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GA ZE TEM jZ 
Btıkümetçc tat.ti cdlıdJ#I i!<ID 

dört gUn çıkamamq olan \'AKIT 
buguo ne§ir va%1tesln ~ıyor. 
Kayıtlan mt.en ırayı üzerine 

Yapılan aboileletmilZiti "'li&kları 
ll1ahtuzdur. ' --

~--~~-~-~~~-~ 

Britanya adalarına 
Atlantikten gelen 

Amerikan uvvetleri 

Asılsız şaviaları · Vekil
lerinıiz tekzib edivor 

Maliye Vekili 
~diyor ki: 
~ 

~ ~ Vatandaşların uılaız şa. 
~: yiaJara inanarak Türk ma. 
•~ıını Avrupa piyasalarma 

1 

R. 8. K. -
PANSiYONU 

VAK/1 ın 
YENi TEFRIKASI 

y~ 

Kenan Halulli -
M odem bfkiiyed(ı ~ • 

g öz.el , .e Jnıvvctll ceıerltt hmndr. 
ran genç nMUn M!Çkba lalli;reelll 
Kenan Hn16şl, "'R. 8 . K . pamlJ'--.. 
ile ö rnek hlr hlkly'-'I daha ft117w. 

Yazan: Asım Us .:~nazaran iki, üç misli fiyatla 
.ı.!Ja.ttanm mUbim haberlerin· ·~almaları kendileri a leyhine 
·4\:11 biri B i r l c 5 ı k A - •devkaladc zararlı bir itten 
!'1ertka ~ keri ''°'"etlerinin Bri· ~ •ıtn d ,} başka bir şey değildir. Yeni 

1 i Bir kaç güne kadar Va. 
1 kıt sütunlarında okuyacak. 

1 
Ya ıulıtlarıruı. gelmic;; olm.nsı ır. , 

lir Amerikan piynde tümenine ~~ 10 liralıklar, piyasadaki 
;nensup olan binlerce uskcr ııııznr- ,.~mevcuda ilaveten çıkanf. 
b l sabahı lrlımdntım imalinde " 
ı,. Umana rıkınıı7 bu•unu:\or. BU~· ~(mıt değildir. 

ter llJansı b~ baalsC'"'i k.ı:•dederken r nl .r " ~'-.-~,....-. .............. -.-v ......... ~ ..... ~ 
rl~ik Ameriltanm ·Aımnnyn ta- .,A.V',,.·~v • ...,.._...,_...., .. _.,....,,,., 

J~ftndan illin edilen harbe ılıi ay Ankaro, sı (A.A.) - DUnldi Bllyük 
tutde J1u uretlc OC\'nll ''cnni ol· Millet .Meclisi mUznlterelerl esnasında 
~u~'llDu \e bu ku\"vetlerln ynnnıda. Tiııcrct YekUI ,.e Ankara mebusu 
~~ t.-0MUSU da bulunduğunu Mllmtaz Ökmen apğıdakl nutku söy. 

!o>i)ylemı tir Amerilnıo ı.-m·vetleri ı lcmi§tlr: 
~ntn.ru Genertıl Hartlc')O Jılta- Arkadll§lar. 
tıen İngiliz hlilıümeti namına nut-uk B:l§Vckillmlzln heyeti umumiyesl 
bt.yJeyen Senldcr frJandnya Yeni ıUb:ırlylc ~ki olan beyanat hakika.. 
~ıinya a.skerlcrlnin bu şekilde se- ten mcsuliyct aımıs olan bızlot için 
h,ı ÇörtJlle RuzYeıtin Va.."jlngton- cesaret verlcıaır, Uıkviy~ cdlcldlr, Umlt 
da haurladıklan miısf erek h:ı.rp vericidir. Bu sözlori §Ukranln vo mln. 
Nanı icabı olı1uğunn l ret ctnıi~- ' neue kareıııamaktan ı,;;ı~ka dlyeceğım 
lir. bir ı:ey yoktur. Bir çok tetkiklerlmlz 

lummdan Umlt verie1dlr. Bunu hem bir 
mlaallc teyıt etml§ olmak be.m do in.. 
G8lll endl§Oyo dll§ürecek bir dcdıkodu 
wu Mcclla muhiUno kadar solrulınak 

ceııarctl sıs:rteren bazı dod1 koctuyU 
'bozgunculuk mahiyeUni tcbarilz ettir. 
mek !Çin bır mıaaı a.r-a!dcyim: 

BUlrrılnlZ ki ı;ıda maddeicrtnc ilk 
de.fa o!aral> karne umılllnU tatbikata 
ıwa.r verdik fakat hiç ccaur değildik. 
çUnkU bu ıae tab61a cttlğimtz ~oldla.ta 
Ve nihayet halkm ltiyadına gönı btr 
COk mll§kUllı.ta te&\dnt edeceğimiZ ka. 
ııa.&Unde bulunuyorduk. Buna ratmen 

Tıcaret Yakılı 

j_'_m_•_z·~~~---------
i 

. I Pasifik Harbi 
- --- -

~~ SingaTJurda 
latanbulda 1,200,000 ~ ı ş·dd 1. kart dağıtıldığı yalan- ~ 1 et 1 muha 

dır. tthalabmız 940 ae· ~~ b 1 I 
ne.ine nazaran tezayüt~~ re e er o uyor 
göıtermiıtir. ~: . 

lngilizler 
llnklkııt Jıalde <lcnizaltı ve tay- ecnebi memleketlerde yaptığtınız tet

~~ sJlahbı.rı ne Almanynnın At- Wkat 61Jnu tebarilz et~tir ki, bu. 
1antlk harbini ilan cdi~l bir seneye 'ı ı;ünkU lktısadl buhrnnı yenmek ve u... 
h lda .. qyor. Bu harbin hedefi Brl- mumun i11§csin1 temin etmek ve ihU_ 
'tanya adalannm tamamlle deniz· klrla mllcadelede muvaffak olabllmek 
ilen \'e havadan ablulta edilerek aç 1 lçln tek prt hllkClmeUe milletin eıele 
bll'a'kılnıası idi. Halbuki binlerce vermesidir. H1U1gi memleket bunu az 
~erikao askerinin her türlü ağır. çok yapabilmişse tedbirlerinde muvat. 
~!elan ile Atlantlği geçel'ek lrlıı.n- tak oımu§. ban~! memleket yapma. 

Cia sahi!lerinc çıkını olması bu mıgsa muva!tak o amaauştır. Bu ara 
~Phcde Alman taarruzun un boşa 1 da §UllU da şükranla te!>art.13 otUreyim 
~ıtUğlni gösterir ve t-;İmall İrlruı- kL, bizim momleketimlzdc çe§Jll bula.. 
:aya ı:ıka.n ~skerlcrl hiı: şliphesiı.: aığlmızı tatbikatta mllşkQIM görece. 
• enJ Ameıılmn kuv..-etlerl taJdb ğimizl zaruıetUğlmlz bazı usul ve im 
(!decek dcmc:Idir. 191<. umumi h:U-- Uhanl.ar haıkm hUk!lmete lt.tma.dı 00: 

bu veaika uııuJUnlln tat bik edild1ğl bU. Albn toplayanlar, ıeker fiyatların artması 
tün §ehirlerde ekmek meaele& diye 1 1 d ki hakkı d k• 

Male:zyadan Sinppara 
çekildi 

1 M ulmen tah
til}e edildi 

bir §OY kalmaml§tır. Yine bu meaeı.· ve \! cki11erin ma top a ı an n a ı 
nln tatbik cdildigl bUtlln §ehırlerde şayialan münasebetiyle 
yüzde 20 ta8a?TUf lıasıl olmu~tur. Bu 

~ ~o~\:u::uk1b:ı;:ı: gl~ Bacve. kilimizin n~tku 
ınilyon 200 bini mtltccavız karne da. Y 
tıtııml§tır. Blnaenaıeyb muayyen az ~-ekllimlz ~!ik Saydam .,eçeıı "'Bundlln evvelki luı.rbı umumınin 
miktarda ekmek dnğıWacak yerde ek- • cuma günü mecliste mWılın bir bcya· ml...~Uerinl asla yaşatmıyacağuı,. de. 
mck sarfiyatının .goğalmam bu gibi de nat ta bulunmuıtur. miş. Türkiye cUmhuriyeU l!ly3.56Uni 
di kodulnrı eamimlycUo ba~lamaya Ba§vekUlmlZ 29 · ny~!ıeri dev~ ve Ttlrk \'atanda§Dun &levlcrinl belirt 
lınkan yoktur. eden hal'bhi doğurdu~ zöriuklara tp· mı,,. mnıı l;onınm& kanununun ta.dil-

\;r Ulr JU teclı'izatı ile >eraber i'ki R 1 . A .k 
(Devamı Sa. 2 Bil. ı de) ret ederek: lerlne teına:ı ettikten sonra TOrk pa

...,..ii.iifii~---------------- {;:: nnna.'UQnumlda ~ 
ıntıy~n uker 1f~ndc!'.llliŞ _olduğu uzva tın merı an 
gl\ı <ınUuc ı:;cUnlirsc Cenubı Amc. 

'flkaya da alikala.ndıran bu defnki 1 · ıı ı · h•t b • 
laarp(e aynı derecede f,U\"\"et \"C mı e ıne 1 a esı 
fı:.aU~·et gösteremiyeecğini kimse 1 
iddia edemez. 

Ounn i!':ln rsimali trlnndaya dnlı:ı 
bu"ündcn Ameril.-ıı ı..-uwetleıin:ıı 
Sclisi Fran~ıu sub-utunclan sonrn 
llıüılıfıı.a 1 zwnan ~ tehlikede 
()•Jt'llncn Brit.:uıyn ndalıı.rmJll ya. 
\a~ ya,-ac;; Alınnn~'t!. ale~·btne ''U.Zİ· 

lınc ;..innesi suretindc....tcl&ldd olu-

İstikbale tam 
bir emniyetle 

. LMAM TEBLiGi 

Hücum 
kıtal arı 

Sovyetlere ağır 
darbeler indirdi" :\et alacak bir tnnrruz cephesi ha- bakıyoruz 

n:ıı ilir Bcrlin, 31 (A.A.) - Alınan . ; 1 \'llı.illJ;'tOn, 31 (A.A.) - Doğumu. ord 1 b 5ku dan) ı:__ 

1 
.Rtız\cltle Çörçil c Va.5 ngt-On~ nun ;ıldllnllmll mUne.sebctlyle Ame. Jiği~ s.n n_ m:uı ıgwuı te~ 

·••h\er de\ k:tlcrlnc wır 1 lınrp pla- rtkan mllleUne hlto.bcn radyoda bir 
ttuu •- rlnrkcn Japon'-'lı. , ·c Doğu C\.."'PhOO'.:nin bir ""'k '"'erle· 
ı • ı-onnşu " outuk söyllycn Ruzvelt bllhassıı de. ~· " 
·:ıl~anın bir t.arnfo bırukı'ıınık bli. rinde Alman, İtalyan, Romen \"C 

1.iin taarruz Jnl\"ctlc r1nln Almnn- mlştir ld: Slovak kuvvetlel'i dUŞ!nanın mev-
l a t • Umc ine , .e bu lstll:b:ılo tam bir emrJycUc bakıya- zli tnarruzlannı püskilrtmil•ler ve 

il eyllınc ~cvr nız. Bu hal'bi lm1.anacağımızda.n vo v 
•İe\I t wlü dllclil'tcn onro <li- )'enidcn ağrr zayı'at ve....:ıı ..... : .. ıer-e n1:ıg ı• e ' be-berinde devamlı bir terakki ve ~ ...... .uus 

lcnnin i"1crinc b:ı.liılm $lllll !Mı- ·~ di.r. 
~r \crdild. ı to Aıncrilian n • tnsanlığm tulnibi için deC'il emniyeti. Bundan başka, hUcum krtalan 
k:crıertniu ..,imdi trlanfüı)u çıkı!'! bu nt t mln fı;ln BllrfclU~Imlz gıı.yreUe taarruza gecınf§ ve Sovyet kuv· 
hararın t:ı.tlııklı•den "t'Ann bir ne- rln bakild mu,·af(nkıycUnl ı;'etireD vetlerine ağır ~arbeler indirmiş-
( (~ • bir sulha ımvuşac:ığınuzdan turna. tir. Bu mUn:ı.sebelle düşmanın ıı> 

• 1 ·· mlyle emin bulunuyorum. zırhlı arabası ve Blokbavzlan tah· 
1lnuın~a So\yct l!u"yaya. ı~· BUtUn memleltetto terUp odilcıı ve rip edilmiştir. 

tUnı e ti":) zn.ııuı.ıı l'losko\ a blikı!- hasılatı çocuk felci Uc mUcadcloye 
lltcti tabii \ 'C illi ~ir mü.ttcfil\ \~- tahsis cdllecck oınn ~enllklerdcn de- Kurskun §imal doğu kesiminde. 
~etine cçen lugııtcreuın lota uzc- . tlol b' Jdlrcn Ruzvelt Tuğgeneral Brelth komutasında. 
l'tnde ikinci bir cephe n~rua.'-ını IS- layı momıı~ıye . ki zırhlı kuvvetlerle Alman pjya-

f • fJ1i111 j j :) M!f ~!~uıet1n1n bün\dŞj 1Amndır kı 
- - • - - - ı - - • :::li.-. i;fr TQtlt aıtnunı bfn kiflda dalı! al· 

u·krayna
ya doğru 
Rus tazyiki 

gittikçe artıyor 

1 
~ lstee6Jer hl~ bir kıymetı 'yoktur. 
Ar'kadll§lar, Türk parumın ktymeU 
dalma yerindedir. Alanlar aldanacak· 
tır. (Bra vo aealerl). ~tm alaillar al. 
d&nrT'. Almakla no kazantnl§ oluyorT 
Yedi gram altını bilmem otuz bu ka
dara alıyor. N ihayet bir ziynet ve ells 
ten ibaret kalacak olan bir tıeYln kıy. 
ıtteU fOktur. Bir buna hiç kıymet 

\'el'mlyoruz. 

(Devamı Sa. 2 Sü. ! ele) 

_Japonya Mo&kova, 31 CA.A) - Uu sa.bcıh 

DC§ndllen Sovyct tcbllğlDde gcco Sov. 
yet kıtaıarmuı dUgmn.na. karlı taarruz 
barckc1lerlnc dcvnm ettucıcrt kayde -
cUımekt.edir. • 40 sivilin öldürülmesi 

ı.oncıra. sı <A.A) - Londranm iyi yüzünden 
haber alan mab!ellerln beyaa ediJ. A • k 
dlğtne göre Rualann son ileri hareketi merı ayı 
ştnıdi Dlnycperopctrovak'ı tclıald et • 

m::~etlelı Ukranyaya doğru ~ protesto etti 
pılan tn.zyik stratejik chcmıniyeU pek 
tıUyUk bir glmondl!er lltıııak noktası 
olan Novoyc Toporo.,•u "tchlik,.yc koy 
nuı.ktailır. Bu t>atgenın merkez.nde :ma 
rq:al Tüncçenko tara!mdıın y:ıpılan 
taarnız Alınan tan bUytik• bir en<li§eye 
sevketınektcdir. 

l 'ok)o, SJ (A.A) -..'Ha.riciycı nazın 

Togo, harp başl,\r başlamaz Fillptn • 
terde şinıali amerllın askerlerinin si. 

(Devamı Sa. f &il. 5 de) 

Valinin 

Singapur muharcibeei blıflemı. 
bulunma:ktadır. ADıtıW: JaıpoeJat 
hcn\IB l1&vadan aıtıke!' lDcliHawıde ... 
Jerdir. Jngilli~rin bu~ 
mevkii büüin ~-iyle mtWııafa: .. 
edecekleri inuJıskb.ltt.ır. Burac el 
dcu g"deree B3sm yolilc R~d 
M:mr ordusuna, ~ki Hind dtmlt 
lle J:Jl~)".tıl )~ 3~. 
~. B\ı ltJtıerls. Sirlgapmmı 
c~etırtulmMliropet.meldedir . 

. - :Radyo Guotıe9f -
llaiıgoou, 31 (A.A.) - Rdı;Jni 

bir tebliğ, lngili& lı."Unetleı":nh1 
Moulmeini taJılf~·e ettiltlerilll b il • 
dirmekte<lir. 

Rangnon, Sl (A.A.) - hlgili:: 
Jru~ctleri MOulmclııi tabliye et• 
mi!)ler ve §Chfrdc mevcut bütt1n 
ticaret ~s.s: st.Oklal'ı ilıc harp mal 
"Cmeeini birlikte göturere.k Sal • 
,.oen ırmağı boyun~ ~ sekilaU3 
)erdir. D~n zayhltı t.oık Bğı · 
,,lmu§tur. 

Tokyo, 81 (A.A.) - İmp&tatoı 
luk umuınt lcararg8.hıiim eıi!nal'tt:. 
Gi tebliği: 

27 ve 28 sonkinunı.la Sumattt1 
b3.tJ kıyıemda Penang llmanmde. 
toplu dil~ genıilerindcu mum 
kep bir grupa. k~ Japon ta:yya. • 
ı·elerl tarafmdiın yapılan t.~ 
esnasında altı lngill-z deniz ~U • 
le diğer beş gemi cld.ıJi surette ~. 
eara uğratılmış veya yak~tır. 

10.000 tonlllto tutarmda bir ge. 
mi ile 6.000 tonll8.to tutarmda di· 
fer ü<; gemi yalnlın15, 2.000 t.onllıf.. 
toluk bir g~ clddt surette hasa-

( Deoomt Sa. ! Sü. 6 ek) 

beyanatı l'ıı?b • ~dL. l'akat lngiıtcre bükiı- uylc ıievam etmiştir . _ aelcrlnin yaptlğı kal'§llıklı ta.aruz 
ı:s Dünya fııclnBınm ortada ,kcderleıiD. l b ' k .... , l d 

ltıeıti nıc\cut lıazırhklnrınm derece- ~ 1 ortasında tQ!. nr, ır ÇO e;un er cvanı eden 
Filhakika bu taAmlZ y_alıUz a.Hrkof' 

u tehlikeye koymakla kalmamakta. A 
zak dcnlzi uzunıuğunda·b'ulunan bU • 
tUn mihver kıtaıan iı;ln bir tehdld tctı 

- • 
-'1 2-2 - ·-

r:.·:n~ ~oı-o o zıunan huna lmltin gür. acııarm, t.ahrlpk· r ığm bu mdönn muharebelerden sonra t.am bir 
l.Ocnıi ti. nmr ·nıla devam eden }mr- ı mtzdcn buynıt bir lU: t b~ aralık muvnffakıyetle noUcelenmlştir. 
lıin on s:ı.fhnsms göre ,.imdi tr- mUnde b:ıbUyardır. a Bır çok dll§man tümenlerinden 
laıHla sahUle:rlnc tıkan Ameri1uın Lu· "bahtiyar" vasfı btraz yersız de. ve zrrhlı ara.ha birliklerinden mil· 
a'!ikerlcrinio bu geliı;I iki suretle gıl midir? Beliti mmet bu sabah bay. rekkep olan ve Alman lıatlnrma 
i.,.hL 1 b'l'r· le dfü;{inUyordu. Halbuki bUgün ve P.km yapp.ı1 bir Sovyet grur,u magw 
c.cuı o una ı ı . - k bir L' 

.. bugllnUn nkşa.nu, dUnyanın büyü lüp edilmi~. bliyiik zayiatın doğu-
l - t htima.I ki UUZ\•clt , .c Çor- (D S 2 Sil f de) ya at.Jlmışt.ır. 

~I hakikaten garpta. ikinci bir ____ e_va_m_ı_a_. ___ . -------·------~--
~Phe açmasa karar vcrml~lerdir. 
Ve lrl:uıdaya getirilen ı\nıerilum 
:ı. kerlerl bu cephe~; iııAlliı:lerle 
birlikte kuracak ku\'\'etlcr:'n ilk 
liarUesldir. Amerikan nskcrlerin:n 
l'anında salım topı:u u da bulun. 
ltıaı ı bu lhtimııll tabti olnrn.k hat ı
r.., getir iyor. Böyle olmasa bile lr
hndayn. Amertkn ırnwetlcrinin çık
trır:ı olma ı Almanlann Fnınc;:ıda \'e 
Rarıı cephesinin diğer lmımıln.rm
~i l gaı ku'"·etlcrini nlarnt, Ru 
ee~hesinc ;:öt:ünnesine mani ola. 

1500 Yunan belediye memuruna 
İstanbul belec:liyesindeki 

meslekdaşları yardım ediyor 

4-a~dan demokrasiler irln clıcnı· n~ Uüjiik Brltanyayr isUliya te. 
~iletUdlr ,.c Rusyaya dol:ışısil ,.e.bblis etmesi ihtimali düıfü11iil-
h,r Ynrılm1 te!iildl cdecclct r. ;niiştür. Bu takclinlc Mandaya 

2 - l:nbud önlimuzdcki ilkb • ~imdi eleu Anıcrll..'811 ku"'·et}cri 
haraa Alm ğı y~ni Hr 1nnrruz' sıtasr olmaktan ZI)..., 
t~:ı.~}anmR yapnc ukıı de ıngiliı nıUılafa.a or,hunına yar. 

arşı u~ıuını ın · 1--'·tır Ye 19.JS fıieDe&ia• 
et?ıet edememe i \c sonm Alman ,ıımcı o ıK~ • 

h:ı.skomutanının IJUtün lru\ \•etler i· I kadar Bntan)'lı.)'R Almanya ~ 
l'ıi tekttr garp ccııJıesine toııb~ n. h:wııdan miithi~ btr t al)rlp J<q~-,.·et 

( l:'azısı s üncüde> 

olacak tayyareler ~etJrllmeğe de
\ıml edilecek \"e harbin tallhfni de
mokrasiler lehine t.c, ·lnnek ümidi 
bn hanı slla hla.nna bağlanlM'aktır. 

Her halde b ugün Şhnali lrlamla 
sahillt'rine Amerikan US.•erlerlnin 
~ılanasr 19S9 cihan harbi gelllİmi 
iı:jnde yeni \"e pek mühim bir da. 
nüm noktası ~ibt .göriiJlmektedir. 

kil etmektedir. 
Bu bölgerun diğer ke&ünlerinae \ 'e 

bllhUM Kırımda ı:lddeiUi muharebeler 
cereyan etmektedir. uıtranyaya doğru 
tazyik art.Ultçıı. Kınm mulıarebeSinln 
mıı.na.sı dlllıa bUyUk bir sarabatıe gözo 

çarpmaktadır. 
Ayni zamanda Kırım ıuradcn~ld 
Rus mosunun kaU bir rol oynıı.masını 
ıntaı; edcccl< harcklt lçlo bu\unmaz 
bir üsdilr. 

LiBYA HARBi 

Odaa-lti•I• 
Şehir.lir.ıin ihtiyacinı karşıhya

cak miktarda getirtiliyor 
Vali ve Bclcdiyo reisi Dr. Luttı 

Kırdar gebrin k~mtlr ve odun fhtJ)ııu 
ct.rafmda gazotecllere ~lef ~ya· 

natta bulunmuıtur: • 

Şehrliıılzdeld mahrukat dar1I11 ma~ 
aleset d(>ğrudur. Bir kısmı vatanda§ln.. 
rm bu yüzden uğrMıkıan mUlkWAtl 
biliyor, yakından takip ediyor ve eli. 
m!zdeki bOtQn ımı.-tnıardan latlfadc 
ederek tcdbtt1cr almakta. devam cd!
yonız. 

Mahrukat menuu iiz.ermde bailzc ... 
üç madde Ue yanı kok. mangal k6mti. 
rU ve odwl i§iyle ayn ayn n eııemw 

mi,.eUe meşgulllz. Ve bunlantu k r 
birtat bakkmda. 'lr"eNeelf.m ~ı. 
Qrıitt ~m kt nslyetı tenm ~. 
Ur. 
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U.. V k·ı· · · tk · 1 d A ·k PasHik barbl Ç e 1 ımızın nu u ıran aya merı an (Bu:; tarafı 1 mc-ı savJ<J40) 
aaıla!'.:Mll~~~rs~ı·llıllliıl~ıs.;S.1.~1.:1ı~ .. -..ı1MlılıAılıf.tııllıllıl ......... (Ba~ tarafı ı inoı 11aufaduJ ııun l'lcbcpleri ya.lıı.ız Zonguldak ·kö- askerı· çıkarılması r:ı uğratılmış ve 4.0!>0 tonilitohl 
Arag a:dhinden: Şayialar durmııdan kulaklarımıza 

~ 

Bir aşk kurbanı 
kadar geliyorsa ınanınıyorum bunlar, 
tahkik etmek IA.zmıdır. BugUn :Utan. 
but ,ehrinde ekmek bir milyon 200 bl. 
ne çıkın!§ değildir. BilO.kis günde 75 
bin kilo tasarruf eclilml§tlr. Bununla 
ıizlcrln kulaklarına kadAr i§aa edilen 
hAdisclerio ne kadar kasdo makrun 
olduğuna bir misal vermiş oluyorum. 
Bu misali asıl mlUetUın sördügilmUz 
yardımın miııallni venrıc.k için arzet. 
Uın. Arkada§rm Jlcrç Tllrker bUk1l.. 
1n0Un bugtlnkU buhranla mücadele. 
ılnde en barlı ııarUar, JdhalA.tı teıİıin 
elımık olduğunu ve bu temin edlllrae 
davanın hemen eaaamdan h&lledilece. 
ğlnl söylediler. Mubtellt defalar bu 

ltUrallden itade ctUm ki, bu memleket 
haklı aebcple.ro müstenit olarak CUn. 
burlyeUn teslainden bugüne kadar 
idbalAt ve ihracat muvazenesini dahili 
bir murakabe kontrol altında bulun.. 
ı1urmU§tur. 

Bundan evvelki kısmın 
hüUl.a.aı 

l'em~nle Jilca7. Ura5tocla iki kn· 
bile )·a~dı: ·ı·~ ""' Oedlr 
knbllı-Jcrf. Tascm kıı.l:ıUosl relsl 
Amelllc, 111r kanun çıla:ınm1tı. 

Cedir kıılıUesintn kı7Janna tasal· 
lut odlyor, ldm!ıc buna maııl ola· 
nuyordu, Eıı\.cd, Aoıelik'e bir :r.I. 
yllfet verdi, Onıı öldUrec<'lttl, 

Esved. Amelik'in önUnde durdu 
ve; 

- Alsak! d.b'e bağırdı, sonra 
lıaııçerini, onun göğsüne ve sapına 
l:adar gömdü, 

Amellk knnıldaynmada.n yere 
"-rkılau..~, ~kıran kan, gen\; kızın 
ellerini ıslatmıştı. Esved, kendi 
Y.abilesinin bu Jaiıru aya~a kaldrr· · 
dı: 

- Yıka ellerini, ckdi. Onun pis 
kanı Uc temiz ellerini kirletme. 

Esvedin ar1mdaşlan da Ameli • 
kin ndamla.rına hUcunı etmişlerdi. 

Kanlt boguşm!\ sok sürnı-?di ve 
ilıitmnmd!l. z:ı.fer Cedls kab11csinde 
kaldı. 

Ycmamed.e kala.mıynn Amelikin 
adamları ~en pn.dij8.lıı Hcaan'a 
lt0!5tUlar, Cedis 1uı.bilcslnfn zulüm· 
ıe reislerini öldtlrdü!dcrini. kendi. 
ler'tıl kovduklannı bildirdiler. 

GU'l'Ur, insanları d;ı§Qnme:len 
büyük işlere atar. Mağrur Hesan 
bütün kuvveUerini topladı ve Ye• 
mame lizerine yUrlldll. 

Tas:ım kabilesinden Riyalı: 
- Bu yürUylL, çök tehlikelidir, 

dedi. Çilnkü benim hemşirem Zer
ka, Cedls ka.b'lesinden birin.in ka· 
TISidır. Zerka insanları hir gUnlUk 
yoldan görilr. Her birim.iz, bir ağaç 
Öa]ma swer olalım do. yollan öyle 
geçeliriı. 

Fa.kat mesafeleri eriten Zerka • 
mn be.kışları bu hileyi de aezdi. 
Ceclin kab::Jeslne: 

- Asker geliyor .. diye tehlike. 
~i btklirdi. . 

K!m zerkanm ke!!Kin ~le 
yanşa.bilirdi. Herkes b:ışmı Zer • 
kmun iÇ!l.rct ett'ği istikamc-W u 
zattı ve kimse bir şey göremediği 
için g~ kadmm sözlerine ehem • 
mivet verilmedi. 

C .clis ka:bilesi bunım cezasını 
çok acı C5dedi. Zavallı Zerka da 
kendi kabilesinin yalın kıbçlan a. 
rasmda can verdi. 

Zailin Ameliki öldilreıı Esvede 
gelince, o güç hnlle canım kurtar
dı ve Tr dağlarına mb'Tlldt. 

Temiz hisler ta~. damarla 
rmda lrahra.manlik kam kaynryan 
Esved aonnı "ne oldu?. Bu, da.ha 
ruflrnklt bir hEkAyenb bqlıuıgıcı • 
dır. Esved hl!- gtln dağda gilzel bir 
kadın gördU. Bu k:l.dm o kadar gU .. 
zcl, o kadar tatlı b:ın.~lı ve o kadar 
mütenasip vUc:ııtlu idi, ki, gilzeJ 
delikanlı Esved, gözlerine inana. • 
madr: 

- Sen kimsin, insan :mmın? di· 
ye sordu. 

Gilzel kıı.dm cevap veırdi: 
- Ben!m a.dmı Selmadrr. Anie. 

l!k kavrıünden bir kızını. 
- Bunnıya niçin geldin .. bu 

d:ığlards.n yapayalnız nereye gid;. 
yorsun? 

- Dfi.cmı:uılarrrnd11n kaçtım, yo
hıın bıırnvn dü.5tü. Koriruyorum, 
beni ın.vv edivorlar, öldürecekler. 

F...sved on:a acrdt: 
- ÜzUlm~. dedi, ben seni !kur

tnrmm. 
Selma, korku Ye delı"3et !rjnde 

ohna..c;m-ı rnf!mc-n n.cı acı gUlilmse • 
mekten kendini alamadı. YUz?erce 
ctlfthlrva l::a.mı ~en ne va.pabiltn!ln 
demek :~tivordu, Esved:. 

- r.u-ı."l kız. dctli. Seni kurtn .. 
r3.C:lITTm. fa1rn.t dU~nla.rın kim 
dir vt- nkln tnkin ediyorlar?, • 

- B .. nl P'Cnc biz.im ndamlı;mmrı: 
ta'kin cdi ·orlnl'. F.c.'l. il.~ delice se
v"Rivor ve $!';.{ ~ Avcnnm evinde 
bulumıyorddt. Bizi bastılar. Her 
btıim!z bir tarafa ik.nc.t.Ct. Kimbllir 
onl",. JıP ta.rafa ,gitti, 

- 'tlziitmo sen onlım gene bu. 

l 
• Hayırlı ldm5e ne gafilin di

mağlan anıstnda ne fluit var; ikl
sl de uykud.'.ı. say:iklryorlar! Gall • 
b:ı. nradn bir ufak fatk vn.r: Biri 
dllnyayr m0S\ldfycte u.laştirsam 

diye eöy'lenir, öteki arzı kana boğ
sam diye! 

laca.ksın.. yalnız gu elbiselerini Çl• 

l:ar, bana ver.. benim elbiselerlmi 
de kcııdin giyerek UZ(l.kl!l.§ bu dağ· 
dan. 

F...sved, kızı razı etti. ElbiselcrJ
ni değiııtirdilcr. Selma, bir tepeyi 
aşarken Amclik ke..llilcslnin azgın 
adamları F'6Vedi ya.kAlayıp parça • 
ladılar. 

Tarih, diğer iki dağa kaçan Seı... 
nuuım sevgili.ai Eca ile onları evi· 
ne misafir eden Avc.anm da parça
Jandığmı kaydeder. 

Yıı Selma ne oldu? 
Senelerce sonra kendilerine ı:;ü. 

?,el bir yurt aramak için develeri• 
u!n fzlerbi takip ederek bu dağa 
gelen bir kabile zaman zaman va· 
dilerden ;>1ikselen yakıcı bir kadm 
E;~f duyn.rlarnuş.. n~k nağmeleri . 
ni terennUm ed:n bu ses mutlaka 
Setmruun sesiydi, ·fakat onu kiıMC 
göremedi. 

Başvekilim izin 
nutku 

(Baş taraf? 1 ıncı saılfrrr~td 
Baovekil, bW•tlmetln milletin kema

line it1,mat etmekte olduğılnu, buı&n 
içindir, ki şlı1detll tedbirler almadığını 
belirterek !J1!kcr mevzuuna g"CÇll'll§tlı\ 

Refik Saydam, mevcut şekerin ge
leeek ktı.mpanyaya kadar memlekete 
klfi ge:mesl için fiyat zammı yapıldı 
ğmı söyledikten sonra 'l:ı:ı:ı vekillerin 
mal topladtklan hakkında bir şıı.yla

da.n b&haedcn KO.Zun Nami Duru'ya 
cevab vermiş ve §nyiayı jilddeUe tek. 
zlp etmitUr. Hangi ve1tilin ne topladi· 
ğını sormll§ ve sözlerin! şöy~ bit.1.rm1&ı · 

Ur: 
Arkadaşlar, hı-plmlzin gözü önünde 

avuç lçl kadar Ankarada, blz heplmlı: 
icap eltlfl gibi ne kadar Jmkln dahi· 
llnde ise kuvvet ve kudreUmlz ne ka. 
darıı. yetiyorsa o kadar çal~ıyoru.z. BU 
yük blr ıehirde deflliz. Aynı mahalle. 
nJn hemen çocukları ve komfllları gi. 
blyiz. Kar§ı karftyayız. Hepimizin e. 
viıı.e ne giriyor, ne çıkıyor hepimiz bl
ıırız. Binaenaleyh böyle bir §CY varsa 
l~tcen l!Gyleainler •e me:tdMa çıkatn. 
(Tab!J, tabll ~!eri). 

Hic; bir valdt bir btlkwnet uzvuna 
bu §ekiJde mUphem !.matlar yaparak 
bozguncu bir ruh doğmaııma meydan 
veremem. .. 

--r.----
Nerelerdeki Memurlar 
yakacak zammı alacak? 

1500 den fazla rak:m.lı yerlerde 
bul\lnan memurlara yakacak zan'• 
mı verileceği maaş zammı kanu • 
n.ile kabul edildiği maHimdur. 1500 
den fazla ra.kmılı yerlerin nereleri 
olduğu sorulmaktndır. Bu yerler 
§11.ralıındır: 1500 den b:ışlamıı.k su 
rctile Nazimiye, Mu.5, Refahiye.-, 
Bayburt, Kara.köse, Hftkklri, H1. 
nm, Kars, Şebinkarahisar, Ardı
han, Van Aleşkerd, Erzurum, Ba· 
yezid, BaşkalC<tir. 

- Radyo gazl't~i-.-
---- ,.__ 

Bazvelt'la bltabeıl 
(8~ tarafı ı incı savfcıdcı) 

kısmının henüz bir iman, ümit ve lyL 
llk zibnlyetJyle idare edildiğinin lytce 
bilinmcalnden doğan bUyUk bir emnl. 
yeU de beraber g-etlrmlştir. 

Takas usullerı kontrol usulleri, iL 
llalAUan tahdit usulleri, dııhlll hlm.a. 
~eyi temine matuf bir çok tedbirler 
paramızı himaye tedbirleri bu mcmttw 
kette idhaiO.tm önüne ' geçmlotı ve 
verinde bir tedbir olmu;:tur. 
Umuınt hıı.rptc yaptığımız tetkikler 

tunu gösteriyor: Yalnız !zmlrdc Sivri. 
blaar Yan mUesscsesl veya tstan':Julda 
bir mUessesenln 1914 temmuzunda 
malik olduğu stokların Yekiıuu 
1939 eylül Ur.de dünyMtn harbe 
gireceği ~aman bütün memleketin 
malik olduğu stokların laakal on 
mis.il idi. BwıL.!l sesebi o devirde 
memkketin gilmrük kapılarının 
:ı!;tk ve kapitülasyonların mer'i ol. 
m.ası:drr. 

Bu münesebctle her §CY mem
leıkcte bolca girer, stok yapıln·dt. 
Fakat Cilmhuriyet rejimi haklı o
larn.k bunun önllne geçli. Eundan 
dolayı btr defa Avrupa.da harp baş. 
tadığr zaman ith!ı.15.t ba.krmmdan 
hakikaten fak r denecek derece
de zayıf b'r stoka ır.alıktik, Bun. 
dan sonra, bugün«U tecrübeye 
göre, ithalfıtı temin için hi\kiı.me
tin alması IAznn gelen bUtiln ted
birleri almaya muvaffak olduk. 
Parti grul)undn bunu rak.<mılarla 
izah ettıın. Şimdi yanımda. ra
kamlar yo'!<tur. Dünvanm her ta
rafmm biz: kapalı olmasına rağ

men hemen het memleket gibi bi
zi de ~tts:ıdi bl r abluka aJbnda 
yani harp iktısa.dlyatınm .zaruri 
neticeleri olnmk her taraftan 
~evrilmiş bir halde buluıınınmıza 
ta~men 1941 aoııcaindn ya.yıt1ğ1m:ız 
ithalat 940 senesine nnznran te
nakus değil, tezayüt göstermekte
dir. 

Göniil arzu ederdi ki. maddi 
imkfınlara malik olalım ve blltün 
istediğimiz kıymetli cşyalan ko. 
!ayca gctirel>ilmek ve halkın ih. 
tl.yncma cevap vermek imkflr.<nı 
bul:ıbilclm1. 

General Ahmet ark:ıda.5ımızın 
tek tip elbise ve tek tip ayakka
bı arzularına lktısat Ve.kili cevap 
verecektir. IIakika~en ıki \.ckh· 
Jet iki senedenıberi bu ~ üzerin
de çalışmış ol:ın2.kla beraber he
nUz mUsbct bir sahaya geçemi. 
yor. ÇünkU bunu tahakkuk ettir
mek ıçln çivi Hwmdrr , d~ri la
zımdır, makine lazundır. 

Velhasıl bu teşebbUS bir ç(lk 
mnizeme ile alakadı.:.rdır. Bunia
rın bir kts:nı itlınl edilmiştir, stok 
edilmiştir. Bir Jusmı da r:iparlş 
edilmiş, gelnUşUr veya gelecek
tir. Fakat şunu da düşUnmek Ja. 
1.ımdtr ki gaye tek tip elbise, tek 
tıp kundura. ile yeknet"alc bir U
niforma yapmaktan .ziya.de halka. 
daha ucuza Jl'\81 ola.ca~ bir 
tip yapmaktır. Mesaimiz daha zi
yn.de bunun tizcrlne olmu~tur. 

Ruzvclt, bundan ııo:ıra dU§manlarm FUAD AGRALININ $ÖZLERİ 
yardım hususunda tatbik ettikleri u. lktıııat Vekili SttTI Day cicmi~-
ırulle ''dUnyanm blrle§Dl!ş milletleri" tir ki : -
taratmda.n tatbik edilen büsbUtUn Arkadaşlar, şllm:wü çok büyük 
başka sistemler arasında bir mukaye- olan milli korumna kanunu konu
ııe yapını~ ve totaliterlerin millete in.. şulurken 1ktr.sat vck!letine tevdi 
meden yilkeekten idare etmek usulu , edilen ve hayaU lşl~den olan 
nu lrullandJkl&rmı eöylem~Ur, Onla. kömür mevzuuna temas edildi. 
rın idaroleıi mtınhuıran memleketi Bendeniz bu mühim meviua an. 
çevirenden gelecek em1r1°re batu bu. <'ak bu ka.nuntm umumi çerçeve.si 
ıuıımakta.dır. Btı ~nın bOyük bir I~~ kendi cephemden kısaca 
kı.smr cebir ve korkuya dayanmakta. temas edeceğim : Memleketlmiz
dır. İdareciler karaılarmdakJterin ın.. c;e Zonguldak havza.sının kömilr 
an olduğunun naazn: tt!a.bra alma. istihsali 924 senesinde 909.COO 
maktadırlar. tondu, Bu nıikdar artarak 937 se-

Rusvelt, fÖYle devam etml§tlr: X'(l8iude 2.306.000 tona, 938 oonı:-
Şlmdl heplmla Y.aJnız tonmlanmı_ sinde 2.500.000 tona, 939 senesin 

zın olan tatlkbal için çall§Dl&k, mnca- <ie 2.'396.000 tona, 9U de 3.019.000 
dele etmek ve 15lmekle ~gulllz. Harp tona çtkmıı.,Jtrr • 
zamamnda HrtaUyanlıtJD ve demok.. 940 • 941 istihsali aynı mik
raalııln eakl ldeallertnt wa. muhafaza tardadır. 940 ~nesi?lin son ayı 
eden mW.Uer torpiller, topıar ve bom. devlet ifletmesi ve miltcbnki 
balarla hiç mUnuebeU ohnı)ran bir aylan ~irk.etlerin işletmesi 941 
Bahada tnanııta yardıma denm et- SCOOBi ise yamız devlet l§letmeai 
mektedlrler. Bu bal tatfkbale tamL 931~tır. 
mlyte g11Teııdlttmlzt gısateıiyor. DOf. 940 - 941 senekri istihsali mu
manıanmız herhalde ıımdi neler cere. UYCSC edDdiğ.i zaman semi tin 
yan etutlnl ve harbin çetm vaztfdert aorluğıma göre 941 sen<ıslnin çok 

daıba m~ tel~ cdil
arumda kOçUk çocuklann daT&ldyie mest lbmı ~i. Nitekim kö-
megul olmaya nuıl Vftlnt bulduğum\L :mUr iatihliıki de o ni8bette art
m merakla eonıyorl&r. mil, 9il scoesiDde en yQksck hnd-

Rurrelt, bu lll!IDe topJanan lanele.rin ~i oohn~. Memleket.in nnkH
bOJ'tllt bir kıammm çocuk felctne ut. yat vu.i;yetlnin bununla mütena
raya.n ÇıOCUk1aıa, uker ve babıiyellle. lip ohnad!ğr yii:Jcsek heyetinizin 
rtn çoculdarma t&h8i.s edı1~tinl bil. maırmıudur 

ınilrünfin isUblAldnden ibaret de· lid gemi ilo birçok ba'lka geınıle 
ğildir. Fabrikalar bir yerin~ Uç batırılmıştır. 
ekiple ~alışmaktadır. Berlinde nasıl karıılandı 27 sonkılnunda Singapur üzeri • 

Askeri ihtiyaçların tesiri. mli- Rerlin, 31 (A.A.) - D.N.B. bil- ne yapılan havn taarruzunda, J11 • 
r.akaie hacminin artması, m.iina.- diriyor: pon deniz bom.bardm:ı.an t.ayya~C' 
kale vesaitinin darhğı sebebiyle Şinıalt 1rlandayu. Amerika kuv • ri Yerde beş dÜ{ima.."1. Uı.yyaresı~ 
(dttn, kömür gibi ma.hruıktıt ma.a.ö t-ctlerinln çDrılma.sı mevzuu et • \ahim surette lıasara uğmt.mı.5lat" 
delerinin yerine Zj>ngµldak kömü- rafında Almanya hariciye nezare • dır. Hnva alanı tesisleri tahrip '' 
rtlnün kaim OllJ!'U, l&Z \'e bCfl.~in tm-Je, 1..-ta.nduun Jıinkln ni&bctinde dlcl bir bombardımana tabi tutu• 
gibi maddelerin ek.Sruiği Aebdple- 'bitara1bğuiı muhafazaya. çalışmak l~en linınnda demirli buiuntf. 
rl, yine bunlann yerine kokun i- ta. devam ettiği bildirilmektcd~r. bir gemi de ayrıca tahrip olunnıu" 
Jra.meı1 ba!ılıca. oobepleri tn\iil. e· Dö Valera ile İ!'landa kabinesi • tur. · 
ifer. nin muhtelif üyelerinin demeçleri. Singapur, 31 CA.A.) _ U~ 

Bugün memleketin köınUr yok. niıı. anla§rldığma göre, hükiımet ı;ark cumartesi tebliği §Öyle de
luğu kömtir buhranı vardır. gerek İrlanda bitnraflığmm tehlikeye nıektcdir: 
etlbank kömür tevzi mllesaese.si ge girmesi imkAnma katiyen müsaa- Evvelden tanzim edilen PJAJI' 
1ek fabrikalar bUyU:k miktarda <le otmiycce~tir. göre. Yohore cenubunda barekE' 
kömür stok etmeye ~tıla'l". Dev t'len kuvYetlerimiz dün gece Sili' 
!et demiryo1ıannm nakıettlklerı laponya Amerikayı gapur adasına çekıımışıeroir. 
ı.:ömür mikda.n ilk defa olank Düşman bu hareketi iz'aç içi~ 
140 bin tona çıktı, Son aylardakt protesto etti pek nz faaliyet göstermiştir. "i<J' 
::nünakale gUçlüğU ve Ju.şm fPdde- lıorc oosesi muvaffakıyetle ke5ll 
ti kömür stoklamu erfttJ. Mem1e- (Baş tarafı 1 inci sa11/ada) ml§lir. Kraliyet deniz ve haV' 
ketin yer yer kömUtı!Uz kalnwıı- '\"il itlerle m~ı;ut 40 Japon'u öldümıU§ kuvvetleri işbirliği ynpmaktadtl'· 
ua sebebiyet veroi. Buna rağmen olmasmdan dolayı, İsviçre bUk1İ~ctı Mnlezya muharebesi bitmiş '" 
;,41 istihsalatmdnn bugiin Hııv- yoliylo Vqıngton'a bir protesto gön - Singapur muha.rebc:e.i başlamıştıt' 
zada elimizde 60 bin tondan faz- ~rllm!J olduğunu blldirml§tlr. Takriben iki ay :r.arfmda kuvvetle' 
1d kömilr varda'. Fakat b!r za. Hariciye nazın, Japonyaya harb t. rimlz :Malezya kara5mda dil~fltl' 
n:andanberi hava şartlan malum ı~ eden cenubt Amerika devletlerine la çarpışmışlar ve havalarda ili' 
olduğu gibi fena devam ett.lıkçe karıı Japonyanm durumu hakkında so tüulüğU temin eden, karads biİ' 
Havza.ya gelen vapurlar bot dö. ruıan bir auaıe de fil cevabı verml§ - ylik bir hs.rcltet serbestisi bulJI 
nilyor, yahut yan hamule ile dö· tir: dii.şmane. ka1'31 şiddetli muharebe· 
nUyordu. .Tnponya bilhassa Allglo • Sakson ler vermişlerdir. Varlfemlz dil:• 

Buna ~uvazl olarak Havzaya lkım memleketleri ile hnrp halindedir. la - mana zayiat verdirmek ve Uz~ 
olan 50 - 60 bin ton metre mikabı dl. j pon hUkCunetı, husus!, siya.et sebepler }arkta mUcadeleye devam için ıU· 
rekte HaV%aya nakll güçlcşm!IUr. dolayislyle diğer memleketlere karşı zumlu mUttefik kuvvetlerini tcP" 
Havza senede 180 bin metnınıilı:abı az çok ihtiraz kayıtlı bir durum gtıt· lanınk mak~adile zaman kaıı;ıınab; 
direk ııarfeder. İ§ler!n durduğu zaman ..mektcdll'. mc.ktl. B•ıgiln çevrilmiş bulun~ 
dnhi galerilerin yakmak için yüz, Kale • Ade.mızdn mukavemet cdi· 
yUz elli bin metre nıiklbı direk Yortt.a.,: yoruz. Diğer Yazifemiz bize )'31' 

liarcanmakta.dxr. Bu vaziyet kar- dıın gelincı:ye kndar bu kalede LUks )Ok, l&raf yok 1 
~ısmdn aldığmm ve mecbur oldu- taearrut var tutunmaktır. YnrdI?n muhakkll 
gu.-n?.1z tedb"Tleri arzcc1eyim: Kö. gelecektir. Bu vazifeyi ifayş. .aı· 

Ulu.sal Eltonom: ve mcttik. Bunun yapıl-""ınd., kşlc mUrün bu nisbettek! geniş isti,h. ......., .. 
;8.k.i karşnımda ilk iş milmkfin ol- Arttırma Kurumu içinde kalan bUllln kadın ve er • 
!uğu kadar Zonguldak kömürUnU -

1 

keklerin faal yardI!llını istiyorut. 
2z kullanmak , bunun yerine mum seıer balkı &ıtm alma.ğa ~fvik etmek Hepimi?: l!:in yapılacak iş vat' 
kiln olduğ!ı kadar linyit kômUrtı ve bu himayede kendilerine gnyrl dır. Ka!emiı.c :!.dI:n atacak her dil! 
~ullanmaktlr. mean1 menfııatıer temin etmek gaye_ m:ınm dc-ıhal yakalanması Ifızıın · 

Bundan başka bugün mUmkUn siyle bir takım p.yialar çıkarmakta. dır. Kapılamnıza dayanan dil~· 
·>lan yerlerde Odun ve kömUrU dırlar. man merhametsizce cc1.alnndırıl· 
!uillanmak zarureti varda. B.i.z yi- M.eselA: 11ervet llzerine vergi kona. .:ıolıdır. Buı::dan böylı> düşilncesi1 
ne Havzada 2 milyon ton kömUr catr, merkez bankasmtn pl.ya.38.ra • z.ler .>c,. en.emel! ve ri;;ayedcr 
istihsal etsek de vaziyet yine bi- çık&rdığt yeni on liralıklann piyasada.. C.oıuşı.:.nn alıdır. i).!et .,. ı a~dt \'~ 
;ı;c zaruretler tahmil etmektedir. iti mıwcuda il!veten çıkfınnış olduğu ~rlhtir. Ka.t'f bir az]m ve ve· 

Nakliyat milşk.Ulltı da bize zor gibi pyialar bu kabildendir. AJtm karlu .snva.ı;anrzı kıı.zıı.nacağız. 
luklar ihdas edecclltir. İdarede ta. liyatlarmdı:ı.kl terettUden dolay.ı VekL f..ondra, 31 (A. A.) - B. B. C: 
iilAt yapılmıştrr. Nihayet kömür ıet teUdk&tta bulunuyordu. Neticeye Geceleyin, Uzak §arktan pek 8! 
;f't.ihsa.lini en canla bqla y~t- göre bu terctfUUn sebebi mnhdut eş. haber gelmi~tlr. Jo.ponlnr SingS 
nıağa çalışılmaktadır. hasın çekUlbyon maksadlylo bu şa_ pu::-a 3o kilometre yaklaşmıslardJf· 

Mevsim icabı but küçük motör- • Singapura hava n.k:nlan artınışt.tt 
yiıı.lata tevessül etmeaiııden Uert geı... Bir ı!ilnde 9 akın yapilm""t.ıl'. J9' 

ler d'l'ek nakline tahs.i.s edilml"- A•ı.ı -~ı •• '-··•- Bu •--' i"'w d L - -. " u•" ---ıi,_..., · ...,.,.r .,,... e e ponlar Mala ..... dtı. 100 btn k;.,tıJ~ tir. Karadan da karla kapalı yol- d .... ,__ tecıblrl ı ım bul "Q ""' 
ıar a~1$.rak dlrek n.akllyatme a- en •- er. a 1f unuyo. !:>lr kuvvetle taarruz ediyorlar. 
;.mi surette çlr§Ilmaktadır. nuı. Blrmruıyada Moul~einin ~kıl' 

Tek tip elbise yapmak için bfi- Bugün bir kere servet Uurlndcn ca muhnr~beler inktşaf etmtkte-
tün fabrikalan aeferber ~derek vergı almak batmmızdan ı;ec;memelc. ılir. Va.zlyetl:ı kontrol n.ltında bıJ' 
yem kuma.' davUldır. Tek tİ') tedir. blfüln vatandaşıann bunu bil. lunduğu söylenmektedir. RangonJ 
kundura i~in de kundura fabl"lk;. melcrlnl faydalı buluyorum. Diğer ta. ilk hava hücumunun yapıldığı ~ 
larmt faaliyete getirmek icap e. rattan merkez bankasnun yen! ıo lL ilkkanundanberi Rmıgon üzerinde 
der. Fakat bugllnkü viı.z:yet ic:ıb: ralıkları mevcuda ııtıveten de~il eski 110 Japon tayyaresi dUşUriilmfif' 
olarak askeri ihUyaçlar en ba~ta hartıl bankDoUan ve bllyUlc kpUrlU tür, 
gelmekted!r. P.ski evrak takdirden geri çeldlmiş o. 

Hepimizin ga~·esi i~e bunu te- :anların mevcuda bir Ura dahi HA.ve 
mindir. Sivil ihtiyaçlara vaziyetin cdilmcmı, o!duğunu kaUyetıe l!nde 
milsaadesi nlsbctinde cevao ver- tdebUlrim. 
meye !:all!lıyoruz. Si\'il \'lltnnd::ı.53 Altın alım 11atımm serbest oldutu 
b.:ı.sit tC:1c Up elbise yapm:ı.kt.ansn ,.~ buna htikflmet müdahale etmediği 
her vatandaşm rn~vcut elbisesini lc;in giirUlUyor ki altın alı§ veıişt her 
iyi kullanmasmı tavsiye etmf'k ye. I ) Crd" ııcrb~3tçc cer~ynn etmektedir. 
rinde olur bir yurtse,·crli.k olur. Ba.7.ı arkada~lnl nltmm borsada lmlc 
Bu i~ genl~Hk i'ldir. lmkan ıtls- ı c.-d.lnılç oldufunu :ıannetmcktedirler. 
betinde sa':le • ~a~lam, bol islih- Altın bors:ı.d:ı. koto edllrn.l§ değllcllr. 
s:ı.I. ucuz istihsal. fantezi olmıyan DorS<ı go.zetC!!ı adlı bir Utın veraka. 
isWısaJ işidir. suıı!a çıknn altın flyatıannın na~rL 

fKTI8AT VEKILt~tN NUTli'U nin rıırncia buıa<1~ yaptığı tahkikatta 
lııtınnt ettiği ıı-ıl ::..ı:mrrlıtadıı. Hrutlı 

clarnk arkad:ııılar aıtınr.ı boresda kote 
edildl!fnl 1:"llt:::t:n~lerdir. Eugün al
tın 3S e • ı:•kmı: Cleniyor. Buna 1,ıu·ş1 

tcdb1rıer alQık. Cezri bir teclb]rin bu 

Milli Korunma kanunun ta.di!At• do. 
ıayıs1yle Maliye Vekili Fuıı t Ağralı 

a,ağıdnkl nutku .söylomiıtlr: 
Arkada.şiar: 

Kanun lıakkmda maruı:attn bulun. 
madan evvel mUsaadc buyurursanız: 

tasarruf bonolarma. temı:ı.s edeceğfaı. 

nk defa 25 milyon liralık mOsaatlc 
alınmı§tt. Bu mUaaııdeye dnyanılarok 
çok kuııı bir zamanda bonolar W.nıe. 

men sabldı. lklncl ~ milyon llrn.lılt 

bonolar da kAmllen saWmı~ bulunu. 
yor. Bunu bUyUk btr memnuııiyeUc 

J!nde edebnınm. Demlryotu L!ıtlkraz 

tahvlllerl de Uç gUn içinde tamamen 
satıldı. Dugün bu talıvllleri vatanda;. 
ıar aramakta vo bulamamaktadır. BI. 
nnen&leyh vatanda§lann mııllyeyi koru 
mak huau.runda §U rağbetlere tefek. 
kOr ctmeğt borç bilirim. Hu1n olıuı 
tnro!ı gudur kl yurtt&§lann tasarruf 
bonolarına ve gerek tahvillere yUkaek 
rağbet göstermek suretiyle mllll pa. 
rnya olan itlmatlarmt y.ıdederk-rken 

dlR"er taraftan bazı fena niyeUl kim. 

,Yoldt\ !yi bir netice verml:;eceğ:ıtl lıll. 

ü!ğ'h:ılz lç~n tedbirleri ona güre nlmış 
mıiuııuyoruz. Du~ altın bUtUn d<'\·. 
l'3tlcrde mübadele vP.srtası olmaktan 
!:lkını;ı tamamen bit taa ho.11.-ı~e imi. 
m~tır. Hiç l>lr devlet yoktur ki aL 
tmı mübadele ,·anılası yapsm. Altın 
dcYletlerln merkez bankalarmde. top_ 
la.nı:ı:ı:,tır. B:ı~.!n maliyede ve merkez 
b:ı!lltsınııc s:ı.hip oldu"1 albn rnlktan 
un. e~kf devirlerde ta.B3.vvur edllem~

ycce.k blr derecededir. cnmhurlyet 
hUi:rtmetinln malik olduğu altm mcv: 
c~du d:ı en yüksek raddesine ,·ıısıı oı. 
muıı bulunmaktııclır. 

Merlcez bnnkasmd:ıM altm mlktan 
ı;-Unden gllne artmaktabr. Açıkça söy. 
llye\Jll!rlm ki bugUnkU durum sayes!tı. 
de ldlllJyctl! milttarda altm gelmekte. 
dlr • .Hatta. gayri me,grQ altın geUrll. 
rne&l için talepler karvııımda bulun. 

=======~=======:· mnktayız. Böyıc olmeama ra~en c-

[ Ne demem.il ,. l ınlınz pytatar dola;yıııiyle aıtm fiyatın_ 
_ I' j da aebepalz, haksız, nlsbeteiz l ilksel. 

r.1elcr görülmektedir. :SU vaziyet bir. 
.. diyerckt:n.:., bunu bôyle aöyli- ko.ç spcklUAtarUn oyuııll!n MUceSiıı .. 

yenler ~itip görülür. Bunun yerine den b:ı.§lta bir §ey değlldlr. 
"diyerek" de yetiıııiyor. Demek ki Vatnndll§laronrn ~aylnlara alda.ruı.. 
"den,, fazla' o halde "diyerek" rak Tilrk altinmı Avrup:ı piyaaa.ıamı. 
c.cnıeli, "diyerekten" dememeli. dan lkt ne ml.slı yUkaek tıyııtı~ sa.tın 

'!- Aka. GündUz. · bir frkı-asına alın.Alan ke:ıdllerl aleyhine i'ovkalAde 
(Cilınliurluk IıUk1:mcti) tcrklbilc u.ratli bir lJ yapmaktan ba§ka blr fCY 
OO.slamı3; (cümhurlyet) deki ara.b- o~aa:. Veltllet sıram geldikte vatan. 
çn ek tUrkçeleştiriliyor. Ara.bçadır dlflan ikat etmeldedir. Altm ~ 
<Üye rej.inıin: adında. bu eki iatemt. ht.ldanda kanaatim bundan lb:ırettfr. 
yorsak onu bUabtl.tUn atmak müm• Bu mMe~ hakkmda mrnı para.ya olan 
.!rib: < ctlmhur hilkilmeti) nin nesi umumi ltım&dt tezeızuıe utTatnca.k 
~kslk? ( cUmhvr hilküm'!ti} deme- lie~ bir habere muttali oıurs:ınız 
1i de (cUmhıırluk hükümeti) deme- hl\kthnetl tıaberdar etmenlı:l rica 

Ltbra barbı 
(Baş tarafı 1 inci sautada!. 

dll§man dördQncU HinW tümeninin "" 
tun gnyreUerine rnğınen Bing~ 
·.rokm'yn. giden yol üzerinde ve atd 
zamanda Bln~den Elablra'da gtcıe' 
yoldn Reglmn'dıı. ycrı~--mlş bulunuYo!' 
lar. Bu teııkUin ilerlemesi ha.klan. 
benliz clde mevcut ta!sllAt yoktuf• 
Fakat §imdiye kadar bu tuğayı j~ 
kolu kuvveUciimlı:Uı kWll kismma Jl. 
Ubak elınl!JUr. 

Ms-..ıa bölge.sinde aeyyar kollanDJSlr 
bUtün gUn, kefil koll&rı temamdjıı 
ronra yeniden geri \ı ::nen ve d~ 
ıiı muharebeye tut~a devam et • 
miflerdir. 

To.yye.rclerlmlz, kıtaıa.rımız u~ . 
de yeniden himaye uçu~lan yapllll§ vt 
~ka tayyarelerimiz de dUşmanm ı•· 
şe Jıatlanna muva.f'!aldyctll hücuntl•t· 
da bulunmUJtur. 

* • • 
Blngn%inin mihver kuvvoUert ta~ 

tından geri aluunası ttalyanlan bO' 
yUk bir tınııde dll§Qrmll§Ulr. l~~ 
propagandası bunu aômllrmek tınaU.. 
ru ka~amI§tll". Mihvercller l>uılu 111 
Usmnr ederken demokraUar d:ı Ru• 
Mdl.sclerlnl lslisınar ediyor. Demok • 
rat propagandası Alınanlan prk cep
hesinde bozgun halinde g~yor. 

- Baclyo pzetett -

Kahraman erlerimize 
kışlık hediye 

Bahkeslr, 81 (A.A.) - Kahra• 
man erlel'lnıizc luşlık eşya tcdari· 
ki i(}in Bigadiç nah.iyes adına. ille 
pnrti olaraJt ı<>OO lira bağışlan:ınJŞ 
tır. Vfüı.yc1.iu merkez ve müUıaJca .. 
tında ynrdmı c1e\'8Dl etmektedir • 

1.tnye, 31 (A.A.) - Kahramııft 
erl~e Jualık eşya tedariki JciP 
Krztlaya 330 lira teberru edilmiş. 
tir. Bağı~bına de\·am etmektedir· 

E$REF'den seçmeler:.-

4 Namr dcğındt sahih olsa gü
zeller Jmrna.val ~cleri gibi ~
k4lle5ir, !ti§Illalllar za.yıfl.ar, m.uhtc 
Mrler föl:irleşfr, nezaJttJt dairesin. 
de hareket oden kibe.r in-ıılar en 
~ntu1ın.anll! 1ra.ba herifler gi
b! hat'Cket~ •• ı l§H. • Kömilr WIMrt aram§rtrr . .Bu- melt ·ederiln. 

nc\ '-ı ins:ın fleYlllğl bir teY'l pel• 
~le ükrecter: 

ol iıebebcJen kim 1em.l rtndılnilaıı 
dem dUpıeyor· 

pek ımıhabltet eylc.ınlı, mevlam 
mUharek t"yle"I"• 

v&'ıun kUlllide oi'z.mdıUı •· ·iı~ 11''111 

dUşme~or. 



~,: ~~n~f ~.~l~·a 00 -~_&IID ~ ınJ lL_~- 00 D j' (~w~~ . _ a • ~ 
... 1t;· ~:~!~! kimka.15~0-Yunan belediye memumna Dikkat ı bah •• ;~~~~~~~!~~~~~~8::::~~~~-~~;~~~~!:~oo .. r·. 

1 - 2 • 1942 VAKii 

:.,·:: kn;;~ mi? lstanbul belediyesindekı· ---<>---- ~ 'ietırıeso:ydi, onun bu 1,;ıılar Uiitün frenle ''kamus" Ja~d~uda t::ç bir :Mlam oiabile<·e~ini asb hattfı. bizce ikinci, U~linrü derect'. 

:. tne~:.a reı? meslekdaşları yardı d. Hav agaz 1 'iÖy.;;~. edemezdim. A<.Ri\'• ;vnknrr ;.';!'.· !'llb<ıiyctlerln de i'ljmlerl ge· 

;1-,;an;;~I m e ıyor -.- "Fr~~~~ \ar. Bu cliltlt• .. ., • • 
B 

·· d •t 'b ı k -' ,.,_ ''t~bu !Sina." .. lbnürresit ''Fi• 
- Ua:nr Yuna.ni.standaki 1500 belewyc roemu liradan 50 liraya kadar m'"'Q aın .. •-r- UgUl1 en l ı aren mu· ıan arı o mr, :uılanm "J" t .• 1 • . • ,. " n · • ......,.. a.aıa ''H ,. · .ıı ız a. rahı,, '·Efuhiddin", hütiin d.,,'."'•-en 

,,"lL'Wa mı'! nına yardım için !s~bul belediyesl dan 50 k 50 11 ayyen saatlerde a.n. 'RID.. ı ne yazık, '·i fı·eııl:1•e u;, ...... 

J

r uruş, radan 100 liraya t re 1 r1 d ~ .,, ıiiinranm ba-. tacıdır 
- .ayır.. memurları arasmcla ya.rdml topla.nnm· kadar maaş alanlardan 100 kuru,, 100 •1 e ume e n en okudum. Hele · · • T .. ı k riJ-'~tir verı ecek onlann bu ""''"k b",Mk Bunların ni•·in türk"e" ... "Cvril • 

• 
'

"'' k.:ı:~311ıı.n Japony-.-.-. .sma arar ve ~ • liradall l70 Jiraya kadar maa• alan. • ,,... n,, ... leıine 'l!r " ~- "'"' .. u.uu.· ü ,.. dikleri .. ne · • me<llğine ~elin<'e: 
apon:ra. h: 

1 
• 

1 
1ad cretıi memurlar 2 inci. kô.nun, me· lıtrdan l!"O kuruş, 170 liradan 300 li- Havagazınm tahdid cdileceğinl .. •. 

0 mı, eserlerin., knrsı rl~nbe . a:;.;ıın mş ığı gun- l d b t ı klarmd ~os ... terdıldcri baskı tltb.lli>ln'ı "(·,·,. Genç arliadacı atnla.rmun boşu ~ft,.J rı kıımnç defterine bir "-Ok mur ar a şu " ay t an t&yin raya kadar olBJ'Jlardan 300 kuru§ ke. ya.zmI§tık. mı.•arın tatbikine bu sa· .. " , 
1 

h 
1 

' • """'n:r kıl det.ti. " edilen mikdarda iane ve~ktir. 2/S .silecek~ir. bA.hta.n itibaren bı\şl:uııluırştır. Ha.. ~ukten sonra, kendi d11iınde bu: na suı: u u uyor. Evet A"Crek fran· ,,ı. ıunn1a,,..•lanııa b' •·-t d t su:r.", :;er-ek İngiliz 'c Alman dl!· 

•
'•U•· .... ' a. .ltendısi ha~ !!irm.vJen va.gazı sabahları saa.t 7 den 13 e, . .,_ ır .a.ıo n ı:ı yrrin. J rln 0~n fi - ., "' 1 • dun. Nfçin dedelerimiz bu 1ıımme.. " e ~evr11en ~.:u~ diihUerinln e. 

"' irn,,;laclı <' bit"r"'flıli muahedesi ı·aşn, n1u•·sıeşar ıg..,ın-' lhtı•ka" r yapan t alife.ml&rı da 19 dan 22 ye kadar ti bhden esirgemisll•r? Onlar, hu s-erleri. hakikaten nefi.; bir snret 

1

• - _ U mll•"'k"'- eserlerin <l - - - ı it • ".• b~"lnu'"'- En bli>ilk kalem!.: 

· · rnıısa ile Hindi"ini iı·ıerı'T'ıle d d ""• ki k t Halka gazııı ne şekilde kulla -.:ı- e~ermı ırn .:una c an aci1: rırı hım t••ı t .. '°' <ınJıııo.tr. • • o·· k ... .,.mlor değilterdi sanının o lıal , . me ıJ c ercumc l'dUmi5ttr. tıt ""b . • a egışı . 1 ort ömürcü cezalan· n•laoağını blldl"n ......... ....,_ ole bu lıay,tsozbğm sebebi 'nedir?'' J.u lritaplum cildlcri•c Mkmak ıe- ı-;ıtd e gırcllliten "on:oa sulh de,·- dırıldı lanmıı;ıtrr. BroşUJOJer, bug1bıden itlba. ~· "Ilafız,, la "Ilayy:m1., '• hangi trnrllen eh-emmiyeti göroıeğc ye ! 
rı· ti ı.~d~aznlrulrğı Ü!>Uin ''aziyetle- Sümerbank umum mü- 1 nm blittin evlere gönderilecektir. Ay uıldc olul'"a olsun okuyan anlı• er. 

ilS" 1:-ı.ıtilı ı lehine bir silah (}!arak kuL dürü de i:r~ifa etti" Ka.srmparıa hamammın kUJ.ha.runa 'ı nen Şirketlerin wm sıı.yrfıımızdaki i· tan, 1e,-k duyan ,~e öz • vu~duncla. l<'akat A'crı" arkada.~, iizübnesin 
• 800 kilo şeker saklayan, bisı.klet"i Ke_ J"nlarını da okuyunuz. • t ·· ı · im e~erleı·ln --"' ı ildl J • b ' · · Pas·r· .. " e~_unu• erinin buhmmayı-:ına ;ı.·i.:· en ~uze " er nı ı~ 

•

1

..,.

1 

• .._ 
1 

ılttc ra.hat rahat clo!n<,mak .ta"e mlisteşıırr Şen: Soycrl~ S" m::ı.l ile kaymb!raderl İımıail ve ha.. - :ra.pt.ık. En ,.,ırüzcl •-zlıibleri bı'-".-""cuuı . "' " • u- regı J811.'U1 genı•, bence muazzez. - zun ~ ,,
1 

Un boldu. Şônıdl d' Gine 'e mocbank umum mUdürQ BU•h'n Zlhol marn kUlhancun Hali\ın muhak•mol•- 1 fü•. llöyle b;, yurt1a.<0n _, el•m.,den <okb, Td•k sanatM>lan. 
--•• "•! ~•n ndalarm• ô<•nl eJc<cl< btlfa dm .. locdl•- ta,. .,..,ıe,.,tığma rtne dün de asl!y• U<lnol "'''"la balul. 1 ı>a>"ll"'"ak h .. mn& ~ider. ~'?' bu y~ldal<i yll""-ll<lerine biç 
si ,,_. :!~k ~roedkan kuwellc•l· Hatay vatı..ı Şükril S-OO>>Uor. SU- m~, m=unla>' müdafaa •ahidl .... ! Çıkmadığımız dört günde l•te bH doy.,.lonlor, iri beni he. '" top"''"° "°"""lan •"'"'•dl, 

Jd· d;,.,;n • ~· ""'mck _ı,tiyo•. Hir.- '""Oank umun> mildllrlO;tUno do zı. ''"'"'''""'· _.._ -- -· - - men ce>aı> venneiic •orlnd•. Tercüme edllmeyMnde de ... ~ 
p• lJe l<ıı. gı i A\U"itrnl;}ıı <'I l ~clılılcc rant ballkam umum mUdUr nmavlııi Mahkeme hom bu §8.hiUeri dinlemek ı• h b 1 "Ratı" nm tanıyıp ~\diği e· larali bir ~<'Y yoktur. At.el::.nma 
b; llln"'r:::ı' karşıyadır .• Ha.rhin hac;· HU!kl ta;ı.in edlıml~tlr. Eskl mtt'lte~ıu· hem de vaka mahallinde kC§ll yapxl'. ç a er er serlcriııj ~e"-ir,11~ ı;ıu'k bii1·üklf'ın lıattil. babalarmırz bu eserleri M: aıı d1' Almu.'::1 d~mokrnsılcr k:ırşbm- 1 Şefik Soyeıin Hatay vallll~ine te.yini rr.ak Uzere duruşmayı başka bir güne ~-alını "Sildi", "Jlifı:r.., Yo ·''ifa~· lından okurlardı. Hem de dilin bil• 
;. »-.-k; ya •

1
• Japonya >'asında ıruv.oUa muhtomolıli• "'"'km"b'· • M•murı•rm maqla>ma ail nm > am., dan lbanot d•ğlldir, Yine ti\n locellklerinl tene fili< ede ede 

t· '.epl"k Ve variyet itibarile bir ben- Ticaret vel:~11eti dış ticaret"' daireci Ayni mahkeme, muhtellf semUer-"- layihası mecllste kabul edilmi•tir. Acernlerden "J<irileu•i" :"·e, Türk.. olmrlırdr, Tcrclimeye ~imdi lht1.. 

1 
vardı . - """ '# J d Y'"' hil 1 ld S --' .... 

1 nirt At ' "''' Cah>t Z>nan;ı<t do m•bw olan kfüoti'- odun U"rtnd• lhtıklr yapau Bu !Ayihayn g6n' er en "Nizami" \"O '°Me\·lôna -~ " O u, ;••~•on ..... nete •' "'"""- -:""''i""'. b!ri P.-!filde Hat!t Na=ı Kiomı. '""'" UMnt "· dfü-t k6mQreüyti para-=• vo dUk- ı - Yi!% !in»'<• kadar maaş< ol"'- )"• onlaı-don <la danı. bilyilk me~' IWklanm.-. da işte bu lhtıy.çt..; ı· l<abn,::;;"'~7'?"A abluk~ hut!ı '''"!'' .-ı•ıı mUstoO"rlotma vokQ~ı .tmeğ< kblarmm kapaWmM• '""'"""' mah.. lora, "''' V' tol<aUt '""'ml yapol<bk· ldler "•rilml,tı., Aı-aphnn yeti.,: dollm• ,.yıerdi<. l'~\li ~ • ırı \rupn o. :Rm .. yn ıle tıa.5lamxştrr lffim etmi§tir. tan Bonra. .~ızde 25, tirdikleri 5airler, tarihçiler, ha • HAKKI SUHA GEZGiN 
, ~ imi şU, öteki As;} ada Ç inle · ;1" ı 1)) eşgruıJü. Alman~·a Anupa. ııb:ıı· -----<---- - - 2 - 101 liradan 170 liraya kadar Valinin beyanatı baı;u kunu~ için ham madde men- Maaş ara zam eı·r sarhoş ln:'Ulşı olanlara yti7,de 20, Jrı.rnıa mulıt.a~tı. 3 - 171 liradan fazla alanlara yüz· 

ıc.-' aponyo. Asyn. '!lizammı knnnak K d.. "l,.. A" l de US. llr :rtralez~ayr, Hint Felemen~int, anun un Vl ayete gır yara 1 olarak 4 - Dört ve da.ha fazla çocuklu al· 

1

, tınanynyı, Çini. Avust.ra.h·a~ı t~bligw edildı" bulundu lelere dördUncU çocuktan sonra çocuk 
. ,end· b 1 • " haa "' ı l' ı ayrnğı altına solanak İ"ti- ~ına ..:;,5 ı ra, ~l'du. Almanya ne .Atlantik ablu- Devlet memurlarının manfl~rmıı Gedikpaşada. oturcn Hüseyin admda 5 - 1500 den fazla rakımlı yerlerde 
~ ~J istediği gibi kıra.bildi, ne zaDl kanunu ŞGhrimizde}ri alakudarla. birisi, evvelki gece, bir meyhanede bir . oturanlara ilkteşrlnden mart nihayeti. 
,,..&_,,~u.qyayı Avrupa l~jn bir ham ra tebliğ ed!lrniı;ıdr. Ücl'ct!i memurlar, hayıı içtilttcn sonra sokakta. Uç kişi. no kadar yakacak zammı verilecektir. 
··-ıde anhan haline soka.bileli. ay lşled1'l;ten sonra maaş atdıklaı:ı icin nln tecıwOzüne uğramıştır. * Maarif vekA.leti köy enaUtllleri 

Gerçi Avrupamn bütün arazisi zamlı mıı..,, Şubat sonunda, dif!'erl~rl Henüz hUvi}'(!tleri tesblt olunamı· için yeni kanun proje.ısı hazırıaınıştrr. 
~ri altmdadır. Fakat yeni nizam ise, öntlmüzdekl pazartesi gUnü ::.1ı:ı. • yan meçhul şahıslar Hllseyl.ni araları· Sekiz senede 2~ bin köy öğretmeni ve 
a.eYmın anabtan lkI yerded:r: caklardır. Belediye memurları için de na alarak döğmüşler ve karnmdan, S bln eğitmen yetlştlrilecektlr. 

.ı:a tngllterede, ya. Rusyada! ayni t.asnli kabul edilmiştir. e-Dsestnden de bıçakta atır surette ya· * Devlete ait broştlr ve mccmuala.-
aı llu iki saha da henüz hüWm ralamışlardır. rın çıkarılması gdmd!llk yasak edllm~. 
tnıa girmemiştir. Ortamektep talebeleri Hüseyin blraz sonra ağır yaralı oıa_ Ur. 

rl.~~ponyıı.J a gelince, flk kısmıhr· • ... rak bulunmuş, Cerrahpaşa hastahane- "' Şehir tiyatrosu rejisörü Ertuğrul 
i~ munffa.lıiyetbı üstünlüğü Jıiı.- nışan yüzügü takamı- sine kaldınımıştır. HUseyinin Uadesi Muhsin, Alma.nyaya gitmek üzere §eh 

ilevam etmektedir. yacak alma.mad.ığı:ndan va.kanm sebebi ıuııa. rlmizden ayrılmıştrr. 
....,, 'l'ayla.nd kayıtsız ve ~ız Ja- ~ılamamış, tahkikata ba§lanmışttT. Ertuğrul Muhsin, bir mUddet Alman 

'"'llJ'a U bi lil • Orta tahsil talcbesiD<len 'bazıla • 8.ld-;. e r rtedır. Ta.ylılnd'm yada kalarak tetkiklerde bulunacak.. 
ıgı v • Mal rmın nişan yU.zUğü taktığı ve ni • D ııllrda.ki azıyet ezya.d&, Siıı~a.- şanlı na.mı altında ge00ik~ri a.n • amdaki karları tır. kuUeı İngillzlerln \.·aziyetini müş l~rlmıı;;, keyfiyet maJızurlu ""Örül- temizlerken • 750 gr&m ekmek aıaca.k, ağır iş· 

...__ la!!tlnni!itfr. Ha.tta denebilir ki ··· -··n.d " çilcrin listesi tanzim edilerek mmtaka 
"'U.Y nd' nugtt en bu gibi talebenin ta.le· / <llğı ın Ve Hindlçininin oyna- belik sıfatını taşıdığı müdd~t zar. Beykozda Tepellstu sokağında 15 iktisat müdürlüğüne bildirilmJştir. 
tit ;ı Slngapum sıfıra indirmiş- fmda nişan yüzüğü taJanaları ya. • uumaralı evde oturan saıt Tunçay e· * Anadolu AjaJl.tıI merkez blnaaı, 
ıt.İ aponya şimdi pirinç, kançulc, sak edilmiştir. Maarif Vekileti, vi.Jlin damında biriken karlan körU- bir yangm tehlike.si a.tlatmıştır. 
trrıa,ay, Petrol saha.la.mu nüfuro al· keyfiyeti nlakadarla.ra tebliğ ede ~ mek için dama ç-ıkınış fakat biraz son io:· :M::-clis kt§ tatil.iııe pazarteBiden 

ntalına.ktacıll', CclrtYr. ra mUV~Sini kaybederek yuvar • !OUra başbyacaktır. 
~·e ~yada. İngilterenin 'ari- la.nmI§tır. Sa!t btr talih eseri olarak, * Hwnısi müeueselerdc çalışanlara 
~-t.I hl~ de iyi değildir. Avustral- Talebe konserlerı" C1vlıı Ust kabnda.ki balkona düşmüş ve da za.ni verilmcsl için iktisat vekAleti 
~~entosn üstilste heyecanh ya.IntZ bir kolU kirılarak bUyllk bir ö- birer tezkere ile müesseselere temen· 

llid yapctnkta.dır. Konservatuarın tcrtib etmı,, olduğu lilıırı tehlikesi atlatmışttr. Sa.it hıısta· niıle bulunmU§Wr. 
gSrtı .iselerin bÜgünkii seyri öyle talebe konserlerinden ilki dUn saat haneye kaldmlarak tedaVi altına alm· * Seyyar telllUlık yapan Serkis Ma 
:ı..._:-hilyor ki, laponyanm büyük 17 de FraMız Tiyatrosunda. üniversi. mrştıt. oelyan ve komlayoncu Agob Nazliyan 
;;~t.e elde ettiO: Ust ...... •u·· . .ır;ıın ,-e- adında ikı· ld<>i, nal "'visi Uzcl'indo ih· 
. ...._. - uıu ,..~ t~ ve yUksek okulların son smıf taıe- " ı.• 
lloQ erini ortaya atın.ak-tadır. ;Ja. belerine veriım~tir. Si!ivride İ l • tikAr yapmak suçw:ıdan a.sJiye ildııcl 
,, Yanın bo duromu kendisi için . ş enen cınayet ceza. ma.bkemcslnee ik*1' sene Çapak.. 

r~daıı olmuştm'. Buna ıı,iiphe yok, p T Evvelki ~ Si1{vıi.ye bağlı .or- çura sürgüne ve yüzer lira para ~za.-
lıataf t mihverin handan ne gibi bir • • T. müdürleri ara· ı ta.kö~d~ va.lı.,,"-lyanoe bir cinayet~. sın:ı çarpılnıı§lardır. 
Go. ... ade temin etmiS olduğunn he- sın da degıv • M.i1dik lemnı.~tır. Elmas oğlu 329 dogum~ • -K· Mürakabe komlayonu ba.kkalla-
-.,,1-.ına.k henii:z mümkün değildir. 'l:' Ju WFe~zuııa;.-ıı J?zılkoç a.ym köyden rm, kemne şekeri ı~. toz şekeri de 

Japonya. bf; .......... .1..... Rw;yanm Kocaeli P.T.T. merker. müdür • Y.egenı.Ş.akir oglu Malik1 öldi"ırm.u'"a 95 kutı.ıft&n ııatmaJ.anıu kararlaştır _ 
AL.---- J.,..,,_.,... lüğünw . e, Zon,...,•1dak müdüril B. tü H ~ ~~yayı meşgul etmesine fasat 15 - • r. adiseye müdahale etmek js _ mt§tır. 

Cll'f-.. Be İn Hamdi Oz.a..v, Zon""""1dak müdUrlü· t·yen R.aınaza D --------------!\~°.!'· ri yand:ın ı;iltere ı;·e .,.... •. . . ?- emiralay adında· 
:\-.• ~ ilk hedef olarak Abnan- ğüne leva.zmı müdürlüğü şube mü- kı hem!'!erısını de iki yerinden ağır Şehir Tiyatrosunun 
J .. Yı Yenmci;'e ça.lrŞT) orlar. Orta.da dürü .Kadri Kut. Tokat mUdür 1 il· surette yaro.lam.ıştir ,.ı..-. ,_,,_.-.__ .ı:.ilne Gaziantep müdürü Vehbi Al. Cinayetin jn"L-1· v ·, ___ _ 
"okfur""u .ıw.cmuuu başka bir netice 6 ' "'-"' e Aw.wı.r yüzü.n .., Ol t .. ö-, Gaziantep ın.üdürlUğli.ne Gil- cien islendigı~· zann-..ı ·lın kte • 

~ . :sa, ols3 bu c..Mı,1e de- ....., - Ç"UJ e ise de 

ed 
~ mw··~hane miıdUrü Hamdi Erdem, henüz tabk''-at neti • 

A• en mücadelede .J .. nn.nyanın lA ce,e.nıne<llg-in • 
~n. .. - -r- Gü~il.<ıhanf': tnütlürlüğünc Kocaeli den ka.•· seb J 

~-..ya ve ttaı ....... -.- propaganda. ~ u. ep an aştlamanuştrr 
.,-.,- mürakıbı Salahattin Yener nakil Ka.t"I •ralc l · ı-.1 .. - daıı · bir yardunı vardır. Ne-

1 
.; a. ~. valca.ya. el k°'" ~ mih f!-uretile Eskifıehir müdürlüğüne ysn Silivri n:ı.ildd · umi 

""'-- \'er matbuatı da bunu . - eıum liğiyle "~de _Yfiz istismar ediyorlar. de fen müfettişi Hilmi Ergon ter- J3Jldarma kumandanı tahkikata. 
->a..a.. fian tayin edilmişlerdir. başla~la.l'dıt. 

l<a ,,...... deftere yegane ka7.anı;, 
Y<leclen Japonyadır. 

ll
·ı_~, Gtınaü% 15,30 dıı A1qam 20.80 da 

OBAM KlSMINl>A 

· Y atadığımız 
· Devir 

KOMEDt KIBMINDA 

işçi kız 

SADRI ERTEM 
.....____~------------------ Mil YONLAROAN KAÇIRILAN KIZ 
Basım istihlak 
kooperatif inin 

toplantısı 

Caddeye çıktrğmı. zaman a,klmıa 
bir fikir geldi. Öyle bir fikir ki -Olr 
an için sar.;ıldnn. Bu fikir bM:i.se
nin iç yiizllne d3lr bir ta.kını im· 
k3.n:lar ha.tı:rJ.atryordu. M'Ü'thİŞ ıbir 
fikirdi ... Faıka.t aynı zamanda, der
hal itimat edılcmiyecek bir fikir ... 9 

H eyeccınlı Zabıta Romanı 
lngilizceJen çeı>iren: H. MUNIR 

Daha fazla. v:ıkit kaybetmiycrek 
bir tak.si çağırdnn. 

Ynzıha.nenti'Zin adresini verdim. 

ll. Basını istihlak kooperatifi Se· Yazrha.n~ye geldiğim zaman. 
eınt içtimam.I B a s ı n Birliği i<:erisi a.ydınlıktr. Odala.nn JıFğI, 
~U .~ezinde ya~ trr. !çUmada kapının camına vuruyordu. 
~~ orta.klar bulunmuştur. Aklımda MIA aynı fikiı- dalgıı-
~llk rapor okunmuş , mü- landtih halde kapıyı :ittim. 
~ yapılmış ve neticede j. FaJt..-ıt bir tabancanın na.mlıaı 
'ı.a~ meclisi ibra ediJniliıtir. ile ka.rştla.ştmı. 
h~-..._11Udan sonra yeni .heyetin inti. Tabancayla. kal'l}tlaşrnak bir şey 
y~ geçilmiş ve kapalı reyle değil... Fa.kat beni hayrete di.iŞii
~;:uı seçim sonunda eski idare ren şey; tabancayı tutan. adamın 
le.w~ azalan yeniden secilmiu- benim ortağcm o!masıydI ... Kendi-

, wr. sile bir !<irk~t kurduğum, beraber-
la Gece, Beyoğlunda Seplandi La- ce namusla ça.lı,ma:k :iste<liği:m or
tnjş ~tasmda bir ziyafet veril. teğmı C bana taıban<:a çekiyor
vıuı;, &iYafct g~ vakte kadar de- du. 

etnııştir • Fakat Ce"lc, çoJs. sünn-eden kendi-
ll ~temiz kooperatifin ,·eni i- ni topladı ve yan şalka bir l:isa.Dıla: 
"~~ .. ~~etine Yazifelerinde mu- 1 - Ooo ... dedi. Sen miydin! .. 

-.ı_y_ctlcr diler. Ben başkası ı.annederek hazırlrklı 

<!a vra.nmı.ştım. 
Bu:1'~ beraa,,....r elindeki taba.n-

e.ayı ındirml:yordu. · 
Bu esna.da odanın :içinıd ki d' w 

in.sanlan görd" e ıgcr u. 
Toni de oradaydı ve lind t 

ban t 
e c a-

ca :utuyordu. :F'a.kat ··..:•-<1 
gül;•-·.. YUnıuı e llynl ..u~yiş .. 

Flora Ha.lplıı de oradaydı. Yazı 
masasın:m sa.ndalyasma oturmuştu. 
~ da dudaklannda alaylı bir 
cruluınseyJR go'"rül' ~' ,.., w .uy ordu. 

Fakat ~u ~ buluıuınlar ara
sında benım dikkat.imi çeken bir 
b~şk~;mr.dı. Ka.1"81 köşede Llza'~"l 
gormuştum. A'7alon otelinin siga
racı k.ı.z.r. .. 
~ yüzü tebeşir gibi bem 

beya.zdr. İri kestane rengi gözleri 
~or~la d!>.ha çok bUyü..ıniiştU. Ben 
:çer1 gırlnce daha çok heyecanlan
dı. Bununla. beraber gözlerinde bir 

ümit canhndığmı ıscmıi§tim. 
Fakat tabancaların tehdldi kar§ı

smda clleriııni yukarı kaldırdığunr 
görünce bu ümit, gözlerinden si
Jindi ve tekrar olduğu yere çöktü. 

Toni, kaba bir sesle arkada.,.' 
larına: 

- Gördünüz mü, dedi. Ben bu 
:>.da'llm fazla açrk göz olduğunu bi
liyordum... Bir an evvel icabma 
bf.llkmalıydrk. 
B~nim bu e.<>na.da gözüme ilişen 

gcnis kenarlı bir şapka oldu. Ve 
bu ıı.:ıpka, portmantoda ekS(;riyet
le Cek'in kullandığı askıya asılıydı. 

Bu suretle beni, otomobilde vur
mağa. kalkan §apkası inik meçhul 
adamın da. ke!ldi.cti olmasr ihtimali 
can 13.nıyordu. 

Kızgmlığrmdan kendimi tutamı· 
yarak Cek'e ka~ı ha.ykırdnn: 

Seni iki yüzlü herif seni! .. 

(Baş taralı 1 ınci f!O.t/fada) 

Kok kömürleri 
Üç nevi kok sarfedilmekted1r. Ka. 

rabük, SömUkok ve Gazhane kokları. 
şahrtn eenelik ihtiyacı normal olarak 
70 • 75 bin tondu. Geçen sene mayıs 
nihayetine kadar 74 bin ton kömür 
sarfedllmi.§tl . 

Bu eene ııarfolunan könıUr mikta.rı 
83 bin tona baliğ olmuştur. Halbuki 
önUmUzde daluı. luş ayıan mevcuttur. 
Belki ihtiyaç bu Bene 100 bin tonla 
kar§tlanabllecektir. 

Bu meeetc bilirsiniz kl da.ha ziyade 
kömtlr hııvzuma ıılt bir i§tlr. Fevk&. 
!ilde ahvalin lcabcttlrdJği tedbirleri 
hükt\metlnıiz ehemmlyetıe &lmakta 
ve 1htl.ynçlan peyderpey ve imkA.n 
nisbetlndo karşılamaktadır. 

Mangal kömürleri 
Mangal kömUıiine gelince: -Beledi. 

ye, bu mesele Uzerinde daba bUyük 
Mr ehemmiyetle me§guldUr. 

Şehı·in ser.elik ihtiyacı 4:5 • 50 bin 
tondur. Bunun 20 bin toıı kadarı Bul
garistan, mtitebaltisi memleketimiZin 
muhtelif mmtl\kalıı.rmdan temin edL 
lir. 

Bu ytL içinde 17 bin ton yeril ve H 
bin ton Bulgar kömürU · gelmiş ve 
sarfedllml§tir. 
Kış mevslmi bU aene mutaddan ~k 

eriten 'ba§ladr şiddetli ve devamlı oldu. 
Yaz mevsiminde verilmL:;ı olan yedi 
kuruılu-k normal narh, bilhassa nak 
llyecilerin dalla. kazançlı işler buınıa: 
1atı dol&yısiyJe tUccat'In kACI Jrtok 
yapm.uma tmkln vermedi. Nihayet 
ply$.811. fiyatlarını tahklkan narhı 8 ku.. 
ru.,a çıknrdık belki yeniden kUçUk bir 
zam daha vereceğiz. Bir taraftan Uı_ 
tuısaı mnsrafiyle narhı tevzine ça.. 

lı§!l'ken diğer taraftan elimizdeki ld~ 
r1. lmklnl.Ardan da istifade ederek: 
ı - Sinekllde mevcut atokle.rm gelı 

re naklı için icabede.n tedbirleri aL 
dık. 

2 - Şilede mevcut kömUrleri getirt. 
mek için kamyonlar temin ettik ve 

Vaziyeti şimdi anlıyorum. Toni ve 
Flora el~ vererek Mira'lt Madam 
Vestirley'e götürilp kendi kızı diye 
yutturdular. Saltun bunu haber a.
lmca, fşi tahkik etti ve hakiki kı
zm kim loduğmıu meydana çtk.ar
ru. Fakat Madam Vestirley'e gide
re~ hakikati eöylemek laznn gcl
digı halde, yanJııı.ı bir yol tutarak 
~ira'yı ve onun nrkada~larmx taz. 
yı-ke başladı. Sen de Toni ile arka
da.,lık ediyorsun.. Bu suretle me
l\elenin iç yüzi.iDü öğrendin ve on
·~ıa elbirliği ettin ... Sen iki yüzlü 
bir adamsın. 

Toni söze k.anşara.k: 
- Btra.km dem B d1n. döks"' • · ıralan da del" 
1 • . ... _un .. Bize dair bir çok şey 

!er bıldiği muh~kak. .. Fakat şunu 
anutmasm ki, Saltun da böyle bir 
('ok Şeyler biliyordu ... Saltun'nn a
kıbeti malfun. .. Bunun dn gideceği 
Yer orasıdrr. 

Ben, kendimi tutarak: 
- Ya bu kız? dedim. 
.Köşede oturan Liza'yı işaret ct

nııştlm. 

. Bu sualimin cevabmı .lt1ora ver-
di: (Devamı nr) 

bunlara ihtlyaçlan olan mazot ve 

beıızt.ni verdirdik . 
- İğneacla ve Mldyedekl kömllrlerl 

getirtmek için de :ınotörler ııevkettlk. 

Odun meselesi 
Odun i.3i üzerinde do aynı ehemmi. 

yetıe çalI§maktayız. Senelik normal 
ihtiyaç 300 _ 350 bin çekı lkeıı blı HM 

yukanda söylediğim gtbl ~ erken 
bqlamasr, ılddetll ve deftiii'T'l olma. 
Bt lstihl!kl birden a.rttirml§br. Ve ııı~ 

!:ayet civar a.skerl birlikler ihtiyaçla. 
rmm lstanbUl piyuaemdan temini 
zarureti de bugUnkU dururmda mu. 
blm bılrer amil oJınu§tur. Malı.sa lh. 
tlyacı karıpıamak için mUmldln olıın 

tedbirleri almmakta.drr. Bu meyanda: 
1 - Narh 70 kunı§,"1Jllıeltilm!ftlr. 

2 - Alemdağ mmtilkasında mevcut 
•t.okla.n şehre nakJ için k.amyoDl&r 

temin ve bunlaı-a lenzin ve mazot '"" 
rllmlştlr. Nakliye illerinde aynca arL 

bacılar da te§Vl.k edilerek kerıdilertoe 
kepek temi!\ ed1lmi§tir. 

:: - İğneadad& sevki h&Zir lltoldan 
getirmek için de yola motör çıkarblıo 
mııt:rr. 

Havaıa.r bir ikı gün müsait gtttltl 
tnkdirde müvaredat derhal artacak, 
mevcut mkmtı tahtl! ve mı.le edilecek 
Ur. • 

Ekmek kartları 
hakkında 

Vilayetin tebliği 
\'UılyeUn nıemt tıebUii: 

Şubat ekmek kartlan te-.-zia.tı tama. 
men bit.ml§Ur. Her hangi sebeple olur
sa olsun karUarmı &Iamıyan1ar vana 
!kamet ettıkleri nahiyelerde pazar 
günleri de çall§lllakt& olan lqe bUro. 
!arma müracaat ederek şuba.t ekınek 
kartlarım: almalan ilAn olunur. 

~~;veıki V;kıt-, 
1-2-1918 

Ziraat Bankasına 
mütehassıs 

Ziraat Bankruımın ıslahı ve tek!mU. 
IU için müteha..~ ceıbedtJccekUr. Jı;· 

lah i§ine sarfedllmek üzere bütçey• 
3360 lira konmuştur, Bu tahsisat mec 
lisi mebusanca da ita.bul edilmiştir. 

Pazar 1 Pazartesi 
1 Şubat 1 2 Şuha t - -·---

MUlııır.: 14 
K11~1111: 86 

Mohar.: l~ 
Kn""1n: 87 

\/akitle t \' ıı.ım ti Eı::.ani Vaaat1 &anJ 
GUnı- in 
doğu«n 

7.10 UG 7.09 il.43 

Öjtlc t2.:8 7.03 12.28 '1.02 
İ!dndi Ui.09 9.M lli.1() 9.4' 
Ak!l&m 17.26 12.00 17.27 1%.00 
Yatsı 19.00 l.M l!).01 Uf: 
İmS3k 5.ın 12.0G ı;.so u.oı 

' 



Aşk ve acera i:. omaı;r 
,r:=-
1~ aumala 

d 11 n Beyoğlu Evleııme l\femurluğunda 
xt,aııianmalar: 

ı Beyoğlu DUrb:ın s. No. 18 mimar 

1 
~.ak leden ----·- ıv.ıuzatter Acar 

50 
Necip SlSğtlt Ue Fcyhaman Subntıı, 
Beyoğlu Uzalt c. No. 10 aubay Ferit 

Uygun Uo Altan Sangll. 
Beyoğlu Fıçı s. At.eş nzdı No. 20 OnUnde çık duran salonun kapı

mdan içel·iyc gJ.en y:ıbancı ziyn.
~tçl ile .sanki hic :ıWkadnı· değil

' Hakikatte onu gönnüyordu hl
ıc'.. Z!yaretc;:i de mukadderatın bu 
..;'.lrip cUvet>inc hnj"'retler kinde k:ıl 
m .. -., sal.:>run .kap .sınd.ı öylC'cc a-

:m tet.klk 'etti: . uı Da 
- Oyle felıikC't1.cde gemıier var uıccar onıı; Blnal ne H ya rm. B o • N 1 G . • R t • '1 

cı·ı· ki. sularcln sürünmez l ın:ınlanı Beyoğlu 13lr!e~lk s. No. 46 slnemncı aş' 1 ş ' e z e' r p ' o m a 1 z m 0 
c.onerler ve or:ıdn .Mö~vö Sulivıı.n Fethl Orhun ile Yega.ne Ata!, 
~bi z n<•fol ::ı ·n vathrtn'L l:: :ıdUf neyo~ıu l{ardama. No. 11 ı.nıbtly Ve. 

;:ıktn ve sess_z duruyordu. 
{ crlı;~c:ıimt Ju öyle.. il :~~l~e =~ ~':~'·ııp~. No. ao Nevraıı·i, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

• t Dld' i J ll son- memur Akit Tuna ile MUnifc Bor. • 
D:yc ren ıe n ec ve 1.-..... ~P'""" Dc ..... boyu fi. No. ~.6 ma. , .... bında Gu"'ndc 3 Kace AhnnbiJir. Her Yerde Pullu t-.utulan hrarla lsteymız. lren'in ımrmtıf;"Illca duran ımpa-

. 'ln yeniden ''Seni ~e,·iyorum .. ,. <J, 
c b:ığırdr. O ı11ma'h ;;en~ ka lın 
nst.ıkln.r:ı. ıy:ın:ırak clogı ıı ltl ıı. 
npıya gö •l c okundı.ı, o zan.on ra

ODJ. giren yn !Jancı zi' uretçi) ı gi.iı -

ı oda\ n süklit hiıJtim oldu. ~ .... ..,.... .... _. -r: 

'i"··•·alın· :ıll\ca ve k:ırn.nhğn bil- l>inlst HA.mı Blrel ile İsmet Horu 1 ... --.v-_,,,.._.,..,.._..,_,,.._...,,_,...,,.._.,..-. ... ,,.._...,.,.._.,..,,.._.,,,.._...,.,._..,._,.,_,..,,....,,#.,.-.....,,,.._..._.,,.._...,..~..,_,.....,.,....,..n""'""""...,.~·~~~~ .ı.;r- N 2'1 Ba'I ... ,., .... "V" .... ....-""'""-v-•"V"•"'-'-.....,•""""'...,.,."...__.-,,.,,,,.....,,,_...., ... ...,.,. ,.._...,,...__v..,,._,..._..._".,.. • ...,,......,-,,.",.-,.,,,. • 'inUvOrdıt. Tekrnr y:ıslrklar üze. Kasımpaşn Hnmıım ı;. • 0 · • ı ---
ı ır.c kapmımL) olıın kadmm y:ılnı~ çııvu11 İrfan ABian ile Kı1milı' ı:ı ınsnlan !HO/lti lı~~~...,...2~~Sii~a:!S::~S"!:~~~~25:u~:Z~~~G~fBS:!Eai~Sil!lSWIS 
;ıL!r:unli. biı: kı.'mlt c:rplıık kollmı ,.e· Knsımpne:ı- Uzunr.4;. m~ · N~: m Küttı.lt~.ı Sulh Hukuk Hiı.kiml.-

Jil, tı:ı.nuun n doğnı!du. Kc~ik J l• 
.er~~ kop.uJı. T'nu'l':;'.rn kork ' 1 

y::rı rıpL.ık gö~sü gor:lnü:;ordu. ı~r- ttıccar ı.tabır lkaq ne Hıımı:ı-c I•azla- ğinden: ı ı lSTANBUL BEYOGLU VE YENİKÖY DAiRELERi 
kek oos:ru önüne Cf,'llli<ı nyakta du- g{)ç. N' 1 ncr rrntalı.} nııı A 'ıi Erbar.::ıu mahal. ';nt ~ ~ .. R~{ ' -~ j !llll ş.· E E ıl •• 

\•rtt:, gıtli. • 
Az CV\ e''ı;ı en:!'' 7. o.kide hır 

ıı. i~inoe s~lmu tu. Ş mJi zly:ı ~· -
inin kur m fa l uz·ı de!ışctle g · 

; ılmiP, ı;i.izlcri lw:-ku v< hayretle 

ruyordu. K~dm 1'elki cJc nğtıyordu. Kasımpaı;ıı. Hurmacı s. • o. • - lcııi 12 N evde •nuklın iken ıııs:ın l 1 
.r.:.'rkck j c dü:ıilnh c dJ, her l\;erlm Haçı ııe Perl.zat AJalrm. nio DJ'; ~rfnıct1 Kütahya Alılwn 

H ç ıc· ~:: bu alor.u ı:;ıklımdıı·· 1 J{aS!mpaşa Ten ı: r i E. No. 5l soba. ı·.öyil"de \'cf••t euı·g-i \'C "mvalini 
Bitki " ... " İstanbul Ht!cdlyv Hıyar> tı Mai~ammın tcnslblle kôınUr s::ırftyııtmJl'! .. 1 ığı dil.§ıi.ıınıüvo'"tfu. ~ mania b~ı- cı P..cccp Yo.kar il~ Mnlılrl'. • 1 vnzlyct cd~wek ldmtcsl olmad:ğı il 

ı-:ıd.'ı. her ~ey lt ı-:r •1k, . ..:ıc ,;;, · Kunnpnı-rı Hubuhnt 5 . No. 14 Usta defterdarlıktan ihb:ır edilen Niğde nz,ılhiınast için Jra,·a0"ızı Jstlm'lıl g,in\ln muayyen r,aat!crlno lıasrcd e. 

, • 1,1.i\Jümü bi k:ıtlın. nlcl.'Ldc bir ka-
tı. En par~~ r:c I~r _t.1.lc solcıca.k, Fehmi Çııygeç !fo Ally<' mnaı. Aksaı·ay km:sı.sı Deve ç yan malıu!- ccı.tır. 
.usanl:ı; b:t.e ı:;ekıllcnnı ~a.ybede- 't i ~~b:ıncı 746 No. bone lmle ka- l. Şul'at. 1012 Pazaı rüuUndcn i .barcn ikinci ıııın~ ltndJr ıınva n \-arnı. H. <I ırınm altın ı51l.laıt 

'.!.m bffı h n~i gecenin matemi 
iıe birdcr.ı-uc kumr Ycrmlı;tl. 
'""ra11k Jc :ald harek tsiz bir luı.1-
< e lren'e b:ı'lm ordu. Sonra en mlit
l iR fnehJa.r k rm:ımd3 bile kendl
ı, hiıkim o':m, insnnlıırm ıztırnbı 
ilç hiç bir ,,.cıt:lde S3.r81lmaymı rr 

<'eklcı dı. \ ucuUnrda, derıde nrtık ırnta.hy:ı :;.elli. c Ua"kit:\lıcUn • • rtlı ı..ı~ ı Abdülfettah oglu bacı r:ıı 
1 

• ğırlakl :ıımllard 
1 

lmll'l ,ıı:ıcııktır: 
J.nrnret !:almıyordu. Bu salonda sa- den: !1~ 'f!2/ 254 Mchr.let Berz!ncr'.n oğlunun mUs • · · 
d~o nililıır kalacaktı. füit<ıhynırn Hncıalunl:JL rı:ıhal- tcclren otıuJuğu l.nncdeki ır.cnkı.ı SABAH 7 elen 13 c ha.el.ar 

En küçük bir hadise. ir tcl"'fon :sı.1~cn Ö\'ez oglu H .. c;ı }ia:,Jn kııt terek~si tahrlı· ve te 1:itle paı·ayu 
çalması, iç'!ıivc bir- hh:.md uıiıı ur- J{ukiye tal't'fmd:ın koc.:lSJ mU'ddc::ı. ı c-evrilerelr (5276) kuru!ı tutır.uı: ve Af(ŞAl't1 19 dan 22yc kadar 
mest. h:.ttd ı;en•z.e Ur P ı:. 1 .ıı.nm aleyh H'.alknnuHe mul:.1cirleıınden 1 tahtı icarındaki ha.nenin Ealıibi :au es.atlar haricı.nd· c~·k~du kili! derecede lozvtlt olmayacağın 

sile ı:;u • özleri RÖylcdi: 

U<'m<ısı veya '• r; i
1

d söz Sôylt 
1 
1esi , lıır. Jk mel~fdıı mç:chul Şeytan 1 Mustafa Talıa.k taraf nchn da mU· dan l'ıuhtcrcnı nbr>neloıi•n :-ın gaz kulıanmıımalarını Şlrltct çh mmJycU 

ı t ılıemmlil.sı.iz sukiıtu boz.ıbilıt· Oı c.. oğlu Abdüllıarn· alcylıine tevf"ffnnın haneyi ı~al ctüğ mıld- rica. eder. 

Ma~llalı.. Demek o z.rı!. 
nandanberl s-ıı.., m olmu~unuz. 

1ren ~·nıund'.IJ.i küçük bir ınasay •• 
drry:ınaınk doğruldu ve güçlü!tk 
... • zmdan ~u cümle döküldü: 

'·'· Fıüat bmıh!'ln Jılç biri olma- ık , e olunan bcrranm:ı dwr.smı,, ,!ete ait ecri ım-sil ob.n 3530 kunı§ ı ' 
<ı:, telefon r·almaaı. h z.tnf'tri gir- ıınlu,kcıncsi soıl'ınln. tarafların için hazine aleyhine ht:Jnhn almı ~ 
:'""ledl. kor-k'!Jc ı>apağn11 bir kaııı:.p~- ;, -.anmı:ılwm ı 'e mac:ırifi mulın ·' ve cleftcr tutma rnun1nelcsi hitam 
ııu1 elt ııu solıul rnstu. Sa1onııt1 lm- kcnıenin mtidd=.,:ıl"yhc aicii"Ct ne l ıruınıus olrluğu:ıdan l.ı!U Hacı Mch. 
im ipe eli ııerdcelri de caddeni:ı sn~ :?~-5-93ı t.arihlndc 71l2 s_:::;4 l.;'o. il'.l met Bcrzıncım oflun?. \'arıs oldu· 
l,.rini il'etiYe nkrcttirnı.iyora:ı. gıvdhcn k ınır \'Ctıldig-irdcn hukuk ı ğuru iddia cdenler'n iJa11 tarıhın-

Siz bunıy:ı bir ölüyü tahkire 
r·1i geldiniz? 

- Bir dakika .. Görüyorsw1uı: ki 
c·uk ~ükür heı ikimiz de yine sn ;ız. 
!' Iüsa~e eder misinb: oturayım. 

Nihayet kndınm nğ-7,ınd:m çıkın usulii malıkeıncleri kanununun 407 ricn iti'.J r.._>n uç ııy znl'fında sıfat. 
1;u iki üç söz o<hnın ölii ı;ükııtunu ne! maddesi nmcl'ıincc .işbu ihbar. , larını bil<lirmelori \'e vcras:t illi.· 
bozdu: u..:menhı ll:inı tarihi ferda ndnu nıır:ı Kütahya Sulh Mahkemesine 
-Buıııda ue ;ppıyorsuuuz? NI- itibaren oı bq; güll içinde t"myiz "'Ö!ldermel'!ri \'C aksi takdirde:; 

in Qunıyrı ı;oldtnız? edilme~i surette hükmün iklisa- , Türk kanunu medenisl.nin 53'1 üncü ' 
Y c nı.ziyetin ne7.aketi ka.nıtsın

uu sesinin müstehzi edasını 1->nl:b· 
m!ı.k için bir lcö~ye gecti oturdu. 

lrcıı Jan gözlerindeki hayret 

- Size yemin ederim ki bunu bt katiyet cdnceği tebliğ mWt:ınr- maddecine tevfikan JUU::ımele yapı~ 
hen de k..ı.ı.iyetle bilmiyorum. J.o"a- mı. koim olma'f~ iızac .iiıbar o uuuı. f ı 1ca,;1 ve milteveffanm ulac'lklıl=--. 
.kat sizi görmeden ya.p:ımazdtm rı ·ıc borçlulıınun da b 1· ay içinde 
İren Didi::.. 1 alac.ı.k ve borçlaru-11 k .. }dettimıc -

Ve sesine dahn h.lkim Mr cd.ı ı · !eri Vt:> alacal:lanı:ı vsk!ile yaı:dır-
...-crcrck iW.Ye etti: Slulr \'e 1.Pltekml' t.cd.'l'l.·lsl mryP.nl::ırm ~tyı nt r aiı \ 

- Buruyıı boıJ yere gelmL-ı ol~ • ne c1c terekeye iz:ıkU ... t · 
lft•r ırün 4 te < mnğ ıarzu etmem.. ıniyf'c-.eklerl ilfı.n olun-.. 

Eğer b-lr ku1nk göğalinc ynklaı:ı- , 

manasını kaybetmeden; 
- Dem.,k ki bu Frank' JC'rnld 

. ızdiniz öyle mı".' 
Dedi. 
- l!.'vet •• l"tıkat builun ne cherr: 

ıniyeti obbllir. 
Papn.ğnn yeniden lrcn'in yanına 

ı.c1Ull'1lk: "Seni sev1yorı.ım.,, djye 

mıı; olsaydı kalbinin heyecanla · .~~DU•REBIAflıll~BJl'!l1r.l•lllllalKtSim~il:ii~~~
rnrpmaktn olduğunu hisscdcrdı. 

ğrrdı, Gen~ ve güzel ka.duı clwin 
, 

11ııbi bir h:ı.rek~ti ile ku.-.a vurdu, 
• ngiı.renk tUyler uçuştu. Jerold 
rllisteh7.i b r t.avırh sordu: 

- Niı:;ln bu zavallı hayvanı öl-
lür.me klstiyorsunuz? 

- Çlinkil bu ruıda içimde üldiir
ck lhtiyacınr hlssediyonını. 
Diye tren Jan bUyük bir clddi-

"elle cevntı \'erdi. Her ~Yi derhal 
görmeğe alGtk oı::uı '.F'r.uık Jerald. 
genç kadının sağ elinin b:r ynstrl< 
:ı.'tmdn ~s:ıbiyetlc kapandığını 

Hayatta hic bir kuvvetin durdura
madığı bu kudretli eıitCk i~tc !iim
<il imkan~ltkla kım-1 ka~ı~·n hu
hmuyordıı. 

~imdi kcııclisi jle bu gölgeden 
:ibaret kula.Ii kudm a.rnı>mda büyUk 
muazzam kaynlıklar glbi ağır ~ey
ler vardı. Buıılarr yenmcsiuc, iı:;. 
tediğine kavnsmasın:ı imkan yoktu. 

f T>r!''ITlll ı•nr) 

h'3rdtl. Eunilll ne ifa.de etliğini an- 8,30 ı·rogııı.m, sant ayarı S,83 mü 
l~yacııJ: kadar tecrübe Ea.hibi idi. zlk S.4~ ajanı:ı hnbcrlcrı rı,oo hafü pnf'-

Hafifrc yer~U\le doh'tılldu: c:alı:ı.r ,.e nıarşlı:ı.r Pi. 9,lfı evin F..:ınll 
m:ı? alol :drnkyamı cmföy cmföy 

1 
lı,30 9,45 mClZlk pıograınmın sc.n kın 

1 
- Madnm ki öldilnne ihtiyacı- nıı Pi. 12,30 program, saat oyan 12, j 

nı 11issediyorsunuz, ben; öldürün 33 turkUlcr 12,45 ajans haberleri 13,00 I 
Madam.. ı karı!il!{ şarlulıır 13.30 14,:::o Radyo 

• 
1 

Jstanbuld..ı Hovcıgıızı \"C Elektrik vo 1\~~ebbU~tı Sınnlyo 'l'tlrk Ano. 
nim Şirket! "Sııtgazl'l" (İstnnbul ve J\ıındolu ciheti) Levazım mUııltU 
ıA.tmdan doJııyı lcllmUr t.asarnıf ctmclt nuı.ksad!yıc !st.nııbul Ilelewy. 

~ Rly"ect makamının tcnsibilc ı ~ubnt 1942 p zar ~lnUnd n lUban.!l 

yeni bit' iı;;'ııra ımaar bavagazınm nonııaı bir surette ı;abab svat 1 den 
13 c ve ıık11am 19 dnn 22 yo ,lmd:ır vcrill'Cl:'ğinl sayın mU~u-rilcr;.ı:ıe b!l. 
dlrir. 

Baıılm snaU rdc gaz tazyik! ıı.zcıltılaca:;.,ndan bir kaznyı:ı. mahı:ı. 

vermemek Uzerc bu gnzı kullnnm:ımnlarmı n:ıyın mU~tcrılcrucn nen 
ede:r. Aksi takdırde vukUa gelecek imzadan ~lı-lrnUmlzin hiç bir mcsu. 
llyet knbul ctınlycceğlnl ~yan eylorlz. Dedi. Genç .kıı.dı.nıı: kolu .lüc tc- ı ınlon orkestrası. 18,00 progmm, sant ı 

• eddiltsüz uzandı. Bir fiilti.Jı ıı:ıtln- aynn ı ,03 radyo dıı.ns orkestrası ı , 
<lı .. J ernld.in ruknsmda bil> ük bir 40 muhtelif şnı in ve tUrl>Uler l 0,30 
.ıyna parc;:nlandı. Prnnk Jeııılcl l1er ı-ıaat ayarı, njııns 19,45 ko?ıuşmn l'l, •-

zraaaııki müstehzi tnvrı ile: ::;:; m~ı,hur ırnman ,irttıozıan Pi. ~o,1r, ~~••••••••••••••••••• ji-~Riil;s.:;mın~ 
• - Yine t'Skic;i kndnr accmiııi- Tabiat an::ı. 20,30 fasıl heyeti 21,00 zı. ~I'"' rk~ye il !'! et 

niz'. rant s:ıall :a 10 ltanFıılt §8.rkı va tür- Mı 
Dedi •• Tııb;ınca gi.lz~l k.ıdının c- kUJcr 21,40 ü~ns müziği l'l. 22,30 saat 1 z ·, R A AT B A K Asa 

tinden halı:ıın lizer:nc diiştü. O zn- nynrı, ajan!l 22,45 Anauolu ajansının 1 
:nan Frank Jerald tnbnncayı aldı spor sen1m 22,G:> 23,00 ı{opanış. ' 
ve papağanm üzerine konmuı:; oldu- t\lırutu:ı tıırihl: us&'\. - ti('ru1ıı:c:ıı: 1000.000.000 ı·ürı' Llra.ıs•. 

füı küçük bir elma ağacının çiçcI;:. Kadın hekimleri aylık 1 Su be ve Ajans adedi: 265. 
ıcr içinde buhın:ın dalını bir kuı - ~ b · k 1 l · 
ı-;"ltlll!ı kırdı. Pap:ığo.n "Senı sevi- toplantısı Zirai ve ticari /ıer nevi an a muame e crr. 

dl i t k 1 - -"'· S"' 1 Para 00 Ura lkram~ve veriyor roıum.,, ye ffJll O la1alill\. ,. TUrk Glnckolog-i Kurumu bu ::ıym 
nibesirün etrnfmd.ı uçuşnuı.ğ t ha~- loplantısmı Beyoğlunda 7ıb vemlyetl 
ı.1dı. Jerııld aCl bir gülüşle: binıuıınd:ı. yaptı. 

- Esasen kucılnr hit· bir zamnn Du celsede a;ıağıdakı tebliğler ya· 
!mdmlnnn sevgi ve mcrhn..-nctine 

ptldı: 
'lltız_"IJar olmazlar.. Dr •• u.m onur: _ ırı çocuk J~ay· 

Dcd". Güzel ~ Uzünc bit J"":nbire E r nmtliycsı yapmnk i<:ln btr s bcp 
zavallı bir ltadm hali geicıı Ma

tc~kll ccıcr mi? 
<lıun Sullve.n ych«ıt ır gibi konu.F:- Dr. t:.1.'ontıyndis: - Yumurtulığın 
nı ağn ba."jladu 

- Ki~ rl düm·:ıını bHmlyen bir Dermolt ldsU . 
1 :1. b : d · fft· dm z lln konular etrafında vopılan ı;örü17 1.ı:ıvaı r ız•cn enı enıze nwtlll ı . " · 

• • • ı..• ı ık ·b· 1 •. - ~.. nıeıerc: Ot!ıan 'rahsln, Asım Onıır nıçın scnıeı'i ı.:ır m" gı · LUı.uıa ..• 
rn! · 1 • · t d" · Badi Gediz, Ziya ÜstUn, LconUyndls, çırp:'Jn t o men'ı ıs eme ın.17... • • 

Jerald bu ı:{ıizel kndnu \çinde I Abrahıım Sıılamon v<> h.ınkclynn ,,u_ 
!.lulunduğu luk.s dekorla birlikte b'r ıak l'ttı. I 

l · ~-;~ız ievazım atıaaıma -, 
om syonu ıian arJ _I 

u:w 

cınsı 

ZcyUn yağı 

\lnrnı:ım U <;iib:ıhrı 1{. ~ıı.1ıruılma Koııılsl oııtıodan 

Kilo u 
TCllımlnl !lyntı 

Kuru~ 

Teminatı 

Ura 

!?0.000 lOS 3240 

• 
c • 500 ı=,ooo • 1%0 .. 40 • 
• • GO:i • 2,000 • 120 oıo .. 
4 .. 250 .. ı.ooo .. 160 w • 

iO . 100 4.000 . 
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~ - ;..Ukarda. elnt \C miktarı yazıl! iki krJcm j ğ :ıy11 n)Tl ı-;:ırtrıamç. 
do v~ blr partide pazarlıkla ckslltnıcyo l>onulnı~tur. 

oııavvı: Hcıı:ıpı:ırındııl';I paralar bır s oc: tçlnde 50 tlror.lao IUJl!ğl 

cııı~ıyeruere !Jtr::ıroıye cııttı(;ı t:ıkcıırcıe % 20 rnzıasıyıe verUccekUr. 

2 - Pn.znrlıkla.rı 4 / Şubat / 1!1-l2 ı;arş:u11ba gUnU .snut H ve 15 c1e 
tzmlttc tersane knpıs.ındokl komisyon ı:nnasmdı\ ;rapılaca.ktır. f': rtnamcsl 
ıtomlııyonda. görUlebUcttfi"I ı;ibl bu ma<ldd<'r bir v y1 a:,Tı ayı ı t !ipler<." 
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i 

Keşı<Jclcr: 1l Mart. n Hnzlrtıll. Jl Eyıoı, ı 1 Blrindkruıun rarthle 
Mnll vııpıUr 
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s - Pa.znrlığo. i!1Urak eacC<'k fstcklileıın, kanunı vcslknl rllo bfrlikl<' 
yukan!a hlzalarmda. ~'1\7.tlt tMtlnntlRTJ1\1 muayyen giln ve ımııttc 1-:omlrıyo. 
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Istanbul Levazım mirliğinclcn verilen askeri 1 
kıtaatı ilanları 
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000 adet nğnçtan mnreQ.1 c.ı o.rabnsı kapalı zarfla okıdltrnoyc kon ı.ı 

tur. İba.!csı 2.2.042 gtlnU san\. lG da Cclibotu<oa merkez s:ıtımıl,"la komi ~ 
UWldıı yapılacalrtn'. Tahmin bcd 11 ıu 000 1 r:.ı. ıll, t<:mın tı 1200 lir.ıdl, 
Şnrtıı.a me i v<' 1. vS<Uı 1.om yonda göı Jlilr. Tal plcrln 'kanuni y u :ırı: 

kkllt mektup.arını Umlc tinden bil' ııa.,t cvv ı komlayoıu \'onnct .. rl. 
(1820-54:!' 

lrl leııhlı d :ı: m ve he :ıbma 50 ton piri.ne sabunu açık ~tmc ııc n ' 
nakas t}"..ı. konnıu!jtur. EY~C vo husu.si §art!ıı.ıı komisyonda gôrUIUr. I? ıı< 
kllosunı. ı muhsnımcn b<!deli 43 h"UI'U§tur. İhal i {\2.942 pazart<. ... i D 

~ ııı.t lO da yııpılacaktır. Taliplerin temJnaUarlle Hnrhlycdt' Yedek sub!' 
okuıuı kom"!Wnmı mllmrnntıert (lSM---CG!ll 


