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Anıt kabir için 
50 proje 

isimleri tesbit edilen Juri tarafından 
tetkike başlanıyor 

Ankara, l1 (Vııkıt muhabirinden) - Anıt knblr için yerll ve yabancı 
elli kadar projo gelmiştir. Jüri hey'etı teşkn edllm!§tır. Jilri Scrgievin. 
de faaliyete geçecektir . .JUri ııu zatlardan mUrckl<cptlr: Alman pro!e. 
sörlerlnden Pııuı Bonatz, Macar profesörlerinden Koroly \Velchinger, 
İsveçli pro!osör İvar Tengbom, eski Ankıırn lm!r müdürü Muhlis 
Sertel, Na!ia. yapı ve im!r i§leri reisi Muammer Çavıı,,oğlu, GUzel sa. 
r.ntlar nka.demlst profesörlerinden Arif Hikmet. 

Japonların Anglo - Milli ŞEFiN 
Saksonları aldatan İnönü muharebesinde 

h h·ı . oturdukları ev müze arp 1 esı oluyor 

Yazan: Asım Us 

r RASiN: 3 
ve r(upon: 7 

ESTETiK 
Flyatlıırı 100 kuruş olan bu iki kıymetli eeer, 

7 kupon getirecek okuyucumuza yalnız MI kurusa 
LerU~ekttr. Bu kuponlan aaklamayı onutmaymn._J 

ondra 
Hindistan 

Kırips ~~ 
Meşrutiyet ~iflcrl hakkmilald ~~ 

teklife muvafakat eevabı ~~ 
vermek üzere 

Hindistana 
gidiyor 

Muhtariyet haidmula 
umumi bir demecift 
anayasa kavgaları 

çıkarabileceği dUşUnntdU 
-o-

Ilin0<lo isminde bir haftnlrk .Ja. 
pon mccnnını ı 988 senesinde eski 
emekli Japon amirallerini topla
mJ1i, bu topl:ıntıdn. İngiliz - Ja-
1>0n ihtlliıfwm lınl ,.c istikbalini 
bir mesoc onrnk tet'kik cttirmi~. 
Neticede toplanhyıı. .i~t.inık edon 
sekiz amiral §11 knrıırdn. birle~. 

ruişt;i: 

BUcclk, 11 (A.A) - Vildyet umumi 
meclisi Milli Şefimizin İnönU zaferini 
fdnre buyurduklnn lnönU kas:ıba.sın. 

dakl binayı satın Alarak milzc halin. 
de muhafazaya. karar vernil§tir. Hlndlst.a.n, tarihinin bir dönüm noktıuımdadır. Tehlikenin kapılnrma dayl\Jld1~ söyleniyor. Ilarltamız, 

size 1Dndüıtan ve ~vreıılnl göı.krmckt.edir Çörçil 
353 milyonluk qindistanın Kıripse tam bir 

- Japonya lngiltercye karşı 
harp ehnck.slzin bu de' leti mağluı• 
cclebllir. Zim İngiltere dünyanın 
Çin gibi lUmumya adalarına çok 
ıuak bir k()ş(:sindckl menfaatleri 
için bir ha.rbi göze alamaz. Eh·erir 
ki Jııponyn. İngiltere ile harp et. 
mcyl kesin olarak göze almış ol
sun. 

J>cmi_şlerdi. 
hıglltcrcnln Çin meselesi i~ 

harıl ctnıiycccğlni dü~ilnerefK ke
sin olarnl• harbe karar vermiş gü· 
rünmekc . alem 00. u 
adına blöf derler. Onun için Hino
(.le mecmuasının teşebbüsü U7.erlne 
Jnpon amirallertnin Jngiltereyi 
mağlüp etmek için tavsiye cttlkle. 
rl bu o ul, o zaman sadece bir Ja
pon blöfü olarak tefsir edilmişti. 

Aradan geçen dört senelik za.. 
man içincle etrafmında olup biten 
cyleı bize gösterdi ki Japon blö

m denilen şey haldkatto bir harp 
oyunundan bıışlm bir 'ley değilmiş. 
Japonlar scnclcrdcnberi gayet 
gizil bir surette hem İngiltere, 
hem Amerika lle harp etmeği göze 
nlmı5trr. Bunun 1-:in her türlü im· 
kin ,.e vasıtalıu-a ba-,,,-urarak ha
zırla.onu tu. Fakat bir taraftan 
fla gcrçekt.en harp etmek niye
tinde olmadığını, sadece harp 
edecclaniı? gibi görüncre'< İngilte
rcyc korku ile uzak doğuclan el 
tcktirmek siyasetl güttil~rünü do
lambaçlı yollardan propaganda et
mi tir. Bu suretle Japonya haklkt 
bir harp i!:ln her şeyi hazırlam&k• 
ta olmasına rağmen Angloiiakson 
fı.lemine ndcee blöf yaptığı kana
atini vermişUr. İngilizler, .Japon. 
)'a İn~ltere ile Amerikayı t.chdit 
eder harp edecekmiş gibi görü
nür, 

1

1;0 eek:llde bir blöfle u:ıak do· 
ğoda bir t&kım yeni menfa.atler ko. 
pa.rmnğa ~lı~ır, fakat iş gerçek
ten harp ctmeğe gelince ona ce
ır.arct edeme?:, sanmıı.tla.rdır. 

.Japon taarruzundan en-el Tok
yo hülıürnetl Va..,cıongtona hususi 
bir ''llzlfe ile bir diplomat gönder
diği 7.a.man ne İngilizler, ne Aıne· 
rika.hlar bu tcsebbüsUn bir harıı 
hilesi, Pasifikteki üı.lerine yapıla
<'3k baskını nınskeleye<'ek bir tcr
Up olduğunu a.nlayrunadd&r. Ja
ponlann bir çok defa yaptıktan gi. 
bl fiUyn.ta gcçmiycn bir tehdidi ile 
kaı"!1ılqt rkla.nna hükmettiler. Bu 
~orrtle Japonlar Anıtlosaksonlar 

&lcyhlnc 1u.zırladıkları planın tat. 
bikincle istedikleri gibi muvaffnk 
oldular. 

Unutmamı.ık IAzımdır ki .Japon
lann sndcce Anglosaksonlar aley
hine lronnu göri.indüklerl hare
ket hnldmıda bütiin Avrupa dev
letleri zaranna.dır. Net.cldm geçen 
yaz mc\' imlncle Rosynya kal'fil 
Alınan t.:ıarnızu başladığı mman 
Tokyo gazeteleri endi~eye düş
müs: Almanlar Ural dağla.nnı a-
arsa .Japonlar buna kayrt•nz kala

nınz.,. gibi yn1.ıl.nr yaznu-:lardır. 
A yanın Ural <l:ığlarmdan ötesini 
t.om:ımile .Japon ömürgesi sa.yan 
Tokyo rıliınmm A\ rupalılnr icln 
nt'lcr hazırln<lığını bize QJl1aJl 

;;l)stcrccekUr. 

.. 

Visi 
.a 

Amerika ya 
cevap verdi 

Madagaskar 
Ve dlter deniz ve 
kara isleri başka 

k l l d . ? serbesti verdiüini servet ~ agnak arı ne er ır. söyledi 

memleketlere 
verıımıyecek 

353 milyon insanı ilıer.inde top
·nyan 4,675,000 kilometre :nurnb
balrk Hindistan 3.000 mezhebi, 40 
müstakil konusma dJinl ve 200 leh 
;:eyi de hudutlan arasına a.!mL' 
t.ir kıtadır. 

İngilizler Hindistana 1763 Paris 
muahedesi ile hll.klın olmuşlar, 
1857 - 58 rJe çtkan tehliheli b~r is 
y2.Ilrbasttrdlk.Um HHl.1"-..§8.r. rn tlı 

Vaşingt-On, n (A.A.) _ Sum- muazzam illkesini bir n:za.m altına 
n-er Vcls, Birleşik Amerika büku- a.bnrşl.a:rdı. Kral, 1867 yılından 
metin:J.n I<'ronsız hUkiıme!inden flOtmı ayni zamanda Hindista.n im
Mad:ı.ga.s'kn.r hakkında lal.ti tenrl • paraoru kil. 
nnt aldığını söyJemiştir. Hindistan bir deltasında 45 mil-

yon ton pirinç ye~tlrir. Bugür. 
Sumucr Vcls, bu teminatın ma- kanl~ har;;>lerlc çalkanan Binnan • 

hiyetini ~..ğa vurmak. iateı:ncmiil, y:mm pirinci, dünyanın an meşhur 
fak.at Mada.gaskarda.ki hiçbir de - f mahsulildilr. 
niz veya hava üssUnUn başka mem 
leketler emrine verilmiycccğt va
adini ihtiva. ettiğini biJdirmjştir. 

Tripiç taarruza 
uğradı 

l..ondra, 11 (A.A.) - Re:mıen 

ha~r verildiğine gör,e Alman 
harp gemisi Tirplt..z torpille b'..r ta
:ıtTUza uğramıştır. 

Fon Papen 
Kendini tedavi ettirdiği 

için yola çıkamadı 
Bcrlin, 11 (A.A.) - Yarı res

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Almanyanm Anka.m büyük el -

çisi Fon Papcn, kenw~ini tedavi 
ettirmekte olduğundan henüz 
Berline gelmek için yoln çrlana
mıştır. 

Ahşap evler ucuz 
sigorta edilecek 

Hükumet yeni tedbirler al~yor 
Mim serveti korunın.k, ve ahşap 

evler'.n sigorta edilmesini mUm -
kün krlmak için hUkümet yeni ted 
btrler o.':ma.ktadır. Bu anı.de. ahşap 
bina.lann 'Sigorta priml<'rlnin azal· 
tılın.Mma !m.rar verilmiştir. Böyle. 
ilkle, ahııap ev ve bina sahipleri, 
mümkün olduğu kadar $z pr.mlcr-

Jc mülklerini reassüre edebilecek· 
lcrdil". Ancak, bu kararın Ankruıı.
da.ki sigortacılar tarife komisyo -
nuncıı tasdik f:'<lllmcsl lazımdır. 
Heyet bir nlııandıı. toplanacağın -
dan ka.rann ancak bu tn.rlhten iti
bA.ren tatbiki rnUmkUn görülmek
tedir. 

OUmhurrelslınlz ıen:ııet lnönü'ntbı Bir1fl9lk Amerika bUyuk el~lsl t'>kse.lsns 
staynhardı kabul buyarduğnnu ye ~nbı ltlmatnameslnl takdim ettiğini 

ysnnı&tık. Resimde, bUyUk elflyt mt'r&81ınd~ görüyorsunuz 

Hidistan. buğday isıtihsnlıltmda 
dü!lyada dördUncUIUğil almIŞt.ır. 
8,100,000 torun şeker istihs:ılii tın
rla düny:ı birinciliğini, gene dUn -
ya :st.ilısnlatJnm 

0

yUzd~ doksan 

- • r sın 

Hindistan 
seferi 

Yazan: Sadri Ertem 

Bugün S iln<"ii ahifemi1.ı:1e 

~-;,~ tı t -liı. 

~ı!.n ı ~!·, ıiıı· 1~ 

beşi gibi bir ra.Jumla jüt. ist.ihsa
lind~ de birinciliği alma.'k.tadır. 
Hint pamuğu, Scylin çayı petrol, 
çelik, kurşun madenleri bu ülkeye 
milyonlar knza.ndrran sonu gelmez 
bir servet menb3ıdır. 

1stihsa.1Atı bu lal.dar zengin o
an Hindistan, bilhassa askeri mal
zeme -yapa.'l teAt;atı ile de mühim
!>ir yer alrr. t.ırhlt )i, Hint 
u.&keıih.ln ihtiyacmı hemc:rı hemen 
hrşrayaca!t miktardn çıkara.bil -
mektedir. En nihayet. ta.ribi hli· 
iti.-.c.'lerle de §Öhret almJş olan Hint 
uskeri, safın.da yer aldığı taraf 
!ç!n her zaman güvenilir bir kuv
vettir, Yalnu. §U var ki, 60 mil
yonu geçen bir mUs!Uman ve eli -

(Devamı Sa. f Sü. 5 de) 

Ev enmeyj teşvik için ne dtlşlatlyorıanaz 

Çahşan bir genç kız ve iki çocuklu 

Londra, 11 (A.A..) - Resmen bil • 
dirildiğine g6re S1r Sl&t.t'ord Kripa bir 
vazife ile Hindistan& gitmektedir. 
Krips askeı1 vaziyet hakkında. Hhı 

dlııtan umum! vnllsl ve bqkumandanı 
ile gö~ktir. K.ripein Hindistana 
yaptığı re.amt ziyaretin gayo81 lngtıte. 
re hllktmıeU taratmdan mqruUycl 
hnkkmd& yapılan tekllflerc bir muva 
:takat .c vabl almaktır. 

Londra, 11 (A.A.) - Str St.af 
fol'd Kırips'in Hindistan seyalın:'..ı 
esnssında Avam ika.mar.ısm.da Ji. 
derlilt vazi!csini Eden iletUne a1a
caltt:Ir. 

Londra, 11 (A.A) -Bugün HlnctiB· 

tan haıtkmda aşağıdaki remn! demeç 
nO§redllml§Ur: 

(Devamı Sa.! Sü. 1 de) 

Rasya 
hakkında 

Bir Japon 
generalinin nutku 
Birleşik de'lr·Ietlerle Rusyıuım .Ja
ponyaya ka.1'ı yapecaklan :taar-bir bayanın cevapları 

E,·lonmeyl t~vlk anketine bugün blr evli ve lkl çocuklu Bayanla, nız, So\-yet anu!sinhı uğrayacağı 
akıbet. tıüphe görn.·rm_C'L. .... _ _. 

ı;ııhşaralt nll ini geçl.ndlren bir genç krun mektubunu rıeşrodlyonız. Bu 

mektuplarda lkl Bayan, kailmlann haklı o1doklan taraflnn bellrtmektedlrlcr. T~yo, 11 (A.A.) - Japon har-
Şazimend adlı bir okuyucumuz , biye nazırlığı yü.1mek mcmurlanın-

yazı · · j F• ı • t• d dan general Sat.o, Japon ordusu A~~~Llniz Jlk başl:ıdığı gündenbe. 1 1 s 1 n e gUnli dolayısile Tokyoda Hibiyn 
ri takip ediyorum. nen de düşünü. salonunda söylediği bir nutumtta 

yorıını. Evlenmeyi leşvik için ne 1 Arap Vahudı ·ıht.ıla" f 1 ccmi.§tir ki: 
yapmalı? Doşnnmayı mı kolaylaş. ' Birleşik devletlerle Sovyetler 
tırmolı? Bu fikirde i~rar edenler h 1 . d•td• "ı Birliğinin doğu Asyada Ja.ponyaya 
pek çok fakat niçin mesut olup o- a m 1 e 1 1 r karşı müşterek bir taa.mızlan tak-
turmayı daha az dll6Unüyorlnr. • dirlnde, bu bölgedeki Sovyet ara-
na.ha evleruneden aynlmn.k kay- Fillstinde Yıı.buclllerle Ampliir ara.· zi...v.fnin uğrayacağı li.kibet şilph 

gusu. Her ne psh.as!!la olursa ol- sında bir muvazene tesis edilmekte ol- götürmez. 
sun insan evlendikten sonra mü- duğu Lord Krembom tarafından söy. lngili~er ve .Anu:-ıiknlılarm as
tekabil fed3.karlıldarhı pek Alll lenmiştir. Bir çok memleketlerden ka.. kcrl projelerini tetkik edersek. 
rnemıt olabilir. Bir de genç kızla- fDeı•amı Sa. e Sü. 5 de) (Devamı Sa. f Sü. 4 de) 
runızm lükse dU,Icünfükleri e!'.kek- ------------------------.,..-
leri korkutuyor. Bunda pek haklı· 
lar diyeceğim. Fakat bu dUşkUn. 
lliğü mecbur eden yine er.kekler. 

(Devamı Sa. ! Su. :J de) 

Birmanyada 
Müttefikler yeni mü
dafaa hattı kuruyor 

_Japonlar 
Bir şehir daha 

aldılar 
1 

\'işi, 11 (A. A.) - O. F. 1: 
Japonlar Birmanyada ilerleme-

Günlerin peşiden : 

Srnırıamak mı? Bölgelemek mit 
Osm.anlrcad.a. aslı arnpÇa olan ba. 

ıı kelimelerin öz tUrkçedcld karvı
Jikları bi7;1 memnun ctrn.lyor. Bu
nun sebebi lmlcmlcrimizin f.i.\irden 
ziyade ke limclcre bağlanıp kal. 
mas: dır. 

Zira herhangi bir ıru:ıhsuhln zı
rantinl smırlrurıak o maddenin 
ekim nlanırun etrafına biP hat çi1.
mek ve hiç bir kimseyi bu hattın 
dışarrsnuı. çıka.rma.ma.k demektir 
J.'akat memleket ic;lııde bir mahsu
lün ziraati:ıe hükfımetçe mU.sıı.ade 
edilen bölge hendesi hatlarla çi
zilmiş bir tek o.13.n değil, b3zıı.n bir
birlerinden az veya çok uza'klık
la.rla aynbnrş lbir çok alanlar ola· 
tnlir. Bu itib:ırla memlekette lblr 
nevl ziran.tin snurlanıiıııs:ı yerin<> 
bö1gclendirllmesi demek dMn 
doğm de~'il midir? 1

, ğe devrun ediyor. Rangonun 100 
k:Iometl"e şimalinde Thnravaddy· 

1---..---.---------------------------·--------' (DevamtSa. ~Sü. !de) 

Meseli diln bu sütunda pirinç 
zeriyatrmn sınırlanmasından 'bah
settik ve "smırlsma.k,, kelhncsini 
"tahdit,, yerıne kullnııdı:k. Sonra
dan pirinç, pamuk, yahut tUtün 
ziraatin.in t.nhdidi yerine plrinç, 
pamuk, yahut bUtün zlrn.n..tini böl
gelendirmek tal-irinin kullo.nılrna· 
l'I! dalla muvafık olacağını dilşün -
dük. HASAN KUMÇAYJ 



- ~~~~~~~ .~ .... ,,,.u , ra~1:,.~~.~:~~ıaa.ı 1 Dava yokmuş! 
J poıı llerlemeslnln lllndıstan f6le. :ye varmıslardır İngilizler, Raııgo• Bir kaç hattadanbcri Şeblr tiyatro. 
nd doğurduğu bulıran bUtUn Hint '1UO 130 k lomctre garbında bir Jj. su dnım kısmında oynanmakta olan 

' rlı mın lmnetıerinl, Hındlstanı is. :nanı tahliyeye ve oradaki sınat ı ··rara,, piyesinin mUeıllfl §ıılr Necib 
lflczmn tehd dlndruı korumak lçln, bir tes 5'.ltı ta.lırlbc başlanuşlru'dır. Fazıı Kuı:ıkUreğln, esorinln intihal ol. 
raya toplamak nrzw;unu bUyUk .BrL V~ş-i."ıgtonda son ny:arda, Çine ih duğunu andırır yolda neıır1yatta bu.. 
:ın~aya vormıııtır. tiyaçlarma yetE:'cek kadar mühim ı ıunulduğu lddlasiyle muharrir Refi 

19 O ağu tosunda, Hındistnnda gUt· malz.,me scvkiyntı yapıldığı ve f Oevai! tnunay. 'fan gazetesi ne§liyat 
ğilmllZ h d für ,.e siyaset hakkında Rangon yolundan başka Çine gi • mUdürU ve Ya§nr Çimen aleyhine bi· 

m blr demeç yapılmıııtır. '1en başka yollnr da buhındu{;ru be rer hakaret davaııt &!itib'ı yazılmııtı. 
nu demeç, ho.rpten sonra kabil olur yan edilmektedir. 

lınaz ç:ı.buk Hındı ... tıının dominyon * •• 
urumunu oldc cdt'ccğıni, bu durumun Saygon, 11 ( <\. A.) - Birman• 
ndlsine bUyUk Brltanya ve d ğer do. yada Rangonun dli'F°es!ni tnklp 

mlnyonlarla tam blr hUrrlyet ve bcra. C;den Pcgu'nun ~gali, eskerl mü • 

Müddelumumlllkten dUn öğl'endlfl. 
mlze 1:öre, caır, böyle bir dava açma. 
dığı gibi mllddeiumumlltıe de bU su. 
reUe bir müracaatta bulunmamlftrr, 

rllk t mtn edece#lnl, bu hususta cıahitlerce çok bUyUk stratejik e• s -<>--- 1 
k Hintliler tarafından l<endl aralarında hemmiyel.tc görUnmcktcdir. Slt • s.Vlenme an etim z 

\e H.nt mnıı hayatının ~lıca unsur~ !IUlg Uzennde kurulan İngiliz mil· 
rmca kabul cdllbHlr bir anlnımn ne· rl!ı.fna hattı birço!t noktalardan kC9 

ıcesinde bir anayasa hazırlanacağını silmiştir. Mandely deniz.den t.ama
aadedıyordu. TablaUyle, dokunuımnz :nilc tecrlt cdilm.e bulunmakta ,. 
ar sın.fı d'.\ dahil olmak Uzcre bUtUn dır. Miltt fikler rr.Udnfaa hatları· 
kalli)eUerln hlmayest taabhUUcriyle nı çok gerılere laştmak mecburi • 

Hint devletlerine lta?'§ı gtrl§mlş oldu. yetirıdedlrlcr. fnı;iUz kaynaklnrln 
umuz tan'fıhUtler ve nihayet Hint kL dan l!Tzan b3Stn h&bcrlorinO söre, 

tasının mukadderatiyle oıan uzun or. Çin - İngiliz J.ı;ınJ verilen yenı cep
taklığımızd:ı doğnn taabhUtıerln molı· !'le ortn Birnınnynda, I~alkUta ba.• 
fuz kalması ve daha az ehcmmlyetıl t.ısmdn Shittgang lbnaıu çevresin .. 
bazı konuıann hııllcdilmesi oarttır. den Si)'·n:m şimal hududuna kııdar 

Bununla beraber, bu umumi demeç. uznync:ık va Japonların Hındıstan 
eri sar1h olıı.rnk yapmak ve karıı.rımı.. :stlk:ımelindeld hareketlerlnrı de
zuı samimiyetine lilndlatanm bUtUn \"nmb olro-a.k tehdit edecektir. 
ınıtıarmı, ırklarını ve mezheplerini Bun'\ rağmen, ukeı1 mO§ahltler 

l.n&Ddtrmak !çln harp kabineal §imdi Hindlatana karıı, yapılacak tahdidin 
ve ilerde yapılacaklar hakkmda mu _ bllbaasa, Rangonun Hind Ol<yanusu 
tabık ıınlmııtır. Eğer bunıann tama· doğuaundakl blltlln ke.ıılm üzerine Ja· 
nunı Hlndiatan kabul ederse, kuvveuı pon kontrotune mllmılt olmıuıı IUbaril~ 
bir ekalU)"CUn sonu gelmeyen bir ve. denizden yapılacağını tahmin etmek • 
to ile ekaerlyetin ıırzuıarma engel o. tedlrler, 
labllmesi veyahut da ekseriyet arzusu. Bunlar, Japon b:ı§veklll gııneral To. 
nun iç Ahengi bozacak ve yeni anaya.· jonun, Hlnt birliği hareketine Japon 
anın kunılmaamı suya dllfUrecck de. hUkOmetlnin tam bir müzaheret göe. 

rl'Cede bir mukavemetle Jtarşılaşması tereceğt hakkmdakl demecine daya • 
tehlikesi ortad:ln kalkmı~ olacaktır. narnk, Toltyonun her D(lyden evvel sL 

Hlndlstnnm muhtariyete kavu!PIIBllI- yast bir taarruza geçeceği miltaleaaın. 
D& yardnn t.eeebbllsUmllzlln ıartta.rı dadırlar. 
hakkında hemen bir iZahta bulunmayı} Saygon, 11 (A. A.) - Cavndo.• 
dQ§ünmll§tUk. Fakat b6yJe bir anda ki Jnpon muzafferiyeti Tokyoda 
umumi demeo yapmanın iylllkten zı_ bilylik bir sevinçle karşılanmllitır. 

ade fenıı.lık yapacağından korkuyo • Japonlar, Anglo • Sakson kuvve~ 
ruz. Daha ence projemizin makul ve lerine kesin muhnrebcyi \'ermeye 
umuml bir derecede kabul edileceğine hazrrbnmnktadırlar. 
ve bu suretle vatanın mUdafııas.ı uğ. Dün bir demeçte bulunan tlim-

( Ba~ tarafı ı ınoı tıa•ıfadcıJ 

Sokakta ıtk glyinnıfo bir bayan 
gördükleri zaman abl taraftan 
birer &itle )•emi: gibl bUtUn ba.flar 
o tarafa dönUyor. Qrkln de olııcı 
ne gUıel diyorlıı.r. Fakat diğor ta. 
r4ftn ın\ltevıı.ıı ntyinmie, boyııa:z 
yilzU de hakikaten gUzel olan kU· 
ı:at'ma JüUen dönUp bnkan bile ol· 
muyor, Sonra niçin erl<ekler:nuz 
evlenirken alac:lltla.rı kızların ıc
li'rlerl ile nllilrndıır oluyorlar. Apar 
trmanı var mı a.ive sorup eoru3tu
ramk pek ÇQk. Bu geliri elde et. 
mek için çall!j8Jl kızlo.mnız mı'! 
Ne olurdu e§ sc~c baldtı tA ezel. 
den kfldmwa. verilse idi. llUtUn 
tiaadetint yuvasında çal ıırak i
n! memnun odcblhnek lçln l:ıcr an 
bir ba~ka renge ltJrUnınekte bulan 
JuzlnrnnızdM m.<ı.ddl ylU'\'Jrm bek
lcmelc bilmem ne dereceye kadar 
dcğnıdur. Bu )'8.rdnnt kadın ve 
erkeğin birbirlerinden bulurla.nıa 
minnetleri ylne blrbhierfne olur, 
Bu ba-nz da gurur me..cıelesi. Bina
enaleyh evlenmeği ko!a.yJ.:u.ıtmınak 
iç!n ne çift.çiye ynptlan ynrdımm 
evlenecekle're falbik c<llLmest, ne 
de erkeklerin kadmlar.:n fantazilc
rlni düşUnmelcri, ne de bofµJımayı 
kolaylaştnma.kt.ır. Bunların hiç bi-
1! değil. Miltekabil fedakarlık, 
kuvYetli bir arzu bence kô.fi gihi 
geliyor. Şunu ela ilAve edcyj,m ki 
iki çocuklu bir eımeylm ve çok me
sudum. 

runda. Hlndlstannı bUtUn a:ı:ı.m ve ru. general Şato 5öyle demiştir: 
hmun bir araya. gelmesinl teşvik ey. Şimdiye kadar knzanılruı mevzi· 
Uyeceğine ernın olmak istiyoruz. Hin· ler, !tnlynn ve Alman i~birliği ile 

ıı dlstanm baflıca umurları tarafmdan yapılacak yc.nl Japon tnarruzlan • 1..dlelide CJturarı Uayan F. l'ıil:scl 
reddedilebilecek ve dUşmanm HJnt ka. na birer li!I teşkil etmek Uzerc uazıuor: 
pılannda bulunnığu bir anda §iddeUi tclıkim edilmelidir. Japon, Alman 

r anayasa mUnnka§aları ve kavgalAr çı ve İtalynn kuvvetleri pek yakında 
karabllecek bir demeçte bulunmakla Hint denizinde bMbirlerlle birle -
mUştcrelt davaya fena hizmet etmiş teccltlerdir. 

h oluruz. ========================== 
Binaenaleyh, mutabık kaldığımız ve 

bt.zinı kanao.tımızce adaleti ve nlhaf 
bir hal sureli olan kararlanmızm be. 
de!i bulacağına lilııdlstıında phst ıs. 
tişarcler~ kanaat getirmest için araya 
tarp kabinesi ti.z:Uımdnn birini gönder
mek fikrindeyiz. 

lılühllr nazın ve Avam kamarası 
lideri Sır Stat!ord Cripps bu vazi!cyt 
lcendi iBtcği)1C ilzerlne almaktadır. 

c1orğu olmıyacağını kendbn ve e.r
Jmda.şlamn ruı.mma lcarıi bulunuyo
nım. Ba..·wekin demecinin tnm met 
nini bcıkllyelim ve hUkmUmilzU o 
zamana. btmka.lun. 

1'.5Çi mebuslardan Ştnvel ştmu 

rormuşutr: 

Evlenmeyi teşdk itin knrlleri. 
niıln fikrini nlmnk cnyesile nçlıfıı. 
nı:r. ankelc ccvnp vcrenlcrnn ekse. 
r!si erkek olduğu icin hep nynl nok 
tndn birleşiyorlar. Kndın cnhşın:ı. 
malıdır, kadın fantezi ynpıyor, ka. 
dın cok ı>nr:ı isliyor dı:r~ h{ilün 
sucları tek tarafa yiiklctmıye çalı. 
şıyorlar. 

Raf et ü genin 
muhakemesi 

Ankara., 11 (\'akıt muhablrlndeo)
Urfa mebusu Rc.!ct 'O.ıgen Ue yeğeni 
Zeki Ülgen haklıırtnda açılan iavaya 
bugUn de (dUn) devam edildi. EvvelA 
hukuku Amme pbldl olarak Ankara 
mUddeiumum.tsl Cemil Altay dlnlendl 
Dallt. ııonra Ankarada bulunma1an 
ıablUerln alman lfadolerı okundu. 

Suçlu aarulanla.rm b\l l.tadeler hak
kındaki mUtaleal&n da aıındıktan IOll

ra iddia makamının evrakı lttldk e.. 
derek iddiada bulunmuı tctn muhake· 
nı• bu ayın ıs lnel Çirıamb& S1lılU 
ıaat ona bıral<Jldı. ... ,. 

(Bat tarafı 1 ttk..ı Mt1ftıdoJ 
bunlann eon Umltlerini Alman -
Sovyet ha.rt,)ine b@ğlam~ gLbi bu. 
!undUkle.rmı glS'rllrlls. MUttef'.ıtler, 
bUtfJn va.s!talarla, Japonya Al
manya ve ttalyamıı kombine nare
ketlerlne mani olmak iatiyorlar. 
Onlarm gayesi aonradan Japonya
)''\ lcar§l taarruza geçınek U1ıCre 
evvela .Alnı4nyn. ve ltalyş.~ yok
etmektir. 

Jıı.ponyaya ~ yapıle.bile~k 
bu taıı.rrµzun nerçden gclebllece. 
ğınl tetldk edelim. lzıgilterc ve 
BirlCfJik devletler, herhalde Sov
ytler Birliğl.nin k;blrfiğfne bUyülc 
UmiUer \x!,ğlomakta.dırlar. Sovyet~ 
lcrln doğuda.ki Jqyı eyaleti, Ja
ımnyaya k&r'§J hUcwn hareklu iç.in 
hareket nokUısı olarak alınmak • 
tadır, Bununh beraber. bu iki ınem 
lekeıt Slvyctler Birliği üzerinde 
kuvvetli bir bukı dahi yapaalar, 
00.hc\n kuvvetli Alman hUcumlarl
lc karşı karşıya bulunan Sovyetler 
Birliğinin bizzat Sta.Hnin de teyit 
etmiş olduğu gün İngiltere ve Bir
Ie:'Şik Devletler hesabına doğuda 
kendisini ateşe atması imklrunz -
c!rr. 

-· RadJO gazetesinden -
Bu sözler, Japonlıı.nn Rusyaya 

tsnrruz etniyeceklerinc delilet. 
etmez. J aponlarm Amcrikaya hU
curna hnzirlanrrlıırlten, Amerika • 
d~i Japon diplomatları, hep eulh 
•.:ı.n 'bıa.hsediyorlardI. 

Alman ve Sovyet 
tebliğleri 

Moak-0\-a, 11 (A.A.) - Sovyot tebll· 
gı eki, Jderkcı: ccpheelnde etddct ı 
muharebelerden sonra Krzılordunun 

17 köyU geri aldığını bildirmektedir. 
~len haberler, Sovyet kuvvetleri • 

JI Sir Stauord Cripp.9 hükQmetln tam ı.. 

Kırips'in Hindist.8.nda ya.pmak 
mesuliyetini deruhte ettiği istişa
re ve mUz&kcreler hükumetin 1940 
yrlınd3 ynptJğr demeÇ csaaı ll~rin
dcn mi olacak'ltr? voyahut bunlar 
harp kabincstnin i§Urakile karar -
lagt.ınlacak olan ycnl esaslara mı 
~yanacn.ktır. 

Hiç kimse cıkıp da kadın dııire. nln Smolensk lstlltametlnde §lddeUe 
de niçin çnlışı:ror? dl~ c sormuyor. tazyike dı?vam ettiklerini gösteriyor. 
Ben bugün cvlenmlye kalksam thli. Bu çevrede yapılan muharebelerde Al. 
~ar nnnem ve bahamdan bnşkn uıı. manl3r insan ve malzeme bakrmmdan 
ha ilk tahsilini sörcn iki '.kard~im eğir v.aylıı.tn uğramıılardir. 9 martta 
uc k:ılacıı.ktır. Benim de YU\"ll kur. 8~ top ve bir çok esir alınmııtır. Ruıı 
ıııak. mesut hir hayal sürmek h::ık. lar, (T) köyllnU aldıktan ııırada 200 
kıındır. Fakat sornrım size beni 4 nazi öldUrUlmllgtUr. Diğer bir kesim • 
nllfuslo hernbcr kim nlkAhı 111lınn de bir topçu dllellosu eanaamda 20C 
:ıl:ıbllir? Beni nlocak olan şohsııı Alman yok edilmiştir. 

• Unıadını haizdir ve ya1nıZ Hint ckserL 
• yetlnln değil takat aralarmdtı mUslU. 

manlarm d& bulunduğıı ·.e bir çolt ba· 
f kımlardan U.tUn olduJrJan bUyUk e. 
f kaWyet1er1n de rnuT&fakaUni elde et.. 

meğe ~alJpcaktır. 
.MUhUr nazın, bUtnn Hlndiatan mfL 

ıeUerinl, ~lmdi çevrllml# bUlunduklım 
behllkelerden her vasıta llc korumak 
olan bllyUk Britıınya hUkOıooUnln yUk 
a:k m~suliyet1nl daima göz Ontbıdc 
tutarık askcrt durum ~mda da. 
uuı.um vali ve bafkomUtan ile glSrl\ • 
mecektır. 

HOmyet uğrundaki dünya harbinde 
Hmdistanın bUytlk bir vazi!em oldu. 
ğunu ve tek 00.gma bunca zamıı.ndır 
çarpşuı kahraman Çin mWell.ne ar. 
kadqça ve samımı olarak yardttıı e. 
ltnl uzatması gcrckUğinl hatrrlıya • 
hm. 

Yine batırlıynlım kl Hbıdbtan. Der. 
lcmrltte ota.n LsUbda.d ve tccav1b'.e kar 
ı fndirllmesi 1!.Zmıgclen en §iddeUi 
&l'!JI darbelerin çıkacağı üaıerdon btrl 

dir. 
sır Stafford Crippe, mUn&Blb za -

manda ve gereken i§lcr yapılır yapıl.. 
mıız yola çıkacn.ktır. Bu vuifeiılnde 
parJAmentonun temennileri onunla be· 
rabcrdlr. üzerine aldığı yUkü daha zl.. 
arc $laştırabilccek veya iyi bir 
tice ihtirııallcrinl nza.ıtaeak hiçbir 

oz ne burada. no de Hinc:Ustanda söy. 
nmıyccektJr. 

Slr Sta!ford Crips burada. yokken, 
"\ m kamııraaı lldorllği vazifcstnl 
H riclyc nıızm .M. Eden yapacaktır. 

Muhtı.faZ&kAr Oncl, Kırips'in Hin 
cüsta.nda halk efkA.rmı temsil e· 
den 'blitUn pa111:il.erle ve bu arada 
Rlndistandıılri (\evlıetlerin mUmcs
sillcri ile temasa girip glrmiye -
ceğinl sonn:uştur. 

Çörçil ıu cevabı venni3tir: 
J<"Nct...,, SJr Kntps'i vazifesini yap 

makta tamamen acrl>est bmıktyo-
rum. 

Liberallerden Persl Taris d~ş 
tir ki: 

MccJWn bfiyük olaıerlyeti Sir 
l{nift!''e bilyUk ~ifetıinde mu • 
wffn.'ldyct tem<!nni ediyor. I<endi
sWn içimizden büyük bJr cberi
yetin ttiımadma mazhar bulundu -
ğun.u zannediyorum. 

Altnanyarun nokta:i. nazarı, bü -
tun bu me.ııelclerin 1LI1cak harp bl t 
tikten 601ll"a bnllech1eccği yolunda 
olduğu malümdur. 
Hindistan umumi ~"8.ll!d Wnd mil. 

letino bir beyaıuıamo neŞrettl 
Dclhi, 11 (A.A.) - Hindlstaıı 

umumi ve.liıti Lord Lingtovn ha.i
ka hitaben neşrettiği bir beyann& · 
mede şöyle dcmoktedir: 

Gelecek. haftalar içinde milli 
harp cephesine iştirake davet edi
leceks:.niz. Üstünde Yafa.dığmıız 
arazi.yi bilyUk lbir tehlilre tehdit 
ediyor. Harekete geç:ıneğe teker 
teker hepiniz davetlieink. Dilşman 
Mılh i~inde yaşıyan memlCıketkrde 

Ço~iJin beyanatı yaptığı mezalimle ne ka.dnr barbar 
l..ondra, ll (A.A.) - Çörçll A- ve merham.et&z olduğunu göster

a.m kamarasında. Hmdl6tan mcse- mi,ıir. Ona ikarlt saf)aruuu sıldaş· 
esine dair bir demeçte bulunmuş- tmnız. Biz Çine Rusyaya, Am.c -
ur. Bu demecin esas hatları bu- riknya, İngiltereye ve daha yirmı 
ün neı;rcdilcn ve lngili.z hükUnıc- kadRr millete şamil olan bir itti -
min ana.yam teklifleri Ur.erinde fn..'ltn d:.ıhiliz. Hindistanda hepi.niiz 
lmtlilerin muvnfakıtlni almak memlekete ve arltadaşlanmıza Jfı. 
ızere Sir Stıı.fford KI!dpi'in Hbı- yzk ol:luğumuzu göstermellyız. Za
ısta.n3 g5nderilcceğine dair olan fer d zaman suratle ve muh'.lkkak 
smt domec.;lc muta.'blktır. olarak gelecektir 

Başvekini demcclnden sonra söz ı-------·-------J.lan i99f mebus M, Peilç Lavrcns Kadın kliniği 
öyle d~: Ü'n'\ers te rRdyolojl cnııtıtllsU • 
!ıfecu. Başvekilin demecini d"· t nUn 1; ni etılm\; l 1 ın kurulım kadın 

'riıı bir alAka ile dinkntlştir. Hu· h t •ıkl ırı ı-ı, ğı 11 Mıı,rt cunıarte.,I 
irfımeta U!Jb tcdbirl~r hııkkkın- 1 ;;UrıU aıııı.t on bhdc Curnb:ı hastnha. 
aa ~ ~mıihıakere açmanın nealnde açılacaktır. 

bakmıyıı mecbur oldulhı kimsesi Teblljt eki, cenup batı cepheılndekl 
~·ok mudur? çarpıgmalar sonunda diğer dört köyil 

daha geri alındığını kA.ydetm~ktedtr. 
Evlen diki.en sonracnlışnıı) a nıec. 

bur olduaum gibi bu cıılışrna müd. Alman tebliği 
deli hlr, iki sene del:Ul, kardeşle. Berlln, 11 (A.A.) - Alman tebll· 
rirnin ndam olmasına kadar <lcvnnı ğinde kaydedildiğine göre cenup kesi. 
edecek. E\:lcndlm di:re onları sefil mlnde Sovyetıerfn kUUc halinde yap • 
bırnkam:ımya... tığı taarruzlar ağır znylntıa ecri pUıı. 

J,UrtUlmUgtUr. Şimıı.1 ve merkez kcıılın 
Maalesef hi rçok arkadaşlarım ve lC?"lnckı Sovyıtıer muvnt'faklyetalz ta· 

tanıdığım nileler ayni vaziyclte bu. arnızlarda bulunmu~lardır. 

Junuyorlar: TOrklyede, bir kar1ini Şimali Afrlkada Mckl!I bölg slnd. 
zin s!hlcdil!l glhl orln mektep tah. İngiliz kcol.f kollan geri pl1RkUrlUlmUş 
ı.lllni yaptırnrak kızını cvlcndire.. \"e motörb;e kollar bombardıman edil. 
hikcck :tilc pek nzdır. Her aile kı. miı,ıtlr. 
zıııın ve~·a oğlunun okuyup adam Malta üzerine yapılan taarruzlar 
olınnsını ve ev seclndlmıhc ba~IJ- esnasında au.,man hava muharebe • 
ınnsıııı \C o kurt:ıncı günün bir an !erinde 5 tayyare knybctmlııtlr. 6 tay. 
evvel gelmesi için occle c.dlyor. E. yare de yerde tahrip olunmuıtur. 
>el yalnız fantezisi lcln çnlış:ın kn. ŞeUnnd açığında Alman tayyareleri 
dın yok demiyorum fakat lıunlar ilci bin tonluk bir İngiliz gilcbinl batır· 
yllzde beşi nşmnzl:ır, seri kalanın. mııııar \'il bu adalar grupundakl hava 
rın ekserisi ya ev geçindirir :rahul · meydanlarının tesiıılerlnl btlytlk çapta 

ulllk ol'ııı ile· \'Cl7:h llılf h•:lı•ll. bOmbalarıa bombalaml§lardır. 

mek için çalışan kadınlardır. Bir fle 9 mart arasında &eten za • 
Jıfç bir kadın çalışlıQın'dan mcm. man içinde İngilizler 48 Q Akdenlzde 
nun dcijildlr. Hepsinin arzusu ve ııtmall A!rikada olmak Uzere 68 tay 
ımkAn clahilindc \O!i:tl hlr yuva yare ka.ybcbnlşlerdlr. Aynı müddet 
kunnaklır. zarfında lnglltoreye kar§ı yapılan mtı. 

Fakat şuu itiraf cdolim l.i ~rkek
lcrimiı evlenmiyorlar ..,.e evlenmek 
de istemiyorlar. Çünkü evlenince 
eğlenceye nihaycl 'ermek lüzıın. 
Sinemayı gezmeyi lahdil ctmr.k iş. 

lerlı\e gelmiyor. Sonra d:ı lrndın:ı 
para yetiştiremeyiz diye ıkorkuyo. 
ruz, evlenmi)'orıız. Uiycı kendileri
ni müdafaa cdlyorlnr. Müsrif pııru 
yclişmiyecek 'k:ıdııt \'tir, :kendi ha. 
linde her şeyi ~rrlde düşQncn idıı

rcli kndın vıır. Memleketimizde ikin 
ci srupa dahil olan kodınJor ekı;c. 
riycli teşkil eder. Umumt konuşa. 
lıın, ~Jniına mustcsnalan kendimize 
iılcl elmil·clim. 

Evlenmtlle en büyiik şnrl ıııii. 

tckalıilcn fcdnklirlıklır, kadın Tür. 
ki~·cdc işten çekilemez h:ı~ nı ınllş. 

tcreklir, ailevı vaziyUeriınlz geçin. 
me şarUarının imtAnsıilıjı hunu i. 
OIDdlılr.i.,,,,. 

cadelede Almanlar 18 tayyare kay • 
bcbnl§lcrdlr. 

DU,man Almanyaıuıı garp kısmı U· 
zerinde uçmll§ ve bllhHH meıkCllı 

mab&llere bombe.tar almlftır. Blrk89 
.sı.vn öımue ve yaralanmıttn'. KQtear. 
rız tayyare~rden UçU dllfUrUlııtClttllr. 

ALMAN TAARRUZIABI 
Berlln, l t (A.A) - Alman ordu. 

tarı ba§kumandanııamın t.blfftnde 
kaydedildiğine göre Alman muharebe 
tayyareleri §Jmaldo Kandalakıa llma· 
mnı bOmbaıaml§lardır. Obüalerle tam 
itabeUer alan bir tren ln!ll&.k etmlftlr. 

Unlara yüzde yirmi bet 
mısır katılacak 

Ankam. 11 (\'akrt muhablrlnden)
Unlern toprak mahsulleri ofiıdnln 

'5loklan mUıalt bulunnn mahallC'rdc 
"'C 25 nlsbetlndt- kadıır mıaır unu kıı.. , 
l'lfltnlabllnıe.ı -.oordinasyon heyetince 
kal'BriqtT. 

İngiltere 
Feragatli bir hayat 

tarbna gidiyor 
Lonara, il (A.A.) - &ytertn per

~ıı.mcnto muhabiri yazıyor: 
HUk1llnet, lngiltere mllletlnln daha 

feragatıı bir bayat geçirmesine karar 
vermifUr. Pek yakında, erkekler, ka. 
dullar, ve çocuklar llzertnde büyükte. 
air bırakacak bir demeç yapılacaktır. 
Gıda maddeleri, gtyiın e§yaaı, eeyalıat 
ler ve tiyatrolara ait olarak blrı:ok a· 
zalmalar tatbik edilecektir. 

İa§e nezaretinin, bu batta içinde gı. 
da maddeleri kartlarında tenzlllt ya. 
pıldrğım bildlreceğt sanıııyor. Gene 
bu bıı.fta zarfında benZin sarfiyatı da 
tahdit olunacakta. 

Japonyanın yeni 
Moskova elçisi 

Tokyodan ayrıldı 

12 3 • 19!2 

Ruzvelt 
. Mühim 
•• •• 

goı _uşmeLer 

yaptı 

-

Amerika donanma
sı harekete geç yor 

_Japonya 
Almanya ve 1talyadan 

ayn birıulh 
yapmıyacak 

Vaııtngton, 11 (A.A.) - DUn Ruz. 
velt ıle albay Noks ve amJral King 
ve Heart a.ra.smda yapılan görüşme. 
lerin gayesi tekrar tcgkUtıUaııdınlııuıı 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japonyanm ve. I olan donanmanın harekete geçirilmesi 
nJ .Moakova bUyUk elçisi Naotake, olduğu aöylenmektedlr. 
Sovyet Rusyaya gitmek üzere bugUn lyi haber aıa.n mahfillerde st\ylcn • 
Tokyodan aynlmı§tır. diğino göre Avustralyayı hJmaye et • 

ltalyada elektrik 
tasarrufu 

ltatyada elektrik tasarnıru iç\n bazı 
tedbirler almmııt.rr. Tiyatro, llnema 
glbl eğlenti yerlerl saat 7 den lO'a ka.. 
ci:ır. tramvaylar da 11 l 10 geçeye 
kadar l§leyecektlr. 

- Radyo gu.ctesl -

Bir Sırp çete reisi 
kUTşuna dizildi 

Belgrad, ll (A.A) - BUUln Sırbls. 
tanda komUnlst çetelerine lmr§ı ya.. 
ınltnakta olan temizleme harelteUerl 
11Jrasında ele geçirilen elebaşılarından 
Sava Presiç kur§Una dizllmtştir. Pre. 
BiC eskiden posta idaresinde memurdu. 
KCylülcr her yerde bUkflmete yardım 
ediyor. Yakında bütUn komUnı.t çete· 
leri esir edileceğine ı;Uphc yoktur. ·----Tekaüt ve yetim 

maaşları 
Ankaı'8, 11 (A.A.) - Ha.her 

aldığmuza. göre telaı.üt. ve yethn 
ll'Allşları işlerinin geciktirilmemesi 
ilgililerin mağdur olnuumılan içln 
::ımmt kole.y1* gaet.erimıdt ve bu 
gibi işlerin ~rcllıan bl~lm~ı. 
maarlf vekilliğninden nlfı..knlı ma
kamlara emredilmiştir. 

~-------o---------

FIUsUnde 
( Ba:> tarafı 1 inci saufada) 

çan ya.hudller, hlçb!r yere kabul edil· 
mı-mekte idi. Son dcta Struma vapu. 
ru ne 700 den !azla yahudtnfn Kara.. 
denizde batması gerek 11'Ulııtin ve gc.. 
rek.se tngiltcredekl ynhudl tara!to.rla· I 
rım lı:ı.rcl:ete getlrmtsur. 

- l'.adyo ı:-n:ı:ek.tıl -

---------o,---------
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Hindistan. 

mek va bu ilkbaharda Sıbiryaya karşı 
taarruz imkAnlarmı ıızaltmak aureU. 
le Rwsyaya yardım etmek içln yakın. 
da bazı tedbirler alınacaktır. Ckneral 
SUllvellin Çankay§ekln genelkurmay 
ba§kanlığma tayini Çine ve Blnnanya 
ya karıı yapılacak bir taamızwı baır 
langıcı addedilmektedlr. Bir çok A • 
mı::riknlılar §imdi Pıı.sılık harp t>ölge. 
ııinde mUhlm mlktarda ııllA.b. malzeme 
ve Amerikan harp gemllertn!.n bulun· 
duğunu bilmektedirler. Bunların Cn • 
vayı kurtarmak için \"aktfnde yetiıe. 
cekleri Umit olunmaktaydı. Şimdi 1ac 
bu kuvveUerln cenuba doğru yapılan 
Japon tazyHcJDi durdurmak .suretiyle 
Avuııtralyaya yardım edecekleri mu • 
hakkak addodllmektedlr. Bu hareket 
muvaffak otursa Siblrya bu ilkbahar 
da taarruza uğramıyacaktn'. 

Umumi surette iyi haber alan Fo. 
reign Corrcspondance mecmuam Mad. 
rltten alman haberlerde Japon dlplo 
mn-larınm Paslflk harbinin nt.sanm or· 
taama doğru Ru.ııya ııe beaplan gör •• 
mek imk!.nmı verecek bir aat.h3ya ceı 
mi§ olacaklarını ııöyledlklerl bUdlrU. 
mekte olduğunu yazmqtır. İtimada 
gay:ı.n bir membadan Vqlngtona gelen 

"haberlere göre Japonyanm Mançurl 
bududunda taarruz emrini beıdlyan 

mühim bir ordusu bulunmaktadır. Fa· 
kat bUyUk Okyanusta Japon ileri ha. 
reketl durdurulacak olurM bu ordu 
nun yerinden kmııldatılacağı zanneuıı 
ıncmekedlr. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Oazetecilu top 
ıantısında Avustralyanm vazlyeU hak 
kında beyanıı.tta bUluna.n rf'..!ml sllzcU 
Anglo • Sakaonlann ııtmdiki ııarUar 
içinde Avustralyaya mUeaair bir yar • 
drmda bulunmak hususunda karşıt~§. 
tıkları ınllşkUlleri belirtmiıtır. 

Japonya lle .Avuııtraıya ara.ııın~a ay. 
rı bir sulh akdetmek imktnı oıup ol 
madığına (laalr sorulan bir suale elSz • 
cU şu cevabı vermtıttr: 

Böyle bir ııe~·e fmka.n yoktur. ÇUnktı 
Japonya, Almanya ve ltaıya ayn sulh 
imza etmemek için anlaşma yo.pmı~ • 
lıırdır. Bununla beraber Japonya tlc 
Avustralyanın bir neV! anıagma yap 
malan mUmkUn olıı.blltr. 

Y~lngtun, 11 (A.A) - M. Ruzvclt 
( 811\ tnrufı ı mcı aıJfrırrı J lldUnç ve klrıı. progra\nmm ilk tntb k 

.ı:cı clın ve ooyısız mf':rhC'pler, C9 senesini tahUl eden bir mesajda, Bir 
3\"M ıı k. d!tl.m:ı bir flt'.ftn, b r iman- lE'~lk mllletlerln ''Mihverin kn.lbg!hı 
·ı'l toplanaman1• tır. Bu yUırlcn • rn te\'clh etmeleri gereken taarruzu 
<İİ'", kı Hindiat.an. <le.bili bir t ı:ongroye izah etmi§ \'e "Du taarnız 
mide vara'llı:mrstır. , tıımlzde mevcut bUtUn ltuvvcUe yapı. 

Oiim 'l!lln bu en zen~ln bölges:- lrıcaktı:-.. , demi§ttr. 
•·in, r-•l., ve mihr:'.lc lerlnlın büı bir nuz,·eıt, rapora bağlı bir n. ktubda 
gN'f:' mıt!:'" l ':ıı ·ru h ı.l·ilm Ueııt•ren 1iöylo diyor: 
s~n·et'~rile gti:"l('ri kamr.s ıran hn· 1 llarb yalnız dU§Illanla uıma.ı; 'c dU§ 
~melrrı Yilnız bir knç f.:.u-ay:ı inhi- : mana ı.ucuınlıı. kazanım. z. Bu, tama 
::.rı.r C"tml ~tir. Bunun Ö!r!ında sefa - t>n nıUtC'vnklnftır. ÇUnkU BirteşlK m•. 
'rt. hnst!!lrlt ve iptdni bir hnynt tctıcrin daha tazın maızeru<'ye ve uı. 
hüküm efümektetlir, trma vnsıtalanna lhliyncı \'ardır Mu. 

Hl~_d t'lıı. tarihinin donlim nok \•af!nkiyct, mnğlObiyctkr ve ımyblar 
tıı.sı urc-r ndedJr. O 'llayn<.'a&'l rolü bahP.• "1 malolacaktır. ödtınç ı·e kırn 
z-ınHın gösterecektir. tiyle bir esaslı mekanizmadır ki, bu 

nun eıı.ycs.ndc Birlcşllt mllleUer oUtUr 

Ne dememeli ·ı 1 
lmynakl .. rmı bir araya getiriyorlar 
Bundan bir eene evvel ilk tıdUnç ve kl. -------------rm ra knnu'.lu proje.sinin ımz:ısııııı:uıber 

Radyoda.. ajarısta ayni ha.her 
hatta cUmle içinde hcr.ı (tayya: 
:-c), hem (uçsk) denillyor. Bu ül
si birbir.inden başka Uplcr değil· 
dir. O halde bir ~ye iki ad niçin., 
<Uça.k) ı anlamayanımız var mı? 

Ya (tayyare) ~i. (uçU) 
dememeli; yahut (uçak) demeU, 
(t.&yyare) dclJlCmelt. 

ödUnç V<' kira programrtıın munmeı .. 
lcrin" d:ılr olan bir raporda tsdUnç ,.e 
kim lrnnunu mucibince yapılnn yar . 
Clrmm topyekOn 2,570,452,441 doları 

bulduğu görWmektedlr. Du nı.kamd'l 
yıılruz top, tank ve tayyare glbl al"h· 
rl oıya değ-il, ibUdal maddeler, mı>... 

kinf'ler, ~da maddeleri ve gemiler <1' 
vardır. 

1 latanbul Belediyesi ilanları ,] 
Belediye tekaüt ve yetimlerinin üç aylıkları

nın tediye günleri: 
1 flG 1!/Mart/19U PeflCDlbe 

401 800 ıs .. .. Onma 
Hl tMO 14 ,, ., Cumartesi 
Nl - 111:5 18 ,, ,, Pazaneeı 

GlnJeriade selC'mly~Jer 17 ,, ,, 8alı 

Belediyo tek.aut ve yetimlerinin fl42 Uç aylıklan yukarıda g6sterllen 
gUnlcrdc cUzcjan sırn num:ualarına göre tediye odllcoektlr. Aylık sahiple 
rlnln m:ı if vr hUvlvct cU1dıınlarlyle birlikli' Zirııat: Banka ma mUracaatıarı 
\'C g•lnUnde ıcıcıu.~ eııleı ın ıtylıl<lıLrının tedlyntrn soliwıda verilece~ı illn 
olunur. (3282) 

• 
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ırıps ın 1~ ıs an Azlık okulları öğretmenlerine· iaşe Mos:sşaı mm 
A .... ıwu.r.!,e~"" ™•... pahahhk zammı · tetkikleri 

gc1inreye Jıadar vazifesini Harlct
Ye Na1.m Eden'e terlteclerek Hin
disfaııa harc..~.ct etti. Şbndi o yol
d:ıdır. CripJ>t"in Hindistan aeya
h.!tl lllncliAtanla :tnsııtere araam
da yeni bir anlaBtnayı temin et
rnek içindir. 

Ecnebi ve azlık oıkullannda va
zife ;ören öğretmenlel'o pa.lıah -
llk zmrunı yapıhnMı için Maarif 
mll1ür1UğUnUn A.nkaraya mllrac&
a.tta bulunduğunu ya.zm.-ştıt. ve. 
kiı.'et müracoou tetkik ederek pa-

halrlık zammmm diler devlet me
murlanna yapılan nisbette bu öğ
retmenlere de yapılmasını uygun 
bulmuştur. 

Kara.r bir iki gUne kadar maarit 
müdürlüğilne bildirilecektir. 

Cı-ipJ» Mosko\"a)'a gider-
keıı tayyareye alelade bir şahıs o
lnrak binmlt fakat tayyareden 
~oskovaya diplomat olarak in
rnJ,ti. 

Ro defa da Hlndistana bir na
<ır oluak yola oıUr ve imparator
luk ajanı olaıak ta17araden lae. 

Ekmek miktarının 500 grama 
çıkarılması düşünülüyor 

l>JUr. 

Ekuı9k mikt.8"Dm artımmaaı 
etrafında te-t.kiklere devam edil
mektedir. Öğrend"ği.mize göre bO
tUn va.tandıı.şl.a.:ra. ayni nisbette 
f>OO gram ekmek verllmesJ. et.ra-

Crltıps'in Hiadbtana gldltinl yal· 
llQ resmi konQflna)ar hududu lc:ln
de mtital• etmetl hatalı olur. 
Oripps'in IDndistan aeferl 1ngllte- Belediyede: 
l'enbl uzan terecldlltlerdc..'11, uzun 
lblicadelelerdeD eonn kabul etmek 
~lılllriyet:blde kaldığı bir :ılbni
Yet.111 ifadeei olarak kabul etmek 
J&mmdır. İngiltere IDndistanı tam 
bir koloni halinde kulludı. Koloni 
tihalyetf iDunlan ne hale koyarsa d .. 1 k 
llindfstanc1a da 1nsanıar 0 hale 80_ Numara ile agıb aca 

Mangal 
kömürü 

inalda. Hindlstuı bl!yttk istismar 
blakiaesi halinde sltı için ~ih. 
!la •ihnlyetiu ~onomlk ..,ııan ile 
~ş giden siyasi ve hakuld 
~ttrleri Hint idaresini ortaya 
nbrdı. Hint Jro?onlslui ancak ra
c.lar ve kral ,·eldti poUtikUI tem-
1111 etlebilirdl. Bu politika büyttlc 
ltar,te llintltlerl valtle kendi enı· 
l'fade !:.alıttuabUdJ. Fakat bllytık 
harp !;OllfUI Hlndilltanı J.mbefka 
teınayüllerin memlekeU olmqtur. 

Ba memlekette de iıtildil ela
"- harp lbnraaınm <.'!l mWı.lm 
eı..ı; olmQftar. JI ııonl'UI Hin. 
ttı.1Umm )'egine taauav etmiş 
•i1U1 organı kongredir. Kongre 
1-rp soaruı Wndlstumm rsuonı. 
'- miimklbl oldup kıldu- ifade 
'tın.ktecllr. 

llihnldla oldalu kadar d17oraz, 
ClilaJnl Hladiltu tM1 bir millet ol
~ ook uaktlr. 11eau. bir 
Coirafya imal olmtıılrtachr. Ba va
)Jıetin netioesl olarak konıre ha 
1~kedn ~ kalbidir de. 
'-ebiJir. 

lllawst.anm t.emaytillerlni kon. 
~re relsleri.n.ln temayWlerindell 
~lllunak mtlınUndtlr, Bu temayül 
1St1Jdi.1Jc lıal&M edilebilir. 

Neh1Ja kongrenin milmeMIH sr. 
~~ Hindin iltlldll prensiplerini 
ıfade etmekt41dir. Sckiı defa ln
tiltVc tar&fmdan haı-e llOkuJ. 
~ olaıı Nebaa bugün İngiltere 
~ında 1lladtn aiya.si , •• aosyal 
~IJcrlnl daha vu:ıubla, earahat. 
°" Ve ararla anlabna mevldbule. 
~· Bu mevkii temill edea Japon 
'-ruZ1111un aldıir lıartku1Ade lnld
~rr. Cripı- Bindhtua böfle bir 
•\·a i('lnd~ Sklf1or. Hindistan 
>enı bir hava içinde baİunduğu 
~ İngllte~en gelen Cl1pps de 
•qtiltercde huri olan bir tahav
:'"6n, bir yeni ruban tesiri al· 
"'dadır. 

fl ~ ehsu Gandl olmadığı gibi, 
•l'lpp. ile hertlaagl bir sttl mtt-

Man,;al kömUrli •bşmm bundan 
sonra numa.ra ile yapılmam kaıv
lA§trrrlnuşt.Ir. Halka numanLlar 
nahiye mlidıllrltıklednden veya 
dllldWılarda polie!n nemrot.i altm
da vmkx:ektlr. 

Yıldız bahçesi halka 
açılıyor 

Vali ve belediye relei Lilttl Kır
dar dlin Yıld:z bahÇeftlm gozerek 
l.ıehçenin halka aı;ı1maar içSı gere. 
ken tetkiklerde bulunmut, atıratıe 
haıarlanması için aJAkadarlara e
mir vermlttir. 

Burada. ayni wıma"'1a bir h&y
'rwt bahçelll kwmJ buMmecıldır. 

TramTaylar için Roınan7a. 
dan bandaj plecek 

Tramvay araı..ı..rmın çel..,
durumu etnfmda idare umumi 
koıntrollel' ya.pmaıktadır. Arab&l&r 
vaziyetlerine göre taaHl edilerek 
crı.1.TŞBca.kları ha.t.la.ra göre Taka!m 
edilecekle,rdir. Bap ara.balar (iilz 
halaırda ç~IJfa.ca.kf;ır • ...Yalanda '· 
nca Roma.nyadan- meneme ve 
bandaj gelecekör. 

Eşya nakleden vaaıtalal" 
için tarife 

A.r&ıba, kam.yon Pi efY& :naıkll
r..e mahsus ves&itiıı hUfJUlli tarife
ler kullanarak halttan fazla üc
ret aldıldan beltdi)'eye ya.ptlan ti
kiyetıerden uı ..... ıttr. Beledi
ye fiyat mllrakabe komisyoınwıa 
mUra.caat ederek bunlu fıçin yeni 
bir tarife hanrlenmaJrtadır, 

Bebek - lıtinye yolu 
Bebek ı.tlnye yoltmıUD sür&t.le 

ikmal edilme9l içbı vali nafta mtl
dllrJUfüne gereken emirleri •er· 
tyı.iştir. İlk 6noe Rumelih.lıMn ile 
Ennrgin a.rumdaı1d Mnemeç ik

fmda ~hpnalar DerlemJttir. 
Diğer taraftan oehirde bam fı

nnla.rda 15-20 kuruş gibi yt1kse;k 
fly&tıa ekmet satıldığı haber alı
nera.k ıicldeUe takibe bqlanm'ltlr. 

Piycuadcı.: 

Fındık 
Kendir çuvallarla da 

ihraç edilecek 
ll'mdı:k üıracatmm Btanda.rdl.._ 

yona tabi olduğu· maHU!ıdor. St.an
darcl tm.dxklarmnı jUt ouvalla ih
raç edilmem lAsımken bu tip ~ 
lann tetrv ~leketJ.ıüıe fade-
11 etra.fmda veklletr.e konulan 
§8.l't, bazı lhraeatçün ... bir du· 
ruma Jroym~uır. Bundan dola.yr, 
kendir çuvaDanndaıı da istifade 
edilmesine kuv verilmi§tir. Bu 
mabatl& bu:r .fmd* lhraeatÇJil&n 
Macat"'..atandm bındfr ~ ge
t~Ierdtr. 

.......... tk.-aret 
Dlfer taraftan yalanda Maea • 

riatandan ~ he~U mem
leketimlıse f eleeek ve tlca.rl ma 
t~arda bnlunacaktr. 

İngiltere Türkiveden 
mal alacak 

tngf1is Jrıoord~ men • 
l1IP b1r at, memleketlmke gele
rek y~nl be- ticaret .,.....,,._ yap-
mak tızere temıasla!'da 'baluna.eıak
tır. fngRl.zl.er memlell.'etimlzden 
k8ebe, Uztlm, fnclr, derıl, utWc, ke 
çi lalt ve atre almak ilnem~
dlrler. 

Deri ihracı 
Ticaret Vekl.leti, ihraç obıa

cak derilertrı staııdaı~zasyoa& ta
bi tutulınas hatdanda bir kanır 
venr.!ştir. Standardia8yon nbıam. 
DIZDesl h~ır. 

Albn fiyab 
Dtln bir Ref&diye altwnm flya.. 

tı 32,5 lira, 2' ayar ki1lge eıltııım 
bir .gramının fiyatı ıi8e ~ .ltuııJa
tu. 

Da Yet 
....... llleel memnla11 cıemlyelaa. 

dla: 
CemlyeUmlzln MDelik tıopl&Dtm 

la mart pazar g11nu aat ı ate şı,u 
halkevlnde yapllacatmdan btlt1bı me -
zun arkadaflann plmelert rica olu • 

Şehrimizde bulunan iaşe mUste
;!<ı.n ŞükrU ııökmen&Uer, dUn, la.ı,e 
müdUrlllğU ile lstanbul İthalAt ve 
ihracat umumi kltlpli~inde me~
gul olmu~tnr. dUn ithalat ve ihn.
cat işlerin! görüşmek tizel"e bir 
toplantı yapıl~. 

StanclardiDSJOD mlidllrii 
tehrimbde 

Tloaret VekA.leti standardizas -
yon mUdUrü Fa.rıık Suntcr d1ln 
şehrimize gelmiştir. Faruk, dün, 
İstanbul lhra.ca.t başkontrolörQ Şa
di Dilek ve ia.şe müdürü Mümtaz 
Rek 1le ~rtışmtlş, aynca !&!ite mru, 
teşarı Şlikrll S6kmens1ler'I ziya.ret 
etmiştir. 

Bir baba karısı. kızı r.Je 

oğlunu arıyor 
Slvum Ş~la kazıumım Men

gen sofular köyilnden oğlum Meh
met ve ailem ~Uha ve lmlarnn 
Mevl<ıde ve GUllil. 

Yuka.rıds adlan yazrlt kayıplar 
20 8E'nedir nerede ollluklarmı btl
mlyorum. Nerede oldukla.nnı bilen 
ve gören VBl"l!lll ineft.niyet nammA. 
şu adrese biıdimıeldinl rica ede-
r.im. 

Ş:ırkrşlada Söf1:U Bekir İ~n 
----~~ --

Tenuil 

1 - "M&kyavel,, Tar* Tuna.ya 
hukuk fakillteei aaletaıı.laımdan. 

2 - Gösterit koklmuz tarafın
dan "Alev,, piyesi temsil edile -
ccktir. 

3 - Davetiyeler halkevi idare 
~mcı.n ahm:r. 

[BUeünkü radyo 1 
'l ,30 Pragram, memleket 11&&t ayan 

T,aa hafif program Pl. 'l,'6 aja.n.8 8,00 
llatlt PJ'081'&DUD devamı Pl. 8,16 -
8,80 EviD aaatl. 12,30 program, aat 
ayarı 12,as Kadınlar faalı 12,4.6 ajana 
13,00-13,30 Kadınlar faalı programı. 
nm ~vamı. 18,00 program, saat aya
n 18,01 mllslk: Ful\ JıeyeU 18,'6 Zl. 
raat takriml 18,615 Bir Jtonçe~ Pi. 
19,30 1&&t ayan, ajans 19,,5 Halkev. 
lerl tolktor saati 20,1& Radyo pııeteal 
30,4.6 Saz eserleri 21,00 Derdletme sa· 
ati 21,15 Şarla ve ttırkWer 21,30 Hl. 
kiye .atı 21,4.6 RadJO .-fonl orkcs_ 
tnsı 22,30 saat ayarı, ajans ve bQnıa· 
tar 2U5-22,l50 yarmkl prog. kapanıı 

I
Sehir Ti:::=.," 

üpm 30.SO da 

PARA 
(Yazan: Neelp Fazıl Kmakürek) 

A.qam 20.30 da: 

Dünkü "\'akıt" da, bir mUjtle 
\'ardı. ''Gükalıl Ziya" nm cscrlN.i 
toplanarak bir kiilUyat vücı~de gc. 
tirileceknıi~. Bu güzel Un ba51l
nhnuı l~in bir heyet seçilmiı. 

bimler üstünde <likl.ntıo dur
dum. Her biri, ayn ayn bu mese
lede candan ça.lıı;acak ac1:unlardır. 

Hocam Ali Canib, )ine rahmetli 
hocam ''Gökalp,, m en esld \"e bel
ki de ilk dostlannda.n biri idi. N'Uz. 
het, n büyük ~absiyetin (lamadr, 
Nat.!mi Senih de onun yeti§tirdiğJ 
bir değerdir. 

Ben, fırsat düşttikçe. bu konuyu 
ınucaJ:ı.mrı,Zlyanm eserlerindea ne 
7..ımtan faydalanacağımw sormuıt
tnm. Qün"tıU bn l.'üıil filozofu, yal
nız yaıadıjı !,'.ağı kaplamakla kaJ
ma;ran, yarının, belki de öbürgü
r.lln malı olan engin bir kudrettir. 

İçtJmalynt bahsindeki bilyüklU
t'\'ünü, bizde yalnız tsnınll Jlaldıı 
&lta.cıoğlu, pen·nsızea söyledi. 
"Dnrkhaym" Ja onun ara!llllda Y1lP· 
t1ğı çolc bilgİnC(' bir mukaye~e, 
Z'ynnm değerini ortaya koydu. 

'1n"ta1Ap,. ~r Ziya, henilz örttlAö 
lulldmlmannş bir fildr iblclesldJr. 
"l'ent hayat" da dinamit gtbl tek
~lf edilmi!J :ftkirler, zaman ,.e za
manm nlubn ttsttln<!e en bliyttk 
t.es1rl<'r yapmıştı. Fabt bunlar, 
hllA söylenmt"ml'; Ziyanın hakkı, 
7Jyaya bağışlanmamı~. Bu <!a
vanm sly&l'll ta.rafı, bizi ll~ilendtr. 
mC%; fakat IUm a.dma , .• hak na-

Ziya Gün davası 
son safhada 

Dolrtoır Ziya Gün'iln vuiyet.n. 
meel mucibince Univenıiteye btrak. 
tJğı servetin! idare için tart kot
tuğu ''te8ia heyeti,, nl tesotl hu
sıaaooda Univerırite asliye üçUncU 
hulnik mahkem.ealn.e mllraca.&t et-

nuna onan yaptıkfan söylenmeli 
\"e m~mlcket g nçliğl, Ziyayı büUin 
~cn:s!iği, ol:mca dcrinltğ'Je kucak
laımı.Irdır. Çünldl Ziyanın taıınıma
ıırarla Ziya irin cleğtl, memJelıet 
için faycln ':ırdır. 

Zi~·a, memJtı:ctlıı haystmı, ru
JJUnu, zcvldni siyas~tJni, m'IJI he
deflerini ikiye böler. 

On<l11n e\"\·eJ bir Türkiye, , .e on
dan sonra bir Tiirldye o1dağa in· 
klr edil Mnez. 

TUrk~üiük, tarih fQlnde zamea 
uman yaa!p aönen bir ı3ık oarak 
göruımu,tur. Fakat bu kmlcnnlar. 
dan kendi me~esinj yal•an ve bU
t ün memleket'!, bn me,'}i.lenin ışık
lan altına toplıı~·an bahtiyar yal
nız odur. 

Ya.zdıklannı okuyunuz, oa• bir 
veli ı;anırsml7.. Geleceği bUtiin yüz 
çlzglli'rl, renkleri ve koknJarı1e 
bir bir ~yıemt,ttr. Hayatla kHap 
:uı:ı.smdalci bu mutln.k benzcytı,..,. 
mutlak beraberl~,{ sizi ~miır. 

Ziya. dallan mey\"alarmın •in'· 
hğt altında sarkıp dı1dl~i bir za. 
manda öldü. Ondan d:ıh3 çok teY· 
fer beklenebllJrdi. Bu d1kkat&lı 
0t.ıe1ln arammb bll'aktığı botluk 
gcJ1'f sonsuzdur, doldurallımaz. 
Fakat ha ac.ry:ı onun eeerledle .. 
'-atm.'\k kabildir. 

Son W,.ıebbüsün beni heyetıM. 
Jancfmll ela l~ ba yüzdendir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

SPOR -
inönU koşusuna 
iştirak edecek 

atletler 
mişti. Bu yJl büyük İDÖDÜ lc.otu8u 29 

Merlıurnım var.lııderi hem bmıa lfart puıa.r gUıDil F4'd•.elıi.rdc ya.
T.Jira.z etmişler hem de vasiyetna- pılacakf.lr. Bu nıOeebeQra:ya U ve 
n:.enln yoJııuz ' ta.ıtzim edildiğini • 22 Mart tarihlerinde KaY88ri, 
iierl sllrerek asliye altın~ hukuk Trabloll, Edime, Diyari>ekıır ve 
mahkemes!ndc "vasiyetnamenin l'rabzon, Edirne, Dlyaırba.krr ve De 
iptalt davası açmışlardı. ıblrlncitkler.bıe girccdt olan 36 b&l. 

.. " . . . genin biri.'lci ve ikinci gelecek ta-
. Dun bu muhr.kemelcrm ht; ıkı- kmılarUe aıtmcıya kad&ı- dcreccı a-

aooo de dcvanr olunmU§, tcms he· lan atletleri davet oluna.cak1ar
yeti davasında üniversitenin avu-
katı Refik Gorbon iddialannı :IS
bat için profesör EbulUla ile da
ha u~ profesörün :imz:a.'5JJU taşıyan 
bir lAyiha.yı malıkcmtye takdim 
at.mi§tir. Varislerin nvUkat.ı, mah
kemenin bu gibi ~eylerin tesiri al
tında kalmıyaca.ğnu bildirdiğinden 
cevap vermeğe lüzwn görmediği -
ni bildirmi§, varislerden Salibat
t:fn Sakarya. ise cevap vermek u. 
zere mUhlet istemiştir. 

Neticede mahkeme bu cevap için 
bq'ka bir gline bırakr~trr. 

Asliye alt.mcı hukukta varisler 
tara.fmdan açxla.n ipta.l davası ise 
'iOD sıaf"hasma gelmiş, dUn her iki 
t.anıf da ceva.plarmı vermişlerdir. 
Bu muhakeme de, kal'arm bildirll
~ için bqka. bir güne bırakıl

ılır. 
Ankara Ve lstaıı2ııu1 talamlen 

geçen YJl ald*1arı derecelerin U. 
ttınlUğU dola.ymik .ln&ıii ko§mıı
na dotnıd&n doğruya girecelcler
dir. 

Atleıtlzm fedcrasyoınu Türldye 
bmnciliği mahiyetinde olan lnönü 
kOfU81,ln8. takımların lştirak ede -
bilmeleri için bölgelerin SCDellk 
lar koşuau programla.mu tamam
lamış olınalamu eaı-t. koymtI.ff;uı'. 
Buna nazaran bu sene 38 bölge
n.in programlarmı Uı.rnamltıdıtian 

anlatilmalttadır. 
Eekl§ehlrde bUytiık t.ıı&ıu kofU.· 

1ru yaprlırken ayni gUıı bUtnn yuıt
ta vib\yet ve kaza nıeRezlerinde 
de ma.hal it lnlmn k..olJu]an tertip 
olun acattır. 

1'ıeeı.ıu delfldir. Crtpps İngiltere- nur. 

Ge doğan yeni bir ~yal bilnyenla !================================================ 
"'ibneıts.·ud=·. ••p , __ ... ,~ n..-- 'Dl-

mal edileceltt.lr. Okae ve aükae mıştır. 

Bu hafta yapılacak 
maçlar 

.. , ozony .MWJVc-.,, c~y .. _gu-

0 BJ11dlatum Sovyet Ru1a, A· kalırehane.. BeHd de iÇeriye 
"-erika, İngiltere, Çin )'1lnmda gimıck de mUmldlıııdtır. Kahvenin t,, tntmumı temin cdeeektJr. Va- pencereleri kal'anJıktı, cadde üac
~fesı budur. Bu vazifede maval- rlndeki ha,"8,g'IW fetıerleıinln a.n
'lc obnak yalnız lrir maailede, bir cak dörtte biri )'1U1JYC)l'du, buna 
ıtrııaşma lmzaJıunalda temin edile· mukabil hel" evin kapm::nda 'bir Yazan: Fraıuuua Könnentli 
bıer. Efcr prenSlplenle bir anla§- elektrik 14mbasmm yandığı görü

Çeviren: Mmallctr Acar 

~" hMll olana JDndiltanıu yeni lUyardu .. Kadar: 
•"'IJlltlka.mım ve İaglltcre ile olan - 1,te bu çok garip, <li.} e söy. 
ltıiinasebetlerlnla 7eni 808yal ve lendi. evveke evlerin kaplar üze
boliuk bir silıni7ct~ ieUnat et. rmde hiç de böyle Jfik yan.mazch. 
'l>l!l&i lı\zmJchr. Sonra caddelerde bir tek o9un 

Jlu zlluü7eti t.enlsll edebileoek kedi bulunmadrfmı fa.rketti, 
~ktinün en kuV\'eli ı,ahsiyetl - Aca.ba buJ"alanJ da neler ol-

lipPl'dlr. mut? 
J.n CripD!l'in Hlndi!ltan seyahatini nerlye doğru bir kaç adım &t-

Yle bir manada anlryonız. tı, 80l1ra yeniden durdu .. Son glln-

SADRI ERTEM ltorcle her hangi ~ klıue ile ko-
::::::::: ~p ko:ıWJ1X1adrgım ve konU§tu 

\ ise nPler konqtuğuııu hat.ırıamağa 

Sandalla Sürmene- ~::;~ ~:~ 1!:== "~ı!~= 
Ye gitmek isliyen 

hırsız 

li.J •• Cümhuriyet.. lıliJlt meclis .• 
Aakerl mecUa ... Aqlık. Fakat bü • 
tün bunlar bo§ kelimelerdi ve Ze
kesfehervar istaayoounda dinledi
ği Manıeyez DW'IJDlll hildmiyeti 
altmdl\ kaybolup gidiyordu. 

f:vvelkt gece PmdUc önlerbıde bir Hala Powny kalıvehanesitıln ö-
~Gaı lçlnde ıtüpbell lılrt görtllerek nünde yalnız başına dunıyordu. 
~nuıtır. Sonra bL"denbire caddenin or-
l'ap11an tabldkatta ııaacl&lm ıkuneu ta.sm1'..a, kxlıç, tabanca ve cop Ue 

lltı '-rcıa oturan BaJU relae &it baJun. mücehhez dört po!iafn Uzedne dot· 
~ ve l~lndekl adamın da Sürmeneli nı geldiklerini gör(IU .• 
-~ olctutu anlepl""ltır. - Çok şUkUr bir canlı maıhliık 
lteeep verdltf ifadede ... dah çal • gördüm. 
t11aa, auaanıa memleketılne gttmelr Diye sevindi ve memuria.rm üu 
Yettode oldafmlu, JIU'Mlll bl&tr 1- rlne ao~ yürUdU. Fakat ır.emur-

' '-ite~ ... etilflnl lll:rlemfl 1ar Kadar'm Userlerine geldiğini 
görtınce derhal yanyana gP.lerek "'-P. bu -.lıab m0ddelnm1mnıte 1 kendilerinP. ,,.&re bir m11dafaa ter-

....... W a.ldl1ar ve içll'i:Ddell }Wo1& iblylk-

-10-
lı olanı IOl'du: 

- Kiam1n eenT. Hem de ne dl
ve bu 8B&tlerde caddede dolajı -
vonnın? .. 

- Pardon memur bey, ben eeY
den geliyorum •• 

- Neıreden geltl'len gel, fakat 
deriıal bura.dan gidersen iaabet e. 
darsin, çilnkü Ruslar ~imdi Kenyer. 
mezö kampmdan gelirler. 

Ve devriyeler yolla.nna. devam 
ettiler. 

Kadar yeniden dilfUndU: 

- Ya pdJ? Şimdi de Ruslar 
JDI gelecek? .. Hay Allah cezala.mu 
vel"91n. Beni ınkUrU.k glbl yerlere 
frla.ttılar .. 

Gayrl ihtiyari bir halde başını 
~ eniden kahvehaneye d.oinı kal
dırdı ve rekllmı okudu : "Po:zony 
kahvesi.,, 

- Gilz"Jl.. güzel. dedi. Ben de 
Anne yc'lgcmin otnrdufu Poııony 
addesine gitmeliyim ... Böyle gec; 
gitt'lfm için beıı1 fena da karşı. 
laım%lar ... 

Az ileride yeniden bir devrlye
Ye J'dtladı, fa.kat tev'kif olunma
dan yoluna devam etti.. Evlerin 
ke.pılan 8lkı sw kapalı idi. Şura
dıı burada penctore~rdP- anceık tek 
tUk ışrk görtlnUyordu. Kundura 
lannm yerlere vu.nnuından haal 

oıaın gllrlllti.ilcr evlerin duvarla.rm· 
da akliadalar yapıyordu.. Bulva
nn k<>iesl.'Ule yeniden b!.r polie 
devr"yeeine rastladı •• Buda köprll
&li başında da yeni bar polis dev
rl,,vcslle b.rşrlqtı. Peı,tc köprüsü 
bfıJptıda ~e bir aekerl devriye 
gördll. 

Devriyeleriıı hiç biri kendisine 
dikkat bi~ ctmealer .. Yolda kar
!r'la~t·ğy yedi 9eldz yolcu da uzaJc
tsn geÇel"ek yaruna yak\afm:ıdıla.r. 
Peşte sah111nde IŞlklı bir 11&&t do
kuzu gösteriyordu. Yokla durmuş 
muydu'! Garp i8taayonu istikame
'.tnce bUtlin cadde bombottu .. 

- Vız gelir artık, dedi. Saat 
dokuz olmu., veyahut daha da geç, 
fete nihayet Porony c:tddeelnde -
yim .. lşte amcamın oturduğu bll
vük apartuna.n .. Fakat kapıda bir 
de demir parms.ldık var. Halbuki 
ı::-V\•elcc bu parmaklık ~oktu. 

KllP!}'!l vurdu.. Teıa-a.t vurdu. 
Yumrukllldı .. Tekmeledi. 

"Hey AHahnn bu kapıcnun uy
kusu da ne kadar~!., niha
~At kapının demir parmaklığı a.
çtldı ve kap·cı paylar gibi: 

- Kimdir o? ne istlYorımn':'. 
Haydi yarm sabah g~l., 

Diye st'slrntli .. Nihayet uzun bir 
münakaşadan, söz a.tışvel"Jlfinden 

sonra ka.pı ~dı. Kapıcı eekJ kapı
cı ~ğlldL Bu iri yan bir delikan
lı idi ve ke.oı&lııe nefretle ba.lu
Yol'du .. Kadar'ı ailA.Mrz l'Örilnco 
nihayet: 

- Haydi, dedi çııkm •• Fa.kat a
sa.nsör çıkmıyor. 

DördiincU kattaki dairenin ka
l>ml Uzerin.de bJr kAğıtta şunlar ya
zılı idi: 

"Elektrik zili çalmıyqr .. Kapıya 
vu.nı1m&8I rica edilir .. 

Kadar da kapıya. vurdu.. Vurdu. 
Dağouk saçlı bir bizm.etçi bqı 

bir pencereden çı:ktı, gird" ve pen
cere derhal kapandı., Bir sUkün .. 
Sonra ıUrUklenen bir ayale, kapıya 
yaklaşb: 

- Kim o? 
- S z mi~niz Rudi emca? 
- Kim o? 
- B~n .. ben .. Tony.. açın. 

• Eltktrik yandı .. Kapı b'rdcnbi
ro açıldı ve Kadsr kanısıncfa lizc
rinde gec:lik entari v~ arkasmd.:ı 
nalU.u olduğu halde amc:ıamı glSr
'LU. 

- Merh&ba !Unca .. 
- Sen hs!. Oh Alla.han .. Fa.kat 

bu hal n ne? 
Elektrik lambası gaz kokan k.U

~uk antreyi lıafif(' rı aydınlatıyor
du. 

Rudi amca ürkmilş bir halle ge
ri çekildi. Kadar: 

- Amcam hiç de~emiş .. d" 
ye d~UndU.. İyi ama acaba ne
c!c.n: Ru halin ne? dedi. 

Ve oracıkta asılı duran kil<;llk 
bir aynaya doğru ~iirüdil, b3.ktJ ve 
~nıip, beyu bir güliiş dud~lann
dan yayıdı. Aynaya balanaga de-
vam edereılt: (Deoomı rxır) 

1st, Futbol ajaabjm6m: 
15 ma.rt pazar gtlnU yapdacek 

mA.çlar. 
Şeref stadı: (Kupa finali): 
Saa.t 15 G:ılata..<1&Tay - Fener -

bahçe hakem Semi, Sellmi, Şeıldp 

Fenerbahç.e •tadı (Lig maçları) 
~t 12 Davutpeta - Unltaı:mn 

'lakem Rıza. Mustafa, MUnlr. 
Ssat 14 Alemdar - Ramt hakem 

Nihat Zeki, Fzıl. 
Sııat 16 Kurtulu"J - Haliç hakem 

Muzaffer, Sad!k, Hayri. 

Beyoğlu Halk Sinema•• 
8 B0Yl}K FtLlıl BİRDEN 

l - OelN-IUttıırık Cnsınıu: Tlirk~e 

ISzlU, 2 - Harp: TUrk~ liSzlli S -
Mr. Moto lk'ya:r. ~5taıı. --

:E 
. Per•emb. 1 Cuma 

> 12 Mart 1 1 t. ert 
~ -
C[ Safer: %l I Safer: 2;; .._ 

Ka!lllnl : l!.5 Kasrm · 120 

\atuU..ı \IMliltı t.zaaaı \aı.aU ~Dl 

Otlnptt1t 
6.16 

do tuşu 12.05 6.15 ıı.oı 

Otıe U.H 8.lS u.u 8.11 
tklndl 15.U 9.31 15.U 9.SO 
Akıam 18.12 ıı.oo 18.H JJ.00 

at& 19.&S Lll ıe." Ul 
tmsak uo 10.H '-111 1G.t8 
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Hangis~dir. 

--- ----------.--

\'~KIT 

tst:uıbul tk.Lııct ıcra Memurluğundan: ;l;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.._I 
941/2210 K A Y 1 P L A R 
Bır borçtan dolayı mahcuz ve para.. I -------------

ya çevrilmesine karar verilen ve ta. Bakırköy nU!ua memurluğundan 1 

12 - 3. 194~ 

mamma (1500) lira kıymet takdir o· aldI#tm nüfus kAfıdmu zayi ettim. 
lunan Beyoğlunda Yenl§ch!rde Mumcu Yenlainl alacağımdan eakialnin hUk.. 
sokağında eski 15 yenl 23 No. ıu bir mu yoktur. 
tarafı halıcı Todori Menzili ve lki ta. Bakırköy, Mahmutbey .nahly•l A· 
rafı ehli ısıa.m akarı ve bir tarafı ta. iflf alan köyünden Ali oflu Ahmet 

1 riki tı.m ne mahdud bir ba.b hanenln Solumaz 829 tevelliltlll (89091) 

tamamı açık artırmaya çıkarılmq o. * • * • 
lup 20.3.942 tarihinden itibaren p.rt· Tıb fakilltealnden 1065 numara ile 
namesi herkesin görebilmesi ıçln daire aldığım hüviyet varakasını zayietthn. 
divanhanesine talik edllml§Ur. Satı§ Yenis!nJ alacağımdan eaklainin hWc. 
peşindir. Mllşteri muhammen kıymetın mU yoktur. BEDRİ 
yüzde yedi buçuk nlsbctlnde pey ak.. (39113) 
çesi veyahud mlll1 bir bankanın temi. • • • 
natlı mektubun verllmesl lcab eder. Şl§U nahiye müdUrlllğllnden aldığım 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında Günde 3 Kate AlrnabiJir. Her Yerde Pullu Kutulan brarla ı.teyinis. 

Müterakim vergiler ile rüsumu dellL 2398~. 23985, 23986, 23987, 23988 nu. 
llye borçluya alt olup satı§ bedelinden maralı ekmek k&rneJerlml zayi ettim. 
tesviye edilecektir. 20 senelik taviz Yenisini alacağımdan eskilerinin hük· ı 
bedeli mllşteriye altllr. Gayri menkul mü yoktur. 
kendisine ihAle olunan mllşteri der- Ferlköy, Bay meydanı 16 numara.. ;;.-;;;.-;.-.-.-;;;;.-;.-.-;;;;.-.-.-.-.:;.----_.;:------------------------
hal veya verilen mühlet içinde parayı da Mehmet All Okay (S9l08) 1 
vermezse lhlUe karan feshedilir. Ve • • • 

1STANBUL BORSASINIS 
11--8-942 Fiyattan 

kendisinden evvel en yüksek teklifde 4002 numaralı kamyon plA.kamı za. 
bulunan kimse arzedllen bedelle alma- Y1 ettim. Yenisini alacağımdan eskisi· 
ğa razı olursa ona lhlUe edlllr. O da nin hllkmU yoktur. 

açılıf ft) ırapaoı:ı 

Londra ı Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 132.20 razı olmaz veyahud buıunmazsa he. KaaımJl8t&. Yenl!)C!tme lla.rplık 90. 
.Madrid 100 Pezeta men yedi gün mUddetlo artırmaya çı. kak 7 No. da Y&§ar Aral (89102) 
Stokholm 100 İsveç K.r. 

10 kadında 9 ıu fen• 
renkte bir pudr• 
kula.nırlar. . 

l'ena nn.tıe blr pudra, 
,UZünflze cMüyaJlıt Te 

~n bit manzara vertr --~·"'. 
'fe alz1 daha yaşlı g5st.e-
rır. En uygun rengi bul
manın ycgine çarw. yQ
sünüzün bir ta.rafına bir 
renle ve dlter tarafına 
başka renk pudra tecrübe 
~tmel<Ur. Bu tecrübeyi 
hemen bugün ıılze para
ıuz a2araJı: gönderilecek 
Tokalon pudrasının yeni 
'Ye cazip renklerile yapı

ruz. Bu yeni renkler, ga
yet·mOdern Ye Adeta sllı· 
ri.uıtz bir g6z mesabesln· 
de olan cCromoscope• f:{; 
mak!nuUe kar1-1tırılllllf· .,. ;. 
tır. Bu mo.kina, renkleri • · " ~ ...... 
kusurs-.ız ve tam olarak ~ 
seçer. Artık cMakyajlı• 

bir yüze tes:ıdüf ed.llnı1-

yecekUr. Clld ue lmtızaç eden ve tabl1 
"Clbl görünen mükemmel bir Pudra• 
:lır. Tokalon pudrası, •krema~
'Ü> Ue berath ve busu.sl bir usul 
Jo.lreslnde kan$tınlml.ftır. Bu sa
yede rüzga;h Ye yağmurlu bir ha
nda bile bütün gün "Sabit kalır. 
Hemen bugQn Tok.alon pudrasını 

tecrübe ediniz Te teninize ne de
rece bir ciizelllk temin edeceltnl 
görünüz. 

htaııbol 5 inci icra. Memurluğundan: 
42/35S 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen (iki bin metre mikabı 

mıcır tq) Balta limanında Ferit ko. 
nuru içinde ve 16.S.942 ta.rihine tesa.. 
dM eden pazartesi gUnU saat 115 den 
ı& ya kadar birinci arttırma suretiyle 
ve metre mikabı hesabiyle paraya çcv· 
r1lecektir. Taliplerin hazır bulunmala. 
n ilAn olunur. (39096) 

karılır. 

Her ikl halde birinci ih!le edilen 
müııterl iki ihlUe ar&Slndakl farktan 
ve diğer zararlardan mes'uldUr. İhAle 
farkı ve geçen günlerin fa.izi ayrıca 

hükme hacet kalmaksızın dairece t.ah· 
sil olunur. İ§bu gayri menkulUn ze • 
min katı cepheden harap, yüksek mer 
dlvenle çıkılır. Zemini kırık mermer 
bir ta§lıkta bir oda bir merdiven altı 
ve helayı havi bir mutbah ve aralıkta 
bir kuyu vardır. Birinci kıı.tta ufak bir 
sofada biri küc;:Uk üı;: oda vardır. İkin.. 
cı katta merdiven ortasmda bir helA 
mevcud olup birinci katın aynıdır. Bu 
katın üstünde t.araçalık bir tavan ara.. 
sı vardır. Hane eski olup tamire muh· 
taçdır. Sahası tamamı 5400 metre o. 
lup bundan beş metre aralıktır. 

Birinci artırması 3.4.1942 tarihine 
mUsadlf Cuma günU saat 14 den 16 
ya kadar İstanbul İkinci icra dairesin. 
de icra edilecekdir. Artırma bedeli 
kıymeti muhammenenin yUzde yetmiş 
beşinl bulduğu takdirde lhO.le edilecek. 
Ur. AkB1 takdirde en çok artıranın 

taahhlldll baki kalmak üzere artırma 
on gün temdid edilerek 13.4,942 tarı· 
hine mUsad!f Pazartçsi gUnU ayn1 sa. 
atte en çok artırana lhAle edllecekdir. 
2004 No. ıu icra ve ınruı kanununun 
126 mcı maddesine tevfikan ipotek 
sahibi alacaklılar !le diğer alAkadarla. 
nn ve irtifak hakkı sahiplerinin !§bu 
gayri mcnkuld<ıkl haklarını ve busu • 
sile fa.iz \e matıarife dair olan iddia· 
lan evrakı mUsbltclcrlyle birllkte on. 
be§ gün içinde ıcra dairesine bildirme 
lerl IAzımdır. Akı!i halde haklan tapu 
sfclllerl ile sabit olmadıkça satı§ bede. 
linin payl:ı.§Illasmdan hariç kalırlar. 

Ala.kadarlarm lııbu madde! kanuniye. 
~ göre hareket etmeleri \-C daha fazla 
maınmat almak l.steyenlerln 90/2270 
No. lu dosyaslle dairemize mUracaat· 
Iarı UAn olunur. (39092) 

UOKlOK 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
OAHlUYlt MUTERASSlSl 

Ulvanyolu ı 04 

Muayene saatleri: 2 ::ı.6. l'el. 2239· 

......................... ,.. ........ 

IS 

J ilrkıye camburlyet; 

ZiRAA T BANKASI 
ILarulut ıarthh 1888. - Senoayal: 1000,000,000 l'llrli Uraa 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ue ticari her neui banka muameleleri. 

Pant btrlktlrenJere 28.AOO Ura lkra-n'vt 9erivm 

<-U1ll•l tt.ın" .... ı.ı.: .. .<uwc.aröıı ıre uıoardız tadarruı oesapıarmaa etı a. 
50 lirası bulunanlara senede 4 cıeta c;etdıecek kur'a ile a.şag'ıı1akl 

oUUıa göre ikramiye dağıUlacaktn 

• • • • . .. 
~ -

~ 

60! 
!6CI 
100 

ı.ooo • 
t.000 • 
1.000 • 

4.000 -

ııeo 

120 
11\G 
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• 

OlKKA'I tiesaplarmaak paralar otr sene ıc:lncıe :)() ı~ractan ~!I" 

1llşınlyenıtre ikramiye c;ıkug- tııkctıroe ~ 2(1 tazıastyıe verllecektlı 

Keşıcıeıer il Ml\rt. U Haziran ll Evtuı l1 Bir-tnctkanun tanhı• 
rta~ vapıın 

1 esarsıa::- W:..Ji!w•••FUlliılıllılıh•r j 

*** 321 doğumluyum. Alay 39 dan almı§ 
olduğum askerl terhis tezkeremi zayi 
etUm. Yenisini çıkaracağımdan eski. 
irinin hUkmll yoktur. 

Nazilli kazası Oyucuk nahiyesi Ev
sat mahallesinden Çmlk oğulların. 

dan All oklu Emin (89101) .... 
Boğaziçi 11.sesi 9 uncu sınıfından al. 

mi§ olduğum 20.7.1938 tarih ve 1115 
sayılı tasdiknameyi zayl etUm. Yeni· 
sin\ alacağ'ımdan eskisinin hUkmU yok 
tur. 

No. 113 ı.ff'h~t ZekJ Kalkavan 
(39091) 

••• 
İstanbul 21 ıncı okulun rumf mu • 

hürünU kaybettim. Yenisini alıyorum. 
Esklslnin hUkmU yoktur. 

tstanbol 21 tnt'I okul batölretmf'nl 
Kemal Anacak (89098) 

*** 
Be§iklq askerlik §Ubemnden aldı· 

ğtm asker ttltUn maq kuponumu zayi 
ettim. Yenisini alaca.ğımdan eskisinin 
hükmU yoktur. 

Ortaköy, lınamlar sokafı 29 numa. 
rada Ahmet Tevfik km Satlye Bil· 
yük Yener (S9093) 

••• 
İnebolu ıuıkerllk §Ubeslnden aıdığmı 

ruıkert terhla tezkeremi zayi ettlmğlm 
den ve yenisini alacağım cihetle eski. 
slnln hllkmU olmadığını ilAn E>derim. 

Kil,Çllkpazar Kantarcılar caddesi 1%6 
•ydı lııerber ı-aJ ,-.cunc1e lıaebohr 
nun Hatip batı rna.luılleslndea 1828 
doktıJDhı Rrr.a otlu ŞUkrll Emir. 

(39095) 

ESHAM rABVILA'J 
Sıvas-Erzurum I 
Sıvaa-Erzurum 2 _ 7 
% 7 941 Demiryolu 2 
Anadolu Demlryolu I ve n 
Anadolu Demlryolu % 60 
Merkez Bankuı 
İ§ Bankası hamiline 

SAHiBi : ASIM US 

Ba~ıldığı yer: VAKİT ~ATBAAS: 
Umumt Neşriyatı idare eden 

Refik Ahmet Sevenoll 

l nşaat ilô.nı 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
1 - Kara bükte yapılacak 100 işçi evi, yollar, harici 

su tesisatı ve toprak tesviyesiyle kanalizasyon inıaab ka
palı zarf uıuliyle ve vahidi fiat esasiyle eksilhneye kon~ 
muıtur. 

2 - lıbu intaat ve ameliyatın muhammen ke§İf be
deli 699.357.70 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank muame. 
Jit Şubesinden 35 lira mukabilinde alınacaktll'. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 31725 liradır. 
5 - Eksiltme 27.3.1942 tarihine müsadif cuma günü 

saa\: 16 da Ankara'da Sümet Bank Umumi Müdürlüğü ln
ıaat şubesinde yapılacaktır . 

6 - istekliler teklif evrakı meyanında, ıimdiye ka. 
dar yapmıt oldukları bu gibi itlere ve bunların bedelleri
ne firmanın teknik teıkilabnın kimlerden terekküp etti
ğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair 
vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarım havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat 15'e kadar makbuz muakbilinde Ankara' -
da Sümer Bank Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa. 
a'ı:İr.den 1 saat evveline kadar gelmit ve zarfın kanuni 
tekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olabile. 
cek gecikmeler nazarı it ibare alınmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi ~da serbesttir. (3250) 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü IJanları 

Umum 

MUDANYA HA Trı T ARtFESt 
Mudanya hattında 14.S.942 Cumartesi gününden itibaren tatbik oluna. 

!lk yeni tarifeye nazaran Mudanyaya Cumartesi 14.00 de Pa1.ar, Pazartesi. 
.:arşamba ve Cuma günleri 9,50 de, :Mudanyadan btanbula Cumartesi 12 00 
.,. 18,30 da Pazar 18.30 da Salı 12.00 de Per§embe 9.CıO da sefer yapııacakdır 

Fazla tatsııa.t için acentemize mUracaat olunması Telefon: 42362 
(3246) ------------

8cvlet O.miryollara ve Limanları 1,letme 
U1num idaresi ilinları 

Muhammen bedeli (:546-00) lira olan 615000 kilo muhtelif eb'atta Karii . 
çe Çlvlsl (26.3.1942) Perııembe günU snat (16,SO) on beş buçukta Haydar 
,ıaşada Gar binası clııhlllndeki komisyon tarafındıı.n kapalı zarf usulile sa.. 
·ın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerın (3980) llral:k muvakkat teminat kanunur 
aym ettiği veslkalarla tekllflerlni muhtevi zartıann ayni gUn aaat (14,30) 
)n d8rt otuza kadar l<omlsyon Relsllltin" verme•er! 1dzımdrr. 

Bu ıııe ait gartnameler komlayond:ın parıısız olarak da~tılmnkt!l.dır. 
(3105) 

TURKiVE iŞ BANKASI 
! »U UUs.ıilılh"l!a..ICK& 

Küçül< Tasarruf ı adet 3000 Llr'aJm - IOOO.- Una 

Hesapları a .. 1000 • - ııooo..- • 
1 • 160 • - ı.&00..-

11U2 •"<\ıtA!IUVIC PLANJ • • 600 • • 1600- • 
KEŞh>EU!:K: ı Şubat. t 10 .. 260 • -~. 

tO • 100 • - .000.- • >tayl!I. ! ı\!'tuııtoa. t ikin• 
60 60 - ı:K>O-• • aneertıı tarlhlerinde 200 16 • - 6000.- • 

.-.pılu. 200 tO - 2000.- . 

MEMUR ALIN.ACAK 
lıtanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

1. - ldaremlzde mUnhll maa§lı, ücretli veya muvakkat memuriyeUere 
lise ve orta mektep mezunıan müsabaka ile almacaktır. 

2. - Mllımbakada muvaffak olanların ldarenln tekllf edeceği yerde hlz. 
met knbul etmeler! §arttır. 

3. Mili! bokada muvaffak olan lise mezunlarına 20 lira a.sıı m&a§ veya 
~5 lira tlcr<'t. ortn mektep mezunlarına 15 lira asli mna§ veya 60 lira ücret 
vcrlleceklır. 

4. - lsteltliJerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddesinde. 
ki §artları haız ve devlet memuriyetine llk de.fa gireceklerin SO yallllı geç. 
memlş oln ıı.ları IAzımdır. 

5. • MJ aba.kaya girmek isteyen lise mezunlan 19.3.942 pe11em~ 

günU ve o:-tn mektep mczunlannn 23.3.9,42 pazartesi günU akşamına kadar 
dllekc;:c \ !.' evrakı mUsbltclerile birlikte müdUrlUğUmllze müracaat etmeli. 
Jlrler. 

6. Mlisabaka lise mezunları için 20 Mart 942 cuma ve orta melctep 
mczu"llar• iç n de 24. Mart. 9!12 snlı günU saat onda yapılacaktır. (3060) 

An'c1va Vilayeti Orman Müdürlüğünden: 
ı. /\ alyn vlltlyetinin Alanya ltazası dahilinde huduttan ııartnamc. 

de yaz•lı ··;atak., d vlet ormanından 1166 metre kUp çam ağo.cı bir sene 
ıçera!nJ çıkanlmak Uzere 2!1.2.942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve 
mpalı zart usulile sntış:ı konulmuştur. 

2. Arttırma lG.3.912 tarihine mUsadlf pazartesi gtinU aaat 15 de 
Antalya Ormıın mUC:UrltiğU binasında yapılacaktır. 

3. - Çamın gayri mamOI metre kUpU 490 kuruştur. 

4. - Muv:ıltkat tem.nııt 429 lıradır. 

5. - Ş:ırtnn::ne ve mukavelename projeleri Ankarada orman umum 
mU JJrlllğU ve Antaıyada orman çevirge mUdUr!Uğ'Unde gi:SrUlebllir. 

6 Teltlif mc'ttuplarının 16.3.9:12 gUnU saat 14 e kndar komisyon 
rcisl!~ıne 'erılmcsl !~dır 

7. lstcklllerln teminat mektubu ve Ticaret odası veslkalarile birlik· 
te muayyen gUn ve saatte ıhale komJsyonuna müracaallan. (20il) 

[ :ını;i'~~lar .u. Müdürlüğünden: J 
ta<sıttme 

l\lalın cinsi l\llkdara Şekli Gllnll Saati 

HUblon 10.000 ldlo Pazarlık 20.S.942 Cuma 10.50 
Alcmlnyüm kap'!UI 5 milyon .. 1l 

1 l' ulmrda cins ve mikdnrı yazılı malzeme şartnamelcr1 mucibince 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı gUn ve saatlerde Knbala.§ta LC'vıızıır. 

şubesin·•e Merkez MUbayaa komisyonunda yapılacaktır. 
3 - 1 teltlllerin pazarlık iç n tayin olunan gün ve saatıerd<' teklif ede

c ki rt fiat üzerind<:n 'iO 7,5 gü\·enme paraslyle birlikte mezkör 
komisyona mliracaatıarı. (2834) 


