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GORiO BABA Kupon 
No: 5 

~ bu en~ romam, Vakrt ~· ı 
coJ:ı,nna 7 kupOn mukabilinde yalnız 50 lmroşn 

1 VMllecektlr. Bu ~--uponla.n biriktirmeyi onotma· 

~ 1 

Millete Hitabı 
Başvekilimizin sözlerinden parçalar ~: 

• Harici siyasetimiz ilk günkü vasfından ne 
birşey kaybetmiş, ne de herhangi ukfak bir te· 
beddül göstermiştir. 

• Halkın zaranna menfaat temin etmek is·~~ 
teyenlere hayat hakkı verilmiyecektir. 

• Köylüye vergisiz tohumluk verilecek, 1941 : 
mahsulü getirenlere pirim, patates ekenlere her~'f 
dönüm için 2 lira, 1941 yılı mahsulünü satını~•~ 
olanlara kilo başına 2 'k-uruş verilecek. ~ 

• Büyük yangının hudutlarımıza gelib da· 
yandığını unutmamalıdır. 

• Harbin yaratbğı sıkınhların gün geçtikçe 
daha ziyade artaca ğmı biliyoruz. 

• 1939 senesindeki gibi yaşamamızı dü§ün· 
menin yalnız hatalı değil, belki çok fena ve za · 

'rarlı olduğunu yurdda,Iarıma hatırlatmak vazi· 

• Biriktirilen malların hiçbir faydası olmadı- ~" 
ğını iki senelik harbin dış memleketlerdeki elem· 
li tecrübeleri isbat etmiştir. ~. 

femdir. 
"' Tüı·li: köyliisünün milletin zaruretlerini ve~ 

kendi menfaatlerini göz önünde tutarak imkan- : 
ların son hududuna kadar faydalanmayı düsün· ~~ 

1 
• Ferdi rahatın milli konmma vakıası önün

de hiçbir laymeti bulunmadığını dimağlarımıza 
yerleştirmek mecburiyetindeyiz. 

. . b b • t• ~ mes1nı .. -e unu al"armasını Jıç 1vorum. 'f 

Elektr·k ve havagazı 
tasarrufu için 

Yeni tedbirler arınacak· 
Ankara, 1 (Valat muhabirinden) 'ım.ir diğer müeseeE.elcır ~ 

- ~lektrik ve havaga.zı sarfiyatı· 
~ talı'Wt etmek 1ç n, htraat Ve

kllctindc a.Llkadar vekalet mtime11 
slllcrinin de i~tirakile ~ek.kili e
den komisyon tctldklerine devam 
etıncktedlr. Alm.ma.51 muhtemel 
tedbirler arasında şu esasların da 
'l::uluııması mevmnı bahistir: 

geceleri ye.kılmakta. olan .rekltin 
lA.mbalan ~yacalıt, doMnmA 
geceleri a.zalt.ılaca.ktır. 

1 - Bugün maden kömürü kuL 
4ınmakta ol:ın bi ıümum devlet ve 
hususi eşh:ı.s elinde bulunan fahri· 
ka.lardan tesisatı müsait olanlar, 
Dıadcn kömürlı yerine kısmen ve 
'tamamen Linyit kullanaca.Jdardr.r. 

Linyit mmta.kalarmda lStihsall 
organize etmek için alma.cslt ted
birler ve bu Linyi tlcıin sanayi mm 
takala.rma sevk ve idaresi iç.in de 
hazırlıklar ya.p11nıaktad:r. 

latanbul Ankara ve t~ir elek
trik sant~larmm Linyitle işletil
znesı lçin de lxı.zt tecrübe ve tet
'klklere devam ed Imektedir. 

2 _ Büyük tjehirle?'(le _sok~lar-
dıı yanmakta olan elektrik Iamba· 
lan Uıtlyacı karşılayacak nisbette 
e.zal tılacaktır. . 

3 - Büyllk mağaza, dükkan ve 

4: - Elektrik ve hawgaa tari
feleri yenldcıt t.&nzim olu.nacaık, 
sarfedilecek elektrik cereyanı ve 
havaga:tı miktan fazlala.ştıkça alı. 
rııacak ücret de mebeutcn mütena
sip blr tarzda ve beher kilovat ııa. 
:ıt b~ma fazJalaştmıacaktır. 

5 - Devlet dairelerinde karım
~lara kadar ya.p·lmakta olan me
~a.i müddetleri giinün aydmlrk 'f'&

ziyetlne göre dcğişürilecek, za.ro
ret haml olmad?kça geceleri 1.Am
t:alarm ya.n.masna. müsaade olun
µırya.ea.ktır. 

Bu söylenilen esaslar et;ra:fmc:I& 
bi~ bir kati karar aJmm~ değildir. 
Bu ve buna benzer a.tma.aa.k tedbir
ler hakkında henüz müzakereler 
yaptlmakta.d-r. Komis~n f.a.aliye~
ni b·tirdikten sonra ha.m'la.~ 
nı.po!ıı &.şvek8.lete ta.kd"m edecek 
ve bunlarm Jııı;tnde muva.fık görft -
tenlerin bir kararname ile ta.tbik.i
l!t! gidilecektir. 

ALMAN 
Denizaltıları 

Şimali Amerika \•e Ka
nadada tamamlayıcı 

bir abluka yapıyor 
BerlSll 1 (A.A) _ Askeri ~bllğe 

nıemO:ım olmak tızerc Dnb. ajıı.nsr-
m ·u na &§&~dakl haberler gclnıl§ r; 

· Amiral Horti 
Naiblil<ten çakiliyor 

AUantlk öteatııde Alman denizaltl

ıan ştmall Amerika ve 1{an&da sahD 
ıerı, uzağmda tamamıayıcı bir abluka 
yapı:ııağa bqlarkeıı lı1glllz suiarmda
kı denlZ muharebeal cereyanını taklb 
etmektedir. A.lman bava ve deniz Jruv. 
veuert tnglllı•lere ağır kayıblar ver • 
dlnnekten geri durmuyorlar. Ne teker 
teker ~yrcden gemiler, rıe k&fileler 
Alnıa?I silılhlarmdan kurtuıa.mamak 
tadır. Bu a.rad3 Alman ııava ontu.ı:ıu 
fng4.llz deniz çevresinde gilndUZ Te ge.. 
ce yaptlan bUeumıarm netıcest olarak 
oldukça bUyflk önemde t1Q yUk gemi· 
sinin b:ıssra uğradığım bildiriyor. Bu 
getniler, ağlebi ihtimal kaybolm\l!I te
lAkkl edilmek gerektir. Bu hemen Jıe.. 
men her gQn o.ı.ağıtJı l§Ierdendh'. 

Bern. 1 (A.A.) _ •reıemendial: 

Blr Almnn menbaından b.ldlrildiği. 
no göre dUn Budapeştede nıılb HortJ. 
nin lstihlO!ı meselesi t tkık edllml.ştir. 
Filhakika, söylendi w.e göre, ı-:ai~ 
Hortinin aüıh1 vazı U ctrafuı.dııliil~n 
.Uytık b1r endt§ey d rıtırmUştilr. 

Naibin aileüı efradından birinin ~e 
re hıuı oğlunun veya Atmonlaro 

k ~ı r;empatısıyle tanmmış olan Ar• 

dUk Albcrccht'in Naib Hortl'nin ye. 
gctiri.lD\~ diltıiln~ır. 

Diğer taraftan Alman hava. kuvnt. 

l<'rl adıtdnlU hedenere hem de ~k te

sirli olarnl; wı.anmaz JıUC\UXÜ&r yap -

maMudır. 

Hitabenin metni 
Ankıv8, ı (AA) - Ba§vekfl Dr. Refik Say~rrı. bugiln aaat 21,15 

de qağıdaki koıı~m&J'l J'llpm..ı§t.ır: 
Aziz yurdda§larım. 
Epeyce bir zamandanberı slzfnle göril§D1ek brsatmı bula.nıa.:ını:şttm 

Bugün buna imkAn elverdi.. Pazar günUnü St:~nıekten ma.kM.dım da uzun· 
ca ve rahatça konupbUm.ek lJnkAnmm her iki t.an.f 1Çin mfunktin olmıı 
.smdadır. Bugün 51.Ze TUrlklyentn barlct polituwmıdan boJı!ııetmlycceğim. 
Dllnya buhranm.m tıq?adlğl gtlnde t&karrllr eden V'C milli rı.mnı. daya.. 
nan hB.rlct ırtyaeetimlz Uk gUnktl vaafmdan ne btrşey kaybetmi::, ne dı.ı 
herı:uı.ng:t ut&k bfr tebeddW göst.erml§tiı'. Ne dedlkM, ne k&.1'1\r verdllt3e 
~e ora.dayız. Degtıımtıı hiçbir ~y yoktur. 

MtLLl KORUNMANIN llıfANASl 

Pasifik harbi 

Japon la 
Bazı şehirleri , 
işgal ettiler 

----0---

Si ngap ur 
Mühim bir Jaııon 

Çin 
·ordu arı 
Japonları 
bozguna 
uğrattı 

Çank1ııg 1 (AA) - DUıı s.kpm 
u~redileıı Çin resw1 tel>lll\ln~ ~öv 
dc!l.llmek~dl r : 

B ugtln llizlDJ.e poUtikadan ve tıwıwı da güntl:n heriteBçıe en önemli 
görünen oıay\armdan t>a.Uedeceği.m. MJlll korunma kanunun· 

da. yapılan yeni degişıkUluer, Bllyük MUlet Mecli.s1Jıce kabul edlld!. Ya
rın resm1 gazete ile ~tır. Bunun 1~ ewe1A bunda!ı bcl•bya 
eagun. 

DUnya bubranmm mrlu oartıan içinde yürilye.n mmı ha.ya.tın l:Aı.. 

gtlnktı ana dava.Jaruu ve bu daval&rm halli uğnmda hWcQmet.ı.mtzln al· 
dığı ba.ı}Uca tıedblrleıt '" gene be a~ 8izlenı ~ var:ı.telert beltrt 
mek lırt.iyonun.. 

taarruzunu bekUyor Japonıar Va.nu bölgesinde 1.'ll (feh • 
r1n 10 kilometre şarkında be§ gllDdeu. 
beri dev8.lll eden muharebe n~Ucesinık 
oozguna uğradıktan sonra Kantolf1 
doğru gm"i ı;;ekilmektedirlel'. Japonlat 
Va.y§unun şimali garbı.sinde bulUDar 
PokJoyu terketınişlerdtc. ÇIJS kttalar• 
Japonlan takip etmektedir. Takip 
Poldonun garbında. r.anton - I~uvıon 
§im:end1fer hattı üzerinde miihlm b 
şelıir otan şeklung 13tlj{3.fllellnd~ d 

vam etmektedir. 

1939 eyl0111Dde Aft'Upa'da bll§layarak gittikçe sira;J'et "Y~ §iımultlnt> 
geııl§leurek Alrtka'ya, uya•ya, A.merlkaya ~ '" §lmdt hakfld blr 
dünya yangmı halini almt§trr, Harb, y&ln!Z harbe g\rm.l§ olan memle. 

ketlerde tahribat yapmakla kalmJyor, ayni za.ln&nda yer '!C'! 'f"e ~,ıt se· 
ı:tt lztJrablar. )'OksullukLv saratmıı.k V'C bnnlar da dalga dalga; !l\~ 
leketteıı memlekete geçerek bO tlln tn.eaDlığı eıı.ro.rı muıı.u.a.m bir 1'IJ2ı.l'8.ıı 

hallnl almı§ bulunuyor. Bu eebeble bllktım aünnektıe olan buhra1un eıı 
km.alarmdan yalıuZ barb içinde bulUDBiı memleketler değtl, derece dere.. 
tıe bQtQn mnıcuer mtlteesalr oluyor, Zamanımızda ha..rb dışmda ltalm:ıılt 
demü. htçblr suretle bııhnı.ndaa "Ye onun mkmt.Wı.rmdan uzak olmak 
demek değildir. 

B eş kıta.ya yayılan harbin Ye bunun neticeei oıarak bUt.b tnaıın· 
lJğJ aana.n insanlığın eeyrt " ecmu ha.kkmda fimd!den ~Y 

söylemek de mtımktın değlldlr. Fakat §11 da ge~ktlr kt, ha.rb . «11rtlb 
gittıkı;e sirayet ve doğurduğu sıkıntılar ~oğalmaktadır. Bu harb d11Dya 
nm yalnız slyıuıt mtlvazeneslnl bozmakJ• k&lmadr. tkt!M.dl mnwuııeneııtııı 

&ı altOırt ettt.. 
Azız yurddaşla.mn, 
MemlekeUmlZin bug1lne kadar ba.rb Afetinden m&Sun lta.1ııuıı o1mam 

~'bhesiz: btıytık bi:r nımettır. Bu ıı.tmet1n )'Qksek değerlnl bftttln T&tAn. 
da§la.rın iyice Olçttlklertne §ilbhem yoktur. P"akat bugO.n~ yaşa.y:rıtsn· 
nt da ona g&re kaft'll)'lb dtıumlemelerbı.i istiyorum. 

f Dl"IJQmt 812 ! 8ü. 1 t1e) 

1 CEPHELERDE ouRuM 1 
Almanların ılkbahar taar
r uıu ne vakit başiıyacak 
ŞARK CEPHEslNDE: 
Çar-p:şn:wann §lddeUendlğinl haber 

veren aj:l.118lar ı;oğa.lmı§tır. LondraY8 
göre Almanlar ilkbahar taa,rnız,l&rUlll 
bir ay l!Onr& hs§lıyacakta.rd.Ir. Gene 
b&ber verildlflne göre Sovyet stıvart. 
ıert Harkofl.lıı §8.rkında devamll hll.. 
c:umlar yapmaktadır. 

lit»kova, 1 (ı1.'1.! - Gece ııeşr'°'· 
dilen Sovyct tcblıği: 

31 ~onkanunda lntalarmm~ dilş
manliı n11udan9 mubaı ebelere gı.. 
rişerek ılcrkmeğc deva mctınişlcr
dir. 

30 sonkfmunda hava mubarbele. 
r~nde 4 ve yerde 16 Alman tayya. 
resi tahrip cdl!mişttr. Bu surelle 
tahrip edilen düşman tay)·arelerı 

20 yi bulmuştur-. Beş Sovyel tayya. 
resi kayıptır. 

Moskova, 1 (A.A.) - Kıztlyddı:z 
gazetcs.nin cephedeki muhabiri ce
nup cephesindeki Sovyet ilerleıne 
hareketin.in deva.tn ettiğini bildiri· 
yor: 

Son 24 saat zarfmda 20 meSkiın 
nıabal daha kurtanlm~tır. Kızıl · 
vıldı2. merkez cephesinde son ile;: 
gUıı zarf·nda 4000 Almanın öldU • 
riildüğilnU. 60 mahallin geli. e.ım
Q~'fTIT el\yl~. 

Beriiıı.den verilen haberlere göre 
Sovyet taıımızla.ı:ı pUskiirtillmilş, 
ağır zayiat vercUrilm.i§tlr. 30 son.. 
k8.nunda Siv.ıstopol önündeki ~eı:u
ber çepbesiDde bulunan ~ 
kuvvetlerine F.'fJdC't!i bir &wyet 
tıücumu ya.pıl.mışt.ır • .Alman t.opçu-

(Deoomt Sa. 2 Sii. 6 da) 

~MS!li3:i!ttf 
BerllP. ı (A.A.) - Alman ordu.lan 

ba§ıcumandanlığmın tebliği: 

şarkta muharobelel' de~k ~kil· 
•erde devam etmektedir. Şiddetti \aı.r 
tırtaıaJa.rlD.8. rağmen yapılan taanıız. 

ıar neticeslnde kıtalarımız mevzil 
muvatfa.JoyeUcr elde etml§ler ve d1lş. 
:nam pel• uğır kayıplara uğ-ra.tml§lar
dtr. Düşınandan yeniden bir çok t.a.DJ( .. 

ıa.r ve toplar aımml§trr. 
tngillz auI.armda gece gllndil.z miln.: 

.'erit gemilere ve kafilelere taarruz e. 
den tayyarelerlml.z biri oldukça mü. 
aım bir tonajda olm&lt OZcre 5 aUebl 
hasara uğratmışla.rdlr. Bu şileplerden 

1 ik181nin ta,ınamJyle taluip cdll.m!§ oı. 
ına.ıll muhtemeldir. 

Atçakt&D uçmak suretiyle faa.lıyctb? 
bulunan ba..'ka muharebe tayyarelerı. 
mil gUndUz. attıktan bombalarla 1s 
koÇ}-nnm ııark aahlllnde blr ıımanm 

(Devamt. ~. ! Rü. fl "4) 

(A..A. dan kmaltılınr.ştxr.) 
Tokyo mahreçli haberler: 
Singapur ada.m için muharebe 

başlamıştır. Ja.pon kıtalan bendin 
üzerinden adaya d-0ğrıı ilerlerken 
tayyare meyda.n:t, lrşla., petrol 88.r
r..ıcı, mühim ?r1usasala yol. 
ları ta•'}ıtre1er ve topçu tanı.fm
illı.n ~bardmıan cdllmii}tir. Vu-
0:'!..k.okoo. t.a.yyare meydam işgal e
dilm "ştir. Johore - Bahnı şehri iş
gal edilmiştir. Bu ~ehir, Singapu
run kamI5IIt-ia.dır. Bomeonun Ho
lwıdaya -ah kı:smmm merkez! ola.n 
Pont:ianb işgal edilmiştir. 

l ..ondra ve V~gton maltr~Ji 
haberler: 

(Dtronıı Sa. !! Sil. 5 de) 

JAPONYA 
Niçin ·harp ediyor? 

Tokyo, 1 (A.A.) - Nagoyaı! 
beledi.ye holünde yapılan bir mi
ting esnasında deniz yüz~rsı ıra. 
icıe, bir hitabede bulunmuş ve Ja. 
ponyanm gayrimua;-ycn bir mild
ıiet için barp malzemesine ve stok 
tara sahip olduğunu söylemiştir. 
ha.ide. şöyle d~c:;tir: 

Bu muliarebede ne pasif ola.ra.k 
.:.ıe de gizli lıeedflcr uğrunda <jal"· ı 
pı:ştlıyor. İngiltere ile Birlcfiik A
menkaru!ı b3.ldm devlet ~tanık yer l 
yüziindan kaybohn:ılan liı.zrmd!r. 

benim 

Çbı tebliğinde kaydedildiğine göre 
şark nehnnlıl mühim btr limanı olan 
vayşud&kl Japon hattı; pet§etnbe gU. 
ntl garp ve :ımaı m&ballelennde bflttm 
gnn devam eden btr muharebe neue& 
5lnde yıktlmlştrr, I>Uşmanı atıratıe> 
takip eden Çlnliler 16 kilometre ller. 
!edikten sonra Pokio onıertne tad!U' 
gelmişlerd.11'. Bwıd&n sonra yapılau 
mubarebeletde Japonlar o kadar ağır 
kayıplara uğTamI§lardir ld dUn oğJc.. 
den ııonra Çin taa.rruzıarma mukaYC -
met edemiyerek çekilmek zonmda kal 
ınışlardır. 

Yeni Non·~ Ba."-eldli diyor iri: 

Norveç 
Her türlü şimal va· 
siliğini reddediyor 

(Yaırsr !! incide), 

1 köşemj 
yazan : hakkı tarık us 

ana sevgisi 
benim ki>şen1, 1ıcm gazctenf.rı, hem ga.Zete idaresi.nln, b:Ula a~ kö 

.e. iki ha..'.tadır yaıı ı~tnde ... bu k'B§~ U.stUndc, beni, sevginin en cana 
yak.mı, en sıcağı, ı;o feragallıııiylc ltucaltlaya.n, dlnleyen, duyan. bekleyen 
ve arayan kalb, on sekiz gUn euren blr çırpınmadan ı;onra, daynamadr 

olumUn "'3.hşt ıwııarına yıkıldı, mora.muş dudakıan Bl'88llldan en eon nd'tı
sinl en dinlenmi§ bir ~efkatlc ha.kkuıı'nın y11zUno serperek sustu, t•Jprağ 

dilftil 
on gUndllr, ne vakit bu.ram ıshı birkaç :satır yazmaya h:ı.zn·l.ansan.1 

··n son kö§e ya.zıSlDl yanda bıTS.kdıran zilin uğurSUZ eeaı. h-ulağıma hayla 
nyori onu bir mliddet daha., bir yıl, bir g11n, bir saat, bir nefeı daba fazl~ 
yaşatabilmek için na.art koı;:tuğumu, nlba)""lt nasıl ç'a.reaiz, perlşa.D d'llfttl. 
gümü ha.trrlıyarak oo,anıyorum. a.ne.cığı.m babasız kaımamın tcselll~l idi: 
:;!mdi ana.Blr. ve de"!sız kalmamın acıslylc :uzlanıyonun. ba.§tmdakt al 
;asi.an gorc ı;9re daha kuca~da. bir ço~km~-um gibi ihtlmanı g&ı~r. 
m*"kte ne kadar lıaklı lmi§: işte köşemde yalnız kaldıkça gözt.-rlm! yukan 
:!<'a dikiyor, :t.alim hakikatin onUnde çocuk gibi ağlayonım. 

:/o :[. ~ 

ana sevgi.Si, onanın scvgı.sl ve ıınay:ı sevgi .•• a.sıl sevgi._ zira ltüÇUeUk 
bir menfaatin izini ta§lmıyor ve madem, i'nsan rubu hiçbir menfaat eııdl· 
tMt gütmeden de varltkla.rmı blrblrlertne bağlamak i&lda.dmdadır. o hal 
de ne yazık bu d11Dya oo~ıaşmasma! bUtUn bu cebre, bu zora daya.ML 
idareler gönüllerde birer o.nıı • ~ sevgisinin hlı.klmiyetinl kurablleele?' 9C 

hat~ k.urmavı tecrUbcı etseler (ana vatan) demenin kuru bir edebiyat ~
biri olmadığmı kolayca gr.rtib tınlıyaeağız ve zoru !\clz bırakan kudret<' 1 

l\oyneağtz 



.. 

' Başvekili.nizin 
(Baş taroft 1 incı !!aufa<.ia J 

tiIIUNTI GUN GEÇl'IKÇE ARTAOAKTI& 

A ynl uımancıa. azız yurdumUZUD bugUne kadar b.arbden muun kalmış 
oıması, blze bUytlk yangmm hudutlarımıza giltb dayandığını unut. 

;arm.:ınıc.lıdır. Bugün memleketi.ınlz çepeçevre barb yangını Ue 811.nlm.ı§ bu. 
unmaktndır. Bu ger~eğı bUtlln vatD.nc;l.ııfl&nn dalma gös önllnde tu\malan 
e oııUD §:ırı. ko t1ığu nıılnyııı ve uyaıııklığı ı;ustermelert llzuxıdn'. Bundan 
~kn yurdumuzwı hnrb musibetinden masun kalması, bl.zJm bu harbin do. 
urduğu sıkıntılardan uzak olacağımız zlbniyet.lne de yer vermeme!ldir 
ı.vaı güzel yurdumuz harb dl§U\dadn', Fakat cUıan bu.hraılmın lçındedir 

bu buhranın teslrlerl altmdadır. lkı buı:uk yıld&nberi hudutıanmızm dı-
ınd:ı .stlrüb gitmekte olan harbın yarattığı sıkıntı'an b'z de çekiyoruz Ve 
:ın -;eçtUcce memleketimizde bu sıkmtılarııı daha ziyade artacağuu da bt 
ıyonız. Bu v.lkıa bUtün vatand&fllann ya.11.Yl§ iııteklerinln, yaşayış !ddla
n~ın hudutıar.r.r ıı .. lt o~rak ç•zmeler1 için blrtncı p.rttır. Bu ııebepıe bu· 

iaUanmızda barb olmaması. bizim normal yani 1939 eene.siııdeki gibi ya
pmaauzı lcııb ettireceği bakkmd'l.kl atlşüacenln yalıı.ız hatalı değil belki 
olt !t'nn ve z.:ırarlı olduğunu yurd:2&.şlanma batır:atmak vazlfemdlr. 

ll'Elml RABATJN InÇBtR mVMJ:Tt YOKTUR 

VAK 1 T 

in illete hitabı 
zarası g'ÖltiSNI bil tel& ~rftntıyo'.l: 

Bazı aeh.ir\ei'de evvel~ ektı:ıeğe kaıııa 
gl>sterllen hücum karne usulilDUn tat
biki Uzerlnc durdu. Fa.kat latik&meU· 
n1 dcğl~Urerek tekere tcveccllh ettt. 
Memıeket ,eker 1stiluıa.J.i normal ihtL 
ya.çl&n k~rııtay_acak miktarda oıdugu 
halde topllunalar vo ealda.ı;ular ba§ -
ladl ve .ııibayet §eker lstlhlll.klııi uaıt
mak için nyatı yllkseltmek "' aat.ı§l 
tahdld etmek mecburiyeU ~ oldu. 
Şimdi de bll%J yerJerde kttirit ve ba.ZI 
inhisar maddeleri alıb toplaya.nlara 
ra.atıanıyor. 

HAUU LVZUMLU MADDELERDEN 
MAHRUM EDE..~RE VERiLECEK 

CICZALA.B 

bi yazlık mıı.haullerin tohumlukla. 
rmm, toprak tiıa.hsullerl o!Jsı veya. 
ziraat btı.n.kası elile te<laıil: edile
rek çiftçiye avans olarak dağıtıL 
ır.ası, bu ks.rarm içinde bulunmak
tadır. Dağıtılaıı ve ekilen bu to. 
humlardan a.lnıacak uıa.hsullln to
humluk ve ihtiyaç fıWası devletçe 
sıttm nlmaraktır. Bunun içbı to. 
hum dağıtma sırasında tohum ve
rilenlerden pul ve her nevi rcs.m
den rnua.f ya.l.nız ihtiyar heyetince 
tasdikli birer beyaıuıame alına.c.ak
Ltr. Bu beyan.nameler ia.~c komls. 
yonlarmda veya ekim komisyonla
rında toplanacD.k ve tamamln.ndık. 
tnn sonra mah.c;ulUn satm nlmması 
için toprak nınhsulleri ofı;;i te.şkl
lô.fma dcvrolunııcak tohum alan B azııarmca tatıU v. belki de kur 
mi.istahsHden karşılığı mahsul iste.. nuca aa71lan bu t.oplama ft 
necektir. Mahsul alınırken tc111un saklama hareketı~rtnln hakild mahı -

Sıı.ym yurddaşıanm. Rvaııer elde edilecektir, Bu mahsul. yetini ve tesırlerin! her vat&nclqm ae.. 

Rocild1in 
~ 

malikanesi 
Fransa hükWneti tara· 
fından müsadere edildi 

VişJ, 1 (A,A.) -,Baron Henri 
dö Roçild'e ait olup 700 helttar ge
'lı~llğinde bir malikAnc olan Vo d6 
Jemey, F'nı.!1Sl2 devletinin malı o. 
lacaktır. Ziraat nazırhğmz:ı bir 
emri mucibince Roçild';n malı is
tknli.k edilecek ve devlet tara.fm. 
Jan Amme menfaati için ve işsiz. 
liğe karşı mücadele gaye8lle kulle.. 
nılaca.ktır. 

Roçild, 1940 haziran·nda Fransa. 
dan aynlıru§, eonredalı Fransız ta. 
bilyetlnden dlişUrülmUşUlr. Ro
l'ild'ln a.rt.ilıtik !kollcktiY.onlan ve 
daha başka mallan do.ha. e\'Vel de'V' 
lct tarafından müsadere olmunuş. 
tur. -N ler, topra:c mahsulleri ofi.slncc her rabateıı bilmesi llzım oıduğu kıiDaa· 

Za.m&n, nerede ve nuıı biteceği belli olmayq bu clb&ıı harbi kar. Pas'llk barı.ı 
ııısında ve onun yarattlğı buhran içinde b!zim ana davamız miW köyün bağlı bulunduğu en yakın ti.Dde)'im. BntUn bu barekeUer. mııu ! ı u 

.orunm:ıdir, Burndıı. milli korunmayı en gen.1.§ mAna.siyle alıyorum. Bt.ılm k<\.Za merkezi veya istasyon. iSke- tesanUdU ve btnnetlce yurdun mllda!aa (B 
le veya pazar mahallerinde satm kudretin1 azaltan •e buou baltalayan Of tarafı f. i~1 sa11fada) 

milli korunma davamız bir ynndnn hudutlamnızm d.ı§mdan gelecek ber çe. a.lm.aca.ktır. 0 ğer tarftan 1941 Yl· ı:eylerdlr. Satm alma kabiliyeti yt1k • Luzoı: adasnıd.:l. Amcrlkan muka,. 
Dld tehlikeye kıır§ı aziz yurdumuzu, lstlklA11mizl korumak, ate yanda.n da lı mhsulüllde bu yıl jçinde topralt sek olAn vntandaşlann yan.lif hareket • vcmeUnuı dokU.."WlCU hafta:!ı baş. 

• dllnya buhraııuım doğurduğu mkmtılan zamanmda karştlamıı.k ve böylece :nahsulleri ofisine satılan mahsul. icri gUnlUk Uıtiyaçlarmı tedarik zo lamıştrr. Buradan yen; Uı.ltvlye kuv 
mını varlığmııtı yıprnnD".ııdan sapa.sağlam ya~tmak ve yUrutmektır. Mil· cien fazla olıı.relt l!H2 ytlmda mah· nmd& olan bemtehrllertne ı:ok 1Ztlra~ vetlel'i gönderllmektedir. General 
il ltorunma davamızı mutlaka eksUtelz va pllrüzsUz olartı.k gerçekle§UrebU ~uı getireceklere aradaki fark için verebilir Ye vermektedir. Bu aebeple • Mak Arttır kuvveUet1 Jo.pon bil -
mek !çin trtıtQn varlığımızı bu davanın uğrunda bareket.e getirmek ve bu ı fi tm "''zd 2o · nl.sb tind bir cumlaruu durd .. ._.....,ğa ve csır· ler ıyn. ~·u e sı e e dir ki, nıillt korunma kanunda yruıi ya ~ .............. 
davan:ıı emrine vermek zonmdayı.z. Bu d& bizim miUetçe ferngat:n ve fe. pı·im verilecektir. Bundan ayrı ola- pılan tadilleri• bUkO.ınetı.n herhangi 'ilmaga muva!faJt olmu~ardır, Ja.-
dakArlığm aon haddini göu almama demektir. Bu tcabm her talJakttda ralt da pattı.~ ekbni için her dö- pon tayyareleri Singapuro giden 
b<lt11n vatıındll§lan:ı §UUrlarma. 'l'icdanlarma ainme.nnı .zarurt görllyorum. n'lim baştn3 iki lira prim ödene _ ~lr. maddenfn teırblt edilecek f&ha1 ih bir .kafileye hücwn ett.iler. 5 bin 
Ferdi rahatm milll korunma clavnBJ önünde hiçbir kıymeti bulunmtıdığmı cektir. Sonro zira.at bankasınca tiy&çl&r ll.ltünde biriktirilmesini ve ta tonluk bir nakliye gemisini mtn--
dimağinmnwı yerleştirmek mecburiyeUndeyiz. Türk m!llett. tarihinde böy- nusır, dnrı ve pa.tntes ziroa.ti için cır olmayaıUarm ~r hangt bir madde mağa ve diğer iblr nakliye gemisi. 
le fevk.n.ltıde zamanlann, fevkalade zaruretlerini çok kere duymuş ve zama.. f&Zla ekim yapacaklnrn. b:ınkaya. Y1 Uca.ret kaadiyle ııtok yapma.Jannı nf hasara uğratmağ{\ ımuva.ffak ol-
nmda kavramı§tır. Bugün de mJllctımlzin tariht b~ ~ezl§le bu zarureti ta . elan borçlan na.zara alınmadan nıcnetmefe d&lr olAD eeIAlılyetıert ge. dular 
vtcdamnnı içinde duyacağmd&n 1Ubhe etmiyoruz. YlllcUn bütün kudretin! munzıun istihsal kredim vcrileeek nl§letilmlt .., turlh edllnllıtır'. Mem... Singapur muharebesinin <i01\ aafhnsİ 
yurdu mım mUdafaa ve tktlııat bakımmdan kuvvetlendirmek gayealne tev ve bu m:ılısulUn sa.tm almmasmda lekettn mUda!aa kudretini korumak ve ba§lıyor. Şimdiye kadar ltıırnd&, denı.z-
cflı etmek maksad!lo 19t0 sene.si ba~mdş tatbik mevkllne konulan mllll ko. ı:.'lıı.hsup edilecektir. ' milli b!rllği bozmamak D'll\kaadfyle de ve havada iistilnUili Japonlar• 
:runma kanunu Lte hUkQmete fevknIMe satAlılJ"Ctler ve~ Çtlııkü hıı.rb HUkQmetlmlz köylUnUn fıı.zla. üıtih. lcabmda bu .etlhiyctlerin kullanılaea- rla idi. Singapur ad~ Malezya 
prtıan altmdıı istenilen neUcelcrt nonnaı zamanlardaki tedbirlerle temi.ne sal gayretıerlnln 10.yll<Uc karvılıuuı.bn. ğmı ve ba~°I'~ yurddllflan kendi ken· topmklannda.n Johor boğazı mila. 
biçblr memlekette imkA.n görtllmem!ştır. Bu kanun, ıo aylık blr tecrllbe· mesi için elde edece~ı ia§e maddeleri· !erine ıtızumtu maddelerden mn.hrum tcvliler lç!n nştlmasr gilç bir en.. 
den .sonra 19t0 ııolllıırma doğru yent lht1yaçlara s-6r~ tadil edllmi§Ur. Haı ne deıjer fiyatı vermek azmindedir. edenlerden bu maddeleri almak gibi gc-ldir. Adada kuvvetli mUdafaa 
kükl cilıanm bugllnkü durumu dilDe nazarnn daba 1<11rıgık ve karanlık ol. Onun içindir ki son d~fa. fiyatların bir tedbire mUra.caat olunacağını ha. i'JtihkAm.Jan Ja.ponlan beklemek • 
m~. Ve her gtın biraz daha daralmaktıt ve zorlaşmaktadır, Bu durumla yUkseltllmesinden evvel 1941 mahsul· tırıa.tmak isterim. Çl1.nk11 memlekett.e t.edir. 
:muvazı olarak yurdumuzım da iktisadi §&rtla.n değiJml§, tsUhaalt, f.ştilı· yılında 1stlhsııl ettlkkırl buğday, .c;av· yalnız kazanmak hmmıın hUktlm aur Malezya krtalan kuma.ndanmm 
Jakl, ltbalıltı \·e lhnı.catı güntın ıcabbnnn göte, dtız~ıemefe mzum hasıl dar, arpıı., yuıat, mab'~t ve mwn, top meııl.ııe n~ rej~tz ve ne de bugün rnficssir bir bcyıuınaınesinde Sin· 
olmU§lur. • rak meJısuUeri ofisine teslim ctmif o. m.esullyet mevkl!nde oıanıar &'ÖZ yuma gapur kakeinin cesaretle milclııfruı 

l\ltLLt KORUNMANIN TATBİKATI lanlara da kilo ba§llla iki kul'U§ öden maz. Şıı.h.st men!aatleri için memleke e<lilectği temin edilmektedir. 
~ J. meal kararlll§tınlmış bulunmakta. ve Un ikUs:ı.di nizamına darbe vuranları Borneoda şiddetli mulıa.robcler 
ır'J. llll korunma kanununda yapılan bu yeni tadillerin tııtihda.! ettiği bu suretle fiyat yUksellşlnin mühim ve bunuf bir Deriyi görU~ perdesiyle devam etmektedir. Mtilmeln §ehri 

gayeleri, vatıındqlamnm iyice anlamalamu isttyon.rm. Bu gaye. 

1 

bir kıımn geriye doğru ~il ve vak· örtmek isteyenleri millt korunma ka- tne:ilfzle-r tarafmdan boşa.ltrlnuş-
lerde f.llllısnıımızı artnın.o.k, lthalll.t.muzı ,.e lhracatrmızı dUnya §a.rtlarma tinde devlete ıatl§ yapml§ olanlum nunundakl yeni t:adlllta dayanarak trr. 
'\"e kendi lhUyaç!arımıza göre dil.zenlemek gerek ha.riçden gelen ve gerek hakkı mali imkAnlanmız derecesinde cezaJa.rıdlrmak ve devlet.in kanunlarına Vaşington, 1 (A.A.) - Harbl-
da\ude istihsal edilen nuı.ddelerin mlllet !crdlcrt arasmdakl dall'ıl~mda ~da. 

1

. söuıtllmektedlr. . , ve kararıarma uyan vatan~larııı gö ye nazırlığı tebliği: 
leU temin etmek ve bilhassa. fms&t.tan ısutade ederek hs.llc zıırıı.nna menfa.· zil 6ntlıu1e teıh!r ve bu suretle madde. 1 - Filipin lınrp ~ası: Düfl-
at temin etmek isteyenle.re hayat haklu vermemektir, Bu kanun& ®yana. YERLl S.\.NA'l'ttl\ilZl İNKİŞAF ten oldutu kadar ın!nen de tecziye maıım eon 24 mat za.rlmda Batı\.. 
rak aldığtmll; btlttln kararlarda en esuıı pye ve makaadımız yurdumuzun ETl'İRJ\IE iMKANLARI etmek vazlfeml.ıdir. an yarnnadıısmdalti hatln:rmma 
mlldataa kUdretinl ve kayııaklarmı artirm&kla beraber bugUn!tU ı;:ırtıarm HlljtQmet, Tllrk çifr,:isl, karar AT~TIN TOPLAYANLAR ~·aptığı miltcnd'dit ikuvvctli akmlar 
icab ettirdiği fcdakll.rlıklann mnıet ferdlert ara.aınd& A.dlllne.blr tarzda talt· vcrdigt ve dUıUndU~ bu tcd _ ALDANIYOBLAB pU1'JlkUrt.Ulm~tUr. Merkez Sl1fla.n -
.slmJnl temin etmektir. Bu pren.slbl hükllmet her karannda ,.e tedbhinde birlerle sizden bütün iş kuvveUerinizl Sa.ym yurtc1at:larmı, ır.uza yapılan bir gece htlcumn da 
taktb t kt dl d ktlr to B tardedflmiştir. Sava.siar mddetli e me c r ve e ece • tam §ekilde kullanmıı.nızı ve yurd P· u arada ~ .. a..:- ... da al-'-..ı-- ~ 

~ uı • ...,. '-Alıwuı olmuş, fakat ibUtün me\rzilerlmiz 
YA HEP BERABJm VAR OLMAK lctten millete mUbedcle tahmin - raklıı.rmı lnıkfm huduUarma l<ndar ek ba.hse<Ieybn: Bugün altm Pl'kt sul'ette tut.unmu.'.}tur. 

YAUUT HEP BERABER l:OK lcrln fevkinde r.orlaşmıebr. Bu se. menlzl istiyor ,.e beltllyor. dilnva.ıım her tarafmda mllbadele DU 
k U ,... .,. şnıan lmy1pları nisbeten 6-

0LM.ı\K i:>eple drsarıda.n gelebilecek mad· Genç sanııyilmlzln bugün ·u m §""' ~rtam olmaJdsn eıkarak mal ha- • - - ııemli olmuştur. Her iki taraf top-ç Unkli bugi.lmU mücadelede delere pek o kadnr belb:ığlamamak §artlar içinde masnuat ihUyncını ta - l~ndc knlm~trr. Biz de altına bir çu faaliyeti bUtun gUn ~ddct!e de-
rnilletler ya bUtUn fertlcrtle va bunların azlığma ve hnttü. yok- mamcn lı:c.paynmıya.cağmı biliyoruz. nevi mal nazariyle bakıyoruz. o. vam etmletir. Düşman kuvvetleri 

var olarak kalacak, yahut ôıı hep luğun11. bilerek katlıı.nnınk mccbu- 1 Fnkat istill!:ııı nlsbet;fnl artırmak su . nun içindir ki alnn ea.tJmma milda- Korejldor ltPrşrsmda Manilla ıko
bcrab ok 1 caklard!r y rd rlyetfndcyiz. O halde bugünlin ~rt rcUylc gOnUn ihUye.cma nlsbcten ce · hale etmiyoruz, AnecJt bir kaç spc. yunun cenup ~~'lsmda görUnUşe 
mu~:a:ı ~~. milleıti~ u':nu:.ı~ lan içinde milli korunmB davasmın vab verecek bale gelmesine de uzun ~"illıltörUn halkımızı altın satm al- ı;öre adadaki lıtüı.kli.mbrımmı. bir 
·Kt:.ısadi durumu bozulurs:ı. ne birik- istediği vas1talıı.n ve mnlze;neyi zamandş.nberl çatışıyoruz. Burada dev mağa teşvlok için ,bazı asılsız haber· ihraç hareketi yap:m.ake niyetile 
tiril.mi;, serveilerin ve ne de iddl- yaratmada hemen hemen tamnrni- let cllndekllerl~ hususi sermayelere ler işaa etmek, a.ltmı borsada ka- Ternatc'de toplanm~lanlır. Tasar. 
ha.T edilmiş eşyanm faydası olma· !~ milakli ikt.ma.dk.~dkabynlnk<llar,?Ul da. iıtinnd eden tebriltalnr anuımda hiç. yrth imiş g:bı göstermek ve nttın la.nan hnrcltet için Tenkı.~ civarm
<lığnıı iki senelik harbin d!5 menı- :!fO.run, .:nev ı~. e. u un ugu~uzu btr fark gözetmiyorum. Buı;Un bun.· için iste<likieri yilks~k fiyatlara ela bir çok m:wnalıır ve dubalar bi
lekeUerdcki ön~mli te<:rlibeleri is- J nçrk~a. soylemcgı bır oorrı bl!lrını. ı tarın hepsi yalnız bir scrn1nyenln !aız borsada t.a.\atTiir etmiş resmi fi _ dkmlşti. BUyUk ~vtn topl~tz 
bat ctmi'j bulunuyor. 1 Mılli fktıs:ıdm. is~! k~yna.kUı- ve reauımtUl.no cevab ve?"eeek eekilde :,-n.tlar sllsUnü vermek yolundaki. wrdenbirc bu kuvvet üztrine ateıı 

Milli ko.vunma kanunundaki leni :} ar:;sı~da ve 111ç ııuı>~e~ız b~1;11 de~-11, mun mlldafu ve halk l!ıtlya • füaliyetlcri gözümüzden ka.çrnıy.1r. ac:mL!Jlnrdır. Bıı.skın t6Jil olmuR, 
ta.d.Jat, hUkCUnete bazı yeni .s:ılô.- ~clenı zır.ı.-ıtf!r. <?n.un JÇUl ft.mdi· cını k&.r!Jt1.!l.yacak surette çalı~mak İ· Yaptrrdığ~ tetkikat., altm için diismanm kuvveti n! techiı':a.lI tah-
1tlY.Ctlcr verme'lttcdir. Bu M.lihi- ~c lkn~a.r oldugu gı~. bundan m>nrn çln devletten her yardımı sörecckler - i~te_ni.!en fiyatların bu ~r ~a~ pc. rlp edilnıişti•·. 
yc?fıerle zi:at ve sınai istihs..,llmlzin ~a isti.hfı:ı.l f'.}lerlm:zde her §ey~eıı c.tr. BUtUn bunlara ra!;'Dlen yerli ııana Jtil~tor_ tarafmdan sunı olarak yfik 2 - Diğer bö~ele"l"deıı verile • 
artmlma.sıru temin edeceğim.izi ve once z;r~c.t~izc ~veniyo~z. ~r"< yllm.lz, her ı:etJtt ihtiyacı kar~tayamıı.z selt~lmıl' hakika.tten uzak fiyatla?' cck llir, bir hnb:r 1oktur. 
biraz evvel m-zcttiği.m e~slı prcn- devlet.mm ~rJc köylUısUnh ~ı:_ndın.e s:ı va.tandP,lann i.}1 bir anlayıı;la mah lolt!ugun~ cısste:rn4t!r: !"~en mc.m __ .,., -
~pi da.ha kola.vlrkln tatbik edece- temel 8ayıiıgm? telcro.r ebn ge ıu. ruınlyctc lcatı::ı.nnıalal't :arureUnl be • ıeıcetlmıze :ıtnnı;ten 'küll•yetli mUc· Norveç 
ğimizi um.uyorı.im. Karımı, hilkfune. l'.,um yoktur. mınrrmı. Bugünün ınil- nlm&<:mcıcrtnl h!ç hntırdan çıkarma . t:ı:t1a. .. a.ltın gelme-~te oldu~ da 
tin el'koymnk ve bn.zı: maddelerin ~ 1 ikorunm~ da"V"OE d:ı her !fcydcn l nıalıdırlnr. Hll!O.sa 1stlhEa1 l§lcrlncle goz onilne ahne.ca:te olureıı pıya
b!..rlktlrilmes!ni Yııstı.k -etmek eaın. o~ee _ibu .entele daynnm:ı.ktadır. hükQmetiniz mllll ı~orunma. dnva.smın ~m~a alt.mm dUnya. tııerbcst nl-

. il .·1 t ·-· ibi lil fömcliye kne&r ger.en harp yıllcrı . tın pıynsasnıdald fiwıtla.rdan knt 
hıye erini gcm.3 c tigı g • ZU· • . ı d Tü. k :k- !" ~.. U .111 •. cmrctti~i yonde ,.c yolda bUlUn kuv - 1 t ! 1 1 • . • 

1 
be ib 

h r t'l ~ t• tha ı<'-.ın e r oy .. ~un n mı l{O - r k :a aı.ıa. o ma.st ıçm J:> r sc p u-
mu Q ın e ~~:, :ınao9..Ul, ıcare - runma davamndnkl nnJe,yr,ıınt bu· \"etleri hnrckcte gctlrmeıtl, en U ~ luıın>adığr kendiliğinden nnln.§Ihr. 
ne, depor, d~, ~b:ır, s:unw- rndıı överek nnm:rlc iğterim. FaJtat !mkanları bile grrçekle§tırmcI;'i göze Binaenaleyh bütlln dilnya.da oldu. 
ltk ve sair her turlu ~ konu n- :ı.ml bunda.'! .sonra. astı TUrk köylti- almış bulunuyor. 1 Urk mlllctlntn de ğu gJ:bl ,:ıltnia mal nazarlle ha.kıl • 
ı:ııen ~erlerde :;-nunn ~ap~ sa. sU bu dav'l. uğrunda koşabileceği bu uğurd11. 1'crd ferd ve toplan kendi- :naltta devam c<illece:\t bu madde-
lfilüyetini de lıükflmetc vennı.ştlr. •· d t• .. t '·ti lerlnc d""::?nl "'"Mrınasr bizi kat'l mu- • ~-tn 1 • h" ~·ı Pc:k · r1 bllins"ntı: ki 'lli lko hU re ı gos ercce.... r. ws- --.- • nın ser~":ıe a nn satmunıı ıç ur 

l.}' • ı • mı runma KiŞi.Ut VE l:'AZl.JK F,Kbf vatfaklyetc ula!}t:Iracaktır. Hiç unut- \·eÇhile müdahale olunnıayaealc ve 
=-~~ maddı d~e;;lel'i, t':111~1 VAZiYETi mayalım ki yoklukltı.n fl!Cak :lat.ilısal is.kat &pekülıl.törlerln diğer yurt-
mı:?r B~;:n,m~~~fı~~İ B u yılın qlJk okiınl dar şart- kudretimiz ve onun yü~k ~amnı lbşl:ırm nn.uı.rma ltendt menfaat-
için h~r eşydC!Il ewel ·bu kuvvet. - lara ve ına11dut ·imkıi.nlnra ile l•arpıaynbillriz. lerlııi lcnıin için _?lt.mr borl!lada ka.. 
lerin harekete geÇmesi ,.e ibu lka.y. rağmen bizi eevindirecE'k mertebe- \' TAN~IIZIN R \UATINI :r'ı_tlı imi§. g~ g~termek ve altm 
r.3klarm işletilmeel gerektncıkte • dedir. Kl§lık c.'ltitniıı eksiklerini BO:r.I\IAK lSTEYE1''1.'EU !çın ~dıkie:i fıyaUat1 borsada 
dir. yazlık ekin gaytet.lel'imizlc kapa _ Ss.ym :rurdda:lanm, tE'.kn_rriir ctmi.5 r~t flyatl:ır ola-

ıutı,LI lKTISADIYATIMlZI y:ıcağımmlan §ilp~ clmiyorum. rok ılerl sUı;nc:,k gıbı hareketlerine 
KORUMA Yazlık zeriyat u.rasmda. bJrincı Milli Şefimizin yangınlar içinde :mUsaade edHmiy~r. Bu milna-

D 
.. . p1anda. mI5D", dan ve ııat.atts hki- inleyen Avrupa ve .A.:ıya. kıta· :-.cbtl altın fıyatmı yülc.sl~ek lçtn 
unya ~Una.kale. yollarınm ke. mine. bunun ye.nmdi da fıı.sulyc, jıınnm bltlgılk nokt.Mmda ııuth ve ısU· ynyıl:m·asılsız h~berlere ~nanma • 

. sikligı ve ırul~et1er arası me'l"cimek, nohut gibi yiyecek mad lcOn yurdu olarak vıuııflnndırdığı Y&- ~~l.\l'Olt ve s~kUlatörlenn le.~e 
m~dclenin tık-ınrlıgı rıu sırada deleri zer:yatmo. ehPmmiyet veri _ tanımam rnhatmr bozmak lııUd"dı ıchın~ ve kendı .zararlarma yük -
ıınllı l:orunma dnYasmm mutlaka yoruz Ger,~· mISir da.rr patates .göateren rozı JtnttkeUerc tcsndllf cıtı sek f':ıya.tlarla altm sa.tın alnıa.ma
.ı;crçeklC5mesi icln Türk n~lleti ~~r gibi ~li yi~~ok m~del;rtrün, ge. ğlmlzi de esefle söylemek mecburiye. le.4"Ult .saym balkmıır.a tavsiye Cde
:.~·d.,en cvve~ mı:.a :!~tısadıyle ilitı- rk fasulye: mercimek, ~-t vn tındeylm. Son bir a~danberl muhtel!! 1·lrn. 
a.çlıı.nnm mü~ o.ı:ı.nlarmt temin e~9.li kuru f'.ebzelerin .t:tiştlril • bllyUk ııchırlerden baı;la:;arnl• §lmdl. JrtlK~lli;T HiÇ nlR HAKiKATİ 
~ylemck an~cbunyetl?dedlr. Bu rncsi için memleltctiml7..in gen~ ye kadar cıı.kln ve rahııt bir r;ekllC!e i. , fjf,J,E'J"fEN SAh."LAMIYAOAK 
.fuarla milli .'kt.l:s<ı.dm her nlaruı_ıda ra:n•nln.nnda iklim ve toprak şart- cinoo yaşadıtı hayatın icablanı1! bl • Saym yurtiia,.larını. 
UUln. '-atand~ıc:m ' 18r 01~ ım- Ja.rı rok eh·elişlldlr. Türk köylii - lcrek Ye bunlı:ı.m uyarak yqayan dl il J ·ıı t' . · bük' U • d.İ 

,;fuılan son .haddine •1•ad~r 15tls. - sünden fabi::\tm bu fcyvinde11 mil. ğcr §chlrlere do''TU drayct eden ruhi JJ'J 1 ,~ ı~ı~ın ld u:;:,e ~.ş:m
r .... ar etmeJ~rı z:ıruret.i vo.Tdır. MıJ. 'ıct.iıı Z" ... trctlcn·nı· ve kendı" -en - b!

0 ı.111 UT"' ı •-nd0 •la " 1 .,c n ar 0 Uo~ ~ 1 • ..... • ... r e--C .. r c va.... ~ nnın gvz - dan sonra d.ı i3birlifü ve clbirllği 1 'koru~~ gerek dışcırryıı ~r: f1atlerinl gör. ön\indc tutarak im. ıerı ö:ıflnık canla.ndıtrnak lııUyoru~. ı:ayesinclc isHh.cıalimizl nrtrracağt-
1 gerek ıçe;ı~e. maddi te~eıt~n~l 1'Anl11.rın so:ı. hududuna kadar fny- Evveli şur.nunı kc~ın onır lı: IKiyJI- _.. .... .,, ı"hth·.,,.Inr ..... •~• 

1
·,.,.,ka.n· dere-

nratnbilmel< ır.ın baPlıca ıalerımız ..s 1 ~ .... ·· · · bu h ,,...,.. .: "" ... ~.- '" 
•cdari't ve istıhsaı, t:S..smın ve dA· :3 :ınınagı •:tLc:ıunmE-111111 \•e nu yeylm ki vatnnımızdıı. .erıteııln lht.Jyaç crEindc kaı.,ilaya.b1leceğfmizc ve 

0
"Tbna. soııro da ~lak nlanlarma o_:u-.:ı:zn~sı:u _:ıs~y\?ru~. . . lıırmı bugUnkU dünyıı. rartıannrn ver- hcı- !)eyClcn üstün cı1:rrak :JP.l\dafaıı 

l>3lllil bulımm.a.kt&.dır. Jii)\J,tı}lo t~ \ URT .H~~n.1 Lh.f! t dlğt lnıMnl.ar dnlreslnd~ \'C muharib 

1 

kuvveti ve iktıs:ıdi kı• '1rct~ı~iikSck 
Milli ikfJsı!dm yetemediği iht'- .. . 1\ F.J.~"RDlR • ve bitaraf blrÇQk m~mlc.<etkrdcltl nls bir memleket ohr<ık krııı..cağımrza 

ve.c maddcleıi.nlıı ihudutlannuZJn Kovlli yurtdaqlıır!JTl, • bcUerdcn ı;olc !&.?.la. otnralt karşılaya - kr.t>i huiunuyonız. -dan geıtirilel>llmesi için hti.xu- ş imdt ru·nıc konuşu~ onı..... eak kncl3r yiyccef?imiz. vardır ve Ue. J Sağlam yüı ekli, sa,Glam ahlaklı 
meıtlııDiU btlWn fınkAnlardan foy- j Türk köylfu:ıünün yar.Ira e- rlde de oıncal:tır. Bu böyle olduğu hol 

1 
brf'?ir;ne jnanır, birbirine güvenir 

:?ahnmığa. ~uğunu belirt - ı l:•m ga.jTeflcrini dec:te'lı:'~mck fc:n de bazı yerlerde ekmelcten ve undan '\'r.SrflnrrmızJ en Uf'tt' GıkRralmı 
mElt !steriD3.. ll'akat evveke de l!ja- h!lkfımctiniız elinden s-c1en fmk!n· baıle.yan ve 88.nkl yarın hlçb1r li'!Y kal }JerrJ~l;:etin irC'ri \'C UIC-.'\?I myaö~· 
ret~ gil)!, bugün milletler a- lan ve •;asrtal!.n kul~ar,..~c knı:ı. j me.yacakm~ gibi toı>lama. v.e saklama tinde Fizin bilm<:~inz hi~ bir ha· 
ı·~ ? ' ' ••~ve mil- 1 rmdadır . .Mwr. dan. ve uata.tee .ıı1- . &ıekltndo l.deta ruhi bir h&atalık ınan : rc:ket ye.pıla.maz. Hükümetiniz tat. 

O lo, 1 (ı\.A.) - B~;·::~il K1"· 
Un;, :\knt!ius'da yn.ıı1bn mım tor
lantı mUnnsebcWe, söyicdiğl nu
t~kta ezcümle 1ngiltcı~ ile lıurp 
halinde bulun~ rncml~ct:crdeki 
Norveçlilerin ımcnfa.n.tler:nin vazi
yetine mümkün mertelbc çabuk ni
hayet vermek lüzıunundan balı.<iet. 
miııtir. Kisllng de~tfr i<.i: 

Norveçin istediği hkı>..ridina.vya. 
ıfa. iyi ko~uluk miin."l...t:ıebetlcrln • 
den başka 1blr 6CY değildir. Görill
dilğü gibi bir hayalden .i.baret olan 
ve Norvcçc husranfard.ın başkn. 
bir teY temin etmeyen bir~ iş 
birliği tızerlnde ISr::ı.r etnıclrtcn."'e 
yC'lli Norveç, knzarulan tecrllbeler
dcn istüade edercit realitelere 
ır..Ustenit samimi ve .mnkul bir efyn... 
set tutacaktxr. 

Norveçin mCnfasıtlerini ıkoriıma!c 
iı:;in elimizden gele'D.i ye,pmağa ~
U surette amıettik. Her til'l"lU ~
ınal vasfllğini. ~~eğiz. Alman 
ya ile sıkı 6\U"et!e işbirliği yaparak 
BUyUk Norveç! htir !bir Jıale gctir
mcğe clveri~li bir 5*-asct ttı!kip e
deceğiz. 

it, acı hiç bir hsltika.ti sizden giz· 
Ieınez. Siz, halık ida:renizin bu ta. 
bls.tlanna i!l4lllrsan.12, dışardr.n, i
çcrden, a.çLlc veye. S:.msi scU;ulup ya
yılan zehirii fikirlere ve 'he.vndi61.c· 
re karv kaya. g'biı ıcfaıyan:rsınu:. Bü
tUn kuvvetıeıinimizi, hele me.nevl 
w: ahlaki kuv-v.ctierimirn bir.birimi
ze ekleyip .ru-tır.acak O:T11c.ndn.yız. 
Bu cihan yang.mmdan elblrliğile. 
şerefimizle ve kltdrctll olo.rok çı
ka.cağnntt:ı :ı.ağlnm ve sntı;lJnaz 
imanımız nroır. ·Hepi9b:İı sevdiıex-
Ie ee!Amtanm. · 

2. 2 - 194:2 

Günde 12 Milyon 
· ingiliz lirası 

hısilterenin gündelik • 
harp masrafı 

Bem, 1 (A. A.) - LondradnD 
bildiriliyor: 

Mallye ruınn bu harbin tarih~ 
en masraflı hıırbi olduğunu eöyle
miş ve §unları ilave etmiştir: 

Bilylik Britanyanm gllnlilk lınrp 
masrafı şimdi 12 milyon &t.crlingi 
bulınnktadır: Bunun 9 buçuk mJ: .. 
:-·onu muharipler servisine ~.,, 
edilmlştlr. Bu ma.sre.flar son iki 
sene içinde iki mislinden fazla nrt 
ıruştır. 

Mal tada 1 O İngiliz tay· 
yareai tahrip edildi 
nerıtn, ı · (A. A. > - Alman 

tayyarelerinin Malta üzerine yap_ 
t.Iklnrı famlamz taarruzlar netice· 
<tinde pek çok miktarda tayyare 
yerde tahrip edilmiş ve havn mey
d3nlo.rı zarar vermlyecek bir hale 
geti~Ur. Son gUnlcr içinde .tn
giliz tayyarelerinin Maıtanm mU
dafaasma pek ıscyrek olnra.k iştt. 
mk ettikleri g8rUlmektcdir. Kil . 
çille bir Alman hava tefildli dün 
Malta e.dMt il%erinde 10 düşman 
tayyaresini yerde talır.p etmi.5 .. 
tir. 

Ceplıelerde d.uram 
(Ba.;; tarafı 1 ınci 80.Ufada) 

hın muhtelif toplulukları müessir 
surette bom.bard.ı:man etmiştir. 

L1BYA CEPHESİNDE: 
1tıyan tobliğine göre rlca.t 5ÖY

lcdir: 
Bcrcc'yc varılmro ve bu rchlr gcrld 

tııraialmıtıtır. İtalyan ve Alman kı. 
talan dll§manı yakından sıkı§tı.'"llıats 
devnm etmektedirler, 

Mih\'Cr tayyare1eri geri çckı1mektc 

olan İngiliz kuvvcUerlnc ,.o d{lgnınn:n 
gerilerine durmadan taarruz etmekte. 
dlrler. Blrkaç otomobil yakılmı§ "" 
tahrip edilml.§tlr. 

Trablus ve Misurata üzerine lngll!J: 
tayynrelcrl tnraf'mda.n ~·apılan akınlar 
ehenımlycbı!z hasarlar hm:ule gclir
mJştlr. tnsanca zayiat yolttur. 

Alman tayyareterı M:ı.lta ndasmın 

Us'erine karşı ı;ece gUndüz tahripkAr 
taarruzıarmn devam ctmlrlerdlr . . 

l.n.,fFj}iz orta. ~k tebl!ğinc göre 
lngi.liz tayyareleri bilhassa Trab· 
lueta. fa.aliyette bulunmuşlar, Bin • 
gazi yolu Uzerlndc Alm:uı :nıoUSrlü 
b;.ıiikleri mitralyöz ate§ine tutul
ınuştllt'. • 

Bu h&berlerden f\Iıla§11drğına. ~ö
re ikillli kuvvetler ke.rşık1{lmtımok· 
ta.dır. lngi1i% kum:uıda.nmm Rôme. 
le bir darbe indirmc:;e hw:ır!andığı 
hnbcrinin no dere<:c doğnı <•ltluğu
nu y:ı.'tm gUnler gösterecektir. Dl· 
ğer taraftan Romcl'in de ba.zı plf\n 
?un olduğu 6llphemzdir. Bir.nen· 
olc;·lı Liby:ı. lın:iblnin yeni bir saf
lı::-..ya girmesi beklenebilir. 

PAStFlK HAP..B!: 
Tcae-bbils Japonlo.nn elindedir. 

Müttefiklerin muko.:vcmctlnin ne 
derece bir yardım topladığım .Sin
sapuT mi:cl1faası gösterecektir. 
E::ı.rp S.iıır,npurl:ı. Birmanyadrı n.ğır
lfı~mııxtadır. Bu :ki bölge, Pasifik 
h~rbinin en mUhim nctJ<:cainl ve. 
recekUr. 

Alman obliQ. 
( Ba~ tarafı 1 inci saufada J 

•ar" tes'slerlnde ye.ngın c;ı'karmı lar 
\•c gece İnrrlllz adasının cenup ,.e ce. 
r,ubu ~:ı.rltl lusmmdn n.s~crl tcsl'Jl<'rl 
bolr'l J•man ctm!tııerdlr. 

Malta· adııaında l,uka hava meydıı.. 
nı.ıın kaydedilen tam iaabeUer neti
cesinde yerde bulunan dUtman tay. 
ynrclcrlnln bUyUk bir kısmı tahrip e. 
dllmi,tlr. Garpte !§Sal albnda bulu. 
nıı.n topraklarm ahll böl~l.ne lngl. 
lir. tayyareleri taratmd&n yapılan ta. 
ıı.rnız tqebbtU!erl emaaıııda dtırman 
2 tayyare kaybctmlftlr. 

Olüm 
Kahlreden teeal!Urle öğrcndl#lınlu 

,göre arka<l.aomm ömeı- Ru.a J>otrul' 
tn va'!idesl Bayan Mllnlre Nafi~ utra. 
dI~r h!l•talıktan kurtulamıya.rak gecen 
a.ym ortalo.rmd& rahmeti rahmana ka· 
'M.l§DlU§ ve mıhlrede Raki Gufrana gö 
nıUlmtl§tür. Merhume. film ve fazilet 
f!rbnbmdan Burdurlu merhum Mu:rt.ıı.. 
!11. Nafizin zevcesi, Mohmut Nefl, ö. 
mcr Rıza, '\'e Nafiz Do~l'unı Ay'"c 
.Aıılnnoğlunuı:ı, Ltl.tife Nafu:tn vnlideei. 
.Ah~t İdrlfi Aslan~lunun knyın 'va. 
lldezl idi. Haya,tııu hayır ve fıızlletc 

luı.sretm~ güzide bir TUrlc kndmı~ dı. 
Me,·ıo. rahmet eyleye. 

ESREF' den seçmeler: 
mı::am 

biztıl ol "g'f'...zmoc!eo flCYl ah., , "lılr 

~r.y bllm!'d.-n filim , :. 
h!:ılmdn m~a:ıt't JM!, ~hslrt 

c!Ayo ok!ıın•ur: 
"ııö"": ol"lJJn, '.('Mi !\hım!,. knvl.l 

mc11htıru lcatr"'!l"'rn 
mıuuif her h1!ıe!n atz.':'.llh H r ıı• ı .. 

mı\yc olmur.ıtuı 
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Unku atletizm 
Usabakaları 

tiznı faaliyeti dün de genl3 
" 1<Ie Yapıldı Bir tııraftan 117 

l ~ . İstanbul dahili 
Uon Ve tctn:ı.tıonu tama.mla

tttnunı nınd.Qr.Nik kO§Ulan 
l"an Ve ~ a.t!ctin işti

ld '.karlı bir saluı.da yapıldı ve 
c a Y;LZ;h tQnik netJocler &· 

• ular: 

Cı lXlctrc (Bayanlar). ı -C: Be~oğlu Halkcvı den'ICe 
· - .Al"da Beyoğlu h.a.lkevı 
lln ltibar.!Je· ı - Beyo~1 •• 

~~ ı o~ 

O :ınetre (Gençler). 1 - Ra
~~~ dereec 17,13. 12 -
yuceUlk.ü 1716· 3 - Sil.ren ,u U§ 17 ,24. ialdm itibarile ı 
Urtu1uı 12 eayı 
~Ydnrı>a§a 21°sa.yı. 3 - Or-

u2 tlaYI. 
do nıetre: 1 - Ef;rcf Yüce
"kcrcce 21,47. 2 - Sabalıattin 
1 Yıldu: 28 46· 3 - Takvor 

28 ' , 56. 
..., l tlbe.riıe ı ai \"e 2. el At-
.ı: Ildız. . 

Çok atletle iştirak ederek 
en z:ame.nda mUsabaJtayı bi
Ft'Shaııeye 3500 ve Atletik 

7000 metre umum mUdUr
Padarı Ver:ilmit, fcrdl ve taı

ifi gat;plerine m.ndalya ve. 
hediye cdilnrlştir. 

ıuı Pent.4Uoa: 

SOri ı. 
- .Mehmet Jcba Miilıendis 

bi; 2 - SUha Aksoy Tıbbi-
- Kanunalago B.G.K 4 -
fer :S3.loğlu. F.B. 
Cori JJI. 

;;- Cevat T\tg'ay G.S.L. 2 -
lı l?rlk lst. L., 3 - Merih 

G.GL 
~~gori iv. 
- 'l'ulin G.S.L., 2 - . Nejat 

Gilzctbtılıçe 3 - Kakulid.ls 

anbul üniversitesin
eki münhal doçent· 

likler 
!ver tcpJ.n hemen blltün tal..1lltc.· 

bulunan mUnhaı toçenUlklere 
ynpılnuım 1çln emir gelmi§lir. 
lU:Jan1cn Gn 1'n21a ~Unhaı tlb 

teaındedir. nu fakülteııln hayıı,lt 
• b.tiııci ve ikinci §lrolojl, blrlncl 

bıcı iç hastaııklB.rl, gôz: ha.ııtıılık.. 
~adın hutaııklan, deri ve firen

f ıı.::. flz!yoloji, anatomi, histoloji, 
rt?tl de>ç-0ııtıntlcri mUnh:ıldlr. Fen 
lteş1!ıde gıı.lcUk smai kimya, hu
faklllteaındc medcııt hukuk nıo.h. 
!en U.Sulll, llmme hukuku, husust 
l·, lkttaat fakUıtemnde l§letme ik· 
r, aotıyolojl ve soı5yal siyaset, ik· 
Ve llctıeat teorlal, edebiyat fakUI· 
de l!Os)·olojl, angllıitilt pedagoji 

J'ktye tarihi doçentlikleri mUn. 

verecekleri tezler 111.sımm onu. 
r kabut edilecektir. Martın aon 

Goçentıerin yatwıcı 11.nn ve nl. 
la On\Se ena irnUhanlan yapıla· 

İ§çileri· 

Annesi öldüğü için teea siiründen farap içip aar· 
hot olduğunu söylüyor 

Evyclkl gece, Çcnberlltaııta bir gn.zl
noda, egıenmekto olan bir çok ıki§lyi 
heyecanla aok&klara uırataıı b1r hD.· 
<lise olmU§tur. 

19 y8§lllda. AbdUlvcllhab Tabmen \"e 

RaU Özbek addıd& iki genç. evvelki 
ı,~ce. muhtelit meyha.nelerdc adam a 
ltıllı snrhoıı olduktan .sonra, Çenbc:-ll 
taııtald "Şe."1 Bahçe., ye g1ünlşlerdlr. 
Bunıda. da bir miktar dııhıı içen lkl 

lcafadar, okuyucu luıdrnlarm f&rktla• 
r:Iyle CO§muıııar \"o kendilerinden ge. 
çcrek sllO.hlanna narılmI§Uı.rdır. Sar • 
h<>ölar mfitcakibm ı;ıkardıklan taban. 
ca.Iarmı rastgele atcıııe.ıneğc bn§lamıa. 
lardır. 

Ga.zlno bir ıuıda ka.rJfllllf· okuyucu 
kadınlar ,.c halk korlru ile öteye be· 
riye kaçışmt§t.Yr. 

Nihayet sUAh ıscsler!nl. i,!tcn polis· 
!er ye~m;glcr V• sar~ delikanlıları 
yakalamışı.ardır. Suçlular, lnı zı.rada 

Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde 

Sekiz doçent profesöı· 
lüğe terfi etti 

Yüksek Ziraat EneutUsUnde rnubte· 
lif :!akUltelcrinde Çlllıpn genç ilim a· 
dam!ıumuzdan blrl.ncl ıunıf doçent o. 
lan sok1z 7.ata pro!cııör1Uk Unvanı tev
cih edllnılştir. ProfesörlUğc terfi eden. 
ter pnlardır: 

Tabi! ilimler fakUlteıılnde: Zoc;lojl 
enstitüsünden doktor YtUınt Ali Tolu. 
114Y, nebatat on!tll'tl.!ıUnden doktor 
Hikmet Ahmet Blrıınd, umumt ldmy& 
enatJtllsUnden doktor Mecit İbrablm 

Okay. 
Ztrrl\t aa.nııtıan fakllltcabıde: Zira· 

at aanaUan eııaUw.ntıden doktor Sa· 
it T&btln ~keli, 

Veteriner fakUltcainde: P'izyolojl 
enstitUsünc!en doktor Bedii Tokay. 

Ziraat fak\lltesln~e: ormancılık ens· 
titUsUnden doktor Ali Hikmet Yiğit. 
oğtu, r.iral kimya ensttttımlnden dok. 
tor Hallt Evliya, ncbııt yetlatirme "e 
isl!h eruıtıt1lsUnden <loktor Vamık 

Tayfr, 
Aynca. ziraat fakUlt~inde lktlaadl. 

ynt eruıtltUsU Ik.inci .ımııf doı;entl dolt. 
tor Şeref Nuri 1tkmen °ile Zlraa.t sa· 
natıa.n :!akWtesinde ikinci EJnrf dor.ent 
doktor Arif Akman birinci sınıf do · 
çentuge terfi etml§lerdlr. 

Yağ fiyatları yükseldi 
Sade yağlarla, toreyag-ı ve zeylinya· 

ğı !"ıyatıan birkaç g1ln lçlnd~ aUratlc 
yUkııclmfıUr. Halbuki piyuacla çok 
mUttarda stoklar bulunmakta ve yağ 
toptancıları az yat arzctmelttedlrler. 

:MUraltit.be kotnı.yanuııun narluna. 
rağmen, Urfa ya.fr toptan kilosu 210· 

polis memurla.rm& da ağızlarına gelen 
hakareUert •vurmuıla.rdır. 

.AbdUlvehhab De Raif dlln sabah 
mUddeıumumlllA'e tull.m edllmlfler 'fe 
c11nDU mql:aut D14hkemuinde de mu· 
hakeme olumnUflardır. 

Raif, i!adealnde, aarhoo otdutundan 
yapbklıırmı hatırlamadığını llÖy!.emfJ, 
Abd0lvchh4b ise: 

- SiltıhI atan benim. Annem ölmtl§ 
tu. teessür içindeydim. Bir yerde §L 

rap içtlm. Sarhô§ olduktan l!ODrB, ca.. 
nun bir muz!plJk yıı.p~ J3tlyordu, 
şen Bahçeye gittim. Okuyucu kadm. 
!ar, gür.el memleket havaları a(jylll • 
yoriardı. CO§tum, kendimden geçtim, 
Slll.lınna aantdrm. Sonraauu hatlrl&· 
yıı.mıyoru.m. 

HM!.senln l 8 §ahldl olduğundan bun 
lamı ~ağırılmuı lçin muhl\ke~ ba§lca 
bir gUno b:rakılmıatır. 

Taksilere 
,verilen benzin 
Şoförler arbrılmasını 

istiyorlar 
Taksilere verilen benzinin ye~

dl.ği lıakkında müracaatlar olcıutuıı • 
aan bu huausta tetkikler yapılmakta.. 
dır. 

Taksiler için üç günde bir 21 litre 
benzin verilmektedir. Bu benzin beher 
litrenin vasati 100 kllo~tre ~·apmas: 
esası üzerinden hc.aaplanrıu§tır. 8 al· 
l!ndirll arabalar bu benzin Ue ancak 
70-8-0 kilometre yapmakta fakat 4. 
stılndfrli küçUk arabalar 140 kUomet. 
reye kad&r çrlanaktadır. Fakat iddia. 
ıa.ra ıöre son zamaıılıırda tevzi edfü r 
benziriler vasatı hcaapla 80 kltomctrc 
kadar yapma.ktadrr. Bilhassa kar do. 
laylaiyle a.rabalarm tekerlekleri ekse· 
riy•Uo boşa dönmek~ olduğundan ben 
.-bı •rli.yatı artmakta. fakat katedller. 
nıea.te dU,JMktedtr. l!Jo'Orler bu va · 
ziyetten dolayı otomobil aahlpleriyJ 
mUtemadl bir lhUll.t hallndo bulumııak 
tadrrJar. 

Bu vaziyet tetklk olunmaktadır. ld. 
dlnll!Z'ln doğlult dcreoea!Dc göre bir 
karar verilecektir. 

Umumi meclis bugün 
toplanıyor 

İst:ınbul umumt mecli!!i .gün saııt 
on dörtte ~ub:ıt de\Tcsi toplant.Ilannıı. 
b.'l§layacakbr. Bu dC\Tedc yctıı;Urillr 
.ac belediyenln yeni bUtçesl de nıUzn· 
kere edilecektir. 

Asfalta çevrilecek 
yollar 

220, Trabıon yagı 180, zeytl.nyağı dl\ Bclcdlycı EmlnönU ve Ycnlcaml el. 
113·120 kuruıa kadar fırlamrıtır. Böl. vıırmdakl bUttln yoUarm aBfatt olaralt 
ge 1qe mUdUrlUftl dün bu i,e el koy- ı yapılmumıı. karar vetmf!ltlr. Bu yoJ. 
nı~. n mevcut •toklarm Acilen tes. ıarnı projeleri lıazırlanml§ olduğundan 
bitine bn§lRmJ§Ur. ynk~da in§sata. ba§lanacaktır, 

Devlet memurlarının maaşl&nna 

Z&m kanununım ftlhrimlzıdekl al!kadar 
nuıkamlara tebliğ olunduğunu yamııp. 

tık. Mıuı~lı memurlar buS{ln maaşln· 
rmı pahalılılc .za.mlariyle blrllkte ala. 
caldardır, 

M.emurludıın mualllmUk veya vek4. 
let 8UretUe muhtelif nıaa, -veya tlcret 
al&{llaruı aldıkları bU{Un para yekll • 
ııuna bakılacak ve ona göre yüzde 215, 
Ye 20.115 zamla paraıannı alabilecek.. 
tir. Yanı 140 lira maa, lan bir memur 
diğer bir memura vekalet etUğl için
de aynca l50 Ura alıyonsa aldığı matı§ 
tutan 190 Jlrayı bulduğu ve 170 lirayı 
geçtiği için alacağı zam yüzde 15 üze. 
rinden vcrileeekUT. 

'O'ç"ayda blr m.aq alan ve bunu mal. 
ınUdürtUklcrfnden &!makta olan emek 
lUerle dul ve yelbnlertn maaitan mart 
b&§mda ödenirken üı; a,ylıklarile bera. 
ber §Ubflt ayı pahıı.lılık zam.mı da da •• 
hll olmak tızerc dört aylık fark ala • 
caktardrr. Mıı.qlarmı emlAk ve eytam 
bankaamdan kırdırarak aıınıı olanla • 
rm gerek ıubat ayma ıılt tarklan Ye 
gerekae mart, nisan ve mayıs a:Jları • 
nın pahalılık za.mlan b:mkaca ödene. 
ocktir. 

MEMURl.AJUN ~ l"l"J'.: KADAR 
PARA GEÇE(JZK 

Aelt nıa~ı yeni pahaJrlık BugünkU 
.zammı alacağı 

para miktarı 

1!50 6320 4S4l50 

125 5325 40824 
100 4330 33197 

90 3286 25193 
o 285 21913 

70 2323 17813 
GO 2528 11U37 

l'iO 2139 1283'1 
40 1844 11063 
85 J956 9751 
30 1676 381 
!!5 1490 74!9 
20 1209 6047 
15 1023 5115 
10 83G U81 

Ekmek kartında 
tahrifat yapmış! 
Kü<ıiUtpamrda, Mehmet gıninln !ı. 

nnma. eV\·clkl goce geo valnt Kcmııl 
Heklmoğlu adıncll\ biri.si mUracıınt c· 
derck, tczgdhtar l:ı:zcttcn ekmek iste 
mlşUr. 

•rezgA.lıtnr, Kemalin uzattığı karta 
dikkat edince, bunun geçen ayın b!rln. 
Ci gilntlnc m:ıhsııs olduğunu ve I{ema 
ıın bunun önUnc bir 3 rakamı 111h:c 
ederek 31 yaptığ'mr glirmU§tilr. 

tzzet ekrııeğl \"Crlrkeıı, poıUıe de 
haber göndertmls ,.e Kemal suı: ilzc • 
rinde yakal:ınmı tır. 

Kemal dUn mUddeiumumlllğe teııl!m 
olunmll§ Ye sorgusunu mUtcaklb tcv. 
ı.ıt edllm.l§Ur. Suçu ~nm! evrak Uzc. 
rinde MJıtekArhk mahlyetlndc oldu · 
!;'Undan muhakemesi ağır ~:r.ada gö· 
rUiecektlr. ne zam yapılıyor 

hen&ğlınız:e göre Şirketi Hayriye 
11at Yann bir toplantı ,.a.parak 
duruınu etrafınd& görU,ecekUr. 

U'keUıı zammı ne ,,ekllde yapacağı 
da heııllz kat't bir m.alQmat 

tlır. nunuıııa berabeı' mecu.in ya.. 
topıantısmcSa k&t't bU karar 
Cıektlr. 

Yardmı Se~er Cemiyeti İs
tanbul ştibe3i, ayda. iki defa topla
nır: Her nym ilk ve üçilncU çar
m.mhs. gUnlcrlnde. 

YARDIMSEVENLER CEMiYETi 

~ibrit satmayan bir 
tüncü mahkUm oldu 

tlüıctı ~Lk!yct üzerine cürmUmcı
t lıaUnde yakalıı.nrnr, ve dUn nö -

l buıunn.n ikinci a8lfyc ceza mah. 
~ne verUcrel\ 2:S lira pııra ve 7 

il dlllcka.nmm J<apat.:ımuı ceusma 
?'pnrnı tır. 

O seneye indirilen idam 
kararı 

Bana. bunu söyleyen cemiyetin 
e6ld umumi kAtibl ve ha.len nşi
yat !kolunda va.zifeslau Bayan İffet 
Hal.im Oruz'a sordum. 

- Nede!\ ayda iki defll ıtoplanı
yorsunuz dn her h'nfta 'topl.!.nılmı
yor? 

- Bu haftalar, kazala.rla. teaıs."S 
t:1de etmek ve te.!ti!Utr Jçin lbirll· 
kılm.I§tır. Bunmıla beral>e7' icabına 
göre idare heycü feYkalA.de Jeti· 
mnlar yn.pmaktadı:r. Feiat koJlar 
idare beydi içtima gilni1nc t&bi 
olnmdan toplannuı.ktadJrlar. Yalııız 
bitim kolu.nıuz, yani ne!fliyat kolu 
tdare heyeti içtima. atinlerlni t.cs
bit ctmi§tir. Bunun aebcbi de roev· 
zuumuzun negrlyn.t ''e propa.ga.ndıı 
olmasıdır. Ta.bil idare heyet.illin 
faaliyeti fıle yalandan a1Dlı:a.dlU'IZ. 

:Muhn.t.a.bım, biraz dfu}Undli1cten 
ıwnra. ~nlan ilAvc etti: 

- Ya.rd.mı eevenler if>ıtonün fev
kn.Hidc ahvale cevap vermek istl
yen b!.r kurum haline gelmiştir. 

Bildiğiniz gibi 501'1 yılla.mı. fc,._ 
kn.llıdc almıil idnde yarunn se
venler <".emiyebne ibütün mcınk
ket çe:vresindc vazife alını~ şfunul. 
:u b\r rol d §'mÜŞt\İl", Smırlarmuzı 

rar \eril bekleye ordusunıı;ı 6Cfkat 
kucağı, Tur·t lkadnılığlclır. Türk llro

cUmcnı d m s<'lC'yl tetkik 1 dun çocuihınu hudutta bckletmesi-
t111ı d 'l ., m 20 ene hap., ,ıi bildi wi gili ona ljcfümt eııınması-

• be. llbı • t•c karar \•ererek, l"t da bilir. Bundan doltı.yıdtr ki 
t vı umuını e ·ctı'I sevkctmi:Ur. ardmı sevenler iki eencdir hemen 

• • 
UYUYOR MU IMiŞ? 

"Bay Abidin Daver ko yu bir Ankaralı olmuı. 
Fakat biz onda~ da ha eski Ankaralıyız,, 

memleketin her kö§cS'JJJ.dc bir ıubc 
tef]dl etmiştir. Şu l1alde Yardnn 
rıc:v~lcr ccmiyotinin diğer hayrr 
cemıyetlcrinc bcnzemcnıesl lıir.rm 
gelen bir tarafı var denektir. Ce
miyetin faaliyeti diğer eosyal ve 
h~l?1" sever cemiy~tlcıinin faaliye
tı 2le ~~·ese ?<1~cmez. Bugün 
ccmiytimızın faaliyti, fevkalade 
MVa.ldeld f_:vkalflde ihtiynçlara ce
vap vermcgo masruftur. Tıı.bif bu
nun yanında. normal gayeye hlzmct 
eden vazifeleri de vardır 

- Geçenlerde Abidin :Ôaver !bir 
yazıımıdn ~)ete fena halde 'çnt
tr. Kı;1 lıediycleri. bu Sidişte ankc
re temmuzfuı. mı söndcHiccek di
yordu, Üstada cevap verirdi ~j ... •• 
;:• ' " r;ı • 

- Hayır! Fakat 6\lllU bilhn.ssa.t 
:ıöylemck isterim ki 'I'Ul'k ordusu
nun hariçten gelccc-k bir ilıtiıruınııı 
ihtiyacı yoktur. Ordumuzun teclti
:- tı mükemmeldir. Fa.kat Tilı'k a
nası, kendini, evlAdnuı evli.t.larma , ' 
hulasa kanmr, mnırda. dimdik, gö-
?:ÜUU kırpmadan bekleyen §anlı or
dusuna küçtik, na~ hizmetlerden 
alııµnıyor. 

Bunun için değil :miôir ki faali· 
''ele geçilmiştir. BUtiln kaza mü
~esı;illcrini:ı iştira.ki ile yapılan 
ıı;:tbnnda öğrendik ki !stanbul h.a.l
kı hiç de lbu işe lfı.ka.yt doğ.ildir. 
yalnız enılnönü kaza5mda 6! bin 
~ralık teberru listefii tanzim cdil
mi Ur. Esasen hu hususta. genel 
ır.erlı:ezdcn alıwın ta.mimde de .Kı
zılavla işbirliği yapılması bildiril
mektedir. En kısa ve tcferrUa.tsn 
yoldan yUrllnmek üzere bir prog
rnın <'izil.mi,Llr. 

Bay Abidin Da.ver, koyu bir An
ke.rnlI olnıu , fakat biz onda.n d:ıha 
e ki Ankara 1.JyJJ:. 

Onun için gecikmeyi kabul ede
meyiz. T.lı.tife bertaraf. bu mevzu 
üzerl.nde cemiyet biltlln gayret ve 
•I"kko.ti ile çalrşmaktn.dır. 

tstanbulda. riyas~ti Bayan Hay
rij~o Kırdarın dcrııhtc etUğinl bi
liyon:.ımuz. Kendisi, bir ~efka.t t1nısa 
Ji olan !8tıır.bul ikadmlığınm h ısı~ 
r~c tcrcllmruı olmaktadır. 

Cemiyetin blrnz da tar'.ıh~sinden 
b&lısetnıek Ja.-.nndr. Bu dlişüncc i!e 
sordum: 

- Ya.rdmı sevenler cemiyetinin 

Aylanlanberl kulaktan kul:ığıı 
ılolılıfM: Ml' altm saltanatı hfüayesi 
l'al'dı. Borsaya san tahtmı kur. 
matı, boyaa yilbeliyor, yüksell
~-

Piyasada dolap Çe\irerek bire 
bin truaıun., hırsızlar _'mm 

'la n!IJ , !ılG' ·~ m&• r " ,,...,. parayı bonıa pazarJa.. 
rına gotürtıyorlar vo Orada bunla· 
n bir kaç altma de~lyorJardı.. 
Apartmıaıı soyan, kapı luran 

kasa açan haydutlar da tıpkı böy~ 
le yaı~lar. Bin liralık bir Ylizilğü 
otoı: lira)'a elden tıkamlar. İ§ln 
it J1Ullnü btlmlyen bir takmı bu
dalalar d... bu alta yüksclişino 
bakarak, edıama kapılıyorlardı. 

Bir memlekette, ki hükfunetin 
s-.ıkardığı yfrml beş milyonluk ha
r.ine booolan, blr hafta ltln<ie ka· 
Pflllll'; telgrafla.r. radyolarla, en 
nzak Ullmlel'don ahcılıı.r bal} göste~ 
rlr, hiç böyle bir de\ IetJn mali m. 
ba.rmdıuı hangi aklı ba.5mda adam 
!!Uphoye dllsebllir"! Fakat mesele 
de burads lmhnamış de\•Iet gör
düf;rtı ra;;beti hal'l'ıhksız bırnkma
uıak için, bir Wncl tertip bono çı
lmnmştı. O da birinci gibi az bir 
:ı:amarıib halknı kesesine aktı, git
ti. De\'let esham Ye tahvilleri, bu~ 
r;lin borsnıla en Itibarh s-..nctıer
<lir. Hemen lıepsl Ustlerinıleld fi
ynttan yükseğe satılıyor. 

no da, mıı.li itibarımızın kan·c
tine, sağlı:ırnhTmn bn,lm bir şa. 
hlttir. 

1 kimizde slğaralarımızı dudakl;ı. 

nııuza taktık, Fakat arkada. 

~nm, kibriti.ne da,·rnnmıyordu, 

- Hayrola, dedim, Vaktiyle kim. 
seye fırsat bırnkmo.dan kibriti ça. 
kar ve senden sonm yakmak lııleycn 
lere her U:ıı:ıncl:ın nezaket cUmlclerı 

aavuraralc "Aman ctendlm,M önce 
ılı: yakmıı! .. ,. der dururdun ... ~ere· 
de o ner.nkct gUnlcrt? 

A rkada.§ım. ııiğarasmı parmaklan· 
na alarak, fakat hata. kibritine dav. 
ranmıyarak: • 

- Nerede o klbıit bolluğti:' .. de 
dl. 

Akııl tesadUt' •. Benim de ya.ıııında 
l>ibrit yoktu. Bir caddenin yaya kal. 
dırımı Uzcrlndeydlk. llk rastladığı. 

mız dUldtlndan birer kulu ı tcdl :. 
Dllkltllncı, elini bir pnkcte dnldırn

rak, pıım kesesi !tnn§ttnr gibi bir 
Ikl defa dola,,tırdıktan ııonrtı, içeri • 
.sinden ikl kutu çıkardı. İkimize d 
verdi. 

Arkada on htıyret lı;InC!cydl. 
- Dcmelt kibrit buhnuu yolcmu~! 
- Yolnnu11 la ..• 
Aktarların azar ru:ar vermesin , 

.Aııkı:ırada yakalanan bir ada.mm 
5000 paltct kibrit s:ı.kladı[;'t tcsb t 
cdilmcmne rat?mcn kibrit buhıanr 

yolctur. Fıı.ka.t ldro.l, tı.ıhrnnı, nnla 
yı§ buhranı \"al' ••• Tutum zaruretleri 
karvuımdn en ufnk bir alfl.ka. bllc duy 
mııyıb ha bire 1 raf ctmcğe de buh. 
ran fııml vorllcbllir: Hakll nllerl g!l 
rerem<'mC:;k buhranı!., 

Kibrit bugUn bol ol bilir. I<,akat 
bit' şeyi b<il olduğu zaman bile, lht!. 

tarihı,:.esl hn~ 1i ewele gidermiı.ı 
'loğru mu? 

Bayan İffet Halim, hiç aıi~iınmc. 
rien eu cevabı verdi: 

- Cemiyet, 1928 senesinde Ba. 
ynn Me\•hibc lnönilnUn himııyesin
cle tefkil edllıajı Ur. llk :mUessislerl 
arosı.nda Bayıın l''ltnat <'a!onn.k 
Baynn Ne•·hcr Sevüktekin Baya~ 
Rclı!dc Ccl!ı.l Bayar, Bn~ Nimet 
Uy'badtn, Bay Fu:ıt Umny dn var
drr. 

CemJJct, Anknr-.ıda Çocuk Esir
geme derncfü jJe be~bcr y:ml ny. 
n t bfaada çal.1t,ı:;nuığa ba{illllllı. • ı. Bu
nun manan bir çocuk mevzuu ~ n· ı 
nında i.ı:lr de kadın mcvzııunun yer 
a~ olmasrdır. Uzun "eneler I; 
!opnalitc iç.inde calı tık. C<'mi. r. 
t.iıi bir tea.mu:ı hal de cı lcım ~ 
!:"rap örmesi, eski b r Jıusu :> c 
tir. Ankaral.L-ı oor p i leme m ı 1 

neleri temin c<ille:rck bir aWl:>c ı ~ 
aed.ml!I, fııld.r kndmhr bura~ a ç ğı. ~ 
rda.ra.k evvela kendilerine bu ma
kinelerde çnlıt;mak ö v:retilmi , on. 
ra. da ffi bularak knz.:ınç tcmın ct
mışt~. Esasen gaye, hiln Ye goren 
ÇOC'\lt'Un yııı maa onun an.nesi olan 
kadına knrnr da hfmııyckCLr olmn.k
tır. 

Bu gııycyo ermek için 7 ol hn
l;nde çal~ır: 
Neşriyat, tetkikat iş evleri te

&'!!i, kiltüphroıeler v; dershaneler J 
tesisi, dispanser tesisi, çocu lu 
annelerJn W,;e yerleısürilmesi. 
Muhatabıma teşekkür ederek 

ayn'ldmı. 
ReAAt Mahmut 

.Gors:ıla.rdan altın alı~ Ycrış:nı 
~'Ok ctmth zor bir iş değildi. liUku
met, isteseydi, bir tek eınlr yum
ruğu~ la borsayı tuz buz ederdi. 

Bunu yapmadı. l'ap~-a tenez
;,üJ etmedi. Çünkü yukanda söyle
<!iğim gibi, o da bir altını elli dört 
liraya alııu ııdamm. kıuancmıfa alın 
teri, emek Ye me~rulyet görmüyor
du. Bu türlli \'UrAuncuların )ana 
~örecekleri zarar ise, bugün işle
clihJcri suçun, bJr cc1..ası sayılabilir. 

l"alcat, bazı mcl'unlar ı,ı ıwta.. 
rak, deYlet parnsı:ıın, ycnl on lira
hklara lftlra ettiler; 

- l\arı)Jbksızdll'! 
DedUer. Bunu ö''1'Cnince, artık 

susmak, namuslu yur«ln.Dları, cncıt
~eye dü5ünuek olurdu. 

~Jaliye VekiU, i~ iloıi tarafını 
Mlllet Mccllsl lcUnıll ünde anlattı. 
Se,lnecek haber ler gctJrdL 

Ba5veldJ de ''altın,. l\ JAyık ol
clul"U değeri verdi. 

\'e şimdi e'"''elld gün M liraya 
fırlayan altm, dün 35 liraya dil -
tü~ halde biç bir alıcı bulamadı • 
Y-enl bir "hal',, bil.disesl ~
tla.yn:. Cllriıharfyet saltanatı yık
mt1', memleketten saray, eerlr ve 
tacı l<aldmnı~ı. llaı:tın do "altm,. 
denilen piyasa ve borsa blikttmCla
rmm tn.cm .. tekmeyi indirdi. Ba ye
ni ma111', Türk inlnl!bmm ildnti 
7aferlnin gnıılmctidir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

anı 
yaua, idareyle kullanma.k gibi bir 
taB:ı.mı! ahlakı edinmek ıar.rm değil 
midir? 

Halbultl kibritten tutunuz; dııba 

nlce ,,eylerimlzc varıncaya kadar, 
~oı;'U zaman, ne kadar ııerbeat, el! 
aç:k \'e tedbln;lz hareket ederiz. Bir 
tek kibrit karken, r~rm geUJI· 
nl hesap ccı b ayni klbriUo i§ görme. 
ğl dllşllnen kaç kl§I göatereblilrsf· 
niz? 

Kibıit ellmlzde tcsbih gibidir. O· 
nu aıkırdatınz; onunla oyn.am;,. Ba. 
zan m ytab gibi yalub yakıb l:ıav 
ya f~latan bayat dUJ1'Unlcrtne bil 
rastlanır. 

Bir klbrlUe Uç kigin!n folıı.l s-ör • 
mel.ten korkan hastalar g!SrUIUr .•. 

Esas me.sclc 'buradadır. Kibrit va. 
yıı. her han~ bl • oeyln. Qaldrğmı gaıı 
teren buhrnnsJan korlamınıalı; onları 
cokken bıl ı,uııanma.stnı bUmeyen 
nnlııyış b ıhranmdr.ı:ı ıcorlmuılı! 

HIK!ıfET MUNIR 

Maden başçavuş mek
tebine talebe al acak 
YatıJr ve p rasız: olarak Zonguldak. 

ta &çılmış olnn .Mad~ bıı.şı;avu§ mek. 
teblnln l mnrt 042 de ba§l."1.yucak dev· 
resi !Çin s çm sınnvlyıc talebe alma· 
caktır. 

Bu t ,aıilt mektebin blri ameU, öl· 
ğerl nnzarl olmak Uı: re iki sömaat.re 
aynlmıa Uç ı:en"1>k tah8111 vardrr, A. 
meli d vrcde talebe maden1erclokl k&· 
uuıct ile ~lnır ve k ndılerine blrln
cl, lkln 1 smıf nmcll dcvlclerl.nde 100 
l uruıı tıı:UncU 6lJUf mcll devrcaindc 
120 kuru J vmtye \Crillr. 

Bu mektebe gtrm~k için iJkmcktcp 
mezunu olmak, en az 16, <?11 eok 25 
y ını blUrmL, bulunmak l~nndır. 

~ı! evvell<i Vakıl _, __ _ 
Elifba 

Memleketimi de cı fba. t dr fl f it n 
mllll tnliın ve l rb!yo hC') etinde dll 
b r topl ntr ) apılmı,,tır. Şlmdıy ~ 
•· r yapılan Uç; tophntıdo. mU:ıtcrck 
ıtırl tcbit<'Jl-k \th H 

llm<' u uııyı 11.Cb t dr nl.u ı yd 
ziyanları 

::s Paz3rtesil Sah 

> 2 Şubat Şubat 
==: 
c:r 1\fuh:ır.: ır; l\1ut1"1r- lfj .... ıc mı: 7 Komm: R8 

\ aldtlcr \ n nti 1';1.u rıı \ o nt1 t.:uıni 
Güne in 
doğu 11 

7.10 1.46 7.0(1 l.48 

Öğlı- lZ.28 7.03 12.2 ı.02 
tklncli 15.011 9.lı& lü,10 U.44 
Akt:n , 17.2G l.?.00 17.2; 12.00 
't atı:tı 19.00 l.8,l 19.01 ı.ıt 
lmıı:ık .•. sı ıı.oo :;, o ıı.o~ , 
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Nakleden Muzatte .. Aca· 

51 
JCadmm sesi tcitrar sükutu boz. 

cüı: 
- Ben. lliaden nefret ediyorum. 
Dedi .• Ve derhal kuvvet vermek 
~ ili.ve etti: 

- Oh sbden o kadar nefret c· 
diyonmı ki.. 

Ve 80l1l'a aordu: 
- Siz nefretin. kinin ııe demek 

< lduğunu bl1tyor mtı8Ulluz? 

Frank Jcrald cevap vermedi. dil 
~Unccsi bUtoıı hayat va.kalan ara
cmda aeri bir aeyaha.t yapıyordu. 
llailtlp ettiği ortadan kaldırdığı 
mt.!plerinl, ~cndisini aldatan iş ar 
!~ııdaşla.nm, fikir lurslzı rakipleri • 
nı dütmanlarmr, kendisini kıska • 
'":lnlnn, hayat yolunda defalarca 
kaJ1IlaştlğI hayduttan, hll'SIZlan 
<~Uyordu. Fakat o bUtUn bun -
fara rağmen daim& yoluna devıım 
:?tmis ve daima muvaffak olmuştu. 
KJZm?Ş, uabl hare-ketlerde bulunı
muf, çok aert muameleler yapmış, 
fak&t hiçbir zaman kin ve nefret 
11cdir hllmemiftl. işte bu sebeple 
•>Mim balindeymiı gibi bttldn ya • 
.1an bu ka.Jmm ağzmdan dökillen 
!}U bir ~ kelime ondo. bir kuqun 
l:eirt yapmıfb. Bu sözler muhak -
iuık • evvel kulağmm dibinden 
vizlayarak geçen kurpndan daha 
tesrrliydl. SaJtandr. Alt* eskisi 
gibi m08tehzi kuvvetli değildi. Şim 
Qf kadm ka.rşımıida bUytık bit' kud
~ et olarak dunıyor, mubatabma is
t.ediil gtbl VU!'U}'O!du. tren devam 
fleıiyordu : 

- Ben.i anlıyol'8WlUZ deiil mi 
~. dfyordu. Dt1şUıı.U:n bir kere 
lir genç kmn yıldızlarla dolu ııe • 
:mamırn bir anda kararnıasmm ne 
demek oldufmıu fdrik edin. DÜ§Ü• 
nen ki bu genç kızın bUtiln hayali 
mavi ..,,.ıar ve bu semaların par
Wl yıldızla.n kadar tembdir. &. 
.ra ba genç kmn bir arıda bir da • 
kimi* zevk içinde bemhatlra bir 
bayata intikal ettiğlni ve bCltiln 
hayallerin in &C5ndflğtlıı0 dflfQDün.. 
DMll bu& halt verecek misiniz? 
i'lılra.t • bOtnn bunlan. yalmz 
glllmea'N bıillnlnlz. 

- Ben gillmilyonmı. 
Diye Jerald ciddiyetle ceva.p ver 

di.. 
-- Sise, bapbmm, 81k dllb

remln ve bilttın hayallerim!n katt
li olan tılse kendimi anlatmak ise· 
!ıwmD mösyö.. siz bugüne kadar 
benim nuanmda act bir hat.ıray • 
dam.. fakat baetln iaminizle karpe 
:na ÇJkmJ!lf bulunuyonnıııuz. Artık 
muimbt, b&limln. ı.tt& istikbali -
min bütün mestılU sbıRniz. Bunu 
biç değilse vlodanmızfia evvelcWı 
bitlledecet miaiıüz? 

Genç ve güzel kadmm yüzü kı • 
z:ınıuıııtı, sözlerine dodaltlarmm a. 
tefli hareketi ve ~iizUnWı tekmil 
mbaaile ayn bir kuvvet veriyor 
du, Bu kadmın bey('CB.D lnmdaki 
t 11 güzelli~ en mlltldllpesent er -
hlderi bile bir anda baman çıka • 
:acak kadv kuvvvetliydi. 

F..rkek estdendıon çok ba$ka. çok 
aerin hislerin tcsiriie kolunu uza. 
t3P bu gü21el kadmı gağstlnde sık
mak istedi. Bu kere derinin 1mv • 
-.elite rolnmdaıki acıyı eiSndilrmek 
ietiyorı:lu. Fak&t niçin lc:otlan böyle 
l\&ZUIJllu bir anda a,aıbıuyordu. 

Nihayet t1mit8ıiz hiı' aeale: 
- Bizim için ne ,yapabilirim 

madam? 
Diye llOl'du. Bu ''bimm için" ke

limesi kadmm bllh... kulağına 
çarpm11tı.. göz kapaktan asabiyet• 
le o,..m: 

- Bizim iôu mi? dedi. Oh, bi· 
.IİılD iç:U, hlobir cıey beklemiyorum. 
Hattf. kendim için bile .• ~ O(lkür 
~ oükllr ki sbdcn bir şey bek • 
lemiyorum. ÇüzııkU size kal'§.1 yeg~ 
:rıe i.ııti«•mmı, her §eyi yapmağa 
muktedir olan S:Zi hiçbir şey ya
pemıyacak vaziyette buradan gön 
dermet olacak. 

Ve ı ı 'udeki hiddet esaemz bir 
JlltDoap gibi öterek devam etti: 

- Evet, §U karş:ıuzda gördüğü 
ııUız kıymetsiz, mAnaan şey için 
~ en ufak bir ~ey yapamıyacak-
.. mız. 

fren Jaıı hwıun bir cerap hazır. 
lığı ol:aıbileceğ:bıi diişilnerek mi.ni 
<.ı 1mak i in derhal bal}ladı: 

- Slzd"n nefret ett'ğimi söyle
dim .. fa.kat ben nefret kelimesin • 1 
den ve nefret hissinden. kinden hiç ' 
b()f!lannıam.. Allah t'Shidfmdir ben 
bu hissi ''c bu kelimeyi ejzl görüp 
tamdığ:Jn gilnden evvel katiyen 
kendime mal ct.meml!J bir giln bi
le kullanma.ınııJtım. 

Seal vahşileşiyor. içinde müthi3 
1 bir mUcadclellin htlkUm BUrdUğtl 

anlaşrlıyol"dı1. GWmek mi istiyor 
du, yoksa ağlamak m.ı.. söiler.lne 
ya~ yava5 devam etmi§ti: 

- •.• Bende yaratt:ğmız kin ve 
ııcfret tl7.e'rime toplamı§ o1duğunuz ı 
kin ve nefretten muhakkak daha 
twbr. Üzeri:ne çektiğiniz, topladı
ğrmz diyorum. ÇilnkU ben kendim. 
de nefret ettirecek, kendime kin 
be11letecek k3dar kuvvetli değilim. 

Ve sanki dUdülarma kadar ge
len ha:.tmkları defetmek istiyor • 
unl! gibi, kahkahalarla gülerek d~
\-am ettl: 

- ... GUzel olduğu iddia olunan 
• .. :e crltekler taraftndan yalnız hay 
·;ant zevkl~rini tatmin edecek va.

1 
zJyette bulunduğu için aranan bir 
kadm zannettiğiniz lftbi Mdece 
aşk mektuplan almaz. 

Ve bu sözleri söyledikten l!IOD:ra 

tren Jan masanın üzerinde duran 
kUçU:k bir kutudan asabiyetle bu • 
nıttunılmlD} kiğrt pa.rçalarmJ çı • 
kardı ve ~ ve nefretle hareket 
~. intikam hialerile tutupn 
genç Sakremento kardeıtn mektup ; 
lan olan bu .kiğrt paz,-,s3lanm ya - 1 
:: ~~•iit gı'bi Frank Jeraldm ~ 

- Buyuran bunları, dedi. Bun.! 
tan da~ hediye ediyorum •• eea.• 
sen bunlar dolayJ15ile 817.e al.t bu • 
Itmuyor • 

Jerald mektuplan topladı, İren 
Jnn T.ilc b3.Stt. 

- Madam .• 
Diye Frank Jeralıd söze başlıya- 1 

cak oldu. Çünkü 1rm zayıf kadm 
halim alıau§. gözlerinde yaşlar bi
rilmıllf •• bu mucize A.mnda her is • 
tediğine muvaffak olabil'rdl Fa • 
kat tereddüt etti geÇ 'kaldı. 
.ırm keadWDl ~ .. d 1 

ze1 kolmm baTaya ~tı.~ö 
r:rrada içeriy-e giren hizmetçiye 
derhal emir verdi: 

- ~ ~ gösterin .. 

TURKiYE 
iŞ BANKASI 
Kücük Tasarnıf 

Hesaplan 
lN! tKIC.UllVE PLANI 
&ZŞb)Sl.&Bı ı Şubat, .. 

dA)'1a. 1 Atadna. t lkıo. 

olkıfrlD ~erlade ..... 

1 adet zıooo Uralall - zuuo.- Ura 
• • 1000 • - aooo.- • 
1 • 1llO • - uıoa.- .. 
ı • aoo .. • uıoa.- • 
ıo • 2liO • - acıoa.- • 
.., • - - tOOO.- • 
DO ., • • anoo.- • 
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IX 
StLtNEN H.\.1AL Delllz Lewa•ım labaalma 

1 - •.• l§te şimdi seu de bu vaka· 
vı tamamen öğreımıiş oldun .. Sana 
hepsini anlnttmı. Şimdi sen:n ba• 
na vereceğin ceva.bt heyecanla bek. 
liyonım. Doğrusu ne ya.pttt.mı bi1 
mfyordum ve bu lıa.relcctim benim 
nazarunda feftalide elıem.'Dfyetli 
1Ji)riinmUyorilu .• nlı;in bir şey söy
lemi.rorsun? Yflzilnde anl8§am8dt• 
~z günlerin mftnMmI görttyo • 
rom. 

./Derxımı var) 

yeni ..,.,.,. : 

Oömaıınyet JUulUıDl&n .Bebberi -
Avukat Fuih HtılQln Güven tara.tm. 
dan yeni ve mllkemmel bir tarzda 
tertib oJunan CUmhur1yet -Kanuntan 
Rehberi'DID Dk Dç formuı atıp. çıka· 
nlml§tır. Alfabe ıııruma gOre derlen 
mlf olan bu iki cilt Nlaan ayı zarfmda 
tamamlanacaktır. Her forma ytlzlercc 
kamma pmD olup baflı bqma blr 
kıymeU halzdir. BUJ{lk Millet Meclisi 
tarafından kabul cdllmi6 olup ha.len 
mer1ydte bulunan bQtUn kanunlar 
yekdiferile olan allka\arma göre i:>lr 
aile halinde ve numara takip ederek 
bir araya tıoplanml§ ve Bllyllk Mlllet 
Mecllal kararlan, tefsirler, tevhit içU· 
hadJa.n, kararnameler, nizamnameler, 
koordinasyon kararlan allkadar oL 
duklan kanun grubuna Ulve olunmuJ· 
tur. Hukukculanmızm ve maaallb f'r
bııbmm kal'§tlqtıklan zorluklan en 
emin ve eerl bir surette hat ve izale 
eden \'8 •on değl§fkıtkleri göetenın en 
kıymetli bir yardnncıdtr. Tanlye ede. 

lloalaroaa Oblan 
......... VlıÜbahrt K. l!lahM'ıt'9 ll_.JOIUIDdaa 

Tahniin1 ıtyatı TemlDatı 

Cin8t KllOllU Kr Lira 

7.eytln yatı 20.000 108 3240 .. ,, 10.000 108 1820 
ı - Yukarda clııa ve miktarı yuıh lk1 kalem yağ ayn ayrı şaı1Jıame. 

de ve blr partide pazarlıkla ekalltme1e k0DU1.muttur. 
2 - Pazarbklan 4 / Şubat I 1942 çarp.mba g11DU eaat H ve 13 de 

lzmltte tersane kapısındaki konılsyon bhıaamd& 7&1)llac:akta. Şartnamesi 
komisyonda gOrQleblleceğt gibi ba maddeler bir veya a:rrı ayn talipler.: 
ihale edlllr. • 

3 - Pazar!ıla iftlrak cdeeek ısteklfleı1Jl, katıun! vesfkala.rlle blrllktt; 
wkarda blzal&rmda yazdı temtnaUanm muanen Son.., aatte komlayo. 
nıı. vermeterf. (926) 

fBualinkü radyo 1 
'1,30 program. .at ayan 7,83 baftf 

parçalar Pl. 7,45 ajana 8,00 mUzlk 8, 
15 evin ıma.U 8,30-8,"5 mUzUt progra 
mmm eon kıamJ Pl. 12,80 program ve 
saat &)'an 12,83 htıszam makammdaıJ 
farkılar 12,415 ajana h&berlerl 18,00 
muhtelit §arkıtar 13,30-14,00 karlfık 
program Pi. 18,00 aat ayan. 18,03 
radyo dana orlreatruı ığ,l5o tuıı he
yeti 19,30 taat ayan. ajana 19,46 ko · 
nu§mB 19,156 ,evkefza makamından pr 
lnlar 20,15 radyo guete81 20,41S 'bir 
mllrf öğreniyoruz· haftanm marp 21 
z:nıat takvlmt 21,10 mabut' ve raat ma 
kanımdan f&r'kılar 21,80 kODUflD& 21, 
45 mUzlk 22,80 saat ayan. ajana 22,41S 
Cana mllzlği PJ. 22,15&--23,00 kapanq. 

VAK 11 
UUlt.ae O*&D CIOWD JUi •ı 
fMtmlerlıl tıllkUku ID&bfUdnr 

AISl>Nlr rAJUF&aa 

AJtdl IO 111 &a 
•..,.. eeo m • il.,.... .,. - • 
l Jdbll 90CJ ,.. • 

l'arlteden BalkU BtrUC'I 1C111 
ı1a. otm ıcuruı dQfWar Al9ta 
nlJ'lttl,lle ctrmi)'eD Ytrlen afdi 
4'elmif oepr ICW'Uf Aln~. 

Atınae ll&Jdml DIJdlrea IUlltuS: 
.. ~ QcretlDI ...... .,. ...... 
aın poeta ff,. ll8aJca Ue Yaüama 
•lcreum •dan ıceodı llzertne aıır 

"Şu ~ gördilt;'ilnlız kıy 
G 1 d 

r:z. 
metsi:z. mbamz oey!" üze ka m ••• Şehir Tiyatrosunun 

1'811d)ealll .... OG9ta llll"rtcftlaoc 

kendi.si için böyle aôylilyor ve mu. 
hlıldrak ki bundan Frankt meaul 
tutuyordu. 

ı.ı&-Tlrk Ampr...,...,... - 27iııcl 
nU.bası lnUp.r etmJ§tir. Bu nOabad& 
eabaptan, fukubdan. aJemıdan feylr 
ııoıtlardaD olan &merler De bu maddeye 
dair hukuki ıstılahlar, J'atmıt balifeei 
E1Amlr bUWı, amme d&ftmDID e11U1&. 

Akfam 20.ao da 'I . 
KOMZDI IWPllNDA 

d1f1 işçi kız 
n ve fetva deft'IDde Amme d&YUI bak Za • 
kmda mlWm tetkDder. Y&l&Dlar: Pro YJ 
feııl'Sr tsmau Hakla hmlrll, temybı Klmman1 IK2 ayma &it 208 numa. 

l 
ralı kanıemlzin dib kuponlaJ'mı zayi 

ı.n:ı.hkcmeal relalerı AH Himmet 'Ye ttlk -kmu kt 
ll'ahrcttln Omer Raıa Omer Nuald c '"'" yo ur. 

• • ......... mddml llabyw ......... 
~ne! tttn NOJbet. Nafiz Dan...,man. 61 Ne. da s.ı.. A ...... lılOf9 Alınm 

·~· 

\'AJU"ra ..... ,.... 

Adre• detı,:Urme OcretJ 28 Krt 
11.A.N VVl&BTl.EJU 

ncattt Uaal&rDUlı ADtlm • • 
tın eoad&D ttJtıaren uu •Jfala 
rmcıa CO. I<: l&yl&IU'cSa 50 1n1rat 
ffll"dllDcD a,yt&da l; tJdDcl .. 
l('ftncUde a; bUınddt •; -.ıı- 1 

vam ıc__,. ~ Uradlr. 
BIJQll. p deYIUIUJ ldSfe,ll 

-eallll U&ıı vereft.lere "Yn ayn ID 
• ıınneıer yapuır Ke•ml ııaa.anr 

13.DtllD a.tın 00 lnıruftar 

l"kıut llaldıetat «• ,_ 
llllOIUt lllalu 

...... "s.llao- lf'llııat •791 U. SAHiBi "511'1 U~ t sar dfot• ıso; oo cıeıa.. • · 1k 

2 - % -194!? 

lataab illalan 

BamaQ& Demirlcapl •lıu1umda mıncut .... tamire mubtao 
1* ellüe puarhkla tamir eWrUecekU... Tallplerta tamar ..... ~ 

.ıert mezkQr anbarda " hUllUlll f&rtlan da komiayoada .e.1U11-• 
ı .. U.IKZ carpmm gOnl1 aat H te yapuac&ktır. Kat, temmall 
radlr. TalfpJeriD B~ Yedek •1ıa1' okuluada ~ 
ı..ı. (, ........ 

••• 
B8plllr ..ea !lııallll tllll oıanaa illa ı. 9Cllllda tallp ._.._ 

QD1 miktar DObut puartıta koamuotur. .,._, .. bu.aııl fU"'ad 
yoad& gijr11Iebllir. Beher ldlomınm mu!uunınm bedeli il 
1ell 1.2.942 pel'lfllllbe gQDQ aat 11 da yapdaoütır. TallplerlD 

rt1e ~ Yedek lllllıaJ' obluDda komıa,oaa mlll'UMtıan. i. 

••• 
Paar\dda 19 ton mde )'811 1&tm alınacaktır. IMat q bud 

lan koauqond& gOrtlleb!llr. Taliplerine beter tonnık partner hAlll!IU!m 

ihale ,.apııacaırtn'. Beher kflOllUDUD muhammen bedeli !TG kunıf 
18111 S.2.942 perpmbe sUntl .. t H de )apıl&Caktır. Taliplerin t 
11le Harbi~ Yedek ınıbay okahmda ~ mCraca.atıar:r. ( 1 

••• 
Puu1dda 300 tm beuin soo tm motoıta ıao ton momr yalJ 

,az ton makfna Yalı almacaktır. lha1ea! '.2.H2 çupmba gttnU 
yapılacaktır. Kat1 teminatı 115&28 liradır. Talipkıdlı Harblyode Y: 

bay okuhmda ~ mtıracaal2&ft. o(lt'l 

• • • 
Pazarlik1a 20 ton 88de Nı atm aJıneceMll'. Evl&f ft hU81111 

1 
lan komf.8yoada g6rtllebWr. Beher ldlw amha.znmen bedeli 1 
ra,tur. 1halelll 4.2.942 ~- gtlD1ı a&ı 10 da yapılacaktır. 
bt1 temJnattarfte Harbl,ede Yedek•• olallıında komisyona 
lıu!. (192 

• • • 
Paaddda l50 bin tlrabk beJaz peJDb' aba almae&ktıP, 1lmat 

..a tartıan k~ glSrtDebWr. Beller ldlo9unım mu.b&mmea 
U ımru,tur. thalut U.942 eama gtbıtı .at H de ,.apdeoUtır. 
Har~Jede Yedek .Ub&J' okulunda komıa,..._ mtıracu.tlan. (tM...,...•t 

• • • 
2" adet port&ut ma-. pazarlıkla 1&bn &Jmaeakbr. TaJmda 

2928 Undır. 1baJal 11.2.IU gbtl eaat 16 de Gellbolud& uı1red 
~ yapdacaktır. TallplerlD belll ftldtte komJayoaa 

(•Mil ..... 

• • • 
HepaiDe taJımiD edlle ftatı 18,897 Ura oJan muhtelit marb 

motoddet " 1WlılJOll lgtn 11 kalem mı•ırerne puarbkJa aba 
n..t 8.2,M2 CWu gGntı eaat U de Ankara.da il. K. v. 8& 
Jldır1mnmda ıapdacalrtlr. TaUp1erlD 2181 Ura kat'! temJDal2aJ11e 
kitte ~ plmeleıt. (lir 

* • • 
Jlubteut D&Jd~t ,aplmlaealctır. Kapalı zarfta eblJblMI( 

euma gtınQ .at ıo,ao da Kan ukerf aatmalma koml.BJoauDda 
tir. TahnUn bedelt 21,!500 Ura ilk teminatı 1888 Uradlr. 'l'aUplerta 
....uraJaıtJe tekllt mektuplanm ilıale aatbıdea bir .. t nftl 
... rmeı.s. (Uf 

••• 
Afalıd& )'Ullı d&t blena tamir tfl 15.2.9'2 pe119mbe sana 

da g&terlle:n aatıeıde pu&rlıkla ihale edileceklerdir. Bunlarm 
rakla.n Ue prtnamelert ber gOn k~onda gtSrllleblHr. lateklll 
san ve aatıel'de l"mdrklıd& •tm••ma komlayomma ge1melerl 

Jlldl. 114. xana 
'Yaptla:caK i~ nm L. K L . K. 

Otopark malSeme depo9ıı 
çatı tamh1 22llO eo 31'1 80 10 
Taoklfla mutı.lı tamiratı 1236 36 183 42 10 
Kavak aktarma anben oatr 
\'.e aktanlm&n 437 ~ 711 fit ıı 

Yedek Subayda )'&pdaealt 
ta.qıfrat 4t80 37 '7.2 05 

st. Komutanhğı Sabn atma Komısyonu ilAnıar 

Üsküdar ve Hayd&rpa§&dan Şileye kadar ayııt lstlkamette dört 
lit )-ere 4300 ton muhtelif 1a,e maddeııı tqrtt.ırıl&caktlr. ı, t.2.9'2 
"''lnU saat ıı.~o da kapaJr zart u.suıa eks'.ltme De ıııtekll81ne ihale 

'kUr. Şartnamesi her gQn konılayonda görUl bilir. Muhammen bedcıU 
ı ıra olup ilk teminatı 3737 Ura l50 kunl§tur. hteklllerln belli günde 
yen ı;aatt.en en u bir saat lSnceye kadar tekJlf mektuplanm l'mdık1ı 
tmalma koml8yonuna makbuz k&r"f!l ğı vermeler:L ( 

~------------..-----------TirlltJ8 ca•laarlf811 

ZiRAAT BANKASI 
KanlJut ...... , 1811. - Sermayesi: 1000.000.800 nrta u.... 

Şube ve 0Ajans adedi: 265. 
Zirai oe ticari her nevi banAa muameleleri. 

Para blrtktırenı.,. 2S.800 un tkram1,. "'1JW. 

Qraat Bankumd& kumbarab .. lhtıareız tuamıt .,_ptar'IDCla ... 

DO Jlnm DalUDADl&ra .aede t defa o-ide..• ırura Ue ...atdalll 
• p1&Da sere ~ ~ıır. 
• • • • . .. .. . -I08 

ıao 

100 

• 
• 
• 
• 

l.llO • 
l.000 • 
1,000 .. ...... 

•• 
llO . .. . .. .. 

• ıe 

• 
• 
• 

1.1111 • 
t.1100 • 
S~(.10 • 

DtKJU.lr: R..apl&nndakt. paralar blr nnc t~de :ıo ıtradaı: 
dGpnlyenJere lkramtye eıJltlğ'ı takdirde ~ :ZO 1azıasıvıe 9Wtlecf' , • 

ll .. lcr.ltr: U llar:t. U Haztraa. 11 P: llll. U 
"lndf J&Plllr 

Bir gece bir bmaramn karanbo 
ir içinde ilk defa oW'ILk kc:tdisine 
eahlp olan erkek art* diğer el'Xek 
lelin ~\eri mertebeye asli. e
rtwem:yecettl Her llıtediğini mu
halduık yapan bu kudretli adam 
bu zay:f kadm karpur.da ,Aciz ka. 
1aealt ~ ıey yapamıyncaktı. 
FsJcat karpmıdakt kndm k : rufu:. 
ne dDtf?D8.l1 olmakla beraber yaban 
...r değildi. Jerald kadmm gözlerin• 
de bu~ biıBi ~a g ecik· 
.uaıdıttı. Dada.k1arı qk niı.leti o • 
kmtEeD bRıinin hiç do ke~<li&ne 
yahaner olma4Jfım anlıyordu. Je • 
ald baılınt hAfif<'c lmlltrdı. 

yatro Ye lfnemaya alt bir QC>k l&Wd. ı Basıldrfl "' VAKJ1 Math:ıaıı ( letuı 88 ııert ıte1 .. ~ " e111 
J'8tll ım=nıarm yazılan " pek .....- Umumi ~vatl tdan edeo ,,.,.... 100 ırunıtCur 

reelmlern ~ıltmt .tır. TBTl!lye edeftlı. Rtfl1c A1amet B~rfl , .. _______ ._ ____ J ••••••••••••••••••••••ı•;:.ıll.,~ 


