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Yeni Müşteri Bulmak Sanat , 
Dr. GASSON DiYOR Ki : 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etm« 
smetiyle bir iki sene ribi kısa bir zaman içinde müşteril. 
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda sh, 5 KURUŞ 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
hu sanati öi!rt"th·orum ... Fivah !lO knru!J. 

·iki Vekilin Hareketlerinde Tahkikatı 
İcap Ettiren Bir Cihet Görülmedi 

;r ah~ikat Ac;ıfmasma Ekseriyetle Karar Veren Beşler Encümeninin 
Mazbatası Üzerinde Uzun Müzakereler Oldu, Neticede 

Bu Karara Muhalif Olan Recep Pekerin Tezi Kabul Olundu 

Saffet Ankan C. Kerim lncedayı 

Millet Meclisi 

16 Marta Kadar 
Tatil Yapıyor 

Ankara, 2 (A.A.) - Büyük Mil 
let Meclisinin bugünkü toplantı
sında yeni seçilen mebusların tah 
Hfleri yapılmıştır. Bunu takiben 
söz alan Başvekil Dr. Refik Say 
dam, gelen evrak arasında toprak 
mahsulleri ofisi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, as 
kerin istihkakından kesilecek ek 
tneğe mukabil ilave edilecek gıda 
nıaddelerine ve askeri tayina.t ve 
yem kanununun değiştirilmesine 
ait kanun layihalarının ruzname 
ye alınarak müstacelen müzakere 
terini ve Refah vapuru hadisesi 

Hu .. KU-MET J•KtlSAD""ı 1~=-~:~ak~a~;~~~~ne~~~:ı~!::~ 
muzakeresını teklif etmış ve bu 
teklif kabul olunmuştur. 

SEFERBERLl•K ı·LAN Beıler encümeninin raporu 
Bundan sonra Refah vapuru 

• • hakkındaki beşler encümeninin 

ET M 1ST1 R mazbatası okun~u~ur. İmzalar.: 
dan da anlaşıldıgı uzere bu encu 

__ lllİıııİ _____________________ men üç kişilik bir ekseriyetle ka 

İktısadi seferberliğin muvaffak olması, onu işletecek mekaniz- rar vermiş ve azasından bulunan 
ınanın mükemmeliyetine bağlıdır. Milli Korunma Kanunnnda Kütahya mebusu Recep Peker iki 
yapılan ve memlekette harp ekonomisi sistemini kabul eden son vekilin ve Rize m~~u~u Fuat Sir
tadilaUan sonra ilk yapılacak iş derhal bu te:şkilatıı kurmaktır. rı:e~ bunl.ar?an bı~ının h_areke~~~ 

• Yeni ihtiyaçlar, yeni uzuvlar doğurur. Bu y~ni harp ekonomisi rının tahkık~t ıcabettırmedıgı 
sistemi de yeni bir taazzuva muhtaçtır. Hükumetin mevcut da- hakkında muc~.P se~e~ler zık~ede 
ğm1k ve salahiyetsiz müesseseleri birle~tirerek yepyeni bir or- r~k _beşler enc_umenının ekserıyet 
ganizasyon vücude getireceğini tabii telakki ediyorzu. fikrıne mu.11.alıf kalmışlardır. 

YAZAN: M. ZEKERİYA SERTEL 

Beşler encümeninin mazbatasında, 

en büyük amiri adli sıfatiyle Genel 
Kurmay tarafından yapılan mazbata
da hadisede kanun ve talimatlara ri-

Ba~ekilimizin pazar akşamı duğu gibi müstehlike de ban fe- ayetsizlik ve dikkatsizlikle ölüme se
radyoda millete hitaben dakarlıklar yükliyecektir. Köylii bebiyet vermek ve vazifede inmal ve 

trat buyurduklan nutku bir keli- tarlasını ve sanayici fabrik::ı. veya tektisülde bulunmak fiilleri dolayısiy-
le maznunlardan Tümamiral Mehmet 

Ole ile hülasa etmek istersek, bu- atelyesiniı şimdi'Ye kadar alıştığı Ali Ülgen, Ayetullah Altuğ, İbrahim 
~u hükümetin iktısadi seferberlik tarzda ve kendi keyfi arzusuna Kemal Baybora, Ziya Timoçin, Refik 
Uan ettiği şeklinde izah edebili - ~ Sonu Sa 2 so 4 l:iff' Sonu Sa. 2. Sü ı 
t~. ===~~~;;;:;;;;;;;;;;;;;:;::::;;;:;;;;;:;;;;;:;;;~~;;;;;;::;::;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;~==== 
Başvekil dünya harbinin bütün • -'"\ 

dünyayı kaplıyan büyük bir yan l\_r A S K E R .... , V A Z 1 Y E T ..1-
iın halini alması karşısında milli 
korunma adına hükumetin böyle 

bir seferberliğe lüzum gördüğü- Ll.BYA HAREKA" Ti tıü anlatmış, ve bu seferberlikte 
köylünün, tüccarın, sanayicinin 
'1'e vatandaşların vazifelerini izah 
etnuşlerdir. Yani iktısadi sefer -
berlikte her sınıfa mensup vatan 
daşları hükümetıe el ele vererek 
beraber çalışmıya ve bu büyük 
~ükün altından kalkmak husu -
sunda biribirimize sırt vermiye 
davet etmişlerdir. Türk milleti -
!tin de bu davete uyarak, var kuv 
'1'etiyle hükiımetin işini kolaylaş 
tırnuya çalışacağına şüphe yok .. 
tUr. 

lngiliz Taarruzu Niçin Yaplldı, 
Neden Bugünkü Neticeyi Verdi? 

r-Yazan: Emekli Deniz Subayı-"'"\ 

J NECATI YASMUT 1 ....... . ..... 
İngilizler Libyada son defa taarruza 

başladıkları zaman, gerek hazırladık
larmı ilan ettikleri kuvvetler, gerek 
mihverin Afrikaya kolayca takviye 
gönderemiyeceği nazarı dikkate alma. 

Fabrikalarda 
İc; Saatleri de 
Arttırllıyor 

Korunma 
Eklenen 

Kanununa 
Hükümler 

Mer'iyete Girdi 

o 
1 

200 
1 l::::::t::::::t=t:::::t:::::::ı ıc ... 

ı s '' ıs 20 25 

Ankara, 2 (TAN) - Milli Ko .. 
runma kanununda yapılan yeni 
değişikliklerin tatbiki için muh .. 
telif vekaletlerde hazırlıklar ya .. 
pılmaktadır. Öğrendiğimize gö • 
re, İktısat Vekaleti, bütün fabrj. 
!arda iş saatlerinin arttırılmasını 
ve bilhassa mensucat fabrikaların 
da günde 3 posta olarak 24 saat 
fasılasız mesai yapılması etrafın .. 
da bazı kararlar almak üzeredir, 

Hirmanyada Japonlar tarafından işgal edilen Mulmein limanı ile yeni Japon taarruzlarına hedef 
teşkil eden Singapur adasmm vaziyetini gösterir harita 

PASifiK ·. HARBi 

Singapur 
Şiddetle 

Dövülüyor 
Artık Deniz Üssü 

Kullanılmıyor, T op<;u 
Düellosu Başladı 

Japonlar Birmanya 
da Mulmein'i Aldı 

MALEZY A'DA: 

Amerikan donanması başkuman
danı Amiral King 

Amerikan~ 
Filosu 

Singapur, 2 (A.A.) - Topçula· , 
rımız bütün gece cenubi Johor· 
da nakliyata karşı yıpratıcı biı 
ateş açmışlardır. Düşman tayya
releri, fasılasız bir faaliyet göster 
miştir. Adanın açığında 3 tekne -
ye hücum edilmiş biri batırılmı~ • p •t•kt J 
tır. Yapılan keşifler neticesinde GSI 1 e _ apon 
Malezya kıtası üzerinde düşman • • • v 

k~vveııerinın cenuba doğru bü - Uslerıne Agır 
yük hareketler yapmakta olduk-
ları görülmüştür. ı• B\ k y f 

Singapur deniz üssü lr GS in Gp 1 
artık kullanılmıyor 

Batavıa, 2 (A.A.) - Singapur 
adası sonuna kadar müdafaa edi
lecektir. Adanın içme suyu bakı· 
mından ihtiyacı halledilmiştir. 

~Sonu Sa . . 2. Sü 6 

. ' 

SARK CEP.HESi 

Şimal Buz 
Denizinde 

Bir Çok 
Gemiler 

Muavin 
Batırıldı 

Vaşington, 2 (A.A.) - Bahriye 
Nezaretinin tebliği: Marshall ve 
Gilbert adalarındaki deniz ve na
va üslerine karşı bir baskın ya • 
pılmıştır. Baskın Amerikanın bu 
yük Okyanus filosunun deniz 
üstü ve hava birlikleri tarafından 
yapılmıştır. 

Marshall takım adalarında Ja
luit, Wotje, Kwajaloin - Rio ve 
Taroa adalarındaki üslere taar • 
ruz edilmiştir. 

7 ilk.kanun l 941 de Japonlar 
tarafından işgal eoilen Makin a
dasında da taarruza uğram(ştır. 

ttlfj" Sonu Sa. 2. Sü 5 

AFRiKA CEPHESi 

Bin9aziden 
Kurtulan 

Kuvvetler 

Maden istihsalatı behemehal 
arttırılacak ve bu arada hallmnı .. 
zın fevkalade hallerin icabettirdi 
ği tasarrufa alışması için havaga 
zi ve elektrik sarfiyatı imkan nis 
betinde azaltılacaktır. 

Bunun için büyük şehirlerde 
sokak tenviratınm azaltılması, 
mağaza vitrinlerinde elektrikle 
yapılan tenvıratın men'i, resmi 
dairelerde mesaiye daha erken 

l:iif" Sonu Sa. 2. Sil ! Çevrilmiş Bulunan Bir 
Hind Tugayı ( "\ 

Üssüne Avdet Etti İ MAREŞAL 

lngOizlerÇarpışarak l GÖRİNG 
Geri Çekiliyor i. ROMADA 

Kahire, 2 (A.A.) - "İngiliz teb J 
liği., Cebeli Addar'da 4 üncü Hint ! M M 1 .. ·ı y . 
li tümenimiz, ricat etmekte ve bu 1 • usso ini 1 e em 
hareketi çok büyük kuvvetlerle 1 G •• ·· 1 B 1 d 
takip eden düşmanla temas ha . : oruşme er aşa 1 
linde bulunmaktadır. 

31 sonkanunda Maraua'da 11 
inci Hint piyade tuğayı muvaffa. 
kıyetli bir mukabil taarruz yap -
mış ve düşmana birçok telefat 
verdirmiştir. Dün ayni tugay mu 
kabil taarruza geçmiş ve düşma 
nı Slonta çevresinde mağhibı;vete 
uğratmıştır. 

Msus'un doğu şimal çevresin · 
de seyyar kollarımız müdaı:aa fa· 
aliyetine devam etmektedirler. 

Bingazinin tahliyesinden evvel bu j 
şehri ve limanı müdafaa etmekte o
lan 7 inci Hint piyade tugayı şiındı 
üssüne dönmüştür. Bingazi çevresinin 
mihver kuvvetleri tarafmdan kuşattı. 
masım müteakip bu tugay, motörliı 
piyadenin kuvvetli yardımı ile cüretli 
bir yarma hareketi yapmış ve çöldt 
320 kilometreden fazla mesafeye kadar 
devam eden yürüyüş esnasında düşma
na kayıplar verdirmiştir. 
İstihkam birlikleri ve Bingazideki 

yıkma planını tatbik mevkline koymak 
için vücudü zaruri diğer birlikler ha 
diselerin zoriyle Bingazide bırakılma\! 
mevk!inde kalmışlardır. Bunların 9· 
radan çekilmemiş olmalarından kor. 
\ı:ulmaktadxr. 

~ Sonu Sa. 2. Sü 5 

l\lareşal Görinı: 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter: 
Alman resmi ajansının bildirdiği 
ne göre, Mareşal Göring 27 sonka 
nundanberi İtalyada bulunmak -
tadır. Mareşal, 28 sonkanunda M. 
Mussolini ile bir görüşme yap -
mış ve 29130 sonkanun günlerin 
de Sicilyadaki Alman hava bir · 
tiklerini ziyaret etmiştir. Mareşal 
yeni görüşmeler yapmak için bu 
f;tiin Romaya gelecektir. Sovyet Denizaltıları 

Altı Alman Nakliye 
Gemisini Batırdı 

,_. .........................•............................................... "\ 

Kıs liddetlendi 1 Kırım'da FeoClosya 
T ahlive Edildi 

Bu iktısadi seferberliğin hede
fi, her gün biraz daha şiddetleoo 
ben harbın ıstırapları karşısında 
''istihsalimizi arttırmak, ithalatı
ltuzı ve ihracatımızı ihtiyaçlarımı 
ıa göre düzenlemek, gerek hariç 
len gelen ve gerek dahilde istih
saı edilen maddelerin millet fert
leri arasındaki dağıtımda adaleti 
ternin etmek ve bilhassa fırsattau 
istüade ederek halk zararına men 
faat temin etmek istiyenleı·e ha· 
Yat hakkı vermemek,, tir. Bu hede 
fe varmak ıçin hükumet, gerek is 
tihsal, gerek dağıtım ve gerek 
harcama işlerinde liizwn görece
ği her türlü tedbirlere ba~vur -
bıak salahiyetini almıştır. Zirai 
'1'e sınai istihsali bu hedefe göre 
orgaroze edecek, münakale işleri-

rak bu taarruzun Trablusa kadar in
kişaf edeceği tahmin edilmişti. Halbu
ki bütün tahminler hHafına, Ingliz 
taarruzu, tıpkı geçen sefer olduğu gi
bi, Bingazi bavalisine kadar muvaf
fakıyetle inkişaf ettikten sonra Bin-
gazinn cenubunda yavaşladı ve Age- Bertin, 2 CA.A.) - Alman baş 
dabya'da durdu. Şimdi de mihverir kumandanlığı tebliği: Muşta Karın Kahnhğı 3,5 Metreyi Geçiyor. 

Çankırıda Çığ Altında Kalan 13 Kişi Öldü 

ı • 

lli bu ihti ör~.düzene koya· 
cak, v~ t1'ınıayı bütün 
•atand ardt . a~~ bir e-
•asa R~-«!'Ç.:~ğlıya 
~akt ;'1hi~ ıi"~ile ol 

'fJ 

. Lihyadaki harekatı idare eden 
Gcnera1 Achin1eck 

karsılık taarruzu ile ve Bingazinin Şark cephesinin cenup kesimin 
terki suretiyle rlcate çevrilmiş bulu- t!ie şiddetli kar fırtınalarına rağ .. 
nuyor. men yeniden mühim bir faaliyet 

Mihver kuvvetlerinin Sollum ve kaydedilmiştir. 
Hatfaya'da verdikleri esir mikdarı ve Cephenin merkez ve şimal ke
ricat muharebelerinde uğradıkları za. simlerinde düşmanın birçok ta • 
yiat, buna mukabil lngilizlerin bu ta- arruzları geri püskürtülmüştür · 
arruz için kullandıkları tahmin edi- Topçumuz ı..eningrad'ın harp için 
len kuvvet mikdan nazarı itbara a- mühim olan endüstri fabrikalan-
lımrsa. mihverin bu kadar zamanda ·· · b" t alt lmı 
b •--da .. .. b" 1 .1. d m muessır ır a eş ına a ş · u .... r ustun ır ngı u: or usuna 
kar§I nnıvaffaktyetle taarruza geçecek tır. . ... r---- --- ' 

(Devam7 3 DncUde) Jtar Sonu Sa. !. Sil 3 

Muş, 2 (TAN) - 19 Sonteşrlnde yağnuya 
aşlıyan karın kalınlığı bugün üç buçuk met

reyi geçmiştir. Yoltar kapanmış ve münRkalat 

ğuk, korkutucu bir şekildf' devam etmekfrdiı 

. Çankırıda çığ altında kalanlar 
lamamen durmuştur. 25 ilkkanundanberi pos- Ankara, 2 (TAN) - Çaııkın vila:retine tabı 
ta nakliyatı yapı1amamaktadır. Yağmakta de- Çukurova'da bir çığ hadi~.esi olmuş, 9 ev çök-
vam eden kar yüzünden mahrukat sıkıntısı müş ve 26 ev oturulamaz hale gelmi~tir, 13 
başlamış, bütün hamamlar kapanmıştır. So- kişi ölmüş ve 4 ki~i yaralanmıştır. 

, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .1 
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Meclis, Refah işi 
için Karar Verdi 

Kömür Gelmiye 
Başladı 

Meclisi 
Toplantılarına 
Sehir , Su bat 

' Basladi 
Sekerli Madde 
Fiyatları 

tJf1» Baştarafl 1 melde mlracutr alır 8lmu, latanba1dald 
Ha1ri Onur, Refah vapuru komis10D• derhal emir "'1lllt Ye Re

plen B rzilay, Pertev Benjamen fahm tahsisini haber alınca Milll Mil· 

Bir Günde 
Kilo Kömür 

120 Bin 
Geldi 

, Yapılacak 
Tesbit 

Zamlar 
Edildi 

Zihni Koçak haklarında son tah- dafaa Vekiline yan ile blldirmiı olda.. V fi Bir A N tk $ •• 1 d• 
&..-u ve •eminin Mersinden hareketin- Şehre odun ve klSmQr aetırtilmesl a 1, ÇIC U U OY e 1 Şeker ftyatlarmm arttmlmaaı üze-attıı açıbpasma ve Hilsnil Gökde- ..... • h k'- d ı &-~birl ri s 

1 
,.. li "11 ü 

Ö den evvel liman reisinin telırafnu a- a Aın a a man ~ er üze ne, r ne, ve ... er mamu er yapan m e -
ıle Albay Münir ney hakla- lrnca Vekilin: "Gidecek ıahıılar ta· şehre yakacak gelmlye başlamıştır. İstanbul Sehir Mecl si dUn saat sı hakkındaki muhtelit encılmenln seseler Belediyeye müracaat ederek. 

da muhakemenin men'ıne 1 karart mun ise ve senunin liman mevzuatına Dlln Sirkeciye 2 ve Kumkapı;ya 5 15,30 da Şubat devresi toplantılarına mazb tası kavanln encümenıne hava- fiyallann tesbitini istemişlerdir İktıe::: ı:z;:. ::~~=·::ıasıı:::: A:a;et ıore hareketine mani sebep yoksa ııi- vagonla 80 bin kilo ve Bulgaristan- bqlamıştır, Vali L<ktfl Klrdar bir a- le olundu Vali bunun mevsim dola- sat müdürlüğü yaptığJ incelemeler 
Arıkan ile Cevdet Kerim lncedayınm debillr Milli Mlldafaanm emrindedir,. dan da bir mot6rle 80 bin kilo ki, ÇIJ nutku söylemiş ve Azayı selAm- yı yle ehemmiyetıne ve matbuatta sonunda lüks yerler hariç olmak fi

il bulunmalan hasebiyle bunların demesi kend!ıfnfn son uıda dahi her ceman 120 bhı kilo mangal kftrPılrll ladıktan sonra e-zcilmle demi tir ki: ~~na~a:v~e~~el~~~:ui~~ iş=~~ ıere kahve ve çay ffyatlarma 60 pa 
h k k l eyin tamam olması ıartmı koımuı gelmiştir. Bugün de muhtelif bölge- "- Bu devredek mesaimizi daha ra , gazozlara yüzde 50, şeker ve 

hareketlerının ceza u u .u oldu;;nnu ve bu tıbarla vazifesindeki lerden mühim miktarda kömür gel- ziyade geçen devreden k lan ı ler mi- Bütçe, tetkiki hesab t encümen ne kerleme mamfülerine yüzde 80. ki-
ma dah 1 olup olmıy cağı teşkı- •- rn~ beklenmektedir. zin ikm l ve int cı t il etmekle be .. hıwale edildi. deve yuzdP 100, lokuma yüzde 90. 

s ye hükumlerıne göre Büyük dikkatini eöıterd:cını diier taraftan Odun getirmek üzere Alemdağma raber, bu devrede v zıyetı h ur ve Üsküdar ve Kadıköyün im r plA- ıçkılı lokantalarda ve yemek yemE' 
et Meıl ne a·t bir hak ve sa- seminın Mersinde kaldıiı ilı: sün i- gönderilen arabalar h vanm dilzel - içinde bulunduğ'Qmuz ktıs dl ş rtlar nmm muzakeresı gelecek ru na eye mecburi ol n bu ~bi yerlerde y{l de 
yet oldujundan, Genel Kurmay çinde sal 7aptımıü: için ıemi kapta- meslni beklemektedir. İki gün sonra dolayıs yle maruz bulunduğumuz m - ltndı. 50 zam vaorlmastnı kanrlastırmrstrr 1 
anblı adli Am rlllm n vazifesi nı ile lrafite komutanı anımda teıeb- mühim miktarda odun gelmiye baş- il darlıklara karşf alınacak tedbirleri Şehir Mecli 1 Per embe ünll top- Diğer SPkPrlı mamöllere. içine katı- ı 

lllnda bulunduğuna karar verildilf btiılerd«=D bahsedildiii halde kaptanın üyacakttr. muştereken düşünmek zaruretıyl !anmak Ozere "çtimama nihayet ver- 1 n eker nıfüetinde zam yapılacalı:-
dir lmektedır. navlundan istifade malrsadmı ııüderelı Diğer taraftan naltll masrafiannın karşı karşıya bulunmakt yrr.. Bu ıti- d. tır. Mahalleblcl ve sPrbetctlerln mü- ı 

ümen m zb tası bund n onra gayretlerini krom 7U1ı:leme1ı: tetebbü. artması üzerin~. kok kömOrünün de, barla muhasebemiz tarafından hazır- Beledi~e Geliri Arttmlncak rac tı da tetkik edilmektedir 
lılctı.esi, Ret h vapunınun durumu- ıünde teksif etmesi ve hattl uman polardan evlere nakli için yeni bir lanıp riyaset makamından Meclisini- Belediye memur ve mOstahdemle • 

hAd eye t lı:addilm eden husus - lı:uanmak için dohı olan dcpolannds- cetvel hazrrlannuştır, ze bazı teklifler arzedilecektır ki, sa- rlne pahalılık zammı yapılma mdan ll•ahku"'m ve Tevk·ıf 1 
Ref h vapurunun ne ıuretle tah· ki ihti7açtan pelı: fula su iatlyerek Plyat Milrakabe Komisyonu bir ton ym {ızanm bu tekllfieri mutattan ol- ve diğer bazı sebeplerden dolayı Be- ,.. ı 

edilm olduğunu V'e hldisenin bahaneler ~pman ve dent.altı filo- kok lı:ömQrünQn n\ıntakalara göre dutu veçhıle etraflı görüıleri ve de- tediye bütçesindeki varidat t sılları C .-1!1 y 1 
Jeti r cephesinden garün(l'6nü tflllsı komodoru olan kafile komutanı- nakil ilcretlerini yeniden tesbit et- rin anlaylşlariyle müzakere ve kara- masrafı karşdarnamaktadır. Şehir al en urauncu ar 1 

'-·•-10uınyle anlatmakta ve şu suretle nın bir kere dahi vapura ııitmeme9! miŞtir. Bu ücret4't" şudur· ra raptedeceklerine emin bulunmak- Meclisinin bu toplanttsmda Belediye ü h t 
- ·--·-E ermcümeenlktemdw·r; vazif-ıar •··•-- da- vba•e ıilepte elı:ıllı: oluı vasıtalandarnru Kuruçeşmeden Beşlktaşa 175, Be- tayım . ., gelirlerinin arttırılması lç!n hazırla - tlnB e~:~=~~r:~:ci:~~~:: yü~s~k ~1: 

""' ll.MAl1 ımda den~ okulunda bol mi1ı: d.ı yoğluna 200, Beyazıt ve Fenere 250, Bundan sonra eski zabıt okundu nan proje de göriı ülüp bir kara ba~-
11 -•---nam-'- 170 inci m· addesi · vatla sattııtmdan 100 ra para ceza-

..,_.., ..... u bulmıanlarla tamamlam•ması vazde Surlara ve Eyübe 300, Bakırköy{lne ve kal!Snferli apartnnanların ısınma- lanacaktn-. ed d'" ka ıya adliyece bı·r ı.nn takibi sırasın· ıı..... ı d··ır... ma v 1 Riln uk anm1 açamam ~· nllll' annm nerede ol 0&a11mı söster- 425, Yetilk~ 550, Adalara 375, Be- d ü...J!. H- · r ı fi t- V-k Derinden birinin va-'1 e- P nıt lb a kllm n.:u usevın z a ı-~·- "' l.ll melı:tedir, bele 150, İstlnyeye 225, Tarabyaya 1 1 t kta 25 li nora en mflnbafs bir h"-·stan dola~ "" p + B • Ş h • 1 • y t1 kömür ama n ra ,,... 
...... .1• Recep Peker bu mütalealara istinat ""5, Yenimahalleye 500, K dıköyden aS a ye enzerl e rlft QCe Ş eri d 'k'kfı M noktasından Veril- b"ır karar- İb -ır ceza ma. vedl gun u nmı aça a-.... ederek e9ki Milli Mudafaa Vekili Er· Kızıltoprak, Moda ve rahlmafaya "' i · ... -1·- m"-caat -·'-·bulursa he- $ im k D fi mıy , buı.:d y beyannames \ ermıyen -:n~ .. ;ı:ı hu~~~ Meclis tah- zincan mebusa Saffet Anbn ile eslı:f 175, Caddeb.-stanı ve Göztepeye 225 Ceyler atı ıyaca üze ıyor A.k r yd bakkal s lım 25 lira pa-

.1 Mıinabllt Velı:ı11 Sinop mebuıu Cev- Erenköy, Su d ye ve Bost ncıya 275. ~ ra ceza ma, {iç gün düktAnınt 
:.ıtiıılkrtııta mah 1 olup olmadrğtnı tayin det Kerim lııcedayı haklııınnda Meclia Maltepeye 375, Kartala 475, Pendik Hububattan pasta ve emsali ~yle- Dun Fıyat Mllrakabe omı yonu m ml'Vll mah'k<lm edılmlntr 

e elem rde bel ki lik bir encü- tahkilı:atma mahal olmadıiı reyinde ve Yakacı~ 800, Adalara 350 O'skü- rin yapılmasının yasak edilmesi üze- toplanarak şehrin iaşe mevzuu etra- Bunlardan ba ka, M hmuti> ad 
en teşkil eder ve Meclise bu endi- bulnnmalı:tadır dara 200, Beylerbeyine 250, Hisara rine p t tes, pirinç vesair yıyecek ve fmda görüşmeler yapmıştır. Yeni iaşe frtaniye kumaş malaza

51 
sahibi Pra-

en n ma b ta 
1 arzedılir,, denildiği- AU Rıza· Tureli.n sözleri 350, Beykoza 475. bakliyattan pasta yapılmıya başlan- müdurll Mumtaz Rek toplantıda bu- t maz kumaş. Sirkecide Amerikan 

göre, endlmenimlz.in hudut ve sa- -------- m!Ştı. Bunun birçok mahzurları gö- lunmustur. İa$e işleri hakkında kay- Ahta V n jll t K ı-w ancak mevcut evrakı oku-- Mubata olnındulı:tan sonra kürıii- mağazası tezst n atı e • uz-
.,,... .1-

1

- L d d H lk • rüldütünden ve kontrol g(lçlilta do- makam ve nahiye mildUrlerine bazı euncukta bakkal Todorl sehrlye, Ka-
bir kanaate varmakla muka1)'et- relen Konya mebusa Ali Rı•a TareJ, On ra G G 8VI layıslyle meyve ezmeleri hariç olmak salAhlyetler ver imiş oldutundan, bu dıkövünde kunduracı Muharrem tel 
Ne alAkaldan ve nt' de hariçten bldayeten Vekiller haklı:ında daha va- üzere bütün yiyecek maddelerinden işlerin iaşe mildürmıu ~aratından i- .&...ı.i et Ftkrl p 
,_, ___ ..ı dınlemek veya lehte ve hlm fiiller isnadına intizar olunabilir- Bir müddet evvel Analolu ajansı, civf. PPndlkte _.A rmen en-
.ıuın..ııc:"• 1 ri b" be 1 pasta ve benzeri şeyler :vanılması m~ dare Amirleriyle birlikte ne şekilde dik halkının Dıtiyacı fçln verilen buit 
te diler delAO celbine tevessül ken neticede sönül ferahlıiı ile gôrfll- Londrada halkev e nin ır fU • •- nedilmiftir. tatbik edilmesinin yerinde olacağı a- kt 
nde olm-an endlmenizln bö•le dii.ıua ıırıöi kendilerine iımat olunabı"le· çddığmı bildirmişti. Türkiye haricin- t daylan başka mmtakaya satma an, 

..., .1 ... •• "lk h Ik--'nl •-k·ı ed k lan raştırllmqtır. aşe müdürü Mumtaz Kadtköyde bakkal Mehmet ve Hasan 1abık vekil mebu. haklarmda ve- celı: bir IUC ve bir meauliyet olmadı- de ı a cvı """~ 1 ece 0 Evvelce yapdanlarm satlJI ıçm oı- n-k cumartesı·ye kadar c:ehrin fa"e b kk 
1 

zı 
Lo d H ık 1 h kk d alQ ,__, ü wfı- Odd_. d dl ""' v " b-az nayııir, Beykozda a a ya birinin bakkmda tam bir mesu- imı ıöylemit Ye Meclisi aııral edecek n ra a ev a m 8 şu m - raruıan ç ewu m "'' e sona er - ve mürakabe işlerini inceliyerek An- m~~ır • .;;erclmek ve fasulye, UskQ-

veya ademi meııuliyet brarma en mühim mesele bu bet kit lilı: he- mat verilmektedlrw 1m fçf finden, artık bunların yapılması ve karaya gidecek ve Tkaret Vekillltf- darda Todorl demir, JCadıköyde kavaf 
!J'lll'mllSI mQmJı:On olmı;racatından ha- 7etln elindeki dosyada mevcut maltı- Londra Halkev n açı ası n satılması tamamen menedılmiştir, ne bir rapor verecektir. Petro çanta, Beykozda bakka\ Rober 

:ta vusul ise ancak tahkikaila mat karııunda tahkikata llizum s<>•· yapllan hazırlıklar tamamlanmıştn-. mercimek, kasap Fehmi et, Kadıkft· 

3. Z. HZ 

DiKKAT -, 
A~IR V 
HAFiF iŞÇi 

Alır lgllere 750 g~mldc ek• 
mek karnesi verlllyor. SOi llQI 
çahttır•n bir tOtDn depoeunda 
Nndık91. l.tff9I, tonga ba8fos. 
kontrollSr olanlara •lır ltçl kar· 
neal, açıcı ve dlklKI olanlara d• 
•lellde karne verllmlı. Alır 1191 
karnnl •lamıyanlar 105 kiti imle 
ve bunlara aldıkları ekmek yet• 
mlyormuı. 

Tütün IKlllllnl bllerı blrlal. 8• 
çıcı ile dlklglnln kontrol15rden 
ve 1.tlfçlden d•h• h•flf bir it 
y•pmadıklarını söylüyor ve diyor 
ki: 

- inhisar depolannd• it d•h• 
h•flttlr. Oralard• •çıcı, dlklgl ve 
kontrol&rO •l•r ltçlden •ysrm•k 
mDmkOndOr F•k•t dller depo· 
l•rd• h•I blJyle delfldlr. Ormlar· 
da ıDnlOk lgl vaziyetine gire it 
de deAlılr. Bugün açıclhk yapan• 
yarın undıkçıhk, ISbür gOn ton• 
ıı• ba .. cılık yaptırırlar. Sonra •· 
Oır ve hafif taınlfl yapnınca kon· 
trol!lrO mutlaka hafif ktama •YIP• 
mak llzımdır. Fllvlkf mUtemadl· 
yen dolapr amma, hiçbir aman 
dlklgl kadar enerji urfetmez, 
Dlkltc;l koca koca denkleri )'ti• 

varlamak vaziyetindedir. Bllh••· 
u toplu iKl çahftıran mDeaeeee
lerde lgl t•ınlflnde biraz daha 
genlf dD1DnOlme81 hem hotnut· 
ıuzluOun, hem de yapdabllm•I 
muhtemel yolauzluklann w ueul· 
ıUzlüklerln 15n0ne geçer. 

** -Yine bu cümleden o18t'llk ım-
te mOvezzllerl hafif lgllerden •· 
yılmıı. Bunlar •bah karanlılfrt• 
d• k•lk•r•k ayazda eokak eok•k 
dolapr, Gazetelerimizi kapıl•ıi· 
mıZ. k•d•r getirirler. Hele laırfı 
ve aofuk gOnlerde banlan• tek· 
tlll .ecıntı, delme lt;llerla ,.... 
gunhıluna benzemez. Zatetl b
zan91... da mahdut olan btl ... 
vaıın... da •lır 1t9ller gibi ek• 
mek ver11meel hl9 oım ... IMda 
uygun olur unınz. 

tbnkün olacalmdan eakl mDll mü- termelı: veya ıöıtermemelı: sallhiyetini Bu ayın 22 sinde açılma merasimi ya. Altın Fiyatlan Düşüyor Memurlara Manıı Verildi "''nde bakkal Gabrlyel un, Cenıet-
vAlll Erzincan mebusu Saffet h • 1 l dıi bul du pılacaktır MllU Şet bu Halkevlne -Y T" D Pi larclan 
la esld münakalAt vekili S nop aız o ap o ma ı ~eıele~I un : konmak Üzere bü7Uk bir fotografla- Altm satıştan alıcısız kaldığindan, Devlet memurlarmm maaşları dün köyde bakkal İbrahim .. ker, Kadı- 1§ yasa 

Cevdet Kerim lncedayı hak- tuna ve heyet n elındelı:ı emarelerı rmı hediye etml lerd r Ankaradan bir altm 32 liraya düşrnilşfilr. Bir verilmiştir. Mutemetler tatil olması- köyünde manifaturacı Arpk kumaş 1 
bizut tahkik edemedifi ioın bJr tahki. birçok d kitap, mecm~a vesaire glln gram kJlçe f75 kuruştur. Bef[blrllk na ra--en Cumartesi g{lnü öğleden Nı antasmda Nan ~nln kirasını iki Mal steniyor 

Meclla tahkikatı açılması ek· bt açılarak Vekiller halı:Jmıda o n- derilm"ştir H lkevl Londrada Fıtz- altmlar 205 liraya kadar t.D'lam!f iken sonra 6~ Pazar bütün g{ln çalışarak misli arttırdılmdan, UskOdarda Edibe 

F •• .-: ıı:8a~la~ıftırüt" -•"2-- ldt ademi menU:pet karan Yerlisin ve karorng s"okatmda 14 numarada ve dün 145 liraya dilşmilş, fakat alıcı bordrolan haztrlam~lardır. Bu hazn-- 5 liraya kiraya verdili evi 20 liraya Abnan ticaret Jl'1lP}armdm 'blrtnlll 
w &rmenua m UIUUiM 78 kendileri divanı ili7e sevkedilain Tü k 

1 
Sefarethanesi yakmında dört çıkmamıştır. blı bitiren daireler de maaşlarm ye- kiraya verdJllnden, Xıztltoprakta mümealli doktor Şat, ~ 

Jlazb tanfn altma muhaltf olarak mutatusmda balundutunu sGylemif ka~ı bir blnadr Londra pzetelerl, nl pahalılık zamlarlyle birlikte veril.. Behram Gill ayltlı 8,5 Ura olan evi- yalı tıcafet erbabmm bfr ~ 
edenerden Rize mebusu Fuat "kendisinin ba nolı:taı nuarda olma- bilhassa Tim• İazetesl bu mDnase- meslne lmkAn haltl olmustur. Bor .. ni 30 liraya kiraya verdlllnden, Su- le tehrimlze ıelmlfttr. Şat, AlmanY9 
mmı müdafaa vekili Saffet ~m tebarüz ettırdilı:ten sonra 111 betle bir de yazı netred«ek Halkev- drolarmı bu ıekllde hazırlamı;yan ba- adlyede Nazmiye 11 liralık erini 25 ve Slovakya için kOcQk bat hayvaa 

ıuım vazifesini ifada kanun ve mutaleada bulunmaıtar: lerinhı mahlyetl hakkında mall1mat zı daire ve müesseseler zamsız ola- Ura kiraya verdJlfnden XM!ık~vünde derisi, balmumu. kitre ve pamuk Jdr .. 
uaımıanı muhalif hareket veya ted- "Arkadatlar, bir mnulln, bir suç· vennlştlr rak maaşlar% vermiılerdir. 'kömiırcil Kasnn ve Kebire 'kömür, o- pınbsı satm almak maksadiyle ıeı.. 

te buııırunak auretlyle hldi- lanua adalet lıunnma sevki cemi7et • BUGtlNKtl' PROGRAM duncu Mehmet ve Hasan odun vur- diklerini söylemis ve temaslara bq. 
wkua ıelmesinde az çok itti- için ne kadar ebemmi7etli, ae bdar .,., küd Kad k" - Pro 111.00 Paaı Bir Talebe Pencereden gunundan mahkemeye verilmişlerdir. lamllbr. Şat. a&illmeltr ~pmak o.. 
a&terlr. Herbanıt bfr delil ve lllzumla lae IDCIU ve mmal :retais bir us ar ve 1 oyun ~·:: lıltı~PL) ILIO Hıberler İstanbul Asliye ikinci ceza ve Us- zere Ankaraya gitmiştir. Yamen adlı 
m_.. olm-uma ,,. blWdı adamı da sitıln mahlremede {.ini hal- NA-m PJA- 1.45 Haberler 19 45 Konuıma Düşerek Öldü 'kQdar asliye ceza mahkemeleri mç- bir diler mümessil de temaa1arma ""''"-u• ...... ,. ~ mD 1.00 lıllblk (Pl.} 11.U Paaıl ~.-..an--'" 

llf:a~tr 'fle denlzaltılanmmn bir letaba denilerek adi! mablı:~d1rde a.ıs l:ıda. ... ti ıo u •..ı,o •·~ ReutftNı; m.Weatnde Ka ıa .... _,.ı!lanll!!!t•ev•ltim!lfl!!e!ııt:ın-i$1!!!lerdli11Mıiı!lrıil!, •!!!!9•a!!!fl'fdev~ efl!ı,ektedlr. WlllUC'-~• 
.net memlekete ıetırntiıelerJ:tlt tahldlrat Ye lllllhelı:edle safbalan ile tr8ıı:öefU ft Kadıka,on Dliin Pli- uo tftaliı <PL) :U: ~= <PL) mumda 1 manarah ....Se otum. llH .. müıar brP* olarak mam~ 
tn ve bunlan almak there gön- uiraetmnü da o lwlar battıı ve a- na tudlk edOmltlu f'lıuo ...,DD 1-,:: :: =~•u 11 ıo MhPr son sınıf taJebestnt!en ıs yaşrnc!a Srr- ı1Mlf! fçln pençereıUn i!t~e 811,- lftt \'e ~· · ·eŞya ithali teklft edil • 

.-Eleeıı!llC subq w erlerfn wnt hu- rarb Ye cemi)'ethı menfutleruıe ayla- çln bet lelMde 800 bin Ura harcana· 12 45 Haberler zı so Konufll'a ,n. cijiq.jist kattaki odumcı., duvar- mtiş ve oradan da aokaia 11çmuıtur. mektedir. İsteklerin çojabnam tızen.. 
Genel ltW'lll81' bqkanlılmm n bir tiatekettfr. ÇilDk( cemı7etin calttlr Bunun tOO bin Uruı 'Oalı:Odar, 1100 Mtldlı 'Pll :~ ;: ~!'~r1':rllllil den resim almak için bir 4t'ieiii1~ • Genç talebe, kiıdımn taşlan laerln- ne c!fert titre ve bilhauat behnumu 

•--"'aı..u- O 1f dfler 
0

400 bin lfnll da JCadak67 b61- :~: ~~PL) 22 45 Dana mtıslli de be-.ı path-"' &lmiiıtiir. fi7atıarmda )'Qbelif batlamlfbr. lıl&aı&mııl almak. _.,._._ m vas eli. masamlan bir an bile Ali 0 • 12 55 Kapanıt zerine çıkmqtır. Fakat lalı:emle 489- T•.. ''""'-
Jatu..I etmek Te batta Savo- altmda bahmdatmatnaJı:." ıes:lne~~~::::::::::::;:· __________ __::'&:O:J..=r:":t:r•:._ .......... --::--_:___: ..... :--:--""1-::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::;;;;;; 

~t.17ıe ıllnderDmeleri mı.usuna Ba .ıs.ıer, Meclis tarafmclan ,ıcı. Hu··k&met lktasacl1 e7*nek ıibl bir veldlin 7apa- cletle alkıtlanııuttar. 

aamı dikkat ... ıttnqı .,._ Bundan sonra mazbata muharriri Sefe1 berlı·k ı•..cn ı ...._... ~ a ....... _ .. ı incide 1cin halı:kında Meclis tahkl- adlD8 aOs alan Sinop mebusa Yusuf ...-.n 1 incide - --- N ~ BQtuafl un:ıue ••n .._ .... "'6& 

AFRiKA CEPHESi PA SifiK HARBi 

açılmuım icap ettirecek hiç Kemal Tftlllrlenk, mesuli7et mese- ~ BerHn, 2 (AA.) - "Teblll": Si· Suyun herkese müsavi mlktudll 
l8bep mevcut olmadılma w til- ı.ını mc.lb'eeek matamm ı klJillk Batınlan gemlla · Etmiıffr reaaikte Afrika orc!annaa nrhlı t• verilmesi sayesinde ihUyaçlar u- Ankara, 2 (Radyo guetesl) ~ 

bak1anda ile kendlllnln de bir heyet .olmadıtmr, eler öyle olsaydt Moskova. 2 (A.A.l - Reami Tass ea.ıaratı 1 lncld ıelı:küllerf Barce ile El Abiar'ı iııaJ zun bir müddet karplanabilecek· Mısır kabinesi tstifa etmi§, yeni 

Mısır Kabinesi 
istifa EHi 

vazifesi lcabi yapabilecetl en ftk.lller hakkmda mesut veya ıayri aJ b" R denizaltı ıeıfıisinin ti- l'"iiP • etmiıterdir. tir. Yalnız Johor boğazına blkim kabinenin '-·-·'----- ..a ... e Hu. 
-kilde bulund ..... "-'"'""-ak- --·• "'-• bir "'arara varmanm da maı~•-~ctau .. ı---•-r •--fı-~-- ı·ı- go-re degıw·ı, hükA-ettn ve milll ko du nmha ebe d ALU.UUIMllllllll 3au ,,.. .,. .. _...,u ...__ ......., .. ....-ua .. wıuua .... llU&ll um Hava or nna mensup r tepelerden şeöziiken Sinppur e seyin Sırn Paşa memur edt])ni\-
de 78hıas DenlZ)"ollan Umum mf1mkOn olabllecellnln tabii bulun- pi eclileD bir liman dıtında lilnlerce nınmamn icabettirdiji şekilde ış tetekJı:flllert takip muharebelerine it- niz üssü, Japon taarruzuna mü· tir. Kabin Sadist partisi men 

IBdlllrtlıtone mlir Tmirkm teminin dutunu, fakat o vekillerin açık tah- panda belı:ledilı:ten aonra toPYelı:tn lemlye ve -işletmiye mecbur ola- tirak ederek Mana - M•tnah cvann- kemmel bir hedef tefki1 ettili j.. plan da~--~- ı ... ..111. ~ 
itte kullanılacaı l)ususunda k1ıl kikatıa etkln umum1"J'e ve llemfn ıs.ooo tonllltolak s Alma tqıtnu caktır. Müstehlik de yaşama stan da dütınanm mal•eme depolarmda ::ran çin artık ku11amlmamaktadır. A· :.'!.,n1a .mr:i,;"çapartlu .... t-~ taraf 

ftl'lp wrmedfll "ltfn mabl· kartwna daha p&k olarak ı:tkmunu batırdslmı baber nrmektedlr. dardmda bir takım fedakarlıkla· sınlar çıkarmıtlardır. danın +..-are meydaıılaımdaıı i=:;:-:: mihverle ~ 
tcabl bunun kendlst tein mOm- terc.fh ettilinl lllve etınittir, Sov)'et tbna! donanmam D1Zdindeki ra katlanacak, lüks ihtiyaçları bir -;;,., ~ "'"' 
bulmnıJJ bu1umn dıl:ı " ıemln1n Derç Türker, mazb tanm kabuıo aJana 11111habirl •:mi denizal!ı semili- tarafa bırakarak asgart htiyaçla- Amerikan Filosu ~f;,,!~~~"!1. topeusunun men rin Jreeilmeıatni istemektedir. 
edm ~ ~ ~ 1ehlnde bulummat. 6 ahın Recep nin tekrar pusu~ J'Bttılnu •e bir bç k a•.o&4UOJ'• ... · 

ed noktumda mQ..tr olup Peker noktai DUaı1nı bOJau eder- sfin ara ild tatıtı daha batırarak nnı tatmın ile iktifa zorunda a- /:4r Baıtaraf1 ı lndde Ga-...-t.: 
hwualan elde memat talı- iten, ""muhterem Tenıtrlenk De ara-~ anabbel..m. raimen kaç. lacaktır. Amiral Nimitz, düpnanm bü • ~ b~ ~D=-ha:: Yardim V9 .-.a 

9ftakma &Gr9 karanlık b1 • mmda, ::raDi bir mesu1J7et 8J'allU70- tıimı illve edi7or. * * yük bir harp gemisine tesadüfe- alanluiyle timdi Qa olarak mütteıık· T 1 L- H L'--cla 
o14UluDda meam.un =- ruz. tanmdalı:i ifadeleriyle bendeni- T .. aJaumın blldlrc1lllae sere 4L iktisadi leferberliğin ild ana dilmemiş olm-.kla beraber birçok l pek f dah detildir l'akat adaJ'S, a euc alUUll 

1eru1na ımbnl~ _;=bllmeıd :;k~~~t~ 1er blr aaa cSenlnltı senmı takriben prensibi tudur: tsühsali art- muavtn gemilerin batınıc1ı1ım, O-:er1 ıam8!men talıriP edilmemek Parffnln Bir lza .. 
fneedQı bakkmda 11.u. tahkl· 70l'Ubı ki, • ıttstnıer bizden ~ 5000 tonllltolak blr AlmaD tafıtml tırmak, istihWd daraltmak ve dü karaya oturtulduğunu veya basa prtlyle muhafaza hn'kAnı bulunursa, 
llC'1mumdı arıant bu1undulu be7ette temizlemlnler, efktn umumi- batnmııtn. zene koymak. ra uğratıldıltnı bildirmiştir. Stnıapur tlerlde yapılacak taarruz l· Ankara.. 2 (A.A.) - C.H.P, Genel 

w mGtllAumda o1dulmm Mr- )'e78 de bu femtsllli ~le bfr h979&· Feodoaga 6ofaltıldı Başvekilin izahatına göre, lstih Sahilde bulunan Japon uterf te- cin merlı:a vazltesi ~. Sekreterlllbıden teblil edllmı,tlr: 
• ten ifltmüle mo.tıerlh oı.un mata- sal işlerinde her fl'Yden A evvel zi- sislerine donanma~ memup bava Acla -'"'"'dk bombalamlı İatanbulda çıkan 1 Subat ~ 
p Pekrfn ınitalla• llasmdadır, f:Jl amma tefkll ettllinlz lloüaft, 2 (AA.) - Be>v7et tebli· raat.e güveniyoruz. Ziraı istihsali birlikleri ve topçular tat'lftndan a- ,_... bur ıazetelerde C1lmhurfyet 

bu °bet ldJlUk encOmeıı abesle lftl· llnde. Raa latallnnıD blt be dn arttırmak için ilk önce ekimine lır darbeler indlrlbnlştlr, ~ tay Tokyo, ı (A.A.) - Japon taYJ'I· Part181 tarafmclan ~ edilmek fl
tmlllllf ~ .:.::: bet p1 eden bir encilmen midir?" demfı sarfında Kınmda Feodosn tehriDden en ziyade ehemmiyet verilecek ~reler yerde ve havada tahrip edil- releri Slnppuru Pddet1e bombala· are isimleri Unıverstte Bek11rlQG 

• IDı.S ' .._ ve fileple )'Uak olan teYbı J'Olcu a)'nldlklaft lıild1rllmekttcllr. mah8Ul1er1ıı . 1erini tesbit edi· miştlr. Tanarelerimiz bombalar, tor• mlltlr. Bu taarruzda 50,000 toDllAto- tarafından teıiblt edilmekte olan J(lk-
... llldafaa Veldll liflet Anlam nakli oldufunu, iman naklinlD, eva ~ .. tohumluk piller ve toplarla mevsllere isabetler hık lqiJ.iz JGzer havun babrllm..- sek tahsil talebesinden mecburt ha-
......_. ..,.. wutllr tclnde lıa- nakHntn memnu olrudıtım ve Ge- Tasarruf ,_ ..... ,_.eri yor, IOnra da köyluyek gib" k kaydetmişlerdir. Diler clhetta deal- tir . .Jomiurl pzetı1a1n1n Males7adald mete tlbf tutulmalan için taahhOt .._ 

tnwalln Mten pmderiml - nıe1 Xurm&7 batkanhltnda bu 111 ln- ISUUll"1I avans ve prim verme ı o • zOstü gernDerl karada dilfmmıın bir muhabirine Pe. Jehcır bOllzmm her nedi lsteDDmekte o1dutuna n Pll'tl 
,..... • ptlribwıl lcba laatıra ceden lftce7e tetkik eden heyetin var ~ Blftlnfl ı IDdde laylıklar göStermeyi kabul ~ly~ çok kiUt mevzilerini lfddetle bom - iki tarafmdan topcu clüellatu batla- Genel Sekreterlilfnln bu il hükJDda 

ecek blltln bnklnlan ftktiyle dJlı neti~ '6re, bu fllebln )"01cu l- ...- ruz. Bu 1ayede 1af mahsulünde bardmıan etmiflerdir. mlf,tuihl me7dan m~ ilk maıamatı bulunmacblml dair JUi-
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ıııalllnı• IDeDllllP bir 10ıca ftPGl1I DUi oldulumı kaydettfllnl,. bu 11- yat.mm uprl hadde iııdirilmeai suli ile kaprtacapm:ıı umuyo • dotrudan dolru7a isabet Mınf7selı: B'tnu,. ary ADA b~balil ıı: =-= ~ 4tltGamll olmuma kerlertn bir turtmı le18hatfne cık- gibi tedbirler de düf(inülmette • ruz. yanlarında pat1ı7m bonıb81*rla ebem UWD 4l'f : _ _.__ cıldll8D 

eoan&ın lllDabllt Vekildi lllll iD8anlar olmadıklaruu. ınram ,._ dir. Sulayl lftlh•Dni arttırmak j.. ~ hasarlara utraJDqlardır. kate C1l11kn ,,. , __ 
...-- taWa olanan llefall file- Une bndlleriD1n mona ile de Ilı· Zlnd V...U, en 10zam11111 ı de he t keneli elindeki Tobo. t (A.A.) - llMDI tlbQle muhtac buhm8Dlann tefrik edlJebJl-

Wal ~biri= sac 7 ııtra IGDderilmel.nne lalçblr mln1 ol· da ımcldelerlnin ettmiM ebem • ~!es:=eyapacaklan itleri icabettirdili bu fevkalide faali - :ım.:::. ~~ üpml it-~ ~ .,!.~-:.:-: 
J01ca uJrHnln ~ "......:; :'.!::. =..--: '=.: ~~leriverilmealbitirmek ~:tJ: bugünün ihtiyaçlarma göre tan· f;~ ~ :'!!!~,,.ııo~ (TAN: Mullneln, BlrmHYmrtfn b9· hizmetin kabul edilmll bulunm111 
ttllldrl•bt lsertnde c1an1aD fhtl7açlan t.mın tdllm1t midir, nok~ AIA •• •• • • sim edeceli libl. hUWll phıalar rw-.: mı .,.,.,..... ......... mum· yOklDk lttltarl~ ltlMll dereoed• htık6metle Parti UlllDlla •Nice 

aııue1aana aerem.t•lhd ".. talan ol4utunu tebarDa ehlrmiftlr pıilan ıozonünde tutulmak su- elinde bulunan f.abıika ve atc>ly& kün değlldir. '.Jltf'ldm Bapeldl blJ. ..,.,. ve 1110hlm bir llmanı•r ~ ..m ..-... V• 
..... taba llll1lm olan llır ~ Bu hu.uata cet'e)'8Jl eden uam mti. retlyle J*ında l>u hUllUla dalı lerin imalltım da düzenllyec:e.k - de fevkal.Ade '18J!'anlarm fevkall- .......... 111 lclleMllf• -••dedir mm.tln~~le ~etltmek ....,_. 
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A vustralyaldar 

ile Japonlar 
(Bat tarafı 3 üncOde) 

Önce kürek mahldimlan, sonra 
altın arayıcıları, nihayet ko

yun çobanları ile nüfuslanan Avus
tralya az zaman 'içinde çok ilerliycn 
modern memleketlerin canh bir nü. 
munesl olmuştu (1). Yüz ölçümü i
tibariyle Amerika Birleşik Devletle
rine yaklapn Avustralyanm muh
telif köşelerinde ayn ayrı vücut bu
lan alb müstemleke uzun müddet ln
gıJterc tacına bağlı birer sömür~e 
şeklinde idare edılmişti. Nihayet bn 
altı müstemleke 1901 senesi 9 Ma
yısmla Federatif bir hfikiimet şek

linde birleştiler O zaman veliaht o
lan İngiltere °Kralı müteveffa Be
'10ci Jorj, A-vıustralyaya geliyor, 
Melboume'da Birl"ğin ilk meclısini 
açıyordu. Artık İngiltere ile Avus
tralya arasındaki bağlılık Kralın 
ıµhsmdan ibaret kalmış, bir domin
yon ıekline giren Avustralya istik
lilim elde etmişti. Bu yeni devlete 
Commonwealth of Australia - A
vustralya cümhariyeti ismi veriliyor 
da. Bu cümhuriyetin Amerika Bir
leşik Devletlerinde olduğu gıbi yenı 
baş şehri olacaktt. İşte Sydney ci
varmdaki C an b e r r a şehri böy
le doğdu. Şimdikı Kral Albncı Jorj 
Teliahtlığmda -York Dlikası olduğu 

urada- 1927 senesi 9 Mayısında ya
:nmda Düşes Elizabet bulunduğu 

belde, Canbcrra'da birli~n yem par. 
ameııto binasının açılma toreninl 
•çmıştı. Avustralya Cosımonwealtb 

mın hariciye, maliye, mudafaa, pos
ta ve telgraf, demiryolları gıbi u
mumi işleri artık buradan idare e
diliyordu. Birleşen altı mustcmlekc
nin -New South Wales. Victoria. 
Qucensland, Garbi Avustralya, Ce
mıbi Avustralya ve Tasmanya- nm 
ayn ayn mechslcri ve hukUmetlerl 
vardır, fakat bunlar yalnız mahalli 

' işlerle uğraşırlar. Hatti bu hlikU
metlcrden her hangi birinde yapılan 
bir kanunun bir maddesi ile Birliğin 
kabul ettlii bir kanun arasında uy· 
mamazllk olursa mahkemeler birlik 
bmmumı muteber tntarlar. Blrll.fin 
icra ku...-veti Kralı temsil eden umumi 
valiye verilmiştir. Vail bu kuvveti 
dokuz azalı bir nazırlar kabınesi va
sıtası ile tatbik eder. Başvekilin ay
ni zamanda hariciye vekillifi işleri 
ile de meşgul olması usuldendir. A
vustralyalılar kendılerine Kral ola
rak İng:lltere kralını aeçmiıı bulunu
yorlar. Her sene meclisin açılış me
rasirmuıde krala sadakat yemini edi
lir_ 

** A ..ıstral}'ada ekseriyet Brbtya 
İmparatorluğuna sadıktrr, çok 

'bafhchr. Hatta Avustralyaldar bu 
bailılıkta daima ön safhada bulun
ma71 :isterler. Birinci Cihan Harbin
de Avustral7a 329.000 i balan gö
llilllületinin 314.000 ini harp me1-
danlarmda lc:ıybctmişti. 

Ba sıkıfıkıhğı, Avustralya parıt
mento.ana mebus ~ilmelr için ara
nan vasıflar ne kadar sarih olarak 
&österiyw: Bu meclise girebilmek i
çin en evvel aranan ıey namzedin 
İncillz tebaası olarak doğmuş olma
aı yahut İn~iz tabiiyetine en aşağı 
bet sene evvel g-cçmlş olmasıdır. 
Bundan sonra ikinci prt olarak A
vustralyada uç seoedenbcri yerlcş
mi$ olması aranır. Malıye nazırı 
S p en d e r bir mıtkunda bu bağ
lılriı: "Biz kendimize göre bazı ka
rakterler elde ederek bir Avustral
yalılar yaratmıı bulunuyoruz. Bu
nımla beraber esas itfbariyle biz 
İııdlizb, Bizi terbiye ve adam ede
nin Britanya İmparatorluğu olduğu
nu mıatamayn:. Onun himayesi al
tında mfüttakil bir devlet haline cel
diiinıw içimizde kim inkir edebilr. 
imparatorluğun kabahatleri her ne 
olltT'D olsun -beeer teşekküllerinin 
Mılaisi lrusunruzdur ki. varlıinnızın 
İmparatorluğa bağlı olduğunu bır 
saniye göz önunden ayıramayız. Biz 
cenubun İııgilizleriyız. Burada Pa
sifik kıyılarında yeni bir medenyet 
yarattık. Bu medeniyeti Garp mede
niyetine b"rlcştirecek köprüyü biz 
kurmak isteriz..,. sözleri ile anlat 
nnstı. 

(J) A-stral:va lherıne bhinef 7uı 
2fi/1/t42 tarihli Tanda çıkmııtır. 

AYDA 3li~ATAKSITLE 
~t$~·ı..r fo.tbrık•l.ırırı ~~y !·' ~•.Y•"!".'• .mahsus aMında_n 
.,. 11roıı•d..ırı n\Jmt..I her"~' Cl"p •e kol $aatluın.n ytnı 

'""d•"r" q•lıı .. şl••. fM:11lı gıbo 15.~~ tenı•~llıdar 
l.ı'Jı.-H"1Jn ~ır.ırı~ trm,a.. isf~ytntr-rr kat~!ok 'gohden~tİ 

S.ı ::ıl dt'p·ı5u h.t~nbul. Si~PC•de 'l •rn•rt f'\a,,ı srrısındt?t 
:- :-: - ____-_:.___: ""•"ryrıf'ı.ırı·nd.tNc8 ----· 

iHTiRA 1 LANI 
"Betondan veya diğer bir .ru tik 

Maddeden mamQJ boru, direk ve Ben 
zeri içi boş e yarım imaline mahsus 
usnı ve tertibat., hakkında alınmış o
lan 10/2/934 günlü ve 1947 sayılı ih
tira beratı bu de!a mevkU fiflc kon
mak 1lzere ahere devrufcrağ veya 
ıcar edileceğinden talip olanlartn Gn
latada. İktısat Hanında, Robert Fe:r
rı,-e mQracaatlan il.lln olunur. 

41.1-~St Isnnbul Hfiııe 9 uncu buhk hl· 
• mlifinden: Ortalı:ISyde Cavıt aiadı esin 
TUrtı aokak 2J No dı mukim Be1rıy~ tara • 
lından ıyni hanede mukım Vehbı aleyhı'>e bo
••nmı davasın<I• • M. aleı-he 11llndcrılen dııv.a 
u.ıuhalhıde vıerilcn ım:vuhata aazaron ı ı 
ı•ııqı miitı<c:a•l.r bir ramandanbui hanci re•
c yeu terlı: ile ,.....,, mechule cltıı ı 1 n ba· 
tı sı.. iade edılmıı oldufundan dava auululi 
•e davetiye malıkeme dıvanhaneaine talık ,,, 
ıruete U. de Ula e<llldlii halde celmedlltln • 
den cı:vabında mqhakeme lcraıuııa "" aıyap 
•annnın ıll~n tehllfıne ,,., beı lfl!n sarfında 
Atıru edilmedifl ve mahkct'M)'e 11elmedl,U talı:· 
dirde bir daha mu~alıeıne:ve lıabal edıl<:nri:vece 
ti ,,_. muhakeme 11Dnü de 20/2/9~2 Hat 14 
ıalllı: edıldıfi CTYap karın makamına kaim 
elnıak bere IL~n olunur. 

ZAYi - Aıkerlıflmi yapmıı nldu4mna 
daır Yuıı:oslavya h kOmetlnden aldıf-ın ter • 
h • veıikaunın ulrnı zayi eımh !semde Be
::VO hı 6 zıcı Noterlılındeıı 941 ıenHınde 837S 
namuada lı:a:vien mevcuttur Makamı ııdıne 
veulaıelı: üzere yeni bır •Uttt <tkaraca,lrndan 
aalnım hlılım ,.olıt r. Yuıroslav mO'ıacırle • 
...._ ~fullab otl• sıa dofumlu Dcmı.ı, 

~---TÜRK A NALARINDAN 
TAN 

RiCAM:-~ 
~avrularmız v iızin sütünüzden sonra en mühim muavin gıdayı teşkil eden ve 1915 senesinden

berı her şeye ragmen tevakkulsuz mesaisiyle sizlere hizmeti bir vatan borcu sayan ÇAPAMAR
KA ~er zaman oJ?uğu gıöi bugünde vazifelerinlı:de yardımcı hizmetten asla geri durmıyacakbr. 

Bınaenaleyh sızle.rden hassaten ricam: 
_ F~ ihtiyati tedbirden doğacak hareketin.izle kendiniz gibi hakild nzifedar analan da ~ 

kül vazıyete sokmaktan tevakki etmenizdir. 

3 • .z. 94! 

ÇAPAMARKA müstahzaratını lutfen ihtiyacınız kadar alınız. Bu münasebet.le memleketin 
her tarafına şamil satış fiatlanmız aşağıda gösterilmiştir. oo<-•AN 

SiGORT A ANONİM SiRKETi 

Çalışmalarına 

PİRİNÇ UNU 250 Gramlık kutularda 

Müessese 
Toptan 
Satış 
Fiatı -

İstanbul'da Taşrada 
P erakende Perakendı 

Satış Satış 
Fiatı Fiatı 

%2.5 25 
MERciMEK. UNU • • • 
BEZELYE UNU ,. IJI' • 

İRMİK UNU • • • 

19 
19 
19 
19 
26 
26 
H 
30 
45 
35 
85 

%2.5 
22.5 

25 
25 Ura 500.000 ~Sermayesi : 

22.5 25 
PATATES UNU _ - • • • 
KORNFLOR (Mısır mşastası) ,. ,. • 
PİRİNÇ NlŞASTASI ,, ,. • 

30 32.5 
30 32.5 
30 3%.5 
32.5 35 
59 55 " " " 500 Gramllk Torbalarda 

YULAF UNU 
BUGDAY NİŞASTASI 
PİRİNÇ UNU 
TANE YULAF EZMES1 

500 Graml'lk Torbalarda 
500 Gramlık Teneke Kutularda 

Taşra için İstanbul'daki anbarlara, İstanbul için piy~sadaki mağazalara 
çenber masraflan müessesenin yukandaki satış fiatına dahildir. 

40 
100 

nakil, 

45 
110 

sandık ve 

lstanbul • Ballçekapı. Taıll• 

Üçüncü Kat. 
-~~ 

Betiktaı • ÇAPAMARKA M. Nuri ÇAPA--' ! 
• 

. . . 
Kıaa Telgmf Adresi: DOOANTAŞ - ISTANBtm 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEV~Wl.~RIKL~~B~ONAGRl~RINl~DERHALK~ER~•.•pft•N•~~M•~·~--~~. ~~~~~~~~~~~~-

lcabmd• Günde s K'.a'9 Almahilir. e .. Yenle Palhl Katuıım 1srar1. t.te,ialL LQtft Mrdt1Jıd1. GaetecilDc " Zevcim Göztetine 
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1

Maden Tetkik ve Araina Enstitüsü 
' ı Genel Direktörlüğünden 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli (13611) lira (77) kuruş olan muhtelif renk ve eb'

atta 1108,42 M2 renkli cam (16,2.1942) Pazartesi günil saat (ltl,30) on beş 
buÇUkta Haydarpeşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
zarf usullyl,e satm almacakttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1020) lira (89) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi z:arflarını ay
ni gün saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon rclsllğine vermeleri JA
umdır. 

Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağltılmaktadrr. 
(819) 

~ 

Kırklareli istasyonunda veya İstanbul garmda hat kenarında yere 
istif edllmlş bir halde teslim edilmek üzere 25 X 25 x 400 ölçUlil ve 
muhammen bedeli 1875 lira olan 100 tanı 2tl M3 meşe azmanı açık ek
ailtme usulıyle satm alınacaktır. 

Eksıltme 16.2.942 Pazartesi gQnQ saat ll de Sirkecide 9 unru işlet
me binasında toplanacak A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır . .İstek
lllenn 140,63 lira muvakkat teminl\t ve kanuni veslkalarnu hamilen 
ayni gün ve saatte Sirkecide 9 un::u işletme binasmda A. li:. komisyo
nuna müracaatları. 

Şartnameler parasız olarak komlşyondan ~rllir, (969) 

Adapazarı Emniyet Bankası 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Ticaret kanununun 361 inci maddesi htikmunce, Adapazan Em
niyet Bankası hissedarlar Genel Hey'eti senelik içtimaı 19 mart 
1942 tarihine müsadif perşembe günü saat on dörtte Adapazarı'nda 
Halkevi salonunda yapılacaktır. 

Esas mukavelenamemizin 56, 57 ve 58 inci maddeleri hükiın>· 
lerıne göre iştirake salahiyettar olan hissedarlann 67 nci maddeye 
tevfikan içtıma güniınden bir hafta evvel duhuliye vara.kası alma-
lan lazımdır. • 

Vekillerinde hissedarlardan olması meşıııttur. 
Hissedarların duhuliye varakası almak üzere Bankamız Mer . 

IJtez veya şubelerıne müracaatları mercudur. 
Alelade Toplantıda Görüşülecek İşler A.şaf:ıda Yazılmıştır. 
1 - 1941 yılı işlerine ait idare meclisi 'I'aponınun okunarak 

müzakere ve karara bağlanması. · 
2 - 1941 yılma ait bilanço ve karuzarar hasebiyle mürakip 

raporunun okunarak tasdik ve o yıl işlerinden idare meclisi iızala
riyle mürakip zimmetlerinin ibra olunmasL 

3 - 1942 yılı izin mürakibe verilecek ücretin tesbit edılmesi. 
4 - İhtiyat akçelerinin tefri.kinden sonra bakiye kalan safi 

kar hakkında yapılacak muamelenin hey'eti umumiyenin rey ve 
tasvibıne taliki. 

5 - Nizami müddetini bitirmiş olan idare meclisiı!den bir 
azanın yerme münasibinin seçilmesi. 

6 - İdare meclisi azalıklarmdan istüa ey'liye:n üç aza yerlerı
ne mtinasiplerinin intihap olunması. 

Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta açılınıt bu
lunan Maden Başçavuş Mektebinin mart 1942 de 
başlayacak devresi için secme aınavile talebe alma-. 
caktır. 

B u teknik mektebin biri amen diğeri nazart ol
mak üzere iki sömestre aynlmıı üç senelik tahsili 
vardır. Ameli devrede talebe madenlerdeki kamacı 
ile geçinir . Ve kendilrine birinci, ikinci sınıf ameli 
devrelerinde 100 kuruş, üçüncü ıınıf ameli devre
sinde 120 kuruş yevmiye verilir. 
Aşağıdaki şartlan ha iz olan isteklilerin nihayet 

23/2/942 akşamına kadar Zonguldak Maden Tek
nisyen Mektebi Müdürlüğüne vesikalarble bizzat 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

L - Türkiye Cümhuriveti tebaasından ve Tiirk 
ırkından olmak, 

2. - Doğruluk kağıdı göstermek "1940 - 941 
ders yılı mezunlariyle halen mekktep talebesi olaıa
lardan bu belge aranmaz.,, 

3. - Bulaşıcı hastalıklarla maıtn olmamak, bün
yesi maden ocaklarında ameli çalışmaya müsait bu
lunmak "sağlık muayenesi Zorurnldakta yanılacak. 
tır.,, 

4 - nk mektebi bitirme vesik88ım göstermek, 
5 - En az 16, en çok 25 yaauıı hitiımi.a babın

mak, 
6. - Nüfus hüviyet cüzdam n dört adat nıüJca 

r otografı vermek, 
Bu şartları haiz olan isteklfler 25 şubat 1942 de 

ilk okul derslerinden yazılı imtihana tibi tutula
caklar ve muvaffak olanlar ameli stajlanna '-f
lamak üzere ocaklara datıtılaeaklardır. ~04-974" 

"'Jô YAş· DAHA GENÇ-Gö 
.. RONDUGOMO SÖYLIYOR.S) 

Sayan WAGNER, Montreun. (Seinıl. 
bunu ve sebebini ~öyle 'anlatıyo~ 

9a)'M Wal fte r 'I• "•••-•.' .._ 
, • .,, c ild unaur uftu kutta ıt • 

... u da• evvelki fototrah 

4":. '" • -~ L~'ttim ~· c:ıdcien bl,. tıariJl:a-
~ drr. diyor. Ancak, nu ay udar 
"'1el alnımd• ve ıöılerqnle ağ%1· 
mın e\nıfında çlzgılef 'l#e buhıfUk
luklarım vardı. Haktkat.en :r-ılı cö
nınii70"rdum. B~ ise. bOtiln çt:t· 
ıtıerim s[lindi ve arkada$1arm, bir 
"nÇ ktzın c:ildı Clbf ııaf ft )'UmUtak 
olan cildime takcJır naUTl•rıı. balu-
1 orlar. Onlara, benim yaptıtun c:bı. 
clld unsuru olan '"Bloccı. U Tok•· 
lon kremini 'kullanmalannı tavs~ 
etıım. Evveli orılann bırçootu bana 
,Olin\işlfl'di. rl\kat daha ııonra bi~ 
aııt t.ecnıtıe etılltlerlnde. pdülderi 
.. ,_ ... ,.,.... -Saden t:fd
ııkn benim ti/dar -ft\111 lı;akSt-

# 

Bat•" w .... .;...ı •• rr .... ıı.ftıl 
,.urfıftdakl ,.)'••• ha)'Nt .. .., 

,ı ıı ııtı QletaNe • ...., ... 

İiıır Cıld cıd•A olan pemt,. ,...aıır. 
Tok•lon kttmını her •kJam ,..s..t 
mndın evvel kull.anınn: Terkib~ 
de Viyana Onlversllesı Profesör! 
rlnden btri wafından ketif" ve 
kı c:ıklım'2in tabı l besleyıd unsu 
!arına Mnzeoyen w sene bayva 
'\arın eiJdınden 18tlhrae edı 
pnclılln k ıymrtll ce\ltıert olao 
'"Bıoc:el vardır Gllndüderi de be;; 
yaz ttnktekı Tokalon kremini 1t11a:f 
lanm·a Bu dyede dldinız beyaz. 
yumu~ ve b iltun siyah ocılkta~ar 
dı:n - açıJm11 -.n~ttan 
tulmu• bir hal ltelbeder. Toka 
tremllırinde mo.mlr ve pyanı meıno4 
bWYiyet neticeler tamiıuthdırc. ~ 
talcdlrdıt paranız lede olaaılr. 

Reklam Değil, Hakikat : 
Yurdumumn her Ufeslnd• dOrGltlOta. ucua

lutu ft bol cetltlciylıe Unmm1F 

ASRI MOBiLYA MAGAZASINI 
panedea ft bir fikir •Jmadan bqka ,.cSen 
M O 8 1 L V A almamalannı tanb9 ft 
mutlaka saJcın1anmm aezmelerinl rica ederiz. 
BUha•a tnanız karJO}a1an .. Avmtuın .... 
~alan mevcuttur. 
latanbul Rl88 P..- )fOkafll Ne. • Ahtel Peni. 
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