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BU SABAHKİ 'I'ELGBA.FLAB 

Üç Vekllin beyanatı 
lngilizler 

Singapura 
çekildiler 

., .,..~ ... , . . ·--· 

Ihtikirla mücadele işinde milletin 
hükiimetle elele vermesi lizımdır 

Japonlar, Singapura 
giden bende hakim 

bulunuyorlar 

Sinıapur 31 CA.A.) - Uza.k Şark 
cumartesi tebliği şöyle demekt.edir: 

Evvelden tanzim edilen pl!Uıa göre, 
Yohore cenubunda hareket eden kuv-

Birmanya' da 
Moulmein 
boşaltddı -

İngilizler Saluen'in gar
binde, yeni mevzilere 

çekildiler 

Sovyetler 
Doneçte 
ilerliyor 

Azak denizinin §İmalinde 
bir ıehrin geri alındığı 

bildiriliyor Memlekette ekmek meselesi diye bir şey kalmamıştır. 
Karne sayesinde 0 /o 20 nisbetinde bir tasarruf temin 

edilmiştir. Hükumet servet üzerine vergi koymağı 
hatırından geçirmemiştir. Kok kömürünü 

tasarruf ile kullanmak lazımdır 

vetlerimiz dün gece S!ngapur adasına Londra 1 (AA. ) - B. B. C.: Londra 1 (A. A) - B. B. C.ı 
çekll1lU4lerdlr. Düşman bu hareketi Birmaı:yada Moulmein ııehri terke- Dün geceki resmi Sovyet tebüğino 
12'aç için pek fazla fa.aliyd göstıer- dilmi!I ve lngifu: kuvvetleri Saluen göre, Ruslar, dün anudane taarruz
ml..ştir. Ydhore §<>Sesi muva!faklyetle nehrinin batı sahilinde yeni mevzile- larına ve ilerlemelerine devam et• 
kesilmiştir. Kraliyet deniz ve hava re çekiJmıiştir. lngilizler bütün mal- m.işlerdir. Kml Yıldız gazetesi, hu 
kuvvetleri 1şbirliği yapmaktadır. z..:meyi nakletmişlerdir. İngilizler, hususta bazı coğrafi malumat ver-

Malezya muharebesi bitmiş ve Sln- düşuıc.nın ağır bir hücumunu püs- mektedir. Ruslann geri aldıklan 
gapur muharebesi ba.şla.mıştır. Tak- k"' tm•• J di Merostavaya şehri Azak denizi aa-
riben iki ay zarfında. kuvvetlerimiz uRr uıı erd r. 

240 
k'I t k 

b Malezya. karasında düşmanla çarpış- angon an .. ı. ome re uza - hilinde kain Bercıianek'ın 50 kilo-
Ankara 31 (A.A.) - Büyük Mil-ı tün ııehirlerde yüzde yirmi tasarruf 1 liğim doğru olmamakla bera et rruşlar ve havalarda üstünlüğü temin ta bulunan Moulı:qeın ın zıyaı, o ka- metre şimalindedir. Bu ise, Tagan-

let MecliS"i müzakereleri esnasında hasıl olmu~tur. Bu.n~ rağmep işitiy?'" b~n de bu noktayı Kazı~ N.ami ar- eden karada büyük bir hareket ser- dar büyük ehemmiyeti haiz değil- rog'da bulunan Almanları tehlikeye 
Ticaret Vekili ve Ankara mebusu ruz ki, İstanbul gıbı 750 " 600 hm hdaşımıza hatırlatmak ısterım. best~ bulan düşmana karşı şlddetu dır. Zira tabii müdafaa ha.tı, Saluen koyuyor. 
Mümtaz Ökmen ezcümle demi!ftir ki: r.üfuslu h.ir şehre bir milyon 200 ~ini Gazetelerin neıriyatı muharebeler vermişlerdir. vazifemiz nehrir.!in garp sah.ilidir. Halbuki. Stokholm· dan gelen, fakat teyicl 

- Birçok tedkiklerim•iz, ecnebi mütecaviz kame dağıtılm~ştır. Bına• Ar1r.adaşlar, b:iı: nasıl bütün işleri- düşmana. zayiat verdirmek ve Umk MouJmein, nehrin doğu aahilindedir. edilmiyen bir habere göre, Ruslar, 
memleketlerde yaptığımız tedkikat ··naleyh muayyen ve az miktarda~- mizde Meclisin daimi mürakabesin- Şarkta mücadeleye devam 1çln lü- Bununla beraber Japonlar Hind Ok- Doneç havzasına Samara nehrine 
ııunu isbat etmiştir ki, bugünkü ikti- mek dağıtılacak yerde ıekme.k sarfi- den daimi kontrolünden ve haki..ka- zumlu müttefik kuvvetıertn1 topla- ya.n~ısunda pek faydalı bir liınan da- varmışlardır. Bu nehir, Dniepero• 
sadl buhranı yenmek ve umumun yatı çoğalmı~hr. Bu gibi dedikodu1arı ten 'çok yerinde olan direktif ve ir- mak ma~le zaman kazanabilnlek ha elde etmişlerdir. Japonlann Çine petrovski'den 60 kilometre uzakta
\ı\şesini temin etmek ve ihtik.arla samimiyete bağışlamağa imkan yok- şadlarındaı. istifade ediyorsak mat- 1di, Bugun çevrilmiş bulunan kale malzeme nakleden Binnanya yolu- dır. Rusların Doneç havzasında geri 
r.ı.:icadelede muvaffak olabilmek için tur, Şayialar, durmadan kulaklarımı· bua.ı.n bizim işlerimize tealhik eden adamızda muka~met ediyoruz. D1- nu l.:eıımek için 160 kilometre daha aldıkları kömür madenler.irt.in işle· 

-'- h"'k· ı ·ıı · ı 1 k d eı· · al ğer vazıre.ınlz bize yardım gelinceye . ,_ T k h . . .1 w h b 1 d w b"ld" il" tOK. şar.t,. u umet e m'l etın e e e za a ar . g ıy~~rsa, ı?anm1yar,,. bütün neşriyatını da jtimad buyu- k d b kaled t t kt r Yar- ~ımalden geçere.ıı; on 0 §e rını tı mege azır u un ugu ı ır ıyor. 
:vermesıdır. bunları ta.svıp degıl, tahkik -etmek la- run 0 derece dikkat ve hassasiyetle d~m ~u:ak.kak :eı~e~~a ~u· vazife- zaı:ıtetmeğe. ~~şe~büs ed~celtleri zan- Kızıl Yıldız, Moskovanın ıimali 
Şunu da şükranla tebarüz ettireyim zımdır. Bugün İstanbul ıe\ırinde kar- takih etmekteyılz İsmini söyli•·emi- yi ifaya azmettik. Bunun yapılma- ndılmekt...:.dır. <?unde, .. Bınnanya Y? garbi cephesinde büyük ehemmiyeti 

ki, ~izim rnem~eketimıizd~. ç~~? b~- n:ı,. -". ( 1, ~00,000) e çıkn_uı değildir. yeceğim. samimi· olduğuna hiçJ ıüp- sında kale içinde kalan bütün kadın lunda.n Çxı~ gıtmek uzere 30 hın haiz bir ıehir için dövüşüldiiğünü 
lacagımızı, tatbıkatınd~ muşkulat go- Bıl_akı~ ~ .... ıde 75,00~ Jcl!o tasarruf hem ohnıyan bir gazete devamlı ve eı1ceklertn faal yardımını 1stiyo- ton malzeme taıryan 5000 kamyon ilave ediyor. Bu şehrin Rjef olması 
receğimizi zannettiğimız bazı usuller edilmıştır. Bununla aızlenn kulakla- olua.k bazı usullerimiz hakkında yoruz. geçiyor. muhtemeldir. Bu kesimde Alman 
ve imtihanlar halkın hükUmete itima· rına kadar ifaa edilen bad~elerin n.e tenlc.idle: yapar, müta18alar ileri sü- HeplrnJz için yapüacak lş vardır. hatlarında derin gedikler açılmı.ştır. 
dı bakımından ümid vericidir. Bunu l.adar lı:a11ta ma.krun olduguna hır rer ove bu işin keneli tavsiye ettiği Kalemize adım atacak her d~ın Sino-apur köprÜSÜ 
hem bir misal ile •eyid etmiş olmak, mi.sal vermiş oluyorum. usul tatıbik. edilirse daha ~yi netice- derhal yakalanması l~zımdır. Ka.pı- .5 

hem de hakikaten endişeye düşüre- Bu misali, milletten gördüğümüz leı· .vel'Cceğini yazar durur. Hakkı- =:ızac:::ı:=~~er::nn:ı~ havaya UÇUruldu 
cek hir d..:dikoduyu, Meclis muhitine yardımın misalini vermek için arzet- : r, yerindedir ve biz doğru bulur· böyle düşüncesiz sözler söylenmemeli 
}.adar ~okulmak cesaretini göal!eren tim. sak buna ittrba ederiz, doğru buldu- Ye rivayetler dolaş.mamalıdır. Ödev1-

Libya' da Hind 
Mihver tugayı 

b.uı dedıkoduların bozgunculuk ma- Harp i1 :ti.sadiyatının zaruri netice- ğumuz şekilde cevap veririz. Her· miz açık ve sarihtir. Katı bir azım ve Müstahkem adayı, aahil-
hiyetini tebarüz ettirmek için bir mi- !eri olara.k her taraftan tecrid edilmiı şeyi hassasiyetle tenkid etmekte, ka.I'llrla savaşımızı kazanacağız. den bir buçuk kilometre· çemberini yardı 
aal arzcdiyorum: bir halde olmamıza rağmen 1941 •e- mahzur arayıp bulmakta mahir olan Amsterdanı 31 (A:.A.) - (D.NB.): • • 

Karnenin .tatbikinden ıı • .:sinde yaptığımız ithalat} 940 se~~ bu zatm, bu gazetenin &3la tenlcid Slngapur vaziyeti hakkın~ Londra lik hır kanal ayırıyor 
.. d . . f 11.me nazaran t\!rıa'kuı degıf, te;;:..,yud kas~iyJe söylemiyorum, MiUı korun ı ~osı:m:n blldlrdlğine gore 100,000 

yuz e yırmı taıarr~ irae e~ekt~dir. Cön~ arzu eder ki ma kanununun Büyük Millet Mecli- ~llik bir J_!lıx>n ordusu Johor Bahru Londra ı (A A.} - B. B. C.: 
hasıl oldu maddt imkanlara maliJc olalım ve sine tevdii münuebetile cereyan uzertne yürümektedir. Bu ordu daha Müstahkem Singapur adasına çelcil-

Bilirsiniz ki, gıda maddelerine ilk bütün istediğimiz kıymetli ıeşyalan edecek müzakerelere temaa eden bir şimdiden SlnP:pura. giden bende miıı olan İngiliz müdafilerile 100 hin 
k !aylıkla getireb·t ek ve halkın ih l h!klmdir. Bu bölgede ~dl günden- L· .1 . ._ J 1r. • • • _ı, d <! .. fa olarak karne usulünü tatbike .0 1 m . • - n.eşr~t silsilesi baıı adı, Bunları ya- beri Japonlar gittikçe artan bir şid- 11:ıtı ı.: apon. uvvetinı, ııunw. a a~ 

İngilizlerin tekrar 
teşebbüsü ele almaları 

bekleniyor 
karar ıverdik. Fakat çok cesur değil- tiy~cı~a cevap verecek imk8:na ~>U· zan zat burada der ki: cHükUınet, detıe çarp~ktadırlar. karadan. tefrik eden. v!. en az hır 
dik. Çünkü bu işe tahsis ettiğimiz labılelim. Yalnız bu arzu, unkan- amme menfaatini, umuml.lll menfe- buçuk kıJometre genışl!igmde olan Londra 1 (A. A.) - B. B. C.ı 
teşkilata ve nihayet halkın itiyadma farla mukayyed olan birıeydir. atini düşünmekte son derece has· Hind milli hükfametinin bir den!iz kanalı ayırmaktadır. Sin- Bingaziyi müdafa etmiş olan lngili:ı 
gö.:e birçok müşkülata tesadüf ede- Gener<..l Ahm~ ark.adaşımwn sastır, kıskançtır. Hatta bu yüzden teıkili için takrir gapur adasını karaya bağlıyan Ko- kuvvetleri düşman çenberini yara· 
ceğimiz ka?ıaatinde bulunuyorduk. tek tip elbise ve tek. tip ayillabı bazan ifrata hile gitmektedir.> . mor köprüsü tamamile ku11aııılmaz rak İngiliz kuvvei külliyesine iltiha'c 
B b 'k 1' ·· h d V LiJ• k d r_,_, d · d ld ~ ·b· L d B:ıngkok 31 (A.A.) - (D.N.B.) · Del- b. haJ gef "imi haıva-.. uçur 1 d' 1 Y d" · u'-d una rağmen u vesı a usu i.ınun arzularına IJ(tlsa e.ıı;. ı ar a aştrruz ı:.ıııu evır e o ugu gı l ou e· hl rad bildi 1 . ır • e ın § ve .,- u • e ıyor u. e ıncı run tugayını!l 
tatbik edildiği bütün şehirlerde ek· cevap vereceklerdir. vi.-~e nüfu~lu adamlardan murad: Hlnty~S:rkez ı::~·meclisl. müstakil muştur. J~ponların deniz .. kanalını hiç olmazsa iki ~~tasının düşman'~ 
mek mesel esi diye bir mesele kal- Muhterem B4fvelc.il gayet aarih ~ab~t V e.ki~l~r, mebuslar ve Partı üyelerinden B. Joshl, bir Hint merke- geç~re.k. Singapura ~ı hucum ed-e- 9..ı~~~r~ Akendısın~ y~I . açması ve 
ınamıştır. bir nutuk irad buyurduktan aonra ilerıgelcnlerıdır. zi mllU htikfunetinln derhal teşkllin1 cekıen, yoksa ıııkı bır surette kuşa- lngıliz kullı kuvvetine ıltihak etme-

Gene karnenin tatbik edildiği bü- benim bu bu mevzua temu etmdt- (Devamı sahife 2, sütun 4 de) lstıyen bir ta\trlr tevdi etmJŞlr. Bu tarak açlıktan teslim olmağa mı ai Londnı.da memnuniyltle kar§ılan· 
te.krir 15 şubatta Delhide merke-ıt mecbu edecekleri belli değildir. mı~tır. Llbyada büyük bir değiıi.kJ;r< 

Maliye Vekilinin 
mecliste izahatı 

Hususi 
müesseseler 

mecllste miiza.kere edilecektir. olmamıştlr. Askeri mü~hitler lna·-
Japonlar yeni bir lizleriı. teşebbüsü tekrar ele almalo.-

Altını fırlatanlar, bir kaç spekülatördür, altın 
stokumuz, eski devirler ile kıyas edileinİyecek 

derecede büyüktür 

Mill1 korunma kanununun tadi- f 
lata Jolayı11ile Maliye Vekili Fuad 1 
Ağral. aşağıdaki beyaııatta bulun-

Albn üzerinde 
spekülasyon 

muştur: Hazin olan tarafı şudur ki: Yurt-
- Ark~daşlar, altın fiatinin te- taşln tasarruf bonolarına ve tah

reffüü hakkında bazı arkadaşlar he- villere yüksek rağbet göstermek au
ya:.;ıtta bulı..ndular. Onun iç!n söz reti]e mill: paraya olan itimadları• 
aldım. Altın hakkında maruzatta nm yeni yeni delillerin'i verirlerken 
bulunmadan evvel müsaade huyu- diğer taraftan •bazı fena iıiyetli ]dm· 
rursanı...: bir nebze tasarruf bonoları- seler halkı altın alımına teşvik etmek 
na temas edeceğim: ve bu sayede kendilerine gayri meş-

f !k defa 25 milyon liralık bir mü· ru ~enf~tler temin. eykmek mak
aaad" ıs.lınmıştır. Bu müsaade ile sadile hır takı~ ııayı.~ ç~kar~ak
çıkı.rı!..n bonolar çok kısa bir za- taclırlar. ~esela se_;yet uzenne, ev• 
manda tamamen satıldı. 2 nci 25 letçe vergı konacagı, ~erke~ ban.ita· 
milyon liralık booo ihracı için kanun' •ı:ım piy~saya çık~rdı.gı )"Cm .0An lira-
t ı. c ti'k Y'"k k M 1" · · e ka- lı.:Jarın pıyasadalci mevcuda ılaveten e .... et . u se ec IS'ınızc _1.._ 1 ld ... .h. yial b 
b 1 b ld G 1 d b l çuum mış o ugu gı ı. şa ar u 

u uyuru u. eçen er e un ann k b"Id d. Al fi t1 . . f 
d h. h dd" k • ak a ı en ır. tın a erırun tere -

satısını!l a ı a ı anunıye Y • fü" .• d d l V '-il t t ..ı1..,,_ t 
1 "' hd 'd k un en o ayı e.ıı; e eu.ıı;.ı..ıı.a 
aştıgına ve satışı ta ı etme mec· k "d" T dL-')ı; t · · d 

b · · d k 1 d ... .. .1 . · yapma ta ı ı. e u a nebcesm ıe 
urıyt:tu: .! a m ıgını soy emıştım. b ff···· b h k""I .. 

B l d t t 1 tı u tere uun azı eş asın spe u aa-
un aı a amamen sa ı mış r. k d"l b h k ·· 
941 D · 1 • ik b" • · yon ma sa ı e u are ete teveaaul 

enızyo u ıst razının ırıncı I . d ·ı · ld '"' · ı l 
t t .b. 1 k ·· 5 mil 1. 1 k etme erm en ı en ge ıgı an Afi. er ı ı o ma uzere yon ıra ı · · Id 1 
tah ·ı k t k B tah ill · k mıştır. Bunun ıçın e en ge en ted-

Libya' da 
lngiliz 

çekilmesi 
Maaşlara zam için 

hükômet müdahalesine 1 
meydan verilmiyeceği 

umuluyor j I h ngilizlerin doğu cep esi-
Anbra 31 <Telıefonlıı.> - HüJcüme- ne doğru çekildikleri 

tin kendi memur ve müstahdemleri b"ld• il" 
için hazırladığı k:a.nunda.ki esasıa.r ı ır ıyor 
da.lreslnde hususi müe~eselerln de 

Berlin 31 CA.A.) - Yan resm.t blr 
kaynaktan bildirildiğine göre, Alman 
ve İt&lyan blrllklerl, İnglliz kuvvet
lerini LJbya cepheslnlıı dotusw:ıa çe
ldlıneğe icbara ça~rlar. · 

t~ndl memur ve müstahdemlerinin 
maaşlarını arttırması lA.zmı. geldiği
nin İktısad VekAletl taratmdan btı 
kabil müesseselere blldirlld.lği bir ga
zetede yazılmı.şt.L Yaptığunız tııbkl· 
kat İktıead Veklletlnln böyle bir ta-
mimden habert olmadığını ortaya Kahire 31 CA.A.) - Orta Şam İn -
lroynrufl!ilL da deTlet memurl&rına ya- etl.lz tebııtt: 
pılan feıvkal!de ıııam kantuıunun bk Blngazl. etrafmdald vaziyette Jcay
maddeslnde hwıual mlieeeeseler1n de de değer bir deR'lfl.kllt yoktur. 7 ncJ 
kendi memurlarının maaşlarını art- HlnW piyade tuta.Ymm sayıca. 90k 
tırabileceklerı kayıtlı bulımma.ıtt.adır. üstün kune~re ka.r§l 48 -.a.t Binca
Bu Iı:abU müesooaelerln fevkallde ah- :1 ~lu1ne hAtlm mevztled mtida.faa 
valiri bayat şa.rtlannı haddlnden faz- ettikten aoma 29 sonk1nun gecesi 
la yttkselttitinl rıua.n i~are alal'Qk çekilmete taıar vemıişt.1.t. 
memurlarına. hem8ıllgl bir mUda.ha- Bu esnada d!şm.an dördllncil Hlnt 
leye liizum. kalmadan larD1 yapacak- tüınenlnbı bfttin ga.yretıerlne ralmen 
lan burad.& ta.bll addedllinektedir. Binguida Tokn.p gkkn yold& ve 
Herhangı bir n.tıandqın hattını zı- ayn.t r.amaad& Bln8az'de:ıı E'.IMdmya 
ya& uğratmamak şannda bulunan giden ~ Regkn.a.'da. yefletmlf bu
hükömettmlzln, zaten h.alcsızl.ığa lunuyordu. Mme bfilgesbade tleYf&r 
meydan bı.ra.kmıyıtcağı aşikAr oldu- tefklllertm1s eert çö1Jml diJranla 
ğundan hususi m0.esseeeierlm1z1n de ~nlden muba.rebe7e tutUflDQftU. 
böyle bir müdahaleye meyd.a.n verdi- Tayyarelei'hnls kıtala.run.ızı himaye 
rccek bir harekette bulunmıya.ca.klan eden uçtlflar raPDllt ve diler uçakla
umulmaktadır. nmız da dil§man kıtaı-anna hGewn 

etmiftlr. 
vı cı armış ı . u v erın a- . . I . 

Y t ··dd t" ı k b. h ft ·ı· bırlerı ı.Jm u unuyoruz. Bır kere 
ı mu e ı o ara ır a a ı an . · z k bl•" d"ld" 

edilmi .. ti. Bunlar da 3 .. d t _ servet üzerınden ıvergı almak hatırı- am anunu te ıg e ı ı 
't gun e ama d k di s·· .. 

men t ldı mız an geçmeme te r. utun va- Büyük Millet Meclisi tarafından 
Bu~~ b~ tahviller pirim yapmak- t~~daolar1n; bunu bilmelerini faydalı memur maaşlanna. ya.pılaca.k: fevkall-
d ı k gormekteyım de zamlar ha.kkında. ka.bul edilen ka-ta ır, vatandaş ar arama ta ve bu- • • • 

1 Y 1 1-'-l ııun difu vilayete tebliğ olunmuştur. am ımaktadır. Bize müracaatler ol- em on ıra !.K. ar 
Bu itibarla vilayet ve belediye me

m.ış:ur. Binaenaleyh vatandarıların Merkez bankası tarafından ihraç murlarlle husUst muhasıebe<len maaş 
muameleyi "Ve milli parayı korumak edilmiş olan yeni on liralıklar, ban-' alan me~urların şubat aylı.kıan zam.
hususunda gösterdikleri şu rağbet- ka tarafından ilan edild•iği gibi, es- 1ı olarak veı1J~lctii. 
lere teşek!~ür etmeyi kendim :için bir kilere ilaveten değil, münhasıran es- M~ tevzi bordrolan bu e.sa.sla.r 
bJ. bilirim. (Devanu sahife 2 sütun 2 de) da.bilinde hazırlaıımaktıadJr, 

Avustralya sahil halki 
dahile çekiliyor 

Berlln 31 (A.A.) - Sldney'den ötre
nildiğine göre, Malezya.da bulunen 
kadınlar ve ~uklar Avustıraıyayal 
gelmlflerdir. 

Avustra.lyarun olmall prld ve §1mal1 
garol kı..mnlannın a1ıallll dahll• dol'~ 
ru çetilııı1ftlr. , 

r; .1 pek ı :ubtemel görüyorlar. lngil:z 
adaya daha çıktılar tayyareleri, sahil yolunda düşman 

kollarına ağır hücumlar yapmışlar• 
dır. Torpido tayyarelerimiz, Orta 
Akdeni::de bir mihver petrol gemi• 
ıiıi".i batmmşlardır. 

Londra 1 (A.A.) - B.B.C.: Felemenk 
HJndl.sta.nında.n gelen en 80n haberle
re göre Japorılar Borneoda Aboyla 
adasına asker Çllcararak işgal et.m.1§
lerdlr. Bu ada.da. şlddetll muharebe
ler cereyan etmektedir. Aboyla. Hol
landalıla.nn mübhn bir doo1z Usru.dür. 

Londra 1 <A.A. - B.B.C.: Amerika 
Bahr1:yıe Nezareti seneüe SO bln pilot 
yetJ4tlrme-k lçln tedbir aldığını ifşa 
etm~. Bu 1'e dört Amerikan im1-
versltesi tahsis edilmiştir. Şlmdid~n 
talebe !ta ""ın.,, i:Ytıf'lo.nnuşhr. 
anıırııunııtt••ı• • ,, •••"''"tu:,.,unuu•••• 

Yerli bir hükümdar 
de Gaulle' a iltihak etti 
Londra 1 CA.A. - Garbi Fr.ınsı.z 

Afrik:asının yerli hükümdarlannd:ın 
ve 200 bin tebansı olan Kuad!o, İngiliz 
lcolonlslne geçerek gt~ncraı de G11.ullc'a 
wıuı'{ etmJ.iUr. 

1 rtt ru 1t"'!'f' ' • •••o n• • • "' .... ••tt11ifUa 

Biletçi - Korkarım ki Dize de iatifçi diyecek! ı ! .. 
Yatman - Mer•k. etme, bizim istif, halkın k;ırınal .. 



Sahife 2 AB!ŞAM 1 Şubat 1942 

,~;;;;;;:;;;;;~~~--~~!!:!IZZ!~BB~-.---...ıoam~--EAD..-msmEllm .. aESm&::mmm:Dıl~-~~~~~~~~ -e D a -..Wı!3A~L:lııı r 

Harp ·tebliğleri . 

Alman tebliği 
Berlln n <A.A.) - Alman orduları 

lmşkumandanlı#mm tıeblllti ı 

1 tisad Vekilinin kömüre dair beyanatı 
Kömür istihsali artmakla beraber, istihlak de o nisbette 
yükseldi, kok kömürünü tasarruf ile kullanmak lazımdır 

Doğu eepbe.fılnjn btrçok yerl&rinde 

Alman, İtalyan, Rum«ı '9'8 Slovak. llmea(1 Vekili Sın Day da Milli yük ı:nik.tarda kömür atok etmeğe Sonkanun ve ıubat aylanna ge-
bvvetıer1 ctıl.§D>Anm me'VTJ1 tıaanıız- konmma hnununun Mecl:iate müza- çalıftı.lar. rekü direk atokları ile girmek bter-
l&nnı p6Bktlltm.6::r ve ~~ :;; kereıııi esnaeında ıu nuthı .Sylemiı- Devlıeıt. demiryollannın stok]arı dik, olumadı. Buna dmr çok konuşu• 
myia.t v~- .__·-~-A...,.t.. Te th: ~ defe olerak 140 bin tona çıktı. Jabilir, fakat imkanlar el vennero4-
ta hticum _....,..Au _ .• ......, •~ S la dak..l .. ak 1 .. t .. l .. v.. d' v· B ]"fi . . ba 
Savyet kuvvetlerlne atn" darbeler m- - Ar.kad&Jlar, ıümulü çok büyük on ay . r . m~ .. a a guç ugu tir ıye.cegım. u~u te a .. ı.?n . şta 
dlrmJştir. Bu JXrlbıaaebetle di.\şmwm olan Millt korunma kanununun he· v~ ~ıpn ııddeü ~omur at~.Iar.~nı Başvel.ıl o]mak uzere b.~tuı;ı: hükQ-
19 zırhlı amb&sı T8 bldı:haVZlan tah- yeti umumiyesi üzerinde konuıulur- eritti ve memleketin yer yer komur- met arkadaşlanınız - çunku tama• 
rfp edllmJştir. .iten Jkti.sad Vekaletine tevdi edilen süz kahnuma sebebiyet verdi. Bu.na men bir koordinasyon mezvuıı-

rsk' şimal dotll ıstıikaıtnet.ındıO ve hayatt i§lerimizden o]an kömür rağmen 941 istihıalatından bugün dur - çalışmaktayız. 
~e: Brelth komutasındaJd mevzuuna temıuı edildi. Bendeniz, havzada e~de daha 60 bin ton- Milli korunma kanununun gimdi-
m.rhlı kuvvetlerle Alman piyadelerinin bu milhim mevzua ancak bu kanu- dan fazla ~ömür vardır. . ye kadar verdiği bazı salahiyetlerden 
yaptıjtı karşılık taarruzlar, b~lt nun umumi çerçevesi içinde kendi Fakat bır zamandanberi, bılhas~ maden istihsalatımızda azami is.t.'lfa
günler devam eden muharebelerden cephemden kısaca temas edece- bu ay hava şartları malôm o1dugu de edilmektedir. 
BOnra tam bir muve.!1'a'k1yet1e netice- ğim: M.ınıleketimizde Zonguldak gibi o kadar fena devam etti ki Çok ümid ediyorum ki önümüz
len~tir. kömür havzasının kömür isrlhsall havza.ya ge!en vapurlar boş veya deki seneyi gene buhransız geçirmek 

Birçok düo.m<>n tilmenJerlnden ve 92<! d~ tüvenan kömür olarak 994 yarı hamule ile dönüyor, muhte1if 'mkA ] . d 1 . ..... -. · ı· J ·ı · k b · ı an arını tem.ın e e ırn. zırhlı araba btrllklertnden mürekkep bin tondu. Bu miktar peyderpey ıman ara J tıca etme mec urıyıe· . . .. .. .. .. mk" ld vu 
olan ve Alman hatlarına aJtın ya.pa.n artarak 937 ıenesinde 2,306,000, tinde kalıyorlardı. Llnyıt komurun.u ~ü un o. ug 
bir Sovyet grupu mağ'liıp edllm1ş, bü- 938 d 2500000, 939 da 2696000, Buna müvazi olarak muhtelif yer· k~d.ır her yerd.e '-.cıtifa~e ~deıbıle~~ 
Jiik zayiatla doğuya doğru atılmıştır. 940 da 3,019,000 tona baliğ lerde mevcut olan 50 _ 60 bin met- ı b~.r mevzu halıne getir.ebılm~k ıçı~ 
İn lltere etrafındaki. sularda. tay- ld 941 ,__.._,L-li de a . miktar- re ınikahi direğin de havzaya llakli ıyuks~ huzu.runuza takdım edilen v 

g ,.,,ıf 0 
u. ı.suıuıa ~ k .. 1 · H d 1 80 tedkıkah bıten kanun da kabul bu-yareler1mlz, müsellih btr k"'iı uçu- dadır. Yalnız 940 aenesinın son ayı ço guç eştı. avza, ll'ene e 

dasın d b . 'kAb d' k f d d' yurulursa zannediyorum bu mevzu· §11 esnasında Brltanya. a m o- Devlet iıletmeıri mütebaki ayları ın metre mı a ı ıre sar e er ı. 
111 kıyısında. bl~ as1ter1 testse hücum tirketlerin işlern'.ıem. 941 senesi ise İşlemeyip durduğu zaman dahi dan da istifade edeceğiz. Garp Hn
etmlş ve şimali Irlandada deJ?ltryollan yalnız. Devlet işletmesi çalışmıştır. galeri1erin bakımı için 100 _ t 50 yitleri bugünkü imkanlara göre aza· 
hedeflerine taa?TUZ eıylem.iştır. 940 ve 941 .!leneleri istihsali muka- bin metre mikabı direk sarfetmek• mt istihsa] vaziyetine girmiş, yevmi· 

--•J ti 1 d' ye 1000 tonu IllÜte<:aviz istihsale Şimall Afrlknda. keşif fıMU ye O - d'ld'v. 't' l .., te ır. 

Reisicümhur 
Devlet konservatuarında 

bir temsili seyretti 

Ankara 31 (Telefonla) - Buglln 
saat 18 buçukta Devlet JroDurva.tua.rı 
18.lonlarmda AntlgQn adlı klbtlt facla 
tearudl ~b'. Fac1anm ternslltn
de Milll Şef İ.smet İn&ıü, Başvekil 
ddktıor Reflk &cy'dam, Ma.a.r1f Vek.lll 
Ha.ıııan Au Yücel, Velkiletler erk.Anı, 
edebiya.tçıİv Te guetecller hazır bu· 
lunmuşla.röır. 

Tem.slld~ ÇOk muvaffak olan genç
ler ha.lk.ın olduğu gibi Re1s1ctllnhuru· 
muzun da llt1!a.tla.rma m.a!ihar olm* 
lardır. 

Temsilden sonra gençleri hUSU&1 
ola.raık küıul edıen Mlll1 Şef, memnu
niyetlerlnl beyan etmiş, gençlerden 
da.ha 90k muva.tfaklyetler be'klendJ~
nl söylem~ ve sanat haya.tına da.ha 
çok faydalı olmalarını tıe.vslye et
m.1şlerd1r. 

Yardıma 

muhtac talebe 
t 

Partice mecburi hizmete 
tabi tutulacakları 

doğru değil . m~tur. Cenubt Slrenaikte Alman yese ~ ı 9ı4gıl zam:~. ı~ra~ ıti~hzoli~ uguk- Alınması lazım gelen başlanmıştır. 
hı1. ta na gore senwının ıs sa ço • Zonguldak havzamızı, hayati bir 

BtukaJarlleİnsagivalzlş rinve ta E.-eli~~ daha muvaffakıyetli te1akki edilmesi tedbirler n.evzu telakki ediyoruz. Bunun foki- Ankara 31 (Telefonla) - Burada. birllk.Iert ı e ma.ıuu "...ı ı~ lir M 1 k . k'' .. . 
topluluklanna hücum ct.m1ş ve bunla- tih~J<>L· gde • . bem e etın o

9
m
4
u
1
r ıs- Bu vaziyLt karşısında almağa mec- şafma çalışmak Vekal•c,te tevdi etti· parti salfıhlyettar zevaıtı nezdlnde 

dart tmı~ır cu.ı e 0 nıs. ette artmış, se• bur olclvğumuz tedbirleri arz.edeyim: ğini.z mühim bir vazıfedir. Diğer Ve- yaptığımız tahklkata. göre, ya.pılııcak 
n 

1 

• '•-•ta ne--.inde en yüksek haddi bulmu~tur. Komürün bu g .. miş istihlaki karşı- l::alctler de lazım gelen gayretleri yardıma mukabil, muhta.ç yüksek 
Alman hava kuvvetlerinin ~·......... B .. ·ı t" d 2 ·1 n ... b . in b l hizmete 

adasındaki dı:m1z ve hava üslerine u ..J nu yo_:ı uve~a .~n. . mı Y~ sında yapılacak ilk iş, mümkün ol- göstermektedir. Bunda muvaffak 1 ~hsll tale esın mcc ur 
yıkanmış (lave) komur ıstıhsal edıl· d y k d z ld k k" .. .. .. 1 k . . . b d db' 1 . ] ta.hl tutulacağı doğru de~dir. Bu gl-

yaptı.klıı.n taarnıılar nıuvaffak1yetle miştir Bu 200 000 vagon dur. Mem- ugku llana ark oı:ı.guk"a ldo~uruknu 1 o n:~ dıçın ıca de ev~ tev kırA e] rı_ a: 1 bi tıalebelerden taahhütname o.Iınma-
dcvam. etmekted1r. l . · kli ' .. b l .. az u ma , mum un o ugu a· m .. ı.Kta evam e ecegız. e a etımı~ sı fikrl de partice terviç edilememek-

. eketın na yat veaaıtı unun a mu~ dar Linyit ve mahrukat kanunu zi ilgilendirıen muayyen bır elbise tedir. Partl genel sek.retıerl blr J.k1 
Valetta ~:;alte7.g~~n:~ıtenasip olmadığı yüksek heyetinizin hükümlerine ve hepimizin arzusu- tipi yapmak, bütün fabrikaları ee- gün zarfında bir beyanname neşrede-

~rı-ngın an malGmudur. ı:a rağmen bugün mümkün olan yerJ fe±er ederek ayni şekilde kumaş rek bu meseleyi tenvir edec&ktlr. 
r. Kömür istihlaki artmıştır. Bunun !erde odun kömürü ve odun kullan- yapmak davasıdır. Kundura için 
Rus tebligıv • ıebebleri yalnız Zoaıguldak kömürü- mak zaruretidir. Bu sebebden kömiir kundura fabrikalarımızı faaliyete ge-

nün m<itad istihlakinden ibaret de· istihlaki i u.hclid edici tedbirler al- tı·erek ayni tipte klllldura yapmala
Moskova 31 (A.A.} - BU sabah neş- ğojl~ir. Fabrika1ar bjr yerine üç ekiple mak mecburiyetindeyiz. Yine 2 mil- rı icab eder. 

tedllen sovyet tebliltlnde gece Sovyet çalışmaktacln. Askeri ihtiyaçların yon ton kömür noksan istihlak et- ı-· k t takd: clersmiz lr.i bugünkü 
d.. k taarruz k d h' · t b" · t a a u e '1talannın uşma.na arşı tesiri, münakale hacminin artması, se . a 1 :vazıye 12~ aynı zarur~ • vauyr · ıhı, aşkert ihtiyaçlar en 

b~reketıerine devam ettıklerl kayde- yine münakale vesaitinin darlığı se- len. tahmil .etınektedır. Nakıl m.ı~- başta ge)iyor. Hepimizin gayesi bu-
dilmek:tedir. bebile odun, kömür gibi mahrukatın külatı da bıze bazı zor]uklar çıb.· n .ı. temindir. •k bJ• v • • z ]d k k" ·· .. ·· Jt · racııkhr Amerı an te ıgı yenne ongu a . o~~runun aı~ Ba§v~kilimizin de hassasiyetle Sivil ihtiyaçlara vaziyetin müsaa-

oluıu. gaz ve benzın gıbı maddel<erın d d v .. . d uht lif desi ndbetindo cevap rvermeğe ça-
l ekııikl'v. b bil . b l :ı.r ugu mevzu uzerın e m e l Vaşington Sl (A..A.) - Ha.rb ye Na.- • ıg:_ ae .e e, yıdn'el u? anbn lye- tedbirler alınmak.ta ve nihayet kö- l§lyoruz, 

aırlığınm tebliAi: , r~e k.o&:un ikame e ı mC$ı aı ıca .. . !\_ __ ,,_. 1 I k B .. h d b · tek 
bebl · t~'I d mur ıstb1NlilllI en can ı o ara ya• ugJn er vatan aşa as1t 

Filiplnlerde Bata.an yarımadasında. se erı 1 
e er. . ptmağ~ çalışılmaktadır. Muhte1if e]bise y.apmaktan ise her vatanda-

llOD yirmi dört sa.at~ fasılalı çarpış- Bugün mem1ekette kömür yoklu- vesatiti nakliyıe bu meyanda mev.!İm şın mevcut elbisesini iyi kullanma
malar olmuştur. Dü.şm~ kı=- iu. kömür buhranı vardır. Bu hal, icabı bazı küçük motörler direk! smı tavsiye ıetmek iyi olur, yurdse-

~e =e~ 1~:m~~ır. B~ l>irazdan arz~i~ ~~hile .. bu aıy nak.?ne tah~i.s e?ilmiştir. ~ir tara~~an ver~k. ol.u~ .. (Doğru. ~~leri) Bu iş, 
kaç ~apon askeri esir alınmlŞtır. Düş- bqındanberi komur ıstihsa1i.nm d,?.r- denu nakıl ış1enne hız venrken dıger genışlık l§!ldır, sulh ışıdır. Takib etJ 
nıan hemen hemen hiç ha.va faa.llye- m~ olmasından ileri gel.miJ d~ğil- taraftan karada da oradaki vatan- tiğ: J.::: istikamet, yürüdüğümüz yol, 
tinde bulunmamıştır. Diğer bölge- dır. Eğer yazdan a1ınan tedbır1er da§ ve iıçilerimizin, miihend!i.sleri• halkın giyim ihtiyacına cevap vere
lerde ka.yde değer btr fJ'JY yoktur. her yerde behemehal etok yapmak mizin gayreti ile karla kaplı yollar bilmek ~çin imkan nittbetinde sade, 

Japon tebliği 
için yapılan tazyikler olmasaydı, açılarak ~irek ınakline azami surette sağlı.m, bol istihsa1, ucuz istihsal, 
bugünkü iztirabımız daha fazla ola· çalışı1maktadır. lstihW 20 - 25 gün fantezi olmıyan eU'a isti.hsaüdir. 
cak.tı. yalnız tamir iıılerirniz için durdurul• Bundaki muvaffakıyet derecemiz ise 

Tokyo 31 (AA.) - Ti!bll{t: Japon F .kat gerek Eti:.. ... ıkın kömür tev• mll§ ve dünden itibaren tyeniden ir .... kan1ara tabidir. Maruzatım ibun-
ordusu deniz kuvvetlerlle sıkı işbirliği zi müessesesi, gerek fabrikalar bü- başlam.ııtır. · dan ibarettir. 

halinde Hollanda Borneosunun batı =====-=============-:ıı:::::ıı:ı===ıı=:ııı:::======================= 
kıyısında. Paınandhap'a asker çıkar-

Maliye Vekilinin izahatı dıktan sonra 27 sonk!nunda Pamand
ha.p'ın 40 kilometre ştmal doğusunda. 
Sambası işgal etmiştir. Bundan ~ , 
kn Sarabnh'da. Kuçlng'den cenuba' 
doğru ııerli~n Japon kolu 2'1 sonl:A- (88' tarafı 1 inci ıabifede) kaıının sahip olduğu altın milctarı 
nunda Hollanda. Borneosunun batı kı- lk.i hnfli bar.knotların ve büyük ku- ıeaıki devirlerle tasavvur edilemiye· 
yısında Sando'nun 22 kilometre cenup f pürleri eksik diğer evukı nakdiye• cek bt- derecededir ve Cümhuriyet 
batısında Udo tayyare meyda.nını al-

1

deH geri çekilmiş olanların yerine çı- hükfunotinin malik olduğu altın mev
mıştır. karılmı,tır. Bu yeni on liralıkların eudunun da en yüksek radd~ine 

ihracil eski mevcuda bir lira dahi ı.ıuı1l olmuş bulunmaktadır. 

üç Vekilin 
beyanatı 

ı ı 1 R ilave edilmiı olmadığını bu kürsü- İhracat mallarımızın dünya piyasa· 
ngi İz - ran • UI den katiyetle ifade ederim. larında rağbetle aranması aluna tah- Koli ticaııeti, vagon ticareti yap-

muahedeıi hakkında Altın alını satımı ıerbes bırakıldı- vili b.bil döviz mukabilinde ihracat mazlar. Umumi harpte olduğu gibi 

<Bat tarafı 1 inci aahifede) 

Vagon ticareti yok, 
bulgur kralı yok 

B J • ne diyor ğı ve hükum<et bunc. müdahale et- satıı1annı kolaylaıtırmakta ve bu bulgur kraJı, .. ıu, b~ kr~lı yoktur. 
. er ın A mediği iç.in görülüyor ki ve ıiz de suretle de Merkez bankasındaki dö- Bu ..efer de yüksek rütbeh • memur-

Demiryollar 
Tren seferlerinde 
kar yüzünden ufak 

intizamsızlıklar oluyor 

Ankara 31 (Telefonla} - Bugünler
de yenlden yağmağa. başlayan fazla 
miktarda karlar dolayıslle tren hat
lanmızdakl bazı ufak lntlzamsızlıklar 
olınaktadır. Bu yüzden İ.stanbul tre
nl dün şehrimize 10 sa.at geç gelmiş
tir. İstanbul& hareket edecek tren 
de geç hareket ettirümiştlr. 

Diğer taraftan Sıvas civarına. pek 
!azla miktarda yatan kadu dolayısi
le Sıvas - Çetl!Ilk.a.ya, Sıvas - Malat
ya. Sıvas - Samsun ve Bıvas - Kay
seri hatlan kapalı bulunmaktadır. 
Deıniryollan ida.re61 !kapalı hatların 

biran evvel açılması için çalışmakta.
dır. 
İzmir 31 (Telefonla) - Tire ve Ça

tal ıstasyonlan aı:ıası:ndald çay taşın~ 
ve ovayı su ba.sıruştır. Demlryolu 
oozulınuşşa. da silra.tle ta.mır eclllm1g
tlr. Menemen ovasında ~lar çeltll
m1şttr. 

Bir kamyon bir tütüncüyü 
ezerek öldürdü 

İmı.lr 31 (Telefonla) - Oece Cu
ma.ovası nahiyesinden İzmire a.nı.be.
alle ın.tün balyelerl getirmekte olan 
tütiincü Cumaavalı Hasan Hüseyin 
yol üzerinde ölü olarak bulunmuştur. 
Hü:seylnln vticudunda blr kamyonun 
çarpmasından mütevellit atır yaralar 
görülmüştür. Kam}IUil 110förü a.ran
ma.kbadır. 

Demir fıçılar geldi 

Yerli Mallar 
Kaputlu mensucat ıatin 

alınması için yeni 
bir uıul 

Ankara 31 (Telefonla) - İktJsa4 
VekAleti, devlet memur ve milstah
denılerlnin kaputlu mensucat e.la2>11-
meler1ni temin mak3adile yeni blı 

mu! koym\Jltur. 

Bu uauJıe göre dfilet memur vı 

milsta'hdemlert ken<iile'1'1mn ve a.1lele
rinin adedini bildiren. blr vesika.YJ 
mensup oldukları daire lm.1.rlerlnden 
alaca.klan b1r vesika. ve nüfus kAltıt.
lnn 1Ie birlikte mutemetler! vasıtasfüt 
Yeril Mallar pe.zarlanne. gönderecek .. 
ler ve nüfus b~a beşer metre ka. .. 
putıu mensucat satın a.18l>Ueeeltler~ 

d1r. 

Kahve 
kaçırırken 

Buldanlı iki tüccar 
istasyonda yakalandi 

İzmir 31 (Telefonla) - l{eçecilerde 
blr otelde misafir kalan Buldan tüc· 
carlarından Osman Pamuk ve Meıh
med Tok İzmir halkının ihtiyacına. 
a.ynlmış olan kahveden 155 kllooun:a 
satın alarak Buldana götürecekleri 
sırada Alsancak istv.syommda ya.Jm .. 
lanmışlardır. Kahve müsadere edil
miştir. 

Bu iki tüccara kahve veren İzmtt 
tahmisçilerinden ~vki, Mehmed, Hü
seyin ve Mustafa da yakalanmışlal! 
ve Buldanlı tüccarlarla birlikte &dli· 
yeye teslim olunmuşlardır. 

At hırsızının 
mahk:Umiyeti 

CelA.l adında btrı Ramlde oturan 
Ha.kkının atını satacağını haber ahmf 
ve Hakkı evde bulunmadığı blr sıra· 
da kansına giderek: 

- Ha.k'.kı atını baml. sattı. Alıp gö
tilreceğim. 

Diye kandırıp atı almış ve kaç~
tır. Akşam üzeri .lş1n !arkına varan 
Haık!kı derhal zabıtaya müracaat et.~ 

m.if, ya.pılan tv..hk!kat netJiceslnde bir
kaç gün 80nra CelA.l yakalanarnk ad
llyeye verllmi§tır. 

Dün asliye seıklzlncl ceza mahkeme
sinde Celllln muhakemesi yapılmış, 
suçu sabit olduğundan üç ay hapse 
ve eıu lira. para ce-ı:a& ödemeğe malı
kiım edilm..lştir. 

Yeğenini öldürdü, araya 
gireni de yaraladı 

Sllivri kazasına bağlı Ortaköydo 
Feyzullah Kızılkoç lle kardeşinin oğlu 
Malik evvelki gün bir alacak mesele
sinden ka.vga etmlşler, Feyzullah bı
çakla. Mallk'l öldü.rmi.i.<J, araya giren 
Ramazanı da ağır yaralam~ır. Fey
w.llah yakalanarak t.ahkikat.a başlan
~ır. 

Çinde Japon zayiatı 
Çunkfnr 31 CA.A.} - Haber alındı· 

tına göre 12 1IkkAnun ile 16 sonkA.nun 
arasında Şanghayda cereyan eden 
muharebe neticesinde Japonlar 33 bln 
9fl ölü ve 23 ~ln S yaralı verm~erdlr. 

F aıiat partisinde 
Roma 31 (A.A.) - F'aş1st pa.:rtWn.ln. 

• B.erhn 31 (A:A). :-- Yarı r.~mı görmektesiniz ki alto alış ver.işi her viz ve altın mJktarı günden güne lardan ıaib~ altında tek kımse kal: 
im aynuktar. bıldırılıyor:. !ngı ız.. - yerde eerbeaçe cereyan ~tmektedir. artmaktadır. Şunu da açıkça aöyliye· mamıtttr. İtiraf etmek IA.zımdır kı 
So:ret .• lrarı. muah.edesi~ın ~~k Bazı arkadatlar altının borsada ko· yim ki memleketimizin bugünkü b~~ ifadesini aynen aöylüyorum. 
edılm~sı, Berlınce hır cebır pohtıka: te edilmiş olduğunu zannetmektedir. durumu oayesinde Türkiyıeye hariç- Rıeımı ve Ollun mensuplan dünyanın 
amııı so.:ı merhalesi olarak telakki Altın borsada kote edilmiş değ.ildir. ten külliyetli miktarda altm gelmek- en çetin bir devrinde, en çetin ıerait 
ediliyor. Bu siyasetin tatbikini zayıf Borsa adında bir ilan varakası çık- tedir. altınd. gayet mühim lıU bekaret im· 

AlA.kada.rlar, zeytlnyalı, petrol ve yen.1 umum1 kA.tib1 B. Vldt18SOl11 ne 
benzin alım satımında arnllanılan va· t 

bir parlamento kolaylaşhrmıştır. maktadır. Bunda yazılı altın fiatleri- Hatt! külçe albn getirilmesi için tihanı vermitlerdir. 
lranın himaye edileceVıne dair ni • neşrinin şurada burada yaptığı taleblt.: kartısında bulunmaktay:;z. Çok fllYUU teessüf c..e hazindir kl 

.. t'-'- tır11m....... Q1ftçller federasyonu tıeisl B. Efnı. tart rUlerin memıe .... e .1111UiV ge CD4 

tçln teşd:ıbüse ~erdi. Son gün- faohıt part1sl yüksek kon3eyi a.zıa.lı~ 
!erde İtalyad&n bet bin bilyük varU tartn e<tllmtllerdir. 
gelmiştir. Bu varlllerin b1r tı.smı 
getirilecek petrollmt tahals edileceti 
gtbi, blr kısmı zeytlnyaAı ibraoatı.nda 
Jrulla.nılacaktır. Borneo'da harekat 

Sov et!c· Birliği ve İngiltere tara- tahkike iatinad ettiği anlafllmaktadır. Böyle olmasma rağmen arzettiğim bizi tenkid ebneği kendisi için fay
hı dan verilen ıöz burada bir istihza Haklı olarak arkadaşlar altının bor- aaıl.z pyialar dolayısile altın natin· dalı gördüğünden dolayı ıanat itti
intibaı doğurmuştur. Çünkü bu iki sadn kote edilmiş olduğunu zannet- de eebebeiz, Juwwz, nisbetaiz derece- haz etmif olan insanlar dahi rejimin 
devlet lranı baştanbapt işgal etmi' meğe gitrniflerdir. de yükselmeler görülm.ek.tedir. Bu ve ~un menauplanrun bek&retindıen 
bulunmaktadırlar. Bir takım ıpkekülatörler albn vaziyet birkaç ape)cülatörlin oyunları ve ~u rejim mensuplannın bu itler- Et~m izzet Benice • 
~------------mil alım satımının aerbes o1muından neticeafnden bqka birfe!Y değildir. deki ihueuiyetinden iki lc.eııe iki .Japonlar, yeni bir yerş 

daha ihraç hareketi 
yapmıılar 

:Ne demeli? bilistifade san.ki altın borsada kote Bir ark.a.dapnuzın aarih aurette teba- dö; : eder ımlde ittifakla balıHttik- Peyami Safa davaıi 
edilmi: gibi cfiati dün bu idi, bugün rüz ettirdiği gibi bugiin e.kmeii 15 Ierl halde arkadaıırma hunları mu• Tasv1rl Efklr ıuetıesınd.e neşredl· 

Ulu~ arkadaşımız dil mesele
lerine çok önem veriyor. Böyle
likle de, doğrusu, pek hayırlı 
bir iş i'lliyor. Fakat son haftala~ 
rın kolleksiyonunu karıştırırken 
koskoca §Öyle bir başlık dikka
timizi çekti: 

şudur> tarzında göstermcie yelten- kurup almaktayız. O halde altın bıılkaL. olarak bu nokta Uzerlnd<e len (KıZJleş ıst!aııa.r eıdllemeııı) baf.. 
rr.ektedir1er. neclaı dolayı .ıfO liraya doğru git• h,;pimizi ve heplnJzl tenldd etmek- lıklı ya:zıd.a. kendlıline beJmret eıd11d1-

Buna :iMinaden meaela bugün al- mektedir. ten çekinmemittir. &syllyecelrlerhn t1ıı1 ileri sürerek B. Etem. tzııet Ben1ce Tokyo 11 (A.A.} - i:m;pwa.tıorlult 
tın fiati 38 e çıkmış denilmektedir. Altın alanlar kendi bundan ibarettir. ta.rafından muhamr Pe)ıaml Bafa, ı:mıu:m1 tarargAhınm tell1111nd& Ja.-

cHalk dün kolaylıkla ekmek
lerini elde ettiler!> 

Böyle 

dememeli; 
cHalk dün kolay1ıkla ekme

ğini aldı>, yahut cEkmeğini el
de etti;~ 

demeli! 

B~na karşı lazım gelen tedbirleri I hl • h' k Cihad Baban '" Zeyyad Ebuzziy& pon tunetıerln.kı Bomeonım p.rp 
aldık. Zecri bir tedbirin bu yolda iyi a ey erme are et aleyhlertne ~ d.a.vap diln ullye 18.hllinde Wn Pamuıgk&t'da tara.Yal 
bir net!ice vermiyeceğini bildiiimiz ediyorlar İzmir vilayet bütçesi ikinci ceza mabkeme8lnde Mv8m edil-~ n a.yn1 günde Pama.tıgka.e 
· • .. t db' l l tı mı,tir. tın 40 kilometre t1mal1 p.r1ôs1nd.e bu. ıçın ona gore e ır er a lnIIllf r. Vat.andqlamnız bu §llyialara al- İzmir 31 (Telefonla.) - Vl.14.yet u- Bu celsede mMdelumum1 iddiana- lunan Sambam 

4
_,., ettltl.&ri laı.yde• 

Bugün altın bütün deıYJetlerde mü- danarak Türk altınını Avrupa piya- mumt mecll&t paza.rtesl gthıU t.opla· mesinl okuyara!k haıka.ret suçunun sa.- dllmekte<U.r. -
badele vasıtası olmaktan çıkmış, ta- aalan fiatinden 2 • 3 misli yüksek naoaktıt. Yeni 1Ü b11tQesl. 2,800.000 bit görüldüğünü .Oylernlş ve muh.a.rrlr Kuçlng'den cenuba. doiru ilden 
man:~ı bir mata halinde kalml§tır. Satle aatm alma1an lı:endi aleyhleri- Ura th:ertnden ~. Peyaml Safa, Cihad Baban ft Zeyyad b~a kıtalar Bangau'un 20 kllometN 
Hiç bir dev Jet yoktur ki altını vası- ne fevka1ade zararlı bir iş yapmak· liii' iiiiiiFliiiiii""İİİİİiiii-•••-lllllaiiii-iilii_iiiiiiiiWifiiıiiiiiiiiiiiiiillliilliil Ebuzziyanın matbuat kanununun cenubu garıbisinde bulunan Led.9 ha,. 
tai mübadele yapsın, altın hemen bil· tan başka bfr§ey olmaz. Vekalet aı- '1:1 nci maddesi delA.letlyle Tllrk ccm eydarunı işgal etm.IŞerdir. 
tün de !etlerin merkez baı.-,kalannd.a rım dUştükçe vatand~lan !kaz et- «Ey Kader» tefrikamız kanununun 482/4 maddesine tevfika..n va. m 

1 cezalandırılmalarıııı ve anook 486 in- .Tapon tayyareleri Bumatranın garp 
top anm.ıitır. mekte ve vaziyetten haberdar eyle· Yuı ço'.klufundan bugUn gazete- el maddeye tevfikan cemnın 1skat sahilinde kMn Perumg limanında dtış-

Altın ıtolrumuz en mektedlr. Bugün dahi bana bu hr- mb:e g:lrememiotılr. Okuyucularımız.. edllmeslnl istemiştir. Maznunlı:ı.rın ma.nın 6 nakli~ vapuru ne dlter 1 
yüksek derecededir satı verdi~foizd<e-n dolayı teşek~ilr dan ZSzUr dileriz. müdafaalannı hazırlamalan lçln mu- gemlyi yakmışlaı: Vf'Y". elddl ha8a.ra 

B .. li . M k b ederim. Altın hakkındaki kanaatım e a lY 0 0 na 0 ~ ha.keme ba§ka. ıüne bıı."8..k:ılmıştıl'. uttıatmı~lardlr. u.t.~n ma yenın va er ez an- ıbundaıı fbarettia. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Yürüklere dair 

A!!ŞAM Sahife 3 

Tetrlka No. 21 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ OrtA Anadolu ile cenup bölgeleri- Valı·nı 0•• mu·· r ve ı·htı·ka-r miz mda göçebelik eden Yürük· 
ler hakkında bazı malUınat topla· d 1 Slr. Struııey, Japon prensine sordu: - Şlya .. ynruma. gel! diye seslendi. 
dun. Daha da buldukça ve kendile- d a Va a rı - Yamada denilen adam B1ıoe bir Yam adanın bu sadık adamı btr-

rine ruladıkça diğer yazılanmda o una daı·r beyanatı f~=~:~tynpmnsımuhtemcl- :::ıka~~:1~v=:t&--
bunlarJru. bahsedeceğim. dlr. Ayni zam.anda memleketin Asa- - Yırtıcı kaplan .. 5en mlsin? dedl. 

Evvela ,unu aöyliyeyim ki. atiret· Tahkikati geciktiren bir yişln1 de 1hl~l edeb111r. Böyle blr hay- Burada. nt?1ş1n var? 

~::1Z:1'~~1in~~ Istanbula civar yerlerde bulunan komııer ile bir polis para ~~~~=ı: bU::t!rt~~~ = =ı~= :~u;ııar vermek 
tcdi,.. Bunlanı... henüz dolatıcı halde cezasına mahkôm oldu tsterlm. ıstıyey, kimselerin yeridir. Sen sın-
buhuıaruanndan bazıları şu isimlerle odun ve kömürü getirtmek - Mademki bir hayduddur .• hnllun gapura e~lenmete çıkmadın mı? 
tan·nıyor. huzurunu tnçırma.ğa. teşebbüs ederse, - El!lenmeğe çıktım 8.Dlm3, ~ıen-

S-.ınkeçili. Karahacılı, Honamlı, • • •t •• d •ıd• Y'üksek natle n1şadll' aıatmnk sure- derhal yakalanıp cezasını gör11r. Fa- mektıen önce başımı uyuştunnağa. ve 
V-l·-ıkJ 1'"-l--l K.arak ·--I- Ak ıçın vesaı gon erı 1 tfyl& ihtJkAr f&pml. Mlsıl'Ç8.l"§lSlllda kat, bir şey yapmadan, ODtı. h\Ç bl.ıı dhılenmeğe ihtJ}'l\Clln VQr. 
~ ı. ......,..., . o,~ • d1llt!ktuıcı İsmet adliyeye veı41ml§, as- ceza Teremeyiz. Ş!ya yerinden kalktı, Hıımdunun 
ko~~ Hayta (Lisandaki. chaytu Ve.11 n belediye refıl1 dott.or L~ı h oldu. YM mmdmJnde ve~ olan llye fklnci ceza. ma.tmmıeslnde 181>1- İngll1z vallsl yan müstehzt bir gü- yanma otunhı. 
kelunesı de buradan 1ıelmit-) tlb ... Xırdlz, odllll ve kfım.'Dı! meee~ mev- ,.ed1 klıruşluk noımaı nartı. blThMS&. 1.a.n muhakeme ııonunda suçu s:ı.btt ol- ınşıe ııAve ett1: - Birer 18.ke içelim mi, Ham.dun? 

Bunlar hep su k.arıpnamJJ Türkler- nJa.rı etra.fmd& blr arbdaşnnım dtbı ~ daha. nırançlı Sfler dulundan '15 J1re. para cerıa.sı Meme- - :Memurlanın bana. Yamadnnın Qinlllerin &ıke.sl Japon mkes1nden 
dir. Çok eski ananeleri muhafaza e- fU ıa.batı Termlftir: f)ulmalan dolnyı:ı:lle tüocarm kA.tl ıılne ve ylmıl beş rnzı müddetle dük- büyük bir vatan5ever olduğunu ve daha. keskin ve dalın. le22CU!d1r. Çün
dıerler. Şehirltll'in tesirinden uzak kal- cŞehrlm1ır001d mahrukat darlıtı 81ıok J8Pil1l.SlD.& trokA.n vermedi. Ni- tAnmın lı:ape.tılmamna b.ra.r TerU- bundan önce Singnpum geldiği r.a.- kfl onlann pirinçleri blz!m meınle!t,et-
mış insanlardır. Dikkati celbedecek maalesef dotrudur. Bir k:ııs1m va.tan- he.yet p1ya.ı!ıa. ıta.tınrmı bazan narhı 8 mlftlr. man şehrin Asa~i bozacak hlç b1r te çıkmaz. 
bir tokta da: Şark vilayetlerimizde, daolann bu ytbıdtm uıl'ra<bklan mtlş- kuruşa çıkardık. Belld. renkten ktlçük Bu suçtan dolayı 1cmet haklnnda harekette bulunmadığım, bllA.lds hal- - Burada sake bulunur mu? 
Tür"·-:e konuçmağw tavsabnalda be- killltı btllyor, ya.kından takip ediyor blr zam daha. vereoegfı:. B1ı1 ta.raftan tahkikat yapılıı1ten polis kooı,L,ert tın onu cok sevdiğini eöylcdllcr. - Parayı verince yaratırlnr .. 

• • ve ellmizde:t1 btltün mııtlnlardan hlt.l- ıstllısal masra.tile narhı tevzme çalı- Rqld ~ wııs memuru Ekremln t.eh- - 61z1 alda.tmışla.r, esaıetmeapl o, - İçelim öyleyse .. 
rab " yukarıki adlarla ~ qır-:t· fade ederek tedbirler almakta. devam ~ dlA"er taran.en ellm.lııdeki 1da.- klkat cvr8.kını gecl.kttrdiklerl iddia Slııgnpuru işgal etmek. burada lhtt- Ş1ya. yer sahlblııe bahşl(} ıverd.1, 
ler bulunması, onların da Kurtçenm ediyoruz. rt tmkanla.rdo.n da istifade ederek: eclildtğlndan bunlar da mahlremcye iMier çıkarmak, halkı blıt>lrlne kat- biraz sonra llt1 küçük mcş1n kc-oo 1çin
n.üfuzunda kalmış Türkler olduğmıu Mahrukat mevzuu U2ıerln® ba.şlıca 1- stı1ekllde mevcut stokların ~h- verllm.tşlerdir. DUn yapılan muhalle- mak hevesine düşen b1r mecnundur. de gelen tçkllcri yudum yudum 1çmcğe 
meydana koyan deliller arasındadır. n.ç madde ne yo.n1 lrok, mangal k&nil- re naltlt için 1C'llp eden ted'blrlcrt al- mede Raşid ile Ekromtn tnhkl.k.ıı.tın Onu Umandan uzakln.ştımıa2lS:lllız, QOk başladılar. 

ismi geçen göçebeler ynz loş ça• rü ye odmı işiyle a;yrı ayn ve ebem- dık. gecllancsine sebebl:yct verdikleri ma.h- yakında plşman olacaksıilll:I Şlyanın gözleri :içmeden dönüktıü. 
dır albnda y~arlar• ve "mevsim ica· m.lyctle m~ınz. ve bunlardan her 2 - Şilede mevcut kömürlerl ge- kem.ece s:ı.blt görfildiltftndc:n vazttcyi - Bu söyledikleriniz hakikat m?dir? snkey1 mi.desine indirtncc büsbüttın 
bı hava so.. unca: giineye doğru blrfs1 hnldruıda verece~ m.alfunat tirtmek tçtn kam,yonlar temin ettik ihmal suçundan dolıı.yı 1ldsl. de yet- - ,Ailemin sahip ol~~ ve mevcu- ışıldadı. 
• 

1 
B KUY ile d lar ıkdır• nmıt ederlm ld vaziyeti tenvir ede- ve bunlaro ihtıya.çbrı olan mamt. m1şer llm para cez::ım.nn mah'ktlm ol- diyetiyle dalma ıttıhnr ettılğt mukad- - Ham.dun! dedJ, bu gece lşln var 

aner: c.·. u .. g&ye. • ça ır Y . ' cekUr. ve benzl.nl verdirdik. muşlardır. des kılıcmuz..'\ el koyarak yemin ede- mı? 
develet""e yul:letilır. Mesken ~ d":11!18 ttç nevi k:ok sa.rfedJ.lmektedir. K.a.- 3 _ İğneada. ve Ml..dy00ek1 k.&ntır- Kömür 1htıktın yapan Çem.berllta:r rtm ki, Yamada. iht116.lcl bir hıı.ydud- - Hayır. Sabaha kndar Slncapurda 
kadının. muh~~m~a oldugu ıçm, m'bllk, 8öm.tıkok ve oaztıane koklan. lerl geUrtmek için do m.otorıer aevk t:ı. kömüren Azizin 83 llnı. p:ını. ct"La- dan başka bir şey değlld1r. Onun mnk- dolaşacağını. Güneş doğarkı:?n ce-
~evele:~ de ıpı, ailerun kızlarına tes· 1 Şehrin senelik ihtiyacı normal ol.aral: ettik. sı Odemes1ne ve 85 gün dftkkA.nmın ııadı, nltm ha.w.alıırını ele ~lrtp miye gidip yataca~. 
lan edılı:. Yola çıkarkcın boncukl:ır- 170_75 btn tondu. a~ sene mayıs Odun ~ üzerinde de ayni ehemmi- 'kapatılmnsına., Beyoğlund Tarlaba.- zengin olmak ve birçok m~c-ketlcri - O halde bann blrnz yardım et. 
la. püslP•llerle develer süslenir. Ço· niha.yetine Jmd:ar 74 bin ton kömür yetıe çalışmaktayız. Senelik normal ~da. kômtırcfı İbrnhlmln ;, llm pata ateşe vermektir. Yann mükdfatını görürsün! 
cuk beşikleri de bu hayvanların iki ı sar.tedllınLştL ihtiyaç 300-350 bin çeki iken bu sene cezası ödemesine ve 15 gün dükkAnı- - O halde b:ı.na düştinmek ve ted- - Ne lstl~oı_:sun benden? .. 
tarnfına bağlanır. Büyükler ata bi· Bu sene sartoluruın kömür m1ktan yukanda söylediğlm gibi kışın erken nın kapntılmnsuuı. Bcynzıtt.cı. k5:ınür- blr almak fırs:ı.tını veriniz. PI"Clls - Sen, güçlu kuvvetll b r ıı.daınsınl 
ner. DeJ"lcnnlılar davan, yahut ko· j 83 bin tonn. baliğ olm'IJ.itur. Halbuki başlaması, ş!ddetıt ve devnmlı olına- cll Mehlnedln 60 llnı. para oe7.a&l h11Zretler11 • Ben~ gibi ufak tefek ve çelımstz de-
yunlar• keçileri güder. İcabına gö· önümüzde daha ~ aıyları mevcuttur. sı istthlftki bhdcn arttırmıştır. Ve Memesine, 14 gün dükktmının kı:ı.pa- Prens Nahl, İngiliz vn.llslnlıı ynnın- ğllstn. ·? 

re kestinneden yahut dağlara ova· I Belki 1htlyn.c bu sene 100 b!n tonlıı nihayet civnr askeri birlikler ihtiyaç- tılması.nn Be.şiktıışta kömüren Alinln dan ayrılırken yüzü gülüyordu. Artık - Ne olacak.... . 
l~n ynyıln yayıİn gidet""ler. Ağ;çlarm kat'§ılannbllecektlr. larının İstanbul plya.sa.sından temini 25 Um~ cezn.sı Memesine ve '1 gün bu kadar sözden sonra, İngiliz vallsl, - Prens Nahlnln köşküne gldcoeğlz. 
hayvanlar tarafından harap edilıne-I Bu mesele bUlrs1n1z k1 dalın. z.lyade zarureti de bugünkü durumda mlihlm dilkkAnının knpatılmas:ına karar ve- bu haydudu uzun müddet Slpgnpur - Hlilll. •Mukaddes kılıçı. peşinde 

· d.kk t bn 1 • 1 · kömür havzasınn ait blr 1.ştlr. Fev- birer Amil olm~tur. Maaham 1htl- rtlm~tır llmnnında. bı.raJrn.mazdı ya.. m!sln? 
mcsıne ı a e e erı anane erı · 

' • 1 lmlft.de n.hvaUn icap ettirdiği tedblt- yacı ka~ılnnınlt için mümkün olan -------- Prens Nah! bu dilşünoo ve bu k:ı.- - Evet. Bu gece o kılıcı prens Nn-
sırasındad':'. ~unu, belki de bağ, lerl hilkillnctlmiz ehemmiyetle nl- tedbirler alınmaktadır. Bu meyanda: A v h na.a.tıe, şehir dışındn.ki !töşkü.ne dönU- hlnln kôşkünden mutlnkn çalmalı-
bahcc sah~le'!le nrnl~~a ~avga mo.ktn. vo ihtıyıı.çlan peyderpey ve 1 - Narh 70 ktırUş yümıtllml§- g 1 r cer yordu. ymı. 
çıkmasın dıve adet edııunlflerdU'. lmkAn nlOOetJ.nde k:ıı.rşıla.ma3ctadır. tlr. * Hamdun alyon çubuğunu çekti: 

Tuttuklan çayırlarda mallarını ot· Mangal k5:ınilrilne eeıınoe: BelOO.l- 2 - Alemdnğ ınıntnkasında mevcut Hüseyı·ni yaralıyanlar o gece gc.mlden Gehro çıkıuı ylnnl - B1rnz düşünmeden cevap vere-
lnthktan sonra. taYet göçmekte ge· ye, bu mesele i1zer1nde daha. b{lyWt stoklan §&hre nakll 1çln kamyonlar bq konsanın her bl.ı1 bir tanı.fa da- mem. s:uıa yardım etmek isterim" 
cikeceklerse çadır taşımağa mahsua bir ebenuniyet.le memuJdür. temin ve bunlara benzin ve mazot zabıtaca aranıyor ~.. bmılnr nro.smda tek knla.n çünkü bana prens Na.hinin çok za-
devclcri bo~ kalmasın diye. reisleri· Şehrin seneUk ıhtlye.cı 4a-50 bln verllm.l§tir. Nakllye lşlerlnd'e aynen Hamdun da. Çlnllier malıallel'!lln~ gide- lJm ve hllekAr bir ndam olduğunu 
nin cmrilc bu hayvanları, Tuzgölü•ne tondur. Bunun. 20 bin ton kadarı arab:ı.cılar da te§Vlk edlleret: kendile- Hüseyin adında. b1rl evvıelld gece ya- rek bir çay evin~ glmıjş, afyon çıek- ba.şkalan da söyledi. Fakat, Nnlılnln 
kaılar scl..ı tuz tatrtır· bu ticareti de Bulga.rlstıul, müte'b8\16l memlekeU- rlııe kepek temin ed11m1.ştır. 1'liS1 Oed.l:kpo.şa. cl:vn.rında solalltt8. ~ meğe başlamıştı. birçok fedalleri varmış. Bunlnrla 

1 P Fak 'ıa d • m1ruı muhtelif mıntalı:a.lnrından te- 3 - İğnıeadada sevki hazır st,o;clan yaralı ve baygın blr halde bultmmUf- Vakit epeyce geçtıi; Hamduıı afyon mücadele etmek gerek. 
yapnr ar. ~t mese «;>

0 evesı mtn edllir. getirme~ iç1n de JQla motör ~ıka.rtıl- tur. Hüseyin derhal Oerra.hpa§a beB- çekeı1ten birdenbire kn.rşısında., Prens _ Ben prensin k~nü blllyorum. 
olaz-: bile, ~cndı başına .brr ~.erv~n Bu yıl içtnda 1'1 b1n ton yeıt1 ft H ınıştır. tanesine Pl~. orada ilk tedavi- Nalılıını düşmanı olan deniulyl gör- :Mukaddes t:ıııç onun yutak odasının 
t~ple?'eyı; sırf cbey» m mun~ıp 1 bln ton Bulgar kömürü gel.mJıt ve aa.r- Havalar bir iki gün müsait gittiği &l yapıldıktan 80nra. mrlukla. ifade dü. duvarında. uılıdır. 
r ormesile hareket eder. Çok diaıp• fedllmJştlr. taJı:dlrde müvaredat derhal a.rt.ecak, Term.iştir Ham.dun: 
linli insanlardır. Ayni zamanda. na• Kq mevsimi bu sene mutaddan mevcut 11kıntı tahfif ve ir:ıale edile- · (Arkası yar) 
muskarlıklarile de meıhurdurlar. çok erken baflAdı, fld'detli ve devam.- cektlr. Ya.ralı bu ıta.deslnde 1ıece Gedlkpa.- 11111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111 

Yalan bilmezler. Yapıp aattıklan f& civarında b1r meyhanede rakı Sçlp B su· . M ER 
peynir, yoğurt gıoi gıdalardan yaiJ B b I y B I d. ~~~=~=~::~~ ugün Sinemasında 
çalmnk gibi küçüklükleri irtikap et· er er er zam onan e e ıye amıo.nnda. çıkan ıtavpda Uıçtı birden Bedbaht yıldız 
mezler. Onun için. bu malları Ç&l'fl• J bıçaklarını çekerek kerıd1sbıl ensesln-
larda daima aranır •• Yürük peynİ- istiyor memur arına ~ ?6 vücudünün muhtelif :rerıerın- CAR OLE LOMBARD 
riJ>, cYürük yoğurdu• pek boştur. den yaralıcyıp kaçtıklarmı, bwılan ta-

Türk köylü kadmınm, kendi hem· yardım nunadılnu .Oylemtştlr. Htlscyinln Til-
Bu zam için malzemenin cndünde ve eıısıootnde dört tane atır 

terisinden kaçmıyarak. kasabaya 1ıe- İstanbul beledlyesl Yune.nhstand& bıça.t yarası vardır. Müdde:l.umuml 
lince, yahut bir ,ehirli ile kaqı}qm· fırlayııım ileri sürdüler 'bulunan beledtye memurla.nna 1'U'- muavinlerinden B. Yusuf Ziya tsken-
ca: c y abanlarm adeti böyledir; Oll• dım yapmak iJze!\t harekete ~ deroğlu tabt.lkata el toymu~ur. Ya.-
lara uymalı! Aman bize yol b bilini· 1stanbul berberleri bayat mura.k.a- tılr. Bütün belediye ve vUA.yet me- ralırun zorlukla. tarif ett4ğl eşUı be-
yor demesinler!. diye diitündüğü be tep11ltma m~ ederek ber- murlanıun maa.§la.rmdıa.n, ba.zı niB- rine zabıta. mtırecavizreri arn.m.ağa 
için yüzünü, gözünü örttüğü malUm- berllt malP2nes!Dkı, tımnw:a. kadın betler d1lh1llnde Y'unıı.n.!8tan belediye lla.flamıştır 
dm". Y"'miik kadını ve kızı ise. - köy- bert>erleı1 va.ıı:ıtalannm 110r bulundu- memurla.rına. yapılacak J'&l'dmı.lar ---••••••••• .. 
lüden pek farklı olarak-bambaşka tunu, bunlann el altından ;yWrsek ~tn para k~s1lmeıkted1r. 
hareket eder. Kartıaına kim çıkarsa tl&tıa tatıldJ.imı, :toloeya, brlyantln, Bu para 50 llra.ya bı.dar ~alan BA y AN KOMŞUM 
çıluııı. öyle ezilip büzülmez. Serbel toka 1lh. gl:ıt maddelerin tlıatla.nnm memurlardan (50), 100 Ura.y& kadar 
aerbes durur. ~isine cbacıb diye arttıt:ını Uert IÜl"erek sam ~ler- 100, 1'10 llraya kadnr 1~ ve eoo J.hny& ELVİR~art~:J~ _hayatı 
bitap ed~niniz. (Velev ki sizden kü· d1r. kadar maa.ş aJ.a.n ?Mmurlardan 300 &, a-unRE ........... İ __ .. ,., 

•. ) O d • .x...-~ Bundan 'başka ond~ nıa.k1ne- kurut olara.k ltesllmektedir. Toplana.- - ~u .......nun _. 
~k k~ olsun. • a ~ıze ·-~ lertnın el.mditi halde dıoandan get1- eat PQl'I. De en mrurl gıda. madde-
d.ıye hıtap ~er ki, qagı. ~ .. bı· rUmestne lmUn olmadıtını. bunun Iert satın almacak ,.. btmla.r ltolller ~--••••••••ıiıııll~ 
mn cdendunıt e uygun b1r somur. için bazı mft~lerln yerli m•k1ne ballne tetırUerek. ~ ftPurlle ya- T Y & ON E 

Yürükler. kadın erkek göbeksiz, veya aba.mı yaptıklarmı. ta.tat ıra.- kında Yunanistam. c0ndcrllecekt1.r. 
POWE& 

wlaleli. uzun boylu. sıhhatli ve mil· yet pahalıya attmıanm da iddia et
temadiyen gezme dolayısile epeyce mJolerd.lr. Tetl1f .,. lcM1a1&r tıedkik 
rörgiilü insanlardır. Hayvan mab· edllmektedlr. 
salleri sayesinde içlerinde hayli zen· KÜ_Ç_Ü_K __ H_A_B_E_R-LER 
Kinleımifleri de vardır. 

Beyin çadın. kıldan, balı teklinde. 

Havagazı tahdidi 
başladı 

Te 
LINDA DARNBLL 

ZORO'nun iSARETi 
fllmJnde bu hn.tto. 

SARAY Sinemasında 
uzun parçalarla dOkunmuttur. Zemi- * şı~u civarında l're.Mı3 sen Ml§el Dtın de ~tan veçhll ha 
nine de k-eJer döoenir. İçi bölme mektelblntn açık kapU5llldan gtrtereit . J"&Ll ıı e vaeuı T'akdlr ~ıa.n toplı:yaca.ktırlar. 

_.., yemekhane koridorunda utlı buhman ta.bd1.datı bugtlnden. ttiba.ıaı ba.§lar Bugün saat 11 M tem.ıll~tlı mntln 
bölme oda gibidir. itibarlı bir misa· iki muallimin palto, fQpb, ve ÇQı.te.- m]ltır. Ha.vaav;ı lh'U:tle:rl ber g\ln 

fil' gelince. önünde ocak yakılır. Ye- lannı ~alan Morla Jo'lll!Jll, a.sll)'G -*1- 8Bl>a.b1an 8B&t (7) den US) e T8 a:t- ~----------' 
mek pİfer. Daima çekirdek halinde zlnci ceza mahkemeslnıde mu.haJteıne oamian U9> dan <22> ye tadar ebo- Askerlik itleri 
bulundlD'Ulan kahve kavrularak taz• edilmiş, sekm ay h11psfne lra.ra.r ve-rll- nelen IU vereceldıerc!lr. Ha.vqaz:ı tir- BeJoila yeril As. tuba:hıdenı 
taze çekı1ir. Böylece izzet'" ikram· mlftlr. fttleır1n1n bu tahdide ~ lllm, tlOır· Yedelı: SıstUllim tıeıtmen Mdımet 
dan sonra, duvar vazifesini oören ke- * Ayvansarayda ~ltıl'. fabrlılı:amı- dthıcli 88.h1fem.12ıdedJJ'. • lılahlı1n (170Q6) accıe fUbe'.79 mtlla-
çe açıbr. Bir de bakanımz Jd. ceDDo da !Ki Said dün kırma m~eande eaatı 1lAn olunur. (G2) 
b.ın İpek launqlan kaplannut yün Ç&lıfırken •t elln! ~kaptır- . Ekmek kartı 
~il•eJa, yorganlar, yastıklar İçİDde. llllf, ell parçalanmJftır. Sıa.td Sen JorJ pııtR TİYATROSU Tem.slllert 
- tlpkı ıalonlardaki şark köteleri· hastaneskıe taıdınlmıfQr. J J Tepebafı Dram kı.sm.ında 

• d b" tak _ _ı __ ! G * 18 nwnaralı Çorlu otobfls1lnde 8 mıyan ar Gtindüz aaat 15,30 da 
m an ıran - U' ya ouıııaı .. IOfOr muav1n1 Ahmed dibı 81ıbc!de Gece saat 20.30 da 
ceyi burada geçirir ve Yürük baya• p.rafd& otobn.ün motıôr mııınu ~ V1lliretin ııeısıı1 td>lltldlrt 
tuu asla mıutanuyarak, cAh, ben de vırtrten ten dönmilf T8 Ahmed!n kol YAŞADitiIMız DEVİR 
onlar arumda bir müddet Y&f&YIP 1ı:em1ttnı parçalamıştır. A!mı.ed hu- Oubü eıtmelc b.rüan 1ıevma\ı W.- İlt1klll caddeal Komedi :tısmmda 
başımı dinliyebil.enu diye dütünıe- tanqe tald.ınlmıftır. maman b1tm1ftlr. Her han&l .abeı>~ Ot\ndtız saat lUO da 

tek kendilerinden aynLnom. * İstanbul Sanayi Blrntı ~ = ıt:!:1 ~=:ııı: Gece aaat 20,30 da 
Çad1rlannın etıeldik kısmmı tetkil ek.serlyet ha.ıal olmadılı için tıelılr mr ıtııııerl de çalıl"""rta olan 1a4e 1 Ş C 1 K 1 Z 

eden parçaya csitib demeleri de dik- edUm.L,tir. Koocrenln lO ruhatta. 1&- trllrolanııa. mQreou.t ed~ fUbd 1 J 
bu~;,. Soraylanla ~ ;ı.. ·~~ -:."!'ö.ııırı- -d:-alaıolan D"1 oıanur. _ R A D Y Q 
ram edilirken kallamlan s.ıtil e, bu tayin edilen B MUmtas Dek f8lırfml _ = 
iamin, Frenkçe cstyleı. den bozma ze gelm1ft1r. Yen! mM1lr dUn vui: Bir dolandıncının Bqtinktl Proıram 
olarak verildiğiııi a&Dmlfbın. Hıılh,ı· fesine bqlamıştır. ' LI-~-! ti• ıuo Program. 12.n Milzlk ıa.e 
k'. modern çadırların da caitib i * 1sta.nl:ıul belediye.si~ mana:UIDJye Haberler ıs.oo ~ ~ lJ.IO 
Yar Dil müteb.aamlarmm, cidden tarafından tertip olmum talebe lem- Hnse;,m adında b1ı1 ~ Mtlz1k. • ' 
iizeriude duracakları bir kelime. ae.rt d11n aaat 17 de ıstanbuı 11nhoerısl- bulunan ~ Dbeı'9 gid&o- 18;00 P1'0Cl"&Dl. 18.03 oaııe oıa. 

Yüriikleriıı, bir de keletir dedik· tıes1 ve yüksek okullan mtı. aııf tA- ~ Jı:end!shıe avllkaı tıutacağmı lt'1yle.- tnı.m. 18.40 MU'h~ oa,nı n ttırd-
leri yııyvan sepetleri meşhur: Söiüt lebe.mıe Teıtlmtştır. mit" aTUkaı ftaretl ola.ralt 7tm Un. ler, lUO Haberler, 11.4G KonllŞil&. 
da1Lınndan yapılmıt seleler. • b yıl - a.lmqt.u. l'Bknt aradan uzan saman 19.65 M11zı:t <Pl) 20.ııs Konuşnn, SO.!O 

Bir• y!:..!!'- ........ ,:;. •.• -L~livarf JA. Adlıyede a mıt seotiği lhAlde mme,in h11' dıaba. ~ J'u:ıl Reoyetı ıı.oo zıraat saa.t1 sı.ıo 
·ucu.ıs. .,. __ .., ,..CUJr " rflnmcmlftlr ' ' 

gat paralamak için, 80ruJan suale Rcsnel1 B, Osman adında. blrl dttn · Karıfık prta. n ıüailler, 2U5 Dans 
kar,ılık cBiz aşiretiz!• diyecek yer· blr ~nl takip etmek bere a.dlly9 b1- JW>eT1n mtıroca.a.tı thıcr1ne HtlıSeJın mnzıcı (Pl.), 22.30 Haberler, !U5 

• · na.sına ~. 1era. dalrelertnın r.tıtln- J9,knlıı.nara'k ~cıye ~ u- Spot ısemsı. 
dC:: «~~. b~~hz» dedl. F~t de dolaoırten blrdenb1ı. fenalaşanlt ıtye rrtztncı C()ZD. mahkemesinde ya.- Yannld proıram 
\urk Y~ ~ de. h.atarat değil. d{lşüp ba)'llm~ır. Adltıye doktoru B. piliı.n mtıhnkema sem unda suçu aa.b1t l T.10 Program, '1.33 Hafif parp.Jar 
dırl~. !lz Türklüklennı !Duhafaza Enver Ka.mn tnrn!ındaıı tık tecıa'Y1Bl görtlldügtlnden !ti ay hapt;e ve elli CPL), ua Haberler, ı.oo Hafif par-
dm.if, itibarlı ntandaşlanmızdır! yapılnnı.lı: 1'8.tlında. buhmıı.D anestııe Un. pare. ceza.m ~ ~ çalar, CPL). Ll5 &vtn ..aU, UO Mti-

(Vl- Nil) teeıJm edilm1ft1ı. f41ım1pnı ilik <PLl.. · 

öıümünden 3.., ~ı ROBERT MONTGOMERY 
He beraber çevtrcUği 

AŞK MUHAREBESi 
Son n rüzeI qk filmlnde 7aş:ıdıtmı, ıel"ditfni vo ıühimsediğlnl 

'3reeek n d4den ~cak.sınız. 

BUGUN SAAT 11 DE TENZİL!TLI MATİNE 

1 BörtJx FİLM BİRDEN 

YAYLA DiLBER 
Kafka.s yaylalıırınm Kilzellltı içinde geçen, merak ve heyecnn veren 

ne!b aşk. 1ht.ı.ra.a fllmt. Bovyet f1lm1n bir §3hesert 
YıldJslar: A.. GİRENAB • llORDİNOP - NİKOVA • ÇORNiYO 

COŞKUN ÇIRAK 
TQrkçe sözlü - Çapanotıunun em.salslz macerası. FeftalA.de nC§ell 

gIDilncıa mm. 
ELHAMRA Sinemasında 

8ean.slq buıtin -.aı 11 de bqla.r. 11 do tenzilAtıı matine. 

ı 20.000 J0.000 
ı ıo.ooo ao.ooo 
' 5000 I0.000 

40 1.000 ao.ooo 
40 1.000 40.000 
80 IOO .a.ooo '°° ı.oo •.ooo 

400 50 to.000 
4000 ıo .a.ooo 

eoooo 2 1eo.ooo 
84967 Yekt\n . . . 480.000 

YQz b11ette 21, 24 ~ 
kazanacak 

l'am bllet 2,. Ynnm btlet ı Liradır. 

, .• .;. .. ' • ·,·· :. .t.·\. 
~\. .. ı~ •• ı:. ... ) 

. · .. •. . .. : . . . 
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• 

Ba , dlşJ nezle, rı p, r m m 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

icabında günde 3 kCl§e alınabilir. Her yerde Pullu kutuları israrla iateyini%. 

, 
Teşekkülüne dellal ve simsar zilınlyetlnl sok.mıyıan EM LA. K t Ş 

büyük mikyastıa emrn.ic mübayaatına. başla.~tır. EmJftJdniz! aıı.tarlı:en 
size verilen son fiatı bir de EMl.AKİŞ'e blldlrmen!z menfaatiniz icabıdır. 

İşlerimizde 'katiyen mutav~ıt kabul olunmaz. 

İstanbul' da Ha vagazı ve Elektrik ve Tetebbü
satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi «Satgazel» 

(İstanbul ve Anadolu ciheti) 

Le\'azım müşkilatmdan dolayı kömür tasarruf etmek maksa
dile İstanbul Belediyesi Riyaset makamının tensibile l. Şu

bat. 1942 pazar gününden itibaren yeni bir iş'ara kadar 
havagazının normal bir surette sabah saat 7 den 13 e ve 
akşam 19 dan 22 ye kada.t verileceğini sayın müşterilerine 

bildirir. 

Başka saatlerde gaz tazyiki azaltılacağından bir kazaya 
mahal vermemelç üzere bu gazı kullanmamalanru sayın müş
terilerinden rica eder. Aksi takdirde vukua gelecek kazadan 
Şirketimizin hiç bir mes'uliyet kabul etmiyeceğini beyan 
eyleriz. MÜDÜRİYET 

İstanbul Beyoğlu ve Y eniköy Daireleri 

Türk Anonim Gaz 
Şirketinden : 

İstanbul Belediye Riyaseti makamının tenslbile kömür sarfiyatının 
azaltılması için Havagazı ıstımall günün muayyen sa.atıerine ha.sredi
ı.ecektir. 

1. Şubat. 1942 pazar gününden itibaren ikinci llana kadar HavA
gazı aşağıdaki saatlerde kuUanılacaktır: 

SABAH 7 den 13 e kadar 
AKŞAM 19 dan 22 ye kadar 

Bu saatler haricinde şebekede kafi derecede tazyik olmayacağın
dan muhterem abonelerimizin gaz kullanmamalarını ~lrket ehem.m.1-

yetıe rica eder. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Zeytinyağı ve prlna fabrikalarile sabunhanelerde kullanılan ma.klne, 

kazan, sitim kazanı, baskı ve bombarya, taş ezgi takımı, su tulumbaları, 
Transrniayon, kasnak ve kayışlar muhtelif kuturda borular, yağ kalıplan. 
s:.bun kaynatma kazanı ve teterrüatı, prlnadan ynğ çıkarnuya. mahsus ~1-
h:ızlar satın alınacaktır. Bu g!bi malzemesi olup ta. satmak isteyenlerin s.:ı.
tacakları malzemenin adını, markasını, kablllyet derıecelerlni ve kıymeti ve 
en son kaça verebileceklerini yazılı bir teklif ile Vakınar Umwn Müdürlü-
ğüne müracaat etmeleri. 1447• &634. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp fakültesinde hayati klınya, biriuct Şirurjl, lklnci ŞirurJl, birinci ıç 

hastalıkları, ikinci iç hastalıkları. göz, kadın hastalıkları, deri. ve frengt. 
Genel Flzyoloji, Anatomi, Histoloji, Hijyen, Fen Fakültesinde Galcnik 
smai kimya, Hukuk fakültesinde Medeni Hukuk, Hukuk mahkemeleri usu
lü, Amme Hukuku, Hususi Hukuk, İktisat fakültesinde işletme iktisadi, Sos
yoloji v~ sosyal siyMet, iktisat ve iktisat Teorlsl, Edebiyat .fakülteslndıa Sos
yoloji. Angllstlk, Pedagoji. Türkiye Tarihi doçentllklert açıktır. Namzetlerin 
30/ ill/ 1942 pazartesi günü saot 9 da yabancı dil imtlha.nlan yapılacak ve 
13 'Ni.san/ 1942 P"Zartest günü esas 1.mtihanlanna başlarıac:ı.ktır. Namzetllklerl. 
krıbul edilenlerin yazılı tezleri 10/IV/1942 tarihinden evvel Jüri Hey'etlne ve
rilıniş olacaktır. İsteklilerin sıhhat raporu, beş fotoğraf, nüfus tezkeresi su
reti v~ ilmi hüviyetini gösteren fişleri ile dl.şler tedris lşlert kaleminden 1s
tcı1ecektin 28 Mart 1942 al'...ş:ımına kadar Rektörlü~c başvurmaları. c927• 

Almanca mütercimi Aranıyor 
Maliye Vekaletinden: 
Mali Tetkik Hey'eti . için Almancaya layıık.ie vakıf ve Türkçesi kuvveLli 

b ir mütercim imtihanla alınacaktır. Kadro ücreti olan 1210 Ura taliplerin 
imtihanda gösterecekleri liyaka.t derecesine göre birden veya tedricen veri
lecektir. İmtihana gireceklerin en az lise mezunu olması ve askerlikle alA
kalı bulunmaması şarttır. Yüksek ta.ruıili olanlar tercih edilir. İstlyenlerin 
mii..'1bit evrakı ve iyi hizmet veslkalarlle birlikte 2/Mart/194.2 akşamına. ka
dar İstanbulda Derterdarlıkta Maliye Müfettlşll~lne müracaatları. 
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Kar Mücadelesi Pazar 
günleri de devam edecek 

İstanbul Belediyesinden: 
Şehrlmlzde devam etmekte olan kar, intizam ve seyrüseferi 2ı0rlaştırma

ması için, daiml bir mücadeleyi zaruri kılmaktadır. Mağaza, ev, dükkan sa
hip ve müsteclrlıerlnin önlerine d~n trotuan temiz bulundurmak mecburl
yt'tl, pazar olması ve ma~alann kapalı bulunması se-beblle kalkmış olmı
j acağından pazar gilnJıert için de tertibat alınması aksi takdlrde tatbik edU

Günlük Borsa 
Si&ORTA ANONiM ŞiRKETi 

31 İldnclkA.nun 1942 
L. K 

% 7,5 933 Türk borcu I. n. m. 23,40 
• 5 1938 ikramiyeli 21.10 
• 5 1933 ikra.mlyell Ergani 23.10 j 
• '1 1934 Sivas-Erzurum I 19.90 
> • I93f Sivas-Erzurum 2-7 20.- 1 
> 7 1941 Demtryolu istikrazı .19.95 j 
• 2 1932 Hazine bonolan 56.50 · 
• > 1935 Hazine bonoları 16.50 

1 
> ı 1938 hazine bonoları 27,2tı 

Çalışmalarına 

başladı. 
A. Dem.lryolu tahvill I - II 50 ,50 
A. Demtryollan tahvlll III 49,7!> 
A. Demlryolu müme~U senet 46,50 
T.C. Merkez bankası 147.50 
T. İş bankası nama muharrer 12,75 
T. İş bankası (haınlle alt ) 13,25 
T. İş bankası müınessll hl.s. 170,-
A. Deml.ryollan şlrketı (% 60) 26.75 
A. Demlryollan .şirketi ( % 100) 44.50 
Esklhlsar çlmento • 13.20 
Kredi Fonslye 1903 139.- Sermayesi: 500.000 Lira 

• .. 1911 137.-
> > Amorti 61,-, > Kupon 1.35 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

36.50 
5.10 
3.15 
5.24 

l30.1850 
12.9375 

30.75 

Istanbul - Bahçekapı, Taşhan 

Üçüncü Kat. 
Zayi - Pazar :ı.sıkerllk şubesinden 

aldığını terhis tezkeremi zayi ettim. ! 
Yenisini a.laca~ı.mrlıan eskisinin hük- 1 

mü olmadığını nan eylerlm. 
Pazann Kukula.t köyünden 
Hüseyin oğlu Hasan 324 Kısa Telgraf adresi: DOCANTAS • lSTANBUL 

Zayi - Ha.sköy nüfus memurluğun
dan aldığım 1343 doğumlu nüfus cfuı
danımı zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan ooklslnin hükmü yoktur. 

Za!lr Tanker 

Kayıp - 30/ 12/ 941 tarihinde 41602 
No. lu pasaportla Kapukule gümrü
~ünden geçerıken aldıtun döviz li.ste
slnt kaybelıtlm. Yenlsini alacağımdan ! 
esk!sinin hükmü olmadığım blld.irlrlm.1 

Toka.tlıyan otell PhU!ıppart 1 ~-----------1111\1-------~-----I-----------··~ 

Maden Tef kik ve Arama EnstitUsü 
Genel Direktörlüğünden 

Yatılı ve para.sız olan Zon.,auldakta. açılm.ı.ş bulunan Maden Tek
nisyen Mekteblnlın :Mart 1942 de ba.şlıyaca.k devresi lçln seçme sına.
vile talebe alınacaktır. 

Bu teknik mektebin blrt nazari diğeri amell olmak üzere iki sö
mestre a.ynlmış dört senelik tahsili vardır. 

Maarif Vekaletince tasvlb ve kabul edlldlğl üzere bu mektebe en 
az orta okul tab.sllinl bitirm.iş olanlar alındığına ve mıektebln ta.hs1l 
müddeti dört yıl oldu~una göre mezunları 3656 sayılı kanunun 3 üncü 

maddesinin D. fıkrası hükmünden istifa.de edecek derecede tahsil gör
müş sayılacaklar ve lise meıunlanndan bir sene fazla. o'kuyanlann hak
larına sahip olacaklardır. 

~ğ'ıdakl şartlan haiz olan lsteklilertn nihayet 23/2/1942 akşamı
na. kadar Zonguldalı:taki sözü edilen mektep müdürlüğüne veslkalartıe 
bizzat mürac:ı.atlan lüzumu ilan olunur. 

1 - Türkiye Cümhuriyetı tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
2 - Doğ'ruluk kağıdı göstermek c1940 - 1941 ders yılı mezunların

dan bu belge aranmaz• 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, bünyesi maden oca.k

lannda ameli çalı.şm.ağa müsait bulunmak t.Sağlık muayenesi Zongul
dakta yapılacaktır.. 

4. - En az liseye girme hakkını veren orta mektep yahut orta de-
recede sanat mektebi diploma veya vesikasını göstermek, 

Beklenmekte oluı 

OK 
Iraş Bıçakları 

gelmiştir. 
DİKKATı POKER TRAŞ 

BIÇAKLARI 

~4;:en;~ırl~a;: 5 K U R U Ş T A N 
fazla ıatı.lmıyacaktır. 

En son m el "' rr.ur fık 

B O a:11N ~ M O 8 IC~A ~ARlfilZl 
Ç~tleri en çok olan İstanbul' da Rıza Paşa yokuşunda 66 No. 

AHMET FEVZl'nin ASRI MOBILY A 
• Mağaza!lından alınız. 

DEPO ARANIYOR 
5 - En c:ı.z 16 en çok 25 yaşını bitlnnlş bulunmak. Sirkeci veya Baliçde sahilde, ya.had sabUe yakm bir yerde m.:1zbu& 
6 - Dört adet vcslka. foto~rafı vermek bir depo aranıyor. Müracaat yeri: 
Bu şartlan haiz olan istekliler 25 şubat 1942 de hesap, hendese, ce-

bir ve Türkçeden yazılı lmtlhana tabi tutulacaklar ve muvaffak olan- ELAZIZ UMUM NAKLİYAT ŞİRKETİ 
ilmlair•miiıilıekitmeibeıiıııikiaiyımt•vmemkiaibmuilmemdii'l•ec•e•k•le5rcU .. r• ... • .. •(5•42u)•m(7•4m0)• .... ıııii iiıl~~ll!l!ll!KlF:'ltiYI':~~ , 

,.. Eti Bank Istanbul Bürosu'nun 
'l'elefoa numaraları 

MÜDÜRİYET: 24082 - SANTRAL: 24095 

--M yva Amatöflerne 
33 yıldanbert iştigal etmekte olduğumuz ve son partl.sinl harpten 

evvel Frans:ırun Orleans şehrindeki E. Turbat müessesesinden celbet
tiğimlz ve memleketimizin de mümtaz yerlerinde ye~n seçme nevı
lerden: 

Kayısı <Avrupa - Malatya), Elma (Avrupa - Amasya - Ferik.J, 
Armud (Avrupa - Ankara) Ayva (Avrupa - Karanlıkdere); 

Ağ~Janndan a.şılaıımak suretile fldanlığınuzda teksir edilen 1 ve 2 
yaşındaki fidanlarımız, Etiketleri üzerinde olarak, meyvalarının erme 
zamanı, nefaset ve cesametleri izah edilmek suretiyle satışa amade ol
<iuğunu naditJe ve nefis meyva meraklılarına arzederlz. 

ADRES: AFYON - BEDFSTEN ÖMER L. TİRYAKİ 

rarawızum 
-

CiNGENE AŞKI 
((Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 

Umum idaresi ilanlari 

Muhammen bedel! (2576) Ura. (50) kurut olan muhtelit §ekil ve d:>'~t& 
2624 adet kuru pU (16/2/1942) pazartesi. günü saat (14) on. dörtfıB Hayda.rpa.o
~ada Gar binası d.a.hlllnde'Jd kornlsyon tarafından açık eksiltme 1.13Ullle satm 
alınacaktır. 

Bu .işe ginnek isteyenlerin (19!) Ura (24) ~ult muvakkat tem.tna.ı 
ve kanunun tayin ettlğl vesalkle birlikte ekslltme günü saatine kada.t: ko
misyona. müracaa.tJan rn.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(873) 

* mekte olan cezaların tekerrür dolayıstle teşdl.d edileceği ehemmiyetle ilan iıl•mı•ma•mm,,.i!••m&s•mt•S.:•!ll•mtE:•mn••••••••••ıı .. mll!•ii 
olunur. · {972) İşletmemiz ihtiyacı için kapalı zarf usullle lld y&z bin tane makine tut-

Değirmen müdür ve muhasebecisi aranıyor 
Devlet İktisadi teşekkilllertıe alakalı blr un fabrikası iç!n müdiır ve mu

hasebeci aranmaktadır Vazlfeler ihtisas mevkii olduğundan ücretleri 3963 
nUILaralı kanuna. göre verilecektir. Müdürün ve muhııseb~sinin lıu lşloe rd ~ 

!!':?!!.~,~!: KATRAN HAKKI EKREM 
Üniversite A.E.P. Komisyonundan 

bilgı. ve tecrübe sa.hiıbl olduklanm tevsik etmeleri lô.zıındır. Radyoloji ensUtüsüne yaptırılacak 902 Ura muhammen bedeIJi taht:ı, 
Isteklllertn bir mektupla gazetemizde M. A. remzine müracaat etmeleri 1 eşya 5/ 21042 perşembe g,ünü . .saat ~5 de rektörlükte açık ek.si.itme ne ihale 

rica ·Jlunur. •970• 1 edilecektir. Llste ve sartname rektörHikte görülür. c578.11 · 

lası satın alınacaktır 

Beher bin tu~fanın Haydarpaşada. teslim muhammen flyatı 35 Ura.dır. 
Ekslltme 12/ 2/942 pel"§eIIl.be günü saat 11 de H.aydarpaşada. birinci ~t,.. 

mc komisyonunda. yapılaca.ktır. 
Teklifleri. ve kanunt teminatı ha.vt mektupların eksiltme günd lfaai 

ona kadar ve teslim edilecek tuğlalardan üç adedinin nümune olarak eic31J.t.
meden 2 gün evveline kadar komisyona. vennt, olma.lan lAzımdu'. 

Fazla iZahat ve şa~name işletme kaleminden alına.bilir. c783. 


