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A.mcr:kan krU\'U:Örlerinden bir inin tarctleri 

Afrika harekatı 
Şimalde müttefik 
kıskacı daralıyor 

Çat gölünd~ 10 
kuvvet 

bin kişilik üçüncü bir 
harekete geçti 

300 bin Kişilik bir ordu Tunus topraklarına girdi 
hı londra, 19 (A.A.l - Diln, bU)11k 1 veya on gUn içinde mıhver mevzile-! Fransızlar müttefiklerle sıkı ı,blr11fl 
t t kısmı Amerlkalılar tarafından rlne ulaşacağı t ahmin olunmaktadır. yapıyorlar 
~eçlıız edl nıı.ş olan en aşağı ıo bin Kolu teşkil eden kıtalar gUnde 100 Şımall ACrtkadakı müttefik umumi 
d~llk bir Fransız kolu Çad gölUn· mıl stirallc ller\emektedlrler. Kol, sah karargahı: 19 (A.A.) - DUn neşre· 
t hareket etml~tlr. Bıı kol .şimdi, rada kullanılııbılen yeglne taşıtlar o· dilen resmi tebllğ: 
tttbrt YUrtiyUşle Llbyanın garbına lan kamyonlar ve hafıf tanklarla teç. Birinci Ingıliz ordusunun öncU mllt-
O~ru ilerlemektedır. Bu kolun sekız hlz cdllmlşur. (Devamı Sa, s su, 5 de) XX 

B. Çorçll 
~.__.._~,..._.._.. ..... ~ 

JÇö:çil zafer
i den emin 

Okudugu mektepte 
bir nutuk söyliyen 

Çörç:I dedi ki : 

Torinoya büyük 
bir hava hücumu 

İngiliz uçakları şehre 2000 
kiloluk borrıba attılar 

Londra, 19 (A.A.) - Resmen bil·\ bazıları ~ehlr üstünde grup halinde 
dırıldıglne gore, dQı, gece Torınoya \ uçmuşlardır. Pılotlardan biri şöyle 
yapılan akın sırasında lngıllz bomba demiştir: <Şehir etrafında takriben 

1 uçakları 2000 kiloluk bombalar at· yarım saat kaldık. Yangınların bır· 
mışlardır. Bombaların Torıno ayır- birini hızla takip ederek fazlalaştığını • 
ma garına, Fiat fabrikalarına, şehir gördUm. Hava karşı koyma faaliyeti 1 
d~ına ve baş':a fabrikalara dUştUğU başlangıçta çok faal olmu'8a da a· 
görülmUştUr. Hava gece o kadar ay· kının son: arına doğTu hemen hemen 
dınlıklı kı, bomba uçaklarımızdan tamamile susmuştur.> 

Bir vurguncu şebekesi 

Bu Şebeke, nihayet 

Ordu!arrmızı tetviç ( 
1.. edecekt:r... ~ muhtekir Adliyey.J verildi 

0~ 0 ndra, 19 (A.A.) - DUn eskiden 
t lıdug-u Harrov mckteblnde bir nu· Belediye Teftiş Heyeti Reisli~! sah- teneke tüccarının pıyasada sahte fa· 

~:~1 söyıeyen Çorçll, Ingıltereııin ka· te fatura hazırlayan \ 'C .plya~anın 1 tura tanzım cttirdığı goni.miiştllr. 
,~ık bir vadiden gcçtl!l'inl ve he· yUksclmeıılne s ebep olan bır şebeke· Yorginın evrakı arasında Ahmet Ko-

nıevcut olan bir çok tehlikelere nln muhabere evrakıııı ele geçirmiş- mlllye yazılan bir mektup bulunmuş-
(Oe\·amı !-'a. s. S U. 4 de) - 1 tir. Yorgl Terzıoğlu ı.smlnde bir boş 1 (D~nımı Sa. S, SU. 4 de ) x .......__ 

liarp ekonomisi da· resi 
faaliyete geçiyor 

Bu daire mem·ıeketin 

geni bir düzen 
ikllsadi işlerine 

verecek 
tlt/\tıkara , Hl (Vatan) - Harp 1 Yeni projeye göre. llarp Eko· 1 rılmaktadır. Bu şubeler sırasile 
t"k 0nı ıs, dn rcs' nln yeni esaslıırı nomls i dairesinde bir •stişare ko. 1 ~-unlardır : 

Para siyasetimiz 

Al tın fiyatı 
YAZ&•: 

Prof. Dr. Refii ŞGkrü Suyla 
Bugün 2 ne! sayfamızda 

reci bir tren kazası 
Kaza · sekiz . kişinin ölümüne 

yaralanmasına sebep 
13 kişinin 
oldu 

Kaza Suadiye 
istasyonunda oldu 

Dün sabah saat 6,30 da Suacftye 
istasyonunda çok feci hır tren ka
zası olmuş, ani bir çarpışm~ neti. 
cesinde birkaç vagon parçalanmış, 
8 kişi ölmüş, 13 ki~ı de yaralan. 
mıştır. 

Bu fecı kazanın tafsllatı şudur: 

-~----

Erenköy istasyonunda manevra 
yap makta olan 55 numaralı kata· 
rın arka tarafında bulunan sığır 
yük lü dört yük vagonu, tahkikatın 
sonu na kadar anlaştlamıyacağı üze_ 
re makınistin veya makasçının yan 
lış bir harekeli yüzünden Erenkö· 
yünden k ur tularak diğer hatta. 

(De\ amı .Si\.. ~. Su . .; ılc) •c•• ~ektı .ıı.ı,ının ölümlle netl<'elenen dlinkll reel ka1'.ada çarpı,an \ agonta r 

Fransada Son 
vaziyet 

ihtilô '.ci 

hükumeti 
halk bir 

kurulması 
isteniyor 

Ve1gaad mevkuf ·olarak 
Almanlar tarafında 

j hDan1a1a g6aderllmıı 

Bingazi önlerinde 
çarpışmalar haşladı 

Bingazinin bugün, yarın lngilizlerin . 
eline geçmesi bekleniyor 

KaMre, 19 (A.A.) - Buraya 
gelen son haberlere söre, İngiliz 
ileri kıtaları henüz Bingaztye gır. 
memışlerse de girmek üzere bu
lunmaktadırlar. Bıngazlye girişin 

mukavemete maruz kalmıyacağı --------------im!! 
tahmin edilmektedir. Blngazlnin 1 

.. 

işgalinden sonra Akdenizde çıkın. 
tı teşkil eden Llbyarın bütün <ı de· 

(Oeumı : Sa. S; S il. 4 te) () 

Refik Isf en diyar 
tekrar sahnede 

Sami Abuaf ortağının adı 
çim : nto ihtikarına da kanşfı 

Kılosu 35 lrnruşa satıl ması U\zım liralık çimento aldığını söyleyen bir 
gelen çimento ıçın 12,5 lira lstiyen 1 zat ,ahit sı!atlle dinlenmış. o da Ke· 
Kenan adında bır muhtekır iki gün 1 nanın talep ettiği çimentoların Re!ik 

General qe~r ,1 evvel yakalanarak adlıyeye verilmişti. l sfendiyardan getırtlldığlni ve çUn-

' A t. 

1 

Dün Iklnci Milli Korunma mahke· kil suçlu Kenanla Refik lsfcndiyar 
Nevyork i~ · • ı - Madrıtten ı · · ld ""' ' ö F mesınde yapılan duruşmasında Ke· yazıhanelerının karşılıklı o ut>wnu 

alınan raporlara g re, rnnsız faşıst . . 
Al 1 b h ık nanın bu çimentoları Refik lsfendı· bıldırmı.ştır. Mahkeme, diğer şahitle. 

matbuatı ıhUl c ır a hllkO.metl ı 1 · · 
kt dl 

yardım aldıt!'ı \'e onunla teşrıkı mesal rın dınlenmesı ıçın başka gUne bıra-
kuru masını ısteme e r. Bu htikO· . . . 

· ık t db ı BI ederek sattığı ıddıa o.unınııştur. 12,50 kılmıştır. 

Sta ı ingrat 
çarpışması 

Hitler, şehrin 6 birin. 
cikônunda o'ınmcsı:ı ı 

emretmiş 

&lmaalar tlmdW batla· 
rı•ı tat•ak içim 

çab•ı1orlar 

Moskova. 19 CA A.) - Stalın. 

sradda Alman kttaları, llktcşrin 

muharebeleri esnasında u&ramış 

oldukları müthiş zayıattan sonra 
takviye kıtaları almış oldukların· 

dan şimdi biltiln gayretlerini cep. 
(Oe\·amı Sa, 3, S i.J. 7 de) •·•·• 

metın alacağı ı e ır eı um, Da. 
ladıer. Gamelin ve Reynaud gibi dev. 1-------------------------------- ------------

~~~e n~~~~~;;;;n~d:~ ~~~~~ ~:lk~r~:~~ , F a k ı· r 1 e r ı· n e k m e k ı· h 11· y a c ı 
~;;1et~.t:)~~ı ~:~;~~~~~ ::zu~~~:a ;~~ 

1 

re. Rusyada çarpışıı.cak bir sefert 
kuvvetin hazırlanması lçln en aşağı 4 

sınıfı si'ı\h ıııtına alacaktır. ı 

Çok dar gelirlilerle muhtaç olan Vıchy"nın neşrettiği bır tebliğe go· 
1 

re nazırlar mecllsı son toplantısında 
munhasıran Fransız • Alman mUna· ı 

ı;ebellerıle meşgul olmuştur. 1 k • ı d d • • • • • • ı • • 
La~~:h;~z;9~ıı;Ak:~un ne2;l'::~~·~:=~ 1 m s e er e u şun u uy o r 
teııki!Atı esasıye kanununun metni, , -
hu.k. t 

1 1 
la yeııi Ankara, 19 (A.A) - A.dığımız tmda tesbitınl ve bıldlrllmesin1 is· Şehrimiz muvakkat kart bürola· 

unıe reısıııe \'erı ın ş o ıı . . · 1 . r 
ııaJıihıyeUerl şu suretle Ulsnh ctnıek· malumata ~bre hükumetçe ekme k t emştır. Toplanacak bu rakamlar rından beşer günlük ekmek kartı. 
tedir: ı ve ekmcklık hububat ve saır eşya elde mevcut lmkl'ınlara göre ıca. nr alabilmek lr;la m ezkur vcslka-

Hız I•'ransa ~1arcşali . l•"ransn dP.vlcti \ ' C ınaddclerln dağıtılmasına dair brnda herhangi bir yardım yapıla· !arın muvakkat kı\rt bürolarına 
1 rcU;i, ız temmuz rn4o tarihli kanunu talımat r amc dışında kalan çok dar bilmesine esas teşk il e tmek ilzere ibraz edilmesi 11\zınad ır. 

esasiye tevfikan aşağıdaki kanırna· gclirlılerlc çok muhtaç kimselere gözönünde bulundurula~aktır. 2 - lstanbu\dan Ankaraya gi. 
meyi isdar ediyoruz: yapılacak yardım üzerin.le durul · Ankarada.n loıtanbula. ls tanbuld1ln decekler orada milşkülAta maruz 

Tek madde: Teşkl!Atı esasiye ka- mnktadır. Tıcaret Vekaleti vallltk. ı Ankaraya gideceklerin ekmek kalmıımaları için şehrimizden al· 
nunları har!!; olmak üzere hUl;tCmct tere gönderdiği bir tamimde bu ! ihtiyacı dıkları daimi kartlarla dağıtma 
reisi, ya nız kend ı imzası ile kanunlar glbilerin ve bu meyanda vn~Lile Vllfıyetten tebiığ edilmiştir: birliklerince mühürlenmiş nüfus 
ve kararnameler ncşredcbllecektlr. on senelik maaşlarını almış bulu· ı - Ankaradan muvakkaten hüviyet cuzdar.Jarını beraberlerin. 

~ •C!trür etmiştir. Proje yakında mıtesl de faaliyete geçecektir. Bu ı 1 - Zirai maddeler ve iaşe şu· 
rrı v k._ ete vcrı:ccektır. Çok ve- 'kc. mıtede alakııdar Vekaletler mu· besi. 2 - Sanayi ve mamulleri 

1 
~ b r t zaha namzet c.lan ye· rabhııslorllc ticaret. zira.Ut ve sa. şubesi. 3 - Münakalflt şubesi. 

~it ~.ı;y Ekonomi 1 dairesinin te. 1 nayi erbabından delegeler buluna- 4 - Tıcaret şubesi. 5 - F!yat 
tı 1·U•une Ankıı rnda biıyük bir 1 caktır. Ylre bu projeye söre Harp tetkik ve mürakabe şubesı. 6 - ı 
enıınıyet verilmektedir. 1 Ekonomisi daires i 8 şubeye ay. (De,·amı Sa. S, ~ ıı . l df!) == 

Vlch~''de 17 lkindteşrin l!H!? r.an müt'! kaıt . yetim ve dul gibi lstanbula geleceklere Ankara şeb. de götürmelidirler. 
Jm.1a: P<' tuln muhtaçların adetlcrinın kUçuk ve rinln o.:ı~ıtma birlikleri tarafından 

( De\anıı : !'la, S; s ü.. ı de ) - 1 buy ük olarak sıkı bir kor. trol aı. I seyahat vesıkaları verilecek tir. 
3 - Şehrimizden Ankaraya da 

(l:>e\ anıı : ~a. s, sı:. 6; da) a 
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Yazan: 
DA.PIJ~E DU l\IAURİER 

5-

Çeviren: 
tnSAN BORAN 

Halbuki bunla:rın hepsınaen mah· Akşam döndul:ılm zaman. babam 
rumdum. Bunlar yalnız hayalimde hfılfı kıta.p salonunda çalışıyordu. 

vardı. Zira babam olacak adam bir Biz istirahat salonunda oturuyor. 
lrdi, annem de onun bir kölesin- duk. Gözluğunü burnunun üzerine 

den lbaretU. Ben hususi öğretmen ındıren oğretmen anneme kitap 
:le yalnız kalıyordum. Oğretmenln Okuyordu. Annem. koltuğunda ar
gozlerl, gözlüklerinin altından şaşı kayn yaslanmıştı ; ellşi kucağına 

b:ıkıyor. eski Yunan şiirleri oku- diışmOş. gozlcrınl kapamış, uyku· 
) ormuş gibi ölçülü bir sesle konu. ya dalmıştı .• 

suyc rdu. Ben de babam gıbl oğren., Ben boş çalışma odasına geçtim. 
mc6e. zayıf bir golgc gibi onun Bir şiir yaunak istiyo::dum. Ruhu. 
lzındc yürümtge, kelimelerin ince ma ılham ~-elmiştl. Fakat kalemi 
.ııuzellıklcrlnı anlamak çın zekamı ehme alınca, hayaller birer birer 
sabırlı bir çalışma ile yavaş yavaş gUlümseyerek uçup gıttller ve bir 
ilerlt'tmeğe ıizenlyordum. Eskı bır daha gerı gelmek ıstemediler Be. 
kitap cıldinı biıyük bir merak ve cereceğımden şüphe etmekte bera· 
hat Hl saygı ile tutuyor. yaldızlı bcr kfığıdın Cızertne bir şeyler yaz. 
pnrşömen üzerine yazılmış eski el dım . Kcıtmelcr ve mısralar bana 
yazması eserlerin üzerinde bınız pek boş goründuklerır.den kağıdı 
toz gorüncc üzulüyordu~.. yeis 1çınde yırttım . Evde sükOnet 

Muharrir olmayı. bırıcık illkü hükum sürüyordu. Eahçc sessız· 
bıllyordum. Buna erişemezsem, di; ağaçların dalları bne kımılda· 
:iunyaya gelışlmtn hıçbır manası mıyordu .. 

olmıyacaktı Oğretmeni_?l· ba~ama Bundan sonra Jakc sordum: 
uymuştu; oğrctmentn soyledlğı ke- - Bu akşam bana köprü üze· 
ımclerl lekrnrhyan bir mektepli 

1 
d 

1 1 
ba 

.. r n e genç o maktan bahsett n; -
~lbl hep ayni şeyleri söyluyordu. na olmekle bir ey kaybcdeceğımı 
Babamdan ve dchflsından nefret e- ve bunu asla anlıvamıyacnğım1 söy. 
dıyordum; çünkü o benimle istihza lcdln. Şimdı halft ayni fikirde mı.. 
ediyordu. Ruhum en ufnk blT ve-

Is an du sin? Ben, çocuk hayatında.ıı mah· 
ılc yüzünden ona karşı Y - rum bır çocuktum. Benim için genç 

yuyordu Ona boyun eğmemek lçın 
· ki 1 in olmak. esaretten, evin çirkef ve 

da)anıyor ve beni karanlı ar ç - süprüntü kokan pis lzbeslnden lba. 
de esir tutnn bu aile yuvasından . .. . .. 
kaçmak ıstlyordum. Babam. asla retti. Genç olmak dıye &ordüğ~um 
rlşcmedlğlm yüksekliklerde yaşa. ve yaşadığım şey, hıç scvmedıglm 

ınak ve hayallere dalmak için, klm.. ve beni tamamlle okutup kendı fı
scnin toz kondurnmadı~ı zaferllc lemlerlnde ya~ıyan kimselerin ce-

lon n ka andığı mlyetl. of:lunun ruhunu mahveden 
beraber kitap sa u a p bl babanın ukallııııırı sonsuz lç sı. 
aman bD tanbaşa nefret kesilL r b • 

fordu~ Ne kadar çalışsam da, ço. kıntısı, anlaşılmaz arzuların ıstıra· 
cuk vilcudümle onu yenebilir mly- bı ldt Ben ontarm nazarında. yaz· 

dım? Rüyalarımın onca ne değeri 
olabilirdi? 

Yemek salonunda, )'UVarlak ma. 
cc:ada oturuyorduk. Annem soğuk 
ve kuru bir eda ~inde. mürebbiye 
ile gewzellk ediyor, o da yalancık. 
tnn büyük bir altıka göstererek 
dinliyordu: bu sırada babam, ya· 
vaş yavaş yemeğini yiyor ve dilsiz 
lıir ahmak gibi masa '°rtüsüne ba
kıyordu . 

Blr aralık annem başını kaldırıp 
bana baktı; aklından geçenleri an. 
lamaktA gecikmedim. Annem: 

- Rıchard'ın bugün yüzü sol
gun görünOyor; bisikletine blnlp 
Less ngton'a kadar gıtse fena ol. 
.nıyacak'? 

Murebbl, annemin fikrine iştirak 
etti. Bu kuçOk bisiklet gczlntlsl 
için ikisi de uzun uzun konuştular; 
n vakit gideceğıml, ne vakıt do
neccğıml, orada ne yapacağımı ve 
neler göreceğimi fıdeta büyük bir 
mesele yaptılar. O kadar çok ko· 
nuştular ki. bu gezintlnln daha baş. 
lamadan tadını kaçırdılar, önüm. 
deki et parça~ını yemedim, suratı 
astım, lştıham ve neşem kaçmıştı. 

Bundan sonra ar!ıem bana acı 
bır gözle baktı, sanki şeref mevkl
ind oturan babamı, yüksek dOşün. 
celere dalmaktan alıkoyan benmL 
şım gibi bir tııvır takınd ı. B ir ri
cası okluğu zaman babama karşı 

daima kullandığı tatlı bir sesle: 
- Rlchard'ın bisikletle Lesslng. 

toıı'a gilmesınl düşün.dük. Ne der
siniz? 

Annemin bu sorgusu üzerine ba
bam, bir hayvanat tıllmlnin bir si. 
ııeğe bakması ve sır.: ğm kendisine 
dcğıl, ismine altıka duyması gibi ba 
na bir goz attı. Meseleyi düşünmek 
için blrnz durdu; zira bnbam şaka 
nedir bilmezdi. Sonra bu fikri doğ· 
ru bulmuş gibi bnşını nezakeUe eğ. 

d ve: 
- Evet, Rtchard bisikletle Les

s ngton'a gidebilir, d dı. 

Artık gezinti için mi.ıs,aade sadir 
clmuştu. Yemekten sonra boş ahır-

mağa ~ ya.şamata kabilıyetll ol. 
mıyan bir mahlQktum. Şimdi der
dimi anlıyorsun değil mi? 

Jakc'nln bu sözlerime kulak ve

rip vermemesine aldırış etmiyor

dum; kendimi inandırmak için an. 

!atıyordum. Daha sonra ona.: baba· 

mın gölgesinde bilyUmek mecburi. 

yetınden bahsettim. Oğretmenin 

gltmesile hususi tahsilin sona erdi. 
ğ:n i , fakat ann min beni Mla 10 

yaşında bir çocuk yerinde tuttuğu
nu ve babamın da benimle biç 
meşgul olmadığını anlattım. 

Babam yalnız bir defa, yazmağa 
başlamış olduğum bir klasik par. 
çayı bitirfp bitirmediğimi sord\J . 

Faciaya benzer bir 3CY yazınağa 

heves etmiş ve ilk sahneyi yazıp 
düzeltmiştim. Babamın bu sorgusu 
ilzerlnc bütün gün bir odaya ka.. 
pandım ve çalışmaya koyuldum. 
Fakat kalem saatlerce önümde dur 
du ve ben de parktaki •taçlara vo 
daha uzaklardaki tt'pclere baka· 
kaldım. 

KlCısik şiirden ve eski Yunan 
tarzındaki şiir şekillerinden nefret 
ed iyordum. Babamın yazdıkları da. 
eski Yunan şiirinin hazin tak
lidinden fazla bir şey değildi Bu. 
nun Jçln, uzun saatler çalışmak ile 
hayalimde carlandırdığım «kahra· 
mana ın bütün ihtişam ve azametini 
unuttum. 

Ben erkeklerle erkek olmak istı. 
yordum. Snnatlan ve edebiyattan 
zevkle bahsedilen samimi klmsele. 
r in meclisine karışmak istiyordum 
Yalnız ağaçların ve av hayvanları· 
nın bulunduğu yerlerde eteği], üs. 
tunde sıcak dumanlar görülen ve 
bağrında heyecanlı vakalar cereyan 
eden blr şeh irde ya5amak istiycr. 
dum. Hayatın c:ılgın bir zevk. bil· 
yiik b lr kahkaha, doğru bir yemlr , 
temiz blr göz yaşı olduğu yerlerde 
bulunmak. birbirini seven, ve bir . 
bırlnden nefret eden insanların 

(Arka; ı nr) 

Şehir 
Haberleri 

Şehrin 
yakacak 
ihtiyacı 

Udun ve kö m:.": r fiya t 

ları yenid ~n 
ed\ec k 

t : sbit 

B Jcdıye İktısat müdt.irlüğu . 
Mahrukat Oflsı ıle temasa g:.> ~rek 

hususı cdun, komtir tacırler ın 

şehrlmız yakacak piyasasına karşı 

ılrıştlklerl manevraları onlemek 
lçln tedbirler almağı kararlaştır. 

mıştır. Bu sene, kı~ ı:eçen seneye 
nazaran iki ay geç başladığı bu 
yüz~n hayli mahrukat tasarruf 
edildiği halde perakendeci odur.cu
lar, odunun çcklsinl şimdiden 16 
liraya kadar çıkarmışlardır. Bu 
vaziyette Belediye. Oflstn tanzim 
&atışlarına süratle başlamasını iste. 
mckte ve serbest odun fiyatlarının 
bu rekabet karşısında 12 liraya 
doğru dO ceğlnl llerı surmekte
dlr. Ofis tanzim satışlarına başta· 

dıktan sonra fiyatlar yine düşmez
se, odun ve kömüre bugünkü hL 
yat şartlarına uyularak narh konu· 
ıacaktır. 

Harp ekonomi bür~sunun 
şehrimizde J<uracağı 

teşki · at 
Bazı gazeteler. Ankarada kuru

lan Harp Ekonomisi dairesinin bir 
umum müdürlük haline getirılece. 
ğlnı yazmışlarsa da bu haber, doC
ru değildir. 

Harp Ekonomisi dairesi, blr re
islik hallndc çalışacaktır. Bu da· 
lre. eski İaşe Müsteşarlığının 1şle· 
rine bakacağı için yurdun lüzum 
görülen diğer bölgelt'rlnde teşkilatı 
olacaktır. İlk olarak 'şehrimizde or. 
ganlzasyon yapılması düşünülmüş· 
tilr. Bu maksatla Harp Ekonomisi 
dairesinin bir muşavlri şehrimize 
gelerek tetkiklere başlamıştır. 

Büyükad .h Ahç Ştefo 

mahkOm oldu 
Büyükadada iki lokantacı ara

;;ıı~da vicdansızca tertip edilmiş 
bir lrtira vak'ası cereyan etmiştır. 

Balıkçı caddesinde eııkldenberl 
oşcılık yapmakta olan Mehmedln 
dükkanı yanına Stero adında yeni 
bir aşçı taşınmıştır. Bu yeni lo
kantacı, eskinin müşterilerini ken. 
di dükkAnına getirmek için komşu. 
sunun dükkfınını kapatmak çare
lerı aranıış, ve Ahmet adında kü. 
cük bir çocuğa •seni altı ay beslL 
yeceğim • vaadlle karne i ıe fırın· 
dan aldırdığı ekmeği, l\Iehmedin 
dükkAnındnn karnesiz ve 70 ku· 
ruşa alınmış gibi göstererek kara
kola müracaat etmesini teklif et· 
mlştlr. 

Kiicük hllektır bu tekllfı kabul 
ederek Stefo lehine ve Mehmet 
aloeyhlne harekete gecmlşse de ka. 
rakolda dayanamıyarak suçunu 
itıraf etmiştir. Dün ikinci asliye 
cczadn duruşmaları yapılan suçlu. 
laPdan Stefo ve küçuk Ahmet on 
beşer giln müddetle hapis cezasına 
mahkOm edılmlşlerdlr. 

p·rinç ucuzluyor 
DOn piyasaya 10.0 ton pirinç gel. 

mlş ve mühim bir kısmı satılmış. 
tır. Bu yüzden fiyatlar, clnsleri r. e 
göre 135 - 145 kuruşa diişmüştür. 

Diln satılan Pirinçler makineli 
ve dibek mallarıdır. 
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Paramızrn kıymetine güvenleri azallp yüksek f.'yatla a/trn alan.'ar 
şimdi san madeni ellerinden çıkarmakta yanşıyorlar, VtJrsrnlar 
param:zrn istikbaline incrnmamanın kefaretini ödesinler. 

Yoz:>n: Pro/. Dr. Re/ii Şllkrü Suı·la 
A ltın fiyatı h•rbln başın· 

danberl, arada a:eçicl dü
şüşler kaydetmekle beraber, mü· 
temadtyen yükselmiştir. 1938 r~ 
altın 11 liraya satılırken 1939 da 
14, 1940 da 21 ve 1941 de 26 li-. 
raya kadar çıkmıştır İklnciteş
rln 1942 başında da Osmanlı al. 
tını fiyatı 39 lirayı bulmuştur. 
Yeni mali tedbirlerın alındıCı 9 
lklnciteşrln 1942 denberl altın 

fiyatında üratll bir iniş vardır . 

Altın on gün içinde sekiz lira in· 
mlş ve 18 iklnclteşrlnde 30 _ 31 
ııra üzerinden mua~le ıörmUş. 
tür. 
Osmanlı altın lirası geçen Umu 

mi Harbtn başındanberı piyasada 
para değil mal muamelesı ıör· 

htanbalda 
Ollmanlı 

altım flatı 

(Vasati) 
Sene. Kuruş % 

-----
1932 929 100 
1936 972 105 
1937 1.953 113 
1938 1.11! ı:?t 
1939 1.432 154 
1940 2.106 227 
1941 2.557 27G 
1942 
2. kanun- 3.193 343 

1. te~rln 

3.437 379 
l.473 373 
3.700 ftt 

Teda-rüldekl 
para mJktan 

(Vasati) 
Milyon ''" 

Lira ----
166.4 
175 
188 
191 
266 
365 
St5 

540 
556 
584 
670 

100 
105 
113 
115 
154 
220 
383 

330 
3?.5 
35"? 
40'4 

mektcdlr. Bugün alınıp satılan Tedavül miktarı ve altın fty <ı -

Osmanl1 altını, içinde 6,62 gram tı artış nısbetleri yukarıdan aşa-
saf altın bulunan 7,2 gram ağır. ğıya takip \'e mukayese edmrs~ 
tığında bir külçeden ıbarettir iki hadise arasında berabe,.llğin 

Altın fıyatı. harbin ba~ından. bazan riyazi bir şekıl bile aldığı 

berı DE?den durmadan yük~elı· ko1:ıyca gi:irü lür Bu da gi>Sl(•r ı· 

yor? Altın da bir mal olduğura yor ki altın fiyatındaki yüksel işı 

gört> fiyatının, diğer mallarda ol. _ 1942 başındak i aşırı yükS"lm(' . 
duğu gibi yükselmesi tabiidir. de olduğu gıbı gpçicı hal'er mus 
Bundan başka bir takım hususi- tl'!sı<a • yalr ız :.pekillilsyona ylik. 
yelleri dolayıslle altının kıymeti lcrnek doğru rit' f! ıld ı r 

diğer mallara nazaran daha çok Altın fiyatındalt 1 devamlı yük· 
ıstıkrar halındedir. seımeyı bu sureti~ izah ettıkten 
Zamanımızda eşya fiyatların· !'ot•ra son on gün içind •!<i S lira. 

daki yükselmenin bcllibaşh sebe- l.k düşüşün neden lle:r. gi?!d lğ. ı 1 

bı lstlh!!&l artışı olmadan harp araştıralım. 

maerafları dolayıslle para mlkta. B aşvekilimlz Şükrü Saraç. 
rının ~ğaltılmasıdır 1939 da otlu 9 t-e ~rınısan i 1942 ta· 
başlayan büyük savnştıt her m~m 

r:hınde Mıllet Meclisındeki beya. 
lekette bu ıouretle p&ra miktarı 

natında Varlık vergislrıden ve 
artmış. serbest fiyat rejiminde her 

şeker fiyatlarına yapıla:-. zamdıın lrtışı zaruri olarak bir Cıyat yük· 
elde edilecek meblağ tıisbetınd<.> 

selmesi takip etmiştir. Altın fi. 
tedavülden p11ra çekllcccglni müj. 

yatı diğer mallardan daha büyOk del-edi. Şekerden 100 milyon lira 
bir ha~sasiyetle . l!ıdavül miktarı. raddelerındc bir meblAğ elde 
nı takıp etmlştır. Bunun sebebi. d'I ~ 1 nl 1 , t d v 1 k 
aranın i(.erlde eski kıvmet ine e ı e_ceg a aşı ma.< a ır. ar ı 

p k ,., • .. ü k. , vergıslnl n randım0 : :: hıısusunda-
rın a ına ra 5 .,., ve ucum arı. 

yoruz: Bazılarının kanaatıne :o
re bu vergı en aşağı 300 milyon 
getirecektir. Vergının tahsil müd· 
deti de hayli kısa tutulmuştur. 

Kısa bir zamanda Merkez Ban. 
kasına d~vlet borçlarından mü
him bıı m iktar ödenilerek plya· 
sadan muazzam bir mebU'ı&ın ge. 
rı çek i lec~ğı hakkındaki karar 
butüıı memleket pıyaı-a~ında gbz
le gorulecek büyük b ir tesir yap· 
mıştır Bu deflasyon ~iyasetı ne. 
tıce~lnde tedavül hacmi bir sene 
ıçınde belkı de üç. dört yüz mıl. 
yen azalarak 700 mllyond11n 300 
ı la 400 milyona ınecekttr. Altı· 

nın da bu düşüşü takıp ederek 
18 _ 19 l ıraya kadar inmesini bek. 
liyebtlır ız işte elleri r de kullıyet· 
ı m tktarda altın bulunduranlar 
yakın b.r zamanda kuvveti• b•r 
sukutun vukua geleceğini sezdik. 
leri !çın şımdiden altınlarını sat. 
maga başlamışlardır Her.üz tc· 
davül hacmı azalmadığı halde aı. 
tın fiyatlarında gördüğümüz \'e 
bugünkü şartlar altında devam 
edece s in i kuv\·etle tahmin ettL 
ğ .mız ,,uratlı alçalışın bellibaşlı 

sebebı budur. 

~ ek yakında Varlık vergi

IF"""" ,;ınin tahsiline ba~lanaca. 
ğıııdan mükellefler paraya lht ı. 
yaçları dolayısile g!zll v.c açık 

stoklarını satarken ellerinde mev
cut altını da satmak zorunda ka
lacaklardır. Bu da altının suku
tuna yeni bir hız verecektir. 
İşk yeni deCIAsyoncu mali si· 

yaı-etlmlzln altın fiyatı sahasında. 

ki ilk hayırlı neticeleri. 
Vaktilc paramızın kıymetin<' 

güvcnlerı azalıp yüksek fıyatıa 

altın alanlar şimdı zararına sarı 

m'ldcnl ellerinden çıkarmakta 

yarışıyorlar. Varsınlar paramızın 

istikbaline inanmamanın kefnre
tını ödesinler. ç~ mıyltacae1ınr:ır.~:tş nrnh" ıms1e r-· f ki resmi ta.Jımırııerf henüz bil mı. 

dır. Bu hAdise memleketimizde - -- · - ----------------
de kendini hissettirmiştir. Devlet 
masraflarımızın bir kısmı teda. 
vüle yeniden para çık11rılması yo
lıle karşılandığı için bizde de pa. 
ra hacminin genişlemesi netıce

slnde altı nfıyatı yükselmlştır. Kavurma ve 
G örülüyor ki üç ser.eden be- {e::! on zamanlarda Anadoludan , <'an ha tıs kahveyi 700 kuru'a lçmek-

rı altın fiyatının durma. ~; 11ehrlmlze bol miktarda kavur- ! teıı~ Sl'IO kuru'a bir fin(·an mahlOt 

pastırma 

dan artmasının ~ebebi pıra mlk- ma \e. pa .. tırma gelmege ba~lamı,. lçm,.ğl ter<'lh ederler. , • 
tarının muntazaman çoğalması· Her gün, 'jU kadara satılma!!ı lanm • ATLETIZ:'\t FEDERASYONUNA 
dır. Piyasamızda ted~vüldekl pa.. gelen malı ,u kadar mbllne .,attıkları ! .. HAVALE 
ra mlktarlle altın fıyatı arasın. , için milli korunmada mahküm olanları U~ g un içinde t ram\'aydan atıa-
dakl artı;, beraberlllin~ aşağıda- görüyoruz.llergun, tram\·aylarda yol- dıklart için 2300 kı,ı l·ezalandırılmı!f. 

•ki tablo gayet açık bır surette <'uluk ediyoruz. Artık Istanbulun, dı· Bu olayı, Atletıı:m fedf'ra<;yonuna te'l-
ortaya koymaktadır: şardan gele<'ek ka\urma \ C pa .. tır- <'il ettirmeli: Türkiye atlama rekoru 

kırıldı. ma,,.·a ne ihtiyacı \'ar? 

Uzum Sarfı.ya tı [ rtıyor YA HALiS \'ERSJ<:LERDI? 
RO:\t:\tEL l"EREDF. ·: 

Londranın bUd.Jrdlğlne göre Mare-
Şcker fıyatlarının artmasından Fincanını S:SO kuru-,a ı·erdlkl kah- !fal Rommel mlh\·er ku·netlerlnl tan-

aonra fazla rağbet görmele başla. \·enin nohutla karı~ık olduj{u giiri.U- zlm etmek üzere Tuııu.,a &"ltmı ... 
yan üzümün de fiyatları artmağa meııl iizerlne bir bar Mahlblle barın !\fareşal Romınel'ln nert>de bulundıı 
başlamıştır. idare müdürü mahkeme.)·e verllmı,. ğu '>On günlerde bir me<ıt'le olduku 

Dün piyasada kuru üzüm top. Bunlar mahkemeyt- , ·erllmt>mell, 
1 
için bu haber ne dertte~·e kadar doğ-

tan 87,5 kuruşa satılmıştır. üııtelfü kt'nılilerlne bir de takıllrname 1 rudur bilmem. Fakat t'ğer do~ru i!lf', 

Öğrendiğimize göre şehrlmlzın ' erllmellydl. Zira, .)a mau:allah, mah Llbyadakl kunetlertn tanzimine lh
bazı semtlerindeki kahvelerde milş Jiıt yerine hali'> kahvt• \Cr~rterdl, ne 1 tiy·a~ kalmadığını, Tunuııtald kunet
terilerc kahv~ ve çay yerine üzüm alacaklardı! Muhakkak ki '700 ku- !erin tanzime muhtaç oldufunu göıı-
verilmekte, bu yüzden üzüm, in. I ru,. . 1 terlr. 
cir bol miktarda sarfedllmcktedir. Oyle o;anırım ki mu.teriler bir fln- ı Tath~ert 

- Ya .. demek ki siz bu adam 1 tanı-

da duran blslkleti aldım, ter.ha oto. 
mobil yolundan, iki tarafında mu
\ uzl t elgraf dırekleri uzanan top
rak yola geçtim. 

llessen telftşla kaptanın kamarasına 
girdi. Polis hafiyesi Scmlus, Rus profesö
rll kılığında kendisini orada bekllyordu. 
Elini uzatarak : 

- :\Terhabn! Azız ~slekdaşım, dedi. 
- Merhabıı! 

Hesscn ellerini ceplerine koymuş, ka
marada bir aşağı, bir yukar1 dolaşıyordu. 
Birdenbire Senlus' un önünde durarak: 

- Ben Valter Kersten'in nerede ol. 

,,. ... 

A~L~!F_A ~'!:;J~INDI. 
madınız mı? 

- Hayır. 

- Mutlaka Walter Kersten idi. 
- Belki.. bu adam maskeli baloya 

gitmek üzere hazırlanmıştı, Acaba Kcrs
ten baloya ne kılıkla gitti? 

iii?j==-~6..;; 

duğunu biliyorum, dedi. 
Senius hayretle sordu: Nezaket 

la lr re!ml kabul esnn!!ında ora

~ dakl da\etlllerden bir delikanlı 
;ıldukça iri yarı bir kadını işaret e
lerek nrkada";-ına: 

- Onu demek ki buldunuz? 
- Affedersiniz. Size buldum. deme-

Yauıı: Welııer ı:. Blntz - 29 - Çevuea: Beuaa A. ı:. Y&lmaa __ .,.,. 

- Bilmiyorum, fakat şimdi bunu an. 
larız. Elbiseleri ki ralayan kamarota 
Kersten'in ne gibi bir kıyafet kiralamış 
olduğunu soralım . Tabii Willlam Knit 
ismini taşıyan yolcu ne elbise kiraladı 

dememiz lazım. Çünkü kamarot Kers
ten d iye birisini tanımaz. Şimdi gidip 
sorayım. 

- Bak işte ana bir de,e! 
Olyc yına'Kıt !<(ıylcdiğl halde et

bunu ı-:ıttığlnden birkaç ki~i ve kadın 
bunu l~lttlfinrlen iş muhakemeye ak
edcr \'e U\'lU para ceza,ına mahkOm 
llur. Genç mahkemeden ayrılırken 

ıaklme dönerek: 
- Ba~· hakim ıler, hlr kadına ~e

\ C» ılemı~·e hakkım yok ınudur? 
- llaJır. 

- l'nkat bir lle,·eye d~ayan» dl-
yetılllr mi.) tın? 

- E\cl! Buna hııkkınız \"ardır, dl
.)C <'e\ap vcrlnf'e. çocuk hUrmetle ka
dına döner \il HnUndc cğllert'.k: 

- Allaha ı ma-ladık bayan der. 

SERÇE 

dim. Nerede olduğunu biliyorum, dedim. 
- Ya? Nerede imiş acaba? 
Hessen yuvarlak pencereyi ağır bir 

hareketle açtı ve ellle denizi göstererek : 
- Burada, dedi. 

Orası neresi? 

- D~nızde .. Boğulmuştur. 

- Bunu ne:·cden bıliyorsunuz? 
- Keşfetmesi o kadar güç bir şey de. 

ğll azizim. Beni iyi dinleyiniz size anla· 
tnca~ım. Demek ki Kersten kamarasın. 
dan çıktı. Çıkmamış olsaydı oru bula. 
caklık değil mi? Kapıda mademki nöbet 
bckllyen bir tayfa vardı, demek ki pen· 
cercden cıkmıştır. Bu pencereden de an
cıık sizin knmaranıza varılabilir. Siz bu
radan ayrılmadığınızı sövlüyorsunuz. De
mek ki Gerstcn buraya gelmedi. Buraya 
gelmeyince ancak bir yerde olabilir. O 

da denizin dibi.. denize düşerek boğul. 
muştur. Azizim bu iş başka turlü olamaz. 

- Mümkündür. Meseleyi bu tarzda 
tahlil <'dlnce başka türlü bir neticeye 
varılamaz. Belki .. . Demek ki mesele hal
ledilmiştir. 

- .Mesele değil. Azizim. Bütün mese
leler hallt'dıldl. Basil'in katli!. bankayı 
dolandıran cani ve hırsız Kcrsten mü. 
cıwherlcrlc ve çaldığı paralarla beraber 
cıcnızln dibinde bulunuyor. Bu suretle 
bu ıneseleler de kap!lnıyor. 

Senlus kaşlarını çatarak cevap verdi: 
- Pek yazık oldu. Dcntek ki Pender 

bankasının bana vaadetmlş olduğu yüz
de on mUkfıfat da Kerstcn ile beraber 
suya dUştO. Halbuki ben bu parayı al. 
mayı kuvvetle Umlt ediyordum. Doğru
su çok üzuldOm. Fakat Hes.c;en size de 

üzüleccğinlz bir ~ey söyliyeccğim. 
- Ya .. ne imiş bu bakalım? 
- Biraz sabırlı olunuz. Evvela size 

bir sual !.'Oracağım. Walter Kersten mas· 
keli baloya gitti ml? 

- Tabii gitmiştir. Başka türlü anah. 
tarları nerede bulabilirdi. Fakat bu su
alin manasını anJıyamadım . 

- Şimdi anlatacağım. Ben dün ıtk 
şam ba~ hadiselere şahit olmuştum. 

Cınayet esnasında ben prensesin kama. 
rası civarında bulunuyordum. 

Hessen hayretle sordu: 
Ne diyorsunuz.. siz orada mıydı. 

ınız? 

Evet. Kamaradan bir adam çıktı. 

Maalesef hüviyetini tesbit edemedim. O 
da beni gömledi. Çok telaşlı bir hali 
vardı. 

- Müsaade ederseniz ben de sizinle 
beraber ıcleylm. 

- Hay hay, buyrunuz gidelim. 

Kamarııdan beraberce çıktılar. Kama

rotu bir hayli aradılar. Adam çok mcş

culdü. Balo için herkese kiraladığı elbl· 
seleri toplamakla uğraşıyordu. 

Hcsscn'ln svall üzerine uzun boylu 
düşündü ve başını sallı~rak : 

- Hayır, dedi. Mösyö Knit'in elbise 
kiralamış olduğunu hatırlamıyorum. Fa. 
kat müsaade ederseniz deftere bir kere 
bakayım. Oraya bütün kiraladıeım elbL 
sclerin cinsini ve kiralıyanların ismini 
yazmıştım. 

Jlessen memnundu. 
<Devamı v•r) 

f 
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Yaya kaldırımla-· ,. 
rının mecburı 

durakları 

Takılmde• Gats~1• ~:: 
yordam. Sekil!. o• ,.,,,,.. 

10· 
trktaw •onra bjr dllenri çoclll' ,,r· 
lu.mu kesti ,.c o kadar ıırsrl• 
naştı kJ elinden kllrtal~ l(I• ,.. 
ra ,·ermek üzere durdllnl· . 1. 

Biru daha ilerledim. l•ll~ bit 
dare!llnln kamyoaudaa ~U _,d•· 
lokantaya bira. fıçısı ver11orl ,.ııı l 
Fıçwyı ta.tı1aa adamın ~ 
bf'kllyert-k d•rdum. h't 

Fıçıla adam fokantadarı ~~~ 
&'lrlntt yüriime~e ba91aılı•· 9 ıuı 
ilerde iki dellkanh ile Hd ~ ıır· 
bir kare yapmıtlar. kon9'111°' 

11
• 

"e rı dr. Konu,maları bltlace.f9 1t1r• 
denllaşıp ayrılıncaya kada' 

dum. oldll• 
Biraz daha ilerlemek naı ip ııır 

fakat dükkanının önünü ~üpüre" ıııl 
çırata ra .. tıayınca L•lnf blttrmeı1 _. • uıt,. 
ve yol vermealnl bekJetnek 

durdum. chilı• 
Slha)et süpürme bitti, çırak. 

1
• 

kı\na Kfrdl, ben de yöriidibW· l'lie ~ • • 
ııerde ' re ki on be-,, yirmi metre ~o· 

ya kaldırımını kaplayarak 1ı:ol ~f 
la girmı, vaziyette ytiruyen t 
ıençle kar,ııa,tım. Onların ıt(;,. 
-.ı için bir kenara çekilerek 

dum. ıııt 
Galata!laraya yakla,mıı:tıl1'l · ·apŞ' 

'lokak çocuğu , bayatı bokoı :t .ıııı 
gibi kavra ediyorlardı. Bid ı ırı · 
gelip te öteki tabanları yağla~ıp 
Çlnt'aya kadar durdum. ,·1 

tıv• ~ltdh·e tram,·a.-farın ltı · 
4 • ·' t t" 

duraklarını kaldırdı. Bir hlnıme rl 
bil 

dip ya:ra kaldınmlannm nı~rilr· 
duraklannı ıla kaldırabil<.e ~ ~t 
ken pt'k .,ıkıntı çekmJye<>e~ı. 
ilk vakit te kaybetmlyeeetıı. 

ltÖR g,tJ>f 
~~-----~-~-------

Taha n helvas! fazla 
y:ıpıhyor 

Mevsim dolayısile taha.n ırnılA~ 
ve bilhassa tahan helvası fazlal• 1 
mıştır. Bu münasebetle dün şc;~; 
miz piyasasında 20 • 25 ton I< ıaı 
susam satılmı.ştır. Toptan fiyat 
dün 73 kuruştu. 

Ekmeg~n içinde eroin 
kaç1rır:\en yaka1lnd'1ı1· 

Karagümrükte oturan ve eroirı 
111 

çakçılığından mahkOmiyeU buıu11,,,. 
Zeynep isminde bir kadın dün .~: ıl
evinde mevkuf olan dostu Sabrı~ d· 
yarete gltmış, ona bazı yiyecek m• 
deleri götUrmUştUr. )i· 

Usulen kontrole tibi tutulan bU ıcer 
yecek maddeleri gözden geçirlllr IJI 
bir -ekmeğin ıçinde 15 gram ero 
çıkmıı:ı~ır. ı6-
Foyasının meydana c;:ıktıtınr ıÇ· 

ren sabıkalı kadın, Cezaevinden J< ıı~· 
mak teşebbüsünde bulunmuşsa d• )el' 

hareketine meydan verilmemi-1· '.fS 

lanmıştır. .~ 
Zeynep. Asliye ikinci ceza ınrJl 

meslnce tevki! olunmuştur. 

Paç · vr :. ihracat 
,.,ıl"' 

Almanlara evvelce satı~ı ya.- te5' 
5 _ 6 bin ton c!':ki paçavralarırı r• 
ilmine dün başlanmıştır. paç•~ır. 
ihraç piyasası istekli geçmcJdC d·· 
tııglltere ve Almanyadan başka 

9
• 

ğer bir iki memleketten başıca P 
çavralara talepler gelmek~ 

,.-- 1 ·, . : v j t\1 -""' 
20 İKlNCİTEŞRİN t91Z 

CUMA tS 
AY 11 - GÜN 324 - Kasım .. 
RUMİ 1358 - 1klnclte.şrin ' 
HİCRl 1361 - ZİLKADE tO 

GÜNEŞ 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

Li. El'' 
z,Oli 7,53 

12,00 
15,32 
17,47 
19.23 

6,10 

7,12 
9ı•5 

12,00 
ı,36 

ı2.;!-

Palamut balığı fı rını 

G
ünün en bol n 1>ereketll J1't. 

sıı· 
ceğl palamut palıfı oldU· ,.tft 

ııun her ~eşldl a,ağı yukarı 1Je~r~il"ıı 
yapılıyor. Şu tarif ede<'eflnt t t•• 
çok nf'!is , .e lezzetli oluyor. IU<' rırıf 
ne arzu olunur-.a palamut balık)• tııı' 
ayıklayar&k lıt,'!1erinl temnlt-yll'ınd•" 
\·e kuyroklar1:11 ke .. t'rl'k ortaıı ııı 

14ef11 ~malı ve bıo.<tk un~yln orta 1,ır 
l e kıhçlarını ra-ın:ımNı çılt:lrmal1• .o· 

"tilfl . tep~! için" ycrl•'-"tir"rek üç btı ,111,ıı ğan, bir iki taı.e dom~u~ doJr ._rV 
\ e bir k&.'lık '>ade yagı da kO) df 

• ~ ıçlll 
fırına \ ernl4'11, fırında yagın dO' 
eriyerek güzel b:r "'alça haJlnd~ _,. 
mates ve soğanlann ar .. ıada 1" 111• 1 o 
rarak pl,cn . balıklar çok ıttxe "''' 
yor, Fınadan geliııce sıcak ııcak 
raya vermeli. 
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li ~ ! 3 i[ıJ :ı 
Ask~ri durum 

Yazan: 

-~l_AR_BO_P_A_N___.l 
Ş;rtıat 
~lifrikada harp 
~; 

ı :f (1 hf.:1 i: r.;ı :J ~ tJ ! ~ 31 
Sabiha Gökçenin takdire 

değer bir hareketi 

VATAN 

Son zelzelenin 
tahribatı 

Sandıklı ve Deve kö 
yünde bir çok ev 

yıkıldı 

A lt ın fiyaJı 
Dördüncü Vakıf Hanında 
altın fiyatıyla oynayanlar 

Bezirganların türlü oyunlarına 
rağmen altın m11tlaha düşecektir 

3 

ispanyada 
hazırl ı k 

S! kiz sınıf, silôh 

altına alınıyor l Ü.hela 8 tnci Jopllz ontw;ıı ı. 
\. t ieıleınekte devam edi.\·or, mih· 
Jııı •~vetterı de ardçı mubarcbe
Cııı )'~k ~ekUme&.:teılir. BingazJ· 'ao.,. \'Uiyetlo ~ ola.cağı bak· 
~ O~ Ba.kumandaoı Ge
~ "~deriıa &ôyledlkleri dlkka· 
' ~r. lnı:iUz Generali, Kabl· 
\, Catet«-uere beyarıaU.a hulu.na.
~ <.\Jııaanıaruı Elqeila'da müda· 
\) -.ı•ıta..·aklNlnt tahmin etUfi-

Kadın fayyarec imiz Hava Kuru
muna 1222 lira teberru etti 

Ankara, 19 (A.A.) - Türk Hava 
Kurumu Genel merkezinden bildirili-
yor: 

Türk Hava Kurumu havacılık dai
resı başöğretmeni Bayan Sabiha Gök
çen Kuruma 1222 lira bağışlamı.ştll'. 

'Nlrlc Hava Kurumunun pyelennl 
yüzlerce genç kanat yeuııurerek ger. 
çekle~tıren Bayan Sabiha Gökc;enln 
memleket havacılığını kUV\'eUendlr
mek yolundakı bu c&ndan alAkaslJlJ 
takdirle karşılarız. 

Ankara; l!l (Va.tan) - Aldığmuz 

maJftmata göre, Balıke~ır wllll~i ve 
cıvar \'alilikler zelzele mıntalc$Sında 
icap eden tedbirlen almışlardır. 

A.nnutıu ve YUStıfceıı koyıerttıde 

hasar -:oktur. Sıuldıklı nahiye mer
kezınde 28, Dereköyilndt' 20 "v yı

kılnuJiitır. Bır olü va.rdır. Bıgacıkte 

bir çok evler harap olmuş. cilü adedi 
6 ya ytlkselmıştir. [Şıklar koyünde 
de 25 ev yıkı.Jmt\ıtır. 

AJtın t'iYQtları son bir kaç g\hı tc;tn· 
de dil~eğe ba,ıamı,tır. ROkfimettn 
aldığı son tedbirler üzenne. aıtuı ft· 
yaUannda gorülen bu normal alçalış, 
şehnmır...in para borsacıları tarafından 
sunt olarak tutundurulmak i~tenmış
se de, altının düşüş seyrindeki nor
raaJ lstıkamet bozulamam.ıttır. 

dllşüncesilf kar1.lertmıze de b!ldirlyo
nım: 

Salomon. KOçükyan, Haçlk, l'iiSlln, 
Jozcr. lskenazı ... 
B~ırıyortardl. 

- Kin~ var. klng. 
- Utln var, Ll.tin. 
Kontıen. Gt'an kontu ... 
Trianda peııtndL .. 

Stokholm, ııı (A.A.) - .Ma.d.rıdden 
alımı:ı bır telgrafa göre, lı!panyada 
llll.n edilen kısmı seferbcr!Ik 11H8 den 
1926 ya kadar 8 .sınıfı ilgile.ndirmek
tcdlr, 1923 sınıfı iSc bir müddetten· 
dır. 

Madrld. 19 <A.A.) - Enformaci
ones gazetesi, seferberllk emri hak· 
kında ilk te!slrlert yapmakta v~ ~öyle 
demektedır: 

~~~~~~ı:.W:ı~v~;".:::::u~ Hastahane u·· ere· tlerı· ~ Sirte körtedoe i,lekJlebHece.lderl 

~~~~d:u:~~~~::t:.:: 1 t t 1 d 
i!ıı Ilı t.clır. Dem<'J[, mJhver kuvvet- a r ) r ) 1 

Ant al yada zelzele 
Antalya, 19 (A.A.) - Bu ti&ba.h 

saat 5 t 10 dakika geçe cenuptan •i
male doğru beş saniye süren .ıpddetll 
bir yer depremi olmuştur, bU&r Yok· 
tur. 

Btr hafta kadar evveı 38 1traya Çı· 
kan altın fıyatıarı, dün DordürıcU Va. 
kıf hanının uma katı borsaıeılan ta
rafından y11k.seltilmek uzere sarfedı· 
len bUtUn gayretlere ra.ğmen, yıne 

eski tıyatıru buı.a.mamıftır. 

Yukardakı ü;ımıeri duymıyanıılr, 
benım gıbt hayret edecekler. Çok mil· 
hım bir şey değil, Lnt~. Fra.m~ 
Ingl!ız altınlarından ve onların satı• 
~artlarından bahsedlyorıarmış. 

Harbin bize yaJdaştığı bir sırada 
dahili meselelerle u~af?Tla&'& devam 
edemlyeceğımlzl aşikArdır. 

Gazete, Jspa.ııya ile Portckizin AV· 
rupada tıefertıerllk yapmıya.ıı llt1 mem 
Jeket olduğunu hatırlatmakta.dır. Bu 
iki memlrkeUn de harbe sürüklenme
mrlerlnt temin -Odece.Jt otan tedbirleri 
aım~ıan pek tabiidir. 

\.;"'"l reo•booda ~evrilme teh· 
e .._rn kalmamışlardır. 

bii. ele yu.dıtımm gfhl Elagella, 
t'irtuı ...ıaııtnde, Strenalka lle 
~ a.ra.ııındald Qi)lun ~andadır. 
' ~n seac de logili:ılero bu· 
tl\o ~vemet c•termişU, Mlb,·er 
ı_ l:ıı hııı.a ınhafau maksadile Tunu 
ı. . lldataaya &irlştiği için Elag-eJla.. 

ınu,·a.kka.t da olsa • muharebe 
~ d \ Oluht~eldlr. RommeJ, bava 

tlıiı ,YolUf' takviye almak tinıJ
" ıı. l'lıllJıaraza edlyor. Jngillı: ordu
\. ~a. havada ve denlT.de üııtUn· 'b11 itibarla mihverin Slrte ço
~ lrıgtll7 ordusUJ1u bir mağltibl· 
~111! 11tratıp rkate mecbur eunesl 
'~ 11 eılllemf'z. •'akat 'urası ma
~ '-le ki, lnrilb: ordu.-.u lçln f:lagcl· 
'-.~ ilQde yenl bir taarruz safhası 
ft ~'-:aktır. IngUJı.ler, rlcat balln· 
'hırıan mihver kunetıerloln , .. 
\ ile paraAlit kıtalan ladlrdller -. . 
~I de denizden kuv,et !,il.kardılar 
~ Ilı~ 1~bbüslerde bulun alındı, bel· 
~ lıver kun·etlcrlnl tamameu in· 

t~ 
~" ttılr ederler ,.e şimdi Trablus-
' ltolaylıkla yllrürlcrdf. Belki bo 
~.b11 kibl <'f'phe gerisi taarruz U... 

~•e t.eşebbU. edeceklerdir. 

~11119ta.ıd hareki.ta gelln<'e, mo· 
' .\rnerıkan kunetıerile takviye 
' lııctJı~ ordutu şimalde 100 k.1· 
~te bir cephe tiurlnde •.ru.nırıa 
~ilerliyor, dlğt'T bir miltt.eftJı 
~ kolu da Tuno!I ~hrl ceno· 
~ J Gat>e<ı üurine yürümektedir. 
' lıı hareketten maksat, Bi· 

Şehir meclisi dün saat 15 de fınazar edilmesini, Bcşılttaş • Tak. 
toplanmış, ruznamedckl bazı tek- sim arasında tekrar otobüs tşleW
lifler encümenlere havale edilmiş· meslnl, gelecek otobuslerdeo b•rl. 
tir. Tekli:Her arasında Belediye sinin Yıldız • Taksim araı;ın;ı tab
klmyahanesine sevkotunan meşru. si!' edilme.sini istemiştir. Bunlara 
battan tahlil ücreti alınmamak cevap veren Umum MildQr muavi. 
üzere harç tarifesinin tadılı, Bele. nı Celiılettin şunları söylemiştir: 
diycec kaldırılan ücretli cenazelere <- Elektrik için Hlzum.lu malzt'me· 
alt tarifenin tndUI, sereflye resmi· ntn -:<>ğu gelmi.f, bir kasını da gelmek 
nin taksit müddeUerlnln tc:sbltl Uzeredır. Bu suretle 'ebekcnin tevsii 
bulunuyordu. Meclis bunları hava. imkanı hasıl olacaktır. Roma.nyaya 
leden sonra hastaneler ıilcrct tarL slpara., edUen 800 baııda.3dan 500 O 
fesinin değlştirUmcsl lüzumuna da· gelmiştir. MiltebııJı:l!ıı dt' gelecektir. 
lr Mülkiye encümeni mazbatasını Ayrıca iki ay içinde ha.z.ırlan.ma.k 

Toprak m!hsulleri yeni 
idare meclisi kuruldu 
Ankara, 19 (Vatan) - Toprak mah 

suller1 ofisi umumı ldart' meclısi re· 
lsllğine Istanbul Belediye"! Iktısat 

MUdnrU Saffet Sezen, azalıklarına da 
Konya M:ıntaka Ticaret mUdUrU Halil 
Mlthat, eski Adana valisi Faik Us· 
t1ln ve ziraat başmUfettlş.lerlnden 

Salih Egil ta.yln edl!mi.f!erdir. 

kabul etmiştir. Verilen karara gö • .fartile Romanyaya muayyen btr mad· Vurguncu şebekesi 
re birınci sınıf yataklardan cunde de ihraç edilebilecek. bu suretle tram-
5. ikinci sınıflardan 3. üçüncü sı- vay mesele.sı hal yoluna gırecektır. fBa..,ı 1 tn<'ide) X 
nrflardan 2 Ura aıma.caktır. Ame· Amer!kadan göndcrllen dokuz otobUs tur. Bu mektupta <burada satılan yağ 
liyat masrafı için de 15 lira, kü. pek Yakında monte edilerek &efen! tarda ratura aımağa ısrar ediyorlar. 
çfik cerrahi müdahalelerden S lira konulacaktır. Ticaret otıslnln 25 kam Bana yüksek fiyatla bir fatura g-ön
ıstenecektir. , dermenlzi lüzumlu görüyorum. Ben 

yon şasesi de otobtls haline •etıriıe- d b t bi U ı 1 Meclıs 10 dakika aradan sonra • e ser es ı;:e yapayım> gı c m e er 
ikinci bir celse akdetmiş ve Elek. eekttr. Sürpagop garajı bu otobüs· bulunmaktadır. 

l h edil ktır Dı .... er taraftan vurgunculuk yapan trik, Tramvay ve Tünel işletmeleri ere asr ece · b 
muhtelif kimseler dr Mitıt Korunma 

1943 bütçesi hakkındaki bütçe Işçiler1mlze ucuz ekmek karne.si mahkemelerine vernmışttr. Bunların 
mazbatasını kabul etmiştir. Mü· verilemıyeceğt için onlan. muayyen lsımlertnı blldiriyorus: 
zakere sırasında bazı nza vatman. 

bır miktar ha.yat paJıatılıfı u.mmı Limon iskelesinde zeytin yağcı Ha.-
biletçi ve kontrolörlerin halka na. 

yapacağ'ız. Ucretli mU.StAhdemlne da- ylm oğlu Salamon Bahar, Yağ l.skele-
zik muamele etmesi tılzım geldiğı_ smde Sabuncugil Ltmıted şırkf'tl. 
nl, kömür tasarrufu lçın ııöndürü· ha geniş ölçOde lkr&mtye verrneği 

Kiryako Tebarik, Halil Orhan Uzun
}en lambaların bazı semtleri e<>k 1 düşünmekteyu;.> köprü, Va.sil Zaharyadts, Mehmet 
karanJık bıraktığı. eğer kömür ta. Bu ıuııattan sonra celseye son ve· Kirazlı. Osman Altuıordu, Selim Ba

sarrufu pek azsa bu karardan sar. rllmlştir. fa, Ihsan Mangaoğlu, HUseyın Koru, 

Tren faciası 
......._ nelere yatırılmtşlardır. 

Yanı Papadopulos, Hnsto Sarı, Artın· 
topaloğlu, Cevad Sofer. Yusuf Tako. 
Bil!l ~in. Haydar Çetin, Ethem 
Ergüden, Ştikrtl Poyanlı, H1ldi Akbağ, 
Hakkı Cirid, Ahmet Unubnaz. Nlko 

~ ~e 1'unu!'I Mil. lrlerlnl sliraUe ı,. (Başı l inekle) •u• ı 
' ~""'lf'lc, Trablusprp yolunu aç· geçmiş ve Suadlyeye doğru kay. . 
•• \·e ı maya bncJamı..+ır. Blrıncı vagonda bulunan Devlet Kadarçe, Mustafa Ot>Jnırsar, Ziya " ı... "' bverln Trabhrsprp üssti· -,, ..,. 

"llila D 1 11 H d ls Omuş, Yorgi Kaz.ılası. ~ nnı .. uaa mAnt olmaktır. Vagonlar Suadlyede, tam yoku. em ryo .. ar'.. ~Y arpaşa tasyo. 
~>'41 fıı. radyosuna cöre, mJb,·er Si- şa geldikleri esnada durmak mec. nu konduktorlerınden Yakup oğlu Ço"rçi l, zoferd~r. . 

'rı. df'nlz ve hava yoluyla Tu· buriyetinde kalmışlardır. Hasan Yakup, Gazianteplı l\Iehmet emın 
~~ ILr.i<er nakletmekteıllr. Mareşal 1şte tam bu esnada, Pcndikten oğlu Ali P.':1ıat. Edirneli Hasan o~lu (Başı ı incide) -
~l'ln Tunusa glttJttne, Fransız hareket eden sabah banliyö treni Mehmet Unyelı, Mevliıt oğlu Is. ve inkisarlara rağmen tedrict'n ken· 
~~ "t'rUe Almanlar arasında ~ar· mutat se!crını yapmak üzere Bos· maıı. Çumralı Kerim oğlu İsmail. dini kurtardığ'ını soylcmış ve sözıe

t~llı 1~r olduğuna dair de haberler tancıdan Suadlycye g<:Iirken. takip Bismilli Tahir oğlu Abdullah. Pi· rıne şöyle devam etmlşttr; 
t4ı(j r, ~nıerlka.lılann <'f'nupta Çat ettiği hat Ozerlnde ve tam Suad!. reli Hasan oğlu Osman. Malatyalı Bununla beraber daha btiyUk bir 
\ 1 <'!\·•randan Trabluo;garba doğm ye ısta.;:;yonunda. üç yük vagonile Mustafa o~lu _Must~fa bu kaza ne. bilgi, bir eınnıyet ve bir kuvvetle bi· 
~t 't lllahdut, fakat matörlü kon-et· karsılaşmış ve frenlçrinl tuttura- tlceslnde ölmuşlerdır. rv. daha ileri gıttiğlmlzı sıze temin 
~t Vlıetınelt'ri df' muhteml'ldir. ller mayarak şiddetli bir sB.deme ile Marşandlzden kopan dört vagon. ederim . Bir gün. parlayınca bir da-
'lıe 'tunn!lda yakında milhlm mu· bu yilk vagonlarına bindirmiştir. da Keskinin Tekke köyünde otu- ba sönmeyecek olan da.ha geniş bır 
it .1.-r olacaktır. Bu rıni darbeden banliyö katarı- ran Ha.ı:an Tosuna ait 102 sığır bu- ışığa kavuşacağımız muhakkaktır. 
'~a . mihver timali Afrlkada ı nın lokomotifi parçalanmış ve ar. lunuyordu. Bu sığırların 68 ı öl. Bizim kudr<'tli ve kuvvetli b!lyük or
.._ ~· 111 1 • t k 1 b ı dularımız, hava ve deniz kuvvetle~ ..__ " Umidtnl muhafaza ediyor, kasında a ·ı 1 u unan vagonlar. mUş. 12 si yaralanmış. 22 sı kur· 
~ """lı d ldd tl rlmız vardır Ilerı gıdiyoruz ve zafer ~ bıa,satıa Tunusta ,.e • lrtf' ~ölü· dan üçü e Ş c e birbirine çarp· tulmuştur 
ı... ordulıırımızı tet\1Ç edecektir. .~ 1nda. muka,·emete haurlan· mışlardır. Bu arada iki vagon bir- Hadi~enın neden ilcrı geldiği 
\ııı,~ıt. nızerte Akdenlr yolu bıv blrının ıçcrlslne gcçmlıı ve hattan tahkik edilmektedir. tlsklldar Müd 'çorçıl, Harrov mektebinde şarkılar 
'lıı >..~rı ve Trahlu!lprp ta mlbve· çıkmıştır. Bu esnada yolculardan deiumumi muavinlerinden Sıtkı programını dinlemeğe gitml.ştir. 'Bir 
\cı btrı1ıaı1an ı:ıkarılmaıu bakırnın· ı bir kısmı bu vagonların altında ka. Koraltan hadisenın tnhkikatıle meş kaç şarkının nakaratını talebelerle 
~ •• , lrıll('t dere<-ede mühim bcdrf. larak ezilmişi-er, bir kısmı da ka,... birlikte Jiöylemışur. 
ı."' it il 1 " ıı:uldür. Çörçil, talebelere lkl sene evvel pek ı:ıı~1• lıertenln üratle lşgaU miit· mak suret e can arııu kurtarmı~. 
l." ~ti " karanlık gUnlerde kendilerıni goı·mi· "ll3 ı .. il ha\'a - deıılı hareketlerini lardır. 
tı lıı "''t•ta<>aktır. l'lu itibarla, ı ,in- Had•se derhal zabıtaya, adliyeye, Fas d y osu ye geldiğim hatırıatmıı;ı ve demiştir 
~. ··~lllı. ordu!lunun yakmdıl hu il· sıhhiye tcşkilaUarına haber veril. ra ki: 
lı~ ha O zaman bu güçlUl<icrın içinden na· ~.... \·adan, denh:den ve karaılan mlş ve pek hazırlıkla alınan tcd· 

... t t ısıl çıtuıacagı malfirn detildi Fakat 
~ -~ etrnesı beklenebilir. birlerle cnknz altında kalan yara. b • d • • bız bir hal çaresi bulmağa azmetmış-
r t tık. Şımdi dünyanın her· tarafındaki b ~ lılar kurtarılarak hastanelere nak. 1 1 rıyor 

Cltlsada S 0 0 Vaziyet lolunmuşlardır. milletlerden mürekkep bUyük bir ce· 
Lokomotlftcn saçılan ateşlerle miyet ıçmdeyız. Mazide olup blten-

\ılch (Başı 1 ln<'lde) - yanan vagonların altından 8 ölü terden ıstıklfıl ıçın cesaret alabiliriz. 
"41& Y. 19 (A.A.) ,..- Resmen bildi· ve ıs yaralı çıkarılmıştır. Almanlar, Dog~u cep-1\t ıuııe .. 

l!ıı h tore, Harbiye Nazırı Aml· Arnlarındn trenin kondOktöril- hes ı' n de n kuvvet 
~firıı:~n çarşamba akşamı Vlchy niln de bulunduğu bu 8 ölünün 
~aı den ayrılmış \'e yerine A· hepsi erkektir. 
~· J\brıaı grtırilm1"lir. Milnaka· • 
''tı "' Kazazedeler ;:,?k a yerine yetişen 
~ Şt ırı Glerat da hUkOmctten ay· cankurtaran otomoblllerlt.e he. 
~t~r. EndUstrl istlhsalütı nazırı men Nümune hastanesine ve dl4er 
~ıı nne MUnakaldt Nazırlığını da hastanelere kaldırılmışlardır. 

lıı e aıı.,.uştır. 
•ı. 11<1ra 20 Haydarpaşa Nümune hastanesıne 
1
"'ll'f\s (Radyo saat 2)- Roma 
• ti!t uııun Pari.sten verdiği bir habe- kaldırılan 6 yaralıdan 3 ü ayak 
~~'tı e Cenf'raı Veygand Almanlar tedavisilc kurtulmuşsa da kalan 
"tıı 11dan tevkif edilmiştir. General üçünün vaziyeti ağır sanılmakta. 

'-.... ~lllltnynda bulunmaktndrr. dır. Bu üç yaralı. Sami, Yusuf ve 
~ Necmi adını taşımaktadırlar. 

li, k • • Dığcr 12 yaralı da başka hasla· tp e onomııı 

nakle diyorlarmı ş 

Fas, 19 (A.A.) - Fas radyosu 
bu sabahki yayımında Almanların 
doğu cephesinden alelacele kuvvet 
nakletmekte olduklarını bildirıyor. 
Spiker demiştir ki: 

•- Macaristanda ve Hırvatis· 

tanda hemen hemen bütün yolcu 
trenleri kaldırılmıştır. Cenova ve 
Sicilyaya giden trenler bu memle. 
ketlerden geçer.» 

dairesi ~Ş~-A~~~~(~K~~S~.-----d-.. 
ltııb ca..ı l lnı:lde) ~ ınemasın a ..... 
l'ı\a~hat ve satış şubesi. 7 - lç. Ba Alıta• Ta• 9 da 
tı~, hrctıın şubesi. 8 - Mali po· -
,, lubcsl 
{~ . 
~ tc~·liarp Ekonomf~i dairesinin 
t ttı~ 1 Ve muavini olacaktır. Bu ,1 g e ekonomik kültiirü ve bil. 
t, eııı~ olan memurla!' alınacalc, 

• ~\: ti . 
t~ ha aıı-c gerek harp .çindc ge. 
~~ ctıl'Pten sonra çıkan ve çıka· 
~'li ttıcrnıniyetli lktıs.ıdi ticari ve 
~~1 c1scfelerı tetkik edt:cck, a. 
ıı:~ a~ım gelen tedbirler hnk
"Qe alakadar dairelere etüt, tec
t~d. \>c tetkiklere dayanım tavsl
~ ~ıııc ~ulunncnktır. Bu proje son 

· Cklller Heyetinde alacak. 

Büyük Reji ör: Tourjen kl'nin son e-;erl: 

BRİGİTTE HORNEY
J0Hf1NNES HE STER S ·in 

mfüıtereken yarattıklan 

ASK ve HAYAL 
Bir aşkın en yüksek duygularını .• Bir kalbin bütün at'ılannı ... Blr J:'Ön· 
Iün çılgın ma<·eralarını.. BJr e\'ginfn en tatlı batıralannı .. En cazip C 
,-e ık bir ıne\'zucla takdim eden 11ilrpri:ı lerle dolu. 1 

Aşk, Neşe ,.e z.arafetler fi.lmj ı 

Bin gazi Ö1"?lerinde 

ve hörgüçlerıa ingilizlerın eline 
geçmiş olacaktır. 

Kahire, 19 (A.A.) - Ortaşark 

umumt müşterek teblığı: 
8 inci ordu ıleri kuvvetleri, dün 

B1ngazinin cenubunda düsmanın 

temasa gelmişlerdir. 

8 ~nei ordu Slren'e vasıl oJdu 
Londra, 19 (A,A.) - Brltanya 

kuvvetleri Tunusun cenubu şarki. 
sınde ilerlemektedir. Diğer tarnf· 
tan sekizinci ordu da Siren'e vfısıl 
olmuştur. Siren. Dcrnc ile Blngazi 
arasında bulunmaktadır. 

Alman kuvvetlen t;cmberden 
kurtulmaya ~alışıyorl:u 

Bertin. 19 (A.A,) - Resmi teb· 
llğ : SlrenBik'te Alman _ İtalyan 
kuvvetleri düşman çemberinden 
sıyrılmağa devam etmektedirler. 
Alman seri hücum uçakları. maki· 
nelitü!ekleri ve hertürlü kamyon· 
lara tam isabetler kaydetmişler. 
dir. 

Derne dolaylarında hareket eden 
lnglliz deniz kuvvetlcrile cereyan 
eden çarpışmalarda bir kruvazör 
ve bir muhrip bir hava taarruzu 
neticesinde ağır surette yara al· 
mıştır. Alman \'e İtalyan hava 
kuvvetleri Bone'dekl liman tesis· 
terini, Cezalr ve Tunus kıyısında. 
ki düşman motörlü kuvvetlerini 
bombalamıslardır. 

.Bug'UnkU paranın ısttnatp.h nok· 
tası olan altının, sunt olar&Jl na.sıl 

yükseltildiğini görmek isteyen her 
Yoatandaş. DördünoO Vakıt hnnmırı 

asma katında bir kaç dakıka dolaşır. 
1& her şeyt kolaylıkla anlayabılir. 

Para pıyasasmı.n cı&n daman olan 
kambiyo Vt! nukut borsası. bir k•ı;: 

bezirgtlnın ellndt! istenildiği ~bı oy
natılıyor. 

DUn sırf bu 1Şi takip ebnek üze. 
re bir kaç saatimi Kambıyo bonıa.sı
nın loş koridorlarında geçirdım, O
rada aldığım notları hiç bır şey ill
ve etmeden aynen aşağı geçırıyorum: 

Su isse. 

- 25 var elH tane, 25 var elit ta
ne, 25 var elli tane, 25 var elli tane. .. 

- 20 var ellı tane, 20 var elli ta. 
ne, 20 var elli tane ... 

- Reşat, Azız, flamıt. .. 
2Q var elli tane, 2Q var elll tane. 
- Aldan. 
- Sattım . , 

- Aldrm. 

Ve böylece bu bezlrpnlar, danışık
lı, döğUşlO ·altını indirip. bindiriyor 
ve ellerine yUksck para ile geçmtş 
altınları ellerinden yilk.Sek tıyatıa çı. 
knrma1ta ı;:aırşıyorıar. 

Sat bırkaç köyıüytl aJtuı almaktan 
vazreçırlnceye kadar ora.da tesa
dUten buluştuğumuz bir arkadaşla e
peyce upa\ltık . 

BezırgAnlar altın piya.sasmı dün 
akşam bUtUn hUnerlertni göstererek 
:H lira 1ll kuruş Uzf'rinden kapattır· 
mııya muvaffak oldular. 

Bu kapanışın sunt olduğu bir kaç 
gUn lçerı.stnde krndlsinl gosterecek 
vl' altın tıyatları tepetaklak normal 
fiyata doğru dllşecektır. 

beri kısmen slIAh aıtma alınmıştır. 

Seferberlik tamamlandıktan sonra si
l.Ah altında takrtbelı bir milyon kişi 
bulunacaktır. 

Vaşington, 19 (A.A.) - V8Şngton

dak1 I.ııpanya hllyük elçisi M . Carde
nas, lı!panynnın rnuUak surette tarar. 
sn: kalmak kararında bulunduğuna 

dair bugUn Hariciye Naztr muavınl 
M. VellNl'e teminat vermiştir. 

Hark:ıye Nazı.n M. Hull, bugünkU 
ba.sın toplantısında, lJıpanyol BllyUk 
Elçısı Cardena.s'm Ispanya.ıım mutlak 
tara!ıızlik siya.setini takip hususun· 
daki katt kararını tekrar eyledlğinl 
söylemiştir. 

Yabancı bir şi\'e ile tekrarlanan bu 
nıı.mUtt'nahi 20 var elli tane, 2:> vRr 
elit tant• sadaıarı , ağ'ı:ı: kavgası şek

linde devam edıyor \'e bwıa kol ve 

el hareketlerı karışryordu. 

Dan altın borsasında edindığim in· 
tıbalarm diğer kısmını v~ altm fı· 

yatlarının dllşmesındt! sanırt olan A· 
Bağırıyorlardı. Hiç birı~inl tanıma- mllle.rt, yarın tekrar bu sUtWllatda 

Stokholm, 19 (A.A.) - Madridden 
alınan matbuat telgrafla.rma göre, 
Madrldln askeri mahfillerinde yapı· 

lan beyanattan Uln edilen kısmı se
terberllttn bil..h&ıma mihvere karşı blr 
ihtiyat tedbiri olduğa a.nI&Şilmakta· 

Sialingr lt çorpı şmc s 
dJgım bu ı.sımıerden rastgele hır kaç okuyacaJuınn. 
tanesini not ettim. Belki lazım olur f'. F. 

(Bafı ı lnalde) *-•·• 
henin küçük bir kesimi üzerinde 
temerküz ettirmektedirler. Alman.. 
}arın bu cephede hücuma kalka · 
cakları zannedllmektedir. Afrika harekatı 

(Ba,tara.fı t l•clde) X x 
rezelerile lngiliz ve Amerikan para· 
.şUtçU kıtaları ve Ingiliz ve Ameri· 
kalılarla ışbırli~I yapan Fransız kı· 

taları bir kaç noktadan Tunusa gir
mişlerdir. Düşman keşif kollarıle bir 
kaç kere temu e'c!llmi~tir. 

Gl'~eraJ Gtraud başhca P.'rıı.nsız ş.~ 
!aylarını teftış etmi~tır. 

Fransız hava bataryaları dün bır 

düşman tayyaresi dilşürmUşlerdlr. 

Tunuıı sahilinde karaya inmek teşeb
btisünde bulunan Alman nakliye tay
yareleri Fransızlar t&rafmdan taroe
dılrniştır. 

Şımıut Afrika Fransıı, makamınn 

1939 smıtnıı sıl!lh altına c;ağırmış· 

lardır. Ora.n'da şarka hareket eden 
lt'ransız kıtaıarı istasyonda dolu 
bir Amerikan şeref kıtası tarafından 
teşyı edılmtşıerdlr. 

AnıJNJ Oarlanrn radyodak1 hıtahfst 

Ce:ıaır, 19 (A.A.) - Cezaır'de racı • 
yo tir bir demeç yapan Amı.raı Dar
lan şöyle demiştir: 

Topraklarımızı ıdareye devam e· 
deceğiz. Benim vazifem müşterek 

menfaat için hedefimizi tayın etmek 

bir, Norvf'Çtekl l!.!tiltklmlarmı 'ft" gar
nızonlarnı ı takvıye etmeğe koyulm~ 

!ardır. 

Esirler, Hltlerin evvelA sehrin 
1 Uktcşrlnde ve mütcakıben 6 ilk. 
kanunda zaptcdllmcsinl emretmiş 
olduğunu söylemektedirler. Gene 
csırl-crln ifadesine göre. llkteşrinin 
soB on beş günü zarfında Alman 
taarruzu, günde 1000 ita 4000 kL 
&iye mıılolmus ve bu hal fasılasız 

20 gün devam etmiştir. 

Havadisi ~ezmiş olan bir çok harp 
muhabirleri. kışlık elbise satın &lma
ğa koşmuşlardır. HattA bunlardan 
biri bilahare Atrikaya gıtmek üzere 
binmiş olduğu vapura berabennde 
cNorveç dlli na.'iıl öğrenflır ?> l!!trn· 
il bir risale götUrmUştUr. Bu suretle 
Alnıanlar, Amerlkatııarm Afrikada 

Tuap;e'de Ruı. kuvveUeri ku....,.uldı 

Berlln, 19 <A.A.) - Tuapse çev 
serer yapacaklarına hiç te ihtimal ver restnde dağ avcı kıtalarımız düs· 
memişlerdtr. man mevzilerinde meydana getir. 

Rommeı Tonuııta tilhıınabllınenl• 
dikleri cepheleri gcnişletmeğe ve 
düşmanın geri ile olan muvasatası · 

çarelerini anyer nı kesmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Madrid, 19 (A.A.) - Ceza.yırden sovyet kuvvetlerkıln kurtulmak 

alınan ~on telgraflara göre, Rommeı için giriştiği mühim teşoobüslere 
dlln beş tnyyarenln refakatinde Ge· rağmen, 16 sonteşrln günü, düşman 
neral Nehrıng ile görüşmek Uzere Tu· kuvvetlerinin kuşatılması işı sona 
nuıı hava meydanına tnmi.ştir. Bu tay 

1 
ermiştir. Kuşatılan düşman t 7 son 

yarf'lrr Ingtliz tayyarelerinin yaptığı teşrinde imha olunmuştur. 
mUthlş aknıdan 10 dakika evvel Ala- At.menı-.u ~diki batl&r'IDt tattnak 
yuna meydanına tnmışlerdlr. Rommel iç~ tertibat alıyorlar 
kendisini korumak zorunda kalmıştır. Londra, 19 (A.A.) _ Merkez 
Alman Generalinin muvakkat bir za. Kafkaslarda Almanlar, şlmdikt hat 
man lçın Trablu.sa dönecegt zannedll· tarını tutmak için mayin tarlaları 
mektedir. Blr ı;:ok Alman ihtisa~ kı· ve sıperler vücuda ı:etirmektedır. 
ta.tarının tayyare Ue Trıı.blustan Tu· I ler 

olacaktır 
. . nusa getlrlldlkleri ?.annedllmektedır. Volkof cephestnde Rusların hü-
ı rnm.ız donanması mütteflklerle ı~- Rom mel. Anderson mUhim kuvvetler· .. 

birliP.i vaı>ı'-·or ı cuma geçtikleri blldırılmektedlr. 
" ., ., le taarruza geı;:rcek bir vaziyete gel· 

Londra, 19 ( A.A > Brar.zavılle 1 nıeden evvel Blzertı tutmak içın bU-
radyosunun blldırdlğıne gore, muharıp yUk gayretler ııarfetmektedir. Bir 
Fransıtnın denı?. bırlıkleri şımall Af· çok ı:apurlar Gtrıtten, Yunanlstandan, 
rlka :;ahilkri açığında müttefik kuv· 
vctlerile ış birliği yapmaktadırlar. 

BiLert'e yaptla<'ak taarruz yakla!>tı 

Madrıd. 19 (A.A.J - Cenubtnn ı· 

!erleyen Andersonun kumandasındaki 
kollar Tunusun şımalinl 'l'rablustan 
yapılacak taarruzlara karşı konımak 
için en hıUhım nokta olan Gabcs U· 
zenne yürümektedirler. Gabe"' Ame
rikalılar tarafından işgal edıllr edil· 
mez Anderson bUtiln kuvvetlerile Bl
zerte taarruz edecektır. 

Kt~kaç ara.,ınıla SO bin mihver askeri 
"·ar 

Nevyork. 19 (A.A.) - Şım:ı.11 Af· 

rlkada Amerikan wnumı karargAhın

da bulunan bir harp muhablrı, Fran
sız kıtaatına mensup binlerce aske· 
rln dün akşam Amerikan ve Ingiliz 
kıtalarını iltisaklarını temin ederek 
onlarla birlikte Tunus üzerıne 'iddet· 
li bır baskı yapmış olduklarını bil· 
dlrmekte;iır. ~rntteflklerin batıdan 1-
lerlemektll olan ordusu ile Trablus
garba doğru ilerlemekte bulıınan Se· 
kizlncl Ingıllz ordusu arasında m1h· 
verin 30 bin kişilik bir kuvveti var· 
dır. l:"as ve Cezairdeki Fransız kuv
vetleri, daha şimdiden Tunusta mih· 
verı •tchdıt etmekte olan Ingillz ve 
Amerikan kıtalarmın yanıbaşlarmda 

me\•kl almışlardır. 
Anıerl.kalılar Almanları na."ıl 

kandırmışlar! 

Londra. 19 (A.A) - Afrikıı sefe
rini açmadan blr çok hafta evvel Ge· 
neral Eıscnhover alaylarının bır c:o
ğ"una şimal kutbunda kUll!Lnılacak 

teçhızat tevzi etmiştir. Bunun Uzer!· 
ne derhal ortaya Norveçin lstilA e· 
dileceği şayiası çıkmıştır. Ceneral 
Elsenhover. bizzat mağazalara gide· 
rek bu gibi levazımın mllbayaasındıı. 
bulurunu~tur. Bunun üzerine Alman· 

Italyadan ve Trablustan Bizerte ve 
Tunusa mUmkün olduğu kadar çok 
miktarda asker ve malzeme taşımak· 
tadarlar. 

Yapılan tahminlere göre Rommel 
Bızert'te ve ·runusta kl!ı Jcuvvetler 
toplayabilmek için Tr&bhı.su müdafaa 
etmek Umıdlnı bıle terketmeğe ha· 
7.ırdır. 

Rabat, 19 (A.A.) - Resmt tebliğ: 

Müttefik paraşUtçil kıtaları Tunus
ta hayati ehemmıyeti olan bir hava 
meydanını zaptetmişlerdir. Tunus l· 
ı;:erllerıne doğru yapılan bu paraşüt:· 
çU kıta. sevkıyatı şimdıye kadar ha· 
va kuvvetleri tarafından başarılan en 
önemli hareklltı t.e.şktl etmektedir. 

Nevyork, 19 (A.A.) - Şimal Afl'i· 
ka cepheı!inden gclt!n telgraflar, mih
veri şimal Afrikadan atmak için mut. 
trfiklerln Tunusa Uç ana kolla taarruz 
ettiklerini gostermektedir. 

300 bin kişi tahmin edilen bir in· 
gillz . Anıerlka.n ve Fran.,ız ordusu 

Cezairden hareket ebnL' ve Tıırıusa 

girmı.ştır. 

Fakirlerin ekmek 
i htiyacı 

(Baıp 1 incide) «» 
imi olarak nakilhane edenlerin An 
kara dağıtma birliklerine kaydol. 
maları ve kartlarmı ıılabllmeleri 

için behcmch:ıl mukayyet bulun· 
dukları dağıtma birliklerinden ka. 
yıtlarının sillndığlnı ve ekmek kar
tının verilip verilmediğini bildirir 
birer nakil ilmühaberı almaları ve 
bunu Ankara dağıtma birliklerine 
ibraz etmeleri teblli oltınur. 

Kadınların 

tenasül hayatı 

Prof. Dr. Tevfik Remz ı 

dün mühim bır 
konferans verdi 

Profesör doktor Tevfik Rcmzı 
dün Eminönü Halkcvlnde kB.dınla· 

rın tenasül hayatına dıılr mühim 
bir konferans vermiş, burada kı1. 
çocuğunun, erinlik çağında, olgun. 
luk devrinde, gerik!me ve rica' 
devrinde kadıııın va:ılyetinı ayı 

ayrı anlatmıştır. 

Baştan sona kadar meraklıı ta. 
kip edilen konferan:sında profesör 
demiştir ki: 

«- Hayvanlarda otomatik sev· 
ki tabii oyunlarına dayanan tena. 
süli hayııt 1ru;anı:ırda lctimai tcka. 
ınuı. kültür ve doğmalar. dim le· 
sirler ve sosyal sebeplerle t_>aşka 

bir karakter alır. M-cdeni insanfü 
cinsi hayata alt şahsiyet bu insanın 
bütiln seviye, kültür ve hüviyeti. 
nin tesirlerine ka.rışır. Sanatta, 
edebiyatta kendine mahsus söyle. 
yiş tarzları bulur. 1nsanda tenasül;' 
sevki tabıf ahlakın. örfün, adetin 
ve kanunun ruhi ve içtimai sevi· 
Y'('nin, kültürün, hasılı bir kelime 
ile insan şahsiyetinin damgasınr 
tnşır. Dizgine vurur. yola getirir. 
Tablatlle idealin en karanlık mü. 
cadelesi cinsi hayat anındadır. Bu
rada cinsi hayata rasyonel bir di
siplin vermek meselesi ortaya çı. 
kar. Bu da cinsi terbiye mevzuu 
ile bu sene zarfında ayrı bir kon. 
ferans yine Hai.kevinde söylene
cektir.• 
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Carol Lombart ile Charles 
Laughton bu filmle bir 
şaheser yaratmışlardır 

• 

Carote Lombard 

fa lr kaç gtlndenberl Sümer sı- Bu tilmde yaşlı Aşığın genç Aşığı 
9) nemasında senenın en muvat- ihanetinden dolayı dövüş sahne.sı. 
fak film eserıerınden birı oynanıyor. !ılm sanatının bır .şaheser tablosunu 
Geçen sene perde sanatının şaheseri ı teşkil ediyordu. 

1 tesiri uyandıran Notrda.rnın Kam-1 Bazı hallerı hoş görmek sureli 
1

e 
buru filminde kambur rolünü yapan saadetin temin edlleceğı fıkrıle n -
Charıes ı..aughton bır aşk facıasında hayetlenen bu fılnı bu senenın mu-
0..şık rolünü oynuyor ve geçen sene vaftak eserlcrındendı.r. 
bir tayyare seyahatinde ölen Caroı 

Lomba.rt da sevgıli rolünde bulunu
yor. 

Güzel fı lmler getiren Sümer sine- / 

BULMACA 

ması, bu filmlle sınema tarihinin aa- --+--+---t-

nat eserlerinden bırını daha ıstanbul l 
scyırcllerınc sunmuş oluyor. ' 

Bır kasnbnda r.lraat işlerile uğrn- 't 

şan gönlU ganı. ruhu sade bir adam, 5 
şehırde bir gazıno garsonluğu yapan , 
güzel bır kıza Aşık oluyor. Kasaba· 
!ına donUnce o güzeı kıza aşk mek- 1 1-+--+-
tupları yazcfJrarak gônderıyor. Bu 1 
mektupları arkadaşlarına okuyan gar ' 
son kız, ıstıhza ile karşılanmakla kı- ıo 

rılarak bu gaipten kendısınl arayan ta 11 
ııhc gUleryUz gostcrıyor ve meçhul 
ıevgll!sinden bir fotoğrafını ıstıyor. 

Fakat onu seven adam yaşlı ve ken· 
dl kanaatınce çlrkindır. Kızın lste

Soldan sağa· 1 - Bır sebze; 
Yı:ıpma. 2 - Harcketsız; Bulaşık 

3 - Bir memleket: Tersi: iz. 4 -
dığı bu şey ise onun bu fena hallnı Bir gıda maddesi; DUşünce V't'ya 
açığa vuracBktır, bunun Ur.erine çıft. istekte inat. 5 - Hayvan yemle. 
lig-inde çalışan genç bır adamın re~- rınden. Boş 6 - Çok ıyl: Kurtu. 
mini gönderiyor; ve kızı evlenmek luş. 7 - Balıkçı kayığı. 8 - İnce 
üzere çıfllığe davet ediyor GUzel kız kıl; Bayağı 9 - Bir kab; Tersı : 
çlftlıkte kendlsını seven adamın ha.kı- Engel. 10 - Tatlı bır madde: A· 
kısmi tanıyınca bır tereddut anı ge- yak. l 1 - Hındilerı kızdırmak ıçln 
çlrmekle beraber vlldınden caymıyor söylenen söz ., 
ve dliğlln şenlikleri yapılıyor. Şen- Yukarıdan aşağıya: 1 - Yanlı~ 

ilkte yaşlı gC\'ey sarhoşluk yüzün- ış; Gelecek. 2 - Btr hayvan; Bır 
den ytiklsek bır dU\'ardan düşerek aletle dLizeltılmış. 3 - Arka: Za
ayakları kırılarak yatıyor manın kısımlarından : Bır renk 

çırt· ıkte çalışmakta olan ve !otoğ- 4 - BüyUk: Olmamış: Aşağı. 5 -

VAT.\ N 

fv1. M. V. Ist. 3 No. lu Satınalma 

Komisyonundan : 
Askeı1 fabrikalar için muhtelit boyda mengenl', mikrometre. stırmell 

M. M. V. Ist. 2 N·o lu Satınalma 

Komisyonundan : 
Keşif bedeli 1392 lira 06 kuruş olan Zeytinburnundakl askerlik naka· 

hathanesının tamlrı 23.11.942 pazartesi gtinU saat 11,45 de pazarlıkla 2 
'No. lı satınalma komısyonunda ıhale~ı yapılacaktır. 

Mu\'akkat teminatı lll ııra 41 kuruş olup şartnamesı ve ke,ifler! 

komisyonda gorülebılir. Talıplenn belli gün ve saatte mUracaatıarı. 
(1557) 

M. M. V. lst. 4 No. lu Satm Alma Ko. dan: 
Ordu ihtiyarı için: 
S0.000 Adet 40 ~·o. Siyah - makara - Zincirli 
26,000 AılPt ıo No. Beyaz - oıakar& - Zincirli 

satın alınacaktır. 

Pazarlığı 28.11.942 cumartesı gUnU saat 11 de ,Fındıklıdaki komisyon 
binasınd:ı. yapılacaktır. Kati teminat ı 700 liradır. 

Talıplerın muayyen gUnilnde gelmeıerı. (1188) 

M. M. V. 4. No. lu Satınalma 
Komisyonundan : 

Ordu ihtiyacı için 250.0(10 adet (FERMEJUP> pazarlıkla ihale edile
cektir. Ihalesı 27.11.942 cuma gUnU saat 16.5 da Fındıklı'da komt.syon 
binasında ya:>ılacaktır. Muvakkat temınatı 118 lı.radır. Talıplerın belli 
gUn ve saatte komı.syona gelmeier1. (1489) 

~!------------.................. , 
Türkiye Cümhuriyeti 

Ziraat Ban ası 
ıturuıu., tarihi: 1888. - Sermaye.si: ıoo.000.000 TUrk lirMı 

Şube ve ajans adeclı: 265 
ZlraJ ve Ucar1 her nevt banka muamelelert 

Para bl..riktırenJere 28,000 ura. ıkraıruye verıyor. 

-

Zır.3at Bankasında kwnbaralı ve ihbarsız tua.rrut hesaplarında 

en az 50 llrası bulunanlara senede • defa çekUecek kur'a ile ıı.şatı
dakt plAna göre 1kra.nuye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lir• 100 adet 
• » 600 it 2,000 it 

• it ~60 » 1,000 • 

50 liralık 6,000 Ura 

120 • 40 4,800 • 

co it 100 • 4,000 it 160 • 20 • S,200 » 

DiKKAT: Hesaplarında;t1 paralar bir sene ic;ınde 50 lıradan &.f•· 
gı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde 5': 20 f11zl&aile verilecektır. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 hazırıuı, 11 eyUll 
ıı Bınnci.kAnunda çekilecektir. 

1 

Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 ikramiye Planı 
••fideler 1 l••at, 3 Ma11s, Z Apstoı, ~ bdncl· 

tıtrlD tartlalırlade 1apıbr. 

1943 iKRAMiYELERi ~ 
J adet 19 9 9 Lir ah!< 
1 
1 
1 
1 

' 1 
2 

10 
30 
60 

250 
l334 

" 
" ,. 

" 
" 
17 

" ,, 

999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
22~ 

U9 
44 
22 
il 
• 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 

" ,. 
, , 

-
1999.- Lira 

999.- " 
888.- ,, 
777.- " 
666.- ,, 
555.- ,, 
444.- " 
1)66.- " 
~20.- ,, 

~ !':70.-
2640.
~500.

{J674.-

" 
" 

Tlrklre lı Banlraııua para J&brmallla ralmz 
para bll'lldlrmıı Ye lals a lmı, olm ilz, araı za · 
auda taıua ·zı de d••••lt •l•rt•••z. 

M. M. V. Jstanbul 2. No. lu Satınalma 

Komisyonundan : 
Tahmin bedeli 8800 lira olan 50.000 adet 12 x 60 eb'adında el. 

vata 23 - 11 • 942 pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla satın alına. 
caktır. 

Muvakkat teminat 660 lirB olup nümunesi ve şartnamesı komls. 
yonda ıorulebillr. 

Taliplerin belli giln ve s&atte komisyona müracaatları. (1519) 

l Inhisarlar U. Müdürlüğü llitnları 1 

l - Nümuneleri muclbuıce sektz kalem muhtell! clna k~ıt ve kar
ton pa.zarlıl<la satın alınacaktrr. 

2 - Pazarlı.k 27/11/942 tarihine rastlayan cuma günü saat 11.10 
da. Kabata.tıta levazım 'i'ubesindekl alrm komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune·erı her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
f - lsteklılerın pazarlık ıçin tayın edilen gün \'e saatte % 15 gU 

venme paralartle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ılln olunur. 
(1284) 

M. M. V. lst. 2 No. lu Sa. Al. Ko. nundan : 
Keşıt bedeli 9999 lira 69 kuruş olan a.<ıkerf Tıbbiye okulu binasının 

tamırı 23.11.942 pazartesi gUnU saat 11 de 2 No. lı komısyonda pazar
lıkla ıhale edılecektır. Muvakkat teminat 749 lira 98 kuruış olup şartııa
mesı ve keşfı komıııyonda gorülebilir. Taliplerin bellı gün ve saatte ko
mı.syona gelmeleri. (H559) 

M. M. V. Ist. 2 No. lu Satınalma 
Komisyonundan ~ 

Keşif bedeli 1:-164 lira 55 kuruş olan Sırkccı nokta. komutanlığı blna
sınd&kı koguı,ların çatlak duvularmın tamiri 23.11.942 pazartesi gUnU 
saat ı0,30 da pazarlıkla ihale edlle:ektır. Muvakkat teminat 102 Hra 35 
kuruş olup şartnamesi ve lleşcı komtsyonda gorülebihr. 

Taloiplerln belit gün ve saatte komısyona ı;elmelerı. (1517) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas1 
14 IKINC/TEŞRIN 1942 VAZIYET/ 

A K T 1 r 
&.-: 

Altın: San Kilogram 74.,616,4i6 
Banknot 
UfalclıJt 

... -.......... ----·----

Llra 

ıo4.954.o ı:rno 

10,409,281.-
156,391,48 ıı:>,519. 715.57 

PAS 1 F 

Sen..ye: --~·~~~~~-~--~----~~-ı 
0.Uyat A.ko-1: 

Ad1 Ye fevk&lt.de 

Huau.aı ·-·---·---·----
Teda...Wdeld ~: 

9.uı.ıss,11 

6.000.000,-

Lira 

u .ooo.ooe,-

11.uı.ısa,1s 

19 • 11 - !H! 

Rca<dJYO l 
SABA.ri 53• 

i,30 Program \'e mcmJe1<c~aı ~· 
a.t ayarı 7 32 Vücudumuzu ,. 55• tıralım ~ 4~ Ajans haberıerı. ı' . . ) 
8,30 Senfonık parçalar ( Pl. 

ööu: ıcet sa· 
12,30 program ,.e memıe rııııı 

at ayarı, 12.33 Karışık pr~caı· 
Pi.) 13.00 • 13,30 Hıcaz ve · 
kar makamları. 

AKSAM et s:ı· 
18.00 Program ve memJel< ı: 4o 

ti 1 . 
at ayarı. 18.03 Fasıl heye · ş .... ıı 

Konu ... 
Dans müzı~ı (Pi. ı. 19 ıor· 

I< \'C (lktıl!Rt sa.alil, 19.15 şar 1 yarı 
killer. 19.30 Memleket saat:.A.!·1' 
,.e AJan.<ı haberleri. 19.45 f?ad 
Türk nıUzıı:;-ı programı. 20· 15 10u1rı 
yo Gazetesi. 20.45 şan 50 

21
.oo 

Hikmet Sorkun tarafından. 1'tıtl' 
KonU!~ma ( Evın saati). 2ı.Hi trll~ı. 
<ıll. 22 Radyo salon orkCSAjaJI! 
22,30 Memleket saat ayarı . ., 

45 
• 

1 2 ... haberleri ve borsa ar. pJ• 
\·c K8 22.50 Yarınki program 

nış. ~ 

ıstanbul se1edl.Yeaı 

i1 
şElll~~- l 

TiYATRO )1 
BU AKŞ.ı\ 

Saat 20.30 dl Jl 1 

ORAM g J :ro~ 
KOLLEGI'.: KR~'f 

tnıanıı Yazan: Gerh.&rt Ha.uP Jl 
Türkc;e•I: Seniha Bedri Gll: 

Her per~embe saat 16,30 
tanht mştıne 

1 X:OM:EDI KISJ.! 

ASRD..EŞEN RAB~ 
Yaza.n: Spiro Melıı.11 

Türkçesi: A . Hacopulol pıye•l 
Her çar~aınba saat 14 de çocu~ 

l..'uma.ı te.ııi ve pau.r g1Ul1 

ı~.30 da matın~ 

VeniPUDR1 
RENKLE~ 

- - d 

KADINLARIN HAYRETi 

udr•· 
Teninize en uygun gelecek P ~0ıo • bir 
nın lam rengini veren yerıı . ı ir 

rimetrik mıkina icıdedillfl1 $ ' 6. 
dit ' Bu sayede şlmdJye kil ur.eııt~~ 

rülmemlş emsalsiz blr g tll'ı'' 
orijinal pudra renıtJerlnlıl ~ııııl'r' 
nna lmkln verUrolşttr. d• tı~ 
yalnız TokaJon pudraıa~ın ,rıı <t 
lablli rslniz. B u pudra ruıı ııOtU~ 
yatmurlu havalarda bile 1,rıı,.sı; 
gun sabit kalır. Burnun par ati' ııı 
na mani olur. Hususi ve bt~ı..rııı~tlf 
usul dairesinde btlhzar ed 111ıı eıı 
Bu yeni Tokalon pudrası 1 tıll' 
son yeni ve cazip renkleri: ,eıı< 
g\inden tecrübe edlnlz. oah 
ve güzel görllnünüz. ~ 

...... ---------------~ 
•ı·ıc.-aret btantıol i\~liye Birinci 

keme-,tndt:n: cı.t2 /2j0) 
rafı Aşık sıfntile kıza gbnderUen de- tlgl. 6 - İntişar eden: Genlşlık. O&bUdekl Muhabirler: 
llkanlı gelen kızın güzellığı karşısın- 7 - Tersı: akıtma. Anadolu Ajan. 

Türl< Liruı -··-da hayran olarak ona üAnı aşk edı- sı. 8 - Bir nevı kumaş. 9 - An· ·----- 634,218,92 634,218,92 

Deı~te edilen evrakı na..ltdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine te.tı
kan haZine tarafmdan vtkJ ted17&t 

168.748.HS,-

d~ 

Mımcı.r Şerif 'I'uğrul \'t': rıınııcf. , ~e 
.Nıyazı Acar tarafından Ankıırıı al(tf 

ı.ıuı yor ve kızın zayıf bir anını yaka- layan. 10 - Kırma; B•r ncvı u . uarıçtekl Muhabirler: 
lnyarak ona malık oluyor. kaç ı ı - Haşarı Altın: San Kilogram 

ihtiyar tışık, ayakları iyile.ştıkten 
1 

n ,\ ı. ı, ı Altına l&hvlll kabil aerbee\. ctöTizlot 
sonra, scvgıllsinde bir uzııklık hali Soldan sağa: 1 - Ebegumecı uıger dövızıer ve Bol'çlu kllrir.ı 
görerek bundan şUphelenıyor, sebep- 2 - Kasatura 3 - Erezü (üzere); bakıyelerl ···-·--
l<!rlni araştırarak meseleyi anlıyor ve tnad(' (l'dani) , 4 - Re: İka Et .. 

11 ,. __ ıne Tftlıv1 eri: 
beslemesi mevkllndc olan bu dellkan- 5 - f;bctck (kelebe), Nil R - ~ 
lıyı döverek c\·lnden ko\'Uyor 1 Mıve (cvım). 1p; Kik 7 ~ En; Deruh-1.e edı. evra~ı nakdiye k&rftlı~-
Fılmtn bu sade mevzuu o kadar Alncalı 8 - Ameliyat 9 - Ela. Kanunun 6·8 lncı maddelerine tntı-

meharet e yaratılmıştır ki, insan hu man Sı (ıs) 10 - Caz, On; Kaç. ka.n ııaı.ı.ne tar~ından vt..k.ı tediy.tt 
eseri hakikaten yaşamış gıbı oluyor. 11 _ Egemen; Nlç (Çin). 
Charles Lnughton yaşlı A.şık ve ka· Yukarıdan aşağıya· l ·- Eke- ~t (]UZ.danı: 
sabah rolUnde innnılmıyacak dere- meme: Ece 2 _ Bar: sına; Ağ Tıcar\ Se.netler 
cede bir mu\•affakıyet gösteriyor. 3 - Eserev (verese); Meze. 4 -
Sevgıli rolUnde Carole Lombart ha- Gazete; El 5 - Ütü: Ata. 6 -
k ltaten b r e\·gılmln scvtnç, endi.şe l\lu ; lki ıı~on . 7 - Erık; Payan 
ve ıstırap!arını duyuyor ve duyuru- 8 _ Canan: Can 9 - İkat; Ki 

yor. 10 - Delil; Saç. 11 - Evet; Kı. 

Yeni neşriya• 

T tirk vez.1 i 
Turk şıirlerlnln sayı hesabile öl

çulcrlnl gösteren bu emek veril· 
mlş eserin (ikinci basılışı) çıkmış. 

tır. Büyük btr ckııık tamamlcın. 

lıç. 

19 IKJl'\CITEŞRİN l!lol'? 
Sterlin 5.24 

100 Dolar 1:30,50 
100 İsviçre frangı 30,325 

100 Pezcla 12.9375 mıştır. ı 
İzzet Ulvi Aykurt tarafından IOO sveç kronu 31,135 

ltlr.a ıle hazırl;ınan bu kitap en ESOAl\I ve TARvtLAT 
eski Türk şiırlerlnden, dış Türk lkromlyelı 'i: 5 933 Ergani 20,00 

şairlerinin eserlerinden kıymetli % 7 934 Sıvns • Erzurum I 19.50 
örnekler gostcrmektcdlr. 1 Sıvas • Erzurum 2 • 7 19,70 

Ankara - (Akba) da, İstanbul. <"'o 7 941 Demlryolu I 19,00 
da (Zamnn kitapevl) nde bulu. % 5 Blrincı tertip Milli 
nur. Müdafaa istikrazı 19,00 

..................... 
IWJa&lll "e 'J&lavllt.t Olndaaı: 

(Deruhte edUon evrakı nüdi· 

A _ (yenin k&rfllıfı es.b..am Ye t&h

( vUAt OtJb&:ri IU,metle) •••••• 

B _ serbe.st esham ve t&h•.il.\t ... 

6.v&D»lar: 

Altın ve döTiz Uzerlne avans • ........ . 
'fahvıillt uzerine avaruı ................. . 
Hazıııeye kıA vadeli ava.na ........... . 

ı~a..zıneye 3850 No. lu Kanun& göre 
a.çtlan altın kırtılıtı a.vaııa ........ . 

HJ811f'ıd&rlar: 

Hıda&dif: 
• 

40,670,486.69 

47,199,810,67 

158.748,563,-

24.305,462,-

422,003,088,64 

45, l 00,879.93 

10.606.«S,2! 

1,!168,95 
7,808,722,-

-.-
zso.000.000,-

• 87,870,297,36 

lM.US.101,-

422,003,088,6-l 

65,607,323,17 

257,810,690,95 

4,500,000,
;ı 1,468,334,48 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba· 

kiyesi ... -··-·-·"·--·--------
K&rfnlfı tamamen altı.n olarall 
il&vet.en tedavüle vazedilen ........ . 

Rf;6Skont mukabili lllveten ted&vQle 
n.zedJen ·········"-········-----
Haı.ineye yapılan altın karfllıtı a
varuı mukabili 3902 No. lı kanun Jllıa.
cıi>ı.nce 111.nta.ıı tedavüle nudil• 

Ne,·duat: 

TUrk Ll.'"Uı -----·--
Altın: San Kilogram 877.422 

ss:;o So. b lıuRD& core ha&lııe)"e 
aç&laıa av&n1a •ıı.kabW '9Yd1 ....... 
alkıllar: 

Safı.! KjJoça.m 

DOYi& T~iWatı: 

55.541.930 

Altına tahTili .kabil döYıaler 
Dıter döTi.&ler ve alac&klı 

büi)"eieri • 

HUtıelif: 

1 T-..:s llSI tar11L1ac1ea 1UlıetM 

24.305.46%,-

(6.000.090,-

288.500,000.-

255,300.000.-

121,829.596,63 
J ,<ı34,164,05 

78,l2i,167,90 

83,759,0-!2,64 

693,243,101,-

123,063, 760,08 

'11.124..167,90 

141,2.'i1,Ci62,H 

1,089,856,770,09 

lakeo&e JaMcU % ' Altla U&Cae 4,._ " ı 

mek apartmanında mukim , 
.,urı1 

Sevfikteklıı a•eyhlne 942/ 150 ıı· 
d9\' .. ~ 

ralı cıosya ile açılan şlacak ııeC 
ı;ndcr 

dan dolayı mUddelaleyhe g "' 
duğ°U ) 

dava arzuhali şımdiki otur ıct' 

belli olmadığı lçın tebııfat nıuıefl cı· 
ıı.ffet' • 

edilmiş ve müddeialeyh .MııZ ,. 
d8' 

vüktekln bu müddet zşrfı.ndtı ~ 
gıııdt 

ya kar.,ı bir cevıı.p \·ermedi pıı 
"']2 94:? muhakeme günü olan lü · • 
. bUlıJI? 

gUnU saat U de tayin edılrnlŞ od 
tte 11' 

duğundan mezkQr gUn ve sl!Jl ııı· 

1 ,."y" delaleyhln biz.zat geımes pi 
\'C il 

nunı blr vekil göndcrmr~l 
1
et 

.. uıeccCi halde da\•anın gıyaben gor ur 
oııırı 

llgata kaim olmak üzere ıJAn 

-----~ 
ZA \'l 110'''' 

Tıp FakUltesının 3514 ııaY111i111 ~ı· 
yet kı\ğıdtmı kaybettlm. Yent5 

9.,ııf dığımdan eskiSlnin hükmü 1<alJTl 

tır. JI, oı'°~ 
~ 

========:=I::CdUtU 
Sahibi ve Neşrıyat l\ ~ 
AHMET E1'1İN YAL~~ stı

Vatan Neşrıyat Türk Ltd· 
VA,TAN .Matbaa.il 


