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GÜN LOK 

inkılap 
Layihası 

Enstitüsü 
Mecliste 

'Müzakere Sırasında Söz Alan Hatipler Bu 
Teşebbüsün Önemi Üzerinde Durdular. 
Maarif Vekili de Beyanatta Bulundu 

-Bomba 
Hadisesinin 
Muhakemesi 
Münasebetiyle 

Harb.in başmdanberi muhtelif 
memlekeUerde buna benzer hadi· 
seler olmuştur, Bütün bu sulk:ast
lann hedefi havayı bulandxrmak, 
hükfunetlerin siyaseti üzerinde te
sir yapmaktır, Bu zaviyeden bak
tığnnız zaman, Ankarada pathyan 
bombanın yanlış biı' hedefe attldı
iı görülür. Çünkü Türkiye dostu
nu da dü:manmı da bilir. Siyase
tini açık ve sarih surette tayin et
mi~r. Hiçbir anı hlidise onu de
ğiştirmiye kAfl değildir. 

.. . .. 

Tasarruf Bonosu 
ihracı icin 

Hazırlanan Layiha Müzakere ve Kabul Edildi 

SiYASi HALK GAZETESi 

~----------------------------"\ BAYANLAR 
Şapka, Çanta ve Eldivenleriniz için 

ŞEN ŞAPKA 
SALONUNU ZIY ARETı EDiNiZ, 

Sultanhamam, 46. 

MALTA YA 
BOMBA 

YAGIYOR 
Çok Şiddetli Rava 
Akmlarma Rağmen 
Müdafaa Sarsıfmad~ 

Londra Bu Akınları 
Libya Taarruzunun 
Baılangıcı Sayıyor. 

Londra, 3 <A.A.) - Bazı Ingı
liz miıtehassısları Maltaya kar:ıı 
yapılan hava akınlarını Libyaya 
yapılacak kitle halinde bir taar -
ruzun başlangıcı addetmektedir. 
ler. Maltaya karşı yapılan hare
katı idare eden Mareşal Kessel -

Denizlerde cereyan eden müc-adeleden bir levha: Hava hücumu neticesinde ateşe verilen büyiik 
bir ticaret gemisinin mürettebat ı sandallarla gemiden uzaklaşıy or 

ling hava taarruzları bahsinde 
=1Alman hava kuvvetlerinin en ma 
il J ruf teknikcilerindendir. Başlıca 

Alman hava harekat sahalarıııda V.PapenDöndü 
ispanyanın Ankara Elçisi Marki de Prat 
de Ayni Tayyare ile Şehrimize Geldi 

SA·RK CEPHESı 

Leningrat 
ve Kalinin 
Kesiminde 

Moskova, Almanların 
Yeniden 22 Bin Ölü 
Verdiğini Bildiriyor 

ekseriya ona tesadüf edilir. Lib. 
yadaki Alınan taarruzunun şid " 
deti Maltayı düştirmek hususun· 
da yapılan teşebbüslerin muvaf. 
fakıyetine bağlıdır. Fakat Malta 
kalesinin parlak müdafaası bu 
işi guçleştirecektir. 

Şiddetli bir akırı daha 
Malta, 3 (A.A.) - "Resmi teb

liğ,, dün akşam Almanların hava 
faaliyeti fazla ol.muştur. Tayyare
lerin çoğu, sabahki hücumlarda 
demze düşürülen uçakların mü • 
rettebatını aramıştır. Dün öğle 11 

den sonra Maltada üç tehlike i§a· 
reti verilmiştir. Alınan pike tay. 
yareleri adaya hücum ederken 

tzj Sonu: Sa: 2: Sü: 5 

Kabilisevk Balonlar 
Kullamlacak 

IGünMO~ ...... ~ 
İKİ AGIR işçi 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

Tramvaylarda herkes ezilip kakılmaktan 
kendi hesabına sızlanıyor. Ben, yalnız 

kendimi düşünmekle kalmıyorum; yakından şa
hidi olduğum çilelerine bakarak daha insanca 
duygularla vatmana ve biletçiye de acıyorum. 
Diyorum ki: "Şu kalabalığın içinde vazife yük -
lenmiş bir adam değilim. Bir tarafa sokuldwn, 

tutunabildim mi itilmek ve hırpalanmaktan başka kaygum yok; 
oturduğum da oluyor. Halbuki biletçi bütün bu zorluklara göğüs 
verdikten başka daima ayakta ve harekettedir; gidecek, gelecek, 
sağa koşacak, sola yetişecek, bilet kesecek, para alacak, hesap 
görecek, ID çekecek, kapı örtecek, kontrolöre defter uzatacak, 
sorguya çekilecek, halka yalvaracak, haykıracak, dert anlatacak, 
eliyle, ayağiyle, fikriyle, ağzıyla, bütün cismiyle o ana baba gü
nü, o gürültü, o kıyamet arasında, o şartlarla saatlerce çalışa. 
caktır. Vatman ise biletçiden daha rahat değildir. Adam çiğnemi
yeyim, otomobile çarpmıyayım, bir kazaya sebep olınıyayım di· 
ye önüne mi baksın, zile mi kulak kabartsın, kolunu kullanabil 
mek için arkasından abananlara mı meram anlatsın, ikide bir kö
rüklü kapıları mı açıp kapasın? Zavallılar sonu gelınez bir azap 
içinde, ayrıca biri para ve öbürü can mesuliyeti altındadırlar. 

Böyle olmakla beraber sinirlenince mantığını kaybedenler, 
tramvaydaki kalabalığın ve intizamsızlığın suçlusu bu bahtı 
kara iki adammış gibi biletçi ile vatmana çatmak insafsızlığını 
gösteriyorlar. Demiyorlar ki: " Birkaç kuruş kazanmak, çoluğunu 
çocuğunu geçindirmek için katlandıkları eziyet karşısında bizim 
onlara daha başka t ürlü davranmamız, iyi muamelede bulunma
mız lazım. Biz de eziliyoruz, üzülüyoruz, güçlük çekiyoruz amma 
onlar hem ayni zorluğa katlanmakta, hem de bitmez tükenmez 
koca bir günü bu çile içinde, para ve can mesuliyeti de cabası 
olarak geçirmektedirler. Ya onlann yerinde biz bulunsaydık!!,. 

Dalına ayak üstü, el tetikte ve kulak kirişte çalıştıklarından, 
binlerce kişiye m eram anlatmak zorund a kaldıklarından dolayı, 
fikrimce, biletçi ile vatmandan daha ağır işçi güç bulunur. Bung 
lar ekmekten tam tayına hak kazandıkları gibi - ufak tefek ku
surlan çektiklerine bağışlanarak - tramvay müşterilerinin insa
fına da gerçekten layıktırlar . 



1 O'LümDEN BETERi 
No. 5 Yazan: MAHMUT YESARİ 

- Allah şahidimdir eğer, senden bir sesle: 
para dfişlinüyorsam ! 
c~m ili bey eliyle reddetti: 
- Ağa, ben. seni di:ı me vurdum, 
Hana, ı;cvJndi: 
- ADah razı olsun. Senden para 

almam. Versen de kabul edecek deği-
m. Sen. bugun, benim misafirimsin. 
CeW apbeyın yüzü pembeleşti: 
- Sağ ol ağa! 
Şerif ağa, bana döndu: 
- BuTaya üçüncu geU~.- İki gcli. 

r;!nde de., giderken, benim rnlııderin 
rtma beş altın lira bıraktı. 
Celil at1abey, utanmıstı: 
- Ağa, bırak bu Uikırdılan nllah 
kma_ Sana, kasabadan a.nlatyrm. 

Hvadisler v r. 
Bana, gülüverdi: 
- Durmadığın, dinlenmtıdiiin yer

de, ne gördün ld.-
B:ına bakıycmhı: 

- Parad:ı pulda da gözfi yalı:, An
Jamryonrm. 

Btrdcn kalktı, ka1we ocağına gitti, 
thl:ı:mur gtiğ'ijmünü at c sürdu: 

- ~1 abağey. Uykun geldiği za-
man yatan;Jn.. 

Cclfil ağabey, dudakian arasından: 
- Yatmıyacağırn, dedi, 
Seni ağanın tepesi atmıştı: bağırdı: 
- Yatma be.- Sabaha kadlr otar .. 

Hoş, baranın sabahı, akşamı da belli 
dcfil ya.., Ocaft söndürme.zsin. 

-O kolay., Yalmz ~ tütünüm 
az Sc'nde, tütün var mı? 

Hana bana doğru gt-ldi, iğildi: 
- Görüyor musnn, beyefendi ağa

beyi Tütiinu yok, ayağının toziyle ci-
ara rkram ediyor. 
~lal ağabt-yin önünde durmuşta: 
- Bilirsin, bendeki kaçaktır. 
- Çeyrek kilo verebilir misin? 
Banc::r. kayıtsız duruyordu: 
- Sen, taşıyacak ol, on ld1o ~ 

flrn. 
- Yok. o kadar yük taşıyamam. 
- Hemen istiyor musun~ 
- Zahmet olmazsa ... 
Şerif nğıı, yumruklarım betine da

yarmştt, bi'r on:ı, bir b3tr.l balctyordu: 
- Ben, bu adamı anlamıyorum. Eş

lciyaya benziyor, cfmdiye benziyor, 
hayduda benziyor, kibara benziyor. 
B n bazı da çocuğa benziYor. Anla
mı)"Orum. 

Gitti sedirin altındaki dolabı açtı, 
Arandı. bir paket aldı, (;-t'füdi: 

- Kıp hazırlıksız girmeyiz. Yal
nız kendimizi değil, misafirlerimizi de 
duşfinüriiz. Acele, ayak üstü istiyen 
olur.. Tartmak, paketlemek azı:ın sü
rer. Evvelden hazırlıyorum, 

- Yonılmayın, dedi. Ben, yatmıya-
caiım. 
Hancı, bağırdı: 

- Siz, ona bakmayın. Döşeği ha
zırlayın. Nerede isterse orada yatar. 
Onunla komışulmaz. 

Celil ağabey, elindeki tütün paketi
ni okFJyor, borıklarmm altından gü
lümsüyordu. 
Hancı haklıydı, onda, hakikaten, ço

cuk hali de vardı. 
Uşaklar, ocaktaki korla bakır man

galın ateşini 1ci.ırekle bastıra bastıra 
tazelediler. Şerif Ağaya baktılar, o
nun bir işareti üzerine, döşeklerine 
uzandılar, kebelerinl üstlerine çekti
ler. 

Hana, gelip yanımıza oturmuştu: 
- Tütünü buldan. Kifıdrn var mı? 
Celil ağabeyin yüzü gülüyorda: 
- Bırak, taliltıı nasllsa açık gittL 

Bir yerden elli defter buldum. 
Hancmm gözleri büyümü~tü: 
- İnhisann mı? 
- Evet. 
- Nasıl oluyor? 
- Tutünii çubukla içenler çoğaldı. 

Kağıt ticareti yapıyorlar. Biraz pahah 
gibi. Olsun da. pahah olsun. 

- Ne diyorsun, Ceıaı ağabey, Uirt, 
ktmya oldu şimdi, • 

Şerif ağa, bana gülüyordu: 
- Ahşlı::anhkl:ır tfirlü tiırlü bcye

fendl ağabey, Mesela ben, kalıp cıga
rası içemem. Hoş, alışık olsam da, bu. 
rada. gel de bul. Tütün kolay. KAğıt 
bulunmuyor. Çubakla içmeyi de de
nedim. Aa geliyor, genzimi yaktı. 
Tiksindim. 

Celil ağabey, ona hak verdi: 
- Ben de denedim. Tutunün zevki

ni alamıyorum. 
Şerif ağa, neşelenmişti: 

- U:ı:un etme. l>iinyan mamur. Ya
tıp bir de güzel uyudun mu, şöyle bir 
kdndint bulursun. 

Celal "ağabey, pos bıyıklannı sıvaz
lıyordu; elini bıyıklarından çekti; sc· 
si. derindm geliyordu: 

- Yarın sabah, erken yola çıka-
cağım. 

Şerif ağa, 11çrıyarak ayağa kalk-
mı&tı: 

- Yola mı çıkaca.ksml 
Eiilerek bakıyordu: 

(Arkaeı ,,~ 

D:B•fl·I 
BUGtlNKtJ PROGRAM 

Paketi alan Celal afabey, gözlerini uo Proeram 18.ff Dans lrhmtn 
19.30 Haberler nd"rerck: 7.33 Müzik (Pf.t 

7.45 Haberler J 9.45 Serbest 
.... Hediyesi ne kadar? D~ sordu. s.oo Moriı. (1'14 
llCncı. cevap vermedi. u.s:> Proeram 

19.55 Fnrl 

CJ-,,..._, sedirlCTC saman ~eleri U.Sl Su eff'rlcd _.,...... ııu• U 45 Haberler 

20.15 Radyo ~I 
20.45 Sarlı:ılar 
71 00 1tonu"'1a 

seriyorlardı; Ağaya sordular: 14 oo Bando ıı.ıs lstclı:lu 
2J.4S Konu:;rn.a 

- Celil ağabeyin döriini ne ta~ 111.00 Procrıun 72.00 Orkutn 
rafa;:eceğiz? ı a.os C-OC:Ulı: k:Hlbl 

11.45 Ziraat talı:Tluıt c ağabey, uşak'lara crondii, tatb 
22.30 HıtbHler 
22.45 Kıpanı'f. 

G'C~ G'9LE.M H~BERLER 
İNKILAP ENSTİTÜSÜ 
LAYİHASI MECLİSTE 

f:Şfj> Ba~nrfı 1 lndde 1 yazı!mış bir emri derhal teslim etm!-

t 
! TC bıfide oldtıiunu bilclirrniştfr, 

•- Iıkılfı.p tarihini, bugünün _ . 
ve yannın gençliğinin bilmesi ha Bu munascb?tle ~~telif defalar 
yati bir meseledir. Arkadaşların söı: alan Maanf Vekıli, KAznn Ka-

kan . - " l rabekir ve Recep Pekerln :teklifi 
b_u " .un hakkındnkı duşunce e- hakkında su beyanatta bulunmuştur. 
rı .h~'?let tarafından v<: onun - "Harp gclimesi yerine "savaş., 
Naçu bir uzvu olarak benım tara .kelimesini kullanmanın bir mfması 
fımdan büyük bir m~mnuni~c~le varda'. Çünkü İstiklAl mUcadelcsi bu 
karşılanmıştır. İnkılap tarihıne tarihin yalnız. harp kısmını değil, ts
muayyen bir organ vermek lft - tikl51 mücadelesinin biltün safhalnn
zımdır~ muayyen bir progrrunla nı allikadar eder. MeseUI Atatilrkibt 
hareket etmek mecburiyeti var - Samsuna gitmek için motör içinde 
dır. Bunu niçin de öyle bir ku - ?eler dilşün~~ünü tesbit etmekle 
n.ım tesis edilmelidir ki istiklal ınldlfıp tnrlhırun m~gul olmast llizrm 
snvnşnnn tarihi ve bunu~ yüksek gelen bir borçtut', f nkilfıp tat"ihlnin 
;;aD$1 gençlere aşılanabilsin. nydmlanmasına 0 devri yaş-ıynnlann 

" yazdı hatıralan da katılacaktır. Bun-
Maarll Vekı"linin ba sözlerinden hırı getireccklC'l'"e ~iden teşekkQr 

sonra General Kazım Karabckir kür- ederim.,, 
uye gelerek blrtı\ci maddede geçen 

"İstikra! e;avaşı,. tcrklblndeki "savaş,, 
kelimesinin "harp,, kelimesine çevril
mesini istemiş ve demiştir ki: 

.. _ Çünkü ana yas:ımızın bir mad
desindt: ccııarp,, tabiri k:ullanılmıotır. 
Gcçen!enle bir kanun, ana yasaya ay
krn kdinıelcr taııdıfı için rcddedll
rni,ti. "sav as", "uğraşlll3k, çalışmak., 
ITTbi manal:rr it.ıde eder. "Harp,, tabi
rin.in manası daha şümullüdür.,, 

Bu sözlere cevap veren Hikmet Ba
yur şunları söylemiştir: 
"- General, "sava!fv kelimesi a

hk tefek çarp~m:ılara aittir, ''harp., 
e daha büyük mana ifade eder. Bi
~h "savaş,, olmasın da ''harp,. 

olsun, dediler. Osmanlı İmparatorluğu 
d:uma Türkçeyi ufak işlere, ufak ma
nalara hasretmiştir. Arapça ve Fars
ça daha büyük gösterilmiştir,, Mesela 
"k!tip.. yüksek, "yazıcı,, alçak. Biz 
bu zihniyetle müc:ıdele etmekle mü
kellefiz.., 

Mııarlt Vekili ayni zamanda Mec
lisin eski zabtlıı.rınm da yeni türkçe
ye çevrileceğini bildirmistir. Birkaç 
hatip, Recep Peker'in te lifi veçhile 
mllll inldlaba nit v~ikııl:ırm, kanuni 
maddelerle toplanm:ısınm muvafık ol
mıyacağmı söylemiş, :Maarif Veklll de 
bu mutallialara iştirak etmiştir, 

Kanunun milz:&kercsl, yapDırken, 
Kemal Unalin teklifi üzerine 3 üncü 
maddede bir tadil yapılmak iı;ln ın
yih:ı encümene iade edilmiştir, 

Yeni tasarruf bonoları 

Yeni Ticaret 
Birlikleri 

-o-

Mahallelerde İstihlak 

Kooperatifi Kurulacak 
Perakende yiyecek maddeleri S{ltan 

esnafın cemiyet şelr:linden birlik şek
linde bir tcşekkQle ~bi tutulmaları 
kararlaşmrştrr. Dığcr zaruri ihtiyaç 
maddeleri satan esnaf için de bu gi
bi ticaret birlildcrl kurulacaktll". Bu 
birlikler isthDftk b!rliklerine yiyecek 
maddeleri vereceklerdir. Yeni bir ka
rarname ne mahnllclerde istihlllk bir
likleri teşkil olutıa<'t:kbr, Her mahal
lede mutemetler bu lstlh~k birlikle
rinin başında bulunacaktır. İstihlAk 
birliklerini mahallelilerin her biri 
kontrol edebilecektir. He'!" mahalle -
nln en tanmmlş bakkalları bu birlik
lerin dağıtma merkezi olacaktır. BQ
yük mahallelerde birkaç bakkaliye 
mağnznsı bulunacaktır. İsUhl{ık bir
l(klm mutemetliği işini yapacak o
ı,nlarm ticaret işlerinden anlıyan 
ldmselerln olmasına ttinn olunacaktrr. 

DükkCinda Düşürülen 

4 Bin Lira Ne Oldu? 
Alpunudan şehrbnire mat almak 

için gelen tüccat" San Abdulliıh, Sir
kecide tuhafiyeci Kemale giderek 
mal almış ve kapora vererek dük
kftnd:ın ayı11mrşfrr, 

AbduTI:ıh biraz sonra tekrar dük
kAna gclerek 4000 lirasmt dükkfında 
dilşürdüğünü söylem~~ir. Kemal böy
le bir paradan haberdar olmadığmr 

s6yleyince, Abdullah polise müracaat 
etmiştir, Zabıta önünde Kemalin ka
sası açılmış ve kasıtdıı 800 lira bu
lunmuştur, 

Mahkemeye ?en"len suçhl zanlısı 
ve milşteltinin duruşmelar:ı dün bi
rinci sulh ceza rnaırltemesinde baş
lamtştrr. Hfıkim, her iki tarafın da 
iddialarını dinledikten scnra Abdul
lnha parolan aldığı şahıslan sormu~ 
ve Abdulluhm gösterdiği şahısların 
dinlenmesi için buraya getirilmeleri
ne karar vermiştir. 

Yeri i Mallar Pazarına 
Yeni Müdür Tayin Edildi 
Yerli Mallar Pazarlru1 ınOdllrü Ah

met Özbakır, Siimerbank umumi mü 
pvirliğine tayin edilmiştir, Umum! 
mQsavirlfk bankaya merbut mllesse -
sclerl mO.rakabe ve tcktımiilünü te
min için kuruhnuştur. Ahmet Özba
k.ır 1ecrabeli ıtıtı'ttarlerden ve milte
hnssıs ikbsatçılaıeurzdandır. Yerli 
Mallar Paznrlan mlidilrlüğüne de 
Toprak O!i$i m{ld!tr nnaavtnlcrinden 
Hamit Kuray tayin edihntş ve liMrl
mize gelerek v:ızlfesfne başlamıştır. 

Japonya Tannt da 
Düşünüyor 
~ Baştarnfı 1 incide 

Avrupada Holandayı işgal etmiş
tir. Japonya ise bu memleketin 
çok geniş ve zengin müstemleke. 

ı si olan Holanda Hipdistanını ele 
geçirmiştir. Japonya ayni zaman
da, Almanyanm Fransayı mağ -
lılp etmesinden faydalanarak Hin 
diçiniyi işgal etmiştir • 

Anlaşılıyor ki, Japonya günün 
birinde menfaatlerinin Almanya 
ile brşılaşrnası :ihtimalini düşü -
nüyor ve Rusya ile bn yüzden 
iyi geçinmek istiyor. 

Bir Mısır Gazetesi 
~ ~afı ı incide 

Türkiye ile Anglo - Saksonlar a
rasındaki münasebetleri kuvvet. 
lendirmektir. _ 

Kahirede, Mehmet Ah ŞC11ki Arnan
rn yerini işgal edecek olan zat yalcın 
ıarkı çok i,yi tanıyan bir dı~ siyaset 
eksperidir. 

Londra ve KabD mthnes9iUerine de 
,amil olarak Türk diplomatları ara
sında yapılan değişiklikler Türlciye
nin yakın prkta 1ıoplanan meselelere 
yürürlükte bulunan muahede esası ü
zerinde i&tlrak etmek niyetini göste
riyor • ., 

----------o----------
Goteberg'den Kaçan 
Vapurları.n Akıbeti 

Londra, 3 (A.A.) Göteborgdan bil
diriliyor: 

lngiltereye ıitrndt üzere Göteborg -
dan hareket emek eşbblisünd bulunan 
10 Norveç gemisinden 4 ünün İsveç ka 
Ta aulanna döndütü unnedilmeke -
dir. Svenaka dağbladet cazetesi yazı • 
yor: 

"İsveç sahili açığında balıkçılar çar 
'$aJilba günü saat 1().da büyük bir va -
puron battrgım rörmfililerdir. Bu bahk 
çılar saat 11 de 12 bin tonluk başka bir 
ıeminfn alevler içinde yandığmı cör -
ıt"ıiklerini söylcmcktcdlrlcr.,. 

Maarif Vekilinin 
Bir Tamimi 

TAN 

Bir Heyet Y enicami 
Kubbeleri Üzerindeki 
Alemleri Tetkik Etti 

Eski Motiflerin Benzeri Araş+ırllacak 
Mıs~arşısmm kubbeleri üzerine dtinkU tetkikten d<>ğan bu netice 

konulan alemlerin haça benzediğı yalnız bunlann bcn7erlnin Yenicnml 
hakkındaki iddıalar üzerine Belediye, üzerinde mevcııt 0lmsdığını göstcr
bunlann resim ve f(ltogt"ııflarmı gön- mlştir. lllive ed!ldıfılne göre, eğer 
dererek müzell'r mOdUrtntQnUn mü- tetkikat srrasmd:ı burılıırm bir eşine 
talAastnı sormııştu. Müzeler mOdCir- orada da rastlıınsr.ydt, bunun Yenl
lüğO resimleri eski eserler encUme- cnmlin inşasmdan sonra düşen bir a
nine havale etmiş ve encümen de lemin yerine yapılıp konulmuş olmn
bunların eskiden mevcut alemlerin sma hükmetmek lfızım gelirdi. 
aynen kopyasmdan [baret olduğunu Heyetin tetkikleri sll"aStnda, Mısır
blldirmlştir, Buna t"ağmen dün yeni- çar§t.<;ındııki alemlerin eski olduk
dcn M1SJTçarşısı kubbeleri üzerindeki lan üzerkrinde htılA dtş tesirler yO
alemlerin kaldır-ılması ltıznn geldiği zilnden hasıl olmuş oyuklar, kırıklar 
yolunda yapılan neı;rfyııt Ozerlnc, ve dlSkOntüler bulurmasından anla
bunlaun mütehass!slar tarafından ye- şılmıştır. 
rinde tetklkJne lfü.um görOlmüştür. Dün alman netlre üzerine, bunla-

Dün Belediye fen milşavirl Nadir rm tstanbulda mevcut cami. medre
ve mimar Sedat ~tintaljla diğer bit" se, sebil, türbe, !lllmy n benzeri es
eski eserler mütehıısmsmdan milrck- ki binalardan hangilerinin kubbeleri 
kep Qç kişilik bir heyet tarafından üzerinde mevcut olduğunun araştırrl
Mısrrçarşısı kubbeleri Ozcrindelrl a- mnsma devam ediltteği santtmakta
lemlcri tetkik etmiştir. Heyet, sonra da. Bu hem Mı:s~ısJ Oz:erindeki 
Yenlcnml şadırvan avlusunun kubbe- alemlerin Türk motUi olduğuntat ve 
leri üzerine çıkarak burada mevcut hem de hangi devre ait eserlerde kul
mııbtclif Turk motiflerine uygun a- lanıldlğmm anlaşılmasma yartyacak
lcmlcri tetkik etmiştir. trr. Bu arada alemlerin temb:Jenmesl 

Fakat tetkik sırasında buradaki a- kırık ve döküntillerinin eklenmesi sı
lemlerln muhtelif style'de olduğu ve rasmda, eskilerinden farklı bir şekil 
bunlartn içinde Mısrrçnrşısınm üstOn- altp alm1tdrklan da asıtlarlyle bir ke
dcki çiçek başaklarmm benzeri bu- re daha karşılaştın1arak inceden in
lurunadrğı görlilmüştür. Maamafih ceye araştrılacakh1'. 

Dokuma Fiyatlarına 
Zam Yapıldı 

Sakarya Şilebi 
Karaya Oturdu 
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Mangal Kömürü 
Satışları 

Sabah Veya Akşam 

r· .. ···- DiKKAT: -······°' 
Mangal Kömürünü ~ 

de Mahallelere i 
Dağıtmak Lazımdır ~ 

Karanlığında Yapılıyor 
Son günlerde ı.ehrimize getirilen 

üç dört vagon ve dört motör mangal 
kömürO sabaha karşı saat beşte ve 
akşam saat on doku:- buı;ukta tevzi 
edilmiştir. Bu saatlerin alrş veriş i
çin uygun olmnmaı::ma rağmen, kö
müre ihtiyacı olan birçok kimseler 
sabahm c;ok erken saatlC'l'"inde kömür 
tevzi yerlerinde bl>ikUği görlilmüş
tür. Yapllan tahkib.ttan anlaşıldı~ı
na göre, kömürc:ülerirı bu saatlerde 
satış yapmak istemeleri, kömOrlet"i 
evvelceden tıazı kimselere çok faz:la 
fiyatla satmış <ılmı.lrırından ve o sa
ntlerde hazır bulunan halkm teha
cümü ile ka~:ıfTT!adan kömürleri 
satmak istediklednden ileri gelmek
tedir. Bu suretle kBmür alanlat"m da 
bunlan evlerine taşıyarak çok yük
sek !iyatlarla el altından satmaktıı 
oldukları aruaştbnıştır. 

Fiyat Mürakabe Komisyonu vazi
yeti tahkike ve bu yeni vurgunculuğ\ı 
tesbite başlamıştır. 

Sahte Havale Yapan 

2 Kişi Yakalandı 
İstanbul postahanesi gişe memut"

larlndan Ali Vasfı yüz liralık sahte 
bir havale tanzim ederek Kemal is
minde bir arkada~ l"asıtatiyle bu pa
rayı aldrmuştı:r, 

Yakalanan hec iki suçlu da oğır 
cCTA mahkemesine wrilmiştir. _____ ,.__ --

Peynir ve Süt Fiyatları 
Tetkik Ediliyor 1 

Peynir narbmın kaldırılması ve J 
sütlere ıiyat konulması için ileri sü-
rQlen teklif üzerinde lncelemeler ya- ı 
pılmaktadır Bu ~enin netlcelen-
dlrlhnesi için Ankarada sade yağ ve 
zeytinyağ .fiyattan hakltmda verile- , 
cek lı:arar beklenecektir. • - -" c-----
Kocası Tarafından Yara-

la.mm Kadın Öldü 

MOrakabe Komisyonu mangal 
kömürü narhını on buçuk kurup 
çıkardı, Fakat halk kömUrl evi· 
nln elvarlndıı bulsa on beı kuru· 
f8 da alacak. On yedi buçuk ku· 
ruştan kömür alanlar var. 
Şehre gelen !."ömürler garip bir 

inhisarcılık muumeleslne tAbl tu· 
tuluyor. Dün Be§lktap gelen 60 
bin kilo kömllrDn bir tek insan 
tarafından alındı!iı, bu •damın 
aldığı 60 bin kllo kömDrO ttemen 
kayı!iın bağlı bulunduliu )'et'de 
toprağa dlikOp kllo$unu oft bu· 
çuk kuru,tan cattiğr görüldD, Ka· 
yıktan, bu adamdan başka adama 
kl>mür verllMlyor, bu adam da 
aldığı kömDrO hemen oracıkta. 

pollslerin ne:r.aretl altında satı• 

yordu, Şlılldc oturan bir vatan· 
daşın 50 kilo kömür almak için 
Beşiktaıa gittiği, akşama kadar 
ayazda bekleylp lhıtbaı parala· 
dıktan aonra alablldllji bu kömD· 
rü iki Ura hamallık verip Şifll· 
deki evine götürdüğü tasavvur e• 
dlllrae, kömürü Şlıllde bulup on 
Dç veya 14 kurup kolayca alma· 
sının daha klrlı olacali1 anlaptır, 

Bizce, gelen k!SmOrlerl biner 
veya Jklıer biner kilo olarak ma
halle klSmürcUlerlne utmak vo 
bu kömOrcü!erl en fa:r.lası elll tt\· 
Joyu geçmemek prtlyle dOkkltt· 
lannda perakende aatıp mecbul" 
kılmak lbımdır. Bu takdlt"de MiTi 
ıehrln her taraft11da k!SmDr bulu· 
nablllr, hem de halk on buçak 
kurup kömür alabilmek ınazha
rlyetlne kavupır. Altmıı bin ki· 
lo kömürü bir adam &attıkça, ya· 
nl itte bir nevt lnhlsarcthk alate· 
mi devam ettikçe ne halk k!Smür 
bulabilir, ne de on buçuk kuruı· 
tan kömDr atabilir. Yine gl:r.11 1 
gl:r.11 evlerde yapılan aabflarda 
klloau 15 kurup k.llmDr almak ı. 
çln yalvarmalar ve kllmllrsü:r. ka· 
hp titremeler devam eder, gider. 

Adanada Feyezandan 
Mahsul Zarar Gördü 

Giyim eşyası fiyııtlnrındaki yükse
liş füerine, el tezgilhlarmda işlenen 
dokumalara da bir miktar zam ya
pfimı:ştır. Bu zamlar düz dokumalat"
da yüzde 20. fantezi dokumalarda 
yilzde 30 u g<.'Çmlyecektir, Bu suretle 
el dokuma tezgAhlan mamQlAtı da 
korunmuş olacalttır. Dokumacılar iş
ledikleri mallan kooperatife getire
cekler ve bunlar yüzde S bir ktırla 
satılacaktır. Te7.gAh sah!plertne koo
peratife getirdiltleri dokuma nisbc
tinde pamuk lplıfi verilecektir. 

Aslan Sadtk firmasına aJt Sakllr7U 
şilebi Nisanm birinci ıocesi Ege de
nizinde Kuşadası civarmda karaya 
oturmuştur, Fakat vapurun- oturduğ\ı 
saba kumluk olduğundan, vaziyeti 
tehlikeli değildir. Dün gönderilen A
lemdar kurtarma gemisinin l§e baş
ladığı ve geminin vaziyeti hakkında 
Umana yeni bir haber gclmemi~fr. 
Geminin kayalık bir SAhada karaya 
düşmediği ve kuma oturdu~na gö
re, yarlı olmadığı sanılmaktadır. Sa- , 
karya 3355 tonluktur. Davutpaşada oturan l(>för Hakkı Adana, (TAN) - Ceyhan nehri 6 metR>t 

bfr aile geçimsizlP'inden çtkan mü- dcıı fazla lı:abanp 100 biıı delı:ar araziJ, w>z ---.o-
Bir Kadın Çayı 

Geçerken Boğuldu 
ADANA. (TAN) - Hanıııiye ııahiyeıRoc 

balb Xattlar lı:li:Jlııden U J'apııda Zeynep 
Kııılca ca,,.ndan ceccrlı:eıı aulann alı::ultıaına 
lı:apılm11trr. Ze)'DeP kurtulmalı: içiıı bir holl 
obalamış he de cinrda klnı•e oııııadıtından 
prdmı ı:lircmemla ft bolulmu5tflr. 

Bir Şoförün Belkemiği 
Kırıldı 

6 ıltmda brralrttlı:taıı aonr. aıtatmıı w tabll ııc-
nakaşa sırasında karlSJ Vasfiyeyi bı- vlvealne düpllıtllr. Fe ıt bO)'dlı: ~ kOcnk 

Çakıa Yaralam.,...ır. Hakkı yakalanmış, l\fancit ve dilter bazı ı oylerin ara.zisi hc_nüı: 
"9· sular alırııdadır. suı.• \ekildikten 8011ra bir 

Vasfiye Haseki hfstaneslne kaldırıl- colı: .raziniıı de sular o cetirdifi lı:umlarla ör-
düh 'Jdılh 1 tOID oldufu ı:llr<ilm •Cr. 

Eyilbe ~en 1361 numaralı oto- mıştt. •Vasfiye 8 l» yara arm Ziraat mOdOrlllfu nehir ıqm..., pı!detli 
~""'"" 1 i .._rahim dil tesiriyle hastanede ölmOştür, Adliye yafmur ve don ;yüdlndcıı sarar c&reıı n:ı b;;ul 

bilslln r'•w• muav n 10 • n o- tabibi Hikmet Tümer cesedi muııye- balı:kında bir rapor batırlımııur. Bu rapor• 
tobüsiin altında t>ozulan bit" yeri ta- c6re blllıassa Adana, JÇoaan, Oamanlye ve 
mir ederken beline makas demiri ne etmiş ve öliim sebebini tesbit et- Ceyhanda dondan ekim çolı: sarar ıılirmU1tUr. 

lştir Adanada pamuk. ııebrc. me_yye ve lıei!lar, Cc:p 
düşınfl§Ulr, Belkemf!\ kınlan ibre- m • lıaoda J'&ılılı: seıiyat "e pamuk, Omıaırl7" vcı 
htm . .__...-... hastafteıdne ltaldll'I'-- Altın Satı lan Kozanda me,,,.eler yüırde ao ile ao ara,.nıla Taksilere LWik Verilecek ......... .,..._ u~ &arar ırarmo tir. HOkOmetçc "t'crUı,. 15 on 
tır. mısır ve 42 ton kum dan clı:Uen arui de colı: 

. Lastik ~ ~in 8N'ftjlarda Y9- Dün bir altın otuz: beş buçuk Hm- urar clirmllıtOr. Kum dan clı:lı ıMYaiml hc-

pftan Jnceleme1er :oetice!nde yfnni miatlr. &mısra "ff tiiyacl görülecek dan ve btr gram külçe 394 kuruştan I b~ C:~~~ !5
ek::u!

0 .~~~::: =t d~ 
taksinin JAsmt ~ ~ edil- dlnleım~ ktl1'8r ııenn.lşttr. satrbnıştır, 35 lrurıııa ,..tıtseltmlıJcrdir. 

SARK CEPHESt 
~ Baştnrnfı ı incide 

bir ticaret gemisi, bomb:ılarla hıınn 
uğramıştır. 

Stalino bölgesinde 
Bükreş, 3 (A.A.) - Stalinb bölge

sinde 31 Martta baılıyan hareket, mü
sait surette devam etmektedir, llk gün 
ve 2 Ni. an ıetesi mukavemetleri za
yrf olan Ruslar, bu~n Miuss'un ya
lmn mecrasma doğra çddlmi&lerdir. 
Şimdi bu çe.-n-ede savaşlar olmaktadır. 
Kırımda savaşlar oldukça şiddetli 

bir surette baf)amıştu. Bununla bera
raber Sovyetlerln bundan 10 gün ev
velkine naz:aran daha sayıf mUteaddit 
hücumlan Alman, Rumen kıta.lan ta
rafından fazla pçJüie uiranrlmadan 
pQskürtülmüştür. 

* Bet"lin, 3 (A.A.) - Alman radyo. 
sunun bUdirdifine cöre, bir Alman 
zırhlı tümenine mensup unsurlar ev
velki gün Oreltn tim.alinde taarruza 
ceçerek düşmanı menilerinden atnuş
lar ve Sovyetlerin 29 istinat noktası
nı zaptetmiıslerdir. 

Denizaltdan 
Tahrip için 

kifj" ~uafı 1 incide 

Alman tebliğLn.e göre 
Berlin, 3 (A.A.) - "}(esmi teb 

liğ,, şubat ve mart <wlan içinde, 
Alman donanması, lngiltere ve 
Bırleşik Amerika donanmalarına 
karşı da muvaffakıyetlt hareket
ler yapmıştır. Leander sınıfından 
bir kruvazör, 8 destroyer, 3 kor
vet, 4 torpido muhribi, 12 seri 
hücumbotu ve topçeker, 5 sahil 
muhafaza gemisi, 3 denizaltı av
cı gemisi batırılmıştır. 

Alman hava kuvvetleri de iki top 
çeker ve üç refakat 1ıemlsl batrrmııtrr. 
Bunlardan başka onu kruvazör, 11 i 
destroyer ve beşi denizaltı olmak ü
zere S7 düşman harp gemisi de hasa
ra uğratılmııtır. 

Bir muhrip batırıldı 

Maltaya Bomba PASifiK HARBi 
Yağıyor ~ Baştnratı 1 incide 

~ Bastarafı ı incide Singapurda ve Cavada topye -
kun 120 ila 150 bin kişilik sekiz 

başka t8:n:arele.r de limana taar- tümene malik bulunan Japonlar, 
ruz etmiş~r. ~ırçok b~a .!1~1 - herhangi istikamette bir darbe 
mış ve bazı k~~~er _olmuştur. indirmiye hazır gibi gözükmekte-
Çarşamba gur_ıku hucumda ~ dirler. Yeni Gineden gelen bir ha 

Alman tayyaresı muhakkak, 7 bere göre Avustralya müdafaala· 
t~yya~ d.e muhtemel olarak tah rının şim~l kalesi olan Port.Mo -
rıp edilmiş ve 8 uçak da hasara resby üzerine yakında bir Japon 
uşratılınıştır. • .... .. hücumu ihtimali vardır. Mütte • 

Alman teblıgıne gore fiklerln mahaııt hava hAkimiye -
Berlio, 3 (A.A.) - Resml tebliğ: tini ele geçirmiş olmasına rağ -

La Valette'dcld askert tesislere ve men, Japonların Salamnuau ve 
Mnltadakl tayyare meydanların~ Y~- Lae'ye külliyetli hava takviyele
pdan bava hQ.cumlan gece, &undu~ ri getirdiği bildirilmektedir. 
tekrarlanmıştır. Hava muharebele- Akyab'da karaya çıkarma hareketi 
rinde altı İngiliz tayyaresi dQşQrlll- beş kruvazör, beş destroyer, 4 ta.ı-rt 
mOş\ür. 1'{ühim yangınlar ve btıyük ve iki iaşe gemisinden mürekkep b 
inlil~klaT milşahede olunmu§tur, filo tarafından yapılmıştır.' Bu filo, 

Ş . r FranMJ üzerinde 27 Martta Birm:ınya a~ıklaı1nda gö
ıma ı rülmü~O. Bu hareket, bin kfiometre 

Londra, 3 (A,A.) - Dün gece bom cenupta Andamıuı adalarında evvel
ba uçaklarımız Parls eivarmda Polssy den Oslenmiıı bulunan Japonyaya, 
de kain Matford fabr~alarmt yeni- Hlndistanm doğu kıyısına hilcum için 
den bombardıman etmiştir. İlk ra- yarıyabileeek yeni bir hava ve deniz 
ı:ıorardan .nlaşıldıtma ıare, bu mu- assü vermektedir. A:Jnl zamanda, 
hlın hedef ağD' huan uğramıştır. Japonlar şimdi, batı Birmanya petrol 
Hnnlar limanmdaki depolar ve rıh- havzasının anahtarı Prome'yi müda-
tırnlarda tekrar bombalanmışttr. faa eden İngiliz kuvvetlerinin arka-* sım da te.~dlt eylemektedtr. Bununla 

beraber Prome'nln dağlık ve yolsuz 
Bern, 3 (A.A.) - Ofi: Ahnan as- hinterlandı, bir Japon hücumuna pe. 

kct"l mahfilleri son günlerde İngiliz 
az müsaittir. 

hava kuvvetlerlnln Lubok ilzerlne 
yaptıjı taarruz. ve bombardımanın ilk Akgab'm ehemmiyeti 
tahminlerden çok ehemmiyetli oldu- Nevyork, 3 (A. A.) - Japonların 
ğunu açtkça bildirmektedir. Söylen- Akyab limanına çıktıklarma dair bir 
diğlne göre, isabet vAki olan evlerin Çin menbaından verilen haber. Hin
çok eski olması ve kolayca yıkılma- distana karşı Japon tehdidinin vaha
ları tahribatın ziyadeleşncslne müsait metini göstermesi itibariyle allkadar 
olmuştur. müşahitlerin dikkatin! çekmektedir. 

Journal de Genevein Berlin muha- Hakikaten Akyap Hindistan hududu
blri, hötün ,ehrln ıunl zamanda tu- na 130 lı:llometrelik ve denizden Kal
tusmasmm itfaiye servlslnl g{lçlOğe kiltaya 400 kilometrelik bir mcsafe
u~nttığmı ve hiçbir şey kurtarıla- de bulunmaktadır. 
maması imkAnsulılmı meydana ge- Akyab'tn l~li Birmanya petrol 
tirdiğinl belirtmektedir. sahalarmm merkezi olun Prome'dekl 
/ngUterege yapılan akınlar tngmz mevsUnln muhafazasını ya

kında tmkAnsı bir hale getirecektir 
Londra, 3 ( A.A.) - Ahnan hava Sf.yııst mahfillerde Hlndistanm Qs-

kuvvetlertne mensup milhlm teşkiller tUne "Öken biiyük tehlikenin Cripps 
bu sabah erkenden İngllterentn ce- .. 
nubu garbi sahiline taarruz etmişler- ile Hintli müza~ereciler arnsmda son 
dlr. OOşman tayyareleri büyük çapta dakikada bir anlasma busulOnU ko
bombalar atmışlardır. Evler ve Umıın 1aylastırac$ üm\t edilmektedir. 
tesislerine isabetler olmuştur, Prome cephesinde 

'1- Bombay, 3 (A.A.) - İngiliz Blr-

Delhide Temaslar 
ilerliyor 
~ Baştaratı 1 :incide 

toplanacağını haber verdiği de 
söyleniyor. Kongre mümessilleri 
ve askeri mütehassıslar, bu mc -
yanda Wavell, konseye iştirak 
edeceklerdir. Şu cihet kayde de. 
ğer ki,. Cripps, bu konferansı, 
harpten sonra Hindistana bir do
minyon statüsü vermeği hedef 
tutan İngihz tekliflerinın Hmt 
kongresi tarafından kat'i surette 
reddinden sonra toplamak te~eb
büsüne geçmiştir. 
Kongrenın başlıca itirazı, har. 

bin devamı muddetince Hınt as
keri kaynakl rının tamamen fo .. 
gıllz kontrolu altında bulundurul 
mas1 husu unda Britanya hüku • 
meti tarafından yapılan tekufe 
karşı olduğu malUmdur. 

Yann toplanacak olan konsc • 
yin anlaşma teklifini kalem~ al • 
ması ve bu anlaşma bükümleri 
gereğince Hindistan nezaretuıın 
Hintlileri askere almak ve bun • 
lann talim ve terbiyelerini temin 
etmek hususunda doğrudan doğ -
ruya salfıhiyet sahibi olınası is • 
teneceği beklenmektedir. 

Roosevelt'in müme3sili 
Yeni Delhi, s (A. A.) - Roosc

velUn Hlndlstandakl Gnhsl mümessill 
Albay Louis Johııson, bugün öğlcdctı 
soma Yeni Delhiye gelmiıtlr. 

Cıınkayıek'in hususi bir memurla 
Nehru'ya bl rmektup yolladığı öğre
nilmektedir. 

Mü,slüman birliğini.Iı 

cevabı 
Allnbabat, 3 (A.A.) - Djinnah ifo 

müslUman birlil!lnin ljeflerl blrlığic 
senelik toplantısında hazır bulunmnk 
üzere Allnhabada gelmlşlcrc:Ur, 

Bugün öğleden sonra müslOman 
birliğinin icra komitesi Crlppe'ln tek
liflerine verilecek cevnbm kati met
nini baztrlıyııcaktrr, 

Bundan sonra Besim Atalay söz al
mts ana yasada bir kelimenin mevcut 
olmasının o kl.'llmeyi kıyamete kadar 
mahafoza etmiye sebep olamıyacağını 
öylemi,tir. 

Recep Peker ise, resmi idarelerde 
ol ucu gibi hususi Ş1hıslarda da İnki-
1 p tır h l atak dar edecek bir çok 

Bund:ın sonrn, yeniden 25 milyon 
liralık 'tasarruf boııosu ihracına ve 
bonknlardaki mevduat karşılığının 

% 15 den % 20 ye çıkarılması hak
kındaki Ulyllın 'tnüzakcre edilirken 
Maliye Veltili sliz ahnt~. §imdiye ka
dar çrkanlan 50 milyonluk tasarruf 
bonosu ile şlmet:difcr istikrazlnrmm 
kısa bir z:ımanda satılmasını halkın 
milli müdafaa ihtlyaçJ:ınna gösterdiği 
ynkm ıtınkantn btr dclfll olarak be
lirterek halka teşekkQr etmiş ve ye
niden 25 mlyon liralık tasarruf bo
nosu ihracına ve mevduat karşılığı

nın % 20 ye çilcnnlmıısma dair layi
hanın müstııccliyetlcı müzakeresini 
ricn etmi:itir. 

Vekilin talebi knbul edilmiş ve ka
nun aynen kabul olunmu:ıtur. 

Ankara, 3 (rJ.AN) - MnnrU Vekil
liği, kız teknik öğretim okullarında 
talebenin önlük ve kaskettc n başka 
bir örnek elbise yaptmnıya teşvik e
dllmcmelerini ıılftkııhlnrn bildinnlştlr. 

Londra, 3 (A.A.) - Am!ralllk teb
liği: Amirallik konseyi Heythrop tor
pido muhribinin battıtını haber ver
mektedir. Heythrop, Hunt tipi bir 
muhrip idl inşaatı 1940 yrlmda bit
mişti, Muhrip 904 tonUltoluk Jdi ve 
saatte 32 mil yapıyordu. 

Japon Bertin Büyük 
Elçisi Seyahatte 

Loıtdra. 3 (A.A,) - DOn gece dO:t- manya tebliğinde şöyle denflrn.ekte
man hava kuvvetleri bilhassa fngll- dir: Prome cephesinde İngiliz hatları 
terenin cenup ve cenubu prkt sahil (izerine yapılan şiddetli tazyik dola
bölgeleri üzerinde biraz faaliyet ,as- ytsiyle tngiliz kuvvetleri başlrca ma
termi~erdir. Cenup sahilinin bir nok dafaa hatlarına çekilmek Qzere ilet"I 
tasmda ve ccnub1,1 şarki sahilinin btr mcvı:llC'rindcn seri çekitmişle-l"dir. 

Iranda İsyan Eden 
Kabileler Tenkil Ediliyor 
Ankara, 3 (Radyo gazetesi) - Tah

randan verilen bir habere göre, İran
da baı:ı Kilrtlerln isyan ettiği, mühim 
bir kısmmm basttrildığı ve bu arada 
tısilerln başı All Raşide teslim olma
sı için teklif yapıldığı bildlrllmckte
~lr. 

I.' ik l r bulundu{;ınu, bunların dn 
en tituyc mal eıi lmesı için kı:ınur:1 bir 

dd lave'I ni stemhı 'l:C ha rıiına
k nd rd b lu 1:ın ve Ata -

Meclis ııyrten Mncarl tan vo Ro
IT'anya ile tcatı rd·len ticari lşlt'rc nit 
nrıtaları ta dik c>tmiş ve> Pnz:ırtco; ı:U-

Vcklllct bund'1U ba!'lka, kıı enstitü 
Ye sanat mekteplerinde ameli ders
IC'r in mumkun oMuğu kad~r rl cioku
IT"<ı ı kum lart üzulnde yapılmc1 1111 

tav ıyc ctmışlir. 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Japonyanm no:ı..-tasında hasarlar kaydedilmiştir. IG 
Beri in büyük elçisi O lmanm yakında Birkaç ölü ve yrıralı vardrr. D .,ER H ARERLER: 
Budapeşteye geleceği sanılıyor. Mu - -
mailcyh burada kısa bir ikametten son krzlct"ınde seyahatine devam edecek - Mclbourne, 3 (A.t\.l - Başvekil 

hndan Darwin U:ı:ctine a5 bomb:ı :ı· 
tıldı~mı bug{ln bildfrmf tir, Yalnı. 
maddi ha!mrlat" hıı uıC' ı:;C'lml :tir. Dı.ı 
d i hafifçe yaralmımı tır 

dul r ve d el y zısı ile 
u fopl n ııcr ıçt m ın son vcr-

rr t r, ra cenup doğu Avrupanın diger mcr- tir. Curtin, dıln Jnpon tnyyat"clcri tara-
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l#l•©J1;1 
Hindnstan Meselesi 

Yazan: ,\f. ANTEN 
Dan - İndiyen kongresinin dışın-

daki te3ekküllerin İngilterenin 
tekliflerini reddettiklerini ajanslar 
bıldimıı~erdi. Şimdi de kongre reis
leri Azat ve Nehru'nun bu tekliflerin 
ancak esaslı değişiklikler yapılmak 

Şartiyle kabul edilebileceğini Cripps'e 
b ldirclı1clcıi haber verilmektedir. 

MihvC1" kaynnklan bu vakıalara da
Yanarak Cripps'in vazifesinde muvaf
falı: olamadığTnı ve Hhıdistanm 1ng;~ 
terecıcn yüz çevirdiğini. hatta isyan 
baYrağmı çekmek üzere olduğunu i.
lan etmektedir. Halbuki hakikatte mü
zakereler devam etmektedir. Azat ga
zetecilere, kongrenin kararlarına dair 
verilen haberlerin mevsimsiz olduğu
nıı, Cripps de bir hal çaresine varmak 
ınaksadiyle bir müddet daha Hindis
tanda kalacağını söylemiştir. Bundan 
haşJta. kongre reisi Azad'm Hindista
nın müdafaası meselelerinin genişli
iint takdir edebilmesi için General 
Wavc]l ile görüşmesi kararlaııtınl
ınrştır 

1ngiİiz ~eb:i ıu.iizakec-~erin na
ttceg1. hakkııula fazla nikbin görünme
tnekle beraber büsbütün ümitsiz de
giklirler Daily Herald İngiltere hü
kllnıet;i ·Hint1ile1"e memleketin müda
faas:rnm kendileri tarafmdnn kontrolü 
n1eselesi hakkında tavizlerde bulundu
ihı 11e Hindistana derhal dominyon 
hakla verildiği takdirde vaziyetin kur
tarılabileceğini yazmaktadrr. Diğer bir 
İngiliz gazetesinin muhabirine göre 
Cripps, bütün Hint partilerinin Hin
distanm müdafaasına daha faal bir 
SUrctte iştirak etmek istedıklerini -..e 
ınuzakerclerin müsbct bir surette neti. 
celendirllmesi için hiç olmazsa müda~ 
faa nazırlığına bir Hintlinin getiril
tnesi lazım geldiğini telefonla Londra
Ya habC'I' vermiştir. Bir Nevyork tel
grafına göre de: Ingiliz harp kabine
sı Cripps'e müzakerelerin cereyanı 
hususunda tam bir serbesti venmııtir. 

Ba müzakerelerin muvaffakıyetle 
neticelenmesinln İngiltere kadar hat
ta ondan daha fazt-:ı Çini ve Amerikayı 
alakadar ettiği muhakkaktır. Bir ha
bere göre: Bir ay kadar evvel Ilngi
lizlene Hintlilerin aralarım bulmak 
tnabadiyte Hfodlstanı ziyM"et eden ve 
Hint nnlti lldcrleriyte görüşen Ma
rcşat Şang - Kay - Şek N ehruya hu
susi bir mesaj göndermiştir. 

Ser.ren Ümitler 
Müzakerelerin a2ôıf:ı cereyamn A

tncrika siyasi mahfillerini de büyük 
endişelel'C sevkettiği bariz bir surette 
götiıJmektewr. Sonrad:ın tekzip edilen 
bir Nevyork telgrafına göre, J~ıı.1.a
rın Alı:;yapa asker çıkarmaları üzerine 
IIindlsta:n için tehlike büyilmüştür. 
Akyap Hint hududundan 130 kilomet
re mesafededir ve bu liman ile Kal
kütc arasında deniz yolu ile yalnız 
400 ldlometrelik bir mesafe •ardır. 
Bn limanın işgali İngilızler tarafından 
Birmanyarun başlıca petrol saba~ o
lan Prome'nin müdafaasını hemen he
nıen hnkinsız kılmaktadır. 

B.a bölgede arazinin çolı: dağlık ol
ınasnıa ve harekata müsait yolların 

hulumnamasmn rağmen, Prome'deki 
~Üttefik ba.tlarmm tehdit altında bu
lunduğu muhakkak sayrlmaktad:n-. A
lllttikanm siyasi mahfilleri. vaziyetin 
nezaketinin ve tehlikenin yakınlığının 
son dakikada Cripps ih Hint Iidel:leri 
araamda bir uzlaşmıya götüreceğini 

iııntı etmektedirler. 
Da müzakerelerin net'i~i.ni kat'i o

laraı: kestirmek milnıldin olmamakla 
het-aber, kongre dtşmdaki teşekkülle
nn 1"e partı,erin Hindistamn müdafa
asım zayıflatacak mahiyette görülen 
ıntift1t taleplerine rağmen Hindistanın 
en bltyük teşldlath kuvveti olan kon
ıre:Yf temsı1 eden Nehru gibi tehlike
nin büyüklüğli ve yakınlığını idrak 
eden tahsfyctlerln ltcrl sürdükleri ma
kuı 1"e ~ şartlarm İngiltere hü
kUıneti tarafmdan kabul edileceği ve 
9in Ye Amerikanın da manevi mfizahe
r~ çok yakın bfT zamanda an
la~ ırardaeağ:ı tahmin olunabilir. 

Cebe Gtankt a 
Akdemzm müstbkem kapdarmdan 

h.irinf teşkil elen ve garbi Akdcnizde 
11l8ir12 donanmasına üs vazifesini gö
ren Cebelitarı.lı: geçen Temmnz ayın
dattbcri ilk defa olarak mihver tay
l'are~inin taarruzuna uğramıştu. 
~un.ı, münferit bir hareket olarak a-
'.lld~ takdirde büyiik bir ehemmiye

ti 1'ıe manası olamu. Fakat havada.n 
?1uhasarası devam eden Maltarun 2005 
~~ci defa olarak bombardrman edildiği 
•'T Sll'ada vukaa gelmesi, m.'.hverin Ak 
denizde geniş ölçüde bir taıwnıza ıııe
~ei5 hakkındaki kanaati kuvvetlen
~tdiğinc şüphe ,-olrttır. 

.Marctaı :Retain tarafından kabine
~ 11&aJda;stnflımg olan Laval'in Ma
reval! tekrar ziyareti dıe ıryni mahiyet-

d
te bir siyasi hadise olarak telakki e
iıebi!ir 

B~ Londra tıe!grafnıa g5re: Laval 
~cşat Petain ile tekrar görüşmüş
tür. Zannedildiğine göre bu mülakat
ta Lavat'iorı yeniden kabineye girmesi 
lllesc1C8i tlle'Vzuu bahis olmaştıır. La
~ rnuıaıcattan soma gaz-etcdte-reı 
t .. F..ranm :}abirJiii esaskrrmı 
~eden Mont:oh siyase6ne bağlı 
t• .unduğunu, Fransamn siyasi vaziye.. 
•nın !»k fena olmasının mdi<.i;ini Ma
~~ He göriişmiye sevkettiğini, bu 
azıyetfn derhal deg~iştfrilmesi laznn 

getd·-· · ıgını, Y:ı.nn bu işi yapmak için 
Seç kalın~ş olaca&tnı söylemiştir.,. 

TAN 

Asya harbine sebep olıan bu latanın :ıengin kaynaklanndan biri: Hindiçinideki 
tar1alanndan mahsul toplanıyor 

büyük pirine 

Geçen harpte, Asya, Avrupahlarm 
kendi aralarındaki boğazlaşma

yı, karşıdan seyremişti. Boğazla~a

nın, bil.iyordu ki, mevzuu, kendisi i
d:. Fakat, Pasifık okyanusu ile Hint 
denizini, üzerine, asırlardan değil de 
binlerce senedenberi hır yorgan gibi 
çekmiş olan koca kıta, o gürültüde, 
uyanmamış ve her defasında bir kaç 
asır birden süren uykusuna, kaygısı:ı:
-ca devam etmişti. 

1914/18 harbi bittiği gün, Asyanm 
durumunda pek büyük bir değişiklik 
olmam1ş, ancak, gerek Çin gerek Hin
distanda, sabah mahmurluğunu hahr
latan bir gerinme ve uyanma istidadı 
baş göstermişti. 

1918 den bşlryarak bu harbin kop-" 
masma kadar devam eden Avrupad.ak.i 
harp sonrası kavgaları, her iki mem
lekette, bir başka türlü hayatı isteme· 
nin ve özlemenin ateşini yaktı. 

Japon ve Sovyet propagandaları bu 
ateşi körükledi. Amerika, böyle bir 
şeyi fena gözle görmiyeceğini hisset
tirdi. Türk Kurtuluş harbi böyle bit" 
şeyin pekfil mümkün olduğunu gÖS
terdi. Ve en nihayet, Avrupada vücut 
bulmuş olan mihver, İngiltere ile Fran 
sanm artık kocadıkları nazariyesini, 
~iak doğunun fikir pararlarmda da 
sabnıya başladı. 

*** 9ugün, iltind cı1ıan harbi, Asyayı, 
olduğu g.ibi, sardığnıdan Japon

ya, Çin, Rusya, Hindistan, Felemenk 
ve Çin Hindistanı harp <fairesinin için. 
de yer almış bulunuyorlar. Asya111T1 
artık uykusu, kaçmış olsa gerektir. 
Düşiınülecek olursa, mevcut beş hta 

arasında. en büyüğü, en eskisi. en ka-

ASYA 
Uyanırken •• 

Geçen harpte Asya, Avru. 
paldarın kendi aralarınıtaki 
boğazlaşmayı karştdan seyret -
mişti. 1918 den başhyarak bu 
harbin kopmasına kadar de -
vam eden Avrupadaki harp 
sonrası kavgalan, her iki mem. 
lekette, bir başka türlü hayat 
istemenin ve özlemenin ateşini 
yaktı. Asya, ötedcnbcri, dün -
yanm ana kıtasıdtr. lli~bir me
deniyet, onun folhığnmla ısın
madan hayata doğmuş olmaz. 
Asyayı bugün en az üç hareke -
tin ortasında buluyorı1z; İngil -
tere, Japonya ve nihayet her 
Asyalı memleketin istiklali ar
zusu ve mücadelesi. Şimdi, Çin 
~ Hindistanda, milletten mil -
Jete doğnı bir değişme başla -
nuşhr. Ancak bu değişme, ilk 
safhasmda, müsbet olmaktan 
ziyade menfi gözitkmektedir. 

r YnMt · ' 
1 BURHAN BELGE 1 

Jllagellan'lar ve Vasko de Gama'taT 
devrinden beri bir garp camiası mev
cut olduğu için mevcut idi. Yani, bü
tün bir tarih devrinin bayraktan o
larak .. 

Singapurun düşmesi Britanya impa
ratorluğunu mu zedelemi5tir? O hal
de zedelenen. sadece. garptir. 

Fakat biz, Singapurun düşmesini, bu 
kadar kısa bir hükme bağlamaktan sa
kınmalıyız. Bu düşmenin manası, zi
ra, o kısa hükmün ifade edebildiğin
den çok daha geniş ve şümullüdür. Bu 
en büyük harbin her şeyi büküp eriten 
ateşinde, Singapurun bir elden diğe

rine gec:.mesi. hiç de öyle, sanıldığı ve 
muayyen propagandaların ileri sürdü
ğü gibi Britanya imparatorluiunun, 
çözütmesiNn remzi değildir. Böyle ol. 
saydı, ayni vakanın öteki manası, Ja
ponya imparatorluğunun kurulması 
demek olmalıydı. 

Halbuki. gelelim, şimdi, gine Asya
nm uyanmasına; BritanyaYf bu olayda. 
Sir Stafford Cripps temsil etmektedir. 
Ne için ve ne itibarla? 

Cevap: 
- Hint istiklal davasını görüşmek 

mevkiinde bulunduğu için. 
Bundan bir müddet önce, ya o ya. 

hut bir başka İnglli..ı devlet adamı, 
böyle bir meseleyi, Hint liderleri ile 
görüşebilirdi. Fakat bugün, Cripps, 
Hint istikliil davasını hallederse, hatta 
İngiltere namına, vnzifesin.i yapmış, 
aksi takdirde, muvaffak olamamış bir 
zavallı adamdır. 

Zira, öte taraftan ve Andaman ada
ları üzerindl'.'n, Japonya yaklaşmakta
drr. 

J aponya. Asya davasında, ikinci 
labahğı ve en güngörmüşü, Asyadır. 1 

Diğerlerinin hiç birinde, ondaki a- İşte, mcıe. bw akrl, insam, "1 •As- . hareket a~lli~ir. G_ünkü gideni? 
salet yoktur. hakkında esaııh bit- döşünce ile y~rın~ gelmek nı.Y~~~dedır. Su var kı, 

ya., ' gıdenın neden gıtbgı araştrnlacak oı. 
Nıbayet bi.zzat 'ğ~rp ilminin dediği teçhiz etmelidir. $67'1e ki: 

kı sa, gelenin ondan da daha manasız bir 
ve öğrettiği gibi, (tabii servetler ba-1 Asya, öteodenberi, diinyanm ana - iş gördüğü kendiliğinden anlaşılır: 
knmndan,) ondan zengin de yokur. tası ve merkez noktasıdır. Hiç bir me-

d Hindistan, kendi istiklalini isterken, O derece ki, dünya dediiimiz yuvar- deniyet, onun follağunda ısınma an t 
d k . ha ngiltere gitmiş ha Japonya gelmiş, lak nesne, Asyasını hürriyete ve um· hayata doğmuş olamaz. O ka ar ı, 

rana kavuşturmadıkça, ne şüphe ki, koca garp medeniyetine, şimdi, su asri olan, herkesin yerind-: oturup, 
d Hintli insanın kendi mukadderatına daima hasta kalacak ve bunu. bitmek hengamede. Asyanm imtihanın an ge-

tükenmek bilmiyen harplerin ikide ç.iyor, d~hi, diyebiliriz. Öz müdür, kendisi sahip olmasr değil midir? 
birde geri tepmesi ile ödeyecektir. cılk mı? Bunu, anlamak üzereyiz. Delilleri meydanda: Cripps Hint M-

tiklalinin şartlannr görüşürken, Ja-Zira, on ikinci asrrdan beri bütün bü- Bu medeniyet hakkında, yani garp 
ponya, ayni istikıat iç.in, elindeki bun yük harpler, sarahaten, daha önceki- meden.iyeti hakkında. bizzat garpte 

ı · Hintlilerle hususi komiteler kunnak-ler de ( skender seferleri ve Haçlı se- doğmuş büyümüş baz1 garplilerın, ga-
. bi tadır. ferleri) dolayısiyle, hep Asyanın ser- yet maddeci ve ruhsuz dediklerıni -

Tıpkr pamuk ve pamuklu işinde ol-vetleri ile alakadardır. Jiyoruz. Olabilir, Bu, bu medeniyetin 
- duğu ~bi: Lancashire 1914 cihan ister eski taı h devirlerinin anlat- hiç bir zaman bir ruha kavuşamıyacagı 

tığı hayat felsefesini, ister modem demek değildir. Ona 11.zım olan "ruh,. buhranmdanberi ıstırap içindedir. Bu-
devirlerin · ınaliım ikusat tarihlerini ve "ruhluluk,. u belki Avrupahlar ve- na rağmen Japonya, harpten önceki 
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Bhı.aenaleyb. Aua du~dıı, ll&ün- ~ LOKMANM"° · ö···nm cıO hareket imıli olarak, her Asyalı ~ TAKViMDEN 
BiD YAPP.A~ 1 tpemleketm istildll arzusuna 9C istik- ~ 

W mücadelesini göriiyonu. 
Ne ,üphe •Jd, :reg!rM: amn de, bu Tetani Hastalığının 

n~::u:r~ bu asır& r1Sneaansmı AICimetleri Kızını 
3'1lpnuya muvaffak olursa, bunu, bu ü- ç kl d tetanı" hastalı'" nöbet Dı•z•ın•ı 

Dövmiyen. 
Döver ••• çüncii i.mil, yani Asyalı milletlerin ocu ar a ,.. 

kendi lstiklillerine kavuşmaları ken- nöbet gelir. Nöbetler bazan uzun. sa
di tarihi şahsiyetlerini yeniden ve ye- atlerce, hatta günlerce sürer. O vakit 

helrimı·n bıı no·beUerı" go .. rmesi -ve has
ı:ıi zamanlarrn yeni ıartlarrna ıröre 

tal ıı:.ı te•h"ıs etmesi mümkün olur. Fa-:vapmaları sağhyacaktır. ıı; ,,. 
kat te•--= no""betinin pek kısa sürdüg·ü Avnıpada, buna benzer bir millet- • ......, ... 

Ieşme hareketine, ge<çen asrm ilk ya. de olur. Nöbet gelince hemm hekime 
rısındaki fikir mücadeleleri ve muba- haber verilse bile o gelinceye kadar 

""bet geçer Vaktt, nöbet geçtikten rebeler yol açmıştı. Avrupa. o zaman no · 
b8iladrğt işi bir hayli tamamlamış ol- sonra da hekim çocuğu muayene ede

rek hastahi ıteşhis edebllir .. Bununla 
malı ki, bugün artık milletlerin tek k annesi tetani hastalığı-
tek yaşamasından şikayet eder görü- beraber çocu 

nm nöbeti nasıl geldiğini bilirse, onu nerek bir Avrupalılık üniversalizma-
sına, ya sağda!\ yahut soldan gidebil- kendi kendine teşhis edemese de, has-

talıktan cu"'phe ed-ek çocuğunun he-
miye çalışmaktadır. v atır .. ~· Onun için bu has-

Asya ise, üniversalist temayüllerin, kimini aydınl 
ana yurdudur. Yani Onun, ferdiyetçi tahğın alametlerini bilmek çocuk aıı
temayülleri durdurup, bir büyük akide neleri için faydalı olur. 
uğruna, kocaman coğrafyaları büyük Tetani hastalığının nöbeti, çocuğun 
bir fikir ve hayat birliğine götürmesi. adalelerinden bazılarının takallüs et-

mesi, yani gerilmesi demektir. Zaten 
ötedenberi görülmüııtür. O kadar ki, . .1 ek manasında eski Yu-
Asya ve Asyalılar, bıınıın zamanla tetanı, gerı m 

nanca bir süzden gelir ... Gerilmek en 
hastası olmuş ve bir türlü "ümmet 

" ziyade çocuğun ellerindeki, yüzündeki çilikten, "millet., çiliğe gidememişler-
ve ayaklarındaki adalelerde olur. 

~~ddeci ve dinamik garp medeniyeti, Hastahğm nöbeti ııtelince çocuğun 
Aeyanm bu ümmetçilik ananesini çar- bir eli, çok defa iki eli birden dışarı 
pa çarpa, onu nihayet earsmıya mu- doğru bükülür. Baş parmağı avııcunıın 

içine yapışır gibi yatar, öteki parmalı:vaffak olmuştur. Asyada şimdi "üm-
lar baş parmağın üzerine snnsıkı kamet,. camiaları. dağılmakta ve bunla-

nn içinden telı: tek millet parçaları panırlar ... Yüzündeki adaleler geri
dökülmektedir. lince, çocuğun kaşları çatılır, göz ka-
Eğer çemiyet hayatınm da kendine paklan sıkışarak gözleri kapanmııı gi-

bi aralık kalır 
göre bir kimyası var farzedilirse, es- Çocuğun b;.°caklanndaki adaleler 
ki "ümmet" kompozisyonu, garbın ısı-
ncı ve hamızi tesiriyle bozularak, onu gerildiği vakit, bacaim diz lı:apafından 
teşkil eden cüzüler bir bir çözülmiye yukardaki krsmı karına dofru bükü
başladı demektir. Nitekim koca isi~ lür, diz kapağından aşaiıdaki kısmı 
ümmetinden Osmanlı imparatorluiu da diz kapağınm üstündeki lnsrm ü
coğrafyası:na düşen bu cilzülerden, bir zerine bükülür ... Ayak parmaklan da 
çok milli devletler doğmuştur. Bu iti- ayağın tabanlarına doğru bükülürler .. 
barla, garp medeniyeti, büyük ,arklı Taban da büzülür, ortası daha ziyade 
camialar üzerinde bir diuoluant = çukurlaşır .. 
muhallil tesiri yapmıştır. Baza:n, çocuiun arkasındaki adal~ 

ler de gerilirler, o vakit bel kemiii-* * .. nin ortasi çulmrlaşrr, çocuğun gövdesi 

Şimdi ayni tesiri ç:n'de ve Hin- kaskatı kesilir. 
Bu saydığım adalelerden hepsinin 

distanda görüyoruz. Her iki birden gerilmesi nadir olur. Çok de-
memlekette, ümmet'ten "millet., e doğ_ fa, ıerilme yalnız ellerde, hattl yalnız 
ru bir değişme başlamıştır. Ancak. bir elde görülür. 
bu değişme, ilk safhasında, müsbet İspasmoz bahsinde yazdığun cibi, 
olmaktan ziyade menfi gözükmektedir, bu tetani hastalığının çocuğa ispasmoz 
çünlrii bir çözülmeyi andırmaktadır getirdiği de olur. 
Çin'de Çang - Kay - Şelı:'ten ônceki TetaN hastahğınm can sıkacak nö
generaller mücedelesi ve Nanlring ile beti yalnız. nefes borusu adalelerinin 
Kanton dualizması, Hindistanda da, gerilmeııidir. Küçücük çocuk öksürür
kongre hareketi -müslüman Hindis-

1
. ken, ağlarken, bir şeyden korkarsa, 

tanı- Racalar Hindistanı arasındak uykudan hır' d bl f en re uyanınca ne eı a-
çekişmeler, hep bu ilk safhada.ki çô- daleleri gerilir, o vakit çocufun ne-
;ı:iilmenin del.illeridir. fesi pelı: ziyade güçleşir. yüzü mora-

Yalnız, nasıl Çin'de, birliii Kuo- rır, boynundaki kan damarlan kaba
mingtag yaptı ve bugünkü milli dev- rrr, boynu gerilir ... Bereket versin ki 
leti 0 doğurdu ise, Hindistanda da bu türlü nöbetin de uzun deoram ede
milli birli~. mutlaka kongre doğura- rek çocuifun nefesini kesmesi pek 
caktrr. müstcsnadu. 

Gerek Kuominctang gerek Kongre- Ellerde, ayaklarda ve yüzde hattt 
cl hareket. layik, federatif ve demok- gövdenin arkasında meydana çıkan 
rattrr. Ve iyi tetkik edilin~ görülür nöbetlerin bir tehlikesi yoktur, yalnı& 
ki, en büyük gayeleri, milletlere ço- çocuğun annesine merak verir .. 
zülür gibi görünen camiaya modem Nöbetlerin ne kadar aralıkla gele. 
bir kültür federasyonu halinde, yeni- ceği belli değildir. Fakat kTş mesvimi
den, hayat ve VÜCGt vennektea ibaret- nin sonunda, ilk baharın başlangıcm-
tir. da nöbetlerin sıklaştığı çoktur. 

Yani. nasyonalfzmaya has olan fer-
diyetçilik ile müşterek kültür tanhi
nin emretüi.i. üııiv«saıt.t birlik, bu 
iki Asyalı aareketin aanıda yatan gö 
rüşlel,-d"lT. H~r iki hareket, garbin tesı
riyle doğmıtŞ ııt!ld"MT llareketlerdir. 
Bir tarafları yalna, garbe yabancıdır: 
Nasy9nalizma ile ün.iversalizma d-ı

ha doirusu individualizma ile üniver
salizmayı telif etmek liızumunu, daha 
baıslancıçta iken anlamalarıdır. Bunu 
onlara yaptırtan, Asya medeniyetleri
ne has olan OLGUNLUKtur. i 

ıl MARMARA1dah 
Dans 

FRED 
Kral. 

AS TER 
hiitiin dünyayı yerinden 

oynatan 

Yazan: ULUNAY 
Vazımızro. başına bu atalar sö.zü-

nü koydum diye durup durur
ken evin masum kızına kötek atılma
sını tavsiye etmiyorum. Atalarımızın 
bu sözle bize ana babanın evladını 
daima kontrolü altında bulundurması
nı emrettHtlerini hatırlatıyorum. Za
ten bu nazik mesele için "ağaç fidan 
iken ejilir", "kızı kendi haline bıra
kırsan davulcu ile zurnacıya •arırı.,, 

cibi bir çok mesetler vardır; •e hepsi 
de içtimaiyatımızda büyük rol oyru
yacak kadar kuvvetli sözlerdir. 
Bazı ana babalar istc:nilditi kadar 

evlatlariyle meşgul olmuyorlar. Aile 
hayatında bu ihmal, affedilme& bir 
llkayıthktır. Cezasını yalnız çocuk 
çekmez, bütün aile hatti memleket 
çeker. Ben ana babanın bir evde ka
yıtsız, şartsız bakim olmasına taraf
tarım.. Bütün aile "evin ağasına., en 
ufak hareketlerine kadar hesap ver
meli. Dünyanın her tarafmda bu içti
mai basla vardır ve cemiyetin saadet 
ve selameti namrna laznndır. 

Dün akşam geç vakit tramvayla e
ve dönüyorum, Kapının yaıunda bul
duium bir kişilik yere oturup gazete
mi okurken arkamdaki boşluğa on 6' 
on dört Y2-1lannda genç bir kız so
kuldu. .. Şapkanın altından gür 1e sik 
&açlar fışkırmış.- Temiz, ter ·Ü- taze 
bir çehre. Yanlllda boylu boslu bob 
stil fasilesine mensup bir delikanlı. 
Belli ki: 

""Şarab,, smı clüşiinerek kendi 1ştnt 
kendi gönniye kalkmıı, Halbuki bea 
evveli bu iki genci uslu uslu gezmi,,e 
çıkmış ild kardeş yahut iki ciddi ..,. 
eamlmt arkadaş sanmıştım. 
İstemediğim halde mınltıtmmr din

li70nım: 
- Ne olur? Ba akşam CTC gıtme. 

yiverirein .. Benim odaya ııtideriz, 
- Obnas... .. 
- Neden olmasın? Sokağa ya:hmı· 

çıkıyorsun ya. Eve de gitmesen ne li.. 
zun ııt.air? 

- Jlir §6Y lizım gelmez ama, oım.. 
Bohstil'in sesi titriyor, genç kw:o 

sesinde de gittikçe mukavemeti ~ 
lan bir eda v~. 

Her ,eye möııat bu köl"P9 fidam 
böyle baş.ı boş sokaklara koyuvcreceli 
kadar geniş mezhepli ana baba kimdir1 

En serbest memleketlerde bile biıı 
genç kız evleninceye kadar ancak ken-. 
di yakınlariyle sokaia çıkabilir. Al. 
len.in kodamanları evin genç Jaııo.ı 
mubafazalan altında bulundonnakıa 
memleketin içtimaiyat:mı sıyanet et• 
miş olurlar. 

Bu genç kum ağaçtan kC>pmGIJ bil: 
yeşil meyva ııibi sokakta yu•ariaoma
ıma ehemiyet vermiyen aile batı beL. 
ki kızından daha ziyade mçludar 

Bikrek, yabat bilmiycrek ~ 
gayeaiz, iıtikbals.iz bir macerar.ı pqo. 
kq çeken bu cahil yavrunun ağabe
yisi, amcası, dayıst yok mu? 

Her Türk kızının memleketin içti
maiyatı balmnından bir kudsiyeti var
dır. Onların hilrmetini ihıat edeceı. 
kimseler memlekete karşı C'll • bö:riill 
fenalıi1 yapmış olurlar. 

Yurdun hali, istikbali ancak aaaalana 
şefkatli kucailnda yeti3tiğfoi ve genç 
kızın her şeyden evvel bir ana nıınu:e
di olduğunu unutmamalı: gerektir. 

SPOR: 

1 
senelerde, Lancashire'in yerini abnıya 

;.özden geçirelim, ihtirasların ortasm- rememiştir. Buna mukabil, ayni Av- çalışmıştır. Halbuki, Lancashire. fena 
da, hep Ebedi Kıt'aY'I, yanı Asyayı rupalılarm, onun maddeyi yenme ve çal!ştığt için defU, hCI" pamuk ekebi- iTİZAR - .:.1imderecatunı.zm çok-
göriiriiz. maddeyi i5leme kudretini inamlmaz 

C A Z 
FIRTINALARI 

. Mektepliler Ligine 
Devam Ediliyor * * * hadler dahilinde arttrrmıya muvaffak len memleket pamuklar-mı koendi işle- luğundan "Zafer,. adlı tefrikamızı 

mek l·stcdı·g·ı· ı"çın" buhr,ftna ""rmı·, ve bugun·· ko.vamadık. karile.rimizden 0-

811 haro .. b:tti., d~neceği gün, bit- olduklaıu inkir edilir mi? Nitekim., ' a •· 

mtvoruır:, insanlık ne halde bu- Avnıpahlarm bu kabiliyeti ite ancak, =b=u=n=d=an=ç=ık=am=a=m=ı=ş=tı=.========z=ü=r=d=il=e;:-rı-=·z=,===========I 
lunacaktrr. Acaba rahatını kaybetmiye koca Asya kıtasını, uykularından u_- •••••••••B U G Ü N 

Ayrıca: 

ISA MiRANDA 
GEORGES BRENT•ın 

Mektepliler ara&ıDdüi futbol maçlarına 1111 
.r:G• J'encrbatıçe ve Serci atatlannda dcva:n 
edilecektir. Fcncrbah,e ıtadıııda Vefa ılcı 
Darll11a(alra, Bofaıiçi ile Galatanray kar ı 
lrarşıya ırele~ektlr. Bu ikinci OYtlDUn mektep 
lilcr ara11ndak lif m.a'larmdA bilyllk bir Öı>e• 
mi vardır. 

karşrhk, aklını mı bulacaktır; yoksa' yandırmak -.e ayda kaldrrmak kabil , ............. ~!-

aklını büsbütün kaybetmiye karşrlık, olmuttur... . . TA K s 1 M • d 
"rahat,. mefhumunu dahi mi unutacak- Fakat garbin bu medenıyete vereme. s m a s n ~ 
tırl Ilı:incisi olursa, klyametçiler hak diğini, $arkın, yani bizzat Aayanın 1 n e 1 Q 
kazanacakhr. Fakat 0 zaman da ha.. vermesi neden mukadder oıı:ııasın? O ı 
yatın kendisi. dolayısiyle de "hilkat,, Asyanın ki. hep dinler -.e akıdeler üı-
pek yavan 9e sathi teylerın:ş demektir. raç etmiştir! 1 
Nsıl olur da bu güzel ve harilrulide '1- '1- Jıl.. 
dünyayı ve üzerindeki hayatı, insan A ayayı buııtön, en ın ÖÇ hat"Cketin 
dediğimiz mııhlftk bir esaslı çıldırma- ortasında buluyorux: 
da J'Ok edebilir? Birincisini, Britanya imparatorluğu 

Böyle bir ~ ihtimal vermemek. teşkil ediyor. 
yani eyimser kalmalı: liztmdır. Yani, ~ngapur dttımekte. samldığı gibi 
olursa, birincisi olacak. tekrar edeli.m, Britanya imparatorluğu yıkılmıı de· 
insan, rahatını kaybettikten sonra, ak- ğildir. Eğer bir Britanya imparatorlu
hnı bulacaktTr. ğu var idiyse, m&, ayni zamanda ve ta 

==================================! , __ _ 
Bugün 

Bi.1yük ve dehakar artist 

_ ___ , .. 
Sinema 
sın da 

O L G A T C H E K O W A' nın 
Y'm::sek aktör ALBRECHT SCHOENHALS ile 'beraber fevkn- 1 

iade bir tarzda yarattıkları bir h~atı hakikiye romanı 1 

GUNAHSIZ KADIN ı 
(ANGELİKA) 1 

Çok güzel ve emsalsiz filmini mutlaka görünüz. 1 

~ı----• Bngün saat 1 de tenzilatlı matine , 

ROSALlND RUSSEL • VIGlNIA BRUCE 
BRIAN AHERNE gibi 3 BÜYÜK YILDIZ 

Hayali sihrüfüsun1a dolu evvel 
zaman masallarını gölgede bı· 

r.akacak binbir gece efsaneleri 
nin en güzeli, efsanevi Aşk hi. 

kayelerinin en cazibi 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

Büyük revü ve koralt 

LEYLA 
Sönmez bir aşkın çılgın hası·ct. 
lerini, ölmez bir sevginin acı 
nağmelerini terennüm eden bu 
müstesna büyük eser, klasik 
Türk musikisinin üstadı nımF 
J<:•'ENDİ'nin en ruhnüvaz par
<·alariyle süslenmiştir. 

Mernleketimiıin en büyük mı siki üstadlan, en tanınmış sa
natkarları ve en meşhur okuyı·culan bu esere lütfen iştirak 

etmışlerdir. -..................... ' 
• Bu Filmin en ruhnuvaz parçalarını teganni eden meın- • 
• leketim.izin iki büyiik ••kıı,·urıısu e 

• Suad Gün: :Mualla lşday 
'••••••••••••••••••o••~ 
Musiki ve şarkı- Kemant Sadi lcllay 
!arının beste!carı :s 
Türk Milli Musiki Hayatımızın En Büyük Hadisesi 

bir his bediası 
Serer atadmd& htfldt.J ne lıitanbul lisesi. 

Perıovııinl Uo Ha)'darpap, lıtk ilo Taksim.ıD 
ma,ıar "rdır. 

PIRLANTALI 
MEKTEPLiLER KOSUSU - Mekteplıler 

J 
, ara~ındaki aon kn- lıoşıMJu yarın 1abah Mcc,. 

diyclröyünde 4000 metrelik bir m.,afe IUcrin 

K A 
de yapılacaktır. Bu milubakarun, takım ve 

D 1 N ferdi tuni! mevzuu bahsolma&ı dolayııiylc, 
heyecanlı ccçeceği tAlmıin edilmektedir. .Ko
•udan aonra muallrm mektebinde bir çey "e• 

il 1 S .. I 1 rilccckür • 
.- On gun eTe - LIG MACLARI - Kı;tn t~hlr ediloıl~ olan 

yetişm" iz' ı lil maclarıoa 7arnı ~cncr~bce ,.. Şucf 
------· __ 1ahalarında devam edileçelı:tır. l'eııerbahçcnın 

,)··- Vefa ile Galaıau.rayrn da Bcykoda kartı kır 
pıra scbnalcrl bııcilnkU barckctlcre cadp bır 
hal vermektedir. 

iSTiKLAL CADDESİNDE Pencrbahçc &tadında Tnaim ile S61cyına " 
K · niırc, Fencrbabcc ile Vefa. Şeref ı;tadında d-., 

OMEDI KISMINDA Beyofluspar ile Aluntuf, Gaaltanray ilo dl:. 
BU AKŞAI\f SAAT 21 DE Beykoz O)'nıyacalrlardır. 

BOKS MAÇLARI - Değerli bobör mcr• D E L İ D O L U hum lrıiçük Kemalin hatırasını tizl.ı ve elde 
edilecek bbılatla hbl"iııi inp ınaksadiyle, O p E .R E T Galatasaray klubG cuip boks maçalrı tcnıp 
etmiıtir. 

Mllaabakaler, ajanlığıu hiı:ııayui.r1.de olarak 
on bir nisan cumartesi l(\lnil Makıun de Y•· 

TEŞEKKÜR 
1 Zatürricden muztarip bulu.ı.ın r.tikun s •. 
inıenin todavia.inde soatcrdifi dikkat ve itina. 
dan dola)•ı Jiayoarpafa ııümunc haıtuıesi ga. 
:vın baı hekimi Bay Klrım Rubiye arzı §Ük• 
ran eder ve bemol•• Bayan Şuıyenin v1.:Uı •• 
•t'IC olan boi!lılı~ını ıakdrrl~ kıı•,ılarım. 

Muharrir: FUAT SAMiH 

pılacalttır. Heyecanlı cececc&I tahmin edilen 
bu müsabakalarrn m\llltazam olması icln ~tm· 
di~ bütün baıırlrklar bitirilmia gibidir. 

~~- -~-o ,~ 

Danslı Çay 
5 niııan puar ıtünil. Sanvor Çocuk P..drge

nıt lrurumu BG:ırillıdercdc Halkcvindo (Dan lı 
Çay) tertip etmİ§tir. Çay &aat l S den :?1 
kadar devam ede,aktir. 

1 
ıl 

ı 

.ıııııı-t•• .. • Gfücllikleriyle hiitün gönülleri teshir eden ... •••'• 
Şargılari~·le herkesi çıldıırtan 

DOROTHY BETTY 
L A M O U R e GRABBLE 

7 büyük yıldızla t<".k bir film çevirdiler 

SARK BOLBOLO 
Yüzlerce güzelin yaşadığı bir cennet... Sayısız zevklerin 

toplandığı bir ses'e dünyası ... 
Asri hayatı sinemada gösteren ve tamamen yeni 

bir tarzda çevnlen 

KiRALIK KADIN 
L A. L E Göstereceği 

. 
nın 

en güzel filmdir. 
f6o'"Klş1LlK' ~ :' Wi{iŞii:ii{~ ~._. 36KlşiiJK'~ 1 
.; Meht«>r Takımı ~ ' Koro he~·eti Küme saz heyeti lııı 
~ ...... ,,,,,~~il#~~,~ ~'~"""~~) 
Türk filmcilı{!inın. 1\ırk Duı>lajının ,Türk musikisinin zaferJer ı Proğrama ilave olarak: Renkli Miki "KÖPEK SERGİSi'' 

Çok gü7,el filminde buluştular. , _______________ , harikaı:ını tcşkıl t.'den hıı hiıviik c>scri sayın halk1mı7.a harare~ Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

,_ ta\:siye ederiz Bugiin :.aat 1 de tenzilatlı ınatinc-1. '-'••••••-



4 TAN ... ---
,; • Anadoluda 4_, 

Bir tnıaat Şirketinde 1 

Şantye Ambar İşlerinde 

. ,, .. .,,; . . .. . • ·~ . . •' . #~"""·,;1--:; .. -.c. "'! • sr 1 ??SU ~-

Çalışacak 

Tecrübeli Bir Memura 
1~~~~· -... ~ 
1 - 1 ~ ' 

ihtiyaç vardır. Taliplerin refe
ranslarfyle birlikte her gün beş-

ten sonra Galatada Büyilk Tn
nel banmda 6 numaraya mQra-

"natlan. ______ , 
.. , ... ~,.~ ~·.,J 
BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRALJi 

OSMANLI BANKASI 
İL AN 

1334/1918 tarihli 3 5 faizli OAHİ
r.J İSTİKRAZ Tahvlllerlnln 1 May~ 
1937 tarihinde mevkii tediyeye vu'e
dilen 39 No. lu kuponlarından ibraz e
dllmiyenlerln 1 Mayıs 1942 tarfhlnden 
itibaren Türkiye Cilmhurlyetl Hükft
metl ne!'ine müruru zamaruı t.tıbt G

lacağt, mezkOr Esham Hlmillertrıin 
malümu olmak üzere ilan olunur. 

Ve Bütün Ağrt1arı Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. G R 1 P 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Redde~: iz. 

Zabıt Katibi Alınacak 
Tstanbul MOddeiumamntftndnı 
Istanbul mahkemelerinde açıt ~111 ıooo 

eı" kuruı maa,Jr ı:abıt Utiplitıleri içba U Ni· 
un !142 a'l!nQ ıaat ıo,ıo da Adi~ binau 
'ktltOphaneslııdc mllnbata Ya daktilo imtib&ıu 
yapılacütrr, 

Mun•rin kanunun= 4 cO meddntnde ya
nlı ıartlan haiı olan taliplerin imtihından 
bİT ı:iln eneline tadar bo maddeck c&ateri· 
~n vesikaları ile birlikte laUııbul adliTe •· 
cilmenine mQracaatlan. 

• lstanbul Aııtlye Alttncı Huk•k Hl· 
klmllöinden: 940/765 - İ.stanbulda 
Ilakırköy Küçükyalı sokak 8 No. da 
mukime A.gavnl Çulha oğlu ta.rafm
dan kardeşi Mardros Kalenderin bım 
dan on beş sene en>el muhitinden 
aynlıp bir daha avdet etmediğini ve 
son haberi Ozerlnden beş seneden 
fazla bir müddet geçtiğinden ba.bsile 
knywlığma hüküm verilmesi isten
mekle yapılmakta olan muhakeme -
sınde; Davacmıu sureti iddiası T.K. 
M. si nin 32 ci maddesine temas et
mesine mebni mumaileyh Mardrosun 
hayat ve mematfndıu;, malılınatı olan
ların bir sene zar!mda mahkememize 
bildirilmesi lüzumuna dair 23/2/941 
tarihli İstanbulda münıe,ir Tan gaze
tesiyle yapılan iHlnm semeresiz kal
dığı anlaşıldığmdan, tekrar on beş 

gün müddetle ilAruna karar verlleı-ek 
yukarıda yazıl.! oldu~ ft:zenı kayıp 
hakkında bilgi ve mal<ımatı olanla
mı bu müddet zarfında mahkemeye 
bildirmeleri il1in olunur. 0421'765 

Bqlktq icra Dafrea!Men: 942/5 -
Be1lkta1 Sulh Mahkemeı.t B•Jk.Atlp· 
liğlnden: 

Arnırvutköyünde Eöl-- 80b0nıd• 
6 No. evde mukim l\<ea tu.Jen lkm· 
metg.lhı meçhul Marlka Ar-kiye: 
Şaylan mutasarrd oldagmıuz Ar

navutkoyiinde EğleDOe ıııoka&mda No. 
6. evin kabili taksim olmarrwımdan 
dolayı şüyuun izale.ti a1nw.mda .Beşik
taş birinci Sulh Hukuk HAkim!iğlnce 
satilmasma karar ver~ oldl.ıtun
dan işbu gayri mcnkulilD tamamı 27/ 
4/942 tarihine müsadit Pazartesi. gü
nil saat 14 den 16 ya kadar ve ka
nuni bedel bulm<ıaığı takdirde 7/5/ 
942 tarihine müsadit Perşembe günü 
ayni saatte en çok arttırana lhalei 
katiyesi yapılacağı tebliğ makamma 
kaim olmak üzere nan olunur_ 

letanbul Aallye Mah~est be~nct 
Hukuk HAklmliğlnoen: 942/512 D. -
Da\.-acı Dcloj tarnfından Emanıiel ve 
Yusuf Cemil aleyhlenne !kame edi
len ipoteğin fekki ve D\ftdahalenin 
men'i davastndaa dolayı tebliğe gön
derllc.n davetiyelerden Emanüel'in 
gösterilen Yeşilk6yünde Ligalı: &0kak 
17 nwnaralı hanedeki adresin.de bu -

Iunamadığı mezkur davetiyeye veri
len mc:ıruhattan arıla~lli ve talep 
veçhile dava arzuhalıyle davetıyenin 
bir ay müddetle ilAnen tebliği lrarar
gir olduğundan, nıuhakem.e gönü ta
yin edilen 6/5/942 Çarşamba günü 
saat onda Emanüel'in mahkemeye ı 
bizzat gelmediği veya b1r vekil ıön
dermediği takdirde hakkında gıyaben 
muhakeme yapdacağı tebliğ makamı
na kaim olmak üzere il~ olunur. 

Aydın Aallye Hukuk Mahkemutn· 
Clen: 942/210 - Aydm Cuma mahal
lesinden Soğukkuyu sokağtnda İsmail 
kızı Mürüvvet tarafında.Do Aydın Hi
sar mahallesinden A~çı İbrahim Ça
vuş oğlu izzet aleylııne açılan boşan
ma davasmm yapı:lan muhakemesi 
sonunda: 

Taraflar arasmda ıPISdetn geçfmsiz
lı1t olduğu ve kabahatli müddeaa
leyhte bulunduğu şehadetle sabit 
olduğundan tarafların boşanmalarma 
ve müddeaaleyn Izzetin bir sene ınüd 
detle evlenememesine 11.3.94.2 ta.ri~ 
hinde müddeaaleyhin gtyabmda ka
rar verihn~ olduğundan müddeaa
leyhln ikametgfıhmın meçhul olması 
hasebiyle işbu ilAn tarihinden itiba
ren on beş gün içinde kanuo yolla
rına müracaat edlmediğ:i takdirde. 
hükmün iktisabı katiyet edeceği teb
liğ yerine geçmek üzere ilAn olunur. 

(4149) 

• , ____________________ __ 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tas::ımıf Hesaplan 1942 İkramiye Plam 

JteclkielM:: ı ~ 4 Ma7JS, 3 Atıısıos, 2 İk1nc1teııriD 
tarihlerinde yapdır. 

1942 ikramiyeleri 
t .a.t ıooe llN!ıık-!000.- Ura lf. tO adet • .., l!ramc--.ıf(IOO.- Un 

1 • 1000 • -ıooo..- • il 50 DO • -:ısoo- • ı • 750 • -lf>OO.- • ' • 
1 • IOO • -11100- • 1 ıocı • 15 • -aooo- • 

1 o • ısc • -2100...- • 200 - 10 -tooo.- -
~ ................................... ... 

lstanbul Defterdarlığından: 
Toprak Tevzı KomisyonJan lç:tn yapttnlacak (150) adet Poriatif kar

yola 13/4/942 Puarlelli .aat 15 de Detterdıuhk MiW Emalı: Müdürlü
ğtiı:ıde müteşekkil komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Keşif bedeli (3000), Teminatı (225) Liradk. Resim n şartnamesi 

~ Müdürlükte her gün görlllebilir. (3798) 

NiSAiYECİ • OPERATÖR 
ARANIYOR 

Aılla4oluda bQyC.k bir fahrika.nu:ı muntazam tesisatı olan ha~nesi tçin 
doğum işlerim de idare etmek Q:ıere Nisaiyeci - Operatör aranmakta
dır, TenYir ve testıtnti ve konforlu fkametgAh temin edilecektir. Talip 
olanlarm vesika suretleriyle bffaber talep ettiklen l\cretJ "Nisaiyeci., 

\ıı._rumuziyle tet. 176 posta kutusu ad'resine bildirmeleri _, 

KUŞ TÜYÜNDEN ' 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak hem keseni7·e, hem de 

~~. BiR KOSTOYO YASTIK 2 liradır 
Yastık. yorgıınlart da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, San
dalyactlar sokak. Ömer B•ll oıııu Kuş toyQ Fabrik:m Telefon : ı302i ,___ , 

, - ' 
MUHASİP ARANIYOR 

Kooperatif"ımize 130 lira ücretle bir mes'ul muhasip alına-
rak. Aranılan şerait: · 

1 - Türk olmak, 
2 - Yüksek ticaret mektebinden memıı olmak, 
3 - Askerlikle ilişiği bulunmamak 
4 - Hüsnühal varakası, 
5 - Bundan evvel başka yerde çalıştığına dair bonser. 

visi bab olmak. 
' Taliplerin: İstanbul Rıı:apaşa yokuşu Şark han No. 415 

Elle çorap ve trikotaj imalcileri kooperatifine 6/4/94Z tarihin
den 8/4/942 tarihine kadar müracaat edilm~i. 

~ ............................ -.. 
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i İDEAL BÜRO ! = 1 1 Yazan: lktısat Doktoru GASSON 
Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 1 

= 

istiyorsanız, "İDEAL BO RO'' yu okuyunuz.,, = 
Satıl} yeri: TAN lstanbuJ = 

1 

.KAYIP: Adapaaarı mlfu memurluiw:ıdan 1 
eldıı?ım, içinde Sultanahnıet nbancz askerlik 
eubesinden ulıerlilı vaziyetim J'&Ztb ailfuı 
hüviyet cüzdanımı cayi ettim. Yenisini çıka- _ , 
nc~i!;ımdan bilkm!I voktw. 13311 dofumlu: •• 
Azir Ozan 

i Fiyatı 50 Kuruş 1 .Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil 
LCıtfi Dördüncü. Gazetecilik ve 
,_csriyat T. L. S. TA."l matbaası 

' 1111•1111•1ııı•ıııı•ıııı•ıııı•tııt•ıııı•ıııı•ıııı•ı111111•' 

Demirci, Elektrik ve Oksiien 
Kaynakçısı Aranıyor 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tüne1 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
İdaremiz Şişt tBmirbanesi için imtihanda gösterecekleri ehliyete gö

re saatte as kuntşa kadar ilcret verilmek suretiyle 6 demirci. 3 elektrik 
kaynakçısı ile 3 oksijen kaynakçzsma üıt!yaç vardtr Askerlikle a~kası 
olınıyan isteklllern nQfv.s hüviyet cüzdanı, hüsnü hfil kağıdı ve şimdiye 
kadar çalışmış bulunduklaı1 müesseselerden almrnış iyi hizmet vesika
lan ve dört adet v~ka fotograflariyle birlikte 10.4.942 günü saat 14 de 
idarenin Metro hanı zem.in katmdaki Zat İsleri ve Sicil MüdürlüğünP 
mfir::>t':>,,tfan m.,,,,...,, ~O~irlli,. ( 41 pcn 

, ................. cıım ..... ~ ......... , 

SÜMER BANK SELLÜLOZ SANA Yll 
MC'ESSESESİ M VDCRLtl'C.tJ'NDEN: 

KAYAK AGACI ALI NACAK 

1 
İma!Attmıza ltizumhı kavak ağacı miiessesemizde teslim metre mi

kAbı 18 liradan almacaktır. Taliplerin seraiti öğrenmek Ü7.ere bizzat 
veya tahriren hmittP Mff~esemf7 merkP7İnP mı1r::ıc-a::ıtlan 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliği 
Mübayaa Komisyonundan: 

Mmtaka ve taşra liman daireleri için tab ve ciltlendirilecek evrakı 
matbua açlk eksiltmeye konmuştur, 

Tahmin '1edell 567 liradır, Yüzde yedi buçuk teminatı muv:ıkkate 
43 liradır. İhale 18.4.942 Cumartesi günü saat 10,30 da Galata nhttmm
da Mıntaka Liman riyaseti binasında Mübayaa Kormsyonunda icra edi
lecektir. Taliplerin ayni günde kanunen ibraz etmiye mecbur oldukları 
vesaik De teminat akçesinin yatırıldı~ma dair makbuzla komisyona ve 
şartname ve ntımunelerl görmek istiyenlerin de riyaset idare şubesine 
mfiracaatlan ilAn olunur. (4098) 

TÜRKiYE CÜMHURiYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: l 888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
Zirai ve Ti .. ..ari Her Nevi Bauka Muameleleri 

Zlratrt Bankuında kumbaralı ve lhb•rtırı taııarruf tteaaplannda en az 60 
tlruf bulunanlar• senede 4 def• çekllecek kur'• ile aşağıdaki plAna ;alS · 

re ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet' 10000 Llr•lı~· 4,000 Lira 
4 • 1500 • 2.000 " 
4 .. 2150 • 1.000 • 

40 " 100 • 4,000 • 
100 • 60 • 15.000 • 
120 • 40 • 4 .800 • 
180 • 20 " 8.200 • 

ol KKAT: Heııaplarfndak1 pa1'111•r btr sene içinde 50 llradan a$aOı d0$ml 
venlllf'e ikramiye çıkt.ıO• takdirde % 20 fazlaalyle verllecektlr Kur'alar 
.. enedo 4 def.. 11 EylOI, 11 BlrlnclkAnun, 11 Mart ve 11 Hazlr•n 

tarihlerinde cekflecektlr. 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan 

İKi MEMUR ARANIYOR 
ı - ıtomutıtnbi!ımr..ıa bağlı bir mflessese tçin bir milterdm ile bir 

memur ıdmıteakb:r. 
2 - Motercimtn fnglltzce bilmesi şarttır. 
s - Mftterdm YObelt tahsil görmQş olaeaktır, 
"'ltolle\ mezınılan ile hı~ll7.ceden başka lisan bfleııJer tercih olunur .. 
4 - Memurun Use veya ortııokul mezunu olmast şarttır. 
5 - Mü~elm mPmurun 45 yaştndan fazla olmaması ve askerliğin i 

hitirmlş olınası IAzrmdır, : 
8 - Mütercim 170 - 210 ıtraya kadar ve memura 75 - 170 Uraya 

kadar kifayet derttelı>rlne .2Öre aylık ücret verilecektir. Tetlplerln birer 
dilekçe ne (nOfus c07dam veya musaddak sureti. di-ploma veya sureti, sıh· 
hat raporu ve merkezce musaddak hü!mü hAl kU1d1 ve var!':a bon~ervis
lerlni bağlamak rorPtivle) hmit Askerf oosta nü.marası 4352 komutanlı-
ıtna müracaatlan lüzumu !1An olunur~ (4029) 

CEMİYETİ 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

Afyonkarahisar Maden Suyu 
Tren yolu üzerindeki bütün şehirlerde 4.4.942 tarihinden 

'tibaren aşağıda yazılı fiyatlarla satnlmaktadır. 
1 - 100 santilitrelik bir şişe safi su bedeli 15 kuruş 

50 santilitrelik bir şişe safi su bedeli 10 kunış 
30 santilitrelik bir şişe safi su bedeli 8 kuruş 

2 - 1 !)O santilitrelik bir boş şişe bedeli 15 kuruş 
50 santilitrelik bir boş şişe bedeli 10 kuruş 
30 santilitrelik bir boş şişe bedeli 10 kuroş 

3 - Her üç cins şişenin boş sandık depozitosu (200) kuruş-
tur. 

4 - Satıcılara veriletoek fatmıa1arda safi t!IU lıedelinden '% 10 iskonto yapılır. 

ı Nisan 194.2 Çarsamba günilnden itıöaren 1 Eylf:ıl 1942 gününe kadar 
Ankara - İstanbul, Ankara - Adana ve Ankara - Eiazzğ arasında yapı
lacak tayyare seferlerine ait vaktf hareket cetvelidir 

PAZARDAN MAADA HER G'ON 
Saat D•klka. 

Ankara ~birden 14 00 Sirkeci Tren .. meydaı.dan 14 40 Yesilköy istasyon 
Yeşilköy meydan 16 40 .. meydandan .. Tren 17 00 Ankara meyd&nı1 
Sirkeci istasyon 17 50 .. şehir 

SALI, PERŞEMBE, CUMA GtJNL~I 

Ankara şehirdd 
" meydan 

Elazığ me:vdana 
.. ,,ehir 

Saat DaklkT 

'1 05 Elbığ şehirden 

8 00 " Meydandan 
11 15 Ankara meydan; 
12 00 .. şehir 

rAZAR DAHİL HER GV'N YAPILJB 

Saat D•k 
-... 

'1 40 
8 80 
8 45 
ıo 45 
11 15 

8•at D•klk 

ıs 45 
14 30 
17 45 
11 10 

Saat Dakika h.t D•lt 

Ankara şehirden 
" Meydan 

Adana meydana 
Adana sehir 

Ankara Şehir 
" meydan 

Adana meydan 
Adana Şehir 

ANKARADA: 

14 00 Ad;ına şehir 
14 80 " meyda"ı.. 
16 45 Ankara meydan;ı 
17 10 .. şehir 

PAZAR G"ONLERl 
Saat Dakik• 

7 05 Acıana şehir 

8 30 Adana Meydan. 
10 45 Ankara meydan 
11 00 Ankara Sehir 

8 00 
8 so 

10 45 
11 15 

8.at Dakl 

14 45 
15 00 
17 15 
17 4~ 

Otobüsler, İstanbul, Adana ve ElAztğ yoicularTnı Merkez P .T.T. blna .. 
sı önünden yukarıda yazılı saatlerde alarak meydana nakleder. 
AD ANADA: 

Otobüs yo\culan ;ruk.nnda yazılı aaatıerdc Yeni Otel önünden alar 
mP.ydamı nakleder 
ELAzlc'.iDA: 

Otobüs yolculan yukarıda yazrll saatlerde Merkez P.T.T. blnaSl 15 
nünden alarak meydana getirir 
BİLET ÜCRETLERİ: 

Ankara - fstsnbul (26) L. Ankara - Adana (29) L. Ankara - ElA 
zrğ 32 L. İstanbul - Adana (44) L. İstanbul - El~zığ f52) liradır. 

(2238) (3991) 

'.';_tleniz Le,:a.zım · Satına!ma Komisvonu İlanları . . . .. 
GolcUk J.>enu .ııaorıKaıarı umum .Muaurıugu •ı;ıL aşagıaa.ıo peral 

haiz 210 lira aylık Ocretle bir muhasip olmacakttr Bu şeraiti havi bu 
lunanlarm }{Qsmıpa:;ada bulunan Deniz Levazan Satmalma kom.İS)"onu 
müracaatları. 

1 - Türk elm:ık, 
2 - Hukuku siyasiyesine sahip bulunma\... 
3 - Hüsn\l ahlAk eshabmdan olmak ve cezayı mOstelzim bir tın 

mahkO.m olmu~ olmamak, 
4 - Sar! hastalıklara müptelA bulunmamak, ?azifesinJ muntazam 

ifaya mAni olacak beden! ve akll Anza ve hastalıklarla malOl bulunma 
mak, 

5 _ Yüksek tahslllnl tltmal etmiş olmak. Tercihan Ynksek Tlcare 
mektebinden "Jlezun bulunmak, 

6 _ Usulti muhasebeye, tlcar1 muamelllta. fabrikalarda cart muha 
ebe işlmne ve muamel~t1na vukufu olmak, 

'1 - Askerliğim yapmtş olmak. 
e - Alınacak muhasibin fabrikalarda 3 ~neifk hfm~ taahhttt 

mek. taahhüdünü vesair şartları kabulOnü noterlikçe tescil ve tasdik et 
t rmek. (3855) 

~ 

ı - Tahtntn olıman mecmuu bedeli (38,900} lira ola!' (30,000) ki 
toz ışekMin 8 Nisan P42 Çarşamba gQnü saat 15 de pazarlıkla eksntm 
vapıfacaktrr. 

2 - İlk teminatı (2317) Ura (50) kurUş olup f;Brlnamesi her 
ı 155) kuruş bedel mukabilinde komisyondan almablllr. 

S - İsteklilerin 2490 saydı kanunun !!ltediği vesaik ve fklncl mad 
dede yazılı miktarda temlnatlariyle birlikte Kası:mpaı;ada bulunan k 
misvona müracaatlan. (403'1) 

lstanbul Defterdarhğından~ 
Mllll EmlA'< Müdfirlili!ilnde mevcut (100) adet boş ga:ı: teneıresf 6!4 

942 Pazartesi saat 15 de Milll EmlAk Müdürlüğünde müteşekkil komis 
yonda açlk arttırma ile satrlacakttr Muhammen bedel (70), temlnatı (6 
Liradtr. İsteklilerin mezko.r gün ve saatte teminat makbuzlariyle komls 
yona müracaatları. (4153) 


