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llanrrırın her kelima · 
lnd n 5 kuruş alınır 

\ 

Ucr t peşindir . 
Sayısı her yerd.e 3 kuruştur 

lf ii.kUmet uhtaç, ir v -
}Q~daşlara ardım edece 
bii~~k~r~fları kaı şılamak için zengin tacirlerle 

çı tçı ve akar sahiplerinden pahallılık ver-
1 ~ububat gisi alınacak 

Şıdd sıkıntıs•nı önl k · . k 
etli bir m ·· d I eme ıçın tedbirler alınmıştır ihtikarla ço 

rıac:ak ve ucal e eye başlanacaktır iaşe işleri belediyelerden ali-
liu meınur ara elbi a kk b k lopı suhah Haat 10 d s ... v~ aya a ı verilmesine başlanaca fır 

Alc(!~?~n Büyük .l\fll ~ ~·~ a~ hır . ~uçuk milyon ayde nüfus başına bHŞ ki · 
Ükr~~1llde BaşvekTı ? 8 ımın edılırcken600binton lo buluur verilecektir. ~y 

lııı u Saracoğlu hu···~uAınuz · ton tutmuştur. Buna raiT. ·a ~ ag~larının yüzde 12 
Ptc, 1\ rnE-ı- ı m h b b o , 

Yaııba gr~nıını bildiren be büi~. u. u at bakımından • m\\amelo verg~si 1aın 7~esıııi okumuştur. b {uk bır ~ıkı~tı mevzuu .) r ahnucaktır. Şeker 
t dakika su .. ren b 

8 ısdeğ ldır. ı( ele Q p ıl istihsaı.m:z y,mya düşmü~ 11 
ttı · 11 malı ur 'k' ... 9uıı nutkun anabatln- 1 1 un 1 1 kat nrt· CJb'l 1 tür. Sıkıntı bundan. doğ-

lir: tdır: an .aşı maktadır. Hekdiye ı maktadır, I .. r Adum 
"kQ lerırı k d · ı · ı b' met ıhtikarıa şid- 1 . e~ ! :rıne dovr13di- ~ırQı a ayda 600 gram şe-

~kt·ır lllücadeleye giri- ~~ ıaş.~ '.~'lll b 3şnq~tnl}A· fl ker vertlec!3ktir. Kö.'UUr 
tr S Cugı gorıılmü tUr l . al 

» 1:ıtıla~ ava~ ll7eqıl:9a ~anlar mükaf ti ·d Y\ ç 1
• sıkırıtısıntn her tarı:ıf odilece 

~ kad artacaktır. Şimdi f u on ırı acak ği şüp,hetidir. 
ıst.b.I ar alınan tedb. l e~a ç~lış 'nlar şidde'la. oe za 
tıı· l'ı en 'neticeyi~ ır er goreceklerdir Pahallıhk vergisi adile 
• lr. J..Jıı•·ı'\ Verme· HükQ t ' bir verui ihdas edilecektir. 'Cltlur '' ~.,nıet yeni ka- . me' muhtemel ~ 
ta~1 ı. nlrnış Ve bu ·ı1 bır bubrnr11 önlemek iı·in Bu vergi bir dafaya mah· 
1 tta.n ıusus tedbir} , ._, sus olacak ve savaş dolayı 
"l ~ı.. .Unlar Bi.:yUk u·ıı- . , ~ı: a mışhr. Bu ted- l k til 
~O•·n'"clısirııtze \'"'r'ılmJn4l'ıt bırler .e. un!ardır: Pah .. llı'.ık s e ~ok para azanan c 
~ " ın " ş ı ... cırlarla,ı~ngin şiftçi ve em 

ka e.~· OlEnı urlard · 
8 

?1ucadelo luluif edile Iak sahiplerind ım alınacaktır 
!'~kıır1 ~urh~su 10 binde

8

nu cek~~· 
1 

liradaıı aşağı verği yoktur. 
'oh 6rı ve ırlerdeJ7"ı 1 mı·ı. . •.em ur ara, parasız el- O 5 d t b 'l d'l 

'

1 

uO " b ı k 50 ve 1 gün e a &ı e ı e~ 
llla ~ bin kifye ıs~ ı ktımttş, ayakka•.lı c"~tir. 
r:a :tkatar Verilıni ı yardı· dağıtılması"a yakında ba • ı 
<.-aktı kararlar ~ şdt·ı r. Allı- le.nacaktır. Eğer içap edı 
~ r. HU.k ~ ı cı tt~ s h .. 
öyıud fınıet d t! uumet en sert tedbir-

ef\ nlınun ü ~ ılna . leri alm•kta tereddüt el
ı e er ' lniyPcktir Fa'7ı'r ·ı l 

· ' aı e ere ş 
ıtıg-z· k 

• 
1 

Başvekili•nizi bu çok 
mühim nutkunun daha go 
niş lıülasasını yarinki sayı 
mızda verecoğiz. 

eri/ek A l .ız uvvet e 
l'lıerıkanvei ·ı· k rı 

.. ngı ız uvvetleri de Fransız sö-
··~a';:ınd,u ıo A~urgelerini işgal ediyorlar 
~it . kuvveu . Anıe .de Fransız şimal Af ik .. y.. • • ş COıştir ll erı I'oııu8u na çıkt y r usı- doguşmek ıstemıyoruz.,, 
~'~dı Üi~ t u . kuvvetler 1 rnekted~gl resm,.n bildiri! Londra 10 A.A. - Şi-
t 
6 1 1erilenır a ı~tikanıeun Lo 

1~· mali Afrikudaki askeri ha 
~~d. h;ıfif ektedırler. Bu. I rikaa ~ ra lO A.A- ~me reketleri:ı iki hedefı vardır. 
~t, Orand llıuk~vl!met var l m t ışgal kuvvetlerı ko BunlarJan birincisi, Rom-
~.'•l•ri b ınrareke nıü- de~,~~~ dk~?eçte bulunarak melin faydalnodığı;rrahlus I 
~ş lekrnr ~zul muş Ve dö "F r '· limanının Amerikan kuv·. 

~rn l~rıdra ;~ umAıştır. Iarını~ra;sıbz'lshahil batar~a vetleri tarafından işgali 1 
·ııetık . A - e ı nassa denız ·ı . . 'd . 1) 1· '<>rı an kuvveti . · 1 kuvvetle · · t · ı nncısı e yıne "omme m ra l . erınd~n rının ıız karşı f d 1 d . . rıgıliz UskcrIA . . l koynıalarınd .. ay a an ığı ..ıbıngazı)ıma· 1 

~rrııın es . . an çok mute- nının sc-kizinci ordu ltara-sırıı Bız l' l 
' 'ransız urla fından işgalidir. 

•• c· g 

G~nü CÇ n sayUaP 

10 kuruştur 

• mu 
Milll Şef, Büyük Atamızın ma
nevi huzurunda beş dakika 
ihtiram duruşu yapfa ve mu
vakkat kabre bir mene~şe 

demeti koydu 
Yabancı devh~t Büyük elçileri muvakkat 
kabri ziyaret ederek çelenkler koydular 
Bütün Ankara halkı dün sabahtan akşa-
ma kadar muvakkat kabrin önünden geçti 

Ankara 10 A.A. - Ebedi Spf Atatürkün ;hayata 
gözlerini yumduğu günün dördüncü. yıldönümü mü
nnsebetile bu gün yurtta derin bir yns içinde ihtifal
hır y;ıpilmış, devletirniz'n banisi, iıısanıık, id~alinin 
aşık ve mümtaz siması Atntllrkün aziz hatırasına 
bağlılık tezahürleri dedn bir huşuie bir kerre daha 
açıklan mışıır. 

Milli Şefimiz İnönü, Atatürkün mU\·akkat knbrine 
eiderek' manevj huzurunda b0ş dckika ilıtiram :vak
fusi yapmış ve bir menekşe buketi koymuştur. Bu 
esnada Millet Meclisi Heisi, Genel Kurmay başkam 
ve Saşvekilimizle Veyiller ve Mebuslar bu evakfoye 
iştirilk eylemişlerdir. 

Bu gün sabahtan akş:mıa. kadar açık bulundurulan 
muvakkat kabri ecnebi dev et elçileri de ziyaret et· 
miş ve ilk olarak en kidemli elçi sıfatile Polonya 
büyük elçisi kabro muhteşem bir çelenk koymuş 
Büyük Atamızın manevi huzurunda eği lfT'iŞtir. Bun
dan sonra mihv~r devletleri, elç•leri 

1 
gelmiş ve Al

man büyüyk elçis ı Fon Pspen kubre muht ,..şem bır 
çP.len k koyduktaa sonra • lihver elçilt ri nam1113 şu 
hitabede buluıınıuştur: 

"Büyük devlet adamı Atatürkün ölmez hatırasını 
taziz için Mihver devlelfdri adına lırümetle eğiliyorum.,, 
Bundı:m soura diger devlet elçi eri kabri ziyaY.et ede
rek ~elenkl~r koynıu~lardır. Ç..Jenıderin konınasıni 
müte:ıkip akşımm karnnlık saatıarma kadar halk n 
ihtiram geçişi devam etmiştir. 

or 
İşgal edilmem;e Fransayı istila 

emir aldı 

Lcndra 11 A.A.- Paris radyosunun ba sabah ha
ber verdiğine göre, Hitler işgal edilmemiş Fransc:nın 
işgal edilmessi için bu sabah Alman ordusuna emir 
verrni~tir. işgal bu sabalıtan,iti~aren başlamıştır. 



~;s~ay~f a~2~-;-~~~~~~!!!!!!!!!~~~~Y~EN~l~G~O~N~!!!!!!l~!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!i!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

.. --ll-------ü---kii.metin tedbirlerini .. ~eker satı~' 
b kl k Cuma gününe kadar~~~ e er en Vi1ilyet makamıııdan tebiğ ~~;:ı 11 ;,J!1_ 

14 ll!<teşrin tarihli La 
Tı ibüne de Geneve gazete
sinde bir Paris mektubu 
vbr bir kaç satırını zik re
delim; "Kış geliyor. Üşii
ye Cf'ğiz, aç!ık çekeC!'ğiz. 
Hayat pahallığı gittikçe ar· 
tıyor. Kara bursada bir kı
lo tereyağı 7,5G lira, bir 
kilo çay 66 lira , bir kilo 
kahve 42 lira, urkt·k pabu
cu 145 lira, sabun 6 lira, 
et 6 lira , bir tavuk 9 lira, 
bir pak~t adi c:ğara 225 
kuruştur.,, Hımunla bera
ber hl\kQme•ten İsviçre 

1 piyasasını kaldırmıştır. Her 

1 
şey taymlanan ve ves\ka
Janan ayni memlekt1tte ek· 
meğe ve süte kayit konu· 
lac3ğ1 hic.; biıJba katılmc.· 

ğihlir ve 'Süt tadır.un ha- lıtsların 13 /11 / 942 cuma kUnil 5~ btri ~~ 1 
zimkinin yarısı kutlar de- 1 - Aşağıdaki madde.de yazılı b lJ8btO'~ 

tırası bile unutulmuştur. ker SC'lmahırı veya şeker~ berhangıtınıt ~ ... 

mıştı. Haşka gida madde
leri pııh ;ıllı laştığı için, ek
mek Isviçre ·de başlıcn do
yurucu maıide olmuştu. 

Taymhırna haberini veren 
gazeteler diyorki: "Şikuye· 
te hakkımız yı)k. Bazı 
memleketlerde ekmek bi-

· altını döviz a' ıp, bunu Pa Dilinde onu ı 
ris kara bursasıodtt bozdu- Ruhunda d 

dı var 
yadı var 
!ryadı var 
~tam! diye 

rarak, Pnriııte hayalın su· Bugün Türk .. 
dan utuz oldu~nu söylü- Ağlar Atam! 
yenler l·ok değildir. Al· * * 
manya'nın, vaeıkalama ve Hasret buldu dört yaşını 
tayınlama s istemini en iyi Silmedi Türk göz yaşını 
tatbik ettikten başka, ka Avcına almış başını 
ra burSB)'a en ağır ceza Ağlar Atam! Atam! diye 
veren memleket olduğuna * * * 
şüphe yok. Fakat bu ne Matemi kırmış belini 
bolluk, ııe killi beslenme Bağrına basmış elini. . 
va kullanma e.şyası teda· Öksüz, oğul , kız, gelını 
rik edebilmek, ne de kara· Ağlar Atam! Atam! diye 
bursa olmamak manasına * *. 

· bl tt Hüznünü bir an sakla bak gelir. lit'rner l ug. a g~-
zetesinde çıkan bır Berlm Esen nesimi kokla bak 
mektubundan bazı satırlar: gece mehtabı yokla bak 
,,HeaUz sonbahar iket1, lo- Ağlar Atam~ Atam! diye 

kantalarda zerı..flvet kalma * * 
dı. Zerıevetçi dUkkAnları· Geceyle eylttrken güreş 
nın önünde bir domates Battı diye yerdeki ~ş 
içın kavaa kiyamet kopu· Tüllere bürünen güneş 
yor. Paraya kıymal ver~l- Ağlar Atam! Atam! niye 
m~diği içı11 bir trampa sıs- * * * 
temi kurulmuştur. Alıi ve.· Yarası durmadan kanar 
rişte pare yerine kahve, Ateşi gönülde yanar 
çay, tereyağı, ekmek kartı İnönü unutmaz anar · 
kullanmak lazım! Kasab Çağlar' Atam! Atam! diye 
dUkklmnJıı iyi parça et * * * 

• 1 
var ama, ~etzevatçı ıçın . Solmuş Türkün al yanağı 
Zel'Ztivatçı da en gür.el do- inliyor hastası sağı 
mateslerini kasap komşu- gelinler kara duvağı 
suna saklamaktadır. Şarap· Bağlar, Atam! Atam! diye 

, çı, kendine yataklı vago~ * * * 
biletini devredenlere da!- Susmuş ilin bülbülleri 
mu iyi şarap verebiliyor· Açınız oldu ıünbülleri 
DautsecheAllgemainz itung Hasret oldu gönülleri 
bUtUn bir kara bursa Ş8- Dağlar, Atam! Atam diye 

225 gram ekmek, öteki hatta kulJanmaları veya ev!elce . sa ~ya Jl!iJ-
harpte aldı~ımız ekmek- teslim etmedikleri pkerlerı teslıın . 

1
,,.r. 'il ~1' 

tir." Isviçreliler, oulurda sebeble diğer bir yere nakil et~elert }ı8ki~~..., ..,.,. 
dahi başlıca ~illa madd€· 2 - Ticaretle iştiğal eden bütiln ·ııd" ....-. 
sı haline gelen ekmeğin şahıslarla ticuret maksadile nezdler~ (erd' ~ 
225 gntmın1 başka mem· duranlar ve şekeri imal ettiği 111ad ı~-11...,. 
leketleı·e göre nimet adde- bilumum hakiki ve hUkmi şabısla~~1ıkJ~O 
diyorlar. Biz 300 gramdan günü akşamı ticarethane.mağaza. •:e lı ....-...;.a 
aşağ_ı dü~medik! fabrıka ve imalat hanelerinde, şu'()' ıJJ~.:r.J' 

Falih Rifki Af ay Ac:ıntalar nezdinde ve sair yerldl ı~od~ ~ 
Sonu yarın Ierin cinslerini v*' mikdarlarım ve bU nd~ 

k göstsren beyannameleri 12-11-.942 r-b01~~ 
ŞimaliAfri a n• kadar buıundukıarı yerıerın "".,.....-,-ılı 

Harekatının hulasası memuruna mekbuz mukabilinde " "'~ . ..J 
3· 10-942 salı günü akşamındun ~~diP:· 1 

8 souteşrin sabahı şafak· beoiiz müşterilere teslim ~eya göSlınlf ol" 
, i b ~ .· ıb ır Şimal Afrika· sevk edilmiyırek satıcı elınde ~· e deft 

daki Fransız sümUrgeleri- cı tarafıodan Yerilecek beyanoa111eY 
rıe çıkaı ılan Amerikan ~• 

tir. effP 
ordusunun hart:kAtı hak· 4 __ 10·11 -942 salı akşamından yo1• 
kında Anadolu ajausı ile müşterilerine teslim edilmek uı.eret ıJJ~ıl 
diğer aj ırnsların sun 36 6a- yani bayiin elinden çıkmış ve fak~1h ,.,,_,,. 
at içinde verdiği hab3rler mış olan şekerler müşteriye vard~cıe 
hülAsasısı şudur: takip eden gilne kadar ikinci .~d eklİf' 

Amerikan kuvvetleri ce· de ayrı ayrı beyaname ile bildırılec bl•bi 
zayir ve Tunueta mukave- 5 _ Akide, lokum, çukolata, 1~ rill 
metle karş>lanmış ve ceza· ire gibi şekerden yapılmış madde e ,ılJ;. 
yfr ljehri bombardıman serbest olduğu gibi bunlar beyann 
edi 'm'. ştir. Hu bombardıman dir. aıak,lt 

dan sonra karaya çıkarılan 6 - Beyannameler münderecatı __ 1ttif• 
Amerikan zirhli kuvvetleri tatafından yerlerinde kontrol edileCD'"'dall · ' 
şehir kapı(lındo Fransız 7 _ 13.ıı _ 942 cuma sabahın 
kuvvetlerile bir çarpışma satışı serbestdir. 
yapmış ve bunan netice· 
sinde Fransızlarla Ameri
kan kuvvetleri arasmda 
bir mütareke imzalanmıf· 
tır. 

Bıı mutarekeye göre 
Fransız ordusn silahlarını 
muhafaza edecek ve Am~ 
rikalılttr yerli idareye do· 
kunrnıya'Caklardır, 

Tunus bölğesiede ki baş 
kunu,mdan bir beyanname 
neşrederek AmBrikan kuv· 
vetlerine karşı mukaveme 
te karar verdiğini illo et
miştir. Cezayir ve Oran 
daki hava meydan'arı iş
ğal edilmiştir. 

i 1 a n 
Hatay Defterdarlığından : 

KöyU Cinsi Adlft 

Harbiye 

" 
Yaktu 

" lsmailiye 

" ,, 

Düver 

" 

Portaknl 6300 
Maodalio 2900 
Portakal 400 
Mandalin 200 
l'ortakl 203'l0 
Mandalin 2SCO 

Trabzon hur. 
mısı 

Portakal 28000 
\tandalın 4600 

50 

. 8 fi 
Yukarıda muh•mmen 1*:leli cııı "'1: 

belteainin keıfolunduğunu * * * 
haber vermektedir. Ainl Düaya bitse dolsa s;nler(*) 
suçlu idam edilmittır. Ber· Yayla, çöl, hepte~ ses dinler 

Diğer taraftan Almanya· 
da esir iken kaçan Fran· 
siz generali Lobronun Ce
zayir deki Dögolcu hareka
tına iltihak ederek komu
tayı eline ıldıgı bildiri!mek 
tedir. Maretal Peten tarafın 
dan Cezayiı de bir inceleme 
seyahatına gönderil"n A· 

metruk bahçelerin 1942 3 ılı por:.ı~ 
trabzun hurması mabıulu 20/111

1 
et~ 

10 da açık arttırma suretile sab 1 il 
5 . t ın• Talip o'anlarıa % 7, temına tO"• 

lığa muracatları ilan olunur.' 
lin'öe her hafta kurşuna Onu anar enar ınler 
dizilen veya idam olunan· Dağlar, Atam! Atam! diye 
ların afiş listeleri· görül- * *' * 
ıuektedir ,,Bir lsviçre gatze- Ha tayın derin.lir yası 
tesind'3 okunduğuna göre içinden iıler yarası 
.. Züricb'te birkaç memur, Coşkun defne durğun ası 
kendileri tarafından :JOk· Çağlar, Atam! Atam! diye 

'edilmek ı azımgelen İii18 * * * 
kartlarının bUynk bir kıt- Yas bürürken her dolayı 
mını aııruuşlardır. Şimdi· Ulus giymişken karayı 
ye kadar bu kartlarla tica· Yılmaz İnönü yarayı. 
ret eden 80 kişiden fazla Sağlar. Atam! Atam! dı~e 
adıtm teabit olunmuştur." Bağlar, Atam! Atam! d~yt" 

t T- ·çro müstahsillerinin \ Ağlar, Atam! Atam! fiıye a.aVI ... , __ tıaE----

paballıJık yarııına karşı Yllm11z Ookuzo111~ 
aoım•k içirı, •rbest ıt Mezar 

D k l(ayıP o tor ~01d~ 
kaYl>_!oıd-' 

miral Darlanın Amerikalı Kurtuluş cadesi eski 
lar tarafından esir edildiği- Affan merkez karakolu 
de rivayet ediliyor. binasında her gUn ögleden 
Bu hadiseler üzerıne A· sonra hastalarını kabul 

merika ile Fransa arasında ed 
..;;~e~r·-..-.-----~~--

siyast mürıasebat kesilmiş- mukavemet edilmesini em 

1 
hr. reylemiştir. 
Mareşal Peten Fransız mil Uran ıç.klannda Franaız 

Jetine ve cezayirdeki Vişi deniz kuvvetlerile Ameri· 

J 
kuvvetlerine hitaben neş- kan ve Iogiliz deniz kuv· 
rettiği bir beyannamede vetlc-ri arasında hir çarpıt· 
~~d kuvvetlerine ma bqladılı da beldirilmek 

S.edat Arman uacaır lı 
mil Y0 

8 


