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EN SON TILIBAFLABI VE BABIBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi Gazeteye ı H.eriln nnık la4e edilmes. 

Başve~ilin Nut- 1 BaşvekilinMillete 
kunu Dınler·ken.. Mühim Hitabesi 

Milli Korunma Kanunundaki Yeni Tadilat 

Bu Sabahtan itibaren Mer'igete Girdi 

Ticaret, san'at erbabının tica
ret maksadile yapacakları 

stoklar da menedilebilecek 

Sayın Ba,vekilin dün geceki hitabesi Türk milletine 
hakiki .Yaziyeti en acık tekilde izah ediyor ve gene 
bütün Ti.irk çocuklarını n bugün ve yarın takip etme
leri gereken tutumu en haliı ve sahih bir direktif 
halinde anlatıyor. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 
Sayın Ba~vekil Doktor Refik 

Sa)'Vımı dün gt~ rad)'ocle Türk 
vatanının çoeuklora ik aıçık, balis 
ve halı.ilıi Mr bnll§ma yap(ı. A. 
çıkhk, halisiyet ve hakikilik. ke.. 
limıkl'ini belki de burada kullan.. 
mış olmamız bir iislup ve yazış 
zarul'<~idir. Çünkü, Türk Cıııııhu. 
riy.etinin, halk biikümdinin t~k 
vasfı samimilii< arıklık haki'lri. 
I "- ' > ' "' giıbi bugün başımızda bulunan 

tandaşlardan mnilenl<r ve ted. 
birler sırasına topyekiin ge9'11I. 
liriz: 

1 - Her vatandaş dünyanm ik.. 
tısadi muvazenesinin bozulduğu.. 

nu, yolların kapandığım, itlıala.. 
tın çetini tiğin.i, hudutlarııımıın 
dünya yangını ile çevrdenmiş bu.. 
luııduğunu brlerek buna göre ilt. 
tıza eden anlayış ve idraki göııtu. 
meliclir. (Devamı 3 tıncU Sahifede) 

'"' Türk milletine toHh ve tarihi. 1-----------
nin en mutlu bir nimeti olan Sef 
lnönii, Doktor Rcfiık Saydam 

0

ve 
hükumetinia en barn vaofı da 
daima açıldık, samimilik, hakiki. 
ı:~tir. Ne dün, ne bugiin n<>~'ıo. 
nıız kadar Ybtırabnnız, t.;evİnciıniz 
kadar a.:•n>ız hUklnn•.tçe asla 
nıemleloet hatkından s~klanma.. 
illlıs, ~f, M<dis, HliıkUnı..t, mil. 
l<!t dainwı olgmı bir ~ıklık ve 
b~rrakhk i~ind<> her vafırt biröbl. 
Yıne fam denk w: uygun bir tavır 
ve harekell,. kalını fır. 

Daktor Refik Sayd~m işıt.> bu 
•nın\ınilik "c lıakİ1<fük i~inde mil. 
let•ııc h;flliJ ed<ri<en içinde bu. 
lımduğumuz siyasi, nJAli, iktısadi 
ve •irai duruımu bütün ~ıplakb. 
ğı ile rzah ediyor, yine ıntınl< kd 
Ç~1tklarmın bugiin ve yarın ta
k·-p. "1m<leri ,ı:ereken tntuımu «n 
lıahs "" saılı'ıh bir dirrktif halin. 
d• anlatıyordu. Harbin buhran ve 
ta".Yikinden dn•ce dereee milkt. 
lerın ıniitr;ct.sir olu~unu behrten 
suyu, Hüküm<ıt Reisi Tü-•~ · 
d h 

~yen1n 

e arp dı<ı vaziyetinde ka1mıt~ ol. 
ma:;ına rağm<n dünya buhranın. 
d~n kend~ hiSSMiıııe düşı:n öl<;üde 
hı sekıımııı bufonduğunu tebarüz 
eitiril'l<Mı. herşeyin başı'nda siyasi 
dırrumumll7Al şöyle tarif ~imiştir: 

- Harici siy~etUııiz milli şuu. 
run. ve milti idrakin tSt'ridir. Ne 
dcd•k....,., ae kara.r Hrdii<se yine 
oradayız. Dl'ğişmi hiçbir şey 
Yoklur. 

Drğiıımez ana dı.vaınız mitli ko. 
ttınmadır. Bi~im milli korunma 
~~vamız bir yandan hn ç<?şit tefı. 

'. eye karşı niz yunhmııızu is.. 
trklalimizi ko--a· "b" 'd da . ··-.. , o ur yan an 

dünya buhranının getirfttğİ 
1>kmtıları kar•alamak nu'H• b" e • • - • ...1 un-
Y mızı sapasııtl m ayaJota tut.. 
ınatı.tır. 

'fltt~~v~lin nutkundan hulasa 
ığlfllız bu tarif ve iznh her va 

tancı • d aşa devletin umumi v<" Slyasi 
urumunu bir kere daha biilün 

tVlttU!lıu ile ifad,e etmiş bulunmak.. 
a.dır, Bund an sonra nutkun esa 
sına baki • . 

1 
m olan ve lebarüz etli. 

rı mek isünen mali ik.tısadi zı' 
rai ' ' "' ' sosyal hatları kendi anlay••'
nıua .. ...-
lı .1 .• gore ŞU Ş<killerclc tasnif ede. 

ı ırız: 

• 
8 

- iç•nde bulunduğumıız va 
zıyet, • 

b - Bulu.o· ı. .,_ .. • •- <>"Dr,..C'('gımız vaziyet.. ..,r, 

k • - Vatandaşlardan iıııtenilen. 
r, 

NORVEÇTE 
Neler oluyor 

Rusyaya harp mi 
i 1 an edilecek ? 

Stoıklholm 2 (A.A.) - Quj,;Jin .. 
gin Norveç Başıvekillığine ta.yinıi 
hııkkNl!da bir m~aıle yarta'!l. Na. 
tional Zeitung şurılan tE<baciirı 
eb.ı. rmektediT; 

•Norveç pelc y~ın ıbıT atiıcle 
doğu harbinde mü.tıian bir rol oy. 
nııyacaıktır.. [ 

(Devamı 3 \ıncu Sahifede) 

IOVYET TEBLIOI l 
Kafinin bölge· 
sinde 1 O şehir 
geri alındı 
Almanlar ıpoo den 
fazla telefat verdiler 

.Moskova, 2 (A.A.) - Matbua. 
tın haber verdiğine göre, son 24 
saat içinde, Kalinin oolgesindo 
Alınanlarla m•~ki'ın 10 şehir kur. 
ta<ıbnıştır. Almanlar 1000 den 
fazla telefat vermislerdir. 

Moskova, 2 (A.A'.) - Ge~.., neş. 
redilen Sovyet tebliği: 

1 Şubat giintl kıt'alauınız düş. 
mamn muka veınet merkezlerini 
tahrip ederek llerkıııiye devam 
'f!tmişlerdir. 

31 Sonkinunda 7 Alman tayya. 
ııesi dUşiirülmüştür. iki Sovyet 
tayyaresi rlay>ptır. 

'~ 
;I 

BU CiHAN YANGININDAN ELBIR

L i G 1M1 Z LE, ŞEREFiMiZLE VE 

KUDRETLi OLARAK ÇIKACAGIZ 

Yurtta Bütün Millete Yete· 
cek Kadar Erzak 

Vardır; Daimada Olacaktır 
• 

Ziraatimize güve
n i y o r u z. İstihsali 
arttırmak için köy- :.: 
lüye prim verilecek 

,, 

Kanundaki yeni hükümlerin esasını neşrediyoruz 

Hükumet sansyi müesseselerine el koya
rak işletebilecek - İhtikar davalan için 
hususi mahkemeler kurulabilecek-Etiket 
koymıyan sabcılar 600 lira ceza verecek 

Uatlll:Ar Ullf nden her hangi birini işli yenler 3 yaldan ıo yıla 
adar bapaedilecelıler. Stok yapanlar 2500 Ura para çeza

llle, · tekerrlrlnde 3 yal hapisle tecziye oıuacaklar 
kf<ara, 2 (Telefoola) - Milli Ko

nmma KllD'nmuındaki on tftdil3t bu 
saba:hld resmi ga2etc.ıer ~ıe neşı'Olun-

carot t!'li>Jbıon111 tiearet ınaluıa<lıyqe cekt>r. Bu ta.ıı.<dnde mal 
Y•P"cillrları •tokla.. m<ınettiı.te,ı baıka miln6slp laımınat verllecoklir. 
tacir o:mıy~:ıılarıın da he.rhang1 bk Kanun lhUk6r mevzuı.mda da mÜ'-

Başvekilimiz Dolııtor Refik 
Saydam dlln a.kşam saat 20,15 r 
de Ankara radyo>unda fev. 
kala.U mühim bir kıonuşma it 
yapını. tır. Başv< kiliınizin h& 
farnfta d<!rin bir al:ıka ve e. 
bemınıiyetle knr~ılanan bu 
büyiik nutku radyoomızun 
biitiin emisyonlarında veril. 
miş ve sabll'h gazetlerinde de 
n11cklolunmu~tıır. Bu müıı.ase. 
betle bu mühim nu~ıkun ôzü.. 
nii \o"t bazı kısıınlarını met.. 
ninden kL,altarak alı:yol'\12: 

1 muş ve yürüıı-1uge gkmkft.Jr. 
·'lılii• • ..ı~ı ı Bu t.f.diliita göre hükürnet >a.n'at tl-

mınddoyi E.'tclt yapınalarını men..>debi- rum htDtumJ.eriı İhtiva ehnek . a. 

(Devamı 3 üncU Sahl1ede) 

AMERİKAN 
donanmasının 
muvaffakıyeti 

• 
Japon mandası 
altındaki adale· 
ra hücum edildi 

Asker dolu deniz 
vasıtaları batırıldı; 
tayyare meydanla-

rı bombalandı 
Vaşiogl<ın, 2 (A.A.) - A. 

merilıan harp gemilıtri ile 
tayyar.deri, Japon mandası 

altııııda bulunan Marechal 
adalarından :Makin ve Cilbcrt 
adalarına taarruz etıntlşkrdir. 
Japonlara ait müieaddit nak
liye gemileri, ebat v.e harp 
nıabenıesi dolu sandallarla 
diğer deniz nakil vasıtları 

batırılmış "ya hasara uğra. 
tı1mı tır. Makin, Japonlar ta • 
rafından 7 Sonldlnunda işgal 
edilmişti, 

(Devamı 3 üncü Sahiı!ede) 

lecektır. Aynca ticaıret mak8edı oı.- <Devamı 3 üncü Salıltedel 
m.ık-srz>n şah•! ihtiyaç feyki.ıdd<i bi- ı------------

lJifa akşam Ankara raı!y'o • ı K ı • f 
sunda milkte mühim bir hi. a o r 1 er 
tabede bulunan Başvekili • 1 

rik.1..iırmc·ler de yasaktır, 
Kanunun 29 uncu madc.le..ilııe. ıQıal 

"'"e ihraç madıık'leriyle dahilde istilısaıl 
ve ist.thlak. ohaıan maddelere prlrn 
vemıoı.: ve bu maddeleri prime t.lblı 

tuıtnıak uılah1yet.mm hiiklıın<"t.ıe verii
mcslınc dair ymı bLr hüküm k<>nW... 
muııtur 

MAAŞ 
Tevziatı mi=m ::~:7!~almm~ M ese 1 esi 

1 UZAK ŞARKTA 

Singapura ş~d
detli hava akın· 
ları yapılıyor 

İngiliz topçuları Jo· 
horu döğüyorlar 

Sıngapw-, 2 (A.A.) - 1 Şubat ta
r.ıh.li tebliğ: 

Top~ulaır.oru:< bütün gece Cenubi 
Johor'da nakliyata karşı yıprahcı bir 
ateş açmışl:>rdır, son 24 •aat içme 
dü.1man kt.yyareleri fa!'iılas:a b.iir lanll
yet gôıs-ıennişler<lir. Mütemadi hava 
taaı'l·uzu yapılmıştır. Şimd~ye kadar 
kaydali!en hasartn ve ka&"ı.plraır e
hemımiyet.sjzd.i:r. 

Cumartesi gOOtı Skıg.ıptr adasına 

Jı.arşt yapıılan dü,qnan hava akınian 

esna~ınıde itç dü.şman avcıeı tahr~ e
dOm u· 

FİLİPİNLER' de 
Amerikan mo
ka vem eti artıyor 

Bu gün Şehir Mec· 
lisinde halledilecek 
Şdıir M()Cli5iınin şubat deıvreliı 

toplan\ııılan ıbUlgün sa-at 15 dıe b~ 
hyııc~tır. 'Bugıi.inikü müzakere • 
lerde kalıöri:ferli bc.nalaırın ıs:n • 
maoıı içiaı Belediye zaıbıtaı;ı tal·. 
maıtnamcslne eklenooeık bir m<ld
de bulunımaıldaıdır. Bu madd<>, 
Sühunet sıfır üsbü 10 dereceyi! 
düşüm.'<' kaliörilf'erler:n 20 derece 
hararet neşredecelk şekUde ya • 
kııl!maları balılkındaıdır. 

Di.t;er tara.ilan. iıa.lk ve nuru m.ıüda.'--
1aa ntıyaçlarıını 1eminıe matut bilU
mum ticari ,,.e smai muanle.leler ifa 
atmak ve hüklımet taraf . ..ı)():m bu k•
ntmdakl salah,yeUer d3lresinde veri.
ı k uıi!er 1.;let"l görmek üzere icra 
Vcıkil~rl H~y'etı k•rarile lüiılrml ş:ıll• 
ııi).d.1 h.ı~. müee"ese ihriw oluııa.. 
bil lir. 1 

Hu unı"(!lt uu fU:ritca~ .. rme., t:legir-
meu!ere ve d.iger sanayi ve ınaa<:Mn 
müC6'esclurlnc el kayarak Weiıü"' 1 

Bu sabah zamlar da 
verilmiye başlandı 

Bu sabahtıın itibaren memu la.. 
rın Şubat. n1aa~laı·ının tevı.i o.llllh. 

masına Dtft<.>nlarlıkça baslanıL 

mıştır. 1Je nlar ~luavini J; VR.. 
bit yeni zamların da birliJ..ı vl". 
rilmektc olduğunu sô~ le.ni~tir. 

BİR ÇIG FELAKETİ! 

Refah hadise- Çankırı'da yedi ev 
tahkikatı yıkıldı 10 kİŞİ ·· ıdü 

8ir1 eş j k En c Ü men 1 Çankırı, 2 (Hu.susi) - Vilayetimiz mıntakasında yagan kal' it.i 

• Si 

m a Z bat 8S101 Verdi. -4r~i geçmiştir, ÇankJrrya tabi olan Vf' dağ yamacında bulunan 

8 
•• M l" l k Çürükviran köyiiJıe biiyük bir çığ yuvarlanmı. tır. Bıınun neticesi 

ugun ec ıs e o· -• k k"yd 1 k 1m ı.· · .. ıı .. b, •- · wara o e ev yı ı ış1 on ışı o nuş ve ırt;o"K kışi de yar;ıfan.. 

DUŞUlacak mıştır. Çanlurı Valiliğinden bu köye bir imdat hey'< ti ı:oı;derilıııi•tir. 

Recep Peker müste•na olmalı !============================ 
üzere Encümen azaları; iki 
Hki Vekil hakkında tahkikat 

açılmaaını istedil<!r 
Ankara, 2 (Telefon·l~) - Roe:falı 

hadL<ıesini lıEdldıkıe m mur birleşik 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

G NÜN 

iÇİNDEN 

dü;;cn şey, h~r Le 
ortaya nt.mak ı<t: 

ncnd duşwıce.L. 
n ve ı betini ı 

lttır. da day;. nm ;,.. 

, uldu ı gıbl 

Alman Devlet R<:_ e bl u-... 
Londra, 2 (A.A.) - Filipinler. 

de, Amerika muka.wmeıti gittik. 
çe artmaktadır. Japonlar, Coıı.e. 

(Devamı 3 üncü Sah.iiede, hıııllllllıılllllllııll---.ıllllllıılllllllılilt"lllıfl'-llllllıf 
NEYE HAM
LET 'Li? 

HARP VAZİYETİ 
1 izamettin azif 

ki tıtku ıle yeni b. ~vıye-t tudııt 
etn·.eıt1l"dtr Düne k c. r •ne t.eroe 
yapa1 ~el)(l.isl..,den •· 6Q n,Jl... 
maz ıurc' :ide if&d f"'dilen Ilil.J.&. 

rln ş;ıhstycbnl bu ı .. t• ek bu> 
1 mııdı c BUıllun yı.:. le ıldc b.iır 
eskı Çun;iı c ka. :ı<.. Zı ~ 

d - Tedbirler 
Sıra ile bu tas~ifi tahli:J . h 

edebiliriz: ""' ı7a 

.
1 

-: Rer \"atandaş dünya harbi. 
nın surüp 'tt"k 
1·11- gı 1 ~e sirayet ve ihti. 
a arının a t k 
nın çoğal ; ma ta sılnntıl11cr._ 
dir ve id ınka ta bulunduğunu tak.. 

2 
ra •lın.didir. 

- Her vatan<1as b" "''-
gının hudutla " uy ..... yaıa.. 

rıtnızı çepçe 

Şark eeph"61nde mütemadi brr 
hareketten sonra bir istirahat 

Şark cephesinde Almanlar cep
heye büyük kuvvetler geti

d:;;:res..~o:.:=:~e • rerek muharebeye sokuyorlar 
HARKOFT-AKI 
Al k 1 Ruslar datınıll taarruzıarile hem Alman ordusunu yıpratmı1a 

man uman- ve hem de şimal ve cenap keılmlerlnde daba blytlk kuvwetıer
danı öldür ü I d ü ıe llerllyerek çıkacak lırsatıardan lstllade etmlye çalışıyorlar 

Çörçil ve Hi!lerın •on nu\ulda.u, 
bu korkunç kıQtan sonı'8 dhrıyanı.n, 
n:ısıt btr i!looahaorıı yakiaştı.ğırıı 
k~faıorn bir da.na dankettinl:I. Heır 
~1 nutuk, c:öln1~ \.ar dônmeık yoD 
ile hu.tasa edilebilir 
Dorıduran steplerle Ameriic.an 

statisUkleri Alrr.anyi.iyı. azınind.en 
döOO\iı·eıneOiii g~bi, Hommel'in oon 

cevabı ve ja.pooların sma:aplll'a on 
yedi kilometre ya!lla~mJi bul..,,.. 
malorı da İngiltere-Yi aızminds 
dtndiJ.remiyor. 

Dem<K iti Avrupa, hiıli, lıltild>a

linirı anahtarını, şiddeti gitllltçe 
artt>rlacak bir cihan yango:ım.ın e
ri~cegi çelıtle dövmek J<araırmda 
ısrar eıcUtvor. 

tun Garb! Avr. p<:.J , bü:tih"L Orta 
Avı· pay;. ve l:ial.k larJn u2n~ 

·ek e.runc Hükm-edeı \.e Ruvyaya, 
bin kHomdıre uz nl juıxl bır 

rnızrı; gıbl saplal'"ii l o:an il :tıer, 
harıek.etlerine ist k "'et \'ere • 
bcp.eri, mukadier butüıo s a ıeıı.·r. 
tnaıı:.l'.t lara. •niçıı1., tere, e .uıı ... 
mwı·r, kıra. teker W;.ı:ı ı· ceva,t> vt
rerek izah ~ti ve Alm<l.ıyodon 
b&h:::etmedı. Avrupı.yı One .siirdt.ı, 

Bu k.IF.a mukayeSe<Jen çı:r. .. 1Tııl 
j~edigirniz kısa neı.cc şudur 

lllış bulunduğunu &'Öıön"~~ sa~. 
an b'I u.,...,n bor ı c uzaklaştırmanıahd 

3 D" buh ır. 
- unya ranının Yarattı. 

ğı sıkıntıların bize de geJ.ıj·· • 
~ah? ~iyad,, de gelebileceğinıg:Z, 
nıelıyız., . . • 

4 D 
1 

- ıl)arıdan g<>lecek nıadde 
~e ~el baı:lamanı,lı, münakal; 

Y'Oklugunu veya zorlutnınu takd' 
~•meliyiz.. •r ' 
İdnde b 1 d -·. u un ugıııııuz ve bul 

Aabıleceğimiz vaziyetleri lı ı· t u. 
\uhtı eıren 

a '"'' sıralacblı.tan sonra va. 

• 
Bu ı çetecileri lla

r ar g A 11 ı 
dlaamlue uçurdular 

Londra 2 (Radyo saaıt 7,15 de) -
Sovy.et w,ll:>J.iğ<ne eık hlllSuısi teb • 

<I>ovamı 3 ü.ııcü Sahiıe<le) 

( YAZAN: i. S. ESKİ BÜKREŞ ATAŞEMİLİTERİ) 
Şark cep1ıeı;rrul.e Ruslaor şımaıl 

ve cemııp bölgelerinde taaırruzla. 
TlJla devam edi!>'cırlar. Şimal böL 
ge;inıde taa:rruıı u;tikamet• Klon. 

Cenup <ıstilkamet. nde de Din!)'e • 
ıpel:roveSk olsa gerd<.tia". Bu iki 

·.ikamette elıQe edıkcd< muvaf. 
fai<iyet Ruslırra müıhim neticeler 

vadeder, bu taıkrlırcie- Alman mer
kez b;)~cl ve Ha!l•kof çevreleri 

tehl\ıkcye gi~er ve A man cephe
si.nin çö:ı:iilmet;in: mucı~ <.>labili•'. 

1 
A;m.ı,n Ba~ı~anlı€ı bu mü&. 

t .. lobel tciıl" eler ön'e<rn<lk ma!Y

sa<lile cepheye büyüQ<. Alınan itı. 

ti~·atlmı ccl'beıderk muıkaıbil ta • 
arruu geçnwk ro1·unıla kalmıştır. 

(Devaıuı a üncıl' Sııhdede) 

Çörçll'in nutku bir baoka baklOJto 
dan da §öyle hulasa ed>leb>hr: 

Ne o1aoak, nasıl o1n-cak, nıe 

zaım;n olacak ... BiJmiyorurn. Fakat 
mu'llaka urıiduiUmuz neticeye va. 
racaaııı.. Bun\.ı..'}Ja 'berabeı' bugoo
dc,, Nç bir' §6!' wderiemem. 

Bu sözler, lnı:Wz Parİamerı:lo
sur>da ~ekilin gittikçe ağır bas

m•Y• ·bi>şlaıdı:l:m:> deldi~ eder. Zi
ra dtıiı~<fe bW'ı:lnlet acıam-

' ' 

EfkArı wmıml)· 1 e ıeır,~ ta oi

dui• gıbı cll!I müna.8betlerln .ı... 
vammda da erı utak müsanı~ · aya 
imkAn \'er1nemek .şl8fı ile k ı.:-Ul~n. 
Naz.l Almanya, «mÜS8ınaha• YJ ldt
rar vaıtand&flı~a kabul etme tt:
mı>yUl!lnu gö&terıyor.> 

•l>lnsanıaJıa> ve • tıt<ıre 
~at:mı olarak lanın;, olan lngi"
teı·e iıc ttiltçe sarpJBşan ve gm.. 
nitle:«n bk' ıradc meinle:J<et 
ya cfnğnı dümen tutt ·or 

,Acaba bıı 
harlı:M.,-,eli? 

değ. kıikleqı. 
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HALK FİLOZOFU 

EN BÜYÜK ALiCi 
IC@[i]]tmJD 
ili" :ıı ~ Jm ;~i ı-•ıı ·~ 

Hayal paılıalılığ1 karşısında 
fertler kadar, devl<>t de miifkül 
uziyetlczk ınücalele ediyor. 
Uııııtmamak liz.ım<lu ki, .. 
büyük ve t-0pta11 alıcı d•vlettir. 
Bir evİJı. ihtiyaçlanııı milyon.. 
larca dcla büyültüııilı. Devlet, 
böyle bir tcpycki\11 alışveriı 
yapan kuvvettir. 

Devletiıı .alJŞ\"Uİş cıt.tij"İ iıı.. 

s.nlara bazı yuleı;de müteah.. 
!üt diyorlar. !'.Iüteahhil, laah.. • 
hüt aHına giren adamdır. Dw. 
lde muhtelif maddeler salan 
ınüteııbiıit de, b<lki, b,.güııüıı 

oynak fialları karşısında müş.. 
kül vaziyettedir. J.'akat, şurası 
var ki, devlet amme hi:z;ımd~ri 
ve amım mmfaaıtleri için alış.. 
veriş yaıpınıya mecburdur. 

Ytni bir kanda, mütealıhlt. 
ler, >hale taridıinden sonra, hu.. 
sule gdeCCJk fia·l farklarını dev. 
!etim istemiycceklerdir. 

Bu karar za.nncdildiğiudeıı. 
~aha mühimdir. Aksi halik, 

HAZİN 

BİR YASAK 

Ajanslar şwıu ha'ber ftıllilile.r: 
Roma11>yada, hafta.da iki gün >""· 
mek yemek yasaık. 
Şu hazin yasağ.tıı ıınadıiıyeli.ni 

düşünüyor musımıu?. Allll'ha bin 
şiiJ.ür •• bir yeyiıı, hiıı lıaındcdin .• 
bu )' a.ak, Bcl od.İ) m:..ı sokağa çöp 
atmak y.asağıııa bcn""'1Dtz. Her. 
güıı ytdiğimia: ekmeği öpüp lıa.. 

şınıııa koyalım. 

:i\IUHTAÇLARA 

YARDIM 

Bcr.h<cler Cmuiyeti, muayenelıe 
ınıulı taç csnııfa yardun e.tmırık ka.. 
rarını vemı<ş. Berberuer .;ra•nn<la 
;.·ardıma mu.lıtas kimseler buluu. 
duğırnu diişünını:.ruiştiık. Neden 
du-scniı, sllka:I bırakarak söz din.. 
Jetımniu bir fayda vermediğini 
an I ı;ı an hel'krıs, 1""rgüıı tııaş ol.. 
uıak lüıumuııu hİ.!is<imiştir. 

I:leı•b<d<riu i§i ı>lllllll< oJu.r mıı?. 

TASHİh 

HATASI 

APkadaşmıız ~ı FeJ'T'i tashih 
halalarıodan çok sinirlcn<r. Ge.. 
çcu güıı rommnnd.a •bir kuvvet 
iliihı hcyk.eli, ibaıt!ai, gazetede 

•bir kuvveti. ilahi lı<ykeli· şek .. 
linde ç~ K endisi şöyk d<ı. 
ıli: 

•- Halbuki lsl iliı.ııiyette resiııı 
ve heykel günahtır. Nle.NGe kaldı 
iki Tanrı kunetiniıı heykdi ta.. 
savvur edilebilsin! ..• 

EHEMMİYETIJ 

SENE HANGİSİ!. 

Bir bıtıımth&mir, m.alkalesillil.-e 
şöyle diyordu:: •1942 y:>lı diinya 
laarbi ve polit..._ı içia çak ebem.. 
miy< tli Diıııcııktır.o 

Dikkat ediyor nıusuııuz?. llar. 
bin başından yani, 1!139 EylUlüıı. 
d<nbcri lınmen bütün siyaııi mu. 
Jaarrirltc, her &1r«ı. yelli. yıJ. için 
Jıa hi.i.baii \'WJorlAr. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

mütemadiyen oywyan fiatlar 
karşısında, devletin alacağuu, 

vercğini kat'i olarak kes.tiN. 
bilmesi hemen hemen imkan.. 
sız bir hale gelir. Ek.seriya, 
müteaıhhitle devi-et, uzun bir 
zamaıı için blııbirlne bajilan... 
mış bulunuyor. Bu uzun zaman 
içinde, fiatlann nasıl bir dal. 
galaııma giisterec•ği elb<tte 
kestirilemea. 

İhalelerin, buıı.a &"Öre, bu fi..t 
dalgalanmaları gözönüııdo hı

tularak yapılacağı şüplıtsizdi..r. 
Bu vaı<iyctte, ınütuıh!Wıtluin 

de zararı &lmıyacaktır. Buııe 

mukabil, devlet, bt'i rakam 
ve h.....,plara dayanarak, işini 
ona göre tutacak, masraf ve 
tahsisat m<v.ı:ulanııdıı :müşkli. 
latla kaq•la~mıyacaktU". 

Öyle bir devi.rde bulun11Y9-
ruz ki, h:rır.kes, izami hüsnün.L 
y.etini göstrrmiye ve liizıın o. 
lursa, icabı kadar fedakarlık.. 
l:ıra katlanmıya mecburdur. 

Milli Çocuk 
Ş A.RKISI 
Çocuk E•irgeme kurama 
şair ve bestekiirlarımu 
arasında bir mükafatlı 
miiıabaka açılıyoT 

Beyarıtt lkaw.ı.s~ Çocıuk Es:ırgeme 

KUll'llll1AJ<ıun geçen haFt.a r.ılkdolıu.. 

nan yı.IW< kongresinde, ~dkıınil 

Tü.r'J< 'tyooe'J.<'il 9°1<:Uidaır İÇtn lb.ir 
cımlilli çocı.oık şarl<JISll> ~.elen _ 

ması temenni olur.ıınuŞtıı.. Bu te.. I 
menni ııneı:fo:eza b'Mirilirnılş'iır. 

Fil!halkrilka çocuklanmıız lçi·n mü.. ı 

naısiip, güızel bıi .. şaılkmın ımevcllt 
alm<ıdığrnı gören Kwıı.mı şaıir ve 
beJteıkitrlarıımrı: a,ra.sııııd:a bu mallı;. 

satla mül'cifa!.lı b'r müı:;aiıalka aıç .. 
ıınak i.çni hazrrlıik:lua geçmişlior. 

En güzel b .. •çoouık şırn'.<1!31• ıu 

)"l'Zaıc:a'k ve besteleyeceık ~la.n şa. 

ir.Jeı<:miızl<ı besteıkiklarnmıza mü.. 

nas>p miktar.da bir pa.m mülkıa • 
fatı vorilecek•lı:r. Biliıh:rre bu. şar .. 

!kının gW.e ve bcsteısi m8kteple • 
re, Hal:k~>l& .:ne, Çocuk Estrıgame 
şui!ıeler>ııe gönıderilıeı·dk çoculk • 

larııı.mza belletilerokt.i!ı:. 

Şöyle bir valk'a anlı>'lılar: <Ewelce 
biır di.ckkiında bezgn hl.arlık cd;yovmuş. 
Oradan ayrıluuş. ;ki b :.:ı lira san na ye 

ile Baya.ut civarında. bir .kunduracı 

dCil<kl>nı acmış. Bilhaıısa, .l;ıtd.ırı ayal<. 
·ka.b.darı yapıp satıyOl'ın~. Altı ;q 

sor.:ra, ~radan buradan borçLa bıı.Jl .. 
duğu iki bin lıralık ilk sornıayeyt a.. 
deWkıten baıılc<>, zenı:>ı, bir adam o!.· 
mu;ş .. > 

Bu, mil;be\ bir hiid.!sedir. Deındı: 

iti, ayukl<:ııbı, hele şu ..a.m&nda çak 

ıkazandıreyıor. Fiyafü?tin yüılt.>ak olu.. 

şı.mun birçok sebepleı:! arasında ça.. 

buk zeng141 oim:..k. ~tiyenlar• a.c.-... 
rım. da J:ıesc..haı tr:.a.talım. 

H.,- pa<tıolı.lı&: bir uıruret M!tlcesl 
değihii.r. 

BURHAN CEVAT 

f Edebi Roman: 21 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi J 

İolf..l otuntı.~ğ .. ı i:'Jk.emleyl bi.r adım \ 
öteye doğru yak..a ,iH.ara.k! 

- Tabii han T.eofon::liciğim.. Allah 
şet"J'·:rden. korusun .. 

- Ş.nıdi dinle lı<mi.. Süavi işln.i 
Şabaın a.,hı du.y:r,a 1 a.1dır. Dun ugl ye 
do,; u e-.: c ge. ır gc~nez.. onu ben Pen
d .,.e yolladaa. t;iu1k~ Suavi &ele .. 
cek~i. E'a.ıtat1 et.aha bu len ı Jı...eli 

_, ket~ teiı;.ra.r'anuyac:ağ.un. ÇW.ıkü, 

itiılhe e<leolı~r, bir yerde ,eözetlc-r, 
lıe-...er, duy .... ...a. .• G.;:cen yazkl b;i 
disvy.i. bilryl>['..iı.ın?. 

Doktoc L,ır~.ci Bey meselesi de
ğ:l i hannne!ıj{tJioc.ğvn?. 

T.:ıb~i- Bu !;) ... lı.<in denen herif, 
•do:..lj,Ur C'ln d Ji...zu:ıccn bıına yapırıa~ 

~1 k.ala:adı.. Cer'}:u(Q;iıı.i hoilıi çeki. -
yıXL z. Ba&b:..,ya;ı µntajcı.. Alıllksı-z 
a _r .. Ne y:ıp;;.yun, Nuri duynıasın, 
diye_ .. azı o! yo un.. Hata. her ay 
%0 l~ra da b&n \ ·riyoru.ın. 

İc 3l güluınsi)·erek: 
- 11.aHıtt.~feru:i., k. bw: C'OCLı:~kı. Ü-

mid B.,. de .. ıi'ecli •. 
- Nev!:a kızdı: 
- B.r-~ onu şiincti, carum.. Nüna-

ıilietsizli "n lüzumu var mı!. 
- Af1e<lı:-rslniz., hannne:te:ndJciğlını?. 

- HalbuJ..;ı., ara·nwia bicşey yoktu. 
Ş:ıban. bir goce, iı;zı bahçede kueak 
kuc:ığa. gördu ... 

İclal b; uu sırlladı: 
- Amma, göcdtiğil b..ı kadar değil. 

mi, hununtCend~c!Jlm .. 
Nevir_ başını çeviırdıt, ~ bak -

mağ1 ba;;l•dı. 

Semra İclL.le dönerek: 
- C&nuu beni dinlesene .. 
- Allceıir.i~ı z. lıaı>Lm"!ondii.c.gim .. 

D-nliyo m., aftnu u ... 

- Ha .• Ne d.yonlum .. ,4ıe bu herif, 
ckııl'5t0l' Ümid me.s<.!rc ~ui büy'·ttu .. Bir 
1.Qtor.suu, .i'<>k komşu.W duyınü.iLtr, 
yok Nuriye l:ı.a.ber verecc-klernıi-,, yok 
Şaban LUfın.i oln~a.;;.a çalışıyor, benim 
hakkırr.ôa herk!eie iyi şeyler söy1ü -
yul'.ııu~ .. Jfalan (Lliln .. 1: aıkat, sonunda 

B r baca blklyeıı 
' Bıı """"• ltı;ı, yurdun bar ta.-atmda 

ar.gm, bir haıltiı:: devii•ın ettıi. Bu h3ll, 
İstanbulda dahf, .;tmdı.ni gOstı:.rd .. He
plmiıl gafil avladı. Bkç<>k AnaJolıı 
vıe '.ltt.ky;ı ve ka~\ba·!arı rse gi.m.ıerce 

ka~la öııtulü kaWı. Yoll3r ık.:.pand.ı. 

Kiıcnse ev.ilden çıkamıadl. 
G1...~ i'.Ün, uzak bir AıP.td.o\u lroıza 

mezıkezuıdıen ıb.:.r dootucnuz; İı:ıtanbula 
geJnıi,·ti. L.ü aro.s~nda. 1k~ı"dan, kr:ıdan 
dıi. b..t""'1ıt.\lc. O, b""' şt,yle dedoi: 

- B..,$ çok şiddc:t i oldu. Uz.u~ .. 1 

aıını.ler va.r k~ böyle sogı*, bö)'le ""1r 
görmed1ai.. Fllk.:..:t, harbi. uın~ SOO: 

yıl1nda olıduğu. gih.i. değildi, 
Mer'roik ett.ıi<, O zaman, l<a:i"1 nasııl 

h.U!.el3tu :-ıürd~i.ln.ü. sorduk:. BJZe, Baca 
~<>sini ıııoı:<ttı . .Baca lı.iı<iryeoı ŞU. 

dur: 
- Gliııllarce kar ya~dı. Hem de !ır

baah. tipili.. BıiWıı l<asaıha>" beyaı: 
b . .ıı: örtü bii.rüdü. Esııaf di'k'kıirıılaı·mı 

açau"'JJdı. lüırue, evillden. dışal."'l ç~ 
ınınt. On gi.tı1 geçı:i. lı.aLô., kaı:>nbada 
ıluışaıt avdet o~mıedi. IvIL.i:!.h.iş de bir so
tı.ıiı: ,.,..dL ~~ hararet deırecesi, 
aıfıı:J<ı aıtx>da otuz beşe kadar di.iı;ü.

:roıdu... 
On güuı S(nl'a, evterde yJiyecek:, ilca.. 

c<lk m«ıldelecı tültemnlş, ekmek l<al
mamıştı. Hom so;..ık, hem açl.Jk .. Ka· 
- beleal:Y'Csl nrhayet harelk:etc geç. 
ti. Bilı: fırının yolu temizlendi. Un ~ 
darJ.ık edit-di, eı .. n\ak yapıld,ı. Bu 5-efer, 
bu ekmekıleri halka tevti et.ın.ek. ınüm- · 
kün olmuyordu. Çünkü, IOmiie sokağa 
çlkwnıyordu. Evlarm kapıları, k:ıda 
ôı"tillrnılşl\L Sakalt\arda adam b<>y'ımı.u 

aşa:ıı k.ar vardı. 'l'i.pt, bazı alçak v• 
U katlı evl«ı ı.amaıneıı kıılpamışlı. 

Bunun üzer~e damlardaki ocak ba~ 
cala.rmdaın istlft.de edllmesi düşüni.il ... 
dıL Güçhal ile, kasab=ıo güçlü kuv .. 

vet~ soğuğa mukavim adam}arı, be
leıilyc'1e toplamiıl.1.r. Her mı<ha.lleye 
beş on adam ayrıldt, bunlar, sırUarıına 

aklıfkları e.kme!l:c t;:u\-alları ile, evin 
damlcrnna c*tıla.r ve hec e"\."C, baca.. 
dan birer, ikip, ailenin kalabahl&.na. 
göre. ekmek att.ıl.ır. 

Bu tetibLT'. knsa.ba halkırıL açiıktaın 

ku.rtatıdı. Ve buna meşhuı- Baca hi«.l .. 
yesi denildi. DOrt boş gL.:ın S<JnıT3. bit:' 
lıodos ;m<:lada y<>t~tl. Karı ... erid~ ka
aa:bada norınal hayat Oa.şladL 

Bu sene bizlı.ın okluğumuz mııntakaı. 

da. böyle bacadan ekmek aıt.mak ttıti .. 
yacı b~şgOOtermedlği, iQl.n, kış o derece 
şiddetlıdi.r, oiyomJy~eği.m. Arnımıaı, 

mcımL-eket;n diğer mmtak;.ı.ları.n'Cl~ böy
le miilhif kış lıilkü.m silntjjğü ytt!tt 
var rn.ı:chr, bilm~O!"\Jill.) 

R. SABiT 

Bahçesiz evlerde kü
mes hayvanları bes

lemek yasak ! 
Beledı:ye Raisl~n ~ ~ 

ka:mlıkla:ra tdbli'ğ e<ll.lği ıhiır k.a. -
mrla ş~llfa dalh:J.inde kümes haıy. 
vıanlam yalnıız baıhçeH yerl<ınloe 

bosltmıbilecelkleııdiır .. Kiiınesle -
.ııin ibmal·.-ra biıE~ ol.aorıik ya -
pılmaıs.ı meıınr>uıdur. 

1Wm'CIS hay\•anlan soı"k$ ç.. 
~aısa, ılı>aŞkala.rımn )'E.'l"!el'lne g'• 
der vey :l!lrut da haıyvanlarıile te.. 
;m_ıs ederlerse saıı,~Jeri tecziye 
o1una.cıılkılardı~. 

---<<>---
Ekalliyet mekteplerindeki 

haritalar 
Şehri.m<'tı: ekalliyet ;lk: mektep.. 

ı-erindekl yapılan tei':.işler neU • 
ces:ooe bazı C·'nıllanla ~zrih, ctığ. 
ra{ya deÖslerinoin malıemelerirı.. 
den olan tıaritala.rın ele altn.amı. 

yaıc&ı'\ı; kadK eski ve lbaıalamıan 
da cn;s;k olduğu görulrniiış oldu. 
ğundan Maaırif Müdü1ülğü bu 
.ID'Elktı<ıploc ldareleı-ine gönder • 
d1ği bir tııı:riml" ha.ııitalaırrn \!'. 
m:!zlen mesini ve 6kıs:tk o~an.ları.. 
run da taımamlanmaııtnl tebiğ 
etm.şbir. 

yine tehdit ve pntıaJ .• Bana; ne ıiedJ., 
bltcy-ı.>r musun! .. 

- Ne dedi, Hanı.me!endi! •• 
- Nuı·1 Bvy duyarsa, haydt.ııuz 

tehlikeı.lcdtr, i;zi \-uru·r. dedL. 
- Bakm iU işe!. MilUıiş?. 

- Sözde. Nurl, baı:ıden evvelki 1ta-
rısmı btdürmiye teşebbüs etmi.ş, Şa.. 
baın önüne ııeçmiş ... 

- Yok canım? .. 
- Ne bileylın, Oyle ar.l::rtzyor. 
- ıranımetcndiciğim. siz. Bc:reten-

dln!:n ikı soncdlr böyle b" h>L.ni gör. 
dünüz nıü? .. Asabiyet iH<l!n gösto.~iır, 

kızar, bağırı:r, ça~lrır mı"? •• 

- Yok.. ne münasebet?. Hayat1mııt1 
görrryor.stm". B- na k f'°. gayet mülte
(i.t •• bir dediğimi, lki yapınaı. .. 

- T~bafl"Cası var mı beye!en<liı1iıı.!. 
- Neye sordun ..• Var ... 
- Fena ... 
Nevin bir an düşii.cıdü; soma cü.l. 

rniye çat?!".ara'k~ 

- Kıı beni de korkutlll!l- .. 
icıaı. ıskern:c.>..tni bir adım daha ile

riye sü• dü: 

- Uriilmeyin benlm güz.el II3nıme .. 
fend:ciğ:m.. \izi.Mmeyin .. b ·:r şey yek 
ki. or.t.'.>.da... Alnına, ak1ıına b · ,. ~ 
g~ldi, Beyefendi, c~i karı~tnd<un n~1l 
ayrılmış, bunıı biliyor musunu:t.? 

Ne\•in, ba~ eH.ni alnında gezdLLdi: 

(MAHKEMELERDE{ ..... ~ ... crr] 
"Sıhhatini istersen. Ayağını 
sıcak tut, başını se,rin ••• ! ,, 
Pek acaip bbr kıyafeti _va.rdı .. llaıu, l 

h<.ıkıkatc:n görü!ec~k ı::.eydı. I.n.sa.n, an
"Cak kııtup seyya.hlarm1 o :k.ııyafette 

tah ı::yyU.I edebilirdi. Ayakla·rın:da uzun 
konç'u ç.lımeler, sı.r\mda kü.rk lü bl<
P"llo, başında :yiı.nden bh- 'kar başlrg~ 
gözlimie kar gBz.lüğü, ellerlınd:e kalın 

y ün clııdivcnler vardı. Adi.eye kor.;rl-o
rurıda, be.rito.s, ona, hayretle, t:ıaıt:cVJ.>
Je bık1yordu. Analanrnın yQunJa aa.. 
rüi.11 i4c:" çoc\Jk onu görünce korkmuş, 
a.nalaruıın dh:le..ıJ dııbi.ne sc.k.ulm.Uif, 
bt.ttülıuüşlerdL 

O, vJl.rur, e.t.l'af.ına yüksekten na .. 
ıarlarla baka<rak yü.rliyor, kutupl&-ı 
keşf ve foıhe~ bir soyyalı. glıırur 
ve a'laınetile, bazı mahkemelerin ka.. 
ı,ııl..-rı öni.h:ıde durup içer :ye şöyle bla
göı aıtıyor, tekrar yürüşor;du. Pek de 
JıriyaorL Mil. Hani ham.en beni bile koır
k ut:J.cak b~r heybet ve azameti vardı. 
J3iruz daba yürüdü.. ·bo~ bir kılınB<Pe.. 
y.e Dtutdu .. gözünden gözlüğü çık.ardt. 
Bu aralık., bir~d ya:oı.nu :>Okuldu; 

- Uınacı:ya <ıOnmüşsü.n yahu ReşGt, 
dedi. Bu rı€' kıya.fet? Sen zaten hep 
böyle """i!> :iı:ıy .. tetkıl·e girersin, No 
bu bal.in! 

- Soğuk birader .. hava soğuk . .Bea 
de hastayım. Hasta.bl<!tan blr tıirUi klll'
tLtlamadmı. Başka çare bula·madlillı. 

Paltonım için.e kürü'k kaplattmı. Bir 
kar başlığı, bir kar g&.düğ{l aJ.drm.. 
Harbi ~.Tım.ıı:ııide ihtiyat :ıabitUgia.. 
dan ka!ma çizmelet" vardıı.. Oodarm 
llltlaruıı d~!ştirtlp ayağım& geç.İl'-

Alrnan ve bozuk çıkan 
numuneler 

Son bir ay zarfında E1yıüıp <ka.. 
zaısı dıih Uinıde alınan 29 dk:mdc: 

nfununesinden 6 s~ tıfülil ı:ııeiice. 

sinde feoo ~iliınıştır. Yine Ey;üp 

ka20ası daJıitiııdeld ıınU!:ıte.Ef su • 

oulardan alınan Keçe suıyıından 
.iki nümune de hileli 'buluıınııuş -

tur. 

Kaldırllacak Nal
bant dükkanları 
Şe'hrlmMde nalbant dülkıka.m 

açımaık iıs:~"'fnkrin Beled !Ye kır -
den l'l!bseı'.nsıme alma.lan me®u.. 
ri t ... Lu]m~tu.r. Ana caıdldelerde 
ve şew:un:Zin 1IM1be.na yeınlerile 

~k.t"Plertn Ht.isal ıııdcloi mınllaı.. 
lkala·rda nalbant dülk'kanı açıl • 

maru yaısakbr . • Bu kalbi( ıınalha! • 

lıiırle nalbaınt dükikarıılaırı vama. 

Jkaldı.rılaralk 'başk.a yede-re n::!k

Iıolunaıcaıklardır. 

ilk mekte;J muallimleri 
kur• açddı 

için 

İlik mflk :"p muallim·k·ı<inin me,s.. 
le'ki bilg.lerin'' a.rbt:ı::rn::Jk malk • 

saıd<le Maarif Mü<l;ürlüğü te.rıa • 
fından geçen yıllarda oldııığıu giı. 
hl bu yıl da bazı dereler '1Qin 

;ınuhtelif samtl-erde ku,rnla.r açıl. 

d.ıım. İşte bu kıyafeti aldhl'I. 
- İstaabulda bu !rı:yat<ıtte ~ 

mi yahu? Hem bu. soğ-.J.k mu kıt? .Ya. 
biz.i'tn gıbl Erzu.rı.L"Uda olsan ne yapa .. 
cakr9ın? Ben ·Erzurumd"'1 geleli üç 
gi.111 oldu. Geimedt."'ll b ;rkaç güa evval 
bir soğuklar yaptı. Taht-essrfr ot~ 
beşe dllştü. :,i.Lhunet ... 

- Burada da soğuklar bu sen.e cieh
şct. Du)-ınad111 ını, Föl..-ı c.fef!'di ne 
demlş! Yi.rmi beş senedir istanbuW.a 
böylıe soğuk oln1am1Ş. Onun için ınid.ır, 
neci.U'? J..ı.asta•lrkıt.an da bir i[.i;rl:ti k:uırtuı.. 
lam!yıJrum. 

- Stnlll !ı>G\alıl<"t9'1 i<uı:-tulamamım. 
aoğuk'\h.n değil... 

-Ya neden? 
- Neden o!acait? Katında kosko-

ca Yilo. b~l>k .. a,yaıklanııda zibidi çiı<ı. 
meler .. ay3klar.ı.n donu,yvr .. tepen ateş 
gibi... Kan beyniıne çllc.-yoır. onda'O.o 
Halbtiki sı:bha'\.in ilk şartı ayaklıı!t.'t sı
dak. başl serin tutmak. Bilmez mi5iıı? 

ıı:Sıbhatlırı, .istersen düştinnıe derin .• 
ayağını sJıCa·k tııt, başını serin .. heıki.. 
me, hocaya mW:ıtaç olmazsın.> der
ler. 

Bu sırada bir avıJkat.. kutup •e:T• 
ya!l\1 kıyafetli ada·mını yanma sokuldu .. 

- Reşit bey, dedi. Haydi balkalım. •. 
giriyoruz. Vokıue.tnameyi geliroin mi? 

- Maşallah efendim.. dedi. Getir
mez ol1.1r muyum? r~te buırada ..• 

Ell:nl koynuna sokup cebin; ar,,.tt. 
rarak a-vuıka!tla beraber malıkeıme,.e 
girdi. 

Beyko:r. #alkodtur bir avcdık 
fUbui açtr 

~ HııJhıri·as• taırafmıdan 
teŞkil olunan cAvcıl'.ıık. şutıesL. 
evv-elkıi gün saat 15 de mera19iırnlıe 
aıçımı~~-

Hallrodası iklare '!ıeyet:nin ıhll 

burustıfki faaı!icyetini iakrliır ede. 
Nz. 

Hukakcular gecesi 
ti'ruv·eııısite Huıruk Faltültesi. 

<Talebe Cemiyeti ' ; bu ayın 1-0 • .tıı.. 
ou gecesi ':ıç'n Takis.'ıınfülk:i Be .. 
100.'tye gazinosunda biır •H<ulkulk
cul.ar gecesi• 1.e1'lllp etım.i~ir. Taı.. 
lc'.be ceımyiet!-er nin bu ilik ha.."o.. 
suna Maa.Mf Vekilıi B. Hasan Ali 
Yücel de davet ok1nmu:şbuır. 

Sanayicilerin toplantQı 
Miili san•ayl bı·rlliğ.il:JJiıı yıllııilt 

k -ongresi 10 şuıbat salı. gi.inrü sa~ 
15 dıı ~1'ınaca!!t<.n-. 

Nizaımnaıme-nin biTinci maıd\:le. 

sidn t:ııdil olunması ve yeıı.i yıl 
meıa'is'nin tıanıziımiloe cYerli mal. 
lar sergisi. nin bu yıl aıçılı:p açıL 
mmmaısıı da 'kongrede gÖl'lişüle • 
cellcttr. 

Leyli köy mekteplerinde oku
yan talebelere ayakkabı 

dağıtıldı 
Viliiyet'ımlz hc-saJ:ıına lköy yal\~ 

okuUarınd'll. <ılkı.ryan lkı:z ,.e erkclk 
yüz on •bı€ş talebeye ölıçüleıııi a.. 
lımnıı!k sureti.le ayrukı.\:ııb1 yaıptı .. 
«"ıl:ınıŞ".ır. Bunlar evveJlki' gün t .... 
Jeıbeleı e t€'\-zi ol•unıırak üzere mc'k.. 
teıpr(1re gönderıi\mi~ti>r. 

Süt toplaml! 
YERLERi 
Buralarda çallf'UI tekmil 
miiatahdemler, beym:;, yek
nasak elbise, lastik ôeya-

hut da tahta pabıııç 
giyecekler! ---' 

Belooiıye ReiBlıği 1kaıyımakam -
"J!klaıra göoıdeoııdiği b.lır eınlnloe .süt 
"Joıplııma ve taL'<silm yerleci• i!ç'.n 
yenli loullamla:n ihUküınleri teftı. 
!iğ etım.işti.r. 

Buna gfüe •bu k.aA:ıiıl ye.rler.l aıç.. 
mafıc :ıç.in Belro'ilyeden nJin a:lm -
ıınası mec'buı•lıfü· ve hu mahal~ 
<rin ev lcr le vôlyadlnı t da diğer .iş 
yerleride dıo,ğmdan dloğruya hllc; 
biır ali!ıkaın o.lnr1"/aD ırnıüstalkfl ve 
llııa.gi-r b:nala~ olacalktır. 

Z>eııninleI1i ve tavana kadar ~ 
va<rları meıımer veyalhu•, da. fa .. 
yıans, mozaik döşeli olacaıktı:r. 
Penıcerelerde delilklı€.ıü 2 milıimet. 
royi tccaıvÜlı e\m"yen tell<eı: bu -
lunacalktı'l'. 

Kaıpları ve le<: nEikeleıi yıkaya. 
caı1C ~i\ıva'J:ıoJardan ma<aıd:a l\t.T de 
el ve yıüz yıikamaıı(<ı malısw 1'3.. 
vaoonrun olimas.ı da mecburi 1u. 
tulmuıştur. 

MUAYYEN SAA'l'LERDE SÜT 
BU'LUl!IDURULACA!K 

Bu yerlerde çaJgşaıblıar iı; esna. 
sıncia lbeyao: veya açıık b>r Teıild:e 
y<Jlrnaaak elfoi&e gi:yecdk1eı:dir. 

Aynca her !biri l!astTh: ve yahut 
da talı t'3 palbuıç gJyıneğe ve s.w 
çekmez öı>l·iilk oo\<ıınaga meıdlıur 
ibulunımalktadı.-lar. 

Salbıılh ~ alkşam süt toplana • 
ca!k ve talksinı oıunacalk saıa tler 

ha11iıc'inıde lburalaııda süb lbulıun • 
durulıı:ruıısı ıka:t'iıyetle meımnıuıdur. 

Çi:rllro, p.frinç ve tallı 1ıa., sı>rsıız ve 
kal>a')'SllZ ıkap kıullanmak, paslı, 

kkli vasıta.lar buLu.nıdmrmalk da. 
yaı;alktır . 

HABERLER 

TiCARET 11• SANAY/: 

* Yağ fiat.ıer! aür'~tıe yii.k.selm<lk· 
tıedir. 1'optan Urfa 220, Trabzon 180 ve 
z~ağlar da 120 kwuşa kadar çıkı
uı;ıt.r. * Soın güınlerde piyasadQJl çelkfüın 
beya• pey<ıirler hakıkınea Tica•·et V&
..kilcıi İaşe hf-O:dürl\lğüne baz.ı e.mJder 
vermiştiK. Bt12.hanelcrdeki malıları.n 

UH!\"C'l.tcilİ t.esb~ edilecektir. * Belediyece ana caddolerd<!d 
kartatııı l<lll'Jzleııınesiııe diin d., <!!"" 
vam edılmi)tir. Yar>n saboha kadar 
•bütü~ karlar-m temi7Jerı~ceği. ilınilt o
lımına.klad.ı.r. 

MÜTEFERRiK: * Aksat:ayda Kema!pa.'ja caddesi~ 
de tütii'ncü Tahsi-ıı Kurtoğlu mlişterl
ıerioe sigarasrız ktbrit satmadığmdaın. 
Asliye 2 tnci Ceıza ~hkenıe:siflce 

dtlk!klluatm 1 hafta müddetle kap:.tt1~
ma:illla ve 25 lira para ceıasma mah
kum olırunıu...ıur. 

+ Manks:ıda Karaağaçlı muallim-
1.erhıdt'n Sü.leyma.n \ven alt.:ıda kalımLŞ 
paırça\c.narak f>imii,tür. 

mışt.ır. Bunla-r; badlt vaısı:.ala~lıa , jı : ::::::;::::::================== 
deı:ıoıne, jmmasıt.ık, mi.i:olk ve EDEBİ R o M AN No. 61 
resim, elişi, yazı loumlandır. 

(HALK SÜTUNU) 
l htiyaç d olayısile if arıyorum 

GU<el San"atıer Akademisi talebele
rindenir.L Mektep ma5r;flarım1 koru ... 

yabilecek az bir ücretle herhangi bir 
müesse-se veya ttcaretıhanelcrde, ma.t
ba.a v.P o.tellerde yızıcthk, haritacılık. 
tasnif vesaire lşle-i y apa.bilirim. ica.. 
bında muteber kef'l de sösterebllırlm. 

Son Telgraf !faik Sütunu lllehmet 
Ktlmale müraceatlerl. 

- Val~h ı bllmıy<>turn .. aımnak. tit· 
flEl'l':locJı. isteınedim, değ\ı ... Bu ~i ya
kınd3n bilmesi l~ıın gelecl-er, bana. 
izahat vermek istemediler, .sonra, berı. 
de fulüne düş1nredlm .. 

Bı.ra.z di.Çündılkteıı so.ıua: 

- Bu işi bilse bilse Şaban bilir. 
onun dıl.i.nin altı.oda bLrçok şeyler va.r. 
Falı:at, hiçbir 'il'7 söyk!ıniyor. 

N-evict b1r sigara yaktı; sonra devam 
etti: 

- ~ban, ç<>k k.öfir herif... N1lri 
de, o pata! da. bu Şabôn keadiı;ir.e 
S<"d~k bir sry unnrdiyı>r. l!a:.buıki, 

Şabanın sadakat gösterdiği tek ~ey 
para .. doktor Emin ı:neoelcs~ bunu iJ· 
b:ıt etmez mi? .• 

Nevln, biraz dfrşü.nür gibi yapbk.. I 
ta.n sonra, ilave ot.ti: 

- İc~at, sa·na blr şey sorayım .. Süa
viııln, bize y<>meğe ille geldiği ak.. 
&l'm, Şaban ncı:ede ıdi? .. 

- Fvıie .•• 

- .1...ı~dık .•• Nerede evde? .. 

ioıaı ba;;ıııı salladı: 
- Ha ... Hanl siz Swıvl Beyle balı· 

çeyf: çH.clp bn.uua si.7.ı rneıı'11ıveu1n ya· 
n.nd gord üm z n1ar.14l.r m·ı?, 

Ne\ n tu:t k bi.r ltsaııl:ı: 

- 'Ev~t. dedl. 
(Oevaını Var) 

Cıldıran Kadın 
~ 

de ·itı.san oğlu ıen uımılltn.a:z, en e. 
llıieııntnı·y.eolııilz lıi:r ha.dilsen.in zebu,. 
ıııu olııyuc, ömrimün bül<i.in devri 
dc:ğ!ı:;İ'yıa.r. Mııallaaa cta, h.aıya<tln .. 
da geçen niJce facialar. hiıçhlr te. 
sir bırailomad1 da Necla il'e Nec. 
det·ın tmleşmesi kapenmaız @:ıjr 
:f3'Ta, teQa,,f.ısiı bir 'dert, ~ 
ve ufunet dahı çııban olıılıu . Derdi 
he r gün. ta:ı:eleniyor, yıııroo1 h<>r 
g;m J:ı.iio/ü:Yor, çıbanı her ,gün de. 
ef.Ji')"'Or, darnall'~arı.ndan kan değil, 

zeftli r a1kııym. Hele bazı .alkışam .. 
:lar, lkılsini de Beyog'.ıınıda, lbar .. 
landa, dans salonlaırmllca, gaıııiım. 

fonda ;çer l&i!<:cn, da ıısed e.dePken, 
gü·l'ü~ür oynaşırlaıılk!m .göı1i.ryor, 
g(irınemek. görüıımemclk iç:m uı

zzMlara kaçıyor, başınt ahcp ten
halara,.lkilrnso~iz göııden uz:ıik yer. 
}ere 5a'VU~U'Y'Qr. Billha~-sa haıyatm. 

dıa.. yaı;'1yıışında, d'Ü ,ün<Ul";ü11ıde 
ymı b ir ta·ha·vvül va :· S'ıyasıyat. 

fa•l«' ;ı,tiıcam cdc.bıya\ıt.a da yer~ 
va.ıısıa :M•ualla oda ~imd'ir. 

- B ;r mürteci ..• 

·Müı·ted !'Ünkıii, N.ccliın:ın yii • 
züne aruaıht~~·~rı fıdatı.p odladau 
çı'kt~ğı <l'akıkad:a g<JğWııııde bülJlin 
hrz:lc hangı h'ı:ı co;ıLu tils<!, bugün 
de ayn: h".,.,.i belik. bin defa faz. 
i:ııSile, b:n dda ch·>ha ~i<l!detle sa'.k.. 
l.ınrıa..-;ı ~oaıp .edor1kC'?l- bfu.~bii'trünı 

alksin' t~ııyoT. O güın: 

- Düınıy:ı dün;·a ;J.stüııe geltıe 

N.ecdet n yüzii•nıü g&l'mdi<, sö-r.ü. 
nü işı t mık ·is teıme.ın. 

Yazan: ETEM lZZET BENiCE 

Der, Neclanın ve Neodcıtiın ha.. 
:re<ke''1eı:ıi maııet olsa da olınmıa 
da buı>u ·lhıaıl<!'tlc-ıWı o;hatı.elıi "1dı. 

deder ve bu ihaııd·i kat"iıyy~ al. 
ve h aıımetmetk>en ~ lkalibi1l'İll 
.bütün heyecaıi Le, .mııozir>iırı bü • 
<tüın l>aı:ır.a::ıan>e oıw scıvll"ln": 

- ~er, .muela1ııa ıbilıi .iSL.'5=· 
sa beni terolh etmeı.·~'ldi! diıyıe • 
:rek .llıiıve edlyıoır: 

- Madem lkl, -etmedi -0 hald-e 
id.i!k.."llll ! 

Bütıüu il<'"' ve gay:ııi., işledfği Jiiı. 
Ildır, )•ii·ruttü.ğü m~e hep 
lbu vo l ·Ü'l:er' nde. 

Bu ıb:C baıh:r.rvül. Lh1Ji.rrılıa, bu 
taı.tıaıv\ıüı': İnı;:;~nl&1·1n baş döndü.. 
rucü b: .. suık111.a kaştııp da ka~e. 
~arını lıaklk.a1 k~yasma çarp:ılk • 
'.ba>rı zaıman duıyıauklıırı b•r nedla
m"e"t! 

FNt"!a.1lerin·i:n1 hr~slıer:tri..nı 1ldatrıaır .. 
sızlığı.nıda ve lböyle çalbulk ç-21J:ıoulk 

de.ğ'~ıc>:nde ikKJ.lm•nJn dıe 'temrl 
.....,.. KGk..ım ne (v&eım) e, .ne 
(!llr·engi) ye hilcıbir arebe lbenzc • 
.miyor. T'·ryalo!.;i olınbrı yrl!Cl.1 • 
rııın sür1 ali.l~ fclftk~e götüırüyor, 
lb2·yııın<i lmı'!J'uy<>r, asabını ke • 
miriyor, alk.ıl:aır, dıtrduruyur. şdh .. 
vE'tI a·te~ Olf.!ci si~ı:<l 1ü~rü~"Or, en faız
ta m ukaveml'f e ı a>riJ.a n biı· JJ<•• 
sem~Je çilk<ırtlyor. İl'k z.aırnanlıar 
verdiığ'i zevk .rıe son an>da•lo' <lelh. 
~ti a•'alSJi'l'da öy:e b'<r 'L'<;lll'Uım ,·ar 
•kL Hele Mt:ıaHa glhi 1Jü,~'3'51m 
unttbm.aJı:. kerucli.ni lkruv•bcbınok, 

(Devamı varT 

.l.merlka' lıların 
lrlaadaya çıkışlar! 
Yazan: Ahmet Şükrü ESMEH 

Aımerilka ·a.'ikerleorinin Avruıp'ya 
geliışleri, bu deıvli!t Allmıurya ile 
hari>e tutuştııiktan oonra, en le!bı.i 
bi!ı· hadise ol/ınaic gerekti. F.alk.aıt 
lbu meselenıi.n ;ıaış>ltt.ık olan t.ı. 
ralfı, .Aımerilkaıhları.n, buıgüıılkül 
şartlar altınrla çıkış nôktası ola

oralk, şlınali lrlanıdaıyD. seçrnele ~ 
.ı:ıJı:lk Amermra her iiç Mihver 
devleti le de ~ıa"!I halinde bulu.o. 
dıığuna göre. mücarlel-enln bu • 
.günlkü ıgelılşme5i &aırşısında baş. 
ka bhr alarıtlaiki İngillız k>l'akıınnı 
ilwvvet.iendiınmeler' 1lkla dall1'11 
yakın gclirdli. Meseliı Avwstral • 
ya, ra•rdım dJ:ıye 'hayıkımnıalkıtadıT. 

Fi14ıi·n aıioa.La·nndalk'i Amerilloa 
•kıt'alar.ı lou>vVetleşm~ gereıklliıgl 
karşıısındaidfl". 

Singa;pur sarılıyor. Haitta şi • 
mali Afr.ikaıdaki İıı.gili-ı kıt.. 
ıalan: bile ya.rd:ıma ıın'lll111:açdı-rlar. 
Am·eır'ikaJılarm., d.urumları naıdllı: 

o~a:n bu bölıgelıeır• bırııjk;ıp aa şi • 
maıli trf>aııdaya çıbnad.arı, yal.na 

aSkeri selbeıplere d!ey'anıınaıyııp, lf;ll, 
taJkum S>yooi düşii.ncelere de da 4 

yanduğı >!atımın edilf.€llıi1iır. Bu ses. 

lbeıp, İQglıltere Başvelk:ııt Mist..r 
ÇörçU tarafrnrlım. evvelki gün 
Aıvam lk;:,maıraısmdla söylenen mı.. 
tıiklta mh eıdilrrı'iştir: A:merilk.aı.. 

·lılırr OOmen. Alıına~.a ; lıe ihaıılbel 
>!Lttıı<µnıaik 'ilıö:tyoıdar. Başvml de. 
nt.;tor iki: 

.ıBu 'kuwetl<er Bi•rJoeşiik Anıe • 
r.ID<ıa orduısunrla. me,-ctrt tal'lrn 
göıımiiş ve tedhilı: erlillnol~ 'büy.iirk 
kırt'a!ııırın d\'işınar.l<> rn<Üllr.lkün oı. 
dıuğu kadar çabuk lb<T sur< tfre re. 
masa .gt'lıme!Si haıkinmla Aımer'lm• 

mlil.,ti ve Aıme.-ikan şc:!lerl fa • 
•rafmıdan göstet' .. len aTZU üzerine 
ıgelnıli.ş1erd'lr .• 

Bir .SElbep lbu ola!bili,.". Fa!kat 
ba,şka ve lbellkiı de dlalha önemlil 

sebep, bu fili Aı;nor.ikan karı,;; • 
maısımn, diişrnan halb üızı>rinde 
hası! edıec<eğ!~ tesilı:ıdt•r. Am'eTilkıa • 
mn Alrmım ve İtalyan hallkı i~iııı 
ne mana lfaıd-e ettilğll unıu~ulıına • 

malıdır. Bir asırd.anberi A1man.. 
lıır ve yarım '85Jııdarııbe-ri de İtalı. 
yanlar, Aımerika taprakJ'arını par. 
lak .üml.l va '8!.ik.bal nıdeıcien biT 
oemıet saıyaır.ak bu mernl'Elkeıte 

y~ğın ool'nlde göç etrniışlerd'..
Gerçakıteıı Amorfkaıya geWrJkten 

sonra da al!damn.amış oldulldarını 
göıımü.şlerdir, çalışmıışla:r, yaşa • 
ma seviı)"el eri· yiilkıse imiş, reıfaha 

ıka\"llŞmuışla-r ve Amer'Jkanın si ... 
yasi ve içtiimai haıy~tına uymuş. 

l.ardır. Bununla ·~aıber, anaNa • 
landa kalan akr.aıba ve rdoot!G:rı 

t:le göçmenler a raısındııılkıi ~a·rşı ~ 

lılklı miiua'sebet de IYiisbüWn ıkıe.. 

sihmemi;;Lir. Ve ·hu, dırlıa çak İ't.al. 
ya:nl:ar hakkında dQğruc1ur. A • 
meı:lkaıya. gidenler, aıikaıdıa k:a • 
!anlara bal k.aızançla·runm ob'tt- par. 
paı!."çasını yoilımıı:ş ve lbaızan böy. 
le maddi yaııdım, ba>Zan da lbaş.. 
'ka suretl~ı,le e8kıi :ınünıaıse!betler 

devıııın etımiı;t.ir. Arada Sll!'aı::!a 
zeng.'.n aıhralba ,-,,ya d'oot. vata -
nını "ya:rııt e.rerek •fll'SatLar 
memlekıetiı• haıKbnda mıal:Umat 

vernf.ş\B:. Aımmikanın yaışaıma 

şartlarını .:rnlaılmış, hürri!yeb n • 
den ve çalışma Ye .kınaııımıa fır. 
sll'tla.nndan 'balısetmlşür. AmC11h. 
'ka, Alman ~ İtaly""n hallkı :için 
dunakrasi ve b urna bem:er söz • 
!erden •baŞka mana ilfude eden 
iıaışlı ·bzşı:na bir nrellhum haJ:,n. 
dedir. Miıhver propaganıdası, us. 
1a.ca fua1ıyeti n~biıce;;inıd.e deımoik. 

ııasiyi, hürriyJti, sasyalEıstliği, şu 
ve bu mdlu;mu otilbatıdan düşü .. 
reıbih. F::lkat Ameriikayı i.Wbaır. 

dan dii.şü.rım~k d.alıa zordur. Son. 
ra Alın:an.Jn.r ve İtalyanla•·, Ame. 
dkanın geçen hıı.Dbe iştiraıkı: ntleıı 
doğan ne'.i'C&yi çok iyi hatırlar • 
!ar. İ(lte· Ameı·iık.alılaırın Avrtıq:Ja 
cephes'.nde fili o!aralk haı:1be g'r. 
meık nıo'lrtaısmda acele ebmeleTin. 
delki lı' r sebep d~ bı.ı olınaık: gc .. 
rektir. 

Amed<alıhııınn şilmall İrlanda. 
ya ç>1o~ları. bcklcıı:medilk bfr ta. 
r.aftan protestoya uğraımıış'ır. Ce. 
mııbl İ.rl·anda BaşvelkıTi de Val!'ra, 
İngiıt.re ve AıınoerJka h!ülkümet .. 
!erme veroi'ğ'i notalarla hu ha -
reketi pro!emo etmr~tir. Fakat 
İrlar.ıd ı Ba·sYelkiiinl n pro!<-sto • 
'SU, ~~mali İrla.nda,·a asker çıka
rıhnasıooaıı ·~·dldıı>. İrlandomn 
tııik'.>'1ne uğrerr.•ş otma"1ndan <tı:ı.. 

ğan esk~ bir dıwa• aültio:. 



(Bı yazının met..:ıılerl A.ı aao1u 
Ajaruı bUh.:mlerı.ndr.n al~tır) 

Telhis ed<?n: A. SEKlB 
MUSSOLİNİNİN NUTKU \ 

ltalyan B~""kilı Mı;ssolini söy. 
l&.iigi bir nuotlJlcta d mişli<" ki: 
•- Yunanistanda '~ Rusya-da 

zaferle biten n;.,~ m<:~-dan mutuı. 
rab'I rinin ateşi için<le sertlşmiş 
lcjyoncrkr, siz.e hitap -rderıkıen 'gu. 
rur duyuyorum. Bütün ~riy-eti 
ıki ayrı sıfflada 'bMıirile Ça.I'pıştı. 
ren bu muhan<ıbcd<?, siz~r, karşı 
du"ulmaz, ~.şi <bulunmaz ·~itr kuv. 
'l."t\e, bir i<l. al kun• tiT.e, ltaayaya 
Ve fa{izmo karşı beslediğiniz ima. 
na •· ipsiniz. Siz asl~r arlına 15.. 
YJk cılan!J.r:n yaptıkları gibi bu 
iır.znı kanınızla Uıbat ettiniz. 

AMİRAL HORTY HASTA 

Alman kayrıa.klarından v..ril.en 
ınalfrmata göıı Ma<:aT Naibi Ami. 
ral Horty'nin sl!Jhi vaziyıeti dra. 
fı~da bliyiik bir endi&? duyuL 
ınaJ<lad>r. N .,!bin a i lcs.i efraıhı. 
dan birinin w bercihan oğkınun 
V< ·a Almanlara karşı sempa•ti i 
il, tanınm>S olan Ar~idüık Allbe
re~ht';n Naip Jiorty'mn yerine 
getirilmesi d (j.şil niihnck!ıulir. 

DOÔU CEPHESİNDE 

Ş · ldctli kar fırtıııalarına rağ. 
m:, n muıhar<bolcr ş:tldetle devam 
etır.< 1:tcd;r. B-rlinden bi:ldiriloiği. 
ne göre son üç gün zarfında H;;r. 
kn!"un şavk 1.">CsimiMe So,., ( sii
vari teşekıkü!Leri A1n1ıın mevzile
rirn durmadan hü.c:um clrr:<:'kl<. 
dir1 r. Sovyetler bu kesiımd- fa<ı-

Muaolininin nutku -
Amiral Horti hasta -
Doğu cephesinde - U
zakdoğu harekatı - Af· 
rika harbi. 

la zayi&t vermi.ş\E>rdir. Yi'lllB Al.. 
man kaynırklarına göre Orel'in şi
mali şarkısinde Alman piyadı, biT. 
liık!er.i ile mühim So~t biI'liılded 
arasında şiddetli çarpışmalar ol
maktadır. 

UZAK I:>OGU HAREKATI 

Malaka Yarımadasında Japon. 
lar Jolıor.Bharriı ~-lırine vardık. 
farını haıber ...,ermektedir. Bu şe. 
ihir Singapurun karşıs:rıda<i>r. Sirı. 
gapur ımuıharebcsi b~lımuştır. 

Japon ta.yyarele.ri devamlı su... 
rette askeri hedefleri bombala. 
maktadır. İngilizler 7 bal\ta de
vamlı çalışmalaroan sonra Si.ı\.. 
gapuru kacaya bağlıyan .seli uçur. 
muşlard:r. Johor boğazının sahiL 
lerinde de 'bütün toplar mı;vzile. 
rine yu:ltstirilmiştir. qvar sula'l"a 
m:ı.yn dökülmü1!ür. Taıkıviye alan 
İngiliz hava 'kuv;'!!tl<>ri de mÜ'S. 
sir bir müdafaaya hazı'l"lanmıştır. 
Japon İmparatorlu'< karargiıhı. 
nın bildirdiğine göre Jaıpon kıt'a. 
!arı BornilD'ııun Holandaya ait 
kısmının merkezi olan Pontiya. 
naık'ı işgal etm~1crdir. 

AFRiKA HARBİ 

ltalyan tebliğme gö~. Mihver 
kınrvetkri Barce'ye v; . '1,. ~ 
şimdi g<!Ç'!nkrde gen y .... tll'<.kte 

. olan İngilrz kıt'ıtlan taııap ..:dil. 

moktedir. Looora b~ İ' I: an ha. 
b€rkrini tekrıip ctn-• ktcdir. Bin. 
ga·zinin doğU'SUn:fa ,.ddetli çar. 
pışmalar olmaktadır. 

aş 

unu 
ekilin Nut
d. erken .. 

(Bd$n ~Jleien t.le·~am) 

2 - Her vatımdaş g•çim ve ya.. 
o;a,·ıs sartını 193!l dan önclki du. 
;uın; dı:ğ~l, bugünün zaruret ve 
nı' "buriyetlerine göre a3 arlama
ını bilındidir. 

3 - Hor vatandaş Türkiycnin 
bu harp Metini milli şuur, milli 
birlik, milli feragat ve fedakarlık 
"3ytsinde atlatabilec<ğinl bilmeli 
v< {< rdl rııılıntıoı mılşcrl rahat.na 
üstiin tutmaktan sakınmahdır. 

4. - Hrr v:rtandaş harbin t<>pye. 
kim milletler harbi olduğu baki. 
katini kavramalı, her ı>e şeitild<0 
olur...a obiUll ccın'i l"t rnişeri n1eo ... 

fath~i her i•le vı> her duruında 
hii.1.iın kılma)'ı birine notan vazl. 
r....i bilmelidir. Ve yine her va.. 
tandaş bilmeli.tir kJ, yurdun mü. 
dafa:ı.'1 zayıflar, wnıuni iktısat 
laaliyc!i bozulursa bundan vatan 
ıunwni hali ile mutazarrır olur 
ve biitün ı.u :ıa~ ıflaın<ılar, bozul. 
malar m<-.mlrkdi.n istiklal ''e ha. 
lcimiydine ka-ted1>btlir. Türkün 
hayatı, Türki~·eııin hnyah, •mni. 
yeli, selameti, istiklali ile ıHıka. 
lıdtr. Bunlar ol.ınayınca fert de, 
ser\'ct de, ınal da, para da hiçbir 
t•Y olmaz ve hepsi bir anda mah. 
volur. 

5 _ Her Tünk Ç>OCUğu kayıtsız 

ve ~artsız !rendi if t, emniyet 
w selamt-lini Ş•fin, MecHsin ve 
Hükumetin ikaz, trdbir ve tavsL 
ye~iıııde, adat.et ve kanunluında 
aramalı ve mtmılekıctln slyıısl, ik. 
tısadi, mail, içtimai n.i?wmn• en. 
halis, m hakild stvgl ve saygı 
duygıasu ile bağlı olmılıdu. Türk 
halkı için en emin gQ,...,n şartı ve 
prtlan bu sevgi ve saygıdadır. 

Tedbirler ııibHesine J:'fliMtı, 
sa~·ın Bitkiin...ı Rt'~ immn izah 
ettiği tavsiye v<ı tedbirt.eri ele bu. 
rae.kta şu şıd<ilde ktSa\tıp derH. 
Y<ıbiliriz: 

a - Halk zararına hor..,. ş•kiL 
de •·e klındc:n ı:t"lir•e gelsin men. 
faat temin <tlirınrm~ ve bu gL 
bilcre hayat hakkı ,·ermemek bi.. 
:rinci gayedir. 

b - Milli koruımıan adaletloe 
t·ıııin rtm<ık ,.e bii1ün.milli istih. 
sat knrnaklannı s.fcrber etmek 
birinci gayrrt nıt'\·zuudur. 

c - Halkın yiyeceğine, giy•cc. 
ii 1 ıc, untunıi ihti3 acına karşılık. 

er liirlıi tedbir almmıstır ve alın. 
ır.akta dC\ nm dilro• ktir. 1 

d - Şahsi menfaatleri )olunda 
m'l:ırınlC"kttin nıenfaatlcrini \.'C nıa. 
ııc,·i kuv>"etkrini tahrip ed<nl<re 
kar~ı maddi olrluğu kadar nıane\'l 
~n a~ır darbelerin \'Urulnıası için 
de hiikuım1 flykali\de salalıi)'ft. 
1 rlc teçhi1& edilınistir. 

e - Ziraa11ıe ve 'sanayide diğ r 
nıilli istihsal kaynaklarında oldu. 
ğu gibi <n iyi verim getirecek 
t<<lbhlrre ba~lanınıştu. Kışlık e. 

kim memnun odici haldedir. ilk. 
bahar cJ<imi için de hükWnct t•d. 
birlıcrini almıştır. lll1>rr. darı. pa.. 
tate.s ckiıni, fasulye, men:iınek, 
nohut gibi yiyecek maddclcrJnin 
artiırıluıJj olarak zc.t'i hususunda 
ıköy lüyr ve müstahsile y.eni ma1L 
di (aydalar remin edilmiş oldul','ll 
gibi hükı1metin bu hususta elin. 
deki her türlil vasıtayı tahsis ey. 
knıesi de karadaştmlımş, tohum 
avansı, mwızanı prim vesaire giıbl 
haklar ihdas edilmiştir. Ayrı<:a 
1941 mal:ısulüııii tski ve ilk fiatı 
ile devle>te vermiş olan müstahsil 
'\'& kö) lüye kilo başına 2 kuruş 
verilmesi de karar altına alın. 
mıştır. 

HüL.ü.ınrıt RelsU..it:, bMbibaliıı.. 
dıe bilhassa bir nokta üzerinde de 
durmuştur. Bu nı>kta üzerindt ki 
durWjunda biraz hayret ifadesi 
du) lluğu da sesinden '~ söderl. 
nin akı~ından anlaşılıyordu. Bu 
nokta, spakülatörlerin ve bozgun. 
cula.ruı ve bilmiyerek bunlara a. 
l.,t olanların, iste.ııil~n manevi 
kUVV'et ve maddi idrnki göster. 
melde zayıf kalanların Eılmı•k, 

şeker, kibrit, inhisar matlddrr~ 
altın mevzuu gibi mevzular üze. 
rinde ihdas ettikleri vaziyeU.r. 
dir. l\lcrnlcıketin umumi dUl'Umu 
üzerinde bir i.ki şehirde cereyan 
eden bu nevi gelip geçici hadise. 
ler hakikatle hi.çbir tesir kora et. 
meıni.ş buluom .. kla hcrabrr Ba!J
wkilin hu ~rbi harekdle.r iiuriıı... 
deki ikazı milll tosanüd ve miW 
müdafaa va~tderinıi-U fert fert 
h<>pimiz üzerinde bir lcıere daha 
eanlandırmak bpJumından şüphe 

yok ki çok yerinde ,.., faydalı oL 
muştur. Bu nevi har<"k<tler kar. 
şısında her Türk çocuğuna düşen 
vazife en iyi anlay1şla bu yola sa.. 
lJ'lnlarııı ıııalıiy<t ve valan'lızlık.. 
tarını kavraınak ve onları alınla. 
rındaki kara ile damgalaımaktır. 
Başv<kilimizin de işaret ettiği 

gibi bu memleketin, bu vatanın, 
bu rejitnin ve lıcpimizin sclômet, 
emniyet, istiklal ve hakimiyeti, 
se\'İllÇ ve saadeti an-ca k ve an(a.k 
THrk vatanının L.a} ıL-ız ve şart ız 
istiklaline, milli kudre-tinin yenil. 
me-.ı varlığına bağlıdır. Bunun 
için de her Tiirkün iş, •l ve ınan 
birliği en başb hedef n en ileri.. 
de geh n esastır. 

Kunctlcrimizi, gü,·enlerimiz~ 
rnilh şuur ve idrakiınizi ·Biriıniı: 
ıheı>inıiı:, }t(pİnıiz birinıiz irin• 
prensipiııo sadık kalarak biribiri. 
ne ı kleınekte ve granit gibi sağ. 
la.m kelıııakta devam ettiğimiz 

ıniıddct~e hakikaten hiçbir kuv. 
\·et bizi ).,l'ne.ınez, hiçbir kuvvet 
kal"Şııııua ç<kaınaz ve lıiçbir zor 
bizimle savaşamaz. 

ETEM !ZZET BENiCE 

tldııı:aı•' l 
aponlar Sin- \ J\vustralyada 

gapur kalesini mecburi hizmet 

mulıasara etti ! ~!~~~ <!:_~n~.~B.• 
• • 1 Melbonrne'dan öğttnildiğ:ine gö. 

Şehre taarruz ıçın .,., Avustralya, hayatı oo<mııUyeti 
tak v iye l olan endüstrilerin kontrolü hak. 

!undaki kanunla mecburi sivi.I biz. 
kuvvetleri bekliyorlar· . met usulünü kabul etmiş oluyor. 

Bu kanwı mucibinca kadın ve u. 
bık bütün Avustralyalılar mü. 
hını sa7ılan işleri meeburi olatak 
üzerlerine a\a<:aklaı:dır. 

$argon. 2 (A.A.) - Mauı.X~ _Ya. 
rmıatla,ında ileri h~etlıc1'ının 
son menhalesinı tamıtmlıyan Ja.. 
pon kuvV'd){ ri Yarımadayı Siıı.
gsıpur adasına 'bağlryan şosenln u.. 
eunu b~. kil «len Johor boğazında 
Jı:filn 25 ·ıl>in nüfuslu Jolııor..Ba·hru 
şclırini işgal et.miışlerdir. Bu ~ 
s.yi Iıı.giJı.,,•. T t&.\ınp etmişler, da. 
ilıa doğrusu kara Ue irtiba,tını kıes. 
mışlerd.r. Çünkü kaya w çimento 
üzerine inşa ıedilen bu şoo•.yi ta. 
mamiloc tahrip etrr:d< imkanı yok. 
tur Japon kuvveLU.ri şimdi mu.. 1 
hasara W"colderi kalt>nin önün. ! 
de bulunmaktadırlar. Taarrırza 
geçm den birkaç gün daha beMı. 
j:c<:ekJ: ri taıhımin "'<lilmelatediır. 
Çünkü kat'i bir taarruz 1>€şebbü. 
sünd<ı blllunmadan evvel insan ve 
malz m0Cc t~V':ye odilmcler 18.. 
zım gelı:mktcdir. 

lngiliz Krahnın 
teşci mesajı 

Londra 3 (A.A.) - Matmwt 
S ngaptır müdahlerine Kra.l ta -
rafınıda.n göndeı·ilcn bı.r somıpati 
ve t<>Ş<:. mcs:ı.jı h::ıl<k:ıııJ..1 bcfucr. 
!erde W..ıruınaktadıır. 

T:ımcs gazetesi 1yl b"•· ,vude 
bulunan bi.ı· hav.ı mc)"drn.ndan 
harıJkct ode ok r,la,n av tayya • 
reJ.cr:nin s:r,gapur'un 11'lld:aıfaa.. 
sında müh:ıııı b r ıol oy:ııya<.a • 
ğım kayıdcm• lkt<dir, · 

--<>---

Japon Hükiim&

tinin Bir Kararı 

Bütün ecnebi 
memleketle re 
döviz tedil}esi 

menedildi 
Tdkyo 2 (A.A.) - MU'.ıye Na. 

zırı M. Kaya Çu::ıglö ıııg'in :ida1'Elli 
altmda bubunım memle'k.ellıe·r de 
el.ahi! olmak üzere lbütıü.ıı. cencbl 
memldkollere yaıpılacak döv Jı 
tedyiel<~·in.n yM:ik ecfüclğinh 

süyleıuiştiT. 

Kapatılacak bankalar 
Taleyo, 2 (AA) - Mııliye N:ız>rt 

Kaya hUkômıı!1n d!i~an ""rına:res~
le [şllyen bii!t;n bankatarm kapatıl

maslJUi karar voreceğltıi söy\emişt.ir. 
--~ 

Esrarengiz bir radyo 
Londra 2 (A.A.) - Esrar~, 

meçhul bir .r;ıdy•o me.rtkezi A~'Tlll

paıda neşriyat.a. i:ı:l§'lıaımış. ezci.iıın
le Çtlkıos1'ovclkıyooa da*ni salbo • 
taj<la bulur.ullduğunu beyan et • 
miştir. 

Alman'lar Ameri· 
kan demirini 

nerede tanımşlar? 
Fladel!lya, 2 (A.A.) - Harp istilı

saUtı mecli.slınin Iosını ıefl Vlmiam 
Blabt Nazilerin Amecik&n domlr!W. 
Jic d~la Rusyada tanı.dıklaruıı söyle
m!şrlır. Bla';t, Birl~ilt Ameritcaııın 
Sovyetler Blrlilti.ne muazzam bir yar
dımda bulunduğunu iLi\" etmiştir. 

Filipin lerde 
(1 !11cl Sahifeden Devaml 

gicfor sahlliode, yeııi taarruzlar. 
da bulunm"'k üzere sandallarla 
asker talışit etmişlerdi. Anıe.rika. 
hlar bunların birçoğunu ba.tırnuş. 
tar v<ıya tahdp f'tmişlrr, ve şL 
ınalde diğer bl.r toplanlıyı dağıL 
mışlardır. 

, Uaber alındığına göre baZJrla. 
nan başka bir kanun mudbince 
her A\·ustulyalı servLtlııi v• ça. 
lışmalarını lıiikfunetin emrine L 
auade bulun<luraeaktır. 

HOLLANDA 
Hindistanında 

Tok)o, 2 (A.A.) - Yonüuri ga.. 
ze!esiııin Malezya muhabirinin 
bildirdiğin• göre, Japon hava lruv
\'t tlcri Holanda Uindistanında 
ham hakimiyetini tt'Jnin etmiş.. 
!erdir. Sumatra'da Mednn hava 
ıne)·dawoın t:ılıliJe edildiği ve 
kullanılmaması için meydana ma. 
nialıır koyulduğu )·apılan hava 
krşifüri esna ında görülmüştür. 

Blrmanyada isUkrar 
Loıı.dra 2 (A.A.) - Binıınanyaıda 

ash--cri va11.-;C".te iıStilkra.r vaı'Clır. 
İng -liızler, Şıclıdelle mulka>V<anet 
ecLlecul< mlllüm ha~lam işgal L 
mtkted:ı•Jcr. Japvn tayyareler~ diin 
mütead<lit d<1alar Rruııgon'a taar. 
ruz etm:~!crd:r. Haı:ar:ı~ ehem • 
mi)~ tli değ 1 j·r. 

1 Japon tayyare 
gemisi batırıldı 

Londra, 2 (A.A.) - Aıoorika 
donanınıırstntn son taarruzu .esn11o.. 
sıııda, son dakikada bir Japon tay. 
yare gemısının keşfedildiği ve 
batırıldığı zann"'1ilmek1edir. 

Refah hi<iisesi 
(1 inci Saltli~en Devam) 

encümen ma~bata.sını haızırlıya.. 
ra:k Meclise vıermi,?tir. Bugün sa.. 
at 15 d-c Meclistıe loonuşuJacaktır. 
Mazbataya göre rncümen azalan 
IEiSki Milli Müdafaa ve Münaka.. 
lit V<ılrlleri hakkın<la bltkıkat 
açılınas;nı ekseriyetle is'temişleır. 
dir. Eksriy«; Refah hadiııesini 
iız"'1ı ed<rek m:uvaıkıkat encüımıe.. 
nln aydınlatılaeak ookla!M baJc.. 
ıltında bir kimseyi dinJ<ınl(.k, lekt.ı 
Vı:ya aleyhre üelB.il toplaına.k sa. 
ıalıiydi olmadığından t&l:ıkiıkat 
açılına& lüzumunda ısrar etııniş. 

lerd.1r. 
Encümen Reisi Rooep Peıker; 

sabık Vekiller hakıkında tıııhk>kıı.. 
ta lü~um olmadığını lxyan cdemk 
eksedyct kararına mı.iıaJii kal. 
m:ştır. Recep Pekrer rtkaızname
sinde; 

•- Bütün dosyaların mütalea.. 
sı, lbu suçtan doğan mcs'ul;y.etin 
VElkillere sirayeti kanaatini ver. 
miyor. Vekiller esas ıcmfrlerinl 
vermcl<lc vazifelerini yapmışlar. 
dır. Bu eınlrler v<•rildik.ten \1.: mu
amele müstıe.şarlıktan füba:ren a. 
şağı dQğı'u Vekalet daiııelerine ve 
aılakalılara inti:kal ettikben sonra 
yola çıkacak vapurun klli'tarın& 
vas:talaırının v>e emniyet tedbir. 
lerrnin tamırmlanmas:nı bizzat 
emretmiş olmamak Vekili itham 
etmi:ş olmaz. 

Binaena:leytı eski ilki Vekı l hak. 
]arın.da tıfuk>l<at açıJr, ı• n.ı lü. 
zum oima<lığı kanaatind..")·ın>- de
mişir. 

Be, azası ola" bu encümen • 
den B. Fu.at Si.lırnen es'b~" mu. 
cllıcsn:de yalnız eskii llfüna6<a . 
ı.ı:t v ukfü halk>kıru1a Med s talı. 
k~ka tı açıbmaısı 1 ü~wnu!1'u iı74h 
ctmh'tir. Ma!2llıa'.a buıgün rnı.ı.ac • 
ce!iyetle göıüşülcceık ve •:ıki ~ 
V k" ha.J.- ·ın<la olı>p olhnadığıoa 
M,clis bir karar verecektir. 

60 Kuruşa Tabldot: 4 Kap Yemek ve Ekmek 
18 Kuruşa BiRA büyük duble, bol meze ile 

Bu UClı ·luklar. Beyo~lu A.n1alunc.sciıt Yeni Lebon k&rşısında sok?k içinde 

TUNA SALONUNDADIR nt'io11:;/i?8E 

~ -. SON TELCRAF- 2 ŞUBAT ltt! ••• . . . 

Taksilere ve· 
rilen· Benzin 

Başvekilin millete 
Şoförler tevzi edilen 
miktarın arttırılması

nı istediler 

·mühim bir hitabesi 
(1 tncl Sahlledcn Dev&ml 

Aaziz yurtt.aşlanın: . 
Epeyce b )r zamandaıılberi sı. 

ainle görü~mCik fll1'Saf.ını bulama.. 
Şoförler tııksiler için verılen mıştttn. Bugün ouna ~an elver. 

benıııiıı m..kı.arının artlımlınwsıını eli. Pazar gününü seçmek.ton ımıdc
alıa:J<adar m<:ika.mlardan >stemıiş • sadun da uzunca ve rahatça kıonıu. 
leıxl.r. ş:;ibıl.m.ck Jrrlkfınının her iki 1:-.ırof 

Tıi<Siler için üç güırde bir 21 ·.ı-;in miJmıi<,ün olmasmdadı:r. Bu. 
litre brn!Z n verilmı:lkıtedir. Bu gün eıiz-e Türkiıyoıi.n hanci polftl.. 
mı:ttar> behC't' litrenin \<aıSali 100 kasından baiıset.tn~y<eceğ!m. Dün. 
kilometre yapması esası iizeri'tle ya b ının baş!a<hğl. gü.-.de ta. 
bll6llplanmıştıc. 8 simndirt araba. karrür eden ve milli şu.ura dıaya. 
!ar bu lben:zin ile aıxaık 70 • 80 k" nan harııci siya-ıet:ini:z il'~ gü.r~ 
l.oımetre yapmaı!ı:ta f;ika:I; 4 silin. vasfından ne bir şey kaybetmiş 
dırP. küçü!k ara.bolar 140 !kilomct.. ne d<ı herh.aD@i ufak lbi.r uJt:,.."<ildül 
re yapalıil.rnuktodirlu. Faika\ son gooknn:Şfu. 
zamanla rtla blllıaıssa ık ar yu zün.. Ne dc<Jllkse ne 'karar ver<l kse 
den arıılba1 arın tdktrld!dlerı ba. y'ne orada)"lZ. Değişmiş h'.ıı; hr şey 
zan ~ dündüğür.den k.ııt.t:dilen •yıiktur. 
mesafe dü.Jrndkledir. Şoförler bu Dünya buhranının zorlu şartla. 
vazly.:ıtten mal sa.hiıple". ilı> de rı içinde yü<rüyer, milli hayatın 
mütrnr.adi lhtll" ha1'iırıde lbl!lun. b~ün'k.ii :ma davalanın ve bu &a. 
maı!<tadır:ar. Şoförl-crin lekl:f • vaların halli uğrunda hükiı.me'.'I. 
!eri tcdk:tk ed LmMeıcfü. m!;z'n aklığı b:ışlıca tOObir!C"ri ve 

-~-- yine bu uğul'C!a s'.>zlere düşen va. 
Galatada bir ceset z.iieıeı·i belirtmek istiyorum. 1939 

Eyhllü.nde Av~&daba,,hyım harp 
bulundu gittikce s:rnı'Ct ve şıımul.:inü ge. 

Galaıta<la Neıcaı.Jbc.-y caıellesin - r.Jış~tcl'C"1c Afrikaya, Asy:ııya, A. 
dek[ b'ır sôkoıkta dün bir ceset mer'Jkaıya g"Çffi'ş ve ,,Jımdi halkı1rl 
bulunıınu,tur. Yapılan ~ikJkaUa bit düny>a yangını hali.ni almıştıa;. 
bur:un Bayraık'.ar z:ya iaıncrııdc Bu haorp yalmız haı,bc ginn'ış olan 
bk akıl haıs:,aısına ait olıdu~u ece. memleketlerd-e t~hrbat yapmdkla 
lile öld',j,ğü aııl:ıışJlım~tır. ıkalmıyor, ayn; zamand.a y<:'r yer 

illi korunma 
kanunu 

\"C ~C<;it ~it .ııztı.raplar. y~uzluk. 
lar yarataTiıık ve bunlar da dalga 
da.lga mcmldııttten memleloc!e ge
çerek bütün insanlığı saman mua:ı. 

(1 inci Sahifeden Devanı) zam bir buhran hal'rıi almı:; bulu. 
clı:nceden ola.r•k. muhik .eMp olmak- nuv'Clr. Bu se>beple hfııkü.ın siınnelıı: 
sızı.ıı boı· malı !azla li•tla ...ım:ık ve- {e 'olan bı>hra.nın 9'1kı.n.tıla.rmdan 
7a s;ıt:şa 1'1'Ze\ıııek. satmamak, kaçı.r- =lnız harp iıçinde bulunan millet. 
m3k \icya salk.lam:lk, n1u,·uz&8 yoluyla .ı - 1-
elde:n çıi<armak, •incırleme sal; yap- !er değil derece derece bü'.ün rn; 
mdk, C"'t~e.rı .1ui.~sc ..... nck nıak:,adiyle letler rrrüteess·t" olu.·yor. Zaıman.ı. 
propag:ında yapmak yıısaktıE. mırı:.cla harp dı~ında kalmdk de-

Çnlı.;·rr,a .ş ... at ve gUnlerlnc riayot ~ rn.ek h~ıç 'biT sw-etle bt'!tlıranıcbn \"e 

mlyC11le:-1 etJcot ve f~yat tlS:te;i koy- ""' ., s ,,,•~ları"lıdan l.uz.3.k olrr:atk 
ınal-< n~ecbu~·ryt:tilıe uyınıyaıılar, 25 la... d r.:ek de~iklir. 
radan ;ıoı. liT•ya ,;a<!aT agır para ce- D . h b. .··"·' g"tl' · e 
z~· la ve tokerrUrU. t.alinc.i.c 50 Ura.dan 

1 
• emış ve. ~r .. ın su Uıp ,~ 

600 liıoya kadar ağır para cCl.,,,;ile b.,_ sıray-et ~'e ıh tılatlarının avtıı::ıwda 
1·.bor bir bafladan uç aya kadar hapls olduğunu söyli1" d~mı~tu· kı: 
ceLa"'Yle toczıye olunacaklardır. •-iki buçuk yıldanıbtribudll'liarı 

Jiy-0t11<.ı·e \"C hükfunet.çe yr4)ılan mü- h., rb ,\ rıatıtıığı ktntıları b rı de 
itruldr illi.inden horh•ngi birini ı;;- ımızm dısında ür üp g'!ımc'c' c ol;n 

r:o.k:.bey.e miirn-a'nnat edenlere 1000 li- ~ . n ~ a · .. =fk"'n ır..em
radan on bm llrnya kadaı· ağar para çeıkıı:ımuz. Ve gun geç>:. • · 
ccza;ı ile b..-lik.le ilç yı1<ian ım yıla ' l<!kEi!tiıniıt.den bu sıkıntıla'!!ln danıa 
kiid"r hn'Piıs cezası verilecektir. ziı)•·ade artacağı.nı da bilı:ıyoruz. Bu 

Sto;< yapmak memnu!yetine rlayet vi'ılkıa bütün vatanda.şlaTm yaşayı.ş 
etmişenlor hakkırula 500 ikadan 2500 s:ckle,.·oıin yasayış iddialaruıuı 
llray&. kadmr ağır para _ceza&L ven+e-. hudu 1arını açık .olarak çitzmıelıeri. 
cdctlr. Teıreı-ı·!nil halınde .bu ceza 3 . 'nı birinci sartLır. Bu sobeple 
7.ıla kadar bap:;e çevrtleccktı.ır. l'Ç ~ • 

Yent kanunun O'I inci maddesine hu.dutlanır.ızda ha p o\ma~sı hi~ 
ı&e Adliye Vokaleti bu kanlJllu., hü- z!ın ooımal yacııı 1939 senosır..dıl«ı 
kilmlerine giren suçlara aı.ı davaları gllıt ywaıınaımt7.l iıcaıp ett!rcceği 
g&-rr.d. iiııere wı>lu veya t1'lt hiııiôınli lıaldlnndaki düsünceniıı yalnız 
mal"ıkemeler lnıııı.bilecelttır. h:ıtalı değr1 beikl çdk fena ve za. 

Harp vaziyeti 
ruh olduğunu yu,.Uaşlarıma ha. 
trrla'.mak wz!feomd"r. 
Sayın Y'llrdd"';'ları:m: Ne zaman, 

( ı inci Sahifeden Devamı nerede ve nasıl brteceği oclil. Qhnı. 
Bu sure'tle Allınan!ar büyük ih • yan bu hı.rp !karşısında ve yarat • 
tlyaıt ve mal:reme kuıvvetl~l'~ni tnğı buhran >çinde blZlrn değişmez 
ceph-eye getiı:ım:ş ol"1t)'orlar kı J>U ana davaımız milli korumnaıdır. 
Jıal Rusların ha:ıı se-v1k v' iıdare- Burada m ili korunmayı >en !l'!l\İş 
ıj ni.n lted.all~rıinden birini tcŞk!.I miinasile alı)ıorum. B 1 z>nı milll 
e..neıktcdir. loorunma dırvamız bir yandan hu. 

Rusm gerelk ~!rn&l'<ie bulunan dutlarıınızm d şından ge!.e<:ek her 
İl.men görunün cen<,1buooa ve ge. çeşit tehlikeye karşı aziz yurd ve 
rekıse Hmof cenubundan taar • istililiıliani'Zi korumak, ötıe yandan 
l'wzlar:n.a de\•aım etnx:lkte ve ya. da buhranın doğurduğu sı~ıla • 
vaş yavaş ilerlemdkıtedir:er. Al- rı za.m8'1'1ında ltarşıla<malk:, lböyl<!ce 
manlarııı bureLaroa biiyülc mu • milli varlığı.mızı yaşa·tmallc ve yü
'kıobil taaNuzlara geçnıcleri Rus. rütmoktk. Ve Milli Korunma Ka. 
ların Akman cephesine glr<l'<k!e. nırnundalki 1adiliıtm g~lerinin 
rid ilfade eder. isbhsali arttırmak ve fırsabtan is. 

l 

K;şın çolt şlddem tesirinden tifade etrneılc isti}<en}eı:e tıayaıt haık.. 
ve Alma~ ordu.arınm 'I\Üdat~s kı. ~mıemek QJduğunu söyl.dik.. 
harbi yapmalarından istifade e- ten sonra: 
derek Alman cepheli' üzerinde •-Bugünkü mü.cade~ mtlletler 
müıhiım nbeicel2 · alması Ruslar ya bütün &rdterilc var olaraık ka. 
hcsaılıına her .zaman mümkün • lacak yalhut ta bep lberaber yok o. 
dür. Bu!Jda muvdffa:k:'yr t tl'mini !a.::aklacd>r. Y.uroun müdafaası yı.. 
için Rı.r.; taarruz.arının daha ÜS. kılır, milletin Jlııtısatli durıınnı bo -
tün 'k.u:vvellerle, aaha ""asıı ha• zulursa ne birilatirilmiş ıu·,·ctle. 
zırl~.ı:. ,teşk:lat ve te.rl>hata da • rin ne de i.cDıa.r ed~ (Şyanın fa.. 
yanar:ı;k y~pılrnası ve "yi Sl'vk v~ ide>:i olmadığ•nı ki senedir 'ha®in 
idare edilltnt?si lazımdır. Rıı6ldrın dış I!lf'ml<'kıetlcrdeki 1fecrübeleri 
bu kara.kıı;ta temiıı cdeeeklm isbat etmiş oluyor.• 

' her mırvaffa'kiyetin, iilkıbıilıar ha.. D<:mi:ş ve biliıhare şunları ilaw 
rc'kiıtıı i!çin \ı.üyıük manası vard,r. etmiştir: 

Libya cephesi: c-Milli ihlısadın yetemı-diğı ihli-
Bura.da geçi.<!; bir sükunet ysç maıdrtclt-rin"n 'huıdlltlarımımn 

vardır. Bu sükunet yai<ıııda baş. d,.mdan getir.lı!bihn€Si. iıçın bü. 
lryacak b . .- .meydan muıhar.be - kUıne~ımlzrı bütün iınıııciıııl-roan 
s'nin deHli ol;;a gere'h."'t:r ve her fa\·dalanmao~ basYurduğunu be. 
m,; tarafın da hazı.-hklarına "iŞ8. ıt'rlmcllc isteoriım. F::lk.at evvelce de 
re" tir. Bc1J>ga1&inin Alıınanların e- ~aret ettiğim gilb:. bugün millet. 
l.ne geçmesı. Rommd'e d:ılıa mü. 1or .. ansı müna.ka'eleri -asilini~ ':e 
salt b"r imkan yaratım tnr. m'iTktten millete mUb le tafı. 

---v mlnle1'ııı fevlkinde :rorlaı;ım Lr. Bu 
HARKOF'DA sc!:ıcple dı~andan gelebileedk mad 

(1 lı'cl Sahifed<n Devam) uelc•re pek o kadar bel bağlama. 
! ğc göre Sovyet çetecıleri, H..-. -rak \"e bunların azlığına \'e hat. 
kofta Alınan ka•argahının b:'t: • • ·o!duiiuna b;:uek katl:ır.mak 
siğinıddki eve g;ı.meğe m11Vaffak rıredıuriyetlndeyi:z .• 
~hnll'Şlar ve kara-gaht dinamiltk Demiş ~·e millt ilctısad:n istihsal 
hav~a uçuıımuşlardır. Alman 1 kayn~kları ara•ında ba::trı g~I,-nl. 
tümen kumandanı Gen ral Braun nın zıraat ol uı;"Unu, Tuıi< G"'I·+·. 
bu su ikam nel~e>.nde ölenler a• 1 tlnın Tü1 k kô) lüsünü te,.,...,1 s21·
P"ıntla<lır. dığını Wbariıı <!ttirdilôı:D sonra 

dımı iş tir ki : 
cBu yılın k llk ekimi, dar <art.. 

!ara \"e ma'ndut aın"ı<5n.;;.ra rağ nen 
\:fızi sw•.rıı:Irecd'a: ml" .clix eıcl' r. 
Kışılk okiınin e:<sikler.ni y3"1 e. 
k.i n g 8l)'!'C ti e<r irrti:z le lkr.pa y ::ıc ağı. 
nmıdan şüphe .olm.)'IOrunı. 

Yalnız zeriyat ımıısırııda b.'f ecl 
palnda tn>Sır, darı ve pata.1.'S 
m:llt', hunun yanında da fasulya. 
m<!rcımek, nohut gibi yiıyecEik ım:rd 
del€'1".i z«ryetına ehemmlyc·t vc·ri. 
yoruz. 
KÖYLÜYE PRiM VERİLECEK 
Baş\'ekilimi:z bundan sonra köy. 

lül,rc hitap dmi:ş ve 1S42 yılında 
Ofise mahsul getriecek köylü! re 
aradaki fark için fiatın yüzde yir. 
m.si nisbetinde bir prim v rilE ce. 
ğinı, bundan "') rı olarıı.k da pata. 
t , ekimi için her d(-nüro ba~ına 
iki lira prim ödcneecğ.ni, mıs.r, 

patates ziraa·tı için fazla <itim ya. 
paca -Iara Ziraat Baı:ı.lı:asllla olan 
borçlarma bakılmadan munzam 
istih.sal kr«lioii ...,_riJeceğıni muj. 
del\.m'§tir. Bilahare de şunları ilu. 
\'il Ln i<jtir: 

~vveJi şurasını keti4ı olarak I0)'1c• 
yLyın k. vatanuntzda ht:rkesJn iht yaç .. 
!arın hucU:nkü dunya iJ:."'t:.ar1mn \·crd!· 
gi; n.kJ.:nla.r dairesınde ve mı.ıh. ,.ip ve 
blt:lraf b:r çak ~oı!etetlcrdex. ıua.. 

bet!e de:ı çok !~z.la olanıi<. kaırşılay;::,c k 
kö.tk.ı! y~ceb'in-:lZ var:lı · ve ı.c~, e .;.e 
olac trı.• 

BU CİHAN YANGININDAf. 
ŞEREFİMİZLE ÇIKACAGIZ 

Doktor Refik Sırytlam cundın 
sonra vatandaşlara istihsali arttır. 
m:ı.ı<, ıhtiyaçlarından faııla mal al. 
mama.k giıl:ıi ta.vsiyelerdıe bulun ... 
mu§ ve nutkunu şu cümleler! bL 
tirmi.ştir: 

Savın \'ııvddaşlarım, 
l\f'İ C''.;,,izin hükimıdie ş ~-e 

kadar ol'duğu gibi burtlan scr.ıı:ı 
da i'ib"·l:ği ye elbirl"!l' sayes"n:l>e 
i'sliij~.a· •miız ~a- t~ra;ca.~ımıza, 'M:. 
ya.çl~nmızı imkan dl'reeesir'<ic kar 
şılı~ ab lcceğ'rrıiz, ve hcr şe)TI n 
üstün olıara1c müıdafaa kwvve4.i \"e 
"ktJL<adi kudrc< i yükseli< bir m .rı. 
lok olar:ik kal:ıca 'ımna kanı bu. 
lunu\·oruz. 
Sağ'am yüı ildi, sıı:i\larn alhli!klı 

b:.ı"bir ne manır, b.aıblorine gü,·enlır 
,·asıflarınrızt 'Cn üste çııkeralıım.. 
Mcmleket'n 1\'e"> ve dı~aorı s>yase. 
Unde ~ız:n bilmcdığin'ı:z h!çb.r ha
reke>l yapılamaz. Huküme~·.m z M 
lı, acı hiç bir hakikati sizden giz. 
lcm't.z. S ·z, h~lk .d.·,en'.'Z n bu taı. 

b;:ı·tarına inanırsanız. dışatt!an, i.. 
çerden. a.c;rk v>eya sinsi oo1ouiup 
yavılan zehiTli fil<rlere ve hava.. 
d ı;]('re laırşt kaya ııitıi da:yann'lL 
nız. Bütün kuvvefürimi:z~ hele 
manevi \'e aıhli'ıki ilouıvvetlerirniızl. 
biı'1),..'ıni:ze <ikleytlp arttı .. aca.k za.. 
manda~ırı:. Bu chan yangınınıdan 
elbirliğile, şereflmizle ve kıudrcıtli 
olarak ç;kacağıınııza sağlam ve sar 
sılmaz imanmıı7. vındır. Hep.ıni2l 
ıııevgil.erle selamlarım .• 

Amerikan harp 
gemileri 
(1 lncl Sahl!•d•n Devam) 

Jaluit ve Ma!oelap'da bulunan 
askeri tesisatlar bonıbaı:dnnan .. 

dilmipir. Amiral Nimitz, Japon 
zırhlı ve kruvazörlerine tesadiif 
etmediğini, sadece tali d<recede 

elroııımiyeti haiz gemilerle ~ar. 

dııncı harp s<fiı>deri gördüğünü 
söylemi tir. Bütün bu gruplar 

hasara uğratılmış ve kaçınlnu~tır. 
T•yyare meydımlan anudane bir 
wrette taarruza ıığramış, yerde 
v.e bna muhartıbekrinde ınüte.. 

addi! tayyueler ha.ara uğratıl. 

mıştır. İki Amerikan harp ı:eınl. 

si r-heınıniyctsiz surc1le ha ara 

uğramıştır. 1l Amrrikan l.•n arcsi 
üslerine dönınenıi tir. 

--··--
Norveçte 
cı inci Soh:frd.en De.•am) 

Gene ·bu gazctcnm ycrdı)ii ha.; 
bere na.zaran Norveçtc y< "' Ea; 
ve'kllm ta;•ini ile su t. !··· ka -

rarlaııt.rılrntf ır. 

1 - Qı.;" ing Jıülkumcti Nor • 

,·cç devletinin en y·iJksd< m °<J. 
.mı ol.ır. ur. 

2 - S:ıvil A\man id~r<.'6i a •• 
dırıhm~tır. Yerine Non·cç ild •ı 
ikaıme ccflm' tir. 

3 - Tcı'boy;ın hiilkiınıelt rnc' :a. 
v·ri olarak aılacı>~ır. 

4 - Alıman cırduhrı Noın ı;t 

kalaca'ldardır. 

5 - Yeni Novveç orousu 1k 
mu ınt' !k~~~ '""i;<'<...1~lcde bu 

\ t· ıcr 11 zta te-qk e 
l~"kı.r. 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA ---------------1'0. 94- -~ 
Türkçeye Ç*\la·.,n: &sKENDU F, SER·rELLi 

Birdenbire Tomsonun ensesinde bir tokat 
şakladı ve hemen elektrikler söndü 1 

- ı:: • .,ı. ı,;ok ıht•yatlı b,.. huluimK 
teıt;ı Kendiaile bu millet ~ na<Jı 
olarak ögooebilr. 

Aoom l'-Ol1 de. Bundan sonra dıüo1'. 
7a )"eııu<lıe.n uzun zan.an kım.rıldaya
rn..:ı. }Ji>rp\.M. herileıs b.tkwı bJr hal(;~ 
çıi<ılı. 

- Pt-kı .owna. düny~ yalnız AvırtL 
J><l ve Amerlkadan ıba<et ıniıtı<r• 

- Bu haııpteo sarsılm~n çıka) 

l>;ıoka bu· devlet var m.>1 
Bu t<·.Y "e tıecrllbeııle adama: 
- İ.;t c :1aP<>Jl1a ! 
D.ııye bağırrn;ık ve <limdjk a.y<o 4a 

du1·a:n JY rm leketımi gci8tKmek ~te
d.im. 

Kendonl il>\; t\ıl&bıldlım. 

Topçular ıec;tikten "°""'· o &Un r 
• ~lnJ. Tomocola odamıoıda yi.. 
7,orduk 

* Bt l' AZ SAllAYI CİNLER Mİ 
BASTlf 

YemııA<te ~ı otu~ 
T.,.,,..,., fençlllı: hatıralar.,, ankı· 

tııronlu: 
- B.1< gUn, ben·.S on c.loltu& yoşla.. 

nıda kt n1. parkta dolaşıtken kar :rro. 
Jı:rt y arınd..ı l.W.at gilı.el bır ka
dm çıl<lı ve bana ~iıbniye başladı. Bu 
k.ocası harpte ulmUş bır agkerin dul 
Jualımı.1 kar~.ydı .• o k.3(br güı.eldı ki.. 
işle, ilk aokıım bu oldu, 

- Or.u ı;ok mu a~vmı~üırıle? 
- Çok k.eliımetii de W mı. Ycıkuha.. 

m.:ı? ()rru delice ıc..·mi.şUm .• çünkU, 
o •ene kolleil y~i bıt\rıniştiım ve 
dllnyaya kar:;ı gözler'1rıi yen; açmaş
lım. Y~ryüzünıle ondan daha gij:zel 
biı k....uın göreınıyordum. 1 

Fa,ı ı ltoıro"iiamadık., b>rderıblre ta. 
vanda d ,lllJan büyu av..uli ve otuz 
alt t: , ()·fmi ınuon şekıiadıe ayrı 

llO'rı anıpuller)in hepsı blrılecı mütlılıı 
bu tn-r;..ka iJtı patlaıruştı. 

Tomf:on: 
- Eyvah! Sıııorta yandı , n UthJe 

bır ıto hık var. 

U.iyerek 1e ~ n~ smdun lwl.adl., 
kapıyı •1"-1 ve hadem .. ltrl çapmı.ııya 

başladı: 
- K"llJnw .. ;,eişnlıa 1t-hl>ke var .• 

elckıtr krnıtadc c>l<kı. 
Evl't Bu, ciıJ.d<n buyuı< bıc trhlil<e 

kH; bjr yanım. doğurJbı lır. h~irnlcıı 
at<şle1· lçıodc kalmbk. 

J-f od e rr: eler, ıncmw· la r iro4U9 tu.la.r .• 
Lf.ıımbal.arı ıDuayeuıe ettiıle-r. 

O ne! 
Bır nn:.pul mW.tesna oknak twı.t••:e 

heps:i y;,ınıyo.r .. dah'e müdUrü kapınm 
crrk.:ı.sındaki sigortayı muayene eıtti: 

- S gort.ada b'r li<'Y yok .• 
- O hulde bu nıü'2ıiş ıva.tardıı.lar n.e-

ıed«ı t;ıık\J? Bur•<la olsaydınız, aıkJı... 
ı».ıı k.aybedeı·(Jin 1 z! Öyle mütble bil.• 
eielrlrik ı;eraTN cıktı ki.. yanryOıf'Ulll 

sandım. 

- Oi;:ıbıliırJ Mister Touısoo! HeriıaJ
dıe kontak olJ~ur. MUstttiıtı ohanuz., 
~inH.ll aar'-ly eh,4ot.:·1kçi:sine h&beı· ıüıı.. 

c. ili< . nered"T<e gelir, ve k...wıtları 
nıuayeı~-e eder. 

Tolll6on her ikı odirun da elektrik:-
lerlnı açtı, kapadı.. J 

- E\el., bir Ş<Y ;yok. H<'j)!lı ;yon._ 
yw. 

reh l<c ·ar diye b ti>n hademeı ... 
ve ı "' lun d->hn.,tu. Çıltıır-
lr<'n k b 1 a r.ıııc4a şüplıeU 

aı1 1 u..'\ vacınış g.bi, u;im.i gar.ip 
ve mfınasız bl.rtai<ım hkder ve şüphe.. 
!er sarın~ı. r 

Bu _ıı,da birdenbıre odamda dıuıraın 

Torr&>nun et>Eeeuı<lc bir 1ıol<at ~ıa
!:1. ve hemen ell'!<-ttikle-r tt"k a s~ ı 

Toms"'1 bu 1&kayı benım yaptıgım;ı 
:...~hlp oldu: 

- Şlmıdi şaJtaınU'l llT<l!H değil, Yo
kohamii . Hem bu enseme tokat vuır_ 

manıın manası var m.ı? \ 1aHibi beyn.lrn 
zont<!ad •.• 

Eh.'lktrıkler acılıp kapan.yordu. Tom ... 
son, blmları dıa ben yapıyoruın sandı.: 

(De\lamı var) 

MOHiM iLAN 
fstanbul'da Havagazi ve Elektrik ve 

Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi 
"Satgaze),, (İstanbul ve Anadolu ciheti) 

Levazım müşküli.tınd an dolayı kömür tasarruf et
mek maksadile İstanbul Belediyesi riyaset makamının 
tenıibile 1 4ubat 1942 pazar gününden itibaren yeni 
bir it"ara kadar Havaıı:azinin normal bir surette sabah 
aaat 7 den 13 e ve ak.-m 19 dan 22 ye kadar verilece
ğini sayın mü4terilerine bildirir. 

Ba4ka saatlerde gaz tazyiki azaltılacağından bir ka
zaya mahal vermemek üzere bu gazi kullanmamala
rını sayın mü4terilerinden rica eder. Aksi takdirde 
vukua gelecek kazadan tirketimizin hiçbir mes'uliyet 
kabul etmiyeceğini beyan eyleriz. 
'-----------MÜDÜRİYET --- ---------------

Nafia Vekaletinden : 
1 - Ekınllmeye konulan it: Anılanı Genoıııc Parkı ıçi.n •l111aealı: ~15325> 

adet muhtelif cins tıdanchr. 
Keşiı! t>ed<>li •9800.0 i!r.ıd.Jr. 

2 - Ek.'llltme 18.2.942 Ça,..ımba gıbı'li saat ıı de Nafia Vekaleti Malzeme 
Mudürliığıinddıiı Ma-beme Eksiltme K<>miıoyonu oda6ında açtll eksiltme uoulü 
j).e ya.pt..u.<'aktır. 

3 - Ek tme arlnamesl "" burıa m&ıefettı evrak ı.talaeme Mödllıı!lüğilrır 
4e ve İ<olanbul Nafia MudurlugıJnde l<irilleblllr. 

4 lllksiJ<ımeye ıicebllmeK ;.ç.ln İdelclileı'91 uoulil dııiresiode c735• llıraılıılr 
mt>~'9ldt-.t teminat V"""1elerl 16z>mdır. <729> c975> 

SiGORTA ANONiM SiRKETi 

Çalışmalarına 

başladı. 

Sermayesi: 500.000 Lira 

İstanbul - Bahçekapı Taşhan 
Üçüncü Kat. 

Kısa Telgraf adresi: DOCAttTAŞ - . ISTANBUL 

~ ................................................ ~ 

li~P~d/ 
2 Şubat 1942 

18.00 Procram ve Memıleloet Sa"* 
18.03 114li2ik; Rad.ro D""1S on..etır-. 
18.50 Müzik: F::ısu Hey'etıi, 
19.30 Memleket eaat ayaırı ve ajane 

haıberlerl. 
19.45 K<>nu;;ıno 

19.55 Mi.il.ık: ŞevkefJlQ Malı:amıııdan 
Şarkılar. 

2-0.15 Radyo Gazete..ı. 
20.45Mllzik: Bir M11J1 Öğr~ -
21.00 K<>nU>rna (Ziraat saati). 
21.1~ M..tıur ve Raot Maluırıwodım 

Şarluler, 

21.30 Konuııma (Öıiretm~ Saati) , 
21.45 Mtlelk: Rad;yo Senfoni Orit..._ 

trası. 

22.30 Memlekeıt 8Ciat eyatı, ve eıaoıs 
22.45 Milzll<: 0-. Müziiı (Pi.) 
22-53ıl3 00 Yaru-M.ı t>roa:rarn ve Xa.. 

pımııı. 

Nafia Vekaletinden: 
Du;i !'tme,ye konulan ;,: 
1 - E91ı:l:ıehtroe Sakarya nelı.rinln menbalan ıruntakaeında yer allı sufarı

ruın •ıroııtırılrnaoı m-..di.rle yapılacak art~b,yen sondajları ve Ada.la - Ge
di<ı, Niflde - Melaıdlı, Tokat - Almus baraj rn<!v'ltıilmVle Aydın havallslnde 
Alca ve Tatwlar ve Eokişelıir Sakarya havzasında!<! Regtı!Mör -ı ... ;mıe 
ve burılarm ctvarlarjyf.e idarece lii2um görülecek <»ğer ma'nallercte yapılacak 
jeol<>Jik sondajlımn iocası mulıamm<n keı;it bedeli vahidi fiyat esa01 UııerJn.. 
den 133,520 llradJr. 

2 - Eksiltme 16.2.942 tar.lhlne 1'3Stlıy•n PaıuırtEEi gliııti ııaot 15 de Arıkan• 
da Su İ-şh!ri Reisliği binası içlınıde topla nan ru eksiltme komi~oınu Qı()Qamda 
kııpalı zart lWluliyle yapı!aca.tctLr. 

3 - İst-elr1ilıer, eksiltn1e şeJ1.n,am.etii, nıu.K.a.vcle proje·. Biiymdırl-'t İoleri ge. 
nel şan:namcel, umumi ıu lı;larl feunl .,,..ın..mesiyl<! huswi Ye f..-.ı! fQrlne.
meleri ve prol<>l<W'i e lira 68 kurut muka biHnde Su İşleri ıı.e~eo ~ 
bilirler. 

4 - Ek.smıllt';·c gııretıilmdt için wı..kılı:erio 7926 llr.alık muvalııkat temu>at 
venne..i ve el<sı.ltmcnin yapılacağı gtbıden en az üç ıı.ı evvel .,ııertmıe bulUll<lll 
veaikalarle blrlıkte b r dilckıçe ile Nallıı Vriclllet:'ne mtr&caat edere& bu ite 
mahsus olmıı.k uıare vesika ::ı.Jmalıarı ye b!;. veşıkayı ibrez etmeleri. aarttır, 

Bu müddet jçlnde vesika talebiı>de bulunmı.yan1ar ıeıJnııiltmcye ırtfrak ed&
ın«J.ır. 

5 ·- i.tekı.lleıın te~J! m<ktwJuını ikinci maddede yazılı saatt... b!ır saat 
evvelitle kada.. Su iılerl Relellğlıne mOllOOuz mukabilinde vermeleri lhımdır. P<ı$o 
tada olan gecikmeler kdb"I edilm<'l. •420 - 567> 

Beklenmekte olan ----

POKER 
Traş Bıçakları Gelmiştir 

DİKKAT: POKER TRAŞ BIÇAXLAlll 
Per lı:cnde olarak bütıln TJrk}yt'(le 

5 KURUŞTAN Fazla so(ılml,)'acaktır. --
KAŞELERİ 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

t eı let r ı mi 11 ıllaıı ıe Lirnanl arı ! ıletme U. I daresi İlin~ıı I 
Erzurumda yaptu-ıi.acak mağaza ve 6 lojman b1ına51 lnşaa'tı Jropah zarf usu· 

liJ1e ,.t.: vab.:d'i iiyat üzmnden eksiltmeye kor.nıuştur. Bu tnşaaıta dÖŞftne ve 
ıentoıa.r için n:ukteıı dıenı~rlıer 1daı·~e vcrilecc-kl.1·. 

Ve bütün ağrlları derhal ke•er 
Sııbbiye Velıı&ktinin ruhstmı haizdir. İcabında ııünıle 3 kaşe abııalıilh. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten 'JOllra giinde 3 defa 

ı _ Bu ~lrı muhaırınren b<.'<lelı 165.000 llir:ıGır 

2 - İstekli.ter bu '.ıı:ie ait şartname \le Mlir evı .... kı D. D. Yolları Ankara vez
"""jndeı, ve Siriteclde 9. İşletme, ErzU111mda ıo. işletme vezn.-leıindeo 825 ıru.. 
1"U4l mukabilinde e>labilirler. . _, 

3 _ Eksiltme 16.2.942 tarihinde Pa2a<te..i günü saat 16 da A>*arada D. 
D. yoı1sn yol daiTeeindıe toplana~ mf..Tk~ bir11n~i ~orni&yo:lUDCa yapllacaklır. 

4 _ 'E)csiJtmeye glrebfünok . .çın ll'lekllierln tA!lclit me!tlııplan ile birlikte 
ı-şaj:ıd&. yazılı teminat ve vesaiki a,yını 11.9\ sa,,.t 15 e kadar komisyon rıetc:l~ 

ne vermeıoerl IAı.:>md... . 
A _ 9500 Jıiırahk muvakkaıl te<nınat, 
B -.. 2~90 sayılı kanunun tayin ettiği \' ıkolaır ile bu U;e m<Ah..,us olmak 

üz.«c Milflakalit Vckıl~nden alırımıv ~;i~el vesilta&, .. ehliye'. vesUta~ı için 
ihaıt.e tarihinden en NZ SE'kiz gün evvel bur l~tr.da ıl<' .'.\.funakal.,.t Vek:ı!etı.ne 
nıiı.racaat olunması . .,6(11 - 774• -- - - - --·-

B.U!J T8Y'ONDEN 
YASTJK YORGAN, YATAK kullanmak hem kC'Seniıe ve hem de 

sıhhatinıze Bir KUŞTOY'O Yastık 2 Liradır 
faydalıdır. 

Yastık. yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Ça makçı. 
!ar, Sandalyecılsr sokak Öme.- Balioğlu Kuş Tüyü fabrikası. 

'---------Telefon: 23027 ,1 

farihi T~frika: 12 ----... 

Ehlisalibe Karşı Kllwç ·Arslan 
Yazan: M. Sami Kara yel 

Genç yürük kızı da, Tokayın ağat-ey
si de bu beyaz gecede büyük bir 

heyecan içinde idiler ı .. 
K·t tehalülclc atılcl' buyur t. büy..ik SdçU'k mulıarclıelerin ı~ 

ti. }>;derine bir parça ıı:ıak o4ııı tirak etmiştik ... Biz ia~ kolu nJa 
lwrn uı. biır yeroe bir fl6tık ağa. idile.. Baıbam ve kardeş-im süv·nı 
cınır: altına kadar misafüini gö. idi . .:>Lileyman Şah şehlt dü~tük,. 
türdü ve ıni.satirinıe soğuk ıbir su ten o:>nra onun iki oğlunu <Sir 

getiımıclt için müısaade,;ini afarnk j etmöıJerdi.. bu Şahın büyük v 
çe,ı.neye gtiti. Testisini doldurup geıır, ·bir oğlu vardı ... Amma, ne 
ge·,itdi. kadar d>laver ...., cesur delikanlı 

Beyazlbir gece ... H« taraf guıı.. Jdi, h'm de yakışı·klı ... 
düz gibı idi. Tcıkayın .ağabcyı,;i - Evet ..• 
bu •J,.zın esrarını dcıımek için hr. 
sat ~rıyordu. Lıi!kin, Yörüık ade. 
tbııce kadl'1a sıııal ~ih edilunıeız.. 
di. Kız çeşmeden getirdiği tt:eti.. 
yi Y<'te kıoydukta.rı sonra biraıı 
ayal· ta durdu. Sonra Tok;aym ağaı. 
bey·;:nin yanma yakın lbir yıere 
diz çôlı.~rek oturdu ... 

İki tanf içlııdelııiJ.eri.ni ve heye
canl.armı giz:Jenıiyıc çalışıym-, ne 
söy::;,~kleriııi ve nereden söre 
ba,ı.,yacaklannı düşünüyorlardı. 
Kız; mahcup bir va:ııiyet1ıe önü.. 
ne b•kara\k mulıatı>bına şoolan 
söy li)'Elbildıi: 

- : sminiz ne? 
. f•,kaym ağaıbeyisi şa.şırrmştı. .. 
Hak'ki ismini söylemekte f.eU.loet 
ohu1;ı. Biraz durakladıktan son
ra '>abasının ismini söyledi: 

- Süleyman. 
Kı~ın mukabeJ.esiııe meydan 

verrrcden Tokaym ağabeyisi söze 
atıla•ak oordu: 

- Sızin isminiz? 
Kız tenalUkılıo oevap ı."Ell'dlr. 

Sümbül. 
Kız durmadaın ve ·karşı.sm<lailı!I 

mi• ı iır~ meydan VETJJıeden şun.. 
Jarı ilave etti: 

- Srae ne kadar b002ıC'!ııniş.. 
tim . 
-Kı-? 

- Geçmiş gun... Ben on altı, 
on yedi yaşında idim... Antalya 

- ...... 
- Siz 'bu m.ıı*ıattbulıe hıangi ı... 

rafta bulunıııyarduaıruıı? Yani A. 
ruııdolu S..lçu.k.il<•ıinin Şahı olan 
Sükyman Şahın maiyet.nd.e mi? 

- Yooo ... 
- D<·m~ iron Selçuk.ilıe.n nHJ 

yani büyük Sel9Uk lrnparatorhı. 
ğuoun maiyetıinde, öylıe mi?. 

- Evet ... 
- Aoaıba o '<!siııılıer ne oldu der

siniz?, Muheıkıkak idam ~dilmıiş. 
lerdlı' .. 

- Hayır, onlar Tubr.iz kaleı>in
de Kir buhıınıuyorlar.nuş. 

- Vah, vah! Ne ise İımpa~aw.u. 
ihanr. ~ >E'ttiıl<kciınden dok;,y ı cC'!7~
larmı gömıüışlıer d-em'Jc. 

- Yoo ... Böyle söylemeyiniz: 
O çok y a:k.ışıkl ı, ÇC'k cesur \'"€1 l>a.. 
bayig>t b'1.- cengir\'€nlı ... 

- ...... 
- Siz ne k.adJ.. oına ben11y.ır. 

swıuz! .. Hem pek ç · ... Kö)c gir. 
diğiuiz zaman Ç<\m~ llJ.aşında sizı 
görmüştiiım ... Gözleıoııiı>e dikkat. 
li baktım; siı:z o klin.z ... Babaırı 
da onu tan,l'Cl.ı... ~ bab;:; 11 •• 

h.aıbcr verdim; •ba.baım sizi k;:;;şıla.. 
mıya ç•kıtığ1 zaman, sizi. köyü. 
müwe k.almayıp gitmiyc hazı.r. 
lamnış bulunca, ısrar edel'<'k al•. 
koymuş... Baıbaım sİ'/)e açmadı . 
Bana ~ıııbiıh ~·tti. İ;J(e, ben dı: sı~ 
ru}"OO'urn ... Ah 1 O ~ büyük bll" 

(Devamı Var) 

TÜRK -ANALA 
DAN RiCAM: 

.. 
Yavrulaı·nn için süt.\m.M.dem sonra en müh.:ın muavin gıdayı t k 

eden ve 191~ ...-,d<!rı.berı her şeye mğ'men 1ıevakkufsuz m.-salııili> siz... 
lere hlıımelıl bir vatan borcu ..,,an ÇAPAMARKA ıı.,r zaman <>ldugu 
g;b,. bugünde vaıl!eıeırll'ıizde y8"d.unc1 lıızmetleıı aala &er• dunnay•. 
cakt.ır. 

Bl:noaıaleyh .alerdeı:ı -t.m ri.cam: 
Fazla ılıtiYah tedbirden doğacak hareket.irıale lrendirıiz gibi hakiki 

vazi!ecı.>r anaları d.ı mi4>1tül vazlyetıe ıdunaictan tewıltkl eın-i:ıd'1'. 
ÇAPAMARKA mtıstaiızaratmı lütıen lht.~acınız kadar abnız. Bu 

münasebetle memlekeüı her Watına şan1U satıt tktlarımn aşagırla 

gooıerilmi91tr. 

llilesoese 
Toplar. 
Sat)i 
Fı..tı 

PİRİNÇ UNU 

MERCiMEK c 
BEZELYE c 

280 Gl'amJık ~ 19 

İRMİK • 
PATATES « 
KORNFLOR 

• c c 

• 
c 
c 

c • 
c c 
• c 

• c 

YULAI' UNU c. c c 
BUGDAY Nl- 500 rr•ıtDI* l<ıri>aı.ıdıı 

şa.st.ası 

PiRiNÇ UNU 500 c c 
TANE VUL,AF $GO cT-e kulu., 

141 
l9 
19 ,., 
M 
26 
30 

f5 

~ 

İst.anbul'da 
Perakende 

Sa!ış 

Flatı 
22.3 

22.5 
22.3 

22.5 
30 

30 

30 
32.5 

50 

40 

Taşrada 

Pe.rakendr 
Satı.ş 

Ftat.ı. 

25 
25 

25 
25 
32.5 

32.5 

32.5 

35 

5.'I 

45 

EZMESİ '. laroa· 85 100 110 
Taşra iÇİn İstırnbul'daki anli;ırla.rd, İstanbul için :Pıyasadak! mağD'la

Jara Nakiı1 Sa .... dık 1e ç..,.m~ ınasraflan müe&~en}n yulmrıda.ki satıf 
fiat;ua dıihitdiı-. 

Bcşikt.ı:·t Çapan1aı·ka \t ~uır Caı>a 

sAB.IJ.> VE BAŞMCHAl:RİRl ETF'I İZZF il!' ·tc 
HEŞllİYAT uDlEl[TÖR1l: f'F.VDF.T KARABİLGIH 

SON TELGRAF MATBAASI 


