
H~r~ faci~lanı Hind icra 
ıçm_de bır· komitesi 

teselli noktası 
~azan: Asım Us Kırips'in 

tekliflerini 
reddetti 

Bugün fklnd •yfamızda ''Kan - Koca,, 
ouı eobbetlnt okuyunuz. 

bıglliz ve İtalyan esirleri ara
sında ağır ha.sta ve yaralı ola.o1a
rm lzmlrıcle Kızılhaç \usıtasile mü
badelesi a18.kah memleketlerde de
rin bir hassasiyet uyandırmıştu. 

Bu arada Tlirkiycn.in bu işde gör
düğü insanlık hizmeti ta'kdlrlerle 
ka.rfılanıyor. 

Hakikaten harp hareketlerlniıı 
bütün ciharu kaplayan hudutsuz 
faclalan i~inde ilk defa olarak bir 
kısmı lnglliz ve İtalyan esirlerinin 
ınanlekotiınizin bir kö§eSinde mü
badele edilmesi nıhlııra bir tesel
li ha\·a.'>ı veren bir hadisedir. Bu 
kadar hayırlı bir l~e gerçekten ta. 
rafsız bir meınl~tin elinden ge
len kolaylıkları göstermesi tabii 
idi. Türldycnin yaptığı budur. Böy
le bir insanlık vazifesini yapmak 
fırsatını bulmanın \'er<llği \icdan 
zevki bize yeti5ir. 

----0-

Ruzveltin mümessili 
temaslarına devam ediyor 

Delhi, 10 (A.A) - · Hind konçeei 

icra komitesi bugtin ittifakla kabul 
ettiği bir karar suretinde Kırlpsln 

tcklltlerinl rcddctml§tlr. Bu red ka_ 
ran Kırlpsc bildirilmiştir, 

Mecliste münakaşah bir celse BOyOk 
deniz 

harpleri 

hmirdekl eSİr mübadelesinde bi. 
:ıioı \iodannnıza vczk ,·eren ikinci 
bir nokta var. Bu da lngilizlerin 
hasmıları İtalyanlara knr.;ı ~er~ek
ten centllmen<'.e bir dunun almı'j 
olmalandu. 

Hatırla:rda olduğu üzere g«en 
8ellt' Jlkt.eşrin ayında İngilizlerle 
Almanlar arasında yine ağır huta 
ve yaralı olanların mübadelesi ba
hi5 Dle\"'mU olmuştu. ~ taraf ara
smda piren ip anla.5masına varıl

ını§tl. Fakat tefeniiata gelince, bu 
anlaşma.om icrası geri kaldı. Zira 
fngillzlcrin ağır hasta ''e yaralı 
olarak almak istedil.leri esirlerin 
&ayma Alman esirlrrln.Jen fazlaydı. 
Ahnuıla.r iki taraftan ayni miktar
da esirlerin mübadele edilebilece
ğinde ısrar ediyorlardı, 

Bu defa tzmircle mübadele edl· 
len ve yekfuıu bini geçen hasta ve 
ağır yaralı esirlerin çoğu ltaıyan
d .... İngiliz esirleri ltalyanlarm &11-

Cak Uçte biri kadardır. Bununla 
beraber İngiltere hükfımetl müba
aeıe edilecek esirlerin miktanoa 
değil hMt.alı'klan ve malfıliyetlcri 
derecesine ehemmiyet \·enni~. 
İngilizler t!8lrlerfnin bir kaç misli 
İtalyan eslrlnl serbest bırakmağ:ı 
ınuvafaka.t gösteneıi,tir. 

Şüı>hc yok ki harp alaıımda va. 
zlfelerinl ynpa.rak yara.lanın~ ,.e ar
t.ık ha11> cclC<'.Cl•, siliilı kullanamk 
kabiliyeti lmybolmuş olan insanlıı
nn hayattaki acılanm uza.~ta, 
mahrumiyetlerini artmnakta. hiç 
bir a<Jlteri menfaat yoktur. Bu iti
barla İngtliilerln ttaıysnlara ka.rşr 
gösterdikleri centilmenliğin mütt.e. 1 
filderj ol:ın Abnanlar için bir ör
nek olması ve g~ senenin Hkt:eı:
liuJ içinde t.esebbüs edihliğl haldo 
n.tfoelcnomlyen İngiliz - Alman 
ağır hasta ve yaralı esirler müb&
deleslnln de yeniden canlaııdml
mMı Umit edilebilir. İngilWerlc 
Almanlar al""..smda da esirler mü-
1*1eleıd başlar8a \'C bu işde bi-
1.e diqen bir \'3.Zlfe olursa Ciimhu· 
l'iyet Tttrldyesinin onu da büyük 
bir memnuniyetle yapacağı tabii· 
dlr. 

Fakat bu.gUnkti elhan harbinde 
tarafsızlık durumu ile medeniyet 
alemine blmıet etmek siyasetini gti 
den Tllrkiyenin istediği ve bekle
dllf a.tdl bir vazife \'&l"<lır. Bu ela 
üç sencdenberl milyonlarca ma
sum insan Jauımm akmasına sebep 
olan Vl' bütiin medeniyet f.lemlnin 
istikbalinl t.etıHkelere götüren har
bin mo\'azClleD bir anlaşma ile so
n,. ermesine yardnn edebilmek
<lir. 

Bugünkü cihan harbinde 1.-iiçük 
ve büyük bütün millerler için 
lllftanld< hak ve hürriyetinin 
zaferinden başka bir anusu olma.
Yan Türkiye cın derin \icdan ze,._ 
kini böyle bir sulhun kunılmasma 
c...'indcn gelen yardımı yapmakta. 
bulacaktır. 

~ .... _,_ ~ ~ ....., ,_, ..-. - - -
R8yter ajansının öğrendiğine göre, 

evırelce Uzerlnde bir anlaşmaya varıl· 
ması muhtemel g8rUlcn m!IU mUda
faa meselesi ile diğer teklifler ha.k
kmda yeniden lhtl\Mar baş göster -

miştir. İcra komitesi Uyelcri yenJ mıı-
11 mUdafaa formWU üzerinde yaptık
ları etraflı mtızırkerclerden sonra ou 
kanaata varmışlardır ki verilmek ıs_ 

Bayat ekmek mi; taze 
ekmek mi fal} dalıdır? 

(Deıınmı Sa, 2 Sii. !l tle) 

Bulgar 
tümenleri 
Sırbistanda hare

kete geçti 

Ankara, 10 (A.A.) - BüyUk 
Millet 'Meclis.i bugün Refet Cnnı
tezin reisliğinde yaptığı toplantıda 

Macarların 
Ruslara 

mukabelesi 
Kurdun bir kere daha kuzu 
olamayacağınc Pbat elti 

Londra, ıo (A.A.) _ Tim es gaze· 1 Hırvatistanda }"elli Hırvat devleti. 
tcsinln diplomatik muharriri yazıyor: nln lturulu§U mUnaeebetJyle blr 1ıliren 

Hltıerin emirlerini almak üzere AI· yap,lm!§, Paveliç Hırvat aıııkerJem:ıln 
manyaya giden Kral Doris'ln scyahn· bir geçit resminde bul~ ~rle 
tinin tiU neticeleri Sırbistan& giren telgraf teati ctın.ı,tir. 

Bulgar kıta.ıarmm mUhlm hareketle· ! Hırvatlsbnda bıımlar oNıWeo X<>L 
rinde görUlınektedir. Londr~a gelen ..kovada d& İslav k~ nut'GL 
haberlere göre Bulgarlar fimdl hemen ıar 86ylaunif, il~ Bull'MiL 
blltUn Sırp topraklarmm kontrolünü tanın A'fmaa DWlu&u altımda btll rdılk 
ellerlDe almaktadırlar. ı lan 8!Sy1enmı,tli. 

(l)evamı Sa. 2 Sii 5 de) (Deıoamı &z. 2 Sü .. de) 

ıacmz ....,o&çlHerl gece uÇUIUDa hazır vazlyette 

Rom el 
taarruza ha

zırlanıyor 

Rus-Japon 
münasebatı 
hakkında 

Bir Japon gazete.inin 
mütalecuı 

Maarif Vekili Hasan Ali Yilcel'in adliye vekili Haaan Meııecencioğlu 
teklifi üzerine bugün gelen evrak !fU cevabı vermiştir: 
a.rasmda bulunan !köy <>kullan ve ADI.İYE VEKİLİNİN CEVABI 
enstitülerlttln teşki.15.tlnndınlması- "T'caret v küliği 21 ışubat ta-
°:a dair k~un .sıhhiye cncU~enle- rihli 

1 
bir şif~ tel yaztSı gönde

r~den se~.ılece~ muv·ak~t ~r en- 1 rerc..Jt fmnla.rda çtlcan ekmeklerin 
c•mende tetkikı ve maadın nızam- 1 24 saatten vvtı lsatrlınııma.smı em. 
n&m€Siınin ibszı nıaddelerile tnş o-

1 retmiştir ~e bu emir Antalya vi
r.aklan ni.znnınamesinin tadili hak- liiyetinde. d~ ılan edilmiştir Bu cm
kındaki. ~O sayılı ikanunun 5 inci re mulıalefet eden fmncı 

0

csnafm
?18ddesının tefsir fıkrası kabul o- Ja.n iki kişi mahkemeye tevdi edil
ıunmuştur. miş ve mahkeme de milli korunma 

Btmde.n sonra Antalya mebusu kanununun 21 ve 55 inci madde
Rasih Kaıplıırun tııze titmelk sat- 1-e.rine tevfikan, fer'i cezalarla be
tAı!Omıd&n dıoılaJa eemlandırılan 2 raber 25 er lira pa.ra cezasına maıb
vaıteodaş lha.tklr& oıcUiye vel.kale - küm etmiştir. 
önden vaı1El olan gifaht :taJ,niılnc (Devamı Sa. 2 Sü. 2 de) 

f.tiai klmlÜlasyon kararları 
ÇllOif8 llhınM için yeniden bir 

milyon tahsisat verildi 
Bazı teşekktlller artırma ve elrılltme 

kananaaa tabi olmayacaklar 
Yarm(bugUn)yenl koordinasyon ka !etine bildireceklerdir. 

rarları çıkacaktır. Bunlardan blrincl.sl üc;UncU karar da ticaret, petrol, da. 

muhtaç çiftçiye aynen veya nakden ğılma ofisi gibi artırma ve eksiltme 
ö<lUDç tohumluk verilmesi için Ziraat ı kanununa tabi te§ekkllilerle devlet da. 
VeklleU emrine evvelce verilen !releri arasında alan ve satım mua. 
2,600,000 liraya UA.veten bir milyon 

1 

melelerinde artırma ve eksiltme ka • 
lira daha verilmesidir. nununun tatbik edilmemesi hakkmda-

tkincl karara göre, muntazam mu- dır. 

h'lSebe sistemi olan ofialer, bankalar Bu 11uretıe fevkalAde prtıar ıçlnde 
va z1ra1 teşekklliler bundan sonra mil bu gibi daireler eksiltme ve artırma 
11 korunma sermayesinden aldıkları kanununun hUk~mlerlnden isti.ana e· 
psr&larm mUabet evrakını her ay de· dllmektedir. - Radyo gazekel -
ğil, .ııenellk bilAnçolarmı Ziraat vekl. 

Ticaret Vekaletinin bir tamimi 

Evler ne vakit ve 
nasıl aranacak? 

me ile menedilmiş her hangi bir mad
denin arama net1cealne görUlmeal 
halinde aramaya tabi tutulan ldm.e. 
lerin teşhirine ve muha.kcmeye veril. 
mesin.e, bu gibi eşyalar için evlerde 
arama yapılma~ oon derece dik· 
kat edilmesini, hu hususta fazla has
sasiyet gösterilmesini istemektedir. 

Ankara, 10 (Valat muhıtblrlndon)
Ti.caret VekAletl el konan ve beyana 
tabi tutulan maddelerin mevcut olup 
olmadığını anlamak için yapılacak a
ramalarda ne ıruretıe muamele yapı. 

Iacağı hakkında ilglll makamlara bir 
tebliğ göndermiştir. Tebliğe göre bu
lunduğumuz fevkaJA.de hallerde halk 
ve milli mQda.faa ihUyaçlarmm kar. 
§ılanabllme.si ve bu hususta Uglll her 
tUrlll tedbirlerin alınması için ev, ma. rUdr V8 IOSJete 
ğaza, ticarethane, depo, dltkktuı, an· - - - - • ... 

• Jngilida bir tayyare.~ 
iki knwmör, bİT mularip 

kaybettiler 

Japonların da bir 
kuruvazörü battı 
Tokyo, 10 (A..A,) - Henııeıı tipinde 

bir lngWz tayyare geml.siyle Bir 
mlngh&m ve Emerald tiplerinde Ud 
hatif kruvazörUn, bir muhribin ve bir 
karakol gemlsintn SeylA.mıı prk a· 
hlUeıinde Trinkomali ırutarmda batı· 

nldığma ve ba§ka imparatorluk umu· 
mı kararph.mın tebliğine bug11Dldl 
gazeteler genle bir Yf!1r aymnaktadlr 
lar. 

Matbuat, bu netioealn Japon donan· 
mam en kOJQk bir kayıba bl1e uğra· 
madan elde ~ belirtmektedir. 

On Japon tanarecl ~rWmU,ttir. 
Dllşman 10 u SY<>l'dt'lab. ti.pinde otmak 
Uzere .e t11YYBre kaybet:ml§ttr. 

Batan gemilerin evealı 
TolQto, lG (A.A.) - ?mparatorıak 

unnmd ~ tetİİIA'fııd(!, Bat· 
tığı bUdlrl1en Herınes 10,S!JO tonh:ık 

bir tanare gemlelydl 1918 aeneade 
(Deııamı Sa. 2 Sıi f de) 

Şark cephesinde 
Şiddetli Sovyet hücrımUuı 

püwlcüıtüldü 
--o--

Sovyetler 
geni tanklar 
kullanıyor 

Bir Romen 
kruvazörü 

Bir Sovyet denizalturnı 
mahmazla)ltll'ak batudı 

BerUn, 10 (A.A.) - Alman ordularr 
bqlrumandanlığmm te'ttiti: 

Kerç yarımadasında tanklar ,.. tay

yareler yardmıiyle yapilan kUTVeUl 
hücumlara k&r§ı gösterdiğimiz muka· 
vemeıtte tam bir ~ mavanıı-ıu
yctl ~. 
Şim~ kadar alman habedere ıö· 

re, dlfmaoa Ye!'d!rilen ağrr kanlı kn -
yıplardan baflta ~ dilşman tanlrı tah· 
rip edilmtş, 26 tank mı~evrn lmkft. 

(Deoomı Sa. 2 Sil f tle). 

Bern, 10 (AA.) - Gazette dö Lo. 
zanm aldığı haberlere göre Llbyada 
general Rommelln emrinde tam mevcut 
ıu ikl zırhlı !ırka vardır. Kuvvetli bir 
kaç birlik De daha takviye ed:tmlşUr. 
Glrllte, Llbyada, Matrubada d& Alman 
hava kuTI'etlerl yığılmıştır. Almanla. 
rm bu lruvvetıerlc Libya cephesinin 
herhangi bir nokt.aamda bir yarma 
hareketi yapmağa teşebbüs edecekleri 
sanılmaktadır. Akdeniz klJ'llarmda, 

Tokyo, 10 (A,A.) - Nişi Niş 
gu.etesinin Kui~ muhabiri 
7 Nisanda Birleşik Amerika sefi. 
ri Stanley'in ve ondan evvel Ja. 
pon sefiri Satohu'un ve !ngiltc. 
re sefiri Kcr'in Kuibişef'e gelm •. 
!erile SovyetAer birliğinin Pasi. 
fikharbinde itthaz edeceği taız. 
h_a.reketin bağlı olacağı diplomr . 
tik muharebenin başladığını yaz 

bar, samanlık ve.sair her tUrlU mal TU .. R K COG RAFYA KURu·ı~,· konulabilen yerlerde arama yapılması ı; 

halinde mllll korunma kanununun bU-

(Dt'V<ımı Sa. 2 Sii * de) 
kümrerinin göz önUnde bulundurulma· 
11 icabetmektedlr. 

maktadır. . 

Filibe panay1rındaki Muhaıbir, vaziyetin ibazı ba
kımlardan 1939 senesi sonbaha. 
rmdaki vaziyeti andırdığını be. 
lirtmektedir. O sene mihvcrciler. 
le mihvere karşı olaıilar Mosko. 
mücadele saliııde idiler. Muha 
va üzerinde t:esir icra etmek için 
bir, btmula ıbereber bugünkü va 
2Jiyetin de olduk~a müşkil oldu 
ğunu ilive etmektedir. Japon 
ktta}arının muzafferiyeti ve Al 
man taarru.zıunun yakınlığı Sov 
yetler birliğini ihtiyata sevkcl 
mekt.edir. 

Bir yerin araıulmuı için verilecek 
yazılı emirde o yerin adresi nlAkada· 
rın ismi, hUviyetl ve arama mevzuu
nun ne olduğu gösterilml,t olacakt.Jr. 
lhttka.r suçlarında zan ... tında bulu. , 
nan t.acJrin mal kaçırıp kaçırmadığını 
anlamak için arama salA.hiyetlne mü· 
racaat edilecektir. Vatand&§ların p.h
sı ihtiyaçlarını tefkll eden maddelerin 
biriktirilmesi de busuıd karama~er
le men ve tahdit edilmedikçe bir ıruç 
teşkil etmlyeceği gibi arama da yapıl
mayacakatır. Ancak arama 1'1111 el ko· 
nulan veyahut biriktirilmesi menedil
miş olan eşyalar hakkında olabilecek. 
Ur. VekAlet, atok yapılmaBl karartıa· 

Milli coğrafya hakkında etüdler yapacak ·olan 
bu kurum milli hayatın §Uurunu teksif edecek, 
bir yandan ilim bakımından göriifü canlanJr 
rarak beynelmilel ilim alemine ltiznıaet pavyonumuz • 

P'llibe, 10 (A.A.) - Anadolu a
~ hususi mu.hablri bildiri -
lor: 

üç g(lndenberi devam eden Fili
be panaymııda.k.1 Türk pavyonuna 
karşı olen alli.ka günden güne zi
:Y"ade1<'1}mektedir. Dlln de on bl..n -
leroc halle pavyonumuzu ziyaret et 
ınq ve bUheeea he.lıle.rımız ve Be-

yoğlu kız eanet ımekteli taiebeJıeri. 
:nin yapmış oldukle.n :netls elıiışle
meleri çok aWro. uya:nd~r. 
Türk ink.ıffi.buu gösteren fotomon -
taj panolar önün.de hnlkı:n samimi 
hayran lığı görUbndktedir. B&tlirı 
r;azeteler Tiiı~ pavyonundan sita -
yişlc be.hset.mektedirler. 

:CDelHlmı Sa. 2 Sü. 2 de), 

edecektir 

Yazan: SABiii IRfili 
Bir topluluğun millet olması, be· tiir. 7.amanma göre, ~ gö. 

rabtt yaşama hakkında derin bfr 1 re beraber Y"'YmMMll ceıAeli ia
şnur sahibi olması demektir. !!anları etrafına oemeder. • ate

Beraber ya..samal< jstl'ği öyle de- "in etrafm(la. t.()pllman perv-'ıer 
rin, öyle girift. esa.<ılara dayanır ki, I gibi fertler k-On41UeriDi bir lıılylil : 
honlan t.eker, tellrer saymak ~- (Denml &-._. •yfMa) 



VAKiT 

ö2me:mj ıecliste münakaşall bir Celse1 Bata~nda şiddetli 
cHo~ tarafı l incı sayf<ıaaJ •nişti. Bir koordinasyon karan da hır zelzele 

Karı Koca ne aıyor'f .ö.ı.z bunu haber alır almaz bu 
11\ilune mesnet teşkil edooek bir 
kararname mevcut olmadığmı an

Narala adlı bir efsane kahramanı, 1.adrk \"e yazılı ~mi:rle bu hilkmün 
sudaki ak.si.ne ~ık olmuş, ona. malik bozµlmasmı istedik. Temyiz mah
olmak için kendlnt sulara atmış ve kemesinin vereceği karar bu htik
toğulmuı .. Bize en t.ıı.tlr aşk hlklı.ye. mü tashih edecektir. 
lertnl etse.neler verir. Fakat bu efsa. F3ka:t bu hAdise haddi za.tmda 
neleri tetkik ecllnlz. rnırecek.tıinlz, ld lıir suç teşkil etmektedir. Çünkü 24: 
.JAhlar'ın qltlarlyle kıskııoçlıklar, ge_ ra.atten evvel saWığa arzodilen ek
c:imslzlikler, kanlı intikamlarla dolu- meJder 24 saa.t sonra sıkletlerin -
dur. tlC'll kaybediyorlar. Binaenaleyh 

o halde, qk ilAhları ebedl aşka e- halka mürettep miktardan aşağı 
·emezken, iıısanlar ebedl qkı nasıl ı diiştirillilyorlıı.r. Bu mikta.n ~ 
ulabillrler? Bunu aramalıırı doğru cıtmek için 24 saat beklett.irllrnes.
udur? diye bir sual ııonnağa lUzum ni Ticaret V€knle1.i emretmiştir. 

yoktur. tnsa.nla.rm mUmkUn olama -1 Bu nizamn1tnekre ve kanun hti -
yacak bir hayal pcşlnde lrnşmıılarx on. kümleıine a.ykrn olımryan bir ka -
ııırı dıılmıı bedbaht eder. Hayat, bir r:ı:rdrr, b r emlrdlr. Buna blltün eıs-
u gibi akrp gider, genç ve körpe vü- nafm ve :ı.la.kada.rlarm riayet et -
cutııır g1lnden güne tazelik ve güzel. moc;i lazmıdrr. Riayet edilmemesi 
ılklerini kaybederken hislerin de~iş - bir suç teşkil eder. 
mıyeceğinl sanmak en btlyül< gaflet- Fakat milli lmnı.nma kanununa 
tir. gör'.' değil, ceza kanununun 526 ncı 

* • • nınıdtlesine göre, bir suç te~kil c~ 
Bir ~yi. iyl bildikten aonrıı. daha d~r. B.zim §ahsı kanaatimiz budur. 

iyi anlarız. Agk nedir? Evvelll bunu Ma.lıkemei temyizden bu hwıusl:.l 
anlamaJ.ıyız. alacağımız karar meseleyi halle<le-

İliın ve tıb aşkı tarifte birleşmiş· cek ve tashih edecektir . ., 
ur: aHstalık. Eski Yunan feylezofu RASiH KAI>LANJN FİKRİ 
ıı-ı•gor der ld: "Afk insanı her an Bıınu müteakip Rasih Kaplan 
hiç biri ta.bil olmayan his çeııberleri (Antalya) söz :ı.lara.k adliye veki· 
içinde yuvarlar, götUrUr.. 1.!nin kararın tasvibi hususunda.ki 

Aristatrıls' de: teşebbüslerine teşekkür ettikten 
•'Aşk lılçblr kötUyü görmeyen ve ~ .şöyle deıniştir: 

her §eye iyi eleyen btr h&st&lıktır.. "Arkad:ı.şlar gazetede bu hük
<ler. lbn! Sl'lo. qa "Aşk nt\flre Arız olan mün hülasa.s~ görünce benim dik
maUhUlyaya lx'nzer bir marezdır., de. katlmi celbeden b:r hatıra oldu. 
mektedlr. Milli korunma. kMununun ha.zrrlan-

BUtlln ounlar, aşkın bir hastalık masrııı tem!n için teşekkül eden 
oldufunu Jfnde etmektedir. Modern il- jhzali bir encümendmiz vardı. Mem 
mln tarifi de budur: .A11k bir ha8t& - lek.ct.t.e ve yiyecelk maddelerde ta.
lıktır. ı:m'l"Ufu temin için tedbirler dtişü-

A§lda güzellik §Upheeiz bir tercih nillüyordu. Elmıeği bayat satmak, 
seqebldir: Muhammed peygamberbı bayatlamış sat.m3.k aea.ba. tasa.rru
blr hndtırindıe "Yu.sufun güzel yilzUnü fa fayda verir mi verın~ mi diye 
her ı '.lng-1 bir ha~ görmtl§ olsa, görilşUlüyvrdu? Encümende konu
bir ~''I tabii ve heyecan ile hemen o ~urken doktor arkadaşlar da ].ş
anda d~rt hemleyler,. demesi., afkta tirak ediyarlardr, şu ka.rat'a vanl
ı:;-Uzelli1!1 ltadeniu bir miaalldir. ZtL dı. Ekmeld lbayvıtlay.ınca gıda has 
leyha Yusuru görür görmez !şık ol- sasmdan bir krsm.r mUh.i.mmizU ka.y
mu=, kırk kadın turunç yerine par - heder, bir. lkincisi bayatlayan ek
maklanm dotramıvıo.r, dokuz k&dm mek daha. çaıbuk ha.zmolur. Bu :iıti
bu gtl.zallJtln lnt §lddetindeıı hemen ;.,a,rfa tasamıftan ziyade fazla ek
i.ıIUverml§lerdL mek sa.r.fmu mucip olur. Blnaen -

vlmadığma göre ticaret vekili ni
çin böyle bir emir vermiştir? O
nun için adliye vekilnn ekmeği sı
calk satma.n:n cüril.m olacağı hak
kındaki kanaatine i§tirak etmem.,. 
TİC.\RET VEKİLİNİN CEVABI 

Bunun üzerine Ticaret Vekili 
Mümtaz Ökmen kürsliye gelı:ni§ ve 
şu izahatı venn~tir: 

.l\1ılll korunma kanunu encü

Tokyo, 10 (A.A.) - Haber ve. 
ridiğine göre Bataan da mahalli 
~aatlt- 4 de Amerikan ve Filipin 
kuvvetleri teslim olmada.n saa.tler
ce evvel blilUn Bata.an yarrmada· 
s.:rm sa.nıao şiddclli yer depreriıele-
ri olm:uş. Filipinılerin kulllıbeleri 
yık:lmı.' ve biJıiolt yerlerde top
rak kaymıştır. 

meninin de tasarruf b.ıkımından 9• I'- d 1 b bl 
bayat elemek satılmıu;ı mevzuu ., .. en z ar 
encümenin kararma girecek bi1· (B~taraıı ı iner wr1faaaJ 
şey değildi. Çünkü kanu.o ve ka-
rar mevzuu olamazdı. Bunun tezgtlı..a konan bu geminin inf&&tl 
üzemde .bazı temenniler ve aksi 19'2 aene81Jıde bibnl§Ur. Kızağa ko· 
mütala.a.Iar ser<ledildi. Mulı~kak nur konmaz tayyare gemlBl olarak 
olan şey şu idi: Umu.mi olarah. ku.UanıJmuma karar verilen ilk harp 
bir çok yerlerden a]dığmıız şi gemi8J Hermestlr. Sür'ati 25 mil olan 
ka.yetler fırıncıların ekrnekiere bu gemi H santimetrelik 6 top, 102 
fazla su vererek kilo itıbarile millmetrelik 3 hava. topu, 47 ~Ulmet
,.;ı.ı t' rtt d t ç relik 4 top ve 14 hava. mltralyözU ile 
7.:ı1 ~ --~~ıp t" un ak~et ~ t.ecııız edUml§.tL 20 tayyare taşıyabil
el;ık el ndş~ alye ı tkivek. t"c Mge·ıı~" mekteydi Haza:rda mlirettebatı 664 
a a ı:ı. ı aıre er te - et ı. ı \ k'·J d · 
k k h · · · · et"' ~ Y 1• oruııma aııununull v.·~ı.<-n .... Birmi h ti ind ki k "-" ı 

d .•. b"·t·· l"h" ti ng am p e ruv-.vr er 
ve.r ı~ı u uı: sa. a ıye e_r _tama 9 100 luktu. Stira.'tıeri 32 5 mlldlr 
mıle ıcra vekillerı heyetmın ka ' ton ' • 
rarı ile istimal edilir ve milli it.la 1936 senesinde denize ind1rilmlf olan 
reye iktiran eder. Ceridei resmi bu gemilerin silA.hl&n 15·2 santımetre· 
ye ile intişar eder. Bundnn sonra lik 10 top, 102 mlllmetreUk 8 hava 
mer'i olur. Bazı yerlerdE' adi:ye topundan ibarettir. 3 tayyare ta§lr
vekili arkada.şımız da söylediğı lar. Hazarda mürettebatları 700 kişi· 

gibi mahrem emirler bu nokta dir.Emerald tipindeki kruvazörler 
dan mümkün olan yer~erde fııın-
lardan sıcak olarak çıkıp hem 7ö50 touıuktur. Bunlllt bilhassa 150,2 
vatandaşın kanunen mürettep milimetrelik 7 top, 102 milimetrelik 5 
olan grdasmı az vermemek ıbakı top ve 16 torpil kovanı ile mUcehhez-

dirler. Tayyare tn§ırlar, Bunların ınUmmdan, hem de onn hamur ve 
sulu ekmek verdirmemek bala- retteba.tı 574 kişidir. 
mmdan ekmekleri bayatladıktan Jııponlann bir k:roVM:örii batrrıldr 
sonra satılmasını tobliğ ettik. 
Bendeniz hadiseye bu gün mut
tali oluyorum. Bir vekalet emri 
nin veya hükümet kararının ifa 
edilip edilmemesini takdir mev
kiinde olan en sa.l!hiyetli .m€kam 
hiç şüphe yoktur ki mahkemeler 
dir Bu itibarla mahkemenin itti
h~ edece~ kararda bir hatayı 
kanuni varsa, arkadaşımız bu
nun tashihi için kanuni yola git
miştir. Kanunen salahiyettar 
olan merci bittabi bunu tetkil· 
edecektir. Maruzatnn bundan 
ibarettir. 

Meelia Pazartesi günü toplana
caktır. 

Vqingt.on, 10 (A.A.) - Harbi
ye nP..za.rErt:ini n.teıbliıği: 

FiUpinleme Cebuya seker çık&.r 
nıa.k:ta olan Ja.ponle.nın bi.r knwa-
zörü be.tırrlnııştır. • 
~nm Cebu oda.sına aııiıer 

Çi'kardrğı talımUı edilmektedir. 
5 harp ve 1 O nakliıye gemisin

den mürekkep bir f"lio :ıda.nın açı
ğında bulunmakta.dır. 

Torpitolarmuz düşman gemileri
ne taarruz ederek Dır J8i)OO kru
va?JÖrünü battn:nı~dı:r. 
Diğer bölgelerde kayda. değer 

brr şey yoktur. 
İngiliz u~k gemisi 

Faltat blr ~ Leyla. - Mecnun h1kL aleyh vC;k.il arlaıdal'lla.rrmm da i~i
vcslne bakalmı.: Le)'1A için yanıp tu.. 1'18lk.i:Ie emctinıende boıyat ekmeğin 
· u~'ln :Mecnunwı 8fkI her keel llzerken w ıfa.ydast olmryacaği ki\M.ati gıel-b. · lle LeylA.yı kara kuru blr kız ola- __ ...:.._ _____ ...:._ ___ _;__ ______________ _ 

Loac1ra, 10 (A.A.) - Amirallik 
<laiı1eei B'.eıımeıs uçak gem.ismiJ.ı 
s~ açlklsmı.da bir Ja.PPDJ hava 
aıücumu neticesin.de be.ttrğmı l:ıB.l -
dir.mekıt:ediır. Tafsilat gebnemişür. 
F3Jlmt müretteoo.tten büyük blr 
knımmm layıya wrdığr seru.lnuık
tadır. Çünkü gemi battığı zaman 
kıyıya. yalnız 16 kilometre uzaklık
ta 'bulu.nuyOrdu. Ölenlerin yakın 
s.kr:ıba:lel'I ilk jmkinda haberdar 
c>dilıecdderdıir. 

Vrünce Mccmma aormuşlar: 

Yazıl< ııana... Bu mudur 8ell1ıı ya_ 
nıp tulu"tutmı kız!. 

.M cnun qak lcaDlalrkl& §U oeva.br 
vermiş: 

Tarla işçilerine verilecek 
ekmek kartı 

- Omı Wr de bmlm gözlimle gö-
tiinUz .. 

Netice, §&lriıı: 
Eğer 4eNe QIMb ... ~ 

Anı aen dinleme WI prar.dır. 
Demesine rağmen qk blr hastalık

•· Fakat tedavl.sl mUmkUn bir has. 
taıık .. Bu tedaviyi, okuyooulamnrza, 
fll'B&t düştükçe ve vesile buldukça an· 
l&tace#IL 

Hırs, kin, intikam hislerinin en kor -
lmncunn 8.§k doğurur. !n.ıamıı,tm en 
birinci vufx bu vah§l h.iateri öldür -
111ektır. Bumm da çaresi vardır. Oku_ 
yuculanmıza. mı.ıımyıe c.vaplar ve 
receğiz. 

Geçlmııl.zll.k1«i doguran da bir çok 
sebeplerdir. Btmlara. da cevap verme· 
ğe çalı'acatm-

Son .sözUm{Jz flldar: 
"Kadın. kendi Ufeöııden kendisi 

.mea'uldUr. Bu mea'ulll"9U kabul et -
ttıe7.ae kocaııı defO, kencn.t nızn o. 
ıur.,. 

''Erkek, gideceği yolunu bl.ıen biı'. 

.kumandan olmalıdır. Şa§kınlık gös · 
terir, harb usullerine uymazsa ba.§ma 
gelecek Iellketlerle bile cezasını öde. 
yemez.,. 

Sevgili okuyucular .• 
Derdleriıılzl yaznrz, biz, bcr tecru_ 

beyi görmll§ lblr "Karı _ Koca,. yız, 
Size faydalı olabi.Uıııek, mı mutlu bi· 
ze.. KABI • .KOOA. 

Ankara, 10 (Va.kııt muhabir.in
den) - Tar13.d!ı ~acak i'JIQ :J;e.re 
ne sızretle eaanclc veıi>ece§i Jmlk -
ıkmda Ticaret Vekfileti o.:!i..!rıl:rlaıa 
gönderdiği tamimde şöyl<: den
mektedir: "Ziraat c:me!eliğ•i için 
köyünden a.yrılacalt olan \·atnndaı; 
ayrıklığı t:ıtihten avdet edeceği 
tarihe ıka.da.r g~ireceği iş günü :ı. 
tledince ve nğn- işçi hesabiyle hak
kı otan -ekmeklik buğd11yı veya bu 
buğday mukabili unu beraberinde 
iş yerine getıi.rebilcceklerdir. An
cak ibu nvi vatandaşlar i ... u huEusta 
en yakın idare amir.inden vesika 
ala.caklardrr. Bu vesika hamili git-

Çin -Japon 
harbi 

Çımldng, 10 (~.A.) - Çin teb
liği: Bir hafta Ri.i.ren bir durgun
lu1Jrtoan sonra, bir Japon birliği bu 
ea:ba:h Toııguınıun §oinıalinde bir Çin 
.setir h:ıttma b:rşx taa.rruza geç -
m:iştir. Ja.pcm.leria. sefeırl Cin kuv
veti arasmda başlıyan muharebe 
lıavo. karardığı zıamanda devam et
mekte idi. 

Ankara belediyesinin bir 
kararı 

Ankara, 10 (VaJat) - Ankara 
belediyesi, iht~ meıddelerinin 

;::· ====:=;;::=:=s;:::==ı dağrtmunda bunlar için kart ve -

~
/1 '-P -J'~U'j rilme.ınde ,umımıi yerlere girio ve 
, v vCV~v çıkışta, nakil vasıtaıarma. binişte, 

-Y.AZAN: • ./'l.Cf.HİL ,EIC"1t11şi ha.IDmı bİrlUi a.rdmn-a. dizllmelerj. 
* imparator m Uncü Konrat mu.. ni mc<ıburi kJ1a.n yeni bir karar e.l

hasara ettiği tehirden kadmlarm ııırt- mışlır. Bunla.m ay.kırı har~et eden 
larmdaki yükle çıkmalarma tnü.aaade ler halElkmda kanuni takibat ya.pı-
etmiş! K.aduılar da yllk yerine koca- hl.caıktır. 

tikleri yerdeki e~ yslnn ~l'e a
mirine vee;ik.ıs.larmı. vize ettirecek
ler, bu Sllretle aynr yerden ~kmek
lik alın.ni\a.n 6ıııillolnı &denmiş ola
cııık!.Tr. Ekmckl3ğini ekmek ka.rtiy
lc tooım ed:eııle<r ya iş yerine bu 
kartla gidcceRdcr, bu takdirde yal 
nız hiiyüklere ait knrttan isıtifade 
<'derler, veyahut kartlarmr bu kart 
Jrırm verilıdiği mahalli iafjc idare
leri.ne iade ederek ıçalışma m:Ud -
detlerince ta.Miıt esasları dairesin
cie tekabül edecek miıktarda ek -
:ı::,e.klfilcler~ni trpkı köylil ziraat a
melesi gibi birlikte götürecekler
dir. 

Blnd icra ll:omıteıı 
teldlDerl reddetU 

(Baş tarafı 1 inci soyfadoJ 

tenilen salahiyeUer ve memuriyetler 
tatmin edici değildir. Komite hakikl 
bir milli hUkümdi kabule hazırdır. 

Ancak §İmdlkl teklifler kongreye biiy 
le bir hükO.met ic;in icap eden hareket 
sahası temin etmemektedir. Sir Staf· 
ford Kıripı;, vaı.ifosinin son neticesini. 
bildirmek Uzere g-nzetıeeller konferan 
smr yarın ~le Uzeri toplantıya. ça • 
ğırml§tir. 

Yeni elhJ, 10 (A.DA.) - Ruzveltln 
şahsi muınesslll albay Johnson dUn 
gece Nebru ve bu sabah sır Stattord 
Krips ile görU§mUştUr. 

·:.ı;.-$ 

Yeni Delhi, 110 (A.A.) - Ofi: 

Bilmd.iği gi.bıt, Trinkomalle açrk
la.rmda. İngiliz kruvazörleri battığı 
ha.k.kmd.ald Japon iddilannın katl
:ren aslı esası yoktur. 

*ıtt• 
Londra. 10 (A.A.) - Amirallık 

tebliği: 

Torpido muhripleıi refllikatıııdc 
bir düşmıan kafile.si Akdenlzde 
İngiliz belırlyesi subaylarından 
yarbay Fra.ncis'in emrlndeJd deniz 
?.ltı gemisinin 1:.a.arruZUlla uğramış 
tır. İki torpil hedefe isabet etmıs 
ve büyük bir malzeme gemisiıü 
batırmıştır, Diğer bir taarruzda 
ayni deniza.ltr orta büyilklükte bir 
düşman malzeme gemisini torpille 
mi~ ve batrmu.cııtrr. Akdeniz filosu 
na mensub daha ba.<;ka denizaltı 
g-e-mileri iki yelkenli l>atınnışlar 
Bunlardan biri ~eker ve dnha baf: 
ka malzeme yilkil ile Trablusa gi 
ciiyordu. 

o 

Romeı 
(Baş fo.rafı 1 inci sayfaarı) 

Girit ve Yunanistan lfmanlarmdıı tay. 
yareler ve pIA.nörler ta.h§lt edllmi§tir. 

"'** Kahire, 10 (A.A.) - Rommel henüz 
taarnım be.şlama.mıştır. Almanlar Mat 
rubadaki tayyare meydanlarmr muhıı. 
faza etmek lstetnekte ve bu meydanla. 
rın cıvannda. MekDlye kadar acele 
t.a.hkimat yapmaktadır. Yalnız keıif 
mUfrezeıeri arasında. çarpıımalar ol. 
muştur. 

Rommel, motörlU kuvvetler kullanı
yor. 

Japonyanın Ankara ve 
Berlin elçileri 

Sof yada 
görüşecekler 

Sof ya, ıu ( A.A.) - Yarm 
bura.ya gelecek olan Japonya.nın 
Ankara büyük elçisi Kurtikaraa 
ile Berlin büyük elçisi Oşi.roo 
Sof yada dört gün kalacaklardır. 

Balgar ttlmeaıerı 
(Baş tarafı 1 inci say/ada) 

Son zam.anlarda cenubt Sırbistana 
iııbiS&r eden Bulgar işgal bölgesi şlm· 
di Belgradnı 50 kilometre kadar cenu· 
bunda bulunan Malednova.ka kadar 
uzanmaktadır. HA.len Belgrad ve cL 
varmı işgal eden tllmenden başka Sır
bistanda hiç bir Alman tUmeni bulun
ma.maktadlr. Altı veya yedi Bulgar 
tll.menl ve bu arada. altmcı, yedinci, 
ondordUncU, onaltmcı ve onyedlnci 
ttımenler bi.rin.Cl motörlti tUınen ve dl· 
ğer motörlU birliklerle Sırp toprakları
nın geri kalan kısmına girmişlerdir. 

Utro Ye Zora isimlerinook1 Bulgar ga· 
zeteleri general Mihailoviç kuvvetleri· 
nin yokedilmesı ın..zmıgeldiğinl yaz· 
makta ve Bulgarların Almanların ya· 
pamadıği bu vazifeyi başarmaları 10.· 
zmı geldiğini ileri sürmektedirler. Bil· 
tUn Balkanlarda altı tümenden fazla 
A.Unan askeri yoktur. 

şark cepbesln4e 
( Ba.'J tarrıf1 1 mc-ı "a1't'1rln ı 

nmdan mahrum bir ha.le getirilmiştir. 
Doğu cephesinin dıı.ha. başka. kesim
lerinde yapılan Alman taarruz hare· 
ketleri muvaffakıyetle bitmf!ıtir. Vol· 
kof da bir Sovret grupu kuşatılmııı 
ve imha. edllmiştlr. 

Şiın'.11! Afrlkada keşif kolları musa .. 
demelerinde !ngUizlerln birÇolt keşlt 
ta.nkı ve topu tahrip veya za.ptedil· 
m!§tir. 

Malta adasına yapılan hllcumlar ge· 
ce gündüz devam etmiştir, Bu hücum
lar Alman .... ike savaş tayyareleriyle 
avcı tayyaı ~!eri teşkilleri tarafından 
yapılmıştır. Tersanelere, liman tesisle· 
rlne, doklara ve hava ala.nlarma t.am 
tsa.betler kaydedilmek suretiyle yeni· 
den cldd1 hasarlar verilmiştir. 

MOflkova, 10 (A.A) - Sovyet teb. 
Uğlne ektir: 

Bir köyde yapılan sokak muharebe· 
lerlndon ııonra tahkim edilmiş bir nok 
ta. ele geçirilmiştir. Almanlar iki ölU 
vermişlerdir. 

Bir kaç gUn önce başka bir kesim. 
de bir karşı hücum teşebbU.ııtınde AL 
manlar, geriden getlı1lml.ş lhtlyatıarı 
da Heri sUrm.Uşlerdlr. Şiddetli bir sa.. 
vaştan sonra. Almanlar ptlskUrtülmUş 
ve 4500 ldşi kaybettikten sonra mü • 
dafaada kalmak zorunda bıra.kılml§

lardır. 

Almanların cenub kesmlnde kaybe. 
dilen bir mevzii geri almak i<;in yap
tıkları bir karşx hücum §lddeUI top. 
çu ve mitralyöz ateşi karşısında akim 
kalmıştır. Almanlar savaş meydıınm 
da öıiller bırakarak çekilmişlerdir. 

J\1!*'1kO\"B. 10 (A.A.) - KlZll 
Y'tkb: gazete.s;n<le nesreiiılen bir 
makalede deniliyor ki: 
''Büyiik tanlt tcşkilleıi Sovyet ta 
arruzlarının c::a'3 uasıırunu teşkil 

edec.:>khr. 'J'a.nk kol!arınnz.'i. ı:a~ .!l 
mUkommei yenj ma~·jncler veril. 
miş ve kııvveUcri son derec,., art • 
rılrmştJr. B!J :mal lqeler dU.ııınanm 
:ı::ır!ıh b:-rliklerlpı> . iddı:ttı ıtnrl>eler 
mdirrnek v:ızifPsiyle mUkc:lkftlr. 
qi;n li lopçu tcşkıl!er halinde t:ınk· 
hr :rnllanm:ık chiur :>:3ruri hır hıı. 
le gclm~tir. Bu da tank hirl !j<leri· 
•rüzin piyade, topc,u ve hıwa ku\·• 
\'etleriyle ayarlı bir ııekild<' ve sr • 
kr surette cfüirliği yapmalarım i • 
:.::ap ettirm.ektedi'r. Bu dört !fil!h 
ara.~mdn y:ı.p!lac::ik olan sıkı tema
sın muhafazasr muvaffakıycii te -
min edecektir. 

Mııkale şöyle bitiyor: 
/l lmany:ı. zırhlı tüır.enJerine çok 

güveniyor. F::ı.kat Kttllordunun s;
lihhrındaki kuvvet zaptı imkanaız 
tı:ı.nk savar mevzilerine inaimıı.m e 
elince ba kU\"Vetlerin hakkından 
gele<:ektir. 

ALMAN llVCUMLARJ 
Kuybişet, 10 (A.A) - Unlted 

Morerıa: 

11 - 4 - lfl42 

Fransada 
Çocukların gıda vaziyeti 

çok lena! 
\'a~tngton, 10 (A.A.) - Ruzvelt 

dün Fransız bllyU.k elçi.si Henry Ha -
ycyl kabul etmiş, kendlslle yarım sa.. 
at gfü11şmUştU.r. MUlıUmtm bUyUk bir 
kısmı lşgal altında. bulunmıyan FTan. 
sa ton,rakla.rmda.ki a.hallnlıı gxda me
seleal.De ve Al.manyadaki Fransız esir. 
leri işine tahsis edilmiştir. 

Haye, gerek bu Fra.nsız halkının, 

gerek t'Slr!erin bilhassa çocuklann e_ 
lim vazlyetlni tasvir etmiş, Birleşik A· 
merlkııdııki mevduatının b1r kısmını 

harp esirleri ic;iıı et ve daha ~ka ~ 
da madO.:: eri mUbayaasma tahsisi bu. 
susunda Fransız hükumeti tarafından 
evvelce gösterilmiş olan arzuyu batıl'. 
latmıı,,tır. Cumhurreisi, Fraıısız elçi. 
el.Din kendisine arzettiği muhtelif me. 
seleleri bütün dikkatile .ınceıemeyı 

vaıı.detmiştir. 

Varşovada 
Geçen sene 40,000 kiti 

ölmüt 
Londra, 10 (A.A.) - Londraya ge· 

ı"n aon haberlerden i§gal altında bulu· 
nao Polonyada sıh.bl vaziyetin gitUkçc 
vahlmleLJliği anlqılmaktadır. Mea:ııe· 
ketin elim olan sıhh1 şartları ötu mlk
tarmm görUlmemlş bir ölçUde artma 
siyle kendlnl göstermektedir, M 
Varşovado. 1938 sene.sl.Dde 15,600, 
19•0 da. 25,300 ve 1941 de takrfben 
40,000 ö!Um vakast kaydedilmlştlr. 

Harpten evvel Varşovada hemen hiç 
malfım olmıyan lekeli hummadtın 

1938 de 23, 1940 da 1,800 ve 1941 ~ 
takriben 5,800 ki§i ölmUştUr. 

,Amerikan 
askerleri 

Norveçe mi çıkarılacak? 
Londrada. bulunan Amerikan genc1 

kurmay ba.§karu general Maraba.l A. 
merikan askerlerinin Avrupa.ya gel 
mek için sabırsızlandıklarını, yalnız 

bu aakerlerin nereye çrkarilacaklar 
nı söylenıemlştir. 

Amerikan askerlerinin NorvPÇC çık 
malan ihtimali tsveçte end~e uyan
drrmıotır. İskandinavya memleketler.· 
ne aııker çıkmakla lıweçtn muht.rebo. 
ye gireceği dllşUnWmektedlr. Bunu 
nazan ltibare alan !sveç be§ aenelik 
askerf' blr plb haZirlamış ve hemen 
ta.tblke ba§ıamıştır. 

- Radyo gaı.etesı -

Hitlerin 
Silahlanma endüstrisi 
hakkında bir emri 

Belin 10 (A.A.) - M. Hitler 
istih"-al ve sil.ahlanma n~:--rrr M 
Speeri silahlanma e11Jüstr 1 sı :ı.I~ 
nmda kontenjan sistem;nin ba 
sitleştirilmesi içiıı gereken tedbrı 
teri almaya nıemıır 0 tmic:tir. Si 
liı.hlaııma fabrikaları ahiple1·i 
müesseselerinin istihs:ıH.ııi bı.. 
suretle şimdiye kadar olduğ:111 
dan da.ha ziyade fazla)a~tırabı!e 
cckl<;pdir. İşçinin ve eld<.> mevc~t 
malzemenin mümkün r.zami w 
rimi t.:min edecek tarzda l:ui!a 
nıJıı.q için M. Hitler, silfilılan-.1:• 
endüstrişinin himavesi hak;,mda 
bit· cn-ıh1ıamı:;: ncşı;_.tmic:tr. 

uo[i,, n(n ziyafeti 
Cfi ajansrrun İstanbul müı,'e i ~ 

li'i di1
•}

1 
Beyoğlı.:ndaki meı l1c~.n

de l:ıir l«>ktcyl parti tertip Pimi~ 
V(I g:ıı t ,'ileri de davet clmjşt. r 

Davetı! g-azete ha:;muhan irl~ri, 
yR.Zı ıni.idürleri ve bir <;oJt davetli
ler iştirak ctmfr, toplantr samirı; 
l»ir su'r~ttc sona cnni§tir. 

Olüm 

Jannr Sll"tlamışlar! Bu fıkrada. evlen.. 
dikten sonra., ayrılmak Jçln mahke
meye koşan çiftlere ders vardır. 

* Dekart diyor: "MAdem dUşUnü_ 

Ras - Japon 
mlnaıebatı 

Sir Sta.fford Krip~ ta.rafından 
Hind partisine teklif edilen yenl 
e966lara göre Hinclista.nda bir milli 
hükumet kurulacak, fakat Hindis • 
tamn müdafaası 1ngUtereı:ıln eUıı. 
de bulunacaJttır. Seferberlik ·ilanı, 
milil Hin<! hükfi:metinin salahiyeti 
dairesinde olacaktır. Bu yeni esas 
Iaı- da~inde, y~da brr anlaş -
maya varrlacağı ümit edilmekte • 
clir. 

Karların erimesi ilerledikoe gittik. 
çe .sayıııı artan Alnıan tank ve pike 
bomba uçakları, Rus :mevzileri.ne hU _ 
cum etmektedir. 

Macarların Ballara srokholm, 10 <A.A.> - sıok-

Mül~a Evkaf r r·zarcti teftiş he
yeti r~isli~indcn miltekait olup 
1:kinci Abdillhamit vakfı mütevelli 
kaymakamlığın.da bulunan Bay 
Murteza Göze irtihal etmiştir. Ce
nazesi bugünkü cumartesi gföıU 
Beşikta.şt.a Akaretlerdeki hane
sinden kaldırılarak namazı ikin
diyi müteakip Beş:iktaşta Sina11pa-
17a camiinde kılınıp ınevlevfüanc 
kapısı hmclnde-ki makberci mahsıı 
sa.sma defnedilecektir. Çiçek ve çe
lenk getirilmemesi rica olunur. Ce
n.a.bt Hak ga.riki rahmet eyleye. 

yorum varayım,,; halbuki var1tklarmx f Baş ltıraf1 1 inci sa11fada) 
hislederek uzun uzadıya yll§ayan miL Gazete, netice olarak Japon 
yonla.rca irumnl;ır Dcl{art'ın bu cUm_ sefirinin Anglo Sakson manevra 
lıeelnl hatrr ve hayallerine getirmeden larmı boşa çıkaracağım ve Sov 
nrlıklarmdan emin bulunuyorlar! De yet Japon münasebetlerini .Ja 
mek ki Dekrırt kimsenin itiraz etme_ 1 pon) arım Sovyetler bi::-liğine 

diğt şeyi isbııtıı çalışıyor! 1 karşı kullandığı siyasetin prcn 
* Sokrat diyor: "Bek!'ırlıkla evlen- siplcrinc tekabül eden bir plana 

meden hangisini Ustün görtirsen pi~· çrkaracağmr ümit etmektedir. 

YPD.i Delhi, 10 (A.A.) - Hind 
kongresi ~t~.inin bir me<ıu.si hü.. 
kumeti kurubnruırna zorhıkl.Gr çr • 
karnnyacağı zanncdilmektedır. 

Amerikada huıuıf. İn§aat 
yasak edildi 

manıık muhııkltak,. Sokrat bu süzün- Ayni gazete, başmakalesinde Vaşiıngtoo, 10 (A.A.) - Harp 
de bitaraf deırı: çünkU karısı uslan. Matsuokaıun bir müddet evve~ :s.tih...'lal bür<mı hiklfriyor: 
maz bir cadı imi§! Evlenme bek!'ırlık. Stalınle .Tapon Sovyet bitaraflTk Bundan böyle husllt!i inşaat ya. 
tan IJi oımua evlltlarıa torunlardan paktını h::ızrrladığı:ttJ ve Pa.sifık n•!m1y3caktrr. Devam etmekte olan 
tııpilııımauf ı.,atı bir katil_. komu. ı harbinin baslangırmdan te:i 1 :ncıaat üıkri durdurulaca.kttr. BU. 
ım ~m&k balltiyarlığı nasıl elde edı-1 Sovyc.tlcr birliğini n hu paktı tl: tün in<;aat malzemesine ambargo 

• ı.·ı11clC" nuıl a!ker yetlştırilir? ı yit ctti~ni hatırlatmaktrt.dır. lmnmı!SJtur. 

makabelell ~:ahi~~~tesinin Berlin 

(Baş ta.rafı 1 inci SO;Yfa<lıJ) Almanlar belki Mayıs ayının 
oonunda.n eıvvel taarruza geçmi• 

Macar radyosu bugün bu kongre 
münaaebetiyle şöyle canıiftir: Kon • 
grede İsllvlarm blrl8§mesi ve mihver
cilerin yılolması etra.fmda temenniler. 
de bulunulmuştur. Bu koı:ıgre Bol§e. 
Vik Rusyanm maskesini dU§Urmll§tür. 

Rusya pan İslav ideolojisini lerket. 
tiğini söylemiş, dünya proleterlerinin 
birleşmesi için propaganda yapml§tı. 

Şimdi ts:ı.ıv birliği meselesini yeniden 
ortaya çıkarm1ıtır. Bu hldlae kurdun 
bir kere daha kuw olamıya.cağmı is. 
bat etmiştir... - Radlo pzetıeeı -

yeceklenlli. Cenupta. arazi ise de 1 Ne dememeu ? 1 
A1m.an.larm cephenin diğer kısmt-la.rmdak.i şa.rt.lıar ileri harekete !._ __________ _. 

ı!evam edilmesine :imkan vtrme· 
c"!ikÇe bu bölgede taarruza g~ek 
istemiyecekleMir. 

Btıkret. 10 (A.A.) - lyl blr kay _ 
na.ktan haber verildiğine göreı bir Ro· 
men kruvazörü Karadenl.2de Tuela 
bumu açığında bir So~t denlza.lb 
gemlalni mahmuzlamr'1ltr. Denizaltı 

tam ortasm<lan yaralanarak derhal 
b&tmıfbr, 

(Yenilme), (yeniliş) türltçec.le 
fiilden ya.pılıruş birer isimdir ve 
(mağlübiyet) kelimesinin anlamın: 
bütün Tiirkler ~imdiye kadar bu
nunla a.ııla.tmışızdrr. 

Böyle olunca ayni anlam icin bir 
(yenilgi) kelimesi kullanmakta n~ 
fayda var? 

('\'."cnil~) demeli, (yenilgi) c: _. 
memeli. 
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fikir ve Sosyete: 

Türk Coğrafya 
Kurumu 

L~.-C@~~ 
(Da§ uıraft ı iucı sayfada) 

\·artığın cazibesinden kartaramaı
~:_.~liltür birliği, menfaat birlif;i I 
-'"t.Ç1in millet dediğimiz camlıılrmn 
lki ciıaa tdanlldünü tamamlıı.mnk
ta, hladdesl ne ruhu il<:- milleti yıı
~lttıaktadır. Madde i ba~ummd:ın 
tlıill"t bir yurt üzerinde ı.aııdct ,.e 
e~i hcrabercc fal,sJm cılcn in
löaıılardır. 

Erenkög cinayeti J Şikayetler, temennileT: ................ ·-·-·· .. ······---... .-..... 

Etibanktan bir dilek 
MerhamLt ve aciz meselesi 

k lcubi b:ı!umdnn millet müşterek 
'.~etler, mü!terek hitınlar, 

~U~terek ideallere sahip olan rnh
ltın birleşınesidir. Dil ''e tarih 
:l'aberliğ! . .ıc,'hte güzel sanatlar
ı • ."'Yascttc fayda mefhumunda, 

1~Y· \ e kötUyU anlayışta beraber-
• dltygum bir milletin kanı.l•te
~~i uınnmi bir surette tayin eder. 

1 
"kil c blr tarih hamlesi ile millet 

<ıl rnuı; ,.e bngtin bu millet hayatını 
'"İn ' "e §uurlu blr hale 1'oymaya 

1 '!l:ırnıştır. De\·letin Lünyesj mil. 
~ır. Ekonomisi milli blrliğe biz. 
~ l'llc.cek Şt>klldc nlzamlanmak-

r. 
llukuk bütün ıırahatıle mtuetln 

"'11larınm ifadesinden ibarettir. 

1 ~ bWıye içlnde ıııuurnn kuvvct-
11'-cıll'ilme"i derinleştlrllmesl dan
ı da gilniln en ı:öze çarpan hidi. 
~ldJr. Dil dn' :ısı, Türk tarihi U
o..ı_ 

"lllılt> gösterilen hıı.ssaslyet bu-
~llll en kfl!!f.,in hi. sarhasını te11kil 
taıekteıltr. Şlnıdi bunlan tıwıam-

1'Yan Yeni ,.e mllli bir lmruma da
\~ ~'ıııtuk. Coğrafya lrurumuI 

illa <'oğratya hakkında etütler 
~"hcak olan bu kurum milli haya-

H 1 S •• ı • k• b k l"atlhte lskeoderpal)a mahalle- 1 "!leı:h~et" •. inaa.ıı ~ ama u eyman 1 1 ıça sbı<le Sofalar caddesinde 137 nu- ıu;ılan bır çı~ek dıye tanınlım. lla
maralı evde oturan okuyucalan- la da bn !:İccğin ince, nazlı kanat-

yarasl l·ıe o·· ıu·· bulundu lDIZ<lan Fctlıi İlhal'dan aldığımız l~rmdah süzülen k<ftruln su, biltlln 
bir mektupta deniyor ki: günahlan yılmr, sa.nınm. 

Erenköyde Sahrayıcedit mahalleainde imam sokağmm karvısındakl "Bu sene şiddetli ve sllrckli ola- Dn~mık s~lı bir öksüzün ha.,m-
~ ö tlnd bl t bul ""ilk devam eden lktşta sarf t.tig~irn dn, l·ırtık mıntanh bir zayıf onıu7.-

arsada bul\Jnan tq oea6 ... m n e dQn sabah r ceae unmuttur. hfur.ür; 
600 

kilo mıa.ngal ;ömürü cln: onun eli dola§In~ sı:ıılar <1~-
0 civarda oturanlar bunun Haydar· Hatlcenin sandııt ikinci btr defa '.!e 50 kilo koktan ıbarettir. Ancak ncr, ycı~lar ~~' ~rkınklar_ l•Ct'ı-

pıı.şac.'la gilmrQk hamnlı SUleymnn oı· gözden geçlrllml§, SWeymanın bo~a· r..on günlerde kok kömilrilnli Eti- iir. Isla~ ~ıklı gozlcrd~, _ı;u~ü~
duğunu ve arsa k&l'fW?lc.'la 115 numa· zmt aıkan ipe benziyen b\r tp bulun· bank l:a.yilıere ver.mediğlndcn dola. scytşlenn guzel; fakat hüzünlü hır 
ralı evde oturduğunu zabıtaya bildir· mu§, dö:ıeme Uzerinde kan izleri gö· :.n depolardan teda.ıik.inde müşkil- p:mltısı vardır. 
mi§lerdlr. Keyfiyetten l{ndtköy mlld· rWmUı:rtUr. Bu delillerden aonra mUd· 1 .at çekilmektir. Buna bir çal"e bul- A7. öncf' iri damlalann titrl'tliğl 
delumumtsı Sıtkı Koraltan haberdar deiumumı Niyazı ile ınetresl.nl eorgu· ma.k IB.zmıdır Ufok mikyasta ve- bu klrp:.".<iler, o ışıklar altmdn ku
edilml~. mUc.'ldelumumt hemen vaka ye· ya çekmJf, bunlar inkt.rda ısrar ede· lev 2rrn kJo &, ols:ı bu kömürii te- mr. Merhamet, bu demierde bir 
rinc gelerek tahklknta başltımı§tır. rek demfılerdir kl: ı !nlıı elmok için Etibankm I~uı-u _ ıJhlrba.zdır. 
SUtcyınıının cescdı muayene eclilmlı "- DUn gece kapı çalmdı. Stuey- , çeşnıedoki depooundıuı. veyıı Ye- Omrün acısı, ya§la birllkto bU
enseslnd<ı ik! bıı:ak yarası ve l:ıoğUl· man eve a~rhO§ geldL Blru BODra bir j ,)ikule veya.h11ıt Dolmnlxıhçe gaz- yür. Gii,·de l'e ruh ya~Iandıkı:a. ız
madan mUtevclllt morartılar görW· ~rkek seaı duyduk bu aea bizi tehdit I ha.nesinden bin mt!:f1;Ulatla tem.in t ırabın da zehlrl artar. "Merha
mUştUr. SUlcymanm kira oturduğu eve etU, pencere wruldu, Oraya kO§tuk. ettiği köınUriln Fatilıtc ikamet e- 111ct" in bunlar<la.ki izi, daha geniş 
gidilmiş, oda.emda araştırma yapıımqı, Tabancalı bir adam siz karışmayın ~en bir ailc!lıin bugiinıkü rayice gô- \"e daha derin olur. Onlar, bn iç ay. 
eşyalarının vo yatağrıtm bozulmadığı, dodl. B!z de korktuk SWeymanm oda· re vereceği nakliye m:ısraf'mı da ı!ııılı*mn ldiçüklerden, öl.-sllz \'e 
ancak yatak ç&J"§afmın meydanda ol· emda birtak.mı patırtılar olc.'lu. Sonra göz öntindA tutmak Jiı.zı:mdır Kö- yetimlerden daha ço!• muhtnçtırlar. 
madığı görlllmllşttır. MUddelumumt bu adamlar gittiler." mUrün :ıııı.ıdiyesi iç.:n Yerilen· para ll:ızau en dıır bir zam!ınlarında u
evln mOsteclrl Fethiye lle kiracı NI· Bu aözler mUddelumumtyt tatmin tabir mazur görülilıee ".Astan yU- zanan hlr Şefkat eli, bu · giblleri, 
yaz! ve metresı HaUceyi sorguya çek· etmemiş ve kendilerini tevki! etml§· ı.Unden palıalrya m1ll olma.ktadD' dibi ı:;örünmoz açununla.ra dil~-
mlş, bunlar bir §CY bilmediklerini söy- Ur. Yaptığ'ımız tahkikata göro SUJey- Bir &ile kömür tedıırikin<le &~ ten konır. 
•emlşlcrdlr. HaUceııin snndığmda ara· man Erzurumun İspir kazasma bağlı tiham edilen milşk:Ulıl.tı göz önUn- G~ gün bir doet meclisinde, 
ma yapılmıo, snıeymana alt bir şal Senarh klSyUndendlr. Orada bir ka.rl1!1 Je tut:a:ra.k her ne ke.dar idve ile bir arkadaş, "merhamet,, c hü
bulunmuş, bahçeye çıkıtmıı. burac.'lald ve dört çocuğu vardır. Sllleyman Ha· yak.sa bile bu defa dıi nakliye için Mımlann en amansızını yaptı: 
!Ağım !;Ukurunun Uzerrindekl kabarık tice ile çok ali.kadar olmaktadır. ~rfedilen para 0 aile için büyük - Merhamet, acizdir. dedi. Dl-
lık mUddelumumtnin nazan dlkkatını Bankada 800 lirası vardır. Nlya.zlnln b.ır külfet teşkil edd' lencllerc dildmt ettim. Hep ihtiyar, 
çckml§ 1Ağım açtınlmıDtır. IAğnnda metresiyle blr olup bu ifl yaptıklan Ftibank halka ya~ etmek al'- ~Jj çıkmh, ayağını sürüyen, titrek 
kanlı bir koyun poatekllll ve kanlı anla§ılmaktadır. Tahkikat devam edt· zu'Nl'lda ise bundan bir çok aeDe- ınsanlara mmalJat oluyorlar. On
bezler c;ıkml§tır. yor. ier evvel Unk:a.pNımda bir kömür Jarm peşlerini bırabuyorlar. lı'ak.at 

deposu va.rdr Mea6r depoya kö- yere sert ,.e kuvvetle ba§llll, ıyl 
miir konmaeı. ya8K edilmittir. Bu giyimli, nıağrm-, sağlam adamlara 
clepo yeniden :ihya edildiği tak _ hiç sı~orlar •..• 

Ye ~l ...,...,.. llıÖ •· 
damdı, 

Ilı\" 1.101rıı-n. fl11'1blôe ~dı. 
ğı, imi bol -ı \.rğj nı...ıha.ın•lfM"i . 
ııin iı;-lti<l<: lıoa~ıb~nnm un.rr.n ı:dr
mli«ttl, Bu kırgrulıklr. "''DllfO· 
yordu. 

t;\'Cl mtlş::Uw'(ı-.j <Mt'""41İır. 01-
lencl, ı;ekirrl•~fd' 7.tiıree. ı:.dlk 
li bir ruhiyatçı J:6r1lştlyl" insan tar. 
luında bal verecek çlçr~ wıtac.'\ 
seçer. ffo,"\·etliden, mağrurdan, 
!)Gklni" pek yerindeıllr. Dert \"C a· 
cıyr, !;'ekenler bfür. Dert 'Ve acil'& 
uğral aııl:ıra el uzatmak için, bu ız
tırabı tannnak, tatmak gerektir. 
Mağrur adam, yerle kendi arasına 
bir bulat tabakası kor. Çiğn-ec1iği 
yeri görmez. Zengin olmak j(;in de 
yazık, ki kat.r bir yörek ilk ~rttır. 
Başlarken de t11öylcd"m ya; merha
met, nazlı bir çll"ektir: taşca bit
mez. fjüpbe yok, ki yuflta ~ürc!-<li
lllimi7Jn cok kere zararını tô•erlz. 
Bu ha lfrnlzi bilip öğrenenlerle et
rnfonı7. ı;:e,Tillr. Koodlmizi darlığa 
solrn<'ak cömcrtliklenlc bulnnamz. 
En hafifi. bir sürü dert öğTenip U
:ıl\JUrUz. l"\'kumux kaçar, ı,tıhamı7. 
kapanır. Ama ıu da \'U', ki gönül 
(~iP.tinden olgun, derin, heyecan. 
h ses!Ni :tıkaran, yine mt"rhamefin 
mızrabıdır. Sessiz, nağmesiz bir 
gönUliln hammalbğmı etmektense, 
kalnırgalanmn içinde ale'\'ll sun. 
gilJeri andmm bir yttıft tqrmU 
veydlr. Ben, imıaa oldutama ac.ı
dr~ demlerde inamnm. 

HAKKI SUHA GEZGiN "' bir yandan c;uurunu teksif ede· 
"ete hlr yandan ilim balmnmdan 
1t:ı~u ~landırarali beynelmllel 
\t· alemine hizmet edecektir. 
I.! 111lerek elemler, müıterek saa
ı;,tıer. mllıteruk hi.tımlar ancak 
~ C:Oğralya ''e bil' toprak parçası 

Ekmek işi hakkında vilayette 
bir toplantı yapıldı 

dird. Sult:aııabmet mmta.kası da Bunu soyleye.n, goğıAlnde y\irek
daha olduğu halde htih ve E;il- Jerin en temlzfni, en heyecanlısmı 
be kada.r olan sahadaJri &.'\kinler ===========-=============== 

l'inde cereyan eder. Zamanın 
~ttı~ his blrlJğl ancak bir me
d a iştirakle tamamlanabilir. A
~t.a nıim yurtla miUI tarih bir 

I> )'e,ı le bir sahne ar&Amdald mü:=: bet ~adar sıkı bajlarla bağh-
r. 

Diinvilayettc vali ve belediye 
reisi doktor LfıtfJ Kırdarm ba.fk,an
lığı altında ekmek işiyle aWcada.r 
iki toplantı yapı:1mJttzr. 

Sabahloy.ln )13.plla.n bir.inci t.op
lantıda vali muavinleri. i&.'}e mil
~ril, emniyet mtidürü., top~mah 
sııileri umımı miklör mıavini, be· 
lediye .ik~ müdü:rO, belediye 
teftiş heyeti l"CİS !haz:ı:r bulunmuş
tur. Bu t.opla.ntıda almen bnn 

göre ekmcktcld mıaır miktarı bir 
kaç gllne kııda.r u.altılacalı: t.rr. 

İkinci içtima.da iac dağrt.ılan ek
r.t<'k karttan i~ bir daha gözden 
ı;eç:tlian.iştir. Ekmek kartları etra
fıııda. id<l:h cdıileaı ~lmızlıülarııı 
ha.ika Jıxıl&,vıl:.k oleun ıdiyc verilen 
ınuvıalılı:at ikmtthr<b.n çikt.ığı an
la~ ve lbu karıtlann da nıumn
rnlelıdıırllmut.na karar verilmiştir. 

1 l'ttl't lıiitırnla<>nn toprak, toprak. • 
ha.r.i lln Jıfıtırnlarm yekfınudur. Bu 

tıraıan '"c n hAtnalana oere
)'aıı ettiği sabalan ne kadar yakm
'1aıı tanımak, duymak, hatta onlan 
~°a§anuı.k imkinmı bnlursnk kendi
~ nıilletimi:ıi e\'mf'lt bahilya.r

Berlin elçimiz bugün ı Şükrü Sökmemüere 
gidiyor fahri liemfeihrilik Yerildi 

Berlin bUyük eiçimiz HUerev t An~ aroıen ~ 8'6-
Gerecie bugün ta.yyare ile Ber.üne re velair mecliaiııin eon toplal)tı • 
giclcceldr. smd& uada:n Yuaıf Koyıınog ile 

'bı°a kavu~uruz. 
Tiirk c o ğ r a f y a kurumu 

~_Yandan bunu ynpucak bl7.e ha
.....,.a&an toprakları dahn ziyade 

Bilkreş büyük elçıimiz Hamdul- Mehmet Cm tarafmdaıı a.t.aym 
lah Suphi Tannıover de bu ayın ilk va1isi Şükrii S&meııellere fab-
15 inde vazifesi bqm.a. haıreket e- rl hdnşerilik vcrilmeai teklif cdil
decektir. mittir. Bu OOklif ttttakla kabul o

~ imkanmı \"crccc!ctlr. Et fiyatları yakında 
l>lğer tarıLftan Coğrafya kuru- ı d"" lan" f .__un çalıımalan ilim f.Iemi için Ufece 1§ • 
~ fa ...,_I 1 Snn gUnlcıde et ftyaıtllan 260 

' Yua ı olacaktır. kuruşa kadar Ç!lrıı:m§txr, Fakat a-
Co_9lht'..U Jllnı bakımından Türkiye lıikadarla.r, fiyatların yeBtmda 50 
~~fya.oıı itiraf etmelidir ki pek kuruş kadal' dilşeceğinl 1!16ylcmek
'tiı gnı eserlore malik değildir. tedirler. Muva.re<lM gittikçe arttı-

r)(Jye coğraf~·ası lı:hı uman za- ğı i~n ma.yu ayı ortaftıarmda da et :::O Yabancılann yapbklan etüt- fiyntla.mmı kilo ba.şma bir limya 
bit ~Us ilim olmaktan ziyade ya kadar düşeceği ~ır. 
~ lllltlyu hikAyeslnin, ya blr pa. 
~de macerasmm, yahut bir as· 
~ 11111<.'eranm kitap haline koy-

Altın fiyatı 
Dün bir Re§3diye rubrenm fiya. 

tı 35,90 lira, kUlçe a:ıtınm bir gı
ram fiyatı ise 490 kuruştu. 

'h ~rlenllr. Bunlardan ilmi 
~sile istifade pek mahduttur. 
~tıt ilmini :ıncak miisbet ilim 
)f tlan ile ancak biz yapablllrfz. 
11 tt lbenıleketin milli coğrafya..,ı Kadar gözlerini genç bdm tize. 
ı~.bir -- baJ~...1e te<hin etmek rinc kaldmir, ağzını güıçlilıkie aça
~ ... _ auu lr.Jdi. teşe1driir etmek istedi. ... 
~l rna malik olan mllli müesse-

tl'dtr. Daha r.ok man aman ol- Gt>nç ka.dm: 
~ı, v~ AMdolunan tahU haclut- - Güzel.. gilzıel.. dedi. Şimdi 
tı~_ıın tayini meselesi etrafında hiç kendini yonna. •. görürsün bü

lonmuetuT. 
-- -oı----

Dumlupınar 
hazırlanıyor 

Dtrmlupmar vapuru tekrar Yu
nan.l8tana gi~~tir. Ha.zırlrkla.ra 
başlanmJ§tır. Bu sefer de Y\lnanis
taııa. iki bin t.oo kadar gıda mad
desi gönderilecektir. 

Hadım Hasan paıa 
medresesi 

Belediye Oağaloğiuıııd.aki Ha.dnn 
Hasan.paşa medreeeaini ta:m1r et
ti~k kira.ya. ~ktir. Bu hu-
9\.ta eski eserleri koruma cemtye 
tinio muvafakati a.bııımJŞ;ır. 

kaınlirlerini ucuza nakletmek &u-

retiyıe .istifa.de E'derltt. Bu iş için 
Etibmk pek fazla masnıf et.meae 
gerektir. Halle ibu ctızı masrafı ac
v-e seve vemıeği arzu eder.,, 

Kanaviçe ve 'ft.l'İl :geldi 

Hindi8tendeırı ~et!mac 2 
~ t<>n ka.da.r ktuıe:vi~e gelmc!kte
dir. Bunmı. 1854 mynm İ&tanbukı 
g~lm~tir. 1900 ıbôya da yalanda 
gelecektir. :Ayrra. İngillarcd'!ll 300 
:varil sutk06ti1t, Alimanyad:ın c1.L 
.00 ıx. -~ .,.....;aı «ebif
tir. 

Edimede Y erlimallar 
pazan açılacak 

Edirne, 9 (Hususi) - Silmer
ba.nk Yerli Mallar Pamrmm Ed:r
nede bir şube açacağını geçende 
bildinnişti.m. Bunun için Sa.m.çlar 
caddesinin en i3lek. bir yermde 
bllyük bir mağaza tutuhnuş ve 'bu
rada icap eden ha.zrrliklara. ibaşla.n
nuştr. 

Bugün bu oubenin mildüril şeh
dntizc gelmiştir. Hazirliklara mü
dürlin nezareti rutmda devam edi
lecek ve hazırlıklar biter bitmez 
§Ube ftl.3.liyete geçecektir. Öğren
diğime göre şubenin bımı.da bir de 
depC>SU ola.ca.k ve Yerli mallar bu 
depodan yalnız Edirneyi <kğil ay
ni zamanda Uzunköprü, Keşan, 
.Meriç ve İpsala gibi kaza aht.iya.ç
lannı da. 'ka.rşrJayaca]wr. 

Çeviren: Muzaller Acar lt-a anlft~mazltklar mektep ki· ti1n hunılar geçecek hiç bir §ey.in Yazan: Franmva Körmendi 
ıı.~•rına kadar intikal etmi,u. A- kalmıyaca.k •. 
1~oltınnn prk hudutlannm böy- Doğruca. dolaıba gitti, açtı, c. - 39 -
L~ lhtiWlı bir mC\'211 halini mu- daya dağılmış olan Kadar'm e.~ ı..~-sı"nde :ı.... ..t..a b'ır yatagınw bu- kard . n --~- ol q'' --1• dolaba ~ ~ eşım ! a~ kim abilirdi? 
t .. ~r.a etmctıi mllli bakımdan bir yalarını toplıyıu-~ yer- lundugwunu go""...:JU. Genç bı"r l'I'\. belk' d tek · 1 
·•,.raf- t"dU il h ı nmamr• lı>ı::tirdi, sonra --· .. hrmıya baş· !l"U ~- ı e rar Vıyanaya ge m•ş 

Q..._. .,. e u 0 n aur a " ""' ..... ~ cuk bu yat"~ ... uze·· nn· e oturmu" 01an ,. .. arı· G zd 'd Fak t 
~'-mrn uk bil b"nbi bil !adı ve göml" eklerin altında bir ~.... 'il ·ı .w. a a ır a ma-' ,.c ona m 11 1 r 0 kendisın· e bakıyordu. Kadar•m · ,...,....,e...:.· ksa ' 1 ~ ~ tles~y1 sahifeleri a.rkasmda kese içinde saklı duran parala;.'! z1 n .....,.. •• .1-uır .. yo saç annı sa-
1~layan yaltancı müellifler t.ara- buldu .. saydı, sonra Kadar'a dö- :!ı:~i açtığını görünce yavq rıya mı boyatmış? 
1."'«laıı hazırJan.an "söz<le coğraf- nerek: Kadar böyle düşünürken ol. 
' billd!linfn eseri idi _ Burs.da altıyüz yirmi .tsvi~- - Çok şükür artık iyisiniz ya: dukça uzun bir sükut oldu. öte-
<\ • • ~ re frangı var, dedi •. ben her ilı. dedi •. sizden bayağı endişe etmi ki tekrar söz açtı: 

d il& \'atanı nıdlı gozle tetkik e· timale karşı bu parayı üz.erime ye,.. - :Eğer aldanmıyorsam çocuk 
ı.:;ek \'e onu mm dünyasına Türk 1 alıyorum.. v~ bu son sözleri söylenıenin denecek yaşta değilsiniz •. dcdı, 
"t'::Yle na~Jeclecek hl~ ~ğn.~~~a Ve sedyeyi taşıyan hastn baİ\I· doğru olmadığım takdir etmiş fakat nasıl oluyor da Kızıl'a ya-
f.b..._ tine lhtıyacnnı:ı katıdır. rm" cılara: gibi mü~ir bir şekilde sustu. kalanıyorsunuz? 
sı;"rafya kurumu bn nzlfe;\'İ yn- _ Götürebilirsiniz, dedi. Ben Küçük bir sukut oldu. Sonra bu Kadar gözleri~i açmadan sor. 
~· de sizinle beraıber geliyorum.. sessizliği .tozarak sözüne devam du : 

t\ llturnda vazıre alan arka<la,.,ıa- Ve bu sözleri söyledikten son· etti: - Kızıl mı? 
~, •ldrklan büyük hi1.metten dola- ra dolabı alelacele kapadı anah- - Ben artık tamamen iyileş- Öteki kahkahalarla güldü. 

ltıu'"affaklyet (llleıiz. tarı aldı, daima kapıda' duran tim, demektir. Halbuki siz bu - Nasıl yoksa kızıldan yattı-
son üç gün zarfında çok fena ğınızr bilmiyor muydun..ız? 

SADRI ERTEM ve bayılmak üzere bulunan ma. ~.:1:-· • al' . y k bil"yonım Kı· 
:-...... dam Vasrı'v'e birkaç söz fısıl· basta "JUll.llZ •• hemşıreniz h ını. - o canım 1 , 
~ · sıze· .:1-""- .n; ..... ı anl ..... ır ..,ldan yatt12mı biliv. or~ .• ~ · dadıktan sonr-:ı: zı ~ ,.......... ~~ •. - ~ 

Hemı:ıı"rem m"? - Ben de Kızıldan yatıyorum. Ş - Derhal gelmeleri için dezen. - ~ 1 

ehir meclisi toplanbsı feksiyon servısine telefon edı- Kadar günlerdenberi ilk defa Anca.k artık tamamen iyıle~tkn. 
~eh konU§UyordU ve sesinin ne ka- diyebilirim daha iki hafta yat. 

~- ir :meclisi dün saat 15 de niz.. dar soJaun, ölgün ne kadar ya- tıktan sonra her halde e\ime dö-
ıı,~n-~ Ruznamede m vcut Dedi, sonra arkasına uzt.n ma- ,..-:·'lld ~-.u-. · e hancı olduğunu görerek hayret neb;leceğim .• 
~ deler mllza.kcrc cdil~ek yapı- vi bir manto a!dı ve sedyeyi ta· etti Oteki cevap verdi: Bu ümitli sözlerden sonra yi-
"aı teltlifler ilgili cnclimenlt>re ha- kip etti. _:_ Evet hem..ıreniz.. gUhöe ne olduk~a uzun 'bir müddet ce~. e N'tl-ı-!-"-. Vll ı:;o• • • 
~ ~~ı.aı • def · reti iz.e gelen sarı siz durdular daha sonra ıçerıye ı: ... ecli.s a.msmdan vefat eden A- mdar. "Al!;;t..rıemes Kran. ikı a zıya. n . . • g·ıren ku·,..··et· 11·, al "·anaklı bir ... l.bı So d • kcnbaus" ha9ta.hanesinin birinci şın kadın.. yoksa kız kardeşınız v • J 

~ edlJ= =~ ~:e:.: ı katında ba.hQe üzerindeki "bula- değil mi! . . hasta bakıcı kadın: 
~l kabul edilmişilr. şıcı hastalıklar" dairesinln kU. Kac!!I'': g~erm.t ka,,adt~. ~- - Oh küct\k beyim, rıihft-yet 

t ftiean .ıı gilnU şeiıir mecli- çülc bir odasında yatl)·ordu. Gö- dulu ıçın cevap ve~edı. Fakat uyandmız mı? diye sordu. Kal.'
.llÜllii açtlğı zaman ocJanm diler clOIOaftYorclu. Hemeırem? Kız DIDIZ aç mı? Size biraz süt ge-

f KllA HABERLER) 
• Gümriilı: ve !nhisarlar V ektlli

f!i bazı gllmrflk merkezlerinde mCT 
murkın için binalar ya.ptmnakt.a -
dtr. Yapt.Inlmakta ve yaptırılacak 
ola.n memur bin.alan Aiça;kale, t.s
lihlye, Mil.rşitpmar, Çobanbey, 
Delbesiye, NUBaybin, T.lbH, Yayla
&ığ, KIZtlı:ak.çak, Gltrbulak, Ka -
rine, Burhaniye, Akça.y, 1ğneada
dadır. 

*Adliye VeJı:iWiii, .A:ııb.a-&-müı
ki\m çocuklar :ıslah evine müt.eda
vil se.-gna.yc verebijmek !Çin ibüt
~e beş bin lim ıtnlısisat koy
muştur. 

* Köy enstitilleri ı 942 mali ~ 
lı içinde köy eğitmeni ola.re:.k ilk 
mezunlamu vc.recektir. tlk mezun
lsır 108 kişidir . 

"' !k-trsat Veli.lliği el ve ev ea.
natlarınmu da.ha fazla inkisafı için 
reni kararlar almaktadrr. Bu dca
nırların tathlki :masrafla:rnın ka.r
F,ıl,ıı: olı:ı.ra.k 1942 bUtçes.inc 3000 
limlrk bir tahsiss.t komılınıı...<ıtur. 

• Da.biliye V e_lrilliği bc>lcdiye teş 
kiliitı olan yerlerde IA.ğvedile.n mub 
tar ve ihtivar heyet.eti vazifeleri
nin hangi dairekrce göriilecei;>inc 
dair bir niza.mn3.nı pro5es.i h3Zll' -
lanmış+..rr. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

tireyim mi ister misiniz? 
Ilık sütü yava.§ yava.5 içti, so:ı.. 

ra birdenbire aklına. gelmiş ti· 1 
bi haS'ta. bakıcıya sordu. 

- Param nerede? 

- Paranız mı? Paranız mı 
vo.rdJ? Ben.im bundan hiç ha.bcriın 
yok .• sizi buraya getirip bırakan 
nıkrabaruza sorarız .. 

- Akrabam? •. Hern..,irem mL 
diye dfüıündü •. acaba "Mari Gaz
da" mı? 

l{atya mı? rnadnm VESSely mi? 
Yoksa yengcsı mi, Anna yenğc-. ") 
sı mı .•• 

K-endisini yorgun ~issediyor. 
ba§ı dönüyordu.. gozlcrini yum
du ve tekrar derhal uykuya dal. 
dı. Uyandığı zaman Geraa 
Buhr'u yatağının uyak ucuna o
turmuş buldu. Kendi kendine. 
"!!?te, dedi. İşte benim sarışın 
hemşirem •• meğerse bu imiş,." 

Gcrda Buhr: 

- A.rt.tk kurtuldunuz.. iyLleş'.
yorsunuz .. öyle zannediyörum k! 
bu işten ucuz kurtulacnMs:nız .• 

1 

Sasun postasını sel 
götürdü 

Sasun, (Ha5115I) - Sa8un -
Gırzıan aram posta mutemedi Ab
duUah Ta.nr:ıkurunun silrllcilsn Ab
duTieh postayı Grz.andan 888\ma 

gctirirkon Kurugaydan geçmen 
birdenb're bir sel gelmiş, aıt \istiln. 
de 'bulunıa.n süriiciiyü önUne ika.ta-· 
mk hayli müddet sü.rüklemiştlr. 

SürllcU Albdull:ah postayı kurta.r -
mü için ço'k ~. fa:k&t poata 
çantaıaır:mm ağ%r &çıJmliV, ve çaıı
talıa.n sel alıp göt:ilrmilştiir • .Abdul-
la'h lxlygm bir halde hayvaniyle 
birlikte bir ~a buiumn~tur. 

Yeni neşriyat 
İslim - Türk ansildopedisi 

31 inci sa.ym çıktı. lıf'U.nde.rccatı: 

Tasavvuf ve felsefede Arif: Pro
fesör lsms.i1. Ha.'ltkı :tzınirli - Arif 
Abdillbıı:k.i - Arif Çapanzıade: Se. 
<lettin Nüzhet - Arif Fethullah: 
M. Şakir OJ:küta.,ır - ŞeyhlilialAm 
Arif Hilanc>t: Ömer Rıza Doğnı4 -
Herseıkli Arif Hikmet: İbnUlemin 
M.aJımut Kemal. Fı1ibeli hattat Ha.. 
cı Arif,~ Hattat Hacı 
Arif: EıP'ef F.mb. 

~ıl evvelki Yakıt j 
11--&-1918 

Besarabya 
Romanya nazırlar relai :Markllo. 

man Kl§Ilefden çekUfl bir telgraafna. 
mcdo Besarabya diyet mecllsinln Uç 
reye kar§l 86 rey De Bcsarabyanm 
Romanya Ue bir'le§llleslne karar ver. 
mı,tır. 

=ıı: cumartesiJ Pazar . 
11 Nisan j 12 Nisan > 

~ 

K. """''' .. ,Kuomo lG6 cı 
'-- Kasım: ıs:; R. evvel: 25 

\.akltlt'ı \ llK:tll l';z.ıtnı \ ıu.11t• t';7.11Di 

OUncştn 
ıs.u J0.46 ıs.t7 J0.42 

dolutn 
Öğle 12.15 ı>.88 ].!.15 15.32 

tldndl lCS.67 9.14 15.37 9.lS 

Akpm 18.'3 12.00 18.44- 12.00 

Yat.at 2D.19 I.86 ıo.ıo 1.86 
İm8Bk 3.46 9.04 ~-"' 9.01 

Ve diğer yatağı gözı yle işaı et =::=:=:==:=:=:=::=:==:::=:= 
ederek sözüne · devam etti: -

Yannm şafaklannı rşıklandıra-
- Bura.da işittiğime göre pa- cak çocuklardır. 

ranızı sormuşsunuz .. altıyüz •.;ir. 
mi İsviçre fran".Jndan ibaret o- Yortda ulusun yardım l'e ,efb
lan paranız bendedir. Fakat bt.· tine muhtaç yavrulan 28 Nİll&ll 
nun yirmi frangını sir.e alt bazı ~ocnk bayramı ,.e hafta~mda se
hesaplan görmek iç;n bozdur. ,ıiıullrmek i~ Ç0<'1lk Dirpme 
dum. Hem siz şimdi bunlarla Jmrnmunu yardunl&rmnla kaV'Veıt
~1 olmayın.. ne istenK>nı: j 1ent1irlnh. 

bana söyleyin,. ::=:=:=:=:=:=:==:~=== 
(De'\'amı '\'ar) -:: 
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Satılık Emllk 
Emlak ve Eytam Bankasından 

etıee :Mo. Me'Vkl '\·e Clınsl 
48G Kadıköy Rasimpaşa mahallesi Haydarpaşa sokağı eski 

46 mUk. 46, ye. 27-29 No. lu dllkkfmt mll§temll bir ev. 
1'1' EmlnönU Zlndankapt Aht ~lebl mah. Yoğurtçu HUl!le· 

yln sokağl pafta 03, ada 364, parsel 7, kapı eski sa, ye. 
23, 25 No. ıu 35 metre murabbaı k!lrgir iki dUkk&.ntn 
1953/17856 hissesi. 

2378 Fener Tahta minare mab. ve caddesinde ''Yıldırım,, Ea. 
80, 82 Ye. 61, 66 No. lu 17.62 metre murabbaı ev. 

2H~ Beyoğlu lnıinU mah. Nalbant ve Elmada.ğı caddeai paf. 
ta M ada 602, parsel S, kapı eski 74, 76, 78 No.lu lıslS.60 
metre murabbaı arsa. 

~ 
T. llra&1 
2ısoo.-

268.-

233.-

467.-

2479 Hasköy Es. Klrem1tçl Ahmet Çelebi, Yeni Keçeci plrl 2115.-
mah. eskl Ayazma, yenr Çakırgöz sokağında eski 16 
yeni 20 No. ıu tahminen 268.29 metre murabbaı arıuı.. 

2712 Orta.köy Mecidiye mab. Ye. Değirmen ve Osman zade 243.-
sokağmda eskl 33, yeni l/l 27 taj. l,27 No. lu tahminen 
39,40 metre murabbaı garajı olan kQ.rgir evin 111/720 
hla8e8l. 

2771 Beyoğlu lnönü mah. Dolapdere cad. pafta 54 ada 603 260.-
parscı 9 kapı eski 50, 52, !50, 52 mUk. Ye. 46, 48 48/1 
No. ıu 64,!50 metre murabbaı ahpp baraka. 

2906 Ç&!1ı ''Nalmcılar,, Yağlıkçılar cad. Ea. 120, Ye. 82 No. lu 131.-
kArgtr dllkk&.nın 21/240 hisse.si. 

2991 Kadıköy Rasimpqa mah. Yeldeğlrmeni cad. pafta 151 ada 538.-
212, parsel 8 kapı eski 8,8 yeni 10, 10/1 No. lu 134,150 
metre murabbaı arsa. 

3011 Beyoğlu Koca tepe mah. Taksim cad. ve KUçUk Şif- 471.
hane sokağına yUzU olan pafta 45, ada 1534 parsel 2 kapı 
eeki 2, 4, 147, H9 yeni 2, 4, 187, 189 No. ıu 1157 metre 
murabbaı anıa. 

8882 Beyoğlu, Galata Şclmıvar, yeni Bereket zade mah. 408.-
Şitn§ir aokağmda Es. 9,9 mük. yeni 17,19 No. lu tah.. 
minen 151 metre murabbaı lk1 hane a.rsnsı. 

35157 Kadıköy Cafer ağa mah. MUbUrdar cad. pafta 34 ada 36:1.-
SOG, parael 8 kapı eski 87 mUk. yeni 112 No. lu 73 
metre murabbaı arsa. 

; 3933 Büytıkdere eski Bayır yeni GUımez sokağı eski 1 mUk. SU.-
yeni 81 No. lu tahminen 34,150 metre murabbaı ev. 

1869 EminönU Merc&n ağa mah. Valde han alt kat pafta 201 1215.-
ada 339 parsel 122 kapı eski 69 yeni 69 No. lu 62,!50 
metre murabbaı kArgir oda. 

'209 Büytlke.da camı mah. Şehbal •okağı ve Çınar caddesi. 898.-
ne yUzU olan pafta 21, ada 75 parsel 6 kapı 1. 60, 62 
No. lu 169.00 metre murabbaı bahçeli ahşap C\in 3/4. 
b.Weai. 

Yukanda adresi ve tafsUAtı yazılı gayri menkuller pe§in para ile ve 
açık arttrrma uaullle satılacaktır. 

Müzayedeye iştirak edecekler mukadder kıymetin yUzde onu niBbetln· 
de teminat yatırmaları llzmıdır. 

İhale 16.4.942 perşembe gUnU saat ondadır. Satış esnamıda ver11ell 
bedel mukadder kıymeti geçtlfi takdirde teminat nkçesı derhal arttmlma
rarak lh&le kimin uhdesine icra edllirse teminat akçesi ona ikmal ettiriJe· 
cektir. 

isteklilerin teminat a.kçeai, ııllfus tezkeresi ve Uç kıt'a totogr&tla bir. 
'lk•e bildirilen gün ve saate kadar §Ubcmlz Emla.k servisine gelmeleri. 

NOT: x 1..,-etU pyrt menkulün lbale.a Umum MUdürlülttln taavlblne 
nr.u!dlldHcten ~ ııatı•acaktır. (926-3911) 

JBugunkü radyo 

7,8-0 Program, memleket saat ayarı 1 
7,33 Ha.fl.f program Pi. 7,415 ajans 8,00 

8,30 Sen!onik program Pl. 13,30 prog 
ram ve memleket aaat yrı 1833 Ne • 1 

§eli oarkılar 18,45 ajans 14,00-14,SO 
Rlya.seUcUınhur bandosu 15,30 Rlyase. 

UcUmhur tllllrmonlk orkestrası kon. 
serinlıı Devlet kon.tıervatuan salonla. 

rmdan naklen nelJ?'L 18,00 program 
ve memleket saat ayan 18,03 Radyo 
çocuk kulUbU 18,45 Ziraat takvlmi 18, 

66 Radyo dans orkestrasının her teL 
den programı 19,80 Saat ayan ve a· 
jana 19,411 Serbest 10 dakika 19,155 
HU.zzam ve Saba makammdan §al'kı
l&r 20,15 Radyo gazetesi 20,411 Bera· 
ber tUrkWer 21,00 kOnUfDUl (BUyük 
adamlar) 21,115 Dinleyici istekleri 21, 
415 Konll§llla (poet.a kutusu) 22,00 rad 
yo saton orkestruı 22,30 saat ayan, 
ajans ve borsalar 22,00 kap&nl§. 

lSTANBUL BORSASININ 

ıo ' eu Ftyatıan 
açılı., ft aapanı, 

Londra 1 Sterlin 15.2, 
Nevyork 100 Dolar 130.70 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 80.365 
Madrld 100 Pezeta 12.9375 
Stokholm 100 lsveç Kr. 30.72 

ESHAM VE TAH\'lLA.T 
İkramiyeli % 5 938 
Aslan çimento 

22.1515 

SAHlBt : ,\S/JI US 
B:ı~ılrlığı :yer: VAKiT MATBAASI 

Umumi Neşriyntı idare eden 
Refik Ahmt!I Sevengfl , 

111rk ye Camburıveti 

ZiRAAT BA KASI 
tlıırWut ıart.ııı: tHH& - ~rmaye.ı: 1000.000,000 l'llrk a..u

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve tıcari h~ nevı bcınka muameleleri 

Para blriktıreııJere 28.800 ura lkramlye nrt:ror. 

.,.._, 8ankaıııncıa ırumbaralı •e lbbar•u ta.earrut ııeaapıarmaa 911 u 
DO ııruı ou!unanııua eenede 4 cıeta çektlecek tnır'a U. •ıacıo•ın 

ota.na gore ıkramıye dağıtıtacaJctır 

• • C.000 • IZt '41 

• • 60.'I t,Ü()(l • 

• • '6(J 1,000 

M • UM t,0041 

12r. 

ıec 

""°° . 

~ IMııa .. anııCU&K' l)llralar otr tene ıçinde 51) ltra«!ao ao&tı 
!19fmlyenıere Uuamtye c;ıktJ~ t&kctlrde o/o ıo razıasıyıe "'rlı-ktlı 

iCeşldeler : 1l Mart U Haz1ran 1l EylQl l1 BlriDcUlAnUD t&rthlt 
r1Dde yapılir 

VA KIT 
--~~~~~~---

1 K AYI P L A R ' 
Şl§li nllfus mcıurluğundaıı al.aut 

olduğum ctlzdanmu kaybetUm. YeDi. 

Cnl çıkaracatımda.ıı eskfain1n hllkmtl 
yoktur. 

Nlf&.uf.atı Me,nıtJyet maha1leel il· 
han llOkak No. 26 Mehmet AJJ oflu 
TezeL (SM69) 

••• 
EyUp nalıiye mUdUrıUfUnden aı. 

11 - 4 - 1942 

dıfmı ıı.l.aan 942 ayma alt 6 &det ek· 
mek kamemı zayi ettim. Yenilerini 
alacafımdan eskilerin hUk:mU yoktur. 

Eyttp, Savatlar Cebeci bqı caddıeııl 
• numarada Zeliha Banş 89''18) 

••• 
Trabzon 11.manmdan aldığım maki. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bülün Ağrılarınızı Derhal Keser 

n1Bt ,ehadetnameml zayi ettim. YenL 
elnl alacağlmdan eskisinin hUkmU 
yoktur Mebm<'t Çekiç (8M'17) 

t CABINDA G UNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

............... 1 ..................... . 

••• 
1940-41 tarihinde Franmz Llaeatn.. 

den alml§ olduğum tasdiknameyt za.. 
yl ettim. Yenisini alacafımdan eııki· 
sinin hllkmU olmadığı:m 11&.n ederim. 

lamet Sırmalı (S9t'11) 

Dr . Fallrl Celil 
Slııdr " lr.ekeleme fiedavllll 

Ber rtın 4 tıe oataıottu No. !1 

tl'lkUclar A.sUye lklncı Hukuk m... Kandilli Raaathanesi 
klmllf.lnden: 942/713 
'OııkUdarda Topta§ı caddesinde 401 Müdürlüğünden: 

No. lu evde oturan Mahpare taratın- 27.f.M2 pazartesi gUnU saat 14 de ı 
dan aynt evde oturan Ömer Irmak a_ tst.anbulda Cıı.faloğlunda yUltsek melt 
leyhine açııan bo§amna davuı üzeri_ tepler muhasebesi eksiltme komlsyo. 
ne mUddelaleybe tebll# edilmek Uzere nu odum.da 807 lira 159 kuru§ keşlf 
gönderilen dava istidası wreti ika _ bedell1 Kandilli rıuıathanesl kalorifer 
JlletgAhı meçhul olduğundan tebliğ e. dalreai tamiri açık ek.slltmeye konul. 
dtlemiyerek geri gönderllml§ ve mah· mu§lur. Bu 1§8 alt evrak raaathanede 
kemece de ilAnen tebllpt icra.ama k&· her gün .saat 10 dan 17 ye kadar gö. 
rar verilerek tahkikat 15.4.942 cuma rUiebUlr. Muvakkat teminat 61 Jira · 
günü saat 14 e talik edilmiş ve bu dır tsteklllerln en az blr teahhUtte 
bapta yazılan davetiye ve dava istida· tSOÔ liralık bu ite benzer 1§ yaptığına 
aı aureU mahkeme dtvanhanealne aaıl. dalr idarelerinden alm1' oldukları ve. 
mı, olduğundan 20 gün zarfında dava slkalara tırtlnaden !atanbul vUAyetine 
lstlduma ceva.p vermek ve yevmi mUracaatla ek.elltme tarlbinden tatil 
mezkdrda da mUddelaJeyh Ömer mah günleri hariç Uç gün evvel almmI§ eh· 
kemeye gelmek üzere keyfiyet 11.ln ııyet ve lNl yılına alt ticaret odaaı 
olunur. (39472) veaik.alarlyle gelmeleri. 

J atanbul 3 üncü I cra Memurluğundan: 
940/SU 
Yani Oğlu Nahumdan tıemllken alac&k.lı Sabuncu Yordana 2632 lira 32 

kurll§ ödememesinden dolayı dairemizin 94-0/63' aayılı dosyaalle haciz edl. 
:en ve 2280 kanun hUkmUne tevtlkan vaziyet ve takdlri kıymeti yapılmıı 

bulunan EyUpte Sofular mahallesinin sotuıar (Yeni. ZekAa Dede) soka.. 
tmda. eski yeni (8) sayılı ah§a.p evın tamamııµn paraya çevrilmesine ka. 
rar verllml§Ur. 

Geyrf menkul: 
Zemin katı.Dı.n beden drvarları kl&'fr d&hil1 aksamı~ birinci kat tama· 

men ah,,.taptır. Elektrik teaiaatı mevcuttur. Sağ tarafı yangın dıvarlıdır. 
zemıo kat: 
Sokakt.an Uç adet mozayık basamakla çıkılan ve ah§ap kapıdan zemini 

karaııiman sahanlık ve tatlıkta gömWil iki kUp ıı&tda bir oda ve camlı ka
pıdan geçilen diler tqlık tıaerlne clıter blr oda olup bu ~ıktan ber ikl \ 
Odaya geçilen ~b'er xapı Y>Üluı'il1uğü ~ ilet lık1 CM1& "&namda '1ttk ._ dolap f 
mevcuttur. Ta§lıkt:an bir koridor (Zemlnl karasiman) merdiven altı ve zc· I 
mini kara.alman maltız ocaklı, tulumbalı bir kuyu ve arka cebhedekl oda.. 
ıun altmdaki bodrum& girilecek b1r kapı vardır. Koridorun nUıayetin.de 1 
alaturka bir heIA ve bahçeye çıkıl&ıı btr kapı vardır. Bahçede çimentodan ı 
ortada fiskıyeai bulunan bir havuz, blrlııci katın altında lr.öm\lrHlk mev. I 
cuttur. Odaların tavanı yağlı boyalıdır, i 

Blrlncıl kat: l 
On dört basamakla çtkılan bir sofa il.zerine ('Merdiven ve sofa muşam... 

balıdır) birinde yUk ve dolabı olan üç oda esas binnrian hariç camekOJılı 
soıa. iki basa.ınakla. inilen ztmlni k&raaimıın d~cll dı\•arları devren 60 
sa.nUm lrWamda !ayana kaplamalı mermer kurnalı hamam mevcuttur. BI 
nanın ön cephesinde birinei katta iki çıkma.zı \'&rdır. Penceı-elerı ~min 

katta demir parmaklıklı ve bUtUn pencereler ka!eslidir 
Hududu: 
Tapu kaydı gibidir. 

•ıesaııaaı: 
Umum sahası (104. M. 2) olup bundan (64: cem 2) üzerine bina ya· 

pılmqıtır. 

Kıymeti: 

Gayri menkulün bulunduğu mevkiln gerefine, mUtehammll olduğu ira
dına emsallnln alım ve satım plyaaasına göre arsa. ve binasının tamamına 
lkl bin yedi yUz altml§ sekiz Ura kıymet takdir edihni§Ur. 

lşbu gayri menku!Un artırma şartnamesi 6.4,942 tarihinden ıtlbaren 

940/634 sayılı dosyaslle lstanbul 3 Uncu icra dairesinin muayyen numara· 
sındıı her kesin görebilme!Jl. !Çin açıktır. llQ.nda. ya.zıh olanlardan :fazla ma.. 
ıiımat almak isteyenler i§bu gartnameyc ve 940;634 doaya. numarasUc me. 
murıyetlmıze mliracaat elmelldlr. 

2) Artırmaya ~tirak için yukarda yazılı kıymoUn % 7,15 nisbetlndc 
pey a.Jq;csi veya. milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edecektır. 

(Mııdde: 124) 
3) lpotek sahibi alacaklılarla di#er alAkadarlann ve irtifak hakkı sa.. 

biplerinin gayrı menkul Uzerlndckl haklanru hususile ta.iz ve masr.ı!a dair 
oisn iddlalannı 1.fbu llAn tarihinden !tibıı.ren ı:s gUn içinde evrakı mllsblte. 
lerlle birlikte memurlyetlmlze bildirmeleri icap eder. Aksi takdirde hakları 
tapu s.cill ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaımasındıın hariç kalırlar. 

4) Gösterilen günde artırmaya iJtlrak edenler artırma p.rtnıımeslni 

okumuş ,.e lllzumiu malQ.matı a.tmııı ve bunları tamamen kabul etmış ad 
ve iUbar olunurlar. , 

5) Gayri menkut 15.:5.942 tarlhlnde (Salı) güı:ıU u.at 14 den 16 ya ka· 
dar 1atanbul 3 Uncu icra memurluğunda Uç defa bağınldıktan Bonra en çok 
artıra.na lh.ııle edilir. Şu kadar ki artırma bedelı gayri menkul için t..llkdir 
edilmlJ kıymetin en az % 75 §ini bulmak ve satış isteyenin alacağına rUç
Jı.an.ı olan diğer alacaklılar o gayri menkul ile temin edilmiş ise bu suretle 
rüçhanı otan alacaklılarm mecmuundan fazla olmalt ve bundan başka pa· 
raya çevrilme ve paylaştırma murafla.rm.ı tecavllz etmek oıırttır, Şayet 
böyle bir bedGI tekli! eı.JUmczse en çok artıranın t:eahhUdU baki kalmak 
Uzere artırma on gün daha temdit edilerek 115.:5.942 tarihine mUsadlf Cuma 
günU aat 14 den 16 ya kadar !ataııbul 3 Uncü lcra memurluğ>ma artırma 
bedeli se.tı§ isteyenin ıılacağma rUçhallı ol&n alacaklıların mecmuundan 
!az.la oımak ve bundan bafka paraya çevrilme ve paylaştırma masraf arı. 
ru tı:cavUz etmek prtile en çok armana ihale ed!lir. Böyle fazla bir bedelle 
alıcı çıkmazsa ihale yapılmaz ve aatış talebi düşer. 

6) Gayri menkul kendi.slne ihale olunan kimae derhal veya verllen 
ınllhlet içinde parayı vermezse l.h&Je kara.rı feeholunarak kendisinden ev. 
vcl en yükaek teklifte bulun.an k1ın.lıe arzetmif olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gUn müddetle artır. 
maya. çıkarılıp en çok artırana ihale edlllr. 

tk1 ihale arasındaki fark ve geçen gUnler lglıı % 15 den hesap olunacak 
fal• ve dl~r zararlar ayrıca hültmc hacet k&lmaksızm memuriyetımlzcc 
alıcı<lan tahsil olunur. (Madde: 133) 

7) AJıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yir_ 
mi senelik vakıf tavız bedellnl ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler tenv.rat. ve taıı.zltat ve delilli~ rtl.lumundan mUte· 
vellit belediye rUawnunu ve müterakim vakıt Jcaresi alıcıya alt olmayıp 

artırma bedelinden tenzil olunur. İfbu gayri menkullerin tamamı yukanda 
göııterllen tarihte İstanbul 3 UncU İcra memurluğu odasında itbu UAn ve 
ll"Öllt.erileD artırma §&rl.name8' d&lrulzıde 1&tılaca&ı ilAD. olunur. (8~74) 

TURKiYE iŞ BANKASI 
Kücük Tflsarruf 

Hesaplan 
194% '"tRAM1VK PLANJ 

KE~lHt!:l.mı: 't Şubat. .. 

\il\),!\. 't 'l.~!'fo,. 1 lkta. 

clt4'Şrln ıarthlerlnde 

n.pılu. 

·~ lJULloLMJ ~lr.LllOIU 
ı adet 2000 Liralık - 2000.- Ura 
a .. 1000 
2 • 1GO 

' . 500 

JO • ~ 

4-0 . 100 

ı.: "° • 
2~ 

20Cı \O 

• - 8000.- • 
• - 1600.-

- 1600.- • 

• - ZDOG.- • .. -~. 
- moo- • 
- 6000.- .. 
- 2000.- .. 

imanları ı 
ıan arı 

Muhammen bedellerlle mlkdar ve vnsıflart aşağıda yazılı olan (8) ~ 

rup kereste her gurup ayrı ayrı ihale edilmek Uzore (24.4.1942) Cuma gU· 
nU hizalarında yaz.ılı saaUıı.rda Hııydarpaşada Gar binası dahilindeki kO

ınJsyon tara!mdan kapalı zarf usuıııe sun alınacaktır. 
Bu ıııe glımek isteyenlerin her gurubun hizasında yazılı muvakkat ıe· 

minat ve kanunun tnyin ettiği vesikalarını muhtevi k.ıpalı zarflarını el<· 
siltmc saatlerinden birer saııt evveline kadar komisyona vermeıeri !Azmıdıf· 

Bu \Şt' ,it §artnamelcr komisyondan parnsız olarnk dağıtılmaktadır. 
1 - 15 metre mlk'nbı muhtelif cb'atta GUr~en kalas, Muhammen tıe• 

deli ( 1275) lira muvakkat teminatı (915) ltra (63> kurU§ olup kapalı zarflıJ 
eksııtmesı ı;ııııt (15) on beşte yapılacaktır. 

2 - 115 metre mik'abı muhtelif eb'atta mc§e kalas muhammen bedeti 
(180-0) lira, muvakkat temlnatı (1815) lira olup kapalı zarfla eksiltmesi sast 
t 15,115) on beşi on beşte yapılacaktır. 

3 - 25 metre mik'abı muhtelli cb'atta lhlamur kalas, muhammen ?ıe<

delt .(2MO) lira, muvakkat teminutı (187> lira (fiO) kuruş olup kap:ll1 

zarfla eksltlmesı snat (lfi,30) on beş buçuktn yapılacaktır. (4204) 
• .y. • 

tzmlrdcn Denizliye, Somaya ve Alaoehlre sevkedllen &§yaya mallSU' 
D. D/250 numaralı tarife 10.5.942 tarihinden itibaren 1&.ğvedllml.§tir. FazlS 
ta!Bl!At için istasyonlara mUracant edilir. (21559-4439) 

fi.~. 

9 dal! 19 numaraya kadar olan tenzUAtıı tenezzüh tarifeleri 10.5.l9•S: 
tarlhlnden itibaren lAğvedllml§Ur. ( 4442) 

----------------------------------------------~~~--_... 

1 
Tııbmln B. 

1568,00 

27411,00 

latanbul Belediyesi ıJnnları 

tık tem. 
42,60 

205,87 

Haseki, Cerrahpaşa ve Beyoğlu hastahaneleri 
için alınacak 355 kilo kaşar peyniri. 
Teınlzllk l§leri mUdUrlllğU için alınacak aeki$ 
kalem belleme, urgan, yular, kıl gebre kaşs.!1• 
ltazmıı sapı, badana !ırç~sı ve kıl kolan. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miltdarları yukarda yazılı lgler ayn a)f• 
açık eksiltmeye konulmu:Jtur. Şartnameleri Zabıt ve muame!At mUdür1uğil 
kaleminde görU!ebllir. İhale 20.4.942 Pazartesi sUnU saat 14 de Daim! Eıt· 
cUmendc yapılacaktır. Taliplerin ilk tem!nııt makbuz veya mektuplan ,.e 
942 yılına alt TJcaret•odası vesikıılarlle ihale gUnU muayyen saatte Dalııı' 
Encümende bulunmaları. (4.12•) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Subesinden : 
Umum MUdUr!Ug1lmUZ!e 11ube ve ajanslarımız için ktl.ğrt ve maı.zeıne,ı 

ofisimiz tarafından verilmek 11artlle açık pazarlıkla gösterilecek numune• 
lere göre defter ve evrak tabettlrlleccktlr. Tıı.llp olanların lki bin lira naıdt 
veya banka teminat mektublle birlikte 13 Nisan 1942 pazartesi gUnU ssıJ' 
ı:ı de Liman .han 4 Uncu kattaki oubemizde bulunma.lan rica olunur. ('32'l 


