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12! ,., ____ _ 

i
l Başvekilimiz 
Yeni Amerikan Büyük 
lie Madrit Sefirimizi 

Ederek 

Elçisi 
Kabul 

SA·RK CEPHESi 

Şimaldeki 
HarekCitın 
BilCinçosu 

Görüştü 
Ankara, 12 CA.A.J - Başvekil Doktor Refik Saydam, bu- Bir Rus Tebliğine Göre 

gün saat 11,30 da Baş~·ekillikte kendisine ilk ziyareti yapan 1 Al 1 d 
Birleşik Devletlerin yeni Ankara Biiyiik Elrisi I\l, Steinhardt'ı 1 man ar Bir Ay a 
kabul etmiştir. "1-

1

49.700 Kişi Kaybetti 
Ankara, 12 CA.A.J - Başvekil Doktor Refik Saydam, bu· 

J!Ün saat 10 da Ba vekillikte Madrit El~imiz HulCtsi Fuat To- Ayni Teblı·g .. , 5 Şubattan 8 
vav'1 Jrnhul etmi,.tir. ........................ ,_ ....... _____________ Marta Kadar 161 Mahallin 

ingiltere 
Hindistan 
Meselesini 
Halle Çahşıyor 

· Geri Alındığını ve Mühim 
Harp Malzemesi iğtinam 

Edildiğini Bildiriyor 

tJapon ordularınm Hindistan kapı. 
lanna dayanın~ olması Hindistan 
meselesini birdenbire ön safa çı
karmış ve İngiltere hüldimeti bu 
davayı bir an evvel halletmek zo
rıında kalmıştır. Simdi İngiltere, 
harpten sonra veTeceflni vaadetti
ği istiklali, bugünden kabule yana 
ıııyor. Hindistana yapılacak teklif- ı 
Ier malGm değildir. Fakat bu işler. 
de radikal düşünen ve ötedenberi 
Hindistana istiklal verilmesine ta -
raftar olan S. Cripps'in bu proje
yi kabul etmiıı olması, Hint lider
leri ile bir anlaşmaya vanlacajiı 
ümidini arttırmaktadır. 

JJl. Zekeriya SERTEL 

Harpten sonra halledileceği 
sanılan birçok meselelerin 

daha harp içinde iken dahi hal -
!edilmekte olduklarını görüyo • 
ruz. 
Şüphe yok kl bu harp annya 

ölçüsünde büyük değişikliklerin 
hem amili, :ni?m sebebi olacaktır. 
Artık harpten evvelki eski dün -
yaya dönmemize imkan yoktur. 
Harp, insanlığın karşılaştığı bir 
çok davalan, ateşten örsünde dö 
vüp eritmekte ve halletmekte, 
bir çok meselelerin halli için de 
zemin hazırlamaktadır. 

Hindjstan meselesi harpten 
eonra halledileceği umulan dava. 
lardan biri idi. fogiltere, geçen 
harpte olduğu gibi, bu harpte de 
Hindistana harpten sonra istiklal 
vermek vaadile, i§i atlatacağını 
umuyordu. Fakat Ingiliz !mpa -
ratorluğu, Londranın tahmin et -
tiğinden çok daha çetin darbelere 
uğradı. İngiltere harpten sonraya 
bıraktığı ibir çok meseleleri bu
günden halletmek mecburiyetin
de kaldı. Bunlardan biri ve belki 
de en mühimmi Hindistan mese
lesidir. Japon ordularının Hindis 

Fransız Ba~vekil Muavini 
Amiral Darlan 

Petain'in 
Çekileceği 

Söyleniyor 
ltalyan Ajansı, _ 11Vichy 
için Artık İki Taraftan 
Birini Seçmek Zamam 
Gelmiştir11 Diyor 

Lausanne, 12 <A. A.) - İtal
van ajansı bildiriyor: Mareşal 
Petain'in sayfiyede oturması do
layısiyle Fransadan tf'fsirler ı?el
mektedir. Bunun sıhhi sebel:>ler
den ileri ıtelmesi ihtimali olma
dığı bildiriJivor. Bu karar. tama
men sivasidir. Petain. şimdiye 
kadar Fransayı iki muharip ara
<ımda tutmıva · calısmı!'tır. Bun
dan maksat iki büyük devlet 
gruplarından birinin wferinden 
oldui!u kadar. maj!liıhlvetinden 
de faydalanmaktır. Fakat. her 

st?f> Sonu Sa: 2: SU: 1 

Moskova, 12 <A.A.) - Sovyet 
teblii{i: 11 Martta kıtalarımız ta
aarruzi muharebelerine devam 
etmişlerdir. Düşman kıtalan in
san ve malzemece ağır kayıpla
ra uğramaktadır. 10 Martta 19 
Alman tayyaresi tahrip edilmiş
tir. 5 !=;ovvet tavvarPc:i kı:ı"ıntır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin. 12 (A. A.) - Alman 

tebli~i: Doin.ı cephesinin muhte
lif kesimlerinde düşmanın mü
kerrer hücumları dün de mu
vaffakıyetsiz olmustur. Alman 
1-ıücum kuvvetlerinin yaptıkları 
taarruzlar ve hareketler esnasın
ıia bir~ok mahal isRal edilmiş vf' 
rlüsmana Önf'mli kavınlar verdi
rilmistir. 1 M:ırtta 1 i inci piva
ne alavı yaptıi?"J bir hücum n~ 
ticesinde taarruza hazır üstün 
düsman kuvvetlerini imha et· 
mic:tir. Hava kuvvetlPri. kara 
muharebelerine muv:ıffakıvetl" 
vardımda bulunmnı;, Şovvetlerin 
iase h~tlarımı miitParlnit dRrbe
ıer indirmis. Sivaı;toool ve Kere 
limanlıınndaki tesisleri bomba
l amıstır. 

l:Jij» Sonu Sa: 2: Sil: 8 

Fransa 

Donanmayı 
Mihvere 

Vermiyecek 
Vaşin~ton, 12 (A.A.) - Fran

sa Sefiri Henri Haye, Çarşamba 
günü Sumner Welles'i zivaret e
derek Fransız :filosunun mihvere 
teslim' edilmiyeceğine dair ken
:iisine yeniden teminat vermiş
tir. Sefir, bundan sonra matbu
ata beyanatta bulunarak Mada· 
ı?askann Fransız olduin.ınu ve 
Fransız kalacağını söylemiştir. 

9 ~ Sonu Sn: 2: Sü: 5 

tan kapılarına dayanmış olması -=======================-==== 
Hindistan meselesini birden bire 
ön safa çıkarmış ve İngiltere hü
kumetini bu davayı bir an evvel 
belletmek zorunda bırakmıştır. 

İngiliz hükumeti, uzun tered • 
düt devresinden sonra, nihayet 
Hindistana verilecek istiklill şek
lini tesbit eden bir plin hazırla
nıış ve bu plinı Hint liderlerine 
kabul ettirmek üzere Sir Staf
ford Cripps'i Hindistana gönder

ipekli Çoraba 
Boykot Lizım 

ıneğe karar vermiştir. 
İngiliz hükumetinin Hindista. 

na ne teklif edeceği hakkında if
§aatta bulunmaktan çekiniliyor. 
Yalnız, bu işlerde radJ,kal düşü -
nen ve öteden beri Hindistana 

Dııandan 1 Metre Bile ipekli Kumaı ithal 
Etmiyoruz, Fakat ipekli Çorap ipliği için 

Harice Verdiğimiz Paraya Yazıktır 
jgtijtlfil verilmesine taraftar olan Kadınlanmızın ipekti ve bil
Sir Stafiord Cripps'in bu projeyj hassa ipek çorap iptilası etrafın
kabul etmiş olınası, Hint liderle- da bir hayli neşriyat yapıldı. 
rile bir anlaşmaya vanlacağı ü - Bir t araftan aa ipekli kumaş 
midini arttırıyor. ve ipekli corap fiyatları epeyce 

Yapılacak teklifin esasını 1940 vükseldi. Kadın, bilhassa şehirli 
da neşredilen beyanname teşkil kadın çorabından, şapkasına ka
ediyor. İngiliz hükumeti bu be .. dar münhasıran ipek ve ipekli 
yanname ile Hindistana harpten istihlak ettii{i icin, her evde ka
sonra dominyon statüsü vermeği dın ~ivimi bütçede oldukça geniş 
vaat ediyor ve Binlileri şimdiden bir rahne açıyor. 
bu statünün ana hatlarını hazır. Acaba şehirli kadını, kasaba
lamağa davet ediyordu. Maksat, larda oturan arkadaşları gibi i
tabü, sadece Hint liderlerini har- pekli sevdasından vaz geçirmek 
bin sonuna kadar oyalamak, ve mümkün değil mi? 
harp boyunca onların ~ardı~ını Bu iptila yüzünden Avrupa
temin etmekti Fakat Hınt lider- ya avuç dolusu 'Para cıkarmamı
leri bu vaatlere aldanmamış ve zın önüne geçilemez mi? 
İngiliz hükfuneti ile iş birliği Bu iki suale müsbet cevap ve-
yapmavı reddetmişlerdi rilince, ilk bakışta sevinmemiz 
Şimdi İngiltere, harpten sonra lazım .({elecek. Halbuki temas et.: 

vereceğini vaat ett~istiklili, tiğimiz suallerin ikisini de yersiz 
bugünden )ıB • Yal.. ve manasız buluvorlar. Çünkü: 
ruz veril Ali"'t ~en ı - Kadının ipek istihlaki de-
ne gibi b a-._, ı a ak - vede kulak kabilindendir. Ve u-
tır, bilin • or. Ş ~ istihlake nazaran çok aı-
~ır ki~ re hilk~'< ır. . ~ • 

Sonu S;i;..~. ~ ~rı.u Sa: i2; 'SU: 4 '!lw 
~~ 

' 

--------- PASifiK HARBi 

Sumatrada 
Müttefikle 
Dayanıyor 

Yeni Gine Sularında 
Kuvvetli Bir Japon 

Filosu Görüldü 

fn2iltel'ede yeni yetiştirilen paraşütçü kıtalar tayyBl'eye binmek lizere ylirüyüş halinde 

Japon Bahriye Nazırına 
Göre, Şimdiye Kada 
131 Harp Gemisi ile 128 
Ticaret Gemisi Batırıldı 
502 Gemi de Zaptedildı 
AVUSTRALY A'DA: 

Yeni Bir Of is 
inşaat Malzemesi Tedarik Etmek ve Bu 

Malzemenin Tevzii işi ile Uğraşmak 
Üzere Bir Ofis Kurulacağı Haber Veriliyor 

Cripps'in Hint 
Seyahatine Ait 

Tefsirler 

Tokyo, lngilterenin 
Karar Vermekte Çok 
Geciktiğini Söylüyor 

Hint Milli lideri NEHRU 

Ankara, 12 (TAN) - Gerek 
resmi, gerek hususi inşaat için 
lüzumlu her nevr malzemeyi te
min etmek üzere bir Ofis kuru
lacaih haber verilmektedir. 

Ofis, hükmi şahsiyeti haiz o
lacak ve mütedavil sermayesi bu
lunacaktır. "Devlet inşaat mal-
zemesi tedarik ve tf;:Vzi ofisi.. a
dı verilecek olan bu :veni teşek
külün İktısat Vekaletine baj!:lan
ması m"l-ıtemf'ldir. 

Yeni lokomotif 
ve vagonlar 

Ankara, 12 (TAN) - İngilte
reden ithal edilmis oldu~unu Jki 
,,.ün evvel bildirdiii:imiz lokomo
tiflerin adedi 18, va~onlann a
dei ise 380 dir. Di~r taraftan 
6 lokomotifle 270 vagonun daha 
nek yakında teslim edileceği ha
ber verilivor. 

Brezilyadan vurdumuza ithal 
Pdilen kahvelerden 1000 cuval 
Ankara .({ilmrü~üne J?elmiştir. 

Gnrl. Toio 
İhtarlarda 

Bulundu 
Başvekil, Hindistanı 
isyana, Avustralyayı 
da Teslim Olmıya 

Davet Ediyor 

"Hintliler Bu Vaziyetten 
istifade Etmezse Fırsat 

Akdenizde 
'-

Mihver 
Hücumları 

3 Kruvazöre isabetler 
Olduğu " 
Batırıldığı 

ve Birinin 
Bildiriliyor 

Tirpitz Zırhlısına Yapılan 
Hücumun Netiçesi Görü
lemedi, AlmanlarYeniden 
18Ticaret"Gemisi Batırdı 

Canberra, 12 (A.A.) - Avus 
tralya hava ku'\-vetleri dün Yen 
Gine bölgelerinde Japon kıtala 
rının karaya çıktığı mahaller 
veniden taarruz etmişlerdir. Sa 
lamaua böl_gesine dün öğleye do 
ru taarruz edilmiştir. Hava mev 
danının u~uş pistine isabt1:1eı 
kavdedilmistir. 

Di,ğer cihetten Ja'J)on bomba 
teşkilleri dün öğleye doğ'ru Po 
1\foresby'ye taarruz etmişlerdir 
Hava müdafaa batarvalarının , 

it!fr Sonu S:ı: 2; Sil: 4 

Macaristanda Bulu 
nan Alman Azhğının 
Talepleri Artıyor 
Bem, 12 (A.A.) - Budapeşte'der 

bildirildiğine göre, yeni Maear Baş 
vekill M, Kallay Macnristandaki Al 

Roma, 12 (A. A.) - "Tebliğ .. man azlığının baskanını kabul edere' 
Vaktinde görülen ve keşif tav- kendisiyle uzun müddet görüsmüs -
vareleri tarafından mütemadi- tür. Bu görüşmede, Almanlar tarafı 
ven takip edilen bü:,rijk bir İn- dan Alman azlığının statüsü hakkınd 
ı?iliz deniz teşkili dün öi!Wden uzun zamandanberi ileıi sürfile iste~ 
sonra doltu Akdenizdc torpil tav l~~n bahis mevzuu olduğu ve Basvc 
varelerimiz tarafından mütead- k.ihn bu meseleyi yakmda Almanlar 
d•t h- 1 w t B için elverişli bir şekilde b;ıl vadind 

ı ucum ara ugramış rr. . u balun6uiu. bildirilmektedir bi m:ı-
ı,_are~et: muvaffakı~~tle wnet!ce- lümat alan mahfiller, Mac~istandaH 
lenmıştır. 3 kruvazore al!lr ı~a: Alman azlığının şimdi harp sahasn 
bPtler olmustur. Bunlardan hırı daki istekler -~s lesiyle yalnız b'rçok 
hatmıs savı l:ıbilir. Bu hareketi mali ve adli.jmtiyazlar elde etmiye 
müteakıp Alman tavvareleri ve çalıımakla kıtllna~m, ayni zamanda 
denizaltıları tekr:ır hücum] ar va. il ~acar b~~eti :f.ı-r . . nda flilen fs -

1:tfj8 Sonu Sa: 2; sa: 7 _ tıklil fstedıiinl. lij~ırı yorlar .. 

·~-- ----

.. 

- ... 

Avustralya açıklannda batınldığlDı iddia 
Marbleht"ad Amerikan hafif kruvazörli 

Saygon, 12 <A.A.) - Sir Staf
ford Cripps'in İngiliz Hindistanı
na gönderilmesi Londra hüku
metinin Hint meselesinin halline 
verdiği ehemmiyeti ı!Östennek
tedir. Siyasi Japon mahfillerinde 
bu hususta izhar edilen kanaate 
~öre. İn,ı?iltere bu karan ver-

mekte ı!ecikmi$tir. Ve Jap~nya Ebediyen Kaybolacaktır.. ---·-------------------.. 

r··a ... uı9'2l?a·;;:;:~: ~ ~~~:;~~~~~?i~~Ekg~~ r Mugalif a Degif, 
tekran olmuştur. Tojo, o nutuk- ı 

Dücen Vazife ~av~~;:;;;ıvem~~~~~::ı~i: ·ı=Ceva" ı·sıı·J1oruz 3 E?ilizlere karşı isyana davet edi- .,, 
yordu. i 

Al H I • • "H Toio. buı;rünkü nutkunda Ca- 1 Geçen gün Bozkurt mec- 1 nl bUirlz,,, diyor. 
man ar cıyesı, er "anın sukutundan sonra tesirli • muasının içimizde milliyet- Mu2'alata ve tehdide lüzun.. 

1 

Şey Müıterek Düımanal surette mukavemete iktic!_an kal- 1 perver ıeçi!1en, fakat haki· yok. Mesele gayet basittir. 
Ka..cı Yapllan Savacci 1 ~ıvan Avus~ra}Yamn m~~a~ele- ıcatte ecnebılcrd~n. al.dıklan Memlekette milliyetçilik da-

• ,:f .. • s ı rı terketmesı lazım ı?eldı{!lnı, bu paralarla elle,rını kırleten, vası ~den bir takım mline,·-
Bagh.. Dıyor t~kdirde merhametle muamele millintçililt mevki ve şöhret ver vatandaslan ecnebilerden 

Berlin, 12 {A.A.} - Yarı res- ,:rört><'ei!iııi. anlatmak.tadır.. hırsl~nna basamak yapan para almakla, id<'allerini kö .. 
mi bir kaynaktan bildiriliyor: Toio, Hınt mi11ehne hıtap e· sahtekar şarlatan milliyetçi tii emellere alet etmekle if-

Sor:ulan· br suale Almanya Ha- ilen ihtarım eski.:;inden daha ıs- muharri;ler hakkındaki ifşa- ham edivor unuz. Bunlann 
ricive Nazırlı2ı tarafından veri- rı:ı.rla tekrar etmekte ve eıter atını nakletmiş ve bunların bue-iin de nP.s-riyat aleminde 
lE"tl bir cevapta. Alman - Bulı?ar fTintliler Rüviik Brita.,ı~ boyurı kimler olduğunu sormuştuk. nni maske ile "alıstıklannı 
münasebetlerinin faal bir duru- ~uru~undan 'kurtulmak ıcln bn sövlfö·orsunuz. Bütiin mem-

i ·f d ..... 1 Al 1 Dün "ikan Bozkurt mcc· 1 k h d 1 , 1 . · 1 ma sokulması kevfivetinden ha· fırsattan stı a e ""'m.ez erse, - " f' m u a am ann mınKı 
berd:ır bulunulmadıih bildirilmi~ l"htan ı?elen bir talih_ e~erini e~e- muası, memleket içinde ya - hiivivctlerini t:mımak ihth -
tir. Bununla beraber, büvük bir cliven kavbedecekle~ı ke!1dıle- 1 hancılar hesabına çalışan bu rınr1ad1r, krndllerini ve idcnl-
sistem içinde isbirliği vapan mil- tine haher vermekted~r. . $ttrlatan milliyetçilerin isim· lPrini ccnehi paTnsına sat.-•n 
Jetlerin. dostca münasebetlerini Nutuk, bundan ıonraki hıreketterı lt>rini vel'eceiine. derhal mu· •nmselC'Ti. "bu, yn1nız titrl<-
müsterek ittifaklan üzerine mü- meık<\n geçmekte- Hlndlıtana kanı ealata ve tehdit yoluna sap- ·öilPTİ alakadar edt-r.. deyin 

· · istekleri ile avni nok yakmc'la bir taamı• yapılaeaftnılın mavı terdh f'diyor ve: "ldıvamaz ve b1ınu hiT ailf' 
P.sses sıv.~sı . . lıahıetmcmekte. fakat Anıtralya'nm f -rn 
hıva ~etırmelc ~htıvacında bulun. b L. tıratle cörilteceitni ıaylem:k- .. Tiirlrçliter •eya o aa ta ro - mr."4'1t"si sıwama7stmz 1\tenı-
duklan umumıyetle kabul edile· ._e:1111 1 nenler aralannda ka•ca edebilir, l lf"krte hi"Rnf't eden bir ndn-

ııcwr ve Tiirk eflı:lrmmumlyeainc durum- ı·· •- .. '..ı .. •· l bilir. T~Ja. Japon78ftm ttlrbatıar hıma _ mı llTK«'11 oınugu ''e~·a o\' f' 
Başka bir suale de, her ~vin -n .. a Mı"--erln mtııterek hareketleri- lanıu açabilirler. Fakat bu mesele- ıröriimliiiHi tf;İn lridemrk, •n· i 

..... 0 "" Jerc'le ırkı •e is121cametl çarpık in- 1 mÜ~erek dÜsmana karşı yapılan tıe .aer-e•e kadar fttlraJr edece&t 111· fAnllf'Vt'1'1ikle hPıY--'asabİlec~ 1 0 .. ~ ~ •• sanların tek kelime söylemlye hak-
savaşa tabi olduğu ve bu ittifak- aline hkbtr cevap •mrıemekte, yahnz Jan ...,.lrtar. tıimlze bu gibilerin hir hnrelcet flt-!iMir. 1 
lar ~istemindeki bütün mana ve harp hedefine nrmak için Japon~- kan~ımı fıtemiyoruz. Karııan• 1: YJne soruvom'l, 1dm-' T 
ehernmiyetm bu hedefte miinc'ie· mn Avraıı-lı müttefikleriyle lıbirlifl- tarı da bu sevdadan vaı: ıteçirme!i- 1 onlar? Bilmek isth•oruz. rnic bulundu~u cevabı ..verHıniş- ni takviye flınek mabadını umumi~---------------------·--
tir. tabirle ifa!e eylcmektedit. 
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Yazdığı satı?'.lan tekrar okuma
mııvaffak olamadı. Zıhninde-ki dü
celcr şekiller alarak beyaz kağıdın 

tündo koşuşuyorlardı; elini alnın
ıeçırdi: "' .•••. Odanızı dolduran 

taplar sizi hoclblnliie dotra mu sev 
diYor? Onlar size merhamet ve 
aanıyetten bahsetmiyorlar mıi',• 
Bırdenbire yüreğHıin derinliğinde 
damarın koptuimıu hissetti. O a
aa, damladığı yere yayılan bir 

g noktası gibi bütün vücudiinü aar-
Merbamet olmaımdan korktuğu 

prip hisse dayanın.ak için ideta 
ksek sesle: 
- Hele şu terbiyesize baki.. Bir 

bana insanlık dersi vermeğe kal
or._ Kuıtah •• 

Dedi. Fakat bu cümle kalp bir akçe 
donuk bir ses çıkarıyordu. Ona 

ukabil fikrinde her duılinceslne hi
olan tannan bir ses çınlıyordıı: 

- Kızm hakkı var. Sen bir kadını 
hk şerefinden mahrum ettin. Buna 

klan yoktu. 
Cemilenin baba&ına karp isyanı genç 
ında büyük bir p11kınhk busale 

tirmiıtl. O ana kadar Fahire Naz
yi mukaddes bir 3ahııiyet gibi te

ediyor ve onun istirahatini bo-
ufak bir hadiseye sebebiyet ver

yı bir cinayet sayıyordu. Hatti bir 
ok defa kocasmm haksız itaplanna 

adıgı halde daima kencfüinln 'ka
tlı olduğunu kabul ederdi. Hal

ki ıımdı, üvey kızı bu kudslyete e
mmiyet vermiyerek düşündüiünii 
ylem{tti. 
HIJt kulaklarında lnzııı Nazmiye 

arp fn1attıiı hakaret bir kırbaç 1&
m ııbı aksediyordu: 

- Katili 
Cemile, bu kefune71 söyleniye ce
ret etmişti. Kendi kendine dfiaUndü: 
- Bu kadan da fazla!.. CemiJe:ıbı 
basına karşı böyle hürmetsizlik ya
bilmesi için mutlaka delinnlı ol
ar lbımdı .. ~ Fakat birdenbire da

dı; uvey kızı bu terblyesizlitine 
imen haksız mıydı? 
Nazmi, bir rezaletin önt!n8 almak 

bir cinayetten çeldnmemiısti, ha-

Yazan: lRF AN BEHCET 

deiildi. Babab .e711 babasız ne olur
sa olsun, Cemileden doğacak her mah
Ulk Nazmlnin torunu idi ..• 

o ha1de ba mm adammm ba kadar 
dar düşünceler içinde bocalayarak kı
zının çocutuna dUıürtmiye hakkı yok
tu. Nazmi bu hareketiyle bir &lime ya. 
kışan müsamahayı ıöıterememiıtl. 
Kocaıau bu vaziyette ıörUnce ıörliı 

adesesinde tersine çevrilmlt bir dü:-
bün ıibl her baktıiı fe)'İ ııfaltacak 
bir hassa belirdi. 

Beyaz saçları, ıeniı omuzlan, ıür 
kırçıl kaı1ariyle ollUD bir aslana ben
zettiği koca.ı ıimdl karw1ıında birden
bire küçiilüvermiıti. O kadar kl ona 
eski tanıdıiı Nazminin ecfı bUcUı bir 
karikatilrii s;ibi ı8rUyorda. 

Solak 10lağa odaya strdr. 
- Ahmet! AhmeL,. 
- Ne var? 
- Cemile.-. 
- Ne olmaıi' Kendini mi l51dlirmilşi' 
- Yok .• Gitmlı .• 
Nazmtnin kaılan çatıldı. 
- Nereye sitmlı1 
- Bilmem. Bu aabah odasma ba~-

trm. Klm1e yok. 
Nazmi, ehemmiyet •erdilt bir me

seleyi dinlerken yaptıiı cibi 15z1Uiünil 
çıkardı: 

- BeJki mtuflrliie citmiıtfr. 

Fakülteleri . • k Mahkemeleri 
Yeniden Yapılması Komısyonu Kurulaca Mahkeme Salonlan 

için Emir Verildi Pro·ıe Ticaret VekCiletlne Gönderildi Hazırlandı 
Edebiyat ve Fen Fakültelerinin ya- f stanbulda biri ttskftdar, dlfer Ik.i-

nan Zeynep Hanım konağının yerin- İaşe Müsteşarı Sökmensüer, dün caklar ve icap ettikçe yine Valinin si İstanbul cihetinde kurulacak ve 
de n ba yıl içinde yeniden in,ası - Vali ile uzun müddet görüşmüştür. relallllnde toplanacaklardır. Tevzi Iı- münhasıran nıillt korunma davalan
çin Başvekil alAkalılara emir vermiş- Haber aldığımıza ıöre İaşe ve Mür.1- lerlnln süratıe neticelendlrllmeıl ve na bakacak olan mahkemelerin faa
tir. Kurulacak yeni Fakülte binası- lcabe işlerinin istenlldlitl derecede :fa- ihtlkiır mevzuuna aıren ı,lerin de ku- llyete geçebilmesi için ıereken haztr
nm p1Anlaı1 hazırlanırken, Rektörlü- allyetle idare edilebilmesi için şehri- rulaeak yeni mahkemelere yetiştiril- hklar tamamlanmıştır. istanbuldaki 1 
liln noktai nazan tesblt edilecektir, mizde daimi bir Fiyat Mürakabe Ko- mesi bakunından daimi komisyona mahkemeler için Sirkeci gümrük bl
Yenl bina yapılırken mevcut konfe- misyonunun kurulması düşünülmek- geniıs saldhiyetler verilecektir. nasında as1iye altıncı ceza mahkeme
rans salonu yıkılacak ve yapılacak tedlr. Bu i~e alt proje Ticaret Vek!l- Diğer taraftan İaşe Müsteşarı her- sinin bulunduıtu yerde daireler ha
binann arka tarafnda yeni bir salon Uğine gönderilmiştir, Bu daimi komis hangi bir maddenin olursa olsun Ve- zırlanmıştır. Üsküdardııki mahkeme 
inşa edllecektir. Fen Fakültesi bina- yon İaşe Müdürünün reisliğinde top- kfıletten miisaadesl altnmadıkça itha- de Üsküdar adliye binası içinde faa
nm alt katını, Edebiyat Fakilltesl de lanacaktır. Bugüne kadar toplanmak lfıt birlikleri tarafmdan tevzi edil- liyetc geçecektir. Şimdiye kadar mil
üst katmı işgal edecektir. ta olan komisyonun Azası daimt ko- mesini menetmiştir. Çay tevzii için it korunma davalarına bakan asliye 

Hillcametln verecett tahsisatla ve 
Anadolu sigorta şirketinden alnacak 
sigorta parası, binanın istenilen şekil
de kunılmasmı temin edecektir. 

•Üniversite gecesi 
tertip edilecek 

Üniversite Rektörlül'Q ders yılı so
nunda Üniversite bahçesinde bir "Ü
nlvenlte gecesi., tertip etmiye karar 
vermiştir. Üniversite gecesinde fev
kalide eilenceler tertip edilecek. do
km bin talebe sabaha kadar ellene
cektir. 

misyonun da tabif bıısı olarak kala- VckMettcn emir beklenmektedir. ceza mahkemeleri ellerindeki dosya

loekli Coraba 
Boıkof Lazım 

l:ilf9 Baştan 1 incide ~ nüfusunun yüzde yirmisini geçme:.:. 
2 _ A vrupadan bir metre bile Bu vaziyette de ipek iıtlhllki fasladıt', 

. k k 'th 1 dil İ k denilemez. 
ıpe . 1:11!1a~ ı a e eınez. pe - - BCSyJedir de lpekJi ffyatlan neye 
lU~nrnı~ı ~ız .Y~par, ?~ harcarız. yfikle1di1 diye bir 111al nrlt olabilir. 
İstihsalımız, lStihllkımızden faz- Bu son bir sene zarfında ipek ve 
ladır. İpek ve ipekli ihracJnt bi- ipekli tıtihllki çok yflkselmlıtlr. Fa -
le düsünürüz. lı:at bu ytiksellı her kadının lpekl!ye 

ları yeni mahkemelere devredecek
lerdir. 

~~~~.&-~~~-

Şoförlerin Aldıijı 
Fazla Paralar 

- Valisi Ye evaaplan da yok. 
Beraber Cemilenin odasına çıktıta... MısırçarııSlndaki 

Fahirenln tellıla açık bıraktıiı dola-
bm içi bom boş ıörünüyord•. Eski Kasalar 

Bu bahis üzerinde konuıtaiam tüc- düştüğü mlnasına almmamahdır. Pa 
carlar dediler ki: muklu ithatltı ualmca ipekli, pamuk 

- Avrupadan Türkiyeye bir metre luya iıtihlif etmiş ve ilk anlarda ipek 
bOe fpelr11 ithsl edilme.. Biltiin ipek- li fiyattan pamukla fiyatlanna ııis -
liler yerli mamulatıdır. Gümrük ista- betle çok ucuz kalmı•ttr. Bu vaziy.:t
tiltlkleri meydandadır ve bu iddiamı- te de mevcut ipekli stoklan kolayca 

Dün şofl:irler cemiyetinin yıllık u
mumi heyeti toplanmıştır. Kongrede 
bazı f· oförlerln halktan fazla para ls
tedlkl~IM' dair alman mal<ımat üze
rine, münakaşalı bir görüşme yapıl
ml§tır. Bir kısun şoförler, buna oto
mobil sahiplerinin sebep olduğunu i
leri tıilmdlşlerdir. Patronlarm eoför
lerden kilometre baıma otuz kuruş 
hasılat lltediklerlnl de tofOrler ifşa 
etmltler, bu para71 halktan almak 
mecburl)'etlnde kaldıktarmı iddia et
mişlerdir. Soförlerln bir yardım san
dıfı kurmalan kalNl edilerek yeni 
idare h91etl seçllnllftir, Genç kızm odası kiracısı citmiş bır Belediyenin yardıma bil olarak in-

pansiyon odası kadar ruh111Z ve soluk 38 etmek i&tedill Mmırçarşısmda ta
ıörBnfiyorda. mirat yapılırken, duvar aralannda ba-
Ka~~la~m baş ucundaki ufak ma- ~ kasalar bulunmu§tur. Belediye bu 

sanın uzerın~e daran fotoiraf çer;e- kasalan bir yerde toplamış ve emni
veslnden Fahirenln resmi çıkardmıştı •• yet altına almıştır. Birçok klmsefer 
babasırunld bırakılmıştı. bulunan kasalarm kendilerine alt ol-
Ya~ğm ayale acunda bur kamaş duklarmı bilcllren birer istida ile Be-

parça an ııilrilnilyorda. lediye reisliğine bas vurmuşlardU". 
(Artc .. var) Belediye bunlara mahkeme vasıta-

ııı:::::======-=-========- siyle mülkiyet haklarını tanıtmalarını 

Yeni Ekmek Tecrübesi 
Yapıldı 

n ilbata kifidir. harcanmqtır. 
En lüks mataıada utılan, en pa- Bittabi yeniden ipekli tmalltı daha 

hah, en şık ipekli kumaş bile burada ııenlı mikyasta baıtamıf, koza mtiba
istlhsal edilen ipekten, harada doku- yaatı o nlsbette hararetlf olmaı· ta -
narak yapılmışttr. Olsa olsa boya, apre lep artınca da koza fiyattan mUstahsil 
ve emprime. yani iittilenmek ve deıe-ı lehine olarak eskisine nitbetle 5 mlııli 
basılmalı: için Avrupaya gönderilmiş- artmrşbr. Kısaca kilosu 75 kııraııtan 
tir. Ba ıebeple lpe'klilerimlzin baskı- 225 kanıta çılmıııtır İpekliler de bu 
smdan ve lJoyasından başka hiç bir nisbct dahilinde yükselmiıtir. Eski 
tarafı Avrupalı deiildir. den bir liraya satılan ipekli 3, S lira. 

Nazilli fabrikası, güzel desenlerle ya aatılan ipekli de 9 liraya çıkmıştır. 
basma yapıyor. Bu ytilı:sellıe ratmen de ipekli flyat-

tan hakkını alması tabii olan bir D6n 99bab Belediye yeni bir ek-

istemilfu. Xendilerine alt olduğunu 
iddia ettikleri kasalarm içinde bulu
nanlan aÇık olarak blldiremfyenler 
haklarım kayl.ıetm.ı, olacaklardır. Pamu'klu üzerine yaptıiı ayni ba<ı- lan yine umumi manifatura fiyatlan

malan ipekliler üzerine de yapmıısı na niıbetle ucuz kalımı bulunmakta • 
ic;ln mUracaat ettik. Tecrübe için bil dır. 2a ut11zlukta fpeldiye raibet ut 
top ipekli aldılar, fakat henüz bir n~- maktadır. 

Berramada Bir Cinayet 
tsmtr, 12 (TAN) - Bersamanm 

zeytJnyalr nablynin4e lrlamas köyün 
den Mehmet Bayraktar Kuiban adm
da eYU blr kadnu ıevmlı n kadını 
atabilmek tG{n kocaıı çoban Mehmedi 
gece •akti dal ba•mclaki atılda uyku 
da ilsen ba•tınmt ,,. çifte tUfefiyle 
öldtlrmtltttir. Katile SO lira makabi
Hnde SUleymaa admda biri de yardım 
etmifttr. Her iki saçla da yakalan -
mqtır. 

cudüu dünyaya gelmesine mani ol- mek tecrabesi yapmış ve yüzde 25 
Ult\L Bunun. açıktan açıla bir adam m1911' unu ile karışık bir çuval un-

Bu kasaların, Balıkpazarmdald sar
ranarm akşamlan altm ve kıymetli 
teYleri saklamak için evvelce Kapa
hçarşıda bedestendeki şimdi de ban
kalardaki kiralık kasalar gibi kulla
nıldıtı ve memlekette bankalar taam 
rnihn ettikten sonra terkedlldlği an
}aedmflktadD'. 

ünnekten hiç bir farla yokta. dan bç ekmek çıkanlabileceii teııblt 
tice alamadık Eier Nazilli fabrikası İpekli lstihlikinin artmaaı aleyhtmi 
ipek üzerine ~pre ve baskı yapmaya ze deiil, lehimizdedir, ctinkü denildt
da • muvaffak olunsa fpek1ilerimiz ii ııibi ipekli sadece yerli maımılltr
bu basit Avrupa ıeyahatinden kurtula dır. Avnıpadan bir metro bile ipekli 

abt Cemileyi çıinndan çıkaran his edı1miştir. 
e kuvvetli bir histi kl. ona babasma 

karp ısyan cttirmilti. Bmnm ne ol
duiumı duşünfince 6"7 kızma daha 

)'ilde hale verd~ 
Aınaızı . 
Cemile ba 7t1bek tefbıllb ..-.. 

Dl • kendini kaybetmiwd. I" 
Nami. hem kızım yan• .. n&a malt 

ram ediyoc, hem kendi tonmam öt
iirtmlt olayorda. 'larmml.. Bana 

Nazmi Jıttlse: 
- lle? Di7oeekd. TllNIWIM ım? 

Ba pll; mi benim tcıırmmm obıaıkT Al-
lah dmeeia-

Bt1G'VNKO PROGRA..• 

cnklar demektir. kumaş ıetırllmez. 
İpek iıtihJlkimlze gelince, bu istih * * * 

lak mnumt manifatura iıtihlakimizi'l İpekli çorap meaeleıine ırelince: Ba 
•• ~ 11u 5 zır .. t tüu.I Otomobil Lastiği ytlzde ikisine, üçüne bile çıkamaz. Oa bahiı de - eier tatbik ederleree - Zon 
~::: :::!ı;... ıus Oda m1191. Dağıtılacak yet azdır. Bizde kadmların çok ipekli ııuldak kadınlarının kararını takdirle a.oo Ktlallr <ııııt.1 :::: =:::ııı~an istibllk ettiklerine dair umumi bir ka karşılamak llzundır. ÇiinkU tpekJl co 
&il a.ı. ..... H.ılita* ....._ Piyasamıza ilç y(lr: sekiz otomobil naat vardır. Halbuki bu kanaat yan • rap kallamnak züppelikten hattl biraz 
~2:: ;;::::. 20-45 Şarlıılar IAtıtl~ getlrl1erek iaşe MüdftrlOğQntln hştır. İpekliyj lükı iadın kullanır. fs da israftan başka bir ıey değildir. 
ıuı Rabt'ııllw t!:H ~:!ı':fı"a emrine :verilmiftir. Bu lAstiklerin tev- tanbullu kadmlarm da ancak yüzde el ipek çorabın ipllii Avrapadan cıl\:o. 
n.oo ftrlr9leır 22.000r1ıt..ua ıri !lsteslnhı hazırlanmasına başlan- lisi ipekli harcar. BUtlln büyük şehir- Yani ipek çoraba verdiğimiz para Av-
;:::J'~ ~:: ~=~ mllbr. Tnzl emri gelir gelmez dağı- Jerimizde yalnıs ipekli kullanan kadın rupaya çıkıyor demektir Blsim fab-

l!'abt bundan .a& ~ bbn r-r • . • 1 '---- hlacakttr. 1anmı%JD uyısı, bu ıehirlerdeki kadın rakalarımı:ı: bu incelikte ipi. ik: vapamı-
----~~---~~~--~--------r~~--· -a-·--·-·~· .;..._•_·_ ......... ~----~'""'A~..;...------------------------~~~~--~------------~- ı 

f G'c' G'-L'-M H•BUUEA ı 
Balıkçılar Birliği 
Kurulmak Üzere 

lngDtere Hindistan 
Meselesini Halle 

Çalıııyor 
g- Bqtan l lnetde 

va.ztyetın ciddiyet ve vahametini 
anlamıştır. Boş vaaitlerle vakit 
kazanmanın imklnı kalmadığını 
görmüştür. Uzak Şarktan gelen 
tehlikeyi önlemek ve Hindistanı 

PASiFiK HARBi Cripps'in Seyahati 
klfr Baltan 1 incide kl69 Ba.ı&n 1 laclde 

teşi h · 1 . _,.1 Hint ırkından olan milletlerin 
•. mu acım enn '"'""' a111nası~ hoşnutsuzluitmu kendi menfaa

manı olmuştur. İnsanca zayıat tine olarak istismar etmekten ı;{Eı-
voktur. . d şt 

Tahrip edilen gemUer 
Canberra, 12 (A.A.) - .Ameri

ka bomba tayyareleıri Yeni Gi
nede düşman ,:(emilerine taarruz 
etmişlerdir. tki Japo~ ıtemisi ba
tınlmış, 4 J{emide yanım ~ıka
nlmıştır. Bir ~emi de sahilde ka
raya oturmuştur. 

rı ıınnanu ır. 

ltalgan nıdyoauna göre 
Ankara, 12 (Radyo ıazetesn

ttalyan radyosu Slr Stafford 
Cripps'in Hindfstana ya"Pacatı ae
vahat hakkında diyor ki: ......_ ft ~ _ 'Setiıtm9J:e ae- ~ 11e w. ...,.n blrltti) bir ara- k.ayı~k için Hintlilere is -

t.anbul balıkc:dan. Ticaret 'Ye - da balıkçılıim .lnldpfma cabtacaklar- tikW vermeje razı olmuştur. 
ed ile yaptıktan temaılan netice- dır. İhtlyaçlan olan iplik, kalay. tel, * * * 

Jendhmttler 9e bil arada •ekilet miio teneke ye aaire birlik tıarafmduı temin 
m.-.rlyle mutabrk kalarak bir ni- olamıc:akt1r. 
A""~ hazırlamıtlardır. 

Yama Baıvekllete ıönderllecek o
lan ba afzamnamqe ıöre, içine balık
plaa, ~an Te komerveclleri 
.ı.c.tıc otan (İıtanbat ve havalisi balık 

Pwlal11'in Çekileceği 
Söyleniyor 

e- s..un 1 lnelde 
Dd'......, hesabma kumar ~a
lllJllB' dlwam etmek artık mQm
kıln de;tildir. Petain, tuttuğu si
ym;ef!e ne İn~ Be Amerika
yı. ne de Almanya -.e İtalyayı 
mmuerı edebilmiştlr. t~ şıktan 
birtnr secmek zonmda kalan Pe
tai:D. bll seçmeyi başkasına brrak
malc Wfyor. 

Petlıllı'tn iş !ıqmc!an •ynlması 
Pramu Bl)'Uetinde bir dönüm nokta
• teşkil edel;riJeeekt:iı'. Mare,alta ye
rine ~elı: adam lfipbetıiz Marqalin 
MkerUk maziside ileri gelen prestije 
maik bulmımıyacaktır. fakat bayle ol 
....-ı 1&yesinde celecek idn daha bü 
7tlk bir mılayıı cösterebilecektir. Ma 

pn!ı fm"Cflf de olsa, bazan ayak -
baill)'llD bir Jı:elepço tqkll ede -

lran Kabinesi 
'hbnn, n (A.A.) - Başvekil Sli
~ yeni kabinesini Sah Te ~echse 

takdim etmiştir. Yeni h&kllmet m~
ietıe ittifaka çok yakm bir ekseriyetle 

itimat kazanmıştır. 
Yeni kabine pı ~kilde Jı:uralmuı -

1!abt ba işte bir anlaşmaya Kuvvetli bir Japon flloau r varmak için bir tarafın ka-
Bahkçıhk ft batıl: ııana,.ft ile aira f'an yetmes. Hintlilerin de İngil- Sayıon. 12 ( A.AJ - Sanghay'dan 

tanlar, aralarında brarlqtırac:aklan te ile tlar . . d gelen bir telgrafta, Yeni Gine sula
blr para71 her ay aidat olarak birlik . re. ~yyen şar ıçın e nnda bulunan kuvvetli bir Japon fl
veznealne yatıracaklardır. ııı bırliği y~p~ala razı olm~ları losunun Terres boıtazı istikametine 

lizımdır. Şımdiy;e kadar İngilte. dofnı gittiği bildirilmektedir 

Pirinç Flyatlan 
Tesbit Edileli 

renin Hint siyasetini beğenmiyen · · 
Londranın vaatlerine inanrniyan F. HIND/STANINDA: 
Hint liderleri, bu defa İngiliz hü.. 
kfunetinin teklifini nasıl karşıla. Melbourne, 11 (A.A.) - Felemenk 

Plyat mUrabbe komisyona tehri - yacaklımiır?. Hlndistanr umum! vallsi M. Van 
misde plyaaaya çıkarılacak olllll pi - Mook, Sumatrada Medan ile irtibatı 
riçlerin toptM ,.. perakende fiyatlan B • g ti n lf'ındistan na- tekrar tesis etmiı ve Sumatrada müt 
nı tesbit etmiştir. Ba fiyatlar hami- mına kon~ tek adam teflkler mukavemetinin devam ettiği
dir. Kastamonu Maratelti ft Orhanp Nehrudur. Gandi eski itibarını ni haber alınştır 
zt pirtnçtert toptan ss,ıı. Ptnkenc!e ~ybetmiştir. Nehru bütün Hint- n/GEB R ABEBLER. 
61 Jı:uru,tan satılacaktır. Aatalyanm li1erin itimadını kazanmıştır. Çin • 
mnsır cinsi toptan 41,1, P!rakende S., Mareşali Çan Kay Şek dahi Hin. 
Hatay, Maraıs. Seyhan plnnçlerl tQ - distanda onunla görüşmüştür. 
tan 46,& perakenle 51,50 kuraıtan •- Şüphesiz Sir Staffanl Crippsin 
tılacaktır Bantar4an bllka cins " d ilk ~ adam la -'çeıitlerdm piyasaya ıretfrilecek "Pirinç e görü~e.. .. o o c-. 
ter komisyondan fiyat karan alınma- tır. Nehru bır kaç gun evvel Lon 
dan satıp cıkanlmıyacaktw drada Nevs Chronicle .llaU'tesine 

-------· - gönderdiği bir telgrafta kendi 

Ot ve Saman Fiyatlan 
Tesbit Edildi 

P't7at milrakabc komisyona kura ot 
ve samanların da hami flyatlannı tes 
bit etm!İtlr. Dökme ot toptan 7,5, ,e
rakende 8, balye halinde ot toptaa 10, 
perakende ıo.s kuruetan- dökme • -
man toptan tl,5, perakende 7, balye sa 
manlar toptan 8,5, perakende 9 Jı:unı• 
tan satılacaktır. 

V on Papen Onümüzdeki 
Hafta Berllne Gidiyor 

Berlın. 12 ( A.A.) - Yan resmi bir 
'kaynaktan bildiriliyor: 

görüşünü f(>yle hülisa etmiştir: 

"Hint milletinin siyası terbiyesi 
hQli ileridir ve mihver devletlerinin 
her gün Tokyo, Ba~kok, Berlin ve 
Romadan Hindistan içlerine yaptık -
lan propagandadan müteessir olmı
yacak derecede olgundur. Biz hiçbir 
tahakkDıne boyun etmiyeceğiz ve her 
taarruza ellmizde mevcut en iyi usul 
ve vasıtalarla klll'fı koyacağız. Bu 
harp U%UJl sGrecektir ve Hindistanda 
cereyan edecek hAdlseler gerek harp 
içinde ve gerek harpten sonra tesirinl 
gösterecktır ... 

Tokyo. 12 ( A.A.) - Bahriye Na
sırı M. Şimada, Japon babriyeıinin 
bugiine kadar yaptıfı hareketleri bü
tha eden bir rapora parlimentoya 
\'Cl'.mİştir. Nazır, bahriye ile ordunun 
tam bir işbirliii yaptıklarmı bilhassa 
belirtmektedir. 

Nurr, natkunan •omında şimdiye 
kadar 130 dli,man harp ıemiıinin !>a· 
tmldıiını, 31 ıemlnln de az çok aiır 
hasara uiratıldıJını ıöylemfttir. 

Bundan baıka top yeldln &80.000 to 
nllatolak 128 tkaret ıremisi batını -
mıt, takriben 300.000 tonillto tutan 
92 gemi ıtır ha .. ra afratılmıştır. Top 
yeldin 210.000 tonilitoya varan 502 
ııemi zaptedllml,tir. 1554 dUşman tay 
yaresi tahrip oJanmaştar. 

Dlfer taraftan nazır Simada, Japon 
kayıplannm yeldina 4 muhrip, 4 deni
zaltı. S hususi denizaltı, 1 hususi bot, 
5 mayn tarama ıremisl ve 27 taııt ot
datıınu aiSyteml,t!r. Bunların hepai 
batmı,tır. 

Bir büyük Ye ı,ir ktiçik kruvazör 
halara 11iramı1, ıonradan tamir edil
mibtir. 

"İnJ!'{lizler umuımt harptenbe
.. i Hindistan i~m vldeıttiklerlni 
bir türlü y8.'Dmamış1.r ve Hint 
milletini zulfbn i(inde yasatmıe
lardır. Cril>J)S'in buradaki hare
ketleri bir müddet daha oyala
maktan ba~a bir şey vapamıva
l"a~ muhakkaktır. Son zaman
larda Churchill ite Crlnos'in ara
sı acılmış ve Crim>s Churchill'e 
rakip olmıya baslamıstır. fnj(il
tere Basvekili Crfpps't bir vazife 
ile Hindistana ,llÖndermek sure
tiyle Londradan uzaklastırmak 
ue mP1rldini sailamlamak iste
'Ylektedir .• 

Fransa 
tif? Bastan ! tftetde 

Londradald 1canaat 
Londra, 12 (A.A.) - Carıam· 

ba günü Londrada sövlendlline 
nöre, 9imdiki halde Almanlann 
li'ransız filosuna el kovacaklan· 
na dair ortada bir lllmet yok · 
tur. Bu filonun Akıbeti hakkındıı 
"oktanberi bazı sayfalar dolas
rnakta ise de. Amiral Dıırlan bu 
f'iloyu vüeude ıetirmiı olmakhı 
:mbar etmekte olduitu idn mec
hur olmadıkea Fransız ıemileri
.., i Almanlara t.eslim etmesi bek 
'an P.l'nf'Z. 

Oran'da haara •lra71P aonra'1 n 
ToaJon'a ıretirilen Dünkerqae sırhh
sınm aradan uun aylar ırecmeden ite 
yarayacaiı saımedllmemektedlr. Fran 
sız donanmaaına menaap birçok blrllk 
ter coktanberl Toalon'da btılamnakta 
iıeler de elde mnc:at maJanıata ırörc 
Richellen ılm4i Dabrdacbr. Oman -ti 
olan Jan Bart Kuablankaya ıitmlıtlr. 
Fakat ba ıremlnfn lntaaı tamamlaa:na 
mıı oldala lGln o nmandanberl teç
hizatının ikmal edllmlı olmaıı nrft 
ıörülmemelı:tedir, Oemlmn tamamlm-

M. Von Papen, Berlfne yapacaft ev
velce bfldirilml• olan seyahatini mah. 
temel olarak 8nUmUzdekl hafta yapa
caktır. ...-

Bu sözlerden anlıyoruz ki Neh. 
ru ve Hindistan mihver ve bil -
hassa Japon propagandasına al -
danmamakta, efendi değiştirme • 
ğe razı olmamakta, istikliline ka.. 
vuştuktan sonra İngiltere ile bir. 
Hkte bu istikWi müdafaaya ehem 
miyet vermektedir. 

,., __ , __ ,.a mau için lhım olan valltalardan hic; 
"apon 8uıun,.ua blrl Kuablaııb limanında mevcut de 

İzmir Villyet Bütçesi 
İzmir, 12 (TAN) - Umumi mecl'ı 

vilbetin 942 ıeneıi bütçeainl 2 mil
yon 690 bin lira üıeriad•n mıitevazl!1 
urette tcabit etti. Meclıs yarın va1:. 

nin bir nııtkuyla kapanacaktır. 

Onun için Sir Stafford Cripps 
in Hindistanda muvaff alc olm~ı 
ve İngilterenin Hindistan metele. 
sini kati btr :hal suretine bellR -
ması ihtimali çoktur. 

Vaıington, 12 (A.A.) - Uç düaman iildlr. 
yük ıernisi ile cliier yüklü bir ıremi
nin Japon sularında Amerika denini 
tıları tarafından batırddıiı bildirll -
mctltetlir. Bır Mtman tayyaresi ıSo 
Midway ac!ası bausında denize düııli
ı ulmüştür. 

* Kahire, 12 (A.A.) - "Tau,, Bura-
ya ırelen haberlere dre, Alman donan 
maıı baıkomutanı Amiral Raeder, Vi
chy hükQmeti tarafmdan Almanyaya 
verilen Fransız harp ıemilerine Al -

yortar. Blru daha kahnını yapıyor -
tar. Bu kaim lpelı coraplan da ipek 
çorap kulJamnak itiyadında olan ka -
dmlar kallanmıyorlar. 

A vnıpa ipliii ile yapılmış ipek ço
rap ııiymeyi, hatti Avrapadan çorap
hk ipek lpl.ilt ithalini u:enetmeli. Bu 
faydalı olur. O zaman yerli ipliklerle 
kalın ipek çoraplar yapılırken bun -
lar hem daha •allam, hem daha ömür 
lü olarlar. 

ipek çorap mücadelesinde öiretm~n 
ter öna,ak olmalı, bdın öiretmenler 
ipek çorap kallamna-hdlrlar. Xabal 
etmek llzımdır ki, ipek çorap iptilası 
her aile bütçesinde her ay mümmce 
btr sedlk apnaktadır. 

Salt Kesler 

SARK CEPHE Si 
l:lfj'" Baştarı l incide 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 12 (A.A.) - Sovyet ha

berler bürosu, aşağıdaki tebllll nes
retmlıttr: 

5 Şubattan 8 Marta kadar JCallnln 
cephesindeki kıtalar şu ganim~tlerl 
almıpardır: 

'78 tank, 172 top, 209 bomba maki
nesi, 82' alır ve hafif makineli til
fenk, 111 tanksavar topa, 558 otoma
tik ılllh, S.452 aillh, 1177 kamyon, 300 
ar,aba, 8 sahra matbahı, 30 radyo pos
ta11• 2 lokomotif, 9000 bomba, 10.soo 
kara mayni, 7000 el bombaıı, 2 mil
yon fişek, mühimmat dolu 2 tren, 2 
cephane depoıa. 

Ayni müddet içinde, bava muhare 
terinde yerde ya.bat uçaksavar at 
ile 277 Alman tayyaresi tahrip edil -
miıstir. 

Kıtalanmız, aillhlı mllfrezelerle do
lu bir sırhlı tren, 39 tanıcı. 142 top, 70 
makineli tlifenk, 21529 kamyon, 27 mo
tosiklet, 1374 araba. 2 lokomotif, 104 
.,.ıon. 17 sarnıç vaıomı· tahrip ettniıt 
ter ft 49.700 Alman er ve ıuba71 öl
dlirmliılerdtr. 

Ayni mUddet içiade UJt mesk6n mıl· 
hal. kıırtarılmıttır. 

Bir Alman _alayı bozguna 
uğratıldı 

Moıkova, 12 (A.A.) - Sovyet teb 
lifine ek: 

257 inci Almmı piyade ttlmenlnin 
457 nd ala71, cenap cephesinde bo7-
ıana afratdmıttır Raılar. bUytik sa
yıda eılr ve ıranimetler almıtlardır 
Cenup cepheıfnln ba•ka bir keılmin. 
de, Sovyet birlikleri ilerlemeye de · 
vam etmiıler ve iki ilinde 5 mesldln 
mahalli i.sal etmitlerdir. Aııart 400 
~iman öldürOJmüştür .. 

Berlln, ıı (A.A.) - Alman baıkn. 
matanbtnn bildirdliine ıröre. blivil'k 
Alman piyade alayı yalnız Alman hat 
larmı yamıaia teşebbüs eden Sovy~t
tert pek az zamanda ıerl pUsktirtmek
le kalmamı,, fakat ayni zamanda karŞJ 
htlcumda yapnu,tır. Bu çarp~malarda 
bu tay oldakça mllblm 9 mahal seri al 
mıttır. 

man ta:yfaımın yerlettlrilmeal iıhün 
en çok on etin içinde tamamlanmastru 
istemlıstir, 

Nevyork Time• ırueteılnln Bey -
nıttaki muhabiri de Franııs harp se
mUerlnde blmıet edecek Atman de • 
nlscllerlnin yetittlrilmeal için bara • 
retli bir faaliyet ırCS.terilditini yazı -
~cm 

Salihlyetli mahfillerdeki kanaat. Al 
nwılann Fransız harp ıremllerfnl f1lı*. 
bahar deniz barekltmda kıı1tanmalc 
niyetinde oldukları merkezindedir. 

BIGALILARIN BiR 
ŞİKAYETi 

Biııanın Şevketlye Dereköv 
muhtarı İlyaı Dereli b:r mektup 
göndermiş, diyor ki: 

- İp'kaiye köyü hudutları için
deki yanık defirmenle Akk8prU 
değirmeni üzerine kııruldukları ça 
yı tamamiyle kapamakta ve ıuyun 
mecra11nı def iıt:rerek birçok b'.1-
takhklar husule getirmektedir 

B·raz fazlaca yağmur yağdı ve 
ya kar suları eridi mi bu değir -
menler yüzünden Cihadiye, İpka
iye- Dereköy, Sancaköv, Kahvei 1 
ye, İskender. Savaşte". Ataköy 
Pekmezli, Danişment. Kaldırım -
başı köyleri ve arazisi su altında i 
ve mayıs sonuna kadar batak -
!ık halinde katmaktadırlar. 1 

Geçen aene nisan ayında bu 
işi tetkik etmek üzere selen bir 1 
mütehassıs her iki deiimıen kal
dmlmadıkça bu köylerin arazi 
sinden istifade ed'lmesi JmHnı 1 
olmadığını bildirmiş, 18 kOyün 
halkı olan 10 bin nüfusun sıtma
dan kurtulma11 için de bu değir
menlerin kaldırılması llizumun:ı 
ileri aürmüıtür, Filvlki 10 bln 
nüfusun yüıo:de onu ıııtmahdrr. Gôs 
terilen bu lüzlJma rağmen değir -
menler kaldırılmamıştır. 18 köy 
halkı toprağınm ancak yilzc!e yfr. 
miııinden faydalanabilmektedir.·, 

Muhtarm mektubuna bir fey 
ilave etmiyoruz. Muhtann bu s\
kayetf ve mütehassısın raponı a
caba alakadarlar tarafından tet -
kik edilmiş midir, eğer değlrme:ı
lerln bu nrardan varit iıe, 
halk neden bu zarardan kıırtarıt
mıyor? Ziraat seferberliği yaptyn
yonız. Bir kanş toprafı e1rims!.,. 
bırakamayız. Biga ziraat memaru
nu harekete geçirmeli 'Ve bu iti bir 

1 
neticeye bailamalıyız. ı 

·---------·--------·--------Tramvaydan 
Bir Kadın 

Düsen 
Öldü 

Birka~ gün evvel Müberra admda 
55 yaşırlda bir kadm tramvaydan >
nerken dilşmOş ve ağır surette yara• 
lanarak hastaneye kaldtrılmıştı, Mü
berra dün Haseki hastanesinde ot.. 
müştür. 

Bir Kağıt Vurguncusu 
Adilyeye Verildi 

Karaköyde kırtasiyeci Corç Tanburl 
diı mevcut yüz top harita klfıdınnı 
lopunu 607 kuruşa satması Jlzım ge
lirken :yedi liraya satmış ve cürmü
meşhut yapılarak adliyeye verilmlştır 

Altın Fiyatlan 
Altm otuz Qç buçuk liradır. Bir 

gram külçe 480 kuruştan satılmıştır. 

Akdenizde Mihver 
Hücumları 

l:lfJ9 Baştarı 1 incide 

parak düşmanın diğer ild birliği .. 
ııe muhakkak surette isabetleır 
kaydetmişlerdir. 
Denizaltılanmızdan biri üssü· 

ne dönmemiştir. 

"Malaya,, haMJra uğradı 
Lalinea. 12 (A.A.) - Cebeli

tankta hafif bir tamir ~ören tn
ıdliz saf fıharp ~em isi Malayanın 
üç ay sonra dün a'!J.r hasara u,it
ramış b r h lde bu limana don
d ü ltü h ldırıl ktedir. 

Tirpitz zırhlıaına 
yapılan hava hücumıı 

Londra, 12 (Radyo 7,15) Bahriye 
Nezareti tarafından tu resmi teblıi 
netredilmlıtir: "Bir müddettenberi 
Norveçte Trondheıim limanında bulun 
makta olan Almanyanm Tirp ts zırh 
smın dUn demirli oldufu yerden ayrıl 
dıiı yapılan keş ften anlaşılmııtll' 
Tayyarelerimiz, tlmale doiru sltmek -
te olan zırhlınm yerini tayin etmit • 
ferdir. Tripitz'in Rusyaya ıritmekte 
olan bir vapur kafilesine taamı• et
mek istediği anlaşılmııtır Derhal to: 
pil tayyareleri hücum etmişler ve tor 
pl11er atmışlardır. Hücumun neticesi
ni ıörmek mümkün olamamııtır. Fa
kat ıon olarak zırhlı kalın bir dume.n 
perdesi himayesinde Norveç sahil ne 
dofru giderken ıCSrülmUıttir. 

İki torpil tayyaremls kaybolmu,tur. 
Satıh lcuvetlerlmls düşmanla temas tr 
mlnine muvaffak olamamıttır Almıuı 
gemisinin vapur kafileıine hücum te
~ebbusü neticesiz kalmııtır. 

Batınlan ticaret gemileri 
Berlin, 12 (A A.) - "Teblfi., Hu

ıuıi bir teblllıt. de bildirilıfıfi ılbl. 
ı\lman denlzal~n ıtmaU Ameriks 
ve merkezi Anııwtka sularında yap -
tıklan hareketlet ~I büyli'k maval -
falrıyetlere alaşm~r. Düemamn top 
velrtln 109,000 tonll&toluk 17 tlcıret 
ıemlılyle bir bUyli'k karakol ıremjıl 

ve bir denizaltı avcısı batınlmııtır 

İngiltere Kredi Dairesi 
Reisi Şerefine Ziyafet 

Verildi 
Ankara, 12 (TAN) - SehrlmiJıe l(el 

dtllnl bildlrdllimis Unayted K ftl 
Dom tlca19t ılrk mUdUrii Bir 
Nibocn ıereflne, ·-etin Ankara 
m6meaııtl tarafmdan W aktam An -
karapalaa salonlarında bir slyafet •e-

lmiıstir Bu ziyafette lfarlciıe lk ı
.... TIC8ret. M be. GUmri.ık ve 1 -
hisarlar, Nafıa ve Milllılkalit Vck He
ri de hazır bulunrnuştm: 
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Milli Korunma Kanununda Birmanyalılar Nasıl 
Tlrkll!; Ecnebi 

1400 Kr, ·- 2800 Kr. 
750 • 1 Ay 1500 • 
400 .. 3 Ay 800 • 

Yapılan Değişiklik Yaşar ve Ne Yaparlar? 
150 • 1 Ay 800 • 

ttıır•ıttu• 

1 :!l(r:JIJ;I 
Hindistan için 
Yerilecek Kararlar 

Yazan: M. ANTEN 

G!inlin en mühim hadisesi, S. 
Cripps•in İngiltere hükO.mcti 

cara1mdan.. Hind iatan mewelesini kat 'i 
olarak halletmiyc memur edilmesidir. 
Bu mfiuasebetle neşredilen resmi teb
liide ııu ııoktalac tebarüz ettirilmek
tedir: 

.. lna-ütcre hu"'"lrlimeti, Hindistam Ja
J>OQ ıstllisma karp korumak makaa
diyle Hindistamn bütün kuvvetlerini 
bu gaye etrafında toplamak istiyor 
S. Cripps. kendi talebi üzerine bütün 
ııyasi partilerin mfunesai1leriyle görll
şerek. İngiltere hükO.metinin hazırladı· 
it kanunu esasi projesı üzerinde btl
tün Hintlilerin muvafakatini temin ct
mek makaadiyle Hindiatailll ırönderil•
celcttr. Hindiııtan. medeniyet ve t..-ak
ki düşmanı kuvvetlere karşı yapılacak 
mukabil taarra:zun üslerinden btrmi 
teşkil etmektedir_ 

Bu karar bUtün İngiliz gazeteltri 

umumt veya kmmt s~ferbcrlik, 

devletin bir harbe girmesi ihti
malf ve Türkiye Cümhuriyetini alA
knlandırabilcn yobancı devletler ara
sındaki harp ha11eri gibt husu.salla 
tatbik olunmak üzere hazırlanan 37RO 
sayıh milli korunma kanunu bir kaç 
defndtr tarlile uğramaktadır. 

Bunun sebebi, kanunun teşkilAta, 
ikttsadi, mali. teıa.i hükümlerine ait 
maddelerintn. trıtbikatta bazı aksı-ıkhk 
ve noksnnhklar doğurmu~ olm1151dır, 
Tatbikatta görülen bu nok5nnlar \'e 
duyulnn ihtiyaçlrrr üzerine kanun S9!i4 
sayılı kanunla tadilden sonra, bu defa 
4156 şaytlı kanunla ve tekrar 4180 
ıayıh. konunla yine tadil edilmiştir. 

Zamant..'lllz.m hadisatı yıldırım süra
tiyle giderken bütün bir millet ve 
devlet hnyatfnt alflkalandıran mühim 
bir kanunun tadil ve ıslahı da böyle 
&eri ve dalmf olması bir kusur değil 
bilAki' .,Okrana h\YJ"- görülmf"k Dttl
Ea eyler ' 
Yapılan jeğişiklikleri (T04klllta). 

{İktısadll. 'Vfal!). (Ceıal) hOkQmlore 
ayırarak bi .. birer h:ah eur"tiyle 
herkesi tenvi edeceğimi ümit ediyo· 
rum. 

Teşkilata Ait Ahkamda 
tarafından hararetle kareılanmakta ve --- - -
bôylc: güç bir işin ancak Crippo ta- Değişiklik: 
rafmdan murifakıyetle başarılabile
ceği tebaril% ettirilmektcdiT. Bu gaıe
teleor lngilterenin :llindistan aiyasetini 
tamam.iyi~ değiştireceğini. H.i.ntliler 
birJeşmcdikler:l takdirde, Malezyanm 
ve Holanda Hindistanının ii1ubeti.naı 
agnyacaklarm1 7Umaktadırlar, 

inciltcrenhı Hindistan me ele.o;in! 
kati olarak baDetmelr: hueueundaki bu 
teşebbü11ii mih•er matbuat ve radyo
ıarım dddi bir 911rette meocu.l etmek
tedir 

Al;.,an matbuat w nıdyolanna c~ 
re: lndlte'l'e bu teıebbüsü ile Hintli
ler. ald'a.tmakta .e avutmaktadır. F::t.
kat Vilsooun 14 maddesini unutmıy'\o 
Hintliler ayammııslardır ve İngilizlerin 
ba. yeni manevralarına kannuyacalc
lardrc. 

Diier a"lı- Cıipps'ln Hindlıta.,, 
gönderilmeei. 1-. zatla ChurchiD ua
a.:ıda siyasi bör rekabetln bulondaiu 

Kanunun ilk metninde mevcut teş-
kil~t 8954 IRYllJ kanunla epE"yi 

gcn~letilmiş olmasına rağmen, artan 
iht!vne karşTStnda 4180 sayılı kanunla 
yeniden geniş]ctilmiş •e hükUmctc 
(Yeni memuriyetler iht1Ri edebilmesi), 
(Hıılk ve mlllt mOdafan ihtlyatlarmt 
temine matuf bütün ticat1 ve !:Inat 
munmelele-rl yapm:ı:k ftfn hükmt şah
siyeti haiz müesseseler kurma.:n). 
(Herhangi bir daiTe veya müesseseyi 
tamamen veya k1Srnen diğer bir da .. 
fre veya Veklil..t emrlne verebilmesi) 
gı'bi tnühim ve esaslı salMıiyetler verı-
mi&tir. Hüktimetin, bu daire ve mü .. 
eısscsclerle hilkmt şah!'iiyetlertn ser
mayesini Ye ne suretle hareket cde
ceklcrlni tayin edebilecğini açıkça 
blirtmiştir, 

İktisadi Hükümlerde 
nu teyit etmektedir. Cburchill. Cnpp•'I --.-.-.-.-------
ttıı-dao d~k için ona ba,ora- Degışıklık: 

ltal7an radlıosu ı....: İngilizlerln 11- Kanunun ilk metninde, hallt ve 
mryacafı bir vaz'.fe vemıiftir. ı 

momi harpten beri Hintlilere yaptr'r:- millt müdataanm ihtiyacı: olan 
lan vaadleri 7crine _getinnediklerm madde ve yardımcı malzemenin hü
vc Hindistam zulüm ve esaret a1tm- kOmet t.'lrafmdan eatm almarflk ihti
da yaşa.ttıklanm ve böyle sıkışık bir ra<'t olan mn~elere k:Anrz dağıtıla 
zamanda onları btr müddet daha oya- oe4'1 yazılı idi. Bu hüküm 3954 sayfh 
lamak istediklerini. 5Öyled:kten sonra kanunla biraz daha tevsi edilmiş ise 
tıpb Alınn ra~ gibi, Clmrclıi!Mn de 4156 sayılı konunla yaptlan tadi
mevlı:finl Jnrroetlerıdirmett mabedivle IM!n: 
Crppo'I Londradııa uzakJacıtud;ığmı id a - Rill<ilmclln, hnlkm ve milH mü 
clia etmclctedir. dafaRnm ihtiyacı olan her nevi madde 

Japon ıı:ıa1ıf'mbitı\:ı tanaarf'ıw ırd- 9e YArdtmn mcllzemeye değeri muka 
re: İnglllzler ı. - v......tlıo 16- bilinde e\ )<Qyırrak almıya ve maksada 

gt;re ~ satJnıya, ihtiyacİ olanlara 
ci kml;lerdlr.. 

Japon baç HR o...nı TlıJıo din'<!\ klhııı:z vermiye snlahiyetli olduğu, 
nutkunda Hiudistwı JDıeSelecine tem.u b - Bu malzemenin v~ 1!'addelertn 

d k 
_, __ -"-'~-"'- •ı _, müsaadesiz nakledllmesmm memnu 

e ere: Ştlllldl.ı ....,,. .. "'"~....... at"'lü•1r lup b 1 
Hindistan& dlişman olarak değil, do..ı o . . u. unduklan ye~de hükUmete 
ve kurtarın: olarak ırtrmek istiyorlar. teılimının mecburt oldugu,. 
Gayeleri. Hindistandaki lngilis nüfu2 ~ - Hilkômetin bu nevı madde ve 
.., tahakkümllni krrmalmt. Hintliler Y""drm·/I ma1'emeler için hakiki "." 
lnııiliz boyvndunıkandan kıırtııhnak i- hOkml şahıslardan mal(lmat lstıyebı
çio çıkan boı fmıattan latilade ederle,.._ ~ 
ııe Japonya .._u..nne yardrm edecek- d - Hilkılmet tarafmdan hak!kt ve 
ti.- .,. 

0 
zaman HlırtJil« bijyli1ı: doğa hilkml :;.ıh!slara dağıtılan, satılan ,,., 

Asn a!zammm lm.ndmasmdan bir flıtlyad olanlanı kftrm: -.emen madde 
ı:ol alacaklardır Aksi takdlrde ebo- ve yardımct mal•em.elerln hükümetçe 
diyen esir 1ı:ahm7a mahldlm olacaktır ~ tayin edilen mak. ... da hasredilmesinin 
Mİh9«' matb•t ...c radyotarmm bu ve bnnlarm. kayrtlannm tutulması, 

neşriyat] ,,., General Tojo'nun bo teh- tevtıik edilmesinin mecburiyeti konu
dffierio mllıV« de-<1et adamlarnwı. lacai!ı, 
Cripps'lin ~esini ımn>affakı:yetle e - Bll gibi m:ıl:z<me ..., ınaddcle
ba~ Jı;odrtuklanm göstel'" rin tah.<is edildii':i işlere k:ullantlma
mcktedlr. mest battnde aWrnltlarm keyfiyeti o 

1nırilterenfn Blndlııtını meselesini yetin en büyük mülkiyememunma bil 
ballc:tmck için çol. geç kalıbğt .,. yap- dinneleri mecburiyeti olduğu ...., b\ı 
tığı vaadlerl fimdlye kadaır yerine ge- maddelerin ve yardımcı malzemenin 
timıedii'I mdr.ıli:aktrr. Eeascn Cbım- tahsis edildiği işlere kullantlmadıfı 
berlaln ft Cit)' İngilteresfnden hu ge....ıı: ıılAkaldarm bı"ldirmesi ve gerek 
bddenebillrdl. Fob.t hu harp lngi!t.... sair surette öılreni1meai halinde bu 
rcnir:ı siyasf -.e lçtUrud büny~ni e<Jil-. maddelerin ve yardımcı malzemelerin 
amdao Wmek bcredir. Ve Crlı>ı>t1 o l"erin en büyük mülkiye memuru
m hu lııl nnmıffa'lrtyetle 'balarman ih- nun yazılı emriyle ve kendisinin ev
tlmall sııok lıau o •tdiıw. Yeke verdiği bedeli geçmemek °"""' 
Fransız Donanması 

değeri _.ilmek ııartiyle hi!kQmet 
emrine ge,-1 almması yoluna gldilebl
lecef,I kaim o!mmttıştUT, 

S<ıo ıııeloın ..... babeıle<ioe ger,. lll İNCİ MADDE - 4180 ,ıryı1ı lta
Vkh7 bl\Uıı w: ti du Vatjİnııton ııeflri 
}~ Amerflı:a baı idye müstcpn S. nunla tadilden evvelki şeklinde hU-
\VeDes'e Fnmau donanmasmm mıh- kOmethı 1ln fabrikalarına ve değir
vere teslim edilmfyoeccği baklanda te- menlerine el kOl"Qrak işletebileceği 
minat """1llı;tir. Wcllca de. Amerika kayrth lıft, 4180 sayılı kamınun 18 in
biiiftmetinfn Fransız hükô:mctind,.,:-ı, ci maddef:t (di~M' sanayi ve maadin 
Madagaokarda Japorıyaya biç bir •le- müesseselerine) de hükümet!n el ko
nia ııa.a llsad =ihniyccef! bak- yarak işletebileceğini kabul etmiştir. 
kmda kat'i tıcminat aldığım söylcmt:ı, 19 """" MADDE - Bu madde iş 
fakat hu tenrinortm malıiyeti hakkı'\- şartlarmın tanzimine dail'd!r. Evvelce 
da ma!Cım3t -.ermemi1ctir. Londrad>n 3959 sayılı kanunla tadR edlldlltl -.eç
iıden diğ<T bir habere göre de: Al- hiledir. Yani bu kanunla kabul edi
mımy;:ınm hail hazırda Framu: donan- len liç -~ kadar fazla çalı:ıma hıt
masuıı almalr niyetinde oldu~ hakl:Tn !inde iş kanununun 37 lnd macldesi
da ~ bir emare yoktur. Bu filonu-.ı ne göre ticret verilecektir. Kad.m1nrla 
mukadderatı hakkında epeyce nma"l- on lk1 ,...;mdan 1"kan kız Ye er1ı:elı: 
danberl riva.7dl<T dolaşmaktadır. F.... çocukların sanııJ"i işlerinde Ye 11! ya
kat 1"' mo,... meydana getirmekle !f- şmdan yukan cocuklarm maden ıw
tibar eden Amiral Darlanm mecbur !erinde çal1şmalan hakkında 151, 
olmadıkça bmmn Almanların etine düş 1593, 3008 sayıh kanunlarda mevcut 
mesine müs:ıade etmesi ~phefldir tahditatm ~ hafta tatili kanunu ile 

Fikrimize göre: Hindiçini:ırl Japon- uhısal bayram Te ır<>nel tatnıer bak
yaya teslim eden Vichy bükllmetinin kmdak:i kanun hükümlerl hilkt1met 
Fransız donanması ..., Madaga ·kar karariylo kaldrrılabllecektlr, Yalntı: 
hakkında verdlği teminata sadık l;ca- daimi surette c:::ı.lL~anlarm haftada bir 
Jabileceil tiiııbelidlr. Bu, İngiltere ,.. gün tatil haklan ihlal olunamıyacak
Amcrikayı ciddi • kat'i teşcbbilsl-e~e tn". Yeni tadilata il5.ve olarak 
gırmckten aırao,..mk ma1ı:sadiy1e Yl- da (hilkQmetin b!ltün ticare1hane ve 
pı!an bir .,_,,llYI andırmaktadır - nrtlcsııeselerin açllc bulundurulacağı 
Akdcnizde ve Hint okyanusunda mö!- günleri ve aı=:gar1 'b: saatlerini tcsbit 
tcfıK.ler fen:ı vaziyete düoı::tükleri tal-:- etm!ye sal5.hiyetll olduğu ve tesbit 
'1rde, Vichy hQkOmetinin Alman ve edHmiş olan günlerde ve asgari i~ sa
Japon istekleriri yerine getirmesi pek ~I mtiddf'tinC'c bu tir.arrthanP ve mii 
Ali mümkıinduı;, cıse-:ckrin açık bulundurulma>ınm 

r--Yazan "\ 
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---------------·· 
mecburl olduiu) eşa:-ı kabul Pdilmi~
tir. 

21, 25 VE 29 UNCU MADOELF.R
LE - HükQmetln lüzum ıördiiğtl 

maddelerin i .. tihliı.kini, ~atışını \'e i
malini menedebileceii gibi bunl-rın 
il!ltihl~k. satış ve imal şekil ve mtk
d:ırmı da tayin veya tahdit edebile
celti kabul edilmistir Bunun müey
yidesi 55 inci mflddrdır.) 

Hükô.metin memleket ihtiyacı bakı
mından lüzumlu gördU~U maddplerl. 
tesbit edilecek mikdarlar üstünde ve 
!Şartlar haricinde sanat ve- ticaret !='ia
hiplerinin stok yapm.1lartrv. sanat ve 
ticaret erbabının fnallyet ıahalarr ha
ricinde-ki maddelerin stokunu, tilccar 
olmıyanlarm herhangi bir madd<>yl 
ticaret kasdiyle yapmalannm. ht>rhan
gt bir maddenin hükOmet tararınrlan 
tesbit edilecek şah!=ii ihtiy::ı.('lar üstün
de biriktirilmesinin mene<lileceği es.ı

st da kabul olunmuştur. Bunların mü 
eyyfdesl de !58 ıncı maddedir. 

Diğer mühim bir tadilat da hükü
metin ithalat ve ihracatı tahdit edebi
leceği <a1Ahiyetlnln kabul t'dllmlş ol
masn:hr. Bu maddenin müeyyidcıi de 
53 üncll maddedir. 

30 UNCU M A D D E - Bu 
m a d d e k a n u n u n tat
blktf" buhınduKU müddet i('inde ,e
hil", kasaba, lskPlP. liman ı·<- istilsyon
larda l'&yri menkul kira bedellrrinin 
arttırtlımıyac:Rtma ve kira şartlarında 
da kiracı aleyhine hiç bir değişiklik 
yapılamıyacalma dair olan bu mad
deye ktract ile kiraltyanlar arasında 

lhtilAfa eebeblyel veren bir cihet ele 
almarak kira mQddetinin bitmesinden 
en a• 15 gün evvel klracmln kullan
dıltr ıayrl menkulü boşalt•c•tmı ki
ralıyana yar..ı ile bildirmedii} takdir
de kira mukavelesinin aynl şartlarla 
btr sene t(in UJ'!atıbn~ sayılacatfnı 
ıarahaten kaydetınl,tir (müeyyidesi 
madde 56). Bu su~le bundan böyle 
kiralıyanlar kira müddeti ıonunda ki
racıya: --sen 15 gün evvel yazı ne ve 
Mter marifetiyle mukaveleyi yenile
y~ne d$ir tebli~t ynpmadm o 
halde ~yrl ID<T11rull! boşolt,. diye bir 
müracawt n tebligatta bulun11m1ya
eaklardrr. 

31 İNCİ MADDE - 3954 •aydt k&
nunla muaddel !1 tncl maddenin: 

a - Hük:-Omettn dahilde lüzum gör
düifü maddelerin azamt fiyatlarını, 
maliyete zammedfiebllttek 117.amt kflr 
nisbetlerini ..-e bu maddelerin cinsle
rini, nevilerini ve T8Slflarmı tesbit ve 
tayin edebfleceııt, 

b - Tayjn edilen azamt kftr nls
betlnden i!stQn kArla bir maim •a
trlması veya satışa arzolurunastnm 
ya""k oldul!ır, 

e - ALm ve satımlarda ~tura ve
rilmesinin mecburl bulunduğu~ 

d - Dii.,. kanunlar hükümlerine 
müsteniden mercfinee ~bit olunan 
ttyatlar üstünde bir maim satılma~ 
veya satışa arzolunmasmtn yasak ol
dullunu ıtösteren hükümler! 4180 sa
yılı kanunla aynen muhafaza edilmiş. 
yalnız maddenin •ge!"ek ba maddenin 
ve gerek bu kanunun diğ'er maddele
rinin tatblkatmda sa!Ahiyetll memur
lara :ıüzımıhı görülen her nevi malil
matm v<>rllınerı! v• ticırrl deftererle 
her nevi vıesikalann gö~eın1mesinin 
mecburi oJd$nu,, gll•teren son tık
ra buradan Ç'lkaı11arak 4180 sayılı 

kanunun '~ dördilncd,, maddesine 
al~.,. btıJJUn 7erine 31 inci mad
dey« 

"Her ı'IQltkA.n, mağaza, ticarethane 
veya satmak kasdtyle mal konulabi
len mahallere ve pazar yerlerinde 
perakende veya toptan sa~ arzedl
len muayyen mallara cins ve fiyatı 
göoteren etiket veya mahsu• işaret 
konulmasi 'V'e malm mahiyetJ etiket 
ttya malısus işaret keyınıya milsait 
olmtJ"lD haI!erde herkesin görebile
celti bir ,..,.-e !!yat ve cins rıstelerinin 
a•ılmas~ mecburidir. Muayyen malla
rm neden ibaret olt!uğu mabam fiyat 
mQrııkabe kom!!<Yonlan tarafından l-
1an ednlr., teklinde bir fıkra konul
mu,tur. 

Yedi fık:rııdtın ibaret ohm madde
nin ilk altı :!ıkrasmm müeyyidesi 59 
rıon 7ani yedinci f!kranm müemdesl 
de 53 !lne<l maddede yösterilmlftlr. 

32 NCİ MADDE - 4180 sayrlı ka· 
nun!a yaptlan bu maddenin de~şik
llltl Q kadar esaslı değildir. Yalnız 
madde daha kol"l' anlaşılacak ve lat
bfk edileeek bir şekilde yııı-ılmlş ve 
esld metindeki mev=t malı faz.la fi
yafla satmak kasd!yle mev<"Ut maim 
ıatlşa rırzedihnemesi. ve •atıştım im
tina olunması 11 ftkra~ yeni maddenin 
e, d fıkrMarlyle ''muhflc ~ebep ol
maksı2'!m mevcut :malı satfta arzebne
mek ve mevcut malı satıştan imtlna 
etmek,, şeklinde kaleme almmio ve 
ayni zamanda maddeye 0 bir malı 
frızla fiyatla satmıya matuf vesika 
tanzfm ve bflerek kullarunak,, yolun
da :reni bir hüküm daha cklenmltir. 
(Mad'denln mlleyyldesl 59). 

S4 OnoO MADDE - Bu madde 3780 
saydı kanundan scınra ilk defa tadile 
uğraınıştlr. , 

Bu tadllM ile ticarette tafşlş!n men 
vo iltt"acatm mQrakabesl ..., korun
ması hakkındaki 1705 sayılı kanuna 
ek olan 3018 saydı kanunun birlikler 
haldı:ındaki yedinci maddesi hükmü
nü ithal~t t5cirlerly1~ toJ'tancı ve 
;yarı toptana. v.a pcrakenreci tacirle.re 

ve sanayi erbabına de teşmil cdilebi
J~ceğJni kabul etmi~tir. (Müeyyidesi 
59 uncu madde) 

36 ınc• MADDE - Her türlil nakil 
vasıtalarınm tahdidıne dair olan bu 
maddenin e!lkl metinden tarkh ola
rak hilkl:met{n lüzum ve ihtiyac gör
dü~u n.;ıkil vaE11talJrını 1/9/ 1939 ta
rihindf'n evv<'l y11pıl<ı:n ıah$ bedeli 
mukabilinde olabile-cc-ği vt> yalnız de
niz nakil vas1talarm1n satın ahnma
"'nda irabı hale ,gôre bu bedele icra 
Vt>killeri llf'yetintn karariyle bir ta
Umatın da U!ıve olunabileceği tasrih 
olunmuştur, (Müeyyidesi M Oncü 
madde) 

Halk beyaz filleri Gautama'nm bir tenaaühü addediyor -
Kadırılar da en çok müceı:herat takan kadınlardır 

38 • 42 inci MADDELER Zeri-
yntın ne\·i \'e çeşitlerinin tayin ve 
tesbitı ve hC'r türlü ziraat Alet ve ma 
kinelt"rini, vaııtalan ve malzemeleri 
zirai iliiç ve tohumları lü1umuna gö
re hüklimetin satabilcce~ine, parasız 

vt'yııı A.riyet vey" ödünç \'~ya bir kira 
mukabilinle iht\yncı olanlara tevzi e ... 
dilebilcceğinc ve c:iftçiye ödünç para 
verileobilf'"Cf'ğinf' ve htikUme-tin büyük:, 
küçük baş hrıyvanlartn altm ve eatı
mmı ve kesimini tanzim etmiye ve 
bunlara el koymıya ıa1fıhiyet verir 
~ekilde tadil edilmfıtlr ki, hükômetin 
-zirai seferberlik husu~undaki hede
fine vartlmaıı için bu marldelerin ("Ok 
mühiın faydalar temin edeceii ilıi
kArdır. 

Mali Hükümlerde 

Değişiklik: 

Mali hükümleıdeki değişiklik ka
nunun 43, 44, 47 ve 50 inci 

maddelerinde \'A.ki olmu~tur. 

Japonların Blrmanyadaki hareki· 
tı hı:ı vermeler! ve bat ıehlr Ran· 
gonu z.aptetmelerl üzerine Bir· 
mal"lya, ıon aUnlerde Uzak Şark 

hıreklıtında ti" ••fhaya geçmttir, 
f"akat Japonlar tarafından iatlll 
edllmekte olan Blrmanyada hal 
kın şimdiye kadar nasıl yaşadığı, 

neler yıptfQı hemen hepimlıcc 

meçhuldür, Bugün kendisinden 
hemen her gün bahsedilen Bir
manyıyı bu bakımdan da ok uyu· 
culaı-ımı•I anlatm•Y• faydeh bul

duk: 

* * * Kuyumculuk llemindc Sjrmanya 

dcnıldıi! za.mar gOk rcnıı 
yahut giiver~ın kanı yakut13r yahu• 
da pembe, llal taşlar hatrra gelir 

Larus J(ıgat'.ne ıöre "Bil'manya, 
beyaz fillere alem oln1u~tur. Vid ... l
Lcablaçke için Birmanya 605.000 kı
lometrc murabbalık balta girmcnu1 
orman ve pidnç çcltikl~ri He on heot 
milyon nüfuı, ıeııede altı milyon ton 
pirinç, dünyanın en zengin Wol!rarı 
madenleri, ıso.ooo ton petrol, so.ooo 
ton tütün, 30.000 ton pamuk, '100·) 
ton kauçuk demektir. 

Bunların hepsi hakikattır. 
Fakat lraoudy sahilinde bir müd~ 

det kalan• bir seyyah için Birmarıya. 
neşedir· çünkü Birmanya ya~ama'c: 
ıevki demektir. Fakat bu neşe, bu 
zevk rakslarla, $arktlarla kcndlnl b'!'
Jirtmez Hayat badııclcrinl neı!ıch 
ıurctte · kabul etmekle. kendini gös-
terir. 

5000 Mabet 

ları bir mabut liaymazJar. Nihayet, 
!)arkın en tatlı tabirlerini kullanarak 
onlara "küçük ltarde,,. derler. 

Binnanyahlar çok sofudurlar. DJ
ni bayramlara ıünü ıi.ınilnc riayet c .. 
derler, Zaten her ilç ıünde bir ri'hi 
bayramdır. Böyle günlerde bir ço1r 
eğlenceler tertip edilir: Mukaddes 
çcn~lcr raksrderler, hora&, yaban 
domuzu dövü1leri yapılır. Ve hep.
si bütün şarklılar ıibı kumara çok 
dti.ıskün oldukları için boyuna zar a
tarlar . 

O gün iç:n kadınlar bütün mücev
herlerini takarlar, Kuhıklartnı alır 

küpeler burunlarına ziynetler ıe(i -
rirler. Ellerine b:lezikler, ayaklarına 
halhaTlar takarlar 

Bir çoğu bu ağır süslerle o k11.;1.r 
donanmıtlardır ki, bin müıkülitl.ı 
ayakta durab:lirler 

Cinslerde müsavat 

Dünyanm en çok mücevherat ta-
kan bu k~dınları. hiç ıüpheıiz 

dünyanm en hür ve müstakil hare .. 
ket eden kadınlarıdır Kcndilcnni 
tamamen erkeklerle müsavi addede
rek ne iş olursa olsun yaparlar ı,_ 

terinde doktor, avukat, ve sokak ıü
pürücüsil vardır. Bu müsavat elbi
seye kadar &'itmiştir. Erkefi kadı·a 
uzun entariler giyd klerl için banıri
sinin erkek. hanc'slnin kadın old1J
ğu anla!\ılmaz. 

K.adınlann tenleri umumiyetle er
keklerden daha açık v~ h111ttl Avru
palılar kadar uc-uk rcnkiidirlcr. 
Yanaklarına kırmı%ıhk yerine kJ

reç sürdükleri için bu uçukluk daha 
ziyade belirtici bir ,ekil arıeder. 

Bununla beraber zevahire aldana-

43 üncü maddede yapılan değişik

likle bu kanunun derpiş ettiği işlerin 
icnp ettireceği tediyeler için hük\l
mete ayrılan germeye 50 milyon lira
dan 100 milyon liraya çıkartlmıı. 44 
üncü madde Jle bu 100 mllyon Ura 
sermayeden alAkalı VekAletler emri
ne lüzumu kadar para ayrılacağı 47 
inci madde lle de bu sermayenin he
sabmm ne ~ekilde tutulac11~1 ve n11sıl 
sar!olunacağı, 50 Jnci madde ile bu 
sermayeden sar!edilec"k paraların 
?wtuhasebei umumiye ve arttırma, ek .. 
ailtme ve ihale kanunları hükümle
rine, Divanı Muhasebat mürakabesi
ne tibl olmadıgt ve bu kanunun tat
bik mevkiinde olduğu müddetçe res
mi daire ve müesseı;elertn birbirle
riyle olan alm-ı ve satDTt işlerini art
tırma, eksiltme ve ihale kanununun 
hükümlerinin 1era Vekilleri Heyeti 
karariyle tamamen veya kısmen tat
bik edilmiyeceği, ve 31 inci madde
nin 7 tnci fıkra,mdald vHikalarla 47 
inci maddede ayni geçen evrakı müs
bltenin damga vesai'r rü11:umdan muaf 
olduğu, müteahhitlerle müteahhitlere 
karşı t1t.nhhütte bulunanlAr hakkmda 
2395 ~11yrlı kı?a.~ vergisi kanununun 
733 üncü mnddesiyle 74 üncü madde
sinde B fıkrası hükümlorlnln tatbik 
olunmtyacağı kabul edilmiştir. 

Bu beş binden fazla ibadethanede rak Birmanların ıafhklarrna itimat 
bütün bu adamlar, Bouddah'- etmemeli. lcıp cdcrıe bütün bu Ja-

nın en cüı:el tezahürü olan Gautama kin adilmlar muthiı bir muh,.rip 'fek 
ya taparlar. Buddah'nın tezahürti line gireb:Jirler. Tırih'erl urun mtid 
bir lotus yapral:ı üzerinde lstitralt det komşuları o'an HintJiı~ .. ı~ ve 
halinde bulunan fcvkalide ıüzel hir Siyamhlarla geçen kınlı ihtlllfl•rl.J 
delikanlı şeklindedir, doludur. 

LQl(f1AN HrAi .. ö- ··n,,; 

Birmanyahlar hayatlarının üçte ı.li-
birin.i mabette ııcçirirlcr. Hay~tı dı
ha pratik bir ıeklc sokmak içın p;ı
zarlır, panayırlar ibadethanelerin ö
nünde kurulur. 

Rangon'da her cün uzun o•un h•- V Ü C U D Ü M o Z 0 N 
cı kafileleri mabudun ayaklanna. 
nerkia taçlar, ı:erdanhklar konulan 
altm helezonlu kubbelerle ıtislenen 
Gadon tepesine doğru yürürler. 

Birmanyahlar Bouddah'd'ln ba,\m 
daha bir çok şeylere a1aiı yukarı, 
hayatta olan her ocye taparlar, Ne 
kadar ehemmiyetsiz olursa olsun bir 
mahlO.kun cantnı almamak için hcpıı 
ot yiyicidirler. 

Fakat onlınn her ıeyin fc•kinde 
takdis ettikleri beyaz fillerdir. 

Beyaz fili· Birmanlar Gantama'n1n 
tenaauhu olarak kabul ederler. 

MUVAZENESi 
Eski zaman filozofları insanı tartf 

ederken: "iki ayağı üzer:nde yürüyen 
hayvan., diye tarif ederlerdi Vlkıa 

bütün hayvanlar ıi~ailesinde inıanı 
en iyi ayırdettlrcn bu bassadır. İki 
ayalı ilzerindc yilrilyeb:lcn insandan 
başka hiç bir hayvan yoktur ... 

Bu t.ahı:mwhı Miill Korunma Ka
nununun teşkil~ta, iktısadt ve mall 
hnkilmlere alt del!işlk:llkleri kısaca i
zah etmiş oluyoruz. 

Onlara beyaz mermerden ahırlı
rmda, işsizlikten pathyan bu pembe 
gözlü zavallı hayvanların bir deri 
hasta.lığına tutulduklannı anlatmı.
mn hiç bir faydası yoktur. Bu iza

Fakat insanın hayatında başma cıe

len en bUyllk cUçlUk de iki •Yatı ü
zerinde yürümekt~n gelmi1tlr. Çünkü 
insanın yapılııı Jki ayak üzeri~de yü
rilmek, hatti uzunca bir 2'!amiln :ki a
yağı üzerinde durmak için dclildif: 
Karnının içindeki uzuvları, dört ayak 
üzerinde yilrilyeeekmi• cibi batlan
mııtır. Gövde aiırhiının bacakları ü.
zcrinc basması mecanik kaidelerine 
uygun detildir, 

(Bu kanunun dlflet' Maddeler4ne 
alt tahlHlcrl dlDer bh' makalemizde 
karflcrtmlze vereceDlz~) 

~ 

hat ile alay ederler. 
Beyaz filler kadar kurıuni rcn'ctt 

olanları da takdiı ederler Fakat on· 

, 
BU 

Akşam 

-Bugün matinelerden itibaren 

TAKSIM Sinemasında 
Bütün seyircileri heyecanlandıracak fevkala. 
de maceralar her sahnesi bir zevk membaı 

olan muhteşem ve kuvvetli bir mevzu ... 

ATEŞ KOŞUS 
Şaheseri başladı. Baş rollerde: Sineınn

nm en büyk ve meşhur yıldızları .. 

FRACHOT TONE - MİSHA AURP 
WARREN WİLLAM - PEGGY MORAN 

tıaveten: TABANSIZ BEKÇİLER 
2 Kısımlık Komedi 

-, 
Sinema 
sın da 

Dahi WlLLY FORST'un Şaheseri 

o p E R E T 
_z saatlik musiki ve vals filmh i takdim ediyor. Baş rollerde 

Willy Fors+ - Maria Holst - Paul Hörbiqer 
Viyana ve Viyana Opereti üzerine!~ vapılan en biiyük film 
STRAUSS ve Valsleri - YARASA'nın 2 Perdesi 

============:=:::;;;;;;;;.:~ 
O, Sizi Görüyor ... 
O, Sizinle Konuşuyor . .; 
0 1 Sizi seviyor .. 

Fakat, 
siz onu 
görmüyorsunuz! 

GÖRÜNMEYEN KADI 
Sinemacılık tekniğinin zaferi, görülmemiş 

BAŞ ROLLERDE 

tanda bir film .. . 

JOJIN RARRYMORE 

, 

İnsan yiirürken, ayaklarının taban
ları yere, bütün sıtıhlarlyle baıma:ı .. 
Iar. İki tabandan her biri ancak uÇ 
noktasiyle yere baıar .. , V1kıa böyle 
y\irüyüş insana hafiflik verir, yürü
yüş daha hızlı olur... Fakat bundan 

1 dolayı, yürürk~n. hatti yalnıa: ayakta 
dururken vücudün müvazcncsini mu
hafaza etmek pek ıüçleşir •.• 

Vücudün müvazenesirü muhafaza 
etmek için insanın oldukça karışık bir 
mtivazene cihazı vardır VUcudiln mu
vazenesi dört türlü duygu İle temin e
dilir. 

Bu duygulann birinci tüdüsü cilt
ten relen dokunma dUY&'Ularıdır' Vü-

1 
cudün her hareketi, vUcudün parçala
rından her birinJn durumu ka.f~ tası-

1 run tcersindcki müvazcne merkezine 
ı tesir eder. 
I ikinci türlü duycu da vücudün içer
ı:ıindeki ldalelerin ve onların kiriıte
rinin. oynak yerlerinin her birinde., 
gelen ve onların durumlannı haber 
veren duycudur. 

Görme duypsu da, bUtün vücudiln 
ve onun parçalarından her birinin 
durumunu haber verir 

Fakat, vUcudlin milvaıenealni temfn 
ede nen önemli duyp iç k:ulaktak~ mü 
va:rene cihazından gelen mUvasene 
duye-u,sudur. Geçen e-iln de yazdıtım 
clbi. iç kulağın. bir! ı,tlmek için, bir! 
de vilcudiln dunımunq hissetmek f(tn. 
iki işi vardır ... lşltmek işi pek kıymet 
1i olmakla beraber, kulaim mf1vazcne
yl temin etmek işi d:\hil önemli rörü
nUr Kul11ııl'ı hle t~itmfyerı insan 'Pf'kl-
1.li yaşıyabilir. Halbuki kulaiın müva
zcneyi temin ı,ı bozulunca insan a
vakta duramaz, düşer .•. 

Vücudün ayrı ayrı dön yerinden g-e 
len o duygular kafa taıtntn içinde be
yin arkasında bulunan beyincik u~
vunda toplanır Vilcudiln milvazneai
ni temin eden başhca ~nlrler merke
zi beyincik içindedir 

Vücudün müvazenesjnl te:nln eden 
bu karışık sihaz:ın bir tarafından bo
rulması bas ıi5nmesl alS.metlyle mev• 
dana çıkar, 

Költ. 
Tefrika halinde neşredildiği zaman, 

okuyueulardn büyük bfr alftka uyan
dfran1 Ustad Ulurıay'ın "Kf'll"!. ıııdlı 
romanı bir iki güne kadar klıııp be
linde çıkacaktır. 

Renk Ayrllı9ı 
Yuaıı ULUNAY 

Diiuada ırk, milliyet. aıruf, · 
mezhep, hUkO.mct, karakter, ah 

lik. tabiat ayrılıkları lc:if.i gelmiyor 
muı ıibJ, insanlar bir de renk farkı 
icat etmi•lerl 
Mcıell beyazlar -haklı veya hık

•ıı olar&k:- ken'.lerini ıarı, siyah ve 
krrmızı ırklardan üstün görürler. Bu 
Uıstün görüş tabiatiylc derh3l öbür 
renkleri kendilerinden ııaiı cörmek 
elbt bJr vaziyet yaratır o zaman be
yaz ırka mensup bir ada.mm• bir ı: .. 
ya.hla yahut bir sarı veya kırmızı ile 
beraber ayni havayı teneffüs etmek 
istcmcdiii çoi: görülmüştür. 

Avrupada renk farkına ehemmivet 
vermiyen yel'lne memleket Franıadrr. 
Böyle olduiu bald~ hariçt~ ırelen ba
zı milletlerin kendileriyle b!r zencinin 
ayni kahvede oturmılarma tahammül 
edemediklerine ıahlt oldum Hattl bir 
defııında bir Amerikalı kendisinden 
iki masa ötede oturan b;r zenci &ö .. 
rünce ııbao ,ofracı., yı çaiırtarak: 

- Bu siyaha söyleyin, buradan 
kalkıın aitsin! Dedi. 

Muhatabının yüzündeki pıkınlık 
hlli gözümün önündedir. 

- Gitıfn mi? Acaba neden olduğu
nu sorab:lir miyim? 

- Çünkü o, siyahtır. 
Fransız, omuzlarını silkti. Bu d:ır 

kafahhta cevap bile vermiye tenezıut 
etmemiotl. 

Phtl isminde Avustralyah bir dos
tum vardı; ailesi milyoner çobanlar .. 
danmıı. Avustralyalıların kıtanın an
cak sahll taraflarında bulunduklarına 
ve !çcrislnin yamyam~arla meıkO.n cıl

dufuna daJr bana çocukların kıı:aat 
kltaplanna 7akı,an helecanlı ve ei
lenceli mal6mat ve!rird1 ve arada A
vuıtralyıya ait bir kanundan bah!";c
derd!: 

- Avuıtralyaya beyaz ırktan b3c;;k'l 
renıe menaup olanm citmesine müu .. 
ade yoktur. Siz Türksünüz. Sizi Mon 
lol yani sarı ırk addettlk:l~ri tein &:.• 

•ln de aitmeni•e mUıaade etmezler. 
Avuıtralyanın t.ırihi ıudur: 
On altıncı asırda Portekizliler ta

rafından k:eşfedilm!ı, 1606 da Holar.
dnhlar 11Ycni Holanda,· adını verm ş
ler. 1770 tc İngilizler ai:rr ceza m.ıh .. 
kO.mlarını oraya ıöndermek surctıy .. 
le bir "Mahktlmlar diyarı,, yap3rak 
dünyanın beoinci kıtaıı olan bu koca
man adayı benim•emişlerdir. 

Ba adanın asıl sahipleri, al yantkh 
kira% dudaklı, pembe beyaz insanlıı.r 
dellldi. Çitişmiş saçları kabarık, ba• 
sık burunlu. oklu m:zrakh vahıTicrdi. 
Onlar mcdcnileştirilmcd:Jcr; Amcrik.ı. 
daki kırmızı dcril.Jer gibi Jmha ~d~ı. 

diler ve beyazdan batka her rengtn 
vatanı olan bu Ulk:eye anca.k beyaz:la.
nn ırirebilmclerine müsaade ediliyor. 

Büyük ,ark filozofu Sa'di: 
Adem oğulları bir bedenin izası g:bidir 

Demiıti. Bu sözü büyük: dilşürce! 
Avrupalılar yüksek fikirlerin .. nutrı 
ıı clbi telikki ederler. Fakat biln1em 
neden1 H!ç birisi Sa'dı'nİn Y'ed1 yü: 
ıene evvel yaıdıtı bir eserde renkten 
bahıctmemeıine dikkat etmez! 

Sıhhat Vekili lzmirde 
İ•mir. 1 2 (TAN) - Sıhhiye Vekil! 

Aydından buriln şehrimize gelmi, iı
tasyonda huıusi surett! karştlanmr1 .. 
tır. 

Vıli, mevır: komutanı, parti müfet .. 
tiıi. mebuslar, belediye reisi b~rç:a'c: 
zevat istasyonda hJ.ı:ır bulunmu,tur. 
Vekil saat 17 de muhtelif ziyaretlı"r 
yapmııur. İzmird~ bulundutu mürl -
detçe ıaıfhk itlcr:nı de ve ihtiyaçlı 
rmı da tetkik edecektir, 

Konferans ve Temsil 
BESIKTAŞ HALKEVINDENı 
OnDmBıdtlti cumartc•i s\i,nQ ıaat 20 ow 

t•imhdt konferanı "'' tem~ll verilecektir. 
Konreranı hukuk fakUhed aıiatanlannrt.n 
Tarık T\&n&y• tarafrnd•n .. Mıkyavel, me.,. 
ulludur Konferan•tat\ •onra f Alev) preıat 
ttnull edlltcektr, ... 
htanbul YWJıHlı: lktl"t ve Tlc:e.-.ı Mektohli 
Meıı:unları Cll'ml}"f'tindf"n · Kongremiı 6nQml.lıı:~ 
deki Cumarteıi atlnO 15,30 d• Beyoflu Halk 
Partiıind• toplarıacalıtır. 

* Y•rdım Stvcnler Ctıaiyeti Jıtanbal M~rlre--
ırlnderıı Bu cumarteıi cOnO ıaıt 15 te Emin• 
6ntı Hılkt•indc yıllılı. konrreıi yapılaca\tır 

~ - -
Irk Sağlamlığının Esasları 

Prof. X:la"" 1ımal1 Garlıaıa ıe m•f't P•ıır 
t••i rirıQ ıaıt 17.10 dı Eminona ffıllı.eT'in4 
de (Irk ııflımlıfının caıalın) mtvru11nda 
tıfr- """'f' .. , ... .. ...... ~,.""·''" 

VEFAT 
Şehrimizin eski ve tan!nmrş ecza

cılarmdan Beşir Kemal, Mahmut Ce
vat ezcanesi milessfs ve sahiplerinden 
ECZACI BEŞİR KE!ltAL BELl'il 
milptelA olduğu hastalıktan kurtulo
mıyarak dün rahmeti rahmana ka
vu~muıtur, Cenazesi bu&ünkU Cu.mn 
eünü """t 11,30 da Aksarayda Haseki 
hastanesi yanındaki hanesinden kal
drrrlarak öllle namazı Aksarayda Va
lide camiinde kılındıktan sonra Edir .. 
nokapr Şehltlliine defnedilecektir. 

Vaalyeti dolayrslyle Çelenk ııöndc· 
rilmemesi rtc-a olunur. 

TEŞEKKÜR 
Sevııili aile Reisimiz 

Namık Bütün'ün 
Vefatı dolayhiyle merhumun cena· 

ıe merasimine bizzat iıtirak veya te 
lefon, telgraf ve mektupla taziyeti 
bulunmak surellyle bilyllk acıınl% 

pa7laıan akraba ve doıtlarmnıı tük 
raıı dUYJUlerunızın !bilim• uym ı• 
•et.enlııln tavaısutunu rica odora. 
R•ffka.: Ce:vrlye BDtUn, 
Qecuklorı: MOnlre, Muıtalo ve t.~t 

fQllıh 80t0"· •..•.•.•..... ,.,,,, ,,. 
ŞEHln rn AfROSU 

DRAM &.ISMJNDAı Bo ••ıım 2,SO da 
P A • A 

KOMEDl KISMI ı Hu ık .. • ... , 20,10 • 
Olc:SE •"' RUltHB 
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:J:m1Ak abal ft .tan lflerinde uın umun tam lttmadım ku•nm11 -1 
bG1Gk bir mtlınuıdlr. •MLAKI t'11l ne bemed ve ne de fQW nr-

dr. DiKKATLi OLUNUZ. 

htamul Bölge Saa1al Okulu Ekslltme 
Komlsyommclml 

M•. Pi. hk Te. ' 
llftc. U. Kii. U. K•. •blltlMnln T.G.a ... kll 

il"f----- - - - - - -----
UO 11 'il 207 10 IOll/MI PımrteR Açlk 

1f 
tstaabal ... Sanat Okula ta1ebelf ~ ,.a.. ODU' tane i!aket ft 

_.eaıoa dDdli ebfltm.,. koauhnuttur. Mektepten :rabm lmllt9p ftrl· 
• Diler bllamum maı...,..ı mektepteki nOmunesl dalrellnde 

ramellhlblde aittir. Bkalltme CalaJol1unda "YOklek Mektep)er Mvb•Mhe
fdlllilnde ~. İatıeklller MIO numaralı lwıumm llteclfli evaafl 

olmakla beraber Ticaret Odumm lMt 7lh w-tkaamı 1brm ınec
• Bu1ne teminatından maada mtlteehhit 1camap melcteptm alır-

bedelini muvakkaten mektep idare he7etlne ;,a nakden VQ"a banka _.IUIJa olaralı: blrakmak mndlıdır. t,m ....,ada bu teminatı mek• 
ldar811ndm pıt •Jacaıdv. 
DJklJecek caket w puıtaloa nCbnunesl mektepted!r. G&mek ~ 

•Jdep ldare9ine mOnıcaat edecektir. tı&n olunur. (3121) 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKUK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
lmhlnda ("wftntlp 1 it.- Ahn•hlllr. R• T ... p.a. Kllttllln .. ..._ l.teyWL 

-FEVKALADE 
BU SALI AKŞAMI 

.. 
llR MUSiKi HADiSESi 

SARAY SINEMASINDA 
Türkiye Kmlay Cemiyeti Menfaatine 

Aımıpanua en ınqlua- """1fUllalgal 

ERNASACK 
Tarafından B 1 R K O N S E R Verilecektir 

.,. Artlat'e Berlln Operuınuı birind Piyaniati refakat edeeekth\. 
Sanatkar, tıtanbalda bqb kouer vermlyecektlr. 

FIATLAI: ,arter 500 Ye JOO IC•r•ı 
Liiı lalio• 400 l•nJ · 

lil•cl lalio• 200 .. 
Localar 25 Ye 20 Tiri Uraııdır 

IMemur Arcnyor 1
' M A K S 1 M •de 

BD AQA11 SAZ llqeClle ._.._ 

SAFiYE 

13-1-142 

~~ 

SINGER 
SAAT Mağazalan 

- ADIU!'SB: lsTANBUL, DlbıGM'O CADDDI Ne. 1 _._. 

... Turhal Şeker Fabrlkcmnclan: -• 
MANEYRACI ARANIYOI( 

1 - Y11$ U ._ Jabn olmemek. 
1 - Tflık taWi,etlnde haJgmnü. 
3 - Devlet tlemlr)oDarmca ........ WVIMfM ... 

dlm•mMi olmak, 
4 - Mavamf ................ ifa stHl'•I WJll ... • 

Ukçe ••AkMI •alnnnwhlm• tnstk ..... 
s -1bn61179 katlu phfhiı >eder•••~ .. -

lnmü 
Yllbnlül prtllm .............. ı- ile w 1ı1r ........ 

mflU'llU .... ererek.........,. • ..__ etmdıd "idıA 
leli Yftllll1971 wwu.eleri .......... 

Beklr oı18nlua Paltrlkaıla meccaıa ~ ,_ ...._ ..._ 
leeekth. 

lstanbul Bölge S.1at ~ 
ihale lfontlsyonuaclmt 

" ... ' llllr. Mw. Pi. ine TMlf. 
Adet Ku... LI. Ku. .lcllftllr ..... T.G.•. ... 

- - --------
Amdoluda bir tabrlbda ca· 

hpnak Osere usula ~ 
mber h .. plarma tamamlle va
lat. m~ temJn edebile
cek ve bu lflerde ehU7et w tec
rilW bulunan bir memur ab
nacaktlr. Taliplerin lstedllderf 
tkn!tte ı..ı tercBmelerbd vana 
11JDCl!7e kadar çalqtıklan 7'8-
lerden a1dık1an evrak suretleri
ni el J'azdr bir mektuplarl7le la-

Ofwfef O.•I• Yollan lıl.t•• ldare.ı ııa.,ıon tanbu1 eo uıtıı posta ımtumna 

~-------------------------------------· ~ .... J'UIDA)an. ,. 

Nafia Vekaletlnclen 
11-1-IMI IWllmbe dlııll ...e U ti~ Rd9 T....a .._ •iDiie IMhwM mldllrlllll aıı1ıwıle tap1_. = ' ı #Oznı .__,. 

IOGO lira bedel tmmlD ..._ 1:ılr _., tak•• .. ....,._ .. 
......... ~.........,. ., ........ ·- ... t ... .. 

~tllıll Wl'• cılanık zn' ı .. ....adDlin.._ ıbsM'r,. 
...-at t.-dDat (in) llnıllr. .. 
fltekm.m lllUftldad tlmlDat .....-.mı at49'f tıwlt ile IMlltll 
- mt 11 • lamr ....... lı:aaalQmda ... • • ,,... --

(UM) om> 

.~ 

inhisarlar U11111111 Müc&rliiğiinclen 

imtihanla Memur Alınacak 
l - Tqra t.fkllltlmmdakl mOnhll SO Ura Gaetli mem~ için 

21/3/M2 Carlamba l(lntı aileden 80IU'8 ... t 11 de Sirkecide İnb.llarlar 
an:mmlD Jrmlll ldnamda ati' lftltlll88 ~. 

2 - Tallp .... bir dlWr~ ..na ........ ,,. Dd .......... .... 
lDdıe zat f.flerl fQbemize müracaat etmelidirler. 

i - fmtlhana ılım* ---in .... ,..mı nllf .. prt1an bals 
cılmalarl Jisandr. 

A - Bn n Dk tüalllnl 'bltlnnll olmak. 
B - to ,....m, apl! " 40 ,..pnc1an J'U]can ohnamaJı:ı 
C - Valllt lfmma mAnl blf baU buhmmamak; 
D - AakerJlllnl :JaPmll olmak VQ'a mtıeccel bulunmak ve bmı

her Ud ba1de de eoa 7o1damalanm notus cOsdanma ka7dettfrmlt olmak, 
t - KOracaatlar 2f/l/M2 ıonB akl8mm.a kadar kabul olwıur. (Uff) 

Devlet lthtfln• u ... 
Miicliirliiüncl• 

~ ..---., ...... ...tııut an tJdl8t ~bir 
imim llol ·""-ldW ....... ....-um ....m .... o1enlum ,..rıı:.ı ... 
rtı19 blrUktıe eJIJgeder tst.nbal 1111Mll ambntama •Nine manesıatlan. 

l - JlllDtl 1W ftftkam ......... nnmddalr o1mü.. 
t - AlarUlde ille bir IUNlle allkaa " ,... ti tlD ~ olma-

IDalr. (1242) 

Kunduracı Esnaflna 
lstanbul Bölge late M" 

l - ŞJmdl78 kadar MtldGrlQltlmtlsce ;,aplbnüta ola kundan chid 
tevziatı badema 97aldtablel unatklrlad ~ vuıfui71e 79püaktar. 

ı - BDQmum eaafuı; kundura clvlalne olan Dıtt,..am t.blt .WZ.
mek mabac:UJ'le; ... lld•kf ..afide 11 lbrttan ltlbuen n lbrta bdR 
!ter IOn IUt 13 De 17 aramda ceml"" .............. etmllB'l 

u..a.v......ı 

a) Unvan takenll; 
b) Polis defteri; 

e) 1kl adet Yellka fDtıDlnfl. (mn 

Kaptan. Makinist v 
Devlet DenizyoDan t.W- Unnun MldirlQladm: 

tdaremlS mODhlllerlne kaptan. makfnt.t ft JDOtılftl a'JnecMW. 
Talip o1an1arm prt1anm anlamak Gaere ldanmla Zat l,ı.t 111hellM 

mOracaatlan lOsumu Din olunur. (1111) 

D tllo Aranı. or 
Mali bir mlew tabllbetlne aGre • UrQa bıdm' 1ent ••IBl'i • 

.... bir daktilo aramaktadlr. 
Taliplerin tasdfbb vtl9lka IUNl1erlnl bir mütupla htubal 711 _. 

marab posta kutusuna yollamalan. 
Bir ecnebi Usan bllenla- terelb edlletelı:tlr. (im) 

TORKIYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 31-12-941 TARiHiNDE BiTEN ONUNCU HESAP YIU 

Anll': 
U lh ... 

Altm: Sifi._.... '12.80U'73 
.. 

n•anDPS'~
llAJlllçr&KI lllJlll .. ,,.,. 

A1taa 8atl ldoJsnm e.m.112 

Aitim talmJl bbl1 ~ 
Dfier dhialer .. taçlu kUıtna 
~ 

JIAZINB'I'~ 

SBNBDA'I' COZIWOt 
'l'lcut .-etler 

mu« ft 'J'ABVIL&T cOZDANI: 
, 

Deruhte eclilea enaJa mkti,e 
brpblı 
Bubllah" l 

&VAJlllL&lk 

GAYBt 11aıc:uı.ı:ca: M 
D • ( 

BIBDDASLD: 
Kt1ll'RL1I'; 

<•)- ı.m.eoo.= Lllaia ~ 
• .) 109 880.-Lira1• m,ortahdlr. 

BILA ÇOSU 

102.111-•~u 

1.0tl.OIO,IO 
'101.105,18 

....... 
-.-

118 • .,.,_.., #1 

G.231.111,93 
1.881.S'IU'f 

111.8'14.401,81 

S.MS.98 
• 

88.109.4M.28 
138.120.UB,-

208.15'11.883,31 

U.G93.158,SO 

1 '11.313.818,19 

• UM.14'1,18 

.. I0.1'3.13 
4.IQ0.000,-

11.M7.a1'1,1'1 

' 

PASIP: 

SDllAD: 
bi'ttl AT AKÇESi: 

Mi 
l'evkallde 
Huausl 

TBDAVOLDBKI BA!QDrO'rLUı 
Derahtıe ecllleD 
Altm mukahW 
Reeskont ımık•bm 
Hazineye Japılan .ıtm brpbJdı 
avw mukabW S2 numanh ka
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