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han münderecatıl'ldcın mcsuliyet kabul edilmez.. 

ihtikar la 
Mücadele 

---·---
~ariyet laüfıümetl 
811 ntücadelenin tam 
ntııuaı falııyetle netlc:e· 
lenınesl için her ted· 
ı.ı,.e baş 11uracafıtır .. 

St-.:VKET BİLGİN 

Milli korunma kanununda yapılan 
~tadiller münasebetiyle başvekilin 
B. M. Meclisinde vuku bulan beyanata, 
hu tadilleri icap ettiren sebepleri n 
~!:'inkii durumu ap3çık bclirbniştiı •. 
.,....i korunma kanununun 1940 scnesir.-•e Avrupa harbinden doğan fevkalide 
~ ve kanşık bir vadyeti öııle-
~k i~n kabul edildiği malumdur. Tür· 
""'Te harbin dışında olmakla beraber, 
"6nyayı kaphyan feluketin tesirlerinden tngiliz Orta ~ark Kumandanı 
~n kalmış bir devlet tasavvur edilr.- GENERAL OŞ1NLEK 
lhiyeceğine göre, Cünlhuril et bükilmeti, M •h B · d 
lllatat basiret ve uyanıkhğiyle ahvalin ı ver ıngc,;zı e 
'-uri kıldıiı her tedbire baş vurmuş· • •---
tur. Milli Müdafaa işlerinde gösterilen • 1. I M 
"8>:fik hassasiyetin bir başka şekli. mil- Jngı iZ er USUSta ye· 
b 'bünyenin dayanıklı ve sağlam kalınası • d . k . , 
~ rösterilmiştir. Ge(cn biiyük harbiu. Ot en gerı çe 1 en 

\•adide, başlı başına ıstırap mevzuu 
;~ tecrUbetcrinden istifade cdilmişt~r. Almanlarla har· 
.. ~1.'ketıerden ders almıyan millctJerın bed ,· vor 
uaıbahtbfına düşmedik. Cümhuriyet 
hUkümetı, halk kütlelerinin ıshrabını .-
bi~e sayarak kasalanm doldurmaktan -•-
~ bir şey düşüruniyen şuursuz ,.e İlıl taraf ta nDU.manın 
-.ansız bir harp zenginleri zümresinin taarruzuna dardlll'· 
tilreınesine meydan vermemeğe azmet· 
11t11'tir Milli korunma kanununda üçün- . dalın diyorlar.. . 
etl dc".t olarak tadiıter yapılması, vur- . KahU::•. 31 _(A.A) - Orta şark .1ngı-
11nıriilu wı ~~:;mı ezmek azmind(!D baş- liz tcblıgı: Bıngazı etrafında vazıyette 
la 'bir ::... ti-edil s· d" . k d kayda değer bir değişiklik yoktur. 7 nd 

,._.,,e a emez. .,,ım ı;,;e n nr H" tı• . d t ·· t•• d"" 
alınan .. ~lrle • kif t . ı·~· 1 1 ın ı pıya e ugayı sayıca us un uş-

-u nn aye sız ·~ an aşı - . . . 
llbştır. Bu sebeple şimdi daha tesirli man kuvvetlerme karşı 48 saat Bıngazı ............ ı... ~bnaktadı şehrine hAkim mevzileri şiddetle müda-

BapeklJ l1li1JI k rk. faa ettikten sonra 28 SonkAnunda geri 
ilk 1.: • • ' orunma anununun çekilmeğe karar vermiştir 
,_._:~~~lı lle hıı!"i1ulci• ,_-1(1: f\•as•nıta\r:~ ( Soau SUh 4, 8'itan 2 de ) 
-.CIUUIJl ita ._..... 6-inde ~öriq w -------------
lelalddJerimlzba ne bdar Oerlediifni 
~e üfi olduğunu söylemiştir. 
,...,e1rika kanunda yapılan son tadiller, 
t.n.e menfaatleri aleyhinde ~nlışanlann 
llaba şiddetle takiplerini mUmkün kıia
eQ hükümleri ihü\'8 etmektedir.. Ser· 
'-t piyasa telikkilerinden yakamm 
~dıiumz müddetçe ihtikirln 
.. Vaşmak için her vatandaşın şuur \"e 
!kdamna müracaat kili sayılmakta idi. 
Olaylann sertllii, harp ekonomisinin 
~ uynuyaıı, gecikmesf caiz 
eh.uyan hayati bir ehemmiyet taşldıİJJU 
~ koyunca tedbirlerimizde daha 
~hareket etmek lümmunu duy
--. MilH bünyenin her sademeye ma
.. Venıet edecek halde olınasını il~en
._ böyle azametli bir divanın ytiril· 
t&hnesi her şeyden evvel kanuni müey· 
~re mubtaçtl. Servet hırsı gözlerini 
;-ruınnş olanlara karşı kanunun kendi
line düşen vazifeyi yapmasından başu 
~ Joktu. işte milli korunma kanu
._claki hükümlerin derece derece 
'iırlaştırılmasmın sebebi .. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Japonı~r 

Altı mllyarbk donan
naa projesi kabul 

edUdL. 
Çung King, 31 (A.A) - Japon

larin Şangşa meydan muharebesin
de 12 - 16 SonkAnun arasında 33941 
ölU ve 23003 yaralı verdikleri bil
d:..:1: ... .uıyor. 

Yeııi bazı 
üsler daha 
işgal edildi 

---·---
_Japonlar Bir-
manyada Mul-

v mer ırma2ını 
~eçtiler -·Hollanda Borneosunda 

5 hava meydanı da 
almdL. 

Tokyo, 31 (A.A) - Japon tebliği : 
Japon ordusu deniz kuvvetlerinin sıkı 

iş birliğiyle Hollanda Borneosunun batı 
kıyılarında Tayangada asker çı)mrdık
tan sonra burasının 40 kilometre şimal 
doğusunda Y angad üssünü işgal etmiş
tir. Kohal koyunu işgal eden Japon ko
lu 27 son kanunda Hollanda Borneosu
nun batı kıyısındaki tayyare meydanını 

---•ıooooc:ııocııoooocaoaooı:ııocıaoacl da almıştır. 
( Sonu Sahife 4, Sütun 6 da ) ---

• 
-

Ma~~e~~:d;:~nu :_:::-
:ikinci sahifemizde, kanunun vi
liyetçe ilin oluna tıun metni 
3 tindi sahif""'lzd• bula..W,,.... 1 
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YENİ ASIR Matbaasında basılmıstır-

Milli Paranın Kıymeti Hakkında 

a iye Vekili Çok Mühim 
Not k Söy edi • 

ır 
----------------~--··--------------------

Vekil çıkan· çirkin şayialann asılsızlı~mı bildirdi 
---. 

Bazı spefıülcıtörlertn oyanları neticesi mendefıeflrnlzde altın flatl, Hy
nelmDel değerinin aç ınblJne plı,,...,,,.._.,.. Altın aJanJann zararlı 

bir lf yaptıfılfll'I malaafıfıalıt•- REtS RUZVELT 

Ruzvelt 60 yafında Ankara, 31 (Husust) - Maliye Ve- tandaşlann maliyeyi ve milli parayı ko- rım arzettifim gı"bi tasarruf bonolarına 
kili B. Fuat Ağralı BüyUk Millet Mec- rumak hususunda göstermekte oldukla- ve tahvillere yübek rağbet gösteımek 
lisinde hatiplerin altın fiatı ve milll pa- n ~betlerc teşekkürü kendim için borç sue~le ~IU .~ya o~ ttiınatlannm 
ramız hakkında suallerine cevap vererek bilirim. yenı yem delillerini verırlerken diğer ---·---
bir nutuk söylemiştir. ALTIN MESET.ESt taraftan bazı fena niyetli kimseler halkı FilipindPki Amflri-

Maliye Vekili hazinenin piyasaya çı- Hazin olan tarafı şudur ki, yurtdaşla- (Sonu Sahife Z, SUttin 1 de) 
kardığı bonoları mevzuu bahis ederek ~--------------------------- kan kumandnnı bir 

mesaj gönderdi 
demiştir ki: 

HAZiNE BONOLARI Mecliste açılan miizbkerelerde -·-_ dik defa 25 milyon liralık bir mil
saad.e alınmıştır. Bu müsaadeye daya
nılarak çıkanlan bonolar çok kısa bir 
zamanda tamamen satıldı, ikinci defa tu
tarı 25 milyon liralık bono ihracı 
için kanun teklif ettik. Bu teklifimiz 
Yüksek Meclisçe kabul buyuruldu. Ge
çenlerde bunların satışının dahi had ka
nuniye yaklaştığını, bunun üzerine ka
nuni haddi tecavüz etmemek için satışı 
tahdit mecburiyetinde kaldığımızı söy
lemiştim. Bugün bu kürsüden kalanın 
da tamamen satıldığını büyük memnuni-

Ticaret vekili bütün ten- ::r::-rT=..aı:~== 
kitlere cevap verdi 

namesi attı.. 
V8§ington, 31 (A.A) - ReislcUmhur 

Ruzvelt 60 nci ytl gilnil her zamandan 
ziyade çalışarak geçirmiştir. Amerika
nın harbe girdiği 12 Birinciklnundan be. 
ri reisicümhur Beyaz saraydan hemen 
hemen hiç aynlmamıştır. 

uReJlılı ue onun mensupıa... dllnyanın en ~etin 
de111'1nde ltlr ııeııareı lmtlllcinı uerrnlflerdlr .. n Ruzveltin hususi do1ttonı demiştir ki: 

yetle ifade edebilirim. Ankara, 31 (Husus!) - Dünkü Bü-

DEMtRYOLU 1ST1KRAZI yUk M~let Me~i. m~ereleri esna-
•v • 1 . smda Tıcaret Vekili B. Muıntaz Ökmen 

Dıge~ ~tan .9~1 demı~~ u istikra- v daki nutku söyJ-..i..+: .. : 
2ının bırıncı tertibı olmak uzere geçen ~ . . ~--
Sonteşrinde 5 milyon liralık tahvil çı- Bır çok tetkik~erımız ve. ecnebi m~
karmıştık Bu tahvillerin kayıt müddeti leketlerde yapbgıınız tetkikat şunu ıs
olmak üz~re bir hafta iJAn edilmişti. pat etmiştir ki, bugünkü iktısadt buh
Bunlarda üç gün içinde tamamen satıldı. ram yenmek, umumun iaşesini temin 
Bugün bu tahviller prim yapmaktadır. etmek ve ihtikarla mücadelede muvaf
Vatandaşlar aramakta ve bulamamak ... fak olabilmek için tek şart hükümet ve 
ta.dırlar. milletin elele vermesidir. Harigl meınle-
?Wıci kısmın çıkarıl~ası icJln bize ket bunu ~ çok yapabilmlf 1se tedblrle-

müracaatlar olmuştur. Bınaenaleyh va- -'-d vaffak 1 han...Cn: ....... e mu o muş, 6 ..... yapama-
·- mışsa muvaffak olamamıştır. Bu arada 

Amerika da 
- -·-

Şangsa muharebe
sinde 34 bin ölü 

verclller 
Vaşington, 31 (A.A) - MUmes

ailler meclisi donanma için altı mil
yar dolarlık kanun projesini kabul 
etmiştir. Denizaltılan hakkında is
tenen tahsisat tutan bir rekor teş
kil etmektedir. 

şunu da şükranla tebarüz ettireyim ki, 
bizim memleketimizde ~tin bulacağımı
zı tatbikatında müşkülat göreceğim.izi 

zannettiğimiz bazı usuller ve imtihanlar 
halkın hlikUmete itimadı bakımından 
ümit "ericidlr. 

Bunu hem bir misalle teyit etmiş ol
mak, hem de hakikaten insanı endişeye 
dilşürecek bir dedikoduyu, meclis mu
hitine kadar sokmak eeaaretinl gösteren 
bazı dedikoducuların boz.gunculuk 
mahiyetini tebarUz ettirmek için bir mi
sal olarak arzediyonmı. 

(Sonu Sahife Z, Sütün 1 de) 

[~~~ar.~~:] 
Alman hat-
hnda yeni 

gedik açıldı 
---.•----

Alman kuman-
danlı~ telaşe 
düıtü, di

yorlar 

Ruzvelt altmış yaşında olmasına rağmen 
sıhhatçe çok iyi durumdadır. 

Vaşington, 31 (A.A) - Reisicümhur 
Ruz.velt doğum yıldönilmü münasebe
tiyle radyoda bir nutuk söyleyerek de
miştir ki: İstikbale sarsılmaz bir inanç 
besliyoruz. Harbi kazanaca~ımızdan ve 
insanlığa sürekli bir terakki devresi ve
recek olan sulha bvuşaca~ızdan emi• 
niz. 
V.qlngto~ 31 (A.A) -- Fillp\ıı Ame

rikan kuvvetleri kumandanı General 
Mak Artur dUn reisicUmhur Ruzvelte 
fU mesajı göndermiştir: 

Bugün doğum yıldönümünüzdür. 
Meydan muharebesinin izlerini ta§ıyan 
tozu dumana katmış askerlerimiz Ba
tahan mağaralanndan ve Korogidan or
manlanndan çıkarak sizi takdis etmeli 
için Tannya yalvanyorlar. 

VaşingtOn, 31 (A.A) - Remıl te-bliğ
de bildirildiğine göre japon tayyareleri 
Bataham yanm adasında bulunan Gene
ral Mak Artur kıtalariyle birlikte tes
lim olmasını isteyen kağıtlar atmışlar
dır. Bundan bir netice almaymca, tayya
reler bir müddet sonra Amerikablarla 
birlikte çarpışan Filipinli kuvvetlerin 
teslim olmalanııı isteyen klğıtlar atmış
lardır. Cesaret, sadakat ve itimatla da· 

-·- yanan Amerikan ve Filipinli kıtalar ' · Karslıan dofıısaıtda 1111' arasında bu dlvetler alay mevzuu ol-

'Alrnan taarPaza yapıldı _m_uş_tur_. ---------:·········ı······························································,,········· 

! i Askeri Vaziyet i • i 
~ .................................................................................... : 

Şimdi bütün alika Singa
pur üzerinde toplandı 

Slngapur mukavemet edecek 1111, eler dilferse 
dopracap neticeler nelerdir! .. 

Liderlerin nutuklar söyledikleri bir--------------

zamanda, siyas! ve askeri hAdiseler ge- , _ -·-·- --·-·-·-·-·-- -
lişmektedir. Pasifikte durum şöyledir : ~·-·-·-- - - --= 

1 - Malezyada J aponlann zaferi.. 
2 - Macassar boğazında Amerikan SON DAKJ A 

deniz kuvvetlerillin zaferi .. 
Malezya tamamiyle Japon işgali altı

na girmiştir. Malaka yanın adasındaki 
btıtün İngiliz kuvvetleri Singapur ada· 
sına çekilmişlerdir. Japonlar Singapura 
yaklaŞıncaya kadar yedi hafta kaybet
mişlerdir. 

Singapur mukavemet edebilecek mi? 
Japonlar •Edemiyece1o, İngilizler de 

~Edecek• diyorlar. 
Malezyanın Japonlar eline geçmesiyle 

uzak doğu harbinin bir dönüm noktasi

•••••••••••• 

Müttefikler 
konferansı Lon
drada topla1adı 

---·---
Harp ~eoresl ~ 
ınüştereıı bir plan n? geldiği dijşünülebilir .. 

Macassar boğazında Japonlar ağır bir lacızırlanıyor .. 
mağl\ibiyete uğraUllŞlardır. Japon do- Londra 31 (A A) - Müttefik hUldi-
~asının himayesinde y~en fazla metlerin ban üycleri arasında burada 
gemı asker. ve h:'-11'. malzeme~ nakleder- Polonya başvekili general Sigorskinin 
ken, Amerikan Jddialanna gore b~- başkanlığında bugün bir konferans top
dan kırk tanesi babnlmıştır. Bu ıddıa- lanmıştır. 
lar mübalagalı olsa bile her halde Ja- Yunanistan Yugoslavya ve Belçiks 
ponların ağır kayıplara uğradıklan mu- murahhasları' bu konferansa i§tirak et-
hakknktır. mişlerdir. 
ŞİMAL AFRİKADA Konferansın gayesi harp sonrası için 
Afrikada vaziyet mihver lehinde bir ~~dradaki_ hüküınetler mümessillerini 

almıştır İtalyanlar Bingazinin müşterek bır plln hazırlamağa davet et-cereyan . m kt" 
geri alınmasından bir kerre daha üıni- e ır. 
d d

,. ::elerdir ,_.__._._a_11_•_,_.__,_._,_111• ..-.-
e ilşm~ • l r.oooıo~ccıccıcıccac 

( Sonu s.bife ~ Silaa ~.. --- - -·-·· ----- -· --

Moskova, 31 (A.A) - Tebliğ : Mal~zyada meydan 
mubar~bPsi bitti 

30 son kAnunda kıtalanmız düşmanla 
muharebeye devam ederek ilerlemiş ve 
bir çok kasaba ve köyü işgal etmiştir . 

29 son kanunda 18 Alman tayyaresi • 

t~UŞtür. Biz dört tayyare kay- Şimdi Sin~apıır 
Moskova, 31 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : Sovyet kıtaıan dÜŞDla-! meydan harbı 
na karşı muvaffakıyetli hareketlerine 

de;:;;;:;o;;:~A YENt basladı 
BİR GEDİK e-
Londra, 31 (A.A) - Doğuda bir yer- Mal •-

de : Kızılordunun Alınan hatıannda ge- ezyadald .1111Hlz lu• 
niş bir gedik açması Alman başkuman- talan Sln8apal'8 
danlığını büyük tel1şa düşü.rınüştür. 

Harkoftan Melitopola giden demiryo- Retlrlldl.. 
lu Ruslar tarafından kesilmiştir. Cep- Singapur, 31 (A.A) - İngiliz ku
henin bu kısmında Kızılordu Dinyepere mandanlıluıca evvelden hazırlanmış bir 
100 kilometre yaklaşmıştır. En büyilk pline göre dün gece cenubt Johorda fa
tehlike Mariopoldan geliyor. Bu cenup aHyette bulunan 1ngiliz kuvvetleri Sin
kesiminde RuSlar daha 30 köy geri al- gapur adasına çekilmişlerdir .. Düşma., 
mışlardır. Almanlar ihtiyatlannı harbe bu hareketi güçleştirmek için çok gay· 
soktuk.lan halde Ruslan durduramıyor- ret sarfetmiştir. Johor şosesi muvaffakı
lar. yetle kapatılmıştır. Deniz ve hava lruv-

Ruslar Harkof kesiminde yeniden vetleriyle işbirliği halinde yapılan Ma
ilerlemişlerdir. Doneç cephesindeki mu- lezya meydan muharebesi bitmiş, şimdi 
harebelerde Almanlar er ve subay ola- Singapur meydan muharebesi başlamıf-
rak 25 bin--ölil vermişlerdir. ( .SO... s.laile 4, Sütun 3 te ) 

( Sona Sahife 4, Siibm 6 da ) 



S-ARIFE2 

Mili" paranın kıyw.e
ti hakkında 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

altın alımına teşvik etmek ve bu sayede 
kendilerine gayri meşru menfaatler te
min eylemek maksadiyle bir takım şa
yialar çıkarmaktadırlar. Sonra servet 
üzerine devletçe vergi konacağı, merkez 
bankasının piyasaya çıkardığı yeni on li
ralıkların piyasadaki mevcuda ilaveten 
çıkarılmış olduğu gibi şayialar bu kabil
dendir. Alhn fiatlarındaki tereffüden 
dolayı vekllet tetkikatta bulunmakta 
idi. Vardığımız neticeye göre, bazı mah
dut eşhasın spekülAsyon maksadiyle bu 
yolda şayialara tcvesrul etmesinden ile
ri geldiği anlaşılmıştır. Bunun içinde 
elden gelen tedbirleri almış bulunuyo
ruz. 

Bir kerre servet üzerinden vergi al
mak hatırımızdan geçmemektedir. Bü
tün vatandaşlann bunu bilmelerini fay
dalı görürüm, diğer taraftan merkez 
bankasının çıkardığı on liralıklar, ken
disi tarafından milkerreren ilin edildiği 
gibi mevcuda illveten değil, eski harfli 
banknotların ve büyük koporlardaki di
ğer evrakı nakdiyeden geri çekilmiş 
olanlarının yerine çıkarılmıştır. Bu yeni 
on liralık banknotlan ihracı ile eSki 
mevcuda bir lira dahi ilAve edilmiş ol
madığını bu kürsüde kat'iyetle ifade 
ederim .. 

Altın alım satımı serbest bırakıldığı 
ve ·1,umet buna müdahale etmediği 
için jrülilyor k1 ve sizde görmektesiniz 
ki altın alış verişi her yerde serbestçe 
cereyan C'tmektedir. 

ALTIN VE BORSA 
Bazı arkadaşlar altının borsalarda ko

te edilmiş olduğunu zannetmektedirler. 
Altın borsada kote eclilm~ değildir. 
«Borsa gazetesi yazıyor sesleri.> 

Borsa emrinde bir ilan varakası çık
maktadır. Bunda yazılı altın fiatlan na
şirinin şurada burada yapbğı tahkikata 
istinad ettiği anlaşılmaktadır. Altın bor
sada kotasyon olmıyan her hangi mata 
olarak altın satılmaktadır. 

OYNANAN OYUNLAR 
Haklı olarak arkadac:;lar borsada altı

nın kotc olduğunu z:ınnetmis1erdir. Çün
ki bir takım spekülatörler altın alım ve 
satımının serbest olmasından istifade 
ederek sanki altın borsada kota edilmis 
gibi cfiatı diln bu idi, bugUn budun 
tarzında göştermeğe yeltenmektedirler. 
Buna istinaden bugiln altın fiatı 38 ze 
çıkmış deniliyor. Buna karı::ı la7.ım ge
len tedbirleri aldık. Zecri bir tedbirin 
bu yolda iyi bir netice vermeyeceğini 
bildiğimiz için ona göre tedbirler alın
rnıshr. 

Bugün altın bütün devletlerin müba
dele vasıtası olmaktan çıkmış, tal""amen 
bir meta halinde kalmıc:;br. Hiç bir 
devlet yoktur ki altını vasıtai mübadele 
yapsın. Altın hemen bütün devletlerin 
merkez bankalarında toplanmıştır. 

Bugün maliyenin ve merke-z bankası
nın sahip olduğu altın mikdarı eski de
virlerde tasavvur edilemiyecek bir de
recededir Cilrnhuriyet hUkUmetinin ma
lik olduğu altın mevcudu da en yük
sek raddesine vasıl olmuş buulnmakta
dır. 

DEVLET:tN ALTINLARI 
İhracat mallarımızın dünya piyasala-

rında rağbetle aranması altına tahvili 
kabil döviz mukabilinde ihracat satışla
rını kolaylaştırmakta ve bu suretle de 
merkez bankasındaki döviz ve altın mik
dan günden güne artmaktadır. Şunu da 
<Jçıkça söyleyeyim lci, memleketimizin 
bugünkü durumu sayesinde Türkiyeye 
hariçten külliyetli mikdarda altın gel
mektedir, Hatta külçe altın getirilmesi 
için talepler karştslnda bulunmaktayız. 

Böyle olduğu halde asılsız şayialar 
dolayısiyle altın fiatinde sebepsiz, nis
betsiz derecede yükselmeler görülüyor .. 
Bu vaziyet birkaç spekülatörün ovunları 
neticesinden başkn bir şey değildir. Bir 
arkadaşımızın sarih surette tebarüz et
tirdiği gibi b•ı<!Ün ekmeği 15 kııruşa al
maktayız. O halde altın neden dolayı 40 
liraya doğru gelmektedir? 
Vatandaşlarımın bu şayialara aldana

rak Türk altınını Avrupa piyasaları fi
tınd:ın iki,, i.iç misli fiatla satın almaları 
kendileri aleyhine fevknlfıde zararlı bir 
iş yapmaktan başka bir şey olmaz. 

Vekalet sırası dilştilkçe her suretle 
vatandaşları ikaz etmekte ve vaziyetten 
hab~rdar eylemektedir. Bugün dahi bana 
bu fırsatı verdiğinizden dolayı te~ekkür 
ederim. 

Altın hakkındaki kanaatim bundan 
ibarettir, milli paraya olan umumi iti
madı tezelzülc uğratacak her hangi bir 
şeye muttali olursanız hükümeti haber
dar etmenizi rica ederim. 

BERÇ TüRKER!N SöZLERt 
Bcrç Türk~r (Afyon) bundan iki, üç 

sene evvel İstanbul piyasasında gayri 
meşru muameleler oluyordu. Bundan 
dolayı İstanbuldaki borsayı buraya nak
lettik. O vakit zatıalinizin himaye ve 
kontrölü altında mııamele görülüyordu. 
Bir aralık ne oldu bilmivorum. Yine bor
sa !stanbula nakledildi. Orada borsa 
açılınca mübayaacılar, dellfil1ar, yani bu 
altın üzerinde spekülasyon yapabil,,cek 
adamlar toplandılar ve fenalıklarına ba"
ladılar. Uygunsuz harekr-tlere mahal 
olan burada yapılan hnrekt-tler altın fi
atlnrmı bu hale gctirmic:tir: 

M"'""lfi buraya iki ~aat evvel bir tele
fon geldi. Altın 40 liraya cıktı. diye bil
clirilmistir. Bunıı kim yapıyor, kim tele
fon ediyor. Ya borsayı buraya naklede
lim veyahut bor::a komiseri bu telefon 
edenleri yakalesın, hapse sok.sun. bu da 
bir ihtikardır. Na.sıl ki muhtckirlcri tu
tup hapse sokacaksak bu gavri mt'şnı 
olan ic::i yaoanhrı da hapsco sokalım. 

Maliye Vekili Fuat Niralı dıwamla 
<efendim dnmin arzcttim. Altın alıc; ve
riı;inin borsa ile hiç bir alfıknsı yoktur. 
Borsa burnva muvakkaten naklcdilm!c:;
ti. O müddet zarfında yamlan tecrübe 
burada kalmasının faydalı olmıyncağı 
kanaatini verdi~i için tekrar lstanbula 
nakledilmistir. Borsa burada bulunduğu 
zamanda arkada ımızın ic:aret ettiği spe
külfi.syon ic:;leri 1stanbuldaki Havyar ha
nında ve diğer hanlarda cereyan ediyor
ou. Bugün de gördi.iğümilz şeyi, arzet
tiğim gibi <altın fiatı bu kadardın diye 
iki iiç tarafın guya borsaya mensupmuş 
gibi kolislerde dolaşarak borsa gazete
sine belki para mukabilinde bir şeyler 
yazdırarak, oraya buraya telefon ederek 
yaptıklan şeylerdir. Bunlara karşı icap 
eden tedbirler alınmıştır.> 

l\.f ecliste açılan m eozakerelerde - -
( ~tarah 1 inci Sahifede) 

KART MESELESİ 
Gıda maddelerinde ilk defa olarak 

karne usulUnU tatbike karar verdik .. 
Fakat çok cesur değildik. Çünkü bu işe 
tahsis ettiğ:miz teşkilata ve nihayet hal
kın itiyadına göre bir çok müşkülata te
sadilf edeceğimiz kanaatinde bulunu
yorduk. Buna rağmen vesika usulünün 
tntbik edildiği şehirlerde bir ekmek mc
sc esi kaJmamıştır. Yine bu meselenin 
tatbik edildiği bütün şehirlerde yüzde 
20 tasarruf hasıl olmuştur. 

İSTANBULUN İAŞESİ 
Buna rağmen işitiyoruz ki, İstanbul 

gibi 800 bin nüfuslu bir şehire bir mH
yon 200 bini mütecaviz karne dağıtılmış
tır. Binaenaleyh muayyen ve az mik
darda e"kmek dağıtılacak yerde ekmek 
sarfiyatı çoğalmıştır. Bu gibi dedikodu
ları samimiyetle bağışlamaya imkan 
yoktur. Şayialar kulaklarımıza kadar 
geliyorsa inanmıyarak bunlan tfiyip et
mek lazımdır. Bugün İstanbul şehrinde 
ekmek kartı söylenen mikdarda değil
dir. Bil.aki.<ı günde 75 bin kilo ekmek ta
sarruf edilmiştir. Bunlarla bizlerin ku-
lnkJarına kadar işaa edilen Mdiselerin 
ne kadar knsde mnkrun olduğuna bir 
misal vermiş oluyorum. İlk misali, asıl 
milletten gördüğümüz yardımın misali
ni vermek !çin arzettim. 
İTHALAT BAHSI 
Arkadaşım Berç Türker hilkümetin 

bugünkü buhranla mücadelesinde başlı
ca :;artın ithalatı temin etmek olduğunu 
ve bu temin edilirse davanın hemen esa
sından halledileceğini söylediler. Muh
telif defalar bu kürsüden ifade ettiğim 
g!bi bu memleket haklı sebeplere müs
tenit olarak Cümhuriyetin tesisinden 
bugüne kadar ithalat ve ihracat müva
zenesini daimt bir mürakabe altında bu
lundurmuştur. Takas usulleri, konten
jan usulleri, ithalfibn tahdidi usulleri, 
dnhili himayeyi temine matuf tedbirler, 
paramızı ve dövizlerimizi himaye tedbir
leri ithalA.tın önilne g~ ve yerinde 
bir tedbir olmuştur. Umumt harpteki 
tetkikabmız şunu gösteriyor -: 
Yalnız İzmirde Sivrihisaryan müesse

sesinin veya başka bir mil~ 1914 
temmuzunda malik olduğu stokların ye-

kônu 1939 eylülünde dünyanın harb~ 
gird=ği zaman bütün memleketin malik 
olduğu stokların laakal on misli idi. 

Bunun sebebi o devirde memleketin 
gümrük kapılarının açık ve kapitülll.S
yc,nların mer'i bulunmasıdır. Du müna
sebetle her şey memlekete bolca girer 
ve stok yapılırdı. 

HARBE GİRERKEN 
İTIIALATIMIZ NE İDİ? 
Fakat Cümhuriyet rejimi haklı ola

rak bunun önüne geçli. Bundan dolayı 
Avrupada hnrp başladığı zaman biz it
halat bakımından fakir denecek derece
de zaif stoklara maliktik. Bundan sonra 
bugilnkü tecrübeye göre ithalatı temin 
için hükümetin alması ltınm gelen bil
tün tedbirleri almağa muvaffak olduk .. 
Parti grubunda bunu rakamlarla izah 
ettim. Şimdi yanımda rakamlar yoktur. 
Dünyanın her tarafının bize kapalı ol

masına rağmen hemen her memleket 
gibi bizim de iktısadt bir abloka altında, 
yani harp iktısadiyatının zaruri neticele
ri olarak her taraftan tecrit edilmiş ol
manııza rağmen 1941 senesindeki ithala
tımiz, 940 senesine nazaran tezayüt irae 
etmektedir. 

Gönül arzu eder ki maddi imkanlara 
mal:.k olalım ve bütün istediğimiz kıy
metli eşyaları kolaylıkla getirebilmek 
ve halkın ihtiyacına cevap vermek im
kanını bulalım. Yalnız bu bal imkfuılar
la mukayyet olan bir şeydir. 

TEK TİP ELBİSE 
General Ahmet arkadaşımızın tek tip 

elbise ve ayakkabı arzularına iktısat ve
kili arkadaşımız cevap verecektir. Ha
kikaten iki veknlet bir seneden beri bu 
iş üzerinde çalışmış olmakla beraber he
nüz işi mUsbet sahaya dökemiyor.Çünkü 
bunu tahakkuk ettirmek için çivi, deri 
ve makine lizımdır. Bu teşebbüs birçok 
malzeme ile alaJcadardır. Bunların bir 
kısmı ithal ve stok edilmiştir. Bir kısmı 
da sipariş edilerek gelmiştir veya gele
cektir. 

CA YE UCUZ ELBİSEDİR 
Fakat şunu düşünmek lazımdır ki ga

ye tek tip elbise, tek tip kundura ile 
yeknasak bir Unüorma yapmaktan z.l
yade halka ucuza mal olacak bir tip 
yapmaktır. Mesaimiz daha ziyade bunun 

.. 
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ŞEHİR HABERLERİ lhtil{ir a 
ücadele 
---·---'-·- -·-·- ... ·-·- --·- -·-···:· Zam kanunu tebliğ edildi 

j Mesf"leler j 
.... _,_ -1~.._...-•• -·-cı~---:· 

-
U~ düşündürücL Men~urlar zamlı maaş

CümhuPiyet hüJıümetl 
Bu mücadelenin tam 
muuaf f aJııyetle netice· 
ıenmesı ı~ın her ted· 
bire IJaf uuracalıtır .. hadis~ önünde larını yarın alıyorlar 

Şt:V lil..'T BiLGİN ----·---
Gün geçtikçe harbin tesir sahası içi

ne bir az daha girmek zorunda kaldığı
mızı görüp anlamıyan yok gibidir .. 
Bu tesirler iktisadi sahada dev adımlar
la ilerleyip dururken içtimai yardım teş
kilatlarını harekete getirmek, ıstırap 
sahnelerini bertaraf etmiye çalışmak bir 
znruret halini almaktadır. 

Şehrimizde mali ve ticari müt>sseselerle 
fabrikalar da m~murlaruıa ayni nis

pette zam yapıyorlar 

( Baştarah 1 inci Sahifede) 

Cihanşümul bir kasırganın sarsmtıla
n ve felaketleri göz önündeyken kara 
borsacılamı, muhtekirlerin, vurguncu
lann mcşum faaliyetlerinde serbest ka
lacaklannı tahayyill etmek kadar bü
yük bir gaflet olamazdı. Diin vazifem icabı, belediyede bulun

duğum 15 dakikalık bir müddet içinde 
üç düşündüriicü hadise ile karşılaştım. 
Bu hadiselerin muhatabı bizzat beledi
ye reisi idi. 

Birincisi - Zaruret yüzünden nur to
pu gibi bir yavruyu çocuk yuvasına tes
lime gelen betbaht bir kardeş, bir nğa
bcydi. Askere çağrılmış, silfıha sarılmı
ya gidiyor. Kendisinden başka kimsesi 
bulunmıyan kardeşini belediyeye teslim 
etmek istiyor. Bu talep haklıdır. 

lkinclc;i - Evinde "kömür ve gaz bu
lunmadığı için yavrularını akşamları 
saat altıda yatağa girmeye zorladığım 
söyleyen bir baba idi. Mustaripti, elinde 
parası bulunduğu halde sıkıntıda bulu
nuyordu, kömi.ir ve petrol istiyordu. Bu 
talep te haklıydı. 

4178 sayılı maaşlara uım kanunu dün 
başvekaletten vilayete telgrafla tebliğ 
edilmiştir. 1322 sayılı kanunun 12 inci 
maddesi, bu gibi müstacel hallerde ka
nunun matbu nüshalarının gelmesini 
beklemeden başvekllletin tebliği üzerine 
vilayetlerin bu kanun]an neşir ve ilan 
cylemes:ni funirdir. Bu itibarla vilayet 
makamı dün tebliğ olunan bu kanunu 
bugünkü gazetemizde neşrettirmiştir. 

Bir çok daireler maaş bordrolarını da
ha evvel hazırladıkları ve defterdarlık 
muhasebe müdürlilğüne tetkik için ver
dikleri için yeni zamları ayrı birer bord-
ro ile tahakkuk ettireceklerdir. Bir iki 
daire ise bugün çalışarak zamları tahak
kuk ettirecek, maaşları zamlı olarak 
müstehaklarına tediye edecektir. Ücret-

li memurlar şubat sonunda şubat ayı 
zammından istifade edeceklerdir. 

Billfassa kilçük memurlar bu zamdan 
memnundurlar. Haber verildiğine göre 
şehrimizdeki bankalar, maU ve ticari 
müesseselerle bir çok hususi müessese 
ve ticarethanelerde şubat maaşlannı 
memurlarına zamlı olarak ödiyecek1er
dir. Ticarethaneler de devletin tensip 
eylediği zamları aynen tatbik edecekler
dir. 

Şehrimizdeki bir tütün fabrikası gün
delik ve haftalıkla çalıştırdığı işçilere 
devletin kabul eylediği şekilde yüzde 
25 zam yapmış ve bunu resmi makam
lara duyurmuştur. 

İı.mirdeki iki büyüle fabrika da ayni 
~ckilde işçilerine yüzde 25 pahalılık 
nurum venncği kabul eylemiştir. 

Milli istihsalin ve memlekette mevcut 
stokların mikdarına göre, mübrem şu 

veya bu madde üzerinde hiç bir darlık 
b~ göstermemesi lazımdı. Eğer bugün 
böyle geçici bir darlık duyuluyorsa mu
hakkaktır ki ortada 8mme menfaatini 
çiğniyen gizli hareketler vardır. 

B. l\f. Meclisinin hükümete \•erdiii 
yeni snlahiyetlerlc bu '\·aziyetin önlene
ceğinden şüphe edilemez. 

Vurguncularla mücadele işinde paro
lamız şudur : 

- Vurguncuya ve istifçiye aman ve
rilmiycccktir. 

Üçi.inciisii- üç gi.inden beri kömürcü 
dükkanları önünde pineklediği halde ço
cuklarına mangalında sıcak bir şey ha
zırlıyamamaktnn mütevellit teessür için
de bulunan bir anaydı. Elinde parası 
yoktu, duldu ve talebinde haklıydı. 

Bu üç talep, üç hadisedir. Üçü de hak
lıdır. Bu Uç talebin biricik muhatabı 
olan belediye reisi birincisine ümit, iki
sine ise parasız kömür verdirdi. 

Vilayet ve Belediye mec
lisleri yarın toplanıyor 

l\liicadelenin muvaffakıyeti namına 
daha bazı tedbirlere ihtiyaç olursa, bun
ların da alınacağını, yine başvekilimlıin 
beyanatından anlıyoruz. Kısaca bu i~ 

cephe savaşında halk düşmanlarma gÖll 
açtırmamak için hiç bir şey ihmal edil· 
miyecektir. 

Hangi iş zümresine mensup olUl'lll 
olsun, çiftçi, fabrikatör, tüccar veya it
çi, her vatandaş çalışma faaliyetini am
menin menfaatine göre ayarlamak zo-

!ş bununla hallolundu mu? Hay.ır ... 
Çünkü belediye reisi de onlar kadar 
haklıdır. Çünkü belediye bu gibi mü
raca:ıtlnra muhatap olacak bir mali kud
ret sahibi değildir. Çocuk yuvası tıklım 
tıklım doludur. Şehir kışlık kömür ihti
yacını temin edecek bir teşkilata sahip 
değildir. Muhtaçlara avuç dolusu para 
harcıyacak bir biitçeye sahip değildir. 

elediye meclisinde kömür hak
kında nı..Üzakere açılacaktır 

rundadır. Fevkalade ahval devam ettik· 
çe hükümctin vatandaşlardan bekledilf 
tedbirlerinin rnuvarfakıyetine yardım
dır. Diğer taraftan vatandaşlar da şuna 
emin olmalıdırlar ki Cümhuriyet hükil
meti bu çetin mücadelede kendisine dll-

Belediyeyi bu halinden, belediye rei
sini böyle sahnelere muhatap olmaktan 
kurtarmak için çok kuvvetli ve zinde 
içtimai yardım te~killerine ihtiyacımız 
vardır. ADNAN Bilgct 

-------9-----
müessıf b·r ara-

ba kazası ---·---Zavallı adaın a~ır 

varahınarak öldii 
J -·Kazanm nasıl olduğu 
henüz anlaşılamadı .. 
Seydiköy yolunda milessif bir kaza ol-

muş ve arabacı Hasan Hüseyin ağır su
rette yaralanarak ölmüştür. 

Evvelki akşam Cumaovasmdan yükle
diği tütün balyalarını tzmirde bir ima
lathaneye taşımakta olan Hasan Hüseyin 
yolda taşıdığı fazla yük yüzünden bir 
haylı yorulmuştu. Arkadan yetişen bir 
kamyonun şoförü arabacıya bir balya 
tütünün arabasından düştüğünü söyle
yerek yerini göstermi~tir. 

Arabacı Hasan Hüseyin bu balyayı 
almak üzere dönmüş, her nasılsa gittiği 
yerde vücudunun muhtelif yerlerinden 
ağır yaralar almış ve bir az sonra da öl
müştür. 

Ceset hastahaneye kaldırılmış, vücut
taki yaralara nawran Hasan Hüseyinin 
bir kamyon veya otomobil çarpması ne
ticesi yaralanarak öldüğü neticesine va
nlmıştır. 

O sırada civardan geçen tek ve 274 
sayılı bir kamyondu. Kamyon<ia bulu
nanlar yolda hiç bir hadise ile karşılaş
madıklarını söylemişlerdir. Müddeiumu
milikçe kaza tahkikatına devam olun
maktadır. 

üzerine olmuştur. 

BİR GAZETEClNİN TENKİDİ 

Viltıyet umumi meclisi yarın saat 14 
te devre toplantılarına ba~lıyacnktır .. 
Umumi meclisin ruznamesinde başta 
yeni yıl lıtitçesi olmak üzere vilayeti 
alakadar eden bir çok işler yardır. 
Yarınki celseyi vali kısa bir hitabe ile 

açacak, ruzname mucibince vilôyet 
izahnamesi okunacak, bunu dalıni encü 
men mütalaannmesi takip edecektir. 

V!lfiyctin yeni bütçesi bu sene çok dU
şünUlerek hazırlanmıştır. 

Bütçenin masraf fasıllanna zam yapı
labilmesi imkfuıı mevcut olmadığından 
azalar arasında bu sene meclisin mü-

Güzel Yalı sahası 
istimlak edildi 
---·---

Güzelyalıda tramvay şirketi deposu-
nun bir az ilersinde inşa edilecek spor 
sahası için vilayet idare heyeti istimlAk 
karan vermiştir. Bu iş son safhadadır. 
Sahanın plfuıı da hazırlanmıştır. İstik
balde bu sahanın önünden tramvay ge
çirilmesi de dilşünülmekte ve tetkik 
edilmektedir. 

ZIPaat aıetıerı ldn 
demir temin edildi •• 
Zirat istihsalatı arttırmak için çalış

malara devam edilmektedir. İzmirde 
imal edilecek uç demiri ve pulluklar için 
lüzumlu demirler henüz gelmemiştir .. 
Alınan haberlere nazaran Karabük fab
rikası bu demirleri verecektir. Bu hu
susta mütabekat hasıl olınU§tur. 
~--~--~~~~~---

Kömür ihtilıtiPı. .. 
Namazgahta kömürcü Avram oğlu 

Rafael ve Avram oğlu Nesim, odun kö
mürünü tesbit edilen fiatten daha pa
halıya sattıklarından haklarında takiba
ta başlanmıştır. 

cek müzakerelere teması olan bir neş
riyat silsilesi başladı. Bunları yazan zat 
burada der ki: 

Muhterem başvekilim gayet sarih bir •Hüklimet furune menfaatini düşün-
•mal sorduktan sonra : mekte son derece hassastır. Kıskançtır .. 

- •Benim bu mevzua temasım doğ- Hatta bu yüzden hazan ifrata bile git
ru olmnmakla beraber ben de bir nok- mektedir. &ki devirde olduğu gibi bu 
tayı Kazım Nami arkadaşıma hatırlat- devirde nüfuzlu adamlardan murat ta
mak isterim. bii vekiller, mebuslar ve Parti ileri gc-
Arkada$larım : Biz nasıl bütün işle- lenleridir. Koli ticareti, vagon ticareti 

rimizde Meclis!n daimi mürakabe ve .yapmazlar, umum'i harpte olduğu gibi 
kontrolUnden ve direktiflerinden istifa- bulgur kralı, şu bu kralı yoktur.. Bu 
de ediyorsak matbuatın bizim işlerimize sefer yüksek rütbeli memurlardan da 
müteallik bütün neşriyatını da bu dere- şaibe altında tek kimse kalmamıştır.• 
ce dikkat ve hassasiyetle takip etmek- İtiraf etmek lazımdır ki onun üade-
teyiz. sini aYnen söyliyorum. Rejim ve onun 

İsmini söylemiyeceğim. Samimi oldu- mensuplan dünyanın en çetin bir dev
ğuna şüphem olmıyan bir gazete de- rinde, en çetin şerait altında gayet mü
vamlı olarak bazı usullerimiz hakkında him bir bekfu-et imtihanı vermişlerdir .. 
tenkitler yapar, müta1ialar ileri sürer Bu tenkit şayanı teessüf ve hazin bir 
ve bu işin kendi tavsiye ettiği usul tat- şeydir. 
bik edilirse daha iyi neticeler vereceği- Bizi tenkidi kendisi için faydalı gör
ni yazar durur. Hakkıdır, yerindedir ve düğünden dolayı, sanat ittihaz etm~ in
biz de doğru bulursak ittiba ederiz. Doğ- sanlar dahi rejimin ve onun mensupla
ru buldub'l.ımuz şekilde cevap veririz.. rının bekaretinden ve rejim işlerindeki 
Her şeyi hassasiyetle tenkit etmekte, hassasiyetlerinden iki ile iki dört eder 
mahzur arayıp bulmakta mahir olan bu şeklinde bahsettikleri halde arkadaşım 
zat, bu gazetede - asla tenkit kasdiyle bunları muhakkak olan bir nokta üze
söylemiyorum - iki gün evvel milli ko- rinde hepinizi ve hepimizi tenkit et
runma kanununun Büyük Millet Mecli- mekten çekinmemiştir. Söyliycccklerim 
sine tevdii münasebetiyle cereyan ede- bundan ibarettir .. • 

nakaşasız geçeceği ve yeni bütçenin ka
bul edileceği kanaati Mkimdir. 

BELEDİYE MECLİSİ 

Belediye meclisi de yarın saat 16.30 
da şubat devresi toplantılarına başlıya
caktır. Reis B. Reşat Leblebicioğlu cel
seyi açacaktır. Ruznamede eski zaptın 

şen vazifeyi hakkiyle yapacak ve halk 
düşmanı, muhtekirlerin vnrgunculann 
cüretlerini muhakkak surette kıracak
tır. 

ŞEVKEr BILGIH 
~---------tlıww-------

Su baslıını olmamqtır .. 
okunması, meclis ihtisas encilmenlerin- Mıntakanın her yerinde yağmurlar 
den çıkacak mazbataların karara raptı, 
riyaset tarafından ynpılacak tekliflerin devam eylemekte ise de hamdolsun h~ 
tetkiki gibi işler vardır. • nüz hiç bir yerde su baskını ve seylip 

Bunun haricinde kömUr meselesi hak- vaziyetleri olmamıştır. 
kında müzakere açılması muhtemeldir. Menemen ovasında ve Manisa ovasın-

Erlerimize hediye 
edilmek Ü%ere 
---·----

Halkımız dün 5232 Hra· 
lık eşya teberrii ettL 

da biraz su varsa da henüz maddt 
bir zarar yoktur. 

-------------~--------Ki.SACA 
•••••••• 

NANKOR 
Y AZ.4N : Eczacı Kemal K. Aktq 

Yurd sınırlarını bekliyen kahraman 
erlerimize hediye derlenmesi bahsinde Yapılan iyiliğin kadrini bilmiyene 
İzmir vilayetinin ekser viliyetlerden ge- nankör deriz. Nankör kelimesinin Eti
ri kalmış olması, rakamlariyle meydana molojisinde nimeU görmiyen, ekmeil 
çıkınca bu sahada bliyük bir faaliyet takdir etmiyen bir mana sakhdır. 
başlamıştır. Vali B. Fuad Tuksalın reis- Ekmeğe (nAnı aziz) diyen dedeleri
liğinde yapılan toplantıyı müteakip ay- miz bunu ne kadar kadirşinasane bir 
rılan faAl kollar dün öğleden evvel bü- duygu altında söylemişlerdir, Ekme~ 
yük bir faaliyet göstermişlerdir. 

İki saat içinde 5232 lira kıymetinde yere düşmesine razı olmıyan Türk, onu 
kışlık hediyeler satılmıştır. Bu suretle öpüp başına koyarken ne kadar büyük 
bu parti satışlar 10 bin lirayı bulmuş- bir necabet levhası resmetmiş bulunu
lur. Valinin verdiği emir üzerine dün yor. 
ikinci parti kışlık hediyelerin hazırlan- Anadolu köylüsünün sofrasını ekmek 
masına başlanmıştır. Bu hediyeler ya- doldurur, o yemeği ekmek kabul etmiş, 
nndan itibaren satışa çıkacaktır. Bu katığı ekmeğe ek yapmıştır. Yemek ye
ikinci parti de 10 bin liralık pıuhtelif ,mek kelimesini hala ekmek yemek diye 
kışlık hediyeleri clmidir. söyliyenler çoktur .. 

-------·- Hatırlıyorum, mini mini çocuktum, 

PASr ANELERIN 
VAZiYEri-
İzmirde bazı pastane ve kahvehanele

rin belediyeye haber vermeden müşte
rilerine verdikleri çay kahve fiatlerini 
arttırdıkları görülmüştür. Dün iki pas
tanede 12,5 kuruşa kahve ve çay satıl
dığı görülerek belediyece haklarında za
bıt tutulmuştur. 
Bazı lokantaların da belediye tarifesi 

harici fiatlere zam yaptıkları ve porsi
yonlannı yarıdan fazla azalttıkları görü
lerek tahkikata başlanmıştır. 

Kırımlı Tatar bir aşçı kadın evimizde 
yemek p~irirdi, ekmeği öper öper, cAl
lAh eksikllğini g~termesin> derdi. 1293 
harbinin h.ikAyelerinl ondan dinlerdim, 
evde tahta silerken Sivastopol önünde 
yatan gemiler, atar nizam topunu yer 
gök inler, aman pa~ahım izin ver bize, 
silAda nişanlım dua eder size) diye şar
kılar söylerdi. 
Ekmeği, nanı azizi, nimeti, tarihi dU

şilnUyorum, «nankör olmamak, işte Tür
kün vasfı> diyorum. Allaha şilkürler ol-
sun. 

TELEFON 
36·46 

2 Siiper Filim Birden 
-1-

FRANSIZCA SÖZLÜ 

Bir Kış Gec~si 
PİERRE BLANCHAR - RE~"'EE 

SAİN CYR 

-2-
iNGtı.tzCE SÖZLÜ 

Y lldızlar Şarkısı 
GLORlAJEAN 

BİNG CROSBY 

MATİNELER : KIŞ GECESl : 2 - 5 8.15 ••• 
YILDIZLAR ŞARKISI : 3.30 - 6.30 - 9.45 te .• 
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Çunkin, 31 (A.A) - Çin hlikümeti 
Pasifik harbinJen sonra BUyük Britan
yn ile B!ilcşik Amerika devletleri ara
sındn pek ehemmiyetli bir münakale 
merkezi haline giren Hindistana bir elçi 
gönderecektir. 

4 BVYtlK Y!LDIZ 
CLARK GABLE 

lere ver 
=adezam a 

k -
ın un 

CLA UD}.'T COLBERT 
SPENCER TRACY 

HEDY LAMARR 

ov ELÇİ iGi RA 
a . zo ııd it 

hattP od n Önı. ··rü ile ibtivacı 
kar ı amak lazımdır, diyor 

Vaşington, 31 (A.A) - Reisicümlıur 
Ruzvclt gazetecilerin, Moskovaya tayin 
edilecek büyük elçi hnkkmda bir karar 
verip \'ermediğini sormaları üzerine bu 
hususta henüz bir karar vermediğini 
bildirmişt!r. 

- VDA_ 

lf'abrUıalarımız fantazi olmıyan sağlam ve ucuz 
istihsal yapmağa çalış calıtır 

l Anknra, 31 (Hususi ) - Büyük Mil- odun kömürü kullanmak zaruretidir. Bu 
et Mecliainin dünkü müzakereleri mif. sebeple kömür istihliıkini tahdit edici 

naae'betiyle iktisat vekili ve Trnbzon tedbirler nlmak mecburiyetindeyiz. 
~cbıuu B. Sım Day aşağıdaki nutku Yine iki milyon ton kömür istihlak 
80ylcnüştir: ctJ!ck dahi vaziyet bize ayni zaruretleri 
-c Arkadaflar, ıumulu çok büyük tahmil etmektedir. 

ACARIS2' A. DA 
Budnpcşte, 31 (A.A) - Hükümet 

partisi dün toplanmıştır. Başvekil ve 
hariciye nazın Bordosl uzun bir nutuk 
söyleınistir. PnrHlmcnto mahfillerinden 
öğrenildiğine göre bu toplantıda kral 
naibinin temsili meselesi görüşülmUş
tür. 

i tfl ere31e taarruz .. 
olan ınilli korunma kanununun heyeti NAKUY AT MOŞKOLA Ti 
'?ntınüycsi üzerinde konu§Urlurken ik- Nakil müıkülatı da bize bıızı zorluk- Bcrlin, 31 (A.A) - İngilterenin doğu 
~ veltAletine tevdi edilen ve haynti lar ihdas edecektir. kıyılarında savaş tayyarelerimiz askeri 
11krlıniulcn olan kömür mevzuunn te- Ba§vekilimizin de üzerinde hauıuıi- tesislere hilcum etmişler ve şimal Ir
zna. edildi. Bendeniz bu mühim mevzu- yetle durduğu mevzuda muhtelif lnndnda demiryollannı mnkincli tüfenk 
~ ancak bu kanunun umumi çevrçevesi tedbirler alııunnktn ve nihayet kö· ateşi altına almışlardır. 
çinde kendi cephemden kısaca temas mür istihsalini en canlı olıırak yn§atma- ra 
edeceğim. ğa çalışılmnktadır. Muhtelif vesaiti nak- A D L DA AH •• 

Mernleketlmiz.in Zonguldak kömür liyc mevsim icabı direk nakline tah-
1 

• • 
lı.a'V2naının kömür 1.ııtihsali 924 yılında aia edilmi§tTi. Oradaki vatandı:§lanmı- \Isı, 31 (AA) - Amıral Darlan Pa
tuu..- k'" n- , __ ,_ 994 b' tond B zın, mühendis ve itçilerimizin gnyretile ' riırte üç giln kaldıktan sonra dönmUş-
,,.,.~ı_-".u om~ Ouu-ı.uı;. m 1L u t·· B ·· l 1 ı· · t l "'llll:tar peyderpey art rnk 937 yılında omdaki yollar açllarak direk nakliyatına ur. ugun nazır ar ıeye ının op antı-
2,306,000, 938 yılında 2,500.000, azami surette çalışılmaktadır. sında bulunacaktır. 
9 39 da 2,696,000, 941 yılında 3 mll- HAZIRLIKLAR BlTil -a----
Yon 019,000 tona çıkmıştır. İstihsal 20, 25 gün yalnız ihzarsız ve MERA.KiLi ~EYLER 

940 ve 94 ! seneleri istihsali mukayc- tamir işlerine devam auretilc durdurul- ~ J 

ııe edildiği zaman ııcnıitin zorluğuna gö- muş, fakat dünden itibaren yeniden is- • • • • • • • • • • • • • • • 
l'c 941 scncslnin çok daha muvnffakı- tihsale bıışlıı.ıWmııtır. Son kanun ve şu-
Yetli tel&kkl edilmeai ltizıın gelir. bat aylanna gerekli direk stoklariyle EDDi .. 

KöMOR ISTIHUKl girmeği çok isterdik, olamadı. imkanlar 
Memleketin kömür istihlAki de 0 nU. clvermemiıtir diyeceğim. Bir çoklarımız •Cin seddiı denilen bU-

bette llrtmJf. 94 ı yılında en yüksek had- Bunu telafi için bagta başvekil olmak yük duvarı işitmişsiniZdir. Bu duvar 
di 'bulınu tur. üzere bütün hükümcttcki arkadaşlarımız Çinliler tnrnfından milattnn üç asır ev-

Btı Oç milyon tuuerondan iki milyon çalı§Jllaktnyız. vel yapılmıştır. Deniz kıyısından bnşlnr, y 1: ıvrır k k · d' ovalan, dağlan, tepeleri aşarak Kansu 
.ı ·anrnış Lade kömür istihsal edilmiş- ' ı ı o~~ma an~~unun §im ıye eyaletine kndar gider. Duvarın yüksek-

tir ~i 200 bln vagondur. Memleketin knaa~ ~erdı~gı bnzı saluhıy:_tlerden, ?1~
naklıyat hacminin bununla mütenasip den ıatıhııalatımızdıın nzamı &Urctte ıstı- liP,i 6 metredir ve üzerinde iki yüz ndım
,olrnadığı yüksek heyetinizin malumu· Ende edilmişt~r. Onun ~oksanla!ını da da bir 12 metre yUkseklikte kuleler vnr-
<lur. Kömür utihliıki arbnu•tır. Bu se- b __ u _kanu.nda ikm.nl .e. tmi •. ş .. olaca.gız. Çok <lır. he "" d k d k · Bu duvar Çini yabnncılann zaptetmc-

pleri yalnız Zonguldak kömürüniln umıt e ıyoruz ·ı onumuz e ~ı sencyı sine mani olmak için ynpılmışsa da 1644 
lllutat istihlfikinden ibaret değildir.. buh~ansız geçirmek imkanlarını temin da Maçuların Çini zaptetmelerine mani 
F'abriknlar b' • ü ki 1 1 edelım. maktadır. ır ycnne ç e P e ça ış- UNYIT KöMORO 1 olnmamıştır. 
Askeıi ihtiyaçların tesiri, mUnakalutın Linyit kömürünü her yerde istifade t> _ (?'tf dı arı.. 

~~rnası ve münakalat vesaitinin darlığı edecek bir mevzu haline getirmek için 
P<:oebfle odun ve kömür gibi mahrukat yüksek huzurunuza takdim edilen ve tet- Bazı yaramaz çocuklar kedilerin bı
:tıı~lcsinin azlığından Zonguldak kö- kikatı biten kanun kabulü buyurulur.,a, yıldı.mm kcs"rler. Bu büyük bir fena
~~runün ktı.lm olması cbebi bnşlıca sc- bu mevzud n dn istifade edeceğiz. lıktır, r.ünkü kediyi hareketlerinde sa-
ueoi teşkil eder. Garp linyitleri bugünkü imkanlara şırtır. cKcdi i!ÖZil geceleyen de görilr> 

KöMOR B HRANI göre azıımi istihsal vauyetine girmiş ve d eriz. Bu ifade sc}\lindc, kC'di geceleyin 
Bugün nıefüle'lcette kömür buhrnnı yevmiye bin ton istihsal yapılmo.ğa baş- bizden iyi gördüğü halde, bir az yanlış-

\'nrdır. Bu, hnrp buşuıdnn beri kömür lanmJJlır. Bu linyit istihsnlutırun Zongul- lık \•ardır. ÇUnkU kedinin göz bebeği 
5stihsaıınin durmuş olmasından ileri dak kömürü istihlakinde yapacağı tesir- ı!;ığın ı;iddc-tine göre bUyüyüp küçüldü-
gelrniş değildir. ler çok mühim olmıyacaktır. ğU için, hakikaten geceleyin bizim göz-
Eğer yazdıın alınan tedbirler her Zonguldak kömürleri işini çok haya- lcrimizdekinden fnila ı~ık alır ve bina-

Ycrde behemehal stok yapmnk için ya· ti bir mevzu olarak buluyoruz. Bu veka- cnaleyh bizden daha i;i görür. Lakin 
rılan tazyikler olmasaydı, bugünkü p.- lelimize tevdi ettiğiniz mühim bir vnzi- kediye geceleyin bize nazaran mUkem
l(uabımız daha ful olacaktı. Gerek eti fedir. Bunun muvaffak olmak için icap mel görmek kuvvetini asıl veren şey bı
~ank tevzi mücaseseai, gerek fabrlltıı.lar eden tedbirleri nlmakta devam edece- yıklnrıdır. Bu bıyıklnr kıllar karanlıkta 
QÜyük nıiktarda stok yaptılar. ğiz. kedinin önüne çıkan şeyi derhal haber 

-
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FRED SCOTT 
llk defa 
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ı~c:i::= ... , 
R Cilt, Snç ve Zührevi hnstnlıklar n mütehassısı 
8 İkinci Beyler Sokak No. 79 .. 
R TELEFON : 2727 .. 
8VYJ".cr-...:.~ .. <X:~ 

DOKTOR 

Salaheitin TEKAND 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MO~~ssısı 
llastalnnnı her gün öğleden sonra 

Numnn zade okak 5 numarndaki 1 
hususi ınunyenebanesindc hab 1 
eder. 

TELf:FON : 3453 1 
EV : 3459 

1 ~ 13 (51) 
(••c-• •• ·-·-~- -·-·-·- -·- ··-o 

1ZM1R BELEDtYESt:NDEN: 

Belediye temizlik ~!erine müsabaka 
imtihaniyle iki amele tnkip memuru alı
nacaktır. 

1mtThana iştirak edecek olanlann 
3/2/942 Salı gUnil saat 15 de mektep 
şahadctnamesi ve askerlik vesikalariyle 
belediye temizlik ~leri mUdürlüğUnc 
müracaatları. 556 (237) 

DaJıtHo alınacalı
ızmır mıntakn liman reisliğine 40 lf. 

ra ücretli bir daktilo alınacaktır. Talip
lerin -.müracaatları iltuı olunur. 

540 (238) 

tikamet verir. 
İşte bu sebeple kedinin bıyıklannı 

kesmek iyi bir hnreket değildir. . ,_Devlet demlryollan stokları ilk defa Bunun hnricinde elbise tipi mevzuu verir, l:edi de hareketlerine ona göre is-
0uuak 140 bin tona çıkb. bahistir. Muayyen bir elbise tipi yap- ----------------
~ VE SOôUKLAR mak bütün fabrikaları seferber ederek 
So ylardaki münakal&t güçlüğü ve ayni tipte kumaı yapmak davasıdır. 

"IJın ılddeti kömilr atoklannı eritti ve Kundura için kundura fzıbrikalannı 
tneınleketin yer yer kömürsüz kalmasına faaliyete geçirerek nyni tipte kundura 
llcbcbiyct 'Verdi. Buna rağmen 941 :is- yapmaları icnp eder. Takdir huyuyulu
~bndnn bugün hnvzadıı elimizde yorsunuz ki vaziyet icnbı ıı.skeri ihtiynç
~aha 60 bin tonaan faz.la kömür vardır. lar en başta gelmektedir. Birinci cay~ 

akat bir zamnndanbcri ve bilhassa bu miz bunu temin etmehtir. 
~y havn §artlan malum olduğu gibi o Sivil Jhityaçlara vaziyetin müsaadesi 
.ıı;adar fena devrun ettiği ki havzayn nlsbetinde cevap venneğe çalı,ıyoruz. f el.cn vapurlar boş dönüyor, yan hamu- Bugün her vntandaşn bıısi: tek bir elhi-
e ıle dönüyor, muhtelif limanlara iltica ae yapmnkdıınsa. her vntandaşın mevcut 
hı~buriyetinde kalıyorlardı. elbisesini iyi kullanmasını te.vsiye et-
b· Bu vaziyet karşısında aldığımız ted- mek yerinde olur, yurt severlik olur. 
ırleri de arzedeylm: Bu iş sulh işidir. Yürüduğumuz yol 

la Kömürün bu nisbetindeki geniş istih- halkın giyim ihtiyııcına cevap vermek 
. 

1
ki karşısında ilk yapılacak iş, mümkün için imkan nisbetııde sade. sağlam, bol k duğu kadar Zonguldak kömürünü nz stihsal, ucuz istih5nl, fnntazl olmıyan 

U ullıınmak ve mGmkün olduğu kadar eşya istihsalidir. M ruzatım bu kadar-
n:vit ve hatta mümkUn olan yerlerch! dır. 

Borsa 
Vzüı\ı 

148 M. j. Tnranto 
27 M. Beşikçi O. 

9 Y. E. Bencuya 
184 YckCtn 

~Gı 05 Eski yekQn 
86289 Umumt yckUn 
~o. 7 
:tio. 8 
~o. 9 
~o. 10 
~o. 11 

3 Rnzakı 
l9 Siynh H. A. ÖZgür 

t ~cın 
431 M. Kı1mıl 
211 Ş. Akalın 
ı10 H. Uyar 

98 il. Lcvi 
70 A. Arpacı O. 
59 Albnyrnk 
43 Ali Çcl!k kaptan 
32 P. K1ark 

l054 Yckan 
~8956 DRUnkU yekfüı 

0010 Umumi yekCın 
25000 kilo Zeytinyağı 

ZAHİRE 

43 
45 
42 

28 
32 50 

21 
15 
22 
17 50 
17 25 
15 
26 
14 50 

80 

45 Ton Susam 50 75 
170 çuval Kumdan 15 50 
lO ton Kabuklu ceviz 24 
24 Balya Pmnuk 75 

46 
45 
42 

44 50 
45 
46 
47 50 
52 
28 
32 50 

21 
17 
22 
22 50 
19 
15 
26 
14 50 

80 

52 50 
15 so 
24 
75 

r DOKTOR - .. OPERATÖR 

VEFİKAG R 

1 Doğwn ve KRdın hastalıkları 
Mütehassuı 

2 nci Beyler sokak No. 79 

18 Telefon: Hastane 3196 saat 8-15 
Klinik 2 72 7 saat 1 5-18 

lr.#"~~B 
k~.;:r.,r-r.-;rJ"'.r...O:O-J'.r~~9 

X Böbrek, l\lcsnne, Prostat, idrftl' yol- S 
~ lan ve tenasül hastalıklnn S 
S Miitchassısı 

UROLOG - OPERATÖR 
DOKTOR 

HAYRİSAYKAM 
Hnstnlnrmı her giin öğleden sonra 

ikinci Beyler Numnn zade sokak 
5 No.lı munycnchnncsindc kabul ve 

R tcdnvi eder. 
~ MUAYENEHANE: Telefon: 3453 
l-=kıı Rayegiıı So. No. 26 

DOKTOR 
KEMAL M. YALAZ 

DOC;Ul\t VE KADJN HASTAUK-
LARI MÜTEHASSISI 

Birinci Beyler Soknk 36 .. Telefon 2946 
EVİ : Knrnntina - Köprü .. 
Berat ap. ı.. TEL. 3888 

alııflar Ziraat Müdürlüğünden : 
Zeytinynğı ve pirina fabrikaları ile sabunhanclerde kullanılan makine, ka

zan. aitim kııznnı. baskı ve hombarya, Ut§ ezgi takımı au tulumbalan tran.
misyon kasnıık ve kııyı§}ar muhtelif kuturda borulıı.r yağ kalıplan aabun kay
natma kıızanı ve teferruatı pirinadan yağ çıkarmaya mnhaua cihazlar satın nlı
nııcaktır. Bu cibi malzemesi olup ta satmnk isteyenlerin aatacaldarı malzemenin 
adını mnrkasını kabiliyet derecelerini ve kıymei ve en son kaça verebilecekle
rini yazılı bir teklif ile vakıflar umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 39t (186) 
' 

T. iş Bankası 
Küçülı tas rruf hesapları 1942 ilıramlye plcinı 
Kcşidcler : 2 Şubat. 4 Mnyl.9, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde ynptlır •• 

ı 9 9 2 JKR.:lMİYELERİ.-
ı adet 2000 Liralık 2000 Lira 
3 adet 1000 Liralık 3000 Lira 
2 adet 750 Liralık 1500 Lira 
3 adet 500 Liralık 1500 Lira 

10 ndct 250 Liralık 2500 Lira 
40 ndet 100 Liralık 4000 Lira 

50 ndct 50 Liralık 2500 Lira 
200 ndct 25 l.iralık 5000 Lira 
200 ndct 10 Linılık 2000 Lira 

Altınordu Gençlilı Kulübünden : 
Kulüblimüzün senelik kongresi 7 eubat 942 cumartesi gunu 

yirmide Tilkilik Oııman zade yokuııundaki binada yapılacakbr. 
Sayın azaların bulunmaaa rica olunur. 

akşamı ıaat 

idare heyeti 
RUZNAME 
Senelik idare heyeti raporu. 
Yeni idııre heyeti intihabı. • (239) 

rıcareı veııaıeıı iç Ticaret umum müdürlü· 
ğünden: 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabcsi hakkında 25 haziran 192 7 tarih 
ve 1 149 sayılı kanunun hükümlerine tevfiknn ruhsatname isteyen ve umumi 
merkezi lıstanbulda bulunan Doğan sigorta ürk anonim şirketinin ticaret ka· 
nununa tevfikan teşekkülü 13/ 12/941 tarihli sicilli ticıı.ret gazetesiyle ilan 
olunduğu ve 500,000 lirn itibari sermayesinin 300,000 lirası tediye edilmit 
bulunduğu evrakının tetkikinden anlaoılmıştır. 

Mezkflr 2, 16 ve 17 inci maddeleri mucibince verilmesi liız.ım gelen evrnk 
ve taahhütnnmelerle muaddel 9 ve 1 O uncu maddeleri mucibince sigorta mu
amelelerinden mütevellit taahhütlerin Hasına karoıık olmak üzere verilmesi 
icap eden teminat tevdi edilmiştir. Türkiye cümhuriyetinin mevcut kanunlarile 
yeniden çıkacak kanunlan ve bilcümle nizamname ve talimatnameleri hü
kümler dahilinde ieleıini tedvir etmek üzere mczkflr şirketin Türkiye cümhu
riyeU d bilinde, esas mukavelenamesinin 4 üncü mıı.ddesinde yazılı sigorta 
nevilerinden yangın, nzıkliyat, hayat ve kauı sigorta kısımlarını ifoyn mezuni
ye!J.ni mübeyyin 59 sayılı ruhsatname verildiği iliın olunur. 815 544 (2.36) 

Kabul T. 28/ 1/t942 
Kanun No: 4178 NeşirT. 30/1/1942 
Madde 1 - Apğıdn yazılı i.stihkaklara fevkalade hallerin devamı müdde

tince aylık tutnn 100 liraya kadar olanlar için vergi ve tekaild tevkifotı çık
tıktan sonra ita mikdannın % 25 şi 101 liradan 170 liraya kadar olanlar için 
% 20 si ve 170 liradan yukan olanlar için de % 1 S şi nlııbetinde zam yapıl
mı Ur. 

1 - 3656, 3661 ve 3659 sayılı kanunlarda maaolı ve daimi ücretli memu
riyet dereceleri iç.in tesbit oluru:ın aylıklar. 

2 - 3173 sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cedvcllerde yazılı aylıklar Uc 
birlikte kademe zamları. 

3 - Umumi Muvazeneden ve birinci fıkrada yazılı kanunlar hükümlerine 
tabi daire ve müesseselerden verilen aylık tahııi t. 

4 - 3779 ve 4140 aayılı kıınunlarıı tevfikan Gedikli erb&§larla takım hap
lara ve deniz Gedikli subaylara verilen aylıklar. 

5 - Askeri mektep talebeslle yedek subay namzedleri ve erat aylıkları. 
6 - Mikdnrı veya nzami hııddi kanunlıı tayin cdilmit olan yevmiyeler hU: 

clrah yevmiyeleri hariç huzur hakları, ders sant ücretleri io aaatlan dıeındald 
munzam mesai ücretleri maktu ücretlerle ücret yerine verilen aidabn aylık 
mikdarlan. 

7 - 3656 sayılı kanunun 9 ve 19 ncü rtınddelerine göre umumi muvazene 
kanunlarına bağlı (0) cedvellerinde gösterilen kadrolarla adı geçen kanuna 
tabi diğer dairelerin kanunla tasrih olunan benzeri kadrolnnn nylılc mikdar-
laı:ı, 

8 - 3283 sayılı kanunun 5 nci maddesile ilgili köy eğitmenlerile 3803 
sayılı kanun hükümlerine tabi köy öğretmenlerinin aylıklan, 

9 - 3656 aaylı kanunun 18 nci maddesine giren idari vazife ücretleri, 
1 O - Zat maaşlarile bu maaşlar yerine muayyen aylıklar nisbetinde topbuı 

verilen ikramiyelerin aylık mikdarlan 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesin
de yazılı ikramiye ile benzerleri hariç. 

Madde 2 - Fevkııliıde hallerin devamı müddetince: 
l - 184, 1906 ve 3312 sayılı kanunlara göre verilen maae ve temsil tahAl

satının vergiler çıktıktan sonra nylık ita mikdarlanna 1 O ve 11 nci dereceler
de bulunanlar için % 20 ve 16 ncı derecelerde bulunnnlar için % 15 

2 - 175 7 sayılı kanun mucibince verilen tahsisata % 15 zam yapwr. 
Madde 3 - Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olanlardan -i veya dnha 

fazla çocuğu bulunanlara 4 ncü çocuktan itibaren çocuk ba§ına ayda maktuıııı 
iki buçuk linı zam verilir. 

Birinci ve ikinc.i madderlede ynzılı olanlann infakı kendilerine ıı.it olan ve 
yetm man§ı almıyan üvey çocuklan için de bu zam ita olunur. On dokuz ya
§lnı bitiren erkek ve yirmi beş yaşını dolduran veya evli bulunan kız çocuklar
Ue resmi veya huausi dııire ve müesseselerden ve hakiki veya hükmi oahıslar
dan aylık ve gündelik alan erkek ve kız çocuklnr hakkında bu zam tatbik 
edilmez. 

On dokuz yaşını bitirdiği halde yüksek tahsile devam ebnekte bulunan ço
cuklıı.r için yirmi beş yaoını geçememek üzere tahsllerinl ikmal edinceye ka. 
dar zammın verilmesine devam olunur. Ana ve b balnnnın her ikisi de birin
ci ve ikinci maddelerde ynzılı dairelerde mÜ3tahdem bulundukları takdirde 
çocuk zammı bunlardan yalnız birisine verilir. 

Madde 4 - Zam nlsbetlerinin tatbikinde bir had yukansına göre zam alan
ların zamla birlikte ellerine geçen mikdnr bir aoağıdıı.ki hadde bulunanların 
ellerine geçenden eksik olursa fnrkı zamma iliıve olunur. 

Madde 5 - Kadrosu ilga edilen vektılct emrine alınan nçığa çıkarılan ve 
işten el çektirilen memurların aylıkları vekfılet mnaş ve ücretleri ve 3656 sa-
yılı kanunu muvakkat 1 ncl ve 1 O ncu ve 4122 sayılı kanunun muvakkat 1 
nci ve 3888 ve 3968 aayı}ı kanunların muvakkat 1 nci maddeleri mucibince 
verilmekte olan farklar ile ilga edilen teşkilattan açıktn kalnn ücretli memu,. 
lıırn hususi kanunlar mucibince verilmekte olan aylıklardn bu kanundaki esa.
lar dahilinde zamma tabidir. 

Mııdde 6 - Znm niabetlerinin tayinine esa n ha birden ziyade istih-
kakı olanlann istihkaklan yekununa .göre tayin olunur. 

Kı5telycvm suretile ynpılıın noksan tediyeler nı!lf hadlerini değiştirmez. 
Madde7 - Birinci ve ikinci maddede yazılı istihkaklara mümasil olup 

mikdan veya azami haddi kanunla tcsbit edilmiyerek muayyen maknmlann 
takdirine bağlı olanlar da bu zamların verilip verilmemesi ayni makamlann 
takdbine tabidir. 
. Madde 8 - Birinci ve ikinci maddeler mucibince yapılan zamlar asıl ;... 
uhknkın her büdçcde taalluk ettiği tertiplerden tediye olunur. 

Madde 9 - 3656 ve 3661 sayılı kanun hükümlerine tabi olup maaş ve 
ücretleri umumi muvazeneden ödenen memurlara aubay ve askert memurla~ 
dıı.n ve 3 7 79 sayılı kanuna dahil aile aahibi gediklilerin ailesi yanlarında olan
lardan 1500 ve daha yukarı rakamlı yerlerde daimi memuriyetle bulunanlara 
her yılın ilk t~rin ayından başlamak ve mart nih yetine kadar devam etmek 
üzere apğıdalci esaslara göre yakacak zammı verilir. 

A) 6 cı derecede olanlara her ay 30 lira. 
B) 7 - 7 nci derecede bulunanlara her ay 15 lira temini devletçe yapılan 

yerlerde ikamet edenlere bu zamlar verilmez. Bu :zam yukarıdaki niabetler 
dahilinde mülhak ve hususi büdçeli idarelerle 3656 sayılı kanun hilkmüne tibi 
müessCJıeler memurlarına dıı verilebilir. 

Madde 1 O - Bu kanunun 3 ncü ve 1 O ncu mııddeleri mucibince 1941 mali 
~~ içinde verilecek z.a.mlar her daire büdçeslnin umumi tasarruflarından o 
bu.dçelerde ayrı ayn açılacak rakamsa birer f sln maliye vekilinin muvafaka
tlle naklen tahsisat knydı suretile tesviye olunur. 

Mdde 11 - Bu kıı.nun mucil:iince yapılan zamlann tediyesi maaş veya üo
retlerin tediye eekillerine bağlıdır. 

Madde 12 - Bu kanun mucibince verilecek zamlar kazanç. iktisadi buh
ran, muavazene ve hava kuvvetlerine yardım vergilerine ve telcaüd tevltifa
tına tfıbi olmadığı gibi borç için de haciz olunamaz. 

Madde 1 3 - Mukavele ile istihdam olunanlara bu kanunun oumulü yok· 
tur. Muvakkat madde z.a.t maaşları sahiplerine bu kanun mucibince verilecek 
zamlardan şubat 1942 nyına taalluk edenler bunlann aylık istihkaldanna ek
lenmek suretilc mart ayında ven1ir. 

M_a~de 14 - Bu kanunun hükümeri 1/şubat/1942 tarihinden itibaren 
mer'ıdır. 
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Madde 15 - Bu kanun hükümlerini icran icra vekilleri heyeti mezundur. 
/ 1/1942 aslına uygundur 

tzmlr Vflôyetinden : 
1 - Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalade zamma dair 4 t 78 

num.arnlı ~nunun yüksek baevelcaletin 30/ 1/1942 tarih ve 2601 eayılı tel
grqfile tebliğ buyurulan sureti aynen yukanda yazılıdır. 

2 - 1322 numaralı kanunun 12 nci maddesi gereğince keyfiyet ilin olu-
nu~ 557 (235) 

Telgraf muhabere bilgisi olan illı rneııtep me
zunu memur alınacalı-

P. 'J'. r. Umumi Müdürlüğünden : 
1 - idaremiz münhalleıine ilk mektep mezunu ve tclgnıf muhabere bilgi

sine vakıf olmak üzere alınacak mnnşlı veya iicretli memurlar için müsabaka 
irntihnnı yapılacaktır. 

2 - Milsabako.da muvaffak olanların idarenin teklif edeceği yerlerde me
muriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabnkada muvaffak olnnlara 365 6 sayılı knnun hükmüne göre 1 O 
lira maat veya 50 lira Ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iıtirak edecek hat bnşbakıcı. baı müvez
zi, bıı.kıcı ve müvezzilerin 30 ya~ından evvel idareye intisap ctmi§ olmalnrı eart
tır. 

5 - idare haricinden müsabakaya girmek istiyenlerle hnlen idare dahilinde 
bulunan muvakkat memur muvakkat bakıcı ve müvcz.z.ilerin 788 sayılı memu
rin kanununun 4 ncü maddesindeki oartları haiz olmnlan ve devlet hizmetine 
ilk defa alınacııkların 30 yaşını geçmemiı bulunmalan liızımdır. 

6 - Hıılen idarede müstahdem olanlardan müsnbnkaya girmek istiyenlcr 
25 şubat 942 çareamba günü akşamınn kadar y lnız bir dilekçe ile ve idare 
haricinden girmek istiyenler de yine mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbitelerile birlikte imtihanın icra edilcceR;i P. T. T. merkez müdü~ 
lüklerine müracaat ede~klerdir. 

7 - Müsabaka vilayet P. T. T. merkez müdürlüklerinde muhabereden 26 
§Ubat 942 perşembe günü saat 1 O da ve umumt bilgilerden 2 7 ıubat 942 cu
ma gilnü saat 1 O dayapılacaktır. 
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I~it er ve Cörçil 
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tıu defa 1 esaplı Bütiil-ı -ce-n•u-p-Ameri-

Dı?ilizler Libya
da veni bir dar· 

J 

be i direcektir 

A manlar Rus
yada yeniden 

42 bin ölü 
verdiler ltonustular ka devletleri Mih· Jngilizler: yeni tak-

-•- v~rle bozustu · l l · t. --•--
Rl! zve!tm nutku şimdi· •> vı ye er ge mtf ır Meshvr bir Alman -·- . ~ fa'1!n a!&ka uyandırıyor... Amerıka, nliıletler Londra, 31-(-A.A)---Kahireden ge- kumandanı da 

Rr.öyo gazetl'5iııd<?n : Hafta sonunda fon haberlere göre general Auşinlek Ro-
diinyımın c;jy::ısi manzarası şöyledir: QJ ası bır para s.ste- mel ordusuna yeni bir darbe indirmek esir düştü 

S"n kaı t.nun sonuncu haftası sonun- ıçin kuvvetlerini toplamağa çalışıyor. 
an beliren önemli siyasi olaylar muhte- mt arı yor İleri bölgelere yeni kıtalar gönderildiği -·-
lif memlek tler liderlerinin nutukları gibi bir çok hnrp malzemesi de yığılmış· Sovyet kıtaları her 
olmuştur. - e- tır. İngilizler bir dur3klnmn ae\Tesi ge- cephede !lerliyorlar ... 

Japon başvekili Tojo Japon parlümen- Va ington, 31 (A.A) - Hariciye Na- çirmektcdirler. Mo:ıkova, 31 (A.A) - Moskova rad-
d 'f"k h b' . l" · L-L zırı B. Kordel Hul gazeteciler toplantı- Al ı· R lin b ·· k" h to~ a pnsı ı nr ının ge ışmesı mu• m:ın g •nera ı ome ugun ·u a- yosuna göre şimal, merkez ve cenup 

lrında uzun izahat vermiştir. Japon ba.ş- sındn Rio konferansı kararlarının bü- v? tcbli~inde )n~l~ . hnva !a.nl:yctinin muharebelerinde Almanlar bu son gün
vek:li iyimser dil kullanmakla beraber yilk bir muvaffakıyet olduğunu ve Va- bır mislı arttıgı bıldırılmektedır. lerde 42 bin ölü vennişlerdir. Karların 
Ç:n harbinin iyi gitmediğini maresal şingtonda bulunan Hollnndn mlimessü- Roma1 31 (A.A) - İtalyan umumi ka- altı Alman cesetleriyle doludur. 
Çnn Kay Çeke ~ teklif etmekle iti- leriyle harp durumu meselelerinin in- rargahının te~liği : Sovyet hnva kuvvetleri düşman elln-
raf çtmfştir. celeneceğini söylemiştir. Sirennikte Italyan kıtnlan düşman- deki bir hava meydanında beş Alınan 

Öyle görülUyor ki demokrat memle- Berlin, 31 (A.A) - Yarı resmi bir la sıkı teması muhafaza etmişlerdir. tayynresini tahrip etmişlerdir. 

Sümerbank • 
muessesesı 

•• 

Memurlara nüfus başına beşer 
metre pamuklu verecektir 

Ankara, 31 (Telefonla) - tktisat V ziini karar altmn almıştır. İstiyenlere pa
ekilliği yerli mallar pazarlannda art- zen V<'ya basma ve diğer Sümerbank pa• 
mnkta devam eden büyük kalabalığı 
kısmen azaltml§ olmnk düşüncesiyle, muklu mensucatı verilecektir. Bunlar d 

bütün memurlara daireleri vasıtasile nü. airelerince Slimerbank pazarlarından 
fus başına beşer metre pamuklu bez tev- toplu surette alınacaktır. 
~~">"::::::.-<:::><:::::.<:~~-><:::::..<::~...<:::~~~~~ 

Yakacak zammından istifade 
eder.1 yüksek rakımlı vilavetler 

ketlerle birlikte Çinle harp mecburiyeti knynaktnn bildiriliyor: Arjantin ve Şili Muluırebc meydnnınm temizlenmesi- Moskova, 31 (AA) - Almanların en 
Japonyayı nğıi' bir duruma sokmuştur. hariç, blitün cenubi Amerika devletleri ne devam olunuyor. Karşılıklı çok şid- meşhur tayyarecilerindcn bir uçak filo-- Ankara, 31 (Hususi) - 1500 ve daha Hakkari, Kınıs, Kars, Şibinkarahlsar, 
Japon kabinesi uzak doğuda demokrat üçlü p:ıkta dahil devletlerle diplomatik dctli hava faaliyeti olmuştur. İtalyan ve suna kwnanda eden Karl Rofber bir ha- fazla rakımlı yerlerde oturanlara ha- Ardahan, Van, Eleşkert, Erzurum, Ba1 

b k · · -" b tl * k ı d uluır bcs d d rü1 rem derecelerine göre otuz ve on beş l.i azıt, Bnc:kale, GUlene bu isimlerde bun-rnillctleri birer irer yenme ruyetinae münnse c crinı esmiş er ir. Alman h"'va kuvvetlerı' gcrı· ~kil,.,.., du"ş- va m . e. .in .e tayyaresi üşü ·· .e- ....,.. .. ....~ ~· ra uzerinden yakacak zammı verileceği lam ilft.ve edilecek olan diğer merkezler 
idi. Çinde derin bir batağa saplanmamış Asrunpsion, 31 (A.A) - Ptırguvny man koluna ve motörlü taşıt toplulukla- rek csır edılmıştir. Bu kumandan Parıs, malfundur. aliikadar makamlar tarafından ilAd 
olsaydı bu niyetini gerçeklestirmeğe ça- cUmhuriy~ti Mihver. devletleriyle mü- nna şiddetli hücumlar yapmıştır. Bir Londra ve Varşovaya 200 akın yapmış- Bu rakım üzerinde bulunan şehir edilecek ve ynkacak zammından hangi 
hşacnktır. Japonya Cin batağında iken nnsebctlerıni kesmiştır. Alman tayy:ıre tC'şkili Maltada limanları tı.. ler şunlardır: merkezlerin faydalanacaklan anlapla-
Anglo Saksonlann Çinle ilgilenmelerine Vaşington, 31 (A.A) - Amerika mil- ve tayyare meydanlarını bombalamıştır. 1;-<>mlra, 31. (A.A) - Sovyet kıtaları Na2imiye, Muş, Refahiye, Karaköse, caktır. 
m~~·~ k~~~parn~~~b~L· dall ··-lm- kl d ~~~~~~~~~ft~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :man a ev er goru uş ve n ın u- k fu · d"k k ' 

Buna muvaffak olamayınca Cinle sulh için incelemeler yapıyor Bu para evvc- rnan sütunları yükselmiştir. 0 _çevır 1 ~n. sonra. mer. ez, . cenup, 
akdine teşebbüs etmiştir. Fakat Çan ltı garp yan kilrrcsi devletleri arasında -·- bat~ ~c ccnu? ıstıkametind': ılerlıyorlar: B. Muhsin Ertai!rul Almanyaya sritti 
Kay Şek demokrat milletlerle mukad- tatbik edilecektir M J Dogu cephesınde beş şehir vardır kı 
derat birliği yaptığındnn onlar yrınında Hazine Nazırı Morgentav bu paranın 'JQ ez vada meydan bunlardan birinin kayıbı Alman1nr için 
d"vti k ka d d • • • biiyUk darbe olacaktır. 

İstanbul, 31 (Husu.si) - Tiyatro hak kında tetkiklerde bulunmak Uzere san
atkfu- B. Muhsin Ertuğrul Almanyaya gitmiştir. Bir ay sonra avdet edecektir. 

o şme rann a ır. Amerika cumhuriyetleri arasında bir tc- muharebes: bıtfı Almanlar baharda yapmayı düşUn- <:y,. ~~ 

ÇÖRçtı.1N NUTKU :EITRAFINDA diye sistemi olacağını bu meselenin pa- dükleri tnnrruzda sözü geçen şehirler-
rnnın istikrarını temin için toplanacak (Bnştnrafı 1 inci Sahifede) den bilyUk istifadeler temin edeceklcd-

İnglliz başvekili Çörçilin nutku ctra-
olıın Pnn Amerikan konferansında gö- tır. Kıtnhrıınız. iki ay müddet i"indc ni ümit ediyorlar. Bu cebirler merkezde 

fındaki akisler devam ediyor.. Mihver h 1 1 " " rüşülmesi mu teme o duğunu, altın ve- havada büyük üstünlUgwü olan ve deniz- RiJ'ef, Viazma, daha cenupta 0l'el, radyo lan Avam kamarasındaki görüş-
melere yalan bir ilgi gösterirken Çörçi- ya gümU~ esasına dayanan bpynelmilcl de hareket serbcstili~tini elinde tutan Kursk ve cenupta Harkoftur. 
lin d~eccğini bekliyorlardı. Güvenme bir para ihdası ve bunun sulh zamanın-

1 

düşmana karşı Malezya ,.Yarım adasında Bilha~ bu son kesi~de. Timoçe~o 
reyinden sonra : •Zaten başka bir neti- da ticari milnasebetlcr kullanılması dil- çarpışmış ve düşmana kayıplar verdirc- ordusu D:?yeperc doğru ılerı hareketıne 
cc bcklcnemezdiıı diyorlar ve Çörçile şünUldilğünü, bu hususta başka memlc- rck zaman knznnmaktan ibaret olan va- devam edıyor. 
•İngiliz imparatorluğunun mezar kazıcı- ketlerin de başka teklifler ileri sürmele- zifelerini yaparak uzak şark mücadele- Kızıl Yıldız gazetesi diyor ki : Bu ta-
sı• adını veriyorlar. ri muhtemel olduğunu söylemiştir. mizin kuV\'etlenmcsini mUmkUn kılmış- arruz öyle yapılmalıdır ki Ukraynadan -----e- ]ardır. hiç bir Alman sağ çıkmasın .. Almanlar 
BİTLERİN NUTU ETRAFINDA a1. 'h B •d Şimdi kale - adamızda mukavemet et- 8?vyetlerin ~opçu üstünlüğünü şimdi 
Hitlerin bu defaki nutkunda en şaya- ll'.ll Ver l1ı gazı e mek vaz:fomizdir. Yardım gelinceye ka- hıssctmektedırler. 

nı dikkat nokta Alman milletine bu sc- (Baştarafı linci Sahifede) dar burnsını muhafaza edeceğiz ve yar- -,•- . 

Makineye 
,, erilirken 
-[ [ :w 

l.itlerin söyledi-
~i nutkun bazı 

mühim 
parçalan. 

ne iç!nde sulh vadetmemesidir. Şimdiye Bu esnada düsman dördüncü Hint tü- dım muhakkak gelecektir. Askerı vazıyet 
u - • . • B<'_rlin, 31 (A.A) - Nasyonal Sosya-

kadnr Führer her sene otuz 1qir son JW\• meninin bütün gayretlerine rağmen Ordumuz bu vazifoyi azimle yapar- (Baştar:ıfı ı lllCJ Sahifede) Jimıiıı iktidar mevkiine gelmesinin yıl-
nundnki nutkımdn milletine sulh va- Bingazi _ Tobrn yolu Uzcrinde ve Bin- kcn crkcl: ve kadın her kesten yardım İ be 1 Al d 1 
detmi.ştir. HattA 1941 son kanununda bu istiyoruz. Herkes için yapıl::ıcak iş var- Libyada ngilizler yeniden bir cephe dönlimü mUnase tiy e mnn ev e~ 

1 
v Hit gazi - Aradira yolunda Rejine mevkiinc dır. J{ale _ ndnınıza ayak kısacak düş- LC'sis cdeı·ek stratejik durumlarım dil- reisi Hitler söylediği nutkun başlıca 

vadi çok geniş o mu.ştu1 r. Dogrulisu 1 : yerleşmiştir. Hintli tugayın iki kolu ana mnn derhal yok edilmeli ve kalQınizin lcltın!şlerdir. İtalyanların takip hareka- parçalnrının hülfu>ası aşağıdadır : 
ler ve Çörçil hadise erin ge şme erı kuvvt'tlcre iltihak etmi§tir. tının devnın ettiği hakkındaki iddiaları- - Yahudiler Almanyanın başlıca dUş-
hakkında ihtiyatlı davrarunnğa başla- Musus bölgesinde seyyar kuvvetleri* iç.inde bulunan diişman da merhamet· nı teyit edecek maltunat yoktur. Her iki nıanı olmakta devam ediyor, yahut bak-
mışlardır. miz bütün gün keşif faaliyetinden sonra S:zee koparılıp atılmalıdır. D~ünülme- tare>f kendilerine çeki düzen vcnnekle Jı olarak lJizdcn nefret ediyor. Biz de 

Hitlcrin Rus harbi hakkında ihtiyat- den hiç bir söz söylenmemeli ve hiç bir me::nuldUr. onlardan nefret ediyoruz. Bu harbin so· yeniden 1ferl çekilen düşmanla muhnre- · k _,,_ ı d v ·r · k ~ ... 
sız söz.Jeri gerçekleşmediği gibi Çörçllin beye tutuşmuştur. Tayyarelerimiz kıtn- ~yıa çı al'lımama ı ır. azı emız açı - Bundnn sonra teşebbüsü yine Romel nunda ya yahudilik Avrupad:ın kalka-

iki Italvan şefi 
istifa etti 

Londra, 31 (A.A) - Roma radyo.!U
nun verdiği haberlere göre Faşist parti-o 
sinin eski umwnl kitibi Ferrana ile es.ki 
ziraat naz.ın Petinari yUksek konse1 
azalığından çekilmişlerdir. Ferrana or
duda bir vazife almaktadır. Petinari ise 
sıhht sebeplerle çekildiğini söylemiştir. 

Fakat bu çekilmenin iaşe yolsuzluk· 
lariyle alakadar olduğu sanılıyor. 

--~----·---~-Japonya ve cenubi 
Amertlıa memıeııetıerl 
Tokyo, 31 (A.A) - Hariciye Nazırı 

Togo cenubi Amerika devletlerinin ja• 
leri münasebetiyle bir suale şu cevabı 
leri münasebetiyle bi rsuale §U cevabı 
vermiştir: 

<Japonya bilhassa Anglo *Sabanlar
la harp halindedir. Hususi, siyasi sebep
ler dolayısiyle japonya ibtirazh bir du
rum gütmektedir. 

de şimal Afrikası hakkındaki tahm:nle- tır. Azim ve sebatla harbi kazanacağız. mi eline alacah.-tır, bilinmiuor. İngiliz cak yahut Almanya yok edilecektir. Biz 
lanmızın üzerinde himaye uçuşları yap- Lo dr 31 (A.A s ,,.L, ilik " •-------rinde aldanmıştır. • · n a, ) - aıan.iye · ay- n1o~örlü kuvvetlerinin Musus arkasın- Almanyanın bu harpten kuvvetli çıka- R b 

ır .. m~lardır. Başka tayyarelerimiz de ail~ nkl dan bildi ildi~· 1 h · u• va haT l Her iki memlekette bu .-&ltlerin uyan- n nr r gıne göre a man a- dan Romclin gerilerine taarruz.lan bek- cağına ve milletler arası yahudiliğin hiç o T 
sız sözleri ger~eşmediği gibi Çörçil man hatlarına hücum etmişlerdir. herler Malezyrı yarım adasındaki kıta- ıenebilir. ' olmazsa bin sene için rol oynayamıyacak (Baştarafı ı inci Sahifede) 
daha ölçillü sözler söylemeğe scvketmiş Kahire, 31 (A.A) - Orta şark ordu- lann Singapur adasına alınmasının mu- İngilizlerin malzeme kayıplarına rağ- bir hale getirileceğine kat'iyetle emin Berlin, 31 (A.A) _Alman resrn1 te)>. 
olacaktır. lan karargahının tebliği: Batı S:rcnai- vaffakıyetle yapıldıb'llll gösteriyor. men insanca kayıplnrı azdır. Yalnız bir bulunuyoruz. .. .. • liği : Şark cephesinin bir çok kesimle: 
RUZVELTİN NUTKU kada kum fırtınası hava harekatını gUç- Singapur, 31 (A.A) - 100 bin Japon H!nt tugayı kendisini mihvercilere kap- Bundan sonra sozu garp cepbesıne ge- rinde Alman_ İtalyan_ Rumen_ Slovalı: 

leşlirmiştir. Av uçakları muharebe çev- askeri tıı.nklonnın ve tayyareleriniq hl- tırmış ise de bu tugayıı:ı da bazı kısım- çircn Hitler şunlar~ söylemlştir : kıtalan düşmanın faaliyetini geri pUs-
Ruzvclt 60 mcı yıldönilmü mUnasc- resinde dUşman üzerinde büyük faali- mayesi altında Singapurdan 50 kilomet· ları çekilmeğe ve asıl Ingiliz kuvveti~ Alman kuvvetlerı Ruslardan dolayı kilrterclt Sovyct kıtalanna ağır kayıp-

betiyle demeçinde umumt meselelerden yette bulunmuşlardır. Tn.blus UzCTinde re uzakta ilerliyorlar. Singapur bir mu· ı·ine iJtihak etmeğe muvaffak olmuştur. değil, ekseriya sıfırdan aşağı 38,4 ve lar verdirmişlerdir. 19 düşman tanıa yok 
bahsetmiş teferrUata girmemiştir. Ruz- uçan hava kuvvetlerimiz askeri hedefle- hasarn harbine hazırlanıyor. Mihverciler şimal Afrikasmdaki hare- hazan 42 ?.ereceye ka~ar d~en ~~ktan edilmiştir. DU,.c:manm bir çok Blokhavı.-
veltin asıl bUyUk nutku Amerikanın re tam isabetler kaydetmişlerdir. Mal- Tokyo, 31 (A.A) - Tehlike Singapu* katın gelişmesini istismar ederken De- dolayı mudafna harbıne geçmiştir. Bu lan tahrip edilmiştir. 
bUyük yaratıcısı Jorj Vaşingtonun do-- ra yaklaştıkça düşman hava kuvv~tleri- mokratlar Rusya harekatını istismar savaşın en önemli noktası hUcumdan Kurskun şimal doguv kesiminde Al· 

k taya hava hücumları ynpılmıştır. Bir Udaf k b da cephe-ğum gilnU olan 22 şubatta söyliyece tir. nin faali ... ~eti artmıştır. Görtinuş·· e göre d" 1 R h kkındaki id m aaya geçme ve u esna man piyade ve zırhlı kuvvetlerinin karşı mikdar haı;ar vardır. Uçak savar batar- ., e ıyor ar. usya savaşı a - yi uhaf k.ısmınt nu.ş bulunuyor-
Birleşik Amerika harp sanayiini ni- düşman bütlin ihtiyatlarını harekete ge- dialar birbirine hiç uymamaktadır. Rus- la mK ad~ yab~'yük' "-'dı'd"ır hücumu günlerce sUren bir muharebe-

7.amlamakla meşguldUr. Her glin Ame- yalan bir Yünkers 88 düşlirmtişlerdir. çirmiştir. .• . r. ış uşm:ının en u wıu .. den sonra tam muvaffakıyetle neticelen· 
Berlin, 31 (A.A) - Alman ve !takan lar. ve ~utte!iJclcr Almanl~ bozgun ha- Fakat onun bu ümit ve güvenini kıraca- k rikan kon..,.,...sinden yeni tahsisa iste- " Al habe 1 g·· merkez k,.,.ı lind t h dıklan miştir. Hücum eden k:ıtalanmız bir ~ 

"'"h" - kıtalannın Bingaziye girmeleri yeni bir ınan r ere ore ~- c gos crıyor ve er gun yay ğız. Alman ordusunun Rusları yeniligi-
mektedir. O kadar ki bu tahsisatların k d tninde Japon kıtalan Singapur ağır top- haberlerde. Alman ~rdulanıu Napoly.on ye uğrata,..,.gwı glin gele ..... ktir. tümenden zırhlı ve tank ku~tlerinden 
h b tutmak Umkün. degwilclir vaziyet do.r...·--u..iur, Bunun as eri u- --L J h k d b t...- - ka l i ..... '""' Ur kk dn ............ , maX.11'-p etmişlerdir esa mı m • 6........ jl• tarının nteş :;ıuınsıruı girm!ştir. o or e- or usu gi ı. ~·n .-so. gu.ğu ve r ar çın- B. Hı'tler bundan l-~~'lra ._sunlan söyle- m e ep ""l"~ Pru • 

Amerik 1ılar bi liği k · • rum üzerindeki te.sinru' · beklemek gerek- · · d k" d" k tJ • A st d i t hal d 1ar ~ D:;.,.... a ft~- L-yıp~ar ver..J:-n-: .... :-a r ongresının mu- mmın e o uşrnan uvve en vu u- er ca ın e gösterıyor . miştir : Harbin bu sene bitip bitmiyece- ~ .. an "6" 1U1 uu~ .... . 
vaffakıyetli bir netice verdiği görülmüş- tir. Britanyalılann taarruzu durdurul- ralyalılarla İngiliz.lcrden mürekkeptir. Almanlar ise intizamla çekildiklerini ğini bilmiyorum. Faht düşmanın nere- ._.._ 
tur. Şili ve Arjantin müstesna cenup muş, hatta muvaffakıyetsizliğe uğratıl- Batı kıyılarında Japonlar Avustura1- bildiriyorlar, Her iki tarafın propaganda de kendini gösterirse orada yenileceğini Japonlara göre 
Amerika devletlerinin hepsi mihverle mıştır. yalı teşkillere muvaffakıyetli çece hil· neşriyatı bu durum üzerinde ısrarla biliyorum. Bu yıl yeni bir büyük zafer- (Bac:tarafı 1 inci Sahifede) 
münasebetlerini kesmişlerdir. Şimali Afrikadaki muharebe Mihver cumlan yapmışlardır. durmaktadır. ler yılı olacaktır. Alman denizaltılarının ,. 

İktısadi sahada alınan neticeler daha lehine dönerken Rusların israrla yap- Tolayın 15 mil cenubunda Japonlar SİNGAPUR MÜDAFAASININ sayısı pek :ıyade çoğalmı~. ~u ~~~k Tokyo, 31 (A.A) - Birmanya cephe· 
mUh:mdir. Verilen kararla cenup ve or- tıkları gayretlerin umulan neticeyi ver- ilk l.attn Avusturnlyalılar ve ikinci hat· EHEMMİYETİ sayıda denızaltılannın faalıyetı gorule- sinden alınan haberlere göre Japon kı-
ta Amerikanın bütün kaynaklan Ame· memlşUr. Almanlar muhtelif kesimler- ta İngilizlerle karşılaşmaktadırlar. cekUr. talan dün Mulmer ırmağına vamuşlar-
riltanın harp gayretlerine ilAve edilmiş deki ka~ı hUcumlnrında mahalli muvaf- Sıngapur şehri 24 saatten beri dur- Tnyınis gazetesi Çinin haynt1 ehemmi- B. Hitler Alman milletini, Alman as- dır. Mulmer ırmağından ilf)ri hareketi 

ıl b 1 ·~ t· · bcl"rt d B d" A btittin · 1 k ~ · devam etmektedir. Bazı haberlere göre say a i ir. fnkiyeUer elde etmi~lerdir. madan hava bombardımanına maruzdur. ye ını ı en yazısın a • eş sene ır kemin vrupa ve msan ı .çın brl 
• 

- ıt. t rubes· · · d ] · h b k b'l · · · ile.'- bugün Japon kuvvetleri Molmen ~ ,----- ----- Berlin, 31 (A.A) _Alman tebliği: -·- un:rp ec ı ıçın e o an ve sonsuz ın- olan aı· ini azana ı mesı ıçın s wı ve 

B I 
. r k d k if f 1. . 1 Batırılan Japo_n v· S3Il kaynaklarına malik bulunan Cinin mühimmat yapmağ•a d-avet etmiştir. yakınlnnna gelmişlerdir. ir A man gazetesı- Şimali Ari a a eş' an ıyeti o muş- r;; Birmanya yolunun mUda(aası Singapu- Tokyo, 31 (A.A) - Jnpon hava kuv• 

tur. Şimali Sirenaikada tayyare tecıek- /t J Uda( k d ühim. dir de vetleri Sumatra adasının batı kıyıların-

' 
I 

2 A merı· an g•m; •rı· runm_,_t~.3•·-. aası a ar m • - • nin müta aa arı küllerimiz motörlil düşman taşıt toplu- ~ ' ~ l!A L"Ull' 1 ·ı· t da Padang limanına 27 ve 28 son ki-
-·- luklannı dıığıtmıştır. Malta adasında de- -·- Japo:tılar Singapuru elde ettikleıi D~I iZ ayyare- nunda Şiddetli hava hücuınlan yapmıŞ-

Berlin, 31 (A.A) - Folkişe Beobah- niz ve hadva üslerin: a~ınlanmız gece ve Batavya, 31 (A.A) - Japon taarru- takdirde boğazdan istifade edebilmeleri lerı·nı·nLı·hva u··ze la~i dörder bin tonluk olmak üzere 
gündilz evam etmıştir. zunun başladığı günden beri hava ve İ"in Sumatra adasını ve Amerikan bava .1-·~ "-~ ur ter gazetesi yazıyor : .., , altı deniz taşıtı batır~ ve ~ vap 

Atlantik muharebesi Anglo Saksonlar ____ ,_.._._ deniz kuvvetlerimiz 59 Japon gemisini kuvvetlerinin toplu bulundukları Cava- rı•nde yaptıklan hasara uğratılmıştır. Ayrıca on bin ton· 
için, Libya stlhası ve doğudaki bruJ> ka- d Anb batınnışlnrdır. y.ı elde etmeleri lAzımdır. Hint denizin- luk bir vapur da ve altı bin tonluk di· 
dar önemlidir. Bir tnraftan Alman deniz Japon onanması U• Vaşington, 31 (A.A) - Bahriye na- de Andaman adalanru zaptcdebilirlerse ğer üç vapurda yangınlar çıkarılmıştır .. 
altıları şimal Atlantikte bir çok vapur aftl bombardıman ettL. zırlığı 6836 tonluk bir petrol gemisinin Birmanya yolunun tehdidi kolaylaşmış hava harekiheee Bundan başka kUçUk dört gemi de bat-
kafilelerini dcni7ln dibine yollarken di- ---· Atlantik kıyıları açıltlarında torpillendi- olur. Fakat Andaman adalan ~gal edil- mıştır. 
ğer taraftan Japon denizaltıları Hindi.s- ğini bildiriyor. Gemi bırakılmış, mUret- mesc bile bir kısım Japon hafif kuvvet- Japon deniz tayyareleri Singapura hU-
tanın cenup doğu ktyılannda İngiliz ta- .. B~tavya, 31 (~.A) - J?pon .uçaklan tebattan sağ kalanlar doğu sahilinde b!r lerinin Binnanyaya Kanguıı üzerinden Bir petrol gemisine cum etmişler, yerde beş düşman ıayy~-
'1tların:ı "hucum etmektedirler. dun Anbuana hücum etmişlerdır. ö~~e- limana çıkarılmıştır. tıakliyatı önlemek için ço~ elverişli fır- resini tahrip etmişlerdir. Limanda bit 

İngiltere ve Amerika çok zor bir du- ye doğrµ Anbuan ~ç~~la:.ın?.a bir duş- Vaşington, 31 (AA) - Beştler petrol satlnr elde ettikleri d~ aş~Ardır.. de hücum edildi.. vapur hasara uf,rratılmıştır. Tayy~ 
nıma dilşmilşlcrdir. Çörçilin Avam ka- man donanması gorulmüştur. Derhal gemisi Atlantik kıyılarında batınlan Singapurun düşmesı halmde Bırman- --·- meydanlarına da şiddetle hücum edil· 
marasmdnki sötleri boş lMtırdılardır. tertipler alınmıştır. öğleden sonra düş- onuncu vapurdur. Amerikan bahriyesi yn üzerinden Çine Basradan Rusy.aya İn miştir 

İ k man filosu ~ftı. ..... ateş açmıştır. Bu bom- tarafından denizaltılarla mücadele i,.in ve Kızıl denizden orta şarka scvkiyat Kahire 31 (A.A) - giliz hav.~.kuv- Ran.goon, 31 (A.A) _ Murmeyin do--Zira ngiltcrc bunlan yerine getirme ~... r akın k "L·-·- tcbl -
kudretinde değildir. İngiliz imparator- bardımandan mütevellit yangınlar hfıla alınan tedbirler gittikçe daha tesirli ol- gUçleşeoek ve bu hfıdisenin Y ve vetleıi umumt arargwlllllll.. .. ıgı ; ırusunda muharebe devam ediyor. c~ 
lui'..'U mas etmiştir. devam ediyor. Hollnnda harp gemileri maktadır. Fakat batırılan veya hasara uzak tcslıleri büyük olacaktır. ..Av ~çak~arınuz .. c~ gunu bü~ nupta da muharebeler olmuştur. Dunun 

Libya muvaffakıyetsizlikleri Londra- bir japon denizaltısını tahrip etın.işler- uğratılan denizaltılar hakkında malfunat BATIDA HAVA HAREKATI gun Sırenaikadaki ilerı kollarımızı dev · ·d; Kıtalanmızın maneviyatı mükeın· 
dir. verilmiyor. riyc uçuşlariyle himaye etmişlerdir. Di· ıy~:fu, 

da pek ağır bir intiba yaratmıştır. Batıdaki hava faaliyeti düşük ölçüde- ğer bir kısım av uçaklarımız da Sirte ile m -·----·-----

GGÇEN SENELERiN DECIL, GELECEK SENEL_E~!.N~N GQZEL.FlLM 
qinc 10000 de 1 tesadüf edilebilen bir ,ahcser ... Sinemacı1ık dünyasın da be~~~n gorulmemlf hır banka ... 

Baıtan nihayete kadar c;o~kun, cılgın ve oynak bir muzık ..... 

Mıckey Roone y ve Judy Garland tarofınaan ·tem•il edilen ve 
Meşhur PAUL WITHMAN Amerikan radyo CAZ orkestrasının i§tirakiyle meydana getirilen hu §akeser 

LAKONGA Bugün ... ______ .... ,_.~..._.. . -·-~~ 

dir. Ne Almanlar ne İngilizler büyük fa- Rabel Ali arasındaki d~an iaşe ge- BERGAMADA 
aliyet gösterememişlerdir. Her iki taraf milerinc hUcum ederek bır çok .mavuna Bergama, 31 (A.A) - Halkcvi So~al 
taarruı.larını bir kaç hedefe yönetmişler batırmışlardır. Perşembe gecesı. bom~ yardım komitesi 150 yoksul talebeyc.oğ
ve daha ileri gidememişlerdir .. Büyük uçaklarımız Agedabyada ~e cıvardakı 1e yemeği vermeğe başlamıştır. Fnfnka
Britanya adalan kendi kendine yetecek ınotörlü dü~ kuvvetlen toplulukla- tör Kfimil Tını:ız yardım komitesine 500 
ve başka sahalardaki harekata yardım nna muvaffakıyetle hücum etmiş!cı:<lir.. lira vermiştir. 
edecek hale gelıniştir. Her iki tarafm Yürüyüş halinde bulunan taşıt bırlikle- -·-----
hnvn mlidafansı temelli suretle sağlnm- ri ile Trablusgarp ve Bueratlhusun ar~w JRLANDA VZERİNDE 
ln~ılmış pasif korunma birlikleri tek- sında ve Misuratada görülen otomobil 
nik bakımdan incelenmiş ve yeni temel- parklnrı ve barakalar da bombalanmış- Londra, 31 (A.A) - ŞimaU İrlanda 
ler eklerunistir. Havadmı yapılmas1 tır. Ayni gece donanmaya bağlı uçakla- karargahı bildiriyor: 
muhtemel indiımelerc k~ı da bir çok rımız Hr petrol gemisine hücum etmiş- İngiliz av tayym-eleri şimali 1rland

9 

" l dir B' "ki to ·1 · bet' alan üzerinde kt-c::if uçuc::u yapan bir düşmaJl tedbirler alınmıştır. er · · ır veya 1 rp:. ısa 1 
-Y :ı •-:~1 rd Bul t-

İştc hava tehlikesinin tesirini azalt- gemi durmuştur .. _Yap~~ .. d~~ .• ve tayyaresine hilcum e .... ~e ir. u 

m_,_ 
1
·çin gerek İngiltere ve gerek Al- alev sütunları yükseldıgı gorUlmüştur .. lar arasında kQYbolan bu tayyare Uss{l· 

SF...ANSLAR : l - 3 - 5 - '1 ve 9 DA 1 BAŞLANACAKTffi aK k ed kl ne dönemiyecek kadar hasara JJğramst" manya hava taarruzlarına k~ b~er Bu ~k~~ ~a . en uça arımız-

i"-.ICiiİUm~~lAR~~TES;;;İ,~P.;AZABm;;.ııi1~1.;d;.eııiBaşmlarm .. ii.•------------------------" müstahkem mevki hallne gelmi§lerdir. dan biri donmemiştir. tır. 
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