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Ankara temaslarından ilhamlar : 1 

El birliğinde. 
gazetenin rolü 

da var, bünye arızalarından ileri gelen 1 
L-J~mlı hata kaynakları ~:_-f 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

G azet.c1el11n umuml bayatbaki 

çarklaTdan blıi cf.ye dön. 

ınelerl ve diğer çarkla.rla temas 
ve ay&'! :kaybctmiyerek ça.lışm:r
tarı bete bö)'ic fuvJto;lflde za..onan
ler 'ıçın, çok lüzumlu bir şeyıHr. 
Bı.mu tcni<n tçin de 4ki şarta lhtl. 
yaç vardlr. Birincisi bükiımetn ıa
zctıclcre; :zı;.a-arı defcdllecek veya 
eızalıt:ılacaılt btr bas belASl gözüyle 
değll, çok fa~'rl/al'I bir yardımcı 
kuvvet gözüyle bakmıya alışması
dn-. iktoo·s:, gaz.ctcci\ikte memle. 
kr.t S?~ini.n ve meslek vekar ve 
t~Akr:nrn t1cnr1 menfilatl baskı cıt
t.ınd:ı ıt:utıması, gazctclcrtn t:yice an
lamaclıkça, dinleınedlkçe kaleme 
sarılmamaları, b "lerek veya bilml
ycrck menfaat sahiplerinin tıleU 
olmaJamaları, doğruya doğru, eğ. 
:rlye eğri demlye alt ölçUlcrl söz. 
den kaçırmıı.tnalarıdır. 

Ya\nız .ıruıklnc.n ın kendisi fena 
(De,·anu Sa: S SU. <l de) ~ 

ADASI 

SATAAN 

23 Nisan çocuk 
bayramına hazırlık 

Bu münasebetle mekteple~ 
3 gün tatil edilecek 

Vllfı) ot ve Çoouk Esirgeme K.u-ı dıreğc ooy;rak çekilecek 
ntm\I tarafından haz.ırhınmakta HoJk Pa.rUS:\ H 1vc bunu , 

111 
oomı.m o.ı t Yaşar-

ol,ı~ 23. Nlsen ıyrnmı programı oğlunun ko:-,fcrnsı tnklp cdcccktll". 
Mn şedtıAnıl nlımışt.ır'\ .• llafü Ya~.:ııroğlunoan sonra da ço_ 

JTrı.z.ırlıınnn progrtıma gore, sa- cuk Esirgeme Kurumu ~ıtımma Dr. 
bahlC'yin Bc~1ı;zııt, ve Tak..qm Cüm. Fot'hl Erd~ Jöz söyllyeccıktır. En 
hurtyet mcydanlMr.d.;ı toplantılar sonf nln1'. r.c ıta bir erk.ek, bir li:ız. ta.. 
)'1. pılıı.caktır. lehe httıı~CN!c bulunaaaktlr. 

Jı yazrttıtkı 1oplant.ı 53blh saat Takıfm Cümhurlyet. meyrlanm.. 
10 da yopıl cak ve Hfaiye b<?n<i06U daki meı"9$1m Eaat 10 :roda y.ni 
ıh lşt.:.rok cdcoe.kt!Jr. Merasime İs- k f'.'dc .baş.lıyao.;lk, Haİk 'F\'ır~.IS: :.: 
~ldtl mar~l ~Jar.dıkt&n sonra. (De,amı Sa. s, ~il. 2 de) ( .. ) 

Fi iman kız/afi müdafaaya 
hazırlamyor 

Vaşington, 20 (A.A.) - Mihver 
devletleri mecburi l.llkerllk hizmetini 
yaptırmak Uzere 12 y~ındakl k rz ço
cukları s.IAh altına alnıağa hazırlım· 

maktadır. Bu haklkıı.t bugfln :Macar 
resmi radyo njansıııın yayımını z lk· 
reden sayılar ve olaylar ofisi ta rafın· 
dıın ır,a edi.miştır. 

Radyo yayım ajaneı ~yle demiş· 
Ur: cl2 yaşından 18 YQ-9ına kadar 
bUWn cenç kızlar teşkllltıandırıla· 

cak ve husµst talimler göreceklerdir. 
15 ya91ndan 19 ya~ına kadar olanlar 
beş hafta s \lrecek lllve talimlere tA· 
bı tutulacaklardır.> 

• 

Lava ı 
siyasetini 
an tattı 

Avrupa barışı 
için tek şart: 

Fransız-Alman 
yakınlaşması 

Lav ol diyor ki: 

ll vrupaya milletlere uygun 
bir sosyalizm düzen 

verecektir 

MECLiS MOZAKERELERf 

Anadolu Ajansı hakkında 
münakaşa l ar oldu 

Başvekil, Ziya 
cevap verdi 

hakkında 

Gevher'in iddialarına 
ve Struma faciası 
izahatta bulundu 

Kız ta 1ebe1 er in süse ve lükse olan 
temayüllerinin önlenmesi ıçın mekteplere 

bir tamim gönderildi 
Ankara, 20 (Telefonla) - Kız 

çocuklannın, talebelik sıfatlle ahenk 
11 o!arak öğrenim çağının ve ağır 
başlılığın gerektirdiği şekilde srı.dc 

ve vekarlı giyinmeleri için Maarif 
Vekô.letl tik, kız ve muhtelit orta 
okullarla'. liselere, kız enstltUlerlne, 
Akşam kız sanat ve ticaret okulla· 
rına bir tamim göndernıiştlr. 

Bıı tamime göre, tıılebenln ipek 
çorap, yllksek ökçeli fııkarpln ve 
Jusa etekli elblse giymeleri ya.Sak
tır. Etekler, diz kapağını tam ola
rak örtecektir. Saçların tanzlminae 
aşırı tuvaletlerle kıvrılmış saç gibi 
yakışık almıyan mllb~lAgah llslen· 
mclerle 1.ırnak boyamaya mllsa.ııde 

edilmiyccekUr. 

Bütnn öğretmenler, talebenin nıh - ------...-----

h
vc a~lı'Utt•t:rblyclcrllc ·ılıerd ,·akit vc

1 
ı N d • ~ 

er ıırsa ..,. en geniş ö çU c m~gu 
olmayı iŞ cdlnccekkr ve btı snhad::ı orman 1 
sarfedilccek mUnferld gayretler dı· k 
~ilnda okullarda bu ,.e hıınıı henzcr i inci def:. 
maksatlarla tertip ohınncııJ( toplan. ~ 

tılara, konuşmalara mUmkllıı oldu· yandı 
ğu kad:ır yer 'ver6eccktlr. 

Yangın yine osetil 
kıvı' cımn dan çıkrrq 'rı 
Vıtşlngton, 20 (A.A.J _ 

nezaretinin blldırdlğtne göı' 
manı1i gemisi enkazmda çU 
bulunan mnddclcrl çıkarmnlt 
gut bulunan işçilerin ayrıl 
ıonra gem, enkazından yenı 

gı~ çıkmıştır. Yııngın, ateş ç fi 

!re erin deniz salhı altında ~ 
sı yUzlindcn gUçUlk!c sön 
nılşUr. Geminin Ust kısmı h 
ro.nıanııştır. ' -t, 
Yangına alt ilk tehlike 1 nı11.rtcsı gilnli so.at 18,10 ş~'tl t 

işaret so.at 19 da ve UçUncUs~ ı> n 
verllmlıjtır. 14 1) 

Dandan bir müddet en·el Nevyork limanında yanan Normandl, re.-;lmıle gördUğüııllz ,ekllde yana yatmı tır. 
Yanıın yarı be.line kada r suya gömülü bulunan ~ormand 'yl bir tiirlU bırakmıyor. :\luhakkak ki onun Jı;ln 

80 milyon dolar &arledenlerln lı;I de ınlltftlladl,l~n yanıyor. 

Uç motopomp gemısı 
enkazındaki yangını suya 't'll 
ça:Iışırken geminin yatmak~, 
duğu rıhtım kenarındııki l~ 

(DevA11U: &a. 3, Sil.-~ 



z: 

r;;~ı;,~~\ Şehir 
ıı----- ___ _ı l Haberleri 
H i n d is tan isti 1a1 arı l ıstanbulun 

Yozan: Ziya ŞAKİR iaşe meselesi 
indistantn tar:hi, derin kL 1 halifeye r~ porlar aö~dcrdi. Bu-

H ranl(klar ·çtnde ba~lar. Hat 
1
n.un buıe1rıdne Htedlrt:c1 b<•;1~~~~ 1~~1~ ı H: [k dağılma bir'.ikleri 

f ~,sı aş a. ı. a u. 
ta aldı:• isim bile. azçok .e.sane- YurnO un kumond• etliği bir or- k:Jdroları hazırlanıyor 
vid:r. E:ı esk Hınl sekenesının'ı b~ du, _ tıpkı, İskcnder glbı • btltün 
koca. kıt'aya ne ;sım vcrô.k erı lli.r:dfstanı istilAya hazırlandı. Fa
belli değildir. Ancak sonral~rı kat bu hareket netice vermedi. 
(Sind) nehrin:o ismi bütlin ° 1 ~- Hindistana akan Araplnrdtn 
l·!ıne teşmil ecLlmiş .. Bu da. ~ır pek çogu, oraya yerleŞ'lnck lçin 
nıüddet sonra (Hint) e çevrılmış-ı aeımemlşlerdl. ~laksa.Uarı, orada 
Ur. Buna da, orada. yaşıyan h~l- büyük servetler elde ederek mem 
kın (:.'ı;yah) rcnklt olmas1 ~C'be:p leketlcrinc dör.mekti. Bu scbtp 

1 
o~ınuştur. ten dolayı Araplar orada blı· h~. 

İlk istııa, (Arya) !ar tarafından klmiyet elde edemediler. Bir kıs_ 
b3şlan1ıştır. Hazer deniz ile Vol· mı. ci'dden yurtlarına dör.dtiler 
g:ı. nehrinin sahilleri arasında ya- Kalanları da, y .. rlilcre karı!iarak, 
ş:ıyan bu kavin1 muhtelif kollara onların kalabalıgı rııra:ı;ına kayna. 
a.rrıtarak akınlar yapaı:larken, yrp g:ttıler. 
b 1 d bi k«m• da (Slnd) ' •• . . ı un ar a.n r "" • .&.SJCımlar tar~!ından• ilk cıddı 5.-

n•hrlnl geçerek CPcnc•bl taraf!•- tila hareketi, (Sulta.n Mahmut 
rtna )'&yılnu~lardıt.. Gaıncvt) tarafından başhı:dt. İran 

Halit &.ıtıtma tfrliklerlnin teş
kili h!l'zlrlıklarırh \'!&yel.\~ dcv&m 

1
_.<i"lmektedlr. Kadrotnrı da. tayı.~ 
edılmek üzıeredir. Köy'.ClfdC de ge_ 
nif ~'k' llıt yapılacak ve her köye 
o:rcr suba~ı tayin oluıcU.oal<t1r. Bu
gün men1tekette 55 bln köy sub:ı. 
şısı Jş görecek ve bur. 'ı:.ra. eryd.8 ~
nar Ura ücret verilecektir. Bu ış 
tçin senede 6 mil~·o~. f.'.ra ~a~!~~
lcc.: k11r· Subnşılar koylc-rdckı nu
fuau lohwn istihsal ve ekim \1 ~ı
yetkıi n~ yakından takip ederek 
merkezlere lfldircccklerdir. 

Ekmek karne~eri yine 

bir aylık dağı'ılacak Aryalar, cvvelıl çadırlarda ya., ve Irak kıt'alarının mühim kı
ş:mıışlar.. Fakat iklimin mebzul sımlarını zaptcden bu büyük Türk 
r.tmct ve .servetlerinin kıymetleri- hükümdarı, Hindl.;tanı üzerine on l!ti. ayl1k ihtiyaca tek3bül e:docek 
ı: anlayınca, artık Eehirler .. kur. iki .!:cfer yaptı. (Llhur) ve (Orl- m!kLarda. ekmek k!ırnest Ankera
may& ba,ıamışlardır. Ve böylece. h:) gibi büyük ~eh rlerl zaptede- d•n lstanbuhı. CÖ<ld4'<ilmlşt r. 
e.sıl yerlileri yavaş yava, kendi rck bir yelpaze gibi iki tarıfa a. Karneler bu &Y da yine b'r aylık 
h.lklmlyetleri altına almtşl•rdir. çıldıktan .!!IDnra, cc~uba doğru da olar.ak tcvz: edilecektir. Tevz.iatın 

Hindistan, (Büyük 1.:kender) in ilerlcmoyc başladı. Bir çok bilyük ~elecek hafta ı~:ııdc y pılmasına 
ıamanına k•d•r, garp devlet ve puthanclerl yıktı, b. r çoklarını da başlano""k\\r. 1 
mlllı:tlerlne meçhul kalmı~tır. İkin camiye tahvil etf. htı~ya uğr•- Vali yakacak ic:ini hal 
cL ~.stili hareketine bu elhaır.gir yan şehirlerde, ha!dsiz ve hesap_ "6 

bükümd•r başlamıştır. Yüz bin sız altın külçclcrile milcevhcr ele için Ankaraya gitti 
ı kcrle Sind nehrini geçerek Hint geçirdi. Hindistanda hAklm olan 
hükümdarlarından Poras ile çar- (Brahman) dir.lnin batıl itikatla
pışmıştır. Ve sonra onunla dost ri1e: mücadeleye girişti. Zevçlcrl 
,ıar:ık (Gar:j) havalistnt almıştır. velut eden kadınların, diri diri 
lk!lm·n servetine tamah ederek yakılması adetin! şidÇelle menet
bütün Hindi!tanı istilaya hazır- u. Henüz yarı vahşet halinde ya. 
lanmıştır. Fakat çok geçmeden şamakta ol•n Hindista.r.t,, Türk 
vefat ederek bu arzusu, akim kal-ı ve is lam medeni yetil. e doldurmak 
mı,t..r. IS'tedt. .• Fakat vefatı üzertne, bu 

İske..nd.crf11 öli.i'mÜ. Hindtstana arzularının büyUk btr kmn1n1 ye. 
sükür.ct vermiştir. İslam;yetın ya.. rine getiremedi. 

b
'r (Timuırlenk) in zuhuruna ka-

y•lmas:na. kadar, artık yeni dar Hindistan, yjnc sükUnet lçirı·-
tehdit altına. girmemiştir. Küçük de y~şadı. Fakat Tlmur) Rusyanın 
hükumetler tarafından idare edil- cenubundaki fütuhatını b!Uı1r bi-

Vail ve Belediye Reisi Doktor 
Lütl'I Kırdar, dün akşamki eks
pre!'e Ankaraya gıtzn.iştl'r. 

VaJi ve Belediye rclsl.nln Anka
raya ı;ı:cıışt doi:rud•lı doğruya )"1-

krcek işkrJnl hal içindir. Vekalet
le tmıas e~k. yak><::>k lhtl'yacını 
karş:ılami\k için alınacak tedblxlerl 
komıti.ne cdcccktir. 

Fırınlar bundan sonra 

hergün teftiş edilecek 

Frrı,r.1ar1n sıkı \jlr şekilde kon·tro .... 
mi.şt:r. tirmez, yıld1rın1 sür'atllc Hindls- lü icin Vali ve Belcdiyr: Reisi ka... 

(Hazreti Muhammed)in vefatın- tana daldı. Gedş ölçUde istl!il h•- . . ti emirler vel'Ull•ştır. 
dan tam 79 sene sonra, henüz yir- reketine başladı. Karşısına çıkan 

kt NOl<san ""'1'nli ekmek çıkarıl-mt y~larınd& bir ıenç olan (Meh- kuvvetleri, birer hamlede yı r, 
(ş tı ımamaoı, ekm<!kleki rüt.ubctln nL met Kas>m) isminde bir müslU- devirdi. Hir.t hükümdnı a 

man kumandanı, (6 bin) kiş'lik Mehmed) ı perişan ederek bü- zami mikt;rı aşmamnsı ve ly! pL 
~U<;ük bir ordu ile H'ndistana gir- yük bir zafer alayı ile (Dehli) ş>rl lmesi fçtn Belediye; ~üf~ttiıle_ 
dl. Buna da, (Klraşt) hükürmfarı şehrine g rdl. ı1 dıL'ımi kontrol yırpııca '" rr. 
sebep olmuştu. Bu hilkilmdar, Timur; ı. ti!! ·ettiti - yerlerde, Belediye rnü!ettlşlcri bu iş 4tn 
• Dival) şehrinin sahl!lerine- y&r.•- halka şiddet ıösıtermektcn başka jm.ııı.taka1...,. ayrılmışlf.~d..-. Ve he'< 
-şan bir milslilman gemis;nt zap- bir şey ıörmedı. Fakat onun muh fınn herı .gtln\teftiş edlecek, no.k: ... 
tetmlş, miirettebatına bir çok eza ıer..,. hafid (Baburşah), aksine san vezinli elııınekler ınustıdıete e.. 
\'C cefa ettikten sonr& salıvermiş.. ol•rak (Mahmut Gaznevi) nio dilerek b:'1<a. :Wne kı>ırne rnukabl
ı .. Bu felaketten kurtulan gem c!- dört t~ır evvel oo~Jayıp da bitire. 11.:de ucu>: fiyatla sattl,eakiır. Nl
ler~ı; h•lifeı·e şikAyetlcrl. ilk Is- med gi Jılerl tamamlamak istedi. z:ınıl ıütubetl 8flll"Ş ve P'ımcı:ı.ıı 
lAm ordusunun Hindistan hudut- 1 Halka, gen'ş bir hürriyet verdi. ekımek çlkaran fırmlf:r aa ~ıyc 
loıT1nr tecavüz etmclerile netice- San'at ve ziraatı.in terakkisine hlz ... edi:ccek1enUr. 
lendi. met etti. KamıHar açtırdı. Yollar 

Gcr.ç kumandan Kasım, elinde- ve k.ervansaraylar yaptırdı. Hin Yanan Fen Fakültesi-

V.ATAJlf 

Dilek ne? Bazen 
kısmet ne oluyor? 
İhtiras içinde arpa ekilirse 

bazen darı çıkar 
la iz insanlar, hemen hcpı~:z 
l9l azçok Krlstof Kolomba 
benzeriz. Bild ğimlz gibi bu cür
ctli denizci, Jlindistana gitmek 
nlyelilc 1492 yılı ağustosunun 
(3) ilrde Jsp,nyunın (Palos) li
manından üç geınl ile yola çık
mıştı. Dalma batıya doğru yli!
mek surettıe hedefine ula~aca:ı. 
nı sanıyordu· Altmış Uç ;il'> A ' -
ıantik Okyanusunun az.gın da:. 
.çalıriı, tayfalarının 1$yanl;Jrilc 
uğraşıp boğuştuktan sonr• b r 
karaya a.yik bas\.L. Fakat burast 
Jifnd:ston deg:idi. O l:amana kad'l.r 
kendisinin ve cokl dUn-yıda da
ha başka. hiç klınscnln b'lmcd'
gı, tanımadığı bambaşka bir di
yardı. 

l~te bu v~kıa, hcrcün, herke
sin her mU~etin hayatında ycnl
Jen~p durmaktadir: Her birimiz, 
hr.limizc, movkHmlz.c Söre bir 
hedef tutarız· On• varmakla. mes 
ut olacağımızı sanırız. Hazırlık. 
ları:m1z1 tamamlar, kollarımızı, 
pac;alarımtzı sıvar, yola düzülU
rilz. Bir müddet sonra evvelce 
hiç aklımııd&n ıeı;irmedijtimiı:, 
hesaba katmadığımız lrnt ufal<ll 
t\irlü cn,ıeller, olaylar önümüze 
çıkar, yolumuzu keser. Bütün. di
dlımclerlmlz, çabal•m•larımız te 
siM!!z, fayda.sız kalır. Sonunda, 
ilkirrkl düşünee ve tasavvurları ... 
m1za tamım11e aykırı neticelerle 
ık&f'şılaıırız. Hıyrete düşer, acı 

duy~rız. İnsanlık tarihine göz a
tilına görülür ki mUlet1er de 
zaman zaman bu kabil hayal kı_ 
rık!ıklarma, umut <Hlşümlerir.e 

ıığramf#ardır. 

Bl't" vakitler Fransızlar, asılza.
delerln, papazların l..Ubdatların. 
dan, sebep oldukları scf;ı,l.ttcn 
kurtulmak, birazcık olsun ıen· 
l!ğe, '"hata. kavuımak !stedl!cr. 
Bu maksatla ayaklandılar, sel
ler gibi kan akıttılar. Neticede 
Napolyor.un boyunduruCu altına 
g1ro:1er. Yirmi yıl onun. l"lllnde 
di;ı.·-ar dtyar dola3tılar. Sava~an· 

savaıa atıldılar. 

askerleri, kerld:lerlna vaad olu 4 

r:an toprakları ele r<;irm('k Umi_ 
dile slltlblarını at:::rak köylerine 
koştular. F~kat az sonra evdeki 
bulgurd n da oldular. 

fi.R' a.yscr AlmanyasL İngiliz., 
~ Fransız söınUrgclcrln·i tfl.k 
slm etmek kararında idi. Kendi. 
ne a;\ olor.larr do. k•ı•be\tl. Bu
~ün türlü iddiaları, istekleri, 

hın!arı gcrçcklest:Tmek uğrun
da boğazlaşmakta olan milletle

rin d:.- kavganın sonurda cllcrtnc 
ne geçeceği bcıti değil. Hasılı ar ... 

pa ekeriz, darı çıkar. Bolluğa ka

vuşn'lak isteriz, d~·rlığa dilşerlz.. 
Mes'ut olalım diye çalışırken 
musdxrtlcre uğrarız. Devletçe 
genl!lleye!lm, bUyüyellm derken 
küçUlilıiiz, parçalanırız. Çabuk 
zengin olmak, kAşaııelcre kurul
mak, yüksek makl•mlard& keyif 
çatmak için çeJltll tedbirlere, 
çare-'cre ba"'°urur, Şcytşna. taş 
çıkartacak entrikalar, dolaplar 
çev:rirlz. YapmadlAımız düzen
bazlık, dalkavukluk, yardakçılık, 
pkşakçıllk kalmaz ama yine eli_ 
mlz böğrümüzde kalır. Fakir, ze
lil, perişan oluruz. :lçim:zde mu: 
rB<lına ermiş bahtiyarlar parmak 
la g<;stcrileb:lccek kadar azdır. 

Çok defa uğurıruzluk dediği_ 

miz bu abiı:ıklcrl dotur&n sc. 
beplcr ne biçim şeylerdir acaba? 
Bazılarrmız bu tcrsllk'leri, kader, 
talih, t""'1düf kellmelerile anlat. 
mak istediğimiz fakat mahiyeti
ne akıl erdiremedij':miz mev ... 
hum varlığın sırtına yükler. B•
zıısrımrz da k•bahatl ötckiı>ln 
berikinin, ~ur.run bunun· üstünc
atar. Kimse suçu kendi Uzerine 
almaz. Ve bu yüZ~n bu utur
suzhıkl~r da b!rbirtni kovalar 
gider. Benim kısa ak'lıma, dar 
görü~me göre bu hAdiseler ~" 

~ aba Y"kın& gele\Jm: Bun- suretle izah olunab!l:ı-: 

V ücuclumuzun bir çok uzuv 
!arı vardır. Bunlnr birbl. 

rlne bağJtdır. Arslorır.da dilz.cn. 
1l b r işbirllği yaparlar. BirbırL 
ne yardım ederler. Parmak!arı. 
mıı gözümüze kaçan çöpü çı
kartr. Dl~lerimiz mldcn1lzin, n1·. 
demiz barsaklar1mızın işlerin 
kolayl•ttrrır. Bir uzvumuzun ui 
ravacağı 8rizııdan d Rer bütUn 
uz~vlarımız zarar görU.r. Şimdi 
bir on için vücuduınuıda bir a
r.arş'. baı,ladığını, her uzvun kcn. 
di b•~•na, keyfinin lstcd·ğl ııibi 
ve di,ger ıızuvlırın zararına ha. 
reket cltliilnl tasavvur ve kabul 
edelim. Göz bir tarafa., kaş bir 
t·r<ıfa, kolJar, bacaklar. c:ğerler, 
dişler, n1lde b2şka bir tnrafa çc .. 
ke<.":ek, birbirler:ne yardımdan 
kaçınacak olursa bundan çıka
cak retlce hastalık, sakı.Uık ve 
nihayet ölüm değil mi? 

İn.anlık ve nıll1et dediğimiz 
toplulukların da bir insa.n vücu. 
~undan farklerı yQktur. Fakat 
ne vazık ki jnsanhi:Ir'I bue:Unkü 
me;haleolnde fertler de m!Jletlcr 
de bir tıek vücudun birl:ıirlni ta
mamlayıcı uıuvları olduk,arıru 
unutuyorlar. Kendl!erlnl diler 
fertlerden, m!lletlerder' ayrı t•
m•mile mU9\akil bir varlık sayı_ 
yorlar. Gözlerini hırs ve kin bü
rüyor. Yalnız kendilerini görü
yor ve düşünüyorlar. Kendi fay_ 
da ve men!aat1erıl'rtl d ~rrl~r'· ı.., 
zararJnda arayorlar. Nalıncı k., 
SCTl g!bl dalma kcndııeJ:ıne yon. 
tuyorlar. 

Bursa İd>'1.si.nde Ali Rıza 
Efendi adıma bir maT.lbk hoca
mız vardı. Sık sık şu sözleri tek
rar ederdi: 
Bu dilnya dö•t ~ey üzerine olun. 

muştur bina 
Ben yiyeyim sen yeme, ben iyi_ 

yim sen fena 
tıte bütün tenliklerin, u~ur

suzluk'ların, korkunç ve öldürü
cü pençelerir.den bir türlü yaka. 
mızı eıyfr'amtdtft:mız feı. ke<tle
rin, behilar1n .sebepleri bu hal
lerdir-

~ dan taın otuz yrt önce -~~--~~--~~~~~~---~--~~-~-~-
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Karışacak gibi ..• 

21-4-!KZ 

A nıcrikalıl<ltın ikldc birde nıil· 

~ yonlarc.a, mJJyarlarca harp 
tahııl<atı kubul ettiğini l~lt!p de: 
«Bunlarda po.ra bu kı<lar s.ııyı~ız 

nu '::o tU,lc ':'~ı'14nİJ.r buJuun1oyor de· 
ğU. JJal?lukl, .:\nıerika dünyanın öy· 
lo blr mendekC'tJ kf, orada insanın 
dirisi de para, ölUıo.U de para ... 

~til.r•rderltri çof{, r.ıllyonerlPrl 

bol, seri hal:ndc ztn&lnJerJ 110.yunı: 

olan bu meml~ltette alhn babatnrın· 
dan blrJ gö7.letin.J <lilnya,ra Jc:ıpadı 

nu, Anıf'rika hiikflnıctıue de nıilyon .. 
Jara \'aran 3 eni bir tahılu.t lmlrflnı 
beliriyor. Bunun en yeni blr misaJI, 
nıe,hur Vıınderbf1t alleslnln son ço· 
cuğuoun öJümUdür. 

Bu mllyartlcr aileyi kurar. Corne· 
Jlu!I Vantlerbltt, ,-aktllc Xcvyork 
dolayJarında ulak bir adaya ilkin 
cıl lıniş Jlolan<la. ınuhacirh·rJnılcn bir 
ailedendir. 27 ınaJıS 17D1 tarihinde 
o adad:ı. ddnyay:ı. gelen ve ( iklllcl
kftnun 1877 de ölen Cornellu• bir 
rerll:>otııı adadan Nc,yorka. gelrni~, 
fcrtbotunu ıo:ıetcrek bir ha)·li para 
kazandıktan eonra bir çok v•por 
ku.n1pa11yalan kurmu,, 1'~e"york 

merkez drınlryollarının hlııı;11JeJc.-rlnl 

etin~ ge.rtrnıı, '\'e 11Uıayet bu demir~ 
yolunu Ştkagoya kadar uzat:ırak 

m!lyonlarının tohumunu atmı,tır. 

Ondan sonra gerek keodJ~I, gerek 
son frrdı geıtenlcrde ölen anc,ı dur. 
madsn eklleni blfmt,ıerdlr. 

Cornellus'un bir mlJyar dolar Te· 
rerek 1873 de kurdui;u tı.ni\·rrs·te 

bir yıl •onra Yanderl>lll Unhenltttt! 
adını almı,tır. 

En biiyilk oğlu l\'llllan1 llenr; 
'"nnderbllt'den ba,hyarnk ıora~n, 

yine Come1lu"J VıınderbUt, Geortrf 
\\.~ashlngton Vanderb'lt \"e n1lıa.yet 

\\'Jthney Vnntlerb1lt ailentn ~e,·yort 
drınir~·oJJarı U"tUnd('kl kontrotiini~ 

ve n1ua.zzam !ten·etı sUrdUrüp git· 
rnı,ıerdlr. 

Blrlc,ık Amerika hlikQnıctı, blı 

asırdan fazla bir ıaınan, \.'anderbllt 
anesıoıa çeı lrdlğl ı,ıerden pek Ö· 

nemll ,·ergller aldıfı g:bt ailenin 
bütün fertleri de bir Ç<>k hayli' Jşlc. 
rlne büyük teberrillerdc bulunmu~· 
!ardır. Şimdi de &on ferdin ölilnı.1.)-lo 
A.Jnerlka. hilkCDnetlnc allenJn ser\·e· 
t:nden veraset ,·ergJ~l suretUe ta1'rı 

yüz n11Jyon dolar \'C bunun dı,ında 
da dünyanın en zeng'!n saoıı.t eser· 
lerı koltckslyonlarında.n blrl lnttluaı 
etmektedir. 

Bir u<:an kaleuın • fiyatını bUnıl· 
yorwn a.ma • b:r nıllyou dolara. çık
tığını fa.netsek - baha. biçilmez kol
lckslyon hari( • l'&.1ıuz; veraset 'f'Cr
gisl Amerlkaya icabında yüz: tane 
uçan ka.le temin etlecelttir. Jla.lbukl 
Tokyoyu teJU.şa du,ureo a.kınm an
cak sekiz tane u~an kale tarafm
dan yapJldığı süyleniyor .•• 

KÖRKADI 

ki küçlik kuvvetle, Hktıl hilküm- distanda; (Brahma mcdenlY"tl) n- nin 
darı tcd;p etti. Ve orada yerleşti. den SOM'&, büyük bir islAm mcde
İklim'n tabii serveti hakkında niyeti kökleşmeye ba~ladı. 

yeniden inşasına 
başlandı 

(Bdburş•h) burada, - Avrupa-
Yanan Fen ve Edebiyat fakültesi 

yerinde yapılacak yeni blnayg alt 
hazırlıklar <ilerliyor. Yanan b'nanın 
duvarları yıkılmakta ve enkazı kal 
dırılmaktadır. Bln~nın plinları y•
kında ikmal edilerek vckAlcte gön 
derllecck ve inşaata hazirandan ev. 
ve başlani'eaktır. 

bazı büyük devletlerin de ara 
kızrŞtrrmalarlle, el blrl!ll ederek 
harekete ıeçtiler, üzcrlmlze sal. 
dtTdıla.r. Gerçi kendi hatalarımız 
yilzünden bizi yendiler. Fakat 
yağma!adıkları toprakları ve in. 
sanıJarı pa.ylıtmak hususunda. 
anlaşamadrlar. Daha barış im
zalanmadan birbirlerine g:ird·!ler. 
Boğuşmağa baJladılar. O zaman
danberi de rahat yUzü görmedi
ler. Kurtarmak istedikleri insan
ların sayısından çok !azla kur
ban verdiler. Bu zavallı komşu
larımıztn ve dostlarımızın bu. 
giln de pek korlrur.ç fc!Aketlcr, 
mu.r.ootıcr içinde yüzmekle ol
duldarını yüreklerimiz Sızlaya.. 

M areşat reten'Jn Fransızlara. ı r&{'r olursa, ıelenlcre mutlaka yardını 
hlt.bınd&: cAvruıı- te,kllAtı edecekttrıo diyor. --------------

eserine denm için L&val ue blrl~t- j Dile ~lmlyetlnl lltedenberl ~k 
:roruın• dcmeol blln& mi.nalı göründü. samimi b r hlolo tAkdlr ettlt;lm U.
Bana öyle geliyor ki Mar~al 'öyle tadd& da nihayet bir kalem aUreU 

Hormon şırıngası 

yiyen horoz 

lıların (Mogol İmp&ratorluiu) de
dlkicı1 b•r hUkümetin esasını kur 
muştu. Buna, _ Timurlenkten ga
lat olarak _ (Kürkılnlyye) devleti 
deniliyordu ... Bu devlettnı üçüncü 
hükUrr!darı Ce!Alettln Ekberşah, 

istilayı bUsbUtün genişletti. Bütün 
Hlndlsta"ı zaptcderck büyük ve 
küçük bir çok eyaletl..-e takoim 
etti. Bunların b•şlartruı, (mUsta_ 
k l) denilecek derecede sallıhiyct
U valiler geçirdi. 

Azılı bir hırsız mahkum 

oldu 

rak görüyoruz. 

demek ı.tlyor: rördllm: 
&Avrupa U<jkll&lı işine karışmak- Dıraç Fransız hllktımetl Juyıla.mııı 

tan ,ımdlye kadar Jnlkitn derecesin· mı, Fransız balkr kıyı]arına nu ... 
de kaçındnn; bu ınaksatla. La.,·aıı Yoksa Usta.drn dU,u.nüp de kô.flda 
tlmdlye kadar işe karı~tırtmadnn. akoettlremedlğl tlzere Fraaoıı kıyıla
Fakat bundan moora bu te!jk1ll'ıt Jşlnc rına mı yapı.JacaktırT 

karı~a<'ağrı, ~ünkU La\·aı aramıza 

karı~.» 
YAL~JZ BC!\'LAB DO:'>~IEZ! 

)feeut horoz, şmngadan e,·ı-el 

Fakat andan çok geçmeden, bu 
valiler istiklallerini ilan etmeye 
ve birbirl.,rlle uğraııroaya !>aşladı
lar. Ve halk arasında da, din ve 
mezhep mücadelelerinin açılması
na sebep olduJ.ar. 

1498 senesinde Hiodi.stanr gör -
nıüş ole.n me~hur Avrupslı kiı:ı;f, 

(Oe>amı S. '· SU. ı de) 

Beşiktaş, Sıı.ına.tya, Bakırköy gL 
b' şehrimizin muhtelif semtlerin
de müteaddit hırsızlıklar yapan 
Safranbolulu sabıkalı Hakkı, niba. 
yet yakayı ele verrnştir. 

Dün btrincl Asliye <:ezada du
ruşması ytıptl3n suçlu, yaptığı hır
sızlıklardan dolayı 2 sene 8 ay hap 
se rna:hkUm olmuştur. 

Bundan evvelki Cihan Harbin
de İngilttlcrle Fransrzla.r, Bo
ğazları, !stanl>ulu zı>ptederek 
Rusya ile elele vermek niyetUc 
Çanakkaleye saldrrmrşlardı. Q_ 

rada iki yUz bin kurban verdik
ten sonra- tcrsyilzüne dönmek 
zorund& kaldılar. Rmrya Çarının 

Bana öyle .ıellyor kt, zekılla.rından 
l}llphe edJlmlyecek olan Framızlar, 

~areıtaltn aözle.rlnden benim anladı· 

ğ'nn 1ni.aayı ~ıkaracak olurlar5a, ı, .. 
ıer de bir hayli kan,.caktır. 

KUL HATASIZ OL.'llAZ 
Necip F&t.rl K19akUrek: o:Fraoctız 

hilktl.metl değil, fakat Fr•nsız: balkı, 
luytlarm& 'bir lng1llz - Amerikan th· 

Hür Frans1ZJarıo JJ4krl M.are,al 
De Gol son bir uutim:nda: cHer dtln· 
ya fatihl aon dakikada bir h-p yan-
11,lığı yapmı,tır» dedi. Tarih incele~ 

oecek olursa. bu söz, yabana atılacak 
bir söz olmadığı Cibl; dünya fa.tibJe .. 
rlnin yaptıkla.rı yanh' hesaplar da 
hiçbir zaman Bağdaddan gerl dönme· 

Tatt11ert 

ve sonra --------------------·--------------------------------------, tr:!!!!. eçeo giln ~ki bir dostuma. 

~ .rlbt gettlhn. Çoç neşeli bJr 

•dan1dJr. llo.3·attan çok zevk alı:r. Fa· 
kat her nedense bu defa surat mı asık 
buldum. :\lerak edip 'W>rdwn. Detli ki: l 

- Bir Js\·lçre razetefilnde llormo .. 
na daJr blr fıkra okudmn. Bununla 

~r Jkt de horoz resmi ~ar. t::yuz 
Xlbi 4ar11n bir horou. Peraodren adın 
d11. bir JlormDn mahtfttu 'ırınga. cdit· j 
mı,, o u.) uz; mablUkun horozluk l('"i· 
.}es! derhal )'"'ll'.J(!l;elnll-:, kr-lli reıu bir 

y 0Jn1u,. Gazetenin anJııttığına gö· 
e. profee.Or S~quard Jsnl.inde biri Hor· 

Tnon ııırınc&bını elit sene ev\.el kendi 1 
\Q:erfn<le . tecrübe l'tmlş. 72 yaşında 
Olduğu Jıahle az zanıanda. dln~leşn1ı ., 
tıJı,nıa. kudreti a,_.ru,. O 7.atnandan .. 
~:J 110rınon te<'rübelerl Uerl gitmJ~. 
rakat ı:u melün harpler araya glrdığ1 
\>:in umuma tatl>lk edUecek ~kil aı
#Udı. Eğer nJ..,a~·ılı gençll,te bu kadar 
·rkeaden 'eda etnıeğe lüzum olmaz. 
(I· L.te buna dö' ünöyorum. Ah, ne 
~r: biraz di'!lnı: sıksam da Jror· 

n 'ırrngalarından lstitade edecek 
b1- lalde kalsam ... 

lkadaşrmın (Iptasını uyandıran 

ho)dt. r~ntlnl kendisinden ı~ttdtm, 
,.,r'tl. l-ıerkestc ataka. uyandıracağın· 
dao e'"ın olduğum ırın bu sütunun 
1>a .. ua reçirlyorum. 

l>ERÇE 

SONMIYEN ATES 
Tefrika No. 32 

Leyla, Hu ... ıiyc, Mel h•, ş.ı_ 
diye, Behice vesaire vesa ·re .•• Pek çoju 
scnelerdenberi görUlmenıiş olan bu •r
kad&Jların hepol etrofrmı aldılar.ther'ıne 
atıldılar, h.rpalıya hırpalıya öpmlye baş-
la.dlar: • 

- Ayol durun ... Vallahi düşecciıim. 
Diye .bajjırıyordum. Fakat bu neşeli 

sel hücumu karşı~ında scsım1 kimseye 
duyuramıyordum. 

Bu kuc•kla~a ve öpüşme !aslını si
temler, bal ve hatır sormalar ve karışık 
sualler takip etti. 

Silrprlz, hakikaten mükemmeldi. Çün 
kil bu ktdar arkadaşı bir araya topl•
mak da mühim bir muvaffaklyetti. 

Lemana takıldım~ 

- Aferin Leman ... Bu muva!faklyet, 
sınıfta göslerdiklcrinden daha parlak 
oldu. dedim. 

Arkadaşların hepsi bu sozumü pek 
beğ•nmiş olacaklır ki bir alkış gürUl
tiisü koptu. 

Leman, şiınd'yu k•dar görnıediğlm 

Yazan: ismet ZIYA 
bir kahkaha attı: 

- Acele chne Pet'ih&n ... Büyük .Ur. 
prize daha on dakika var. 

Diye bagırdı. . 
Arkadaşlar çıldırıyorlar, tep;nlyorlar: 
- Leman! .. Vallahi bize zulmediyor-

sun. Arlık gelecek kim.., kalmadı. şu, 
on daklkayt çabuk tenzl! et. Meraktan 
çatııayacağız. 

Dıye bağırışıyor\OII'dı. 
Lemaa, ciddiyetini h'ç ba%muyordu. 

llltsofirlere siıara dağıtan hl:ornetçlye ne
zaret ederken: 

- Yoo. .• Bilirsiniz ~ Pl"'06ft'amımı 
bozmam. Şimdi saat dörde Yedi d•klk• 

• var. Tam dörtte sahne açıiaca.k: 
- Ay, bir de sahne faslı mı var? .. 
- Ya r.c zannett:ntı~ ... 

Şimdi, herkesin ı;özü saatte ... Daki
kalar dettı, saniyeler bile l~Yor. 

Meliha, burada da komikliğini göstc
rıyor: 

- Çocuklar ... vakit kolay koı.y ıeç
mlyecck. Duruır, size bir ına!&l söyl~-

yim. 
Diyo>r ... Birden itiraz sesleri yUkscli

yor: 
- Hayır ... Ha)'lr... Bu heyecanla 

m115al dinlenme..z. J{adl bir fok3trot ya
palım. 
Leyl~nın se3!, bütUn sesleri bastırı

yor: 
- Va,,gcçlrJ fokstrottan .. B'zlm mck

teblr; marşma o kadar ıörecejtim geldi 
ki ... Hadi hep binlen b '.tm mar'ı OÖY
llyelim. 

Meliha, o top gıtıı viicudllc bana çıtr
pıyor ... Ellerimden yakalayQr. Beni pi
yanoya sUrilklüyor: 

- Çocuklar[ .. Perihan, marşa. başlı
yor. Hadi hep l>ir ağıtdan ... 

Piyanonun beyaz d:.Şleri bana gü
lümsüyor. Sankl mektebin, o muazzan1 
blnaTtf'rY çatısı artında gtçir.:1.l~lmiz şen, 
kal'i\r.!Ul, h•ı·atın ıstırap ve fclAkctle
rinden tiımamUc bihaber, mes'ut ve 
müsterih gilrlcr·n tırtlı hoıtıralı>rını ya
şsya.cafrm1rdan şu simsiyah piyano bile 
memnurl' görünüyor. Ben, gözlerimi yu. 
muyorum. Mekteb rı Piyano ldruıın• gö
rüyorum. Parn1aklarım111 bütün kuv
Vt!tile tuolara. vuruyorum. Sesimin, o za_ 
mankl b6klr ve rs!.ırap çekmemiş sesi_ 
min bUtUnı tcvazu>le: 
Re re re, do re do !i do mi re diye 
mar,a bıştıryorum .. Birden, o hayat can
lanıy>QI', topkı mektf!pte oltlu~u gibi, 
o llAhl marş ~e perde yükselly0r ... 

Gittikçe •rtan coşkuı> bir heyecan sa. 
lonun duvarlarmr, o koca binan.ın her 
tara(rnı ifllm inim inletiyor. Arttk ken
dimizi zaptedemlyoruz.. Gözyaşlarımız• 

tutamıyoruz. Bir dal1a. avdet etmiyceck 
olan o gilnlcrln hasret ve acılığına da.. 
yanamryarak luçkı.ıklar arasında marşı 
bitiriyoruz. 
Marş bitt:ğl zaman, herkesin başı göi

sıünc cgiltyıar. .• O, bilyük maziye karşı 
derin bir hürmetle ejlilen başlar o lhti_ 

r•m sükutu içinde son hıçkırıklarını boğ 
mağa. çil·ışırken, Leınanrn sesi yükseli
yor: 

- Çocuk'ları.. Bu mes'ut hıçkrrrkları 
unutmayalım. Hayatın zorluklarile pell
çele~eye mecbur kaldığrm>ı: zamanlar 
hiç olmazsa. o sa[ ve ba'kir hayatımı7.tn: 
tafü hatıTalarile leselll bulııhın ... 

1,.t.e size hazrrladığnn sürprize kavuş
mamızın zamanı geldi. ~dl, hepiniz şu 
kapının karşısına geçiniz ve gözlerinizi 
kaptya çeviriniz. 

Hepimiz ycrlcrin1lzdcn !ırladf.c. Ben 
heyecanımı zaptcdcbilmck için sai! cl'
mi kalbimin üstüne bastırıyordum. 

Leman, ağır a~ır k•pJya !lcıicdi. Eli_ 
nt, kapınrn nikel tokmağına. koyarak 
bize b•1trp gülümsedi. Sonra birdenbire 
kapıyı ark•sıno kadar açıp geri çekildi. 
Kıı,pıoın 'boşluğu içinde dimdik '1uran 
bir vücudun• saadet taş•n parlak ı:özlc
rl hepimize gillilmscd!.. İşte o zaman, 

(Arkan yar) 

Halk şairleri halk 

musik'si gecesi 

Beyoğlu Halkcvi tı ı:dnıdatı. ha. 
zıı•la.nan halk şa~rleri, h.:ıJk mu3i. 

kf.sı, hnlk oyunları gecesi, cunıar_ 

tesı ı:ünü akşa.mr saıı.t 21 de Şehlc 
Tly:ıtrozu komcd' k•smtr.dl:ı vc.-ilc

ccktir. 
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SAI.I 
AY 4 - GÜN 111- Kl'!;ım 165 
RUMİ 1358 - NİSAN 8 
HİCRİ 1361 - Rebh.ilfihlr 5 
v All:iT zav ALİ BZlıNI 
GÜNEŞ 6,12 10,18 
ÖGLE 13,13 5,19 
!KİNDİ 17,00 9,06 
AKŞAM 19,53 12,00 
YATSI 21,33 1,39 
İMSAK 4,22 3,28 ________ _) 

Hamsi balığı favası 

H ıım•l balığr, b!l.lıklamı &rlıı· 

tokrat kısmından değildir, fa

kat lınlk tnrafıııdan (ok sevUC'n lez· 
zettı bir balrktır. Ilnttı\ e:banısl &..--ıy

dun1 ta.vaya, ıba.,_ıadı oynamaya~ dtye 
türkU.sU bUo lardır. ~Itihareğln 3·i,zü .. 
nü bu sene göreıneıni':'tlk, sabahleyin 
Yenlkö.rden gelen bir bahk~ı taze ta~ 
7,e getirtll, ben de ta\·11sını yapnuya 
karllr '\"eT<lim. O kfl<,ar taze idi ki 
türki\yU j·apanın ruhunu ":"ad ebnek. 
J('ln heıncn ta,·adR. oyn131u.·aktı. Bin-& 
unun lç:luc hır yımıurta kırarak çal .. 
katadını, boza hallne gelen ona tu
ladığım balıkları krz;ı:n yağ'tla klzarf... 
tını. Löp ywuurta. He blr de yeşil ••· 
lata. yaptım. Mükenuıu.•·l blr yemf'k··· 
Heın ucuı;, teooı lcttetll ... Se\·e se,-o 
do yenildi. 

-



• 

Askeri duru~ 
r=_ Yazan· 

~aa ıoBAN 
Uzak doğu cephesi;_ -
T

okyo ,·e dJfer Up liuenıll Ja· 
,._rhılıt ~eri)ıAO bOPI• 

Filmin senaryosu lsmayıf Hakkı Boltacıoğlu. 
tarafından yoııldı 

P'08 T"'"" d ıı; a dair A k 2 ba uç.aJdarUe t>orrıbalan ıı;ın t n rn.raJ O (Telefonla) - A. 
AmerllcaJıJar ıtcnOı resmi bir tebll danııd:ı bulunan Prof, İsmayıl 

11~"ler ve diter' Aftie::. Hakkı Baltııcıo~lu, ~h r içinde, 
Jca,.naldanndan taf!ıtlAt da I köylerde ve Tarsustıı. tctk kler ynp 
Dll!'ltfr. Yalnr& bir Japon bııberl, ~= mış ve Cümhuriyct Halk Partisi 
fll,,;alde 'bulunan JJokPldO adasınc adına çevrl}e~k fi )m için belll.!)n <:lı 
blltftıı sihı 
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8 
~ike ı,.retl ,.e- > ~rlcrl tcsblt ctmıst r. • 

rUdlğlnı blldırmlştır. Tokyodan ge; Senaryosu Ismayıl Hakkı Baltacı 
len .,lr tdg-rafa pre .Japnn tıukO:. 1 o~lu tarafınd:ın ynzılmı~ olan bu 
merkezinde b11Juoan a11kerf fabr do !ıl:? . ufn,anmak ı> adını "&lııeak ve 
Jar, bu bomtıardmtan neticesin rcJısör Faruk Kenç tarafından bir 
b....,.. a1'>1'81P1f u 3,.~tır. kısmı Adc.ınada, bir kısmı Adana 

• d_ .. , durumda 

köylerinde ve diğer kısımları To. 
roslarda çevrilecektir. 

1:lnanmab ~·ımlnde l:1r lkf sah
n-0 de Adana Halkevlndc geçecek
tir. Stüdyo işi pek sade olan bu 
m!Jli !ilmin aktörleri de Adana 
Hrlkc\ri temsil kolunda çdıpn 
gençlerden olacaktır. 

F:1mln çekdmesl~ başlanmadan 
önee bir ay kod•r provalar yapıla. 
cak ve film haziran ortalarına dot 
ru çeklleçcktlr. 

Avustralya etrafın ... 
bir dtıfl•lkllk yo1ctur. ;\\'Ustraly& "re 

., 1 d ·anılı akın· 
Amrrlka tan·areJ.cr 6\ o 
tar yaparak o c1,.·ardakl Jıpon s• 

iP.rint bombalıyorlar. Ba tıa~n:: 
va hiıctnııvctl Japonlann • 1 haber· 
tıkm~tJr ,...,erikadan ~e eD • ' oY•• ı g\")'Sre• 
lere _..re mtıtteffklerln • e 

Temyiz mah~emesjnin bir 
tevhidi içtihat karan 

6~ • & tınar 
!ine rnakllbU JJponl•r 
kaybetmektedirler. 

l<'IJlpln adııJanndall ran:ıY 9dııSll11' 
.... un bir mu· 

tıl<ıııt Japon ku,.,.·ctıerı .. ~ CebU 
kaveıneUe kArtılaşnntlardır\ 
adaemdlılkl QebU telırl Jap0nla.n: 

/(ocanın llrzusu hJ/af~na _k~d:nr~ dave!i ile eve gelen ı: 
mesken masumyetmı ıhla/ etmiş sayılacak 

.Ank:ırn, 20 (Teldonla) - Temyiz 

-•([• JdirfCZ.l lı,." -ahk l 1 d!M eline f~lştlr. Mıtıu • J(alr.lerl ... emcs n n ver t>' b!r <tevh!dl tç-

zroda Corregtdor ,.., Cı»tıaJJo en ı~- tıhad> kararına göre, gayrimeşru mil· 
'1S lnel lıava hilc~una rağm 
liL mukavemet etnıektedlrlcr. 

uJ rbeler tama· 
lllrmanyadakl ın uır ııkfca.f d· 

mııe JaponJArın ıe1ııno 1 
d ' nınıı-

... ~""" ,-ad'.9in e ":.~ mektedfr. şı...-.. ortmr-k 
lcr, llaıtd.llaY cenıJbu~urın:ı inat· 
rnıdcsaılile Jaı)()n taarruz, :ı ı-·ıkat bU 
la kar,ı koymaktad"l~ ıol cenahı 
Çin lı:uvvettflriıthl .. t gtl'fl'leıtteitlr. 
Japoa tehdidi aıtırıa iki 
Slyam'da çungnt•~ ·aan 1'ııl1'An 

hududunu gll!::• 
Japon kolu Bil"fPltn),. buen ,•acfül 
mittir• kolan btrltıl sa dlğ rf 
tlı.ertn~en gınamıte ,1111•~~. e 

aJtlliı .... a ~ra n 
Tunp _ Mandal•Y zJ oJıın '.\·a-
yolda aeınJryol n1<'~ batı 11tJka
rnetııant'a ctotr'1 ~ BU lkl Ja-

•- l ..-kh:, .. r. 
ınetınde ı..,r f'•"~ k vanrna , e 
tıon kolu, çınJIJt:rfn p s;ı cenahta 

U 
n-e)(tedJr .• 

certtıhıe y rw.. !IJlrekAt yapan 
lrravadl ,-adtıınde -•-"ml"ler· 
t 

, -• .ınıate re-.. ., 
ng- Uı.Jer d-·• ., Japon ko-

dl ..ı.f!de nerııren r. Bu cer· • rdıktan ıonrn 
lu, lngtllz 1ıauarını '

0 
·e pytnmana 

Pecu cJıağJarııır aırnıt. ' et ~en Çin 
'keetmJnde hlfl nıok•' tll'lke!lll'lek tı~erc 
,Jutaı gert•lnl arının 1 111,,.e başla-
l'ametlıin'e doğru ncr e • 

mnıştır. e1ırl ce· 
GöriUUyor ki )bndalaY ' çın _ 

nuntan doıı:.ndıın 'e batıdan ,. ' ,..- ber Japon· 
ıoıuıı lo.--u,"\·etJerHe beril 
ların hem cepheden ,·e belll de ;:n· 
dan yaııtıkları örıenıll b81lk• a ın· 
dadır. Sh·aııı'dan UerJlyen Hd Japon 

k 
• ,1 1 ,-e gerekse 

olu, ıerck çını. er , ·aziyete dU· 
:\lanıtalay ,ehrtnl fena ' 
turmliJ ,-e mUttetııdcrlo ınUdafaa 
Cflpheslnl büyUk bir teııııı.eye ı;ok· 
muştur. 

Çınlllerln MandalaY dofUSuD~ 
Rlyam'a doğrU b!r kaç baftadanbe 
bUylUcçc btr ınukabll taarruz .rar
mıılan muhtemel görlilU)·orCfu. BtJnU 
&kıılne olarak •lnldi JapoııJar ~-.p-., uttetıkler 
nııt bulunuyorlar. Efer nı J 

uzatıp a· 
bu cenabı doğuyıı dofru 
Pon kollannı durduramaır.tarsa l\fan-
datay doğusunda blr ınUdafa& ~ol• 
tufu yapnuya mecbur olııcülar ır. 

U 1 faa koltu· 
Fakat Japontır bu rn < a 
tunu da slııuıı<ıen y;ırhlı ,"llsıtatarDla 
k 

• il 1 -,1nıal e 
u,atımya. , .e çını er ıı • 

irtibatını ke9mlye. bÖ;rıeUkle ft{an· 
dalay meydan muJıaretıeslnl bllyük 
bir zarcrle bltirıııcsc çatı~ncaJdar· 
~~ ~ 

lrravadl ndf\§lndekl ıııgUlıler 1 
Mandalay şehri tnerıne Cf'kUd'ldcr 
lılÖ\'lcnh or• fııkat bu dnğru oıınıısa 
l'C.rektİr. {ünkü JııgllldcrJo tıu ~e
blr tızerlne çekilmesi, keııdJUklertn; 
den Japon kıskat'ınm ~ine ... ~ 
\'e Jllnıllstan Jıut'ludun• ~den tııtl· 

dernektir. 
kameti ıu,k bırnkn1811 
Birlikte çekilmek ıcap ediyorsa. Jn
g11iz • Çlu kın-vetler!nln adınt adıtn 
,ımale Çin lbududuna değil. şlmall 
garbiye doğru c!aJlık araıı;,e, 3anl 
hlndl,.tan hududu bOyunca çekllntC· 
lerl da.ha ctofnldur· Japon tazylkl 
fNlk eenabt& c1aJıa knvvetUiUr; yu· 
karrıla sövledltlmiı gtlll muttcClkle
rtn bu c~ahı, Çin hududun• doğru 
kırmalan ve cenuba dönerek cepheyi 
tlınatı prbl3e dottu geri atmaları 
muhtemeldir. 

nascbettc bulur mak için kocasının 

[ Uzakşark l 1
- barbi _-..: 

(Ba.'ı 1 lncl4e) •-• 
man bstaryasından beşi susturulmuş
tur. Bu adada d:ılgalann.n bayrağı
mı~ bir aralık ba~'lndan kopmuşsa da 
yetişen bir a:ıker gnıpu tarafından 
dUşman ateşine rnğmcn b:ıyrağ'ı dlre
~e çckmeğe muvaCfak olunmuştur. 
Blrnıanyallakı bıırp tclıllkeli gidiyor 
Vafirıgton, 20 (A.A.) - Ofi: Ame· 

rlkan radyosu şunları btldir!yor: 
BirmQ.llyadan gelen son haberler, 

miltteflldcr durumunun gittikçe daha 
vahim bir şekıl aldığını b!ldlrmekte
dlr. Japon kuvntlerl, Çin ve Brltan
ya kuV\·etıerlnln muka1remeUnl kıra
rak bu kuV\·etıerl şlmnle doğru sUr
meğe muva!!ak olmuşlardır. Çinliler 
Japon ilcrllemestnl gcclkUrmek için 

Umttslz bir. muka\·cmet gös.tcriy.orlar. 
Irrıwadl vadlslndc, savnş bUtUn 

şlddetile devam etmekte, Brltanyalı
lar günde ortalama hesapla 8 kilo
metre kadar çekilmektedir. Britan
yıılılar mev·z.Jerinl ancıık cyukıp yık· 
ma> siyasetlerini tatblka. !mkftn ve
rccek mUdlict mUdataa ediyorlar. 

Amerikan tayyareleri Rabaul'e 
hU<'uın ettllt'r 

Sldney, 20 (A.A.) - AvustraJ. 
yıı. tebliği, milttcflk hava kuvvet. 
terinin pazar günU Yeni Brfüı.nya. 
da Rıı.baul limanınra demirli Ja_ 
pon gemilerine knr~ gen!~ ölçüde 
tıınrruı.lnr yaptı~ını bildirmektedir 
Bir düşman gemisi muhtemel ola. 
rak ıtnm isabet almıştır. Takviye 
edildiği a~la~lan düşman av uçak. 
ıarının ş ddetıl muhalefetine rağ~ 
men müttcf.k hava kuvvetlerinin 
biltiln uçakları sallmen üslerine 
dönmüslercI!r. 

23 Nisan Çocuk 
Bayramına hazırlık 

(BaJı 1 incide) (.,,.) 

mmıı. Ekrcm?rur, Çocuk Esirgeme 
}{urumu ntı.mı:::a da Cevat Eme-can 

konuşzıc:ıktır. Ve yine bir erkek, 
blr ktz talebe söz söyıiyıecektLr. 

AYJJ! günde ÇOC'U.k\ Esl~eme Ku.:. 

rumu ı('J rar.r.d_n :fak! r çocuklar 

giydirilecek, mek.teplerde ve ço. 
cuk okutma. odalarında, halkevle. 

rinde ımüs:Jlm<!rclcr ve konfcr:ıir.sl:ar 

verilecektir. ' 
Bu bayram mUnnscbetflc okul. 

lar y~rın öğleden sonra, ınrşembc 
ve cuma cUnierl tauı cd Iceektfr. 
cumartesi cunu de yıı.rım gün ol. 
duğu için mektepler pazartesi gil 
nU açılacaktır. • 
nabıır bR) ranuıııla da iki glln tatil 

l Mayıs baJınr bayramı müna
scbctllc de mektepler l mayıs cu. 
ma ve 2 mayıs ewnartcsı günleri 
tatil cd0eccktir. 

Sineması Bayoğluna taşmıyor 
d 

~ aııvcte baJJlB)'lln SES sineması Bcyo~lu cnddesln-
Tepcbaşın ıı ıR • • 

d 1 Tl 
... •atrosu Komedi kısmının b.nasma taşınmaktadır. 

c lstn.nbu1 Şch r ., • 
B U T Peb:ı«ındald faalıycti tadil ctmlı;Ur. 'l:al~mda Be-

u münascbc o- c y yoğlundaki bina mUkenımel, modem, ferah ve rahnt bir sinema. binası 

ki ak '
·e SES Istanbul halkına en rrtızcl :fılmlcrl göster

zımni olan arzusu JıllUına karının 

daveti ile C\'e gelenler, zinadan ba.ş· 
ka, o evin masunıyetınl de ihW t 
m!ş addedilerek hal<larınd:ı tak!: ; 
yapılacaktır a 

Hopkinsle 
GJ. Marshall 
Amerikada 

Her ikisi de Ruzvelte 
izahat verdi 

Nevyork, 2() (A.A.) - General 
:Marshall, B. Hopk!ns hııva yolu ile 
Ingıltereden hurt.ya gelmişlt>rdlr. Re
fakatlerinde hüviyctıcrı malQm 01• 
mayan dört kişi bulunuyordu, Gene
ral Mnrshall derhal Vaşington& hare
ket etml,tir. B. Hopklns'ln Nevyork· 
da kaldığı sanılıyor. 

Vaşington, 20 (A.A.) - General 
~farsltall ve B. Harry .Hllpklns,, Lon
drada so:ı günlerde nskert şe.flerle 
yaptıktan görü~eler hakkında ~

ynz sarayda ve reis Ro<>SC\."clt'e iza
hat vermişlerdir. 

General ve B. Hopkins reis Roosc
veıt \"e Birleşik Amerikanın Ingiltere 
büyük elçisi B. Wln&nt'la beraber ye
mek yemı,ıerd'r. 

Japonyada 
dün de alarm 
işareti verildi 
Tokyo, 20 (A.A.) - Kokumln 

gazetesi Kuanto ve N~•no çevre. 
!erinde diln öğleden sonra tehlike 
işareti ver ldlğ!nl ~·azıyor, Osaka
ra da tehlike f§aretl verilmiştir. 

Tokyo, 20 (A.A.) - Dahiliye 
Nazırı Yuzııva, gazetecilere yaptı. 
ğı bt?y:ınatia şöyle dem!~tlr: 

T okyoya yapılan ilk hava hücu
mu bize, dalma hazır olduğumuz 
ta~dlrde bu nevi hOrekAttan kor
keeak lhlç oblr şey olmadığını gös. 
tcrmiştir. 

Nazır, örnek olacak hareketle
rinden dolayı e\'Vell halka ve bil
hassa sivil korunma teşkilatına te. 
şekkür etmiş, bu sayede düşmanın 
yalnız ehemmiyetsiz hasarlara se
bep olduğunu ve nizamın hiç bir 
yerde bozulmam~ olduğunu bildır
mlştlr. 

'M1lll müdafaa. ba,kumandanı 

Prens General Piçş! yangın bom
baları atılan ımahalleleri gezerek 
ölenlerin o!Jclcrlne ve yaralılarına 
teessürlerini bildirmiştir. 

Hitlerin 
yıldönümü 

Berlln, 20 (A.A.) _ Fllhrer doğu· 

munun yıidönUmünU umumi karar
gflhında. geçimıll/ ve bu münasebetle 
hiçbir tören yapılmamıştır. Jo"Uhrcr 
bu günün de diğer günler gibi ı..,e 

tahsis edJmeslni :ıstemlştlr. Almaıt 

devlet rel!!! herekAtr umumi karar· 
gahındnn idare etmektedir. Etı-o!ın· 

da en yakın iş arkad~larından baş· 
k& klmee bulunmamaktadır. Ancak 
yemek zamıını etrafındaki dar çem· 
her gen!~lem!ş ve 1''Uhrcr masasına. 
~ıareşal Gör!ng ile Amiral Rcader, 
genelkurmay başkanı General Halder 

ve Mareşal Mllch'I davet etmiştir. 

Von Ribbcntrop ile llimmler'in de 
da.vct edile<:eğt zannolunmaktadır. 

Hltler kendisine hlçblr hediye veril· şe lne kouac 
mcğc başlırncaktır. \:"~=~~:P.l~!'JDl!.'l!"JD••l1•1K' nıeınr-sl arzusunu izhar ctml~ir. 

VATAN 

BAPfAIALED'EN DEVAM 

El birliğinde 
gazetenin rolü 

(Batı.rafı 1 bıe14e) .:E 

yapılmış veya boı;uk b\r taın:fı vnr _ 
sa bu yüzden ileri gelen ha\öiları 
ta~1 ve ~d iıörmek i.mkAn6ı:ı:
dır. BQnyedcki hastlllkların dilzcl. 
mesi için esaslı bfr tc~h!s ve tcda\'l 
yolunar gidilmezse btr mi1lo1J\'ı za. 
mıı.nı, emeği ve parası bo~u bo~unn 
"srafe uğroyabiUr. 

Hepimiz €0rilyoruz ki bUtün lyl 
nl~et;mlzc, bütün olgunluğumuz.: 
rağmen, idari bilnyeınlzdc zoraki 
91.lrette ve .kusur yarsıtacak fırıza. 
!ar vardır. Bunu düzeltmek lüzu
m1.1nu hep miı: duyuyoruz. l'Gkat 
bunuo için -geniş ölç\\de C'Jllek ve 
e~?rji sanını. göze etıımıyarak 11Sı. 
ra.sı mı?• diye yarına bırakıyoruz. 

Elbc1tc sırası... BU.tün tom z e
mellere, bütün lyl nJıyeUere rağ
ma:ı haddin.! a~ş derecede paha
lılık vnr, umumi hayatta verim 
noksanı var, tarfüio karşımıza <:•
kardığı müstesna frrs•llardan tam 
bir surette istif.,.dey.~ hazı~ana. 
madığunıza da!r lb1r çok vatandaş. 
tarda endişeler ve üzüntü'ler var. 
Hükumetin karşılaştığı fevkalade 
zorluklar bcs.pta.n indirildikten 
sonra cb bu düşünceler, hu üzün. 
tüter s1inemlyor. Çünkü bünyed.
k! arızaları hep\mlz apaçı3c görü. 
yoruz. Bu esaslı ve devamlı arıza
ları; fevkn.lade ihtiyaçların tazyik' 
şiddetle h!ssedikJ ~t. ba~ıı.dn te
miz kalpli, iyi ın yet11. geniş görüşlü 
tecrübeli, olgun devlet adamları 
bulunduğu blr s.ırada tecıa....:ye sa. 
rılmı; zsak ne zaman sarılacağız? 

Dünyanın her yerinde hOkumct. 
günlük ihtlyaçrarın teferruatı için. 
de boğulup gider. Hukümet usulle. 
rlntn i)~ leşmeslnl ve Arızala.rın tc. 
davı olunmasını temin ıedecek tc. 
şebbüs ve hareketi hUkumetln ken 
disinden beklemek abestir. 

Yeni sa.balam doğru yol almak 
için ö ncü ve akıncı rolü oynam ğı 
vazife sayan, bunun mesullyctlnı 
duyan ve zem·nı ona göre hazırlı. 
yan yardtmcı mekantz.malara mut
laka ihtiyaç vardır. 

Memleketr.mJzdc bunlardan blr1 
Halk Parllsldir· Partide nezih ve 
temiz bir ruh hüküm sürdüğüne 
ve yarına aiıt alakaların ıhr.ssas ' fa. 
aeler bulduğuna şüphemiz yoktur. 
Fakat Parti, Arızaların tedavı'si işi

ne henüz s:ırılınamıştır. 
Ünivcrs~lz, varlığı:ı ın tabii 

şartı o!an lstlklfıle s:ıhlp değildir. 

Bunun ~n bb' meskk ~~ebl ha
litıden .çık.a.mı~yor vc.wnum.1 }layat. 
tak! tabii rollerini oynayamıyor. 

1\'ImnlekeUmizdcki münevverler 
te:kilAtlanrnamı~tır . .Mevcut bır, L 
kl meslek cemlycli .snc:ık mahdut 
bir rol oynuyor ve iyileşme ~a.re. 
kcl.ler.i için öncü sıfatı le çahşamı. 
yor. 

Bu şartlar karşısında gazetelere 
dUşen manevi mesullyet pnYı bü
yüktür. l\'lemleketim!zde s.nsür ol. 
sa, gazete bu mcsuliycUcn kurtu
lur. F.akat snnsür olmadığına gö. 
re, gazete ağır bir mcsullyel altın. 
dadır. Umumi hayatın ımklncs:n
de bir düzüye kusur ve verim 4s
rafı yaratacak yolda bir uOum Arı. 
zalar YC hast:ılıklar bulunduğunu 
göz göre !ıı.ııkcttlği halde bunlaıa. 
seyirci kalamaz, kalmıımıısı ~azım. 
dır. 

Ankısra Halkevindek.i toplıl;tı 
gib: güzel bir vesileden istifade e
derek, ~iz de vazifenin ku:di payı. 
mızs; .duşıcn kısmını yerine getir. 
mek ısliyoruz, iste bu maksatla· 
umumi hayat nıakincmlzıil'ki baz; 
arızalarıın umumi ·bir bHAnçosunu 
yapmıya çalışacağız. Esas gayenin 
şekle feda ~di1mcslne sebep olan 
ist.lıdatıar . üzerinde, devletç'liğrn 
yanJış tefsirleri ü~rinde, Barem 
kanunu gibi bSzı meseleler üzer!ın. 
de, idare usulleMıe omniyetshlik 
prc!1Siplnln temel olmasından ~lcri 
gelen es&6Jı mnhı.\ll'\~r üzerinde bi. 
raı, duracağız. 

Bu yazı ser.ısı, gilnün d'ğer mev
zuları müsaııde ettikçe bu sütun
da çıkacaktır. 

Ahme; Emin Y.~lA-'ll 

Canavar 
bir ana 

Beşlkta§!a Val'dcçc~neslnde 22 
yaşında Kadriye, doğurduğu çoc 
ğu -evinin ~bdesthanesine atmıştu. 
Orad~_n ölü ola.rak çtkarılen çoc~~ 
ğun olfim sebebi tahkik edilmek 
üzere morga. h."11ldırılmıştır. Hadise 
hakkında. tahk.'knta glr~şllmiştir. 
csnavar nnn hnkkındıı ttihklkıı.t '<! 

pıtma.ktadır. ;)' • 

Normandi ;kinci 
deb yandı 
(Ua~tararı ı lndde) _ 

vctlcrl de yangına hllk!m olmağa sa
vaşıyorlnrdı. Kalın ve siyah bir du
man tabak:ısı bUtUn M:ınhaltnn Uze
rlnl istllA. etmiştir. Yangın ancak gc
ee yarısı söndUrllleb!lmlştlr. 

Polisin yaptığ'ı inceleme sonunda. 
yangının mantar parçalarını tutuştu
ran bir aısetllen kıvılcımından çıktığı 
anlaştlmıl}ttr. Bu sebep tckrtben, 9 
şubatta aynı gemide çıkan yangın 

sebebine benzemektedir. 

• 
Ankarada Otaş• Şirketi 

bir ay kapatılıyor 
Mal satmamak suçu ile mahkemeye 
verilen Otaş sahibi baraat etti. Satı~ 

memu.ru 3 aya mahkum oldu 
Ankara, 20 (Telefonla) - Şeh- Yapılan duru:;ma sonunda mu. 

rlmlzde bulunan Olaş ~lrkcU ı;:ı.tış es.sese sahibi, salış memuruna. bu. 
memuru Nesim

1 
miiessescn'n elin. jilerl satmn.ması için ıir '\'er p 

de •buluul!n 40() ıki.isur otomob ı bu. vermcdfği anlaşılıımadığından be
jisini satmaktan imtina ctm , ya. rtet etmiş, satış memuru Ncslmin 
pılan lhb: r üzerine •gerek müessc- ise !ıuçıı s;bit görülerek 3 ay ,Jıap
~.! sahibi ve ı;crekSc s· tış nıemuı·u s ne ve JOO lira para eczası öde
Nes·m yakahın:ırak Milli ~onınına mesıne k:ırar . verllnıi~tir. Ayrıca 
k:ıı;mnuna 'sUnaden hususi mah. ı Otaş ş rketi satış §Ubesi bir ay 
ka:neye verllml~tl- muddctle kapztılacaktır. 

Meclis Müzakereleri 
(:Ba, tarafı ı incide} = ler, şt111\ı da. arzedeylm ki bu tel

kılınet. onları yed'rdl. Fazla ffıı.la , graf blztm noktat hareketimizi gös
vcrdl. Işte l>11nlar biz 'iT\ kendi go. lC'rcn bir misaldir. Bunu ta~lh el
zelclerimizde Aıındolu Ajansınıı' ı ınek ~terim . 
bir telgrafı olartk çıkmıştır. Bıı~- nunu .müteakıp re's, Anadolu a. 
tanba~a nasıl geldiler? N sıl koç. jarı.sına yapı laca k 50 bin liralık 
tılar? Nasıl dal::vere yaptılar? Ni. )•ardımı J\lec11:-:in reyine arzetml~. 
heyet devlet kendi .kesesinden on- ve bu yardım kabul edilmiştir. 
lara nasıl lütfetti ve nasıl besledi'! Bundan !'onra Tiirklye 'e ;Mn. 
Bunların 1akd.ri efkarı umuınly•yc 1 car slıı.r.dn kftin bazı flrmdarın ak 
kalmrştır. Bu r Jnr yctı~miyornıuş datmi~ oldukları ıkl mukavelenin 
gtbl bu nankörliiğü de y.ıptth: r ve Tıiı k - Macar ticaret anlaşması 
bunları Slyonlst propı gnnd 51 ola. hukiımlcrı h •ric ndc olarak tatbl. 
rak gazetelere verdiler. Ajansta 1 kine miıEt.:ade ldilıncs ne dair ya. 
benim kudst c"dal arkadcşıın ola. p:l;.n ıınloşmanın tnsdıkl h:ıkkındn 
rak tanldığım btzı kıymeti! orko... ki kanr layıhası kabul edilml:ı ve 
daşlar üçüncü pla r: a lnm şlcrd ir. maclenlerln aranma ve l~letllmesL 
Bu hal ya.kısır mı? Ajans b ir şır. I ne dalı- kanun layıhnsınıri üç mad_ 
ketU~. 1\te.m1eket hi.zımcUnde, nıil-ı de i l•a?.u! ve blr . maddesi cncü. 
let h mnetınde kullımıldığı içrn pıı. mene r;ondcrilınlştır. 
ra ver lir, başka türlU verilemez. Bilyilk :\Wlct .i\Iecllsl, cuma gU. 
Bunun ~ln -tilı bl,ı lira f0z.ladır nU loplrnacaktır. 
Bir dakika bile \'crllmcsl caiz dt'- ıııı:? ıııııli j·ılı büt~tl.erl tl'tklk 

ğ' l<llr. Ama diyeceksin iz k i btiyiık cdJllyor • 
hlzmetlerıi vardır. Fnk&t çıkardıgı. Ankara, 20 (Telefonla) - Bu. 
mız gün bu Edamlar ta.sfye edilir, ~ün LOolonan hutçe encwncnı, 942 
psTa m illete kalır. Bu scbC'plc bas mali yılı büt~~r ni tetkike başla. 
rım yanık olarak ve büyük bir sa!- mıştır. 
veti kalple söyluyoruın . Ba ,·ekili- Encümen, fası'asız olarak işine 
miz Anadolu Ajnnsını kendi el' c. devem edt>cek, icap ettiği takdirde 
rlne alsın ce ıslah etsin. Bu lütfu. ı• l:.kalı 'ekillcri dır.lıyecckl:r. 
nu do burada dln'emek lst.yorum· 

Ziya Gevher Etili kürsildcn lr.. 
diklen son.r2, btitçc cncü:ıntn' na. 
mına mazbata · ımuh:ırrlrl HOsnÜ 
Kitapçı ~öz alarak YC l'lli bin lira.. 
t".ın büt('e encümeni 1ardındm k3 
bul edildiğini izah ederek demiş
tir ki: 

Laval siyasetini 
anlattı 

(Bıışı 1 incide) X 
gibi Frıı.nsız i~isine de yalnız .!:e
falet, tazyik ve zulılm gelfrebi:c. 
cektir- Yrni Avrupaya bütün mil. 
Ictler n karakter, istekler'ni goıo. 
nünde tutarak kurulacak bir sos
yalü:.ın düzen verecektir.a 

Hlç ~üphe yok I:;i böyle fcvkaltı. 
de za.manlarda bu te~ekkülden a. 
zaml istifade beklemek hakkımız
dır. AjA.ns da ehvslln icaplarına 
kend ni uydurmak gaycslle hare- Lavat, bundan sonra Fransız -
ket ederek bir taraftan kadrosunu, Alman münuebetlerine temas et. 
bir tara!lan da hizmetler nl çoğ.alt. mlş ve ~yle d<mlştlr: 
mayı düşünmilş ve bu yolda hare. .uzun zamandanber~ Avrupadıı. 
kete geçmiştir. Hükılmetlmlz yap. barış için tek şnrlın Fransız _ 
tığı tetkik ile onun attıtı bu hat. Al.ınan yakınlaşması olduğıınu ld. 
vey~ takdir etmtşt•r. Yapılacak hlz dla ediyordum. Geçml§te iki bü. 
m<'tlcrin karşılaruııasr için bu te- yük nılllet i bir çok dcf:ılar b 'rblri. 
ııekkOlün yardıma. mu1ıtaç oldugu. or.e karşı ayaklandırmıli bulunan 
nu da .görmüştür. Bütçe cncilmc- feci anltşmazhk'ara bir son ver
nln!ıı yapmış olduğu incelemelerde mek üzere, Adeta maraz! bir ha. 
de bu zaruret tahakkuk edince lctle her fırsatta ı.:zlaşma <,>aresl a. 
encUmen hükümetin zam tekl:finl rıyordum. Bunun için münhasıran 
k&bul etm'ştir. Hakikaten bôyle ve geçmi§te ve bugün de görüldil
b!r te~ekkillün fayda verici kfr ıiC· ğü glb'. aramızda anla:şmazlıkları 
kilde çalışması hcpln!z:n takdir e- idame ve yurtlarımızın sıikünunu 
deeeği bir §Cyd"r. BUtçe encümeni fasılasız ohrak bo!mak maksadı 
ajans bOtçestne bu zammı yapar- :ıe tatbik edilen :.·abancı müd•ha
ken Maliye Vekilinden ajnns he- lelerduı tamamilc Azade bir Fran. 
saplarının tetkik edlJm'ı olup ol. sız siyasetinin ta.tbiki llutmdı. 
madığını da sormuş ve Ma.Jlrc Ve- H arp, bir k·~rc daha yurdumuzdan 
knl: aHcs:ıplar tetkik ediJmlştlr· geldi geçti. Fakat, dün gerekli o. 
Netice n)ansın lehinedir. cevabını lan acaba ~uıün de lUzumlu ddil 
vemı!şt r . .Encümen ·bunun ilzcrl. midir? İşte bu duyguların tahr:ki 
ne miinakaleyl knbul cUlği gibi c- altınd:ı 1940 temmuzunda, bir kaç 
minim ki sizin de kabulünüz !aY- ha:Cta sonra Mareşalle beni kar;ıt 
da verecektir. kar!iıya tıetlrcn ıgörfişnıelcrl yap. 

Bunu müteakıp B&Ş\·ckll Doktor tım. Her ikimiz ~. görU§lllelcrL 
Re:f k Saydam söz: alarak 3u beya. miz sonunda ş'mdlye kadar ıblr ör
natta bulunmuştur: ıneğc daha ıörillmemlf bir olayla 
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Hindistan da 
dahili barış 

ihtiyacı 
V:ızan: :u. il. 7.AJ, 

re mnsaclakl hfıtli eler, ,\ınerl· 

U- lca ba,kumandııııı Grnernl 
'.\lar5halle B. Roose,·Aıt•ın h • • ~ U'iUSI 

ınuınes11ll1 8. J101ıkln,•1n lnı;lltue 

\t: lrlanda~·ı :ılyarctı mllıı:ıscbetlle 

)'npılau n~rlyn t, 'I;.okl onun lıom

ba.rdunanı; ll'ndlstan lı;lııl lkln<'I 
pl:ına atmıştır. rnl•ııt nınııam ada 
'''.~pon ı_ıerı lıareketi ılom1att;ğın:ı 
ı;ore Jlınt işinin önemi nzalmıoıı 63_ 

yılaınnı.o Bu l'jl askıdan kurta~ak 
buglln için lhir pamuk Ipllğlne olsu~ 
ba~amak ınutlııka lfızıın gdec·eldlr. 

Dikkate J!iyık olan cihet ~udur ki 
Slr Stııfford Crlpps Jllndlstanılan 

a~Tılılıktan sonra tkl tarafta d:ı 

kılı!klin bir hava e::.nıcııı ' ı:tır. Inglll7; 
pzetcler!, anlıı.'jnıa te,cbbli!»UnU 611 • 

ya ılU,mil' gibi göst<-rmeınlşler, ak
ıılne olarak iki tarar ara-.ında Jlk 
nıühlııı adımın atılnıı~ nldu~ınıı, 

bunu diğer adımların takip edc('er;ı. 
ol teri sllrnıllşlerdlr. 
nıter tarartan llintlllf'r de m· 

günlerde hl raz. acı lls:ın kıılla nılılt

tan sonra ltallelerlnl epeyce yumu. 
ş:ıtmı~l:ır ,.e memlcketJn mlidııfans 
lç'n ı-ltalıa sarılmak baho;lnl Jılç dil~ 
den duşilrmeml~lcrdlr. Tokyoya ntı. 
ea eden bir, iki Hint mllll.n•tpcrwrı 
bar ç olmak üzere bütlln Hint mlltı 
reı-ıerl Japon ' ' Mihver işgalinin 
Illndlstan tı:ln lngll 'z ııtareslnd<"n 

daha büylik bir tehlike te~ktı t't!l
llne kanaat gösteriyorlar. 

Bugünlerde Çinin Jtlnd 'stıınıı, ( 
Hintlilerin Çini' ıııUmessll göndrr 
ınelrrl. Rçılan btH;;l!ıt yolunun 111( 
emarelerinden blr:dır. '\'n,ıııgtonıh 

bulunan llll\t mUme!>slllnln, Amerı. 
Jca radyo şebelte;l ':ı~ıtaslle ne.,rl~ ııt 
yapın:ı ına mli"ımdc cdlldlğtne b.ı . 
kılına nıUmcs 11 Glrja R:ıjpa •, 1 
bir ne\ 1 yıırı resmi !leflr diye t~ll\İ,. 
ki etnıck ealıcllr. 

Jllndbtanda ya'jıy:ın mınetter, ııc 
tııtedlklerl hakkında keneli arnlantı· 

da hlran en·el anla,acak olurlars:ı 
memleketlerinin btlkltı.leı kın·u!'lma

amı 'e -'-"yadnn kölellk slster:ıhıln 
kalkıııa-.ını kola)la-:tımıış olurlar. 
Jllndibtanın dahili sulhu, cbanııı 

umunıı ban17ı l~ln tok lüzumlu ol:ııı 
de~teklerdcn biridir. 

Milli Piyango· 
1941 nun 

bilançosu 
Murckabe Heyeti bi
lônçoyu tasdik eiti 

Milli Piyango Murakabe Heycf 
topltınaı-ak MUH Piyangonun 1941 
takvim yılı bil!')n~u Uzerlndck! 
tetkiklerini bitirmiş ve b!Ilınçoyu 
ta.9dlk ctm\§tı:.r. M~rıkez Bankası i~ 

d.lre meclisi relsl Nusret Metyanın 
rc:Slif:inde ve Merkez Bankası u 
MüdfirU z. Süncl, Ziraat Bankası 
umwn müdürü Nusret Meral, D _ 
vıını muhasebat nzasından Yu.sut 
Zly.a Arslan ve Naıml Ba§nk tlc 
Nakit hleri umum ımildürü Zek· 
Sfdcrmcnin 'iştlrakı le toplanan rnu 

1 

l'akabe heyetinde, 1\1.UJi Piynngo i. 
dal'C 'heyotl reisi Nihat Ali Üçüne~ 
Milll Piyangonun ~altşmnları v 
v.ıridatındakl lnki§aflar hakkınd ~ 
izahlarda bulunmuş1ur. Toplant a 
dıı, Milli P~yangooun 1941 yılın 

1
• 

2 .737.873 liralık safi kar temin 
ti~i ve sfıii ktırın evvelki yıla 
znran 117,561 Urahk bir flızl 
!&'terdlğl tesb:.t cdflıml~t!:r. 

Dlr yılJık sntıı.i ıh:ısılalının 

de 60,98 i ıikrıımiyc olarak , 
tıimış; yüzde 7 ,32 si satış k°'ı)"' 
')·onlıırLnı, yUzdc 2,73 1 umumi 1 t.. 
re mnsraflarını kar~ıl:ımış, y~ lft.. 
28,02 si de stın kcrı tc~kn etm ~ . "' Z3 Nisan blletıe"lr 

kalmadı 

Arkadaşlar, Anadolu Ajansı ıs. karııl•§tık. Galip taraf, ıallblyetı. 
laha muhtaç olabilir. İçerisinde ıu nl suiistimal etmcmeğl kabul ve ye 
\'eya bu şek'lde bazı insanlar bu. nl Avrupada. Fransaya gtçmla ta. 
lunabillr· Bunların kdffcsl ıslah o- rlhlnc !Ayık mevkii teklif ediyor. 
lunur. Ben gOniln 1htlynç1arı ı!çln du. Fransanın feref \ 'e hayati 
lstedtaımız bir psra üzerine Ziya mc~aatlerlnln feda edllmedlli ye. 
Gevher Etliln.'n beyanatının bir kıs nl s.yasct esas prensip olarak bu 
mına cevap ,ueceim· Karadeniz.. binek taşı poHUkası kabul edlldi.11 
de batan geml doJayısite Kudilstcn Mareşal, 'bu gllrUşmelcrlmlr.den bir 
gelen telgraf üzerinde beyanatta lca~ gün evvel vHyle l!en'llftır: 
bulundular. Heyet.! umumlyC31lc O- cSeçmek hakin eV\'elA ptibe, fa· 
kusalardı göreceklerdi ki, telgraf, ka.l aynı zamanda mağluba da aittir. 
tf:mamcn bizim lehimizde ve kR. Eğer kar~mızdakl bUtUn yollar ka· Öğrcnd!ğlm!ze gurc, Mllll Pi 
bul etmlyecckler!n alcy1ılcrlndedlr. palı l!e bek:eme;>1 ve latıraba katlıın· gonun ::!3 Nisan bayramı lçl.ll 
Yani kabul etm1yenlerden ştklıyel mayı blleeetJz. Eğer, bunun ıksfne zır1ndı:ı !evkaUi.de ~eklr~·n 
ett klerlni göreceklerdi. Tel&rai', olarak dUnya. Ustllndc bir tımft ışıfı lerl bilyUk bir ra&OC.tıe ka 
Siyonist ccınfycllnln bir ş!kAyctl. yUksellrse, hlcabımıta. yaslanmıza mr~. kısa bir zama.r.da kapı~ılıt 
dlr. Binaenaleyh Türkil'<! alcytıln_ ve hırabelerimlze Mklm olmayı dıı nn satılmış Ye dünden ltlba"e 
de bir prop;ganda olnrak yazılma. bileceğiz. Kendi galibiyetine h!lkme- renin ~lindc b r tok b.lot • k tı 
mr~ ve gazeteler:mıze oldu~u gibi debllecek olan galip karşısında biz de mıştı.r. 
geçml~lr· Bunu tasrih etmek :stı. mağlflbiyctimlze hUl>metmeyl b .lcce- =:Y;,;=l!;:=,:;.t;:la::;r:::==:1~k~====~~ 

. ! 1 hl ! d d ğl ğlz.> ' ını n ·tır eden Fran 
yorum ki bız m a e)' m z c e 1, haclrlerlnl temllh eyli ·e ~~ 
Slyon:stlerln yaptıkları teşebbUs. clşte lfareşal!n 'kullandığı bu :ı.sU lerlnl ş6ylc bltınnlştlr: n Lav 
ıerl hüSnl\ kabul etmlycnlere karşı lfııde, Bize t akip edUecek yoh• göster- lhth·ar diln ·a · 
ııldıkları b "r tavrı hareketten iba- mlştl. Ben de bıı yola gtnıılş bulunu- cBu. !htl • l . için bahar t.... 
rettir. yorum ve bu yolu Ulklp edeceğ"!m t. ~ nr dünya lç!n ş! ,:.~ 

Esasen 'trpurun batması tııcıası Memleketimin !ie!Amctfni temin l~I~ d.ar &eldi. Acaba tıırÜıte bizin. 
b 

.ı umuz için de bl b "' ,_ .... ._ 
üzerine nüklımetln neşretmiş oldu ıınuan ba~ı,a bir yol görcmlyonını., mıdır" ı; r ahar olnı 
ğu koınilnlke hep!nlzln hatırında. cBunr<an başka harici bir EiiylllJCt ıu • ence, bunu tcmlnd .... 

t ki
. 

1 
zumlu bir ı .. ol .,., 

dır. Biz bu hususla elimizden .ge. a o mUmkUn oldııtıınu sanıyor mu. lAnı . Y amnz. Fran 
len her ıieyl yaptık, ıınaddf, mAne\·ı sunu:ı:? Esirlerimizi daha iyi mUda. etı korunmadan bu gay • rılmıyacağınt s· 
en ufak mesullyctimhlz yol.tur. faa. etme!<, mecburlyetlrrlm1%.! hafif- d, •. ı.zden, :;ay 
Türkiye gaşkaları tarnfınrl .. n arzu \.etmek, gUçlülderiml:ı:I ge''fetebilmek csteltlemek ıçln bu eseı·ln 
edilmiyc.n insanlara mP.1ce olamaz. ı.::ın bundan daha mUsnlt bir siyaset anlama~ızı isliyoruın. ltS-er 
Ttirkiye, başkaları tarafından arzu görebiliyor musunuz? • layışı göstcrlrsc:ıiz, I•'rarsa 
cd lmfyen insanlar için vatan hiz- Ben, çocuklarımızın istikbali 1 r~ııda tekrar doğacaktır J 
metl göreme::. Bl.zlm tuttuğumuz Fransanın bUyüklüğünU ve lmpar:; c Ur. Bunun için &erekli ' 
yol budur- Kend.lerlnl bu sebep- 1 toriufumw:un mUkadderatını temin snltmak b:Z!m iman ve ça. 
ten İstanbulda alıkoyamadık. Çok edebilecek bundan başka bağlıdır. O \'akit hep bitlik 
yaz:k ki bir kazaya kurban gitti_ set göremiyorum.> bir s.lya- ketlmiz hesabımı ift!ha 4 duyc.eatız. r 
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KAŞELERi 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GBIP, ROMATİZMA 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Kesar 

Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatı~! Haizdir. icabında Günde 3 Kaşe 11/ınabilir. 

Tarihi 
bahisler 

1 lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 1 
DA.n No. su 160 
Ticaret VekA.letince bJIQmum krrtaslye eşyası ve mektep levazımatı 

sa.tıflannd& ithalAtçı için 'fi> 25, toptancİya o/o 10, perakendeci \çin de 
% 30 kAr haddJ tayin edUmiştir. 

Yukarıda gösterilen toptancı kAr haddl, yalnız ithalA.t merkezleri 
dışında kalan yerlerde müesses ve faaliyetleri hakikaten toptancılık olan 
mutavassıtlar& verilecektir. 

latanbuJda müesses perakendeciler ithallt e~yuını doğrudan doğru· 
ya lthaJA.tçılardan alacaklarından bu ~ehirde mUste.hUk satış fiatlarının 
hesabınd& ayrıca toptancı kAn ilt\.ve olunrnıyacaktır. 

Keyfiyet 14 13/ 942 tarihinde neşrolunan 152 sayılı ilA.nımıza ek o!a· 
rak Hl.n olunur. 

1.52 &ayılı iIA.nın neşir tarihi de Ulve olunacaktır. d77b 

(~ taralı z IW)f .. yf::.da) 

seyahatiDi ikmal ederek ınernl~
ket.ne &vdet eti ğ! zaman, bu bu
yük kıt'anın servettnl çok cazlp 
bir lis&nla anlatmıştı. Bunun üze
rine de evvell Portekiz ve sonı:ra 
F e lemenk gemicileri tarafından 
Hind;.st&n sahi!lerlııe der'ha! bir 
&kın başlamıştı. Bu adamların ge. 
rek kendileri ve gerek gemileri, 

o devrin en· son sistem sl!Ahla.r!le . ------------------------------
ücchhezdl Bu sebeple sahiller- •.• K • d 

:;: muhteı . i skeıeıerı ınaı etmeıc lstanbul Fiyat Mürakabe omısyonun nn 
lçi.a h iç bil" güçlük görmemişler- DAn No. sı 161 

di. Koordinasyon heyetinin 29 ve 136 sayılı kararlarına istinaden Iktı· 
(l\tehrace) ve (Raca) unvanını aat ve T:caret VekA.leUerince balık yağının toptan satıf fiyatı aşağıda 

alan hükümdarlar, birblrlerile bo.- yazılı ~k.i:de tesblt cdUmlştır. Keyfiyet tla.n olunur. 
ıu~akla devam ed;yorlaTdt. Müs ı _ ısta.nbulun Beykoz iskelesinde veya diğer iskelelerinde teslim 
lümaniarla (H i rıdQ) de~ilen (bu. edilmek Uzere, 
dist) ler de, din Mkimiyetl mü- n - Kend! tortusu 1'."lc:ı 3 U geçmeyen ve yabancı maddelerden art 
cadelesile meNUl oldukları içln., balık yağının kilosu 100 kuruştur. 
gözltri h ·ç bil" şey görmüyordu. m -Tortusuz ve fabr ika mamulü balık ya~ın kilosu 105 kunıftur. 
Bundan· dolayı da, H.ndhıtan S8- A - Bu fiyatlar teneke ile satı-:ıtarda tenekt'.l cyanl dara ile> b&fka 
hiline gelen ecnebiler, girdikleri kaplar ile aa~larda kapsız cyan! çıplak mal satı' fiyatıdır> 
yere kolay kolay yerleşiyordu. B - Yukarıda yazılı ıstanbul fiyatları d iğer yerlerdeki satıf f;yat· 

Fransızlar da sohllln bir krs- laruıa esu teşkJi eder. 
mına yanaşmışlardı. ~ Hlnd'.stanın C - Yağı balıkçıya, avlanma vasıta ve ma:zemesl ve para yardımı 
o bitmez tüke-enez servetini, mem temini suretile ıstihsaJe tştlrA.k1 mutad olan 'ahs1 ve balık yağı fabrika· 
lekellerlnc taşımaya ba§laıtnışlar. Jarmın balık yağını b.zzat ıst i h~al edenlere ödeyeceklerı fiyat a..ta~ıda 
d ı . Çok tabiidir ki derh<ll tnır 1 ız- yazılı miktarlardan aşağı olamaz. 
ler.n de gö.zlerl açıldı. Büyük bir 1 - Kendi tortusu ~f :; i geçmeyen ve yabancı maddelerden art ba· 
ingiliz t icaret ş rkctl de derhal lık yafının krosu 80 kuruftur. 
lfındlstanın garp sahilleri-ne soku. 2 - Kendi tortusu o/r 3 U geçmeyen ve yabancı maddelerden ar1 ba· 
hrak işe baŞ!adı. !ık yağınm kilosu için 90 kuruş. d78ll• 

Bu !1111n:z ticaret ı'rkell, di~er 
ecr ebilere benzemiyordu. Devlet 
•crm•yesinden bilytik mikyasta Is. 
tifade ediyor ve hUkQmetten res. 
men himaye görüyordu. 

lng.llz ş·rketi bir taraft&n tıca. 
ret tşlerile meııııuı olurken wğer 
taraftan da Hindı.stanın umumi 
vaziyetini tetkik etti. Dahli! vazi-
etln pek kar131k olması, şirkete 

buyük Umltler verdi. Bu vaziyete 
aı;ıran H indistan, muntazam bir 

program dahilinde ve tedricen is-
1.!A edilebilecekti. 

Bu hükmü veren şlrket, artık 

yaset !.şler:ne de karışm&ya baş. 
'adı. Kuvvetli Mehracelerle muk•
'~leler yaptı. Onların siyası dava. 
larzrıa yardım etti. lrıc!!iz nüfuzu. 
hu yavaş )"avaş Hlndlstanın en 

ücra köşelerine kadar sokup yer. 
leşt rd!. Böylece, 90n bir !stılA b&ı 
adı. Avrupa siyasetioln tncellkle
nden ve netlceleri~ıı. henüz 

b11ıaber olan Rscalar, birer birer 
Afi 1tere 'lıükiltnetlne baiJ&ı;dı. 
rt.ık 11111 ·ıızlerin hesabına y<ıllar 
ılıyor ve mamureler kuruluyor
. Bunların himaycs.i için de as· 

erler getiriliyordu. Ve İoglliz 
kimiyet!, sessiz sadasız bütün 
ndistanı lst!!A ediyordu. 
Bu l.st!IA, uzun silr.med!. 1757 
lıe başlayan Clngil!z Hint şir. 

t'), 1876 da. (Hindistan lmpara
rluğu) unvanını atıverdi. 

8 ORSA 
20 NİSAN 194% 

Sterlin 5,24 
Dilar 130,20 
İsveç Frangı 30,03 
Pezeta. 12,2375 
İsveç kronu 31,16 
ESHAM ve TAHViLAT 1 

7 941 Demiryolu II 19,45 
tıdolu Dem.iryolu tft 80 30,25 

hastalıkları mütehassısı 

r. Nevzat Ziya 
Hastalarını her glln Maat ıt 

ften l50nra CağaJoğlu Halk Par. 
t ,ı binası ka.rlJl!ında Zekibey 
apartımanı 8 inci daire.de kabul 
eder. 

"·rne C. :P.tUddeiumumiUğinden: 
~ 246 
\( Ulyye:ı müddet k;lnde beyannam; 

-rnek suretile nıillt korunn1a ka. 
a muhalif hareketten maznun 
erıin Emir1'ah mahallesinden 

ai ~{ustat& oıru Agth Adalı hak
ta Edime asHye ceza mahkeme· 
e yapılan duruşma sonunda.: 
l.ınunun tanad olunan Buçu itle· 

bit görillerek muıı korunnıa 

unun 14 Uncu maddesinin 3 Un. 
rs.!lı delA.letile adı geıçen k.anu. 

J:ı 'G inci maddeıstntn ikinci fıkra· 
vfikan ve ya~ı dolayıRile ten· 

ho lira. 80 kuru11 ağır para ceza· 
,., hkOmiyetJne ve harç tahsi'.i-
da4 hUkUm katileş!nce UA.nına 10/ 
'14.,trttP- tarıh.Jnde veriltn karar katl-

~e ilin oJunur. 

j Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 

Satılık Enkaz 
Muhammen kıymeti 

Lira 

250 

Teminatı 

L. K. 

18 75 
Bofa.ziçinde Emirglnda Mekt~p sokağında 14. • 16 sayılı ah9ap ha· 

n~lerln yıkılmlJI ankazı katmen satılacaktır. Ihales1 27/ 4/ 942 pazartest 
gUnU aaat 14 de mahallinde yapılacaktır. lstekll1erin orada bulunmaları 
ııa.n olunur. (4482) 

l 
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Türkiye 1 Ş Bankası 
Uflll taaal'ral laeuplan 1942 aramtr• Jliaı 
. ... ıa;ljIDELEa: Z ŞobM, ' -yu, 3 Afatcıe 

~ lklncl~rln tarihlerinde yapdR 

1N2 IJUl.AMIYELERI 

adet 2000 liralık = 2000,-- Ura 
4-0 100 • • • 1000 • = 3000,- • 

750 = 1600,- • 50 • 50 • • • 
> 500 • :;::: 1500,- • 200 • 25 • 
> 260 • = 2500,- > 200 > 10 > 

Abone Ücreti 

= 4000,-
= zoo.-
= :sooo.--
= ıooo,-

• 
• 
> 

> 

rtlrklye 4ah1liıll\e: VAT AN GAZETESİ 
Senelik 

HOO 
ı aylık 

400 

ıtarıc ınemldlelier4e: 1 

Boo•l!k fl aylık 3 aylık AyWı 
2100 1410 800 iL yoktıu 

Gazeteye cönderiku evrak de.rcı 

edilsin eoUrnesta lade olunmaz.. Zl· ,...dan IDM'.Uyet Juıbol odllm ... 

iLAN FİYATLARI 

Başlılı: 

1 inci o:ıyfa 
2 Dci • 
3 Uncü • 
C. ü.nci • 

-
750 

"' '90 
150 
5' 

VATAN 21 ••• 94% 

RADYO 
.. , . . . . ... . .. . . . ~ . . . . ., "'" ~ . . 

BUGÜNKÜ PROGRAJıl 

18,55 Miizik 

19,30 AjaDS 

19,45 Konuşm& 

19,55 Müzik 

20,15 R•dyo 

,, 

7 ,3tı Program 
7,33 Müzik 
7,45 AJ84>S 
8.00 Müzik 
8,15 Evin saa.U 

12,30 Program 
12.,33 Müzik 
12,45 Ajans 
13,00 Müzik 

13,15 Konu:ıma 
18,00 Program 
18,03 Mü~i k 

18,45 Zira._t 

Gazele.si 

20,45 'Müzik 
21,15 !Konuşma 

21,30 Müzik 
21,45 Müzik 

22,30 A}ans 

22,50 KaP"mş 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayrnız. 

takvimi 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Rukiye ve Saniye 878/ 11472 hesap numarasile Sandı~ımızdan aldık· 
lan 500 liraya karşı Kadıköytinde Hıısanp:l'a. mahatle.~inln Kurb:ığalıde
re eokağtnda eıık ; 6, O mUkerrer ve yenı 76, 78 numaralı lkl nhşs.p evı 
birinc ı derecede ıpotek etmi~1ert1Jr. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezkür gayri menkulün 
<aynı semt, mahalle ve sokakta aynı numara! ı 664,20 arşın miktarında 

hududu yemini LQUiye hane ve bahçesi Yesari Al . hane ve bahçesi arka· 
aı yeni açılan tarik cephesi Kurbağalıdere ile mahdud maa ba.hçe iki eV> 
olduğu beyan edUmtştir. 

Ikraza esas olan muha.mmın raporu mucibince mezkür gayri men· 
kuıün umum mesahası 660 artın murabbaı olup bundan 120 arşın mu· 
rabbaı kısmı Uzerlne 76 numarah, 70 arşın murabbaı kısmı üzerine 78 
numaralı evler, l:S arşın murabbaı kısmı üzerine 78 numaralı ve 25 arşın 
murabbı kısmı Uzerlne de 76 numaralı ev;erin mutfak.lan yapılmı.ştır. 

Binalar ahşaptır. 76 numaralı ev 2,5 ve 78 numarah ev bir kattır. 76 nu· 
maralı evde yedi oda iki sofa bir mutfak tkl helA, 78 numaralı evde iki 
oda bir sora bir mutfak bir hela. ve mUşterek kuyu ve elektrik tesisatı 
vardır. • 

Vadesinde borcun verilmemes:nden dolayı yapılan . takip üzerine 
3202 numaralı kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre 
satılması icap eden yukarıda yazıtı bahçeli ahşap Jkl evin tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satı~ tapu $İCll kaydına. 
göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek :ateyen (125) lira pey akçesi 
verecektir. Milıt bankalarınuzdan birinin teminat mektubu da kabul olu
nur. Birlkml~ bUtUn vergiler belediye resimleri ve vakıt icaresi ve taviz 
bedeli ile tellAJlye rusumu borçluya aittir. Arttırnıa şartnamesi 30/ 4/ 942 
tarih;nden itibaren tetkik etmek istlyen ·ere Sandık Hukuk işleri Servi· 
sinde açik bulundurulacaktır. Tapu slcll kaydı vesair IUzumıu izahatta 
~artnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bun· 
tart tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi 

öğrenml~ ad ve te1Akki olunur. &rlnci arttırma 15/ 6/ 912 tarihine tcsa· 
dut eden pazartesi gUnU Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 
12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat iha1e yapıtma~n için teklif edilecek 
bedelin tercihen alınması icabeden gayrimenkul mUkellefiyet:le Sandık 
alacağını tanıamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttrranın 
taa.hhUdU baki kalmak şortile 1/ 7/ 942 tarihine mUsadtf çar~amba günü 
aynı mahalde ve aynı saatte so:o arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıra.nın UBtünde bırakılacaktır. Hakları tapu stcll
lerile sabit olmny&n alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları
nı ve hususile faiz ve ma.sarlfe dR.lr iddialarını ilA.n tarlhlnden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mü.sbtelerile beraber dairemize bUd.rme:eri tA.
zımdır. Bu suretle haklarmı bildirmem iş olanlarla hakları tapu sicille· 
rile sabit oln1ay3Jılar satıf bedelinin pay·aır,masından hariç kalırlar, Daha 
fazla malQmat almak isteyenlerin 940/ 1597 dosya numareslle Sandıfım1z 
Hukuk Iflcrl Servisine müracaat etmeleri lüzumu i!An olunur. 

DiKKAT 
EMNlYJ;;T SANPIGI: Sandıktan alınan ga)TimcnkulU ipotek gös

termek jsteyenlere muhamminlerlmlzin koymuş oı~ugu kıymetin rk 40 nı 
tecavUz etmtmek Uzere ihale bedelinin yarısına kildar borç vermek till· 

retlle kolaylık göstermektedir. (4777) 

Devlet Demiryolları İlanları 
}.f\lhı9mmcn bedeli (974) lira (25) kuruş: olup ham kauçu~ idare 

tarafından verilecek olan muhtelif 9ekil ve ebatta. yedi kalPm Jlstik 
rondela ''e klape (27.·t.942) pazartesi gUnU flaat (14) on dörtte Hay~ 
darpaşada gar bina1'ı dahlllndekl komisyon tarafından açık ekslltme U· 

suıııe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (73) Ura (7) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle blrlıkte eksiltme gUnU 1ıaatlne kadar 
komLByona mUra.caaUarı IAzımdır. 

Bu işe ait fn.rtnameler komfısyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(-1415) 

• 
Izmir fuannın a~ılışı ve 9 Eyl(ll törenleri mUnasebetile bazı ınınta. 

ka.lardan muayyen katarlarla Izmir'e gidip dönecek ycfcule.ra mahsus 
tenzilli D. D/ 112 No. tıı tarife 1,'5/ 942 tarih;nden itibaren IAğvedllmf~tir. 

(2822 - 4730) 

. . ~·:.' • ' . . . .ı .· ' ~ • 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - Şartnameleri mucibince 4 adet güverteli motör1U çektirme pa· 

zarhkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 21/ 4/ 942 cuma günü saat 9,40 do lü.bat&şta Levazım 

fUbesindekl Merkez l\.IUbayaa komlsyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler her gün öğleden sonra adı gecen fUbede görülebUir. 
4 - Yalnız makine veya yalnız çektirme teklifi kabul edilir. 
:; - isteklilerin pazarlt-k için tayin oıunan gün ve saatte tekllt ede· 

ceklerl fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paras.yle birlikte adı geçen ko-
misyona mUracaaUarı. ct396> 

1 
A 1 

istanbul Levazım Amirliğ~nden Verilen 1 

Asker Kıtaat llônları 
P:tza:-lık günil t alibi ç1kr.ı ı \1an a.-,ağıda cLns ve mıktarlart ye.zıh l&fe 

maddeleri 22.4.942 c;.;lrŞ3mba gUnU h izalarında gösterilen saatlerde pa· 
zarlık.la .t'atın alınacakiardır. Şa.rtn:ımele.rl her gün komisyonda görWe· 
bilir. i s teklilerin belli ~n ve saat:erde Fındıklıda satın alma komis
yonuna geln1eleri. (2872 • 4·160) 
Cınsi !'\!Jktarı 1\luh. Bd. Katt Te. 

Kırnıız.ı mercimek 
Sabun 

Ton Lr. Krş. Lr. Krıt-

15 
30 

4575 686 25 
24600 3690 

• 

ihale Zamanı 
Saat D. 

10 30 
11 

Beher k ilosu 85 kuruştan ı 52,000 kilo koyun eli kapalı zat'! 
125,000 k ilo koyun eti kapaL zarf ~a eksiltmeye ~o~muştu.r. İhalesl 
la eksiltmeye konmuştur. ihalesi / ' 5.942 cuma gilnU saat 15 de A· 
ı ı , 5 942 pazartesi günü saat ıo masyada askeri satın alnıa komi$. 
da S i'm sunda c.skeri satın alma I yon unda yap1lacakt!r. T•hm n be· 
komisyonunda yapıl acaktır. İlk deli 46,800 lira, ilk t•mlnatı 3510 
teminatı 7968 lira 75 kurustur. · liradır. T~llpler n kanuni vesika· 
Şartnamesi komisyonda görülür. lar;ıe teklif mektuplarını ihale ~a. 
Talipler:n k anuni veı::ikalar i le tek atınden b r saat evvel komisyona 
lif mektuplarını hale saatinden vermeleri. (2797 • 4268) 
b ir saat evveline kadar komisyona • 
vermeler!. (2936-4594) Beher kilosu 90 kuruştan 25,000 

kilo koyun eti kapalı zarfla eks;ıt· 
• meye konmuştur. İhalesi 27.4.942 

17,274. Ura 30 kuruf keşif bederi pazartesi günü saat 15 de Samsun· 
iltisak yolları tn.,.Ratı pa.zarhkla ek· da askeri sat:n alın& kom~onun. 
siltmeye konmuştur. Ihalest 24 / 4/ 942 da yapılacaktır. Tutarı 22,500 lira 
Cuma gUnU saat 15 de Esk!~ehirde ' lk teminatı 1687 ı ra 50 kuru~u" 
Hava .!iatın nlma konılayonunda ya· Talipler!n kanur:l vesikaiarile te~· 
pılacal(tır. Ilk teminatı 129~ l ra :57 Uf mektupların ı ihale saat'nd<.:n 
kuruştur. Taliplerin beili vakitte ko· ı Lir saat evvel komisyona vern.e-
m!syona gelmeler!. (2967 - 4717) ı., · (2974 _ 4265) 

Edirne C .MUdde:umumlliğinden: j Edirne C. MUddeiumumi!lfinden: 
9(2 / 326 IlAm. 9421249 

Tesbit edilen f iyattan yUksek !lyat-ı Muayyen mltddet içinde beyanname 
la kömür satmak suretile mlllt ko· vermemek suretlle Milll korunma ka· 
runma kanununa muhalif hareketten/ nunu hUkUmlerine muhalif hareket. 
maznun Edirnenln Fındıkfakih ma· ten maznun Edirnenin Sabun! mahal· 
halleslnde Hacımuh.sln sokak 9 No. lu ! lesinde oturan ve camlı kahve karşı· 
hanede oturan Avram oğlu seyyar j .sınd3 pılstecı Recep oğlu Salih Kara· 
kömür satıcısı Davud Beneraya hnk· vıt hakkında Edirne asliye ceza mah· 
kında Edirne asliye ceza mahkeme· kemeslnde yapılan duruşma sonunda 
sinde yapılan duruşma sonunda maz. maznunun !snad olunan filli ifledift'i 
nuna lsnad olunan t:ıı sabit görWerek sabit görUlerek mi'U korunma kanu
milll korunma kanununun 31 inci nunun 11. UncU maddesinin 3 ci.l fık
maddesl de1A.letl1e 59 uncu ıne.ddesine rası delt\letile adı geçen kanunun 
tevfikan beş lira ağır para ceza.sile 55 el maddesinin ildnei fıkrasına. tev • 
m&hkOmlyetine yedi gün ticaretten fikan yirmi beş lira ağır para ceza
men•;ne ve hUkUm katlleı;ılnce neşrine sile mahkQmiyetine ve harç tahsiline 
14/ 3/ 942 gUnUnde verilen hüküm ve hUküm katlleşlnce UA.nına l0/ 3/ 
katlleşmekle karar hUkmU icabı nan 942 tarihinde verilen karar h:atiyet 
olunur. 17/ 4/ 942 kesbetm!"kle ilAn olunur. 

~----------------------~ Türkiye Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kurulllf tarih!: 1888. - i3enn&yesi: 100.000.000 Türk ııruı 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 llra ikranliye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaı·alı ve ihbarsız tasarruf hesapla.nr,da 
en az 60 ıırast bulWlanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a.;ııağı· 
da.ki plA.na göre ikramiye dağıtılacaktrr . 

.f adet 1,000 UraJtk 4,000 lira 

' » 500 » 2,000 • 
4 » 250 » 1,000 :D 

4:0 • 100 » 4,000 • 

ıoo a.ıeı 

120 • 

160 • 

00 UraJık 6,000 Ura 

40 • 4,800 • 

20 • S,200 » 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir. sen~ iç!ndd ~'cJ Jiı·adan aşa.· 

l~
ğı dUfffilyenlere ikramiye çıktığı t.a.kd.rde 'i~ 20 fazla.sile verilecektir. 

Kuralar senede 4. defa, 11 mart, 11 hazirar., 11 eylftl, 
11 BirincikA.nunda çekilecektir. 

~--·--------------------· Sahibi ve Neşriyat MtldUrHı : Ahmet Emin YAL.1\IAN 
Vatan Neşriyat rüri< L td. Şii. Val:ın Matbaam 


