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Na as 
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Zamlar, Bordrolar Hazırlanarak 
. Hafta içinde Ayrıca Verilecek 

Memur maaş ve ücretle- bilecektir. Yani 140 lira 
ri_ne yap~ zam hakkında maaş alan bir memur di • 
ki kanun dun telgrafla def· ğer bir memura vekalet 
terdarlığa bildirilıniştır. ettiği için de aynca 50 ll-
~una göre maaşlannı ra alıyorsa aldığı maaş tu 
~ olarak her ayın bi· tan 190 lirayı bulduğu ve 
rinde alan memurlann pa- 170 lirayı geçtiği için ala-
ralan pazartesi gününden cağı zam yüzde 15 üzerin· 
itibaren verilirken yenJ den verilecektir. 1 
zamlarla birlikte ödenme- ·n" ........1 bir al ı zun · u 1r .. .7 "'a maaş an 
il A gelmektedir. Ya~. • ve bunu malmüdürlükle -
ıuz kanunun aslı henuz rinden lmakta lan emek 
aelmemiş ve maaş bordro- . a o . 
Janmn da pahalılık zamla. =le dul ve yetıml~~in 
n eklenerek yapılması ma şlan mart başında öde 
a§lann verilmesini gecik • nirken üç aylıklariyle bora 
tirebileceğinden ayın bl - ber şubat ayı pahalıhk 
rinde bu ayın' maaşJan zammı da dahil olmak aze 
Z&IJVllZ olarak verilecek: ve re dört aylık fark alacak -
zamlar için ayrı birer bo~ laıdır. Ma8§1armı Eml8k 
ciro hazırlan.arak bunlar ve eytam bankasından kır-
da batta içinde ödenecek· dırar8'f almıı olanlarm ge 
tir. 'Ucretlerini ay sonunda rek §Ubat ayma ait farktan 
alan memurlann maaıları ve gerekse mart, nisan ve 
ise tubat sonunda ve yeni mayıs aylarmm pahalıJık 
pahaJıhk nmlariyle bera· zamlan bankaca ödenecek-
ber tediye olunacaktır. tir. Defterdarlık daire ve 

Memurlardan muallim • müesseselerin mutemetleri 
1ik veya vekilet suretiyle ne bir kolaylık olmak üze.. 
°:'~ maaı veya ~c~ re yeni maq tekilleri bak 
a an ann aldıkları butün kında birer bahname ve 
para ~una bakıJacak cetvel hazırlatmq ve dün 
ve ona gore yüzde 25, bunları ilgWlere dalıtınıf-
0-11 zamla paralannı ala tır. 

SiYASi HALK GAZETESi 

SARK CEPHESi 

Sovyetler 
ilerliyor 

Odun Ve T(ömür için 
Zecri Tedbirler Alındı 

I MilU Şef Dün 
Konservatuarı 
Şereflendirdi 

1. lnönü Tal ebeye 
lltif atta Bulundular 

Refik Halid 
• Bugünkü harbin İ>8f SUC
lusu Adalet Divanı &ına. 
de muhakeme ediliyor;, 
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Evvelki Günkü Mecliste Yunanistana 
Yardım ıt:1f Ba,taratl l incide 1 şltketlerln işletmesi, 941 •tnes! ise 

parayı k. orumak husuaundn göster- yalnız devlet işletmesi ço lıımıştır. 940 
m• ·te olduğu bu rağbetlere teşekkür ve 941 seneleri btlhsall mukayese e-
etmeyj Kendim için bir borç bilirim. dildiği zaman, ıeraltln zorluğUoa gö· Belediye Memurları 

re 941 ıenesln!n çok daha muvaffa· 
Asılsız şayialar kıyeUi telakki edllmesı llznn gelir T eberrüde Bulunuyor 

Kömür istilılaki arttı Hazin olan tarafı şudur ki. )'UT!• Yun nistanda açlık tehlikesi içinde 
d rnn arzettiiim clbi ıetek tasar- M•mleketln köm\l" lst!hliik; de o bulunan Yunan Belediye memur ve 
ruf bonoların· ve gerek bh.vf'1et'e nisbette artmış, 1941 senesinde en müstahdemlerine yard!m yapılması 
Ylı .sek rağbet ıı~stermek suretiyle yüksek haddi bulmuştur. Bu Oç mil- için Vali bütün Belediye ve Reledi
rr. IU paraya olan itlmatlarmm 7enJ yon tuve-osndan fk1 milyon yıkanmış yeye bağlı müesse!e1ere bir tamlın 
' nl del llerln! verirlerken diler ta- Uive kOmfir i. tıhsal edilmiştir ki göndermiştir. Bu tamimde arzu eden· 
raftan baz.ı fena niyetli kimseler bal- 200.000 vagondur. M"1Ylleketin nakli- ler ŞU nisbet dahilinde Yunantst:ın
kr , lttn alnnma terli etmek ve bu yat hacmirıln ve ,·esaltin bununla dakl yoksul belertiye memurlarına 
• vede kendi' erine gayri mell"U men- I m0!(,T'asip olma~ı~ı yüksek bey tini- yardım yapacakl:ırdrr: 

tler teıP n eylemek ınaluadiyle bi• I zin m1JCımudur, KlSmi\r tstlhiüici art- 2!5 liradan 50 liraya kadar alanlar 
mı şayjnlar çıkarmaktadırlar. :\ie- mrıit!r. Bunun sebepleri yalnız Zon• 50 kuruş, 51 liradan 100 liraya kadar 

servet üzert~e devletçe vergi gıı\dak köm!lıilnlin mutat isti?ı~Akln- olanlar ıoo kuruş, 101 liradan 170 ıı-
"nacağı, l\1erkez B:ınkasınm piyasa- den ibaret ıleğildir. Fabr'.kalar bir rayo karlıı.r alanl.:rr 150 J...uruş, 151 li

r -ar.1r,ğ? yeni 10 T:ra1ık1arm pi- yerfne Oç ekiple çalışmaktadır, As- radan 600 liraya kadar alanlar 300 
r .daki mevcuda i13veten cıkarllmış kert ibtiyac;:ların tesirt. münakalP hac kuruş. 
" u gibi pylalar bu kabildendir, minin artması, yine münaka!At vesai- Belediye muhasebesi bu mlk!Rr ü-

A tm fiyatlarındaki teret.füden dola4 Unln darhtı ı::ebebfyle odun, kömür u:rlnden para tesmiye beşlamı.,trr. 
Ve, Alet tetk::tatta bulunmaktaydı, gibi mahru."'<at madrtelerinfn yerine i'.\lemuı-lar Şubat ay1ıklarırdan. üc

V dıgmıız neticeye gôre. bu tereffü- Zonguldak kömürt\nOn kaim olu3u, relıller KAnunuc:anl p ralarmdan yar· 
bazı oşhasm speklllbyon maksa· gaz ve benzin glb maddelerin eksik- d'lll Me"1ektedlrler. 

bu :vold::ı ş:ı;yıalara tevessül et- liği sebc-~Jiy1e J-;ne bunlarm yerine de 
den ılerl Relen tedbirler! almq onun ikame edilmesi. 1ı91lıca sebep· 

, unuyoruz. Bir kere sorvet Qzerln- !eri teşkil eder. 
i n vergi almak hatırımızdan ı•çme- Kömür darlığının sebepleri 

ıedır, Bütıln vataıtdqlarm bunu 
h lnıclerini faydalı &ôrilrilm. Di~er 
ı r ftan Merkez Bankasmm tıkar -

Yeni iaşe Müdürü 
işe Başladı 

Bu~n memlekette kömür yokluğu, Yeni la•e müdürQ Mumtaz Rek dün 
kömür buhanı vardır H 1, bıraz - . . 

akta oldutu on liralıklar. kendi•! 
fmdan mükerreren i1An edildiği 
, mevcuda i!Aveten değil, mün -
rran cskı harfli banknoUarm ve 

dı:ı:o arzedecelim veÇhHe bu ay ba- sabah vazıfesıne b~slamq:tır. _Milm~z 
d b rl kö u . t h , 1 d Rek sabahleyin Vali ve Bel dıye Reı-

olmasından Heri gelmis delildir Eğcr :.Lnı ı ye zıy re e mış, mu ~ ı 
şm an r m r 1 ! .ı....n n ur.nuş 1 · · v·ıA tte · a t t · ht rf 

yazdan alınan tedbirler . her· yerde ~.85;,,~;;ııı Ö~ı~~~~ın:nrako~~:m~=~ 
behemehal atak yapmak ıçln yapılan kaMma giderek la•e işleriyle metgul 
tazyikler olmasayd~ buiiJnkü i Ura- !mu tur 

vük kuptlrlf"rindeki diğer evra'k:1 
diyeden ıe.ri tekilmiı olanlannm 
ıne çıkanlmışta, Bu yeni on li

lrk banknoUarın ihraciy1e, eski mev 
bımız daha çok fazla olacaktı. Fakat ş _. ----

~ bır lırn dahi ilAve edilmiı ol
adJ#mı bu kilr>üden katıyelle ifade 

d rlm. 

Altın alım satımı 

gerek Etib•nkın körtıllr tevzi mil••· 
seses~ gerek fabrikalar. blly(lk mik
tarda kömür ıtok etmlye çalqtılar. 
Devlet Demlryollarmm ıtokları ilk 
defa olarak 140 bin tona çıktı. Son 
aylardaki münakalA! gUç!Uğü ve kı-

Alttn alım •ahmı serbest bırakıl- şın tlddotl kömür &tokların! eritti. 
ı ve hukQrnet buna müdahale et- Ve memleketin yer yer könıOrsüz 
rl;ği için görülüyor ki ve siz de kalmasına ıebeblyet verdi. Buna rağ 
moktesiniz ki. altın alış verisi her men 1941 lstlhsalltmdan bugün Hav-

• de SCt"bes!çe cereyan etmektedir. zada oUmizde daha 60 bin tondan 
ı arkadaılar alımın borsada kote fazla ltömür vardır. Fakat bir za. 

Pd ln1tı olmedrj'ını zannetmektedir. mandanberl ve bilhassa bu ay hava 
A m borsada kete edilmiş de#ildlr. şartlan ma!Om oldutu clbl. o kadar 

lTSa ıazetcsi yazıyor sesleri} Bor- fena devam etti ki, H:ıvzaya gelen 
dında bir tlln varakası çıkmak- vapurlar bOI dönüyor. Yarı hamule 
r. Bunda yaı:ıh altın !lyatları nA- ile dönüyor. Muhtelif Umanlara ilti

nin şurada bunda yaptığı tahkl- ca etmek mecburiyetinde kalıyorlar
n istinat tttlği anlaşılmaktadrr. ı dı. Buna muvazi olarak muhte1lf yer-

lim Borsada imitasyon olmıyan her !erde mevcut olan 50 - flO bln met
ngi meta olarak almıp satılmak- re ml1ı::Abı dire41n de H&.vı.aya nakli 

ı dır. Haklı olarak arkadaşlar altı· çok güçleşti. Havza senede 180 bin 
ın bon;ada kote olduğunu z.annet- metre mlkAbı direk ıarfeder. 

ye ııtmışıerdir. Ciltıkü bir takım Alınan yeni tedbirler 
p kü!Atörler oltm alını satımının 

best olmastııdan bilistifade sanki 
tm borsada kote edllmll gibi fiyatı 

d ın bu idi, bugün şudur tarzında 
termiye yeltenmektedirler. Buna 

t rıaden mesel'\ bugün altın fiyatı 
e çıkmış denilmektedir. Buna kar
llıım geleıı tedbirleri aldık. Zecri 

r tedbirin bu yolda iyi bir netice 
.. cmlyeceğlni bildiğimiz için, ona 
• e tedbirler alınmtştır. 
Bugün alttn bütan devletlerde mü

Bir Sarhoş Üç Yerinden 
Vuruldu 

Evvelki gün ıece yar~mdan ıonra 
Gedlkpaşada bir meyhaneden çok 
sarhoş vaziyette (Ikan Hü~eytne yol
da Oç klıl &aldıtmzşlır. 

llenOz klmler oınutu anlaıılamı
yan bu üç kişi, Hııseyhri muhtelif 
yerlerinden ı~ır surette yarelamtşlar
dır. Boynunda ve enses:ndekl ağır 
yaraların tesiriyle 'f3rle veremiyecck 
halde bulunan Hüseyin CeTTahpaşa 
hasbnc-sfne knl<lırılmıştır. 

Vakaya milddelwnum! muavlnl•
rinden Yusuf Ziya İskenderoğlu el 
koymustur. Suçlular ıtrft"tırt1m11ktadrr. 

BUGt'NK'Ü PROGRAM 
1.10 Prorram 
1.45 Haberltr 
1 JJ MaıUı: (PL) 
9.00 Mllıik (Pi.) 
9.15 F.T ta•tl 
9 !O M!Utıı: (Pi.) 

12.JQ Proaram 
12 SS Tiırktıler 
:12.45 Habtrlcr 
ll.00 Şarkılar -il 10 Or c•trı 
ı ı.oo Pronam ............. 

1
1 A.OJ llıns 1T1Udfl 
ı a 40 Türlı:Oler 
ı 9 so Haberler 
&9.45 Konuı1rna 
19.SS MU.dk IP1.) 
20.15 Konu1ma 
20.SO Fasıl 
21 00 Kon 1,ma 
21 10 T rkOler 
21.45 Dını mi.Jılli 
22 10 Haberler 
22 45 Spor 
22 IS kıpuu, 

• ... o'' ........ . 
iTiZAR Vıl'tnuıtn çoklafunıt11n dolayı 

"KIRlK OYUNCAKLAR,, aih tefri 0 

lı:amuı .-usan 1ı:o,.amadılr. Orilr dilerlı 

Odun ve Kömür İçin 
Zecri Tedbirler Alındı 

l:1ff'2 B:ıştaratI ı lnclde ı miyetto. çatısmaktayrz. ~er.eli~ ~or-
. • • mal ihtıyaç 300 - 350 bın ç~kı ıke, 

ve sar(edilml~tır. Kış mevsımı bu ıe· bu sene yukarıda söyledijim (ibi kt
ne ı:rıutaddan çok erken bt$lıdı'. ı~d ... ıın erken ba$1aması, şidd«-tll ve de
deth ve devamlı oldu, Yaz ırıf'vsımır.- vamh olması istihlaki birdenbire art
de verilmiı olan yedi ~ru~!"~ nor- ttrmıştır. Nihayet civ~r askeri bir
mal narh, b~hassa nakllytcı._en~ .:ia~ tikler ihtiyaçlaruıın tıt:ınbul piyasa
h! kazançlı ışler bulml3.t'I d•Jayısıyle sından temini ıarureti de bagünkü 
tuccarın klfl derce.ede sto~ yıı.pmasın1 durumda mühim birer irr.iJ olmuştur 
imkln vermedi. Nıhayet p1y.lsa fiyat-
larını tak ben narhı 8 kuruş, çıkar- Bununla beraber ihtiyacı karşıla -
dık, Belkf yen.iden küçüle bil zam det- mak için mümkün olan tedbir1er a
ha. verecefiz. Bir taraftan iıtth:ı:ıl mas tmmaktadır. Bu arala: 
rafları ile narhı tevzine cntııırk<!n, 1 - Narh yetmif kurus yükseltU
dJğer taraftan elimizdeki fGJ .. i im - miştir. 

kinlardan da istifade ederek Üç iş 
yaptık: 

1 - Sineklide mevcut stokll\nn oeh 
re nakli içjn icap eden tedbır1 eri al
dık. 

2 - Alemdai; bölıes'nde mevcut 
stokları şehre nakil 'için kamyonlar 
temin ve bunlara benzin Vt' Mazot ve 
rilmiştir. Nakliye ı,ıerlnde- ~e ayrı
ca arabacılar da teşvik edilcrc-k ken• 
1Herjne kepek temin ed.lmi:?tir, 

Havagazi 
Tahdidi 
Bu Sabahtan itibaren 
Tatbikine Başlandı 

Havagul tahdidat! bugUn ba;lıya
eaktır. Saat 13 den 19 a ve 22 den 
7 ye kadar ana borulara tazyik de
recesi çok düşük gaz verilecektir. Bu 
suretle bir miktar kömür tasarrufu 
temin edilecektir. ı 

Gaz verllmiyecek saatlerde halkın 

dikkat etmesi lazun gelen noktalar 
~unlardır: 

Havagazi verilen saatlerde yani sa
at 7 - 13 ve 19 - 22 arasında oca~ı 
yakmadan önce bir daktka kadar 
gazi açmak JAzımdır, Bu suretle her 
hangi bir şekilde boruya giren hava 
çıkmış olacaktir. Gaz çıkınıya başla
ytnca, ocağı ateşlemek lAzımdrr. 

Havag::ızl sobal::ırı, fırınlı mutfak o
~kları, banyo ısrtıcı cihatları yakma
dan önce hlr miktar gaz ıartetmek 
1~7.mıdrr. 

Havngazinl yakmadan önce pence
rPlert de atmak ic~p etmE"ktedlr. 

r· .{AT ........ , 
Fazla Çalışmalıyız 

DDnya harbinin yarattıar buh
ranlı devir her aahada fazla ça
lışmayı icap ettiriyor. Devlet de 
bu icabı gOzönUne almıı bulunu· 
yor. Ziraat ve sanayi aahaıında 
çahımayT hızlandırıyor. Milkelle· 
ffyetler koyuyor. tadlllerl azaltı

yor, BütUn ııler birbirine bağl1· 

dır. Ziraat ve sanayi aahasında 
olduAu gibi, bOtDn it ıahalannda 
da çalıımayı hızlandırmak, çalıf· 

ma aaatlerlnl artbrmak llzımdir, 

İkbsadl sahada kaybedilecek saa
timiz olmadığı gibi. devlet daire
lerinde de işsiz geçlrllec:ek aaat· 
!erimiz kalmaııııfbr. 

Devlet dairelerinde, devlete 
baOh bUtün milıaseır ve te,ek· 
küllerde. Beledlyelrrde, hUllaa 
Cumartesi gOnO ööleden sonra 
tatil yapan her yerde hafta tatı .. 
llnl yalnız Pazara haarettlrmell, 
Cumartesi gllnlerl de dlAer gUn· 
!er gibi 9ah9m•yı kabul etmell· 
yiz, Milletçe ve hep beraber ele· 
le çahpcak bir devirde yatıyoruz. 

2 - Şilede mevcut k5mO..-ıerf I"= 
tirtmek için kamyonlar temin ettik 
ve bunlara "htty r:ları olan mazot ve 
ben:r.ln1eri verdirdik 

3 - Jğnead1, Midyed~kJ kômürl-:rl 
getirmek için dt' motöd,.r ıevkettik 

Odun meselesi 

3 - Jğnendada sevke h . .7!t ~to'ı
ları getirtmek için de yol.a notör ç1-
.kartılmıştrr. 

Havalar bir iki gün r.ıiiaait cittığl 
takdirde mevrudat derhal tt.rtac 1'. 
mevı;:ut sıkıntı tahfif ve iz·ı'f' edile-

Saklanan Mallar ihraç Edilecek Kuru 
Me ~dana Çıkarılıyor 1 Fasulyalar Harcandı 

İhracata tahsis edilen ıeçen sene
nin kuru fasulyeleri beyannamesi ve
rllcrek Tnprak Ofl ~!lin ve Ziraat 
Bankasının ardiyelerlne konulmuştur, 
Eski ı· sulyelerden daha ekiz bin ton 
kad;ır mevcut oldufu h kk.ında veri
len haberlcr teyit edılmemek\edir. Ba 
ra<ulyeleıin yurdun içinde lsUh!Ak .... 
dlldlll söylenmektedir. Fosulye fiyat
larm1n yükselmesinin s bebi de bu• 
dur, ~1evstm itibariyle en ziyade sar
folunan fe!ulye ve nohudun 1940 ve 
1941 rekoltelorlnd ıı eMe az miktar 
mal kalmıştır. Banka ardiyelerlndeı 
ihracat iı;in ayrılan fasulyelerin ne 
vakit !hraç olunacağı belli değildir. 
1941 senesinin mahsullerinden geriye 
kalan miktar için Fiyat Milrakape 

Bu mevzu üzerinde d cektir.,. 

r i. Y d lstiyenl Ekmek Tevzii Bugün 
Talebeden Taah üt Yeni Karnelerle 
lstem"ş De vildir Yapllacak 

Bu sabahtnn itibaren ekmek tl"v
zfaıh yeni karnelerle ynpılacaktfr. Ye
ni karnelerle bir günlilk istihkak iki 
defada da alınııbilecPk, bu surt-tle va
t.,ndaşlar Qeraberlerinde ekmek ta~ıı
m~k zahmetinden kurtulacaklardır 

Vurın.mcularln mOcadele 1cin Fiyat 
t\.fü~akabe memurlan faaliyetlerini 
arthrrntşlarrlrr. "'lapılan ihbarlar il
ıerindr inC"elemeler yapılmakt.:ıdrr. 
Pc1"Sembe- pazarmda Demlrtas Erden 
mağazasmda saklanmtş yüz eili çuvnl 
b\Jlgur, sobacı Zamgoçyanm nrdfyt>
~lnde dört yüz !i:ac levha ile beş fıeı 
karnit bulunmuştur. Her iki makaza 
111hibi h~kkmda zabrt tutulmuştur 
Bulunan mııllertn da tevzii kararla -
brılm1<:tır_ Nisant;ışmrla "kA!!.'l.P Ando
nun etin kilorunu 90 kuruştan sathlı 
haber ı:ılmarak takibata gerilrn!ştlr 
Yapılan arAştınnslarda birçok gizli 
mallar meydana cıkarılmaktadır. Bun 
larrn sı:ıhfplerf .(>sbft edi1mektedir 

Ankara. 31 (TAN) ·~ Muhtaç yQ!t
sck tahsil talebelerine Parti knno!iy
le yapıl!leak yardrnım eMsları tesblt 
edildiği evvelce yazılm~h. Fakat son 
rı:ıd;:ın yardnn yaptlar~k bu kabil ta
l~bde"" bir taahbılt se>nC'dl alınarak. 
burılartn muayvPn mildr'letler L1rfm
da p~rt·nin g5stereceli yPrlE"rde va
ıife görnıe1erinin şert knşulduğu hak
kında da nesrfyat yapılmıştı. 

!stanbul tln!verslte•l RektörliliWn· 
de te~blt edilen mtıhtaç yOk-.ıeJı: tah
sil talC'heslnin miktarı j}p birlikte h::\ ... 
zrrlan n raporlar ve RektOr1ülün ken 
dlllğlndcn aldığı bir karar COmhuri-

Rütiln fft!iif' büroları bugün Pazar 
olmasma rafmen a('ık kalacak: ve he
n07. karnelerini alamıyanlar bürolar
dan karnelerini alacaklardır. Hiç kim 
serıin ekmeksiz kalmcı a meydan 
bıraktlmıyacaktır. 

Mahkum edilen vurguncular Komisyonunun koyduğu fiyatlarla 
fasulye satın almmasma lmkAn gl>
r!\lmemektedlr. Fiyat Mllralube, en 
yliksek fiyatı en iyi ve b\lyOcek boy-
da olen Dermaıon tnsulyes!ne koY"" 
muştur. Bu fl7at yirmi dokuz ku
ruştur. Bu !i:yat toptan ve cuvalsız 
olan bir fiyattır. Diğer fasulyeler ka
litelerine göre 20 - 27 kuruş aras~ 
dadır. 

yet Jia l k: P::ırti -: Genel Sekretcr1l ;;.i
ne gelm~-fir, J{ak:keten bu evrak 
meyanında talebeden alınmak istenen 
taahhfltrıamelc-rln bire,. sureti bulun
maktadır. 

Yaptığrmtz tahkiitatJ gftre. yaTClan 
edece•i toleberl"'1 böyle toahhOtnnme 
lstenmlı def•ldir. 

Kar Temizliği Pazar 
Giinleri de Yapılacak 

Kar, Birçok Tren 
Hatlarını Kapadı 

Ankara, 31 (TAN) - Buırtınlerde 
yeniden yağmya başlıyan faıla mik
tarda karlar dolayıslyle tren hatlerf
mııda bazı ufak intizamsızlıklar ol ... 
maktadrr. Bu yüzden İstanbul treni 
dün şehrimize 10 saat geç gelmiştir. 
tıtanbula hareket eden tren de geç 
hareket ettirilmiştir. 

Kar yağmal<ta devam ettiği icin. DiğPr taraftan Sivas ci\•arma pek 

Nişadır vurııu.nundan &!:!tiye lklncl 
ceza mahkemesine verilen Mtsrr('ar-
5ısmda İsmet 25 lira para cezasına, 
7 &tin müddetle dilkk3nmı acamamı
ya mahkOm edilmiştir. Bu işe ait tah
kikatı geciktiren polis Ekrem ve mu
avin Raşit 70 şer Ura para cP.ıasma 

mnhkUm edilmi~lerdir. 
Kömür vurgunundan Cemberlltaşta 

Aziz 83 lira prıra ce7.cısına, 35 l{iln 
dükkllnmı acamamıya, Beyoğlunda 
İbrahim 50 lira para ce?.ruıma, 15 gün 
dükkAnmt acamamıya, Beyurtta.Meh 
met 50 lira para ceııuıma, 14 gün dük 
kAnmı açamamıya, Beşiktaşta Ali E
meç 25 lira para cezasına ,yedi gün 
dükkfınmı acamamıya mahkôm edil
miştir. 

·•·--Belediye P:ızar günleri de ma!leza. faıJa miktarda yağan karlar dolayı-
dllkkAn ve evlerin önlerin! ve tre- 6:yle Sivas - Çetinkaya, Siva• - Ma- Altın Satışları Durdu 
tuart temizlemelerini fstemPktedir. latya, Sivas - Samsun ve Sivas-Kay-

ı 1 Altm satışları durmuştur. Dün alıcı 
Mağa7.alarm, Pa7.ar o ması dol:ıyısiy e serl hatları kapalı bulunmaktadır. 
k!\nıt 1 bult,nrrın•ı. tMTI1.,Hjte m~nf nl- ve !!atıcı ('tkm11ımı, oldul'\Jndan, 39 
mıya~k. sahip ve kiracıları tertibat Demiryollan idaresi, kapah hat- liraya inmiş olan fiyat 37 liraya dUş-
alacakıırdır. Buna Jiayet et"!ıllyenler ların bir an evvel açtlması için ca- müştiir. Btr gram külce altm 550 ku-

o 

Memurlar, Pamuklu 
Mensucat Alabilecek 

Ankara, 3ı (TAN) - İktısat Ve
ktletl. devlet memur ve müstahdem
lerinin pamuk1u mensucat alabllme
lt">rini temin lçtn yeni bir karar al• 
mıştır Bu karara gôre. memur n 
mü~tahnr.mlrr Ailelerinin adedini bil'"' 
diren bir ve ikayı mensup olduk.lan 
d3ire Amirlerinden alacakları bir ve
sika ve nll!u• kai"!ttlar!yle birlikte 
mutemll!tlerl yasrta;siyle Yerli Mallar 
Pazarlarına gönderecekler ve nüfus 
başına beşer metre pamuklu mensu• 
o t albileceklcrdir, b dele vasıtası olmaktan çıkmış, ta

omen bir meta halinde kalmıştır. 
ı bir devlet yoktur ki, altını vası· 
i mUbadele yapstn. Altm -hemen 
tün devleUer!n merkez bankalarm
toplarunışt!r. Bugün Maliyenin ve 

Bu vaziyet kartısında aldığımız ve 
alınıya mecbur oldu4\lmıız tedbirleri 
de arzedeylm: Kömürün bu nisbette
kl geniş lstlhllkl karıısmda ilk yapı
lacak lf, mütnkün olduğu kadar Zon
guldak kömilrllnü az ku1lanınak ve 
mDmkün oldutu kador linyit ve hat
ta mahrukat kanununun hQkilmlerl· 
ne ve hepimizin arzusuna ratmen 
mUmkün olaıı yerlerd• odun kömürO 
ve odun kullanmak ıarurettlr, Bu 
sebeple kömOr lstllıllklni tahdit edl· 
el tedbirler almak mecburiyetindeyiz. 
Yine 2 milyon ton kömür noksan Is· 
tihlAk et.ek dahi vaziyet bize ayni 
z31"1lretlerl tahmil etmektedir. 

l • ı c ki d lı maktadır ruıtur. 
• • • • •.,.,.,.,.,., 
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1 kez Bankaainm sahip olduğu al• 
tın miktarı eski devirlerde tasavvur 
ed lemlyecek bir derecerledir ve cam 

uriyet hüln\ınetinln malik olduğu al
tın mevcudunun da en yüksek radde

ne vasıl olmuş bulunmaktadır. th
cat ma11arnnızm dünya piya.uların ... 

d rağbetle ıranmas~ alttna tahvili 
k bıl döviz mukıbllinde ihracat sa· 
h larmı kolaylastrrmakta ve bu ıu

r ile de Merkez Bankasındaki döviz 
'e alim mıktan gündeı: güne art

aktado-. Şunu da açıkça söyliyeylm 
• memleketimizin bugOnkO durumu 
yeslnde Türklyeye hsrkten külli • 

v tll miktarda altın gelmektedir. Hat
tA gayri meskOk külç• altın getirmesi 

ın talepler kaT$ıslnda bulunmaktn
ız. Böyle olmaıma rağmen arzettt• 
m asılsa pylalar dolayıslyle altm 

f yatında ıebepsiz, haksız, nisbetst2 
derecede ylik~lmeler görülmektedir. 
Bu vaziyet birkaç ıpckilliitörün o
yunlan neticesinden başka bir 1•1 
değildir. Bir arkadasrmızm, ıarih su
retle tebarüz etti cdiil gibi. buıün ek-

el!i 15 kurusa olmaktayız. O halde 
ltm neden lalayı bu kırk liraya dol!

ru gitmektedir? Vatandaşlarnn17.m bu 
yialara aldananık Tilrk •ltinmı Av

rupa plyasalan !lyatmdan iki üç mis• 
ı yüksek fiyatla satın almaları, ken
d !eri aleyhine tevkallde ıararl! bir 
1 yapmaktan ba,ka b.ir ıcy olmaz. 
Vekllet SD"ası düştükçe her auretle 
v tanduşları ikaı etmekte ve vazi -
yelten b berdar eyleınel:tedlr. Buglln 
d hl bana bu fırsatı verdığJnizdcn do~ 
ı yı teşekkür edorlm. Altın hakkın -
da t kanaatim bunrlan !barettlr. Bu 
mesele hakkında milli paraya olan u
mum! itimadı te7.elzU1e ulratacak her 
hangi bir ıcye muttali olursanız hü
'kUmetı haberdar etmenizi rica ede ... 
rm. 
lktısat Vekilinin İzahatı 
Ankara. 31 (A A ) - B(lyllk Mil

i t Meclisinin dünkü mllzakort>lerl 
ın ebet"yle lktt'"'t Vtklli ve Trab
n Mebusu Sırrı Day aşağıdakl nut

ku 6ylemlılir: 
Arkadaılar; 

Şumuın çok büyllk olan Milll Ko· 
runma Kanununun heyeti umumiye-

üzerinde konuşulurken, 1ktısat Ve• 
klletlne tevdi edil•n v• hayotl lslo
r mtzdcn olan kömür mevzuuna te
maı edildi Bendeniz bu mühtm mev-
zua eldeki bu kanunun umum! çer
çevesi içinde kendi cephemden kısa

temas edecei!Jm• 
Memleketimizde Zonguldak kömür 

bavzaamm kömür lstihsall 924 de Tu
veren kömür olarak 994 bin ton idi. 

Nakll müıkUIAtı da bize baıı zor
luklar ihdu edecektir. Baıvekll!ınl • 
tin de hassasiyetle üzerinde durduğu 
bu mevzu üzerinde mulıteill tedbirler 
alınmakta, idaresinde Uıdilat yapıl
makta ve nihayet kömür istihsalini 
en canlı olarak yaşalrnıya çalışılmak 
tadır. Muhtelli vesaiti n kliye. bu 
meyanda mevsim icabı ba1, ktlçük 
motörler direk oakllne tahsis edil -
mistir. Bir taraftan deniz nakil ille
rine hız verirken. dlter tara!!an ka
rada da oradllkl vatandaşlarımızın. 
işçilerim izin ve mühendislerimizin 
gayretiyle karla kapalı yo1lar açtla
rak direk nakliyatına aıaml surette 
ta1ışılmaktadır. Bfna!naleyh istihsal 
20 - 25 giln yalnız lhzarata ve t -
mlr işlerin~ dPvam şartiyle durdu
rulmuş, fakat dünden itibaren yeni· 
dc-n istihsale başlantlmıstır. SonkA
nun \•e Şubat oylarına gerekli direk 
•loklarlyle g!nney! çok lsteTdlk, ola
madı Bunun üzerinde d ha çok ko
nuşuİablllr, takat hOlasa edenom ar
zettlğim gibi lmk~nlar elvermemlş
tlr diyeceğim. Bunu te!Afl etmek için 
boşta Başvekil olmak üzere bütün 
hükOmettekl arkadaılarım!z - çün
kü tamamen blr koordinasyon mev
zuudur - çahsmaktayız. 

Milll Korunma kanurıunun ı:slmdiye 
lcadar verdil!I bazı sollh!yetlerden 
maden Istlhsa!Atımızdan azami isti
fade f"dılmişt.lr. Bunun noksanlarını 
da yllksek müsaadenizle bu kanund• 
tkmal etmiş olacatız. Çok ilmi! edi
yorum ki, llnümllzdekl seneyi yine 
buhransız a:eçlrmek imkltnlarını te -
mtn edelim. 
Linyit istihsali arttırılacak 

Linyit k ımürünil mQmkün olduğu 
kadar her yerde istifade edilebilecek 
bir mevı.u haline getirebilmek için, 
yüksek huzurunuza takdim edilen ve 
Encümenlerin himmetiyle tetkikatı 
biten konun da kAbul buyurulursa, 
zannediyorum bu mevzudan da isU
fade edece:ız. 

Garp llny!'lorl bugünkü lmklnlora 
g!ıre azam! lstıhsal varly•Une ıırmlş 
ve yevmiye bin tonu mütecaviz istih· 
sal yaptlmıyo baııianmıştır. Bu linyit 
tstihsa!Atinm Zonguldak kömürü ls
tih!Akl Uzerinde yapacaiı tesirler çok 
mOhlm bir nisbette olmıyacaıctır. Zen 
guldak işini ı;ok hayati mevzu te!Ak
ki ed ivoruz. Bunun iyi islPmesine 
çaltf:mak VeldUetimıze t vdi ettiğinlı 
n1Ubim bir vazifedir. Diğer VekA.let
ler de bu burusta !Azım gelen gay
retleri g6stermektedir. Bunda mu -
vaUak olmak için icap eden tedbir
i ıi almakta devam edeceğiz. 

Ticaret Vekilinin İzahatı 
Bu miktar peyderpey artarek 937 se
n .. inde 2 milyon 306 bin, 938 de 2 
milyon 500 bin. 939 da 2 milyon 69& 
b n, 941 de 3.019,000 tona çıkmıştır. 
ttO - 9U aenelerl lstlbaali ayni mik 
tllrd c!Jr. Yalnız 940 senesinin son a
:rı de\ Jet 1 !etmesi. mütebaki .aylar! 

Ankara 31 (A.A ) - Oünrü Büy'.>> 
M~llct Mecllsi müz21kereleri esna!!•!"' 
da Ticaret Vekili ve Ankafa mebu~u 
Milmtaz Ökmen a1af1dakl nntku söy
temiıttr: 

~ Sonu: Sa: 4: Sü: 1 

Milli Roosevelt. Dün Bir 
Söylev Verdi 

• S RK CEPHESi 
•·ır f• 1 n('lrlt!' 

Korunma 
Kanununda 

Yapdan Tadilat ıt'1"P Başlara!! ı incide giden demıryolu üzerinde Lo
sovaya'nın 20 kilometre mesafe-

~ Baştarafi 1 incide Rooıevelt, bundan ao.ıra d~ış,man- ~ine ulaşmıslardır. 
pahalılığının yükselmesi karşısın Jarm yardım husuıunda tatbl._ ettik- Sovyetler Samara ırmaiın,1 :ırişm•$ 

h ler.i uıul ile ''dilnyanın bır~cı.n .. ş m.l. •· ı görünüyorlar, Losovaya'n·n zaptı ço& 
da geniş haik tabakalarının i ti -k d ı b letleri,. tarafından tatbı e ı ,.n u·;~ güç olmu$tur Sehlr hü<.:uml.ı alnt-
yaçlarını kar.şılamak için seri ve biıtlin baıka aiıtemler a.ra:nn<I;a bı·'· I mış ve bir çok günler sok,\k muh:ı
lüzu_~~-u tedbirler alınması. mukayese yapmış ve toti!lıted.,rın m1. rebeleri yapılmıştır, Rusl::lr şimd; 
.~utun. memleketlerde -~arpten lete. inmeden yüksekten id.ı_r~ e~me1'. (batıdan ve şimal batıdan L"sovayd 

mutevellit zaruretlerle hükumet-
1 

usul unu kullandıklarını sorlrrn;ştıı 1 istikametinde açılan cebi geni1letm.:
lere gerek siyasi .gerek askeri ve Onların idareleri münhastnr.:ı mem 1 ~ 1 kt b suretle H"d.rkof'u 

· - d f k ı·d 1 k · d 1 k · ' b • '•e ça 1•ma •, u gerek iktısadı icler e ev a a e e et1 çevırcn en ce ece em:r.r-re ö.g . k k d gilt-ekt·dirler .,. . .. <;evırme ma sa ınt '" , . 
salahiyetler verilmiştır.. Çünki.ı ıı. bulunmaktadır. Bu ıdJrcnın buyti; Bu itlbarla Loıovaya P"lltRVQ de .. 
hiıdiscler yıldırım süratiyle inki· bır kısmı cebir. v~ korkuy:ı d"ya~m.t..ıt: miryolu boyunca tank birlikıerin.i ve 
şaf etmekte, dun verilen karar ~adır. ldtd~recıler kar~ıtl'~-~1"1 ~ıılerio kayakçı müfrezelerini ilen h .. reJc:ıetr: 

t db
. ! . b .. k" r· ınsan o ugunu nazarı ı 1u.,t'l ama • . l d' B k . d" Alm.ırı ve alınan e il erın ugun a ı k d 1 geçlrmıt er ır. u es:m • • 

gelmcdig"i görüimektedir. Yeni ma ta ır .:ır, mukavemeti çok kuvvetl·"ır. 
Roosevelt, şoyle devam ııetıı•ıt1t:r: 

tedbirler ittihazı için hüktimetin "Simdi hepimiz yalnız ~oruı:: larımı
mtitemadiyen yeni kanunlar h&· ıın olan istikbal için ~alışmak, mil· 
zırlaması ve bunları mechsten ge cadele etmek ve ölmek!e mergulü:r. 
çirere.k yilrurlUğe koyması ıse u- Harp .ıamanında hriıtiy:ınhğı.ı 11e d-..
zun zamana ihtıyaç gösteren bir mokrasinin eski ideallerini hlla mu
takım merasime tabidir. Fevka!3.· hafaza eden milletler torpiller. too· 
de zamanlar fevkalade tedbirıer lar ve bombalarla biç mtı.n~-.ı.:bcti ~ı-

mıYan bir sahada inıanhğa yı..rdım• ittihazını, fevkalAde tedbir al -
mak zarureti de hükumetlere devam etmektedirler. llu hal istik-

Alman tebliği 
Berlin, 31 (A.A.) - "Tebl\i,, Doju 

cephesinin blr çok yer1er1:-ıcie Alman 
İtalyan, Rumen ve Slav.ık trl.ı\lvetlıeri 
düşman1n mevzii taa.rrur.latını püı
kürtmUı,ler ve yeniden atrr za,·l3t veı 
dlrmişlerdir. Bundan b:ı~ka hilcum 
kıtaları taarruza cec;mlt ve Sovyet 
kuvvetlerine ai1r darbel~r in.,ırmtt ... 
tir Bu müna!lebetle düşm'!nırı 10 zırh
lı arabası ve Blokhavz'lırr t:tlırip e· 

bale tamamiyle ıiıvendiıl"miz;ı göıtt.·
fevkalade salahiyetler verilmesı riyor. Düşmanlarımız her h.ldc ~im
nl zaruri kılmıştır. Bu sebeple hü dl neler cereyan ettiğini •e harblr. 
kU.metin bu defa meclisten ıste - çetin vazifeleri arasında ki.içiik ço- dilmiıtır. 
d.ği fevkalıi.de salahiyet yerinde- cuklann dıvasiyle meşgul olnııya na· Almarılara göre Sovyet 
dU'. Hükfımet bu sa1ahiyett.! daya sıl vakit bulduıiumuzu nıeralı:l::ı s:>- • 

1. h gayretleri semere vermıyor narak memleketin her tür u istı ruyorlar ... 
sali, münakale ve istihlak vası -
talanna el koymak, istihs"I, na -
kil ve dağıtımı bir takım kayıt 
!ara bağlamak kudretini haız ola 
caktır. Bunu yaparken de: mec -
listen mezunıyet istemiye veya 
kanun çıkarnııya mecbur olmıya 
caktır. 

Tadilatın ık:nci kısmı şimdiye 
kadar yapilan tecrübelerle kafi 
olmadığı anlaşılan vurgunla mü
cadeleyi şıddetlendinneyi hedef 
tutmaktadır. Hiıkumctin şımdiye 
kadar aldığı şiddetli tedbirlere 
rağmen vurgun spekülıl.syou.m 
tamamen önu~e geçmek mümkün 
olamamıştır. 

Halbuki B.ı.~vek!Un de evvelki 
gün meclisle te><rar ettiği gıbi bu 
hükumetin en büyük preııs!bı ge 
çen umumı harbin acı sahneleri
ne tekrar meydan vermemektir. 
Herkesin fc1akı1rlık yapmıya 
mecbur oldu~ıı bir devirde bir 
kısım vatanda tarın meşru olmı
yan yolbrdo zenkin olmıy" ~alış
maları hem vatan duygusiyle 
hem de en !;asit adalet prensip -
!eriyle barışmıyan çirkin !:ıır ha
rekettir. Şim<liye kadar vurgun -

culara kar$ı tatbik edile!' cezad~ 

onları korkutmamış ve ufak te -
fek vurgun vakalarının cezalan
dırılmasına karşılık büyük vur -
guncular ekseriya kendılerini kur 
tarmak imkanını bulmuşlardır. 
işte bu defa hükiimet vurguncu
lara arşı daha radikal tedbirler 
alınak ve bunlara daha ağır ce
zalar tatbik etmek salahiyeti al
mıştır. 

Tadilata hakim olan uçuncü 
prensıp hayatın pahalılaşması fi
yatların yükselmesi ve dünya 
harbinin mlitl'madiyen daha ka
ranlığa doğru gitmesi karştsında 
geniş halk kütlelerinin menfaati
ni korumaktır. Bu da belki bizi 
birçok maddelerde tahdidata ve
ya vesika usulüne müracaata sev 
kedecektir. Fakat geniş halk ta
bakalarını harbin tesirlerinden 
korumak için buna zaruret varsa 
hükümet bunu tatbikte gecikmi
yecektir. 

Bu tedbirler nekadar •Üratle a· 
lınır ve ne kadar süratlc tatbik 
edilir•e halkın karşılaştığı ve kar 
şılaşacağı sıkıntı o kadar çabük 
bPrtaraf edilmiş olur. 

Berlln, 31 (A.A.) - "D. N" B ... 
Sovyetlerin ıırarh gayretleri hir ne-
tice vermemektedir Her giln yapı. 
lan çarpı1malarda Almanlar mevzii 
muvaffakıyetler kazanm~kt.J ve muh
telif kesimlerde mukabil taırruzJara 
geçmektedirler. Bu hal Alman as 
ker1erlnin kışa ne kadar ah,trfı.,, 

cöstermektedir. Sovyetlet" bu mev· 
simde ümit ettikleri muvaff.ıkıyetlerl 
kazanamamaktadırlar. 

Kudüs Müftüsü Arap 
Memleketlerine 
Gönderilecekmiş 

Londra. 31 ( A.A.) - Daiiy Sketc'
gaıetesi, Japonların yarr1ımı Pf' tr~Jı 
tan kaçmağa muvRıffatc olan Kudiio: 
müftüsünün yakında F'lsr.ı Franstı 
ve fıpanyol bölgelerinde: ve Tunuıtl' 
Yendiıinden bahsettireceğinf yazmak· 
tadır. Japonlar müftilyU ıonrada"l 
Berline göndermek üzere ıcfarettr 
~aklamışlardı. Hitler Arap rit aH ile 
göril~ebilmeai tçin mUftUyü Arar 
memleketlerine göndermek lctc-mekr• 
dir. Fakat müftü nüfuzlu Arap şah 
!Iİyetlerin.in itlmadını kaıanrT'.T' b!1 
adam olmadığı tçln kendisinden bek· 
tenen vazifeyi yapam~caktır 

AFRiKA CEPHE~i . 
ıt fr Baştaraıt 1 tnclde 

yaptıkları taarruzlar muvaffakıyetlt" 
devam etmektedir. 

Valetta devlet tezcihların:.t infillk 
ve yangın bombaları ile taarnız edil
mittir. 

* Berlin. 31 (A.A.) - "D. N.B .• Bin· 
1razinin zaptı Libyada aıık~ri >1az:yeti 
tamamiyle deiittirmittir, Şimdi bü
tün Afrika harbi m:hver devl•tlerinin 
lehinde bir cereyan almıştır, 

Hava faaliyeti arttı 

Roma 31 (A.A.) - Italyı.rı ordu
ları tebliği: Sirenaikte düt':Ttan.Ja sı
kı bir temas muhafaza edHmektediı 
Muharebe meydanmın tenıiz1"''1meıln" 
devam ediliyor. Her iki taratda ha.~ 
va faaliyeti çok: kesif '31mu,tur. At
man ve İtalyan hava kuvvetleri, çe· 
ktlmekte olan düşman koJlarına vf" 
motörlü v11ıtalar toplu1uk1arma ııid 
detle taaITUz etmhılerdir 

Alman hava birlikleri Mnlt"l l \m,1n 
ve hava alanlarını bom'Jalamı-lardr 
Buralardan alevler ve ke!lif duman 
sütunları yilkıeldlfi ıHrülmü~tür, 

Londradaki Hükiimetler 
Dün Bir Toplantı Yaptı 
Londra, 31 (A.A,) - Bugün Lon-

dradaki hükılmetler üyelerinden ba
zı1an arasında mühim bir toplantı 

yapılmıştır. 

Polonya Başvekili General Sikorş
kl'nln başkanlık etti«! içtima günlük 
me~elelerJ müz;:ıkere etmiştir. 

Toplanhda Polonyadan başka Yu
nflnfstsn. Yuıoslavya ve Bel(ika mU
mesşilleri de bulunmu~tur. 

Konferansın, harp sonra!ı durumu
nun tanzimi tein müttefik Uyelerl 
müşterek bir plAn tanzimine ve bu 
suretle 1919 hatalarmtn tekerrürün· 
den kacınmry:ı davet ettiği öğrenil· 
mlştir 

Lizbonda Mühim Bir 
Toplantı 

Ll•bon. 31 (A.A.) - "'l. N. B 
Başvekil Salazar Portekiz;n T_,ondra 
~efiri ile uzun bir mUJ!\..:at y~pm1$tı .. 
Mülikatı müteakip Nazırlar Meclfjf 
toplanmıştır. ----o----

Hindistanda Karışıklık 
Bangkok, 31 (A.A.) - - Kiılküta 

radyosunun bildirdiğine göre, Kaga
';ıpur'da Bilar eyaletinde yeniden kar 
gaplıklar ctkmıstır. lngtliz istihbarat 
~ervlsl halkla polis arasında yapılan 
ço.rpışmada 4 kişinin 6ldüğü ve bir
kaç kişinin de ağırca yaralandıtmı 
hilrlirmektedir. 

, PASifiK HARBi 
B şt raıt ı incide 

bati kıyısında Pamangkat'a asker ç... 
kardıktan sonra 27 Sonkftnunda Pa-
mangkatın 40 kilometre ılmal doğu• 
sunda San1bas'ı işa:al etmiştir .. Bun• 
dan başka Sarabak'da Koçtng'den ce
nuba do!ru ilerliyen Jnpon kolu 27 
RonkAnunrL.ı Holanda Borneo'sunun 
batı kıyı<:ında Sando'oun 22 kllomet• 
re cenup batısında Lada tayyare meJ: 
danmı almıştır. ,,. 

Batavya, 31 (A.A.) - Ha11'nazıraa 
Borneo'nun batı kıytsmda ehemmi~ 
yetll sevkulcey t bır nokta olan Pon.
lianak çevresinde Felemenk ve Japoıı 
kuvvetleri arasında şiddetli bir mü • 
cadPle yııpılma)ı::tadır. Pontianak, Ba
tavya'dan takriben 730 kilometre me• 
safcdPdir. 

Muharebe d•nlz ve hava yolu 114 
şimalde am;ngkat ceVreslne çıkarı
lan Saravak'rlan gelml3 düpnan kuv-
vetleriyle evvelki a:Undenberi başla
mış bulunmaktadır. 

Japonlar MacArthura teslim 
olmasını teklif ettiler 

Va,lngton. 31 A,A.) - Ftılpinler
dekl Japon Ba,kumandarımm Generm 
Mac Arthure teslim olm,.snı1 •e bo1 
yere Amerikan kanı d8kUtnıemesinı 
teklif ettlii Harbiye Nezere'1.nin bil 
tebliinde kaydcdilmckted 1r. General 
Mac Arthur Japon tayyareleri tara 
fmdan Amerikan hatlarına atı1an 1n 
mesajı nazan itibara almaml$trr. Me
sajda generalin emsals.1% Cf"Sarrtl ae
na edilmekete ve ı,eref •e n1.m11sumu· 
ru kurtardınız .. denilmektedir. 

Bataan'da çarpı~malar 
Vaşington. 31 (A.A.) - 1-'arblırı 

Nezaretinin cumartesi t~blıfi: Fili 
pinlerde son 24 saat zarfında Bataat 
vanm adasında fasılalı çarp11malaJ 
olma$tur. 
Düşmanın hat1arımtz gerlıhıe sir 

mek için yaptıtı teşebbü!!ler krnl • 
mıştır, Bir kac Japan askeri eıb 
ahnmlftır. Düşmanm ~ic Mr haVI 
aaliveti bildlrilmemlıtir. BaP.a çev· 

relerde kayda değer bir biG.:se ol 
mamıştır. 

Amerikalı Devletler Mihveı 
fıe Münasebetlerini Kestileı 

Berlin, 31 (A. A.) - Arjantin vı 
Şili hariç olmak tizere bütün cenuı 
Amerika devletleri (lç!O pakta fltfha) 
eden devletlerle diplomatik mün ..... 
betlerini kesmişlerdir. 

lsviçredc Bir Çiğ Dokuz 
Ki. ivi i)lrliir<lii 



3 

I' " T A N • 
A e O N 8 l)EDBLI 

TOrktye Ecnebi 

1400 Kr. 'I Sene 2800 Kr, 
750 il 6 Ay 1600 " 
400 • 3 Ay 800 • 
150 il 'I Ay 800 • 

Adres del!ltrın"l'nek f25') kurustu' 

1 =l!Itl•J~I 
Şimali Afrikadaki 
lnailiz Taarruzu 

Yazan: M. ANTEN 
CtmaII Afn'ltııdaki İngiliz taarruzu 
~ bu sefer de muvaffak :>lama -

ınışbr Hür Fransa ve Polonya kt· 
talan • ne takviye cdilmt1 olan lın
Pa:ratorlulı: kuvvetleri bir kile gilo
dcnbcri ricate başlamışlardır, 200 ki 
lometredcn fazla gerilcmışler 'le Bin
aazi~ kaybctmiılerdir İ"\iriliz aske
:rı mutchassıılan bu vnnyeti. lngiliz 
kuvvetlerinin uslcrindcn çok uza'klaş
nuş, mihver kuvvetlerinın ıs.. kendi 
lislerme yaklaşmı, ve ycnı takviye 
kuvvetleri al~ olmalanyle ~ ct
nıektcdirler. 

Ba izah kabul cdildlğt takdir
de ıöyle bir sual alı:Ja gelir: Öyle 
1ac İngıllzler neden taar :an geÇ'i
lcr? ChurchiU son nutkunda bu sua
lin cevabını veriyor ve diyor ki: E
ıter General Auchcnlik her turlü ten
likcyi goze alarak ve neticeden emlo 
olnuyarak buyük bir "esvetle ta
arruza geçmeseydi General ltommel 
taarruza geçecekti ve Mıs~r yeni bir 
tehdit karliısmda kalacaktı. Faknt 
Churchill ayni zamanda, Uzak Sar
ka lilzumu kadar kuvvet vôndcri!
ıncmcslnl tercıhcn Sovyet Rusya ve 
Lıbya cephelerinin takviye edilmesi 
ile izah etmi&ti. 

General Rommel'in, insanca ve 
mabemece vcrdifı oldukça mııhim ka 
Yıplara rağmen mukabil bır taarruza 
geçebılmesınde hiç ııupbesız. ilc...'i 
hatlnrd ki IngUz kuvvetlerinın k&rı 
mıktarda bulunmaması ve üslerinden 
b kta ı gal ettiklerı mevkıleri tah
k ın için vak t bulamamaları buyük 
bır rol oynamııtır. Fakat burada 
k t'i rolu Almanların bu ceph.:ye gön 
derdıklerı takviye kuvvetleri•11n bil· 
hassa hava kuvvetlerlmn oynac.l iı hl -
sedilmckted..r İngılız donanmasının 
b tün gayretlerine ve İt'llyaa naklı
Ye gemılcrine vcrdırdiğl zayiata raf· 
ıncn bunun onune geçcmedıği anlafıl
ın ktadır. Son haftalarda Cenubi ltal
Ya limanlarında - Sovyet c•phesinde:ı 
ietır.ildl ı söylenen - pek çok mık· 
tarda Alman tayyaresinın bıriktlril
ınesınln ve haftalardanbcıi Maltanın 
devamlı ve şıddetli bır surette mlh
"er hava kuvvetlerı tarafından bom
bardıman ed lmesının mllnaın şimdi 
daha ıyi an1aıılmaktadır. Almanlar 
bu suretle kısmen Mısır fis'erind"n 
lu men de M luı dan Mal tarım. İtal· 
Y n kaf lelerine taarruz eden lnıııhz 
t y:yareleri tarafından üs olarak kul
lanılmasının kısmen olsun önune geç 
ın ıler ve bu taarruzların ııiddetin• 
h fıfletmı lerdir. 

Rommel taarruzunun ce curetle ve 
n reye k dar inkı&af edeceği hakkın
d ılmdiden katı bir şey ıoylcncmct
&c de. mihver kuvvetlerinin de üsle
rtnden uzakla,tıkça taarr.ırun tidde· 
tin n kırılacağı ve en n hayct cephe
de ıstıkrar hasıl olacafı zannedil -
trıcktedır. Şupheslz boyle bir vaziyet 
lngılizlcrln aleyhine olacaktır. Çunkü 
lngllızler t arruzlnnnı 'l'rcıb!usgarbe 
kadar devam ettfrebilselcrdı, Tunus 
hududuna kadar blitün ılm .. li Afril.a 
•ahıli boyunca mevcut ol n deoniz ve 
h va uslerini ellerine cec:rcceklerdi. 
8u vaz yet, İngıltereden ve Amenka· 
dan Orta Sarka nsker veo harp mal
ıenıcsi getiren kafılelerin d.ıha büyuk 
bır cmnıyet içinde sefer etmelerini ve 
Sovyet Rusyaya daha çok ve d.::ıha Ç1l

buk yardım yapmalarını mlimkün l:ı
lac ktı 

lnıil~zlcr ılmdilik ba fırıatı kn
Çınwl bulunuyorlar, Bu münase
betle şöyle bir ihtimal de :ıkla gel
trıcktedır. İngiliz kuvvetleri Trab
luııarbi i gale muvaffn olsalard\ 
~onımel kuvvetleri Tunusa iltica e
decekler ve bu keyfiyet V chy hukü, 
illeti lle İngiltere arasında bazı ınu
hlın hidlselere sebebiyet verecekti. 

Alınanların Şark cephesinde müda
faaya reı;mek zorunda katdık:arı cün
denberl Akdcnizde büyük :nikyasta 
bı.r taarnıza geı;ccek1erindcn bahse -
dilmckte ve bu hususta bir çok tah
llıiıılcr yürütülmektedfr, Rommel uı
lrruzn Mısır hududuna kadar inkisııf 
tdebfllrse - ki tahmin ed lemcz - Al
llıanJarm Maltaya, Siıveyşe, Ingillz 
donanmasına karıı şiddetli hava t:ı
arruzıan beklenebilir, Falı:nt muvaffa
lttyeUe lnki:iaf eden Sovyet t:ı:ırruzu
llUzı Alman kuvvetleri ic;i.n tehlikcll 
b r şekil alması bu taarruza akim bı
l'alcbracağı gibi General Rommel'i de 
tliı; bir duruma sokacaktır. 

,. 2 Büyük film birden 

YAYLA DiLBERi 
Kafkas yaylalarının güzelli
ği içinde geçen, merak ve 
heyecan veren nefis aşk -
ihtiras filmi Sovyet filmi-

nin bir şaheseri 
Yıldızlar: A. GİRENAH -
MORDİNOF - NİKOYA

ÇORNİYO 

CÖŞKUN ÇIRAK 
Türkçe sözlü 

Çapanoğlunun emsalsiz ma
cerası fevkalade neşeli gü

lünçlü film 
~LHAMRA Siınemasında 

Seanslar bugün saat 11 de 
başlar 

11 d.e teıızilatlı matiııe J 

TAN 

(1H1AfFiiA IK©U\IJUŞM~~D 

ünk·· Harbin 

-1-

1-kincl cıhan harbi, yıllnrcn 
sürdükten sonra, glimi gc·l

ıniş, sona c.rmiştir ve ~imdilik 
bilcmcdigimiz ıçin nd•nı so) lc
ınentize imkan olmıynn bir ıııcm 
lekcttc harp suçlulnrını sorgu~ n 
çekip cezalandırmak maksndiyle 
bir "l ük ek adalet divanı,, 1 u
rulmuştur. 

l\1ahkeme alonundayız. 
Suçlu me\ kiinde ve iki jan -

darma arasında, üzeri iyah bir 
çuha ile örtülü, di.ın dik, kaska
tı, hiç kımıldamadım, korl.mıç 
bir lıarcketsizlikle duran ne idi
ği belirsiz bir mahllık vcyn bir 
nesne vnr. Canlı mıdır, cnnsız 
nu, yenir nü, yC11mcz mi, henüz 
bir fikir snhibi değiliz. Giı:iş 
kartı ele geçirmekte zorluk rnk 
tiğimizden ve geciktiğimizden 
l erimize iliştiğimiz zaman Jın -
kimin şöyle dediğini i itiyoruz: 

- Söziı müddciumunıiyc vc
rİ)"<>rum! 

işte müddeiumumi aynğa 
knlktı. Önce, • bombnlıırdan yı
kıldığı ıiçin yeni tamir gcirdiiğii 
göze çarpan - haşmetli salona, 
tıklım tıkJım dolu dinleyicilere 
baktıktan, ökslirdiiktcıı sonra 
gittikçe hızlanan, giirlcyeu lıir 
sesle ittihnmnnmcsini okıımı~ a 
bnşlıyo.r.. Hepimiz kulak kesil -
dik: ,,. 

~ayın Reis! 

uçl 
ı'' 

e e 
r Yazan: ' 
l.Refit Halid KARAY! 
kanunun icaplarını yerine geti
rerek cezalandırmat tabirly:W 
anlattığımız nıesele son duru -
muna gelır.iştır: İkinci cihan 
harbinin suı,:hısu bulunmuş, ya
lmlanmıştır. LElını jandaı1muar 
ortasında bckliyen kara çuh:ı or 
tülü bilinmez nesneye deh. et sa 
lıc.ı bir hareketle uzatarak] dun 
ya tarıhinin bu en büyük cimi
si, beş kıtayı kana, at.eşe boya
yan bu milletler arası haydudu, 
bu gokyüzü ve denizaltı gangste 
ri, ınsan neslinin ve medeniyet 
aleminin 1 numaralı diışmanı 
eczasız kalmıyacaktır! 

{Çılgınca alkııılar arasında ~ 
vinçlerinden birbirlerine ve daha 
ziyade; yanlarındaki kadmltıra s rt
lnnlnr görülür, Co;ıkunluk. zil SC!r 

!eriyle bastırıldıktan sonra müddei
umumi yine eliyle o tnratı ~arct e-
dercl: haykınr:] 

su 
ünde_ 

• yor 
yerine zırhlı kuleleri ve toprak
tan yapılmış çannK yerine çe -
likten dciküimüş hısarlan hava
landırdın, havadan rahmet bek 
}iyen insanlığın başına afet yağ
dırdın! 

Din kitaplanndn Allahın gaze 
lıi diye gosteriJen birkaç vak'ayı 
her günkü foliıketli haberler 
halıne sokan ve ufacrk Sodom'a 
karşı sayısını bir Hak Taalanm, 
bir de K. K. K. K. nın bildiği 
binlerce şehri dümdüz eden sen 
sin, senin şer ve harp ilôhına 
rahmet okutan hırsmdır. SP.D.i 
dünyaya getiren ana döğür.siın: 
Halbuki öğünmek isterdij kü -
çücük yaşındanberi gösterdiğin 
terakki ve zekaya, günden gü -
ı::e eriştiğin kemale mucize sa
yılacak yüksek eserlere ve gôl"
düğün takdirlere bakarak oğlu.'> 
dan ne hayırlı işler bekliyordu.. 
Neler çıktı! 

Sen doğmasaydın, ikbale geç
meseydin, milletleri hiıkmün al 
tına almasaydın - daha doğru -
su - şerre de~ hayru alet ol
mak isteseydin insan nül usu tav 
şan ve güvercin neslim JOskan
dıracak nisbetıte çoğalmış, ölüm 
miktarı ise mezar1Lıdan parka 
çevirtecek ve mezar taşçılarını 
jşsiz bırakacak derecede azalmış 
bulunncaktı. Diri kalana şaştığı
m.z felaket seneleri yerine '.lldü 
ğünü işittiğimiz birine karşı "O
lamaz! Bu nasıl şey?,, diye inan
mak istiyeıniyecesımiz bir saa
det devri?! 

r ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR l l -' 
Celal Muhtar FıkaraVa 

Yakacak Daöıttı 
J 

Ragir sahibi doktoru kıran bir MdilJI - 12 Çocuk sahibi 
ananın duası - Zenginlerimizi, yardıma çağırıyorum 
yedi. sekiz sene 

bdar, belki Yazmı: r ~ 

Diin. buram bu .. 
ram kar yağsı:, o
Unde parası olanlar 
bile bir avuç lı:ö -
mür bu\am:ulark.::sı 
Cclll Muhtıır, tam 

de daha fazla bir za-1 1 D K E s L E R 1 
man oluyor. Bir guu SA _ 
Topkapı Fıkarapcr • L. -----------.. 
ver mllcasesesinde o. 
turur ve doktor Galip Hakkı Ustün 
ile konuşurken meşhur lkt:satçı dok
tor Celal Muhtardan bahis açıldı. Rab 
metli doktor, pek scvdiğı me&lektneı 
Celil Muhtarın HiUiliahmerdcki him 
metlerinden, geçen cihau harbındeki 
büyük hizmetlerinden, hayırhablığm
dan bahis açtı ve bir aralık: 

- Söz aramısda, dedi. Bu nun bir 
çok ıizli hayırları vardır. B ze iic 
;ardım eder. Her sene fıkar:ıya d<ı· 
ğıttığımız kömürü o alır verir. Fak t 
bu hayırları yaptığının kimse tarafın
dan bilinmesini ve duyulmasını iste -
mez. 

Celil Muhtar o zamanlar Avnıpa
da idi Ben bir yazımda isimlerıru 
gizlly~ hayır sahiplerinden bahse • 
derken Cellil Muhtarın ismini de ya
zıverdim. 

Fakat bı1medcn öyle büyük bir 
günah ~lemiş oldum ki bunıın acı
snn tam bq yıl çektim. Çunkü hem 
pek aevdliim doktor Galip Hakkı Os
tünü gücc:ndinni" hem de Panste bu 
yazımı okuyan doktor Celiil Muhtan 
ktrmıştrm, Yazmım sebep oldııgu ne 
tice bu kadarla da kalmamış, doktor 
Galip Hakkı ile Celil Muhtarın arası 
bozulmuş, bu üpdan lcırılıuı. Celal 
Muhtar kömürü kcsmi:;ti,. 

** An.dm seneler geçti, r>c.Hor Ga-
lip Hakkı Allahın rahmet!ne 

kaYUştu, CcW Muhtar m vatanmıı 
döndü. Fakat. rahmcUl doktnr ölü • 
mündcn evvel hadiseyi ve ncşriyann 
içyüzünü tcferrüatı ile bUdlrdiği için 
Celfil Muhtarla barışnuo ve fakirlcrı
ne eskisi kndar delilse bile ıyi kötü 
yine Celil Muhtardan bir yardım te· 
min ctmiı;ti,, Bunu bana da mlijdcle
mi~ duyduğum yürclı: sğnaınm ili· 
cmı vennatL 

Ben, o zaman yazımı "9rarltcn ken
di kör boğazlarından başkunu dü • 
şünmlycn bir kısım zenginlerimize 
Celal Muhtarı ve diğer hayır sahip
lerini örnek göstcrmeği düşfinmilş • 
tüm_ Bugün, bu yuıyı da ayni mak· 
satla yazıyorum. 

yüz ailenin mangalını yaktı. Tirtlr 
titrlycn yavrucakların ytıregini ısıttı 
ve yiızünu gu1dilrdü. 

Kadıkoytindekı cvındcıı tli, Topkn
pıya kadar uzattığı hnyırn eli ile rab 
metli Galip Hakkı 'Ostuniın faı..ırlcrln
den yi.ız aJeden her bır:.ne on be:ier 
kilo komur, ikişer kilo bulguı ve fa· 
sulyc, birer kilo nohut, kırmızı mc:r
cimek, şeker ve sogan yanmlilar kilo 
da tereyağı ve sabun dağıttı, 
Tevzıat esna mda ben de 1"opkapı 

Fıkarapervcr muessesesindeydem. So 
ğuktan dadaki n çatlamış, elleri mo
rarmı~ yavnıcakl:ırın, go:rler~ gô.·
miycn, kulaktan lşitmiyerı yoksulla
nn, yiıriımiye mecali kalMamış kim
seslz ihtiyarların dualarını biı' ı.ş!tme
ll idi Yardım gorenleriıı ço~ çok ço 
cuklu fıkaralardı. Hele bunla:dan bır 
tanesi vardı ki tam on bır çocuğun 
anası idi ve 12 inci çocuğuna da bu
gün yann ana olmalı: vu1yct1ndeydı. 
Bu 14 nufuslu ailenin biricik gelir kay 
nağı da elinde 150 kuruş lı.nzanan vr 
çocuklarını bır barakada ancak barın· 
dırabilcn bir baba idi 

Bana öyle geliyor ki Cdfil Muhtar, 
sadece bu kadından aldığı duayı duy
saydı ismini üşa etmekte bca.i mazur 
görurdıi 

cem1 Muhtarın lsmtnl ildr.d defa 
ifp cd yorum. Hem bu sefer 

biraz daha lleri gidiyor, m-:sleğim:n 
icabatından olan havadısi kendi ga
zeteme inhisar ettirmek gay-ctini cl
d en bırakıyor ve keyfiyeti butun ga
zetelere bildiriyorum. 

Tekrar edeyim ki maksadım sadece 
Celal Muhtnr ismini ze~girılerimlze 
örnek olarak vermektir. Eğ,.r, kud
(etim olsaydı Celal Muh•arın yaptığ -
nı yapar, belki başkalanru ya~dnna ça 
ftrmak ihtiyacını duymaıdım. Falı:at 
Celal Muhtarın yaptığı yard~ı yap
mıya kudretim yetmıyor. Ben de Ce· 
lil Muhtarı örnek gostererck bütün 
zengınleri fıkara1ara yardıma çağırı
yor, bıı suretle kudretirnin 1ettiğınl 
yapıyorum. Ilpatımm Celil Muhtan 
kırnuyaı:atrııu sanıyorum. 

1 - 2 - 942 

Güçlüğü "TeTtf. • 
ın 

Yazan: ULUN.AY 

Geçen gthı bir kart getirdllcn 
Telif bir eserde mu.,affak ;pl., 

mwm~ bir genç meslekta~ 
- BU)'UI'Sunlarl Dedim. 

Genç arllelllf, çok sinirli icB, Etm
d.c tenkidlm olduğunu tahmın cttiiüa 
buı yerleri lannızı kalemle ~ret e
dilml$ bir cazete vardı. Anl:ıotlıyorclu 
ki bana bazı noktalar !ı:ık'nr:da iza
hat verecek. Fakat tahminim ~ımi 
çıktı: Muhatabun söze IOYle bqhıp. 
dı: 

- Çok halrlmıız var. Hak"btea tlıt 
yatro yumak pek güçmüs ... 

- Bunu ~elden de bıldiğbıisi tı6. 
min ediyordum.. 

- Hayır beni tescllI etmeği cfıişilı>< 
meyin. Esenm, s:lhneye konulmadan 
evvel bir piyes yazmanın ufak b:r ınu 
vaffakıyetsizlikle biltün kuvvetini 
kaybedeceğini bilmiyordum. Bun11 
ııimdi anlamış oldum, Bund3n sonra 
tövbeler tbvbcsi .• , Bir daha yamıam. 
Muhatabıma hayretle baktım: Çıin

kü bana gençliğin pek psıkolojik bb: 
zihniyetini belirUnı~ oluyorcm. 

- Doıtum. dedim neden ilk eso-. 
rinlzde uğradığınız muvaffalc..yetsiz .. 
liktcıı bu kadar mutessir olı:yorsunıu:l 
Neden piycslnidn kusurlarını görlln
ce hemen cesaretiniz kıntı)'('r1 .. Hem 
öyle bir cesaret kırılma\; ki a1zi btt 
daha ellnıze kalem alm:ılctan yıldı~ 
yor, 

- Fakat-
- Fakab Yok. Siz edebtrtm ee 

kuvvetli bir cephesine saldırdınız. f,. 
tediruı ki bir hamlede muvaffakıyet 
ve eöhret ltaleslnl fethedivcrcslniz .. 
Edebi eklllcrin eriıilmesi en güç °"' 
lanı - şüphesiz - tiyatrodur. ÇUrıYft 
en ytilı:ıefl ve en sarpıdır. SukOnett; 
yapyan kmııldryan müte'ıarr:k phs • 
yetlerde merkezleştirmek h::susiy~ 
tinden ba'ka onda ihtirastara heve9o 
lerc aıklara velhasıl bütün insan! bıı .. 
kikatlara çok yakından yaklumalı: ~ 
kiinı vardır. 

Bir romanda ıstcnlJClflı kadar taf
silitlı tasvfrleri, tahlilleri onun lı:at't, 
diri. canlı çerçevesine sıfdrramazsı • 
nız Tiyatroda h ssiyatı ancak ı;uratıı 
bir kisveye büründiırere!t anl.ı•acal: ·
nız. Bu hareketi aiırlaı;trral.ak, bu 
harekete faydalı olmıyacak her GtY 
bir piyes için muzırdır; çurıkü onao 
hususiyetini lekeler, geçitleri ı1 k .. 
par, müvazenesinl bozar, romanı :vıı.• 
ıatan lmil tiyatronun olıırrrlioo scb q 
olar. 

1939 da başlayıp aD

cak bu yıl biten ikinci cihan 
hnrbi artık tarihe karıştı. Fakat 
pek dikkatli incelemelerden 
sonra hazırlanan cetvellere göre 
umumi dunya nüfusunun yüzde 
yirmi yedisi açlık, salgın hastn -
lık, kıtal ve biraz da doğrudan 
doğruya muharebeler yuzunden 
gaıblere karışmıştır. Bu şu de
mcldir ki, yeri bos kalan nüfusu 
beş senede tnmamlamak lÇin ba
kı kalan her kadının bir bir ar
kasına iki 'kere uçtiz çocuklar 
dogunnJsı icabeder! Maddi za -
rara gelince, elımızdeki istatis
tikler bunu mamur dünyada 
dortte üçunün bir yıkıntı hali .. 
ne gcldıgi,dörtte üç evin yerinde 
yeller est.ği şeklinde gostermek 
tedir ve demektedir ki: "1939 
da bıraktıgımız memurlutİa ye
niden ermek için hay.atta kalan 
insanların geceli gündüzlü ça .. 
lışmalon şartiyle tam doksnn 
dokuz sene, on bir ny, altı gün, 
iki sant, !kırk hır buçuk m:ışal -
lah ... [sözünü düzelterek] par--

Sen olmasaydın, senin kabına 
sığmayan hırsın, yıkıp yakıntya 
doymıyan aç gözlü enerjin başı 
mıza musallat edilmeseydi in .. 
sanlar belki yine bir büyük 
harp göreceklerdi; fakat bu har
bin znran, eskiden bıldigimiz 
üstünkörü harplarinkini pek 
tok geçemiyecektL Senden ah
Jlan kuvvetle, senin verdiğin im 
ikanla, ancak senin tükenmiyen 
ihtirnsınladır ki, dnlgalarrn altı 
yetişmiyormuş gibi bulutların 
üstü de harp meydam oldu; gök 
ten, yıldırımı kıvılcım derece -
sine indiren kulçe ateşler yağ -
dı; denizde, kasırgaları insan 
soluğu kadar çelimsizleştiren 
tayf unlar -optu; orkulıırmdan 
volkanlar ağızlarını kapayıp sin 
'diler; bütün harp sırasında Ve
züvler, Etnalar ve ötekiler, hat
ta daha azılılar bir kerecik ol -
sun homurdanmıya cesaret gös
teremediler. Sen, zalim denilea 
semavi Afetleri bile yıldırdın 
Heyecan belil"tileri) 

İşte [Elin.1 tekrar uzata't:ık] şn 
katil bizi öyle bir cennctt.en 
böyle bir cehenneme soktu. O
nun cezası idam olmnlıdır. Evet, 
idam._ Ben vicdanunın emriyle 
bütün inanımla, bcseriyetin vic
danıma ve dilegine uynrak ada -
lct kapısında bunu istemek, bu 
hakkı almak için kürsüye çık -
tun! [on dakika süren alkışlar 
kesildikten sonra, derin bır sü
kut içinde mahkeme reisine ba· 
karak] Şimdi, sayın reis hazret
leri, emir buyurunuz da maz -
rum beşeriyet, ul\minin nuhu
sctij. suratını görsün! 

Bundan m:ııayıaır ı:ı romanaa çoli 
muvaffak olan bliyuk ed pl~ı ılyatr<.>
da bazan hiç muvaffak olamıun11lar.. 
dır, Fakat bununla cesaretlen lanl• 

,••••••••••••••••••••••••••••ııııı-.. mamış, Tekrar uğrllfmt:şlar, muvaf .. 
~ fak olamadıklan eserleri b rer tarafa 

• • JI. 

Celikten kalelere tekerlek [Dinleyiciler hep birden ~!a 
takıp koşturan seııdın! kalkarlar, bOtiln gözler 11Uçlu ye

Kalcleri de yine sen knnatlan - rinde ~tı duran kara ~il 
dırdın · bin bir gece masalların- cisme çevrilir, Relsin verdiği ışa-
da yal~ız sihirli kilimi ve çoc~ ~t üzcı;;~1a:,ıırmalar : ~ 
masallarında cadı karısının ku- ~ ~rııar:]' hayret 
pünü uçuran eski ?.aman hayal- _ Aaa!!! 
lerini en korkunç şekilde sen 
gerçekleştirip yumuşacık halı I İkinci kısmı yannki sayımı7.daJ 

BUGÜN 

i P E K 
SİNEMASINDA 

Baştanbaşa renım... neyecanlL.. 
Muazzam ve harlkuiade sahne
lerle dolu büyük macera §aheseri 

SEVİMLİ HAYDUT' un 
İNTİKAMI 

Baş Rollerde: 

HENRI FONDA JACKIE COOPER 
don, kırk bir buçuk dakika li\ -ı,-----------llill----------~ zımdırl Şu hesapları, bu deıece Unutulmaz büyük filmlerin şahane yıldızı 
dogru olarak meydnna çıknrnn 

.. Seanslar: 1 - 2,30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 
Bugün 11 de tenzilatlı matine 

K.K.K.K.. cemiyeti, yani '·Kav M AR LENE D 1· ETR 1 C H 
miyatlerini Kaybetmiş Kavim -

Kar Mücadelesi Pazar Günleri 
de Devam Edecek 
lstanbul Belediyesinden: 

ler Kurumu,, teknik bürosunu 
takdirle anarım! (Alkışlar) 

Size, başımızdan defol n ka
ra bela sırasında dünya tersane 
!erinde ve tezgiıhlarmda durup 
dinlenmeden yapılıp yine diin -
ya dcni7Jerinde ara vermeden 
batırılan gemilerin miktarı hak
kında bir fikir vermek içın şunu 
söyliyeyim ki, arzın dörtte ü
çünü kaplıı.dığım bildiğimiz su 
ıl:ısmı, dibine inen ağll'lık yü -
zünden her tarafta bır santim, 
iki milimetre boyunda yüksel -
miş; öbür taraftan ise m~den 
ocaklanndnn çıkarılan demır ve 
benzeri maddeler sebebiyle - ô
niımde duran bir g figc bnkn
rak anlıyorum - yıne bu zavallı 
kapkara arzın kara kısmında on 
metre eninde ve on sekiz bin 
kilometre uzunluğunda bir tiı • 
nel açılmış, dünyamız denizler 
karına ve toprak zararına his
sedilir derecede küçülmüştür! 

Daha korkuncu da şudur: Yi
ne K. K. K. K. nun bir hesabına 
göre, açılan o uzun ve derin .t~
nel, verdiğimiz milyonlarca olu
ler yanyana dizilse ferah ferah 
yatıp sonsuz uykularına vara -
caklan konforlu bir mezar teş -
!kil edebilir. İşte, cihon harbı -
nin uğursuz bilançosu budur! 

[DlnleyicOer hep birden: "İntl
k mi intikamı., diye bcğnınıya baş
larlar; reis zil çalar ve bu gibi hal
ler tekrarlnnırsa salonu bo nltmnk 
:zorunda kalacağını bildirir. SükQnet 
başlaytnca mUddelumuml sözUne de
vam eder:] 

*** -Evet, sizlerin hislerlnıze ka 
pıları:ık "intikrun., lsmin.i 

verdiğiniz, bizııp ise adalet gci
zi.ıyle bakwak suçluyu bulmnkı 

MiS HAUER ve JOHN WAYNE 
ile birlikte fevkalfıde bir tarzda yarattığı 

7ıt Günahkarlar 
Filminde bütün güzelliğini, bütün dehayı saıı'atkaranesini 

gösterecektir. 

Bu Salı Akşam SÜMER SinemasmCla 

'--------~---------------ı 
BUGÜN ' 

MELEK 2 lıaf tadan beri un binlerce 
ki§ilıin alkı§ladığı 

Sinemasında 

E EKA 
Baş Rollerde: 

LAURENCE OLIVIER..JOAN FONT AINE 
Seanslar: 1.30-4-6.30 ve 9 da Bugün saat 11 de tenzilitlı matin<.> 

OLGA TCHEKOWA -, 

ANGELiKA 
(Günnhsız Kadın) 

Şehrimizde devam etmekte olan knr, intizam ve seyrQ efcr! zoria,
tırmaması için, dnlmJ bir mücadeleyi zaruri kılmaktadır. Mağaza, ev, 
dükkAn sahip ve milsteclrlcrinin onlerine dOşen trotuan tmniz bulundur
mak mecburlyetl, Pnzar olınası ve me azalaı1rı kapalı bulunması sebe
biyle kalkmış olınıyacağından Pazar g[lnlcrl için de tertibat alınması, ak
si takdirde tatbik edilınekte olan ceznlann tekerrür dolayısiyle teşdit e-
dileceği ehemmiyetle il.An olunur, (972) 

Almanca Mütercim Aranıyor 
Maliye VekCiletinden 

MııD Teftdk Hey'etl için Almancaya llıyıkiyle vakıf ve Türkcesf Jruv
vcfli bir miltcrcfm imtih,ilnla alınacaktır. Kadro ücreti olan (210) lira 
tnliplerin imtihanda gösterecekleri liyakat derecesine göre birden veya 
tedricen vcrılecektir. İmtihana gireceklerin en az lise mezunu olması ve 
askerlikle nl4knll bulwımnması şarttır. Yuksck tahsili olanlar tercih edi
lir İstiyenlerin milsbit evrakı ve iyi hizmet vesıkalarlyle birlıkte 2/MarV 
194Z akşamına kadar fstanbulda Defterdarlıkta Maliye Müfettişliğine 
m11racaatlan, (591) (773) 

Devlet pemiryoijarı ve lima~fur(işletme idaresi ıfanları 
Krrklarcll ı:ıtasyonundn veya Istnobul g rında bnt kenarında yere 

istif edilmlş bir halde teslim edilmek üzere 25 X 25 X 400 ôlçfilu ve 
muhıunmen bedeli 1875 lira olan 100 tam 25 M3 meşe azmam at'lk ek
siltme usull,yle satın alınacaktır. 

Eblltme 18.2,942 Pazartesi g{lnO nat 11 de Sirkecide 8 mıca lflet
me binasında toplanacak A. E. komisyonu tarafından ynpılacakt!r, İstek-
10erln 140,63 Ura muvakkat teminat ve kanunt veslkalanru hAmllen 
ayni giln ve saatte Sirkecide 9 uncu işletme blnasmda A. E. Jromf~ 
mma müracaaUan, 

Şartnameler parasız olank komisyondan veriltr. (969) 

' Devlet Deniz Yolları l§fetme idaresi ilanları 

MEVSİMİN EN GÜZEL AŞK FİLMİNDE tşletmernl:ı.!n Gemi Kurtarma servlslnde mOnhal bulunan datgıç-

1 lıklarla usta gemici ve ntesçillklcrlne ve iç hatlarda açık bulunan a-
C A R K S N E M A S 1 teşçJ., kômurcü ve geınicllık1crc tayinler yapılacağından bu işlerde ih-
~ ti ası olanlarln Umum Mudilrlu ümüz Z t t~lcrl Mildürlüğiinc mUro-

Seyircılerini gaşyetmekte devam ediyor. Bugün saat 11 de caaUarı Ufın olunur. (896) 

'z tcnzilntlı mııtinc. ------•'• , 'z , 

koyarak piyes tekniğini goz önüne a• 
larak birdenbire çıkmak istedikleri i.o 
çln yuvarlandıklan muvaffakıyet ziı
vesine bu sefer ağır ve emin adımlar .. 
la tırmanmak istemi ler, be:ki bun• 
da da muvaffak olamamıllan onların 
bir çok defa daha tecrübe ctıne1erh1'J 
m~ olmıyacak. İnsanlara ancak azi~ 
le, irade Ue muvaffak oldukl:ın eser-o 
ler "§erer,, getirir. Tcsadııfcn hoıi 
gitmlıı bir piyesle yahut bir romanla 
edebiyat lleınine bir Fatih cibi d31 .. 
mak istiycnlcr ufak bir muvaffaktyet>t 
sizlik karııısmda kcndllcri!J.da ....._ 
cak metanet bulamazlar. 

Ufraşmadan galebe, ıcrefm zafe~ 
diri 

VEFAT 
lstnnbul Belediyesi hesap f§lerf mn.. 

dür muavlnl Hüsnü Gökcan vefat et
ml~. Cenazesi 1 Şubat 1942 P~ 
gunu Beyazıt camii şerifü1den öğle 
namnunı milteakıp kaldtrıl rak Edir .. 
nekapr ŞchiWğlne defnedilecektir 
Merhum Beledıyoyc 30 seneyi mate-: 
caviz bir zaman fazilet ve nnmusiyle 
hizmet etmiştir. Kendislnl sevenlerle 
ailesine beyanı taziyet eder, Merhu .. 
ma Allahtnn rahmet dileriz. (989) 

Bayan Komıum 
Parls'in en şuh hayatı 

ELVİRE PEPESCO 
• ANDHE LEFAURI 

•••••••••••••••••••••••• 
SEHIR TlY ATROSU 

DRAM XISMı; ıta&11n nat 15,ID ... tO.IO ile 
YA6ADl01111Z DEViR 

«OXEDI KISMI• Saat 15,30 " 20,IO dıi 
IŞÇI KIZ 

........................ 
Askerlik işleri 

Be70flu YerU Allrerllk Şubesinden: 
Yedek lsthkAm Tf>a, Mehmet Xahlıiııl 

(!7096) ııcclc ıul>eyc mllracuu, 

•••••••••••••••••••••••• 
YURDDASI LOka :rok, braf yok, taaa~ 

•ar., 
Ulu11l Eltonoml ve Arttrrma Xunmıa . •••••••••••••••••••••••• 

YENİ NEŞRİl.'ATı 

JllLLJ TAICVIll - JIOU Ti tarfbl nk• 
" bAdhelcrl ır11nfl 11lnlhıe kaydumlıı!r. Bııa 
da.n baJka cvutı IU''7cal, Atalar .a.ı.rım 
" darbımeaellerl bnldlr. NeJRl!uı latıııı> ı. 
da Hll.antıtab!at matbuaıdır, 

• YUCEL - A:vlıt aanat tt _,.,.. ...,.... 
urdu. Sl OncO 1.ay111 rcnkl bir kapak ı,lndc 
6110 •e olcun :vuılarla bıanbulda cılnu ur. 

• 
HAVACILIK VE SPOR - Tilrlı: Han K• 

rumunun do,ııncelerlnl yayar ııos tın ti ıtn 
bu itten anlıyanlann J!Htlırlyle Ankarada 
cıkmııtır. 

• iLK OGRETIM - Maarif VeltU 1 tara. 
f ndan neırcdıl r. Hafta! k ret 
men a:uetu dlr 95 lnc:I NJo•U 
.. r .. ı.Jerlc cıkmııur 
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Evvelki Günkü 
Mecliste 

,----------

1

----------.. , .. ~--TÜRK ANALARINDAN · RiCAM :--
Bil§tarafı 2 hıclde 

Arkadaşlar, 
Heyeti umumiyesi itibariyle vaki 

olan beyanat halcikatcn mes•ıliyet al
mış olan bizler için cesaret veric-i
dır, takviye edicidir., ümit verici
dir. Bu sözleri ı;ükranla ve minne~ 
kar~lamaktan başka diyec~ıi:ta bf! 
şey yoktur. 

__ , 

SiGORT A ANONİM SiRKETi 

Çalışmalarına 

Yavnılarmız mm sütünüzden sonra en mühim muavin gıdayı teşkil eden ve 1915 senestnd!m
beri her şeye rağmen tevakkufsuz mesaisiyle sizlere hizmeti bir vatan borcu sayan ÇAP AMAR
KA her zaman olduğu gibi bugünde vazifelerinizde yardımcı hizmetten asla geri durmıyacaktır. 

Binaenaleyh sizlerden hassaten ricam: 
Fazla ihtiyati tedbirden doğacak hareketinizle kendiniz gıbi hakiki vazüedar anaları da müş

kül vaziyete sokmaktan tevakki etmenizdir. 
ÇAPAMARKA müstahzaratmı lfıtfen ihtiyacınız kadar alınız. Bu münasebetle memleketin 

her tarafına şamil satış fiatlanmız aşağıda gösterilmiştir. 
Bir çok tetkikleriın!z, ccne:>i mem 

Jeketlerde yaptığmuz tetkikat, şuna 
isbat etmiştir ki bugünkü lktis~di bciı 
ranı yenmek ve umumun iaş.:o;ıni t~ 
min etmek, ve ihtikirla mücadele<l.e 
muvaffak olabilmek için teı< şıırt hü
kumetle milletin elele ver.nesidir 
Hangi memleket bunu az çok yapab•l
nuşse tedbirlerinde muvaffak olmuş, 
hangi memleket yapmamı4;1sa muvaf -
fak olamamıştır. Bn arad1 şunu d'i 
şükranla tebarüz ettireyim ki bizim 
memleketimizde çetin bula..:ağımrzı 
tatbikatında müşkülat göreceğimizi 

zanncttiğiın.iz bazı ıısulleı· ve inı
tihanlar balkm hükiimete itimadı ba
kıınından ümit vericidir B!.!UU hem 
bir misalle teyit etmiş 

0

olmak. hem 
de baikkaten insanı.. endiş~yc 1üşüre
cek: bir dedikoduyu, meclis muhtht: 
kadar sokulmak cesareticıi gösteren 
bazı dedikoduyu, bozgunculuk malıi 
yetini tebarüz ettirmek ,için ~ir mi
sal arzediyoruın. 

Endişeye dÜ§ürücü . 
dedikodular 

Basladı. 
BIIiııfuıiz ki gıda maddelerine tık 

defa olarak karne usulünü tatbikata 
karar verdik. Fakat çolc ceı;:ur d-;:
ğildik. Çünkü bu işe tansis ettiğimiz 
teşkilita ve nihayet halkın itiyadma 
göre bir çok müşkülata tcsai;if ede-
ccğinılı: kanaatinde bulunuyorduk. Bu 
na rağmen bıı vesika asu!ünu tatbılr 
edildiği bütün şehirlerde ekınt'.k mt:

sclcsi. diye bir mesele kalmamıştır. 

Yine bu meselenin tatbik edildiği bii-
tün şehirlerde yüzde 20 tasarruf M-
&tl olmuştur. Buna rağmen ışitiy?-
ruz ki. İstanbul gibi 750 - 800,000 

Sermayesi: 

• 

500.000 Lira 
PİRİNÇ UNU 
MERCIMEK UNU 
BEZELYE UNU 
İRMİK UNU 
PATATES UNU 
KORNFLOR (Mısır nişastası) 
PİRİNÇ NİŞASTASI 
YULAF UNU 
BUGDAY NİŞASTASI 

250 Gramlık kutularda 
,. 

"' • 
• ,, • .. .. .. 
• • -• .. • 
• • • 
" "' " 500 Gramlık Torbalal'da 

Müessese 
Toptan 
Satış 
Fiatı 

19 
19 
19 
19 
26 
26 
2.6 
36 
45 

İstanbul'da Taşrada 
Perakende Perakendt 

Satış Satış 
Fiatı Yıatı -Z2.5 25 
22.5 Z5 
22.5 25 
22.5 ıs 
30 1 32.5 
30 l u.5 
30 ~ 
32.5 1 35 
50 5S nüfnsln bir şehre 1.200,000 m müte

caviz karne dağıtılmıştıı- Binacna -
leyb muayyen ve az mi~r.rd:ı ekmek 
dağıtılacak yerde ekmek snrfiyatı ço
ğalmış,.. Bu gibi dedikoduları sami -

lstanbul • Bahçekapı, 

Üçüncü Kat. 

Taşhan PİRİNÇ UNU 500 Gramlık Torbalarda 
TANE YULAF EZMESİ 500 Gramlık Teneke Kutularda 

•35 40 45 
85 100 uo 

miyete bağlamağa im.kin yoktur. Şa-

Taşra için İstanbul'daki anbarlara, İstanbul için piyasadaki mağazalara nakJl, &rrulı\: 9e 
çenber ınasraflan müessesenin yukarıdaki satış fiatına dahildir. 

yialar durmadan kılaklarımıza kadm-
geliyorsa inanmıyarak bunbn bsv•p 
değil, tahkik etmek lazımdır Bugü~ 
İstanbul şehrinde ekmek 1,200,000 nt-

• Beşiktaş • ÇAPAMARKA M. Nuri ' 
c;ıkmış değlldir. Bilakis günde 75,000 
kilo tasarruf edilmiştir. 

Bununla bizlerin kuhklanna ka
dar, işaa edilen had;selerin ne kadar 
kastc makrun olduğuna b•r misal V"'.r 
miş oluyorum. Ba misali asıl mıl-

[ısa Telgraf Adresi: DOGANTAŞ - lSTANBUL 

Jetten gördüğümüz yardımın misali-
ni vermek için arzetrniş oldum. 
lthaliit azlığının sebepleri 
Arkadaşım Bcrç Türk:ı· bük\ımetin 

bııgünkü buhranla mücadelesinde en 
başlı §artm ithalatı temin etmek ol
duğunu ve bu temin edilirse davanın BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATIZM~ 
hemen esasından halledil •ceğini söy
lediler. Muhtelif defal:ı.r ha kürsü
den Hade ettim ki. bu meml~kct ha.klı 
sebeplere müstenit olarak C"imhuri -
yetin tecessüsünden buı:üne kadar 
ithalat ve ihracat muvazenesini dalır.i 
bir mürakabe ve kontrol altı::da bu
lundurmuştur. Takas u.;ull:;ri dahi ıi 
himayeyi tenılne matuf bir çok ted
birler paramızı ve dövizlerimizi bj. 

maye tedbirlc11i bn memlekc.lte ith'l

~~~~~~~~~~~~--~~~~, NEV~LJl.~Rl~IKVEBOTON AGRl~RIN~I DER~lKE~ 

l'lHukuk lstllahl;.11\ı · icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerele Pulla Kutulan Lrarla ~ 1 . . 

LÜGATİ ... CiNGENE - :AŞKJ· Babıalide İ K B A L D E : . 

----------------- Ciltli Bir Jira _, ı- BiR HAKiKAT ! Sayın 
llltın önüne &eçmiş ve yerınde !lir ted- , ........ 
bir olmuştur. Umumi !'Jarpte yaptı
ğrnıız tetkikat ı;unu gös•eriyor: 

MEYVA AMATÖRLERiNE ~ 

Yalnız İzmirde Sıvrihisaryan 
müesscsesinfn veya İstanbulda bir 
müessesenin 1914 temmuzunda ma-
1.ik olduğu stokların yekfınu 1939 ey~ 
Jillün.de dünyanın harbe g:rdiği za -

33 yddanberi iştigal etmekte olduğumuz ve son partlsini harpten 
evvel Fransanm Orleans şehrindeki E. Turbat müessesesinden eelbet
tiğiıniz ve memlekeHmizin de mümtaz yerlerinde ye~en seçme nevi
lerden: 

KAViSi (Avrupa - Malatya), ELMA (Avrupa - Amasya - Ferik), 
ARMUT (Avrupa - Ankara), AYVA (Avrupa - Karanlıkdere); 

man bütün memleketin malik olduğu Ağaçlarından aştlanmak suretiyle fidanlığrmtzda teksir edilen 1 ve 
stoklarm laakal 10 misli idi Bun.ın 2 yaşındaki fidanlarnnız, Etiketleri ilzerlnde olarak, meyvalannın er· 
sebebi o devirde memlP.keti~ güm- me zamanı, nefaset ve cesametleri iz.ah edllmek suretiyle satışa amade 
rük kapdarrnm açık ve kapitiılasyon-ı olduğunu nadide ve neiıs meyva meraklılarına arzederiz. 
larm mer'i olmasıdır Bu miınasebe•- ADRES: AFYON - BEDESTAN ÖMER L. TIRYAKf 

le her ııeY memleket~ bolcn girer ~ '-•••••••••••••••••••••••••••••;' stok yapılırdı. Fakat Cümhuriyet 
rejimi haklı olarak bunu!l önW..e geç-
ti. Bundan dolayı biz bir defa Av
rupada harp başladığı zaman ithalat 
bakmundan hakikaten fakir denecek 
derecede blr stoka malikt:k. 

Bundan sonra bugünkii t<-c.rübeve 
göre ithalatı temin etmek için hükU
metin -alması laznn geletl bütün ted
birleri almağa muvaffak olduk. Partı 
grubunda bunu rakkamlarla izah er
tim. Şimdi yanımda rakkaınlar yok
tur. Dünyanın her tarafmm bize' 
kapalı olmasına rağmen, hemen h-:?. 
memleket gibi bizi de ikt=sadi bir 
abluka altında, yam harp iktisadiyatı 

mn zaturi neticeleri olarak her ta
raftan tecrit edilmiş bir !'lllde olma
mıza rağmen 1941 sene;ılnd~ vcıptığ-r

rnız ithalat 940 senesine nazaran te
nakus değil tezayÜt irae etmek~edir 

Üniversite Rektörlüğünden 
Tıp Fakultesinde hayatı. kimya, birinci Şirurji, ikinci Şirurji, birin

ci iç hastalıkları, ikinci iç hastalıkları, göz, kad!n hastalıkları, deri ve 
frengi, Genel Fizyoloji, Anatomi, Histoloji, Hijyen, Fen Fakültesinde Ga
lenik sınai kimya, Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk, Hukuk Mahke
meleri Usulü, Amme Hukuku, Hususl Hukuk, İktısat Fakültesinde İşlet
me İktısadı, So.,yoloji ve Sosyal Siyaset, İktısat ve İktısat Teorisi. Ede
biyat Fakültesinde Sosyoloji, Anglistik, Pedagoji, Türkiye Tarihi Doçent
likleri açıktır. Namzetlerin 30/IIV1942 Pazartesi günü saat 9 da yabancı 
dil imtihanlan yapılacak ve 13/Nisan/1942 Pazartesi günü esas imtihan
larına başlanacaktır. Namzellikleri kabul edilenlerin yazılı tezleri 10/IV / 
1942 tarihinden evvel Jüri Hey'etine verilmiş olacaktır. İsteklilerin sıh
hat raporu. beş fotograf, nüfwı tezkeresi sureti "e ilmt hüviyetini göste
ren fişle..-iyle (fişler tedris işleri kaleminden istenecektir) 28 Mart 1942 
akşamına kadar RektörHiğe bas vurmaları. (927) 

rih bir sual sorduktan son<a beııhı 
bu mevzua temas etmek!'ğlııı doğru 
olmamakla beraber ben de bu nokt.s
yı Kazun Nami arkadaşımıza hatır· 
latmak isterim. 

lan ;azan zat burada dCT ki bü-1 
kiimet amme menfaatiııi amumu"l 
menfaatini düşünmekte son derece 
hassastır, kıskançtır. Hatta tu yüz
den bazan ifrata bile gitmektedir. Es 

!141 / ll SS Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 
bakımliğınden: Davacı lnhi•arlar umum mü· 
diirlüğü avukatı Hamdi lpckoilu tarafın:lan 
ht. Beyazına Tavşantaşı Gunırör apartımanı 
1 No. da Behçet Bağadır aleyhnic 941/1185 
No. ıu dosya ile açılan peıııı maao fazlasın
dan almıı olduğu (32) lira ao kuru~ alacalı 
davasının yapılan muabkemcsinde müddeia 
leyh Behçetin lkametl'ahımn meçhul olmasına 
binaen ilinen auuhaJ ve davetiye. ve ırıyap 
kararlan tebliğ edlldiıU halde mahkemeye ;cel 
rnemi~ ve vekil tlahi ıöndcrmemiş olduğundan 
mebl.tğı müddeaDib 32 lira 80 kuruşun roaa 
faiz ve mAsarif ve ficreti velılletle birlikte 
milddeialeyhten biıtahril milddeiye itıı.•ına ka 
bili temyiz olmak Qı:ere 14 / ll /941 tarihinde 
karar verilmiı oıduğündan müddeti kanuni· 
yesi içinde te.myiz; dava edilmediii:i takdirde 1 
hllkmüıı kesbi kat'iyet e.deceii illne.n tebliğ 1 olunur. _____________ _ 

KAYIP: Emlnllnl1 Merk..s Nahi:re.,lnden 
aldığım ıubat ayma mahsus ekmek karnemi 
kaybettim. Yenisini •la.::aı'!ımdan hi.ıkmQ yok· 
tur. Eminönü Demirkapı Orhaniye caddesi 
No. 20 Mehmet Ali Atilla 

Sahip ve Neşriyat Mildürfl: Halil 
. Lutfi Dördüncü. Gazetecilik ve 
Nesrfyat T. L. Ş, TAN matbaası 

Pırlarıtaı. ve elmaslı aaat demek. bir kelime ile S 1 N G E R S A A T 1 demektir. Çtınkm 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütiln hakild evsafı me~huru Alem olan S t N G E R saatlerinde top. 

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz S 1 N G E R saati almalısınız ve saatin Qze-

rindeld 8 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine likkat etmeniz laznndxr, 
Modayı tak.ip eden her asri kadın için kıymetli taşlariyle ve netıs işlemeleriyle hakikaten ııa:zm:r imw

kati celbeden böyle bir harikulMe S 1 N G E R saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul •ve En Güzel HEDiYELiKTiR 

No. 82 - A. Elmaah ve 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi G1el 15 SENE GARANTiLiDiR. 
DiKKAT: SINGER saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satıhr.İstanbulda şubemiz 

•ı•••••a ... yoktur. Adres: SİNGER SAAT Mağağazalan. İstanbul Eminönü. No. 8 l 
~ ................................. .. 

Beklenmekte oUuı 

POKER 
Ell T raş Bu;aklan 

Gelmiştir. 

DİKKAT: - POKER TRAŞ BIÇAKLARI perakende 

T.ak bütün Tii:rkiyede 5 KURUŞTAN 
ola-

MAKSIMDE 
Her akşam 

SAFİYE 
ve 20 Kişilik SAZ heyeti 

Pek büyük bir rağbet kazanan 40 kişilik 

Gönül arzu eder ki biı m:ııldi in;
kanlara malik olalnn v~ bütün i.steı
dığimiı: kıymetli eşyaları kolaylıkla 
getirebilmek ve halkın i.htiy:ıcnıo. c~

vap vermek imkanım bulab'leyim 
Yalnız bu arzu imkanlarla mnkayyt:t 
olan bir şeydir. 

Arkadaşlar, biz nasıl bütiht işJeri -
mizde Meclisin daimi müraltabesin -
den, daimi kontrolünden .-e '1aıdkat,-n 
çok ')'erinde olan direktif ve irşatla 
rmdan istifade ediyorsak m'\tbaatm 
bizim işlerimize taallO.k eden bütün 
neşr;yatını da, itimat bayıırn,, o de
rece dikkat ve bassaaiyede takip et
mekteyiz. 

Fazla satı1mıyacaktır. ki devirde olduğu gibi bu devirde nü· 
fuzlu adamlar - nüfuzlu adıunlard'ln '
murat tabii vekiller, mebuslar ve par- lllllllaı•••••••ı•••••••••••••••••••••f' 

ISTANBUL YILDIZLARI 
REVÜSÜ NÜ 

Arzu ve talep üzerine birkaç gün daha devam edecektir, 

General Ahmet arkadaşım .zm tek 
t'p elbise ve tek tip ayakkabı arzıı
larma İktisat Vekili arkada11ınıız .:e
vap vereceklerdir Hakikaten iki ve. 
katet bir senedenberl bu iş iizer:nde 
çalısmıı; olmakla berab~r henüz ba İsmini söytemiyeccğim, samimi ol-
işi müsbet sahaya dökemivor. Çünkü duğuna biç şiiphem olımyan bir ga
bunu tahakkuk ettirmek çin ç:vi Hl- zete devamlı olarak bazı ıısal1erimiz 
zımdır. Deri lazımdır, makine ta- ha~d~ _tenkitler Y~ı:'ar, ın_ütale 
zımdır, velhasıl bu teşebbüs bir ço~ a~ar ıler:w~urer ve bu ışın, ~~ndı tav
malzeme ıle alakadardır . . B:.ınların bir sıye. :ttigı. usul tatbikw• e~'.lı~e. da
kısmt ihzar edilm ştir' sto't edilmiş· l ha ıyı netıceler v~rece~n• yazar du
tır, bir kısmı da sipariş edilmiş, gel~ rur. Hakkıdır, yerınd;dır ve biz doğ' 
miştir, veya gelecektir. Fakat şnnu ru bulurs_ak buna i~tıba ederiz. ~o~
düşünmek lazımdır ki gay" tek tip ru buldu~uz s:kitde ceva.p ver:nz. 
elbise, tek tip kundura ile veknasak Herşeyı bassasıyetle tenktt ~ek
bir üniforma yapmaktan ziy ıde hal- te, mahzur arayıp bulma~:! mabır o
ka daha ucuza mal olacak bir tlp yap. la_n bu ~atın, ~11 ga~etenın, as1~ te?
maktır. Mcsnimiz daha ziyade bnnuo kıt ka~ı~le soylemıyorum, ıki gut: 
•erinde olmuştur evvel mılh korunma kanununun B. M . 

Nesriyat fefkı"k ediUyor Meclisine tevdii .. münasebetiyle ee-
.. reyan edecek muza.kerelere teması 

Muhterem Başvekilimlz gayet sır. olan bir ne~riyat silsilesi baıiladı, Buxı 

ti ileri gelenleridir - koli ticareti, V3-

gon ticareti yapmazlar. U':Tlumi harp
te olduğu gibi bulgur kralı şu bn 
kralı yoktur. Bu sefer de yüksek rüt
beli memurlardan da ,aibe altmd~ 
tek kimse kalmamıştır. Itiraf etmek 
lazmıdır ki onun ifadesini ayn-n söy
lüyorum, Rejim "e onun ınem."Uplan. 
diinyanm en çirkin bir devrinde en 
çetin şerait altında gayet ınühim bir 
bekaret imtihanı vermişlerdir. Çok 
şayam teessüf ve hazindi!- ki, bizi 
tenkit etmeği kendisi için fay1ah gör 
düğümden dolayı sanat ittih:ıe; etmış 

AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 
Taşra müşterilerimiz için pxrlantalı ve elmaslı saatlerin yenJ mo-

4elleri gelmiştir. Emsali gibi 15 seneteminatlıdır. Taşradan sipariş etmek 
istiyenlere kataloğ gönderilir. Mektupla (İstanbul Posta Kutusu 184) 
adresine müracaat, 

lstanbul, Beyoğlu ve 

Türk Anonim 
Y eniköy Daireleri 

Gaz Şirketi 
İstanbul Belediye Riyaseti tnakamınm tensibiyle kömür 

c;arfiyatının azaltılması için havagazi istimali günün muay -
ven saatlerine hasredilecektir. 

1 Şubat 1942 Pazar gününden itibaren ikinci ilB.na kadar 
havagazi aşağıdaki saatlerde kullanılacaktır: 

~::~;~a~~~ ~ir~~~:\;eb:~~~ ,, ___ K U $ TÜY Ü N D E N 1' • SABAH 7 den 13 e Kadar 
jim mensuplannm bu ış~erde.ıti has- Yast.k, Yorgan, Yatak kullanmak hem kesenize ve hem de 

sasiyetinden iki ile ilci 1ört eder B•IR KUSTOYO YASTIK 2 L d • AKŞAM 19 dan 22 ye Kadar :;~~::ş~fa:ıambah:~=~~~k ~!!:. ı ~:hyh::ı'.~~: İra lr Bu saatler haricinde şebekede kafi derecede tazyik olını-
bir noktıı. üzerinde hepinizi ve hepsini Yastık, Yorgan,arf da pek ucuzdur. Adrell! lstanbul Çakmakçılar, yacağından muhterem abonelerimizin gaz kullanmamalarını 
zi şiddetle tenkit etmekten çekinm ~-ı Sandalyacılar aokak Ömer Balı oğlu Kuı TUyU Fabrlkaa, Şirket ehemmiyetle rica eder. . 

miştir. Söyliyeceklerim OO:ıdan ;lba- ''•••••••••Telefon : 23027 ••••••••-" l "'••••••İlll••••im••••••••••-' rettir. uAlkı~r,. •• .. 


