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Bir l•Vef gazetesinin Berlin 
muhabirine göre 

Tü ün ve içki
ye zanı yapıldı 

Ingiliz 
ta9yare1.eri 

Fransaya dün de 
akın ettiler 

Almanların 
ilkbahar 
taarruzu 
Nısan 

ortalarında 
başıa9acak 

-0--

Bazı noktalarda 
karlar yeni 

erimeye başladı 

Şimali Afrikadaki 

Fı·ansız 
müstemie
keıerine 

ingiliz - Amerikan 
müşterek hareketi 
yapılacakmış ! 

Yüzde 35 ile 50 arasında degişen zamlar 
bu sabahtan itibaren tatbik olunuyor 

-o-

Bir elektrik san
alı ve bir sanayı 

mtıessesesı 
bombalandı 

Bem, 10 (A. A.) - Şimali Af· 
riknda.ki Fransız müstemlekeleri
ne knrııı pek ya.kında bir logiliz • 
Amerikan hnreketi yapıl3cağı ha• 

stok.bollu, Jo (A.A.) _ Bir tsveç ber veriliyor. Hareketin nereye 
gazetesinin Berlin muha.blrinin b!ldlr. karşı yaptlacağı belli değilse de 
dlğine göre Doneç ve Kerçte şlddeUI b~a ~~bbUs . edi1c:ceğine . ~ir 
kar fırtmaıarı devam ettiğinden harp Vışi hükumetinin elinde mühim 
bareka.tmda durgunluk vardır Baz.ı 1 deliller vardır. Siyasi mehfille'r 
noktalarda karlar erlmeğe ~laml§ • , ~ ba~in ya.pabağı tesiri alA.ka 

~ dş~ iNHiSARLAR VEKili ZAMMIN 
BirTa .. ş·ş SEBEPLERiNi iZAH ETTi 5 Alman, 4 lngiliz tayyare•i 

diiftü 

Loodıa, 10 (A. A.) - lngiliz 
ha.VB. kuvvetlerinin Fransada A'.· 
manlar hceabma çalışan müefiSe • 

(De,·amı 8 iinciide) ile bekliyor. 
~-----------------------

Far.an: Hüseyin Cahit Yalçın 

NovR \'etchere ismindeki Uul· 
gar gazetesinin miidürU Anf-Oni 
Nicolov yat.dığı bir mnluucdc 
\foskoya radyosunun bir ta.ğşislıı
dıın sikiy~t ediyor. Bu nulyo ha• 
kikatt ihcr türlü doi:'TlllUi:'lı 'c 
mertliği unutamk tnğsito etmiş. ~
"Sba ne yapmış diye me:r:ıl• cdi
lchtllr. Dulgnr mulınrririnln bu 
ınukııhelc ,.e şikiı.yetlnden anln..sd
dığrna göre, l\lo lm,·a ra~yosu 
Rulgarlıırm 1915 de harbe gırınc. 
lert Alman emperyııllzmi ta.nı.fın· 
ılan süriı~denmeleri neticesi oldu
imnu söylemis. işte Bulgnr gazer 
testni hlddl'tlenclirm ı .. -nat budur. 
\"aJnız Moskova raclyosunu yalan. 
t'I çık~nrutk içJn öyle ı;eyler yazı
yor ki içlnde mUracaa.t edilen kur
tıazlrklann pek çocukça olnşlnn 
insanı giildiirUyor. llaltikattc Bul
gar muharriri l\loskovayı tekzip 
değil tasdik ''e teyit etmiş olu
yor. Gospodin Nloolov şöyle di
yor: 

•'BulgarlOJtan, dostJutdan halı· 

kında derin derin düşllniip ve ııu. 
küuı verip de 1915 de harbe girdi
~ zaman bunu BnlW\r adaletine 
ı izınct etmek için ynptı. Bulgar 
ka\'mİ Almanynnın yanısıra harbe 
l"tirnk etmesinin kendisine milli 
'lcdanı fiil~ ~ıınna1> imkanını ve 
receğini biliyordu.,, 

Burada adalet kelimesinin yanı· 
na gelen ''Bulgar" sıfatı işin lçi~
deki hoklcıbazlığı t.amıımcn ~ıga 
\·uruyor Çiinkü dünyada ancak 
ınUee~t ve ssdc bir "ada.Jet,, 
\'11.rdrr Bunun Bulga.n, l\loskofu, 
Alma.n.ı yoktur. Asıl tni,"Sis i te b~· 
rada yapılmı.Ştır. Adalet kellnıesı
ntıı Yıınm:ı. bir "Bulgar" sıfatı 
geti~ek Tn.croelen suyunun içine 
r:esnıe suyu ~kıı.nştınnnktnn beter 
hlr taj:;-slc;tlr. "Bulgar ıulalet:i,, nin 
ada.Jetle "ısim benzerliğinden baş
ka bir mUnnsebeti olamaz. "Bul
~ar adaleti" s.ne:ık Bulgar hırs!, 
l\ulgar emperyıılizml <lemvcktir. 
llaldkat:t.c isin böyle olda.ı..,'11 da 
l\Şağıkl at~lan açı'l{çn anlıı.5ılı
fol". (~nı,u onıda. harbe iştirak 
~t.fllekten gııye BuJgarisfanm "mil· 
~· '"ahdeti" ni fille ~ıımrmak oldu
:;'10tı görüyoruz. Açık~.ası Bulga. 

sten komsularınm topraklarmt 
Zaptetmck i~in Almanynnm yanın
tla bulunmakta fnvda umuyorclu. 

ftu itiraf karsı. mda, Mosko,; 
''a.dyo unun sözJerio(lc ufıı2< bir 
la.<ıhih YRı>mıık icap edecektir. 
~loskova radyosu haldlmti tağşiş 
~bn<"nıt5, yalnız ufak bir takdir 
•atası Yapmıstır Bulgaristan Clll · 
l•cryıılizm hırsı 'ııe harbe stirill>
ll'nmis amma bu emperyalizm Al
;~ıuı emperyalizmi <le~ilmi de 

ulgar empcrynlizmi)mfc5! 
llulgarjstan blrincı cihan harbi

n" girerken do~tlukbrını uzun U · 

"tın mukayese ve muhakeme edip, 
ona !!:Öre karnnnı verdiği irldla!ı·· 
~~ gellnee. isin içinde oldui;umuz 
ç n hakikati söylcmei!'e mccbu. 

ruz. llulgartstan iki taraftan biri-
ne kendisini satmal< için yardımı
nı .... .... zara çıknmuştı. "Dostlukları 
~1ukayese ebni,or verUen fiatları 
l; «:il J • 
tek ;\'ordu. Nihayet Almanların 
I llOe.rj C3.7.lbeli görlindU. AlmM
l~l'<ıa eeplerln<ll'Jl hiçbir fedakar. 
~ Yapmadılar. Tilrl• toprnldannı 
1 ul::ıırlara rii<ı' r.t \'erdiler Yani 
~I . 

r nıe ch"':lnnı Bulg1l.Tl:ı.rn tcrket· 
r-'e:· için bizleri zorlııdılar. tı;te 
a~~ garistan böyle ücretini pe.<;in 

· f<tıta sonradır ki Almıı.nvanın 
'an ı . j \ ınc ıı. h-ırbt' f!ircli. Alman clo 1• 
ııu:;nız hosabına fatwııyı bh: öde-

Bu aba.htan iUbııreıı tatbik C· 

itilmek lizore inhisar tütün ve içl<i 
fh.tlarına vns:ıtl yii1 .. dc 35 • i'iO ııis.

petinde zamfar yapılmı~tU'. inhf. 
.. ar mnnıulleri bu sair.ılıtan itJba
ren yt>ni fia.tl:ırla sntılmnktadır. 
İnhbar:lar ,·ckjll zammı icap etti
ren sebepleri dün gazetecilere ve ı 

cfkrtn unmruiyeye izah etmiştir. , 
Vekilin hey.anatı 2 nci, muhtelif 1 ·~~-fJt. 
ınhic;ar maddelerinin ;\"eni fiat.ları- 1 

n• gösteren resmi ilan da 4 üncii 
sayfamızda.dır. 

Japonlar · 
Birmanyada 

ilerliyor 
--o--

Bava hakimiyeti 
~amamen Japonlara 

geçu 
Rangonda her §ey talrrip 
edilmiı bir halde bırakıldı 

Gümrük \'C İnhtsarlar vckill 
Raif Karadenis 

Ekm.ek 
ç • 

Ş1llSl 
• 

Dünden itibaren 

Yüzde 25 mısır 

e~!ere .~rruzu devam ediyor. 
Dün gundU:z avcı refakatinde ta\'• 
;"l:\l"Cler ıı.iınali Fra.naada Betun ya 
kmımda bir elektrik snnt.ralma ve 
s.-ı:ıayi mfi.teseıselerine taarruz et
~~r.: 5 . Alman a.vcı tayyaresi 
Uüşu~hnü~tür. 4 ln.gtliz avcı tay. 
Y&reSI gen dönmemiştir. 

A vustra(IJa 
ı Müdafaa tedbirleri 

ah yor 
----o--

Barp meclisi dtln 
bir lçllma yaptı 

Cambcrra, 10 (A. A.) - Avul'. 
t.ralya harp medisi diin topla.na· 
ra.k Japonlat' tarafmdnn Yeni Ci• 
noye asker ~nbnası üzerine a
linat'&lı: tedbirleri görilfı:o.ü§tür. 
.Sydney Sun~ yazdlğı bır 
maılc8lede diyor- ki : 

"Avustrcl.lya mubaırebeai bugün 
başlamıştır. Bu muharebede iki 
il.milin tesiri olacaktır. ı - Amc
r;k&11 yartl. nnı, 2 - Avustralya 

(De\'amı 3 üncüde) 

. 
~ . ~~ ~,.:..;_,....._..;_ı. _ __,~~U"ıo~.~~~-.c;;.;.;..;.....;; 

Şark oopheslnde kar vo buz ortasında nöbet bekJlyen Alman aakerierl 

Terimler bakkındakl bazı yazılara 

Falih Rıf ~'cı Atay 
cevap verıgor 

"Üniversitede profesörlük eden bir vatandaş, salahiyet 
makamlarııtca kabul olunan ve okul kitaplarına gecen 

terimleri kullanmazlık edemez,, 

Vişl, 10 (A.A.) - Japon kuvvetleri 
Rangonu aldıktan aoınra Birmanyada 
ileri hareketine devam ediyorlar. Ran.. 
gounun §imaU garbtsinde Mingaradan 
mUb.?n UssUne vasıl olmuşlardIT. Bir. 
manyada hava hakimiyeti tamamen 
Japonlann elindedir. 

karıştırıhyor 
Evvel~. ekmeklik un halitasına 8 • R UM • L L" 1 K T 1 s AT , ı --<;'~~::;;;:,,ta~::=: 

~~~a:~~~~u n~~~==:~ 1 1 1 v E KAL T ı., ı;nrı;!;kran~~lyıslyapantalc ;v~apgll:}=redekı ~;\Ye_ 
tatbik edilmiş ve bllAlure, nohut ye - ' ~ uı=ı -y• "'" ........ 9"" 

. 
Londra., 10 (A.A.) - Raııgonun tah. 

llyesine dair Mandalyadan resmt ha • 
ber gelmiştir. Bu habere göre doklar, 
bUtUn teslsler, tasflyehaneler, kaçı. 

rılamıyan makineler tahrip edilmiş _ 

;::::~s:::~..:; KURULAC Gı SÖYLENiYOR ::z~=~~.:~ .... ":;';:''. 
ne miktar mısır ununu kaldırabileceği 81Dda (Ahmet veya Mehmet bey) diye. 

Ur. (Devamı 8 tinrüde) 
araştmlmış Te nlabet yüzde 2~ olarak mez, üni"rslte<Je profesl>rlQk eden 

(Devamı s ijncildel Tazelenen b . ti . bir vatanda§, BaJAlılyet makanıla.rmca 
,...---------------.. u rıvaye ere gore, yenı ~::u;c!ıU:~ ~:11:aı::p=ez~· 

Vekalet Ziraat iktısat ve rı·caret Unlversttede bir profeıKSrlUk veya Fikret Adil' den Necip 
Fazıl KısakOrek'e 

devlette herhangi bir hl-ınıet gören 

VekAletl • b vl İ kk il . bir vatanda§, gerekliğinde, davuını a erıne ag 1 eşe Ü erı istediği glbf müdafaa eder, tıkirlerlni 
kadrosuna alacak _____ __:_ __ _:_<D....::....:...:evam..:....:..:..:ı_:.:_S ...:::.:.:;:ünc::..:.::öd.:::.._e) 

"veda t Ne d i m Tör 'ı e o 1 an ha" d 1- An karadan bildirildiğine göre, ya. 
kında bir "mlllt iktlaat vekA.leti,, kuru· 

seyi bana SİZ anlatmadınız mı? ıacağı hakkmdakl rivayetıer tazelen. 
mlştlr. 

Elem SIZ mevzaanaza ıa t V t dl Söylendiğine göre, bu Yeni vekAlet, 
n ll er eda Ne m ziraat, iktisat ve ticaret vekA.leUerlne 

Tör'dea, ister Oerardo Oerardl'den bağlı te:ekkUlleri kadrosuna alacak ve 
dört mUsteşarlıkla idare olunacaktır. 

almış olasınız, bundan ne çıkar ? •n Bu mnstı!§arlıklar DlUhtemel olarak 
ticaret, ziraat, iktisat ve i&§e işleriyle 1 

Evvelki günkü sayımızda Fikret Adilin ''Para piyesi- meııgııı olacaklardır. Ayrıca tek elde 

nin ic yüzü,. baslık. ,~ı. yazısı cıkmıştı. Buna, Necip Fazıl toplanacak olan fabrikalarımızın da 
d - b d d bu vekAlete bağlı bir uınum mUdUrlUk 

Kısakürek'in ver ıgı ceva ı a ünkü sayımızda koymuc-
A 

:ır halinde idcıresl mUrnkUn görül k 
tuk. Fikret dil, gaze. temize ne.re dilmek üzere cevaba dir. Maamatıh bu rlvayeuer etme• te • 

d b d raLmda 
cevap mahiye'dn e ır ya:zı gön enniıtir. Bugün de bunu henüz reBml bir teyıt mevcut değildir. 
koyuyoruz: ----------~=-==-=:...:...=---------------------..:...:::.:::.::::.:. 

Esnafı dinleqeiim: Ilııy Ktıukürek, . 
Sizi btı :ı.s:ıhi «ünlerintzde blr&7. 

· "' ·ır:-..ı..-otsım tebessllm ettlrcbı c ı.,.-~~ 
pek memnunwn. 

"Bir ha1a1rat kalmasın Alla.bmı 
A.lemde nihan ..... 

Diyen sa.irin ~özUnc uyank 
•·ı•ara" <l;cJikodnsuna karı~mak 
safdilliğincle bulunduğuma ys.lnız 
bunun için ııtşmıın değilJm. Halbo· 
ki ben teşekkür e<leceğinizl blle 
ümit M.mek gafletinde bulunmaş
t um, ır~r zanmn ol<tuğıı gibi, hak· 
kmız<la bu sefer de aldanmışım. 
Hiç değişmemL,siniz. 

Bana, "Rıudm Us" vMıtMile 
ce,·ap liitfecllyorsunuz. Heriıalcle 
hu, beni e,;mde telrfonla arayıp 
cevap al!lmı>.dıl<t.an sonra verilmiş 
hir karar nctire!>i olsa gerekdr. 

Madeni sanatkirlar 
kooperatif kurdular 
Dün yapılan kongrede nizamnameye 

eklenecek maddeler kabul edildi 
Dün Lebleıbicllcr cemiyeti ile 1 heyet toplantısı önümlizddli p&

Madeni cııya ~kirlannm yıllık zartesi gününe kaldı. 

Dikkat -:;._,= 

Forma 
HER GÜN 

Halinde 
16 sayf ahk bir veya 8 er 

sayfahk iki Roman vereceğiz 
HABER, aormaı hacmi içinden ayıracağı bir kısımda bergiln okuyucu. 
lanna forma halinde 16 sayfalık blr veya 8 er sayfalık lkt roman 
\'ermeye bafhyacaktır, Hıuılan t-Oplayan okuyucularının, kısa bir za. 
man zarfında kUtUphanclerinl , zengtnleıttlreceklerdtr • 

Ayrı olarak basılıp satılığa cıharılsa bes kurusa aeve 
•eve alacağınız, merak ve alaka ile okuyacağınız 

EDGAR V ALLAS'm 

Londra Şeytanı 
Adh güzel eseri vereceğimiz romanların ilki olacktır 

VA DN 
ilk Formayı Veriyoruz 

(Devamı S ündkle) 

kongreleri nrdı. ı . ..eblchicller, leh ımuleni eşya s:uıatkilrlanna gc. 
lebi satmaktnn nılııt bul:ı.manuş o- 1 Jinoc, bunların mühim bir ekseri. 
lecakbr ki köngreye gelmrdller. j Yeti IUrl~ik Esnaf remlyetleriııin 

~ bi6ıl olmadı ve wnu.mi (Devamı 3 Unctide) '-------------------------...1 



Gümrük ve I nh·i
sarlar Vekil inin 

beyanatı 
Gümrük -..·c İnhisıırlar \'ekili Raır 1 

Karadeniz, dün, bir muhorririmi7.e 
!.U bey.10otıa bulunmuştur: 

tün fiyatları ehemmiyetli artış gös. 
tereli. Üzüm, incir gib! başka ip. 
tidai maddelerle imalAtln kul'nn. 
dıAımız diAer mnlzcme fiyatları, 
bunların ynnında i<;çllik ve nakliye 
fiv:ıtJarı da arttı. Şimdiye kadar 
b~ artışları, sntış fiyatlarında ak • 
sct1irmemeye çalıştık f:ıknt maliyet 
bedelleri ile salış fiyatları arasın. 
dııki mesnfe gittikçe nzaldı ve bu. 
nun neticesi olarak da haılnenln 
fnhis:ır resimlerinden Iıeklediği va 
rlclnl gcrilemeğe yüz tuttu. Bu va. 
ziyet karşısında inhisar mallnnn. 
dan yıılnız liil!in Ye içki riyallan. 
na zam yapmak mcelıuriyctincte 

lcoldık. Y:ıpacağımız bu zamlı fi. 
y:ıtlıırın ne olması liııım gelecc. 
ğini tesbil ederken önilmfizdeki ma
li yıl içinde hazinenin inhisarlar. 
dan beklediği varidat ile m:ıliyr.l 
bedcllrrimh:in ne olacaldarını lılr 
arnda fyice müt:ıla:ı ,.e tetkik etlik. 
ve yeni bir satış tarHesf meydanıı 
setlrdik. Bu tarifenin derhal fol 

Jılkine karnr vermiş bulunuyoruı. 
Yarınki salı gün!i c;abnhmdnn (bu. 
gfin) Wb:ıren tülün ve içki ncvilni 
~mrd içinde yeni lnrıre üıerindcn 
sı;tılacnktır. Tuz fiyot!ıınnn zam 
yoktur. 

''- Dünya duruınıııtun her meın. 
lckettc olduğu slbi bizde de iptidai 
madde, yiyecek ve giyecek fiyatla. 
rı ile işçilik ve ne.kliye ücretlerini 
arllrmı, olma~ı bir vtıkıa halind'!
tlfr. Yurdun mfid:ıfoıısı için lü
rnmlu bülilıı tedbirlerin alınmnı.ı 

hayııti bir zaruret hnlintlcdlr. lş•c 
bu iki sebeplen clolııyı dc\'let mas. 
r::ıfları bir Jıayli çoğalmıs hulunu. 
yor. 

Bunları karşılı:rncak ulıın h:ızi. 
neye yeni gelir koynaklnrı bulmnk 
zal"llrctlndcylz. 1912 malı ~·ılınd:ı 
devlete lazım olaca!ı: paraları lemin 
ıçin lıe~ba katılan mulıtcUr k:ıy. 

naklar arasında İnhisar resimleri. 
nin artırılması cia diişünülmü~tür. 

Mnhirn olduğu üzere 1nhistU"l:ınn 
s:ıllığı her malın ınalıycl bedeli ile 
~ntış fiyatı arasındaki fark, lnhisnr 
rc.smfnl teşkil eder. Bu farka tlcn. 
ret Qlcmlnde (klır) derler. Arlırıl

m:ısı düşünillen inhlsnr resmi bu. 
dur. Halbuki diğer torn!lan lnlıi. 

sar mallarının maliyet bedelleri de 
yiiksclml~llr. Bildiğiniz gibi ıer
b~t piyasaya lftbl olan yaprak tO. 

. " "Sen\ sevıyorum 
diye mırıldandı 

Bu roni ve cazip gUıellık 

reçeleaini kullanırıaııız, 

Bu kelimeler size de 
hitap edilebilir. 

Her genç kız, kulatına hafif 
sesle csana pere:ıt.Lş ecilyorı:uru ke
limelerinin mırıldanması hulyasıru 

besler. Bu Utltat.a pek yaland& 
muhatap olablllralnlz. Çabucak ae• 
vlmllUSlnlzi yiikselLir, gayrl kablll 
mukavemet: bir cazibeye malik ola
blllrslnlz. Dunun teınlnl de gayet. 
kolaydır. Çunkü ye'r.ı bir siızellllt 
reçetesi meydana çıktı. Bu reçete 
sayesinde en sert ve en donuk bil" 
'cnd "ıcadUe gibi yumuşayıp beyaz· 
!anacak ve cidden okşamak arzusu
nu uyandıracaktır. Siyah noktalarla 
ve gayri aaf maddelerle dolu sol
ffillf ve donuk bir ten yalnız bh· 
kaç gün zarfında taze ve aar bir 
hal alacak ve cazip bir sevlmllllk 
arıedecelı:tir. Bir mütehassısın aşa
ı?ıdakl tuslyeslni okuyunuz: •Haz
meUlrllmlş taze krema ve zeytin 
Yatının cUd üzerinde gilzelleşt1ricl 
b1r t.eslrl vardır. Bunlar şimdi diğer 
kunetlendlrlcl ve be.sleyiel ve sı
k~tırıcı cnherlerle kanıtınlarak 
clld gıduı olan <Beya.ı yaRsız To
kalon kremJnln terkiblne Ube olun,;t 
muıt.ur. 'Ü'ç run zartında yat&u 
Tokalon kremi, hiç fimld etmedlAl
nlz bir derecede cUdlnlzJ güzelleşti
recektir. Bu clld gıdaaı ya14ız Tb
lmlon ltremlnln memnunlyetb&h$ 
netlcesl garantntdlr. Alal halde 
paranız iade olunur. 

Tnlblk zııınonı mali yıl başına 

kadar :ohir edilmemiş olmaı;ı, in
hlsarlardnn beklenen fa7.l:ı varidat. 
~an bir kısmını mıJll ~·ıl Jrnşt olan 
hı:ziran:ı kadnr temin ederek nı::ı. 
mulMımızın daha yliksek bir zom. 
dan kurlar:ıbllm<'k m!i'ühn:asından 
ileri gelmiştir. Depolarımızla hıı. 

yiler elinde bulunan me,·cutlnr, tü. 
keninccye kadar yeni fiyatlar p:ı. 
ket ,.e şişeler üzerine y:ızıl:ıınıyac:ı. 
Amd:ın keyfiyetten herkesin hnl!er 

dıır olması için s:ıtış fi3·nllıırı ,:<?. 
7efelerde, olmır:ııı y<'rlerde diğer 
Ttısıtalarla iltın oluıı:ıcaklır. 

Takdir buyurursunuz ki fiyııt 

zammı hakkında gazetelere l>ey:ı. 
nı;Ua bulunmak, bir Yekil için 
zevkli bir ~ey de/4ildlr. Ancak, fev. 
kaUıde günler iç ndcyiz. Dfinyımın 
hu buhranlı dc\·ri şiıplıcslz sc:çccck 
,.c normal znnıanl:ır er Yc,rn geç rn. 
kat muhakkak avdet crlccı>klir. O 
vr.kif bu fiyat nrtı~J:ın da diğrr fel'. 
kaliıdc resimlerle orl:ıd:ın kalkııcnk
tır. \'3fandaşların hemen daima 
bir .kcyiC maddesi ol:ır:•k kullıııı. 
rnakt:ı olduklnrı bu mnllcr ınuk:ı. 
billı111 ' öcliyccek1eri fıızl.a ıı:ır:ı h:ıs. 
saten \ urd müdııfnsın:ı .o;:ırfcılllccc. 
ğlni düşünerek zaruretler icalıı o. 
lan hu kararı :rcrlnde Jılr ledhir o. 
lnrıık kalıul cdrre'!,:Jcrin! iimil et. 
nıckteyim. 

- Bu zam korşıo;ında islihliıkiıı 
cııolması ihtimali ,.nr mıdır ,.c bu 
Ju:~usto ne düşiinüyorsunıı7.? 

- 'füllln ve içki hnkk:ndnkl ~i. 
yasr:imizi, Milli Set nçıkçn teshil 
cım;ştlr. 1çenin ptırnsınrl:ın, fç. 
mi:rcnin sılıh:ıtlnrlcn kazanıyoruı. 

t~PhHik azalırsa <]evlet :vinc kıırn. 
nncnklır.'' 

Haber alrlı~ıml7'ı ı<irı> tii•On \·e 
lç1-ıyr Y Pli'.ın 2'ıtM mli.tarı y{izde 
::15 iliı l'ı.İıde ,,o aroı.ıııdadır. Zı.mlı 
ftyallar buglinkiı ga7.ctelcrle ilfın c. 
dilmiştir. 

Fblllps rabrlkaları 
50 yatında 

Elektroteknik aalıa.smda bU,Uk bir 
§l>hrete sahip dünyanın be§ kttaaında 
50 den !azla fabrikası bulunan Phillpa 
mUesaeselerl 50 ncı yqma &1rml§Ur. 
Mü~ 50 net yılmı kutlarken bu 
aahada muazzam ıa.boratuarlannda 

scnelerdcnberi yapılan ara§tnmaıann 
ve ı;alı§malann ınahırulü olarak yeni 
bir radyo aıemı hazıtiamııtır. 

Her yerde bUytık bir a!Aka ve tak. 
dir uyandıran bu radyolara ilk Phi • 
Jips fabrtkast lruruluqumm 50 ncl se· 
neı devriye.si dolayulle "Altın jublle,, 
radyo serisi ..ıımıı veri.imi§ Ur. Bu ahize. 
ler şimdiye kadar mlalf görUlmeml§ 
roUkcmmellyette ve blr çok fevkalAde 
yenilikleri havidir. 

Namlı Kayserli 
APIK OGLU 

Türk Sucuklarını her yerde 
arayınız v,e taklitlerinden 

sakınınız 1 

lıtil~lik ve kırkayaklar 
Noll, Jaer hazırlığı yaptıktan, gemJ. 

alııe hayvanları doldurduktan eonra., 
yoıguu argın UZUttnq, blra:ı. kestir • 
mek lstemı,, fakat tam dalacağı nra
da ~ kattan fasılalarla takırtılar biat 
l.amJI. Bir, lkt, tiç, dört, bet takırtt. 
B:ıkmı' kt talnrtııarm sonu l'elecete 
benzemiyor,. Emlrbcrl file seeıoomı,: 

- Git bak bakalım yukardan ~eleo 
bu takrrtalann l!lebebl ne 't 

f11 gltml,, az ıt0nra dönmllt ve öğ. 
rendiğlnl Naha t(lyleoee a.rutmı,: 

- Kırkıı.yak kulu.nuz ayakkablan -
nı çıkarmskla meşguldür. 

Orman işletme 
idareleri 

Yeni makinelerle 
teçbtz ediliyor 

Devlet orman işlettnelerinin daha 
fenni bir ~e.kllde çalt,'ltllalan ve orman. 
lanmızdan kesilecek ağaçınrm intiha· 
bt bwılarm cinslerinin taylnl l§lertn • 

--()--

Yüzde 7 faizli son demiryolu 
tahvilleri 

tllt gGn içinde 
satıldı ... 

lf\ ~r ,..__ - - '1? 

------- --~ 

Org~neral Asım GUndUzUn 
de namzet gösterileceği 

söyleniyor 
An.karadan haber verildiğine göre 

mUnhal bulunan mebualuklara, namzet 
gösterileceklerin bu aym 14 Uncü cu. 
martesl gUnU !.!dn t>clilccekJert truımın 
edilmektedir. 

BU&"lliılerln gürilltu~ de, 
\ e istifçi ı;iirültüeü. 

thttklrcı de tamamen katlyetıe hareket t>dile . 
bilmesi için devlet orman lfletmeleri. 
tıin bu işlere başka memleketlrrde kul 
l:uııtan en ııon siııtem maklnrler ve l· 
!etlerle takviye.si takarrür etmiştir. 

Maliye veittJeti tarafından piyasaya 
çıi<aninn 10 milyon Hralık yllzde 1 
fai::li 9U dclmiryol11 tahvillerl iki gün 

lçlnd'l tamamen satıtmı~tır. 

Namzet g1'stcrl1eceklerin ara.smda 
Kurmay iktnd ba.§kaı:ıı orgeneral A • 
sım GUndUz de bulunduğu söylenmek. 
tcdir. tbtll<Arc.ılar ve latl!çllcr de birer 

kırl<ayak h.llflnde, Ayaldmbı Uıttkfı • 

rmdan ııonrn çorap fhttkdn. Ba:ııJ:· BUhaasa devlet orman i§letmelertne 
nın fabrlkndnn aldıklıın çorapları. • , ağaçların mukavemet derecelerin! tA... 
tı,a çıkarmadıklarmr, istif l'ttlklerlnl vln b da. kullanılacak ve çok e. 

Me.ıQm olduğu UZCre l<anun mucl • 
bincc devlet, her rnaıı ~ene zar!mda 
115 mllyon liralık tahvil ihraç etmek 
eurcllle bu yekfinu 83 mllyon liraya 
ı;ıknrrnağa saJAhiyettardır. Son tahvil· 
ler için hıı.lkm gösterdiği rağbet her 
lürlü tahminin UstUndedir. Daha satı§ 
ba§lamadan bankalann J.atlkraz hak • 
kmdaki umum! talebi 115 ınlJyon lirayı 
bulmugtur. Ru de!aki fl'tikntz tahville. 
rinin yaln:z hu.sual eşhasa sııt.Ilabllo • 
ceğ-1 gibi bir kayıt bulunmaııma ve be:o. 
l<alar gibi bUyllk mUeaaesclerin bu La -
Ukraza lştiralc etmemesi.ne rağmen 

iki gün glbt kısa. blr müddet zarfmda 
10 r.:ıilyon liralık ı.stikra.zm kapatıl • 
muı m!!Jetın, devletin iUbarma otan 
emniyetini göatermektedlr. 

Parti Genel Sekre
terile Münakalat 

Vekili gitti 

··.ıı. I · A b& bunla Urilltüye • UBWIUD oıı;ren ;ı;onu.. <'8. • n, g heınmtyetl olıın Makineler Ue hacim, 
ııebeb olan ayakkabı takırtıla~A mıı. ırt:ı.ta, boy ve !;&p ölçmeğe maıı.ua 232 
nı olmak için ayaldtabılonnm ü:r:erlerl adet muhtelif A.let orman umum mu • 
ne giymek ınaksadHe mi yapıyorlarf dürlUğtince as.tın almarak verilecektir. 

iaşe n1üsteşarının 
beyanatı 

"!ilmek ve ekmeflr 
ilk işi mutlak 

sareHe emniyet 
altla dadır., 

Ticaret Vekaleti iase müsteş;ı
:-ı Şefik Sökmensüer, dün ~ehri• 
mlze gelmiştir. Vali L~tfi Kırdar, 
muavini Ahmet Kmt!t, bölge jaşc 
miidürü Mümtnıı Rck ve müslcı:n• 
ı"ID iştirakiyle i.a~c mUdUrlüğllndG 
i!ti s.-ıat nürcn h!r jçtima yapt'.imış• 
tır. Bundan eo.ımı mtisteşar, fiat 
murakabe komisyonu içtlmama ri
~·aset et.ru.it1tir. MUnt.e;ar, g3zct( • 
-:ilere şu beyanatta ooltmmııfjtur~ 

- ta.~e işlerinir. 1stanbulda ne 
§ekilde cereyan ettiğin! yakmdan 
görmek ve bu iş üzerinde çalışnn 
arkadaşlarl:ı temas etmek suretile 
tenevvür etmeği faydalı buldum. 
Bu maktıatla. tst.anbul.-t geldim. Bir 
i1'i gün ka.)~~. Ve bu 1 lerlc 
normal olnrak meşgul ofa.cnğtm. 

Ekmek ''e ekmekLiJc işi mutla1t 
F>urette emniyet nltmda.dır. Cüm
hurlyet hükiımeti bu mevzuda her 
tilr!U tedbirleri almtf} bulunm.a.k. 
ta.drr.,. 

Tvkif edilen ihtikar 
suçluları 

Mevcut IAatil< çlz.mclert Anauolutu 
Ahmet adında bir tacire hUe ile tnzla 
fiyata satan Çiçekpazamda lthalAt.çı 

Ya.ban tevkif olunmuştur. 
Aııma altında çuvalcı laman tancalni 

yti:: yctmi§ kuruşa aldığı çuvalları 

iki yüz on altı kt;ıMJ§a satarken suç 
Uzerindo yakalanmıştır. 

Emektar Gülcernal 
parçalanıyor 

Denizyolları idaresi Haliçte yatan 
"GUlcemo.ı,, vapurunu hurıjayn çıkar. 
mıığa ve parçalamağa karar verml§tlr. 

Geminin hurda demirleri tamamile 
KarabUJc demir ve çelik !abrlkalarma 
gönderilecek ve makine- aksamından 

lşo yanyaııla.r da idarenin 1'abri.kala • 
rındn tamiratta yedek parça olarak 
kullanılacaktır. 

Hans Şturm. çarpık ve lcanbur • 
lQ§mış omıızlıuım mef}'um. bir ta.. 
vrrla silkti : 

- Evet. harp uzun sürecektir, 
elbette?. dedf. Fakat zannediyor 
musunuz ki harbin uzruna.sı tngil. 
terenin lehinedir! .. 

Asla! .. 
- Fa.kat buııa nereden hükmt'· 

üılyomunuz? •. 
Hans Şturm ~arpı!< aya.klnrt tiE

tilnde, bir ecinru gibi iğri iğri yü• 
zU:rne bakıp sustu. 

- Evet, söyleyiniz! Buna nere 
den hüknıed:iyorsunuz. He!' Hans! 
dedim. Niçin ırusuyomunuz? Harp 
ı O sene, yirmi sene mi gürecek 
ki. sürebilir mi ki? •. 

Hens Ştunn ba§mı salladı: 
- Asla! .. 
- Neden?. Madem.'l;:i Almanla• 

"" Afrikayı istila etmeleri, Ja • 
p<my::ı, Ameı ikayı da mağlUb et • 
ro.eleri, yani bıildkaterı Avrupa kıt 
&Bma hakim olnbilmek için çare • 
siz ''e za.rurt olııralt Asya, Af'rik9. 
\'f\ Amerlluı lntalannA. hüim ol -
nıalan llwın .. Bunlar harbill ta • 
rihtekl 30 ~e harpleri gibi uza. 
masır.ı icap ettt:rmez ml? .. 

Han! Şt.urm ayni ısrarla tekrar 
ladı: 

- Asla! 

Bu ııuret,.ıe ormancılarnnız ve orman 
mlihendlsleti tıtmamen feruıl şekild6 

Çall§mak ımk!nlarma malik olacak . 

Et fiyatları 
Canlı hayvan fiyatlarına 

kiloda 2 kuru§ zam 
yapıldı 

Celepleriıı murakabe ltomiayonuna 
müracaatta, dert vo aaltatat fiyatları • 
nın artmuı dolayıaile canlı koyun fl · 
yatmm ylJkııeltllmetııi tatedlklerl ma. 
ı!llndur, 

Yapılan tetkiklerden evvelce deri 
ftyaUan itlO kuruıken §imdi e.oo ktı. 

ruş, sakatat 103 kunı§ken um kuru§. 
baraa.k 215 kuruşken 32,5 kuruı olduğu 
anl&§llmııtır. E•kl fiyatların yekQnu 
580, a.rtıı fiyatlarmm yekOmt 827,15 
kun.ııtur. Farkın celebe a.k8ebneat ıa. 
:::ımken mezbaha -sesmirun ııso kuru§ 
kadar artmıg olmaaı celebe isabet mlk· 
tarını 97.6 kuruta tnd1rmlştir. BUtUn 
bu hesapları gözönllne alan tfyat mll. 
rakıı.be komisyonu. canlı bayva.n ft • 
yntıarına, kilo ba§ma 2 kunış zam 
yapmıştır. Buna nazaron caıııı kar~. 

man flyntr kilo ba§ına iS kurugtan 150 
~. dağlı~ ve l<Ivtrcık da 50 den :ı2 

kuruşa çıkanlmııı olmaktadır. Bu ar· 
lıı-.ı,lllr koyun bafına. bir lira getl.r • 

ıneldedlr. Perakende et fiyatları ea • 
kisi gibidir. 

rBOÇDK 
SABERLE!t_J 

t11 DUn bir altının tiyntı 33, kWı;e 
altınının bir gramı 470 kuruştu. 

ıeı Kuru bal:lanrn alını fiyatıannın 

artlırılmaaına dair koordinaayoo ka. 
tarı künunuevvclln • ünden itibaren 
yap!Jan alımlara da tcıtblk edilecektir. 
Kuru baklanın İ8Uı.nbul ve İzmir bele. 
diye hudutıan dahilin~ alım tiyatıan 
kilo ba§m:ı. 2,15 dlğer yerlerde 5 ku· 
nış arttırılmıttJr. 

• Ankaradan verilen bir habere g6. 
re memlekete kUWyetıl miktarda ma. 
kara lthııl edllmlştir. Makaralar vmı. 
yetıerin ihUyaçları nl.sbetlnda dağıtı

lacaktır. Te~-z!ata btrltaç güne kada:
baflanacak tır. 

• ıcnmyon ve kamyonetlerin fenni 
muayenclerlno 16 martta ba~lanacak • 
tır. Muayene 10 gUn 8\l.recektlr. · 

• tııtanbutun hava kurumu kong • 
res'i dUn bUtUn kaza ve na.biye mu • 
rahh:ıslarmın ~t!rakııe yapıtır.ıv. ne • 
ticede her kolun blrer çalışma progra.. 
mı haZl:rlayarak tatbik mevkUDe koy. 
muı ka.ratla§tınlnıışbr, 

Cumartesi bıı§lıyarı sattf bir buçuk 

saat içl.nde 7 ınllyon lirayı geçmlf, 
dUn Jae tahvlJier bir iki aaatte tama. 
ruon u.tılınılt?r. Bu vaziyet ka.rfıamcla 
hiçbir klmaeye ıo bin liralıktan !azla 
t:ıhvil Terllmemlflir • 

Taksileri · kiralayıp 
Evlerinde hususi otomobil 

gibi kullananlar takip 
' edilecek 

latıuıbul ~ta olmak Uzere bazı 
vlJ1yetıerde huswd e§hu tara!mdan 
takıılter uzun mUddeUer için klralAn· 
makta '\-eya. husuat btrm. ukavele Ue 
satın alınmakta ve hu<JUl1 otomobil 
gibl kullamlmakta oldufu anla§ılIDJ§. 
tır. Bu g!bilerin, mllll korunma ka • 
nunırna tevfikan adliyeye verilmeıerı 
karar altma altnmıatır. 

Bir yahudi klübü malıke. 
meye verildi 

Şehrimizde bulunan C. H. P. 
Genel Sekreteri F'ıkri Tuzer'Jc 
MUnakal1i.t Veıkill Amiral Fahri 
Engin diln akşamki tkapresle An· 
karaya gitml§lerdir. 

Sivil dairede vazife 
alan askeri 

tekaütler 
Ankara 10 (llosuııl) - .Aakeı1 ve 

mUlld tekant kanununa bir madde UA. 
vestne dair bir lA.yiha haz.ırl&llDll§tır. 
Bun& göre mllll mUdafaadan ayrılarak 
ıslvll dairede 1§ alan subay ve a.ııkerl 

memurlardan tekaUtlUklert icra olwı. 
muş buluııanlar diğer .eivU işlerine de· 
vam eoorek tekaUt m88.§larmı aJn1a • 
1DJ§ bulunuyorlarsa aııkeı1 ve mülki 
tekallt kanunWlWl yedlllcl maddesin . 
den tat.ifade edemlyeceklerdlr. Bunla · 
rm tekaUUUkleri yeniden hesap edile. 
cektlr, 

' lstanbul 
sanayicileri 

Kahraman ordumuza hediye tıyazar, Salamon, Mordo, llanrf, 
Ml~l. Ncaim adlt aıtı musevi "enci, için 40 bin lira topladılar 
G:ııntnıh (karckollk) lculUbUnUn idare SmrrJanmızı bekllyen aak~rlerimtze 
heyetini teşkil cdlyorlannqı. Cemiyet· hediye göndermek üzere İstanbul aa. 
ter !mnunu mucibince bir mUddet ev. naylcilerl aralarında toplamakta ol· 
veı knlUbUn hesaplan, defterleri tet. duklon teberruat.ın y~nu gittlkcc 
>dk olunurken ku1Up kUtUphaneııt de knbarmaktadır. Şimdiye kadar yapı • 
ı;özden geçirilmt' ve siyonizme alt lan teberruat 40.000 I!rayı bulmuatur. 
muht~!lt N!crler bulunmll§tur. CemL Ayrıca ticaret odası da İstanbul 
yetıcr lcnnu:ıunn nykırı hareketten do- tacirleri arasmda kahraman nskcrlcrl 
layı Lunıl\r l\dllyeye verilmlşıenlir, mlze hediye gönderilmek llzcre bir Ilı!. 
lfulnlı~r.lClCri dUn İ6tanbul altıncı illi. te nçnıag-a karar vcrmiatır. Bu .suret. 
liye ecza mahltem~3l.,ce yapılmıştır. le İstanbul ımnayt vo ticaret erbabı 
lddla.>'l 1rırc bunlar, yahı:dlllgl yay - kahraman orduya §Ukran borcunu kıs· 
mnk ıı;·n Caallyrttc bulunuyorl::ırmı~. Men olsun yerine getirml§ olacaktır. 
Dnzı h····:.ın"anu tahkiki iı;ln muhake. MUll sanayi birllğin.lı:ı harlctr.do ka 
me b'Jşka b!r gtıne kalmtflır. Jan sanayi erb:ıbmm yapacaktan te. 

---o---- berruıar da ticaret ve sanayi odası tıı. 
16 mart ihtifali ra!man kabul edllecekUr. 

16 rnsrt. ısaa taı-!hlnde 1ııtanbulun Bu tc'ot!rruat yrı. aynen verilecek 
t:gnll faclııamGn. Şclızadcb:ı§!lldak! 

Kaflca.;ı ftrltar;ı kcrargtı.hı knrakolun. 
da ı:-'1 t dtlg.en askerlerfmlztn aziz ha. 
tıra,lnrmı anmak üzere her sene ya. 
pılan lbtifal bu sene do önilmUzdeki 
pa.zı:n teal gUnU EyUpto Bahariye <.aode 
&!ndeki uehıtılkto tekrar ed1tecekUr. 
Bu l.§ !Çin aynlan komlayoıı yarın top. 
ıaı:ıarak programı hazırltyacaktır. 

l:ıediyclo.r doğruca Kızılayn teslim edl. 
lccektir. 

Sahlık kö~k 
Satılık Köşk, 2000 lira. 5 oda, E. 

lt-klrlk, su, bağ, kArglr. Erenkö " 
KBT.ııskcr civnn, kırmızı kahvenin 
orka tarafı No 82. 

.......... 1 
Adalcmnırl 

iStilası nasıl hazırlandı 

keda.r ciddi ve tebdit.kdr blr hare
ket be!deme<liği ~ardı. 

Yüzil tekrar snpee.rı: kesilmişti. 
Şaşkm şaşkın yilzUmc be.layordu. 

- Wca ederim. beni birtakmı 
ka?"IŞ?k ihtimaller n.azariyel~nlc 
oyalamayı:ı.ız?.. Ne demek i5liyor .. 
sunuz?. Daha doğrusu, zamanın 
Alınanlara da.ha fazla kazandır M 

üığma hangi esasa istinat ederek 
hilküm veriyomunuz? .• Bunu ispat 
c ';me lis!niz !.. 

VR!IPJ'BIJl'bii/lllllJk 2J 
YAZAN: CLIFFORTDHOOK Not120 
Fakat niçin?. 

Hans Şturm h3§mr yü~üme doğ
ru ka.idrrarak vahşi bfr sesle: 

- Dostum!.. Vakı8. milletlerin 
haya.tında üç sene, beş sene, on 
sene bir saniye bile değildir! .. Fa 
kat bu harbin bu kadar dahi sür
~~ne imicAn yoktur! Zira yeni 
h:ımtn şartlarnıı hiçbir memle· 
ket, hiçbir millet, öyle ~enelerce 
da~'anamaz! .. Bugünkü harpler kı~ 
aa, kestirme ve toptan~! En u.. 
;ı.uııu birkaç eydan fula stkemez. 
Onım için Almonlar Rusya.yla, A" 
mcrikn.yla, İngiltereyi<' teker te
ker dahi Jıal"het.!e bu Ö\~e sene • 
lctce !rlinnez ! . He59p bı~ hakikate 
göre tutulmll6tur! .. 

Han.ıı Ştunn, yan beli olmıyan 
ı>.C'.aip bir' peygamber edMlle ~·a .. 
mn dlzieı-1 Ustiind• han.ya doğru 
uzaııarak: 

- Si-z, !'!iz. ~zler!. Z'lllned~r 

muımnuz ki Alınanlın- zamanı da 
barlin şart ve vnsıtalan arasına 
iroyınrun:şla.rdır ! Gülerim. size Gli; 
!erim sl~ı?! .. Onlar, bir t.araftan 
teker teker. dünya ta.rilıind'! ken• 
dil~rine ralıip olabilecek devlet • 
::-Je çarpıı.tn· ve onları yere serer• 
kıon bir taraftan da zamanın kcn_ 
dt zaferleri lehinde ~lemcsi için 
tedbir aı~lardır, 

- Tedbh- mi aAm.ışlardır? 
- Elbette! .. 
- Ha.ne Ştumı. ! .. Oh! &ize çok 

rica ederim! Artık bir Avrupalı 
gibi gidi kapaklı değil bir Ame· 
rikalı gibi e.çık konuşalım!. Alman 
Jar zamaıun kendi lchlerlhde işle· 
me9i ~n ile gibi tedbiı"ler alınış • 
lrmlrr!.. Bmu a~ söylememeni • 
:ı:i talep ederim! .• 

Bu a&tıü blrd~e o kadar a -
ğır bir taft'la aö~ ki Haruı 
Şturm ~t. Bem:len Mç de btı 

Hnns ŞLurm mlithiş bir surette 
bozulmuş bir halde gözlerini kıl'" 
pqıtmp Mlfı. yilzüme hayretle ba• 
J:ryordu. 

- J<"a.ka.t ... 
Diye kokeledi. . .. 
- Fak:ı.tı makatı yo!:t, Her 

Hans! Biliyonrunuz ki size para• 
c:ı en büyilk dostluğu yaptmı! .. 
Fakat bans söylediğiniz bu MSzler 
heyatmız.r da. adet! elime Vermi'i 
gibidir!.. Sizi tehdit et.miyorum ı. 
Fn.lmt bildiğmlz bir hakiknti, c -
ğcr hakikaten, Almanlara dü~ımın 
lığmızdıı. stuninıt iseniz bana f,. • 
rctidüt.silzco söylemelisiniz! •.. Al • 
manlar zaman uzadı3cçn boş Qllt'r 

ınuyor, demek i~ediğlniz ıwikar' 
~üphcsiz, bu lneiltP.reye kr.r ı 
drr! .• Ne yapıyorlar ki? .. Ne yaı 
!.>öir ki ? , 
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Jltısralarda.n 

:~lıl l!aaıJ hakkı tarık ua (B:ış t.nrnfı ı incide) A • ı St k c 
dı8'J ~'er: VakJt Mat!JBUJ Gôriiyor&-ucıu. Id ben slzc doğ mıra ar 
AB01'"E ŞARTLARl nıdıu'i doVı-u .. a cm11p '\eriyorum. 

""' k .,,- " Amerikanın Avrupa 8-eu .. ur iye Ec.lletıı Sizinle hmmsi o:o::.rıık görü~emem; AD 
• -~ lıl.OO Kr n.oo Kr fa~nt umı:ıı:W o!t.rak görilşoblJi- Deni.uz lakrı.ndvavkei lerı 1 
ıs &Jldı '1.60 • 14.00 • rlm. Aksini iddl:ıya kn!karsn.ııız, /!J1//j~~-~I 
ı •YtUr 4.00 • 8.00 • :ımiyruıc tablrlylı:- '':-.tı~nınli'' kabi- J 

UO • S.00 ,. !Jnden ban.'l gön'";,rdlğiuix ka.rtvf. llamaadaaıı;ıaa aponlar 
~re l'eJeıona: 14810 zl "nizin arlmsmcfal:ii satnlan Def- •ayın edıldı· t f 

---..;;;;:::;:: l"Mrbl lr 'c J;emli lmnclinlze bir l\ ara 1 d 
---- ~irlü inmek istcmcc1iğiniz ıızamct \"a.sfngton, 10 (A. A.) - AJni. n an D .. -.1 • - knidenlztle sizi rn.brıtaız e<lcblli· nı.l Stark, Birleş1lc Amerikanın t 
611"';,fi:w,.P rim. Avrupa suıarpıdaki tlenız kuvvet. amamen 

Rnıı& "çoculI, çocukl"ağı'z" hır- !eri kumandıınlıi;"Illa tayin edil:nf§· 
zmdn ı:.rıar ıb cdh or unuz. Size. tir ,· şgatı e d · ı d. 
merhum pNlerintin lmtırıısnu ta- 1 itunıaileyh, lngiltercdc bulu • 1 1 1 

Ruzvellin 
nutku 

Çahşmamızı harbin 
kazanllmasına 
bağlamalıyız ! 

Londra, 10 (A. A.) -· B, B. 

- • ' ... - • ... t ... ~ • ~~\ ,. 

Su varganc•ları~ .. 
Bir iki gün evvel gazetelenle 

şöyle bir haber çıktı: .. Bıw suc. 
l:ırm, pınar soyu yerine terkos st."
yo sattıklarını duyan 'e bu ma<l
ıııba1Jan tesbit eden sucular ce. 
miyetlerinde y:ıptıklan bir İop -
!ıuıtıtla, esn:ıfm şeref \'e ha) siye. 
tı~·Je oynıyan ldmselerin hilebaz· 
1ı .ınnna nihayet verUm~I temeı:• 
ı;;..,jnde bolunınu5lar, bu bu usta 
bn:zı S-1U'arlar ,·cnniıderdir. . " llu haber, ~ni ~ndı. Hay . 

~ D 'ere .~"' aı~naının vcrdiöı haber- zlp pab::ı..'lm::ı ''rn..,l.:ımı pederim'' t.an en yüksek rütbeli Amerika mamft 'i Jı.ı tavvare 
~urf du1111a va..."'ivetıne ba~ c!Jye lıitnp ctınel. İ'>it:'?'flim :ınuna, deniz sub!l.yı koI'lJJJlira.1 Ghonımıe- 11 J J 

C: Amcrikıı Cumbun-eisi Ruzvelt, 
<!Un bir nutuk söylemi§Ur. Cum • 
hurreisi, Amerika halkınm harp 
L'"ll.yr~tine iştir.4.kinden sitayj§le 
bahsetmiş ve demiştir ki: 

ret etmedlııı. VW'guncoların, hal
kı soymak için zeki mekiklerbıi 
lsletlp lıln bir ç~it hile sahte .. 
karlık fcat ettikleri günİcrdc, el
bette sucular da bir formül bula· 
caklar, onlar da sudan para l\n • 
mıunaya, '"llrgunculağn kn:·.~r,.a
r!lklardı. Dl~r bazı Yurguncoların 
kalle~e, rezilce, hlleklrldrla ka6Q. 
\'C keselerini doldnnnayn çalış. 
hldan bugünlerde, sucuların bir 
ı.,srm da halka rafanct okuyacak, 
''tirl\l'Ctfe ııhli.k, düsturuna bat
lı, dürilst, namuslu bir tarzda pa
ra kazanmak yoltıntı tutacak tle-

C 
pek ül:i bil'..rı:ıin·z ki, ~ocuı. dcği. y1 istihlM etmek ilze-re yakında ile açtı 

av d • t Hm; hlraz dişjmi sıksam, birçolt- lngiltcreye gıdeccktir, ı a a vazıye lanıım bal•rı l olnhilircllrn. Fakat Amerika fiiosu b~kuınandanı Teslim olan kuvvetler 
Oıı. huna :rağmeıı, ben siw "e\'Jfıdrm,, amiral King, şlındlye kadar nıni • 100.000 kadardır 

~r&dakı Uolauda Hirulistam lml' · / cll;\c !:itap etml.)t:'t'" : ; cıinkü, raf Stn tn...-rafmdan yapılan deniz b ::;gon, 10 (A.A.) _ Son gelen 
oicı Jıı kayrtaız ve onrt61z trsllııı "eh elcdü ırnu cb'h'' <lcrlı:.>r, ha.rekii.tı ,efliğini de uhdesine n- a lerc göre, Cava. adasının hemen 

"Aınerikanm muhnrebo sg.}ıne • 
erinde vazifesini hakkile yapma.er 
~çln çok çs.lışıyonız. Fabrikalar • 
<l-ı, mn.denlel'de büyUk ~r faali • 
yet vardır. ÇiftMler lOzumlu yiye
ceği tentln için her taşı kaldtrı • 
yorlar. Emin ola.bileceğim bir şey 
\~ran. o da Amerika hn.lkınm hiç 
bir zaman gözlerinin yılmaclığıdır. 
ı\merlkalıla.r vunışun bir an ev • 
•·el yapılmasına çaIDjıyorlar. 

rtı lllcıarı Unla~ılmıştır. Tokyodan \C" nf'nhn "mütofc!tk
0

r \C' muhar· lncaktn-. lanıaı:ru Japon kuvvetleri tarntından 
ktı cıı izahata göre llolanda ıan"\ctlerl rir" t.'lrafft t ~~cnmi Alı' 'r, ";nh· A.ın.il'al Glıv:nmely, bil" müddet i§tal cdllmi§Ur. 
llıaQ~nnan '.l'uğ'genenıl Prt's • i ol ı-..ı'lc colı sC\inili bıd~bilirsi- Vaşingtonda .lmldıkta.n sonra de • DUn umumi vaıı Van Mock'un Fe 
bip hdi martta B:ınıloeng kesiminde nlz. Ilu cıizin h:ı.kkmızuır. Ecnsc nlz servisinde Ls nlııcakt.ır. lenıcnk Hindlatanındo.n tayyare ll; 

beJıız ba~rak llo Japon lın§ku. tamamen :tksine. s"z.ln ''sıı.ir" tıı· Sovvet ~Udır.ğı ve Adelalde gittJf;i O~cnll· 
~lığwın qezdfno gltml~, \C m!l. !'afmrzı lıe~eniyor, ~erJyc bir SCY ... 'V 

tnl~ ~ temlştlr. Japon b&s.kum.1lldaru lmlıyorsn o tnr:ıfmızı pek beğen. Sldney radyosıına göre Felemenk 
--'41"eke)1 ffolanda ıru,".:.uerının kn.· miyonım. Cnıit ederim, bu hal.kı tebıı•gv ı• uınumı vaıısı, 'Bandoeng1.n' dllşttığünU ÖnfunUzde güç, yorucu ve za.lı• 

metli günler vardır. Bu günlerin 
uekadar ağtr ve gilç olacağmı tah· 
min edemeyiz, Ancak çalışma.mızı 
harbin kazanılma.sma bağlamalı • 
yu.,, 

gi.Jlcrdi ya!.. • 
~:~ §artanı ııorett<> teslim olmalnn ela bana tıının;ınız. ]fos, iı;;tersc fakat mtıttdiklerUı adan dJğ la 

e lcabnı Er"-~ıw0ı bU·"-ı'!lltlr, Bn nlır tn.nımn""'lnız. Vız ı:ı:clir... snnıarmda muka m er • ..,._ "'"'"'"-"' • ....... ., . vemete devam ettik. 
--c~ 11.lh:ı;ret kıı.bul edllnrl ur. Ertesl Si7l intihal \'e ternrüt Uh:ımlıı· Moskon, 10 (A. A.) - Gece- ler.:.ıı s6yleml§tır. . 
~~ _:eoıanııa Hindlstaııı 0L1Uml ,·aıısı rm~lıın t "'rızih cttiktt-n li'>nrn, es:- yarısı neşı:ıcıdilen Sovyet tebiği: Batnvyanm ve Svab:ıya deııiZ tıa. 
:-uoeııg1n cılmalJnOOkl Halllaıtı tay. rhıızdcn b!ıh .. -eflcrken onu tcnkıt Mn~ dokuzttnou günü kıta.la'" llllnlln ifgalin~ sonra, Japon kay • 
h~ lneydanlllu bunl' n Jııponlnrn ctmi5lm. I;dcmez miyim'? Sil. ten- rnmz Uşmamn ım'Uk:ıvcımet.in.i ]a. 11.&klormdan blldirlldlAizİo göre, adaya 
°"\'acla.kı blihiR kul"etlerln toMlm oı. ı.ittcn rnunczz<'h misiniz? Yol.sa, rara.k ileti hareketine dıevam et • oıkaninn Japon kıtaıarmdan mUrek 
~u blldlrmı,ttr. TeaUnı oltM:ak kT. esmr lmlı\'~indcr,i knlım~t'lnlan- ınts, birÇ')!t nı<ıdtWı yerleri geri aJ kep Uç kol hedetlerine eriş~ bulun~ 

lar •1'&8ında Surabayada ~mber ı· nızın lmrunlıırının uç!arm.ı l)llŞl ımşU.r. Pazıar gUnU 10 Sovyot tıa.y. Xllaktadır. Tokyo umumt kararglhmm 
~ı~, alrnınış kıtabr dA balunulordu, bakr.mk ~ömıcleriııi i icdFfl.nb: yn.resine nm1aıbil 30 Almen tay .. lle§t'ettJtl bir tebliğ, be.§ blni lngnra 
Gurll:ıın..-ıer İılala otelinde olmu!f> ,,.ıı \'arlıl• siz .misiniz~' Ve biz, "ı;oocıJ°t• ye.resi tahrip eıclllani§tir. ~ Anıerlkalı yahut AVUatralyalı oımn.k 
lıııııdan &orım kendi l."tn"·etıeıine mu. ~r" ~!zin ı;ibi bir • "dC'\·., hı 11a: f J?Cışeım.bc gUrıtl bitcc Wtıa zadm. tiaere, Bandoengln ctrnfıııd 
ltıeaınat:ı ~n v•~nıcrı emrbl blldlr. scnlln.ı, her Juı.rckct111f IU2.S6ı llittı a:a. 358 Alman ta:v:yarcsi +..."'-"p e- takriben ıoo bin trınn ıı çarpJf&ll 
ını~. ~ ~...... ·• dil · tir ~~ lr•-•-- ~ik bir kuvvet 
-... IO'. Japan tebliği Oa~-ada osoôo ıliye l.abule mi mccbnruz? Bırak• maş • Sofye~erın ka,ıbı 61) -v•wsız. ve ııartaıa testtnı ~ 
~Olancıa1ı, 5000 A\'U8trulya1ı, Amerika nrı ela mcthcdilmı;niz 1'ıaı> ettiği tııyyarecllr, bur ~tır. a nıec 
1 ve lııgmı: aakerhaln ~r alındıfuu, 7'.ıımıın, biz edelim. V-Od."lcl Nedim Loo<lrn. ıo (A.A.) - Rusya4a 4JCn.. 
llllttarekenın 9 marttn saat 16 to 1ınza Tör'le olan hfırlist>yi bana, •,iz, biz. ber içine Wmml'.§ o1- 16 ncı .A1mf1n 
laııdıtmr, .Japon aaı.--erJcrlnln oavaya :r:.t, \ 'C .sf7Jn h.'ın!t mür:wa.nt so- ordusunun çemberden kurtlıl.mM için 
Clktııcta.n 9 gUo ııonm Holand:ılıları beplcrfnız rncwut oldııt11 zamau. yaptığı ~ayreUer nğır za.yiat no tar. 
tenıloı olmnk zonında bıraktıklarını lar ımfatımı.ı:lınız mı! Bunu ben <ledllm4ıtır. Merkezck Rijev, Y!azma, 
hııd111DMcfecHr LoadnMla umumi tee. nercd<'n oy<larclmn? Bu hususta Orcl kesilmek tehllkcslndedirler. 
1'ııı oıa. ki~ pek ~ hirtakun hnynllcrden bahsediyor • Cenupta Ruslar tedricen .nerlemck-
Japonıar· Blrm&Dyada c1a Rangonu o;unuz. llii.diseyi doymuş olıı.n <1n• tcdlrlv. 

1~1 etmıtlenllr. Japon kın-vet.&ort 8 ha hııskalıı.n da ''al'. Yoksa. hep --;,;;-:-=0-:-=-:=--::::--....,,,..---
bıart ıtmU -.at 10 ela oeJıre giıml:Jler birden müşterek bir hayale mi ka- a b Bılkı Atay 
<lir. Şehir dvarmcla dört ha-va meyda. ınldıkf Meselenin ucu size <loku- 88 J 
'11 da .ıaponlarm eline gtı!;mlştır. Uaıı. nonca böyle bir imkan <la görülür. '18p ver yor 
tollda bUtUıı tesisler 1ng11Jzler tanıfm. Qünkii mC\'Zll sizsiniz? Siz, ey hü· (Ba..!I tarafı ı nclde) 
darı tahrip ollum;uıjtur. }"Ük üsfoil \"O ey del'! söyler, fakat bir karar verildiği vakit, 

•apon tay)"anıll!rl dtln AvmtralyadB ğcr hidise uydurma~ buna o -karan tatbik etmekte talebelerine 
1>1111 - ~1ersey ıtma.nmı bomb&lamlf • da uyduran Hlz'linlz; çünkü ben örnek olur. Nasıl il8clerde bir 'öğret . 
~- Telefat ;yoksa da lıa8ar vardır. ne Ankarayıı gittim, ne Vedad men gerçi (mUselles)e (üçgen) deml§. 
.\~lyada demlryollatr, küprWer Nedim Tor'lc görüı.Uim. Ne do ler, :fakat ben bu k:ırııılığı sevmlyo • 
'W'e dlfer tesWerlD icabında tahrip e. Mr tiyatro mevzuu fic ı;izin :ıJika. rum, (mUsellcs) leriminı ıruııanaca • 
~llıneaı için tedbirler alııtmljtır, A. nızdan Jıabeıim vardı, Riiyıı da ğım, diyemezse, velev hukuk !a.k1llte.. 
~ita harbiye na.zırbfmdan blldlrll. görmedim. Bnnbn bGJıa siz an- Binde çalıp.n bir Profeeör yeri geldi. 
11.IC"tno göre Malezyadald Japon im • b.tfmn. Hem siz ~nuunuzu i.:;. ğinde, gene (mllselloa) tabirini kulla. 
~1 pneral YN'Wllba kendini ter Vedad Nedim Tör ister Gc- namaz. ÜBtllmtızıo bazı vazücıer aldı.. 
~lcllreu general ... ·ıımunuım yerlııe Fi. mrclo Geııırdi'den ve3:a bir ~ tmıız vakit bazı yenı haklar ediD1rlz, 

Plıııereo nakledlllJdttlr. Lozon adasın. kasm(lan ıUnnı; olasmız, bundan ı bazı kayıtınr da kabul ebnig oluruz.. 
da ta 8&attmbert faaliyet kaydeclllme. ne ı;:ıkar? BitUin J?escle, bir mev· Bir proteaısr ya (Ahmet) der, ya 
'lllıtar. zuun 'trıılter,, cdıliı;incledir. Tek• (bay Ahtnet) der, DialpllD. bUt.Un te-
l>lğer tarartua AınerUmdan Hindi rar ediyorum, "Para,, pjycsinizin Blslertmızden ilk beklediğimiz goydir. 

lılna Cldecek ten heyeti eski tıarbl~e ynzıhsı Ye ,·a.kaL'rm tertibi, tama. Kanunıann birçokları BllyUk MWet 
~ lbtıavlnJ albay Lul• Oomıonun men sizindir. Ezctimle b:ı.zı mu. Mecllaiı:ıde bıı.zan 1k1 rey fazla fle kA.. 
~•do olacağı aııla§ünıL,.tır. ha.rrirlerln binli'k bir lmğıcla mez.. bul olunurlar: takat onınra 18 mUyon 
re~ reıımen bildirildiğine go. hl'p clcğiı:;tfrebilcceif;ini sü3liyen hJç ayırtaız ıtaat eder, Bu ıtnnt der. 
ltı ~ denlmlblan geç:erı hafta la mmrn derin bir t.etl,jk <"Seri ol- sim de en bn§ta 11nJvers1te profc.Orll 
t ' •-0011 torpido muhribi uo bir pct... dui,'11 me3 dnndıı<lır. Pıım mo\'zuu. verir. 
°' .r-....... batırmlflar s .ıapon ımı. nu sbdcn ,.c Oeranll'den ewel ProfcSÖrlertmız &rumda da bUı 
~~rfle bir tayyare g~slnl de ha· 1.-ullanmı bitt.()k mücJlif Yardır. §eylert be#enmiyenler, ~!yenler o. 7 UfıoatllU!l!lardır. Hu bir r;;y ifn<ln e~t~ez. -· •o lablllr. Ftklrlertnı mtıdataa etmek için 

•PoQ lıııparatorluk tebllğiııdc !!~ele. S?zlcrını size kD:fı d<>~J ~ı. bir Jel tap yazabilirler, Fakat knbul e· 
~k ~ lllllarmda ve BJnd ole. mi.fı olması l[ı:ınn. Nılmt sız, böy. dllı7.ıJ§ olanın ne a.kslnl ôğretcbllirler, 
,:nUaıuıda kaçmaya S!l\'tlşaD 200 bin le seyl~re <le pt'!C ehemmiyet ver- na de yapablllrJer.,, 

t ltllltobık 3! mtlttenk gemlnbı ba. m~~~inız. . .. . 

Malta 
Dün fasıl asız 
bombalandı 

Valetta, 10 (A. A.> _ Ahnan • 
İtalyan hava kuvvetleri ciiln 24 
saat siircu bll' :ıkmfa Maltayı dur 
madan bom:OOlanuştır, İngiliz av 
tayyareleri fasrlasrı faaliyet gös • 
teımişlerdir. Hasar :Cafift.ir. ln • 
sarıca tolefftt azdır. lk.i düşman 
(e'""1...n.af fl:\<..'\O.:l1- •• UL 1;.....,.;t• 

.1o1--...u '"9ı.uu.ı.uıU.~ı.ur. ..6~ız 
tayynrelerinden eksik yoktur. 

Ekmek çeıaısı 
(Bat tarafı 1 Dcide) 

teeblt edllmi§Ur. Düııden itlb&ren 
toprak mahsulleri ofisi, bu karara u~ 
yarak, b!ltun fırınlara 10 ÇU\'al buğ. 
d:ıy ununa !kl buçuk çuval ?dUlll' unu 
kanıt:nımın un vermcğe bA§l&nuttır. 
Bu unlann blribirine kar13tırııınuı, 
çuvnı b&§Jna 10 lwruşltılı: bir murat 
yapılmasını icap ettirmektecllr, Bu 
masrat, şimdilik tırmcııar taratnıdan 
öden mektedlr. 

Dlıl'er taraftan, ekmeklerin bayatıat 
tmlarak satılmaama ka.U surette ba§ 
lanmıştır. Bugtınden lUba.rcn ekmek· 
ıer, tıruılanla 24 saat bckletun:ıl§ ol 
rak satılacaktır. a. 

Avaıtralyada 
mlda aa ~e b rıerı 

(Ba15 taraıı ı İncide) 
halkının cesareti. Şinıdi ırkınuzı 
cneri~ini kullanması lılz'llldı 0 

Hatmmda kaldığına göre, llört, 
~ yıl önce, belkl <le dnlıa fazla, 
Ktrya Apastol admc:la bir ntaa. 
dAf da sa nhiıekirlığı yapmıft 
yapılan iltbaı- üzerine ŞitHdc m. 

iaşe mUsteşarının cı.r.· A~~o =:·._.. 
~ Ta§deleD, Kan.k1I • 

bu sabahki ziyarer !: =-~: :-ı .... :~ı: 
İ::ıtje mli3t.cpn Şükrii $C)kmen• ;rlrll _. 1ılr hı&Jil para U... 

siler, bu salıa.1ı \ilııly-ete geleırdt ıaJlb, 
vali ve belediye l"eisi Dr. Uıt.fl Damek olçoı- ki. sa ~141 
lCirds:r'la muavini Ahmet Xınlk'J ~ 'bir ieat d<ijll, IMı ifiie de ta. 
~ etmişt.41'. rlh Wleftllo ediyor. 

FAld ~ .. lıilekarllğı. Baaala dini•,.... .. .... ..,,...._ oe flplula .. 
(8~ tarafı 1 Rclde) gethenJer yapar.lanlı. 0 günlerde, 

Türbedeki kon!!l'c salGounn gel • ınenbo. sul&mun bulundoL"U yer
mi~ti. ı lerde memwrlar buhuımadığı, fı!Jl

Kongre reisliğine oikelijcı Al: .. Iann, d&m~Uamı ağızlım mü • 
dürrahim getirildi ,.e mtiıakerele- hilrlearnedjğl lçln, sahrm~Jardaa, 
rc ba~k\ndı. Qe§l11e1erden. doldurdukları salan, 

Cemiyet reisi Necati Çelik8oy, Qöztepc, Hünkar, ~ır ,.e sair 
bütün diğer cemiyetlerin yaptığı meaba sulan diye lıaUm yut.t. 
gibi bu ccmlyettn <le mli§terek nl· =ı.::-- MahaUe sablan da. ter. 
ta.mnameye nyacağnıı, ancak, ~ HanıidJ ~ 511la.nıu EJmUı. 
ne cllğcr cemiyetlerde olduğu gibi lar bh1!_ "Y0 dJy~ ~alka .SUJlal'o 
48 ilncii maddenin serbest bua- , uu bonhln ıyı su nıyet.lne 
kıld w ı. •• .._ u.1.e h~.ı:.- içerdik! 

fJ."Ulf, ~JI' JllOSl'lt'a& UJUllll • 1ıllih'" -1•• 4-- .. ~k edil .'f!:._ 
ler. kolla<-at-ı 91,.tedl Ba ~ ur -u ...._. ~ten 
"C 1·ıa.,·e edlleeelr lltllrttmler baJrte sonra da. madra.ba.z kafaSJ, bır-1 
•• • de bir f uı bnl,1 katcn cntm-es:ın olduğu lı;in sıra.. onn uo. TeUf kurşıın-
sile yazıyorum: lan, tıer.kostaıı doldurdukları te • 

A) Atölyelerde ~alı~n çıraklM nekelerıa, f~ ,.e da.macan .. 
••gari bir uaml ~ sene zarfın. tamı kapakların~ plrfnı: tıkaçlara 
da kalfGhk lmtlhsnma tlbl 0~ baibJu'ü, banlara iyi • 8Ü8Ü 
tır. Danlann imtihana ı,e,·kl cemi· venttı:;:: Mahalle sakaJan, hAll 
fete dahil olan ustalar ı.rafından buSuu:.ı~- ta.k:l.I! etliyoriar! 
yapılacaktır. ""_. cemıyetiııc1e, düriist ve 

R) Bir usta yanında ~l1'&ft Utıaret ahWuna sa.ygı göıitcrcn 
blfalann azami iiç sene zarfın- ::;- sac~ Jikiyetlerinden, an. 
da ustalık imtihanına sevkleri te- ~ gorc, bu.. ~~ an aııe, 
nıln olnnac:ı.ı..-trr Kalfalık ve usta- bGg erde almış yurlimU,, bazı 
1 • oosur au vn ......... ,..,1..... kid 
ık lnıtihanlannm nasıl yapılacagıw • • -•-"-., e6 en 

"basıt ecaam ela Jlırken hakkında da <'.emiyct tarafmdan ndaa da ,, 0 say , son· 
bir talimatruımc hazırlanacaktır. ~jeule ~rojenden mi:.• 

{l) mr usta yanında ~~ rekkep oldugu lddıa olunu su. 
kalfa le ustnlarm cemJyet.e dahli yun, hazan da biraz cUret ve cesa
blr Mta tarafmdaa ayart.ılm~ reıtea ~llp cdeblleceğlnJ U: .. 
smı temin için tedbirler almacak- pat etmek .çln, PID&r suya yerine 
tır. terkoe suya satmak gilıl orijiaa! 

ç > Cemiyete dahil herhangi bir lılr ııu:6ke~ balunmqlardır, 
u!Jta yanında ca!ışan cemiyete ka- " ~\ol .. Atalanma, ttn·~ell 
yıth işçilerin hllftalıJ• ,.e arlığuu İş bıl~. luhO lra19nenm" de
munf 87.anıan öden~kti • memlşlerdir. Su sabt.eklrJan. el· 

D) Cemiyete rnen~u/·~ıra!i ,.e ~· kılıc.'\ \"C inciye su ,·erildiği 1;~ blld1rilmeıJdcdlr llundan rın::· Ccz\'c ılc füıcan., sıırhu 'e 

11• ·~ tanıaft!lerl 'rearı H:ırbur 'Muhit" mecmua.smı luıtrrları:ımız 
~ ...._ lardu ye? .. 

~ )-apmlf • Derin aygılanmm Juıbulünii rı. 

.Japoaıar lrmaa. 
yada Harlıyor 

<~ tarafı ı incide) 
Dclhldo neşredilen bir tebliğe göre 

\'i~I. ıo (A. A.) - A\'Ustra]r.,, 
_..... } .. ' . t ta. y&. 
wu ıu .. ume !\.."TU2:a karşı nı'"d 
fna te<lbrrreri almaktadır s ·du ı:ı· 

kalfalar ~l§hklarr m·ı 1 gibi, terkO!I borularına da pınar 
\lC8Se$e er • ı.ayu k ı ttn ri · ·· dC'n aynlaca!;lannı on gUn en·el 1 ~·erme ı e 111 gosurmek-

habcr Ycrmeğe mecburdarlıt.r, Us- e hcpi.mbl bayrnn bıraktılar, akan 
talar, bir mahzur ~·oks.' bu gfbJ.. ıoları dardardular; ba§ka vur
lere hüııniih!ll kağıdı verecekler • goncol.uın agaılnrm~ subndmhlar, 

vı-\IU{'l'A. ro ederim, mulıt~rem ü-;ta.<1 ! 
l\t • 

((Ot llaao t.eblıtı ILıdoga gUID llo Vol. 
karın~ yapılan Sovyet taarruz.. 
l' b •. 111. llklıa kalclıpı bDd1rmektcdlr· 

-.up k--·~lert -.uuıde yeni müdafaa muha. 
cııter 0lanak&acıır, BuBlar eephenln 
btl) kealnıle.rıııden de taarriızlarda 
Sovy ~'1arc1ır. \'alday mm talın ınd:ı 
l'll n;:::::;;: nakliye treni ağır has:ı· 
~ "Prlaıı • Almaıılar tamfmdım 
l(l)etk-r f.aarnızıarda mcvzli JllU\'tıffll. 
rllartta elde edllnıı,tır. So\·yct'er 8 
llunıa. 24 tayyare kalbetmişlcrdlr. 
<IU'Urtı~ !! ııı bava muharebelerinde 
--..:::uııur. 

Bir motör tay/ası 

Denize düşerek 
şııen boğuldu 

l.tel'ek in .A.tva llmıuundıın odun yllk. 
·~ "AUtotırtnı12,e hareket eden 19 torı 
t llerı &hk rtnı,. moU!rO Anadolu 

ten :llne geldiği sırnda geminin 
liaııı etfn<J yelken topı yan tnyfa 
ı it ~ O(:lu Ali muıoaz ll ınl knl tcde 

""-. llize d~nıtııtor 
'llY'ta • 

'le it cemfdekıı r tarafından her 
rrı•ı, ~ar aranmış.'\a da kurtanlamıı.. 
t-uıllnnt ru sonra bo ruımu~ olarak 

rıı Ul]tur. Cesedin d"fnlnc 1'\lhsat 
illi§, tnht ikatn baııanmıştır. 

l•İliRET AniL 

*''"" 

- Bu iht.ıyar cadı heııkcse ifti. 
ı-cı ed~cc[,1ne göz!crini tednvı et· 
• l""->e herh2.ltle daha jyf yapar. 
Gördilb'll herhlllde ben değilim .. 
Müc;nadc edenı<>niz nrWt gide· 
fllll. 

Miralay P..ns'm müsbet ibir iga
rcti ilzcr;r.~ Mls Roza.ti sigara sa· 
lonuncfan ayrrldı. 

Ra.s bir sigara yakt!ktnn sonra 
Puvaroya: 

- Şimdi mllhim bir nokta üze· 
rlnde;viz, dedi, Bu kad nla.rm s(Sy. 
Iedlklerı b'nbfrinc tnıncm0n .zıt... 
Hcmgi ine inaııncnl;'Iz? 

Puvaro ~fınt'le cevap verdi: 
- N ysc hlç birinin doı;ruyu 

s~ylemC'diğıne inr.nıyornm. "' 
- T '<kikatlnrı en btiyük çık· 

tr.sza soknn bu şekildP. bazı ikim. 
t:i'.!ler:n b r h;ç için hakikat: ken· 
eli i:Jt~iklerl 5e-killere sokmaılarr 

!tangonun tabliyeslne cumartesı gUnU 
karar verilml§tır. 

11r. Şimdi ne yapacağız? Yolcula. 
~ i!lticvn.b:na devam edeeelkınl 
")"ız? 

- Ben bu ffldrdeyfnı., Her işi 
bır mcıtot daircmn<ıc ya.pmaı1 •• 

8tR AŞK OlNA YETt 

Ras atb.daşmm fikrini lrobul 
etti. 
Kanı.dan soora madam Oter· 

burn :isticvap okmrnalk ~re s.iga
ra eıı1onuna &irdi. 

O da ktzr gibi saat onlbirde yat· 
tııdat".nı ye kendl8'nin hiç bir §CY 
duymadıgını, hatt&. kımım gecele· 
~in dışan çıkıp çılana.dığı hakkın. 
da da bir şey 6Öf1emiYeeeğtn· UA 
V"e etti Cinayet meeeleehıe ;elin· 
cc doğrudan doğruya: 

- Bu ~ 81.!k <*la.Yetidir. dedi 
ve clnayetl ~Je,ııcn ~>hc8tz ko. 
('3.Sldrr. 

Puraro iz:ıih etti: 
- Olamaz? M'odataı, dedi, çüıı· 

kü )löeyö Doyl aY8imde.n ağır 
yaralıydı, yerinden b!!c kıpırda· 
mruuna itnımn yoktur. 

- Kcmi$i ktnlmrştr. Hasta gc. 
ceyi doktor Besner'in kamarasın· 
da geçirdi. 

Jıfedaaı ~ 

Bri '-"'- M llı 'da · j ney s"""'• e urn ve diğ b'"• 
yük şah.Merde hava ıaar:r u 
karşı tcdb·r almıyor. uzuna 

daldı, fe l 1 gevezeliğiyle k dil . 
rini i!i{;'a l etmcı:dn diye haf~n 

1 
e 

ke.ndisinc tc.~ekl:iir ettiler· ye er 
Tnhminle>ıizılzi.n ltze. bUytik 

lJir yardımı olacak ınadıun 1 __ 

t.eşekklir ederiz. 8~ 
Dediler ve kendisini kapıya k 

C!:ır tc yi ettiler. a. 
Yer'edne oondUkleri zaman· 
- Ne kadın, dedi, Asıl iildÜrü 

Jece-k kndtn bu. 
- B°1'11z sabrrlı oJalmı, bunlara 

katlnrunrunız lilznn. df.ve Puvaro 
a11kadıışmı tcselli ett..i. 

- Herhıı.1ilc siz da.lıa iyi görü· 
yorsunuz Mösyö Puvaro.. Şim<U 
s?ra kimde.. Mister Penington•u 
en "Ona mı b:rnkıyolıl7~ İııtt;r&eni,a 
F,imdi Riçettiyi çağıralım. 

Rlçetti fevkalAde os3ıbi göriinQ. 
yor: 

- Ne fel!ket.. Ne "rezalet .. Ne 
yazık. Böyle silzel bir kadın biç 
'.lldUrUIUr mtı. Bunun kadar gayrı 
iıısani bir cinayet olamaz. 

Diyordu. Verdiği cevnı>lar kat'f 
idi. Gece sant dokuzda ya tlığını 
ve çok enteres:ın olan bir mec 
mua yı okwntij}a daldığını slS;ili· 
yordu, 

{Deoaau var). 

air. E!lkıd~n sular §OYlccc elnslcrc 
uıı 1·-"'ar d" tbn hn ve reşitlere e.ynlırdı: Acı su hay .. 
.n &UM.ı or ıı;ı mamur u· ~ • • 

lrl•mler ltıırşısm<b kimsl'nln iti~- :· 8 \1, ~a:leni sa, akar su, _tatlı 
:ı.a merali k:ılmımı~tı. Ek madde o, ncl>a~ su, <lurgıın su, su:ı.mo 
kabtıJ ct'111dl ı:u. Şimdi buna, pmar liU)'U - ter 

Kongrenh. sarahatnıdsn anla • kos suyunu da ilfn•e etmcl< lir:uı• 
ıld ~ gell:ror. 

' IJ,'ltla gore rnaıleni cıŞya l!lçll('. ı;;~ be taraf ·..ıu ı b 
ri bir •-,.oopera.tif,, kurmu!}l:udır. "" 1 

• 
1 
•• ıı a)n. m • 

Kooperatifin nimmnaınesl, tasdik wunalıaya faha.mmtilU lok. Ortada 
edilmi~lr B k tlf • umnmun sıhhati me\'Zubahs. ~
te mensup ~a ~P:::1"':1°S dlyoolo, bir an ew.el bu i~ en.ol 
7.enıe temin edecektir. Koopera.U. ması, pınar suyu ibyc, ha.Um ter . 
IJn ~kkiil ot4:.lğlnin Sicilli l'ica.- kos su~"tı satamnma1arı, başla 

1 ret ga:ıe~ ur.nı lazun. Bu İ· rmda.n aı;ağı soğuk sular döL.ii .. 
rsin dE" bir haftan ı..lar baıJıarlJ .. m\lş hlr hale sokma"•. nya!tlanııı 
ea~ tlnalt edllrn~kt.etlfr. 1 

b-Uy& enllrmeet. w nya "buna 
Peki dlyebili f • bo -.'L.... dolmnmadı=.ıı ba.,ardıklan111 zan. 

' " nız_ ·~n tt'kl rt bu w e~ya IJJÇilorl de kim T K cı1a ne ı " sahtc'ıdırlıgtn bir 
ınır azan r damla AOya benzemedJğiul anlata 

O h&Wt1 lbıe, rultıHdenizle ba rak, ba herifleri suya C'.ekllmlı_ in:· 
llealJyete daJdl NDat koli yaya. benzer bir karanlığa boı:;m. 
lı.iınlemıt Y&Zaymı da görtln ~m sı ~dır. 

Demlrai, tA>m.... tesvl ecl ha- Fikretı tedbirine olsun teenn. 
rahfbei". 

l.AEURI 
kırcı d 'k • ~., 1 ' 

' 0 mecı, motör \'e mıd<ine 
tamtrell"r!, elekh"kçi k ak 
nikelajeı 1 • ayn çı, 
tar ı.e~ crıtAJecl, karyoıa. ıwı .. illlbaba.. taarruza 

' , keser reıt(k, deflnnen • 
ya~an1ar, IUDal•ktU. nyamcu, sa
atçi, ~kalafatçı, 1'8Spacl, ka-
7.sa.ııcı. lıuakı;.ıı, madeni e")"a fahri· 
kBları iıtt1lert, t.enekod, sa\·atçı, 
mad~nj esya ile elektrik 1C\ııumr 
•tan... 

NMıJ, 4laha sayaymı mır •• 
.... TMAHMUT 

(Bas tarafı 1 incide) 
tır. Karların erimesi ırıruında gen~ 
dlcUde harekAt yapılmıyncnl!'ı anln§ıl· 
mıgtır. Karııunı erl~lnln hJt..ımın 
Uç d rt hatta vardır. 

Bunn bL-ınen, btıy{lk Alnınn tnarru· 
zu Nlsnn sonlnrmdan veya M&YJll be§ 
langıcından evvel baıııaynma?-
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tütün ve müskirat mamulatı için 10 - 3 - 942 tarihinden itibaren tatbik 

~dilecek olan satış fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

Si GARA AR 

T •• T •• N E R u u 

P. •• u Ot AR 

İstanbul Hava Mmtaka Depo Amirliğinden: 
Hava birlikleri tlıtiyacı Jçln 12 kalem muhabere malzemesi pazarlıkla 

ıoatm almaca.ktır. Katı teminatı olan 1803 lirayı Bakırköy malmtldürlUğUne 

yatırarak makbuzlarile birlikte 11.8.9'2 salı gUnll l!&at (llS) te Yenl posta.· 
ne k&r§IBmda btıyU.k Kmacıyan han ildlıei kat No. 9/10 da hava satmalma 
komisyonuna mUracaatıan. (8212) 

8e-.let ~an ve LaaAları hlekll• 
u-- icl.eaj ilıl.l&rı 

!stanbulcla Üniversite ve yükııek mektep ta.ıebelerlnin §ehlr nakil vaııı. 
talarmda muteber fotoğraflı müşterek hüviyet varakaları, 10.4.942 tarihin. 
den itibaren D. Dj109 No. ıı talebe aylık abonman kartı tarlfeslnln tatbL 
kinde de muteber tutuıaeaktn-. 

Fazla taflııla.t için istuyonla.ra mUrac&at edilmelidir. (81'75) 

~·· D.D./602 No. lı antrepo tari!eatnln antrepo edilen eşyanm kaldmlm&· 
sınm talep edilebileceği zamana. &it müddetleri, birinci nevi antrepolar için 
7 gUDe ve ikinci nevi antrepolar için 10 gllne indirilmek ıru.retile ve 1,4.942 

tarihinden muteber olmak tı.zere de~tirilml§tir. Fazla tafslllt için iııtM. 
yonlAr& mllracaat edilmelidir. (3173) 

Istanbul Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi 
Mezunları cemiyetinden: 

Cemiyetimizin nizamnamesi mucibince wnumi heyet 14 mart 1942 
tarihine tesadüf eden Cumartesi günU saat 15,30 da Beyoğlu İstlkllU cad.. 

deSi Nuri Ziya sokak (Eski Polonya sokağı) Ctımhu:riyet Halk Partisi 
salonlarında toplanacaktır. 

Sayın üyelerin gelmeleri rica olunur. 
RUZNAME: 
1 - İdare heyeti ve mUrakiplerln raporları okunması ve ibralar, 
2 - Yeni idare heyeti, mUraklplerin ve yedeklerin aeçllmesi, 
3 - Teklif ve dilekler. 

İyt ama rakka.senln çanesJ durmu. 
yordu.. 

Gözleri de dönmüştii, 
Temuçin ~imdi JlG yapacaktı? 

Ya.pıl:ı.cak iş gayet basitti: OyaJa. 
mak. 
Temııçln kadehleri doldurdu: 
- Bu geıcıe otele mJ gideceğiz'! 

·11-
- Helo 'u kadehleri de içelim, ne. 

reye gidece~b.i ben söyllyectt.;, w 
sen beni takip edecekıılıl ! 

GözlerJ.111 süzerek Temnçlne baktı .. 
Sake kadehini bir yudumda mldelllne 
boşalttı. 

- HaydJ, içsene .. ne darııyonnın 'l 

Beni ııarhoş edip bumda sızdırmak tıı· 

~:•v::::ı ~:::· 'iSPiRTO ve iSPiRTOLU iÇKiLER 
Nev'i 
Sipahi 
Samımn 

Yaıka 
Ceşit .. .. 
Bo~ui~ 
Yenice 
Serkldoryan 
Baframaden 
Gelincik 
EnAlA 
Tiryaki Kahn 

,, İnce 
Birinci Kalın 

,1 lnce 
Ocüncü lnce 
Hanımeli 
Halk Kalın 
KöyHi Kalın 

,, lnee 
Doğu 

lkiz 
Yeni harman 
Subay 
Asker 

En Ml 
Bafra 
TaUısert Fabrika .. Atelye 
V inci Fabrika 
V inei Atelye 
n inci Köylü 
Yerli enfiye 
Türk pipo tüUinft 
Pipo tütünü 
İsfahtn bohça 
Isfahan 1 
f$r.ı.n n 

PARA 

Paket 

20 lik 
20 .. 
20 .. 
25 .. 
50 .. 

100 lük 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 " 
20 .. 
20 ,, 
25 " 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 ,, 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 .. 
20 .. 

20 Gramlık 
20 .. 
25 .. 
25 .. 
25 .. 
25 .. 
20 • 
25 .. 
20 .. 

100 .. 
1000 .. 

25 .. 
25 • 

Adedi .. 
• 
• -

IYazan: Neclp Jllıml Kl9&klrek) 

Cemal Sahir gecesi 

Kuruş 

55 
50 
50 
60 

120 
240 
40 
30 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
22 
20 
15 
17 
H 
ıı 
ıı 

9 
14 
55 
18 

3 

25 
18 
18 
15 
14 
12 
10 
20 
45 
75 

1soo 
28 
25 

11 
8 

20 
22 
25 

Nev'i 
- --
50° lik Rakı . . . . . 

45° lik Rakı ·-· . . . . 
430 Hk lfakı . . . . . -
Votka . . . . .. - .. . 

Kanyak .. . .. .. .. . . 
Vermut ... 
Sofrl ş:ırapları 
(Şişe depozitosu hariç) 

~fisket ~arabı 
(Şişe depozilosu hariç} 

Fıçılı ı;ofra şarabı • • • • 
J Suma 
JJ Suma 

Bira şişeli • • 
(Şişe depozitosu hariç) 
Bira fıcılı • • • • 

Birinci sınıf likörler 

İkinci sınıf likörler • 

Saf ispirto - Flçtlı . · • 
Yakılaca'k İspirto - Fıcıh • 
Kolonya İspirtosu - Fıçılı • 

Satış llyatı m.lda
laa vergisi dabll 

Santilitre 

--' 

t . 

---
( 
( 

( 

( 

( 
( 

( 

( 
( 

( 

( 

( 
{ 
( 

( 

( 

( 

( 

( 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

100 
50 
25 
15 

100 
5(). 
25 
15 

100 
50 
25 

100 
50 
?--:> 
70 
35 
15 

100 
70 
.'ll) 

3!0 
~00 

70 
200 

70 

LilrC'si 
Litrc~i 

Litresi 

50 

Litresi 
100 

:iO 
25 

100 
50 
25 

Litresi 
Litresi 
Litresi 

440 
230 
125 
78 

515 
165 
85 
58 

245 
130 

70 
270 
145 

75 
245 
155 
70 

180 
135 
110 
160 
110 
50 

150 
70 

40 
~80 

400 

30 

52 
360 
200 
100 
300 
175 

Kolonya • • • • • • • ( 50 
25 
50 

90 
130 

65 
130 
120 

70 
Saf ispirlo Şi5eli 

Tuvalet ispirtoısu . . 

( 
( 

( 
( 

'( 

.,. 
-:> 
15 
50 

170 
85 
52 
70 

Bu ak§a.m %engin program. Şehir 

Tlyatroııu Komedi kmmmda Şehir Ti. 
yatroııru aaııatk!rlan Ç A B D A Ş 

:: .. 

0=w."=. = ile sabah n ğle ve akşam 
Necatt Tokya:r, Kanunt AJmıet konaori Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

HALK OPERET! tam kadro ile 
ZIRDELiLER opereq ~--

İstanbul Matbaacılar Birliği bugün toplandı 

Dün heyeti uınuıniye içtiına.ını akteden Matbaacılar Birliğinin seçtik. 

lerı idare heyetl a.zaları 9. S. 1942 tarihinde ilk içtima.mı yapml§ ve arala. 

rm.da. riyasete Oaman İlkba.san, umum.1 kAtıpllğe Mlthat Dördüncü ve 

veznedarlığa Ahmet Salt Onuk ile azalıklara da rey sıra.sile Sinan Onur ve 

Kenan DJ.nçma.n intihap edllıni.§lerdlr. Relslcümhur Hazretlerine, Başvekile 

ve Dahillye Vekiline ve Matbuat Umum MUdürlüğtlne ta.zim ve saygılarını 

telgrafla arz ve birllA'i ilgilendiren meseleler Uz&rinde görüşmeler yaparak 

bazı kararlar ittihaz eylemişlerdir. 

ttyorsan, emek boşa gidecek. Yanıtı. 
.,-onnın: Ben kolay kolay !IBrbo, ol . 

llJ3JD, 

- Hayır. Benlm aklımdan böyle 
,eyler geçmez, Ben senin glh:.enıtı. 
uln hayranrynn. Sık sık dalıyorsa.m, 
•t'bebl, hayran.lığmım gittikçe derin · 
IAŞme!lldlr. 

- Ben.im en ztyade nemi ıırevlyor. 

un! Nemi takdir ediyorsun! 
- Bangı birini sayayım: Zeklnı, 

gUzell.lfhıl, edam, tatlı ve sıcak ııe91. 

nl .. 
- Yeter Temuçtn, yet.er. Bm riya_ 

kArhkta.n htç h~lanmam. Rem sen 
mert ve aall rohhı bir erkeğe beml· 
yortrnıı.. RlyaUrlık ıta.na. hiç YB.k1' _ 

TemaQbı hiddetlendi : 
- Söyledlklerlm riya detll.· ge~k. 

tir. Duyduklarımı, gördüJdertını söy. 
ltlyonım. Sen. ~lmdlye kadar g-ördti · 
tüm kadmlarm en gti7.ell, en ııevimlL 
sı ve en YilkııoğlsLn ! 

(Sarı yıldız) aendeliyerek ayağa 

kalktı: 

- O halde gitme zanıaru geldi. 
haydi, kendimizi lcaybetmeden bura. _ 
dan uznklaşalım. 

Temuçln garsona hesap verdJ.. Kır
mı:ıı meyhnıneden çıktılar, 

Nereye gidiyorlardı? 

Temuçlıı: 

- Bizim otefo gitsek fena olma7.. 
Dediyse dt', (San yıldız) Temuçlne 

sültlk gibi yaptl)ml§tJ. 
- Bayır, ık'dl, benim l<ıtedf~m yere 

gı>l~kııln! Yarm ııabnha kadar be. 
n.l.ıwıln ! Benimle beraber a.k.n.lıl<'.ıılcııım ! 

Selimiye tümen askerlik dairesinden: 

Da·ıemize bağlı yabancı Kadıköy, Kartal, Adalar, Şile ,ubelerinde 

yabancı k'ıyıtlı bulunan 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 doğumlu 

jandarma eratı talim için silôh aHına alınacaklarından acele kayıtlı bulun-

dukları yabancı askerlik Jubelerine ikamet kôğıdı ve nüfus cüzdanlarile 

beraber başvurmaları ve bu ilônın celp yerine kaim olduğunun bllinmesı 

ve davete icabet etmiyenler hakkında askerlik kanununun maddei mahsu

sasının tatbik edileceğinin bilinmesi. (2418-3122) 

Arka eokaklara anpnraJ;: !'ahi! bo. 

)'Undan uzaklaştılar. 

UNUTVLMil.AN BİR Gt)NAH 
GECESİ 

yorılu . 

Tokyodan çıkarken, ni,a.ıılııııma: 
"Va71femden döııi'ınceye kadar ~ka 
bir kadın ylizUnc bakmıyaeağım,., diye 
IU1d içtiği halde, Kamlmuro. !IM!zUndt> 

Alt katta geni,, basit döşemeli bir ıturamamışb, 

oda. Ve uzun slirecek blr yolculuk ııırn. 
Sekiz on ayak merdh·cııle çıkıla .n sında böyle l•adınlarla t<'ma5 etmt-1• 

U!ıt ıuıtta yanyana ild odanm birisi 
ısarı yıldız)m ~·atalı: Gda&ıydı. 

( Krnnızı meyhnne) de !11\ke içerek 
b«J..'1 olılukça dumaııJıman Kn.rulmura, 
ra.kkaııenln yat.alt odasında uzanmı•tı 
Alt lmttakJ ycını-l• od:ıs:ında da bi; 
hayll içml~lerdL Tlyen _ Fo da Jyi(•e 
1J:ırhoıı olmu,tu. 

Kamimura, MogolJııtan bakkmd~ 
Tfym - Fodıuı lır;~lğl maJOmntı al • 
ını~tı. 

7.al<:n o her şeye bunun itin katlaııı. 

1.arur~tl hıısıl ol:ı.cağ'ını dıı blllyordu. 
Bu va:ılfenin icaplarından blrl de, 

kadınlar vasıta11ile j" görmek ve onlıı. 

rı Alet olarak kullanmaktı. 

Sarı yıldız bl\vük bir ltiınn lle dii-
1.<'ltllmlş olan bc.şım bozdu; ııın~·t:t rmı 

omuzuna. döl<tU \•e: 
- Temuçln, haydi bent kucakla! 
Diye bağırdı. 

(DCHUIU \!!!' ) 


