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Her Yerde 6 Ku~ 
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1 in f Eski Kudüi 
üf üsU yine 

1 sahnede! 

.. • ,ve Lon rada dün. 
Toplanan 

Konferans 
Meosim müsait olunca nev
midane Alman hücunılan 
6aşlıgacaltır. Ba hiicamlar 
maval/ala •I temin edcrH 
ho.rp dalıa uzun seneler 
sürecektzr Fakat r.ıııvaffak 
olamazlar~tı A vr:ıpa lıar
billir: .rnn:ı erme.si kabildir. 
Führer'w nutkunwı bi:ule 1 
bırqktıgs. kant:ıuf budur. 

1 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇI! 

N Myı nal - So:s,·alıst ı •a.r
~i;;:b in htlkifn1eli elE. al
masının dokuzun\;n yıl 

<l~niiınü mümısebctiylc Bny 
~ıtler biiyük bir nutuk irııd et
ti. Ne yazık ki bu nutuk gaze
te siitunJnrına geçti. Halbuki 
onu valnız rorlyo makinelcı inin 
basında Führer in nğzmdcm din
led.ığinıiz gibi hafızamızda sak
lamış olsa idik coşkun vo hıı.y
kıncı bdU.ğatİıtln sıcaklığını 
uzuıı müddet ırntırlayııcnkuk 
Ye ıtldığımız tcsiıi muhafm:a e
decektik. Y:w harfleri, nutkun 
ilihir \ e tılsınum ucu ruyor; 
Flihı cr'in ağzından canlı ve 
hararetli olarak çıkan ve L~ 
de \1.:rkabı sıra siirilkleyPn keli
nteler ve cüırJelcr gnzı..>te stilıın
laıındn. kunı, çıplak Ye cazibe
den malırum b)r nolitikn edebi· 
ya.tı halinde g .. ze batıyor. Çi;n
ltü bir ordu başlmmandnnlıgnı
dan ziyade büyUk b~r. halk 
kiltlcsi tophntısının hakım ve 
ikumandanlığıru çok daha par-
lak bir muvaffakıyet ile ifa c t-

--00--

.Hitler mahu fi a 
riyi Ar-abis ana 
gönderecekmiş ! 

FAKAT 
A:liftiiniiıı keııdi
siııden bekleııen 
vazifeyi yapamı-
yacağı siJyleniyoı·j 

Loncln1. 31 (a.n.) - Da.Uy 1 
S.ke eh gazetesi, Japmıl:ırın 
yardımı ile lmkbın .. km;ı~!a&·~ı 
mıwafl'.ık olnn J{udus muftu
süniin yakında. Fns'ın Fransız 
ve 1spanyol b..'Jlgclerinde ve 
'Iunusc!a keııdiııinden bnhget
tirl'<.eğini yıı;r.maktad11'. Japon 
lar m:iitiivii sonradan Berlinc 
göndermek üz re sefarette 
saklamıı;ılardıı. HiUer Araı> 
rk. li le göril.,ebilme~i içın 
müftüyü Arap memleketleri-

. ne Löııdermck istenıl'ktedir. 
sa.k.lnmı,-,a.tdı. Bitler Arap 
şal1f yPtlerinin itimndmı_. ~~
zann11ş bir adnm olmadıgı H~ın 
kendisinden bekleten vazifeyi 
yapaınıyacaktır. 

• 
H • z rı 

ğı hakkı 

ı 

hab rler ası sızdı 
et tarafı da v 

lçtimaa Polonya, Yu· 
nanistan, Yugoslavya 
ve Belçika milisi ri 

iştirak ettiler 

ltfiUte/;k monlPJ.:.t:iler(Jı.ii. 
.<.ı lıarp s<>nrusı ı•<r::iyuti. 

11i11 tc111riml için bir plan 
lıozırlnmaya cir.uel edı/di 

Maliye VekiH: "Yeni on liralık ar piyasadaki me cuda ilaveten .çıkar lmış 
değildir. Vata daşların ~ s sız şayialara inanarak T··ı·k altınını Avı·upa 
piyasaJarJna nazaran 2~3 İdli fiyat a almaları kendi eri için za arlı bir 

Lon<lrn 31 ln , . } - Hugiin 
Londradalu lıükümetler üvdc
ı incl.:sn ba.ul:u ı aı-a::.ır.c:, roÜhinı 
bır toplantı y· pılmıı:;tır. 

PoJ.):rya i':u>Y~'> il' grnt-ral :-:: 
korsl.inin ha lrnnlıl ettigi \t;. 
ma gihıliil mt.~• ldcıi mtızah~ıe 
t tmiGlir. 

111ın~ .. ~-
Maliyc Vekili 

B. l<'uat Agı-nlt 

işten başka bir şey değildirç,, Dıyor. 
Ankara, 31 (a.a..) - lXinkli 

Uuyük Mıllet Mccliı:;i müzakeı o 
h,ı i csııa.f;mda Tic. r 1:. V;;>hlli vo 
Anara. mebusu Mılınta.z Ökmen 
r..r:ğı<ln.ki nu1hıı söylo liHtir: 

Arkada~lıı.r. 
R•şveldUmizın heyeti unıu

mfycsi itiba:iyle \ aki ohrn hc
yanat hakikat~n mesuliyci al
mış olan bizler i.jn cesaret. ,.e
l icidir, takvi,,e edicidir ii.m.i!. 
vericidir, & 8fıilt>rl sUkt•tuıla ı 

• 1 

ve m~ııetl_;- ~arsılamaktaıı j 
b~ka dıyecegıuı hır şey yoktur. 
Bır çok tetkikleı·imiz ecnebi 
n~cmleketlerde ya.ptlğımız tct. -
kık.:'1.t şunu teba.riiz ettirmişlır 
kı, bugünk\i iktisadi buhranı 
yenmek ve umumun iascısinl te
min etmek v~ ihtikaıla miica -
dclcde muvaffak olabilmek için 

t-1..k şart lıiiku.met.lc mılletin ek·Ic 
\'et mcsidir. Hangi memleket bu
mı n.z çok y:ıpal.ilmişsc tedbiı !n
ıinrle muvaj'fak olmuş, hangi 
ıuı;nılekf•t yapmamışsa. muvaf
fak ol.ımamışbr. Bu arada şunn 
da c;ükranla tebnrüı ettireyim 
ki, bi?,irıı mem1el<elimizde ÇNmi 
bııla.cnğımızı ·i atbikatta mü~l U
lat gön,"!t'.ğiınh'.l :annnettiğimiz 
l:a7.l u~ııl ve imHhanlar halkın 
hiiküm,•te itimadı b:-ı.kımındt\1' 
timit \:Prkıdir. Bunu hem bit• ı11i 
:;allc teyit etrniş olmak hem ele 
inFIBnı endişeye dıişUrccek bir 
dedikoduyu Meclis mulıitine ka 
dar sokulı1i, k ees:ı.rcti gösteren 
b:rzı dedi kod.uyu bozgunculuk 
mal1iyetiııi teha1i.iz ei.tiıınek i<}in 
bir misru a.t'Z('ileyim: 

Ililir~iniz ki gıda nuı.lldeleıine 

Toplantıda Pc lonyadan b? . 
ka Yunaniı-.tat ı•gosla\ y, 'c 

(Sonu s:ı.-fn J si tun 6 da) 

İlk defa bir Alman 
tayyare§ine 
ate~ aç ! 

--<>-

'I'it:~l'* Vekili lngHiz umumi karargahı 
it Miimtaz Öiml~ıt 

bir tebliğ neşretti 
ılk defa. olar, k Juune uE>ulünü 
ta.i.bikat . .n. karar v~ıüık fakat Lonfü·a, 31 <a.a.) - Şimali 
hıç cesuı· değildik. Ç'ünki.i bu işe hianda İngiliz hava kuvvetler) 

tiği SJiiphe..ı;iz olıın Ba.y HitJc:r H 
konuı:JUrken dinleyicilerde te
ft>kkiir, muhakeme ve muk.ı.y~ wa az t 

-, tahs.i~ ettiğimiz t.:.5kilı1ta vn ni- umumi karargil.huun tenlJ~~i: 

~ 
hayet halkın füyndına gi}re bit• Llgifüı: av tayyareleri bu sa· 

:t:Jzc_N------------1 \ ~ok müşkülat~ tosadi\i: edeceği- bah. şimnli İrlanda. ü:-..ü1·inrlo bil' 
F'ILtPtNLE~ ıniz kruıMtiude bul muy ı duk 1 kc.if uç;uşu yapa.n bir düşmar 

;------=-~1~~ KYA N u s. ~ lff!m::ıl~( S~o~nEUll!$~~y~f~Siil!ıı:S:: .. iö'!t u!l!n:!..'51 md:aıe 'E::.sı:~w~-(:SS~oıg:n ... _ıı::ı:!lyl!lif nil:&::3öıii""SUnllltı:ma7'11M'' senin kontrolii ikinci ı>lfında 
kalıyor, susuyor "\e yalnız hi~ 
siy.at \'C heyecan hiikfün siiıii
yor. Bizi belagatinin ü.;tacılığı 
ile yumuşauw, avucu iciııe nlaın 
\'C istediği gibi yoğuran Jj'i.fu
rer'in ooılerini gazetede oku
duğunmz va.kit tahlil etmeğc ve 
düsünnıeğ"e imkan buluyoruz. 
O Mınan, evet, o zaman sımdi 
Sovyct salm:ı.J.arında Alımın 
ordustuıun hamlesini kıran ,.e 
donduran Rus lmnrun buzları.· 
nı içim.b.dc duyuyoruz. 

Bay İiitler nutkunu söylel'
ken rndvo makinelerini pa•·91· 
la.v~cak · bir şidd tlc tı üı leyen 
alkış dalgalarının ark.ısı ~ce ·i_l
mivordu. Kendinden gec;mış bır 
kala.balığın içinden kopan bii' 
tufan dünyasırun dört bir tara
fına Alınan Fiihrer'inin P~r 
hıt.ab t zafeıini ilan ediyordu. 
Btınlıır L<;:ınarlanın, cfili a.lhış
lar değildi. Hatip ile halk tek 
\~cut haline gelmişlerdi. B V 
Hitler de kendinden geciyordu 
v.~ biitün sesi ile lı.tyknıyor, hü
t~ın ku_vvet "\:e enerjisi söz ha
Jı!ıde agzuıdan çıkarak kendisi
nı yor~ı ve bitkin bırı:ı.kıy< 1' -

du. pını .... yen halk onun solıık 
soıu~a söz söylemesini fdrlc e
tk·nuyordu. Fakat ım.ikrofön 
bü~Uıı diinya dinleyicilerinc'Hit
lerm yorgun yorgun nefes al· 
malarını bile haber veriyordu . 

Şimdi gazeteyi tekı·ar tekrar 
gözden geçirdiğim vnkit, Al
man halkının hangi fıkı-n.Lrı \"e 
ııiçin alkışlamış olduğunu b'r 
tUrlii aııfa.yanuyorwn. Bay H·t
lcr bire hiçbir yeni !?CY söyle -
ınemiş tetkik ve tahlile, müna
kaşay~ tahammül edebilecek 
hiçbir fikir orta.ya koyınanıı.5-
tır. Vakıa ve fikir muhteviyatı 
bakımından yeni nutkun eski 
ııutuklardruı lıiçbir fılrkı yo1:
tur. 

Yalnız tecrübenin Fi.ibrel''e 
de ilıtiy~1ı öğrettiğini göriiyo
ruz. 1941 senesinde Alman 
milletine nihai zaferi vadetmiş 
olan Bay Bitler şimdi yeni s~
uenin ilk avı sonunda harbın 
ne zaman biteceğini kııstircme
difrini itiraf etmek mevkiinde 
bt~tınuyor. Ntıtlnın . ~~yeti 
mecmuası gözden geçır:ılıncc, 
siklet nıerkc1j Alman hallunıu 
manevi kuvvet.ini mulıa.faz.ı et· 
nıek emeli üzerinde toplandığı. 
derh'ai hissedilir. İnsanda öyle 
bir intıbaı hasıl oluyor l<i Al
tnanyanın nıu.kadderatııu elle
rinde tut.an şcOcr dahilde hal
amı biıliğini ka.ybebnesi ihti
nıalinden düşman bo~ba.ların -
dan ziyade korkuyorlar, d'yeb~
lil iz. Bu :üne kadar mı.ıvaf fnl ı
yetum m;v.lff:ıldyctc 'üri.il' en 
'bir hm.bin AlmRn milleti içinde 
bir zfıf tob • u fıl lcnJirmiH ol

ç k aıi.J 1 ir psikolojık 
B h, ll t, n pek faz

. i Jn bünvesi-

s a o. 
Gaz, sabahları saat 7-13 ve ak
şamları 19-22 arasında verilecek 

Havaır;ı.zı sarfiyatında· tasaı·
ruf maksadllc, çehre gaz \·crın~ 
saatlerinin tahdidiııe bu abah
tan iub,u·en b~ışlanac..al.nr. Bu 
hususta. a.lııuuası ic.tbc-<:l....n hü
tün tedbirler t:ımamlanmıştır. 

az tazyikli gaz brılunaı~akiır. 
Fakat kullmulması, idne bir 
miktar hava karışmasi ihtimn
li ytizündcn ~ok tclılil<eiidir. Az 
tazyikli gn.z.ı yakmak için tutu
lacak alevin ani infilaklar<ı se
bebiyet vermesi miimkiindiir. EvYekc de ya.?.dığımız gibi 

bu ı:;nbaht·n itibaren h ıva
gazı sabahleyin saat 7 ile 13 ve 
rJtşa.mları 19 - 22 urasıncla ve
rilecektir. 

Hava.gazı şirketleri bu vazı
yeti nazarı itibara. alarak, hal
ka, E;ehre gaz verilmediği saat- iYi-----===:---\ 

Şehrı.: gaz verilmediği saat
lerde de havagaz.ı şebekesinde 

bileceP-i haddin üstün.de foe?:ı-
3rarlık !ar ist~ndi \ e lttııdisme 

!erde gaz muslu.klal'lnı kullan
m:ınıağı Uıv .. iye etmalttc -
<lir. 

AS!FIKTE 

in 
s~ 

• ç 

-o--
• • sz er 

gapu a 
-ı il 
-~ 

k çok ııcyler vii.doltındu. .~1-
~:.ı.n milletı ger~l·kteJ: takdire 
ve hayranlığ.ı 15.yık bır. v~det 
ve azinı ile isreııeni :·eı·(lı. F ı-ı.kıtı:ıı 
harbin talihi hasıs ~ia'?-andı, 
beklenen nıUkafatı, nıl2.ıı z:ıic
ri vermedi. Hem bu zaJe~· o k.a
dar uzakta kalmıştıı· in v~d 
hususunda pek çömcrt o.ldugu 
ıı:nalfım bulunan F'illıı er bile nr
tık muayyen bir taı ihtç ııe fo
oilterenin istilasındnn lmJı.;;ede- 100 bin kişili t 
bilivor ne müttefiklerin yıkıl- J d 
ma.8m<laı1 • Sözlerine bakılırsa. apon Or U 
bu Allahın ı~tiu!:~. ~aınııştır Ada is ika et"nde 
ve za.nıa.nı b0llı <legııdir · İ" .. 

Umumi H ;rpte Alınanlai' .teı·hyor 
benı.en bütiiıı Avl'Up.ıya gene 

8
_ 

buPilnkü ı:ibi lıak;m olduklaıı Fi. LI pı· N LERD E halde asıl clüşmaııl~ıı ol:m 1~-

=--

Avustralya, Yeni Gt'11e, Sumatro, Cavo ve Flipln adolnrını 
f, o .. lerir harita 

ımSYAo~l I 
VAZ YET 1 
-o-

RUSLAR HARKO 'U 
CEViRME OZERE 
' İLERLİYOR 

AFRİKADA 
VAZ YET 

fı'f U .AREBELER 
~'iHVER LEHİ E 

INC İSAF EDİYOR 
gilizler üzerinde doı,tru<laıı dog 
ruva bir e-a lebc ka.uı.namanıış
Iardı. Bütün resmi Alnır.ın. ı~u
tuklan bizim Gelibolu v~ ~ı~m 
Kut _ uı . Emaı e 7,aferl~ınu~ ıle 
ütihar etmek mooburıy~~nde 
Jmlmı.şlnrclı. Ayni ha.l bı~ <le 
tekerrür ediyor, asıl t~gı!.tere-
ye birşey yapamıynn ..ı. .azı .AJ-· 
manya Japcın nıtittefikl.erının 
muwifok.iyetleıindcn scvınmck 
le i.J..1:ifa eyliyor ve bu lıll'Sl çı
lka.mıak için de Churchill'e ~
!boş diye sövmekten başka. bil' 

• • 1 ----- i 
GENERAL MAC ARTHUR TES- 'UKRAYNACA Tl~OÇEN·ı _ÇEVRiLEN INGILIZ, 1 

. . . r .ı KO ORDULAHININ HiND ve AVUSTRALYA 

~are ıka.lmıyor. 
Hitler kuvvetlidir, nuluk :r.a

yıftır; Alınan ordusu kuvvet!i· 
dir Alınan milleti sursıhnaga 
ba,Şıa.mıŞ;ır. ~fc\rsim müm.fd o
Iwıca en son şıddotl('} nevırmcl:ıne 
Alınan hilcumları ba.,~la.yacak
tır. Bq. htlcwnlar muvaffakiyot 
temin ederse hru'P dalıa uzun 
seneler sürecektir. Thıkat mu
vaffak olamazlarsa Avrupa har 
binin sona ermesi kabildir. 
Führer'in nutkunun bizde bı
rakbğl kanaat budur. 
,ıJ.... llüseyiıı O..Wd EALÇIN 

UM O"MA TEKLiFiMi HEOOtl 11 TAZYİKi ÇOK ARTMIŞ ALAYLAR~ TESLiM 
BULUNUYOR OLDULAR [A.A. tc}6ı·uflarındnn 

hulfisa edllmfştiı.J 
Singıpurd.an ıbildirildiğinc gö

re, Malezya muharebesi b'trniş, 
Singapur muharebesi bn.şla.'ln!.Ş· 
tır. İngiliz kuvvetleri adaya çe
kilmişler, müdafaa tertibatı nl
mışl:a .. rdır. Son mütt.efik lut.ala
n dün gece Singapımı intizam
la çekiln.ıişlcrdir. 

D. N. B .. ye göre, yüz bln 
kisilik bir japon ordusu Johor 
Babru iizerine yüı ümoktedir. 
Bu ordunun Singapura giden 
ıbcnife hakim olduğu haber ve· 
riliyor. 

SiNGAPURDA 
!Japon boonb:ı.rdıman tayyare

leri Singapura hücum etmişler, 
limanda bir gemiyi hasara uğ
rat.mış'ardır. Bu arada bazı te
sisler de tahrip edilmiştir. 

(Sonu Ba. 3 s·. 6 ~). 

[A.A, ~lgrurıarındıuı 
hıu.\sa cdılmi~t·ı·.] 

Rus:ı.yadaki hare ·at hnkkın -
<lı }.1.ihver ve Müttefık kaynak- ' 
Jarından vıllileu haberler biı bh'
leı·lııi nnk.zedPr m:ı.wyettcdir. 

Ruslar ve Mutteıil ler Alman 
lann bozgun hnlindc Napolyon 
ordukınnın 1812 <lı' dtl~tiiğü va
ziyette k::u;tıklunuı, ~~ihver kay 
nakları i11e muntarnm bir §ekil
de çek.ilincUğini bı 1dirmek.tedir
ler. Stokholındruı bildirildiğine 
g0re Donetz hav.zL :ında yeni 
Rus taarııızu devlli.n etmekte
dir. 

Timoçenko llruvvetleıi halen 
Dinyepropetrovskn. gıden de
miryolu üzerinde Losovoyn.'yı 
za..ptc~erdir. Ruslar şimdi 
bn.tldan ve ijimn.I 'batıdan Lo:-..o-

(.8cr<-U stıyfa S :ıütun 4 de) 

[A.A. tclt r. flnrınclnll 
hül:\ '.\ etlil.11lştir .1 

Mııhtelü m~nbala.rdan alman 
Malfunata göre ııınıall Afı ıkn- 1 

da.ki harekat Mihvcrnilcrin Jelıi
ııc~ bn inkişaf gostennckte de
vam ediyor. 1ki :ıyd:ı.nhcri çeki
len Mihvercılerin an 1Z1ll geri 
döner.ek tngıli ~lerl vurmaları 
bilhassa. İtalyanları fovıkalade, 
~~mıu~. e~rai~. vı:. bir d_eı a daha l 
umıde du11uı1mu~tur. Bmga.?Jııin ı 
.zapt.ındaıı oonra Rommel şaı•k 1 
bölges.iı,de seki7.inci ordw1Un I 
rica.tini setreden j ngiliz, Hin el 
Ye Avustralya al:tylannı çevir .

1 miş ve bu mü§.kül vaziyet kar
şısında da bu kuvvetler teslim 
ollmuşlarchr. Bu meyıı.nda bir 
miktar tank iğünrun edılmic-fü 

Dün ne.'Jfedilen Italyan ... f':!:>li~ 
(Sonu s:ıyfQ 3 sUtun 4 de}"' 

.... f ı •• .. • e un o erva.,.u-
;e!"efle 1 ve k asik 

i faciayı tems· edea 
gençteıre iltifat ettiler 

* Bugiin s:ııa.t 13 buçuktn Dt:,•lct. Kon t ı vatuvan sal0n
la1 ında Antıı.,oıı adlı J. sik facia. t€1nsil cdilmi.,.tir. Facianın 
i msilinde Mill' Şı f İsrJ.ıct 1nönli Başv<-kıl Doktor Refik 
Saydanı, Maarjf Ve!~ili l ~ı:ıan Ali YUcel, Ve.kü.l~Uer erkanı, 
edebbrntçıl::\.r Vc.ı ~a~oti· ;Jer 'hnz7Jl' bı lunml'Stur. 'fonısildc çok 
muava.ffak olu.n hmıçl~r, iH llrın oldu ,lt gibi Rejl)lınicümhuru 
muzun dn iltifatlarıım mn.zlrn.r olmu~lMuır. 

'l'mn~ilden soru a. gl'Jl~'.lt ri husu;,1 ohu ak kabul eti~ Milli 
Şef, men~ıu.ıiy••tlerlni beyan cbni~ ve gençlerden d ı.ha çok 
muva.ffokıyetlc:r bci\l(~nı.Jiğini söyJemiıj w ~:.ı.rı·at ha;patınn 
cL1ha l.:Ok fa.~·unJı olmalarını tavsiye ı~tıniı:ılerdir. 

Hususi muessese!a de ça:ış~nlann za nlsrı 
. * Devk>ıt !Ilwnıurl~rın.ı vnpılnn fovkalfül zam kı.ı mııııııun 

bır maddesınde l"ıusUBi ınii~esel•'-dn de k<'ndi m<'nrnrlarının 
muaşlarmı :'ctAıral:ıUe<:l'kleıi kavıtJıdll'. Bu kabil nıtlessesc
lnin. !~'~ :ıJ d, ~vuliıı 'luı.}~t şarÜannı haddind~r. fat;laı yük
selttigmı ı ay,:ın bara. alara.k oncnmrl.Jnna herhangi bir mli 

, dnlı ~eye liw.ım ~~~ada~ ~:11 yapacakları U:bü addediliyor. 
Buıaen.ıkıyh, hu.trumotınukm .znteıı ha.ksızlıgıı rnevd:ın bı

r~:-lm.uy~3.ğ1 .. şıkar olduğ-undJıı hm usi :rnüe.c:;.c:eseierı~izin de • 
böylo bır mudalıalt::ye meydan bımk.mıyacağı aşikar oklu
gundan hus~ı.si ıınüesseseleriınizin oo böyle bir müdahaleye 
meydan 'erdiı nıyecck biı· hnr~kotte buh.mmıyi\.caklan umu
ltıyor .. 

Kar yüzünden ka~anan hatlar 
* Bugün1~·~e yeniden yağ·nuya baştaynn kar tren hatfa

m~dı .. lıa?J J..?b~am.sızlıklara sebep olmaktadır. İstanbul 
tı-em dun ~elırımızc 10 saat geç gehni~tir. tstanbula hareket 
eden .t__ren de geç haı.e«et ettirilmiştir. 

Dıger t.ara~tan, ~ıvas civaııııa pek fıazla mi.1.-UU·dn. yağan 
. karlı r ?ol ıy~yle Sıvns • Çetin kaya, Sivas • Malat 'F'ı-

vas - Ka: . 'rı h ... ıt.ıa1'l kapalıdır. ya, 

lktisad memurbrma Oir koJ 11 yiık 
. * 1ktısad Vok:Ueti, dc'1let :ıneıuur ve müsta:lıdinüeriniıı 

kk tputlu meııc:;ucn.t ~11abı.Imelerıru temin maksadile yeni bır u uı 
oynnı.c:ıtur. ::> 

~u us~ll~ göre, devlet rnooıurveım.Ustıahdimleıi kendiler· · 
\'O aıle}or.~n. ~de~liııi ıbildiren bir vesikayı, mensup oldu~~~ 
la~ daır? ~mır.eıınden alacaklo.n bir vesika ve nüfus ka.Yıt-
lany~~ bırlıktc mutemetleri vasıta.siyle Yerlimıallar ıb 
nn go!lderccekJer ve nüf b pazar arı
cn.t alabilcecklcrdir. us oşma beşer metre kaımtıu mensu-

t~ llhf8Ç yüksek t~t:sil talebesine dair 
* Muhtaç Yüksek tahsil talebelerine Parti k 

Pb~lacak Y~'m ın ~ Jshr teshit edilnıistir. Bu kab~~!~ Yfl-
ır te~ut senedı alındığı görlılınüstiir. - e en 
. P~.tı mahf~llet i ta.ıclh.""<ie\1 t ahhütname alınmak fik . . te• 

vıç eUiı:ecclt bır :· be ooın l ı.C!htl'd·r. ıını . 



6 1 
Sa.balı~ılar Ye aJ;ş:ımmlar -l\Instika. ve reçine - Şair ll!eh

~t Ceral - 1 riı lfalinı p:ışa - Rakı 'O turşu - Topkapı 
lınnclerin:in müşteri Ş!l.ir n - Eski iki gazate-

ci: l:iınin Lami ve Aoonı İsmnil - lk! lmfadar: Altı pa k 
t gır - ~ - Uçh"llr \'DSI - yo u 

~ne fincan! - Bir lın.nto: " fındık!.., - Bu· 
nın zurn:ım t. 

Yazan: Sohbetaever 

• • 

zın 

i Uy 

YENi SADAlt 

il 
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r 

temin o 
r Okuyucu 

Diyor ki: , 
Tramvay l::iaresind n 

bir rica 
Mnçk:ıdn oturan ve hüvlyeilnln 

mnhfuz tutulmasını isteyen bir o
kuyucı.ımuz bize gonderdJJ:j. mek
tupta diyor ki: 

cAylardan beri şu tramvay scr-

0 tuz, <>tuz beş yıl evvel, olm d.Jı istersen püf'ür, üfiir ba- ş~ ... -=-:-...ıeld mahrukat ...ı-..:1... viıılerlni intizama sokmak bir tür-
Topka.pı meyhaneleri çok şıma oku! Makamn.Ua uğraşını- 1,;.1ıuuım.ı \.W.Mı.ı ---00-- tird.iği tedbirleri hükfunetimiz lü kabil olamadı. Yine aylardan 

revaç bulmı.ıştu. Devrin en ki- va lüzum yok • .Aklına ne nev, ğı maalesef doğrudur. Bir kı- s 1 kı nfı b·ı r .• ,-~ ehemmiyetle. almakta Ye ihtiyaç beri bu bale sebep olarnk göstcrl-

B lediye Reisinin Beyanatı 
lbar:ından, en koJ>Uoöıma, Babın.- ne cins şey gelirse onu ~"lr! ~~~~~n::~ =· KJ la.n peyderpey ve mıkaıı ~ len bandajlar da Rumanyadan gel 
li mühimmc tmlemi hUlefasm- Mıgır artık ccvnn vermez, ~l.UG .1-1 tinde karsılam.a.ktad.ır. • dikten sama artık tramvay Wet· 
dan dil cisine, Baloncu Altı- b!r iki kere burnunu cekip gen- ~ntr..:ı~:~: ~ıs·tJ;.... •• k d M.an~"31 kömiirii .-~ mai u. M~ göstere parm:ı.k Karnbetten seyyar zıni temizledikten so:ırn.. yere ,. g Un e a ar Mangal :kömürüne gelince; ceğj mazeret ne kadar makbul o-
Sırkeci Karamanlı Bodosa, mo- püskürdüğü -Kendi tabırile- isti- dD ederek tc:tlbirlcr a1"llaıkta. de- • d 1 k Belcdive bu mesele üzerinde Jur bilmem. Senelerden beri Mnç-
törcüsı.inden ıne7.a.r kazıcısına, rid"<"'-i ~ıntığının ('kçesiVıC va- Va..'ll ediyoruz. ıza e e ı" ece daha büyük bir ehemmiyetle kadtı oturuyorum. Ş.ı bir kaç uy 

- ıd _ç k d h f d • " Mahrukat mevzuu üzerinde m ı · _, b nca en esnu.Ln n n.r er sını --... ag-ıtb.ktn.n sonra ~ bclıi _ essnı cıur. wı-.ında Uhassa ok,am uzerı Maç 
ifilan, sabahçılıı.r, gu .. ndüzcülcr den bir an"ell 0··,. ....... Ur "apa- b:ıı::lıcn üç madde ılc yani 'kok, 1 Şetuin senelik ihtiuacı 45 - kn tramvayına b nmek imkı"ınsız. ~ .-. • cı: ı.. ,, nuı.ng::ıl k" · ·· d · . 1 bin tondu. Geçen sene mayıs ni- 50 " ve aks:ım. cılar, lstanbulun her rak,· o zamanlar p k me .. hur 0 • omuru ve o wı ışıy e bin tondur. Bunun 20 bin Acaba bu ruulut d.ıba mı kolalı:ı-- ayrı n'-"'"I ı · •• hnyetine kadar 74 bin ton kö-t:arafından kalkıp buraya gelir- lan: .1• ve t• ıemmıyeue meş- ton kadarı Bıil!?arista.n, miitc· !ıkhştı? Hıç zannetmiyorum. nc-

""1u·· \T b ı rd h biri" mür sarfedilmisti. ~ 
ler, dilnyada.n ziyade ahret sı- ()a.resazı. 

111 
::tensin an<l3k nı.hm t ı-.~ z. e t:n n an er - Bu sene sarlolunan kömUr bakisi memleketimizin muhtelif nim düşüncbildiı;im bir §CY var-

nınna cnrPn tr.ı yarı karanlık .._ 11~1• si hakkında vereceğim.malfım.at I nuntakalarından temin edilir. sa o dn seferlerin. i.vi tanzim edil-
"~·~ ~ ;;um um-·t ~...ı k" •.: · miktarı 83 bin tona balig- ol-vcni<> tonoz meyhanelerde gü- " ., ı '--uermı ı v:uıye&.L teııvır Du yıl içinde 17 bin ton ver- mcyi§ldir. :Müessese ne (J}ur biraz 

"" ~ S .kıs ı.,,,.1 d F~'- t ed ~1-t· muştur. Hn!buki önümüzde da- .1 nün yoroıınluklarını, nn 1,Sll.ıala.- a.r ına ~ar l.. 1 i.SA~ a- ec~ U'. li VC 14 bin ton Bulgar kömÜ· Deniz.yollarilc Şirketi !Lıydyc ta-
~ rn..:s .... hafl k ıs ...ı: ha km ayl:ı.rı mevcuttur. Beliti nnın usancmı gidermek i,..;.., ımü ..ua, '"'1 ı · o un uıye, mıs- Kol< nıe elesı· rli gelmiş ve sarfedilmistir. rifelcrinden ders alsn olmaz mı"'· 
~ ı.u send k kaJı '""-~- ihtiy:ıç bu sene 100 bin tonla ~ temruliycn çakarlardı. Kadeh ' ; ~ :yo mu ve .uıJ.1.:aJı Oç nevi kok s:ırfedilmekte- karşıla.nabileccktir. Kış mevsimi bu sene mutad- Mesela ııkşaınları uç dört araba 

kadeh, ölçek ölçek, knrafa i a- p!şir Allah aşkına rli e dcgişti. dir. Kar~bük ,Sömıkok ve Gaz- Bu mesele bilirsiniz ki daha dan çok eıken ba.~adı. Şiddet- niç bir istasyon Y pmad n yalwz 
rafa _ khrük ci~ düz. Mn.s- rirdi. Bu soğuk vem :.1asız'nUk- hane okl., ...... Sehn"n senelik ib· li ve devamlı aldu. Yaz mevsi- Beyazıt - Tcpcbası - Harbivcdc ~ -.r- tenın· e•r""""- b a:k+->tr. t · · ..... • ziyade kömür havzasına ait bil' . " ti1m = Sa.kızlı rakı ve reçina.:;- L cuı..<~ ır ""t"J• esırı an- tiyacı noımal olarak 70 • 75 ;c-+;... Fcvkalii.cle ahvalin icabet mınde verilmiş olan yedi kuruş. I tevakkuf ederek dojlru Mnı;:k. yn 
bir Ç('Sİt ş.vap içerlerdi. lanıa.k ıçin gözlerıni mcj hane- "';l..... luk noı'.:nal narh, bilhassa nak- gitse fena mı olur? Umum Mııdur-

Rahmetll babam, üstnd deki müşterilerden ayırmaz, liyccilerin daha kazançlı işler lüktcn bunu isti)oruz. Nazarı d~k 
Ahmet Rasim, şair Mel:ıanet muttasıl onları tetkik cdı>rdi. M-mUr 

1 

B J d• • bulın2.ları dolayı.sile tüccarın kati ccllictmcnlzi ric-.ı ederim.> 
Cclfil, eski gaze .. ecılerden Alil Kendince ağır güftelerini kı- e e ıyenlD kifi stok y:ıpmasına imkan 
Hıydar - şimdi Anadolunun ynk bulduğu bir ~ şukılan vermedi. Nihayet piyasa fiyatla- İ h • k-bır şehrindo umumı kütüphane 1 okud:.ıktan sonra, nihayet uçkur Maaşlarına Yunanı· stana nnı bazan narhı s kuruşa çı· g ı ~ar 
müdürüdür - musıltl üstadl:ı.- havasına. girer, 0 ç:ı -ıarda pek kardık. Belki yeniden küçük bir 
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Kederi atmak, zehirden 

kurtulmak d ... mektir v ücudü saran kederden ça 
buk kurtulmağa çal~ 

nıak 18.zımdır. Devnm eden ke 
derden, yelsden, fen:ı. fena. diii 
şüncelcrden bcyni kurtarınal 
gerektir. 

Eğlenceli, fernhlı, güldilrlicl 
kitaplar, mecmualar, O•arikai 
tur) ler okumak çok muvafıkııi 
tıı·. Komik tiyatrolar, temsillet 
çok işe yarar. Tatlı hikayelel 
söyliyen, güldürten insan, kei 
derli incan i~in güler yüı.lUl~ 
§3.kacıların sözleri, tesellileri eıı( 
ltı.ıvvctli bir iıtıç gibidir. j 

DC'llizde gezmek, den.iz 
lanna oturmak fayda verir. ~ 
kan suları, şelfileleri, fıskiyeled 
scyretmel. çok muva!tktır. 

Yeşillikleri görmek, ye itlen• 
ınek ferahlanmak ne kad:ıt· iyi
dir. Hiç bir kedere t'ğram dlll 
ki, bir saatlik tatlı mUtal n onv 
gidermiş olmasın. Her dakika 
değişen güzel manzaralar, slrm 
goreyler c!e kederin diişnıanıdır· 
Ja.r. 

Fakat acıklı, ağlatıcı, te MI 
~esler, şarkılar, türküler, ~ülgı· 
far kederl arttırır. :F'erahlı, tat
lı. eğlenceli sesler, musikiler ko. 
derleri dağıtır. Unutturur. Ne. 
f,elettirir. Giirel görmt"'k, gii.zel· 
lcr ernsında bulunmak. tatlı il· 
tifatlarn kavuşmak, cilveli. ııaz. 
11, şekerli n5.zcninlerln tescl.lile· 
ı ine mazhar olmak kederlile~ 
iciıı ne kadar tesirli bir ifa o-
1 ır. Ne kadar şen, şatır bir safa 
olur. 

Ölüm kederlerini çok l afi et
Selırimiz Fiynt Mürnknbc mek için. m iyi caı-e !;;fü evin

Bürosu yiyecek, giyecek ve ya- den) ve hatta mahallesinden der 
Jıncak maddelerini stok etmek lıal uzaklasmnk \Ye kabil olursa. 
suretiyle ihtikardn bulunanla- e.vi başka bir yere taşımaktır. 
n ar.unak:taı ve bunları Milli <SeYcla. yanardağından) uzak• 
Korunma. kanunlarına. gbre ad. Ja ·mak, gezmcğe, seyahate git
liyeye sevketmekt.e devam et- ll11,;k de fayda VC;rir. Gözden u
mcktedirler. zak olan gönülden irak olur. Fa 

rınuzdan Beylerbeyll Ziya, pos- moda olan: • • d zam daha vereceğiz. Bir Uıraf- va kala rı 
ıtahane memurlanudan Bey- An 11 aman fımll~ zam iŞi yar Jffil tan istihsal masraflariyle narhı 
Ierbeyli 'J'amburi Fuad, !Mısırlı e l lnrcbli:, te\'Zine ça}Jşırken diğer taraf -
Ha.ün paşmm yctiştirmclerııı - Cc\"b içi had m, ---OC>- --oo-- tan elimizdeki idari imkanlar: -
den e:;siz musiki ustadı ve nti.ğ· btıkıı. K v·ı"' t y h "- daıı oo isuracte ederek: 
me Ha.lıki hanende Arap lbra- Kantosuua. ~Pr, b.:ıso pri- anun l aye e UDaD 81H.1Jlil 1 - Sineklide mevcut stokla-
hi.nı bir zaımanlar, Top.kapı mey· mo bir ahenkle, kendı u~Jurdı.:- tebliğ olundu koli gönderilecek nn şehre nakli için icabe<len 
hanelerlıiin tii ~ta gelen müş- l ğu güfteleri okum:ı - a başlardı: tedbirleri aldllt. 
tcrilcrindcndi. Buranın ç"Ok h~-i '11gır okurken Karabet de Memur maa.5larına yapılan İstanbul Belediyesi, büyilk 

2 
- Şilede mevcut kömürle-

hur olan t.urşusi.Ic rakı içmek boş s--.ı bardaklarını alır, kiiçük fevknlndc zamlara. e.it kruıwı bir iasc miişkülfı.tı içinde bulu- ri getirmek için kamyonlar te
için ta Kn.dıköyünden, 1\:artal - ten.eke c:atallaı la bım~:ı 'l.rıırur, lfı.yihası diln vilayete resmen nan Yuııanlı dostıarınm.a bir min ettik ve bw:ılara. ihtiyaçlan 
dan. Üakudardan buraya kadar Şıng r şıngır dWiıbr>lck çalardı. tebUğ olunmu§tur. Bu itibarla cemile yapmnğa k:an.r ftftDll- ~ mazot ve benzini verdir -

* Persemhepazarındn Ke- kat bence bu dchsetli hastahğın 

gelmekten ü.5eıınıeı.lerdi. Ara ln burnile iki telli çffte telli ~chrimizdeki belediye, vilayet tir. Belediye, bütün belediye ve 
Onlar içcrleı·, eğlenirlPr, suz de v:ı.par Mıgınn kantobnnn ınemurlarilc hususi muhasebe- vilayet memurlarının yapaca.k-

3 
- İğneada. ve Midyedeld 

ve şarla sesleri, bir sevgili gibi kıvra'{ nra nağmelerle i5fuilk den maaş ahın memurların ~- lan teberrülarla yiyecek mad _ kömürleri gotirbnek için <le mo 

mal Döne şa. ait bir depoda 
1 

en miikemmel tedavisi, (vuslat 
mühim miktarda bulgur stoku Melekleri). (şifa perileri) vt 
meydana çıkal'ttlmLc;:tır. Yapı- · (safa. dilberleri} yapabilir. 
lan tn.hkikata göre Kemalin ıa,ı·- Lokrr..an Hekim 

toprak avlılı selatin meyhaneyi ederdi. b· t aylıkla..., Meclisce kabul e- deleri alacak ve bunla.n koliler- törler sevkettik. 
kucal,Iarken, ben de me1.cler- --~- • • • • • • • • nlıen nisbetler dahilinde zam.il halinde topta\Yarak Tunç vapu- Odun i3' ...,....... 
den, yemişlerden yer, t.anburun ( -, olnrak verilecektir. riyle Yuruı.n. belediye ve ~ Odun işi üzerinde de ayni c-
inleycn ve gülen nfi.ğmeleriylc ---

1
- ~PO R ==== Maaş bordrolarının bu eea.e- memurlarına gönderecektir. hemmiyctle ça'lışmaıktayız. Se-

sarhoş olurdum. 1 1 l:ır dahilinde hazırlanması Def Yapılacak tebcrrülerin ni9l>e- nelik normal ihtiyaç 300 - 350 
. Sonraları, çocukluk çağını terdı:ı.rlık tarafından alakadazı. 1ıi kilcl t b" -ı bin çeki iken bu sene yukarıda 
~~kiıXlikdostla. ·tcı~.~n:a~~;n ~~ Tür ~ 1·y .. b spe~:vanı hra tebliğ olunmuştur. 50§~ı;ya k~:. :~u:ı:: söylediğim gibi kışm erken baş.. 
s kııllıRıfln.ta.ni~~ Said.Ali, k• du... "SH .. H, ' 9 B"r ... n ..... e-~ş:ı.yat ~~~~~·~lira~ =~ti~~~:u:nd~~ 
~~~~ ~~ lerıL~-. Jf ]0 1 us.,yı e ~ 100, 100 ilii. 170 Ura maa.t alan tır. Ve nihayet civar ba.z.ı H d lard""" 150 " 170 1;_.,1__ birlikler ihtiunnı .. - .... - İstanbul 
Neyzen ı:::ooi, eski ga.zctedler- d k d 

1 
avası .. :u !:(er ve .ı..u-- .1~u.&U 

den rahmet~ accm Hüscyiı~: mev an 0 U U ar DUn altıncı asliye ceza mnh- ~~~~k~~ 300er ~!;~~~ d= z:ır::~f: 
buralan. ~dim Bız de, zevkim 1 kemesmde B. Etem İzzetin Pe- İstanbul Belediye ve VilqU birer fı m i l olmuştur. M~ 
çıkardık buralanıı ··· . . Haber aldığımıza göre meş.. yaıni Safa, Ziyad Ebüzziya ve memurları ibu !hayırlı işe büyük ahaza ihtiyacı karşdamaık :k;in 

To,.,ka~ı . ~c:Yhnnel.~nı. se- hur amatör güreşçilerimizden Ciha.t Bnb n nleyhinde açtığı bir memnuniyetle iştiriı« eaamı mümkün olan tedbirler alımnak-
v~u.lerd~ bin ı , <!P ~c.ı A~- Aı:lm'l, Türkiye baş pehlivanı ne.;ırcn haknret dava.cuna devam tedirler. tadır. Bu meyanda: 
duföıımidin baş mtibı Tnbsm '!'ekırd.1 "'lı Hüseyin'e ıneydnn 0 . t ecillmi.ştir. 1 - Ne.rh 70 kuruş yükseltil-
~~ ~adı .ruat::ı. ~ura- lrumwıtur. Adnan, b l .., ne ı:ar- Duruşma esnasında evvell '!'uncun yeıino bıışka blr 'ftpar miştir. 
da turşu ıle ralu ıçmegı ÇOli. se- fında okka n dolmuş ve tam dok Peyami Safa ve diğer suçlular giilooek 2 - Alamdağ mıntaıkasında 

diye., •..de stok ettiği 120 çuval 
bulguru elaltından yi.i.ksek fi
yatla s:.ıtma-kta olup tanıma -
dıkları.na (bulgur kahnndı) ce
vabını vermekte olduğu anla
şıhnışl'll'. Suçlu Kamal ib:tikfu· 
suçile hakkında tutufan bir za
bıtla adliyeye tc.<tllın edilmiştir. * Ni[lant;as Rwnelicaddesi H 
numarada. Kasap İhsan Erdo
ğan koyun etinin kilosunu 00 
kuru.~an satarken ci.iımüm !Ş
hut yapılıu:ak adliyeye teslim e
dilmiştir. * Caııg"JJçyaıı apa11tımamntla 
yapılan anı ~tırnıa neticesinde 5 
fıçı. ka-rpitle 400 kilodan fazla 
saç bulunmu;-;tur. Mal sahibı 
hnkkında ttJ.tulan bir zabıtla ad
liyeye teslim edilıni~r. 

v"'r. tanburacı me.~hur Osn an ~ yedi kiloluk bir pehlivan 1 lehinde ve müdafaalarını teyit Yun(lll.İstana. yardım zmdde. mevcut stokları vehre nı:ı.klet-
pclılivanda. da.ima yanın.da bu u- olmuııtur. Adnan, bundan dört ve tevsik eder mahiyette ol&tı mek için kamyonlar temin ve y • • d 
nurdu. acnc evvel Ilulıkesirtle Tekir- Son Posta ve Vatan gazetelenn lcri götüren Kurtuluş ~ bunlara benzin vo mazot veıil- em ıaşe mÜ ÜrÜ 

M~y_hnneniu belli başlı sima- dağlı Hüscyinc. bir kere dı:ı.hn deki nC!-riynt oyunara.k tetkik· yerine Tunç vapunmun tabsis miştir. işe baQladı 
lan u;ı ~ltır;~m<lk K·~ - n:.-eydan okumuştu. Ve Balıkesir edilmiştir. edild;_iHni yamıışbk. Ban aebep Nakliye işlerinde aynca anı:- '1' 
betle Mıgır nev ~ şah~ı.na mün- de yaptıkları bir güre. te Tel...-ir- Miitcakiben, suçlularuı milda- ıer yüzünden TuDç yerine tıq.. bacılar da. teşvik edilerek ken- Bir buçuk aydruıberi münhal 
haslr .. tipl rdc.ı:ıdı. Bu ~ ~ar::~ da!Jlı, kırk beş d kika gür _ ıan.lnrmı yapmaları için dunış- ka bir vnı:mrun göııduilımea dilerine kepek temin edilmiştir . bulunan İstanbul iaşe müdürlü-
d_ r nazardan başka gunduzcu- tiıcle:ı-i halde Adnnnı mağ!fıb ma başka güne bımkılınış1Jr. 3 - 1ğneadada St.>vlte hazır ğüne 'l'icaret Vekaleti eski İç 
lük y pma.ılaır, fakat akşrunları coememişti. Halbuki 0 vakit muhtemeldir. stokları geti.J'tmok için de yola Ticaret Umum Mildürü Mfun-
moyhaneden çıknı:.L.Zlardı. Adn n ancak seksen kiloluk blr Bu hwıuta nl&bdarlaıia t.e- mcrtör çtkartılmışbr. taz llek dün sabah vazil'esine 

B'ri.c:o;i musikiyi sever, okur, Jıehlivanclı. Ankara -İstanbul masta bulunmak üzere .Ankan,. Havafar bir iki gün müsait başlamıştır. 
cteki d~lemeğe bayılırdı. Mı- Adnan yeni~inceye kadar gii • ha ya gı·dcn Kızılay delegeai bu gittiği takdirde müvaredat der- Mümtaz Rek Vali ve Bele-
gınn b?0a.zını ~r~_yırta, mey reşin devamın1 şart koşmuştur. güreş müsa • hal artacak, mevcut sıkıntı talı diye Reisi Doktor Lütfi Kır-
han~ag~ ·e kenz,,ı .~ ŞW"kı oku- ;ı. .. ğer bu hnber doğru ise !stan- ~ünlerde şehrim.ize gelecektir. fif ve izale cdilecOktir. darı ziyaret ettikten sonra vazi 
yu!iu hakikaten goriilecek m.m- bullular çok iyi bir güreş seyre· kaları Diğer taro.ftan YunarıSanda fesi ba. ·ına gelerek geç vmktc 
za~dnndı. deceklerdir. Adnanın yüz kiloya Ankara - İstanbul temsı1t yakın aıkrabafan bulunmı ,.. 1kadar devri tesli.In işleriyle 
Bır kaç kadeh ~tt:ıkitll;ll yakın bir pehlivan ohnası 'l'cltir güıe.1 müsaba:kaları 15 Şubat ta da l zd rvel l"URTTAŞ m~~lıl olmuştur. 

ö~nra Karabet Mıgıra seslerur dağlı için bilyUk bir tehlikedır. pazar günü şehrimizde yapıla- n 'J aruru an e~ ce mu1r- LÜKS YOK, ISRA'F YOK Lig maçlara tehir edı'I J·ı 
dı: . Sonra Adnan, serbest giirec:.i caktır. Karşılaşmalar serbest meleleri ikmal edilerek kolileri TASARRUF VAR 

- H~ydi ne d~rsun ahpar! fevkalade. mükemmel biliyo~. ve Gıeko • Romen olarak iki alınmıyanlann mU1Uilelesi )"8:pl1 Fasılasız ve şiddetli yağan 
U ta 

Işı kıyak bır ı:::.ıırkın yok B d ktad Kızıla bu Ul lrn.. r netices.inde stadlnnıı gavr. j 
8 • • -:.~ - u a bir avantajdır. Bu bapta sınıf üzerinden icra edilecektir. mm ır. Y partide usal Ekonomi oe 

tur
· okusana. , ___ ~ h . nızami vazıyete gelmesi '-'Üzün· 
• · alil,\;dgımız abcrl('ri o cuyucu- Şehrimiz '".··,reş· ekibı hnzırı..;... O'Önderilmek üzere şımdidea 120 Arttırma Karumıı d " He vardır ,·ardır amım.a ı bildi .. c-.~ ue.. en bugünkü Jig ma,..ları tehir 

- • • • a.rımum. ·reccgiz başlamıştır. kadar koli almıştır . (dilmiştir "' 

sır~ ~elmedi.. ·~~~~~~~;::·~~~::~~~~~~:!!!!~::!!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!!!!':!!!!!!!'!!!!!!!~!!!:!!!!!:::'!~!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!:!~!!~!!!!!!!!!!!?~~~~ - Sırası gelmedi, ne demek 
zo? Dört kadck c:ı.rmakçur-ı - Peki VeUd ! Bundan sonra dın~ra~~~mnı~~~ ~i ~~~~km~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~ &~~~~u. 

r.'i~~~;·::::de~:) ~~!~~~~~~~~~~ l TE:.~~~A HAZRETİ MUSA ;;;z~ : ~~~~n!~::r,~~:~;~ 

Üsküdarda 
m htaç ailelere 
bedava kömür 

dağıtılıyor 
C. H. P. si Üsküdar kaz..ıSI 

Kiarc heyeti muhtaç ailelere me~ 
canen tevzi edilmek üzere 3000 
kilo Jcömür tcdarık dmiş!::ir. 
Bu tevzia.ta pazartesi günfüıden 
ilib:ı.reıı başlanacaktır. Bu ha
yırlı teşebbüs muhtaç olan var 
tandıışları .fe.vkal5.de sevindir -
miştfr. Üsküdar parti erlıfuıının 
şu kaı-a.k1~ günlerinde giriştiği 
biiyük hizmet, diğer bütün halli 
sever münevvt:rleıimiz için dt 
bir imtisal niDıunesi olmalıd111 
~~ 

BİR B ŞA 1 

Beykoz Halk Odasının 
avcılık şubesi açıldı 
Beykoz Halk O\bsının avcılıl 

~ubesi dıin merasl?nl .. açıldı. 'l'ö 
rende kazanın ile.ıi gelenleri V\ 
şehir mecıisi -azası Ferid Re 
.cep Erinal da bulundu. 

lstiklfı.l marşını muteıkip bi 
ırenç Atatürki.ın Türk gençliği 
ne hitabesini okudu. Çok alin~ 
landı. Odanın avc.ılık şubesiniı 
acılı~ı Beykozun tunç yüzll 
cnerJık çocukları muhtelif sooı 
gösterileriyle kutladılar. 

Bevkoz Halk Od3.Sınm bu bii 
yük ba.şaıısını tebrik ederiz. 

r ~ 
Yeni Sabah} 
'ABON~' 

Türkiye !c:nebl STUrudarur, bir hindi gibi kaba- sonra oradan nyrıldı. Muht şem KORGUNAL ( fu,ayişini düzeltmiş; hatta Bcnı 
rarak ceva ... verirdi: ı koridorlardan sert adımlarla i- ı 1 ( brail födailerinin bile s:ırny a-

- Okurum anıma, bedava ol- ;~ııcrkcn Haman ile kıırşılastı. ~...._. ..... Nakil ve i~tibas hakkı mahfuzdur ...-.~.-...-.-..ııau ..,,.,,, .l<:yhindeki faaliyetlerini durdur' GEN1tLIK 

fnıtz. Bir şişe asor....,.... rakı, ki·ı ıı:unan, hüzünlü bir sesle: mağa muvaffak olmuştu. •AVLIK 

ikr d~,.~· c:::· eli habe ti d"l _, yürekli olmadıg"'ımı şimdi anlı-1 H klı mısın, derril misin? Bumıl 'erek go""zden ı'ayboldular. 3 - Velit bin Mus'ap, adalet ı AYLIK 

1400 Kl'f. 2700 Krı. 
750 " 1450 > 
400 .. 800 " 

rns nm c ~ın" - 'Yım r gc r 1 er, ue· 0 :ıı ' ve müsavat taraftan idi. Vezu·I 1 AYLIK 
- J:Te lfıf ettin? Bir.,,; nsor di. Firavun birdenbire fcnalaş- yorum. Bu yufka yürekle bil- müna.ka.5a edecek sıra değil.. Evet, Firavun ölmüş; arka - oiduğu gündeıı beri Beni İsra.il l---m:11--1 .. 50_.;,,_.•;.;o;.;o..::,,~ 

mu? Sen kaıc;ırdın? Aklının çivi- mış ve hayata gözlerini kapa· :nem nasıl 'Vezirlik yapacağını: }t"'~ürat hP.rkes ağlarken senin a&- sıncla yerini dolduracak kimse halkı ile Mısır halkını birbirine! T A K V 1 M 
si mi oynndı, delisin, nesin? nı~ Vezirler, na.z1rlar seni ~k- - Yoksa sevincinden mi at- vinmen doğru olmaz. Hiç olnıaz l,ırakmadan dünyasını değ'İ§tir-

N·....:ı d . l Sen li larm lıyorsun Hfuna.n? mı., dosta. düı::ımana karşı sahte 1 mi~ti. Ölum" u'"ndcn üç gun- sonra yakl:ıştırmağa, ısındırma.ğa, kav v 86 GÜN - oı;u.en ı o uyonnn.. • yor ış. ~ • - n:ışbrmafuı, .... 11şıyordu. Fira·- n.asım 32 Ay 2 
kcf yapacaksın diye ben çenemi Vclit bin Mus'ap, kendisine - Hayır ya vezir! TeessürihD bir teessUr göstermelisin. Ti ki onu kara ve kanmaz toprağa ' ~... ----vorayım, bu akıldır hiç? en büyük müjdeyi getiren Ha· den ağlayorum ! vezirler, nazırlar ''bu adam F\.. t~lim ettiler. Yaşını, b:ı§ını dol- \•un olduktan sonra iki cemaat 136 ı 1 1357 

şu BAT U.ci Kan • 
- Eh! Made.'11 ikramsız oku- manc hayretle sordu: - Bari "sevincimden ağlıyo ıa\'Unun ölümünU sevinçle kar- duran Firavunun o1ilmü mühim arasındaki husumeti tama.mm 

moorsun bir kadok kirnslarım - Müteessir m;sin Hurnan ! ıı.ım,, diye yalan söyle de beni şıındı,, diyerek senden nefret et • b:r hadise değı1di. En mühim orta.den kaldırmağa muvaffak. Muharre 
.... , par"" f~-,.1 d D - · ı Al · h ld F' oı.acagı muhakkaktı. altık!. - EYct yn vezir! • ., r ~- ıı.:nu• an ır. ognısn, mesın er. rsı a e ıravurı o- mesele o öldükten sonra ortaya M J 

_Vay canını .. GörUrüm. ge- _Niçin, sebep ne? :,enin sahiden müteessir olduğu- lrunnzsm; bütün ümitlerine, hnt- !.cdnnıştı: Acaba onun yerine ki . ~ eketin ileri gelenleri. Ve 15 
ne kıydın .. 1ltramm kndar ım • - Bizi ihya eden velinimeti· nu görmek keyfimi kaçırdı. ya'anna veda edersin. mi geçireceklerdi. lıt bın Mus'aba bu meziyetlerı ı----ı 
,_,.,~~ b'"yük' ols • • · k b tt'k H k .. 0-1 Haman, Velit bin Mus'ahın Velit bin Mus'ap, iyi niyetle B' .. r.:ıal etmekte haklı idiler. Çilnttü J.d;iU(Uın ıı un.. mızı ay e ı . er es ""6.ıyor, ır gun memleketin ileri ge- kurnaz vezir, kendisini onlara 

1942 19 
PAZAR 

- Amma laf ettin be nhbar! k;ınlı göz yaşı döküyor. ;yüzüne bakarnk: roylendiğiııe emin olduğu bu lenleri toplandılar. Uzun ve gü. Ö,ile t:ınıtmı6tJ. Onun hakiki mn-
Zırhyacak mısın, :ınıra.cak nu- - İyi amma onlnrın Firavun - lzin verirsen bir tavsiyede flözleri memnuniyetle karşıladl. riiltülü bir konuşmadan sonra h 

Glln.. ~le 

1.48 1.02 sın, ne lınem edeceksen, hay- veya vezir olmak ümitleri yok. bulunmak istiyorum, dedi. Şim- Arknda.<nııın elini sıktı: kar:ırla.ruu vcı·diler: Mısır hu- ıyetini bilselerdi, memlekette 
eli ba..sl da din'eyelinı. Ağfamnkta mazurdurlar. Hnlbu- dıye kadar ben senin sözünle ha- - Te:~ekkür ederim Rn.maıı! dutlıırı içinde yaşayan insanlar kalm3Slllı bile istemezlerdi. 

- Il.ıbanı zırl t!. 1 kı biz öyle değiliz. Ben Firavun reket ettim; bugün de sen be- ~ni cidden ikaz ettin. Bu cihe- arnsı.nda. Firavun olmağa elve- Velit bin Mus'abı yakından Akpm YatS'ı lmuk 
- lrahm\;t ol un! .. S nin kıı- olacağım, sen de vezirim olacak nım sözümle hnrt'ket et! ti hi~ düı:ıünmemiştim. Beni her r!.ili yalnız bir kişi vnrclı; bu da tanıyan saray mensupları da u- 12.00 12.06 

dar bilm ~idi 1:. b~ n. Bnnu sa.na belki bin defa Velit bin Mus'ap, birdenbire kroten ziyade müteessir görür· Yclit bin Mus'aptan b"'"'kası do- mumun verdiği karara iştirf..k 1
•
34 EzaıtJ 

7.12 12.21 

ikindi 

9.4."i Eırant 

15.07 Vaaatl 

--ı• H b b · J d. N kal kaf meraklandı: ak h t etm .. _ ·· - •· d ..... etmişlerdi. Fa.kat onlar Velıt 17.25 18.S? 5.30 \lautı ... ,. . m canun, :ı <oy"' ım. e ın an vannıs sen s ın ayre e, LÇessunı gu i. Vclit bin Mus'a.bı Firavun bin Mups'abın firavun olması-ıl===========~::I 
sen a ·m.. ki s"zlcrimin ehemmiyetini bir - 1zin veriyorum, eöyle! mi.in sahte olduğunu anlayıver. luğa şu sebeplerden dolayı layık zaı· lı · d D 1 K K A T _ 

- P ti oku yıın ................. \. lü ka\Tayamıyoı sun. Hüman, çekine çekine s(5yl• Hnvdi n.rtlk gidelim. gö.rmüslcrdi: nı nn ve a.ın i aresini ve za-
lün re n('v c; rkı ç l-i.) Haman, y.ı.:ıaran gözlerini siJ. rneğe b:ışladı: İki arkadaş, Vclit blll Mus'ap 1-Velit bin Mus'ap, hem ,.0k lim ısiyasoti.W ~imsedikleri 
h " , k , c·c ~ladı: - Firavun öldü. Herkes ağlı· önde, Haman arlı:ada olduıfu hal zeny.in; hem de cömerd bir a&.m içınb. adadamınl~ .. mf.üsavat tarafta. 

g .. L. 1 • H n in l n · ~utcc"' ir olnırunal{ elimde yor, yalnız s n seviniyorsun. Be de, orada.o uzaklaştılar. B ... ı·r k·' d H-1kın rı ıra ıravun olmasını _ .,.. ı. w hazineye olan vergi elbelt"" etm zı eli 
- Ne olursa 'Jlswı • lceil . Z~nnettiğim kadar taş nim de sevinmemi istiyorsun. r :dordan başka. bir koridora ge- borcunu üç senedir kendi serve- "' arm (~a:. ftl'.} 

' 'c...._.....,. 

Gazetemize gl5Flderllen yazılar 

n~edilsin edilmesin iade oluıı 
mu ve ziyaından mes'ullyet k& 
bul edflm-. 



.ı. l}u6AT 1942 

(Bnştaraf1 1 incide) 1 
13una rağmen bu vezil a usulü
n.Un tatbık cdildığı bütün şehir
lerde ekmek meselesi diye bi!" 
ley ka.ıinamıştır. 

Yine bu meselenin tat
bik cdildiğı bütün şehirlcı·de 
Yüzde 20 tasarruf hasıl olmuş
tur. Buna rağmen işitiyoruz ki 
İstanbul gibı 700 - 800 bin nü
fuslu bir şehre bir milyon 200 
bini mütccavız karne dagıtılmıs
tır. Binacn~leyh muayyen az 
lniktarda ekmek dağıtılacak yer 
de eltmek sarfiyatının çoğnlma
m bu gıl i dedi kodulun samimi 
Yelle b bışlanıaya ıınkan yol:-
tur. I 

Ş.lyial::ı.r durmadan kulakları
mıza karar geliyor:::>a. da ına:'l
mıyonun. 

Eıml~rı, tahkik etmek lô.
zımdır. B• gUn tstanb ıl sehtin
de ekmek bir mily .ı 200 b ıe 
~ıkm~ş <l7 ~ildir. Bı!akis giı e 
c5 bın tılo tasıı.ITUf ed'Jmı:;tir. 
Bununla sizlerin kulaklanıı k.ı
dar işaa OOilen lı d selerın ne 
kadar k de makrun olduğu; a 
bı~ misal vermiş ol y rum. Bu 
ını ali r ·netten görch.ı->ilinuz 
Yardımın misalini vermek i n 
nrzeıum. Arkad:ı.c:rm Derç T:ır
ker hüku n"tin bugünkü b· h
ranıa mUc del sinde en ha.ıh 
§<i.rtlar, ith:ılıi.tı temin etmek ol 
duğunu ve !Ju temin edilirse da
' anın lıeml n csrunnd n halled.i
}eceğini söJ lcdiler. uhtelıf do-
alar bu I. rsilclcn ifodc cttiı::ı 

J>i, bu me nlckct haklı sebepler~ 
tnüstenit olarak Cümhuriyetin 
\e ihraca. muvazenesini dnhıli 
hır müral. be kontrol altında 
balundurm ıştur. 
. Tnkag uı ulleri kontrol usullc

rı, dahili himayeyi temine m:J.· 
t~ bir çok tedbirler paramızı 
hımaye tc-<lbirleri bu memleket
te ithaUi m öniinc geçmişti v ... 
3cıindc bir tedbir olmuştur. 

. Umumi harpte ) ..ıptığımız tet 
k!kl~ şunu gösteriyor: Yalnır. 
İzmırde mvrihisar Yan mÜC'SSC
sesi veya istanbıılda bir mües
sesenin 1914 temmuzunda malik 
CJ~duğu stokların }tkftııu ll ;:s!) 
t~liilünde dünyanın harbe gire
cegi zaman bütün menıldcel n 
tnalik olduğu stokların laa.l;:al 
on misli idi. Bunun sebebi o de
"J·~ ıncmlokı>tiıı gi.ımı ilk kapı
larının uçık ve kapitülfısyonla
l'ln mer'i olmasıdır. 

Eu münasebetle her şey mcm 
lekete bolca girer, stok ) apılır
llı. Fakt t Cümhuriyet ı "itmi 
~lı olarak bwıun önüne 'JJ. ti. 
d ~dan dolayı bir defa Avrupa
b a arp başladığı ··aman ithııEıt 
takımından hakikaten fakir dc
~ec~k .derecede 7.ayıf bir eto.ı:a 
k'~lıktı~: Bundan sonra, bugilu
rı ~ t~c~«ıbeye göı e, ithalr.tı te· 
~ ıçııı hükumetin alması ıa
:va gelen bütün tedbirleri alına
• ınuvaffak olduk. Pnrti gru • 
flı:dşa.bu~u rakamlw. la izah et· 
Yok·t unJı yamında rakam'at' 
Li· ur. Dünyanın her tarafwın 
h ze kapalı olmasına rağmen 
d~~ he; memleket gibi bizi 
Ya ı.ktısadı bir abluka altında 
n .. ~1 harp iktisn.d;yntının zal"Uri 

1~C:le i olarak b r taı af tan 
~Vl'ıl~is bir hald" bulunma.mı
lı ~ ragmon 1911 senc"indC' ynp
z &'Unı • thnJat 9 O senesine na
• dl'a.n knakus degı~·ı t •zayu··t go"<> 
~ermekt a· ' \: ~ ır. 

. G?nill arzu edeı·di ki m d.J" 
ını~anı . a ·ıı 
tun' ist ar~-~lik olalım ve bü
tı ){ 

1 
edıgımız kıymetli eFynh-

lı:uı 0 i~Y~a getirebilmek ve hal
ltnk• tiyacına cevap vermek 

anını bulabilelim. 

?.ır~~rnı Ah.met arkadaşımı
kabı lfp elbıse ve tek tip ay k 
rc\a armlarına İkt'sad Vekili 
v ka1e~e~~tir. Hakikaten iki 
ltz.erınd 1 seneden beri bu iş 
lıer he :. çalışmış olmakla bera· 
&eçeıninua mü b t bir sahayn. 
ltul( et~ r. ÇUııkü bunu tahalt
deri lat.irnıek içiıı çı\'i lfu':ımclır, 

Vclb Zlmdır, mnldne 13.zımclır. 
rnaııeıı~~ı. bu teşebbüs bir çok 
ların bi~ ıle al~kadardır. !3u;ı- 1 ~lok ~~ ıthal cdilmıştır. 
Eill>::ı.r· ~ştir. Bir kısım da 
g~~ edilmiş, gelmi;ıtir veya 
bUıırnek ~· Falı:at şunu da dU -
~lb~ 1.ızıınclır ki gaye tek tip 
~· ~k .ti~ kundura ile yek
~~ade h'rlkailiıif ormn yapmaktan 

:ak bi . daha ucuza mal o
llııı <b.h tip yapmnktır. Mesa.i-
0lınuı;tu·1.~ ziYnde bunun üzerine 

ı: İklisarİ V 
illtır k . ekili Sım Day de-

~·· 1'kaı~ 1 )\tik olau 9 ~r! şilnıullll cok bü-
011\tçuı lllıUı korunma. kanunu 

11~ tev<If1°k~n lktisad Vekii.leti
~ltden rıııen ve hayati işleri
b rnas e3·~~ kömür mevzuuna 
~ ~e\> 1 dı. B İldeniz bu mü
~ ~1 Zlıa ancak bu kanunun 

t>herı- 3erç Ve0 i i~inde kendi 
ı:ı 11Q: ı1 en kısaca temas edoce
~~ lıaır~lcketimizde Zongul

~nın kômUr istihsali 
·~~t' ~ndo 990. 00 tondu. Bu 

l"la.rak 937 senesinde 

2.306.000 tona, 938 senesinde :naliyeyi korumak husu3Uncla 
2.500.000 tona, 939 senesınd'3 şu ıı ğoctlcnnc u:> ekkur eıır.ıc:,ı 1 
2.n96.000 tona.. 941 de 3.019.000 borç bilirim. Haz·n olnn tarafı 1 
tona çıkmıştır şudur ki yurdda. ln.rın tac-:ı.ITufı 

940 • 941 istihsali ayni mik- bonolarına ve gerek tahvillere 
tardır. 940 sen i.ılln son ayı yüksek ra_:oot göstermek suı·c
dcvlet işlemesi ve milteb:ıki ay- tiyle milli paraya, olan itimatla 
lar şirketlerin işletmesi 941 se- ıını yadederlerkeıı diğer tnrnf
ncsi ise yalnız devlet i§letmesi tan lıazı fena niyetli ltimselcr 
~alışmıştır. halkı altın tı.lına teşvik etmek 

940 - 941 seneleri istihsali mu ve bu himayede rendilerine ~Y 
l.a:ı;cse edildiği zaman şeraitiıı n meşru menfaatler temin ct
zorlıığı.ına göre 941 sencsının mek gayesiyle bir takını ~yın.
çok daha muvaffakiyetli telÜk· J.a.r çıkarmaktadırlar. 
ki edilmesi UWm gelirdi. Nite- Mcselil.: Servet üzerine vergi 

T rr.rır ı s .1\ "B A 

Afrilc.a !a 
(Ba.. tarafı 1 nci sahifede) 

ği e Sırenaikte d~--manla sı
a,ı hır temJS muhafaza edildiği, 
muharebe meydanuı temizlen -
mesine devam olunduf,ru, her iki 
tarntda faaliyetinin kesif ol
duğu, Alma.n, İtalyan havn. kuv
vctleriııin çekilmekte olan <luş
mnn kolhrına ve motörhi vası
talar topluluklarına ı;ıiddetlo ta· 
arruz ettikleri bifdirJmektedır. 

Berlinden bildirildığine göre 
Bingazinuı zaptı Libyadaki ns
Jterl vuziyeti tmnamiyle deği.~ 
tirmiştir. Şimdi bütün Afrika 
harbi Mihver Devletleıinin le
hinde bir cereyan almıc:Lır. 

Ane · a2 
den·z tayyares· 

ya tırıyor 

• ;Ln 

Krediler encümeni 
muazzam ve tarihi 
tahsisatı kabul etti 

(Baş tarafı 1 incide) 
Belçika mümessilleri de bulun
muşlur 

Konferans, harp sonrası durıı 
munım truı .... nı için mıittefik 

(Baş tnra/ı 1 i."lcideJ 
tnyy:ıresinc hücum etm~lcrdir, 
Bomba tayyaresine makineli tii 
fek mcrmikri isabet c.tmi~ fu• 
kat tayyare, bulutlar ara;ında 
~ç~bilrniştir •. Bu tnyyarcnia 
ussune doncım1yecek ktula.r isn,.. 
bet oldığı sımılmaktadr. 

üyeleri müşterek bir plan tan - Jf!;Emlll!!DE;;::C~mım:ıı.mı~ 
zımine ~ e bu suretle 1919 hata
larının tekerrüründen kı..>.çınma 
;;:ı davet ettiği öğrenilmiştir. 

Amiral Darlan 
Paris'ten döndO 

TYRONE POWER 
va 

LINDA DARNELL 

Z D R D'nul 1 ŞAH ET l 
fllmlnde bu haf~ :h'1lll ke;mur 1stihllikı de o nisbet- kona.cağı, Merkez Bankasının ı 

te artını , 941 scntsndc e.ı yük piyasaya ~ıkar l ••ı yeni on lirn
sek Iı.ı.ddi bulmu tur. ~ lı!e- lır.ıarın ı.iya~ f,ıki mevcud.., ii.i ------------
kelin nakliyat v~M)etiniıı hu· 'h n cıımıınıı cı old 1 ..ı-1 
nunln mütenasip olmadığı yfü{- yıah:r bu kabildendir. Altın fi-ı 

V a.,.ington, 31 ( a..a.) - Pa.r
lfunent-0 krediler encümeni balı 
rıye içm açıb.n 96 milyar 435 
mılyon 255.4 f 4 dolarWt tahsisa
tı kabul ctmlı;tir. Bu kredi şim 
diye kadar Amerika kongresi 
tarihinde kabul edilmiş olan en 
yilksck miktardır. Bu para tnlı::: 
1'i ben 25 bin deniz tayyaresi 
yapılmasına tahsis edilecektir. 

Vichy. 30 (a.a..) - Parisde 
Uç gün kalan amiral Darlan bu 
~!1 ~!"leden sonra Viclıy•yc dön
ınu. tur. Mumaileyh yarınki na
zırlar meclilli toplantısına i5ıti- 1 

S~3AY 

stk heyetinizın rnalümudur. J 31t ~rıııuaki tert.: ı U'h'n dol::ıyı 
Kömür istihlaki artmıştır. '\ ckalet tetkiha+ta hulunuyor

Bunun sc peri y.ılnız Zoı.- du. Neticeye g. re, b ... tcr~fıiün 
guld k kömüı iinüıı istihJrudn- sclw.bi mahdut • . .......ın speldi
dcn ibart't de ~ıldir. I abrıkula.r lasyon maksadiyle bu ı::ayinlarn 
bır yerme iıç ekiple çalı~ınakta.- tc\:ess:.il eL"llesinden ilı..:ri ge!
clır. dıği an1aşılmı.,tır. Bu tesir için 

Askeri ıhtiyaçların tesiri, elden gelen tedbirleı i nlmış bu
nıün { .c hacmıum rtnınsı, mU lunuyoruz. 
r:akale vesaitinin darlı ~belıı- BugLın. bir kere ı;: ı et üzerin 
le odun, l ömtır gibi ım.Jırukat den vergi almak hatırımı~dnn 
:ı:ı ... ddelerinin yaine Zongnlduk geçmemektedir. Bütün vntan
kom:ı.uı.inun kaitn olu u, gaz ve uaşların bunu bilmelerini fu1 da. 
b!.!nZlıı gıbi maddelerin e. sikliği lı buluyorum. Diğer taraftan 
r,cbepleri, yine bunların yerme Merkez Bankasıııın yeni 10 lı
kokun ıknmMi başlıca sebepleıi ralıkları mevcuda ilaveten de
t şkil eder ğil, eski harfli banknotların ve 
Bugun memleketin köıı Ur yok E.ski evrakı nn.kdiyenin geri çe

luğu kömür buhranı vardır. Ge- kiLniş olanların mevcuda bir li- • 
rck Etiba.ııl· kömür ~ 'llzi miies· ra ds.!ıi ilave edilmeden mukabili ı 
SL esi gerek ı abr- kalar büvük olduğunu kat'iyeUe ifade c<lehi- j 
n ı 1 tarc.a. kömiır stok etıneye lirim. 
<;~lıştılar. J?cvlct Demiryolları- Altın alım satımının serbest 
nın naklettikleri ko:ıniır nuktıa.- olduğu ve buna hükumet mil
ıı ıtk defa olarak 140 bin tona da.hale etmediği için görUlüyor 
S'Ktı. Son aylaıdaki münakale ki altın alış vcrişı her yC'rdc ser 
guçli.igU ve kışın şiddeti kömür bestce cereyan etmektedir. Bn. 
hoklarmı eritti. Memleketin y zı arkada.şiar altının borsada. 
yer kömürsüz kalmasına scbe- k'4te edilmiş oldut;;'Unu zaruıE.t -
cıyet ,-ı.:.di. Bwın rağmen 941 nıektedirlr. Altın borsada kote 
ist.ihsaFı.tından bugün H vza.da etlılmiş değildir. Borsa gazetesi 

1 
e'm1izde 60 bın to:ıdan fazla kö-I allı bir ilf.ı.n varak~ında cihan 
mür vardır. Fakat bir za.ıruuıdan li.İtın fiyatlarının naşirinin Şlt· 
beri hava .·ı.rtları malfun olducill rada burada yaptığı tahkikata 
gibi fena uevaın ettikçe Havza- islinad ettif::ri anlaşılmaktadır. 
ya gell'll vapurlar boş dönüyor, Haklı olarak arkadaş nr ııl-
yahut ynn hamule ıle dönüyor. tının borsada kote edildiğini 

Bı.:_na mü\azi 01aralı. Havza- ~annetmişlerdiıBııgt· · altıh 38 e 
ya lazın: olan .50 - 60 bın ton çıkmış fü.niyor. Bunn lcar.}ı tcu
rnct.,.e ~rn:abı dl.l~_,,riııd Havzaya birler aldık. Cc7.ri bir tedbirın 
ıı.ı.kl guçleşmıştır. Havza se- ı bu yolda iyi bir netice vermıyc
ı;,etle 180 bin u d"r~ ıuikübı dı- ce<Hni bildiğimiz için t.cdbirlcri 
r<.k sarfeder. ~lerin durauğu nı7giin altın bütün devletlerde 
~J.?1at:. da~ gnl. r~erini yakmak mubadele vasıtası olmn.ktaa.ı 
ıçın ~uz, yüz cl!ı hın metre mikii. I çıkmış tı:rımmıPn tali hn'de 1 
l:ı ~ırek harcanmakt. '!_ır. Bu kc.lm!§tır. Hiç bir .cfevlct yoktur 
vazıyet karş:sında ald!ıpm~ ve ki altını mübadele vasıtası yap 
ınecb~r ol~ug~ın~z tcrtıplerı ar sın. Altln devletlerin Merkez 
~:deyıı;ı:. Komp~n bu nisbctte- Bankalarında. toplanmıştır. Bu 1 
~ ge.;ııl] ~.stnıraı ... : karçısında ilk gün Maliyede vu Merkez Banka 
ış !'llwuk~~n .?ı?.u~u kadar Zon- sının ı::ahip olduğu a.lbn mikta
guıdak komurunu n.z kull nmak rı da eski de,·irlerde t;asa.vvur 
bıııHm yerine mümkiiıı olduğu eclilemiyecek bir deree.cdc<lir 1 
k~ıdur linyit kömürü kııllanmak C..ümhuİ'iyet hükümetinin ma: 1 
tır. lik olduğu altın mevcudu dn. en 

Bundan başka bugiin mfun - ) ülm~k rnddesine vasıl ohnuş 
l.ün olan yerlerde odun ve kö- bulunmaktadır. ı 
mürü kullanmak zarureti var- Merkez bankasında.ki n!tnt 
dır. Bız yine Havı.ada 2 milyon miktarı günden güne artmak • 
ton kömür istihsal t:tsek te va- tadır. Açıkça söyliyeyim ki hu-1 
ıtyct :Yine bize zaruretler tah- günkü durum sayesinde külli
mi! etmektedir. yt;tli miktarda. nllın gelmekte 

Nakliyat m~külatı da. bire dır. Hatta gnyri meşru altın ge
~orluk1ar ihdo.:; <..'<lecektir. lda- t.rilınesi için talepler lmrmsın
ı~d.! tadılfıt yup nnştır. Nihu-1 da bulwımaktayız. Böyle olma
yet kömür istihsaiini en canla ınna rar,ö:men nsılsız şayialar do
b.ışka yaşatmağa çalışılmakta.- layısiyle altln fıyatmda scbcp-
dır. si~. haksız, nisbctsiz yiiksel-

Me,:slın isabı bazı lcüçUk mo- mC'ktedir. Bu vaziyet bir kaç 
törler dilek nıı.l.line tahsis edil- spekiilatöriin oyunları netice
ıuşt!r. Karadan da lmrlu. knpu- sinden bagka bir şey d~ğilclir. 
lı yollar a ·ılru-ak direk naklıya· Vııtandaşlarıırun Şayuıl.'l.ra al 
tına azruni ı:.urctte çnlı~a.k- d:ınarak Türk .al~ı~ııu ;A:rup.ı. 
tadır. piyasalarından ikı uç mıslı yUk 

(Baı; ıarafı ı incide) 
voya ist in :.ıetinde a~ıl m cebi 
!;' .: .• e··,.,· :c ça.iı'.,;ı.nıa.kta ve bu 
suretle Ilarkofu çevirmek m:ık 
sadııu ~tmchtcdirler. 

Londrarun veı'CLfı1 malumata 
nazaran Ukr&ynaya do«ı u ya
pılan .Ru~ ~}iki . stı• .. {;.jik e
hammıy eti hcıız bır şımendifor 
iltisak nokt3st ola.o Novoycto • 
poros'u .. t~eye koymaktadır. 

Bu bölgerun merkcandc nın· 
rcşal Tinıoçenko tarnfmd:ın yıı
pılan tı'.larruz Alınanları büvi.i.k 
bir cııdi.ıeye sevketmektcdiı: 
. .Bu bölgenin cliğcr kesinıle
rinde ve biı.lıası:ıa h.ırunda. şid
detlı m.ulıa.rebcler cereyruı et
mektcdır. Ukraynay~~ dorrru 
tazyik arttıkça Ploctsti pc. ~'ol 
bölge.sinin hava tnaınızla.rına 
uğraması ihtimali kuvYetlen
mcktedir. 

- ~·--~~-* Budapeşte- Hükumet par 
tisi dün ak.'}c.ı.m toplan.'Jllşt:ır. 

B.:'l.§ve...ltil ve hariciye nazırı M. 
Bnr<lossye uzun bir nutuk söy
lemiştir. * Roma - Mussolini Bcr -
lindek.i Japon büyitk elçisi M 
Oshlme ile Japonywıın Rom~ 
büyük elçisi M. Horokiri'yi baş
vekafot sarayında kabul etmiş
tir. Bu ziyaretin mevzuu hıı.k
kında hiç bir mal\ımat alınama
mıştır. 

Bir Fin vapuru buzlar 
arasına sıkıştı 

Stokholm, 30 (a.n.) - İki 
gün evvel Stokholm'a ~ıkarmak 
üzere yüklediği 616 Finli çocu
ğu hamilen Acoclan hareket e
den Heimdall vapuru, 24 saat
ten beri Abo sı.İ-adalo.nnda buz
L-ır arasına sıkışıp knlmşıbr. Ce 
mide mc,·cut yiyecek ve ı tü _ 
kenmeğe başlrımıstır. Stokholm 
den bir buz kıran vapuru hare
ket etmiştir. Gemiyi kurtnrac:ık 
olan bu vapur bugün ö·leyin ka
%a malıa!line vi!..tına.diğı taltdir
de Finlfuıiiiya çocuklanna ynr
dım komitesi tayyareleri en.ak 
göndermek için tertibat al cak _ 
tır. 

Bul it Amerikay 
döndü 

Nevyork, 30 (a.a.) - Ruzvcl
tın orta :ırktaki sahsi müm • 
sili William Bullitt, sekiz ay sü
rı n bir sevahatten sonra bir 
Clipper tayyarcsıyle Nevyorka 
dönmüştür. 

'TE 
(&n~tunıfı 1 incide) 

A VUSTRALYAI>A 
Avustralyarun şim ıli şarki 

ve şimali garbi kısnnlarındrı.ki 
ahalı unhile doğru çekiliyorlar. 
Japon1'U·, Oınbon ada.sının hava 
.:meydanına bir kaç defa hücum 
etmişlerdir; bu ada.ya bir ihı aç 
yapıla.o.ığı zarı.ıediliyor. 

UOUNEODA 
Bonwonun ~batı sahillerine 

~aponlar yeniden asker çıkar. 
ınışlardır. Felemenk ve Japon 1 
ukııtaları arasında şiddetıı mu- , 
blrebeler olmaktadır. Potia • 
nak düşerse, Japonlar Cava ad 

rd.k edecektir. 

Bngün 

Takdir nlkııları toplayacııktırlar. 
Bu .. iln sa:ıi 11 de tenzi.l:.ıtlı m~Unc 

ELEK Sinemasında 
2 haf tadanberi on binlerce hi iııin 

alluş/adığı 

Da~ rollerde: 

LA UR ENCE OLJVllfR 
• JOAN ~ONTAJNE 

Se.tMfar: 1.30 - 4 • 6,SO ve 9 da. BugOn ıaat 11 de tenzllAtlı matine. 

sına karşı kolaylıkla tan.rruza ~MElllllil••B••m:znm:;;.wm::mım;ii!IJl!!ll•ımrn!ill geçebileceklerdir. 1 ,_ 

SUMATRADA .1 Durunuz .• , Gen!ş bir nefes alınız... Sonsuz bir 
:Japon tu.yyarelcri ~u.matra • cesaret toplayınız ... Ç ü n k Q • 

nın batı kıyısında. !ngılız taşıtı • 
ile diğer beş gemiyi hasara uğ- B .. L A L E t .. ratanışbr. Büyük bir gemi ile ugun de goreCCNİDİZ 
6 bin toıiluk üç gemi yakılm;~ 0 

ıtır. l1L1P1NLERDE PAULETTE GODARD 
Bat.nan yarımadasında fasıla BOB HOPE' Prı•n 

lı çarp14malnr olmuştur. R~ u yarattığı 
men bildırildiğine göre, Filipin
lcrdclo japon başkwnaııd:anı A- 1 

merika kıtal.ın kumandanına 
teslim olma teklifinde bulun
muştur. General Mac Arthur 
ibu teklifi reddetmiştir. Jpaon 
tnynrclcri durma.dun bu hususa 
humnııdanlan ikna için beyan
nameler atmaktadırlar. 

l>l~r,rt~I~DE: 

DlltOn latanbulu korkudan yüka.:lcn ~ıtjlıklar, ncıcsrıo cüs/cten kahkaha 

larla dolduracak. Gülmek. heyecan d..ıymak tstlycnlcr LALE'ye ko§Sun, 

YcrleıinizI liltfcn evveldc.:ı knpatını:ı:. Telefon: 43595 

Eugün saat 11 de tcntil!Hlı m ür.c. 
i9'3 ..... ~~:ın:~~~~Eım!lll8ıı[:211mzmm&1I Amerika baıhriye :wwrlıgı, 

6836 tonluk bir Amerikan pct
ı:ol gc.nı.;sinin Atlliııtik sahille
rinde wtınldıgım bildirivor. =in müret tı kurtii.nı- TAKSIM 

Bugün 

S~NEMAS ı DA 
ÇlNDE 

Haber alındı;.,7ıııa göre Şang
ua muharebelerinde, japonlar 
33941 ölü, 23.003 yaralı ver
mişlerdir. 

Bı.:kreşten Tuna'ya 
bir kanal açılıyor 

Dfı~ bir servet sarfilc vllcııdc gclcın filın .•• En bil k ve en ihtiraslı 
serguz~ ve mnc!ll"alar ... Korkut ç \"C muhcyy ç sahnelerle dolu bir filın. 

ÖLDÜR OR AN 
BAŞ ROLLERDE 

Richard Ar en ve • • 
ı.v ne 

ve umumi tal p Uzerinc :t.uftanın ınu\ f ııklycti Bükreş, 30 (a.a.) - Dün na
zırlar mec1isi mat"e8al Antones
conun ba..s.kanJığında bir top
laırtı yn.proıştır. Meclis. hava 
müsaki olur olmaz hiikiımet Enısalqz film il vcterı ister lec ür. 
mer cziylc Twı .... yı birlcstiıcn 2BOYOK FiLM DIR ARADA 

kanal İnffiatuıın derhal yeniden .bu~n sa::ıt ı ı de tcnzillUı m tınc. 
b c:ı~ için emir- vern:ıif;tir. ~~ ... --•ll'.:!IEl.i!Dll!Zmım•Eillrm-.. .Zmammna1111ır:ı~ 

F...skıden beri me\ cut olan bu.=-=====:===============:..::.:==~;;;;;; 
n~'-O~~ye ~öre Bü'krest.cn geçe,'l 
kuçük Dam:bovic a ırmağı 'l'u-
na ile birle";tiril cektir. 1 

Unutulmaz bUyUk fllmlerfn p.hanc yıldızı 

MARLE IE DİET ic 
Kar mücadelesi 

leri de deva& 

•• pazar gun-
edecek 

Mis Hauer ve Jo n Wayne 
flebirlılrte fevkai ... rlt: lıir tarzda yarnthiı 

i~taı bul elediyes ·naeıı : 

Tek tip elbise ve tek tip Jtun- sek fiyatla satın alfl!aları kcn
dura. için de lnındura ve kum ş d!l~ aleyhine fevkalade ~ra.rl~ 
f .. brık •farını fanliyete getır- bır ış yapmaktan başka bır. şey 
nıek icap eder. 'Fakat bugünkü olmaz.. 'Vckfıl t sırası gt:ldik~e 
vaziyet ieubı olarak askeri ih- ı;atandaşları ikaz etrnektedır. tıyaçlar en başta g;clmehtedir. Altın meselesi hn.kkınch kamıa- Şehrlmlzde deva e!ınt'kte ola kıır. mtizaın ve ~ ror'Jaçt.r-

Hepimizin gaye-si ise bunu tim bundmı i~r~ttir. Bu mesc- maması için, d~imi W rınO.C. delcyı zaruri kılm:-ktadır Maiazn ev d "k 
temindir. Sivil ihtıyaçl ... ra vazi- le hakkı~a nnllı paraya ~lan kr n snht.p ve mu.si.: cirl"nnın önı~..-. duşcn trotuan t~m!z 'bu'1ıınci u ; 
yetin milsaadesi nisbetinde ce- umumi ıtimadı. tczclzille ugra- mecburiyeti, P zar olması ~ ~n aznhıruı knpalı buhmm:ısı scb<.bıI ~;;:~ Filminde bütün güzelli ı.ni, butiln d"''1a.rı s:ın•atk 

vap vermeye çalışıyoruz. Sivil tac;,ak her hangı .~ir habere mut 1 olinıyncng:.?ı:ia 1 pazRr gunlcn lr;J.11 de t üb t almm~ aksi tıkctird t tbfk Bu saeı a11şamı s ... 'atanda.şa basit tek tıp elbise talı olursanız hukömeti haber- cd lmekte ol:m Ce'Z l '"Jn ll'kcnUr dult:yısile t.cşd.id edik ~ chcı:nnu~ Ue J n 
)apmalctansa her vatandaşın dar etmenid rica cdcrım ı.!t.ıı olunur. <072> 1 

mevcut elbisesini iyi kullu.ıuna- !!!=~~~~:;~;;~~;~i;;~~~~~~~~·~-~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·;~~~~~~~~~~~~~~~~ sını tavsıye ctm K ye.rınde _Peki, öyle ise sana tstn.:n- ' 
bir yurtseverlik olur. Bu iş g~ bul içinde bir iş bulurum. Çah- , 1 . - Beni nel ede götürcc k;;: 
mşlik işidir. İmkan nisbetindo sırsın. İstersen familyana ya- n!~ onu lıab~r verirsiniz! Benı 
ss.det sağlam, bol istihsal, ucuz zarsın. Senin namusunla çn.lış- 11 gorm ye gelecek acaba! 
istihsal, fantezi olmıyan istih- tığım ı.:rörünce beliti kızgınlıkla- - Evet, evet, uslu akıllı ot-ı 
rol işidir. n da geçer. Çe••.. BE'z.rçı:r ri.US"'~ n ... n so''"1crı'm• gelir Sem· 

rbk Ş ~. t1 ib .,ı.'Cn: .u SAFA 're,r.rı'ka Na. 63 =========swl _... u..a. J, 

Milli korunma kanununun tn- - Demek a evAe e e- ~' 'J' a:aara görur. ' ' 

dı·1a· tı dolnyısı"yle ,. .. aliye Vekili rnber olmıyacagım.· . Nereye is- yliz Ustü bırakacak knda.r sel't Ab'd" b b' b. - k ... .u:ı Od 1 ın ey us utun ktz:ıra - ~evkct beye adiyö denıc- M ·ı ı 
"Muat Ağralı aşagı· dal·.ı· ııutku te~_,;.,, '"decct>film. pasam. Ra- ve l:ıaın bir adam d"'7ildi. adu ı y"n dı ';i arı ta Ju va.itten bn-...~ -n-
.Ll ·~ ._. • 0 • ·•\ " r : :reyim? O bugün Mı buk cr..J<M>ck. ı teseır -1- .............. 
... 0··ylemiı:ıtir: .ı..at y-Ok bana.. b~r a ;;ı bir yuknn dol:u;"tıktun H.,,,a· h 1 od ~~ c ... ..,.. ı uuauştu. Abidin bey t"''--
.., ':< :ıı l rdi - ... J ı, cc ennem o un a - Hayır, hnyır . O gelmedeıı r k k ........ 

A .,.kndaşl".... _ Ha.. Sevkotlo beraber o - bOnra kapıdan çıktı. • c v n ıw:a Bı- d .. h .. burnla-ı . .. b" r npıyı npayıp gittikten s n ~ .... ....... ·~ · k ı..n.. u · • .... "" ıua gomn a çıkmalıyız_ Daha do;;...u"u ra t· k 

I7
nnun h-'·kında m"""''""lta an-..:ı,~ .. için rahat edemıyece. ·, 1.1a9ına gelince ımc e e k- mnvııı o:~- ,. ;;.,rmn'ı. d d b o~ ., "' ın endis:inc alctgı- •·a-:ı.. ;ı.n. ..... ~ ıı.uJ.- ı.u ~J • • .Dt::n -.- ,:;• uı.m a o a- u! O gelmeden çıkmak. u f k tefek! u 

bulunmadan evvel ıniisa.a.de bu mutlaka cehennem czn:bı geçı - fi\; kalfayı oda ka ,,un gozetıeı - nızdan çıkmayacaksınız. - Amma ne .......... n ... bcnı· bul- u u e~ bir paket ya~ 
)",,..,,rsanız t"c.arruf bonolarına :re'ksın· •• g .. ..,,.vorsun.. Bun1~ ço- kcn yakaladı. Bun I k A ..._ ..... ~ btı. &hçe e bır araba gı'rince 
'""... ..., ~ 1. N • . b -..ı ., ili u soy er en bidin bey nıayucut- çok fena ola""k. unu ş ı t 

tem 
..... edecegı··m. İlk defa 25 mı·ı cukc," !lfıflar. Sevda geçer l\.ızun_ . - c ışmiz var urı:v.:a. ·ye Men kş k-•r.,.yı •. 1 da '-4• ıı ev rn i g<..'tirdiğini &'.Ut-· ..., ,. E !ınvlnrdı ~ ı.u.ı.... t{O un n tuttu -. B. n söylerim. seni göu-Jcr- rnl · a· 
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•. ı Ah ed.~o.· .... ı · ıe- ıgımı en ona haber veririm. cl<ra el 

Bu mus 
.. .,.,deye d"yanıla-1t çok Sen Şevketi tnnımış ol.::m.y n on- .,. ...-~· c.ıt~e m ın tistun-e d- t'" D 1 d r g erek= """ .... rw t d - Biz mi P""run? Heni ""·1· uş u ve a 10 nereye gi ccct>ifuniz de bel-
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men satıldı. ntincı 2i> mılyo.1 d - N evı bekliyors u !. B S . 1 b'r yer bul~ c:ığım. Çalı, cal·-ı eyrncc ~ıi~.ün Ü,!11itlcri .kırıltl!. Iıralık bonolar da 'kami~e~ sat:ıl karın doyurmaz. Bun an sonra C 1 onrn g~ d- dü. farikaya. a::n Boynu b ıl uk, go!lerl y:ı.~h oda. 

mış bulunuyor. Bunu buyük . ." bır ne vapacaksın? Onu dil 'inmclı. lı..::H'cek bir şey yok. aliba Şer,- - Ha;rdi kızım, dedi. H.ım-1 Am S d.ın çıktı. Hemen kü kun ka 1· 

d b 1 
.. ı. 'din bey mutlaka bu ev- k tin y ununu r>iirm ıne a 1..,n ı...~. ""'--- gı"d _n;::ı·z. - ma cvket çok cnnı eı- sınd" d tonı b' 

Jnemnunı·yeile ifade c c. ı ır.ım. ~· ' v- ~ ut:r<LUı.c:c .... kıl--'· "' uro.nw o o le bind' (.). 
d 

. ı. lınrnr ,,er · - · bu kmcinmnız 'l.f ı ~ıı.A. ı ı Dem·ıryolu isti'krn" tahvıllcrı, 0_ nen çınarmaya "' nn ;:a ş ırdı l7ı.,., d .. · n.m 1 rh ını lcı'mse ı:!o'r..,,.nn1 ·1 t• """ b M e knlfa mcrnkh: ıerı· g dol · · .:\. ..... r ı, goz. - Znrar yok. Sen de unutuı- ~ ···~ 
üç gün içinde tamam<-'n satı dı. zavallı k•zı E.olmk ortasınd ı- ı A l::b . eı;ıc . u. Kekc:Iı~ •rck. ı:ıun, o da unutur ger.er gı·d r. :vrarikanın yıuıına otur .,...., kı. 
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MÜHİM İLAN 
fslinbul'da Havagazı ve Elektrik 

ve Teşebbüsatı Sınaiye Türlı 
Ano im Şirketi "Satgazel,, 

( lstanbul ve Anadolu ciheti) 
~ nıüı:tkülatmdan &layı liöinür btsamü etmek mal-... 

· ~ İstruıbUl Belediyesi Riyaset makf'Jnmın teasibile 1 Şu
bat 1942 Pıızar gününden itibaNJı yeni bir lr/aı-a kada.r ııa.. 
~ nonııal bir surette bah saat 7 den 13 eve a.k~ 
19 dan '22 ye kada.r verilooebrini sayan nıii~erinc bildirir. 

Bıısha saatlerde gaz tazyiki aznlUJaooğ1ndnu biı• kazııya 

nınha.t vermemek üzere bu gruıı lmlb.ııınanıalannı sayın miis-
1mi1enlen rica eder. Aksi tahdlrde vuJ."lia gelecek kazadan Şir-
1m1m·i?'d·ill ~.bir mes'uliyet kaboJ etırJyeceğini ooyruı eyleriz. 

Müdür: yet 

-

o 

n 

A 

I' Türk Analanndan Ricam: 
~ Yavrularnuz için sütfınUzM!ı EQDJn en mUhbrı nmaviıı iJda'1 tef
kU eden ve 191!1 ııcnesindeJı beri her ıe:ro rağnı.en tevakku:fstız meaa.
isile aizlere hizmeti bir vatan b<;rcu -.,an Ç A PAMAfllKA her zammı 
olduğu gibi bulUn de wzifelerinizde Y~J. ~...++.:n N'l •e:f. 
durJinyaca.ktır. • ----~ • 

Binaenaleyh sizlerden hassaten ricam~"'---. 
Fazla ihtiyaU tedbirden doğacak hateket1nt.ı:le Jtten4infz iff)f Ka.

kild vazitedar anları da mü.5kfil vaziyete sokmaktan tevakki etmenlzdlr. 
CAPAMARKA ı:nnst.lh"zaratım Lfttfen ihtiyacınız kadar ahnı:z. .Bu 

münasebetle rnemlekejin her ta~~..P; ~thınınıı ısıtlıda 
Mtm!miutir~i • . 

SAPA 
L it 1 

Doktor Celfü Muhtarın 
teberrutan 

... alışmalarıno JUJIRHJI 

~ Ar 
Yeni ve fevKalade bir 

rr 
l\.hiLalağnh gayri tarıii. 

Hayı.sever vnta11Jaşla1Jm1:;> 
d:u doktol' B. Cel:ll Muhtar ye
nidt!n yiu. fn.kiı· aileye varclım 
r uniştır. Her :ıilcyo verilen er
rnk aı asmdn. 15 kilo nohut, 2 
ldlo bulgur, 2 kilo fıısulye, 1 ld ~ 
lo mc.rcimek ve şckeı Ye, yağ ve 
ı.;oğmı vardır. 

başladı. 

Makyaj,. kı;lmadı. 

l:i'ô.:f' siİ.TÜlecek ·gayrı met\. 
1 

Asile ;lik İt;tno11_r_i_ 
~----

1 
erma e i : 500.000 _ Lira 

t • ı.• .... ,A b•• b• .uenı utr p.....,,ra, ta tı· ı~ 

gihellik nerir.ı 
' P:ı.rfsi'fi şık kadınl rr; yeni b1' 

rno..ia icat etmi::-lcrdir. Biltun gün 
s:ıbit dur::ın ve hiç o:ıı ı \hk 17.i bı· 
roma an, b!r gül teni veren yeni 
~li' pudra bulmuşlıırdır. -

E yosıu Ye.-lı As. Şut ıindeıı: 
"Yede,.. i. ülıki\111 'l'ı~gn en Mehme1 

• ı. ı in (17096) acele ııbeye ıniı-

ı Dt •.ltl::ır ıl::ln olunur., (62) 

I=::::..:::::..:========::.;::::======== 

;r R DYo PHOGRAMI ı 
'~ 1 ŞUBAT 1942 -

B.3fı Progı .ım 

B 33 ;\.fiiz.:ıt 

e.15 J\j .. ns 
haherlcri 

9.ıtl) H f' ~ 
p;u :ıl r 

9.l Evin .• di 
9.30 Muzık 

l 2.3ı) Progr:ıın 
12.33 'fıırkııl< r 
12.45 Aj:ııu 

1 :1.40 Şa.rkı \"O 

li\rkillcr 
J 9.20 ı-\Jıtns 

1 aberlcrı 
lft.15 l·.oıı~'ml;ı 
l!l.55 K.eıucau 

V irtüozl:ırı 
20 lf> (.Tabiat ana) 
20.30 Fasıl heyctı 
21.00 7.lraat s..'lati 
21.l O ~arkı ve 

du •ı .... .-;. rı: Tpı•kli ckkfCf\ •CIC · haberh d 
dcra 17.e ;.-ılnı;ş en f".r v .. cı .. {noo1 113.0tı K rı k 
puflr • ı ıki dcf:ı kn'm::ı koııuğü ite: . rkılar 
.arı:;tırılına ı u uhi ılc iz::ıh MiJeJ rn.30 Salon 

Hirkiller 
21.-15 namı miUiğl 
:22.30 \Jans 

haberleıi 
1.ıılir. T r:ınHz kimy:ıger1erinin :;cJ; 
nclercc ::ırı:ıştırmaları ncticesind~ 

22.45 ['por servisi 
ı~.55 Yaru1kl 

orl,estr. sı 
ı tn.OıJ Prog.-ulıl 1 

f 

İstanbul - Bahçekapı, Taşhan 
Ücüncü Kat,, 

Kısa Telgraf adresi ı DO~ANTAS • ISTANBUL f 

f>tı j, <: I· .ı 2 ·il .. ıul.ı 
?."tt.ı cınıe'r > 
F.ı <.clJ c b 

1rmik 
Fıı{tıli'' ~ 

ı.,,, n hm 

(J\fısı,· 1-li~"l"'ı.a ı) 

~i: ine n~ı..t .• ~ta~ı 
J'ıılııf tınt 
.Hııgd •• y nı ;t,ı 1 

f'frinç t. u 
'i\.nt Yt ll, _ 

('l .;ıon l\l, ıı ıın. 

Mı.i~ce lstaııl;ulda 
tapt;u; peı·a.keııde pıır;ııkerın• 

f..ıtıı:ı Sst111 S<ıtıı; 1 Fi _at Fiyatı f'ıyatt 

:t-ııt• laı .. 19 ·~2.5 25 
J ·~ 

'):)' .., 
.. """ ıl 2.5 

> Hı 2~.5 2!> 
> 19 2~:) 2'" ·> 
:!> "!(l 3U :i2.5 :w 30 3'l.;; 

·~u 3tl "•) ... 
,") ..... ) 

t ~o 32 .. 1 :{5 

to, ı,;:ılr.r' ol ı:, ;}t) ;).) 

1 ıı'"İ.>alal'cla :-J.) 40 4.) 

,.~"ki' ~.l 100 ııu 
ide ro len bu usul, 'I'l .okalon mües.JI 

;ese i ıin inhisarı altmd:ıtlır. Du ye-ı 
ıi To'k l n purlr:ısı, tırtık p'.l'l::ı't 

bııruı l ra \"C yağlı l'iltle,.r: ebedi·' 
en sc n "li cmıi. tir Cildi ize, scıkiz 

18.0:l Dans ıırograın ı 

=-====o=rk=c=t=r=:ıs=ı================~ ı~!!imBID!ll!;llll'ılrBlf!lraılllliil .. Bll~allml .. 1& .. lill .... llll.l!L'!Slil• 
znlar. 

lrnıııbt<i .. 

, n İı,taı hul 1.ııt ı:ı ml:ı.ıt •• ı'a t ı. nb11l j ·u ıly 

n. Kil, .,andık ""' r.·mber rn.ı ı·~n 
:l:l( z.:ırfmcla "M t, <iuran nefis B 
e gOzel bir renk ·erır. RUz,;;:.ırda günkü güreşler 

·.e y ğmurd "liP tı tti terlemede 
ıld n u parlak gö termcz. '"Fıni 

·ır t Tc'!l: lo.:ı p •drasmr kullruıır.:::ı· 
ıı.: mınıın bir gu! y:ıpıni:ı.ıın °b7C

liğı ı ve güzcllı .ni l•ah der, sevim .. 
ıılır ınız, \'C cazıtınnizi hır knt d!tlın] 
:ırttıru·sınız. o.ı mtıhtclıt ve yem ro-ı 
•1TJ r ... n.ktc olan Tosai4ıı puw~aa· 
. innı ll't ·1 ... -p ediniz.} ... ~--

1::.t.anbul güreş :ıjanlıı?ı ta.ra
fmclan tertip edfü. ı:ıerbest gil
• c~ müsabakaları !Jugün giırt. .. 
k ifüünlin Kumknpı uubesinılc 
yapıhıcaklır. 

'fartı ~aat 11 den 12 ye Im
dardır. Tolerans 2 kilrxlur. Mü
sabakalara l 4 de .00 ~ımacaktır . 

Sa~l!!l&a:2:ia3~!"%ı=&:l~Bllf'.521::ZilE!ll~lmlfSiil .. ISıiEh 

iSTAt'BUL EEY~G~U VE YE ~İKÖY DAİRELERi 

TÜRK ANON!M GAZ ŞİRKETİNUEN: 
ıstanlml Belcdiyı• Riy xtı Mak::ımın.n teı ıdbile kiimür sa\fjy tıı • azal

tılma ı i\;in havagnzı Jstlmnli günüuımı3;}'yen saatlerlnc ha,,rcdilt ·ektir. 

1 Şubat 1942 pnzar gunünden ıtılt. ren i iııl'i il.'\na kadar lıavnf'..lZl asa
.ğıdaki saatlerde kııl anıfacaklır. 

Sabah 7 den 13 e kadat' 
Akşam 19 dan 22 y e kadar 

Bu • ailcr huı ici ldc şebekede ka!'i dcrcce<lc tazyik olnıoy:ıc.:ığmdnn 

ınuhtNcm ::ı.bonclcıimlzın gaz kııll:ınrı :ıınalarını şirket ehemmiyetle 

rica eder. 

~-.. • $# 1sx•ı·•· Z'b'W»f!!iBtft<:J&S!!Mi MllMWWW 

iLE ö GLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça!aymız. 

, &•Ha M il · --, 

ı · Hadems aranıyor 
Okur, yawr ve temizlik işlerinden 
anlar blr hademeye ihtiyaç v.n·
dır. 1stiy~nlerin bonservisl(•Tifo 
(Yeni Sah.ılı) gazetesi idareha
ne.>ine milr:ıcanthın. 

g;aıuw.._x -

--- NiM 

VEFAT 
fstan'6u1 Belı:diyc-si H(.>sap İ!ilcri Mı'ıdUr muavini Hüsnü Gökcan wfut 

etrniştlr. Ccn::ızcsi 1 Şubat 1942 P::ızar günü Beyazıt camii ıŞerifindcn öğle 
namazını müteakip kaldırılarak Edirn el•apı ŞehitJlğine defnedilecektir, M~-, 
hunıBclediyeye 30 Etmeyi mütecaviz bir zaman :fa?. ilet ve nnmusile hi, ıne~ 1 

1 

etmiştir. Keı,disini sevenler ile ailesine bey:ııu t.az.iyct eder merhıırna Allah-
tnu rahmet dikrl~. (989) 

Fi 

fiyatıı a d .. lıildu·. 
BeşıkUıi . Çapam rka 

Almanca 

il 1lÜc· 

•• • 
muter""ı aranıy~r 

\Te/;;ilı:>flndeıı 
M. li Tctkık Hey dı ıçln Alı anc .• y n H'ıv kilo> , " ıf , e •ru ~ ( ı m ~ 

bir m 1itercim ımtihnııln ahı ·c .. ·tu. K lro uc c-t! ol n 210 ı r tali leı ı 

imtihııııda göst<>rec kl ı i Jiyal "t d 1• c .; ne "re i.ıiı dfl1 'cvu t dı·ll'cn , o 
lccktir. iıntıhana girc<'t' ,ı,•rin t>n c1ı. H c ıncztıııu ol ıası ~ ~ , ,kıcrlıkle ı ı\ı 
k~lı ~ulunm:;mu ı ~rttır. Yllk ek t.:ıııs· ii ol. ı ı.ır 1cr<'ih cıiillı. i lı}'E'"ıll ·~ 
mü. hıt evrakı ,.,, i~ i hW.met '\'f'silrnl,ırı ile bırl'ktc 2/ 'ıfaj·t/94..! , hfı:ıınıırn le') 

d;ıt• htımbulda Deitcı dm·lıl. t:1 :!.Vl"a1i~·~ ımıf<-tf isl iıine ınüı ;w;ı.,tl::ı•·ı. 
(591) t773) 

Balı/u3.sir Valiliğlndeıı 
l - Burh niye llmnn ıfairc · ınşı> •tı k.ıp .. lı z:ı,..f 11 ııl k c·k~·:• y. 

l ~nmuşt.ı •. 

2 - Ko,ıf bedeli 22421 l'ra l l-.ün.1ı;. r '''. l;kat. teınin,1 tı löf 2 ti ... ııı 
3 -- Dosyası her giin Naf';;da t;t\ı·iılebi lfr 

.... 4 - -~haleı:i .2s Şubat 942 çarşnınbıı gtiıııi sı.rıt 16 da !\.Hin Muıll.i li• 
~unde ~u~c~tıkkıl koı~~ yonJ:l yapılac~gnd. •l ı:stl:klilerin ~til gl!nI~rı tıari 
ıhı ~e tarihinof'n en az llı' glln evvel \'iloyete mOrnc:ıntıa al •. en\lan ehIIY' 
~~&ı~ası ._:e 9~2 ~enesi T'car.,t Odası -vesilrnlaımı h~1mil 2190 sa~ılı k uı 
l.~!,uı~~leı? dam"! _ındp ~nzim ı !dc> ekleri knpalı 2arfla.·ııu ilı:ılr. guııti -;;:ı 
1.ı c '.'arlar komı~yon r ya~eti c ·erııımelcri. P11stada \'ttku btılac, k a::ı1'1 
nıclerm kabul edilıniy\!ceı,:i ııiln olunur. (782) 

Çopaı m babası, sLc;.ka b_ir. çin
gene imiş.. Oğlu.! Çopar ıı:_1 ya
n ol ıp güresmcge başladıgı za
man ıftilıarla. karısına çatarmış: 

- A be Pemhe: Ben, arslan 
getiririm dfiııya.ya be! 

r=:--Y ....... O~ .. R---... U::-K...........,...A,..,rcaor:w.L .......... 1.--;::;;:1 
J M. S. Karagel No: 9 ı 

~~~~~ı Nakil ve ikt ibas hakkı mahfuzdur t___.......,...........___... ........ 

IJn iver.'Jl le Rektör/üğiinde11: 
çok ,ba.ğırtılardan sonra boyun-
duııığu çözdü .. Yörük boyundu- 1 .., Tıp Fnki.il~e~in~~ lınyati hımy.:, biılncı Şiruıji, ikinci Şiı ••rJ·. 11 1 , c 
l'Ukta.n mosmor çıkmıştı. h hastalıkları, ıkın~ı ıç hıı. tuhkları, c,fz, ı,adıu haslalıkları, deri ve ı' ı ı 

P.akat küçüklüğünden beri G_c..nel }'izyul.,Ji, Aııafı>nıi, H .stoloii. Hij,·cm. Feıı Faktiltesirde G::ılcn'I ~ 
acar bir adam olan Yörük, çi.n- kıınya, Huk.uk Fnki.ıltesiııd" Medeni Hukuk, Hukuk muhakemderi osu]fl 
""€'neden mutlak intikaknınl ala- Amı~c> Hukuku, Husu,,i Hı kuk, İ1'tirnl ~'ahılte inde ig:ldme ikti , ılı So<
eaJ~ıtı. Ve nitekim de öyle oldu.. YOIOJi v; sosy;ı~ siyo~et, ikti~at V•' ıktisut Teorisi, Edel>iy~t Faklil~€·• el! 
Yörük, hasmiyle· sef'best karı:ıı So~yoloıı, Anglıstii.:, Peclngoji, Ti"ırh ij c 'l'm·ihi cluçcntliklı;:ri aı~ıl.W.r. Nr ı•~t'l- ı 
karşıya gelince o da enseden do- l".-ın 30~lI1/1942 pnzarte:;i "İ.İn i ant !> ifıı y.ıbııncı dil in~tilı::ıııl~rı v:ıoı !ı 
la.yarak zorla boyunduruk vur- ve 13(Nı,;an/19~2 pıızarte.~i g{,nü esa~ iıntih<ınlarına b:ışlanac:ıktır.' Nrnn ı
du. Col"ar, boyunrlı ~ uğa, boyun- ll~cl'J kab.~l ~ılenlerin y~zılı t~zlen ırı'lV/1942 tarihinden evvel jüri 1 P· 

duruk aşırması y.;ıpayım dedi. yke n~ verı mış ~lıaciakht!,ı·'. st~klılerin sıhhat raporu, beş ioto~af, nıifus ıe· 

Pemlıe gülermiş .. Fıık.at ce
\'Up wrmezmi.~ .. Rocası, Ç_?J??-1'1 
kendinden 7.mıııcderek onvne 
gelt'ııe ö\·ünürmfö:ı .. 

Nihayet Çopn.r ba5 pehlivan 
olup karı koca ihtiyarladık1al'l 
zaman, Kıı kpınarda Aliço ile 
meydana gelip boJuştuğu ve 
'bahasının boyunduruklaıiyle e
zil ıck sızlandığı giin Pembe 
haldayı ıslabnış. 

Coparuı babası, ikide birde 
bagınrınuş: 

- Ha çingl)knenin Çoparı !. 
- Devir Aliçoyu .. 
Pembe dayanmnaımş, amca· 

Sil , bağır.m18: 
-A be! Ne övünüp durursun 

gınra sı:.ka. ~ingene? Senden öv· 
le Çopnr çıkör nu? 

1J \ kO<'asına .hakikati itira.C 
clmiŞf. Çopara, sonraları Çopur 
d. demm t.r. Fak t asıl laka
bı Çc.p, rdlr .. 

C gır, 'l örük Ali ile Çoparı 
ım na alıw.:r<li. Çopar, iki~ 
rl" b Y o hk Aliyi si.izüyor-

\ u bir § ye bcnzetemi-
de ı çabuk çıkaca-

cağ1na emin bir kalble peşrev 
yapıyordu. 

Fakat Güreş ciddileşince Ço. 
par, hasmının çetin olduğunu 
anladı. Çopar, ilk hamlede has
nun:ı. bir kaz kanadı girmişti •. 
Yörük Ali kazk.a.nadnu sök -
rnekle beraber üste de ·haAtW.nm 
paçalaıına kadar inmişti. Ço
nar, Tlaçalaruıı .kurtarıp doğrul-
mu.::tu. • 

Her iki küçük pehlivan bir
b" ı lerine olanca hızlariylc girdi
:ror. Hiçbiri müdafaada kalma· 
dı. Hücüm üzerine hücum yapı
yorlar ve birbirlerini ka.pmağa 
çn lı.~ıyorlaı'dı. 

Bir aralık, Çopar, Yörük Ali· 
ye bir çapraz topladı, ve sürdü.. 
Yörük, Çoparın çaprazını sö
lkooı.cmişti. Bir hataya düşme
mek için sıyrılıp alta. yatmış

tı. 
Çopar, hasmını altına alınca 

üzerine yi.iklcncli. Derhal sar
maladı. Çevirip basarak yene-

cekti. Fa.kat Yörük Alinin alt
çılığını bilmiyordu. Yörük, dô· 
nerek bir k~nak baskı.siyle sar
madan sarm:ıya heıstı. Bu sefor 
Çopar altta kaldı 

Çopar afallamıştı. Küçük bir 
manevra ile üsste iken alta düş
müştü. Tekrar üste çıkmak için 
zorlandı. Fa:kat Yörük onu a· 
yaktan bağJ~<.:tı. 

Boğuşma müthiş oldu. Ço. 
par, binbir tehlikeler a.tla'iitl. 
Nihayet kurtularak alttan :kalk· 
1J. Yörti.k Ali, a.sılnuştı ... Çopar, 
dedikleri bu afacan pehlivan o
ıın hafif gelmişti. Onu yenece
ğine akıl erdirmişti. 

Çopar, a.ya.kta esldsi gibi dur 
mıyordu. B:rnz derlenip toplan
mıştı. Kendiui kaptırmamaık için 
konınuyordtL Böyle olmakla be 
raber üst üste hücum. ediyor ~ 
dtı. 

Yörük Ali, açıldığı için çin
genevl kızdırın.ağa koyuldu. O 
ha.smılnrmı kı.zd.ırnuJimıı bilir • 

di.. Cırpınarak nara atma.ğt. 
başladı: 

- Hayda Çopa.r be!. 
- He" maşallah be!!. 
Copar, .k.liçük hasmının is

penç horozu gibi kanat çırpn.
rak çırpınmasına fena halde 
içerleıı:nişti. 

Bu reaksiyon çok geçme • 
den ortaya :koydu. Ense .bağ
lamış duııtırlwken birden üst 
dolam.asiyle boyunduruk aldı. 
Ve Ali"i boğmağa başladı. Ço. 
l>.arın bu hareketi usulsiiz<lü. 
Boyundıınık bir ınukıa.bele ola· 
rak kullanılırdı. 

Çopar, hırsından hdurm.uş
ta.. Al:i.ni.n n.tu'ası onu deli di· 
vana etmişti. Hasmının sesini 
kesmek icin boğdukça. boğuyor· 
du. . 
Dışarıdan bağırmalar başla dı: 

- Boğma.. Bırak! .• 
Çingene hiç aldırmıyor, se

bebsiz boğuyor ve •boğmasında 
devam ediyordu. Nihayet bir 

Fakat muvaffak olamadı. erf!Sı surnti ve ı ııı uvıyetıııi göstf'rcn fişlc>ri ile ~Fi,ler t<'<lris işleı.i knlc 
mfnde:n if'teııcccktlr> 28 Mart lll42 akş<.mına lrndaı· Rekıörlü~c baa vur-

Yörük Ali, dişlerini sıkmış m •• ıarı. (927) "' 

hasmını öyle ·boğuyordu. Çek~ =======================~::::===============z::==::::=::::: 
çeke sürüv-0r, sürdükçe sa,'2"a 1~ ...... ~~~~~~~-~~·.·-~-~11:a_;;;;;;;;;;;~ 
sola asarak ve çekiştirerek bo- ı , · f h k · S J 
ğuyordu. Seyiı ciler bağırıyor - ilmız...ı-.A_s~_orııı::J llJ;'lalllEl,Jl:llı _aı.;.;.ar-a~tm;;al;;m;.a ;;Ko;;m;;.;rs~yo~ıru:...;Ha;:lli:ı:ar~ı ~ 
du: - ôMt 

- Yörü.k1 merhamet etme, 
boğ!! .• 

Çopa.rnı burnımdan kan gel
di. Gözleri d~~aı'l fırladı. Yö
rük iyice mukaıbelesini yaptık
tan sonra boyunduruğu çöz.dil. 
Çopar bo:vundurukıt.a.n çıkar çık
maz Yörüğe yürüyüp ıbir yum. 
ruk vurdu. 

Yörtik yumruğu yeyince o da 
da hasmuun üzerine saldırdı.. Ve 
börüne sıkı bir yumruk attı . 
Ço~ar, boş böğrüne yumruğu 
yeym~~dı. oturarak sızlan -
El.ağa (Arkası var) 

100 Top bezli cmn kağıdı No. 2 
100 > > > > No. 2.fı 

30.!JOO Adet bezli zımpara No. 2,li 
30.000 > > > No. 3 

4 Ton zımpnı·a tozu No. 60 
4 > » > No. 40 
3 > > > No. 30 

:.ılınacak 

T hın in. ~dllen bedeli •23.200» lira olaıı" yukarıda •yazılı bezJi zımpıırıı 
kc\f!ıdı, cam kı'ığıdı ve 7:ımııara tozu Askeri Fabrikalar Umum l\1iı:lürlüıJil 
?.lcıkez S::ıtın alma komisyonunca 4/2/!M2 çaıı;,aınba günü saat 14 de pa
zaıLkla ihale edilecektir. Şarfııanıe par~sızdır. Knt't teminat «3480.t liı adır. 
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