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1\faliye Vekili hariçten külliyetli 
miktarda altın geldiğini söylüyor 
"ALTIN Fi' ATiNiN YÜKSELMESi 
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3Cee a~şam : Vekilin beyanatı : 
....._v· . - ... _ üzerine alhn fiyatı 

ışı d"" b. d b. 
M hf il . d un ır en ıre 

a e erın e düştü 
Yuan: Hüseyin Cahil Yalçın 

Boğazla.l' metielesi hakkında bu· 
f.ıll.Mi maksatlarla ortala atılan ~ 
liatar bittabi \'ichy sfyn i muhit
lerinı de me ı,'lll etmistir. \1ı:h~dc 
Alman nllfııı.u hükilm surruekle 

Din ak, am bir · 
altına35 Uraya buel 

taUp yokta 
~raber az ~ef& b r ~öriı" ayrılığı BaşveJ,ıl ,.c Mııli) c \'ekilinıitirı 
da lllC\CUt o dUb'll inluır eılilcnıc:-L. Büyük Millet l\lcclisindcki nutuk-
\'icby'nln bir der~lC kadar mu:.- lıırından sonra dün nllııı fi)·atı bir 
taktı dUsUnebllmesi ,.c ÖÜDl'3lll panik halinde sür'allı! <lüşnle&c 
tanıamen mlhu~r gozlilğü)Je bak• 
mama 1 oradan yaıııl:ı.n radyo n~ başlamış ve nkşam üzeri bir Ucşa-
tiyatmda da ken cini hlssettlrJ- diye altınına 3:>00 kuruşo dahı ......_ 

E n son tl,A>te bir Alman derlızaJtl!ll uzak dcnl7.lerdeld harek&tt.aııı 
Almanyaya dönllyol' 

Yor. Bunun fı:in, w.ınamcn bit.ara· ta!ip cıkmıımışlır. Halbuki evvelki 
fa.ne delilse de bazı mc,-zular bak E'ÜTJ Reşadiye altını 4400 kunı~a 
kında herhalde az çoU doğruya )S. dahi birkaç alıcı bulunmuştu. 

kın haberler al&bllmek hususuntla Külçe allının gramı 500 • 510, 1 Al t 1 • 
Vichy radyosunu cllnlemek fayda- beşibirarad:ı 184 lirayn dij~mfüı;tür., , , man ayyare erı 

12 olmaz. l eliı. Bo lar mese· v 1 ~etesı 1-1 bakkmda \ r.'11>'.~ ~ ~~':'t ~ /';a ---c>---

doğnıdau doğruya mih\er kaynak- Mal· k"I" ·ı ·ld"' t 1 
1_ ıye ve ı ı 1 e ı ısa ve 8 .. L """- t tatil d"l • 
wnnd&n ttka.nlan haberlere mu- ti. ek"ll . . M 1. URUme ~e e ı mıı o. 
~...ı-•ır ve hakikate .:akla911akta caret v ı erının ec ııte. l V k t k d d .. 

11uu .. - l · .. h. ki .. .. an a ı aT a cıJımız ort 
Dldoğu blssioi \ermektedir. n mu ım nutu arını uçun. .. l'"k b" aJ b 

\'iti md)osu m1h"er, ı n 'C tn- cü sayfamızda olnıyunuz. gabn ah ı~ ar ~in • .onbra 
1 

u 
;fllz matbuatı arasındaki müna sa a neıır oa.zı e.ıne Cif a. 
kapr"D liıSa t ·r hulh au )&ptıli. ~ ~ mıştır. 
tan aonra., bir jS'\'"~ :mzetesinin 
\'enllğl ma.llınutı lr.ınlara ilave et
tnekt~. Bu İs\ et gazetesinin al· 
ılıfl haberlere göre, losko\ n gö
riismelerl asında Uuslarm Be
r;arabyayw ve Balta • mcmlc'ketleri· 
111 ltgaJ etmeleri hakkında bir an 
IJl!ma \'1lkua gelmiştir; FinlanıU. ra Ve Lehistan mcsoleleri mua}. 
ı~..!'t~~!U°· TUrki~c hnkkmda 

• -utulnıa•tu Moakovac1a ı " r. 

MAAŞLAR YA
RIN VERiLiYOR 

Maltaya lasdamz ' 
taarrm edlror 

Berll~ 1 (A. A.) - Alman 
taYY,arelerlnin Malta. llzcrine yap. 
tıklan fasrlısız taarruzlar nctice
sindo pek çok milttarda tayyare 
yerde tahrip cdilıni§ ve hava mey. 
<\anları zarar venİı.lyecek bir hale 
getirilmiştir. Son günlu içinde ln• 
~iz · ta~elerinin Maltanm ınU· 
dafaasma pek seyrek olarnk işti. 
mk ettikleri göriilmektedir. Kil • 
mik bir Alıruuı ha\'8. teşkili dün 
Malta adası üzerinde 10 dü!)lll.an 
tnyyareslni "yerde taJır;p etmiş • 
tir. 

' 

Harkofun 
şark ke
siminde 

Sovyetler durma
dan Almanlara 

• 

hucum ediyor 

Singapuru 
karay a 
bağlıyan 

Köprü havaya 
uçuruldu 

--0--

Singapur aç bırakılarak t•
lim olmaya mı mecbur 

edilecek? 

Londra, 1 (A. A.) - B .B. <:: 
Müsf.ah.kem Sin.,<YU.pur ada.s:na 

Qeltllmiı; olan İngitiıı mildalilerlle 
100 bin kişilik Japon kuvvetlDl 

Orei hattı Rualara 
• geçtikten ıonra 

1 
eJmdi edayı karadan tef'rlk eden 

·o-•etlerla garb v7 e!1 az blr bu~ ki~ctre p~ • J nışliğlnde olan bir dClllz kanalı a. 
dOArg amllJlll bir I :nrınakt:. drr. Singapur a.~ Jra-

H rnyn baghyan l\omor lkoprilsü ta. 
arellete geçmeleri ~a~yle kullanılmaz bir bale ge~ 

rilm ş ve ha.vaya uçu.nılmu~. Ja 
mabtemeı ponlarm deniz kanalını geçerek 

a •ıı ~ingapU?'Q mı hücum cdecelderl guru yor yoksa arkı b:r surette kugatam 

l.uı,dra, 1 (.\.A.J - B.B.C: Dün 
gccclci resml Sovyet tebliğine göre, 
Ruslar, dün :ınudane tııarnızlorını:ı 
Te ilerlemelerine devam etmişlcr

cl ir. Knıl Yıldız gazetesi, lıu husus
ta lıaxı coğrafi mU.:ıimat vermekte. ı 
dir. Rusların serl nldıkları Meros
la\·aya şehri Aımk denizi sahilinde ı 
kfıin Dcrcia nsk'ın 50 kiloıııetrıı şı. 
malindedir. Bu ise, Taganrog'd~ . 
bulunan Almanlan khlikeyu koyu. 
yor. 

aı;lrktan teSilm olmağa mı medlm
eciecekleri belli değildiı-. 

Tar.hin en mas~afll harlll 

. ~ngilterenin 
günlük harp 
masrafı 

12 mllJOD Sterlbll 
bal ayar 

StokholmJeıı selen, fakat teyid 
edilmiyen bir habere söre, Ruslar, 
Do neç havuısınn Samara neh rine 
nrmışlardır. Bu şehir, Dinyepc-
rov~ktnn 50 kilometre uzakt:ıdır. . J8:ertı, l (A. A.) - Lond,rad8a 
Ruslana Doneç havzasında geri af. btldirl~yor: • . • 
dıklan kömür ınadcnlertnın işle- Maliye na:mı ~ ııa:mu ~ın 
tllmeğc haıır bulunduğu hlldirlli· ~ :masraflı h~ oldu~u. ooyle. 

l 
m:ş ve §Uilları ıliı.ve etmı,ştir: 

yor. Bil ..• B . ilnJU'- ,._ 
Kııı! Yıldız, Moskovnnııı şimali • rafyük ı-.rı..t:-z112Y~, ~ ~~ l b . 1 _ -k •1.,...,, 1 .nas ı §4UUJ «JJii~on .. ~ ..... 

sıır~ ~cep. csınd~ .ıuyu • c ~ ....... m_.. bulınalctadır. Bunun fi bucuk m1J. 
~rlı haız lıır şehır ıciıı dvğ~~ül~u yonu muharipler servisine ta.hlliıl 
~ünü ilave ediyor. Bu şehrın .• Rıef edibnJtt.ir. Bu maa:ra.flar 800 ai 
olması muhtemeldir. Bu k-esımdc sene içinde iki mislinden fula ut 
Alma n batlannda derin gedikler a• nuştır. 
çılmı,tır. _..;;...._,;,,__ ________ _. 

RUSLAR UMUMi HAff}~KBTE 
GBGEBIVBCEK 1..ER "Ml7 

LiiadM; '1 (.t.ıl~} - Alruıın or•.., 
l•rb1e Raa kışının nlba79tinin a. 
rasına Hitlerin pazar gflnü vatarı

(De\'alRI 3 liDCÜde) 

Lib1Jada 
Yedinci Hind tugayı 
çemberden kurtuldu 

___...._ 
lnıiliz aakeri müphitleri 

tetebbüıü gene lngilizlerin 
ele alacaklannı ıöylüyorlar 

(Yazısı S llnctlde) 

Japon kuvvetleri 
Birmanyada 
. ilerliyor 

brglUder Malmela 
şebrlal lioıaıtc.ıar 
Berlin, 1 (A.A.) - Tokyo ~ 

yor: Blnnanyada ha.rckAtta buıunJ 
Japon kuvveUeri Ataman §dırinc \W,. 

mı§lardı:r. 

zırt ile Stalln 'ng10z hariciye na• ·r . u e MoJotor arasında 
W'tU.fenin lehinde konu uiın 

duihınu lıir h\cc ''8U:•- 1 uş 01• 
"' t.4:S bin ~ 

blası 'e blllıns \'lchy radyosu. 
bun hnnq te)it eder bir eda ile 
t~rar etmesi herhalde ehctnını 
Yebdz addedilemez: Bcsarahya. Ue 
:Saltık mcıntcl etkrlnln Ru lar ta. 
ra!mdan is~ali hU':>Dt>unda muta
bakat hJi ıJ olm:tsı ib ihtimal \'e

rihniyecek lıir ke)f )et değildir. 
l<ınlaudl)a meselesinin muallikta 
lurakıhııası tubü uddolunabillr. Le
h~tann gelinoo, bunun Rusynya 
:ııt olan kısıru r;okt.an balledilmis 
huluuul or. Di ~er in nmm dn hal: 
lolnncla mu görmek icln harb'ıı 
~ouwıu behlemel lizmrclcceğl n-

Dal, Yettm ıre Emeklller pallalıbll 
zammım dlrt aylık larklle 

Mart baŞiada alacaklar 
Devlet memurlarmm mM§larma na.rak 6dencceh-tir. ücreUeri.ni ay so. 

zaın kanunu §elırlmlzdeki a!Akadar nund!l. aıaıı memurların maa!'}lll,rl IMl 
llıakaınıara tebliğ olunduğwıu yazmt§. ııub&t sonunda ,.c yeni pahalılık zam· 
lllc.. ?rıaaııı memurlar ycum ~ _ larile beraber tediye oıur.acaktır, 
rau alacaklardır .Memurlardan mualllmUk veya vekA.. 

.Aaıı illa&§ ~ memurların da zam ltt suretlle muhtelif mı:ı.a~ veya Ucr--t 
lan hatta içinde bor<!rolan hazırın. alanların aldıkları bütün para yel~,; :============ 1 nuna bakılacak ve ona s5ro yUzdc Mo, 

ve 20.ıs zaınla paraıBrJm alabilecek.. 

Milli ŞEF 
tir. Yan.I. 140 lira ma&§ lan blr memur 
diğer bir memura vekillet ettlğt için 
de aynca 50 lira atıyol'8a aldığı ma&§ 

tutan l90 lirayı bulduğu \C 170 llrayt 

geçtiği l9ln aJacağ'ı zam yüzde ı~ nze. 
rinden \'Crllcecktlr. 

Devlet memur ve müstahdemleri 

Kaputlu mensucatı 
geni bir usulle 

alacaklar 

J..ondm, 1 ( A..A.) - B.B.O. 
Blrmanyada Mulmein fChri terkedit 

mı, ve İngiliz kuvveUeri Saluen nea. 
ı1n1n batı sahilinde yeni mevzilere ilt
kllml~Ur. Ingillzler bOtan maııemqıl 
nakletml§Ierdl.tııglllzler, dtı:mazım a. 
ğJr bir hücumunu pllskllrtmQ§lerdir. 

(Denmı 3 tinctide) 

Bir sarhoş 
Sahnede farkı okuyan 

kadınlara 

Gç el ate' etti 
Dün ge~ Çe.niberlitaştald "Aio 

le bahçesi" ga.z:ino8Unda. az dall& 
dnayetle neticekmeceik bi:r 181' .. 

'~tardır. 

Antigona piye.inin 
temıüinde bulundu 

ı 'e<; ;.;nzet('<;i İn ·ilizlerlc Ro 
laruı üç mc efede mutabık kala. , 
•nadıklarmı, bunların birinri~i B:ıl-
~lar. lklncisJ lran, üçüncü · no- Ankara.dan bildiril~finc göre 
t ~ar 1°ld~ ruııu btlıllri)or. Gaze. ievJet kon.servntuvarı tiyatt'O ta~ 
en n ıkrınce, Ba!kanln h Un lebes· dün Cebecideki konsc 
bııan) a t tar nn ng •. rvatu 

a n ılau 1 ~ edilmi§ .. ar salonunda Ant'..gona 'PİYeı>lıı.i 
IJtıiunm:ı.,ı :ı.~gı Yukarı \'aZiyetJ temsil etmişlerdir. 
iı.:ıDctmışti~. Fu.l,~t biztrn fikrimiz. Milli Şefimiz 1.smet İnönü, refa.. 
ce bu i5gnlm 'azıyetl hıı.Uet.rnlş ol kati erinde başvekil Dr. R.efik Sa. r 
nın ı uucııl< murnkltat:tlr. DaZcan "'.am ve maarü vekili Hssa.n .Ali 
hır mc;cleı;i tamamen hall~lleb!J. YUeeı olduğu halde koI1Be:nrn.tuva
mek icm &llnuılılnnn ela ~, hak. n şereflendlrmişler, tcm~Udc lm· 
lan \'ardır. ll!!lkdnlurda ~ımdilik zır bulunınuslardır 
i!U götürecek noktn yalnız Bulga- ~ • 
ristanm durumu olabilir. lllillun 
ha.ili için vaka~i"o birnz daha gc
U me!>1nl beklemek icap edeceği 
kanaati ndeylz. . 

Londra elfimiz deği§iyor 

Bu_ sabahki İkdam gazetesinin 
yazdı.gmn scı-c Londrn elç"J..i,ğ:ine 
Kastamonu mebusu Re.uf ta\in e-
dilecektir. • 

(De\ anıı S üncüde) ------ -

Od D, 

bildlı.ı •... hoşluk vn.lattu :olmuştur. 
,\.n:karadan . uuiğinc göre, j Bu usule göre devlet memur Gazinoda içmekte olan Mev!ıiJ 

t:ktısat v~~ıe:ı. d~lct memur ve ve . müsta&ıdenılcri' kendile iuin ve adında birisi, 9arh0§ olduitel 
müstahd~enn.~ ap~Un nıcu.su• 'J ;lelel'inin adedini bildiren bir ve. eoı:.ra. bir aralık cıoşmuş, ve tahan. 
ca.t ala.bı~ler ıu teman mabadı- sikayı. mensup oldukları daire 8· casını çekerek sahnede §arla SÖ)• 
le yeni bıl." usul koymuştur. tnirlerinde:ı &lacakla.n b 0 r vesika lemckle olan kadmlara ateş etme.. 

ve nüfa kağıHanie birlikte mu • ğe ~tır. Mevlül fiç el ateF 
temetlert vurtaaııe Yerli Mallar etJnijse de tcsadil! eseri hlçbiriaı 
Pazarla.r::na gönderecekler ve nü • okuyucu kadmlara rasle.m&m11ttr 
fus başına be§er metre kaputlu M'evlut y~ ba!ldtmda ta. .. köniür _m_C!l6U _ _ Cll._t _aı_a_bi_·ı..:.ec...:e:.:..::kl.:..:crd::..:..i:.:r.~---!.'.k:::i::.bata _girlşilmlşt_·_·_ -~-·-----· 

Vali ve Belediye Reisi bu mühim 
mesale hakkında beyanatta bulunarak 

vaziyeti izah etti 
İrnn 'e Bo~-nzlar h!lkktndn 1 \-c~ 

~aze~lnin , erd~ri mıılfunat çol> 
tnUphcru gonınü) or. Bir 8og11zl!l1' 
nıesclesl yoktur , e olamaz. Bahn· 
'>tıs İııdltere ile Rn nnm &Iosko 
~ada Türld~·e IeMnde C"3rii +\ıl rl .. ri 
bi1ıt'rfMlı~tcTI cıonrn ortııdo hfr Bo 
~lftr mcst'l ı mt'Vrot ola<'af.'tr• 
tian bahsetmek çok mnntrk-srz !ö2• 

~'"ılır. Irıın hakkında da. bir Dıtilf.., 

1 - Kokkömürü iti ile hükumet meşguldür. 2 - ~~~ 
gal k~mürü getirtmek için nakil vtuıtalarını mecburı ~u
kell~lıyete tabi tuttuk. 3 _ Odun na>·hını 10 kurıu ~k- i 
!elttik. Mevcut •toklan birkac güne kadar getirtecefiz· j 

I~ a~lnnız erem ez. Çnnkü banm Vali ve Beledıyc R~isiı şehrin alesef doğrudur. Bir ıtmm vatanda§la.. 
ı'i~nli \'e bo i~gaHn matıiyet ve odun ve kömür ihtiyacı etrafında, rm bu yüzaen ujtr&dıklan mQfkDll.t· 
de\ııotl üç hükfunet anı.s·nda ka· gazetecilere dün bir beyanatta bu. biliyor. yakmd&D takip ed)yOr ,.. eU.. 
rarh1mıstır. Taraflarm. bu aJıkA• I ltmmuş, işöyle demfştır: mlzdek! bllt11n ımkdnlardan Ltılfade ı Berllnde re91.mde ~Urillcıtıp Clbl artab eaı ı.tana .kamyODlan )'llpıJID&kfa 
ma Tillyet edecekleri ~. Şehrinıl~ki mahnıkat darlJtt .mn. (Del'MN 3 ~ iu' . ..... .._ Ol'ta ,.._ lıh- ...._. • W ~ ... ..... 4'~ _. 181ctıocttı. 
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HAF1·A SOHBETl 
~·~---~--~--.~---~ ~-------------~-------------------.. .... ------..--- Yağ f iyat!arı 

Büyük Bir Sanatkar: iki üç gün içinde süratle 
fırladı 
~ At:.A VF. 

lqe Mld rlüift üniversitede 
munhal doçentlik 

çoğaldı 

Yardım edilecek 
talebelerden 

taahhütnameler 
toplanıyor 

- . -
derhal me~cnj 
stokları tesblte 

başla ı 

Uaotulıuı .a.n:ıtkArlıır: Tıfir Ha&&n efendJ, l'lluhsln, Kurban Osep, Ayı Ratit, 
Aptal Refet, Re&sam lUuan.e:ı, KAdıköylü Refik - Tevtlk'in tıebıw;ı kinııUr 'l 
- fr.ınl k13,larmdnn U.ascmpaşaya - Karamanlı Bodos, . kalo.ycı IAz -
l\lıwalcı Araplar - Sübyan mekt.ebJ -:- Sllahe.nda:ı taburu - Kuınandan 
Meıımet bey - Borazanlık ııöhretl neredf'n geldi? - Yllzlıafı Tevfik -
Ltıstra wonu - Ayrancılık - Feblıiı (P8!}a) ve Tevfik Sade Nla.rlf, tereyağl ve zeytınya. 

ğı fiyatları birkaç gUn içinde sUratle 
yükselmiştir, Halbukı p yasada çok 
mi.kta.rda stoklar buuınmaktıı. ve yağ 
toptancıları az yağ a.rzetmektedirler. 

azan. nJ IR SJLEVM ~ ÇAPANOoLU 
'Üniversitenin hemen bUtün fa

kültelerinde bulunan münhal do
çentliklere tayınler yapılması için 
!mir gelmi§tir. Unııttu;;uıııuz Ye hatta bugünkü 

neslin ad arını bile l~itmedıkleı:i 
blr!:o.• a&hne ı>:wa kfularıruız, eı:

prt il amlanm ı, n te alıl•ler
miz \11 du-. für~ sun <;aya.yım: 

Tıflı lı n I:..tendi, ıulıı.in - Er
tuğrul degil • Kurban ~b, Eru:l • 
ronlo Ayı ı:aJit, Kanıklu la.mdı, 
Küçük ismi.il, Ktw'!-QİtZ~Ü .Katip 
Salih, meddah Süı uıi, ort§ oyu· 
nunda meıJhur aptal till

0

Dİ yara.tan 
Refet, Sepetçi All Riza, Res~am 
l\luau~, l(adrl•öylü Refik, lJskü
darh Re am Miinir, ve nllıayet 
bllyük anatkir Borazan Te\·.CJ.k. •• 

Bunlan unutmnm.a.k. yeni nesle 
tanıtmtlk, hatmtlarmı dalma a11~ 
mak, "J:ın:ı.tlannı tahlil etmek ıa. 
~~11'. Ben (Unuttnğumuz sa
oa.tkirJnr) aerlsinde, bn ~azifeyi 
başann:ığa ~:ılışa<'ağım, Bu yazılar 
lstik~lde flahnc ,-e eepri tıırihimi
d yazacaklara bir mt'haz olursa ne mutlu bana t.. 

Sedye, l'lfüsnü jptlıla" olarak 
(Bonı20an Te\1ilı) ·ten başlıyoruru: 

Tevfik, Hacı Ahmet admda 
Hintli bir mulıaclrin oğ~udur. 
Ganjın t'.Srarlı kıyılarında, kardeş.. 
leriyle birlikte gurbete çıkan Ha .. 
c: Ahmet. ilk molayı Mısırda ver. 
<li. 

Orada ne yaptı? Haya.tını nwııl 
kazandı? Nerelere gitti? Bunlar, 
~arlı, ihtllAçlı bir ııerencamdır. 

Bundan sonra Hacı Ahmedi, e• 
ı:atir devrinin şeffaf hayailerin. 
nen btiyti ve mucize filemlcrlnin 
korkulu ve kokulu havasından gr. 
da alan Nil. kenarında değJ, tstan. 
tr.ılda, bir dua sütunu gibi göklere 
yükselen minarelerin ince gölgele. 
ri titreyen HaUç kıyılannda, Ka• 
IJ"Dlpaşado. görüyoruz. 
Hacı Ahmet burada evlendi. U. 

tangaç bir latanbul lkrzP"!m beyaz 
duvağını csnıcr elleriyle k.e.ldn'dı. 
Ve bu izdivaçtan Tevfik (foğdu: 
(1270) 

Borazan, yedi, sekiz yaşında, o 
yaştaki her c.oeuk gibiydi. Yara.. 
m.azdı, }?.a.,anydı. Her akşam evine 
yilzU gözü kan ve çamur içinde 
oonüyordu. 

10 • 12 YMmda ya.ra.mazlıAı, hs
f;arJığı bıraktı, uslu bir çqcuk o.· 
riu. :Llcscidin avlusunda etrafına. 
topladığı mahalle krzlarma, arka .. 
daşl f ma yoğurtçunun, eşekle sır .. 
ito sa.tan l{nramP.nlt Bodosuıı, k:: .. 
yıkçı lılzlıırm, bo7.!1Ct Arnavudun, 
keten helvacının, ayı oynatan çin .. 
genenin Ul.k1ltlerint yapryor, iu • 
haf tuhaf ~zler sö~!Uyordu. 

Tııklitçiliği, ha?.!rce,·a.plığı yal. 
ruz kendi mahallesinde na.zan dik
i-tati ~ekmedi, bü(Un Kaermpa§B 
ve civarında §Öhret ka.ıranmaınna 
vesile oldu. Daha o yaııta. iln aldı. 
Mahallenin büyi,llilen ''bırhriye ne .. 
ıaretf cr'.d.n ve ub'tanı,. onun 
ya~mıı. bakmıyorlardı. Tıpkı b~"iik 
bir ada.nı gjbl yanla.rma. çağtrıyor. 
la:r, onunla konuşuyorlar, taklıtle. 
r.ıne ha.Yran oJuyorlardJ. 

k~ i9 ~·aptı, Galata.da ;koprü ba• 
~..nda Mehmet Ali pa§a hanının 
apıamda bil" ouı:;tra 86..ionu) açtı. 

Bır•arahk a.yrapcılik da yaptı. Bu 
arada m~anıcreler de veriyor, ha 
yatını bu suretle lıAZanıyordu. 

1 

Murak. ... 'be komisyonunun narbma 
rağmen, Urfa yaf;ı toptan kilosu 210. 
220, Trabzon yağı 1130, zeytınyağı da 
115.120 kunıp. kadar trrıaml§tır. Böl. 
ge laıJe mlldtirlUğU dün bu l§e el koy. 
muş, ve mevcut stokların Acilen tea .• 
bitine baglaınıştır. 

M<:;rhamelli ve içlı bir adamdı. 

1 
Ufak ve chenımirctsiz blr §e;;den 
mütı;:e~sır P urdu. flayııltan en bü 
yük zevki, fı:karaya yaı·dunaa bu • 

ı luyordu. Bunun için çı;>k sadaka, o,,. ~#al Lılflıl lı11l,er 
cie.ğıtrr, baz. du.şkiln eılelere her ~#l"J44.I __ ~ 
ay harçlık verirdi. V akıt 

Yar<lrmlarau gı:ı:li yapardı. Pa.. A.sıııı Us, Brttnnya ndalarına Atlan. 
ra..cı.ı olmryan ailelerin cenazelerini tikten gelen Amerikan kuvvet.lı:lrinden 
~dırdtır, masra.fk larmfı dverlrdbi. kVe bah.setmektedlr. Muharrir bu mesele 
ıvı a am olrna vas ın an aş a d r k 
bir ahliik mtirşidi. bir ahlak hoca~ ı bakkmda iki ihtimal llzerlnde ura a 
sryd!. şöyle diyor: .. 

Sözlerimi vesikalandırmak içlr. 1 - İhtimal ld Ru~nıt. ,.e Çör-
~u fı:kra&rru y821yorum: çil haldkaten garııta ikınci h!r 

İkinci A1'clillhamit devr;nde eeplıe armnğa kprar vcnnl)erdir. 

D!)Çentliklerden en fazla :1Jllin • 
hal tıb fakültesindedi.r. 'Bu .fakül 
lenin hayati kim.ya, birinci ve i -
kıncı şirorj\ birlncı ve ikinci iç 
ha.stalı:kları, göz hastalıkları, ka • 
cim ha<?.tal.kla.,rı, deri ve frenb'°l, se 
tıel fiziyolojl, anatomi, histoloji, 
hıjiyen dcv,:entltkleti milnlı~ldir. 
l<'en fakültesınde galetlk amai 
kiJilya, hukuk fakültesinde mede· 
nl lıukuk, hukuk mahkemeleri usu 
ıu. amme hukuku, husust ' hukuk, 
lktısat fakültesinde i.§letme iktı • 
sadı, sosyoloji ve sosyal siya.set, 
iktısat ve iktısat te-0risi, edebiyat 
fakültesinde sosyoloji, anglistik 
pedagoji ve Ttirkıye tarihi do • 
çcntlikleri münhaldi.r. 

Bu doçentliklere istekli olan 
nan:ı:ı:etlerln verecekleri tezler ni· 
sa~m onuna kndar kabul edilecek. 
tir. Martın PQA giinü d.g;ç~llerin 
ya.bancr lisan ve nisa.nı:ıı 1~ 1!nde 
l.-t:as imtihanları yapılacaktır. 

Tevfik b'r gün, mabcyın mensup. Ve trlandaya gP-tiıilen Am~rikan 
!arından b rmin evine iilti, ta.kli • askerleri bu CeJlhCJ-i frıgilıılerle 
!er yapu, hi.kiı.yeler ' söyledi. Frk .. birl!kt~ . kumral• htı\Wf!t1trin l!k 
ra.Iar atılattt, mecl.lsi neceYe boğ _ kııfılefmlır. Amf!rlkan askerlcrlnın 
•lu. Onun reııatınr, inceliğini tak • yanındıı ~alıra topç~ısu ela bulun. 
ilir etıniyell ve anlaznryanlardan ma.<>ı bu ıhtimall tabh olarak hah- Belediye memurları Yuna. 
ham ervahf!l IY!.ri, ev salribiue ya.. ra getiriyor. Böyle olmasa bllıdr· niatandalii meılek\atlarma 
Vn.§Ça SO'l'fiu; fanda.ya Amerika JruV'·etlerhıln çık- yardım edecek 

- Bu he;.·ife bu kadar ehemmi• ınış olma<>ı Almanların Jl'ran ada ve İata)ıbul belediyesi memurları, Yu. 
1et verilir mı? Ne diye yü.z veri. ~ıırp cephesinin diğer kısımların- nanistandak.1 1600 belediye memuru 
yorsun? Soytannın bll"i bu! daki işgal ku\'Vctlerlni alara'k Uus . mesıektatlarma yardrın atmeğe karaı· 

Tevfik, duymu<ıtu bu söziı, l:.v cephesıne götUrmesine mani ola-
. " ~ d d ·vernıi§Jerdlr. 

sa.lıibı.nin cevap vermesine meydan c~'1Il an emol<rasiler lı;ln ehem· ücretli memurlar 2 ınclk!nun, me . 
brrakmadan atıldı: miyetlldlr \'e Ru yaya dolayıslle 

c. H. P. si tarafından kendller:
ne yardım edilerek yüksek tahsil_ 
!erine devam etmeleri temin olı;. 
nacak muavenete muhtaç gençle
r e vardıma l>:ıs!anına:C üzeredir. 
Oni~ersite r~ktö~lüğil He müşt~rc.
ken bu i§lerlc memul olan komite 
yardımdan istifade için müracaat• 
ta bulunmuş olan binlerce gf'nç a. 
rasmrıa en ziyade muhtacı mua • 
\.·enet .olanlarını ayn ayrI seçmi§ 
l:>ulunma.ktaciır. Bu gençlerin ken. 
dileı·:ıne birer mektup gönderile • 
rek birer taahhütname vermeleri 
bildirilınişt.lr. Taahhütnameler su.. 
ratle toplan..'118.ktadrr. 

Taahhütname vermiıı olan genç.
ieı in isimleri hiçbir vakit işaa e• 
ıülmi.recek yardmı kendl.Ierine mil 
na.<ıip §ekilde ayda yirmişer lira 
Vel'ilerek yapdacaktır. Tahsil dev. 
l"e$inin ikmalinden sonra bu geıw· 
lcr. &tecbıui hizmete tabi olacak. 
li.rdır. Tae.!:;.hutnam.ftlerde Jtrek 
W1silin devamı, gerek bundan 
sonraki mecburi hizmet devresi i. 
çin bazı şartlara riayet edileceği 
kttydolunmaktadır. 

- - -o---

Havagazi 
Bu sabahtan itibaren 

muayyen saatlerde veriliyor 
- Bu memlekette ötedenberi bir yardım teı;kil edecel>tlr. murıar da ıubat aylıklanndan tayin 

ii.dettir. Asla itibar edilmez, mak. 2 - Yahud önilmllıclcld llkbıı• edldlen nı!ktal rda tane verecektir. 2:5 11. tan ~~::!~ta~~~d h~~·:;mbı~t:.~:~ 
bul olan taklittir. harda Almanyanm y::ıpacağı yeni ra an ' 1 raya ka.dar m!!.Af alanlaı. "' 1""7 'I 

Bor!\ZB.n 7Ullimden istlbdaddan taarruzlara karc11 Ru"lyanın ıiıuka- dan 150 kuruş, ISO liradan ıoo ıt:raya vagazi sababluı saat 7 den 13 e ka. 
cia.;ma iik~.yet ed~rdi.' Haller sevmi· \ emct ec'fememe<ıi Ye sonra Alman ka.dar maq alanlardan 100 kurllf, 100 dar, alç,şam.Iart da 19 dan 22 ye kadar 
Yenleri, ulusun sesini boğmak isti. fuı . .,komut.anmm bUtiln ktıv\·etleri- Uradan 170 lir!lY& ~tadar maa, alan • Yerilecektir. 
yenleri. fırsat ve imk!n bulduıkça ni tekrar garp cephesine toı>lo.ya. lordan 100 kuruş, 170 liradan 800 lira. Ha.ıka. gazın ne fekUde kullanılaca. 
tahkir edetüi. rak Büyük Britanyayı ısttla~·a te. ya kadar 'Olanlardan 30 kunıv kesile • ğml bi!dlren broşllrler hazırlanmıgtrr. 
·İkinci Abdillhairı1t devrlnde' Be• ş~bbüs etmesi ihtimali 'dü~ünlil- c~ktir. Bugtlnden itiparen bütün evlere gönde 
roğlunu ha:raca. ikesen, umurnt e\·· ınüştjir. Bu takdir,le lrlandaya o ı • 111ecelttir. Ayrıca. §irketlerin son eay. 
ieri haftahğ& bağlı.Yan, kµı:r.arhe. ı;imdl gelen Amerikan kuvvetler+ Dün dört kömürcü ihtikar faınızdaki HAnlarını da okuyu11uz. 
nelerden ''s61dıt ha.kkı'' alan Fe• bir taarruz vasıta1;1 olınaktll.n ziya- dan çemalandınld • I 
bJm (paşa.) da.n hl.g ho!Jlanmaz<lı. e ingillz müda.fa.a ordusuna. yar- l 1' 

Daima aJeyhit\de bulunur, rezalel dnnrı ofac~tır. Ve 1948 senesine Kaamıpll§a hamamının kUlha.nma •. Sarhosu niçin yaralamıtlar? 
!erini anlatırdı. kadar Britanyaya Almanya için ı 800 kılo şeker saklıyan, bislkle~ı Ke. '" 
. .Bir giln bir dostu, Meşrutiyetin havadan müthJfi bir tahrjp kun·eti m~I ile kayın biraderi İsmail ve hamam ~dtkpa.şada oturan Hüseyin adın _ 
ilAnmdan sonra Bilecik ovasından o)M!ak to.yyareler getlrihne~e de. külhancı.sı Hallll.n muhakemelerine da birisi, evvelki gece, bir meyhanede 
arabayla :kaçarken, Fehim.in halk "·anı ~ilecek Ye harbin talihini de- dün de asllye iklnct ceaada balulmı9. blr baylJ içtikten aonra sokakta uç iti. 
tanı.tından nasrl öldürilldtiğünü an molrrasiler Jehine ~e~·lrmek \imi<li maznunlar mUdaf8.§ şahidi aöıtennl§. §inin tecavüzüne uğramıştır. 
laıf:tr ve: hn h:ıı·a sUahlanna J>ıı,ğJanaf'aktır. lerdir. Hentlz hilviyetıeri tesbit olunanıı _ 

- !şte, dedi. Yılo.l)ı böyle paı • · Her lıaMc bugün Şimali İrlanda Mahkeme hem bu ıahitıeri dinle • yan meçhfı.l şahıslar Hüseyin! arala • 
çaladılar. sabillt-rine Amerikan as~•erlerlnln · mek, hem de vaka mahallinde keşif rına alarak döğmUşler ve karnından 

Tevfik cevap venti: . ~ılmıası l!l39 rihl'n harbi gçllsimi yapılmak üzere duru§mayı ba.§ka bir enseılnden de bıçakla a~ır surette ya. 
- Evet, evet. -O hnkikatcn y • ic:.inde yeni Ye pek miihlm bir dö- güne. bırakmıştrr. • ralamı~l~rdır. 

lanınışl Bugün pargalarr hlla ya. ntim noktMı gibi gürilnmckte<lir. Aynı mahkeme, mubteli! eemtlerae Hüseyin biraz sonrıı ağır y~rnlı o. 
şıyor! kömür, odun üzerinde de 1htıktir yapan ı l'lrak buıunmuş, Cerrahpaşıı ha.stane_ 
• Borazanda. şeker hastalığr vaı· - 1 dört kömtircuyµ para cezasına ~e dUk. siAc k-ı.ldırıım1.,t11·. Hüseyin in ifa deR1 

ılr. Hastal.lk onu sat11tığı, cökerL B"ır ·ıdam cezası 20 ltA.nlanrun kapatılması ceza.sına mah. aım:ımadıi:fmdı:m vakıının sebebi anla. 
tiği halde t!ı.th tatlı ıözlcı· ııöyif. • · küm etmlşUr. " ~ılamamış, tahkll<ata başlıı.nımştır. 
ınekten, fıkralar anlatmaktan gr. · · • d• .

1
. 

ri kal~a.mrştır. E:ı .buhı:anlı ze ... ı seneye ın ırı ıyor ··~·~-~--m.anlarmda bıle neşeliyd.ı, şendı, 
7.ıtrifti, n,üktcdandı." 

... , .... ,. . - : - ;.. 

Muayen~inl yapan doktorun ne 
ciediğini soran bir dostuna §U cc .. 
vabr Verdi: 

- Ne diyecek. Hic! Ensemde 
boza.. p~'jirdi "ll" ~ . gı ı. 

Şeker ha.sUılrğryl:ı uğraşırken 
l"lr de "şlr Pe~e" çıkardı. Şeker 
son derecedeyken. şmeliyat yo.ptı• 
hır. Yara pir türlü lı:apa.nm .. dı. 
Bir hafta içındc öldü. (TE'tnl"l}uz, 
1020) Kasımpıışadıı. Kulaks:zdn, 
evJiyalar türbesinde medfundur. 

Anasile kucak kucağa yatan bl.l 
c§si~ sıınatkarrn mczarmın ba§ır

Akyazının Balballı köyünden HUse. 
Yln oğlu Tevfik Albek ölüm -cezasına 
caı'Ptırıımaaı hakkındaki tezkere, Mec 
liste görUşUIUrken. Bingöl mebusu 
Feridun Fll{rlnin takriri Uzerine ce . 
zanm 20 seneye lndiri!mes1ne karar 
verilmişti. 

Adliye encümeni de meseleyi tetkik 
etmiş ve idam cezasının 20 sene bapse 
tahvillne ekseriyetle karar vererek, 
mazbatayı umuıni heyete sevkelmltşiı:. 

Asfalta ~vrilecek yollar 

Durunuz .. GenJı bir nefes alına ... Son~m; bir 
' eesAtet toplaymız .. o il n I< ü: 

BUGüN LALİ:' de . göreceksiniz . 
·PAULETTE GODARD. 8011 HOFPE'nin 

yara ttıjfı 

PERiLi KOŞK 
BUtün htaubulu korkutan yllk1ele11 ç1~lıkl11r, neşesUo slifıletm l<ah. 
kahalarla doldurııcalt... Gillnıek, heyecan duymak fstiyenler LALE•. 
f6 koısun. 

'l ŞU8AT ... 1941 

HAl)iSEl[~ · 
9AİRidH 

Ordu siyasetle 
uğraşırsa ... 

Harpte i~•i tarafın t>lribirlerin~ 
aJt hil.cll<;elert tefsir tarzları tla 
homba veya. kundak tesiri ya~·· 
mak ic:inilir. Mihver radyoları de 
mokra.t memleketıerdeki en l;:iiçiik 
\'aka.lardan bile bu yolda hıttr&de 
etme!;ini biliyorlar. Demoltrnt 
rııdyolan daha aşağı kalmadılar . 
Rus ta~rruzlarmı şatafa.tlr bir :se
J,iJdc> ilan ediyorlar; Alman ordu
l:ın qwa~kumandanınm çe .. ilmesinf 
hatta elli sekiz yaı:ında yorguı. 
hir zırhlı ordular kwnancla.nt olan 
~larr:şaJ Ra;vhf'nav'm inme ~·üzün-· 
den öllınıüne J>öylik m§nalar \'er 
dilerj val>tiyle general Friç ,.~ 

Mareşal Balbo hakkımla da ayni 
tarLda. neşriyat yapıldı; en sonra 
Balbonun kı~kançbk yüztindc-n bir 
suika.'4te değU bil:' lta.Iyıuı kru\.·u 
1.örünlln ha.tasma kurban gittJği 
an faşılclı. 

Neredeyse iki taraf da diişman 
orduJarmda isyan çıktığını, siliı.h· 
!ımnı her birinJn kenılJ hükfimet 
merkezlerine ~evirel'ek isyan et
tiklerini yazaCaklar; böyle bir ih
t.imalin ilk alametleri eksik değil; 
Lilde altmış Od Alm8.n askeri ~k 
cephesine gitme"g ist-emedilderin
rlen kurşuna dizilmiş! Asker için 
istemek veya. istememek olur mu'! 
Hele Alman ordusu eiynsef4! hiç 
knnştınlmanu~. Ordulsn siya· 
sete kanşa.n ll16Dleketlerin -.akit 
vakit geçinlikleıi buhranla.rı Jıa.. 
tırbyoruz. İspanya, Meksika, Yu 
nn.nistan ba.~bca ömeklerdlr, 

lleşhur Alına.n de\rlet a.damt 
demir ba.§vekil Bismark bu mese~ 
Jeye ı:ok ehemml;vet verirıll, O da 
bu~kü mlhverciler gibi otoriter 
idareyi tercih ediyordu. l\lifüıt 
meclisi ve mebuslar iı;ln di1ordu 
Id: 

- nn bir kiimestlr, herkes ken 
di nöb~tinde saksaba gibi J»ağı
nr. J\lillet Meclisi kürsiisü ~""DY!l 
gilıidir, Bir meb'os iner bir me~ 
us rıkar; tıpkı kuyunun kovaları ... 
Ha.~katte kürsü dibe iner. 

Sado,·a ıııaferfnden Berline dii. 
nlişte onu oıJ~e& alkıfjl~ on 
binlerce bııllıı göstererek: 

- Ne haykınşl ••• Ne Jaıla.babk! 
Dediler. Bisma.J'J gUlümeUyordu: 
........ Şaşkınlar! Beni dara..Pçına 

göfür&eler gene bn s~'er Ye bu 
kalabalık görillilrdü. 

İmparator Vllhehn onu istHaya 
mecbur ettiği zaman bö3iil< hl 11 

~rev patladı; dostlan süngUden 
istifade etme)f fikrini ileri rıilrdU· 
Jer. O dedi iri: 

- Süngüyü her nerede olursa 
olsun kullanmak miinaslptir lakin 
me' kiJmı tekrar elde etmek f{~tn 
a<;la !. .. 

Hitler bile iktidarı nlmak if'lıı 
orduyıı değil J1ucnısi bir teljekktil 
oJan hticum kıtafarnıa <1a;\'ıut<lı. 

Ekmek kartları haekmda 

Vila yelin tebliği 
VU&Jetı.n reaml tebliği: 
Şubat ekmek kartları tevziatı tama. 

1 men bitmiştir. Her hangi sebepte otur. 
sa ol•ım kartlarmı.alamıyanıar varsa 
lkarr.et ettikleri nahiyelerde pazar 
ı;ünlerl de c:ıı.Iı"makta olan iaşe bUro. 

1 ıarına mUmcaat ederek ısubat ejı.mek 
ımrtınrını alı;naları ilAn olunur. 

R. B. K. 
PANSiYONU 

Mahallede vo civarda yapılan 
,;ünnet düğli:ılerinın en mU'him sL 
ması Tevfikti. Her dü~ne muhak. 
kak onu davet e-diyorlardı. Taklit 
~rapmak, dudaklarda kahkahadan 
tebetıStimler çlgeklendirmek için ... 
Gittiğl düğünlerde mahalle ~ht'
yarlannm, ha.et ninelerin, dolmacı 
bacıların, cenazo mkatçılanrun, 
MuhntTcm dilqncilerinln, eskici 
yahudilerin, mavalcı Arapların, §U• 

rıun bunun, ötekinin 1.Jerikinin tak• 
iitlerini ya.p:yor1 bU.tU.n düğün hal. 

da bır dikili taş bile yoktur. Belki Belediye, Eminönü ve Yenicamı civa. 
de mezarı - belki değil his şüp.. mıdaki bütün· yolların asfalt olarak 
hesi?! - dümdüz bir topraktan i
baret kalnm:ı, büabtitun kaybol• 
mu~tur. 

yapılmasına. karar vermi§tlr .. Bu yol. 
ların projeleri hazırlanmış oldu.Jundan 
ya.ıtında ln~aata ba~lanacaktır. 

Yerlerlnlzl lfttfen OVVf'lden kafltl,.tmız. Telefon: 1859; 
Bugfui. saat 11 de tf!l'.r:llıith 

Bir l<aç güne kadar Va. 
kıt sütunlarında okuyacak .. 

1 sınız. 

kı gUlmckten ka.tıl,ryordu. 
Boraaıı kuvvetli bir tahsil de 

yapmadı. Fakat GQk zcltiydi. HafJ_ 
~ası fa\".J<a!Ade kuvYetli1'!i. tlk ve 
son okuduğu yer (Bahnye &ubyan 
mektebı) dir. Oı'B.dım (Bahriye s:
lihenda.z taburu) nun itflı,iy~ Gm; .. 
ınme. geÇt1. 

Kumanda.ıı Mehmet Bey • bahri. 
ye kumandanı Mehmet paaıı. - ae. 
ıamhk al@oYina giderken Tevfik, 

YAZAN: CLIFFORTD HOOK No:56 
n.rabanın l:SnUndc borı.t !;a.la.rdr. Üf· Di:ınanmn l\encllrıl kurtarmak için 
!ediği boru caddeY1 baetan ibatıa 40 nıilyon İngiliz mlllelinl feda 
kaplar, etrafta sonsuz akisler ya~ edeıne;ı;J .• Bu ı;urelle f nıiliı donan. 
ı;atrrdr. İ§te Tevtlğijı pcırazanlılı: masıııa endirekt öliim darbesi '\ u. 
!ftkabı ve §Öhreti ~yle ba!iladı; · rıılııml) olur!.. Yıınl, o takdirde İn• 
l•uradıı.n kaldr. Biliı ~onanması te\lim olmasa vey:ı 

Bazılarının dedikleri v~ zaıınel" kendın 1 batırma sa dahi· t'Üpheı;iı; 
tı..kleri gibi, Borazan çok rakı jç:.. Aınerjkaya teslim olmaktan l>aşk'ıı 
mezdi, Ayy~ bir adam değildi. O, hio lılr ledhircı hoşyuramaz! 
'·ruıuz, ç0k Eevdlği <:lo:ıtle.rile bir-. f ngillcre)·c blliııı dıırhesiıli ,:urmnl• 
knç kıı.deh yuvıırl n aktan, eğlen- nqsıl mümkündür, nziıim Molhaın? 
celcrd(: bu.lunma.ktan sonsuı: blr Molhnın J:ıirdenhlrc etrarına delı 
z~vk duyardı. telli sözlerle hnkll: • 

Boraı.an Tevfik Mım-iıtlyetten • ..... Tod rıtdnı ... 
~ t kaiit oldtt. ~on rtltbesi Dirn kekeleı1i. 
suydu: ytiz;ba§t! Tekaüt olrtuktan -·Ne dcdiniı1 Ne ı1e<liniz? Tod 

rır". hny::.tnıı kr.z"nmak için bir. planı mı? .. (Öliirp) pliını mı demek 

istiyorsu11u1, yoJ,sn mühendis Tod. 
lan mı bnlısecliyorı.unmı? 

·(Zira almancadn 'Tod ''ölüm" 
manasınadır.) 

l\lolham şimdi adeta l.ıir sılıha 
nöbeti içinde sa),Jdıır sibi konuşu. 
yorrlu_ Kcnrli kendine mırıldaı'ur• 

4 

casınıı: 

- Hııyır .. dedi. Tocl demek 'lPI 
:\IJ:ıhı demrktir! Yine Ahı nn onl11-
larına fn.ıı;ilterc nıJ:ıları iı;ın yol le. 
ınin edecek olaıı odur! .. 

- lngilterc nılnl:ırın:ı ~ol nıu'J 
Şu karadan islil(ı meselesini fıırzc
derı;eni1. :'llnlhnm't 

- ~veı, e\~tl 
- Fakat, fnı:ıi

0

li7. ııdalnnllll bir 

kara yolu yaratmak yol Alla.hı de- verpol ve Bcanrkbcd şehirlerini hi-
cliğiniı bu Alman mühendisi için ribirlcrinc J>ağlay:ın her tiirlü va. 
dahi delice bir hulya.dan ba~ka ne sıtalnn mnhı;us muazııını lıir tiinçl 
olı;ıbilir? .. Kara yolu? .. Bu olacak inşa elliler! .. Bunu ıla herhalde bi. 
işmi, azi~im Molham .. li}orsunuz? .. 

- Niçin olmasın?. Düşününüz - ~üı>he~iz!.. . 
ki Almanlar M3J1ş denizinin J:ıir _Bu tünel ,·akıa 3 Jdlomelredirl 
sahilini tutmuşlarc!ır!. M>inş denizi Falrnt sclıriıı allı11dan geçer,! .. fı;i 
ise, hir denizden ziyade bir ]>anal_ dl! gayet ıroniş ve miikemmeldir ı .. 
dır! .. Halta İngilizler Ma.nşa doAru. (;ayet ıniikcnımcl ııydrnlnlılınışlır. 
dan doğruya kunnI diyorlar ,öyle Her saat otomobiller, J11ı lüneldrn 
değil mi? ) ol iizerinden bir şehirden diğer 

_: Evet, ~üplıcsiz!,. şehre işlerler. Motörlü vosılnlımn 
- AJj r .. Diler taraftan yine hi- ım·nktıkları sazların havayı zehir· 

liyoruz ki bu harpten evvel M.anş Jemeıııesi için gayet mfiaemmel oto. 
kanalının :ıllına, Fransa sahilinden matik ham değiştirme cihazları 
İngiltere sahilleıine bir tüııel yıı• YAPtlmıştır! .. 
pılması projesi vardı!.. Velhaı,ıl su altı lünellerinin dün. 

- Evet, !}öyle hir proje malum ı. yoda yegane ve son derece ınlikem. 
_ Tabill., 'fclkiJ-at tıı yapıldı.. mel işll"yen bir örneğidir!.. 

F~:ıt İngilizler razı olmadılar! .. • Bu örneği de bizzat İngilizler 
~icin biliyor musunuz?. kendi elleriyle yaptıla~ı .. Biliyorsı; .. 

- Niçin?. nırz ki Almanfor esaseı1 pek a7, icaı. 
_ İşle güniin birinde böyle bir çıdırl:ırl .. lcat ve ihtira için Jilmlil 

İ'.';tilay:ı yol ı'l!:':ır enditeslyte! .. Hn1. olan yııratıcı mulıeyyel.e Mmanlnr. 
huki hlzıat 1nrdll:ııler 1endi adala. da pek bôl yetişmez!. Fıııktl nıırikn. 
rmda (. .... ) şehrinin altından I,J. larle çalışmaları sayesinde her liir-

lii icadı lekcmmül ettiren onlnr<Jıı·! 
Bu harple de sörrliinüı lii Jtnlyan. 
farın icııdcllikleri :rıldırım harhini 
onlıır lekemmül ettHer, Fransızla. 
nn icadellikleri tayyareyi onlıır 
ıckernıııül ettirdiler, Tankı ye pıı. 
raşiilçülüijü dabJ onlar Jıı:ışl.:alarııı
<lan ıılıp fevkal5de tekemmiil eı
lirmiye muvart:ık oldular! .. 

- Pokôla, fngifü:ler Hjzzal kcnılı 
aıl:ılıırı iislfindc şehir ollınılan yap. 
lıklnrı lıu kiiçük tilneJ tıüınunesini 
alıp Almnnlıır fevkn!Ade lekeıumiil 

etıirebilirlcr va ııekfüA Mıın§ın al. 
tına cnelca tasavvur edilen tüneli 
lıı~·ı eı.lebilirler! .. Niçin buna im• 
kan:.ız bir hayal di~·orsunuı? 

i\lolhnm'ı hayretle dinliydrdillll· 
Aıleta şa~alamı~tım. 

- Fukııt, i\lolham, siz ki 111lıll) ı 
hir fekııik nılnmsıııız'; norıııııl ı:J 
manlln Hmılnc:ık Mr tiiıwllc "·" P 
zıınıııııında, lınrn iı;-in kııllunıl ı. · ' 
bir iline! arıı.sındn ııe kadtır fnrf, 
cılchığuıııı hizz:ıt lr kılıı· ırr•rniı J ı. 
?!HıtcJ l l' f.. 

(/Jrl'ıılllı r u rl 
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~~6~'3 Vekilin ~ecllstekl nutukları~~~~~~~-~~~~~~~· 
~ '" Netı1J8.t Müdllra Ant "Si ~ _ DOnJıtl BOyOk bi arzularına lktısat Vcld1i cevap 

hakkı tank us lılillet Kecüll ~ ...,•amda verecektir. Halıika.~~n lki vekk· 
Baaııcıığı yer: Vakit Mat'lıe.a.11 TLııoret Veklll .,. ,ADllara mebusu Jet :iki senedenberi bu i üzerin .. 

ABONE 11anTLA.Rı ..,....__ •.-iri JıUtklı alJJ de çalış.mış olma.kla beraber ho-
~ KUııııtas '---111!~ · nüz m"-'--t bir sa.lm,rn Keçemi. ::rorklye Ecneb! wouc; 

u oo K.r 17 oo K.r ~ _ J'f'iHih4 tH ""* yor. Çünkü bunu tahakkuk ettil'-'-dik 
1 ayldl 
1 •yldı • 
l •J1111 

• • • • .Arka4fıJ+m ui mek ıçJn çivi IAzmıdır , deri lil.-
•uo • H.00 • ~ldllud., lıe)'ets uımımlY zımdrr makine lazmıdrr. 
6.00 • 8.00 • ıtıbari~ 9&k1 olen be7&Jl&t lıakika- Velhıısıl bu te§ebbüs bir ~ok 
1.60 • a.oo ,. ten mcsullyet alml3 olan blzJer ~in nıalzcmc ile alakadı.:.rdır. Bunia-

ldare l'eletonaı 21870 ccaaret vcrfcidlr, takviye edicidir, Qmlt rm bir kıs:nı ithal edilmiştir, stok 
- ..-r1cld1r. Bu aıaaleri f!1kraD1a ve mın. edilmiştir, Bir kısmı dn eiparitJ 

Anadolu ajanaının verdiğı 1ı.abe,. 
&ere ıor• dünya t>a,ıiyetıne bakı§ 

C:epllelerdı 
b rp kızııtı 

lier Uı; cephede de harp kıZ'l§rruf 
buıuııuyor • .Alman tebliği cephenlıı tılr 
Çok :r&rlerinde AlmaD _ ııaıyan Rumen 
ve Slovak kuvv tıorinln SoVYellerin 
~VJU ta.arru..ııu-mı pUSkUrttUğUnU 

" &fır aa)1.ılt verdirdltJnl bildirmek. 
tecUr, Bun.dan ~ka Alınan hUcWD kL 
taıan taarruza 1eçmı, SoV)'eUere ata' 
darbeıer ıncllrllınifUr. l~ sor;yet zırhlı 
tlra~ tahrip. oıunma,tur. StokhOlın.. 
da.n g len haberlAırde 1M Doneç b&vz& 
sınaa yw b1r :ııu.a ıuzııısunun '!?af • 
lad &. al 11"1.,.,oçenko JruvveUer1-'""'' mıu-eı ,..,... deıııirYO 
n n Dlnyepropeırovsk& giden • 
hı Uzcrlnde mUhlm blr ,ebl'e uı8§tıkla 
tır.ı b ıaırmektedlr. aovyetıer samara 
r ~ görUnUyorllU'. :ııu.a 

ku., veµ rt Uarkofu çcvUmek DlAkA -
ıl dUyorl&r. 

tank birllklerl Te kayakçı m11f. 
l"t • ı bıırclrete geçmlflcrdir. Fa.kat 
bu ı.c mde .Alman mukllvcmeU i ~ 

dd· Uldlr. Rusiarm )ı{ojalskten D ı!.re 
ınıı. ıstUuuncUne yaptıklan ileri • 
ket d gibi vısrUnmektcdlr. D&. 

urmuş. • ....,.101' 
ba f;UnııJdo çok §1ddıetli muıuı.rc-
oı nn. tadır. c1 sıh.. 

Rusyara. giden tsvıı:re blrin 
biye heyeti lavlı.re/O dliDmilştilr. 80 
dokwr. 30 ıı.o.st.a.rokıcı ve kAUplordcn 
ınUrekkcp olan hc~ct OU sen<ıs1 yaz 
tn vsiını.nde hıı.ZJrlıkhırmı biUrdlkten 
liOtıra 12 Uktcşrindc ;scrnc:cn hııreket 
etmı.şu. Heyet da1.ma bol UA.ç ve pan
•nnan mal2.cmcsi bulmuştur. !kıncı ls. 
V!çrc heyeti S lldncJWnund:ı Rusyaya 

oeUe karıılamaktaıı ?ıMka dlfeceğlm edilmi§, g~tir veya gelecek
blr 191 ypırtur. Bir QOk tetJdklerlmla tlr. Fa.kat eunu da düşünmek la. 
ecnebi memlabtser&ı yaptıtnz:u:& tet. 1.ımdrr ki ~ye tek tip elbise, tek 
ldkat pu te~ ettlrm,iftlr ki, bu. tJ;> klındura ile yeknesak lıir ü
gQnkfl lk~ bulıraDJ Fmek ve u. niforma yapmaktan zıyadc halka 
mumun i&§eıbıi teıntn etmek ve fbU, daha ucıua mal ola.cM bir 
kll'la mllcadlllede muvaffak olabilmek tip yapınaktrr. Mcsa.ir.ıız daha zi
içlD tek prt hUkOmeUe mllletbı elele yade bunun üzerine olmu~tur. 
vermNfdlr. Hangi meuıleket ı>ııııu a.a Muhterem ba§'>eklUm, ı;ıurct sarih 
çok yçabDmil• tedbirlerinde m,µ.vat. bir sual sorduktan sonra benim bu 
Cak oımu" bıUlgt memleket :rapma. mevzuıı temas etmekllğlm <loğru ol _ 
mıpa muvalfak olamaDllJtlr. Bu ara ınamakla beraber ben de bu noktayı 
da gllDU da gllkranla t.cbarilz ettireyim ıazım Na.mi arkadnşu:ruza. h:ı.tırlat • 
kl, b1zlm memiekeUıniZde çe§J1l bulL :mak isterim. 
cağrmrzı tatbikatta m!l§külll görece. Arkadaşlar, biz naml Nltnn işle_ 
timiz.l zıuınetU~ bazı uaul ve im. rfml.zde Mecllııln daiml mürakabcısin • 
uııanıar ıı.alkm lıllkillMt.e itimadı ba.. den, do.iml kontrolnnden ve halı:lkl\.tfJlı 
kmımdall Olnlt yerlaldlr. Buna hem bir çok yerlncro olan direktif ve ir§atlarm. 
mısane teyit; e~ oimak beD1 de ln- dan istifade ediyorsak matbuatın bL 
l&lU endlpye ~k bir dedikodu ı;Jm l§lerlmize t.aallftk eden bUtUn ne§_ 

lılecU. muhWD& ka4ar sokulmak rlyatını da, itimat buyurun, o derece 
::areU ~ bUI dedi koduyµ dikkat ve hnssasiyeUe takip etmek. 
t>ozırunculuk mahlyetbıt tebarllz etUr. teylz. 
mek içln bir mi.sal arzcdeylm: :ı mini söylemlyeccğiın, samımı ol. 

Blll.r8lnlz ki gıda maddelerine ilk du!!uDa hiç §Upbem olmıyan bir gaııe_ 
de!a olarak kame usullbıll tatbikata te devamlı ola?1lk bıı.zı usuılcrlmlz hak 
kııJar verdik fakat hiç ceaur değildik. kında tenlddler yapar, müta.lealar ileri 
çun'ktl bu fıe ~ ettilWlls ff!fkil!ta eUrer Ye bu ıııın. kenen ıavaiye ettlğl 
fe nihayet b&lkJD 1Uya4ma güre blr uııul tatbik ecllllrse, daha iyi netice_ 
~k mll§kUllta ~llf edeccğlmlZ ka.. ıer vereceğini yazar durur. Hakkıdıl'. 
nas.tinde buiunuyorduk. Bunn. rağmen yerindedir ve blz doğru bulursak buntl 
bu vesika wıııınnun tatbik edlldiğl bU. lWba. ederiz. Doğru bulduğumuz şc. 
uın gchirlerdo ekmek meselesı diye ltlldc cevap veririz. 
blr flOY ıtaımamı,,tır. Yine bu mesele Her §eyi bassa.siyeUe tcnkld etmek. 
oın tat.'blk edlldlğl bUtUn §Chlrlerc:Hı le, mahzur arayıp bulmakta mnhir o. 
yQzd.e 20 tuarnıf b&lll oımuıtur. Bu. lan bu zatın, bu gazetenin, asın. ten. 
u rağmen ifiUyoruz k1 lstanbul gibl ı ldd lmsdl!e söylemiyorum, iki gUn ev. 
700 • 800 bin nııtuslu blr febre bir vel mWt korunma Jtanununun B.M, 
ınlJyon 200 blnl mntecavlz karne da.. Mecllsine tevdii mUnasebetUe cereyan 
~§tır. uı.nacnaıeyh muayyen az edece~ mUzakcreıere teması olan bir 
miktarda ekmek dağıtıla.Cak yerde ek.. tıeşriyat silsilesi 'bnııladı. Bunları 'ya • 
mek se.rfiyatmm çoğalması bu glbl de. ıınn aıt burada dCT ki, hül~ınet fl.mme 
dl kodula.n aamlmiyet:Jıe b&ğl§lamaya menfa.atını, umumun menfoa.tmı dU -
lmkb yoktur. ııUndUkçe son derece h.ıssa.s_tır, km -

~lmiştir. 
[.lny l\.,QA.: 
İtalyan tebllii'i atışnı:ınla mkı. tema.. 

'tn muho!o.za. cdllc!iğini bUdirm ktedir. 
luhn.rcbe meyda.nmm t.emı:r.ıcnm sL 
tıe devam c<lillyor. Her 1ki taraf da 
b.nva faallyet.t keıılf oimU§t:ur. 

Şa)'1&1ar cturmadıD kula.klanmma ka.nçtır. Hatta. bu yUzden bazn.n ifrn. 
kadar gellyona ınanmıyorum bunlar, ta bile gitmektedir. Eskl devirde oldu. 
lahldk etmek lUmıdrr. BugOn latan.. ğu gibi bu devirde nUfuzlu adamların 
bul §ehrlnde elanek bir milyon 200 bL nUfu7lu adamlardan ma~at tab\t ve. 
ne çıkmış değildir. BllAkis gUndc 'l5 killer, mebuslar ve _parti ilcrı_gelenle. 
bin kilo tuarruf ~Ur. Dununla ,ridir. _ koli ticaretlğ vagon ticareti 
ıı1aJeı1ıı kul&klaı'ID& )(ada.t fpa edilen yapmazlar. Umumi harpte oıduğu gL 
hMLscle.rin ne kadar kasde malmın bl bulgur kralı §il bu kralı yoktur. 
olduğuna bir mlA1 verml§ o1uyol'l1Dl. Bu sefer de yµksek rtıtbeli memurlar. 
Bu :m1li8l1 a.sI1 mll.lettcn gördilğUmUz dan dıı. §3.lbo altında tek kim.SC ka.Ima. 
yardrmm misalini vermek için arzeL nı1:.<flır. !Ural etmek J~dır ltl onun 
Um. Arkad&ı§Im Berç TUtkti' bUldL. ifadesini aynen söyIO~·orum. Rejim ve 
melül tNgQnkU buhranl& mUcadele_ onun mensupları, diınyn.nın en çetin 
ıı1n4e en tıa§lı ~la!', fdhalA.tı temin bir devrinde en çetin feralt n.ltındıı ga. 

İnglllı: tebUğ1 ı.ı o a.v tayyarelerinin 
Sirenaikte acrı kuv~ctıer üzcrln\'le hL 
ınaye bıl.reketltrtn vatn ~Wklerlnl. 
b1r kis:m tayy:ırc~crtn de d11şmıın ta. 

Ltl't'&DA 
Loilclra, 1 CA. A.) - B. B. C: 
~ etmit<MU\ 
. . ~~--be.. 

rını Yaremk İngiliz !kuvvei külli. 
:resine iltihak c<liyorlar Yedinci 
H.int tugaYP\111 ihlç 0~ iki b 
l:ısı:ım dUşmanla ~ ken
~e yol açmaaı ve lngiliz külli 
ıtuvvetine iltihak etAesi LMıdra • 
~ memnupfy~ k&1'§1lanmıştır. 
L~ büyük bir değişiklik ol
~annçtır. Aakcri mtışahttler tngt. 
liıı1erin t~ebbüsü teiav ele al • 
Jtmb-rnu ı>ek ıınuhtemel görUyor. 
lar. lng~~ ~. eahit yo. 
hında. GU~an kolla.nna ağır hti
<'t:m.lar Ya.ptnı§lardrr. Torplto ta~• 
~releriın~. Orta Akdcnizde bir 
ın~ver petrol gemisini batrrm~ 
lı:ı.rdır. 

t .J 

Barnıun 
fark kell••ale 

<a.. tenlı t nciile) 
.Uaşl:ırına söylediği gibi bir kaç 
h~1tn değil iki ay ginnislir. Alman 
ordularının ilkbahar ·taarruzuna 
i~lcdiklcri iklim ~artl:ırı nllıııdn 
gırcbilmelcrl için en aşaAı •daha bir 
ay seçmesi lazımdır. Aradon geçen 
zaman içinde Smolensktcn Karade. 
niz limanlarına giden Alnı(ln cep. 
hesinin arknsın<tan Reoen ıııüh.im 
şi~ıe.ndiFer haltı Lozovayada ke'>il
mıştır. Ru hat Kirof'un gnrbindc 1 
~crkez cephesinde ciddi bir lelı
dı~ 3.llın~n hnlundurulmnkladır. Bu 
rnuhım şımcntlifer halliyle beraber 
kııyholan hare.ket serbestliği Alman 
faş~ !~enlerinin \J.~radığı nıüşkiil. 
lcrı hır knt daha arttırııcn.khr. Al· 
mnn trenleri şimdi J,nınn şark cep
besi!1d~ki 'Ol'dıtların lhtiY11çtannı 
temın tden ba~lıc• hallan lıltibi
ı·i.nc bağlayan hatlar arıısındıı Sİ• 
·dıp gelmekle iktifa elmeğc mecbur 
ol~cn'klnrdır. , 

Kuı-M: v.c Biyclgrod'dnn Reçerek 
'Hıırkof:ı giden Orcl hattının Ru ... ıa. 
rın eline geçmesi ihlimııli vardır. 
Alman kumnııdnnlığı lın hııllardnn 
istifade c<lemiyccek bir lııılc gelin. 
ce Rııslann gaıQıe doğnı miilıim iblr 
umumi harekele geçmeleri bekle
nebilir. 

lap• Jıanetıerı 
alrmaayada 

ııeru,or 

(Bat tarafı 1 ncide) 
~gondan UO kilometre uzakta 

bulunan Jlulmelııln zıyaı, o kadar 
bUytlk ehenımt~tı haiz değildir. Zira 
labü ııılldataa haUı, Saluen nehrinin 
Pn> il&hilldlr. Jialbkf, Mıılmeln, neh. 
rın doğu .sabll!hdcdir. Bununla bcrn. 
ber Japonlar Hind Okyanusunda pek 
faydalı bir Uman c!aha elde et.raj§ler_ 
dlr. Japoıılarm Çine mnlzeme nakleden 
Btrmanya yolunu kesmek iÇln 160 kilo 
metre daha flimalden geçerek Tonko 
§ebrlni zaptctmeğe teııebbU.'I edecek • 
Jerl zannedilmektedir. GUnde, Birman. 
ya yolundan Çine gitmek üzere 30 bln 
ton malzeme tnııı:ı-an 5000 kamyon ge. 
çiyor. 

Odan klmlr 
(Bal taralı ~ ncide) 

l!aer'f!lt tedbirler almakta devam edl. 
yoruz. 

Mahrukat mevzuu Uz.erinde bqhca 
Uç madde ile yani kok, mangal k6mU. 
rU ve odun iııiyle ayn ayn ve ehem. 
mlyetle me~gulUZ. Ve bunlardan her 
birisi hakkında verecetım malClmat 
Umlt ederim k1 vaziyeti tenvir ede~k
tir. 

'Oc pevi kok sıırfedilmcktedir. 
Knrnbü1', Söınükok Ye Gazhane 
kokl3rı. Şehrin !>en<?lik ihtiyacı 
normal olarak iO - 75 bin tondu. 
Geçen sene nı:ıyıs nihayetine kadar 
;4 bin ton kömür ~arfctlllmişli. 

Bu sene snrColunnn kömür mik• 
t:ırı &3 bin tona bali~ olmuştur. 
Hnlbt~i öııünıü:ıdt dalın kış ayları 
nıc\-cuıtur. Belki ihliynç hu sene 
100 bin tonla kar,;ılnnabileccktir. 

<Bat tanlı 1 nclde) 
üç e.yda bir mııtl.§ alan ve bunu mal. 

mUdUr1Uklerlnden almakta o1an emek 
JUerle dul ve yeUmlerln m~lan mart 
ba~mda ödenirken Uç aylıklarfle bera. 
ber ı;ubat ayı pahalılık zammı da da. 
Jıll olmak Uzerc dört a)".ık fark ala -
caktardır. Maqlannı emlAk ve eytam 
bankaaınclan kırdırarak almIJ olanla. -
nn gerek §Ubat ayına. alt farkları ve 
gerekae mart1 nisan ve maYJB aylan • 
nın pah~ılı'!t :zamb.n tıankacs ödc;M. 
cektir. Defterdarlık daire ve mQ~. 
eclerht mutemetlerlne bir kolaylık ol. 
mfık Uzere yeni maB§ §ekUleri hakkm_ 
da b~rer izahnamo \"C cetvel hazırlat -
mı§ ve dUn buntan ilgililere dağrltrut
ln". 

MJ;)IURLABL"'i ELİNE l'l"'E KADil 
PARAG~K 

Asli maqı 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 ,_ 

yeni pııhnlılık BugQnkU 
zammı ala~ 

parıı. miktarı 

6320 484:ffi 
5325 40824. 
4830 ~3197 

3286 25193 
2858 21918 
2323 17813 
2523 lll137 

2189 ~' 
1sH ;noos 
1900 9781 
1676 8381 
1{90 74.48 
1209 60'7 
1023 511:> 
536 4181 

şehre nakli icin icabeden tedbirleri 
aldık. 

~ - Şilede meycul köınlirleri ae
lirlnıek icin kamlon)nr temin rtıik 
ve bunlara ihllyaçları olan maıol 
,.e Jıenzini nrdirqik. 

3 - Jsqe:ı<l:ı "e tıtiıi yede.ki kö. 
mürleJi sellrlmek için pe motörler 
ŞCl'ikelllk. 

Oılun i§i ilzeriride de aynı :tlbem• 
M:ıııg:ıl kömiiri.ine gelince: Be- miyelle çalışmaktayız. ScneHk nor

letliye, lıu mc ele iizerlnde <ialııı mnl ihllyaç SOO • 350 ihin cekl :iken 
bül·iik bir ehemmiyetle meşgtildür. bu ene yu ·and JSö1lediğirn aibi 

Bu mesele bilirsiniz ki daha zl
v:ıde kömlir lıavzıısın:ı ait bir iş. 
tir. Fcv)rnlüde 2hvn}in icnhell lrd~· 
ği tedbirleri hükiıınetiıniz ehcmmı
:,elle nlıııııkln YC ihtiyaçları pey
derpey Ye imkan ni~clinde karşı• 
lamakt:ıdır. 

r.o bi kışın eı-J>en ba§lamıısı, şiıldclli \"e 
l{A R'-'OF MIN7'.tKASINDA Şehrin senelik ihtiyacı 45. a D 

n d .devamlı olması is1ihlfıki birden arl-
1Jcrli11, J (ıl.A.) _ Ihı son üç tondur. Bunun 20 tıin ton lrn arı 1• • 

~ 1 ... ı mi k tırmıı.tır, \'c niha)·ct char ns,;erı 
au"n J0 çlnde Ha..:ı-orun şark kesi- Hul~ııri'>tan, mulc ı:ııos me e ·e- " l 1 .., ·~ ak l ı '!birlikler ihU:ı;ncJarımn t&nbul P • mlnde miihfm Sovyet ~nvarl t••. tlmizln muhtelif mınt a nrı™ nn 

..,, yıısnsından lemlpi :ı:nrureU de bu-
killerl durmnd&il Atmıı n menlie- temi" edillr. fi 

1 17 lı. ı "ÜnkU durumdn mühim birer ~ rlne hücum ctnıe-.ktcdirlcr. Düliin Hn yıl içine e ın on yerli " 
}' ı k- ·· olmu,ıur. Mnh:ı:a ihttynrı karşı).,. 

bu JıücunıJıır geri püo;kÜrlülmü5 ve \'C 14 bin ton >ll gar ·omuril Sel. 
· · mak için mühim olan tedbirler a,indcn f<ızl:ı Rus öliisü sııyılrnış. miş ve s:ıricdilmıştır. 

ıır. llıı 1 csinıdc birçok Sovyı•t esiri Kı5 mc,•siıni bu sene mulndd:ın ıılınmakladır. llu ıue:rııruI:ı: 
nlınmı 5 ve mühim ıııiktnrcl:ı mnll<'• çok rrken lınsl:ıdı şiddetli ve dl.. 1 - Narh 70 kuruş yükc;ellllmiş. 

ıtl'1.?'II18. hUcum ctUklcrlnl b,Udinnck.. 
dir. 4 ........_. 

l ZAKŞARKTl\: --. 
Japon t.eb' ğ J"pon ordlJsU ~cnlz 

birUklcrlle sıla i§ b rl~i nparak Fe. 
ı mcnk Borne<ı unda yenldfııla mllhlm 
~erler Lggal edildl(;ini bll4lrmekte&r. 
llu."ldan ba.fl\a BoQaAtra a4eegım batı 
luyumd&, Pennnc 1"•nmoa lngUl.z 

t · Ubnnı ver etmek olduğunu ve bu temin edUirse yet mllhlm blr bektu"c ıın . -
öavamn hemen esumdan haıledllcce. mlıılcrdir, Çok şayanı tcessilf \'C hnzın 
tlDl 115~. :MUhtellf defalar bu dir ki, tenkid ctmeği ltendlsi JÇin fay. 
kürsUden i!ade etUm ki, bu memleket dnlr gördUğUmden dolayı .sanat tttlhıız 

j·mı '\'e o haklı aebcplere müstenit olarak cum.. etml§ oınn ınsanUı.r dahi re 1 • 

ınc iğtinam ohınmııstur. vmnlı oldu. Ynz me..-sinıln<le \'eril- tir. 
SOl'l'R1' 1·E11Ll(:J mi~ 1Jl1m }Cıli lmruşluk normal 2 - Alemdan mınlakn.sı!Ma Jtıe\"• 

!ıfo,çJ.ova1 1 01!11.) - <iccc neşre. nıırh, Jılllı:ıssn nnk}tyccilcrin dnha cut stokları eh~ nnkl için '-am-
dilcn Sovyct ıchliğl: kaı:ın~·lı i5lcr lnılm:tlnrı dol:ıyısh·. 'onlar temin ve hunlaro bentln ~e 

31 onkinıımlcı kılnlımmız ılüş- iı· likcıınn k:ifi stok yııpmn ın:ı im• ~azot verilmiştir. 1'ıı'kllye l-şlerinde 
hurlyelin teei.abıden bugUoc kadar nun mensuplnrmı bckrı.rcurnıen ve bU 
ldhal!t Te nıraç..t muvazenesini dablll rejim mel'.llluplarmın bu 1~1erdeki has. 
bir murakabe kontrol altında bulun. easiyctınden il<i ile iki dört eden §Ckll. 
~Uflut. ' do ittifakla oohsetUkleri halde ar~~; 

Takas usulleri kontrol usulleri, ..it. ,,aaımız bunları muhakkak olan 
• ..._ lzl 0 hepimizi 

balAtlan tahdit usulleri, dablll hıma. nokta uzerlnde hepin v 
~eyt temmc matuf blr çok tedbirler şidd"tlc tcnkid etmekten çekinmem\"· 
19.ramızı himaye tedblrleri bu meml('• tir. Söyliyceeklerlm bundan lb&l'ett r. 
kette 1dhalt.tm 6nUne geçmlı;U ve •'Alkışlar., ' 

mnı hı :ınuı.Jnne nıuharehelere gi, 1 fın \'ermedi. ?\"ilın:rct pi~·nsıı fiynl- a~rıcn nrnhneıler dn leşlik edilerek 
rişerck ilerlcnıei}e rlcT:ı rnelmiskr• l:ırını tnhkiknn nRrhı 8 kuruşa çı. kendilerine kepek temin edilmi,Hr. 
dir. kıırdık hcll.i )<'nidcn kiiçıik hir 3 - 1ıtncadadn sc,kı hazır stok• 

30 soııkuıııındn lır\\'•' nıuhnrlıele zam dıılın vcrc<'eğiz. Bir ı ırııfl:ın lrırı getirtme* ~~in de ~ola motör 
rinde 4 YC 'erde lli Alman tııyy:ı: istilıs:ı\ m:ıcrııfiylc nnrhı tevzi ne çıkıırılmıştır. . 

resi ka\ ıptır. ı - Sinekli de mc\'rnl slokl:ırııı izn~ edilecPkhr. 

emllcrtnden mUrelrkep 'bir kafileye 
karp J pon tayyanlerl bUcuın et _ 
mi.§lcr, G İnglla t,gıtı yşkılmıı, bep 
de hasara uğratüını§tıt. Fillplnlerde 
fa.ı;üa.lı ı;:arpı§lllalar olmakta.dır. Ja • 
ponlar n Amerikan balları arkasına. 

1 n yaptıf"ı tegcbbUsler kml. 
M lezyl\ ~mdlL ilerlL 

öncUicrt Pontanı • l{e§lll 

V!ll?'lnde bir tedbir oımuııtur. 
Dınuını harpte yapbfnnız tetklkier = Söateriyor: Yalnız lanird" Slvrl

blr Y!Llı ınuellaeleai veya tstanbulda 

FU!\D AORAU!lllX SÖZL!'R! 
1ktısat Vekili Sırrı Day acmı~

resi ı hriıı crlilıniştir. Bu :suretle çalışır' en diller tıırnflnn elinıl7.deki Hnval:ır :hlr lki slin müsait gı•
tıthrip crlilen düşmnn lay~·nr~leri idıırt lmkf\nlııruan dn i !ifade cdr- tiğl takdirde mu\ nrcdal derhal ar• 
20 yi lıulmııştur. Rcş Sovyct lnyya- ı rek; l tr:cok, mevcut. sı'kınlı tahr:if 'c 

delerinin yerine Zonguldak kömü- Bundnn ~kn bugün mUmkün madaıı evvel mllsaııde buyurunıanır; 
•)lan yeı !erde odun ve kömürü tasarruf popolarına t~maş edeceğim. 
irnllnııma.k za ur~ti vardır. Biz ~i- tık defo. 23 milyon liralık mUsaade 
ne Havzada 2 milyon tQn kfünUr e.ııntm;Jlı. Bu mUsaııdcyc dayanılarak 
istihsal eteek de vnz.yet yine bl- çok kısa blr ::;urıanda bonolar tam~ 
71:? zıınıretler lah.ınll etmektedir. ~ sntılclı. 1klnct 25 milyon liralık 

Lm rdir. Japonlar 4 sa.at zar. 
n Rangon tızcrlne yaptıkları ııava 

mi n cs:ıasmda. 52 tayyare kaybet. 
r lr. İnglliz kuVV eri de Bulıne

n bUdlrilmektedir. 
O~-YA?ılIN :PROTESTO U: 

Japon ha.rtclye nazın Togo, harp 
ı ar ba§lamaz Fillpllllcrde §lmnl A. 

m rlka ruıkerl ln!n tıivil L:lcrlo m .
ul 40 J ponu öldUrmtl§ olmasında'n 

d ayı, lsviçre hU'lrllm tl yoluyla \ a. 
ngtoııa bir protesto giSndcrfimi3 ol. 
ı ımu bUdinni9Ur. 
Hariciye nasın, Japonyanm h rp 1. 

ı n eden ccırıup Amerika d vleUcıin 
1 .1 Japonyanm durumu ak'kmdıı. 
ıı rulan bir suale de §U ı;abı "'er • 
m •\r: 

J ponya bilho.ıısa. Ang :> • 6 son 
m mleKotlerlle bıı.rp hal nd d r, Ja _ 

n hUh-tlmcU, husıurt Sl)n 1 r oobı r 
• Yl na dlğ r mem\ , t1 re l rgı 
ço t ltUhnz kayıUı bir durum gUt • 
kt dir. 

Anıerikada 
oo Öalverslteı 

askere abaıyor 
\ 

liknı~llbı 181' temmuzunda 
ma. ol4ulu •tokla ~. 
1~39 ~;ylUlUr.dc dUn~ Y h~~ 
gıreccgı ~ bü.Uln memleketin 
malik oldub •t.olda:rm l:lakal 
misli idl, .Bunun Besebı o devir~~ 
~kketın ... 8\lmrUk knpılarınm 
nı.::Ik YC kap;lülnayonlarm mer'i ol. 
masıdri'. 

Bu müncsebetle her 13cy :ınem
lckctc bolca girer, stok Yapılırdı 
Fakat Cümhuriyet rejimi haklı 0 : 

tarak bunun önüne geçti. Bundan 
dolayı bir defa Avrupa.dn harp bag. 
ladığı zaman ithıılAt balnmmdan 
. akik ten fakiT denecelt derece
~ n'Jf bir eto1'a roalıktik ... Bun. 

c Z:ll .... nTtl'lrü tecnıbeye 
dan sonra, bu~ ... - h .. k. 

.. :ithalatı temin için tı umc-
~ore, el biltiln t.ed· 
tin alması lô.zım g--~~f k -.ıduk 
ı.· ı · lm muvu.< a ' · uır erı a ayn. a,.kcınılariıı 
Parti grupunda b'UnU r 
izah ettim Şimdi yanımda ra-
kamlar yoktur. DUnyanm her t~
tafmm bi&o kapalı oıın~ınt a .brıt 
men heın n her memlckc gı 
zi d,. kttsııdi bir rı.bluka. allmd~ 
. . h lktuındlyntının ~arıııı 
}!anı arp tnraftn:n 
neticeleri olııra.k her 

vrllmi§ bir halde bulunmıımıı. ı 
çe w :1941 sencsindf! yaptıfmıız 
ra~en · te 
itho.lat 940 sen-esine nuaran t -
nakua değil, tezayüt göstermek c-

1 ir ki: ·· 1'" çok büyük rünün kaim olu~u. g:ı.z Ve benzin 
Arkadnşlnr. ı;umu u k ibi ,nııtldelcrin eksikliği Scbeple-

olan milli korunın~;rı~e ::V~i ri yine bunların yerine kokun i
ı;ulurken lktrsat \ .... .:: • ..ı olan k~ınesi ba§lrca sebepleri le~il e
ccilen ve hayati i§1eruıı.JZAAen dild' 
kömür me\-zuunn temas e ı. der. 
Bendeniz bu mühiın menua ~ Bugün memle~etin kömür Y<>k
rak bu kanunl\Il umumi çerçeves ıu~ kömür buhran! va:ınr. t;crek 
i~lndo keneli cephemden ~sa.c.a etlMnk köınlir tm•:ı .mUess~sCiii sı 
temas edeceğim : :Mem.leltetıınız- 1ek fabrikalar bu~llk mikt.Jı.rda 
Ce Zonguldak havza,ıpnnl kömür köınUr stok ctıneye çalıgtıla'r. Dev 
istilısaU 9~4 BCnesinde 999.000 ıet deırı.l.ryol~ naklettJıkleri 
tondu. Bu miıkdar artarak 937 se- körnfir mi,kdarl ilk defa olarak 
r..esinde 2.306.000 tona, 938 sen~- 1(0 bin tona ~Drtı. Son aylardaki. 
sinde 2.500.000 tona, 939 Reneeın nıUna.kale güçlilğli ve ~m Plde
öo 2.'396.000 tonn 941 de 3.019.000 ti kömür stoklarını entti. Memle-
tonn. çrkm.qtır • ' ketin yer yer kl>r?\iM!llZ 1t&l~ı-

Sl40 - 9U isührıali aynı mlk- sebebifct veröı. Buna rv.gD>.en 
tardadır. 9'0 ~ne.utin eon ayı n:ı ;st!hsalAtından bUgiln Hav. 
de\iet iııletmesi ve mUtc.baki 9 l'ınizde 60 bin tondan faz
u ları &irket.Ierin faletmesi 9H ~;ö~~ va.rdn'. Fakat biraluü -
s~csi ise: yalnız de~Iet fTjletmesi ma.rı4a.n~ri }lava oartıarı m in 
ç ı!ilJUitrr. w gtb· fena devQnı ctti.Jıçe 

94o - 941 15eneleri istihsali mu- oldugu 
1 

1 n vapurlar boş dö. 
kayese edildiği zaman §eraitin Havzaycı. ge e rarı hamule ile dö
zorluğuna güre 94 ı senesinin çok nüyor, yahut ~ 
dalı~ muvaffakıyeuı telA.kki edil - nUyordu. . oıaralt Ha..,·;aya ı~ım 
mesı laznn gelirdi. Nitekim kö- Buna. :ınuvazı n metre ınlkal>ı dl. 
mUr istihlaki de o ııtsbcltc art- olan 50 - 60 bin to kl ..nŞetmi§tlr. 

941 kte Havzaya na ı B ... 
mı§, senesinde c.n yüksek had- l'!- 180 bln metremikabı 
r· bulmuştur. Memleketin nakli- Havu eenede du~ zaman 
•:at vaziye_tinin _bununla mU._na- direk sarfeder. tglerln dur 0

• •• 

v d ""' ·1 l valunak i<;ın yu?., 
rip olnın ıgx Yilksck heyetinizin dahi galen er n • ikabt direk 
malf.ımudur. ylia elli bl.n ~ Dl: 1 ·et kar-

dlr. d •. k' addi 
Gönül nrıu c el'(.iı 1 m . 

ICömUr isf.ilılll.ki arbnl§trr. Bu. harcanma.ktııdır. Bu \·az ~ oldu-
ı:un sebepleri yalnız Zonguldak kö- ~ısında nldığunız ve mee~'r. l{ö. 
ınUr\lnUn istihlikinden ibaret de- ğumuz tedbirleri ınude)~m. itıtib
ğildir. Fa.brikııla.r bir yerine üç miirün bu nisbetteki ge~ .. ol
rkiple çalJcpnaktndır. lf!.lti k8J1!ISmdn ilk iş mümk~~ ti 

hnkO.nlaro. mıılLI{ olalım \"c hUtün 
istc!iiı,~iz kıymetli eşya.lan ko · 
tayca ~etireoilmek ve h~km ih. 
•ivacmıı cevap vermek ımkfu:.nı 
b~labilelım. ' 

General Ahmet nTlt:tdn§1nazm 
tek tip elbiec ve tek tip ayakka-

Aakerl ihtiyaçların tesiri. mit- 1foğu kadar ~ tam .~ 
naka.lc hacminin artması, müna- P...z kullanmn.k , bunun ):erine munı 
kale vesaitinln darlığı sebebiyle ktin olduğu kadar Unyıt kömürll 
odun, kömür gibi malırukat mad. k\11\am>pJrtır,. 

Nakliyat mtigkUlitt da. biıe zor bonolar da kıırnllm ~tılmı§ bulunu. 
luklnr ihdııs edecektir. idarede ta- yor. nunu bUyük bJr mcınnuniypUe 
:mat yapı1mıı:jtır. NihRyet kBmür ita~ e~eblllrjm, Dcmjryolu istikraz 
i#"l\Jısa.lini rn C'anla. bMlB rru;at. t.aJwilleri d li<; glin içinde tamarqen 
mıı.ğa çalı§ıbna.ktailır. ımWdı. şug1ln bu tall\"illerı \·atandaşt 

Mevsim icabı bau küı;Uk rootör.., l ıar aramakta ''o bulamamaktadır. Bi. 
ler ~rek ~Hne Ut.hsilt edibniş- I naennleyh vstandaıılarm maliyeyi koru 
tir. Karadan dl\ karla kapRlı yol- mak hul!UJlunda §U ratbotıere teffk
lar açılarak dirf!k nakliyatına &• t kOr ctmclti borç billrlm. Hazin olan 
;:.mt surette çtışıl.naktadır. tarafı ıudur ki l'Urtta.'iların t.Milrııı! 

Tek tip elbifte yapmak için bU-
1 bob~amtn ve gt.rek tilhvlllere )'tik ek 

Ulq fabrikalan eeierber tden:k 1 rağbet göstermek suretiyle milll P•. 
Yeai kuma.q davasıdır. Tek tıp l . olan ıUmatlnnnı y:ıdedC'r}crlteıı 
~llftdura j('İ~ de k~gyra f.~bTika- 'ı ~i:r taraftan bazr fena nlyeUI kim. 
1,arzın faali~&te getirme~ ıcap C· ııclcr halkı al tın nlmağU WfVlk etmek 
'•ti', Fa.kat pugUnkU vazıyet ıcab: ı . bu himoyede kendllerlnc gayrı 
olarak askeri ihli~nçlar en ba ta '

0 
..,. t tl tnmln etmek gaye 

Ktlmckted\r 1 rnc~, .. men aa er ~ • 
H · · · • • . 1 • siyle bir tnlum 0 aylalar çıltannaırtıı. 

e_pımı7.ın gn~·P..sı n::e >unu te 1 
mind.r. f\ivil ihtiyaçlara vazh'etin dırlar. 
ınUsaadCfli nisbctinde cevap ver- Meseli\: servet Uzerlnc vergi kona
me)'c c;ahşıyonız. Ski\ vat.nndnı?a cağı, merkez bankn ııun P~Yl\fl yn 
ba&lt tek Hp elbise, yapmaktansn çllrnrdığt ~;cnı on liralıkların pıyaııada.. 
her vat.andqm mevcut elbise5ini 1 iti me,·cudn !lAvctt'n çıkarmıı olduğU 
i~·ı kulhı.nmumr tılV11iye etmek ye. gibi oııyialıır l>U kablldımdtr. ~tırı 
rinde olur bir yurtseverlik olur. rıvatıarındaki tcreftUden dolayı ~ckl
au il genişlik itidir. İnlkln nlıı. :e·t tctklkattA bulunuyordu. :NcUceye 
betinde Rade • sağlam, bol istih- cörc bu tercffUUn sebebi mııhdut C§

aaJ, ucuz isliha:ı.J, fnnte:r.i olmıyaıı hıı.atn l!pckUIAayon maksadlyle bu §a. 

istihıal i!fidJr. ) lPlar l tcvessUI etmeBinden Uerl ger. 
İJlTIAAT VEUIJ..tNIN NUTKU dlğt nnla§ılmıfit.Jr. Du teıı!r için de el. 
ı.filll l<oııınma ıranunun Uı.dil'1tı do_ den gelen tedblr eri almıı 'bulunu,._ 

tayıalyle Ma1IY41 Vekili Fuat Ağralı 

1 

ruz. 
~ğıdald nut~u aöylemııtır: Bugün bir kere ııervtıt Uaeıinden 

Arkeda§lar: \'ergı almak batınmızd:ın g cme.mek. 
Kanun h:ıkkmcla maruuı.tta bulun. (1,ütfen st.~"fayı ~e,irlniz) 



dil'. b!i~iin vn~d::..~!t1rır. bwL.l tı.:. 
mele:in! faydalı buıuyorum. Diğer ta. 
raftaa merkez banko.sınm yeni 10 lL 
nlıklan mevcuda llt\vcten değil eski 
lıar:fU banknoU:ırı ve büyük 1 ürlC 
eas evrak takdirden ı;erı t.ekilmlş o. 
tanların m~vcudB bir lira dahi ll~vc 
edUmeml§ olduğUnu katlyetıo ltadc 

deblllrim. 

H A B E 1t - Ak~m oostıısı 
z 

Altın alım satımın seı best olduğu 
ve buna nOkOmc:t müdahale ctm dl[;I 
tem görWUyor ki altın nlI§ \'Crl§l her 1 . 

::ea:::;,~:;l~:n.;:::tc:!~~ Baş Diş Nezle Grip Rom·atizma 
cdllml§ olduğunu zannctmckt diri r. ' ' 7 ' 
Altın borsada kotc edilmiş dc>ğ'Udfr • • K v 

ı:: :ı~a::::'~;:u::m ,~~~~~: Nevraıı ı, ırıkhk ve Bütün Agrıları Derhal Kessr 
nln ıııırada burada yaptığı tahkıkattn b G .. d 3 K • Al b"I' H v d il K 1 1 · · ıstınnt ettiği anıasılmaktadır. Haklı ka mda un e ate ma ı ır. er ı erde ru u utu an trarla lstey1nız. 

• 

olaro.k arkadaşlar nıtmm borsada kote 
cdildiginl zannetml~lerdlr Bugün aL 
tm 88 e çıkmış deniyor. Buna kar • 
tedbirler aldık. Cctrı bir tedbirin bu 
yolda iyi bir netice 'ermlyeccğinl bil 
dJtlm1z için tedbirleri ona g6rc almış 
bulunuyoruz. Bugün altın bütün dev. 
!etlerde mübadele vasıtası olmaktan 
cıkmıg tam:ı.men bir Uıa halinde kal. 
rntttır. Hiç bir devıel yoktur kl al. 
tını mUbadele vasıtası yapsın. Altın 

devletlerin merkez b:ınkalarmda top_ 

lanmıştır. Bugün maliyede ve merkez 
bankasmm sahip olduğu altın miktarı 
dB c•kJ devirlerde tasavvur edllem~ 

~ecel: bir derecededir. CUmhurlyet 

DO 
hükQmetinln maltk clduAıı altın mev 

udu da en ytlksek raddcsln \"asıl 

ınuş bulunmaktadır. 

Merkez bankasmdaki altın miktar 
ilndcn g1lıw artmaktatır. Açıkça söy 

llyeblllrim ki bugünkU durum sayesin. 
'"e ktllllyetU miktarda altın gclınckt 
dlr. HattA gayri mcşrQ altın gettrlL 

eat için talepler karşısında bulun. 
naakt&yız. Böyle olmasına rağmen n. 
sılaız pylalar ııoıayıslyle albn flyatm 
da aebepslz. haksız, nisbetstz yüksel
meler görülmektedir. 3u vazıyet bir. 
uu; spekü1At6rün oyunlan netlocsln
de.n b&§ka bir şey değildir. 
Vatandaşlanmm §ll)ialanı. aldana 

rak Türk altmmı Avrupa plyo.saıann. 
ı.lan Ud üç misil yüksek !!yatla sntm 
almalnn kendileri aleyhine fevkalAde 
zararlı btr 1§ yapmaktan başka bir şey 
olmaz. V~let sırası geldikçe 1.·atan 
<laflan ikaz etmektedır. Altın meaelesi 
hakkmda karuı.aUm bundan lbaretUr 
Bu DıJeatle hakkında mDlf paraya olan 
umumi itimadı tezeızwe uğratacak 

herhangi bir habere muttali olursanu 
hlllrOmetı haberdar etmeni.Bt rtc1 
ederim. 

Şehir T iyatrosunun 

• 

SiG OR TA ANDNiM ŞiRKETi 

Çalışmalarına 
Baş~aiı. • 

1 
GQnatiz 15.80 da 

Alqam 20 30 da 
D RAM Kl8MINI> \ 

Y aeadığırnız 
Devir 

Sermayesi: 500.000 Lira 
KOMEDt KllYONDA 

işçi kız ı 
Saltanahmet birinci sulh hukuk mah 

.emesinden: 
Hazlnc)o lwetlc i81anbul Muha 

,emat mlldllrJOftl ile Ane Mecfllıa nı 
rlsl Muaouner, Hulki) c, Edip \'O C . 
kticlarda 11uıanl)C mahalletılnde alt 
okakta 96 tıa)'llı hanede Seher, liret 

~ecati, Fazıl Oemal, f<"etbi, Fuat, Rab 
mi, Feride ve Eınlne aleyhJerln<', Da 

lstanbul - Bahçekapı, T :lşhan 
Üçüncü Kat 

aa tanlmdan, Aksarayda ln~y nıa 
halleelnde lnkıllip tı0kağmda 16 No. lı 

gayrimenkuIUıı, t>U)"Utınun lzaksl halt 
landa açılan davadan dolayı yuk:ırdıı 
ndreelcrt yazılı cJımwlara, lkamP.tgt\b 
lannm meçhO.llyetı hast'blle DAneıı ya. 
pılan kıbllgata ratıueo ınahkemeyt• 

ı;Plmedil<Jerind"11 gıyaplanndn icra 
lnlmıın doruıımalan esnB5Dlda: 

Kııa Telgraf adrell: DOİ.utr.AI -ISTANBDL 

l'llahalllnde keşU l<'m ıatmacnğiııdaıı 
hizz.nt veya bih·eldUe hazır bulunma. 
tarından bahl Jo gıyap ı.-ıırannm ııs 

;ün müddetle Uln<'n tebliğine \ e kCf;!. 
fln 2.2.94% pa.mrteeı lill8t 14 de \C mıı. 

tıakemenla de 20.2.912 cuma günü sa. 
at 10.SO a talikine karar \'erllm~ ol 
dupndan llln tarihinden ll'h.'lttn, Ci 
C!'lbı içinde itiraz etnM~klcrl , e btzzn t 
\ eya bllvekAlo hazır bulunmadıklBrı 
takdirde muhakeıneıerlnln gıyapJnrrn 

da icra kılınacağı llAn olunur. 

MüHiM iLAN 
lstaabalda !lavagazı ve Elelltrlll ve 
1 e,Qbb1lsatı sınaıye Ttlrk Anonim 
Şirketi ".:tatgazeı ,. (i staabal ve 

Anaiii»la clbetl) 
istanbulda. Hav g zı ve Elektrik 'e TcııcbbU ııtı Sına.iye Türk Ano. 

nim Ş rkeU "Satgazcl" (İ6tanbul ve Anadolu ciheti) Levazım mU§kU 
JAtmcıan dolayı kömilr tasarruf etmek tnnksadlyıc latanbul B<'lediye 
Wyasct makamının tcnsiblle 1 §llb'.lt 1 ı:ı 2 pa ar gününden ltlbııre.."'l 
yeni b!r iş'ara kadar navagazının norm h r surette sabah saat 7 den 
18 c ,.e akşanı 19 dan !!2 ~ k d v rıl c tını &ayın mU§terllenne blL 
diıir. 

R k gaz tnzvıkl aılı cağl d n bir it.azaya maha 
v~ Uzcrı bu pzı ku ı nmanıaıarını sayın müşteTilerısen rtca 
eder. Abl takdlrdc vµkua ı c k ı.azndan tlrketuniZin biç bir IU8U. 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü IJanlan 

Adalar. Anadola - Yalova battı tarueıı 
Adalar _ Anadolu • Yalova hattında 1 fUbat 942 tarihinden itibaren 

talblk olunacak tarife iakelelere aırı1 llll§br. (9571 

lSTANBUL, BEYOOLU VE YENIJSOY DAiRELERİ 

üRK ANONıM GAZ ŞiRKETiNDEN: 1 
İstanbul Belediye Riyaseti )(&karnının tensiblle l«lınllr sarftyat:mııı 

nzaıwma!lı için Havagazı latlmali gtınün muayyen saaUerinc haaredlle 

cektir. 

1. Şubat. 1942 Pazar g1lnUnden itibaren ikinci Uba kadar Hava 
gnzı nşBğıdakl ııaatıarda kullıuıılacaktrr: 

SABAH 7 den 13 e kadar 
AKŞAM 19 dan 2Jye kadOT 

Bu saaUar haricinde şebekede kA!ı derecede t.e.zvlk olmayacağın 
dan ntl;lhterem abonelerlmlzl.D gu kullanmıunalannı Şirket ehemmiyeti 
rtoa eder. 

Türk analarından rica 

Müessese !st.anbulda. Taşrada 

toptan perakende perakende 
satış satış aa~ 
Fiyalı Fiyatı P'lyatI 

10 22.5 25 
.. 19 22.5 25 
,.. 10 22.5 25 

'• .. ın 22.5 25 
26 30 32.5 

'• 26 30 3Z;5 

,, 26 30 32.G .. 30 ::ı2r 35 
45 50 55 

:>00 gramlık torbalarda 35 40 .. 
500 kutulaTd& R5 100 no 

1197 ~ ~·· _, ..... .:. 
~ r<eveım '70ı.u;TIOB 

lnarmn11Jae_ 
"10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ' 
RÜNDÜGÜMÜ SÖYLİYOR,, 

Bayan WAGNER, Montreuil, (Seine,) 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyo r: 

Bayan Wağner'ın "Blocel., li 
ycnı clld unsurunu kullan

mazdan evvelki foto§rafı 

Z evcım "bu cidden bır harika
dır., dıyor Ancak, lkı' ay kndu 

evvel alnonda ve götleriplle ağzı
mın etrafında çuıgıler ve buruşuk
luklarım vardı. Hakıkaten yaşlı ao
rünüYQrdum. Bugun ise, bütün çiz
gilerim silindi ve arkada,laran, bir 
genç kızm clkii gibi saf w ywnuşak 
olan cildime tııkdir nazarlarile bakı
yorlar. Onlara, benim ynpt.Jğım ıibi, 
cild unsuru olan "Biocel.. U Toka
lon kreminı 'kullanmnlarmı tavsiye 
ettım. E\'vea onlarm birçoğu bana 
gülrnuşlerdı. Fakat daha sonra blz
z.at tec. )\e ettiklerinde, g5roüklerl 
şayanı hayret, semerninden cid

Bayan Wa6ner'ln birkaç haftl 
zarfındaki fayanı hayret ,tetl• 

tikllfil göıttercn fotoOrafl 

lar. Cild gıdası olan perribe rerı~~ 
Tul alon kremini her akpıl\ .~iti' 
mazdan evvel kullanınız Ter1'~ 
de Vıyana Ünlversitesı ·Profd""~ 
rindorı biri tttafmdan keşif ve ~ıt' 
kı cıldımUıin tıibıl besleylci UJ'l';ı,, 
lanna benzeyen ve genç b81!1eıır !arın cildinden istihraç ed~, 

Uyet kabul etmlyec beyan ev: r z. 
ır n ı.ın~T .............. 111111 .. ll .. .mllllllllllllllllllllllllllllllıl1 den benim kadar memnün kaldı· 

rcnr:lijin kıymetli ccvlJ.eri il" 
"Bıocel" varda". Gündiluerl de._,, 
yaz renkteki Tukalon kremini 
!anınız. Bu !A)'t!de cildiniz beJ ' 
yumuşak, ve biltQn S)J'ah nd}tt 

1
,u 

dan ve açılın~ mesamattıın 
tuımuş bir hııl kcSbeder. T 
kremlerinde musmır ve şayanı 
nunryct neticeler temin tıu!ır . 
tak-dirde paranız iade oıumır. """"' 


