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J .................................... 
23 Nisan çocuk bayramı Pari~, su.ik.ast 

: . ~ fa ı 11 er ı n ı 
Millet, çocuklarına l·I . teslim etti 
güvenle bakıyor 1 _ 

' IAlman kumandonlıgının 
MaariNekili, dün gece radyoda tedbirle ri kaldı rı tdı 

So··yled·ıgw i kıymefli bir nutukla t llmerika. Fransız gemi-
Franııada ımlkaııtler arttı. Bununla beraber P1rlıı halkı artık . kur~una 

t b kmı"tır , o nihayet ııulkast faillerini ele ''ermlıtt.r. Parlı dlıtllmek en 1 • • 

) ferinin Japonlara AJmaalarla lşblrllfi yapıyor, tıpkı Ba,,·ekJI IAnl ve Parlııtekı Franııu 
Elı;hıl Fernand de Brlnoa g.bl.-

Çocuk haftasını artı ) verilmesini protesto etmiş 

T ku=:;.:.t:-;:·; ... -;;.~·~~m:!m:ı ıı~ ı ı Maarif Vekili Haaan Ali Ytkel, bu
gün başlıyan Çocuk Haftasını dUn 
akşam saat 19.45 de Ankara radyo
sunda yaptığı değerli bir konuşma 
ile açmıştır. Vekil, bu nutkunda ez
cUmle şöyle demiştir: 

cSevglll çocuklanm, 9f2 Çocuk 
Haftasını aıçıyorum. Büyüklerin kU· 
çilklere, daha doğrusu yetişenlerin 

henüz yetı,mekte olanlara yapacak· 
!arı vazifeler mühimdir. 

Maarif Vekili Hasan Ali YUcel, 
Tllrk çocuğunun yetiştirilmesi hak· 
kında kıymetli izahatta bulunduktan 
sonra demiştir ki: 

- BUtUn bu yokluk ve yoksulluk
lara· uğramamanın tek çar~! bilmek 
ve Öğrenmektir. Bu anlayışa, b.z, i-BUyüğe hlinnet. ldlçllA"e şefkat... ıım kafuı diyoruz. Sevglll AtatllrkU-,. ~-"nll'nüa elini öpmeğe çalıtırken l nönü ona okş11)'or 

olr Ttırk yanusa .uıv mUzUn: cHayatta en haklkt mllrşlt 

kerlerlne karşı yapılan suikast fail·! A S K E R i D U R U M 
!erinin sivil ahali sayeıılnde tevkif . 
edlldiklerinlı bildiren bir llAn neşret-

=~·n ı::uşt~::~en n;:.:lnd:~:.:~ G te m u·· ttef ı· k 
:~.:.~:~:~. ·:t~.:~~·:..~:::.:::: :~ 1 a rp 
:~~~:ı~:r.hakkındakl tedb:rler kal· bas k 1 n 1 a r 1 
Par~~Y2e2~ A~~.~a~ T:a:!~::r Bil· 

yük Parls kumandanlığının afağlda· 

kı tebııtını neşretmektedırıer: Bu b. askı nlar, büyük Alman kuvvetlerini 
Alman ordusu meruıuplarına karfr b d k • 

yapılan birçok SUlkUtler Ve bllhlUlllR garpte bırakmağa mec ur e ece tir 
20 Ni.san gecesi bir Alman askerinin 

:::~~:~~~:::::~l~;~~: [ ıa-.;;z;~~D'1 111,n...-u-ı·ı·ızler b·ır ...... aft ftıel HttlrQ yeni tedbirler almak hakkım flit 1 
bAki kalmak şartlle fU emri veriyo-

-----------------------------, fllmdir> demesi, bunu söylemek için- Maarif Vekili 

il dlr. Nutuklannda müsbet ilme ehem-, Y . d v ı· e· t mlyet vererek onun üstünde durması kara ekmek, ondan ayn yenilen ak eni oga n m hep bu tıebeptendir. Mllll Şefimiz BU- francaladan daha taUıdır, işte bizim 
yük InönUnUn: cM:tısbet ilimleri öt· anlııdığımı& ahJAJt böyle emrediyor, 

Genç varlığımız, bugün yirmi iki 
yaşında dinç, vakur bir delikanlı 

manzarasını gösteriyor 
Yazan : Alamet imla YALllAN 

renlnlz ve bllditin!z kadar öğretiniz> böyle istiyor, bu ilu)'l'Uda lnsanlU'
demeıi bundandır. dan kurulmuş bil' millete yerytldn

Söz'.erlne devF eden Haun Ali de yıkım yoktur, zeval yoktur> • 
Yücel, cmWeUe beraber Yeditimlz (De9uaı: ._ I ; a 5 te) = 

Londra Halkevinde 
merasim yapHa ~ 

\.H ıııar oluyor, b.r İngiliz pa_ ,
T ,,._.nın 1>D :yedinci aarm 

sonunda OsmRnlı İmparatıorlutu
na dair yazdığı bir kıtap elime 
geçmişti. Bu kıtabın U batında 
şu sözler vardı: I lngiliz çocuk

ları merasime 
iştirak edecek 

«Allah her muclzey1 yapabilir. 
kuru odunlara yeniden can verir, 
ölüyü diriltir, fakat Osmanlı İm
paratorlutunu o bile yaıat&maz.• 

Türk milleti, başındaki ldıırenln 
fenalığına, har.çten üzeri11e saldı
ran talancıların aman vermemesi
ne, d&hllt felAket amlllerlnln bas
kısına ratmen, bu kehaneti 'Yalan_ 
cı çıkardı. Kitap yazıldıktan son
ra da.ha iki asır müddet Osmanlı 
lmparatorlutu denilen •razlde 
Türkler istlkl6llne sahip kaldılar. 

Fakat nihayet bır ölüm günü 
ıeldl, çattı. Umumi Harpte kuv
vetlerimizi mlı...,yedlce israf et_ 
ml§tlk. Milyonlarca askerimizle 
dört sene on dört cephede lmkln_ 
aızlıklar içinde döfüfmüş, nihayet 
Yere aerilmtıtık. 

Öyle bir an oldu ki milletin 
, nabzına bakılınca hareket farke. 
' dlJemlyordu. Eski 1nıtllterc Baı

\'eklll Eakull ıu iddiada b~lun
du: •Hasta Adım ölmüştür, me
zarının tasına ne yazılırsa yazıl_ 

sın, bir daha dirilemez.• 

Eskuıt, haklı görünüyordu. 
Memlekette ölüm tehlikesine kar
ii mukavemet sezilmiyordu. Her 
nevi milli allka, yalnız ıxaı kuv
vetlerinin gözünde delil, hüküm_ 
darın ve hilkCUnetln ıözünde de 
ıjır bir suçtu. Cenuptan Fransız_ 
lar, ıarptan Yunanlılar, şimalden 
Puntosçular taarruza geçmış, dL 
hllde Ermeni, Kürt hareketleri ve 
lrtlcaın en koyu nev'i ayaklandı_ 
rıbnıştı. SilAhlarımız ellmızden 
alınmış, şurada burada kalan top
ların kamaları sökülmüştü. 

İdam hükmünün tatbUca ko. 
nulmasrna ortada hiç bir enıeı 
kalmamış gibi görünüyordu. 

Birdenbire şarktan yeni bir IÜ
neş, taze bir Türk varhtının gü. 
neşl doğdu. Erzurumdan sonra 
Sıvasa, daha sonra Ankaraya iler
l~di, nıhaycl İstanbul kapılarına 
geldi, day&ndı. Yunan istılasını 
kar3ıladı, Franaız lsttlAsına mey_ 
dan okudu .... 

Padl3attın gözü y~dı, dağıttıtı 
Meclisin yeni seçim yolile tekrar 
toplanmaaına razı oldu. Bu Mec-
1 s (milli misak) ruhunu temsil 
eder bir heyet şeklinde İstanbuL 
da toplandı. Ataturk, fstanbulda 
toplanılmasına taraftar deflldl 
11 kıbetin ne olacajtnı biliyordu' 
fakat lmparatorlutun öldillünU 
Ve Yeni bir varlık yaratmanın ll_ 
zım ve mümkün oldujunu dilsU
nebflecek cür'etlller o dakikada 

(.,..._Ba:IH:' .. >§ 

....... ~.,'ul 
ldr ••tü • .,. .. 
.... •allt•••• 

Londra, 22 (A.A.) - l ngille-
re tarihinde ilk defadır ki ln&'i

Mısır, harp 
dışında 
kalacak llz gençlltl Londradakl Halke

Vinde yarın 3Japılacak olan 'nlrk ~ . 
çocukları törenine lfllrak ede- >' ~ 
cektır. 

Nahas Pa~a Mısır as- Inglllz, erkek ve kız iacilerle 
Y 1 gençlik kltlplert törende temsil kerinin harp işinde kul- olunacaklardır. 'nlrklye Bt1yUk 

Elçisi Rauf Orb&y'ın orada bu-1 anı f mıyaca ğsn ı bildirdi lunarak bir aöylevde bulunması 
Kahire. 22 (A.A.) - Başvekil muhtemeldir. &berler 

N-ehas Paşa, Mısırın harp dlflnda ) Halkevine I~ills H alne-
kalmaıı arzusunda oldutunu ve ) Nuırlıtmm hedıye eltitl (/) 
Mısır asker ve ~şçllerinin hiç bir ) (Deftmı Baı 1 M: 1 ~~ - -

k
ha rp iıtnde kullanılmamalarına ı.... ......... __...,_cwxıau 
arar verdlflni söyleınlştır. 

1 

l 
HükOmet, demokrasiyi müdafaa fsveçte tevkifler f 881 • Al•aB 

lç"n mUttcflk kuvveUeri Mısırda 
kaldıkları müddetçe Mısırın -em- yapılıyor • ...___ Ja 8 .. ~ 1 
niyetini temin maksadile İngiliz Stokholm, 22 (A .A.) - Reuter: 

kıt'alarının durumunu muhafaza Son ıunıerde Oslo'da aralarında Almanlar 
etmek kararındadır. kral sarayının yaver ve subayları, 

K1ihıre, 22 (A.A.) - Partamen. pro~rler, mü,avlrler, iş adam -
to, 5 muhalif ve s müatenkif reye tarı ve retlll&m Kroıh'un da b u- Donetzde 
kar§ı l 95 reyle hükOmete itimat lundul u elli ill y üz kiıl tevkif 

beyan etmı,u,. edilmltle<d l•· ilerlemeğe 

Onüliıüzdeki kışı, bahardan çalışıyor 
karşılamaya çalışıyoruz 

Ankarada bulunan Vali ve Bele diye Reisi Dr. 
Lütfi Kırdar muhabirimize beyanatta bulundu 
Ankara, 22 (Telefonla) _ ts. I almaya çalıpyoruz. B unlar meyL 

da kömür ve odunun nakliyesi lanbul ıehri işleri için Ankarada nın . 
befta ıelmektedır. Biliyorsunu z 

bulunan İstanbul Vali ve BeledL l ki ha dolayıalle kömür ve odun 
1 •• rp 

Ye Re si doktor LQtfi Kırdar a ıo- lflerinde ıörillen milıkilller daha 
rüıtüm. Kendisi bana ıu beyanat- ziyade nakliye lılerlnden ileri ~L 
\a bulundular: mittir. Bu mühim meseleyi Milna.. 
•- Burada, bilhassa İstanbulun kal6t Veklletlle ıörüemekteyim-> 

kömür ve odun lılle meııul bu_ Tebessüm eden Vail, sözlerine 
lunuyorum. Bu sene ıtddetll lı:lf ıu cümle ile nl.b•yet verdi: 
dolaytaile ıeçlrdltlmlz güçlüklerin •- Görü:yorsunu~ ki ıelecelı: 
ıelecek sene tekerrürüne me)'dan kıtı, bülu"-.ı Uırfılamaya lı'l8llfl
vermemek için aimdiden tedbirler )'Ol'UZ.• 

Sovyetler, bir ayda 
891 Alman tayyaresi 

düıürmüı'er . 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman or_ 

duları b&şkumandanlıtının tebli-
11: 

Donetz havzasında, Alman ve 
Rumen kıt'alerı m uvaftaklyetll 
hücum hareketleri neticesinde düı 
manın kuvvem olarak tahkim 
edilmlı ve mayinlenmıı bazı d a
yanak noktalarını ele ıeçlrmitler 
ve bir miktar esir almlfla.rdır. 

. D<>lu cephesln n orta ve ı mal 
kesimlerinde mevzii müteaddit 
dillman taarruzları POakürtAUmQf

(Deftma sa. 1, .. 1 •> ... 

mUsikboller, kabareler ve aair eğlen· bu sırada bU,rtlk ölçüde çı- 1 h ra ç a a rum: BUtUn tiyatrolar, sinemalar, Batı Avrupada mtitteflklerla, I . d h 
(Denmı 8L 1, 8L 1 de) = ::.:.~~m::;::euk~!rk:~~-= 

Cripps, Hint :-~::ae~:=;e:1!: yaptılar 
de B!rle!Jllk Amerika llea~z baııır de-me sel eSİ D İ tndırıer. Bu ancak ö•umuzdekı yaz 
aylan ortaamcla veya Mnbellania 

l·zah etti beklenrblllr. 
Fakat AmerlkaldAr, bullan .,...._ 

Bir hol çaresi için 
zamaft mGsolf deOildf 

aı sftlaceye kadar bot damnyacak-ı 
ı.rctır. A1111&ıu·1unn dotn cepheelae 
Mjl•""" obnul mtlnaslp bir tınat 

Almanlar, çıkarmanın 
püskürtüldüğünü 

bildiriyorlar 
t9flıll....,..,........,. ....... • Berlln 22 (A.A.) - Bu sabah 
dlJecekUr. Bu 18W'ade annaıd lıaaa- ,.fak v."ktf, orte kuvvette bir İn
a&e l'Ö"' '6J'le olacalrtır: ıillz ıhücum kıt'ı1sı, Fransanın Bu

L.linf/ilt!rin müdafaayı ı - Amerlkaldar l apllzlerle bir- lonya cenubundakl sahillerde ka-
nı Hk&e Avrupa batı kıyılarına 111evmll raya çıkmata teşebbüs etmlpe de başarmıya Çlllışacaklarma bukınlar yapaeaklar: aahıl muhafaza kuvvctıeı\ tacafın-
emniyet hasıl ettim :! - Alman aa-1• merkezlerine dan pilskilrtülmilştUr. Bir blok. 

Londra, 22 (A.A.) _ Bugün Lon· yapılmakta olan hava taarrazıan- havz müdafileri, muhacimlere der. 
dalla büyük ö~UclP. devam edllece~. hal ateş açmışlar ve bunları ıerl 

dradaki basın toplantısında Crlp~, Bu hareketler, RU8Jarm bekled•tl lemclie mecbur etmialerdir. Dil• Hındistandaki memuriyetinin sarih t 
11

... ok • 
1 1 ~apta olmıyac.>aktır. Faka "!o' Y - ınan, rlcat hattını sun'i sisle örte. 

neticeleri olmak üzere aşağıdak za. tan muhakkak lyldJr. An«lo - Sak- rck geri çekilmiş, teaebbilsilnd~ 
batı \'ermiştir: 90aıar bu menU baskınlarla , .e ha\ '& muvaffak olamadıktan ba~ka, atır 

Zannediyorum ki Hlndlstanda te· taarrazlartle «erek Ruıılar ,.e gerek- kayıplar da vermiştir. 
ais edilen temaslar durumu, yalnız .., keadl llesaplanu lfU faydaları ıe- Deniz kenarında, İngiliz teçhiza.. 
Hindistan bakımından değil, fakat 

lk mln edebUlrler: tından sllAhlar bulunmuştur. ayni zamanda bu duruınun Amer a- 1 - Doğu ceplıeelnden Alman pi- Londranın tsalaı 
yı ve diğer memleketleri ilgilendir- -"e ,.e topçu kuvvetleri çekmek, Londra, 22 CA.A.) - Bir tnıl-
mesl bakımından da büyük bir ölçU· ,,_ ti ı d 

ı tı % - Alman 11&,·a kav,·e er n en llz kecı f kolunun Fransa sahilinde de aydlnlatmıya hizmet etm ş r. bat-'- tat • 
l bir kısam av fllolanaı .... - Bolonya clvarır.a bir taarruz yaP-Hlndlatan bakımından bu temu ar 

Bll..ıık Brltauyanın harpten sonra mak, tıtı ve sahil müdafaa tıatlarının 
~y ele) (Devamı S.: a Stl: 1 ele) ~ içine kadar girdikten iki saat son_ (Devuu: 8a. 1. SL' -

---~::::::..:=.:.=:.....---------------=---------- ra çekildlli haber verilmektedir. 

d b Reuter ajansı kayıpların hafıf 

Ko••yJer e su aşı oldutunu bildiriyor. Hiç bir İn-
giliz gemisi hasara utramamlflır. 
Bir Alman balıkçı gemisi hasar 

teşkilib kuruluyor ~:::;.":;"~~=;..~: ............. . 

[ Uzallıar..; l ____ ........ __ Hükumet tarafından satın alınacak 
mahsul paraları verilmek suret ile 

köylünün elinde bırakılacak 
elefHla) _ a~- ••.,aza etmek itile köyUl dotna-

Allluıra, n ('r tefld- dan dofruya lallk6me~ ka,.a 1118-

lertle lnmllacak olu ...-.ı redl uJ ola<-.aktır. 
J&tı haurhldan 1'1tmM ise r. &ıbafdan, henüz mallaal ta.-. 

otreHlflmlM Jlre .,. 1ene, itil- da llren tahmini mSlrtannı alAlraclar 
ktm t tarafuMlaa aatm al111acak makamlara bllcllrecelıı ve memleke-

e ~ ,.erHmek •• retl· tin m•11111 mıktan tarlada kaNJ-
IUllaal, ellDde bırakılacak ve nlmadan bWnecek ve ona ıire lllr 
le llöJIDal a -~"" teptamak ve te\'ZI eeaaı tataıacakter. ba nretle a--.. 

~· &1la bir ajane llaberl Almanların J:? 1aı,m4ak1 kızlara WJm ıöe
terdlldertnl blldlrtyorda. Ba kadınlan ııektan sllAbları omuzlamış ba
~Ol'lar. BMar pldL Bu iki ınUW kadm. erkek can bavWe ır.arere 

• kOflllala rallfllCak 

Birmanyada 
bir Çin 

muvaffakiyetl 
Çinliler, muhasarada 
bulunan 7 bin lngi lizi 

kurtordı:ar 

Bir Japon kruvazö:ü 
b:ıttrıldı 

Çunkıng, 2:<: (A.A.) - c;:n aaker. 
söacU.SU şöyle dom!ştlr: l..:•n kuvvet
leri Jap .. l'\J&rı tcıh<lp ooıleJJ Blrman· 
ya petroı Söl.alarıeın merkezi Te· 
manyaı.ng'un ., kilomel,.e uzağııuı. 

atmıştır. Temanyaung'un gerı alııı· 
ması üzerine çemberden kurtulan 
Inglllz kuvvetleri 7 bin kışı ıdl ve 
bunlar arasında zırh'ı birlikler de 
vardır. 

Bir .Japon llnıva&ÖJ'll Batanldl 
Vaşington, 22 (A.A.) - Bahriye 

Naurlığırun tebl1fi: 
Fıllpln takım adalanndak! Celıll 

(o.nau da: 1 SL 1 .. o 
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~RiHi-BAHiS~ 

Hindistan imparatorl uğu 
Yqzon: Ziya Şakir 

H lntliler, müstemleke. hıyal 1 zabltleriie mil••vı hıklara malik 
tına çpbu alıştı'Jr, In1ıillz- olması ft>h•n.lctl. 

ter e, )·çn e ~a erır.ı ~ - . . . . v 

Şeh 
Haberleri 

• 1 

ı r 

Para piyesin· 
den doğan 

dava 
d 1 t 1 m•h•ret 1 F•k•t bu h rek~tl ,dare edenler, 

J tdare e b h.dılır. Blrbtrlerıne IJınt n1t)Jıyetpervırlıjıni dogr~dan 
e~ zıd ~ik.rı::den ~·e tllnterden ·dotrnya ken.dl yurtl•nrın maz.,ın. Dünkü duru•mJda 

U kk 1 - 1 m' voıı ın ı d n ve mıtlı ;nander,nden ilhım '< 
m re ep o en yuz erce · r# v • • S f Q 
sar.ı ld re etmek t<Diay deAildl. ~. alanlDr decıidl Bunlar, Hındiatan. Peye mi a o, ro-
k t in li!zler bir ok h~l<u)<, a:y•- ıh doimuı: !•kat In.cııterede tan. 

a 
1 

ld ' 61 . çı 1 'ın yordım \~tı etm:; olan bir takım gençlerdi Puro'nun hususi bir set ve are ım er n - . . . . 
1 H d. 1 . tı UJI bir h(l ki; cı lı•n ıarıhlnın ir.kı!Ap f•ııli•- b 

~~' 0 
t ın k~ and ç ~ u_\1er- bun~ rını okuduktan .anra anc•k tak- fercümesini i roz eHi 

umeİ ~ uş) nmdu'" vermiş lidt bir hareketle Hlndisun 'stlklL Şair Necip Fazıl Kısakürek, Pıı.. da ( nıtııı racası a .... ı - . . 
lerdl. Jıns U:mine hevftleıımlşle~di... v~ r& ;5tmll eJJtr~ hakk.ınd& muharrir 

Bu idare $ek1 ' mutlak.yetti. Bü- aııl d•kk te f'Syan olın c•het ~e. Peyanıl SafJnın Tasviri Efkar ga
ton o muhtel if c•ıı.sler ve dinler, bu hareket vücudc getırenlerın, zetesir.de yazdığı makalede ken. 
münevver bir lslibd1:1t i!e .dare e- klım11en 1-Iindülardan, yanl Bud1~t di&lne ve eserine k•rıı hakiret 
dlleçelt!i. Hük(ıınet, halkın lhti. gençlerden _mürekkep olması tdı. görerek dava açmııtı . 
yaçlarına karşı büyük bir hüsnü Bunlar, _MuslUman Hintlilere .de Bu dava.ya, dün de ikinci asli_ 

t - t cekt· Ilalk ta &ökOn bir me\·kı ve paye vermek fıkrın- ye ceza mahkemesinde devam n1ye gos ere ... • . • 1 
v~ asayla! muhafaza edecek; hü- do. dec!llerd ı Hatta onları da, - n. edilmiştir. Dinley!ciler:n kalabalık 
kO.mete karıı mutlak bir itutle, ıııtızlier Cib: - yJl,ıancı addeUtıekte- oluıu yüzünden duruım•y• birin. 
ışlcrine ve 'üçlerine devam ede_ lerd · ci. ajırceza sılonunda. bakılmı~hr. 
"" t dd"l te •kki yolların- 1905 ""nesinde, d•rl bir sebep_ Peyami Safa, Oro Puro p.yes:. 
r~ ece u ve r.. ı B 1 J1A ti · muht.elif i · d k ' ~-d• tiC\"aJfl cyliyecekti. e, enga. c v .... ye n.n le P1tra p yesı arasın a ı IJÇnze-

İ!k zamanlarda bu program çok k:ı•Jn1lara ayrılması, ilk Iırtınayı . yijleri &ö•teren, altıncı noter tL 
yi tatbik ed'.ldi . Hükômet, adıtA- kopardı . Artık, silAhh hareketler ı r•fındsn mu!'ıaddak tercümeyi 
ne bir sıya•et takip ederek. b:r _ başladı. İngClz memurlarına sul-' mahkemeye vcrmlşt:r. 
~trlerine ra\;ip olan ırkları ve din- kastler y;pr'ıyor-. telgraf ve tele-. Bu benıe>·lıler, aeçen celAe1cr .. 
lcr~ tam bir müsavat da.iresicde fon telleri kes;ljyor, devlet bin&- de b :rer birer okunmuı ve fÖ31e
dare etti. Fakat bir miiddet sonra, larına ateş:er ver:Jiyordu .•. Bun- rilmiş olmakla beraber Necip FA.

c:cnç HlntJllcl' eski ldarpyi hatır- ları yapanlar, İna:ilterede t<.hsil zılın avukatı İhsan Mukbil Ben'in 
, dılar. Bir garp hükOmetinin )da_ görmüş olan ctiretkar genç Hintli- ırzusu üzerine bu celsede tekrar 
resi altında bulunmayı dilşüncele. terdi. Ayni zamanda milliyetperver okunmuıtur. 
r ·nc sıldıramadılar. Hindiıtıana, Hint .&:"•zetelerl de llsanlarır.ı d?- Nec.p Fizıl ve vekili, Peyami 
tam bir ı.tıklat yolu ~ab!imek iç·n j•ştlrmlflerdL Halli' S•far.ın mahkemeye verdıjil ter. 

(Hinlliler, nasıl ötmek l~zım 1 etime hakkındaki müt•lialarını ortaya muhtari)·et fikirlerini atmı. 
ya baıladılar. &elditinl öcrenmelidır. :Sunu öt- blidirmeleri için muhakeme, 28 

Bu ilk )tımıJdanma, 19 uncu a,s_ renmen :n yolu da. bizim ölmemiz_ nlıan ııalı günU saat 14 e bıraktl. 
rın şon)arına doğru ıuhiır etrn· ti . d'.r.,. EI:er gıyri tabil vaziyet orta mıştır. 

dan kalkmazsa, İngillzler~e aramız 
Fakat bırdenbire. şuurlu , .. proı- Vali ve Belediye Reisi 
ramh bir a:ck:Je ııremedt ... E't..-ve!fı da başlı yan cidal, kan ıoelleri içln. 

de devam edecektir.) d yecek ka. b h 4 • 
~:~~:ı~b~oşr~~ıs::ı~ıkla':.':.11 :~~;,~~~ dar cüret göstermektelerdl. yarın sa a ge ıyor 

t 1 1 bu -- 1 k Şetırin :•ie işlerile yakacak ih-rı, protestoları baaaösterdi. Ve bu ngillz er, mese eyl yu me 
~ Uyacını temin hıısusur.dı alınacak k harekette, hakiki (Hint milli. Iıtemedıler. 1909 da Hlndi•tan mec 

!isleri kanununu neşrettiler. sı terbirlcr baklpnda Vek~letle tc. 
yetperverliği) nln hiç bir ciddi e- - maslarda bulunmak üzere Anka. 
sası mevcut değildL Ancak 1880 nlrJere, biraz ~ükün verdiler. il B i d' 

' raya ıfden Va ve e e ıyc Rc-
ıcneslndon sonra Beneale ey_aıetln. , 1911 de, Hindistan imparatorlu- iS> doktor Lülfi Kırdar bu akşam 
de, ılk defa olarak ıuurlu b:r mll., ilu tacıQı Jlymek için H.nt toprak., Anka ll{jan hareketle yarın sabah 
llyetpervırlik balirdı ve pek kısa !arına ayak basan Kral Corç, pek h . r 1 ı Ja•ektir . . • 

1 
şe rım ze e ......,. • 

bfr zamanda, slstem şeklınc girdi. hararetle karşılandı. ÇtinkU H nt-. Vali ve Belediye Reisl tstanbu-
1885 senesinde de Hindistan l\otilli l liler, bu seyahatin neticesinden bU l ı g ldikt sonra yakacak tcda. 
knnı:resl teşekkül etti. _ yük ümitler bekliyorlardı ... Fakat, r~ki ~şlerl~;;, ne sureUe halled.le. 

Bu kongrenin isminden de anla. bu ınt:zar,, boşa ıtlttl. Ne,redilen ·celi anlaşılacakUr. 
ııltyordu ki, ı.tlklAI düşüneeıi k•r- kanun, hukılmet tarafından tatbik 
oıstnda, bütün Hint münevverleri, edilmedi. İht~lll al6metlerl, l'tne 
•lk ve d1n iht11lflarını unutmuş.. ~şgöeterdi .. ıngtliı.lcrtn. aldıtı ted
lar .• elele vererek, tnıilizlere kar- b:rleri•, vazıyet umumı h•rbe k•. 
şı bir cephe kurmuşlardı. J'akat dar sürüklendi. 
bunhır, henüz hakiki maksatlarını Harp başladıC'ı zaman, İngtlizler 
ortaya &tmıyorlar.. yalnız; İnı tiz' nazik bir mevkide kaldılar. Yeni 
idar""lnin, kendi mili! Adet ve •- b'r takım vaatlerle, Hlntlilerı oya. 
nane1erhlo rnüdeba1esinden ~iki- lamıya. mecbur oldular... LAkin 

Küçük 
sarhoşun 

marifetleri 
yetçl bulunuyorlardı. Hindistan N•zırı Montagü, ilk de-· 16 yaşında bir çocuk, beş 

19 uncu aırın ~on senelerl.nde, fa olarak ortaya bir hakikat 4ttı. k / t 'kt 
Bir sene müt•madiyen yaptıg-ı tet. şişe riJ I Ç I en Sonra bu .i.lk şlkAyet ıadaları, bir perde 

doha yükseldi. Vergilere, klare şe. kiklerden sonra., Hindistan Muh- meyhanecinin parasım 
k ı ve heyetlerine tilmuı gösterdi. tariy•tl !Ayıha•ını imzaladı. kapıp kaçmak istfdi 
1\.tütıiavat dü~üncelerl ileri atılarak, 1918 de llAn edilen muhtsrlyet 
Hintlilerin, en yüksek idsre ma_ kararnarr.esi, Hlr.tlileri ~e demok. 
kamlarına kadar çıkarılması. Hint rası haklarından istifade ettlre_ 
ordwundakl zabitlerin de İngiliz cekti. Fakat derhal blr krsrm İn-

T ayyoreci Bader'in 
hikôyesi 

IE" •kire bir m"""1ua elime geç
u;;;;,. ti. lngll!z ta.yyını<l•l Douglaa 
Bader'ln. h:kılye,lnJ okudum. Anla&.-
nuya dtltr: 

Bu tayyare<.·! 1931 "'eneı;Jnde bir 
ta_yyare kaz.aıuna ufruyor. lkl baca.
tını blrclen ka;ybedlyor. Kendlslnf" a
himfnyomdan iki uni baırak Japı-

flillz matbuatında: 
(Hintı:ıer muhtariyetin ne oldu

ğunu ınlamazlar. Onlar, kasaba_ 
!ardaki İngiliz hAkimler!nin önün
de baş eğmiye alışmıştırlar.) 

Diye, muhalefet sadaları yük
seldi. 

İngilterrde, _ bu meseJenln le
hinde ve aleyhinde - münakaşalar 

devam ediyordu. F•kat bu aralık 
Hindistanda zuhOr Men bir kıtlık, 
her taraft ktrıp aeçirlyordu. 32 
milyon tıalk, açlıktan can verdi. 
150 milyon insan da yine açlıktan 
ölüm haline geldi. .. Hintliler, bu 
felaketin zuhlırunu İngiliz.tere •t
fed!yoriar .. ve bu feci vaziyet kar. 
şısında art:k Hindülarla. Müslü
manlar da b.rle~iyorlardı. 

Hindistan, yavaş yavaş bir vol
(D..-amı Sa: S Sü. 8 da) W 

:Sqoğlunda oturan Yakov•s 
!simli 16 yf.llarında. bir çocuk, ev. 
velki gece S•kızatacındakl mey. 
hanelerden birine gitmiş ve masa.. 
ya oturduktan son,ra garsonu ça. 
ğırarak rakı Jle b:raz meze getir
mesini söylcmlı;tir. 

Kendisine islediği şeyler gel:. 
rilmtş, takat çocuk birbiri arkası
na tam beı ş:ıe rakı içmiştir. Bu 
hal meyhane sahibinin dikkatini 
celbetmiş ve küçük sarhoşun ya_ 
nına fl.derek kendisine artık içki 
veremlyeceğlnt, heıabı görmesini 
söylemiştir. 

Yakovas bunun tlzer:ne kıı:sa.ya 

yaklaım'J ve para verecekml' ıL 
bi yaparak, ant bir hareketle mey_ 
danda. duran 20 lirayı kapmıştır. 

Küçük sarhoş, kaçmaya vakit 
bulamadan yakalanmış ve pollse 
teslim edllmişt'r. 

Yakovas bugün Adliyeye getı. 

rilmiştlr. 

[:1~'A DoLÜDA~ 

Anı t - Kabir 
Bizce muhakkak olan şudur ki: Kazanan üç 
projenin üçü de Atanın şanına layık değildir. 
Mesele teferrüat, tertibat hatta sanat değil 

sadelik, ihtişam ve iman meselesidir. 
' '====;;::===================:::;:=======-' 
~ ünyanın karanlık ve karı

lb:JI eık manzar;;.sı ortaıtır.da. 
alnına AtatOrk sabahının abcdl 
ışığı vurmuş tek bahtiyaı mille

tiz. At.atürkün, üzerinden mil
leti ve şahsı lç'n ebedi bir yük 
seliş şa'şa,.ı ıeyreltijir.1 keılf 

ve illn ettl#I tepen'n adını vcr
diii bilyilk insan, baı•mızdadır. 

kant akan suları kızıla boyasın; 

Sakarya, adınr ebedilcştirene a. 
sır!i:ı boyunca. •i:lasın, ç;glasın 
dursun, ... 

Mosela: Rasadtepeyi yerle bir 
ed~ne kadar kazıyınız; asırlara da 

yanabilec•k liıhdl oraya gömü. 
nUz; DumluptnjJr, Sakarya bo
yu, İnönü gibi ••fer yerler.nden 

du )lekled!ii ilk b•kııta kalbe 
doğablleı:ek bir anıt - kabir ol
malı. 

Bunda bilgi ve etüd kadar 
imın ve aıkın da yeri var. sı. 

nın yalnız mimarların deJtı mü
mlnlerto de en uluıu o1duiu 

iç'n Selimlyeyl yapabildi. At•. 
türke ığıt1 ısmarlamsdan önce 

Her millet b&. 
ııının dtrdlne 
dtiımüşken biz 
Atamıza llyık 

bir istirahat ye 
rı dti3Uneblie. 

yazmayı düş(!. 

1
, ya z (J n : l nen ve yazmıi 

Behçet K emal ÇA GLAR :~~~:ı~1r·
1

n·:;~ 
_ nun tibl Ata.. 
'-------------------------- ---' türkün öiümU. 

cek durumd•yız Onun sözünü 
tekr•rlıyııım: Ne mutlu Türküm 
diyene! 

Millctıerarası bir Jürinin mll
Jetlerar•sı bir müıal>ıkadır> seçe 
soçe belendijl ~ projeyi ne Y•
zık kl maketlerlle ııörm~d.k. 

Fakat iç ve dış reılmlerint ıezc
telerde ıördUk. )Urinln kararla
rını, bnı proja sahiplerinin fi. 
k'r ve jzo.hlarını okuduk. Gün
delik harp havr.dlsleri arasında 

buralarda en çok konuşulan, 
gerçekleıme yoluna gtrmeıinden 
dolayı en çok ilc:yie ve sevinçle 
kar~ılanan h~ber, bı,.ı antt _ k~bir 
hidiscsl oldu. 

Bu projelerden hiç birini Ata.. 
türke anıt • kabir olmaya layık 
buhn•c1V1onırı hemen ilave et. 
meliyiz. Z•nnedilırıesin ki: Basit 
iördük, ssde .rıördük de .. 'l'•m~. 
mile ııksina! At•türke 14yık 
olacak kadar sade ve slldellğlle 

muhte"'m olmadığı için bunları 

gözümUı tutmadı ve J:'Önlümüz 
beğenmedi. 

Tanrının dünyayı yaratışınt 

mukaddee klt•plar "kün dedl ve 
oldu . diye anlatırlar; eski tabir. 
le. oKM ve nun, da bütiln b:r 

ve vllılyellerimlzln hepsinden ge 
tirilmiş vagon vagon toprakları 

da. kırıştırarak tepeyi yeniden 
eski s•ğlam!ığı ve yüksekliğlie 

meydana getiriniz, üstüne .Ben 
ölmedim, mlllet·mde yaşayorum• 
sözü.nü tA uzaklard1.n okunab\Je. 
cek b:r h.?ybette, btr nurdan 
mahya halinde yazınız. . 

MetıelA: Tepenin üstilne Anka. 
ra taş:ır.dan dev gibi bir Etl .as
ıa.nr kondurunuz; göfsilnün fc;lni 
bos yapınız, asl•n'n kalbi b'çi_ 
minde yapılacak !Ah't bu bo§lu. 
Ja yerle3tirihıfn; esl.inın gözleri, 
istenilen gecelerde, mümkün o
lan en !atla pari•klkl& yınabll. 
Rin •• 

M üze kısmı, bokçt dairesi, 
nöbotçl yari.. Anıt _ k•-

bire hiç bir suretle eklenmeme.. 
11, sadellt'n hsşmetl yapıya. dolt
rud•n dogruya tıAklm olmılıdır. 

Yalnız Atatjjrkün yattıjp bir yJ. 
pı. Tek, yekpare, koio•al bir ya_ 
pı .. 

ne ıözy13ı d6kmeyen b:r inıanın 
nekad11r cıaız. }:>lr sın'4-tkAr olsa 
da bizi tatmin edecek bir proje 
yapmı~ olacaaını 'Pek a.khmız keı 
miyor ve bu itibarla. biz:mklle. 
rln proj .. lne dıh& çok taraftar 
olm•k i&tlyoruz. Ne çare l<I on
da da saydııımıı kusurların bir 
çoiu var. Ve şonr•, Atatürk 
Türklüğün olduğu kadar insan_ 
Jığın da. kayıbıdır. Atatürk için 
söylenen en güz.el ağıt cümlesi, 
bir Bulaarın değil miydi: •Ata
türk öldü, artık dünya csk'.sl 
kadar enteresan değild!r•· Bu 
lr.hldamı h•n;i proje hangi cep
hesllc bize verebiliyor'? 

N c Yunan, ne Arap, ne 
Cermen san'atıl Türk üs

lubu ve Türk dehoSı! 

Biz bu toprağı bundan sor:ra 
vatanımız olduiu kadar Ata
tllrküp yatııt..ıaı yer olduğu için 
de clin•tmnecellı! !lir bu lma. 
nı düşününüz bir de bu proje. 

hilkatin sırrı yatar. İspnta ku- ıeri .. 

F•kat nerede, fakat nısı)? De. 
ğil ml ki bu vakte kadar bekle. 
dık ve görülüyor ki bu zaman 
bile .ezmış: Atatürkil sevmediği 

kubbe •ltrnd•n bir an evvel 
kurt•rırıak lhıın olclui:ıı kadar 
ona l~yık, sade ve muhteşem bir 
anıt • kabir yapmak lüzumu da 
meydanda. Bt.ı iki maksadı da. 
gerçekleıtlr•cek bir iubctli hal 
çareıl ıerek! 

Bizce muh•kkak olan ıudur 
ki: Kuanan Uç projenin üçü de 
Ata!Urkün ıanını llyık delildir. 
M•sele, teferruat, tertibat tıattlı. 
sı n'at delil sadelik, lhtııam ve 
imaıı meselesidir .. .' 

mınd&nı, çetin ı•va3Jard&n ıon,,. Projelerin üçünde de biraz o .. 
ra Attn•Yı zaptettil!nl İspart..lı. YUnc•klık ve fazla teferruat var. 
!ara haber veımek tçin ıUılU, Y•lnız Ankar•ya değil hatta bü. 
özentili, uzun cümleler kullan. tün yurda. tek başına. bir şey iil
rnadı; tAtlna düttU• demeyi ye. ve edecek, biltiln yurt tardın

ter buldu. ftt• ,ı.tatürkUn yara- d.sn beklendiğl hatta bütün yur. Behçet Xeınal Çıtlar 

tıcılılırıJ ve Hvaıçılılını, mlymı- ----------------------------

:~! d!~~.~:b~~c~:d:ı~ ~:;e v:e ıü~ 1 ,,,.._ ı· V 1 ı.t• 
~.~~·bir lnıa ve terkibe ihtiyaç x:44. 0~ ........ ~ 
M esell: Sakarya nehrine 

bir yeni ve ilretl mecra 
açınız; nehri kırk ıün • yanJ o-
nun memleketi kurtırm• ı•v•
şında bu nehri al akıttı;ı ıunler 
say1.11.nca • oradan akıtınıı; asıl 

mecranın en ç•lıltılı akış yerine 
büyük ve ••ilam bir cömme ye. 
rl yapınız; !Ahdi oraya yerleşti

r•P beton ve çelik kapaklarını 
örtUnüz, kırk ıo.n aonra nehri 
tekrar eski mecrııın• illde ed!
n!z; bir tarafta dev r:bi bir Eti 
aslanı, bir tır•tta dev Jlbi bir 
bozkurt orayı işaretlesin ve 
beklesin; gereken günlerde suya 
çelenkler atılsın ve kurbanların 

Çocuk dA.1.'a&ı Cümhurlyet di\· 
'\'a8Idır. 

Ç. E. K. Genel Merkezi 

En güzel eser 
B ugUn Çocuk Bayra.nu'nı kut·ı landırdıfı J~ln ytrn1f ay hapse mah· 

luyoruz. JIJr lnoaıırıı Jttvene- kOm edilmı,. 
bilecetı ve ötfuırbJlocelt en ıtızeı e- Hapl•banedrkl arkada,ıarı on& so-
ıter QO<'uktur. racaklar: 

Al d D Bab -•a.mın - Bu seter ne a\·Jadın Halit!' 
exaıı re wuas aya .u 

O da cevap , ·erecek: b)rl: 
- Adllyedeı yirmi a.y avladım! 

- Ladam O Kamelya slıia eserl· 
ni~ mldJr ! dJye ıormlJ!. 

Dumu Baba: 
- Hayır benJm detlldlr, fakat e· 

serimin esertd-r, cevabını vemu,. 
DumM, bu ıuretle, pflunun kend.J

nln en llğtlnel>Uecefl bir eseri oldu
#tJnu anlatnıak 15temiıt-

BU SEFERKi AV BAŞKA 

Kadın a,·cısr methur Eyüplü Ha.. 
ut, Uç kadınla bir erk•fl dalla do-

BU ZAl\IANDA BOYLE DAVET 
OLU& MU~ 

Osman Cemal Kal:gıh arkada.,rn1ız 
bir fıkra yaz.mı' \'e ba.'hj'ını da cKu· 
matta.o anlıyan yanıma gel1'ln» koy
m•t· 

Eter arkadaşrmnd& kuma, bo!Aa, 
anlayıp aıtlaınamanın ne eherrun.lyetı 
var, hep yanın& koşar11:, Yeter kt bl· 
-ıe b!rer kostümllik .,.·enin. 

TATLISERT 
yorlar. Fakat o kadar uıttıııca ki şen 
,.e canh adam bunlarla dan ediyor, 
batt.A. kriket oyn1ıı1yor. 

Harp kopunr-a BMler hl:ımet.e alın· 
n1as.ında ısrar edlJ·or. 8ombardım.an 
ırup kumandanı harikalar .raratı)-'Or. 
)ladeni b&("aklMlle ortaJrkta dolaş
m r, garip &ilrilltWer ~d<ararak n
zıte görmeıı,I, dlter pilotları ate,Jtn· 
diriyor. Ada.n1 o kadar canlı, o ka· 
dar iyi bir ~'1itçı kl Dally Mlr
ror &'•zeteHI: «Bu vaeıtta adamların 
halatını korumak hlıım, uçmu1nı 

mt'1tfnıcli» diye makale .) azıyor. 

SÖNMIYEN ATES 
ruyorsun ... Ne kadar bitkin oldui!umu 
görmüyor musun? Gözlerimi a.çamıyo .. 
rum· Mab•dlnl yarın anlatırım. Hadi Al. 
leh rahatlık versin, cledt ve arkasını dö
nerek ıürilltülü horultularla uyumıya 

başladı. 

JAml•r ... PERİHAN 

Sevgi!! Nazan! 
Maıiilme, yaptığı reıalı!in hicap per

dCAi altında saklanıyormuş &lb! hiç or. 
talarda yok.,. Yıln;z ara sır& kocamın 

&ğztndan kaçırdığı lAkırdılarla, o mikro .. 
bun hAli Y•J&dıtınd•n haberdar oluyo
rum. Mektubunda. benim sabrım&, mc .. 
tanetıme hayran olduiur.dan bahsediyor. 
sun. Bence bir kadın, !y: kötü kurdutu 
bir yuvayı her ne bahasına olursa olsun 
yaşatmıya çalışmalıdır. Ben, bl.l.gÜI) is
tikbale ümitle bakan bir insanım. Koca. 
mın, günün birinde behem .. h•l h•klkatı 
göreceiine ve büyük bir nedametle !öv. 
bekAr olacağına o kadar eminim ki .. , 

Bader aldırmıyor, uru,a deı·am e .. 
diyor. ŞimaU Fran~aya 3·aınlan bJr 
hlk'un1da. tayyar~! \:oruJuyor, para
~lltle kendl'llnl aşafıya atıyor. '\'ü

('uduna bir ,ey<'lk olmuyor, fakat a
IUrninyom bacaklarından blrl par(a
lan1yor. 

Bade-r şkndl Alman.)·ad& harp eıtl

rl ... Fakat Alnıanlor bu eUretll tay
yareciye o kadar rıaygı gö,terlyorlar 
ki Kızılh&(' ,·ao;ııtarou~ lngUtz ha.,·a ku
n1andanlııtına. şu h(l'bt>rl yolluyorlar: 

cTayyare<>l Bad~r't ledek allimln· 
JODl bacak getlre<'ek bir Tnl'lllz Kı
'ZılhM.' tayyaresi, /UAn gün ,-u aa.tte, 
tll· n 3-·trt Jneb:Ur. Bu ta~·3·a.re inip 
tekrar kalkarken Ui';>i1n1IJece.kUr.:t in 
ı;lllzler bu izinden lstılade ederler. 
Böylece Almanlar ha,·arıJığa mahı,us 
ln<"e ntzaket anan.-Jerlne sayrı fti1f
termı1 olurlar. 

SERÇE 

' 
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benden btr •icara i•led!. Kendini topla. 
mata çllıtırken: 

- Çok eartıo,um ıurıcııım. 
Dedi. 
Darcın bir çehre tıe: 
- Hiç iyi ebnlyorsun Nıh•.t ... Bu suı.. 

11tlmaller seni, ıyl bir akıbete götürmü
yor. 

- Yine mi dero k•rıcıilım. Talebelik
ten istif& ediyorum. Hocaya lhtiyacun 
olmıyac.k kadar öJ-ı:unum. Eter mual
limlikte heveein vansa daha toy ve d&
ha tecrüt>e.ılz imanlar seç ... Hem şimdi 
sen, bunları bırak da bu aqam nere
deydim onu sor? .• 

- Nem<!IAzım ... Evinde olmadıktan 

sonra nerede olursan ol. 
- Bak yine s•rıen!ş, yine ıiklyct... 

Sarhoş kafamla beni münakaşaya sev
ketme Allah •;;kına. ... Eşas<"n konu:ıa

cak vaziyette de:illm. Harabım... B•
pm beynim ..teşler içinde ya.nıyor. Ku
zum Perihan bana bir su ... 

Komcdin!n ibtündekl sur•hiden bar-

Yazan: ismet Z IYA 

daca. su koyarak •Çlrdim. 
Nihat, ıuyu 19\ıkten sı>nra biraz d•ha 

kendine ıeldi ve ınt .. tmata. balladı: 
- Sabahleyin yazıhaneye gider git. 

mez M•zlOmeyl orada buldum. Prenses.. 
le görüşmüş. Benim davumı kabul ede
cet:mi söylemtı. Prenses pek memnun 
olmuş. Akş&ma behemehal görilımeml. 
zl istemiş ... Oraya gittim. 
Yırı ciddt, yarı müstehzi bir tavırla 

sordum: 
- Prenses hazretlerinin ik•mctglhla. 

rına mı? 

- Hayır, Mazlllmelerln evine ... Çün
kü prenses Mısırdrn henüz 'eldlğ; iç n 
otelde k•lıyoımuf. 

- Hanı! otelde? 
- Şey... Her halde• Pcrapalasta olsa. 

gerek ..• 
- Prensesi nasıl buldun? 
- Har!kulAde ... 
- Ne itibari•? 
- Her bakımdan harikulAdc kldın ... 

Am•n karıcıııım bana. ahret sualleri so. 

Bana gelince: Kocamın bu yeni mace .. 
rada yuvarl•nacaıı çukuru şimdiden gö. 
rür gibi oluyordum. Dimyata. pirince 
gıderken evdeki bulıurdan olacı;ı mu
h&kkıktı. Hele işin içınde MuHlme ı!bl 
fettan ve mel ün bir kadın olurso. ..• Ge .. 
cey! b'n bir kibus içinde ıeçircllm. Sa
bshlcyln ıözüm aynaya iliştill zaman 

kendimden korktum. Solgun. çehremin 
üstünde, uykusuzluktan şlşmlı gözle. 
rimle Adeta. alkol,k lnsa.nltr& benıiyor. 
dum· İşte, bu üzüntiller içinde horap o
lup g:derken, Leırıaııın mektubu bir !k. 
slr glbı imdadıma yetişti. Arkadaşlarım. 
la geçirdiğim o güzel günden sonr& da 
&deta kendimi iyi hissetmlye başladım. 
Hıyata kırışmak, yalnız ya~amaktan 

çok daha iyi Nazan. Yalnızlık insanı pek 
bedbin yapıyor. Artık karar verdim. 

Bundan sonra hayatın her cilvesini hoş 
cörmiye çatışacatım. Belki bu suretle 
ta!ihsiıl!ilmi de yen.ıniye muvaffak ola. 
"'il!r!m. 

İıte s:ına bir silrü havadis ... Artık bu 
sefer ümlt ederim ki mektubuma çabuk 
cevap veriuin. Güzel g~zlerlnden has. 
retle öperim cicl karıl.eşim. Koca.na se. 

Ne ise ı!mdl bunları bırakalım da sa. 
na, yeni rnewullyetimden bahsedeyim: 

Dündenberl, y&nl yirmi dört 5aattir 
çok tatlı hulyalar içinde yaşıyorum. Ha.. 
berin var mı? Ben artık n1uharrtr olu
yorum. Tebrik etsene ... 

Dün üstat bizdeydi. :Bizimle karşılaşır 
karşılaşmaz ilk suali fU oldu: 

- Bugün buraya çok büyük ümitler. 
le geldim. Öyle zannediyorum ki güıel 
sürprizlerle karşılaşacağım. Her halde 
bana o!<uyacak bazı §Cyier ı,azırJadınız 

de~il mi? dedi. 
üstadın munis bir şefkatle parlıyan la. 

civert &özlerine bakarak cevap veriyo. 
rwn: . .. " . - ... 

(Arkan var) 

Serabın 
azizlikleri 

n ihyadaki Rommel 
U.. ke5it kollarınds.ıı 

ord11!!IU 

lıılrlnln 

teğınenl «Serab» ın askeri luırekıit 
llurıne te iri hakkında haıı f•yler 
anlatmıf. Bıı t•tmenln •öylr~lkle
rinf' rüre: ,-BIM••Ma. üileye dniru 
ha,-a ka,nar blr tenC'ererUa U tun. 
de Jör!tldüfü ıtlbi tltrıomef• ba,ıa
yınC'a taljıtlar \.'8 zırta.ır arabalar 
göze hl\yllk gürUnUyorrnu1, Ufş.k 

bir otomobil "üldr dRla1Jırken IR an
d'aı orta. boyda. itlr tank dolaıtıyor 

lll~sı uyanı)ormaf. Blr kamyon 
nıuıtı.z"m hfr ftkU &lı;\''ormtt'f· Bu 
~·thutf'n pık ıılJ hatalar oluyor ,.e 
tıaıı ınuharrı-ıı~ Jldltl dejllflyor
mu,.» 

Gereekten l'l~ J>lr ı,. ffo,, br
twtmf'k dıa nerede a1urs" ol!lnn ko
Jay detU. Jfer erphenln ktn•Une 
pr• hl• husu lyetı ve ıritlül!lrri 
yar. Şark rephe11ln<le aylarc• ıosuk 
,-e kar, ttmdl <la anı ur ve ısel; u
zak prkta ı•lr1nç tarlaları •• b~J
ta clrıntml' ormanlar, Libya•a da. 
<"ehen•Pm, kum fırtınaJarı we 11e .. 

rah! ... 

Llbyadakl ~' M.dl ... ı bo~u
ma glttJ: 

!il •lll l•••n orada lıU<UYI lıo
),ın l'ÖrtbUecek, 

Dar &rltn tr~Y•Y •rattuıaı, 

içine dah& yli• ııı,ı alabil-k ka
tlar btlyUmıı, hulacalı. 

Bir Irk tak'll dola & talı•! bol
luğundan g~Umlyor hiıslne k~ı· 

laeak. 
Para plyeı!<lnln me . .Jtul' llHptflnl 

J:'Örlile: fil dola,ıyor zannede<>ck ,.o 
lJelkl de böyle yanb' bir görü' ;,·li
:ıUnden mahkeml'llk o1acalf;, 

J>l3·ııngo bllf"tıne yUz Ura tık~a 
tıu para:rı ahh~ı zaman kcnd'.nl bü
yük ikramiyeye konmu' sanacak. 
Bayramlarını bugün hrp blrll.kte 

k:utJadığımız ~OC'ukları birer bUyük 
insan oıarak görece-k '\C nıuhakkak 
ki yalnız ln.t görU5bnda aıtla. yanıl· 
ını' olmıyacak ... 

--KÖRKADI 

E'ôbıôli kitapçılarını 

telôşa düşüren dumon 
Dün ı•bah Ar k•ra eaddestnd"· 

Dolu kırtıs ' ye ma&a~ısının il•· 
tündeki ap•rtımanın birinci ka. 
tından dumar> çıktığı görülmü~. 
bu duman Vakit matbaasından Te 
ftyyüz kütüphanesine k•dsr bütün 
kitapçıları tel4şa düşürmüştür. it. 
falye ve polisin yaptı4ı talıkik•I 
net cesinde dumanın çıktığı yer 
anlaşılarak endlıeYe mahal olrı1'· 
dığı anlaşilmıstır. 

Dumanın yanan sobadan tüttüğü 
ölrenlimlştlr. 

Bir odun muhtekir i suç 
üstünde yakaland ı 

Oclun !Ucc•rlıgı yapan MustsJa 
adında bir adam, bundan bir müd 
det evvel ~ehrlmlze üç motör O• 

clun ı:etlrmişt;r. l\Iustafanın bU 
odunları çeklslni yedi buçuk llr•
ya sattı4ı h&ber alınmıştır. Bu Ilı· 
b•r üzerine bir meşhut cürüm ter• 
t'p edilerek muhtekir Mustafa ya
kalanmış ve Adliyeye teslim edil· 
mlştlr. 

TAKVi M -ı 
23 NİSAN 1942 
l'ERŞEMBE 

AY 4 - Gün 113 - Kasım 167 
RUMİ 1358 - NİSAN 10 
HİCRİ 1381 - Rebtüliibir 7I 
VAıı:ir J:BVALI •Zilli 
GÜNEŞ 6,09 10,13 
ÖGLE 13,12 5,17 
İKİNDİ 17,01 9,05 
AKŞAM 19,57 12,00 
YATSI 21,36 1,40 
İMSAK 418 3,2) 

lYKôS~~ 
Bu'gur sıkması 

D Un ıa,eden ,-erilen bulJll' .. 
llk ı,ım t""uklar• ,ııoı11r• 

kadar O'Örmcdlk1cr1 blr vemell y•P
1
-

a - ~ -
mak oldu. Verilen bulgurdan bir e; 
Jo!!lunU ayırdım. lçerJslno iki def& ~tr 
kllmJş yarım kUo tnğır etl.ıll ,-e .• 

1 k•' yumurta ile tuı, bahar, biberin ~tl 

duın. iyice karıştırdım. Buığu rla. eP' 
adamakıllı hallettikten sonra Jı;adı ~ı 
budu köftesi bl~Jmlnde ya!!J ,-.. ·~, 
3'·0.ptrn1. Otctaralta. kaynan1sJ<tıJ. .,J• 
lan suyun lterJsJne attın1. O, 0 ' dır· 
p~şmekte iken biraz sadeyağ }(ıt. i' 
dım. t:zerıne biraz da. 11ulu sslı:~e)·t 
tıtve ederek saltalı yağı te•<" ıııtı' 
aktardJnJ, biraz: ka,tnııt.ora-k ye ıJJI" 
!ndltdlm. Az miktarda ta"' ~;ııo• 
•ak döferek ycmefe lif.ve •• 1 ,,ı· 
!tOPra sofraya verdim. ÇO('uiı.1•~ f ,., 
diye kadar yemed:kterl bu ne 1~ı•t• 
mektea. fevkalAde nıemnun lı• JJll 

EV :&;\.11 
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Askeri durum 

[! ... .!'Z:~] 
, ... ~ ı IJIClde) " 

a - Al.- ...,. "'~· ... 
tlhull.tr aulfnuk, 

4 _ Hava $f&IT1Jdarlle Alman 
man~tqıf .,.., .. , 

1 _ Nontf w ~ kryıJann· 
dakl ~- _,. a.JeJ1111 tahrip e
derelr ~--. .._., p&lrmek, IHı 
...,etle 4_... A!Maa deebaUt 

ful17etıbd ~ 
1 - ~ ,...... ;,olUe mal&e· 

me ~rdı" 1...ı kafUelerl11l11 em-

~ fefll...-. 
,.,.... ~ ,,_ t.tı ~~IMlakl 

AJ ..... _.. 191erlaJ men:U bıael t ı· 
Jarla " llt•t taarrur.larlle lnlllanıl· 
ınaJ ~ P~• Alman ııanayllnl 
~ ~ möhbndlr. BJrl 

Uerp ~· •iflhlllrn (ıkarma 
n ~ta ltaıttl, cllierl Jı;e Ruıılara 
~ lfifl J..--lldlr. 

8ow ,.a.t ~enr, l'fare.,aı Fon 
~ ~ya gönderildiği, 

Al,....,.,.._ ~ika lııyılarına da 
rnaytn •*kMlkl•ri ve Norv~e müda· 
faa .,.. .. ,.,.., wı1t4- bir aırhlı ttı
mea de ....,..... M•k yeni kunet· 
ler ~..wıtt ..ıd.lrilmektedlr. Dl· 
ter ta...ııaq AJNl'lkablaf ... Brltu· 
ya ,.e , ... üalan• yeal latalar 

'"' )'eıaJ Nııterlllaa ~rl ~
de1'111ekte4fr. 8'J J•l kıtalar ilk 
defa Jn&11Mı.rle men:U ~ıalarıla 
hQ)alla('.aklW v• ıttyyueler da ilk 
defa ol...._ \qlel'e ~a taarrual&rıu 
ı,tJrak edtıfMı.-c1tr. 

GCirülüyor, ki 4Jtslo • s.k1011lar, 
bu Uk har.ırbt11-Pik! Al•...ıar• Ner• 
veç. Felemenk, Belçika ,.e Fransa 
kıyıJarında ve büyük sanayi mer· 
lltıllen• dUa aatılı t.edtıılrlu aı.a.
t- ve Ma ,...._ hava \ ' fi !lara k•v· 
Yetleft "'9Jq41m'Ma meclfar' etllllf" 
....... Faka& ... l&Mareık 1,1. Al· 
ln&nların bt'I netice yeri olan dotu 
~eslade :r.a,-.f bırakılacatına Jbtl· 
hlal ftll....._ J'wı Maaş ve Dllnal 
-..,.... .....,. edu.e.k hava hA· 
~ti, 4nıto • llQMnJar için bil· 
~ "1 ~ ~kU e41er. O~. 
~ ~ Harp~ld~ beaur de· 
... ..._.._dehıltUlr. 

Paris, suikast 
faillerini teılim etti 

( .... ı ine.ide) = 
ee m~vi ıı den 24 nisana kadar 
kapaJı kalacaktır. Lokantalıı.rda. mu· 
llkt dlİılemek de yaaakbr. :au ınUd· 
det içinde ıaat ıa tSen aonra Eokakta 
dolqmak Yıuıakt.Jr. 

Amerika Prauayı Prot..to ı.:tnat, 
Londra, 22 (A.A.) - Vaflngton

dan gelen bur haheı1ere ~re Ame· 
rlka hUkQnıetı Hlndlçlnl sulanndakl 
Jl"ranııız ticaret gemilerinin .Japonlara 
VerUmaaınt flddetle protesto etmiş· 
Ur. Bu olay hakJcmda resmi bir teyit 
)'Okaa da akla yakın celmektedlr. 

Bir m,t Dalla l•tlfa EHi 
V .. lnglon, 22 (A.A..) - M. La· 

vaı•ın 11utıcunu dinleyen P'ranaaıun 
4mtrika elçllltt mOltefan K. IAon 
~. Vichy'y• iatlfa ettlfinl bil· 
4trlnlftiı'. 

[ ıallıarll ___ ....... J 

Yağ f igatları 
tesbit edildi 

Ticaret Vekaleti, muhtelif aaıntakalarcla 
istihıal edilen yağların fiyatlannı bildiriyor 

Ankara, 2a <h·h·) - Ticaret be koıplJf!Jll}HJrı" 'derlJa.f tfsblt 
VekAletinden tebliğ oluıımuştur: ve ilAn olunacaktır. . 

29 sayılı Koordinasyon kararına 
ıstln~en rqemlcket dahillpde sa .. 
deyajına aıatıdakl csaşlara gör~ 
azamı fiyatlar tesblt olunmustur. 

ı - En çok yüzde üç asitli ha
lis Urfa m4ad1U erltllmla sadeyağ. 
laf 160 kuruı, en çok yüzde yectt 
asitll birinci Dlyarböır muadili 
eritilmiş ıadeyajlar 155 kuruş, cıı 
çok yilzde 8 asitli ve yüzde 7 ay .. 
ranlı birinci Trabzon ntu~ııı eri. 
tllmemlı 1ederatıar 180 kuruştur. 
Vasıfları daha. aşatı olan neviler .. 
de ve menşeden olan yağlara mu. 
tad fiyat farkl&rile mahallerinde 
azamı flyııtı•r tesblt olunacaktır. 

2 - Bu flyatıar Urfa, D iyarba. 
kır, Mardin, ElAzıt, Gaziantep, 
Maraş, Kars, Erzurum, Trabzon, 
Konya ve Aksaray şehirlerinde 
toplayıcı ve toptancı kArları da 
dahtl olmak üzere sUzUlmilş sade
yeğların satıcının mat~aıında tes. 
Jlm bir kilosunun kapsız olarak 
toptan fiyatlarıdır. 

3 - Teneke bedeli, doldurma 
ve lehim me.srafları bu fiyatlara 
dahil dejlldlr. Bu masrafların aza,. 
mi hadleri mahaJll Fiyat Milraka. 

4 _ Diler istihsal 'bölıelerlnde 
ye iati~ll ke"d' ilUhltkl,,_ 1ıten 
y{Jlfetlme 11tllttalll toptancı •u
mt fiyatları b irinci fıkradaki esas 
vuıfl•rJ ,.. :ftyttları ı•,meme" 
Uzere m•halll Plyat '.Milrakabe ko
misyonlarınca tesblt ve U6ıı olu. 
nacaktır. 

5 - İstlhlAk bölgeleri vilAyet ve 
kaza merkezlerinde s&deyatının 
azami toptan ve perakende Mılf 
t:yatıarı birinci .flkr&da yazılı men
telerln eııN fiyatlarını arnbalAJ ve 
JPik!lye mıı.sratl•Tll!? normaJ fire 
k~nıJıtınıP, vı yijıde 1 wptl.Acı 
ve yüzde ıo peraken4eci '•yrJJifi 
kAr paylarının ilAvesi suretlle bu. 
lunM:aktır. 

8 - l"iyat MUrakabe komlsyop. 
farı yukarıda yazdı esaslar daire. 
sinde faaliyet sahalarının sadeyağı 
toptan ve perakende azamı :fiyat
larını tesblt ve il6n edece)derdlr. 
Komlsyonle.r eyrıca perakend~ s•~ 
tışla.rda yatın flyatlle beraber 
menıelnin ve pev'iıtln de 19Jterll
meşl mecburlretınl kqyaeııtıırdır. 

Keyfiyeı mü~tthall bölgcıl,rin
deki vllAyetlere telJe, diJerJerirıe 
posta ile tebliğ olunmu§tur. 

1942 -43 mevsimi 
yapağı fiyatları 

Ticaret VıkAleU ltlllllrlJor 
Ankırı, 22 (A.A.) - Ticaret Ve

klletlnden teblil edilmlftlr: 
ı - 136 sayılı Koordinasyon heyeU 

~ararına tevfikan ve lktısat Vektıle· 
ti Ue mllfttrtken memleket dahilin· 

Malların men!fl 

l - Edirne, Kırklareli, Tekirdafı 
vUtyetlerl 

2 - Bursa, Balıkesir, Çanakkale 
vildyetlerf, Berıaına kazası 

3 - I~mir, :Maı:ıfsa, .Aydın 
4 - Içel. Se)1ıan vlalyet!ert 
:5 - Afyon, Bskl~hlr, Kütahya. 

lllparta, Burdur viltyetıerı, 
Akşehir kazası 

S - Konya 

1 - Kayseri, Akıaray, Nitde, Sı· 
\'U, Yozgat, To)Jıt 

8 - Urta, D.yarbakır, Mardin, 
Marq 

9 - Erzurum, Kars, Bınıöl, Mu,, 
Atn 

10 - Varı 

ıı - Trabr.on ve x....a.ııır ıaıın 
vllA.yeUerl 

12 - Bursa. Balıkeaır, ~ale 
vill1eUerile Berpma kuaaı 

de işl~nnıemltı cnatUrelt yo.pe.Jmın 
19:t2 • 1943 mahsul mevsimi deva
rnırıca $111-ml :flaUarı 8W91i1a göate· 
rUryıl9 oldutu ıvecltlle tetı.tt -sıımı,_ 
tir: 
CJJnsı P'lah 

Trakya ..Wları 12-i 

Tip Trakya lU,50 
Jzmır uı.oo 
A.~ ıoa 

Anattoıu drıcn 108 
. Anadolu «kaba> 102 
. Anadolu cince> 108 

madolu «kaba> 102 

Anadolu ckabu 100 

Şark cince> 108 
Şark «kaba> 100 

Erzurum kWl 
«ytlp.de 10 beyazlı> 10I 
Van - JCnurıım beyaz 105 
Van • llnunun beyaz ts.~ 

Karayaka ve koç to 

MertllOI «kirli> 250 
(8-ftaralı l melde) n Yanmkan «klrlb 217~ 

&4uı 1.ıuıtuada yapılan IOn hareklt- Merinos ckuzu> 185 
ta Amerikan torpil atan hızlı hücum 

2 
- YUU.k raııdmıanıı Y&P&Cılar rilecek bir te,vlk primi verilecektir. 

botı.n, ' 4eltroyer1n h1m&ye11ndekl için bu fiaUara a)'l'lca ranc1nnan ıam. & - Istlhaal merkezlerindeki f!al· 
lı!r .Japon kruvaaörUno kar91 gece mı yapılır. tarın hesaplanma tarza aynca iltn 
hücumu yapDUfl&rtSır. HUcumbotıar 3 - Bu fiatıar letıhsaı bölgesı mer. edilecektir. 
kruvazörü atır huara uğrattıkt&n kezlerlnde birinci nevi tabii çıplak 6 - Memleket ihtiyacından fasla 
ıonra çtkUmek sorunda kalmı'1&J'· malın toptancı aatı9 flaUandir. oldutu Veklletı.ıe teeblt edilecek ya-
dır. HUcunaboU&r aynlJfken kruva· 4- Xerlnoı yapafııarı için ayn. pafılar için ihracat ııaanaı yalnız 
16r b•t."ordu ca Ziraat Veklletlnce teka Ur tti 

-J • rr e • Ticaret Ofisine Terllecektlr. 
Melburn, 22 (A.A.) - BqvekU M. -;:;--;----:--::-:----==:...:==:..:===::.:_ __ 

Curtın, Bıncaıe körfezinde son &11n· Sabun k•J) • ,.---------~ ıerde yapılan bir dU.,man harekeu şe ı erı 1 r B A 
ııraaında «Vampire> muhribinin bat. Ankara, 22 (Telefonla) _ Ikb- D I • I • • 
tıtını blldlrml,tır. Mürettebatın bü· aat Veklletlnce sabun fekllleri hak· 11 ar it 1 
)'tik bir kısmı kurtulmuttur. 1 klft kında yeni b.r nizamname hazırlan- ---
61mUftUr. Bunlardan biri )'aralanıun ~. Dahilde imal veya hariçten 
atırutı ytlzQnden 6lmtıt bulunmak- ithal edilerek saıı,a çıkarılacak ... 
tadır. 2 kiti nolcandır. Bunlann da bun toı!arı bu nizamnamede göste-
OldUklerl aanall)'Ol'. rUen ıtandard 9ekUJırde olacaktır. 

(llqa ı ı.cw.> ••• 
tür. Alman teıldllel'inln bir ta&ı'. 
ruzu netlces1ııde ormanlarda ku
rul•n ve inatla müdafaa edilen 
düıman mevzileri ;yuılmıı ve 13 
topla oldukça ehemmiyetli esir 
aıınmııtır. 

VAT4N 
BAŞMAK~LıDEN DEVAM 

& 

ıwwwm aısıs: sa: sıu = a LA m a;ı c a 

Yeni doj'an millet Haydarpaşa intaniye 
Hastanesinde konser 

SİYASİ İCMAL -.......,.1Jaeld9)! 

çok azdı. lrUltlAl tıne)tetımlzir. 
böyle dolanıba~lı bir Yttl tutmas ı 
çı.re-1ıdl . 

.\vnıP•J• bir telflfP 
t ı r a 1 d ı: A m a a, ö 1 il 
d 1 r i 1 f y o r d u! 

J e ITl•Tt 1920 d~ Manl>ul reı. 
mep ırcaıe ulrıfiı, Meclis l!jgal 
kuvvetleri tarafından dağıtıldı 

ldıım hiikmünün artık tatblkınıı 
geçildi. İşte o saniyede Osmanlı 
tmparatorluiu cidden ölmüş, sa. 
raylarğa, Jlijkumet da:relerlndc 
kuru b ir cesedi kalm•fll· 

ı:v~t, f4kat bir taraftan da A
nadolu yeni Türk varlığına gebe 
idi. •7 tenunyz 1919 da, ;Erzurum 
lc.onJr~inde bu gebelik başlemışr 
tı. Tesadllfe bakı~ ki tam dokuz 
ay sonra Ankarad!l nurtopu glb 
ııı, yavru meydana geldi: TUrkl~ 
ye Büyük Millet 'Meclisi hükılme. 
ti ... 

Bu yavru bugUn yirmi iki ya. 
tırıı doldurmuı bir delikanlıdır. 
Yirrni iki sene içinde bUy(lk işler 
Y•Pmıı, dünyanın saygı ve sevgi. 
ııfnl kaııınmı~ır. Önünde de par. 
lak pir iııtlkbal vardır. 

yaınıı bir tek büyük hatası ol. 
muotur: İstlklll Harbi zamanında 
MP iht\lraçlırın icabına göre ıer. 
~tee )iirümüı, vazife ve mes'u
liyet s2ohlp!erlne geni§ salAhlyetler 
verml§tl. Bu usullerin mükemmel 
lmtihıhı:ian ıeçmes ine ve ya. 
m•n ve seri neticeler vermesine 
:rairnen o ıUzel ruhu ihmal et. 
mlı, Osmanlı İmpllratorlulunun 
kanun, usul ve nizamlarını günün 
blrhıde miras dıye toptan kabul 
etmiştir. Bunu ezberden böyle 
)'tlDmayıJ') da hakiki ihtiyaçların 
ilhamı altında akla uyıun, sade 
bJr ıiıtem devım ettlrmek ve git. 
ilde ıellştlrmek cesaretini gös. 
terseydl verimimiz b!r kat daha 
artar, boıuna. enerji ve zaman Is. 
raflarına uiramazdık. 

Yeni milli varlıfımızın dolduğu 
gün, Türk çocuklarının bayramı 
diye kabul edllm!ıtlr. Türk yav. 
rul•rı için bundan tabii bir bay. 
ram tüııil t•Mvvur edilemezdi. 
Yeni Türk varlıiı ıençlik ruhun. 
dan doimuıtur, ıençı :ıın eseridir, 
J•nçllle emanet edllmiıtir. Da
ima da genç ve dinç kalmalıdır ve 
kalacaktır. 

T4rk yavrularını dü~cn vaı'fer 
bu iilzel eseri, bu pliy\Ut-ıeierl be. 
ıılrnaemek, kendilerin. aJı "'1elle. 
rl de hep onu büyütmekte, yük. 
seltınekte aramaktır. 

BucünkU bayram bütün Türk 
çocuklarının, bütün Türk gençle • 
rlnln, bütün Türk mUletinln bay • 
ramıdır. Fakat bunun !'&il 'hazzı. 
nı; kalplerinde mukııddes ateı ya. 
nan. kendi ferdi varlıklarının fA. 
n1Utinl milli verlliıı' cbedlllt 'ne 
katmajı bilen mes'ut, seçme in. 
.aaıılar duyacaklardır. 

Alunet Enıln YALMAN 

Cripps, Hint 
meslesini izah etti 

llMtQoltrde konserler de,·am edl· pafll intaniye HastaNela .. bir "°"" 
.)'or. Bu usulün iyi netkeler ,·erdiği, 1er ,·ermı, n hastalar tarafı•• de· 
t>Utün haııtanelflr:n konııerlere ııe,·e rta bir aJılka Jle dlnleaml9tır. RMPll· 

- .. ı OzgitrU \'e haııta.ıan ııeve kapılarını açmıılarından bellf. mlı lb~-· m 
E\'\'elkl r;ün lbrahlm Ozgür Haydar· , .,n.terl;yor. ___ ......,.. __ ..,._..,....._ 

Türk .. Alman 
ticareti 

" Mavi boncuk ,, 
• • 

sıyasetı 
'\'azap: M. R. Z.U 

A hnıuıy•'nın Fr.ı.oaızlardan 
P='~ bir takıın lsteklert \'ar. 

QuııJarı ılrrhal ela gerlnne)1DN' 
ııabınıızlaqı~·or. f'~•t bir ta,.ttan 
da Franınr.lar •fndl kenıJllerloe ııo. 
ru)'artar: cllo ..... nun bedeli diye 
boyqna bla b'r ~yler \'erip duru
''oruz. Çocuklarımız Almaayad.ı 
t'!'ifr, tuJAJarô talı,aımıyorlar. Za3 ır 
kollanrpıala yetlştJrdlklerimbln bl • 
yük kıttmı A.lmanyaya gld~,·or Hı 
yarınki kıymeti meçhul marltl:nıa 
ldeal)'or. l9gal manafı vt'rlyoruz, 
yttı 1t:n1era adamımız ı~ı diye Al· 
manyaya taşınıyor. Bütün b•al11rı 

ht1'al'g1da kar,aıa~p Almanlara 
"'Jrlılı duymamız için ne ııebeı, 
nr:a 

Şhftdl Ll\'al, Almanlarla )fare-
9al Pe&ea arasındaki Mototre mu
Wlatında koau,..ıu, falu~t tublka 
raoent1J"e11 elhlrlltl •ln..Uaı ytı. 
rötfMl'e çallf8C8k, keadlılnhı lktl· 
dar 111e~ldl1M1 .,elm•I ıı&J'•lade e
llrler meeelml .. de, ltgal ntaarafı 
mereı.ı ..... Mlk peytla olduğu. 
na ltb&ta atr&f&C&k ve ayal Ut· 

~ 4JmqJMqa ~ıllardar 

f ki 1 istediklerine kal'fl •!.r Jeyler \'erdi· memleket eşya fiyat crına tı kanaatini uyanclırmak lstlye 

p~hclılık zammı yapccak ce~~ ....,,~ Alm&Jl)aml Jl'ranınzla-
. k saım a/Jyorlar ra vereblleceldert en btl)'tlk şe~·. 

!limanlar J.5 milyon l1r!hk p:ımu · Nur•ttın Ret'••• ••tı kaybedip 
. hareket eden murahhas, bıılmek aaadettıt diye tantr ettiği 

Ankara, 22 (Telefonla) - Alman· ı ~erlıne hükM\etlne blldlre· MVlden alm~tlerdlr. «Volıa selrnez-
ya ile s.ktedılen 96 milyon liralık U· Türk ,ar!:::;:de de Alman m•lları ııenı. Npl, Ta1111M ltal.n· tara Vt':· 

carııt m~ahedeal, bu anlaşmanın im· cek Ye a t klltltrl retlrecekUr. rlrlz ha!• tehdidinden ku ··ılmanın 
aaıından sonrıı. her iki memleketteki hakkındaki • 
Ciat değişmeleri yüzünden zaman :aa· * ferahlrtı, hzan lneanJan ''tı mil· 

aır letJert oyalMll&ta kılft re~lllyor. man durgunluk devre' erı geı;irmllJ · Ankara, 22 (Telefpnla) -
1 

f'Wat ~ F,.....,. ka'1t 

tir. Alm!Il ticaret heyeti, pamuk 1 ~ bir ....... vaadlerle lıatlaruna ltal. 
Ofrendlğlmlae &'Öre, bu durgı.ınlu· ak için zıraet sapkamızla mU- ,..... IMll nice oluakT ltaıyanıa. 

tu ortadan kaldırmak maks~lle Al· ~kerelerde bulunmakttdır, 941 - na «9ızlm denlu dedikleri A•df!· 
manya ile yapılmakta olan görüşme· ı 1 1 den 17 bin 500 bal. _,_ ...... •ör.Jerlm dlldUderf ~ hacUer, , 1 u 942 rcko te$ il - .. 
ler kat 1 safhaya (irm Ş r. ak sGtacatımız bu pamuta NWe TaıtmWr. 

Bu mllzakereterln eauını. iki mem ya olıırk le s•b ' t !!yat mesele. Almanlar, u,·aı vaaıteaDe Fru-
leket e.,ya Clyatıarma. yapılacak bir a t mu a;c ' ~ · a ı'mza~anacak-

ed" ı hail ndcn 90nr 1 arzlan arkalanu katmap ~-pahalılık zammı tefkll etmekt ı r. sin n ı ki değer i 3 bu- ken ve Nl&le T11aua Ukkmü temi· 
HUlçClllıetımiz, bu hususta l'Url< tır. Bu pe.mu arın 

1 
k b .hm'n 

ma'larına muvafık bulduJu eabit ! i· çuk milyon lira o na .. , verirken, ltalpalarrn k"41 
atı Alman murallhasınıı bıldirmi9tır. fdllmektcdlr. lrelldllerlnı rnbverlJI Gvey evladı 

,;.:_____________ mevklJatSe ıöreceldwlne ve epeJ'~ 

B blve& 4Q19Caldarra& ,n,._. "'1e· 

23 Nisan Çocuk ayramı ~. maavl boaeak eenc1e-

(Baı} taNlı ı lıaelde) == Kurumunun eı:nı uzatabilmesi dtr» 1IAllle Frapaa ve Ualyayı no . 
mlş ve Büyük Şefimizin ,u ıtız'erlnl çln bugün sıdece 62 ~in °1~~ aıa dtNıeeye k.-, oylllımak mtimköa 
tekrar elmiit!r; Çoçu\dp.rımız vatan adedinin hiç olmazsa ıkl mı yon• owall T' 

eevpslıd ,tıUtıarfıe 'koNya.rak yetlt- yükaelmear llzınıdır. Qnuebetllt -------------
melidirler. llmdlkl saman ltJshn ye• Yaı-rnkl ba~am m ~uta kıy 
tift!fimlz samana «öre ook ~ '9hrlm z b•yra ar ve -
mı,ur. Memleket lçlnd1111 ve dı91ndan met veren vecizelerle bafUınb•r 

el ıeaırıer çok senJflirler. Çocuk· ıüslenmlş bulunuyor. Gece ıeb r f en kendi nefislerine gU\•enll ve tamamen elektriklerini yakmı,ur. 
b~;~ızters teıılrlere, akıntılara l<ar· Yekpare bir nur kUU~al lıallnde 
ı ko abilecek z:Jmiyette hazırlan- yükselen Ankara kalesı üatilnde 
~-.·ı~lar, vatanseverlik a.nlamının rUrk bayrafı ha§metle dalgalan .. 
başında gelir, vatansever olarak ye· ınaktadır. 

l19mek terbiye sıstemimlzln temeli· -------------

Hindistan dlr. Uc 
1 Maarif VekUI Hasan Ali Y e • 

Çocuk Esirgeme Kurumunun tolünO 
anlattıktan sonra s6zlerlnı şöyle bl· 
tlrmlflir: 

«- TUrk çocukları bu süael ~
ler alzln bayramınmbr. GWUn. e6Y· 
leyin oynayıp eğlenin. S:at yeUfU· 
ren ~izi dUfUnen an&!arınız, bablala· 
rın;., bocalannıs ve kolkoca bir 
Türk milleti var. Size bayram ola;' 
bugtlnUn millet eğemenllflnin kuru. 
du""• gUn olduğunu unutmayın. He· 

&" 1 KuUu 
plnlzı aevgl ne kucak arım. 
günler görünüz ıevgill yavrularım.> 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
neler yaptı? 

Çocuk bayramı gUnUnde çocuk 

Esirgeme Kurumunun hatır~.~~::~ 
al çok tablld:r. Kurum mer 
aldığamız malQmata sör• 1H2 aene· 
sinde Çocuk Esirgeme Kurumunun 
271 mUeueeesl, 129 parça emWc ve 
7~ merkez ve fUbeal vardır. ke& 

941 ııene1lnde 220000 çocuğa m:.ı. 
tetkUltı tarafından muh:ı~ubeler· 
terle yardım g&lteribnlf ıa'tatl.ltıkle
den bet yUzUnden gelen a.rdım -.. ..,.nz ,ubede Y 
re ıöre bu OW"O"J " n ıayıaı 
ve allka gören çocuklan erd1'I 
600 000 dlr Yine bu kolların v 

. . K nımun uuı elli 
malQmata göre u lndenbe-
blne varmaktadır· 922 

8= yapılan 
rl Genel :Merkes tarafın ade-

ekOnU bet milyon 

imparatorluğu 
ca.,taraıı : Drtde> w 

kan halini alıyordu. KarJflklıklar 
artıyor, inclllzler aleyhine tehdit. 
ler ve tedhiıler başlıyordu. 

Tetkik koml.syonu reisi Ravlt 
tarafır.d•n verUen bir rapor, tn. 
ıillılerde ciddi bir endlee uyandır. 
dı. Tehlikeyi durdurmak lç:n tedip 
hareketine bt,vurulacaktı... HinL 
Uler, bunu ölrencıtıler, 1909 senesi 
ı nlsan- ıünU, bilyük b!r içtima ak
dettller v derhal kanlı bir ha
rekete ıeçmiye karar verdiler ve 
bu kararı tatbikte de ıeclkmediler. 

Artık mlll lyetperverlerle tnıl. 
lizler araarnda harp açılmlftı. Fa. 
kat, kanlı çarpışmalardan sonra, 
ıalebe İnalllzlerde kaldı. 

fıte bu nrlcta, G•ndi ortaJ& a. 
tıldı. Bu yilkffk dilfilncell adam, 
slllhlı bir iht ilAlln hic bir fayda 
temin etmlyecetını anlamrftı. Bu. 
na binaen Gandl, evvel&: 

- Yüz b in beyaz lldemın, üç 
yü& on beş rnllyon HlnUlyt esaret 
altında tutması, hayrete p)'&Ddır. 
Bu --.retten allklamek ltzamdır· 
Fakat, tnsmz mltralyaderl karfl
ıınıda can vermlyellm. Onları, baf
ka aureUe math1p edelim. 

Londra Halkevlnde 
merasim yapılacak 

( ... ...,. l lnelie) (/) 
rna maklneaı tik deCa olarak co
cuk gUnUnde kullanılacak ve 
Tllrklyedekl çocuk, apol' ve okul 
hayatına alt filmlerle Türkiyeyi 
ıırııendlren ve «Newııreel Com· 
pany> taratmdan verilen ?ngil.ı 
haber filmlerı rısaterllecekllr . 

TUrklyenln Londra Bafkomıo
lOlunun oğlu ve Halkevi kAUbı 
Fanık Akcer ile Ticaret MUta· 
vlrlnln kıaı Gtlaln, .-ı.rnec::ek 
filmler hakkında izahlarda bu· 
lunacaklardır. Çocuklara bir de 
büfe hazırlanmıştır. 

Bu toplantıya haklld bir TUrk 
çocuk gtınU havaaı verilmek is
tenildiğinden mttmkün mertebe 
büyükler bulunmıyacaktır. 

CUmhurreill Imıet Inönü'nün 
TUrk reasamı Ibrahlm Çallı la· 
rafından yapılan resmi bUyUk 
salonda tere! yerine konulmuf
tur. Resmin altında, Türkiye 
CUmhurtyetı Halk ParUıl Reisi 
Jamet ID&IQ'nOn knaaslle ttı I· 
b&re vardır: cBn lyt dUeklerlın-

1• Lonclra Halkevlne>. 

HUt&tannı her gün saat H 
den tonr• CataJoflu Halk Par
tial bln&aı Jc&rfılında Zeklbey 
apartımanı a inci dairede kabul 

ed•· 

ARKISI 
Türk~ atııUl 

llLEl<SllNDR ORAY - BERENIS CLlllRE 

Alman savaş ve pike tayyare 
lelkilleri dilfmaııın cephe ıerile .. 
rinde demlryolu tealalertne taar. 
ruzda bulunmuşlardır. 'Oç mühim. 
rııat treni bomba il&betile telırtp 
olunmuıtur. Bir gok chmlryolları 
kesllmlf ve ehemmiyetli sayada 
vaıon harap olm»ftur. 

(a.,tanfı 1 hlcıide) -
Hlndiatanm lııtıkball hakkında ,ım
diden aJdıfı vasiyeti hiç fUpheye ma
hal bırakmıyacak tekilde g6'lermek· 
tedir. Şunu da tahmin ediyorum ki 
Hindistanda yapılan müzakerelerin 
neticeli Britanya mUletı Ue hUkQ. 
melinin görUtmelerlndekl ıamtmlye
ll Hint mllletlne ve bafkaJa.nna tyı. 
ce anlatmıflır. MUzakerelerin lnkı· 
taa utramaamdan aoıayı bir müddet 
belki de bir dereceye kadar serzenı,. 
lerde blllunanlar olacaktır. Bu mü
zakereye i9tlrak edenlerden her biri 
aldıfl d\lrumu haltlı cöstonnete ta
blatlle saı..acaıt ve mUzaıcerelerln 
keailmealnden dolayı muahezeye ut· 
ramak lıılemlyecektir. Evvelce de 
16yledlllm gibi fllhBen hiç klmaeyi 
bundan dolayı muaheze etmiyorum. 
ve l>q ifln mes'uliyeUnl bir klmıe
nln kabul et.mest gerekiyorsa bunu 
kendim kabul etmeyi tercih ederim. 
Mtzldckl ,UçlUkler lacihl bakımdan 
mUtalla ediline bugilrı bu i'ln bal
llnde k&rfllal}lıfunız mllfkW!erin ge
nlf &çUde mesullyetlnl onlara yUkJe
mek lAzım gelir kanaatindeyim. Bu 
yolda bir hal çaresi latblkı için za. 
man pek mUsalt deflldl. Bu cUçlUk· 
ıer mlzlnin bedlye!eridlr. Fakat ma
aleeef mU!nln gölseeı dalma hale ve 
S.Ukbale akffder. Bu gölge az çok 
dafılmIIJ denlleblllr. Ve zannederim 
ki harp kabinesinin lcraatınran epey. 
ce :tayda temin edlldill umutablllr. 

n8'1"1Yalın Y ıHJ aen•tnden-
dln• vomaktadır. ocuta 
heri Cemiyet dört ~~_:ı~ bu· 
muhtelif auretıerle 7 .. -

Diye batırdı ve d(lfQndüklerlıal, 
mllll bir kanun teklinde or&qa 
•ttı. 

G&ndinln ıilahaıı ihtilat UDWMl
na ıöre, 1nalliılere karp umum! 
boykot ilin edllecekU. tııWıaplar
da, rey verllmlyecektf. Davacılar, 
mahkemelere ıltmlyecekler; daVL 
larını kendi aralarında hallede. 
ceklerdl. Mllllyetpe"erler, fnstllı 
kum&fları glymlyecek .. fnılllı mal 
larına el sürmlyecek .. Hintli tale
beler, derhal mektepleri terfcede
ceklerdl... IiulAsa lneillz~r. tama 
mile aforoz edilerek, Hlndlatanın 
en sUfU halk tabakası olan parya. 
lar derecesine indirilecekti. 

iptidasında, ilk defa olarak Hlndis. 
tan mlllet mecllalnln lnt:habatı le. 
ra olundu. 

Ve llift'1'erk Metropoliten Operarı ~ 
Fel'kalAde meraklı •fta qk ınacenaı. 

!ıle"- IWDY AllD IUPUNG'Ja lly•at eeertnclen 
.baınetbalı 8aa'atla b8J1UE bc!Ntlnctea 

Hey.-..ı: A9km 90Utn l&""-Planadaa .... 

RONllLD COLMllN - )Dil LUPINO'nun 
varattıtı 

SÖNEN IŞIK 
L A L E Sinema~nda Bugün 

Mıalıa • .,.,..... b79)ıwl 

Moskova, 22 (A..A.) - Reuter: 
Sovyet öile tebllli eki: 

22 mart ve 18 nlaan tarihleri 
araaınıda dolu cephesinde Alman 
bava kayıpları 8111 uça.ta 7Uktel
mi1tlr. Ayni devre zarfında Sov. 
yetler 293 uçak kaybetmltlerdfr. 

.ltatku,a;Ja ....,ı hiicmna 

Berlln, 22 <A·A·) - Alman baı 
komutanlıtının blr Karadeniz li
Jnanıoa karp yapılan hava hücu. 
mu hakkında verdljl talıllAta ıö.. 
re, .Uolara ve rıhtım ı.ialerlne 
tam iaa!:ıetler ka;ydolunmuftur. Rıh 
tıma )'&llafmıf olan S bin tonııı. 
tolut bir ticaret ıemlal, tam bir 
bomba inbçftle atır haaara utra.. 
mlfbr. 

Crlppa f6)'1e devam etmı9tlr: 
Bu mesele f!Mdl alyası bir mesele 

olmaktan çılmll.f ve 1-!indlltanm mü
dafaası meaelesi hallnc ı-eımı,ur. Bir 
eok l4are amtrıerinin bu mlldataayı 
kabil oldufu kadar tesırıı bir •ekil· 
de yapmalı temin için btlt.lln kuv
vetıerlle i,btrllğl halinde çalıtacak
lanna t•haan emniyet hasıl ettim. 
MOdafaa meaeleıılne temas edince gö
rUfmelerln neticesi lyı olacafını zan. 
nedlyorum. Demek oluyor ki fU ç~. 
dilim levha. flkrlmce acıklı detti, 
ceaaret veriel müdafaadır. Gerçi , .. 
rett kadar ceNret verici defflse de 
hil:blr feY yapdm&mlf olsaydı bu ka· 
dar cı., ceaaret verici mahiyeti bWun
nu;ya.caktı. 

lunmutlı.ır. 

lfnkaradaki gazeteciler, 
Keçiören lfnakuc~dmt 

gezdiler 
Ankara 22 <Telefonla) - Bu. 

C • k .Esirleme Kurumu 
gün, ocu d et ede 
baılcanlıtı, gazetecileri av • 
rek onlara Keçlörendekl Anaku. 
cağını gezdirm 'ştlr. t 

1 Bayram mUnaaebetlle ter eı; z 
,ıydlrilmlş olan 250 kimsesiz Y v. 
ruya cösterllen hakiki .ana. ve ba .. 
'oa s~vıisi ziyaretçileri müteh:Wls 
cttiil kadar bu yavrulara ıöste. 
rilen büyük ihttmamlardan son 
~erece memnun olmuılardır. 

Verilen m•hlmata ıöre, Kuru. 
mun aza adedi çok aı oldulu hal .. 
de baıu·dıiı işler hakikaten bü. 
.Yüktür. Yardım bekleyen memle. 
ket çocuklarına, Çocuk Eslrıeme 

Gandlnin bu boykotu, lnılllz 
mltraiyözlerin-e ıatebe etti. ÇUn. 
kil İngiliz tlcaretı, bilyilk bir leh. 
ilkeye ,ırmlftl ve bu tehlike de, 
daha fazla artabDlrdl. 

Artık fnslltere hilkllmetı de an .. 
lamııtı ki, bu wh•melin önüne 
ıeçmek lAzım ıellyordu. Buna bi. 
n .. n, MontaıQ kanunu tatbik 
mwkilne konuldu ve 1921 aeu.,ı 

Böylece Hind1stan halkına, iste. 
dikleri muhtariyet verilmfıU. Fa. 
kat çok ıeçıMden, bu muhtariyetin 
llıerlne, y!ne bfr mutlaklyet per. 
desi çeklld!. .. Hattl 1935 de veri. 
len ikinci mubt•rlyet te ayni ıe. 
kilde netlc~lenmek istidadını ıös
terdi. 

Hintliler, bu siyıasct oyunlarına 
bir tilrlü inanamıyorlardı. Daha 
dojruau, milli gayelerinin tama. 
mile tatmin edildiğine kanaat hA. 
sıl edemiyorlardı. 

~oykot kalkmamış, sadece ha
flflemiıtı. Gandi, ırtık tamamlle L 
ıın bapna ıeçmlı, ııllbsız lhtlll. 
lln bllfkurn:ındanJıtını deruhte et. 
mı,ıı. Cihan tarihinde müstuna 
bir harp uaulil k~eden bu zeki 
adam, tek bir düııtıırı dıaJ'anıyor. 
du. Ve bUyilk bir kana~tle: 

- 2'.amlft, her wleyı baa.de. 
cektir, dl;vordu. 
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~·zevcim 
Gözlerine 

inanamıyor!" 
Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

ISTANB UL LEVAZIM A!lrtR
LIGINDEN VERİLEN ASKE
Rİ K ITAAT İLANLARI 

70,000 kilo koyun eti kaPah 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İha-

VATAN 

. ' .. . . . . . ·.. ' v.;. ·~·)J 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İCABINDA G tl NDJ: 3 JrAŞE ALINAllİLiR 

" ., .. ' , . . . . ' . ' ~ ~ : . ~ . 

Taksimde Osmanlı Bankasına Ait Binada 

lstanbul Klübünün 
Ana Nizamnamesi 

(Dün kü sayımızdan de"9-m ) 1 OTUZ İKİNCİ MADDE j olunan kararı infaz etmiyenlerin isim. 
YİRMİ İKİNCİ MADDE Azadan biri ifbu niza..mname a.hkA- leri .levhaya talik. olunur. Bu l!luretle 

k . ti mını ve kavaidl edep ve haysiyeti tesvıyeyt deyn etmiyen zatın klUp ile Heyeti idarede kararlar e serıye . 
mutlaka ile ittihaz olunur. Tesavll atır surette ihtAle tasaddi eder yahut' ali.kası katolunur. 

Ara vukuunda reisin reyi iki itibar klilbUn intizam ve itibarını nakfsedar 1 OTUZ BEŞİNCİ MADDE 
o'unur. Azadan bir zatın talebi üz.eri· edecek mahiyette bir harekette bulu- Tayin olunmuş müddet zarfında 
ne kararlarda reyi hafiye müracaat nur ise heyeti idare gerek re'sen ge- hesabını tesviye etmediği i"" n ihraç 
olunur. 

YiRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE 

rek ~za;,'1 dai~~en_ be~ zatın talebi edllmjş olan Aza tarafından "bu teah· 
Uzer.ne kura i e ıntıhap olunacak on' hürün meşrulyetlni isbat edecek ıza. 
iki A.za heyeti idareye inzimam c.:!e- 1 hatı kt\.fiye verildiğ"i takd rde ihraç 

Heyeti idare lüzum· gördllg11 tak- rek bu sure-tle te~ekkUI edecek heyet kararını fesh ile bu kabil Azanın hu-
dirde klUbUn idaresine müteallik me- t klU a. ı & d ih 

o za ın P za tp;ın an racına 1 kukunu heyeti idare iade cdebl'.lr. 
sa.ilin te!erruatını heyeti idare Azası m11hal olup olmadığına karar verir. 
meyanından münt,..hap tAL bir heyete Bu heyetln kararı muteber olmak 0'11.JZ ALTl}?CI MADDE 
havale edebilir. Bu t.All heyet ittihaz\ için on sekiz A.zanın huzHru kAfidir. ı Heyeti idarenin mUsaadcsl olma
e~lediği mukarrerattan heyeti idare- ).1:ukarrerat, ıst'.nkAf edenlerden maa-ı dıkça klUp salonlarına h.çblr ilA.n 
yı haberdar eder. da. Azanın sUIUsanı ek~erlyett lle ve talik edilemez. 

OTUZ YEDiNCi MADDE 
YiRMi DÖRDÜNCÜ MADDE rey; han ile ittihaz olunur. 
Her sene Nis&n ayı zarfında klU- Verilmemiş reyler istinkA! addo· 

saat bUn daimi Azası senei sabıka Şuba· lunur. 
B•ı heyetin kararı a'A.kadarlara ate- flr olsun, intizamı dahiliyi muhafaza 

lesi 4151942 pa.zartesl günü KlUp A.zasl, ister dalmt ister misa-

tında hitam bulan senet mal:ye esna
e:rnda. klübün ldart ve malt vaziyetini 
lrae etmek Uzere heyetl idare tara-

lA.de tebllf olunur. maksadile heyeti ~darece ıttihaz olu
11 de D. Bayazttta asker! satın al. 

ma komlsyonunda yapılacaktır. 

Tahm;n bedeli 31,500 lira, ilk te-
fmdan tanzim edl'mhı olan raporu 

mlnatı 2163 liradır. Taliplerin ka· tstima. etmek üze re senelik içtimai 

Yinn.:'. altıncı madde ahkAmına tev
fikan lc;tlma etmlı, bir heyeti umu· 
miye kararı olmadıkça berveçhi me~ 
ruh klUpten ihrac; edilen zat bir daha. 
klUbe Aza olarak giremez. 

nacak ktı.ffel mukarrerat& tamamile 
riayetle mükelleftlr. 

OTUZ SEKiZİNCİ MADDE 

işbu nizamname ahkllmının suretl 
tatbikiyeslnden mUteve ltt her tUrJU 
ihthA.tatın hal ve !aslı :çtimaı umu-

nunl vesikalarilc teklıf mektupla_ umumt akteder. 

rını ihale saatinden bir saat evvel 

komisyona vermeleri. (2820-4333) 

* 90,000 kilo koyun eti alınacak-

Heyeti idare tarafından 
mezkQr heyet tarafından 
ha.ssıs tara.fmdan tetkik 

tanzim ve 
bir muta.
ve tasdlk 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE 
KUtUphanedeki kitaplar har.ç ola· miye kadar heyetı idareye aittir. 

rak mütaJAa salonundaki gazeteler ve 
mecınualar kUtUphane nizamnamesi- OTUZ DOKUZUNCU MADDE 

• 
28-4-94% 

A 

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 24 '4/ 

942 cuma günü saat 10 da Zarada 

askeri satuı alma komisyonunda 

yapı!B<:aktır Tahmin bedel; 60.300 

lira, ilk teminatı 4522 lira 50 ku_ 

ruştur. Tal.plerin kanuni vesika· 

larile teklif mektuplarını ihale sa· 
atindıen bir saıı.t evvel k om lsyona 

vermeleri. Evsaf ve şartnamesi 

Ankara, İstanbul Lv. Amirliği sa_ 

edilen bUA.nço ile kAr ve zarar hesabı 
klUp Azasının istihsali malnmat ede
bJmelerini teminen içtimaı umum! 
tarihinden sekiz gün evvel klüp sa· 
lonlarına talik ve klUp yazıhanesine 
vaz'olunur. 

ne riayet edilmek şartre A.zayı dalme işbu nizamnamenin kA!fei _mevad-ı 
ve muvakkateye irae edilebiUr. 1 dının sureti tatblklYe ve lcra.yeaince 

MütalAa salonuna sureti dalmede 1 Türkiye devletinin ahkA.mı kanuniye 'iiiiiiiii:ii:iiiiiiiiiiii:mii:i::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiııimiiiii.iiiiiiiiiiiİ' 
· ve nizamnamesine tamamen riayet , 

tat:k edılecek olan kUtUphane nizam- 26 Nis:ın pazar &k'3JUı saat 21 de Şehir TJyatro"'u komedi kıamı.oda 
namesi mUtalA.a salonu mUrakipleri olunacaktır. 

Z evcim "bu cjd- Bakı nır nısıl 
den bir bari- muvolfık · 

k.ıtr., dl:ror. An- oldum? 
cır.k iki aY kadar evvel alnımda ve 
ıötlerimle a/l:znnm etra!mda ~ızcı
l er ve buruşukluklarım vardı. Ha
k ikaten "Yaşlı., gôrünOyordum, 
Bugün ise, bütün bu çlZlilerim ka:t· 
boldu ve arkadaşlarım bir ıcnç 
kızın cildi &ibi parlak, nennin ft 
"1'?1UŞak olan cildime tak.dlr naz.a
r ile balq:rorlar. Her akşam yalmaz
dan evvel cild ıııdası olan pembe 
r~ Tokalon kremini kullanı
yonım. 'l'erklbinde Viyana ttnıver
ıitesl profesörlerinden biri tara!m.
d&n keşfedilen, gençliğin kıymeW 
ve caz.ip cevheri olan "Biocelu var· 
cltr. Gündlltlerl de cildi beyatlatıp 
yumusatan, siyah ndktaları gideren 
ve açık mesamelerl sıklaştıran be
yaz nnkteld Tok.akın kremini kullll· 
~nan. 

tın alma komisyonlarında 

lür. (2839-4352) 

lf 

görü· 

50 : 60 ton eoger sabunu alına.cak-

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 29/4/942 

çarl}amba. gUnU saat 16 da Ankarada 

M. M. V. Satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. Beher kllo.sunun tahmin 
fiyatı 14.0 kuruştur. 20 tondan aşağı 
olmamak üzere~ ayrı ayrı tekJ:flerde 
alınabilir. isteklilerin verecekleri 
miktar üzerinden kaU temlnatlarlle 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2970 - 4720) 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Blfllı taıarra! laeuplal'l 1142 UU'luıalJI plbı 

ıu::ışmELEB: % Şllbat, ~ Maya, a Atuotoe 

z IkJncltefrin &arilllerlBde yapülr 

l!MZ IKaAMIYELl:IU 

1 adet 2000 liralık :: 2000,- lira 
3 > 1000 > = SOOO,- > 
2 !1- 750 > = 1500,- > 
a > ~ > = 1000,- > 

10 • = • = ~.- • 

• 
• 
• 
• 

> 

> 

• 
• 

= 4090,

= ~00.
= 6600.-
;;;;;;:: 2000.-

• 
• 
• 
> 

YiRMİ BEŞİNCi MADDE 
Seneilk lçt~ma.ı umumiye heyeti ida

re re11'i ve gaybubetinde heyeti idare 
rel'!ll vekili r1yuet eder. 

tarafından tanzim olunacaktır. KIRKINCI MADDE T Ü R K M A T B U A T 

Reis ve reis vekilinin ga.ybubetln
de heyeti idare Azası kendi içlerinden 
birini içtimaı umumiye riyaset ic;ln 
in ti hap eder. 

YİRMİ ALTINCI MADDE 
Nisan ayında yapılan içtimadan 

başka yapılacak heyeti umumiye iç
t:maları evvelA. heyeti idarece !Uzum 
ve zaruret hissedildiği zaman, aani· 
yen Aza.dan beşte blrlntn imzah talep
namesi üzerine aktolwnır. içtimaı 

fevkalA.denin gününU heyeti idare ta
yin ve reisini Azayı mevcude intihap 
eyler. 

YiRMİ YEDiNCİ MADDE 
içtimaı umum! davetlerinin yevmt 

içtimadan JA.aka.1 Uç gUn evvel takar
rür ettirilip A.za.ya davetiye gönderil
mesi ve davetname suretinin klüp 
salonlarına talik ve içtima gilnUnUn 
iki gazete ile ııa..n olunması ve hükn
mete her zaman ihbar olunmuı Ja.. 
zımdır. 

YİRMi SEKİZiNCi MADDE 
Heyeti umumt davetiyelerine ruz

nameyi · mUzakeratın derci JAzımdır. 

Ruznamenin tertibi heyeti idareye 
a;ttir. 

YiRMİ DOKUZUNCU MADDE 

Her içtimaı umum.ide A.zayı daime· 
den IA.akal yirmi be.' zatın huzuru 
şarttır. 

Yevmi t~timada bu kadar a.u bu

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE 
Azanın klUpte-kl t\Uyunatıntn tarzı 

tesviyesi heyeti idarece kararlaştırı· 
hr. Heyeti mezkClrece bu hususta ita 

Klüblln feshi hakkında karar itası 
umumt heyete aittir. Bu takd.rde k.lU

blln borçları tesviye edildikten sonra 
kalanı Kızılay cemiyetine verilir. 

İ stanbul Klübünün 1942 Senesi Heyeti 
İdare Azaları 

Adı , .e Soyadı 

Sayın B. ŞUkTil 
Saracoğlu 

B. Edhem Soysal 

TabUyetl 

Fahri Reis T. C. 
Reis T. C. 

B. Yahya Kemal Beyatlt Aza T. C. 

B. Dr. Suphi Ne!}et • T. C. 

B. Muhlis Erdener • T. C. 

B. Ragıp Ozdemiroflu > T. C. 

B. Haydar Emre • T. C. . 
B. K. l\favrudi.S • T. C. 

B. E. C. Taylor > Amertkan 

B. D. A. Barry > lngilız 

B. L. RebuJ > Fransız 

B. W. J. Perkin.!! > Ingiliz 

B. H. Salbnarsh > Ingiliz 

AdresJ 

Hariciye Vekilı Ankara 
Esbak Ticaret AyazpafQ.da Suren 
Mllsteşarı Apt. 
Tekirdağ' mebusu Beyoğlu, Taks:m 

lst. KIUp 
Doktor 

Tüccar 

Tllccar 

Mühendis 

Esbak Haricıye 

Beyoğlu, Iotlk!AI 
Cad. Amar Apt. 

Taksim Cumhuri
yet Apt. No. 9 
Suad.iye Yeni Mek
tep So. No. 1~ 
Ayazpafa, DilAram 
Apt. No. 9 

memuru Istanbul KlUbUnde 
Ataşe Komersiali Tak.simde, Ayaz. 

Şel Şirketi 

MüdilrU 

~a, TUten Apt. N. 2 

Demtrağ Apt. 3 
Nifantaf 

Vapur acentaoı Şifi! Nimet Apt. 
No. 3 

Avukat Moda Mektep So. 
No. 2 

Osmanlı Bankası Istanbul Klübünde 
Direktörü 

lunmaz ise tçtima on be, gUn sonra- - - ------ --- ·-------------- ----- -

ya taıık oıunur. Şayet ıçtımşı umumı Istanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
mUStacelen inikat etmek Uzere )la.rar
la.ştırılmış ise nilıabın ademi husulü 
halinde Uç gün sonra tekrar lçtimaa 
davet edilir ve bu takd irde dahi Aza
ya davetname irsal ve keyfiyet klU
bUn salonlarında ve llçi gazete ile 
iJA.n kılınır. 

Bu suretle ikinci deta vaki olacak 
a.zayl mevcudenln adedi her kaç olur
sa olsun içtima muteberdir. 

Heyeti umumiye :çtimala.rında itti
haz olunan mukarrerat klilp azasının 
kı\tfesı için mecburiyülriayedir. 

OTUZUNCU MADDE 
Içtimaı umumide kl.lfei mukarre

rat Azayı mevcudenin ekseriyeti mut
lakasile ittihaz olunur ve Azadan iki 
zatın talebi halinde reyl han usulü 
tatbik cdHır. Au.dan her biri biz..ıa.t 

itayı rey etmek mecburiyetinde olup 
hiçbir k.mse içtimaı umumiyelerde 
kendi nanuna itayı reye diğerini tev
kil edemez. 

Tesavil ı\ra vukuunda. r eisin reyi 
iki ~tibar olunur. 

OTUZ BİRiNCİ MADDE 
Nizamnamenin tadili fevkalAde bir 

içtimaı umumide müzakere olug.a.bi~ 

Ur. Böyle bir içtimada ittihaz olunan 
mukarreratın muteber olması için 
otuzuncu madde hih\fına _olarak Aza
yı mevcudenin ekseriyeti. stil Usan A.ra
BI me.şruttur. 

ııa.n No:sı 162 
Ticaret Vekiı.letinden alman 15/4.ı9t2 tarıh ve 16/11041 sayılı emir

le çay satı~larında Azami kA.r yüzdeleri aşağıdaki şekilde yeniden tesbit 
edilmiştir. 

J thalA.tçı k:\r ı 

Ara memleketten 
Toptancı 

Ki rı 

Pera.kendecJ 
KA rı 

%12 %9 %4 %10 
300 sayılı Koordinasyon kara.rile çay fiatlarına kiloda yapılan 750 ku· 

ruş zam maliyete idhal edilecek ve işbu kAr hadleri bu maliyet üzerinden 
hesaplanacaktır. 

Yukarda gö:sterilen toptancı kAr haddi yalnız idhalA.t merkezleri dı

.Jtnda kalan yerlerde mUesse3 ve faallyetı hakikaten toptancılık olan 
mutava.ssıtıara verilecektir . 

ıstanbulda müesses perakendeciler çayı doğ'rudan doğruya ithalA.t
çılardan a.·acaklarından bu şehirde müstehlik satış fiatlarının hesabın

da ayrıca toptancı kArı ilAvf' o)unmıyacaktır. 
KcyCiyet 14/3/912 tarihinde neşrolunan 152 say-ıh ilanın 10 uncu 

maddesinde gösterilen çay satUJ kA.r yüzdeleri yerine kaim olmak üzere 
ilA.n olunur. (4832) 

lstanbul Belediyesi ilanları · 
UskUdar Se!Ami Ali mahallo!lnin Silihdarba:hçe sokağındaki met

rük kilise harab ve maili inhidam bir vaz'iyette olduğundan mahzurun 
izalesi için tebllgat yapılmak üzere sahib ve mUteveııı hey'et i aranmış 
ise de bulunamamıştır. 

Yapı yo:ıar kanununun 44. eli maddesine göre mezknr kilisenin mah
zurlu vaz'iyetl ( 1~) gün içinde sahibi eri tarafından izale olunmadığı tak· 
dlrde Belediyece yıktırılacağı tebliğ yerine geçmek Uzere ilA.n olunur. 

(4829) 

TEKN İSYENLE Ri Bİ BLiii 
l'lenfaatine 

BÜYÜK: M: SAMERE 
Bu mü"a.merenin program ı ; kıyn1etli <iJf~ san•atkılrlDlDI 

I SAF İ Y E 
Ve arkada..,ları tarafından verilecek konser ile 
ŞEHlR TiYATROSU SAN'ATKARLARINDAN 

B A Z I M v e BIZA 'rıın 
ıştı raklle temsil edJINek bir K O M E D I teşk;J etn1ektedl r. 

Seyircilerinin alkı~ ve takc!lr· eMni üzerinde toplayan 
i\feşhu r Ç A L 1 K U Ş U • nun ınllJi kostümlerlle yeni oyttnlar 

B iletler ŞehJr Tiyatrosu Koınedi krı:mı gl.,oo)nde satılmaktadı r. I 
' }fer tarafa vesaiti unkli;ye temin edllml,t.ir. .,... 

ı:mmm:ı::m 
OKSORENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - ilermayesi: 100.000.000 Türk Ural• 

Şube ve ajans adedi: 26:5. 
Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

ırıd" Ziraat Bankasında kun1baralt ve ihbarsız tasarruf hesaplar 11• 
en az 50 Jira.sı bulunanlara Renede 4 defa çekilecek kur•& ile a.Ş3 

dakl plA.n.a göre ikramiye da.ğıtı lacaktır . 

l adet J,000 li ralık 4,000 Ura 
' • 600 » 2,000 • 
' • ıs.o • 1,000 > 

100 • 

100 adet 50 liralık 

1%0 .. 40 • 
160 • • 

5,00o Uf' 

t,800 • 

s,200 ' 

~·· nll{KAT: Hetiaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradtUl Uf• 

1 
tı duşrtiyenlere ikramiye çıktığı takdcrde % 20 fazlasile verUec•K 

Kuralar .sene.de 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 
ıı B!rinclk.A.ııunda çekilecektir. I .. 

Sahibi ve Neşriyat MUdü.rü : AJımet Emin YAL."'\IAN 
Va.tan Ne!)rlyat TUrk L t el. Ştı. Vataıı Ma-


