmesi bu bölgede bil- Buna mukabil Alman Genelkurma
hassa iyi tanzim edilmiş olan düşma- yı böyle bir hareketin imkilnsrz ve 
nın müdafaa sisteminde bundan sonra çok tehlikeli olduğunda ısrar ediyor. 
yıkılmalar husule gelmesine sebep o- Çünkü ortada henüz mağlup edilme
lacaktır. miş büyük bir Rus ordusu vardır. Al

* Stokholm, 23 (A.A.)' Stalingrat 
keı;iminde, dün hiç bir yeni önemli 
hadise olmadan geçmiştir. Maamııfih 
Alman askeri mahfillerinin atalı:ası 
şimdilik Stalingt>attan doiu Kafkaqya 
c~heslne dönmektedir. Almanlar, do· 
ğu Kafkasyada üst üste Terek'i, Vla
dımirovski'yi ve dün bir hücumla Det· 
koje'yi i-şgal etmişlerdir. Moskova. bu 
mevzilerin terkedildiğini henüz kabul 
etmiyor. Maamafih Mozdok kesimin
droki A!man baskısı ayni zamanda üc; 
~stikamette artmaktadır. Prokladnaya 
merkez olmak üzere Alman kollan ay. 
ni zamanda Orconikoye istikametinde 
doğu cenuba doğru Grozni istikametin 
de doğuya doğru ve Hazer denizi 1s
tlkametinde doğu şimale doğru ilerle
miye çalışıyorlar. 

Memurlara Taksitle 

Odun Verilecek 
Ankara, 23 (TAN) - fstanbul Mah 

rukat Ofisl bugün•e kadar 57 bin çeki 
odun depo etmiştir. 700 vagon da yol
da bulunm::ıktadrr. $imdiye k:ıd::ır te
min edilen odun İsl,nbulun istih H\ -
kinin yarısınr bulmaktacllr. 1ktisnt 
Vekilliği Ofise; memurla1":ı 6 aylık 
taksitle odun vermesini tebliğ etmiş
tir. Bundan başka faki1" halkın bu
lunduğu semtlerde de odun satışr ya
ptlacaktır. S::ıtrş ve tevziat havalar 
soğumadan tamaml:ımıc:ıktır. Ofis el
de tutacağı stoklarla kt!j mevsiminde 
de nllzım rnlfı oymyacaktrr. 

Almanyaya gelince, Von Papen Tür
kiye harbe girmeyi kabul ettiği tak
dirde Almanyanın kendisine Suri~, 
Filistin Vt!! İrakr vaanetmiş old F,n 
hakkında Ingiliz gnzrtelerinin haber
lerini kat'l surette yalanlamı;ıtır. Yine 
Von Papen'in, vaziyet ne olursa ol
sun Almanyanın Türkiye ile ııulhii 

nıuhafara eıleceğine oa!r o!an beyanatı 
da bu vaziyetin mlitaleası eşn::ıs nda 
a"nca kayda §ayan gorulmck icap e
der. 

man komutanlarmm kanaatine göre. 
Rus orduları imha edilinciye kadar 
taarruza devam etmek 111.z!mdır. 

Verilecek karar ne olursa olsun, 
Almanların tatbik etmek zorunda ka
lacakları strateji tehlikelerle doludur. 

Almanlar Stalingrad'ı zaptedemez
lerse, askeri planlarmda büyfrk de
ğişiklikler yapmak zorunda kalacak
lardrr. Bu takdirde Ka!kasyadnki Al
man ordulan tehlikeye gireceği gibi, 
Stalingrad'm şimalinden Vironej'e 
kadar uzayan şimal bölgedeki Alman 
küvvetlerinin durumu da tehlikeye 
maruz kalmIŞ olacaktrr. 

işgal altında bulıına11 

memleketlerde idamlar 
Londra, 23 (A. A.) - Almanlar 

Fransada her gün daha şiddetli ted
birler almaktadrrlar. Geçen hafta 16 
Fransız kurşuna dizilmiştir. Bu su
retle Avnıpada işgal alttndaki top -
raklarda idam edilenlerin s::ıyıst 
207,000 i bulmuştur. 

Paristen alınan haberlere göre. Fran 
sada son zamanlarda 5000 kişi tevkif 
e>dilmistiT. ~ ,,,,........ 

Bir protesto daha 
İtalyan hududu, 23 (A.A.) - Reu

ter: İtalyan piskoposları, İtalyan iş
gali altrnda bıılun:ın Slovenyad:ı tat
bik edilen tethiş rejimini Mussolini 
nezdinde protseto etmişlerdir. 
Piskopo~lar uzun bir nıubtıra ile 

Faşistler tarafından yapılan mezali
min listesini vermekte ve i.ş~ altm
daki memleketlerin hepsinden ııskerl 
ve Faşist milisleri idaresinin kaldırıl
masın! ve sivil idarenin iade edilme
sini istemektedirler. 

Berlinin mütalaası 
Bcrlin, 23 (A. A.) - Yari resm! 

.bir kaynaktan bilairiliyor: İngiliz is
tihbarat ajansları. Almanya ile miit
teilklerinin işgali altında bulunan 
memleketlerde birçok kimselerin idrım 
edildiği hakkmdıı bir sürı1 haberler 
n<'sreclivorlar. Bu haberlerde verilen 
r k mlar tnm m v1<' uyudıırmadır. 
F t bu mr<::1>1roler1e hM"keste., çnk 
İngıli.dcrin uğraımll3ı da ıabildlr. 

Gayri Kanuni Tröst 
lere Karşı Tedbir 

Alınmalıdır ! ... 
lt18' Baş tarafı 1 incide 

yükseltmek için tröstleşen tüc• 
carların karşısında, mahkemele. 
rin vereceği ceza, belediyelerin 
ve Ticaret Odalarının teftişleri, 
arzu edilen neticeyi veremez. Bu .. 
gün serbest rekabetin doğurduğu 
netice, muayyen materyal üze-
rinde tüccarların birleştiği, malı 
piyasaya az arzettikleri gibi yük• 
sek talebin karşısında yüksek fi· 
yatlan impose ettikleridir. Bu 
şartlar altında geliri yüksek bir 
zümre bu malı yüksek fiyatlarla 
almaktan çekinmiyecektir. Fakat 
ekseriyeti teşkil eden, muayyen 
gelirli veya günü gününe yaşa .. 
yan halk kütleleri en zaruri ihti-ı 
yaçlarını dahi tatmin edemiye. 
cek bir vaziyete düşeceklerdir. 
Bu vaziyet bugün dahi bu şekil.. 
de tecelli etmiştir. Memleketi. 
mizde istihsali bol olan bir kısım 
maddelerin fiyatlarının yüksel. 
mesi, bir kısım tacirlerin arala· 
rında anlaşmaları neticesinde 
doğmuştur· Bu şekilde birleşen 
tüccarların karşısında, serbest ree 
kabet değil, inhisar sistemi meY' 
dana gelmektedir. Zaten sulh 
zamanında dahi serbest rekabet 
bu inhisarlan doğurduğu içindiı 
ki, bütün devletler bu buhranlar
dan kurtulacak çareler aramak 
mecburiyetinde kalmışlardır . 
Harp içinde kurulan iaşe neza· 
retleri ise, bütün mücadeleyi bu 
inhisarlara karşı açıruşlardır. 

Bizde tröst kanunen memnudur. 
Fakat gayri meşru şekilde teşek• 
kül eden bu tröstlere kar§I dıı 
şimdiden tedbir almak zaruridir. 

ı TAN 

Çünkü işgal altındaki memleketlerdı 
casusluk ve baltalama hareketlerin• 
den dolayı harp divanlarma vernen· 
lerin yüzde 90 ı bu hareketleri in• 
gilizlerin tahrikiyle yapmışlardır 
İngilizlerin verdikleri rakamlar do~· 
ru ise bile, bunlar Almanya ile mUt,. 
tefiklerinin işgali alttnda butunaı 
memleketlerdeki 150 milyon insandot 
ancak pek ~bemmiyetslz bir kısmTnt1 
İngiliz tahriklerine kapıldığını göstc· 
rir. Çünkü kurşuna dizilenlerin çoğt 
Yahudi veya komünisttir. MahkCıı1 
ediJenlMİn bir kısmı da asn halk kiit
Jelcriy}e karrştmlmnmak 1117.Tm grJrı 
bir takım belli başlt politika ı;angıt 
terleridir 
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1 
Kardecinin intikamını Almak Beyof'!u tarafında -senrar küf~ 

·ı·ı "r,S I ı "" 1 ~ cllerde bile- hıısta ateşi gibi 

• rt A q-: lıı = D i V H ı v • ı ı • lstiyen Amerikab Bir Gemici! ~?.~~ıı; ~~~~!~:;;:e:nüz::~n ,:i .. 
Cark Cephes·ınde . an 1 arp ere er 1 m e 1 pd cari Harbour baskını esnasın. pearl Harbour üzerine yapılan bu ;unce gaştım kaldı111; tabiatın insan.. 
~ a orada bulunan \'e ahiren A• hücum bir saat bir çeyrek siir- ara mebzulen verdiği bu meyva Aca-

y ınerı'k d"" b' t · ba İstanbul tarafında kı ........... ,.: mı azan: M. ANTEN aya onen ır· gaze ecı, dil Hücuma 150 düşman tayyare lgti- .. ~ ... ....., 
baskın hadisesine ait intihala. rak ettL Bombalardan biri Arizona kavbedlyor? Yoksa Köprüyll eeçlnce 
rını bir mecmuada neşretme. saHı harp gemi.sine isabet etti: doftıı kendini naza mı çekiyor? Burasınt 

5tallngrat muharebesi 54 günden
beri devam ediyor. Beş on gün 

çınde dıişeceğl iddia edılen Stallnı;rat 
Ui d yanryor. Şehrin dıı maha!lele 

•ınde sokaklar ve evler elden e!e ge· 
; yor; yangınlar ortasında, alev ve kan 

nde, ceset kokularından teneffüs e· 
dilmez hır bale gelen bir hava içinde 
'anlı bır boiu§ma devam ediyor. 
Beş on gün içinde yüzlerce ltilo-

netre flerliyen Alman ordusunun Sta
ograt onunde gıinlerdenberi yeni bir 
'erleme kaydedemeylşi ve: hatta bazı 

'loktalnrda gerilemesi Almanlan ve 
iostlarını hayretlere dilşürmilştür. 

iktisadi Zorlukları ve Fiyat Yükselişlerini Önlemek Lazımdır. 
3unun için Hem Şiddetli Ceza Usulünü Tatbik Etmeli 

Hem de Toprak Mahsullerini Fiyatlandırmalı, Piyasalara 

Viümkün Olduğu Kadar Fazla Mal Gö!ıdermeli ve Ticaret 
Hayatımız, Karışık 

insafı inzibat Ve 
Olan Kötü Zihniyetli Kredileri 

Getirebilmelidir. Vicdan Dairesine 

~ b l bilmiyoruz ve kimse de bilmivor. ge aş amıstır. Ba kının nasıl bacımın içine düştü. Gemi ters dön- H " _ albuki üzüm başka meyvalara ben. 
başla~ ıp nasıl bittiğini \'C bal. dil: zemez. İnsanlar, cennetten kovulma-o 
kın nasıl ralıştg~ 1 hakkında \ e Bütün Umanda batan, yanan, dev- ı ,. :ınna sebep olan elmadan ziyade n-
az çok bir fikir veren bu ya. rılrn gcmılerden denizciler denize at" zumle daha doğrusu fizümün suyu Jle 

\ zıyı okuyucularımıza nakledi. hyor, yuvarlanıyorlardı. Bir çoktan bığda§mı~Jar, onu "esııtlr" e alt efsa-
yoruz•. ise gem !erin alt katındl yakalanm15- , 

]ardı. ne .. erlne, edebiyatlanna, 8rf ve adet-
Hıicum başlar ba:ılamaz Havai tıp lerıne velhasıl her ı:;eylerine karııtır

* * 
l Amerıkan tarihinin en acıklı ve en 
J miıthiş sahnelerinden b rine şa 

cnşlar, hatta ona ''İlib" lar blle taıı
cemlyetine radyoyla şöyle bir bitap 
yapıldı: ''Doktor!ar ve haırta otomobil. sis etmişlerdir. Romada Baccbua (Ba. 
leril Pcarl Harbour'a koşunuz! Al- klis), Yunıınistanda Dionysos (Di10•t 

hit oldum. Sabah kahvaltısını ederken 
.fı rdenbire kuvvetli bir motör uğultu 
ıu duyuldu. İçeri koşan uşak: 

r:ızos) adını verdıkleri bu İlib ıere• 
!ah ıışkına acele ediniz!., · d 

İ!ite burada dünyanın en büyük te· fıne muka des bayramlar, büyük şen" 
Frankfurter Zeıtung gazetesi: Sta
ngradın, Stalının inadı yuztinden hi

a rtukavemet ettiğini ve Rus cephe
unJn yarılmasının gecıktiğii yazıyor. 

ptyas.a~a~daki s, tııtar harp ekono-
mısının en kotu zıhnıyetini gös

teren mısallerle dolmaktadır. Bıi•un 
alı:i veriı;ler zinc rlemc ııeklinde dai
ma yukselışe dofru gitmektedir. PJ
yıısa yuksel~lcr n n bu tarzda devam 
etmesi herhangi bir şek lde fiyat du· 
şüklüğıi ibtımallerını bHe bu bulun or 
tadan kaldırmaktadır. 

r- Yazan: -, 

1 LUtfi Arif Kenber 1 

- Dışarda hır çok tayyareler u
bir daire bu!up da kiralamak kabil c;uyor! Dedi. 
değıldır. Herkes para kazanmak sevda- Bıılkona koştuk. Pearl Harbour'un 
sıyle her işe girip çıkmaktadır. Ticari Uıerlnde, semanın karınca tanesi gl
ahiakını hüsnü muhafaza edenler mus bi siyah noktalarla dolu olduğunu 
tesna olmak üzere birçok kımseleri gördük. Arkada!iım: 

ıiuflerinden biri oldu O esnada bü- ilkler tertip etmişler ve onunla enli 
kunu kaynaşmışlardır. 

tun doktorlar, Kolumblyah doktor 
Moorhead tarafından verilen bir kon- Buna rağmen üzümden meyva ola
ferans dinliyorlardI. Ve yine garip bir rak kafi derecede istifade edilemiyor. 
tesadlif eseıi olarak bu doktor da vü· He!e filoksera İstanbul bağlarnu 
ende saplanan veya giren madenlerin mahvettikten sonra. dünyada yalnız 
yerini bulmıya yanyan bir aletten ?t.arrnara bavzasiyle "Taif" de yetişen 
bahsediyordu. Doktor Moorhead'ın keş çavnıı üzümü, Amerikan çubufuna 'llt· 
fı o!an bu alet o gün bir çok hayatı !anmak suretiyle> tamamen şahsiyetini 
kurtarmıya y radı. Zıra röntgenle va. kRybettf. Çavuş iri taneli, mini mini 
kit geçirmeden vücude giren kul"iun- çekirdeği görünecek kadar ince ka .. 
hn buldular VC' derhal ameliyat yap. ~uklu ve dil ile damağın arasında 

Stalingrat mukavemetinin uzaması 
~lmanyayı diı ündurece>k bir hadise
d"r. Bu mukavemetin devamı i~e Sov
etler ve müttefıkleri için büyük bir 
'lıuvaffakıyettir. 

hırs ve tama bürümüştiır. Bu adam-
ların yegane gayesi ne pahasına 0 • - Bu iyi dedi, hazırlanmamız 15.zım. 
lursıı olsun zengin olmaktır. Bu hal, Birdenbıre komşumuz kendi balko-

Hülasa StalT.n.graJ; mukavemd!i ve 
tızılordunun merkez ve ılmal kesimle
"!lıdeki taarnız!arı, Almanların kıştan 
evvcl kızılorduyu bir mukavemet un· 
uru olarak ortadan kaldınnak :ılan 
?!anlarını, bu sene de akim bıraktır
ı ıştır. Bundan sonra Stalingrat dil:ı· 
ıe de, öntlmüzdeki sme ıkl büyük cep~ 
ıe<lc harbetmek zorunda kalacaktrr. 

Rcuterin Moskova muhabiri: Stal!n
:rat sokaklarında tank ve tayyarelcr
·ın ekseriya mild:ıhale edemediği bir 
ı rbin cereyan etUğini ve Alman ns
rerlt:rinin zırhlı kabuklarmdan 711ni 

Serbest bırakılan satış' r kara borsa 
satışlannı fersah fersah geçmi~r. Ar 
tık hundun sonra murakabe ve kon':l'o 
lıin dahi tebır gostererek flyatların 
dıismesı ihtlmallerl azdır. Şebrimiz!n 
ticaret hayatı ağ'ızdan agıza geı;cn fi. 
yatların ve ağızdan agıza yapılan sa
tışların yuksekl,ği altında tazyık gör
rn~ktedir. Bu tazyiki azaltabilmek ·çin 
tek çare, piyasalara bol ve ı;eşitli mal 
yıgmaktan ibarettir. 

tıhsilln tamaından, dığer taraftan pi
yasaların boşlugundan sıkıntı çekıle

CC'ktlr. 
Bu sıkıntı daha şimdiden kendlnJ 

hisFettırmıye başlamıştır. Asınaaltına 
yum! çuval yeni mahsul fasulye gel
nı tir. Bunu duyanlar, gelen malın 

etrdına üşüşmüııler, gelen parti beş on 
dakika içlnde tamamen elden çıkmrıı
tır. Bu hareket kar§ısında vaziyeti tah 
!ile lüzum bile yoktur. İşitenlerden Ih 
tıyacı olsun olmasın herkes, ne olur 
ne o!rnaz diyerek fasulyaların taksl
r;,fne iştirak etmekte haklıdırlar. Çün· 

içtimai ve iktısadi bakımdan milli bün" nanı: çıktı: 
vcmizl sarsabılccek netice!cr doğura· - Japonlar Ohau'yu bombalıyorlar! 
bılir. - Beyhude telaşlanma. Bunlar talim kut" d ye ezilince ağzı güzel b!r lro· 

hlar. ku ile rayibalandıran bir üzümdüi 
radvoyu Saat 11 de halkı kan verrnlye davet evvelce İstnnbul ile Kartal arasında 
· ' ettıler. Yarım saat içinde hııstahanenin "RQy -i- nlgS.r" dedikleri b r pembe 

* * uçuıuna çıkmı:ı tayyareler •. 
- Bana inanmıyorsanız ön~üz kı:ıtır. Şehrimizde fakir 

bır sınıf halk, muayyen gdirl 
c'an koca bir kutle ekseriyettedir. Ru 

aı;ın! ,. 
f.c;tık ve dinledik: 

a lrlerin yarınlci durumları bugünden ''Telaş etmeyiniz! Ohau'ya hü::um 
düşlınülmezse bu allclerln aağlıiı rt-h· var. Hücum eden tayyarelerin üzerle
llkcye düşer. İktısadi yürllyüıümüz rinde Japon imparatorluğunun işareti 
bütıin cephede muntazam seyrini kay görülmüştür • ., 
betmiştir İki senedenberi mütemadiyen Japon tayyareler! sürü h llnde 5aJ
U-btddüle uğrıyan şekiller kar:ııı1ında, dırt)or!ardı. Bu karıaşalıkta ne ka
Qçıkgözler hiç bir fırsatı kaybc:tmlyc- dar otomobil, kamyon varsa bu:ılar 
rek hiylekirlıkta, düzenbazhkta yeni hep tayyare meydlnlarına yığıldı. Bu 
yeni buluşlar!a piyasa hareketlerinin tııyyare meydanında düşman tayyıre
mlhverinden dışarı fırlamasına aC'?ep lr..--ıne inecek yer bırakmamak için ya 
o:dular. Muhtek rlere verilen cez:ılar pılmı!itr. Dafı topları faaliyete ıeçtl. 
ı:öz yıldırmadı. İı.tlkar suçu, vurgun-

ônunde 500 kişi toplanmıştı. Bir ca- çavu~ vardı ki mC'I'aklı bağ sahipleri 
mıı.•ırcı kadınla tanınmı!j bir reuam sabah!eyln erken kalkarlar, üzerleri;ıde 
kadın yan yana sıra beklıyordu. Bütün jaleler titreyen bu yakut salkımlarını 
halk yaralılara kan vermıye koşuyor- kendileri kütükten koparıp onunla 
lardı. Bir c;oklan kan verdikten ıo'lra kahvaltı ederlerdi. Şinasi'nin me hur 
btr daha gellp sıraya giriyorlardı. ''E eklC' Tilki" adlı manz.umes nde: 

nklanndan bu kadar mahrum ka!:na
iıklarını ve Rus askerleriyle bu dere 
·e yakından kal'fıla:ımadığını yazmak
.adır. 
Diğer bir Reuter telgrafı da flltl· 

"rı bildırmcktedir: Hitlerle gener:ıl· 
~ri arasında bir anlaşmazlık bas ıös-
cmı ·r. Alman m ileti kı;ıı nasıl ge

;ırece~nl düşünmekte: ve A!manyaya 
·abi olan memleketlerin hlikQmet adım 
an Stalingrat mukavemet:loden endi· 
ıe etmektedirler. l 
4 Mühim Mesele 
Mütehassısların kanaatlarına ıöre, 

arbin dorduncti senesinin başında 
l\lrnanya, dort mlihım problem karsı
' ııci dır: 

l . Gıda eksikl'ği: Çahşmırn bir 
ns n için gunde 2,400, fakat aklı ve

Y ı f krl faal yctte bulanın bir inu.n 
İtin 4,000 kalor ye ihtiyaç vard•r. 
H buki ıdd ya göre, buglin Alman 
ın·ı.c:ti diışuk gıda alab lmektedir. Bu 
ıd .. srzhğın neticeleri şimdıden ken
ni go termege baılamı tır. Bu va7.İ· 

Yet kT&tn daha ziyade vahimlcşeb'lir. 
2 • İşçi ek ki ği: Alman endüstrisi, 

l\lman harp makinesi kısa sürecek, 
h ıbe göre kurulmu:itur. Almanyada 
hiç kimse harbin dört sene süreceii 
~e Rusyada ağır kayıplar verileceğini 
ak'ma getirmemişti. Bizzat Goebbels 
22 Temmuz 1942 tarihli Das Reich'ta 
•unl n yazmı tı: 'Biz bulün harp es
n ında tek b r şeyde yanıldık: Sonba
h rdan sonra Sovyetlerln mukavemet 
kudretleri.,, 

Almanlar ordudaki kayıpların tevlit 
ttfğı bo$laklan, askere aldıklan ame· 
lelerle: doldarmıya çah:ımaktachr'ar. 
1941 den sonra bunu yapmak %orun
da kalmıalardır. Ayni nmanda sivil 
~e asker esirleri ve iıgalleri altında 
bu:unan memleketlerden aldıkları fiçi
lcri de ça!ıştırmaktadrrlar. 

Bugiln Almanyada çalısan yabancı 
işçilerin mlkdarı 2 milyon tahmin e
diimelı:tedir. Fakat askere giden Al
ınan iıçllerinln buyülc kısmı miıtehaı
Bls olduğu halde yabancı işçilerin ek
ilerisi bu vaziyette değlld r. Bu \ı;çi 
huhranT 1943 1uıından sonra daha hid 
hır sekil alabilir. 

3. Nakil vasıtalarının kifayetıizliii: 
A!manyanın, malık olduiu mukc:mmel 
otostrat'lann yıldırım harbi için ki· 
fi geleceğini ve demiryollarının yardım 
cı blr vasıta olarak lı:ullanılacatı hesap 
edildiği halde, üç senellk harpten son
ra bu yollann ve nakil vasıtalarının 
ldfayet.slzliğl anlaşı!mıştır. Raylar; va
ron ve lokomotifler esklmif; yollar 
hozulmaıtur. 

Bir kaç aydanberi de: fngitiz h;ıva 
taarruzları bütün Alman münakale eis· 
temine tevcih cdilmiıtir. Alman mü
tıaksle nazı" Kleinemann'ın istifası, 
1942 Mayısında ne5redllen Alman şl
lllendifer!erlnin senelik rapora bunu 
\eylt etmektedir. Yeni milnakale na
tJn Sandfrıed son beyanatında: Bazı 
tolların tehlikeli bir vaziyete gelmesi 
dolayısiyle askeri tren seferlerinin de 
lZa?tılması icap edeceğini söyleml:ıtır. 

4. Ham madde kifayetsizliği: Bugün 
Almanya, pamuk, yün, keten; kendir; 
kurıun; bııkır; kr.ılay; alüminyum; 
fosfat· kauçuk; petro~ g bi b:ışka mcm 
leketl;rdcn almıya mecbur olduğu 
bıaddelerin kifayetsizliğini ıldc:rme'kte 
tilçlüğcı uiramaktadır. 

Almanya harbin ilk ıencslnde, yap
biı stoklar sayesinde ıüçlük çekme
lııışt1r. İkinci senesinde IHal etilli 
ll'ıemlekc:tlerdekl stoklardan istifade et· 
llıiatir. Fakat bunların bliytlk bir ~ 
llıını bUhaısa ıark seferinde tüket:nı1-
tlr. HarlJin dördlincü aenealnde iıe 
A!manya bu vaziyete bir tare bul
rtı k mecburiyetindedir. 

Bol ve çeşitli mallardan piyasa!arın 
ihtiyaç gösterdığl nukdarı temin et
mek de gunlln en mUhım bir :meselesi 
ha!ini almıştır. Çunkiı müstahsil elin· 
deki malları istediği fiyattan noksanı· 
na vermıye yanaşmamaktadır. 

kil piyasa ve ticaret se>rbestUr. İrteı
\rrse malı evlerine göttirür, ihtiyaç
larına karşılık tuturlar veya işterter
sı: sakltyarak fiyat farkı ile satarlar. 
Her c;eşit mallar ic;in bugunun licıret 
havası böyle esmekted r. 

Böy!e yaparken yakalanan bir bahri-
yeliye çıkıştılar: 

- Bu kadar çabuk gelmek dofnı 
dl'ğm Niye böyle yapıyorsun oğlum! 

- Ne yapayım, şimdi kardeşim öl
du. Ben boş duramıyor, bir iıe yara
m:ık, bir ııey yapmak istiyorum. 

Cıkdı bir b irn i>indcn yola bir ya h 
hlmlr: 

Nalcl l~ln beldeye l'fllclcnmlı idi "r i· 
nb:Sr", 

Dediği işte bu pembe çavuştur. 
Urlim, her beldeye iklimine gorcı h'r 

husus yet verir: Mesela •Kırklareli 
hardallyesi İIC' taomm15tr. Ramazanla .. 
n Beyazıt sergisinde satılan ba nef s 
~1raya meraklılar bayı~rlardı. 

Anadolu ve Trakyadan aldığımız 
haberlere göre, henüz kış bastırm3dı" 
ğı ve piyasalarda geçen senen.in yiye
cek maddeleri tamamiyle tukenmedıği 
h, ide müstahsil, fasulyanın kilosuna 
altmııt beş, nohudun kilosuna altm~ 
ay çiçeği tohumuna elli, b:ıklaya 35, 
ye:;il mercimeğe altmış beş kuruş fi
yat istemektedır. Bu fiy;;ıUarı temin e
demezlerse bu gföi mahsulleri sakbya
c.:ı.klarını ve ileride daha fazlaya sata· 
cı-klarmı açıkça, ve pervasızca ıoyle
mektedlrler. 

Geçen senenin bakla, fasulya ve no
hut gibi stokunun ermesine sebep o!an 
değirmenci, kınnacn fırıncı, pasta ve 
~mçilerin kaz °' temini ı;in oy
nadıktan rolün fecaati 7avat nvaı 
kendini göstermiye ba:ılamıııtır. 

* * Biz, iki senedenberi umumi iaşe 
mevzuu üzerinde harp ekonoml

si:ı'n icaplarını bırer birC'I' te rıh ede
rek alakadarları ikaza çalıştık. Bakli 
yat unlarlyle imalat yaptırılmamasını 
istedik. Bugün şehrimizde her çeşit 

kalbur altı bakliyat bile paırtahanelerin 
lüks madde!erini mcydnna getirmekte
dir. 1940 senC'Sinin fasulyalariyle 1941 
senesinin 40 bin çuvallık fasulya ve 
nohut stoklarından hiç kalmamıştır. 
Kilosu dört kuruşa ancak satılabilen 
kuru bakln fiyatı bu sene e1li kuruşu 
bulacaktır. Bu seneki fasulya rekoltesi 
1!.141 in aynld'r. Fakat istıhllik o ka· 
dıır artmıştır ki, bütün reko'tenln mem 
lrket iht yacını karşılayabilmesi §ÜP" 
heli ve fiyatın da yuz kuruşu bula:ağı 
nıuhtcmel görülmektedir. 

Müstahsilin de vaki taleplerin çok
luğu karşısında bu durumu anlıyarak 
elindeki malları daha y6ksck fiyatlar 
bulmadıkça satmak istememesi kadar 
tabii bir şey olamaz. Sebirli ve kasa
ba!ı müstehlik için hayat ve kazanç 
ı:ırtları ıtlbi, müstahsil ve köylü ıçln 
de hayat ve kazıınç ıarlları vardır. Bu 
hler öyle bir kıildilr ki blrb.!rinden 
lmlaylıkla tefrik edilemez. Önümiiz
dek· kış b r taraftan köylü ve müs-

Bittabi arz ve talep kaidesine göre 
de gelen mal!ann azlığı fiyatların duş
nıesine hiç bir suretle imkan verdir 
meı:. Şehrimizin nüfusu bir milyona 
y.ıhlaşmıştır. Anadoludan, Trakyadan 
İı;tıınbula gC'lerek iş yapmak ve para 
knanmak için yerleşenler o kadar 
artmııtrr lı:i; boş olan hanlarda tek bir 
yazıhane, en harap bir apartmanda tek 

cu cürmü ceza bakımından müeyyide· Ortalık cehenneme dönmüştü. p :arl 
s:z kaldı Halbuki yabancI memleket· H. rbour'da küçıik oğlu sokakta oyna· 
le:de böyle saçlardan dolayı asılın- m~lr.ta olan bir amele karısı çocuğu 
lar, ba!ka teşhır edilerek yüzOne tükü" kert alması için kızını yolladı. Kız 
rülenler oluyordu. Ç<>Cuğu bir etiyle çocuğu. diğ riyle o-

nun oyuncak arabasını tuttu. Tam -vln 
Ceza bakımından gevııek davranıl- önüne ge!dikleri zaman üzerlerinden 

maH, meıhamet, şefkat gösterilmeai, b:r tayyare uçtu ve ate$ açtı. Araba 
himaye ve iltimasla arkadaıhk veya parça parça oldu. 

6:1fj Devamı Sa. 4, SU. l 

* * O gün Pearl Harbour'da Amerikı 
h denizcinin öylediği bu sözler 

buıtiın bütün Amerıkan\n hissiyatına 
tercüman oluyor. Havai adasında çok 
aq bir ders öğrenen Amerika, bugün 
bütün kuvvetiyle bir şey yapmıya çalı
şıyor. Ölen kardeşinin, kardeşlerinin 
fııt kamını almak için uğraşıyor. 

Ayntab pekrnezıyle meşhurdur. A .. 
talar: "Gldeceğ n Ayntab, yiyecci o 
pekmez.,, d ye> mc:sel bile darbetmlşler. 
Orta Anadoluda yapılan "Akpekrnez." 
geçen dlinya harbinde gıda yoldullu~ 
ğunu bliytlk mikyasta telafi etmişti. 
Insanların bu kadar varlıklanna ita.. 

rııan bir meyvaya Atalar aôziıudeı 

1 t• J ~4 ~ rJ ~ tf.J&i!Ml'I " Bu Akşam iPEK Sinemasında 
Sen~nin ilk büyük süper filmi... Renkli 

muhlm bir mevki verilmesi pek tabi 
idir: Kötü kişi i!e arkadaşlık cd~e: 
''Üzüm üzüme baka baka karanr.,. 
derler. Her şeyi ince eleyip sık dolnl
yana: 

KARPUZ ÇEKIRDEGINDEN REÇEL .. 
Belı:taşinin meşhur karpuz hikiye 

sini bilırsmiz; kısaca hatırlatayım: Ya· 
zm bir sıcak glinde, bır adam kırda, 
ağaç altına oturarak kocaman hır 
karpuzu keser ve yalnız başına hep
sıni yer. Yakında oturan ve onun fi· 
bı sıcktan susamış olan Bektaşi'ye bir 
dılim bile vermez .. Karpuzu yiyen a
ciam kalkıp gittikten sonra bir başka
sı gelir, karpuzdan kalan kabukları 
yalamıya baılar. O vakit Bektaırıi so
pasını kaparak karpuz kabuklanııı ya
layan adamı dövmlye kalk.ışır. Bu a
dam kabahatinin ne olduğunu Bekta~i· 
den sorar, o da 5öy!e ııöyler: 

- Dünyada senin gibi kabuk yala
yıc-ılar olduiu için, tann karpuzun i· 
çıni, demin buradan giden adam gıbı
lere tekmil yediriyor! 

Karpuzun kabufunn insanlar ye:ncz 
ama, çekirdekleri srrasına göre insan· 
!arın lışine yarar. Onlardan ·reçel ya
pılır. Karpuz çekirdeklerinden . reçel 
yememiş olsanız bile onun nasıl kayna
tılacı:ğını ev kadın!arı elbette bilir
ler ... Çekirdeklerden kalın kabuklarını 
tabii, çıkardıktan sonra .• 

Karpuz çekirdeklerinden reçeli, şe
kerin pek de ucuz olmadıtT bıı ?a· 
manda, size: keyif verecek bir tatlı 
diye yazmıyorum, sayın okuyuculamız 

c:l:ın birinin gueteye aönderdip mek 
tup üzerine sailık ver yorum. 

1stanbulda Uzunc;;al'1ı baıında otu
ran bu zatın sayın e~i, epeyce zam:ın
danberi, hekimlerin Oksiyür dedikleri 
küçücük kurilardan düşürüyor, dı.işü 
rürken de rahatsız oluyormuş" O va· 
kittenberi türlü tilrlü iliç!ardan ıml 
lanmış. Konu komşu ne söyledilerse 
hepsi yapılmış, fakat aayın bayan bu 
kurtludan büsbütün kurtuladıamıı. 

Bunlardan büsbiıtün kurtulmak pek 
güçtür. Onlara karşı bir çok illçl:ıT 
bulunması, illçlardan hiç birinin ke
s n tesiri olmadığını gösterir. 
Sayın okuyucumuzdan, karpuz çe-

kiröeklcrlnden rec;e! lı:aynattırarak ııa
yır.. eşine yerldmesinl çok rica ederim 
Fakat bir gun, iki gün yed rm kle 
kurtlar bitmez. Tam on beş gün, gun 
de lkişC'I' çorba k şığı yemelidir. Ka
ş•iır. biri sabah, bir ak5am deiil, 1-
klsi de sabahleyin aç karnına" 

Bir de, kaynatılacak reçel n, sayın 
b:ıyana lüzumu olacak mikdarın iki 
miu~ olması lizrmdır. Bir kere, o re
çeli sayın bayan yalnız başına yerse 
boGazından geçmez. Sonra da o kurtlar 
ilci eşten birine: nıusallat olunca, öte· 
ki eşe de bu!aşmaları: ihtimali büytlk 
tüı. 

KAN YERGİSİ 
Baştan nihayete kadar heyt>canJ:, nnunzam ve miithlş sahne. 

lerle dolu harikulade film. JJAŞ ROIJLERDE: 

RANDOLPH 
G E N E 

S C O TT 
TIERNEY 

"Armudun sapı var, üzümlln çooll 
var.,, sözünü pek güzel yakıftınrl r. 
B zae en çok kullanılan mesel: •'Uzii• 
mu ye de bağını sorma,. sözüdür ki 
' A tfıyi" nin ''Hamse:" sinde: , 

Koca Ibll• ise aslın demedi 
U mQ ,e, baı?ıru sorma dedL 

Şeklinde tttzma ges;mlstlr. .. 
Sarkta üzüm kütüğüne "rez"; Cem• 

şiyd icadı farzolunan şarabıı da üzuın 

l>İKJ{AT: Numaralı koltukların erkenıten nldmlmas1 rica oJu. kızı manasma "Duhter -i- rez'' derler. 
L _ı Bir ıene Rumclihisan bektaşi d r" 

""--•••••••., nur. Ttleton: 44289 •••••••-P ı gihına alt bağda üzüm pek bol olur. 

,;••••••••••••••••••••••••- Canlar babaya bu kadar üzümü ne ya• 
' pacaklannı sorarlar. "Konu ltomş'!lya 

Şöhreti ülkeleri aşan, ihtişamı dillerde dolaşan dağıtın!" der. Öyle yaparlar; fakat 

M 
göril!memiş bir bereket eseri olar Jı:ı E M N U M E Y V A üzüm yine artar. Baba: "Gelene geç~ 
ne verini" der. Canlar babanın emri• 
ni yerine getirirler; fakat tizüm yına. BARBARA STAN\VYCK - HENRY FONDA'nın 

BÜTÜN KALPLERİ DİLE GETİREN 
Bütıin göniillere heyecan ''eren son filmleri 

Bu Akşam L A L E' n in 
lstanbul halkına hediye ettiği ilk san'at incisidir. Pek az 

bitmez. Tekrar: 
- Baba Erenler! Derler. Sattık, 

daiıttık, verdik .• Yine bitmedi. Ne ya. 
palım? 

Baba biraz düşünür: 
- Sıkın; suyunu küplere bastırın. 

Bakalım Allah ne gösterir? 
a.._ O'züm hakkında Kambur Naziffn p. 

••••••••••••••••••••••••••••' vct ince cinaslı bir lltifest vardır: 
kalan numaralı yerlerin kapatılması. TeJ: 4:l595 

Kııdrl Bey merhum maiyetinde bu-

Türk Çimentosu ve Kireci 
Yazan: FRANÇ1S DE CROISSET Çeviren: ULUNAY Anonim Şirketinden Tebliğ Edilmiştir 

Zeytinburnu fabrikasında gündelik çimento sevkiyat progra 
mmda bazı deği~iklikler yapılmak icabetmiş oldutundan Jd 
teşrinievvel HZ tarihine kadar sevk rünii tertiplenmq olar 
alikadarlann, fabrikaya nakil vasrtası göndennezden evvel 

nn&n Hakkı Bey namında mil tait ,.., 
g .. nç bfr memurun tapktn diye tan1laa 
bir çavuşla arkadaşlığını ho gôrmer' 
mtı. Bir gün Divan yolunda "Arlfuı 
krraııthaneslnde" Kambur Nazif, bil~ 
tün arkııdaşlariyle oturur!arken Kadri 
Bey: 

HİND DİYARINDA 

Bir taknn kaba tcış kürsülerle kam 
burlaşan avluya tecessüsle bakıyorum. 
hıtiyar Brahman içini çekti. Avlunun 
nihayetlnde görülen yüzbaşı Holli
cott'u, istıskal edici bir nazarla karşı
layarak: 

- Hindistanın hilr ve müstakil za
mantnda dul kalan kadınlar orııda ken 
dilerinl yaklumaktan gurur duyuyor
lardı! 

Bunu, blr Parislinin: 
- Artık eskisi gibi eğlenilmiyor. 
Demesine benziyen bir eda .ılc söy-

lemişti. 

- Ya bu ortadaki kütük nedir? 
- Büyük babam o zamanı hatırlı-

yor. Bazı dindar aileler buna nezre
dilen çocukları bu kütı.iğiln Ustune 
korlarmış, 

- Çocuklan mı? Ne yapmak lçln1 
Rolllcott'a dotnı bir kere daha bak

tı, Sonra teslfmiyeUe mrrıldandt: 
- İngilizler ı;ocuklarm yerine ke

çiler ikame edilmesinde ısrar ettiler! 

Kar~ Karış .. 

Tefrika N o. 89 
babasının hatırladrğt zamana ait 
cuklan düıündüm. 

ço- birkaç saniye yaııyor, Ayaklar hallı 
sarstlıyor. Köpekler sıçrıyorlar ve 
kanı yalamrya ba§lıyorlar. Hollicott yaklaıtı. İhtiyar Brahman 

Jzaklaştı, mabedin merdıvenlerini cık 
tı. ci{ildi, y(!rc kapandı ve mabedin 
kapıstm açarak gözden kayboldu. 
Kulıığtma mırıltı gibi bir gQrUltü 

geldi; birdenbire bu mırıltı can çe
kişmeye bcnziyen müthlı bir feryaUa 
yırtıldı. Nihayet yanıma gelmiye ka
rar veren Hollicott'a sordum: 

- Orada ne kurban ediyorlar? 
_ Hiçbir Avrupalı oraya gltmlye 

muvaffak olamamt:;hr, İhtiyar Brah
manlar size ne anlatıyordu? 

- Aile hatrralarmt. .. 
Keçi, kurban edilmiye ha:zrr bulu-

nuyor. 
Çıplak Hinlli, hareketsiz duran ar

ka ayaklarmı sunııkı tutuyor. Göm
lekli bir kurban keı.1ci eline ağır bir 
satn- aUyor, Fakat işini yapmadan ev
vel bize doğru içl kurumuş kanlarla 
siyahlanan iblr kasap eli uzatarak sa
daka istiyor, 

Genç kadın mahzun ve ümiUi na
zarlariyle büyüleıun!s gibi bir muci
ze %Uhur edecefini sandıgı bu can 
ı;ekişmeyi seyrediyor. 

Şimdi sıra, 61arllre öksüre bir kadı
nm çekerek getirdiğl bir ba~a keı;l-
nin •.• 

Hollicott•a: l 
- Artık mabeUerden usandım! de

dim, 

"- Maymunlar mabedi,, ııe "İnek
ler mabedi,. ni gönnelisin, Fııkat ha
ber vereyim: inekler nınbedi daha 
berbattır. Oou istediğiz kadar takdir 
edebilirsiniz; ben gidiyorum. 

- Böyle saylemekllğlm sadece 
''Turizm,. bakrınındandrr. 

Bl%i kapıya kadar götüren Brahman 
her tarafından dıhat fJŞk.Jrtarak bize 

1 
gillümsüyor. '\ 
Yfizbaşıya: 

irket merkezinden yeniden gün sormaları lünnnu tıtvsivı 

' ~M~ , 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

- Bu sene yazlık Erenköytlnde bir 
koşk tuttum: hepinizi beklerim; ho,. 
ça vakit geçlrlriz. Geniş bağda o ka
dar güzel çavuı var ki dil ile tarif e"" 

demem.. Diye tuttuğu kö kü ballandıra 
ballandıra anlatırken Kambur Nazif 
Hakkt Beyin yanında çavu<::l kıraat 
haneden ~ird ğlni görür ve hemen: 

- Fakat beyefendi; der· hakkıyla 

CiNSi 
Muhammen çavuş olnrsa o zaman siz üzüm iizüm 

Doıyı No. bedel Teminat zlılürsUnll!:I 

--------------------------------------~----51217·ll14/51 Mecldiyeköyfuıde 4 pafta 2 ada 1 par- 3650 
sel No. lu 730 metre murabbaı arsa 

274 

52 

63 

66 

Mecidiycköyfuıde 4 pafta 2 ada 12 par- 3133,20 235 

sel No. lu 1119 metr~ murabbaı arsa 
Mecldiyek6yilnde 5 pafta 12 ada 8 par- 1038,60 '18 
sel No. lu 1731 metre murabbaı arsa 
MecldlyeköyOnde 5 pafta 42 ada 5 par- 4306 
sel No. lu 4306 metre murabbaı arsa 

323 

Yukarıda yazılı gayrJmenkuller 30/9/942 Çarşamba günil saat 14 de 
Milll EmlAk MüdiirlüJünde mOteşekkil komisyonda ayrt ayrı ve açtk art
tırma ile satılacaktrr. İsteklllerln nüfus hüviyet cüzdanları ve teminat 
makbuzlariyle birlikte ihnle saatinde ~omisyona ve fazla izahat için Milli 
ElmAk Müdürlüğfuıe müracaaUan. (10020) 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Polis sfivarl hayvanlan fı;Jn altnmasi kapalı zarfla eksiltmeye konu

lan 85000 kilo ot ne 650-00 kflo sap samanm ihalesi 30.i-942 gQnU saat 
15 de Mudüriyetimiz binasında kurulu komisyonda yapdacaktır. 

1 KUCUK HABERLER 1 
+ UNIVERSITEDE SPOR TE KILATI -

Unlnnltede lı:urulacalc spor te lcillu ı,ın 'bls 
kom.ite •e,ilmlıur. Bu komuc ıpor tali. 
matnamemlnl ha ırlama"ta baıJunı1ur. Heı 
FJkllltenın bir ıpor kolu olacaktır. * ÇAMLICA KORUSU - ÇamlıcadUI 
koru beledıye tarafından 110.000 llnya dtnr 
llrnmı ur. + BOOAZJÇJ OTOBUSLERJ - Tablın • 
Yenimahalle arası otobQscllleri biletlere se
kizer kuruı zam istcmı lcrdi.r. 
+ OLGUNLUK JMTJHANLA.RI '- Bu~ 

ıı d .. v 1 1 u 1 lı: iıntıban arr vapılacalcuı: 

AÇIK TEŞEKKÜR - Mu r .R dil 
pa:ianın oğlu Halil Rcdlfin gelini ve 
Mehmet Zeki Rcdltlerin karısı NERI• 
MAN REDIF'lerln cenazesinde bulu .. 
nan akraba ve dostlarmuza gazeteni• 
zin delAleUyle alenen teşekkürlerlmt.. 
i bildirmeyi bir borç bfllrlz. 

Redifler ıllesl Afır bir koku bu söz.Un srbhatlni 
bana bildirdi. On tane kadar keçi bir 

!!..,aılkevlerinde: rıv tablosu gibi bo •azları kesilmi:J o-
Gözleri parlıyan sTska k5pckler 

kurtlar gibi halka tcşkıl ederek, kızıl 
çorb:ılnrmı bekliyorlar. 

- Tuhaf şeyi dedim. Bizimle ko
rıu•an ihtiyar müstesna butün Brah· 
manlar ne kadar .iyi be lenlyorlar. 

'ıCeva!lll var) 

Muhammen fiyat ohm beher kilosu 10 kuruş sap samanm beht'r ki
losu '1 kuruştur. Muvakkııt te>mlnat 978 lira '15 kuruştur. fsteklilcrfn 
mektuplarını 30.9.942 günü sa::ıt 14 de kııd:ır komisyon Reislij!ine verme
leri ve alınacak mııllarm cvsat ve sartlarını ıörmek için de 3 üncü ı:;ube 

KA YJ P - btanbul uyrllsefcr!nde. a dı 
m 90!2 ddl numarah 90för ehi yet lt'P!YOGLU HALKEVINDEN· (!arak avlunun bir tarafından rna ile 

'l'llrlcce. in ı cc, Alman~•: Pran11TC1 ft dizllmi~ler ... 
llltıı t clektrl derslerine 1 ıkıııclt inde bıu· T i1 -.ıilm b' ..:a-ı.~ü... ._,1..:n. 
S.ııuüur. Dcralcr ıııcccanldi!f ar &.:U CZ l2' .........,..., .......,.....,. 

Sııtır iniyor; kan frşkmyor; kafa 
)'ere SJÇIVar; ihtillıçll b1r hayat ile Mudürlüğüne milrancatlan, (10023) 

le s h uayene c danı ı. ka anç •e 
le arneml kaybettım. Ye eri ı ala a 18 

ün cıkilcrlıılıı h km yokt r. 
FUAT OZDEMIREL 
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VURGUNCULUK 
... ,ıtfT (Ba~tarafı 3 üncüde) 

dostluk gudiılmesı esasen ticari ve iç· 
tiınz;i terbiyeden mahrum olan bu gi
bi suç erbabloı büsbut•n şımartmıya 
Vf'Sile oluyordu. Bütün bu işler !ıü 
kfımctin kararlarına karşı koyan bir 
taınm adamlara yaptıkları kötıi!üklcr 
de devam edebilecekled kanaatini 
vf'rmiye kaildir. Murakabe ve kontrol 
teşkilatmın zayıflıtı da ayni adamla
rı )Üriidükleri yolda teşçi eden amil• 
lerdcn biri olmuştur. 

Bugünkü piyasalara göre iktis1di 

gibi, hiçbir teahhura meydan ve
rllmemelldlr, İstanbul piyasaaina 
getirilmek ü:r.erc llmanfarın depo
larına konulmuı olan malların her 
blrinln bulunduklari yerde olduğu 
halde fiyatları her gün biraz daha 
yükselmektedir. Vapurlar limana 
g~lnclye kadar İstanbul piyaH6ın
dakl fiyatlar yükseldikçe, bu yuk
selit. oradaki mallara da ukettı

rilmektedlr. Bittabi bunun sonu 
gelmez. Ve mallar ti mahrecinden 
yüksek fıyatla piyasalarımıza ge
lirse fiyat dÜ§Üklügüne imkan ha
sıl olamaz. Piyasaları doyuracak 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA t 
1 

Nevralii, Kınkllk ve Bütün Ağrdarı Derhal Keser · 
icabında Günde 3 K~~P 

durumumuzu tahlil etmlye imkan kal
mamıştır. Tıcari işler dumensiz bir 
gemi ~ıbı yalpalamıya başlamıştır. 
I fer şeyden vugeçilcbılır. Fakat yi
yecek maddelerinden fedakarlık yapmı 
ya lmkin yoktur. Ne viıcat mkinesi, 
ne de kafa mQtörü gıdasız calısamaz. 

o" ha!dr. l)C. l'(l~ma!ı? 

olan mallar ne kadar bol olurıa 

olıun piyasanın içine girmedikçe 
di.ıtüklük temini kabil olamaz 
Üçüncü esas; ticaret hayat:mıza 
karıımı§ olan kötü zihniyetli türe
dHerl insaf, inzibat ve vicdan dai- 1 # 
resine getirebilmektir, 

BAYANLAR ve BAYLAR 
* * su memleket davasını, anormal va-

ziyetlere gore idare ve hallet
rrivt daima .tmkan mevcuttur Yalnız 
bu işi dar ~l>rtiş çerçevesinden çı

karmak zaratidlr. Meselenin üç ensı 
vr.rdır. Bu eııuları kurmak suretiyle 
i. · ~i'rişilmcl1dir. 

Evveli, bOtQn toprak mshıullerlnl 
fiyatlandırmek llzımdır. Bunun i
çin hükOmet, her müstahsilden yc
tiştil'diğl mahsulün miktarını göı
tcren bir beyanname ılarak mem
leketin hakikate en yakin miktar
da bulunacağına ;üphe edllmlycn 
mahıulU hakkındı fik ir edindikten 

Bunu için de en tlddetll ce7ala,.ın 
tatbiki şarttir. Şlddetll ceza taraf
tarı olanla,. bu cezanın para ce
zası olmasını iltizam etmektedir ı 
Para cezası mlieası,. ibret teıkll e· 
decek bir mahiyet ar>:etme:z. Bu 
hareket, haydan gelml§ paranın el· 
den gitmesi kabilindendir, 
Şiddetli ceza, divanıharp karariyle 
verilecek cezalardan olmalldır Ma 
demki İstanbul 've civarı örfi 

0

lda· 
reye tAbl bir mıntakadır. Olvani
harp teıkll;'iıtı da vardır. Vurgun -
culuk auçlulannı divanıharbe tev
di etmek en kestirme yoldur. Vur
gunculuk yapanlar yalnız alvil hal-

sonra her mah111Jlün klymetlnl teı- kı değil, ayni zamanda mitil mü· 

Müesses.;mizde daima KAOJN ve ERKEK kol, c:eb saatleri, ma~ 
duvar saatleri, altın ve platin oişan yüzükleri, kıymetli taşları 
ıüslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şevaliye" yüzüklerfn in zer 

rin çeşitlerini bulundurdugcımuzu bildirmekle ııerf"( duyarız. 

' No. 9 Başak .. 
144 elmaslı 550 lira 

No. 9/ A 
120 elmas 12 prrlanb 620 lira 

SİN GER 
Saat Mağazaları . 

bit ve ilin etmelidir. Mahsul kıy- dafaamıun ihtiyacı olan maddele· 

No. 24 
23 elmas 
2 pırlanta 
3'15 lira 

No. 25 
19 elmas 

1 pırlanta 
265 lira metlerini mUatahıllln zaruri mad· rln de flyatlarıni arttırmak ıure- ADRES: f~TANRUT.1. El\fİNÖNt)' CADDESi No: 8 

de olarak ılıp kullandığı malların tiyle devlet hazinesini zarara sok- ~ , 
fiyat ve kıymetlerine muvazi niı· maktadırlar. ~••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••• 
beti erde tesbit etmek prttır. M üs- Meseli b ir peynirci varilır ki, iaşe 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Ahm Satım Komi!yonundan 
Pamuk Yatak, Yastık, Y or9nn 

ve Battaniye Ahnacak 
·' 

tal)ılt ancak bu ,ekilde mallarını ce 17,5 kiloluk bir teneke peynirin lri
eatmaktın kaçınmu. lo~unu 95 kuruştan satmayı kabul et
Kıymetler1 tcsblt edilen miktarın miş ve b ilahare Trakyadaki sütl.!rln 
bir klımı tohumluk tefrik edilerek ki!osunu 16 - 24 kuruş arasından top- ' 
mUıtahsile · bırakılmalı ve geriye !.yarak binlerce teneke peynir yap-nış 
kalanın muayyen kıymetle ser- ht Bugün bu peynirlerin maliyeti _za. 
beııtçe eahfl temin edllmelldir. E· nti on beş lira olduğu halde' tenekesi 
ğer fiyat takrlrlnl mUıtahılle bıra- ni 24 _ 25 liraya satmak1adır. Bu pe-y
kirsak tUccarda aablt bir fikir h•· ni!1er hem ordunun hem halkın iaşe Part No. E9yının ıdr Mlktsrı Muhammen fiyatı 

Adet Kurut 
Tutsrf 

Lir• Ku. 

\atf temlnatT lhılenl" gU" ve saati 
Lira Ku, 

llne gclmlt olan zaman bu zaman· maddesidir. Fakat teneke başına 9 -
dır, zengin olmak lhımdır! zihni- ıc. lira vurgunculuk da aşikirdır. Bu 
yeti yavıı yavaı mUstahıllln de g:bl suç teşkil eden işlere doğrudan 
kafutndı yer tutarsa, memleketi doğruya divanı harp el koymalı ve 
iktisadi aliçlüklerdcn kurtarmak ht>rktse ibret verfcl bir ceza ile dev
mümkün olamaı, let otoritesini. takviye etme!idir. nı
Bu kötU zihniyetin maalesef bazı nnı harbin iki üç kişiye vereceği ceza 
köylere ıriifuz ettiğini aöyllyenler nın şiddeti İstanbul piyasasının bütün 
vardır, Bunu önlemek lçln ıcele kötü ruhlularını imana getlfmiyc kafi 
fak'at durcndlıanc tedbirler derhal grlecektir. 

alın,.,.,alıdır, _ 1 
ik inci caaa: piyasalara mOmkün 

olduğu kadsr fazla mal gönderil-
1
1 Dr. HAFIZ CEMAL 

mcslnl temindir. 1 
Bunun için bUtün nıkllye vasıta- (Dahll~ye mQtehautaı) 
ıarını seferber hale gellrmcll ve fstanbul Oıvanyolu Tel· 22398 

askeri melzeme nıklediliyormut ,_ # 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez, 

::ildi yumuşatır. 

Her yerde POKER 

araymız. 

Şehır Tıyatrosu Komedi kısmı Bu!e ve Gardrobu 942 - 913 yılı faa
liyet devresi için kiraya vcrilınck üzere açrk ıırltırmaya konulmuştur. 

Kıra bedeli muhammcni (660) lira ve ılk teminatı (49) lıra (50) ku-

nıştur. 
Şartn~mc Zabıt ve Muamelat Mdürlüğü kalemlnrle görülebillr. İhale 

9/10/ 942 Cuma günü saat H de Milli Koruma kanununa tevfikan muham 
men bedeli kabul edenler arnstnda kur'a keşidesi suretiyle Daimi Encü
mende yaptlacaktır. 

. 

1 ( Pamuk yatnk 600 3650 21900 3648 75 28/ 9/ 1942 saat 14,30 

( Pamuk yastlk 500 485 2425 
2 Yorgan 1150 1975 22712 50 3406 88 28/9/1942 saat 15 
3 Battaniye 2300 1795 41285 6192 75 28/9/1942 saat 15,30 

1 - Müstacelen teminine T.aruıet hasıl olan yukarıda yazılı 4 kıır~ eşya p;;ızarlıkla talibine ihale edil-

mek üzere eksiltmeye konmuştur, 
2 - İhale Yuksek Mektepler muhasebeciliğinde toplanacak okul alım ve satım komisyonu tcıranndan yuka-

rıda gösterilen gün ve saatlerde yapllacaktır. 
3 - Her parti ayn ayrt ihale edilecektir. • , 
4 - İsteklilerin l~tlrıık edecekleri partiye a,,_ kat1 fomin:ıtı ihale sııntinrlen daha e\·vel Y\ik~ek M<'ktep-

lcr Muhasebcclllği veznesine yatırmaları veyahut teminat mektuplarını komisyon başkanlığma. ibljRZ etmelt'.'ri 

lazımdır. . 1 t h 1 
5 - İsteklilerin bu pazarltğa. iştirak edebilmeleri için 2490 sayılı kanunun icap ettirdiği vesıka ar a z 

bulunmalan şarttır. 'D 
6 - Yukarıda yazılı 4 kalem eşyaya ait nümune şartnamelerini görmek istiyenler her giln t~t:ınbul Böl-

ge Sanat okuluna başvurablllrler. (10345) 

------• SARAÇBANEBAŞI BOIUIOR CADDESiNDE: HUSUSi 

1 K:.; ~:· HAYRİYE LİSELERİ. 1 ·~::.·.~=-
falebe k.ayd.uıa devam olunmaktadır. Eski talebenin taksitlerim yatırarak kaytt.lanm yenileme 
•Pri lazımdır. Müracaat bP.r gün 10 <!an 17 ye kadardır. F.cnebl lisanı ilk sınıflardıın baslu 

' f";ündüzlü ~ tnP.ktet.~n husu!d vesaitivle. nakledi1ir Telefon: 20~· •••••ı~ 

TUrk Bayanları Biçki. Dikit ' , NURUOSMANİYE Caddesinde Hususi_, 

1 YENi NESiL iLK OKULU 1 
:.\~e~~cr~i~iş~eh~~k~~l~~;n~~~ 1 !r~e~ !ran:~a !ğ!:t~1. Yuvada ye~:~.Z Hc-:günE s~~9 ~ ~71 

, 
TERAKKi YURDU 

kastar olmak iı.1iver.lere 3 ayda arıısncla lı"Avı• Y.1t11lır Mektcr- 21 EvlCı\d(' ııc;ılmL9i1r 

:'!:~~;.~:. ~~~~r~:;E~ 1" ' 
başlanmıştır. Cumartf'si ve Pa- , , ••••••••• iLK - ORTA - ıJSE 4 ________ ._ 

uırdıııı maada saat 9 - 12 ve "' 

14 - 17 ye kadıır her g{ln mOra- ı ı K 1 a 1 ı - ı ı Yatısa 1 
caat olunur Beyo~hı Altınbak- E r k • k ST KLAL L SES Yatılı 

\mm kal Babn caddesi No F.3 •' 1 T alebe kııyd...,lçln her gün mUlacııat eodilehfllr.
1 

' ŞEHZAOEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKASI 

Biçki ve Dikiş Yurdu \aı•---·- T • ı e ~on : 22534 ------'~ 
ANNA PEÇAROPULU 

Talıplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 
lazm1 gt'.'lcn dığer \'esikalarlyle ihale guniı muayyen saatte Daimi Encü-

" ; •nde bulunmnl•n. (104~1 

1 Bugün (85)~ir~a ~ p~ç~ en ! ~st~ ç~çe~ v~ yaldtzlı 12 kl- 1 

Altı scnedenberl icrayı faali
yettedir. Bu müddet zarfında 
talebeden hiçbiri sıntfında ibka 
kalmamıştır. Yurdun verdlğl 
diplomalar Maarif Vekaleti ta
rııfmdan tasdik edilmektedir, 

..................................................... i M. M. Y. lstanbul Satın Alma Kamisyonu ilanları i 

............................................................. 
1 Beher kılosuna 140 kuruş tahmın edilen 8 ton karamon koyun eti a-

şıhk eksik~iz tam bir yemek servisi müteaddit tc" zl tab:ıktariylc 
' BEDESTANDE saat 13,30 da aatıta çıkacaktır, # Derslere başlanmıştır. 

Kayıtlara devam ediliyor. 

A O R E S: Galatasaray Sute· 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden '-• razı sokak numara 16 .# . 
Akademi yüksek mimar! ve yüksek resim şubeler! talebelerinden ISTANBUL ASLiYE 3 tıncil TICARl:T 

941 _ 942 ders ytlında bütünlemeye kalanların imtih:ınt 10 Blrlncit.cşrln MAHKEMESiNDEN: 
t i ·· · b' d 1 k Nuri Topbaş ıaufrndın Konyadı nrraf. 

942 tarihine rastlyan Cumar es gumı tabur merkez ınasın a ynpı ııca - lir ciddrsınde tüccardan Eminoflu Muuafı 
tır. İlgılı talebeye ilfın olunur. (10368) Eröilit aleyhine 86121/ 40 No. ve 8. 8. 942 

-

------------------------------

1

'tarih ve 3000 lfralık keıidedsi Kon7ada 

AL 1 N 1 YOR __ , MEMUR 
, __ 
1 Yazı 1$lcrly!e muhasebe veya ambar ışıertne valtıt tecrflbeU UO ı 

l 
memur alınacaktır. 1steklilerln ıotografiı hal terMlmf' kağıtlarını, tht1 
sasıarmı bildıren bir mektup (l.\'tEMUR) renu:1yıe posta ırutusu No I 
176 adre~rre ltllnıicnnclert !Uln olunur ................................. , 

lstanbul Mahrukat Ofisi Umum Müdürlü9ünden 
1 _ Ayazpasa vakıf onnanlartndon istihsal edilecek kömOrU imal 

ve İstanbul« ııakil icln verilen fiyat haddi lfiyıkrnda cör{llmedlğinden 
kati ihakı•ln 25dl 942 Cuma günü saat 11 de y&ptl:ıca~ından taliplerin 
tcmınat r.~c;f'si olan 2Cı bin lira ile müracaatları il{ın olunur (3) ...... -.......... _ .. _ .......... .... 

DAKTİLO ARANIYOR 
Bilı oda Knslyer ve Daktno olarak çalı$l?lak 117.ere FransıT.ca mil

ıtemmel bilen bir Türk Bayana ihtiyaç vardır. Kefa,et verilmesi aart

tır rtoıplP.rln Yeni Postane karşıflnda Mimar .Vcdnt Cııddesi numen 

~Qı•••••••••• 26 Jll milracaatlan ••••••••• 

.::>dhıp ve Neşriyat Mu~wu: Halil Ltllfi Uordündi 

Gazetecilik ve Neşriyat T.. L. Ş. TA..ltııl Matbaa11 

Mustafa Eröfilt ve muha11bı Nuri Topbıt 
plan ve manıfıtura bedelinden mütcvelliı 

bulunan cekin Konyada hıideciıi tarafından 
pOJtaYa ıureıi adiycde tulim edilerek zayi 
ıoldufu ve muhatabına vasıl olmdıiı ve be· 
delinin Konyada Ziraat Banlca11nda mahfuz 
klldrlındln Ticlret Klnuııunun 638 inci 
maddesi mucibince celı:ln iptaline karar ve 
rilmcsi hakkında açılın d1Yada, mcvzuub•ı 
861Z&/ 40 numaralı ve 8. 8. 9~2 tarihli 3000 
tırahk mani!atun b<delındcn mütevellit 
cekln ücOncfl l!An tarıhlndcn itibaren (45) 
ı:iln zarfında u7i edilen çekin mahkemeye 
ibrazı. edılmedıfı takdirde bu mllddcun hi· 
ıamında <tk•n iptaline karar Tcrıtecefinden 
lic ı:iln fuıla ile üc dda ıllnını kaur ,,.. 
·i!mio olduıf.undan meıkur mUddc! urfıııdı 
.ıahkemeyc ibraz olunn\adıfı takdırdc cckırı 

1 

:rıaline karar verılcceti ilin olunur. 

Romanyadan cam ithalatı yap 

1 mak istiyenler posta kutusu 406 

numaraya cam remziyle 

cvat. 

müra. 

KAYIP - 19~0 senesinde lt7ilp oMaoku· 
lundın aldıfım 832 numaralı J&hadeınımemi 

1 
lı:ıybettiııı. Yrniuni ılıcıj!nndın bulımll ltal-
mamııur. Kcnın ltbilen 

1 

KAYIP - GalatuırAY llstıi nn birinci sı· 
ııı!ındın 20 ikincıklnun 1942 tarihinde aldı· 
f.ım tosdılınamtmi kaybrttlm. Ytnİ•İni ılıca • 
i;ıaıdın e;ı.l<•Jıoın bllkmll 7oktur. 

• Turhan Oıf'ral • 

lınacaktır. Pazarlıkla eksıltmesı 2519/942 Cuma günü sanı l~ de Topha
nede M. M. V. istıınbul ıııtın alma komi~yor•unda yııpılacaktır. Kat.l te
minaU lfi80 liradır. Şartnıımcsı komisyol'\P"" l!onllfir 'faliplcrln belli va· 
kıtle komısyona geımekrı, (208 - 11) -

Beherlne bir ku~ş 30 santim fiyat tahmin edilen 600,000 adet er· 
Kekli dı~ılı küçuk alürnınyum kaps!il almacaktır. Pazarlıkla eksıltmcsı 
28/9/942 Pazartesi günıl saat 15 te Tophanede M. M, V, Istanbul 3 No, 

lı satın alına komisyonunda yapılacak.Ur. llk temmatl 585 liradır, Nü

mune ve şartnanıesı komısyonda &öruli.ır, Taliplerın belli vakitte komis
yona gelıneleri. (207 - 10344J -Beher çiftine 340 kuntş tahmin edilen 4000 çift eldiven alınacaktır. 
Pazal"lıkla eksiltmesi 5/ 101942 Pazartesı günıi saat 15.30 da Tophanede 

M. M. V. İstanbul satın alına komısyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
1020 liradır, Nu111unc.ı:.ı. .koınısyonda görulur_ Taliolerın belli vakılle ko-
nıısyona gelmeleri. (210 - 10375) -20,000 adet kaşık ve 150,000 adet çatal pazarltkla satın almacaktır, 
İhalesı 5/ 10/942 Pazartesi günü sanı 15 de Tophanede Lv. Amirlıgı bina

sında M. ""iı. V. İstanbul sattn alma komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin nilınune ve te111ınatlarıylc belll vakıtte komisyona gelmeleri, 

• (212 - 10377) -1500 ton buğday kırdırıhıcaktıı·. Paı:arltkla eksiltmesi 28/9/942 Pa-
zartesı günil saat M,30 da Tophanede M. M. V. bir No. lu satın alına 

komisyonunda yııpı1ncaktır. Tahmin bedeli 11,250 lira. katı teminatı 1687 
lira 50 kuruştur. Şattn~ad k.runlsvonda göri.ılfu·. T aliplerin belli vakitte 
komisyona ıelmeleri. · · • (211 - 10376) -48 ton taze üzllm lc;in teklif edilen fiyat pahalı görntdilğünden pa-
.zarlıkla eksiltmesi 29/9/942 Salı günU saat 15,30 da Tophanede Lv. A
mirliği binasında M. M. V. Istanbul satm alma komisyonunda yapıla

caktır. T ahmin bedeli 13.68 lira, ilk teminatı 1026 füadır. Taliplerin belli 
vak'.ı_ttc komisyona sıclmelcrl (213 - 10378) 

24 • 9 - 942 

Resmi Dairelerin 

Dikkatine: 

Nazarı..wa 

,. 

Evvelce mevcut " Maarif Cemiyeti ile birlikte bL 
reket eden (Resmi llinlar T. L Ş.) tasfiye haline 
girmiş buhuımaktadır. Bundan sonra gazetemizde 
neşredilecek Resmt llanlu 16/9/942 tarihinde 10-
niden teşekkül ederek işe ba§lıyan -

Türk Basın Birliği Resmi 
lıanlqr hllektif Sirketi 
tarafından idare edilecektir. 

Gazetemlzin bundan evvel OAn nephıe va!!talrk 
eden şirket ve teşekkilll.erle hiçbir alakası kalmadı. 
fuıdan bundan Myle Ulıılarmm; aynı fiyat ve 
tartlar dahilinde fstanbuJda ~ 

Kaya· 

Hanında Türk Basın Birliği 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketi 

Ankara Caddesinde 

merkezine yollamanızı ve bedellerini de avnı a~ 
eöndermenizi rica ederiz. 

1 
1 , .. ,, 

Havdarpa,a Lisesi Alun Satım 
T 

Komisyonundan ~ __ _ 
Rayd•n,,aşa ffse"'fnfn 4778 Ura keşf.f bedelll tarasnsmd:ı yapılacak.,.. 

ıt işi açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ektdltme 6/X/942 Salı günQ saat ıs de Beyoğlu, tstlklAl caddesi 

:<arlman m2~rası ka~da u~ter muhaseb~mği blnasında yapılaeak• 
rtr. Eksiltme iPneL husus! ve tennt prtnameleti ve kesı! hül~le bı.ı• 
rıa mQtefe-:rt di,er evrak mektepte 1<St11lebfilr, 

Muvakkat teminat 359 liradır. 
tsteıdıterin en az bir taahhütte 3000 llralTlt ba t~ mmzer 1' ~ 

ıa c!atr tdarelerinden atmış oldulu vesikalara tstfnaden İstanbul vilft,ye
tlne mflracaatia .-IWltme tarihinden tatil günleri bartc, 3 gün evvel alm
'nll ehliyet '" 1942 ;rılma ait Ticaret Odası ve.sikalarjyle gelmeleri, 

(10220) 

A K Ş A 1\.1 ____ , 

K S i 
,I ___ _ 

HER 

ve 

M A M 
S A L O N U N D 

Ramazana lUahsus Büyük Program 
memleketimizin tanınmış artistler tarafından oynanan 

MAHMUD YESAR1N1N YAZDIGI 

MODERN KIZLAR 
60 kişilik büyük revü, büyük bir muvaffakıyetle devam ediyor. 
DİKKAT: Temsilden sonra her tarafa vesaiti nakliye varthr. 
27 EylO.l pazar gününden itibaren her pazar saat 16 d~n 18.30a 

kadar tamprogramla 

REVÜ MATiNESi 
~-----••• Telefon: 4263;J •••-l!m! ___ ,, 

'Tıp Fakültesi Dekanhğından 
FRlc:Oltemiz Kadın - Doitum hastaltklan Kliniğinde bir aslstnnlıl! 

münhaldir. Talip olanlarm yabancı dil Imtlhanı yapılmnk üzere Blrincı
teşrlnjn birinci Per~embe gününe kadar Dekanlık kalemine mfıracaat et• 
mel eri. (12) .............. ~~ 

1 

TÜRKiYE CÜMHURiYETİ 
ZiRAAT BANKAS I 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Li~as 

Şube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 

l'iciy 
ı:>any 
l'a 
birle 
laha 
~or. 
\'eç 
tabi 
aynı 

katol 
tank 
cıym 

Ya 
llisko 
sa, b 
line 
ları 
Sinde 
diplo 
le ik 
~ana11 
gam • 
gafül 
der. 
ki dü 
biçbi 
tara 
bin 
gayet 

D 
bira 
~eleri 
~iyas 
ltlin 
1935 
letıcr' 
dukla 
trıadd 
t>lduğ 
Ponv 
deviet 
l\.frik 
l'ılme 
~oarc 

"K 

~:z;r 
~vlet 
den 

- - ...... _..- .. .... .. ~ •o ';lcraliy 
Ziraat Bınkaaında kumbaralı ve thbra1rs tasarl'Uf henplırında en a:r o )tı 
ı,1111eat buluna"ıare tt"ede 4 defa ç•kflecek kur'a ne 111aOıdakt rıtına Ilı· esel 

al5re lk"•"'lve daCttıtaeaktff ll" ad 
4 ' Adf" t,000 Llral•k 4.ooo Ltrt l!L esel 
4 • ıoo • ı.ooo • ~tısa 
c • tMı • 1.000 • Irıkan 

40 • •oo • 4.ooo " Baş 
" tOO • IO • 1,000 • a! A 
120 • 40 " 4.800 • a~knl 
1so • n • 8.200 • )(iörtıe 

ol KKAT ı Heuplıt'tndald paralar bir eene içinde 80 Ltradan atıftı itD.. Vru 

1 
mtyenlef'e ikramiye çıktıdt takdirde % 20 fufaalyle verllecektlr Kur'a• P 
ıar eenede 4 defa t1 EylOI , tt &lrfnctkSnun, 11 Msrt ve 11 ' Ha%1T'all ~ vy~ 

J 

tsrl"lerlrllf., Cf!ktleeoktl r ai 
.... 
----- r"\~ aranan. v 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın )~ce~ 1;aŞl 

Alma Komisyonundar sf\ae 
-- -

1~as 
Mektebimiz Su Uboratuvarı hazinesi inşaatı açık eksllbneye konul- ~:!lhe' 

muştur. Muhammen bedel 9!103.57 ve 11k ttmıinat 743 llradtr. Ekslltml ~frrt 
6.10.942 tarihinde ve saat 11,30 da yapılacaktır. Fazla malfunat iı;ln mck" .~~ir 
tebe müracaat (10187' -.;osıov 


