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Bilmek meselesi 
Belediye, işi tanzim için 
geniş tertibat . alıyor 
Memurlara beyannameler dağılacak
Ka rn eler tab'ediliyor - Yeni şekil 

tevziat ay başmda başlayacak 

• 
• \'ali n Bel.edl.)le a.iatUıtrı Kırdar söz ııöylllyor 

Ekmek üzerindeki tanzim satışı. 
·nın kaldırılması, ekmek ihtiyacı. 

nın beledıyeler tarafrr.dan karşı. 

!anması hususundaki kararın 1:0. 
tanbul Vilayetine teblığind en son. 
ra Vilayette bazı toplantılar ya. 
pılmış. tedbirler düşünülmüş ve 
dün sabahtan itibaren de faaliyete 
geçılmiştir. 

Bu sabahtan itibaren memur ve 
halk karnelerlle memurlara veri. 
lecek beyannamelerin tab'ına baş. 

•lanmıştır. 

'l'abı ışlerl pazartesi günü saba. 
hına kadar ikmal <:dilmiş olacak
tır . Belediye Neşriyat müdOrlüğü 

bur.u temin için geceli gündüzlü 
çalışmak üzere tertibat almıştır. 

3656 ve 3659 numaralı kanunun 

Vurguncu kime derler 1 

çerçevesi içinde bulunan bareme 
tabi memurlarla Belediye ve Be
lediyeye bağlı müesseseler, Tram. 
vay, Elektrik, Tünel ıdar~leri, Dev 
let Lımanları, Deniz ve Demır. 

yoJJarı Umum Müdürlükleri me
mur ve müstahdemleri, mülhak 

bütçeye bağlı devlet bankalarında 
çalışanlarla eytam ve eramll, mü
tekaitler. askerde bulunan m~mur 

aıleleri memur ekmek karnesinden 
istifade edebileceklerdır. 

Memurlara dağıtılacak beyanna 
meler üç gün zarfında doldurulup 
ta.de edllecek ve her aile karısını, 

çocuklarını. iaıtfS! kendisine ait o. 
lan kız kardeşlerini, memur bulu. 
nan kadınsa anasını, babasını kız 

(De,·amı Sa. S, SU. 7 de il 

Beş defa ihtikal" suçuyla mahke
meye verilmiş bir adam vurguncu 

Uzak 
Şarkta 

eni hır a~niz 
harbi oluyor 

değil de kim vurguncudur? 
•ı===== 1 

Japonlar Guadalco
nal1n bir nokt :sma 

c!k?r ç.kard;lor Pirinç işinin içgüzü-Müstahsilin elinden 
Vaşington, 16 (A.A.) - Salo. 

p irinç nasıl toplanıgor-Maraşta muattal 
bir vaziyete sokulan çeltik f ahrikasz 

..___ dırdlğinc göre, bir dcnızalt1 elma

mon adalarının zaptı için yapıla. 

cak olan muhareber.ln şimdi za. 
ııUını pek yakJaşm:s o!duğu anıa.. 

:,;ılıyor. Bahriye Nazırlığuı n bil-

s "!luhtemel bir J~paıı har.> g<:m•-
Memlekette pırlnç meselesi bir dert I . y H b lt'l d ki A · ' k 

~.. er ı e r er .c nıcrı Rn 
halmi aldı. BundRn dört beş sene ev· . .. .. .. 

1 3" 
40 

b. d " u 1 t bu aenlr ussunu top:ı tutmuştur. Bu 
"e a • ın on m o an zerıya 1 , · 1 \ • 

"OO b d' u u t & h ld f:ı vaı-. a Amerıkan .~uvvctler le • ı. sene .. ın on m aş 16 1 a e • . 
k f k b. b 

1 1 ecAı< pcn kuvvctlerını -ı GuadalcRıL.ıi :ı. 
ır u aro, ır tas çor a p Ş r ' 1 . 
. b 1 J:ıs n ı ele ~cçırınrk uzcre d~··tzde 

pırınç u amıyor ar. 1 .. -

B . k . 1 Varlık ''C lı:n·alarda bun.k bır muharn-
ır aç vurguncuya esır z. , 

ıçinde yokluk yaratılıyor. Yok diyor- t ' c;-.·c· t.utuş,t~kları haberinin l.lah. 

1 f k t k . yU ti d' . 
15 

rıye N azır.ıgı tı:ırııfından ver! rııe. ar. a a ı ı z ver ınız mı · 
1 

. 

.. 

Şeker vesikaya tô.bi 
Yalnız lstanbulda tevziat 

. 

karrie ile yapılacak 
Ag sonuna kadar her vatandaş ekmek 
karnesile yarım k ilo şeker alabilecek 

Son verilen bir kar:ıra göre şe. 
ker satışları yalr.ız İstanbulda ve
sikaya tAbl tutulacak ve tevziat 
karne ile yapılacaktır. 

Şeker tir iki güne kadar plya. 

saya çıkarılac:ık. vatanda.şiar ek. cek ve herkes ekmek karnelerln!! 
mck karnelcrlle istıhkaklarır.ı ala- l~aret suretlle bu haklarını alabL 
caklardır. leceklerdir. Aybaşından sonrası 

Her vatandaşa ay sonuna kadar için miktar ayrıca tesbit edilıecek. 

bir kişiye yarım kilo şeker verile. tir. 

Memurlara maliyet fiya· 
tına erzak dağıtılacak 
Bu ucuz erzaktan asli maaşJ 70 liraya kadar 

olan bütün m:murlar istifade edecek 
-ı An kara, 16 (Vatan) - Hll~met, 

70 liraya kadar asit maaşı o1an veya 

l 
Ucretlnln tutarı 70 lira ull maa~ı te
kabUI eden rnemurlaria müstahdem· 
lerlne, iaşe blrllkleri vasıtaslle ma· 
llyet fiyatına gıda maddeleri dağı· 

tılmasını karar altına almıştır. Hll· 

Mare,al Tlmoçeiı.ko 

Alman-Rus harbf 

Yon. ·Bock ordulan 
Volgaya uıastılar 

Stalingradda endüstri ma
halleleri Almanlara geçti 

Ba•li ra gire: lllllvere gire: 

kOmetln bu kararından serbest mes
lek .sahipleri istisna edilmı.ştlr. Diğer 

1 

taraftan bazı bUyük şehirlerde iki ne
vi ekmek karnesi dağıtılmaaınm da 
karar altına alınmak üzere olduğ"u 

kuvvetle söylenmektedir. Bu karne· 
ler ekmek miktarını bugünkü gibi 
tahdit etmekle beraber bunlardan bır 
tanesi kendilerine verilecek olan bU· 
yük memurlar ve serbest meslek sa· 
hlplert ekmeli daha pahalı alacak· 
!ardır. 

Ankaranm 191 uncu yılı 
münasebeti le 
Berlin radyosu 
da neşriyatta 

bulundu 
Bertin radyosu türkçe •r.eşrlya. 

tında Ankaranın hükiımc~ merkc. 
zl oluşunun 19 uncu yılı mür.asc
betlle şunları söylemiştir: 
.Ankaranın hükümet merkezi 

tedi&ıniz kadar bulabiliyorsunuz. ı s,, s 11,d~ıı bırkaç saat :.onra ılA, cdı .• 
"' .

1 111 
ın ştır. Moskova, 16 (A.A. ) - Kafkas dağ- Berıın, 16 (A.A.) - Alman ordu· 

beş defa vurgunculuk suçu 1 e mı H b 1 · ları yamaçlarında b ır mevkle hAkim !arı başkomutanlı&ının tebli&ı: 

olarak seçllmesı. milli Türk hükü. 
mctlmn hakikaten siyaset, sevkul. 
ceyş ve idare bakımından çek ls~
betll dOşünUlerek iş gördüğünu 
bariz surette göstermiş ve Anka. 
ranın lr.şası içın de herşey ölçillü 
bir plAn dahilinde yapılmıştır. A n. 
karada bütün Türk mılleUnin ruhı: 
toplanmıştır. Bu ıtıbarla biz. yenı 
Türkiye hükumet merk&lnın 

19 uncu kuruluş yddönümilndc 
Turk dostlarımızla b irlikte sevini. 
yoruz • 

. c rlt' erde Esprıtu Santo dı-. 

1 

° eo 
korunma mahkemesıne verılmış !il· ı 1 .. olan bir tepeden Alman dağcı kıtaıarı Novrosisk cenup doğusundaki ha-
sa!sızıar elindedir. BUtUn nıemlekc· ı n z ussur.c karşı yapılan taarruz 

b ad ı d lk k 1 1 Uç gtin süren bır muharebeden sonra reketler tekrar düşman kuvvetlerinin 
tın ihtiyacını karşılayacak mıktarca u ıı nr a ı vıı 11 >U an taar. 

d 8 ı N ı ,. Sovyet kıtaıarı tarafından çıkarılıp kuşatılması ve yok edılmeslle neti· 
istihsal oldu"'u halde ortada hiç bır ı ruz ur. ah r ye azır 1&: tnkrıbe" 

eo 127 J ı d kk atılmıştır Almanlar 200 asker ve bır celenmiştır. "'ey gorünmll.vor Bu vurrruncuıar, . apon tayyarcs n eıı :nure cp 
"' "' bi 1 ,.. d . miktar ~ı!ah ve malzeme kaybetmiş- Tuapse ıstıkametlnde, Alman kuv-
korkusuz ve pen·asızca meıanetıerı- yenı r d a ganın .,ua a.ca ırnl ha. lerd ır vctıert. taarruzun takıbı bakımından 
ne devam ~t:n sovgunc~ııı.r l'lı'l.le va alanıra tekrar hücum t·ltı~ n' · 1 d h ı Moskova. 16 ı A .A.) - Sovyet teb- bılh3ssa onemtı yUksek mevztlerı hQ. 

(De ·a • s· 4 • s · 1 d > ve a anın şımal sa ı ı açığında .ıa. 
' nıı. a . • • u. e Jıgın Pktır · cumıa eıe geçırmışlerdlr 

------------------ pon harp gcıntlerının halı dola~- e · 1 
rııı- ınakta olduklarını bildırıyr r. Bah. 1 (De,·amı Sa. S, Sil. S deı /X/ (De,amı Sa. S, Sö. S de) «==• 

Rö;rn;;Ta;J'Kolony8ya hava '°"·~· SLU . . .. "'" ·-

ruza geçecek hücumu yapıldı 
Pttaltaya b üyük bir 

l laarruz bekleniyor 
R henanide endüstri hedef

lerine taarruz edildi Stokholm, 18 (A.A.) - Isveç mah. 
flUerıne göre, Marefa! Rommeltn cep-
heye dönu,ıınden sonra Afrlkada bır Londra, 16 (A.A.) - Hava Na-· mışlardır. Bomba uçaklarımızdan 
llıUıver taarruzunun pek yakın ol- zırlığı tcblığl: 18 ı cksıktır 
duı.. B .. rt1ba uı:aklarımızdnn mürck- 1 ~· cirn. l fi ( A.A l - I•. gtlıı:. ha. 

11unu gösteren bir çok al~meUer . b 
buı kep öncmll bır teşkıl Kolcnyu şc.:h- v a kuvvctlcrınc mensup ombıı 

Untnaktadır. Almanların, Rus cep- r ı dnhıJ olmak üzere Hhe 3n1 hav. uçakları dün Le Havrc lıınanıııın 
;esinden bUyUk sayıda uçak alma.ıd z1sındaki cndilstrı h . ddlcrlnc ta. , dc.klarına taarruz etmişlerdir . GU.o 
... u1 rc:tııe Maltaya taarruz için Akde- arroz l'tmı~tır. Av senrlsıınlzc men içinde ikı akın yapılmıştır. 
"~eh ı_ ı , 
1 ava kuvvetlerini taKvıye ettik· 1 sup uç'lktrır i~gal altınclak: toprak- ı Bomba uçakları avcılar tarafın. 
erı söylenmektedir. la r ustund kcşır td~rruzJ" rı yn!)-l (Ot-\'amı Sa. S, SU. S de) <+> A(ık denizler de ı,rojpktör zlyaoıı altına ıalınan bir harp gemlııl 

,Bu gun , 
1 Ikincı sayfamızda b!ltlin mem· 1 
1 ;::~ ·::·~·: .. "'::.:::.:,:~~· 
I Fi yat yükselişi 

1 

ve çareler i 
lıttanbul Unh·e"'lte8lnln deferll 
profC!llÖrlerl, bu hu11u-ıta rtklrle· 

terini sôylüyorlar. ilk yazı 

Ordinaryüs Prof. 

Dr. F. Neami rk 
tarafından yazılmıştır Bu yazr· 
da diğer memleketlerle me:nlekc· 
timiz arasında hayat pahalılığı 
üzerinde bir mukayese yapıl
ma1<tadır. 

!!ni tJfrikamız °'Atüall'ilta o zernnde foırtonaaar k opu y o r "' Çeviren: Rezzan A.E. Yalman 
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wgu: 'CUlar ·
nasıl yok edi ir 1 

· şe hir 

Haberleri 

17 - 10 - MS 

lkhsadi Bahisler 1 

Hu d son 

ilk on bcş gün, vurguncu 
arkasından değil, köylünün 
güveni peşinden koşmuştuk 

Ekmek işinde 
yolsuzluk ya
pan memurlar 

bşe memuru ve 
fırıncılardan 4 k'şi 

daha tevkif edildı 

Fiyat teşekki.ilü 
ve fiyat politikası 

-- 1 - 9ull1Jn neticcsıode 1942 senesinin gayrik.Afi bir kısmını elde ede. 
haziranında toptan satış {ıyatla.rt bllınektedir. 

gön ii !lüleri 
fLJl er yttttln btr yojvt ~ı 
u-ıı olduğa gibi her milletin de 

hlr harp edişi vardır. cHarp edit:h• 
demekle cıOlmeslnl blll~I» demek l!!· 
tiyorum. Bu aon harbin menkı~· 
terini okuya oku~·a, dinliye dlnli)t 
hu hu!!u .. ta epl"yee fikir edinmi' bu· 
!unu~ oruz. :\teı;elıi Japonlar, ibadet 
eder gibi ölüyorlar; Ru.,lar, bir k"· 
rı~ toprağa yapı~arak ean 'erı~·or· 
la r, Alınanların ölümü, her °'t'_yle· 
rinı1e olıhı~u gibi, hii~ük bir di.,lp'ln 
iı;inde olu~·or; Amerikalılar, öteki 
dünyaya ıötü'ü bir spor hidl~ln· 
dtn farkıırz. tel&kkf ediyorlar. 

r 
YAZAN: F lya.t 1™?Selelıerl, ~ıt' sene. 

den fazla bir zamandanbe. 
ri, halk arasında sık sık bahis 
mevzuu oldu4u gibi, hükfunet 
makamlarını ilgllendıren ve mat
buatta yer verilen ekonomik mü. 
naka~aların d& 

endeksi harptcrı evvelkine nls. 
betle 291 e yani üç misline çık
mı§tır. 

Bu lhtlrazi kayıtları nazarı itı 

bara alarak şu söylenebilir: Baş 
ka bir yazımızda özellikleri ayrı Cemal BARDAKÇI 
ca incelenecek olan Almanyr. C: 
loptan f ıy~tların 1938 e r az:ı r· 

1942 yılının ortasına kad tıı--4-
D eniztl iJ..e Dinar arasmda 

dcmlryolu boyunda bulu. 

nan P ol •' ı hareket merkezi 
yaptık. .ı şu beyannameyi 
ya~ıp bı.itun köylere da~ıttık: 

Madde 1 - Bundan sonra hiç 
bir kimse eşkıyaya yataklık, ha
b«cilik suçundan ötllrü serguya 
çekttmly~ktir. 

Madde 2 - Her isteyen, şaki. 
l-e-re yetakltk yapmakta, herhan. 
gı bir suretle yardım etmekte, yL 
yecek, giyecek vermekte serbest. 
tır. Bu hareketleri yüzünden ce. 
za görmlyeccktir. 

Madde 3 - Hiç bir kimse eş
kıya hakk'Oda hükümete rnalQ. 
mat getirmek, çetenin bulunduğu 
yeri milfrezelere haber vermek 
zorunda değildir. 

Madde 4 - Herhangi müfre
zeden bir nefer, büyük küçük . 
kim olursa olsun bir köylüye da. 
yak atar. onuruna dokunacak 'L 

ğır hlr söz söyler, parasız bir şey 
alır, ~kiler hakkında haber so
rarsa köy muhtarı bunu derhal 
bana b•1dırecektir. Bildirmeyen
ler ştddeUI cezaya çarpılacaktır. 

B u beyannamenin bir örne. 

fi bütün inzıbat kuvvetle

ri kumandımlarına gönderildi. 
Neferler yasak edilen hareket
lerde bulunurlarsa kumandanla
rının mes'ul tutulacağı da ayrıca 
tebliğ olundu. Bazı önemli geçit. 
lcrin tutturulması takat bu işe 
memur edilecek müfrezelerin 
hiç b ir sebep ve bahane ile hattfı 
çctcnın yakirrlcrlnde bulunduğu. 
nu h•beT alsalar dahi yerlerin. 
den ayrılmamalarının sağlanma

sını ilgilı vılayeUerden rica et_ 
tim. Bu işler görüldükten sonra 
iki seçkin yüzbaşı arkadaşla ylr
~ beş klşlUk bir süvari müfre
zesinin lr.ışına geçerek cenup ba. 
tıya doğru yola çıktık. Söğüt dağ 
larının sık ormanları içine dal. 
dık. Akşama kadar aıtmş kilo
metre yol almıştık. İkinci günü 
doğuya yöneldik. Tefenni kazası 
çevresindeki (Koçaş) balkanın. 

dan ceçerek yine on on lkı saat
lik bir mesafeyi aştık. Üı;-ilncü 
günü şimale dönerek (Dinar) ya. 
klnlerıne ulaştık. Dördüncü gü. 
nü batıya dizgin kırarak Bozdağ
ıarını aşıp Çal kazası içinde (Beş. 
parmak) ormanlarına girdik. 

Bu koşturuşlar rastgele olu. 
yordu. Çünkü vurguncuların ne. 

r<-de bulunduklarına, hangi or
manda gızlcndiklcrlne dair biç 

bir lıaber almamıştık. Esasen 
böyle durup dinlenmeden koş
maktıın maksadımız, evvelce ol. 
du:u gibi hergiın iki saatlik Yü
rüyüşle kalrnıyncnğımızı, gere
kirse atlarımızı çatlatıncaya ka
dar şakiler• kovaınyacağmızı koy_ 
Hılere gostermek, anlatmaktı. 

Yani şakfleı'1n peşinden değil, köy 
lülerln güveni arkasında koştu. 
ruyorduk Herşeyden evvel bu 

İyi evlôt 

B ir trende iki yolcu, ailtlcrin· 

den kono'Ul'Orlarılı. l"olcnlar· 
dan biri: 

- O~lum bana çok endi e \·ermek
IP.dir. Hiç bir iş yaııtığı yok. Zama
nını içmek 'e eğlenml'kll" g~lriyor. 
8u bir aile lı;ln çok arı bir şeyclir. 

Diye derdini döktü. Diğcı1, rahat 
bir oh ı;ekerek emap verdi: 

- ;:olikıir Alluha hu clhetçe çok I· 
~ i aziyetteylz.. Benimki iı;ara hile 
l\'ıııiyor. Kohvelcrıle, gııı.lnolarda do
lıı-:tığı yok. Gcc·l"yi katlyen dışarda 

geçlrıneı:. 

- Ciddi mi öyliiyorsunuı:. lllç bir 
rğlenrn yerine gltmCL mi? 

- Kat.i~en akşam yemeğinden on
rıı hemen yatar ,.e bıitiin gece bir 
melek ıtlbl U} ur. 

- Ah ne kadar mesut u.nnı:. 
kn.da'! o~alıır, belki o~lnmnn 

111rı da deıjl'jlr. 

- lıukAnı yok. 
- 'eden? 
- 9Ua.ku beofiz Ud aylıktır. 

Ar· 
huy· 

iSEBÇE 

1 

Dtln Birlncı .Milli Korunma mahke. 
güveni avlamak. kazanmak 
rektl . 

ge- mesinde vazifesinl suiistimal eden 7 

'!\!!tekim bir harta sonunda, um
c. ı uz, beklediğimiz netioeler 
belırmde başlamıştı: Beyanna. 
meyi okuyan köylüler gözlerine 
ına.namamışlaı-, hayretler içinde 
şaşırıp kalmışlardı. İlkönce onun, 
vurgunculara yataklık, habercL 
ilk yapmış olanları meydana çı
karmak için kurulmus bir tuzak 
olıı.bllcceğlnl sanmışlardı. Fakat 
biz, beyanname hükümlerini gö
zeltmck hususunda çok titız dav
ranıyorduk. Uğradığımız köyler
de eşkıya hakkında tek kelime 
dahi söylemiyorduk. Hiç kimse. 
den bir şey sormuyorduk. Bu se. 
beple gün geçtikçe beyanname. 
nln doğruluğuna, şaka değil pek 
cldd1 olduğuna lnanır olmuşlardı . 

Sonra hergün çok uzun mesafe. 
ltt aştığımızı, hiç umulmadık za. 
manda beklenmedik yerlerde oc
taya çıkıverdiğimiz! görüyorlar, 
o güne kadar hatır '1C hayallerin. 

den bile geçirmcc:ttklcn bu habe
re şaşıyorlar, oıwian hoşlanıyor

l&rdı. Nihayet bu sefer tşln r~ngt 
değiştiğine, takibin pek ciddi tu
tulduğuna. bu şiddetli kevall!ma. 
lar bu hal ile sürer giderse vur
guncuların günün birinde mutla
ka yakayı ele vereceklerine unan 
ettiler. Bu imanın tesl:-lle onuncu 
gün bazı köylüler yanımıza gele
rek bize yardım etmek, şa!ciler 

h"'1kkmda malömat vermek iste
diklerini bildirdiler. O:ıları: 

- Yıllardır size rahat, huzur 
yüzü göstermemiş, türlü fena. 
!ıklar yapmış olan bu herifleri 
böylece kovalayarak bugün ol
mazsa yarın, yarm olmazsa öbür 
giln, bir hafta, bir ay. beş ay 
sonra mutlaka yakalayacağız. lğ. 
ıncnin deliğine girseler. yerin dı. 

bine geçseler de bulup çıkaraca
ğız. Kanunun pençesine verece
ğiz. Bu bizim vazl!emizdır. Slzın 

vazifeniz bize bu yolda yardım. 
da bulunmak, bizimle birlıkte 

vurguncuların peşinde koşmak 
değil , köylerinizde. tarlalı:ı rınız. 

dn, bağ ve bahçelerinizde çalış
maktır. Haydi herkes kendi işi. 

nln başına. 
Diyerek çeviriyordum. 

la.şe memuru ile k.ıırne işinde yolsuz 
hareket eden dört fırıncının da.vaaı· 

na devam olttnmuştur. 
DilnkU celsede. suçlulRrdan Süley

man Jle Melihın l'opra.k Ofisirıe hıta· 
'!Jen yazılan yazıların kendilerine alt 
olup olmadıklarının anlaşılması için 
mütehassıs bir ehli vukuf tarafından 
SUleymanla Mcllhln ıstirıtak edılme· 

!erine ve her iki maznunun da tevki· 
fine karar verilmiştir. 

Evvelki celselerde dınıenmclerı Is· 
tenen diğer maznunlardan iaşe me· 
muru Mehmet ile Hasan Çakar fın· 
nında çalışan Ali Çakarın da mevku· 
fen mahkemeye getlrllmelerıne ka· 
rar verilerek mahkeme başka '1ln• 
bırakılmıştır. 

Ekmek kuponlarmı çalan 
bir memur tevkif ediltii 

Dlln Birinci Mmt Korunma mah· 
kemcslnde bir memur te.vktf edilmiş
tir. 

Kendisine ernfnet edılen ekmek ku
ponlannı çalmak suretile vazifesini 
suıısumaı etmekten suçlu saıularak 
Mili! Korunmaya verilen Belcdıye tk. 
tısa.t işleri bölge. sayım memuru Rah· 
mı Kulq, dUn Birlncı Mili! Korunma 
mahkemesince tevkif edilmiştir. 

Bir çocuk pencereden 
düşerek yaralandı 

Şehrcmlnınde Seyıt mahalleslndil O· 

turan Alinin oğlu beş yqında Sall· 
haddin evinin penceresinden qağı bak 
makta iken sokağa düşerek a~ır su· 
rette başnıdan yaralanmış, Gureba 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Bir duvare1 ustası du
vardan düşerek yaralandı 

SU!eymanlyedc Hayreddin m&hane. 
sinde Odalçl sokağında bahçe ctuva
rı tamir ederken fenaı~an usta le· 
ttrati başı donerek ll()kağa dU~mUş ve 
feci surette yaralanarak Cerrahpaşa 
hastahanesıne kaldırılmıı,tır. 

Bankalar caddesinde 
tabancal ı bıçakh 

bir kavga 

Ö ki memleketteki durum 

birbırık! mukayese cdıl. 

ağırlık merke
;dni teşkil et
mektedir. Bu 
vakıa. fıyat me 
selelıcrinin he. 
kik! önemine 

rJvltıa~ Yazan: Ord. Prof. ----~-( 
f Dr. F. Neumark ~ 
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ancak ı;t 8 ol. 
duğu halde, bu 
a r t:ş Birleşık A.
merıka devlet lc
r indr. t rt al;ı nıa 

',4, 20 ııa 30 ot. 
sa gerektır. Istı.. 

la edılm iş oldugu 
uygundur; zıra 

- vesıka usulüne t~bı olan mallar 
istlc;na cdılirse - bugünkü ekono. 
mı slstemınde, satın alınması is
tenen malların fıyatı, halkın ge. 
lırıni teşkil eden meblat:ların re
ci ıştıra kudretlnın dercceı;ınl gö&
terir. 

mek istenirse, ba2':ı ıhtırazt ka
yıtların gözönünde bulur.durul. 
ması gereklidir. Hususlle. mesela 
Almanya.da olduğu glbt, bir mem. 
lckette vesıka usulü çok ı:enış 
bir mikyasta tatbik edıllr ve ve
sikaya tabi olmıyan birçok mad
deler de fıılen h•ç mevcut ol. 
mazsa, böyle bır memleketle mu. 
kayesc yapılmak ıstenildi~i za. 
mar.. bu hususa dikkat etmek 
şarttır. H.akıkaten geçim endek s-

leri yüksek olan b•r memleketle 

Haddi zatında, baaka bir ma.. 
kalede ızah cdccc4ımiz gıbl, harp 
zamanında fiyat seviyesinin yük. 
selme temayülü göstermesi pek 
tabiidir ve bunun tamamen önü. 
ne geçilmesi de kabil değıldır. 
Fakat, Türkiycdc fiyatların. ek-
serı yabancı memleketlere naza- end-eksı nısbe~n az yüksclmış o. 
ran bir rekor te§kil edecek dere- lan bır llH!mleket arasında hal. 
ccde, bir, bir buçuk senedenberi kın ihtiyaçlarını tem•n edeb•lmek 
gıttikçe artan bir süratle yukarı. bakımından buyük bır fark o la_ 
ya doğru bir gelişme göstermesi bllir. Mesela Tı..irk•ye gibi fıyat 
dikkate dcser ve aynı zamanda endeksı yuk~ek b•r memlekette 
endişe uyandırıcı bır olaydır Bu, halk, ı.iç ~ene <? vvclkı fiyatın or-
yalnız toptan fıyatıar !çın degıl, talama tki misil mukabıllnde 1s 
aynı zamanda halkın beslenmesi t d'ğ tkt · e ı ı m arda gıda maddesi ve 
bakımından büyük ve o.ı:el pra- yahut giyim eşyası alııbl lditi h:ll. 
tik b:r önemi olan geçim masraf- de, Almanya gıbı bır memlekette, 
ları için de bahis mevzuudur. fiyatların haddi zalır:da ~~ 1 o ıla 

Ô staııbulda 19:19 senesı r dc 20 gıb i ntsbctcn 1\7. b .r art ış ~o~ . 
geçim masrafları. 1938 sc. termesıııe rağmen, halk, muhtaç 

nesının hemen hemen aynı ld ı c..ldugu maddelerin fıı~n ancak 
Ticaret Vekatetı Konjonktür dJ.1-
ır-esinin İstanbul ıçın hesap ettiğı 
geçınme endeksi 1938 de 100 ad.

1 dedlldıgıne göre, 1939 da nncak 
101,4 c çıkmıştır. 1040 ta da fiyat 
seviyesi yükselmesi 112 gibi r.is

Çana 

lç•r bi.ıtu n ekonomik ve f ı n& ı c;ıı 
şartları anormal elan devlellerda 
sarfınazar cdılirse. Avrupa mem. 
lcketLrınde umumıyctle top:"~ 
faya t cndck,.inl halen ı ~O 118 :?0(1 
oldueu söylenebilır. (Türkıycd{ 
nu "ndek<ır. 290 olduı;uııu yuka 
rıda zıkrctmiştik.) Gcçım mas
raf! r: .ı ;elince.. mevzuubah•• 
Avrupa devletlcrınde harpten c' 
v lk !rıc ıııı.z1ran umumi olarak 
takrıben % 30 ıla 50 fazlad '" 
rBırlcş i k Amerıkada ıse. r( 20 
den ıışağıdır) . Buna mukabil Is. 
tarbuldııki geçim masraflarının 

yükselişinin 'io 110 dan lazla o ı 
dugur:u hatırlatalım. 

la u adetler. Türkiyedckı fi. 

f!i2) yat sel:şmesinin mukaycse 

edılebllccek dıgcr memleketler
den çok daha şıddetlı bir yı.ikscl . 

me temayülü sösterdi~lnı ısbat 

etm~ktcdır. Bu umumi rctıceden 

başka şu noktaya !ş<.tret etmek 
ıstcr•l' B i rıneı IJınıııni Harpte 
mü~ahcd c cdılcıı ve h pt ı;,, fiya t . 
iarla pera kcnd ( {ı~·nt l rı, ,..n 

(De\amı: Sa.. I; ~ü. 2 df') 

beten dar bir sınır içinde kalmış. 
tır. Fakat ıtaha 194 J scncsl11de 
şıddetlı bir artma görüldü Ye 

lkınclkanunda 127 olan endeks, 
senenin sonunda 158 c çıktı. 1042 
sen-esinin hazlranında ise, bu sc. 

Uğurlar olsun! 

vıyc 210 u ı;eçtı. O zamandanbcrl 
fiyatların, henü1. resmi endeksier 
elimıze geçmemıs olmakla bera. 
ber. daha fazla yükseldlğı ve 
1938 • 39 seııclerhle nısbelle orta. 
lama oıarak iki buçuk kat arttı. 

ğı kabul edılcbllır. Hemen hemen 
diğer bütün memleketkrde de 
tatbik edilen kiraların arttırılma. 
ması yani •ıkıra stopu.. tedbiri 
tatbık edilmeseydi, gcçım mas. 
rafları elbette daha Cazla yüksel
miş oı.scaktı. Hakikaten geçım 

masraflarının blrcı· bölümü olan 

K fiprlioün Kadlkoy lııkeleslnde I TAUHI l'AJt 01 .. SUN~ 
bir arkadaşıma rutladım. ır;. , Bir okurumdan aldığım mektubu 

ünde ulak bir tanta ile acele vapura olduftu gibi a,ağıya nakl~lyorum: 
gidiyordu. Heyoğlunda oturduJlunu 1 «Her halde _yolunuz o <'hardan ır.ç
blldlğlm için Anadolu yakumda btr 1 mlyor. Yoksa muhakkak gozüniir.c 
yere gece misaflrUtlne &'ldlyor Hn· çarpacaktı. 
don. «~ultanahmet trannay. durağında.· 

- Hayrola! Bu nP, ttll<: ! Bu '&· ki (Taş mektep - Ba,,eklilet ar-
ımru kaı,:ırır11an, ııonrakı \'&purla gı· 

derı;in. Nasıl olsa ~enı )emcte bek
lerler. 

- Kim yemeğe bekli~·ecek'! ~flsa
rırııte, falan değil, Ankaraya gidi· 
yorum. 

Arkada,ımtn Ankarada bir 14:1. bir 

ilişiği fllilo ohnadığını da biliyor· 

'1\1) olan binanm önündeki (e!}mf'ye 

i.lç ay kadar eHel bir amelenin fop· 

rak doldurduğunu tram,·a.) la geçer· 
ken gormti~tünı. Bir gün ylnp tram. 
\&y yolu üstünde Alemdarda caminin 
öniındekl çe,menln toıırakla dolduruı. 
mu~ olduğunu gi.ırdum. 

Tanları ne olur<1a ol'ıun kahra· 
ınanc·a ölen ukerlerln hep"'I "a~ ı:•· 

ya lılyıktırlar. Fakat kendi h~,abı· 
nıa benim "aygım da.ha fada. "P"r 
\apar ı;lhı ölen ı\merlkaJılara f•" 
'ec:·cüh edi~·or. Bunnn lı;in ara "ıra 
memlcketlml:ı;e gelen \e gelcllkçt. 
haıı~ı elime ~e<;en Am<>rika meı·nııı· 
ıılarınclaki ha\'a \e deniı muhare~· 
lerinır. hlk:'.lJelerini dikkatle oku)o• 
runı. Tehlitler \'e ajan..,ıar, güıılilli 

ola~ tarın anl'ak ana tir.~IPrini 'er• 
dikleri için meçhul kalmı' baı:ı ,.il. 
kaları da yine bu mecmualardıın 

ö~renl~·orum. 

Hu kabilden olarak, ~lercan d,. .. 
nl7. muharebe,inde batan Amf'rlka· 
nın l.ek!.lngton adındaki uçak ~em•· 
<ılnln nasıl hattıtını ml!!al olarak ıil\ 
redcblllrinı. Tebliğler 'e ajanslar ıa· 
manında bu geminin battıfını hıt· 

ber \ermekle iktifa etti. Halbuki 
bu geminin na .. ıı battı~ı alli!o:a '" 
dikkatle okunacak bir hikft) eıtir. 
Rıınu hR'!ka bir gilnl" bırakarak ,\. 
mnlkalıların hatan ha~ka bir ı:e · 

mi"I etrafındaki bir olaya &'~i~·o· 

rum. 

Amerika krmar.örltrlndf"n Hıı•l· 

~nn Japonlar tarafından bat.rıh~ or 
Hirle':'ik Amerika. bn harpte "" Jııl · 
;\'Ük ln<ıan kaybını · bu kru\aı:ördfl 
\('rmtı . './,lra, blrdenbır.- H' hı1•~ 

h11tan lttı geminin 1100 kl,lllk miı· 

rctt.ehatından gıncak ;yıi'ıUnü kur· 
U.rmak imkanı ha,.ıl olmu,. 

Hud..,onun bin ölü \ererek batfıt;ı 
haherı Anıerikay·a gelir gelmez lın · 
kiınıct lcor.g:'thta bulunan J eni krn · 
'aı:örlerden birinin adının kaytıeıtl · 

ten krn,·a:ıörün ,.e mllretteb&tlftın 

hatıraı.ına hiırmeteıı Jine Hud""" 
olnıa!>ına karar ,·eriyor. Ru k'lrsr 
\ t' ha tRn gemide } 000 dt'niutnin ol· 
ıhliiı habcrı ilan edilir edllml"« 
Hıul~on ':rhrindPn derhal bin • tan• 

olenlf'rin "'llJı"ı kadıar • ki"!i Anıen· 
ka dnnanmasına gönıi.llti ~a.,ıh)M• 

ı·:-uttıol nıaçında c.akatlAnanın yerinf: 
girf'n ihtl) at oyun<'u glhi ... 

l~t(' bunun i(:ln btnlm ıı.a;lı;ım dı!· 
ha fa7.la. "4µ<ır )apar gibi ölen ,·t. 
ıilenlPrin JCrlnl "por yapar J;'lbi d,,J. 
durma.ıea ko~n Amerikalılara te 
veccUh ediyor. 

KÖR Kı\DI 

Kö nür ist h. klar n 
başk; sm-: ver ı~·ş·er 

~ aktlerln içine de korku 

l:::::Jj!' düşmüştü. Sonradan ele 

geçenlerin anlattıklarına göre on_ 
lar da bizim beyannameye akıl 

erd!rememlşlerdi. Kendi araların. 
da: (Kimseden yardım istemeyen, 
tersine olarak herkesi bize yar
dım etmekte serbest bırakan bu 
adamın bir bildl~i olsa gerek. O
nun elinde çok güvendiğı gızll 

bir slltıh, sözlerinde da(;ların öte_ 
sınl, karanlık ormanların en kuy_ 
tu köşelerlnı gösteren acalp bir 
cam olacak mutlak. Kendılerıne, 
atlarına acımayan, Tanrının günü 
böyle dağ taş, gece gilndUz de
meyip koşturan, dur durak bil
meyen kimselerden çekinmek 
gerek) diye söylenmeğe başla. 
mışlardı . Artık bir tarafta uzun 

Evvelki gece Bankalar cadde.sın. 
de H-.san adında bir adam elinde 
bir bıçağı savurar•k gezerken o. 
rada bulunan zabıta memuru tara. 
flrıdan durdurulmak tstenmıştlr. 

Polisin emrinı dinlemeyen serseri 
ile zabıta memuru arasında kanlı 

bir kavga olmuş, elindeki bıçağı 

memura sallayan Hasan, kendile. 
rıni <ayırmak isteyenlere de •ur
muş ve bu arada Mevlut adında 

bır adamı hııyalarından tchlıkeli 

b•r surette yaralamıştır. 

gıda masrafları endeksi 1942 ha. dwn. Merak ettim, "lordt1n1: 
~Gunde dört defa geçtlgim bu ~·ol· 

dan her geçt~lmde bunları ayni halde 
gördükçe ae~ba (Eski E"erıcrı Koru. Ordıno mukabılinde aldıkları k~· 
ma Cemiyeti) ile . belki i'lnll yanıı, mtirü bıı~kalarına devretmek ıur 

1
; 

zlranında İstanbulda 250 ye ve 
giyim endeksi 274 e çıkmıştır. 

Bazı madd~ler bu ortalama ar. 
tışın epeyce üstünde bir SC!viyeye 
eriştiler: mesela el harpten ev
velki fiyatın üç buçuk mlsli r r, 
ayakkabıları ise üç misline çık

- Ankarada. ne i'11n \ar~ 

- Gaı:elelerde okudum, Ankara biliyorum • belediyenin mü,terek bir tile Mili\ korunma kanununa muhal 
beledlyeslnJn \'ücude getirdiği ı.oiuk karana bu glbl metr(ik çe~me )&lak- 1 hareketten dUn dört kişi _milli korun· 
hına tertibatlı balrkhanede kilo!lu larınrn çöp n toprak dtpowu olarak 1 nıa mahkcmcsınc verılmı~tlr. 
kırk be, kuruı:ıa babk t;ııtılıyormu,. I kullanılma11 m' ka.rarla,tırıldı dly e Salih, ı-;min ~fahir, Rop~n ve ~.~ 
lııtanbulun dört tarafı değlloıe bılf', dil,lindüm. 1 ~dındııkl bu ada~lar kendılerıne ô· 

tı. 

boylu eğlenemiyorlar. hergü~ 
(Oe,ıımı Sa. 4, Sü. 2 de) 

Vazıyetln miihlık oldu~unu gö. 
ren polis, tabancasına sarılarak ıkı 

el ateş etmiş, çıkan kurşunlardan 

biri Hasanın omuzuna isabet ede
rek yaralamıştır. 

Silah sesine yetişen bekçiler ve 
polisler tara!ır.dan yaralılar has
taneye kaldırılmıştır. Vak'a hak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Dünyanın her tarafında pera. 
kende fiyatlardan daha evvel 
yükselıcn toptan fiyatlara gelin
ce: bunlar 1940 yılında Tlirkiye. 
de 1938 seviyesine nazaran 'it 27; 
1941 de % 75 bir artış göstermiş. 
lir. Bu sahada da müterakki bir 
yükseJlş hala devam etmektedir; 

üı,: tarafı deniz. olduğu halde ne ka- «Alakadarların dikkat nazarını ı ilen kok komUrunU başkalıırına ıa· 
dar zamandır kırk bl"' kuru,a balık çek .. PnJı: ... ı. j dOnç vermek \'eya devretmek ııuç 
yemek kabil olmuyor. Alt'IZ tadıyla Sa~ ın okurum, mektubunuzu oldu· ı rından dolayı dün millt korunmaya \ 'C 

ut·uz. balık ;>emek için Ankaraya Ji· ı l:u ılbl yazdım. Dilerim ki bu sa- rllmlşlerd!r. 
diyorum. tırlar alakadarların dikkat natarını ---------.-----

Verecek cevap blllamadrm. Ancak • ~kmek huıınsunda içine toprak ,.e 1 C ! A ! : V . : · ~ -ı 
a.rkasından: , ı çop doldurulan çe,me yalaklarından 1'7 BIRİNCİTEŞRİ~ 1942 

- Uğurlar obun. Dl)'e bağırabll· daha tallhJI olılUl! CUl\IARTESİ 
dlm. Tathııert AY 10 _ GtlN '?90 _ Rmr 16:i 
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- Bu gece Noel gecesi .•. Mutlaka Je. 
zn.bcl bir tnrarta dans edip eğkınıyor. 
Belki de sevgll~ile beraber yatıyor. Ah 
koca karı! Korkunç ve ıhtiyar cadı! Btiy. 
:c söylemek de doğru değil ... Çünkü ya
şına rağmen genç görünuyor. Hınlır ih. 
tlyar! Onu bulsam ır.asıl ağlatacağrm. Göz 
yaşlarının aktığını görmek benim !çın b.ir 
ıevk olacak! 

Sokak kapısına dayandı. Bekledi. Yağ_ 
mur aynı şiddetle yagmağa devam cdl. 
yordu. 

xxı 

Gladys. o akşam Florencc barda dans 
ediyordu. Dört kişi idiler. Karı koca Per. 
clcr'ler Kont Montl v-c Gladys •.. 

o gece Jeannine ile aralarında adeta 
bir nihai zafer için mücadele açılmış gib: 
idi Jca.nnlne'ln galeb.c çalacağını hlss~. 
diyordu. Monti, genç kadından çok hoş
lanıyordu. Jeannlne ince ve güzel bir yır
tıcı kuea benziyordu. Dar ve kemerli bir 
burnu vardı. Gözleri hareketli, canlı ve 
parlaktı. Yilzü solsun ve dümdüz, bir tek 
kırışığı bile yoktu. Saçları da düz ve tıpkt 
bir kuşun tüylerini andırır bir siyahlıkta 
idi. 

Bnşına o gece ayrıca saçlarına benzi. 
yon iki kus kanadı takmıştı. 

Yorulmak nedir bilmiyordu. Zayıf ve 
narin olmasına rağmen çelikten yapılm ı;

kadar kuvvetli ve dayanıklı adaleleri 
vc:cdı. Gladys gibi meşhur bir ,güzel ka. 

\'ıtzM: trene 1'"emıronk) - 7' - Çeviren: Rezzan A. ı.:. YA:..!-IA~ 

dının scvgılisini elinden almış olmakla 
•flihar duyuyordu. Montlyl de sevdijtl 
muhakkaktı. Gladys'ln kendinden güzel 
olduğunu kabul ediyordu. Fakat yaşını 
gbz o."lilne getirince kendinden zayıf ol
duğunu anlıyor ve bundan dolayı kendini 
kuvvetll hissediyordu. Gladys ise üzgUn 
ve bitkin b•r halde bu rekabetli müca. 
dclcyı kabul ediyordu. 

Jcanıırlnc"in içtiğini görüyor ve içiyor
du. Jcannlnc'ln dans ettiğini gbrı.iyor ve 
ayakta duracak kuvveti olmadığ1 halde 
dans ediyordu. Kıskançlık kalbini kemi. 
rlyordu. Montl'nln kendisine muhabbetle, 
arzu ile bakmasını temin etmek lçiın ca
nını venncğe razı idi. Jeanninc'e bak
tıkça kanı kaynıyordu. Sat~n aldığı ta... 
bancayı çantasır.ın içine koymuştu. Bunu 
parmaklarlle ara sıra okşuyordu . GıHü. 

yor, sbylilyor. tıpkı kırbaçlanan bir hay. 
van gibi kendi kendini canlandırmağa, 
güzelliğine revnak vermeğe çalışıyordu. 

Montl de karşısında kendisi ıçin çırpınan 
bu iki kadını birblr.i nrka.sına kolları ._ 

rasına almak zcvklle titriyordu. 
Çoktanberl Gladys, bu kadar saat sü

rekli surette dans etmemişti Duman ıçin. 
de dönen çiftlcrı ve bunların golgedc kal. 
mıtı yüzlerini artık seçemez olmuştu . Vü. 
cudunda her bir kemiğin ayrı ayrı sızla_ 
dığını duyuyordu. 

Kendi kendine: 
- Da.nıs et .. Gül ve eğlen, süze! ve 

genç görünmeğe mecbursun. Tasasız imiş 
gıbı gül... Seni bcğensınlcr .. Her gören 
crkcgın sana güzel ve genç demesl lazım. 
Belki bunu görürse scvgilln k ıskanır ... 

O zamana kadar geceleri çıktığı 1.aman 
bile sadece inci gerdanlıs•r: ı takan Gladys 
o gece bütün elmaslarını takmıştı. Kolları 
boynu pırlantalarla süslü ,di. Jeannint'in 
guzel elmasları olmadığı için bu suretle 
onu gölgede bırııkmıık istiyordu. Herkes 
elmaslarına bakacaktı. O zaman sev
gılisi belki de bu bakışların elmas. 
larına değil de. kendisine olduğunu sa
nacak ve aldanacaktı. 

Sabalıı.n. beşine kadar güzel kalmak ko. 

.. 

ı .. y dc:ilc.li. Genç ve körpe kızlar için bu 
işten blle değildir. F'akat koca karılar bo. 
yalarına ral:men buruşuklarını örtemez. 
ler ve iCCenın saati ılerledikçe daha ih
tıyar görünürler. 

Gladys, bur.u pek iila bilıyordu . Eğlen. 
mek. dans etmek, içmek ve hiç bir zaman 
yoruldugunu itiraf etmemek ne kadar 
güç bır işti. Altmış yaşına ı:elmiş bir ka_ 
dına, gençlerin yaptığı şeylerı yaptırmak, 
airıyan bir vücudu, çıplak ve dümdüz bir 
~ekilde saatlerce yormak, açık poııccrele 
rln önünde ürpermeden durabilmek. ht; 
buti.ın bunları Gladys, Montıye kendını 

beğendirmek için yapmağa katlanıyordu . 

Rıtk•bcsi olan Jeannlne ile karşı karşıya 
geldikleri zaman b!rbirlcrine hep ıı::neli 
sozler söylerlerdi: 

- Dikkat ediniz. Soğuk alacaksınız . 

- Ne münasebet ben soğuktan hiç 

korkmam. Hastalık nedır, yorgunluk aıe

dlr bilmem. 

- Ne ala! Halbuki bizler çabucak üşü_ 
yoruz. Her halde sizler kadar mukave. 
metli dc:ııız. 

Jeannine. bu b izler ve sizler sözlerile 
iki ayrı nesilden uldıklarını k'asdetmek 
istiyordu. 

Gladys. bu sözleri duymamazlıktan se. 
llyor. Sıktşaın göğsünün ıslıklarını du
yurmamağa çalışarak: 

<J>evaını var) 

HİCRi 1361 - ŞEVVAL 6 

GÜNEŞ 7,14 12,46 
ÖGLE 12.58 6,32 
iKİNDİ 16.03 9,36 
AKŞAl\I 18.23 12.00 
YATSI 19,59 1.31 
11\ISAK 5,35 11.10 

=--

Nohutlu işkembe 
yoh:-:isi 

G ayet iyi temlzlenrnı, bembtY•' 

da na i'kt'mbc'.il bnldnnı. Hf'm'' 

aldım. Ufuk parçalara doğrayarall 
ak<1amdan oıırak suya bıraktım. tl41 
ki!~ 1'7kemhe için yedi yliz elli ır•"' 
nohudu dıı so~uk <1uya koJdum. ır,r· 
te!.41 'labab lı,.kembe ve nohutları .. .,. 
dan çıkardım, iki üç domates \'f' ""' 
ğan doğradım, ikJ kaşık yağ ile ht'l1' 

'llnl birden ateşe \erdim ve içine !!I' 

cak au koydnm, til ki l11kemheler yu· 
muş:ı.rık plo:Inreye kad~r ate,te ıw 
raktım. Yemek zam'lnı !'lofraya a:elel' 
işkembe yahnJıi ı:ok nefis olma,hl· 

E\" &.A.DV-'1 
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RADYO~ TELEFON.TELGRAF HA e·ER LERi 

Askeri durum 1 
r-- Yazan: 

1 lbıaa BOIAN 
/:Jütün cephelerde 

r skeri vaziyet 

" 
' 
Almanyadan külliyetli 
mamul madde gelecek 
Gelecek mad :leler in içinde ec-C enup Pasifikte SaJomon adala

n ~ıpundan en mllhlmml olan 
(';ıtadalka11al'da Japon - Amerikan 

~~'h'::~::~ araııında ~ok şlddeUI bir zayı fi bbiye ve vagonlar da var 
laPonların kunctli bir clonanma I k l8 (Va•·-) _ Al 

~rrıa ı d k •- h ü ·· .An ara, .._ manya me ile bh-likte eczayı tıbbiye, gttbre 

'' kııımen de kıyıları miidafaalı olan ileuyapiıb'ımarak -~e ._. mkuad"""Jenn1ın yapmağa mahsus demirler, Sllmer· 
Jes n e. ara ııuıarı a\·a 11su 

1 

t ""' tt Uca t h...a-

lıu •.. . ne ces o Y""' ,,a m a. meme· 
ada_ya asker ı;ıkarmaları kuçüm- etimize külliyetli llllkta.rda m uJ bank fabrlkalarmın yedek maJzcme-

~"nrnı_yttı>k bir b&f&n. Amerikalılar, I k am 
'1"ni7 erl«"rlnl detıteklemek llzere ka- madde ~elecektlr. Oğrendiğimlze gö. si, demir yollarına alt bir çok Yedek 
r' kıtalan g-etlrmı,ıer, hava ~ttin· ı re bu maddelrrin arasında bazı dev- parça, yük v~onluı ve lokomotifler 
lütu Amerikalılarda. Japonlar, ada- let dairelerıne alt çok mühim malze- vardır. 
111n ,ımallnde Amerikan tayyare mey 
datırnın «&rbında bir noktaya asker 
Çıkarm.,ıar. Demt'\k ilk hedefleri bu 
t.~·Yare meydanı, eonra stratejik e
hl'!tnmlydl hüytlk olan adaya tama
lttllc hiklm olmak. Acaba kim kimin 

Alman - Rus harbi 
Bulara gire : Mlllwere gire : 

hakkından gelecek, pek belli değil.. (Ba,ı 1 incide) /X/ (l~a,ı l ln«"ide) = 
811t1unıa llf'rabcr Japon hava ,.e de- 1 Mozdok çevresinde Alman tankla· Stalingradda, cüretll bir gece hü-
11ıı: kan·etlf:rl !Jlmdlden ka~·da dejter rınm ve piyadesinin Sovyet hatlarını cumu yapan bir zırhlı tUmenimiz Vol
ka~·lplar \"l~rmeğe başlamı!}tır. Buna yarmak teşebbüsleri pQskUrtUimü,. gaya kadar uunmı.f ve mUteakıben 
~aluhrııa. Japonların kay~tmesl da- , tllr. GUndUzUn Almanlar Uç taarruz piyade teşklllerlle j~ birliği yapıtrak 

il ıtıuhtemf'I, 
1 

yapmışlardır. 19 tank tahrip edilmi:\' şiddetli ev ve sokak çarpışmalarile 
Y."akat bu muharebeler, Amerika 1• ve iki piyade bölUğü imha olunmuş· Çerçinski büyük traktör fabrikala-

ların Japonların ayak ba'lıp yerle,· tur. Düşman geri atılmıştır. rımn bulunduğu endüstri mahallesi· 
likleri hı!r adada ne çetin miıkave· ı B 1 nin ~imal kısmını zaptetmlştır. 
lrıttlf: karıtılaşll.('aklarını götıteren bl· ı .. r a.nak cephesınde Sovyet keşit Kuvvetli hava teşkilleri, ııiddetll 

Polonya da 
karışıyor mu? 

Balta la ma 
hareketleri 
başgösterdi 

Ekinler halk flrofındorr 
tahrip ediliyor 

Stokholm. 16 (A.A.) - .Pa-t a. 
jansı bildiriyor: 

İsveç gazetelerinin Berlin muha. 
birlerinden gelen telıraflara göre 
Polonyada baltalama vak'aları ço. 
ğalmaktadır. Lodz'da büyüt bir 
dokuma rabriksı b1r yangın · neti
ceııinde tamamen hM"ap olmuştur. 
Baltalayıcılar bütün Polonyada 
ekinleri talufp ediyorlar. 

Da kara 
doğru 

Amerikcn gemileri 
s:ıyre boşlam:şlar 

Paris. 16 ( A.A.) - 'Bütün Parl.s 
gazeteleri bir Madril haberini yay. 
makhıdırlar. Bu habere göre as
ker yüklil chemmly.etli Amerika.o 
gemileri Dakara. doı:ru seyretmek
tedirler. 

""r öl~lldür. Putrlk harbi oıoa ıü- mutrezeteri dOşmanm iki taarruzunu çarpışmalarla dUşmana hırpalama ta
r'<'ektır. Belki Japon ana ,-atan ada- pUskllrtmU.ter Ye malzeme ele geçir- arruzları yapmı~lar ve bu arada. av 
ları Ü7:erlndf' aı:ılacak mlUhl' bir rnişle.rdir. teşk!lierlmiz düşman kuvvetlerinin 

:~~· harbi, Pal!llfik harbini kıt1aHa· ı Mlnsk'de hareketlerde bulunan SovlbUtün karı:ıı koyma hareketlerini 
ılır. ·et et 1 • • 1 mümktlnsUz bırakmı,ıa rdır. 
Mıııır crphe-inde Ud taraf lıa,·a ) ç e erı bır Alman askert trenini D phe.•dnde Maca k tal dil mlştir. 

' • yoldan k , . I k tlfl on ce r ı a.rı, ş 
loı\\etlerl le\&Zlm ~olları \6 üıılerl 22 çı armı:şlar '\iC bir o omo e manın nehri g'eÇmt'k için yaptı~ı te- Alman asker:eri de 

Bu haber henüz te~yyüt etme. 

nı bombardıman etmekle me11ıuı. kamyon vagonunu ve yine b.cnzln ,ebbtiılerin hepeinl boşa çıkarm~ar 
~•ita, bir iki Kttndenberl yeni il&\'& )'ilkin iki sarnıç \•agonunu tahrıp et- kaçmaga ba}la1ı,ar 
>ıüf'llıtılıtn altında .• Mareşal RommeJ, mlşlerdir. dı~fourmansk cephesinde ds11o kıt-
~' ı b M k b Bern, 16 (A.A.) - Britanova: · ıı.ır c-epheslne dönmo,. Bun ara a- os ova, 16 (A.A.l - iki Alman alarımız kısmen dUAman kar•ılık 
k ha J k · d T .,. işgal &ltmdakl Fran.Banın garnl· ıp, iki tarafın da taarruz ıır 1 

• pıya e tümeninin 30 bin mevcudu, taarruzla.rnu kanlı kavıplula pUs-
I Ya • ..n ı J zonlarından birinde bulunan 300 Al· 

Güler mısın? • • 
mısı n, ağlar 

Sarhoşluk insana 
neler yaptırmaz? 

Hiç tan ımadığı bir eve girerek 
yakhğ ı ateş karşısında sızmış 

Evvelki gece Beşlktaşta entere- 1 sında ev sakinleri: . 
san bir sarhoşluk hadise!'! olmuş - Yangın var, yetl~ın yanıyo. 

ve bir sarhoş mahalle halkını ı:ecc ruz. diye Ccryat etmese ba~lamı~ 
yarısı tel~a vermiştir. !ardır. 

HAdi6e şudur: Aııağı kata iındlkleri sırada bir 

Zlnclrllkuyuda_ Ta~aşrn mandra-1 adamın yaktığı ateşin karşısında 
sında çalışan Huseyın adında bir mışıl mışıl uyuduiunu hayreUc 
ııahıs evvelki gece fazla içtiği rll. .. . 

1 
dl 

kıdal\ sarhoş olarak Beşlktaşta Sc ı:ormüş er r. 
renceb~y mahallestnde dola~mağ~ Bunun fizerlne Hilst'y~n _ ~.mdııt 
başlamıştır. lstl.'~·~1 ev hRlkının gUrültusunden 

uyanmış ve kaçmağa başlamıştır. 
HGEeyin bir aralık sızmak lhti., Bekç!lcrle halk da arkasından ko-

yacını duymuş ve yokuştaki 6 nu. I vatamı lar, fakat kendisini gözden 
maralı evin açık kapısından içeri k b ş 

1 1 
d l 

. , av etm ş tr r. ye girmiştir. Hüseyin kerdi evly. - . . . 
mlş gibi ~ağı katıı ınmls ve fakat Bu defa Hüseyın nynı caddede. 
so#uktıı. üşüdüğü için ateş ya)t. kı 8 11 ı::umaralı Baf:alı apıırtıma. 
mak 1.sfemi§tJr. nına Clrmiş Ye hiç btr şey yapma-

.. 1 kt,,, mış gibi bcdrum katına ıncr~k tek. 
Husey n hemen ya ıe;ı ateşin k d 

1 1 
tı 

karşısına geçerek sıcaklığın verdı. rar uy uye. a m ' r. 
ıı r<:haveUe uykuya dalmıştır. Uyku seven sarhoş sabahleyin 

Bu arada evin her t:ırafrnı kap- horul hc.rul uyurken yakalanmış 
!ayan kesif duman tsbaka!lı ara. ve Adliyeye verilmiştir. 

Er.gani tahvilleri 

19 uncu ikramiye 

keşidesi yapıldı 
arı ~rirdliklerlne hllkmedlllyor. • .T .. ı erce tank \'e bir çok tayyare ta- kftTtmek suretlle düşmanın bUtUn 
kı ı ti ı ba,1amaaı· ra!ınd d t kt k staıı add ınen askeri illa dağlarını aşmışlar Ankara, 16 r A.A.) - Ikramlyl'il 1 nı" bli3 ük hareke er o an eıı c enere ng-r a taarruzlarını akim bıraktırmışlardır. 

f b ·k ve Isvi_çreye iltica t'tmı,ıerdlr. Bun· yüzde b.r~ faizli 1933. Ergant ittlkrıı- ı na da ihtimal \·eriliyor. a rı alar mahaJleııint' hücum etm(Ş Düşman, bir çok ötu bırakmak aure· 
zo;se 3.oon 
4ı;:;s2 3,000 

d f mev n Jarm ı;ıliihları alınmış ve ı;oz altı e· ı zı tahvıllerlnin bıı:;lın Merkez Ban· ı lta\'a kuHetlerl, atırl mü a aa • ve mudanıerl gerilemek mecburiye· tile ilk hareket me\·zilerine kadar çe-
tilrrını lla&tlf'r<"e veya s-ünlerce bom- tinde bıraknııt iıe de ağır kayıplara kilmiştir. dilmi~krdır. kıuımda Maliye Vekllrtl, Merkez Ban 
h aı;a seç uıı- 1"'00 kası Vf'! dlğt'r bankalar mUmcsslllr· •rdım11n etme-dikte taarr • ı b'amış, 45 tank kaybctmi~ ve ., Berlin, 18 (A.A.) _ Sov"et mUda-

UkOnet ' k " U k k ri'e not•r huzurunda icra edilen 19 ı "'"k hlr fa" da vermez. G('Çen. 1 as er ÖIU vermiştir. Stallngradda.n a.- (""Qı, c:Kızıl Barı'kıtt> top fabrı·kası za &:c ~r 

122730 3,000 
2~78 909 

-i67)g5 909 
!l0029 gro 

ıt dl lnJ .. ..., •ı,;x. uncu ıkramiye kt'şlde:;ınde: l'\rı> .. lndf: iki taraf ta mev er iman son haberlere göre, Kızıtordu ile c:Kızıl ilkteşrin• müessesı>ııi ve 
~l>k kuneUendirmlıtllr. Taarruz l~ln, I Almanların taarruzlarını pU11kUrtmUş, topçu a.tefilc imha olunan petrol tas· (Batı 1 lndde) //// So. L. L. 

101872 909 
110955 909 
112630 909 ıinre ~u e!kl tabirle topçu hazırlığı Y~lden 4 tabura yakın nazı kuvve- fiyehanesinln bira?. şimalinde bulu· riye Nıızırlı&ı Guadalcar'.al'daki 

drıtltirnl7.. ıürekll bir at~ bukısına tini yok etmiştir. Bu suretle Alman nan demlryolu üzerinde toplanmış bu kara ha.rpleri ha.kkında hR\>er alın- 130001 30,000 
lu7ıım \ar. Ru baıtladığı aıı, ,yeal bir ! kayıpları 4000 e çıkmış ve SovyeUer lunuyor. Alman gtdiğinin şimal • do- madı&ını ~öylemekte ise de albay 1018i0 U5,000 

ve ıı~Tıca :!89 numaı·aya da 120 şer 
lira ikramiye isabet etmiştir. 

1
aarrul' bt'kl~nehlllr. kendi mevzilerini düzeltmi•Ur. ğlıırunda. bulunan ve nerdekl hareket- Stlmson, bahriye slllihendazlarının -----------------------------
l'ıtarruz. ıı:ın de lnpllz ordo"onun Cepheden daha evvel alınan telıraf ler için hiç bir ehemmiyeti olmıyan ve istihkamların lnadla nıuktwe. 11',.......... 6 D • e • 

\aıı~f'tf her halde daha elverı,u olsa 1 lar, Almanların :tS:a!1'!.t\.,~kJ_8!VHlar bil: Uçkeni dt' &vi-'etlt'r hllA ellerin- nıcl .ctmekta..oldu.kJarını ev~ıcc 1 
gPrtk. _ l 'iddeUendtrdiklerlni ve ştmdldert 'id· de tutuyorlar. Spartakovdarinok ge· söylemişti. Şimdl;yc kııdar en az.! 1 p EK s 1 d 

l'ıırhıtf'n ,·erilen bir habere .:ore, deUni hlssetUrmeğe başlayan Rwıya dlk•eri köy harabesi işte buradadır. 7 Japon gemisi hasara u{;ramıştır. 1nemas1 n a 
.\rııerlkan aakerlerile yilldil nporlar 1 kışından evvel davranmak için Umıt· Bunlann durumu Umltı:lzdlr. ÇllnkU Ayrıca 33 Japon tayyaresi düşu-1 
.\rrikıt kıtaııı ıarp ubilinde mUhlm sız bir gayretle dört bUytlk muha· tamamlle Alman topçusunun atı-.şl al· ı rülmüştür. Bahriye Nazırlığı, ı;on 

1 

h;, dı>nh; Üıı'IÜ olan Dakara gldjy~r- rebe birden vermt'kte olduklarını bil· tına bulunuyorlar. Traktör !abrlkıısı tebliğinde, 3 Japon taşıtırın taar. 18
'

1
111'1: J\h~ao deniı.allıiı&rı, Afrıka dlrmektedlr. Almanlar, Karadeniz 18· nın tt'Şkil tttlğ'l mtıdafaa hattını ya·! ruzdan 3 aaat sonra hala yanmak. 

Senenin en rğlen<'ell, en ne teli komedJ9tnln SON GUNLE
BINDES *9ttfade ediniz 

''t'nııhunılakl tJmlthurnu sularında hillnde Novoroıılsk'in dofu ,ımallni ran Alman hUcum kıtalerı derhal Vol , t<1 olduklarını btldlrmeklcdlr. .Ja. I H. • D• ıll. 
dnı11 

. 1 . ı batırıyorlar. Bu ldd 1 ~~LOR EL 1 11 /u.J ''~or ar Hı .. em 4 ette dövmekte ve I<afka.,yanın ~a iRtıkamt'tfndf' iki koldıı.n ilerleme· ponların adaları tekrar ele geçir- =-- - /~ hıa~ ı hl ıu. ... n evvel J.,ondra \'er- d 11o •. . , • 
r r ç ... n iri rl 0 &usunda Mozdok bolgeslnde Groznı 1 ğe ba.şiamı.şlardır. Bu muazzam fııb· mek içio sarft?ttiklerl gayretin fıı1..- ~ 

l'lt.i' ,.e buna kar,ı N11nlyet tedb Ut~ ye do~nı ayni zamanda Kafkas dağ· rıka harabes1 iı:ınde gerı kalan mu !ahtı, taşıtların bü)"i.ik harp ge. · -= ~ r- N •ı 7 c ı• ~ · 
•lınttıtını da blldirmı,u. Biz, m larında. 50 mil cenupta ~enlkitze flS kanmet yuvaları dıı. hticuın kıtalıırını mlleri himayesinde bulundukları. • ~ \'\ ~ 1) -=::: 6- tı '-
rı"ı..r1n Dakarı ele geçirmek için te- kert yolunun son noktuma doğru i· 1 takip eden Alman plvadesi taratmdan na dair olan haberden anlaıılmak- ~ 

41 
' ' 

....... .. _._ bul akl na ••. ,·-ıce ih· 1 1 • \\'\ T u n K. ç E s oz LU / ~ ... ~ onac an ... .. er cmt"ğe çalı,maktadrrlar. zapttdilmi,tir. Bu muazzam fabrika tadır. \ •\ '\ •~ 
~rrıaı \'f'rmı,tık. rarl§ten ~~~llea ha· Bu bölge<ien gelen haberler, bir Al· 1939 ııenesine kadar yılda 35 bin trak Londra, 16 (A.A.) - Guadalca- l liıııll••••••Bugiln 11at 12,45 de tenzllAUı matine••••••• 
~hu ıtehcplr _doA-ru çıka ;; ellrtl man kolunun şimal Oset yaylasına 1 tör yapıyordu. 1939 dan .sonra da a- rıal adasının bir noktasına Japon. 

ltıfl .,tu t'~pheııınde, yazılan ; 1 de- kadar vardığını bildirmekte ise de
1 
ğır ve en a~ır tipte tank fabrikası far asker çıkarmağa muvar!ak ol. 

tı iara ratmen k~yda .dete~Hn r reci· yayla MoZdoktan bir kaç mil mesa- haline getlrilmlşU. muşlardır. Bu kuvvetlt-rl birkaç 
\" ıt klik yoktur. \:ı,ı ' 6 

Be bak lıraa feye kadar meyilli olduğundan Alman j Berlln, 16 (A.A.) - Askeri biri dcstruyer, kruvazör ve bir zırhlı 
~ oı.-..un '·erdi ti haberlere rıl ı kış kotunun ne büyllklUkte arazi kazan- kaynaktan bildiriliyor: korumakta fdl. Japon Zl'l"hlısına 
1 oktu <"ephf!;ılnılf-kl Alman ° ~.flll tır. dığı blllnmf'mektedlr. Alman muharebe \'C pike tayyare- birkaç isabet elde edildiği ve ıe-
1 t~hlzatını tamamlle -mıt · . . . · ı 
ftu ilerinde bil· Vıfl, 16 (A,A.) - Von Bock kUV· lerl şark cep.heısının merkez ıccsım n- minin yara aldığı söylenmektedir. 

llclan bıışka, c·ephe ıer . . de cephRne ı.•liklü u7-un bir Sovyct ı 16 (AA) M ""tt 
llin 'flmendlfer hatları ,·e yollar ta- 1 vctleri 3 kilometrelik bir geni,lık U-. · " t tt' Me bournc, · . - ıı c. 

k trenine 16 a~ır bomba tsabe e ır· (ikler umumi karargahının tebll-
lttlr f'ılllmı,, Jokomotıner 8ol~ta ::~ zerinden Volga nehrine ulaşmışlardır. mişlerdlr. Bir kac; saniye sonra bU-
~~ tf'rtllmt ile tı>!;hlz edllml' n lım V~i. 16 (A.A.) - Tribune de Gc· tUn tren havaya U"mu11tur Yedi yUk 
"'ko tıfl ı ı 1,1ır Bu faa· ı . • " , · 
1 mo er < t: yapı m • , nevc gazete&ınln Bcrlln muhabiri, Rus treni Ye bir çok kamyon bomba isa· 
l~·t't" ıriirr. Doğu ,·rııheııln~e ~~; cephesinde hl'r ikl tarafın kış hazır· betıerilc tamamilc yanmıştır. 
~liJldUı. sayısız trenler l!!li)eetı lıklarına gayretle devam ettiklerini Av tayyareleri hiç bir kayba ug. 
lf;1'1 altındaki yerlf'rden arta kal~~ 

1 

bildirmektedir. Rir çok Alman bir- ramııdan 7 bolşevik tayyaresi dü~ür 
IMı1 madde-lerlni Auupaya ~ı.J& liklerine kışlık ranııeıer ve esvaplar Ü"I dl 
ı·1 1ı. m ., er r. 

nır'!. dağıtılmıştır. Alman teknisyenleri ise -----~--------
Rlı Almanların ba~lıca iki demlr· Rusyada gidip gelmekte olan kam- p } h 

~nlıınu ~molen,.k'e ,.e Kl_yef'e kadar yonlann hcrhangt bir kazaya uğra· 0 0nyaya ava 
1ıtıııir ,e ı .. lah ettiklerini biliyoruz.. 6 maması için tC<iblrler almaktadırlar. hücu . .._ U 
·~·dl\nhe"rl bu hu11u ta neler yaptık-
lıtrı hllha.ssa t'cnup ceııhcslnıle nere· 
~,. kadar dr.mlryolunu götürebildik· 6LfrM 
'rı hlue ınt't:huldür. 
\'alnıT. . bir Rus tebliği, Xo\·orosl k Gazeteci nr~a~şl':ı~~~anl Adnan 

""nırıı doğ'u"lunda <·ephane yllklü iki 1 Akının teyzes ay n e m ye dUn 
lrrnın twrha\a <'.dllıllğlnl yazmı,tı. 11 n!at etmişitlrd. ck~nazesl dl bugUk-~d aaat 
h 11 de Taks m e ı ev n en - ırıla
lı rıllr.k ki Alınanlar Kafka.syııda c-ep- ı . eka ıdaki aile kabrlıtanına 
e ıtr.rilt•rlne kadar uı,anan Ru!I de- r~k Edırn . p 010 e rahmet dilerken 

rııırJollurından \'e Rmı lokomotır ,.e gomlllecektır. 
1
Y t1 

1 1 
i 

'"::onlarından Jı.ıtlfade cdeblliyorlar. 1 arkadaşınuza taz ye er m z sunarız. 

1 

~ LH A M R A' da 
Bus-Un saat ı de tenzlıtıtıı matine ••••••• 

~1---------------------------. 'tarihin r.afrri ..• ~analın ~eref! ..• A'km azameti .. Kudretin e!lerl olan 

DENİZLER ARSLAN! 

(BL'ı 1 incide) ( +) 
cian desteklenmekte idi. Birinci a
IQnda hiç bir düşman uçaı;ı ile 
karştla.nmamış, fakat ikincisinde 
Alman avcı uçakları Boston bom
ba uçaklarının iıılerine mflni olmak 
istemişlerdir. 

Başka İngiliz bombn uçakları 
Holaııdada, H~ngeloda ve DemhC'yl 
dorf'ta doklara taarruz ctmi~ler
d!r. Yanıınlar çıkarılmıştır. 

Berlin, 16 (A.A.) - 16 ilktcş
rln gecesi Rhcnanl çcvrcske karşı 
yapılan İngiliz hava akınında dü
şürülen düşman uçaklarının sayı . 
ıı. §imdi D. N. B. nln öğrendiğine 
göre, 22 ye Yilkselmlş bulunmak
tadır. Böylece Alman sivil halkına 
taarruza kalkışaın İngiliz bava kııv 
vetlcrinin dörtte b!rlnden Cazla.sı 

1 yok edilmiş bulunmaktadır. 

gi: 
Saloman adaları: Mütlefil~krin 

bir hava keşlr birliği Fa!si yakin. 
l<-rlndc alçaktan bir hafif diişman 
kruvaıörünU bombalamış ve mit. 
ralyöz ateşine tutmuştur. Bu bir. 
ilk 250 kllohık bombalar kullan
mıştır. Düşman kruvazörü sürat!. 
ol kııybetml~, ve yerinde dönmüş 
ve nihayet tamamlle dıırmu.:jtur. 
Bu gemi muhakkak kl nğır has~ra 
uğramıştır. 

Stokholm, 16 (A.A.) - 14 ilk. 
teşrinde neşredil(:n Bahriye Na
zırlığı tebliğlerine bakılırsa cenup 
batı Pasifikte kat'i bir çarpı~ma 
hazırlanmakta olduiuna ve Çlo. 
den alınan son raporlara göre. ö
nemli Japon deniz kuvvetlerinin 
cenuba doğru yol almakta bulun
duklarına hükmcdileblllr. 

Vaşington, 16 (A.A.) - Salo
mon adalarrr:dakl muharebede llk 
defa olarak Japon zırhlısı görül. 
mesl, Japonların b~ takımadaları 
kat'i surette e\c gcçırmck mesele
sine r:e dereceye kadar ehemmiyet 
verdiklerini anlamaktadır. Ş lındl 
muharebeler Guadalcanal'ın yeı:A
nc dağlık bölgesi olan şimal sahil 
bölgesinde cereyan ediyor. Japon. 
l:ır, adanın doğu şimal nihaycHnde 
bulunan ormandan içeri nüfuz 
ctmcğc çalışmakta, ayr.I zamanda 
denizden taarruz etmektedirler. 

Sı:ılomon takımadıtları tamamlle 
ve muhakkak surette ele gcçlrıl
mcdlkçe Yeni Gine üzerindeki Ja. 
pon hAklmlyctl zayıf kalacaktır . 

EROL L F L y f'i N- 8 REN D fi /Vı /f RC H 11 L 'm 

,:\fıtnş kıyılarına karşı İngilizler 
taraf~dan yapılan akın teşcbbiis. 
lcri sırasında düşman hava kuv
\"etleri baı:ka iki bomba ve bir av 
uçağı kaybetmiştir. Bu ~uretle 
düşman hava kuvvetleri 15 ilk. 
te«rinde tcpyckun 25 uçak kay. 
betmiş bulunmaktadır. Bunların 
hep"i batı toprakları üzer,ııdc dü- Büyük bir deniz muharebesi 
şürülmüttür. Ayrıca 7 İngiliz uça. oluyor 

-

Son harl.ka.5ı-

Bugün L ALE ' • 
nın 

ğı da dün Malta üstünde dü§ürüL Vaşington, 16 (A.A.) -
müş bulunmaktadır. 32 lngiliz bom harpte ;ılmdiye kadar görülen en 
b& uçağının kayıbı düşman için mühim deniz muharebesi şimdi A-

F..n büyllk muYaffa.kıyetidir 

Buıtın saat ı de t.eıWllUı matine 1

100 ki§fden !azla mürettebatın ka- merikan ve Japon !lloları arasında 
yıbını icap ettiren çok ciddi bir za_ J Sa_Jamon adaları açığuıda c.ercyan 

•••••• rardır. ediyor. 

1'!!!11 Bu akşamdan itibaren Beyoğlu İstlkl~l caddesinde 

ISTANBUL Gazinosu 
Yalnız 15 giln için 

SAF-iYE 
Umumt istek üzerine 

ALABANDA 
rcvüsüne avdet ediyor. İlk defa olarak Nihad Rolünde 

SaıO&lhPlddln Pına 
·ıc Dursun Reis 

MUAMMER 
İstanbul Festival heyctintn Kastamonu ekibinden Meşhur 

DAVULCU MAHİR KARA YILAN 

Kemani NOBAR - Kanuni AHMET y ATMAN • Cümbüş CE
MAL • Klal'net SALİH . Kemani MAKSUT • Darbuka FERİT 
Okuyucular: Atyazar . FARUK ALTIN - . Bayanlar: F AİDE 

İzmirli MELAHAT . · BİRSEN_ SANiYE • CAHİDE -
NERMİN - SEHER 

Pek yakında Ek.rem ve Cemal Reııft Kardeşlerin yazıp beste. 
!edikleri büyük Revü?????? 

Teldon: 40574 

Londradan 
TDrkçe Neşriyat 

8. 8. C. . İngiltere radyosu günde dört Türkçe 
neşriyat yapmaktadlf ve saat I afi ile dalga 
uzunluk/an şunlard1r: 

. S/f/IT 

08.15 ten 08.30 
l 2.30 dan 12.45 

a kadar 
e kadar 

15,30 a kadar 
20.00 e kadar 

15.J 5 den 
79.45 den 

Dalga Uzunluğu 

Metre: 
40.98 ve 42.ll 
19.60 
19.60 
3 1.32 ve 24.92 
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SiYASTiC~!! 
Yine Dakar 

S OD zamanlarda yine J>:tıkat.. 

elan bah~llme;e ba.-:Jadı. 

Anlatılıyor ki Dakat, vı,ı Frama· 
• sma tabi bulundukra \·e o Fran<öıt 

ııa mlbnrle iş birliği ı;lyasetinl I· 
lerletıneğe de\'am ettikçe, Bir~ik 
MJlletıerin, battl dalla zlpule, Blr· 
ıe..,lk Amerikanın lı:I rahat tlt'iJ,ldlr. 

Pan11tcn , ... rllt'n, fakat hcnllz; u
ylt «'ılilınlyen bir habere göre, içi 
Mker dolu Blrleşfk Amerika \apur· 
ları Dakara doğru yol almakta '' 
bu a&kerlerln bu mlihlm n. .. sii Jşı:-al 

itin gonderlldlkle-ri sanılmaktadır. 

Bu haherl lhtlyaUa tellkkl etmt'k 
lfızımdır. Zira haher hrnüz teytt e· 
dllnl<'mlştır. Fa7.la olarak ta tcll{rar 
mlh\er ı,gall altında bulunan P•
ri!ıtea gelmektedir , .e buııuat btr 
mak"latla verllını, olma"ı da \'&rlt· 
tir. Bununla beraber Blrle'!lk Mil
letlerin, :uadaga karı yaptıkları gi
bi Dakarı da e-le geçirmek l"ti~e

ceklerl tabiidir. Zira bura"ının Al· 
man denl:c.altılauua bir üs olıfutu 

hakkında R.i.rleşik Milletlerde bir 
'iiplıf', belki dP. 'üpheden 7'.i~ ade bir 
kanut ınen-uttur. ~ltekim, bir kar; 
~n enel Uınltburna aı:ıklarındn 

Alman drnluıltılarının görilldüı'tii ~c 
hunların ha11 tng-1117: \'Sporlarını ba
tırdı~ hakkında Ingiltereden ',.,i
len bir haber, hiç şiiphes17., Dak:ırı 
yine hatırlara J«'tlrmlş olmalıdır. 

l\ftitteflklerln Dakara kar'ı dı>nıl· 
den bir harf'kete te-:ebbü" edt'C'l'k· 
Jerlnl t11anmıyoruT.. Zira mu\'affakı 
yf't!r.IT.llkle netl<'elf'nl"n ilk Dakar 
baoıkmından "Onra Vi'I Fran"i&5ı hu
ra3·a bir h11_yll önem \ermiş vl! mn· 
hekkaktrr ki gafil &\ lanmı;Hıc-ak 

bir şekilde ha7ırlanmı.,tır. Dakar 
df'nlze kar'ı kenılinl miidafaa «"de· 
blle<-ek bir kunettf' olduğu hıılıle. 

kara tarafından nJsbcten 1.aJıttır. 

Bunun lı;ln müttefikler tarafındRn 

Dakara karı,• ergeı: yapılac-ak hır 

taarruzun ıfenlıden dt'~ll. ka.rada•ı 

olınuı pek muhtemelıtir. ~lteklm 

RI rtl',lk Mllletlrrln hattılııti\ a ,\r · 
rlkatında ,.f' Bt'ltlka .Kongo .. ıınıl.ı 
huırlamakta oldukları rlva~·tt f'di • 

len bir milyonluk ordunun hedrfi. 
hrr halde Dakar vt• l,lhyadır: Oıt· 

kara doğru .lolda oldukları "ö~·IPnPn 
Amerika a"krrlertnln de • rfer hıı 

haber do~ru ı'e - Dakara de~ıı. ha-
1ırlandığı rluyet f'dilen .\frlka ta· 
arroT. orılu•<1ına iltihak etmf'k ÜTPr,. 
hııttrl'lth·a Fraıısasına çıkmlMlı muh
temeldir. 

Sa - ip 

Ekmek meselesi 
('ft~ı t lnc-i~) / / 

kardcşlni beyannameye ithal enl"
cek, yalnız kocasını ya.zamryacak. 
tır. Kadın memurun memuriyet 
hakkından kocası istifade cdcmc-
nıcktecilr. 1 

Bu r;ekildc te\-ziata aybaşından 

itibaren ba~anaca.ktır. Yin.e tevzi. 
at eskisi gibi fırınlardan yapılıı.cak . 
halk karnelerini mahalle birlikle. 
rindcn alacaklardır. Fırml'-1' da sa. 
tı5 yapt.ikları karneler mukabilin. 

'cie unlarını Ofıs depolarından ala. 
caklar, yalnız memur karll(!~I kar. 
şılıklarını ucuz fiyaUa temin eck 
cckler, mütcbaklsinl de yııpılacak 
mubayaattakl maliyet fiyatı üze. 
rlnden alabileceklerdir. 

Bu ııuretle halk için ekmek f•. 
yatı her zııman maliyet hesap edil
mek suretile değişecektir. 

Memurların dolduracakları h,.. 
yannamcler ballı bulundukları 
mOessesclerln Amirleri tara!mdan 
ta~dik olunacaktır. Eytam, eramll 
ve mütekaitler de beyannamelerini 
MaimüdUrlüklerlnden alecaklar. 
dolduracaklar ve yine bağlı bu
lundukları idarelerden tasdik et
tireceklerdir. 

Bu beyannamelerde hiliıfı haki. 
kat beyanda bulunanlar. kanurda... 
k: devleti iğfal maddcslle ağır ce
zalara çarptırılacaklardır. 

Memleketimizde tlltüncüJütün te
rakki \'f' lnkl~fına herkesten eH t1 
hizmet etmiş olan tUtUn!'U mf'rl\nm 
lla.cıan Aklf'ln oğlu, Ahdi l<"uar 4kf'\' 
ve Şüreklıın tütün '!irketlr.in miic .. 1.,1 

N1J111 AKiF ABIV 
in hiç heklt'nllnıeıtlk bir 7anıanda nı
ka bulan ölllm haberini büyük bir 
teessllrle öğrendik. )lerhum Jük ek 
kalbllf', hayırpcn·erll~I ile, nır.r.h'llh 

ahlakly~ ile hcrk~e kenrll .. lni ~e' ılfr. 
mı,ıı. Allahtan kcndl!olne rahmf't H' 

gııfran, bu felfıkcttf'n ııon dereci' mü
feetı!llr olan alleı.1 efradına sabru te
\'f'kkill dllt'rl7~ 

V E FAT 
Namık Paşn hafidesl ve Jnerhun• 

Sllleyman Mazharın refikası, Merkez 
Bankası Meclisi ldRrc azasından Mah 
mut Nedimin hcmşlrl'.!I, ml\hendis Re 
şlt Mazharın annesi, Doktor He.ydar 
Gaspralı ve kimyager Cellı.1 Kıpçakın 
kaym validesi Fahriye Hanımeiendi 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. 
Namazı 17 llkteşrfn cumartesi gU

nU öğle namuzını nıUteaJup Beyazıt 
camisinde kılınarak Merkezefendiye 
defnedllecektır. 
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KAŞELERİ 
B A Ş, D 1 Ş, N 1 Z L E, O R İ P, R O M A T i Z M A 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. ile sabah, 6ğle ve akşam 
SlDJIİYE VEKALETİNİN IWRSATJSI HAİZDİR. iCABIXDA GÜ~DE 3 KAŞE ALl~ABİLİR. Her yemekten sonra §üoH 3 defa mtıntazaman dişlerinizi fır~layımz 
"'urgur:cu kime 

derler ? 
(Ba'ı 1 lndde) 

halJC ınlm inim inleyip duruyor. 
Muhtekir kime derler? Soy;;uııcu 

klmdır? Bunun tarifini ne şekilde ya. 
pabfllrlz HUkOmet ellle, Amme d.:ı.va

sı olarak dört beş defa milli koıun
ma mahkemesine vertlm!ş 'bir tUccar 
muhtekir degıı de kimdır? 
Artık pirinç işine esasıı bir şekil· 

de el koymak, bu ışi vurguncuh.nn 
elinden kurtarmak zamanı gelml' ,,.e 
geçmtştir. 

istihsal mıntako.ları'ldaki bUtOn 
çcltlklere daha tarlada tkerı baha bı· 
çip ve sUrdUklerl peylerle el konup 
vagonlarla scvkedlliyor. Fakat nere· 
ye orası hellı değil .. 

l s tediklcri zaman pirinçler meyda
na çıkıyor. Herhangı bir vaziyeLle 
bir an içinde ortadan yok oluyo!', yok 
edıllyor. , 

istihsal merkezlerinden aldığım ız 
haberler, bu \•urguncularm bazı telı · 
dit yoll:ınna saparak ve bazılarının 
isimlerini dahi kullanarak müsteh· 
silin elinden pırlnçlerlnl ısteJik!e:-1 

fıyatla top'adıklarını da bize bildiri
yor. Bu kadar cUretkt\rane hareket 
eden vurgunculara karşı esaslı bir 
tedbir almak ve bu soygunculara mey 
danı boş bırakmamak lAzımdır. 

OUn, yine Maraştan bir mektup al
dık. Bize bu pırlnç ıı,lnin acı taraf
larını bıldlrırken. Maraştaki kosko
ca bir çeltik fabrikasının muattal bir 
vaziyette durduğunu ve sonra da dl· 
ğer fırmalnra esir bir vaziyete dilş· 

memizln uyandırdığı hayreti de giz
Jıycmiyorlnr. Elde bir fabrika var, 
ve hem de bir istihsal merkezinde 
bulunan bir fabrika, bu fabrikanın ne 
için işletilmesi yoluna gidilerek işi 

baıı:ı fırmaların esaretinden kurtar
mak için bir hareket yapılmıyor? Biz 
bilhassa memleket !~erinde dalma 
hassasiyetle duran çok kıymetli Baş
\'t'klllmlzle, Tıcaret Vekıliml~n bu 
yo'dakl hareketini belUlyoruı. 

Bir fikir verir dUşUncesile bu işin 

mahlyetınl bOtUn açıklıJtıyla meyda
ııa \•uran Mnraşlı, lçı yanık okuyucu
muzun mektubunun bazı kısımlarını 
sUtunlarımıza geçıriyoruz. Okuyucu
muz dıyor ki: 

« 41 seneı.ı istlhsalAtı vaziyete uy
gun olarak on. on bir bin tondur. 
Bu miktarın 6000 tonu Istanbuldakl 
C. K. kardeşler tar! fından muhtelif 
şekil ve ls lnıtrrl!' satın alınmıştır. H 
1 fi 21 kuruşa kadar satın alınan bu 
mallar fabrıkalarına sevkedillrken O· 

fıs tarafnd:tn mUd hale edilmediği 

g ibi, ofıs tarafından mUbayaası icap 
eden mUstnh!lllın dıg-er mallan da yi
ne bu fabnkaya akıp gltmlştlr. A.tıl 
burada herkesi hay~tc düşUren nok
ta, bu firmanın mlibayaa ettiği pi
rinçlerin ofıs namına alınmış olma
sıdır. Bilhassa ofis tarafından el kon. 
muş ma Jarı da bu firma alıp kendi 
partılcrile o;evl<cdcbUmektedlrler. BU. 
tlln pırınçler bu hesap ve yekilna gö. 
rl' ayni ambnrıı., ayni stoka sevkedil· 
dı~ı hn:.;!e lstanbul gazetecilerinin her 
gUn, pirinç yok, diye feryat etmeleri 
burada bUyUk bir h11yret uyandı.r· 

maktadır. 

lkınci bir nokta, ofis çeltik halin· 
de kabuklu pırinei Istanbu~aki fab· 
rikada ışletmektedlr. Bu pirinçlerin 
sınıfına \'e cinsine göre bir kısmı yüz
de kırk ve yUzde yetmişe kadar fire 
vermcktedır. 

Işte asıl bu firmanın para.sız, pul
suz lstlfndesl de buradan doğmakta
dır. ÇUnkU pirinçlerin hepsi içın yüz
de yetmiş fire, yüzde otuz pirinç e
s:ısı ko.bul edilmiştir. Artık bu he· 
sapla kazanç mlkto.rını mUtehassıs

lrırın takdırlne bırakıyoruz. 

UçüncU b!r nokta daha: Pırinç u
riyatı ve bundsn doğacak netice bl:
parçl da talıh işidir. ZUrra Adeta bir 
piyango bılctı a•mış glbıdir. Hasat 

zamanı o!:ı.n bu me\'slmde ya fazla 
y .... ğış doln:;·ı~.ıe. su içinde bulunan 
p'rlnç l<"~ut.ılamı:;-arak mahvolup gi
d c 1: \ 'C' bıı suretle bır senelik eme· ı 
ğl , bUyUk sermayesi, daha doğrusu 
varı, yoğu o suda mahvolacak, eğer 
hava iyi giderse, biçim zamanından 
ewcl bir fc!Aket geçirmezse bir ka· 
zanç temin edecektir Fakat iş hrr· 
kes !çın böyle değildir. Bir kısım çift
lik ve bu zerlyatta esns olan su sahibi 
eklmlnl hnsat zamanına kadar felı\· 

ketsız olarak yetiştirmiş, bunu elde 
etmek ıçin de varını yoğunu, blitUn 
sermayesin! tarı ya dökmüştUr. Bu 
vazıycttekt mUstahsli bu iş için. Zi
raat Bankasına çeltiğini karşılık ko
yarak pııra almakta ve işini görmek
te idi H lbukl S<Jn bir karar çi{\çiye 
bu ydu knp:ımı4tır. Elinde hasadını 
ynpacak, matını tutacak para bula
mıY n çıflı;I tnblntıle bu vaziyet da
h ?inde blr fırnı.ıya esir oımakta, 

iktısadi bahisler 
(Ba,ı 2 incide) miştir; bunun sebebi, hilkumet. Maçkada Satıllk Arazi mikyasta yükseldiğini gösterer !erin bütçede yaptığı fedcıkflrlık-

tnklşafın aksine olarak, . bu harp. !arla gıda maddelerinin fiyatları. 
te ekseri devletler geçım mas. nı sun'i oWı.rak düşürmeleridir. 
raflarını mümkün mertebe alçak 1sviçrede toptan fıyallar harpten 

Maçkada tramv.ay cadıtesi üzerinde 110.20 metre cephesi 
156.10 metr~ derinliğinde ifraza müsait ortasında sefarethane 
binası olarak yapısı tamamlanmamış büyük kagir bir b:na ve 
ayrıca iki ufak binası olan mahal satılıyor. 

bir sevıyede tutmağa uğraşmak- önceye göre takriben iki misline 
tadırlar: daha doğrusu: elden S'!. çıktığı halde, geçim masrafları 
ıen hertürlU tedbirlerle bunları ancak % 40 artmıştır. Birleş!~ 
toptan fiyatların gelişmesini an- Amerika devletıulnde de durum 
cak büyük fasılalarla takip et- buna benzemektedir. Dıkkate de 
melerine müsaade etmektedirler. ğcr bir cihet de. bilhassa İngilte~ 
Hakikaten bu gayret çok defa dn 
fiıli başarılar gôstermektedlr. Böy 
lece, birinci Umumt Harbin ilk 
iki senesı zarfında fngllterede 
toptan fıyatlarda % 58. geçinme 
masraflarında tse % 45 gibi b ir 
artış görüldüğO halde, şlmdikl 
harpte aynı müddet zarfında tGP
tan fıyatların % 61 yükselmesine 
karşılık geçinme masra!larında 
ancak o/o 28 bir artış kaydedll. 

Emlak v1 Eyt:ım Bankasından: 

Vurguncu.ar 
nasıl yok edilir ? 

(Ba'ı Z incide) 

saatlerce yol yUrümek zorunda 
kalıyorlardı. 

On beşinci günden sonra yar. 
dım için her tarafta bıze başvu
ranların sayısı :rUzlerl geçmiş , 
binleri bulmuştu. 

İnanınız muhterem okuyucular. 
bu aziz köylUlerimlz bu defa ağ
layarak, hüngiir hüngür ağlaya, 
rak yalvarıyorlar, bizimle birlik. 
te çalışmalarına izin vermemi is
tiyorlardı. 

A rtık iş'.n tam kıvamını bul 

duğunu, köylünün muflak 

ıtüveninl kezar:dığımızı anlamış
tım. Zaten varmak istediğim he. 
def de bu idi. Böyle ruhi bir 'ha.. 
va, bir halel yarııtmaktı. Ben de
ha işe başlamadan biliyor, iman 
e~yordum ki vurguncuları ben 
değil. müfrezeler değil, e.n::ak 
bu sevgnı yurddaşinr yok cde
o ; klerdi. Onlara: 

Peki. mademki bu isteğinizde 
ayak dlreyorsunuz, haydi dediği_ 
nlz, dlledlğ'ı1lz gibi olsun. dedim. 

Bu sözleri daha tamamlamadaı;ı 
boynuma sarılan ek sakalhların, 
ellerimi sevinç gözyaşlarllc ısla.. 

tan delikanlılarm halini görmeliy _ 
diniz. Ben bu satırları yazarken 
o manzaranın to.tlı heyecenım 

tekrar duyuycrum. O gün oldu
ğu glbi buglln· de gözlerim yaşa. 
rıyor. 

C. BARDAKÇI 

BORS/-\ 
16 BiRİSCİTiŞRİN 

l Sterlin 
100 Dolar 
100 İsviçre frcı tı gı 
100 l'ezeta 
100 İsvrç kronu 

19'2 
:5,22 

129,20 
30,365 
12,89 
31,16 

Radyo, 
BtJGtiSKt) PROGRAM 

SABAH 
7,30 Program \'e memleket saat 

ayarı, 7,32 VUcudumuzu çaııştıra
ıım. 7,40 Ajans haberleri, 7,55 -
S,30 Senfonik program (Pi.) 

t •f";LE 
13,30 Program ve memleket ııa. 

at ayarı. 13,33 TUrkc;e plAklar, 
ı3,45 Ajans haberleri, 14 Riyaseti 
cUmhur bandosu, 14,30 Ankara son 
bahar at koşularının tahminler i, 
11,40 • 15,00 Temsil: «Şu patavat
sızın yaptığını doğru buluyor mu

sunuz?> 
" - - . 1! 

18,00 Program \'e memleket sa.
at Jıyarı. 18.03 Radyo dans orkes
trasının Her telden programı. 

18,45 Radyo Çocuk k1Ubil. 19,30 
Memleket saat ayarı ve Ajans ha· 
ber'erl, 19,15 Serbest ıo dakika. 
19,55 Şarkı ve tUrkUler. 20,15 
Radyo Gazetesi, 20,45 Mahur ma· 
kamından 49rkliar. 21 Konuşma 

(Kendimizi tanıyalım). 21,lti Din
leyici istekleri, 21,41'i Konuşma 

(Meslekler konuşuyor>. 22,00 Rad 
yo salon orkestrası, 22,30 Memle
ket saat ayarı, Ajans haberleri ve 
borsalar. 22,45 • 22,50 Yarınki 

program ve kapanış. 

çiftçi ağlarken, vurguncu tUccann 
yUzU gUlmektedlr.> 

GorU!Uyor ki, mll • l il bu pirinç 
işinde bir kaç vurguncunun elinde 
mahkQm, halk ta yine vurguncuya e
ıilrdlr. 

re ve Amcrikada. aynı zamanda 
ücret hadlerinin yükseltilmesidir, 
öyle ki, geçim masraflarının ar. 
tısı büyük bir mikyasta telaf: 
edilmekte yani reel ücretler 

Esas Yeri 
No. - ·-2775 Beşlkt<1ş Vlşn'l.zadc mahal-

lesi l\laçka ve Teşvik:ye 

caddeleri 2 mükerre r nu. 
maralı pafta 66, ada 703, 
parsel 4 

Kıymeti 

1.199.438 

Nev'i 

Arsa ve üzerınde nata. 
marn karglr büyük bl. 
na ile ayrıca iki ufak 
'b ina 

'Mesahası 

15342.50 M2 

Teminatı 

Lira 

- yükselmiş olan vergi yüklerin. 
den sarfınazar _ aşağı yukarı cs
kı seviyesini muhafaza. etmekte. J 
dlr. 

Başka birkaç makalemizde, 
harp zamanlarında fiyatların yük. 
selmeslnln genel sebeplerini, Ti.ir_ 
klyede fiyat gelişmesini ve r.lha. 

İzahatı yukarıda yazılı gayr'menkuTter pe~in para ile ve kapalı zarf usulile satılacaktır. Kav.ılı 
zarflar 21/101942 çarşamb:ı günü saat 14 de bankamız İstanbul şu besi salrş j(omisyonu huzuru ile 
açılacak ve en yüksek tekl·f meıkeze bildı rilecek ve haddi layık görü'-lüğü takdirde Malıye Veka
letinden istizan cdilcNk muvafakrt cevabı alındıktan sonra kat'! ihelesi ya pılacakt ır. 

yet bu bakımdan • hususile pera
kende fıyatlar ve geçim masraf_ 
Jarı sahasında - başka memleket
lerde alınan \"eya alınması !Azım 

İstekli olanların Ankarn merkezi ile htanbul, İzmir. Bursa şube lerimizden birer lira mukabilin
de bır şartrnme edinerek bu şartname ahkamı dairesinde tanzım ( dccekleri teklif makbuzunu tayin 
edilen 21/ 10/ 942 çarşamba günü saat 14 e kadar İstanbul ~ubemlz müdürlüğüne tevdi etmeleri la
zımdır. 

ge~n ted~ırleri lr:celiyeceğlz. 
Satış bcdcllnln ödenmesinde alıcıya 

Fazla izahat almak ıstey~nlerln f tanbul 
bina ve arsanın ipoteği mukabilinde kolaylık gösterilebilir. 
şubemız Emlak serv isın . müracaatları ilan clur.ur. d0250• , ~ 

HASAN MOSTAHZARATI 1 

Kaııanaaıar·a veya Sat;cııar& 
Bayatlamıf veya bozulmuş Hıısan özlil unlarını çocuklara \'C yav

.!'Ulara yedirilmcsinı ve güneşte veya ziya.da veya teneke içinde uzun 

zaman kalarak evsaftnı kaybeden Hasa.'l Zeytinyağlarının mide ve 

karaciğer hastalrlriarmda. içllmesl muvafıkı sıhhat olmıya.cağından, ke· 
za her ne sebebe mebni tle...-W.Ş \'eya tasaUQb etmiş Hasan kuvvet 

şurubu ve bu gtbl Ha.san nrl1.stal101trat:ı Hasan Depoeu ve fUbelerin
de tazc!er.flc değiştirileceği illn ohınur. 

T. iŞ BANKA~I 
K. TASARRUF 

HESAPLARI 
2 lklndt91Jrln 

Keşldeslne aynlan 
ikramlyelw: 

l adet 1000 Jlra'ık 
1>500> 

' 2 > 25\l > 
14 > 100 > 
10 > 50 > 
... > 2~ > 

Devle~ Den:iryolları Adana 6 ncı lşletn1e 

Arttırma, ~kdltme I<omisyonu 
Reisliğinden : 

Muhammen bedeli 18.225 lira tutarı muhtelif ebadda 135 M '3 ikinci 
8ınıf kereste şartnamesi veçhile 26 /10/ 942 pazartesi günU saat 16 da 
kapalı zarf usutıle Adanada 6 ncı işletme mUdUrlüğti blnosında eksilt· 
meye çıkanlacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1366 lira 88 kuruşluk muvakkat tcmınat 
alcçelerlle kanunt ikametgtıh vcslkalan, Ticaret odası vesikaları nurus 
kAğıtlar: ve 2·190 numaralı kanunun emrettiği şekl'de hazırlamış olduk
ları teklif mektuplarlle birlikte aynı gUn eksiltme saatinden bir saat 
evvel komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankarada 2. ncl işletme, ıstanbulda ı. ne! işletme mU· 
dlirlUk1 erınden :\[ersin ve Ada.n11, latasyonlarından bcdelslZ olarak tedarik 
edilebi!ır. l445) 

Beyoğlu YerH Askerlik Şubesinder.: 
339 doğumlular ve bu doğumlularla askerliklerine karnr verilenler 

19.10.942 tarihinde sevkedlleceklerlndcn mezkOr tarthte şubede hulunma
yo.nlar hakkında As. kanunurw" ~6 ıncı maddesine tı\bl tutulacaklardır. 

'1447 - 63i) 

rstanbu] Be:ediyesl Hanları 
Taksim Belediye gazinosunun tamiri açık Pkslltmeye konulmuştur. 
Keşif bedell 1322 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 99 lira 19 kuruştur. 
Thale 23,10.912 cuma gUnU saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

Şartnamesi Zabıt ve :\fuamelfıt müdUrlUğU kaleminde görUlebllir. 
Taliplerin ılk temınat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 

!Azım gc en dığer vesıkaları ıle ihale günü muayyen saatte Daimi En· 
ctimende bulunmaları . (141) , • 

* 
• f 

Zincirlıkuyudakı Asri mezarlığın kapı!iı önU ile ciahilindcki yolların 
fJt!7a.sı kapalı zart usuıu ile eksiltmeye konulmuştur. Keflf bedeli 12153 
lıra 30 kuruş ve ilk teminatı 911 llra ;50 kuruştur. 

:Mukavele; ekalU .. me. naha ,,.ıel".lumuml, huaua1 ve fennl-f11rtnamelerl, 
proje ve keşif hul11snsı ile buna mUteferrl di!l'er evrak 61 kuruş mukabi
linde Belediye fen işleri mUdUrlüğilnden alınacaktır. 

Iha.:e 22.10 9-t2 perşembe gUnU saat 15 de Dair.nt EncUmende yapı· 
la<:aktır. Talıplerin ilk temınat makbuz veya mektupl~rı, ihaleden sekiz 
gün ev\'el Belediye Fen işlerı müdlirlUğllne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet, ımza:ı şartname ve kanunen ibrazı !Aıı:ım gelen diğer vesaikle 2t90 
numaralı kanuna gore hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 
14 de kadar Daimi Encümene vermeleri. (439) 

Ünivcıs:t~ Rektörlüğüntle-:: 
Hekimlik ve ecza<:ılık içtn üniversiteye ba~vul'an}arın imtihanı 21 Bi

rinclte~in çarşamba, sabahı yapılacaktır. 

Namzet olarak yazılanların numaralarına .ı;öre bulundukları dcrsha
ne:er konferanıs salonu kapısında asılıdır. 

Ona göre namzetler saat 9 da yerlerinde bulunmahdırlar. ' ~/' 
D~ heklmliğlne isteklllerln sayısı 60 ı bulmadığından imtihan yapıt

.mıyacakttr. (616) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesind~n: 
Şubemf.Zde kayıtlı olup terhis edıımiş henüz terhislerini işJ~tme

rniş olan Yedek Subay ve askeri memurların .kayıtları yapılmak üzere 
nüfus cilzdanı ve terhis t.c.ı.kerelerile birlikte acele şubeye müracaat· 
lan. (1427) (550) 

Türkiye Cümhu.riyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kunlıq tarihi: 1888, - Sermayesi: 100.000.000 .Türk lirası 

Şube \'e ajans adedi: 265 

zıraı ve ticarl her nevibanka. mua.ıneleltti. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. · 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa.plarında 
eın az 50 lirBSI bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile &f&lı
dakl pllna g"öre ikramiye dafıtılacakta. 

4 adet J ,000 liralık 4,000 lira 100 adet IS-O liralık ~.ooo ura 
4 > 500 > 2,000 » 
4 > 250 J> 1,000 » 120 > 40 • f,800 > 

.,a-0 > 100 » .ı,l\00 » 160 ... 20 » s.~ • 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan afa
ğı dü.fmiyeıılere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azla.sile verilecekUr. 

Kuralar sene<:e 4 defo., 11 mart, 11 haziran, 11 eylQJ, 
11 Birl.r.cikAnunda çekilecektir. 

'------~--------------...-

l7 - 10 - ~ıı 

PUDRALAR 
MODASINDA 

1 eni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 
Mühalatah gayri tabi 

"Makyaj" kalmadı 

Cilde rurillecek gayri me"'1 
yeni bir pudra. tabii bit" 

güzellik ~erir. 

Parisln şık ..,_adınlan. yenı bir ' 
:noda ıc~t etmişlerdir BütU.n ıilıl 
'bıt duran ve hic parlaklık izi b~ 
.kmaynn, bır gül tenı veren yew 

.r pudra bulmuşlardD", 

Sunun aırn: ipekli elekten IK 
defa ge(irilmiş en saf ve en ınte 
pudrayı iki defa k.'"ema köpuğil ili 
karıştullması usulü ile ızah ediJe'" 
bilir. Fransız klmyagerlerinln ~ 
nelerce araştırmaları ndicesınd' 
elde edilen bu usul. Tokalan milet• 
sesesının inhisan altındadır. Bu re" 
ni Tokalon pudrası, artık par~• 
burunlara ve yağlı ciltlere ebedi• 
yen ııon vermı.ştır Cildinize, ıetd' 
saat zarfında "Mat.. duran aefll 
ve tüzel bir renk vene. RW:glrd' 
ve yağmurda ve hatt~ terlem~ 
cıldinizı parlak gıöstermeı.. ..,~ 
Mat .. Tokalon pudrasmı nllanııllll· 
ruz simanıza bir gül .ra,,rııtımD taze" 
li!ln• ve cuzellitim bahşeder, ~ 
lillğitrizl ve cazibenizi bir kat d_,.. 
arttırD'S\nıı.. On rr:uhtell..t ve yeni er 
ı.ıp renkte olan Ttlk.aloo pudr~ 
bırıni intihap ediniz. 

Istarıbul Bele4iyeaı 

D 
ŞEHiR .. 

rIYATBOL ABJ 
BU AKŞAM ı 

SaRt 20,30 d& 
uRAM KISMI 
KIŞ .ll ASALI 

Yazan: W. Shakes,Peare 
Tlkkçesl: Mefharet Ersin 

KOMEDI KISMI 
YALAN Ol 

Yazan: Car?o Goldonl 
Türkçesi: S. Mo:-a)' 

Cumarte!I \'e pazar cnnıert 
15,SO da matine 

Her çarşamba saat H de 
çocuk t!yatrosı 

Ask:riik iş~eri: 

Fatih Askerlik şubesinden: 
1 - Malul diş hekimi üstel. 

men (332-86} Ömer Farukun şu. 
beye müracaatı. 

2 - M. Tevfik lnönUnün 328-
794 emekli malül yüzba§I §Ubcyc 
müracaatı, 

r ' VAT AN GAZETESi 
İLAN Fİl'.ATLARI Kuruş 

Batlık 
ı lııof aayfa 
% Del > 
1 t!Mil • 

' IUacil ıt 

-. ........................... .,.....,,, 
Abone Ücreti 

Türkiye dahilinde: 
Senelik 6 aylrk 

HO-O 750 
s a\•lık 

400 
lhrt~· memleketlerde: 

Seoellk 
2700 

6 aylık 
ı.ııo 

8 nylıl; A) Jı1' 
800 K. yoıı.t••J 

G azeteJe ı;önderllen cna:. deı e 
edlhin edllrueı.fn iade olunm:ız. Zl· 
fauıdan mes'uliyet labul edılmcL 

Sahibi ve Ne riyat l\liıdiıru 
Alll\lET EMİN' 1'. ..\J,i'J A.S 

Vatan Nesr·) at T~rk Ltd Şti 
VATAN J.\tatbaası 


