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Vesika usulü biricik 
kestirme yoldur 

Bunubi!dırenJapoJ Türk yavruları, Ata' /arının 
Har~~~~ k~zırı J manevi huzurunda eğildiler 

"SovY_etler, lngiltere ve f Ve bir Ç e len k k og du la r 

Fiyat. mürakabe usullerinin 
hakkın.dan İsviçre bile · 

gelememiştir. Biz de gelemeyiz llmenka hesabma ateşe ( 
atılmıyacakt1r,. { 

r.· b ~yat mürak•besine da.yanan 
UCUnkü "lidlşln neden bizi ıa.. 

~~Ye vardıramayacatını uzun uza
D ya dilıünmele lüzum kalmadı. 
Unyanın en iyi idare edilen bir 

;enıleketl ıayılan t.v.içrenin el
e ett.tı tecrübelere dair Gazette 

de Lausanne'da okudutum bir 
~~zı zihnimi aydınlattı. Bu yazı. 

n e ... ıı kıııınlarını lldncı sayh
mıı.da bulacabınız. 

İavjçre ıazetealnln makalesi a
!ıkça ıösterlyor ki ortada muay. 

en. sebeplerin yarattılı muayyen 
neticeler vardır. hvlçre 1ibl bir 
memleket; olıun tewkllAta ve va. 

ktandaşlık terbiyesi :ileri bir halk 
Utıeat d fi ne ayamn .. na ratmen 

k;at milr&kıbesinin •ltrndan kal. 
ı m:mııtır. hvlçreyi acizle k&l'fl
:::: an sebepler karşı.aında btz 
ceı~:ilkemmeJ neticeler alabile
gazetesını:ınıt edemeyiz. İsv~re 
ret ettltı 1 pek dolru olarak lp.
kil '"tı ı bl. fiyat rnilralı:abe + ..... 

• nın maliyet .... ,,. 
ve haklı f hakktnda dotru 

onnn1ıe satılan e,ya re varmaları ve 
ona yakın :rn ıtynl fJyata veya 
darlk edl~bllece:a:; Yeniden te. 
cara emniyet verıne~kkında tile. 
dır. Halbuki bu eıri imklnaı::.. 

•Yer ne k 
meseleııl, fiyat mürakabe O>'Jnak» 
rinl hiç düşündürmedi ibeyetıe. 
UD'l.UJnl masrafı d t halde 
t . evaın edıp ilde 
üccarı çok dUıilndürü n k t r. Meınle. 
e ınıizde fazla olarak nak1. 

masraflarının hiç bir öİ il ıye 
ınarnası gibi bl ç ye aıı. 
A r zorluk vardır 

meli surette .hareket etmek lA . 
'tlrn ıellrse b • 
Yenide h Ya u maarafı herıün 
tü n eaaplamaktan veya b-

n tnakllye slıte . u. 
devletıeıtlnnektıe:unl bugün i-çln 
Yol Yoktur. baıka çıkar 

-Dönüp dOl&fı 
racatımız rnerh~I en IOnunda va. 
•ika siıteminden e urnurnı bir ve. 
olamaz. Bu sla~ b&fka blr §eY 
1ıletmek ıçı mı iyi bir surette 

n devlet ınek nın harlclne çıka ~lzması. 
nıtını kullanmakrrntak, banka tek. 
IU k&dar ki ' ccara ytlzde 
9eferber edll:ı hıuaııe lJ ıörnr, 
ru cözUe bak it bir devlet memu. 

C0....1 .:_-:;~Uda itblrlitı 
·-• .. > •+• 

Yazan : Ahm~t Emin YALMAN 

Vişi , Madagaskarı 
Japonlara vermiyecek 

Tokyo, 23 (A . .\.) - D. N. B.: Ja
pon Hariciye Nuırı M. Togo Iktı
aat Birllfinde bir nutuk söyllyerek 
demiştir ki: 
•- Mihver devleUerlnln Avrupa

dakl faaliyeti Yıkında müabet yeni 
blr gidlf alacaktır. Almanyanın ve 
ltatyanın bütlln hareketlere iyi ha
zırlanmış oldukları gelecekte anla
şılacaktır. 

Bu siyul muvaftakiyetler Japon 
ord~sunun cenuptakı hareketlerini 
genış bir ölçUde kolayıa,tırmıştır." 
Japonyanın bUtUn Asy& memle· 

ketlerlle dosttuk mUnasebetlerı bu 
arada artmıştır. Japonya mUşterek 
Jıayat sahuının gellflmlni kO:aylaş
tıracak lktııat tedbirleri hususun
da Tayland'la son zamanlarda bir 
anlaşmaya varmı,tır. 

lava/, lllmanE/çisi ile gö- Hindistan meseıuıne reıınce 
r ·· f .. k Crlpps'ın vazifeııln~ muvaf(a.k ola~ 
uş u fen sonra Japonlara madığını kaydetmek JUzumsuzdur. 

bu Cevabı verdi : Bu muvaffaklyelalzlik Ingllterede 
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• Almanya, garp 
cephesini 

takviye ediyor 

Nevyork 23 (A A 'lddetll bir memnunıy' etsizllk uyan-
. • · • > - Haber ve. nldlğlne göre Toulon'da bulunan dırmıttır. 

Fran.sız donanması Atlantiğe açıl- Bı.ıgtlnkU dönya durumu içinde 
mak üzere hazırlanmı,tır. Japonya çok elverifll bir vaziyette 

Dün en büyükle en kütük elele H•nnlşlzr birlikte l·ürüyorlardı. Jler lklıdnln adımlan em.in ... 
bakışında da bu emniyeti görmt>k mümkün 

Bllytltün 

Mareşal Von Runstedt, 
Holancla sahillerine 
ehemmiyet veriyor 

!Umanların garpte bir 
paraşütçü tümeni 

hazır duruyor 

Nevyork 23 ( bulunuyor. Inırı·ıterenin ve "' m .. rika· 
' A.A.) - Tran.eradis "' "' 

ajansının bildirdiğine göre, Lavat, Ja- nın durumlan ise o ntıbette (Uçle~ 
ponlar'.n Madagaakara bir askeri he- mittir. 
yet göndeJ"mclerine müsaade t Doğu Aayadaki bütün ıncnız Us· 
mişllr. Lavaı bu kararı Al eme- !erinin kayıbı, Hlndlıt&n ve Avuıı-

• man bil- lralya b h ı ı 
yük elçisi AbetZl'le rörU,tUltten son- u ran arı, ngil\erenln Av· 
~ -ve Abet&'de bu ~ta BerUalD rupaükl IOr durumu, lJUtUn bu o· 
ltkrinl ötrendfkten sonra alm flır !Qfir l9ıltWft' 1tf i4BWre dıllt1* 

Alner.'b • Vlfi ralauelNı.;.. . buhran seçlrmektedtr. Anavatan.ıa 
Nevyork, 23 (AA.) _ Bal mu.temlekeler arumda malseme ta-

Sun gueteeı diyor ki: timor -fınmuı ciddi bir tebdil altındadır. 
Lavaıın nutku lıbat eder ki mli- (Devama: Se. a; a 4 tıe) (f) 

tarekeyl yapm19 olan fimdl tamun!
~~ Almanyanın emri altına gtrmlof!er

Milli Şef, 
küçük yavru
ları kabul etf i 
Ankara, 23 (A.A.) - Çocuk 

bayramı münasebctile ilkokul ta. 
lebelerlnden fyrılmııı bir grup bu. 
gün saat 15,30 da Çankayaya gl. 
derek M:ııı Şef ismet İnönü ve 
refikaları tarefından kabul edil. 
mişlerdlr. Bu esnada Başvek i l 
doktor Refik Sllydam ve Maar if 
Vekili Hasan Ali Yücel de Cüm. 
hurl"ClsWn yanında bulunuyorlar. 
dı. Bu münasebetle Çocuk Esirge. 

Londra, 23 (A.A.) _ Fransanın 
igal "&ltındaki kısmında bulunan 
Alınan ıarnlzonJarının 80n tak 1 
Y.e kıtaluı arasında bir par~ü~U 
tümeni bulunduluna inanmak için 
bir çok aebepler mevcuttur. Al. 
ma.nlar ıarba dotru bir çok kıt 
alar sevketmektecUrler B 1 • 

ır, Lava! Berllnln emirlerini bekli
yor ve bunları gayretle tatbik ede· 
cekttr. Oyle ille niçin Vlşi ile slyaııl 
ınllnuebetıerl muhafaza etmeli? La
vaı bUtUn Umltlerlmlz! yıktı. Vifide
k~ bUyUk elçimiz yakında V .. lnpna 
dönmU. olacaktır. O gelir gelmn Vi
fidek! elçllitimlzin faaliyetine nll!a
)'et verdlfini llln etmellys. 

Hindistana 
Amerikan 

askerleri geldi 
8iz aöylemek mDU b611bnlyetln lıü,ettıtı tın bUyük bir llalctır. Btlgialn me Kurumu başkanı Kırklarch 

· un arın Maııeoltnla.ln no&.etna cnap 
çocllfa iMi baklu lııerke9Mn iyi Jnıllaaıyor mebusu doktor Fuat Umay Milli 

arasında bir kaç t"-e 
UJu n ve Nor 

veçte bulunan :z:ırhh blrllkl -d N er var. 
ır. orveçte ve bilhassa T d 

heln ve Narvlk'te büyük h ron • 
lar yaprlmakta<hr Ga a~ırlık. 

• rp mudafaa 
tertibatını idare eden V 
tedt'Jn Holanda sahiline ~n Runds. 
ehemmiyet verdlll malO ı;;ıust bir 
repl burad-a yapılan bir m o~r. M~ 
istıhklmları tefti• et i tlç Yenı 

Londra, 23 (A.A.) - Da.Uy Sketch 
gazeteainln temin ettfline göre, ı.a
vaı Muııaollninln Koraiko Tunua ve 
Nl ' ce hakkında.ki notuma cevap ver-
rn!.ftır. 

Franaanın Almanya ile oldutu ka
dar Italyay& da faydalı olacak yeni 
Lf birliği alyıuıett dolayı.aile harp eo· 
nuna ermeden devamlı bir anlqma 

Bunlartn mühim lcuvvet
l~r olduğu bildiriliyor 

Londra Halk 
evindeki merasim 

-, Şefe çocuk yuvaları hakkında lza. 
hat vermişlerdir, MDll Şef yavru. 

1 
!ara ayrı ayrı iltifatta bulunmuş. 
lardır. Ziyaretçi mlnlminllere şc. 
ker ikram edllmlııtir. Çankaya 
köşkilnden ayrılan yavrularımıt 
Genel Kurmay Başkanı Mareş:.l 
Fevzi Çakmağı ve Bi.iyük 'Mille'• 
Meclisi Reisi AbdülhaLk Renday 

v m ş r. 

Mareşal Peten 
86 yaşında 

yapılamaz.> 

Itatyan buınının ve radyosunun 
tahrikleri hemen duruvermı.ttr. Birm1111y 11da şidd~tli 

..,....___.. ........ ___._ ............ , 
Roma sulh 1 Rauf Orbay 

merasimde 
hazır bulundu 

ziyaret etmışlerdlr . 

• 

Vichy, 23 (A.A.) _ 
Petaln bugün 88 Mareıaı 

ncı yıld"" 
kutlulamaktadır. Fakat onilmünü 
ne oldutu gibi bu leçen se. 
reisi bugünün tılç :ne de devlet 
hüre mevzu teekll f r~ı teza_ 
tlyor, Mareı•I ailesi e e1:r.emeııtnı Is. 
da bUyilk bir mahr ıadı arasın.. 

em yet · ı 
bu günil kutlayacak ıç nde 
edilen öteki ıünlerde ve l§e tahsla 
yecektir. n ayırt etmL 

Cenabl Amerika mDseaebetlert ... ti ÇBfplŞmllflJf OfU,TOf 
Pretorla, 23 (A.A.) - Cenubi A· 

rnertka, Vifi ile mllnuebetlerinl kee- Ankara, 23 (Radyo Geaetesi) -
rnlşUr. Bir Nevyork haberine ıöre bir 

V&flngton, 23 CA.A.) _ V&flnS· k•ım Amerikan askerleri Hindis
tondakl Franaa .sefaretinin ikinci k&· tana çıkarılmlftır. Bu kuvvetin 
tibi EUenne dea Rozler dUn latif& et· nekadar oldutu ve hangi bölıeye 
rniftir. E)çlllk kltlbl, burada istifa ~ar1!d•l1 b_IHtımemekle beraber 
eden beşinci memurdur. bunların MJnbollk olmayıp mühim 

kuvvetler oldutu bildirllmektec:llr. 
La11:t J9P0n eJçllıbü k&ltal eW 11inni911ytııla flMe• ~ 
Londra, 23 (A.A.) - Lyon raci- Cuıickirı«, 23 (A.A.) _ ·Nep-e. 

taarruzuna 
geçecek mi? 

Amerikalı gazeteci
ler C. Hull ' e bunu 

sordular •. • Yosunun bildlrdlflne göre, M. LL dilen teblit, Birm&a.yada ileri Çin 
val bugün Amiral Darla.ı'ı ve birlilderlle .J!pon kuvveUeri ara.. 
b~ı:an sonra Japon bilyük elçisi. ııında, Tunıu 'şimalinde Mandala 
n abul etmııtır. (DeT8Mt: 8&. I; sı. a •>n Y ) C. Hu//, ispanya v2 

'r. •• k b JFransa hakkmda sorulan) 

" ur me us/arından Elen >::::::.e~c:/:;_·::.:i.ı 
b l 

zeteciler toplantısında Amerika Ha· me us lı d e l riclye Nuırı M. Hull'e sorulan auat-ar ın a e ıge er ~:~~arH~~l~ı~azınnın verdlğl ce-

B U 11 h Salla taarna&a 
gun areket ed k 1 D 1 Londrada Avrupanın muhtelit mer-ece o an um upınar, kezlerinden atman bir takım haber· Y b ler netredı;miftlr. Bu haberlere gö-

de bir hareket J?ellrmektedlr. Hatta 

Dumlupln

Uarnvaa unru me uslarına hediyeler go .. fu·· rec•_· k re Romada sulh taarruzu mahıyetın· 
23 nl.aan ara.sın p 21 nlaan ile 1 !islerinin bası azası BUyUk xıııet 1 ayn bir sulh ten bahsediliyor. Bu hu· 
yUkU u al da yapacafı .sefer için Mecllal Reisi AbdWhalik R da ı .tanb~ beledlyelinln Atinaya ıön euata blze bir şey aöyllyeblllr ml.91-

n m" oldutu halde, ıeçen .&e· bir en ya derdlfi hediyelerden dolayı Atın nız? 
Yahatte cereyan eden bir bAdla mektupla mUrac&&t ederek 1afe ledlyee! . memurları lata b a be-
ztlnden hareketini geriye bır~ bakımından yardım latem~lel'Cll. Bu Y•i memurlarına bir ten ul beledi· - Katı bir teyit almadan tefıılrdt> 
mecburlyetlnde kalm1'lır. mektup :MeclUıte okunmu' ve Yuna- tubu fekkUr mek- bulunamıyacafım. 

"Haber aldJlımıaa göre bu bAdiae nlatanın fellketine karşı duydutu-· yumlflardır. Bu mektup, Kı· ..,_.yanın vulyetJ 
ba.aı muh&berelere ıuzum huıl ebni' muz~eeaaUr ve aJA.lcanın ltadeeine bir zıtay murahhMı tarafından bugün - Rwıyaya kartı muharebede AJ. 
ve bu muhabereler eonunda semınt! vesllt oım.u. Mebualanmıs bunuzı Belediye relllmiae verllecekur. manlara yardıın etmek için lspanya 
bUCOn hareket etmealne karar veru o.a.Jne Yunan lyan ve mebualanna Pire baffehbendc1Jniz B. 1 Ha.rlclye Nazın K. Suner'ln bir mll-
mı.tlr. • hediye pakeUert hulrl&ını.flardır ki tullah Duml naye. Yon aaker slSnderecetıne dair Ne\•. 

Diki Yunan &yan ve mebuııan lllee· btı ~r de vapurun bu uferincle le memlelcet:::e~~ ve Jain- Yorka bazı lıaberfer çı~nuft.ır. Bu ha 
ae unac.ıttır. _,.. ... ..... Ayni va- berlere ne denini&? qer K&caris-

r.-~a Valifesl bafm& dCIMcatlr. (Dı 11k: S.. S; SiL 1 da) «» 

Ankara, 23 (A.A.) - MillJ Ha. 
klmiyet bayramımızın 22 ne! yıl. 

dönümü ve Çocuk bayramı bugün 
bütün yurtta bilyilk sevinç ve he. 
yecarJa kutlanmı:ktadır. Ankara 
b~ianb•p bayraklarla silslenmtc 
ve diln geceden ltıbaren her , <'; 

S V 
elektrik zıyalarfle aydınlatılmıŞtır. 

ir yndham Deed s Bucün saat 9,15 de başta Çocuk T.. k Esirgeme Kurumu başkanı Kırk 
Ur İyenin dünyadaki larell mebusu Fuat Umsy, Ank...: 

rolünü an laftı raild~aarlf müdürü Rasim Arsar' 
m ur muav.nl Ferit Karslı ld 

Londra, 23 (A.A.) - Türkiye tu halde çocuklardan müre~k:ı~ 
nin Londra büyük el,.;si Rauf Or. bir grup Ebedi Şef Atatürküıı Et 
ba " - notrafya il ı · y, Çocuk b&yramı milnasebetile . m zes ndekl muvnkkat 

(Dtwamı: Sa. S; Stl. '7 de) <%> J kabrı nl z.ıyaretle mt ncvi huzurorı. 
da eğllmışlcr •ve bir çelenk k . 

------------- (De,·~ı: sa. S; sn. a teı ;~ -.,. . ._ ... . . 

. 
TalMün me)'daıum dold ...... blaJer"le va-. • .a...A.ala lddetJe "' ••• ----,.-nmD aöderi8J 

t alkıflı1.orludı ... 
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GONON f'.1ESELESI ı- Şehir 
Haberleri 

il DENiZCi GOZOYLE il 
Fiyat murakabesi mi 

yoksa vesika mı? 
- B:r İsviçre gazetesinin hayat 
pahalılığına dair ı...'üşünceler: -

P era palastaki 
infilak 

Otelin sahibi 
renin Sofya 

mahkemeye 

İngilte
elçisini 
verdi 

ir ikl hafta evvel Gazette de değil diye İsv çreye ·oku:maya .. 
r<ık komşu mcınleketlerde satıldr. Geçen sene Pcrap1lu.s otelinde 

Lausanne g .. zetcsinde ha- bl b b ti otel binasın Bunun üzerine kara piyasa. fiyat_ r om a pa amış, -
yat pahalılığına daır dikkate de- !arına uymak üzere fiyatlar arttı- da ehemmiyetli hasar yapan b'r 
ğcr bir yazı ç:ktı. Bunun esaslı rıldı, fa.kat kara p;yasa. yerinde inli1Ak neticesi altı k~şi i:ılmüş ve 
yerler:.ııi aşağıya g .çirmeği fay- rlurmayarak daha ılcrilcre sıçra- on bef; kist de yaralanmıştı. 
dalı bulduk· dı. Otel sahibi Ferit Kemal ve 1\11~-

Parasız hiç b r şey a.Iınmaz. l\Ialiyet ffyat:Ie satış fyatı ara- bah Nurrıyeı binada vukua geJen 

• 
lngiliz amiralliğinin 

bocalayışları 
O
• ~glliz AmlraJliti ıcniş de

nizler üzcrir.deki üstiln

lü,iln korunması için tedbirler 
alırken nasıl bir düşüncenin tesi
ri altındadır? Buna akıl erdirmek 
güçtür. Vakıa Norveç sahiller n. 
den başlıyarak Avustralyaya ka. 
dar uzanan büyük Okyanusları 

dalına kontrolde tutmak pek ko. 
Jay bir şey değildir; fakat toplu 

nünde tutm-.ış ve bunda da mu
vaffak olrnuıtur. 

İngiliz ajans scrv!slerl bu ;;e. 
milerln harckellni ne mak:"atla 
bütün dünyaya duyurdular? Bu .. 
na akıl erdirmek gilçtür. l\Ialüın 
olan nokta şudur ki bu der.iz kuv 
vcti tıpkı Slngapura a:önde~·ilcn •
ki büyük harp gemisi gibi (lyda. 
sız bir !Urette deniz d bine t\>
mlilmüştür. 

ğildir. Böyle hareket ctmlyerek 
bir ktç gemiyi göz göre feda et
mekle neticelenen bir hareket; 
her halde sıkt~ık bir durumdl 
bulunan İr.giliz donanması Jçln 
doğru bir düşilnüş olamaz. 

lf=\\ am1aya ~amtaya "göl olur, 

lbJI derler. Ingill.ı donanma-

sından zaman 
milerln tutarı 

!larp zamanlar•ndakt gidiş çok P8
- sında nekadAr fark bulunması lA- hasarı ödetmek maksadile İsl&n_ 

ra .aıe az eşya alab lnıek yolunda_ zım ıe!diğine dair resmi dairelerle bul a~liye ticaret mahkemesinde 
dır. l\tal kıttır, para ise lüzumun- hususr ticaret arasında bir miid- bir zarar ve ziyan davası açmış. 
dan fazla boldur. Bir taraftaki dettenberi bir mücadeled•r gid~yor. tardır. 

düşman kuv
vetlerinin mu_ 
ayyen mevki .. 
!eri de bu A. 
m lra!l!kçe bel. 
l"dir. Buna r•t-

zaman eksilen ge
da zamanı gelince 

lng:tiz filosu 
için ihmal edl. 
lemlyecek bir ------Yazan : --------

darbk, diğer taraftaki boliuk pa- fş ~!eminin hesabı umumiyetle Dava edilenler İngiltcrC?nin esk 
halı}Jğın başlıca ; k ı sebebidir. hükllmetfn hesabından daha kuv- So!ya elçisi Rendeli j lc eski Sofya 

Hüsam eltin ÜLSEL miktar ve kuv .. • 
vet ol;.caktır. 

Bunların yerini 
İrviç~e darlı ta çare bulmak' vetı:dtr. Tüccar ister ki bir malı konsolosu Brenan, viskonoolos 

için elinden a:eleni yapmıştJ.r. Ha.- sattılt za.mıwn umum! masrafını Stanley Harlson, hava ataşesi Ar. 
riçten ithalatı arttırmak için eli- kapatsın ve eline geçen para ile f thur Patrjk, sefaret ş:rre memuru 
mtzden ıetenı yopıyoruz. Dökün- elinden çıkardli, 1 miktarda yeni Da.vit Betlel'dlr. 
tllerden ıstlladeye çalışıyoruz. mal aı.,n. Yrn' bu işin içinde h•-ı Otel sahipleri, Davit Betlel'in 
\\ ahlen pl4n:ını tatbik ederek:, ma- sapla bulunan baslt maliyet fiya. ç:&r~tasında bulunan bir bombanın 
denlerlmiz.l iıleterek yeni elektrik tmdan başka satdan e,yanın yeri_ patladığını ve bu yüzden otel bL 
merkezleri kurarak iıtihsallerimi- ne konacak malların maliyet !iya. na.sile içındeki eşyanın harap ol_ 
ıi çotaıtmıja bakıyoruz. tına ait daha derin bir hesap me- dujunu dava sebebi olarak gös-

Para. sahasında mümkün olan selesi vardır. termektedirler. Davacılar umumi 
herşey belki de yapılmamıştır. Bu çok açık bir ticaret mesele- zarar ve ziyan için yarım milyona 
Fakat yen! vergilerle ortalıktc.ki sI o1duj'u halde resmi makamlar yakın tazminat istemi~lerdir. 
parayı çekmek ve halkın iht,yaç. bunu bir türlü kavrayamazlar. Bir Otel sahiblle bu hususta eörü. 
!arı için mutlaka lazım olmayan tek satışta b;r tüccar genlııçe bir şen bir muh8rrlrlmlz şu izahatı 
paraları ortadan kaldırmak kol•y k4r nisbeti temin etmişse bunu almıştır. 
iş dojtıldir. Fakat harp halindeki heseba koymağı k~fi görürler. •- Otelimize verilen ziyana 
luemleketler, btzlm yapmaktan He.lbuki bir tüccarın sermayesi mukabil tazminat verilmedil:l için 
çektndiklerimlzJ, zaruretin baskısı sabit kalacak olurra, fiyatlar ha- bu davayı açtık. Bir seredcnberl 
altında yapmtflardır. Paraların riçte de boyuna arttıtına göre, utraşıyoruz. Ankarada Hariciye 
b:r kısmını karantina. altına almlş. iıi-

sattıaı mahn ~ncak y&rısrnt yerine Vek'.limiz bu 1şle bizzat meşgul 
Jardır ki ancak halk bunu malla k oyab'lir. Fiyat mürakabe daire- olmuştur. Neticede ölenler Jçin 
mübadele etmek imkanını buldu- 1 1 1 erm n yan ıs hesap usulü, b:r yalnız 5000 Ura verilmiştir. Orta-
ğu zaman ortaya atacaklardır. memleketin stoklarını ıitı(de tü. da altı ölü ve 15 yaralı var. Her 

fsviçrede !im! şeklide bir iktı. 

sadl sevk ve idare kuramadık. 
Kanton Jdarclerlmizin de, federal 
ıdarcmiz:n de siyasi bir mahiyeti 
vardır Üç senedir yeni meseleler 
karşı .. : Jdayız. Bunların neka.dar 

keten bir yoldur. ölü ve yaralı başına ancak iki üç 
yllz lira düşmektedir. Hariciye 

Fiyat mür abesinin maksada Vekaleti, lngillz sefaretine hiç ol. 
kAf~ bir yol olmı:dtğı anlaşılarak I mazsa otelin tamirini tekllf etmiş_ 
nihayet vesika usulüne gidilmış_ tir. Onlar da reddedince mahke

meye müracaat ettik .• 
tir· Bu usulün iki türlü menfaati 

çetin olduğunu bazı dairelerimiz vardır. Para, vesikaya tAbl e~ya.. 

hala kavramamışlardır. Fakat el. dan muayyen bır miktördan föz. 
deki kifayet.siz silAhlarla ellerin-
deki kadar çarpışmışlardır. !asını satın aımağa vasıta o1ama-

men zaman za .. 
man acı tehlL 

kelerle karşılaşmak nellceslnl 
veren ihtiyatsız hareketlere, ted
birsizliklere r.eden düşülüp du
ruluyor? Biz buna bir türlü mA
n& veremiyoruz. 

İngiltere ile Amerika arasında. 
ki tttifakrn deniz kuvvetlerine a 1t 
olan maddelerini btımlyoruz. Han 
gl den'.zleri İngiliz donanması, 
hangi der.izleri Amerikan donan_ 
ması müdafaa ve kontrol edecek. 
tir? Bu belli değil. .. 

Yalnız İngllterenin Atıant:k 
Okyanusu ile ana valar.ı müda .. 
faa etmek için deniz kuvvetleri. 
nin en iyilerini bu sul&rd&. tuttu .. 
ğunu biliyoruz. İr.gllterenin e
hemmiyetli düşman saydığı kuv. 
vet, tabit Almanyadır. Almanya .. 
yı zararsız bir hale koymak için 
elinden gelen her şeyi yapmak 1. 
ç:n çırpınmakta olduğunu görü
yoruz. 

re::' ransız donanmasının İngl. 
r lizlcr ile iş birliğinden ay_ 

rılmasının Avrupa sularında İn .. 
glliz planlarını altüst etmeoi tL 
b!1dir, Amerikan donanmasının 

gafil avlanarak uğradııtı baskın 

hareketi de Uzakdoğuda İr.glliz 
pllnlarını baştanbaşa sarsmıotır. 

F.yatlar tehlikeli bir surette dığı için kısmen muattal kılır ve 
fırle.meia başladığı zaman asıl sc- f vesika kuponları b:r r.evi para 
beplerle ulr ak tarafına aldıl .. , halini alır. Bu öyle bir paradır ki 
memiştr. Fiyat mürakabe te;;kilıl- hUkQmet taratmdan mQ~ltüıt ol. 
tı zaten kurulmuş bulunduğu için du~u kadar müsavıtla buton hal. 
c,şyanın mübadele kıymetin: key-1 ka taksim edll~r. Demek ki tabii 
ft surette kesip biçmeğe davet istidatlar paranın boıtanması yo-

Bu yeni durumlara ıöre esas 
Hastanelerde verilmekte olan plAnlarda dcilişiklik yapmak lü

kon&cr büyük bir alaka ııe taktp z.urou mevdanda tken &ünlük hA
ed!Jmcktc ve bilhas a ha 1 la ' diselerin icap ettirdiği vazJyetleri 

s 5 a ra korumak için yapılan hareketin 

Haydarpaşa Emrazı 
Sariye hastahane
sinin teşekkürü 

, olunmuştur. Bu usul nazari suret- lunda tes.r gösterdiği bir sırada 
· te aklıydı, fakat maksada k,fa. vesika usu!U paranın ortadan çe

yetslzdt. Resmi fivatıar haricinde kllmesine hizmet eder. 
blr kara piyasa İiyatı peyda oldu Ves'.ka usulü, derdin membaına 
k~ hakiki iktısadl icaplara re.smt el uzatan ve pahahhtın en mil. 
!!yattan daha uygundu. him sebeplerden birile mUcıde. 

Kara p.yasaya karşı mücadele. leye Ciri~en bir sistemdir. Eler 
ye ceçillnce çok ateşli olmakla be. tam ve mük~mmel bir surette tat. 
rabc:- bu iş ~tn tktidardan mah_ bikına imkan tasavvur edilse ve 
rum bir takım memurlar meml•- halk candan el birllli yapsa dert 
kete yayıldılar ve araştırms.1ar esaslı surette tedavi edilmi~ olur
yapmağa, resmr fiyata uymaytn_ du. 
ları meydana eıkarma.ğa çalıştılar. Fakat vesika si:ıııtemlnde de ba
Bu ~e- ister istemez teeRstife JAyık zan nakıs malümatla hareket edi
ve çirkin muameleler karıştı. liyor ve yanlış neticelere va.rılı_ 

Bir çok mallar hakkında piyasa yor. Mesel& geçen sene çay sıkı 
şartlarını iyice b1lmeden fJyaılar bir taksime t:lbi tutulmuştu. Son
tayln edild:. Bunun üzerine mal_ radan anlaşıldı ki mem~kette is
lar derhal ortadan kayboldu ve. tıhlSkl aşan miktarda çay vardır. 

an~ak gizil surttte mübadelesine J O zaman k•ra. P.İY~_sa. fiyatı resmi 
gırışlldl. Yahut da fiyatlar uygun fiyattan aşa&ı duştu ve çayı veıi:J_ 

Devam etmiyen 
hoş on::ıne 

ka ile satmağa sebep kalmadı. 
Pahalılığın sebebi, tılebin fazla 

olmasıdır. Vesika usulile talep 
tahd:de uğrar5a işe düzen ver
mek imkanı belirir ve hükfunet 
fiyatlara hitklm olacak bir mev .. 
k:e elir. 

Bunu yapmadan ve fiyatlara te_ 
slr eden amlller;n lnzıbat altına 

alınmasını temin etmeden fiyatla.. 
rı mürakabeye kalkışmak, abesle 
uğraşmak demektir .• 

tatlı dakikalar geçirtmektcdir. faydadan daha ziyade zarar ııeti. 
Caz san'atkirı İbrahim Özgürün receğlni İngiliz ve Amer;k•lıların 

son de!a olarak Haydarpaşa İnta. k&vramıyacacını düşünmek bile 1 
niye hastanesinde verdlli konırer. istemiyoruz. Fakat her gün yeni 
den sonra dün hastane başdoktor. hadiseleri gördükçe hayretten de 

1 lufundan aldıtımız teşekkür mek. kend:mizi alamıyoruz. 
tubunu aynen sütunlarımıza ııeçl. Mesela İn&illz Başvekili Mister 
riyoruz. Çörçilln Hint denizınde iki kru-

Vatan ıazetsı Dlrektörlüfüne vJzör ile bir tayyare gemisinin 
Gazetenlzin, 10.tfen delileti üze_ battığını bildiren beyanatı bu hay 

rine şöhretli caz şefi Bay lbrahlm retim'zi uyandıran ve arttıran bir 
özcür ırkad~larlle birlikte 21/41 haberdir. Daha evvel uçak gemi. 
942 tarihli sah günü hastanemlze sine gönderilmiş olan iki büyük 

eelerek hastalarımıza ncş'e ver. 
mlştir. Bundan dolayı sevgili ga_ 
zetenizin delAlctine ve şöhretli 
artistimlzin lütfuna minnet ve §Ük
ranımızı sunarız. 

Haydarpaşa Emrazı Sariye 
h•stanesi baştabibi 

Galip Ataç 

Paranrzı bir tasarruf 
bonosuna yatınrsanız, 
onu en faydalı bir 
şekilde işletmiş 
olursunuz. Size bir 
yılda yüzde 6,38 

faiz getirir. 

harp gemisinin Malezya sahilleri 
açıklarında Japon tayyarelerin_ 
den atılan torplller ile batırılması 
İngiliz yüksek deniz kumandan. 
h&ına ya.pması lAztm aelen hare. 
keti belirten bir ihtar, bir ders 
tesirini yapmıştır. !nglllzler bu 
sefer Hint denizine harp gemileri 
gönderlrk:en uçak gemisi de yol
l•mayı ihmal etmemişlerdir. Hat. 
ta bundan bir müddet evvel a. 
j•nslar bu deniz m(lfrezesinln ü. 
:nilburnunu dola.şara.k Hint deni
zine gittlglnl bütün dıinyaya yay. 
mıştır. Bunu öğrentn Japon de
niz kumandanlığı bu filoyu kar. 
şılamak lçln Hint denizine mu .. 
vakkat bir zaman ictıı tabiat.le 
daha kuvvetli bir deniz filosu gOn 
dermekte tereddUt etmemiştir. 
Japon amirallili gelecek İnıiliz 

'Olııı------------.1 filo_··ı.:nu derhal avlamayr gOzö-

E•kl Bahriye MU..te,arı 

re:;=' ğcr filonun har€ketinc alt 

~ haber lflndlstan üzcrindr 

slyast bir testr yapmak ;ç~n neş
redilmiş Jse :Ccd&kftrlık tamamlle 
boşa gitmiş demektir. Yok Japon 
donanm:ııının bu sularda hare_ 
kette bulunan kısmını avlamak 

fikri &üdülmüş ise !ilonu.n he.reke 
tini çok cizli tutmak ıazım gelir
di. 

Pasifik hareketlerinde harp gc. 
misi k•ybetmemiye, İngiliz deniz 
kuvvetleri kumandanlığı şimdiye 
kadar çok dikkat etmlş ve daima. 
ihUyath ve çekingen davranmış. 
tır. Pasif;kte bu lüzumu duyan 
makamın, Hlnt denizinde bu ka

dar düşüncesiz hareket etmesi 

doldunnanın bir 
zaman mesele. 

st olduğunu unutmamak l;izım
dır. 

Biz lnglliz Am ra!iiğinin haki. 
ki emellerini bilmemekle beraber 
bu g'bl hareketlerinin mAnrısıl'\ı 

bir türlü anlamıyoruz. Büyüio: 
deniz kuvvetleri ile meıcleyl bir 
tarafta halletmedikçe dller tora. 
fa küçük kUçUk takviye kıtal.rı 
göndermek denizcil:k bakımın<\•:. 
çok zor•rltdır. Bunu pek iyi bi:i. 
yoruz. 

Böyle yanlış hareketlerin as. 

kcrl ve s!yıst tesirleri ise eyrıc:ı 

ve c:ddt surette dUıUnmiye dc

~er. 

• kendi hesabına çok acı bir şey. n 
ngiliz Amlra!U~i, Alm•n 
yüksek deniz kumandan. 

dlr. İnslltere, garbi Pasifikte de-
nlz Ustünlül!ünU, muvakkat bir 

zaman jçln J'apontara bırakmayr 

göze almıştı. Demek ki İngiliz 
ımirall'jll Bengale kör!ezlnde bu 
üıtünlüğü muvakkat surette bile 
J aponyaya bıra.kmakta çok bü
yük bir cnd'şe duymuştur. 

Eğer İngiliz amirallil:i böyle 
bir endişe karşısır.da ise Hint de. 
nlzlne büyük bir deniz fllosu gön. 
dermek ve işi gizli tutmak surc
t:le maksadına daha uygun suret_ 
tc hare-ket etml~ olurdu. İki üç 
kruv•ıör ile bir tayyare cemlai. 
nin bu gayeyi temin edemiyeceğl. 
ni anlamak o kadar güç bir iş de. 

lıtının azimli hareketlerini ,.e 
pllnlı gidişlerini örnek yapmakta 
ıgeç kalmamalıdır. Bu da İngiliz 
gurur ve bilgisini kırmaz. Harbi 

kazanmak cmelile kör körilr.e fe

dakArlık yapmak maksada kafi 
deglld.r. Düşmanı yenmek için 
her çareye başvurmakta, hatta i. 
cabrnda onu örnek almakta te
reddüt etmemelidir. Ruıyanın as_ 
kerl hareketlerde muvaf!akıyetl, 
Almon stratejisini ö~renerek tat. 
bik etmesi sayesinde olmuştur. 

Zafer~ kazanmak lçln gururun 
değil, azmin ardından gitmek icap 
eder. Herke& bUir ki zafer, azinı 
ve sebatı sever. 

Hüııamettin Üloel 

Acaba Ebabil mi ? 
N O\"yorktan relen blr telırata 

baküırsa, Japonya)'& yapı

lan hava akrnı esrar dolu bir olay 
haline celmı,. Amer:kaMar hiç •es 
gıkamuyorlar, t.ebllf netrethlJ!yor
Jar: ıJaponJarın l8e eöyJediklerl birbi
rini tutmuyor: Meeel& Japon rad
yoıu Japonya ne,rlyatında, hücum 
eden tayyarelerin on tane oldulo
nu, dokuz t&M8ln'n dü,UrWdUtunU 
söylemlf, fakat ingUJzce ne,rlya
tında da Sl tayyarenin dU,llrüldU
j'ü:nü b'ldlrmJIJI. Sonra Domeı ajao
&ı ı&yyuelerln kırmıı.r daire z:emln 
~tUnde mavi bir ydd1z buluna.n J

,atttll Amerlkan tayyı>"111erl oldu
ğunu 7aymı!; halbukJ Amerikan tay 
yarelerJnın ı,.ret.ı mavi daire zemin 
tbtUne beyu yıldız ve bu yıldızl•rın 
üzerinde kütltk bJr daireden ibaret. 
mı,. Bir ltalyao razete!tl de bu 
tayyarelerin · Slblryadan ıeld"t9ı1 

iddia ~tmı,. 
Bu ne karı~ık 1, f Sakıft Ye'cUc 

Me'cüelertıı U.IWıe Ebabil kuM&rı 
tat atmııt olmuın 'l # 

MODERN HARBİN İCAPLARI 
Fransada. Bulony& ıkıyısın& .. ece 

yapılan InglliZ' ba&kırunda. bu hare
kete ı,tırak edenlerin hepsinin teç
hlzatlle blrllkt.e yllzierl alyaha. bo
yannıılJ: Tabii karanhkta farkedJI* 
nıemek Jçln ... 

Modern harpte, gizleme, perdele
me, buko..Jemun c!bl zemln ,.e za. 
nıanuı rengine uyma 11jl öyle aldı yil
rüdll kl cepheye giderken bir aktör 
nıebaretlle makyaj )·apmalc, bir po· 
lls hafiyesi bllgl•Ue kıyafet def:,. 
tlrınek tazım gelecek! 

PARİSTE 
lşg"al kuvvetler! lumuındanı Pa

rtste eflence yerlerin! Uç gtln müd
detle kıpa.tmış. Fransızlar bunu bel· 
ki de: «Artık halimJ:r; cğlencelk ol
du. Ej'lence yerleri.ne ne thtiyacnnız 
var• diye serin kanlılıkla kar1Jtlıya· 
ca.klardır. TATLISERT 

l!:5 tr kAA; sene ~,·,·tl memleketi

~ mizdt hoş bir anane kunıl
mo,tu. ÇO(>uk bayramı giinü mtrnl&
kebn Jdare.,ı 11eklen ol'Jun çtXukla
rın eline \·erlllJordu. ~ehelA. bir y&l''• 
ru ı .. tanbuJ l''Bl~JnJn, diğer biri em
nllet müdUrü.nlin, başka çocuklar da 
gaı:ete b&1fnuharrlrlerJnln yerini bir 
"1in l('in ahyorlardı . .Bu bUtün dün
yanın ho,una «iden se\·trnJJ bir man
zara idi. l:·a, grupları arasında bir 
~nltlk mU<ııa"·at kuru1mald& k:almı
~:or, küçllk bal}lar bir rtın için hAkJrn 
me\·Jde kuruluyordu. Çocuk beyramı 
ile !llUU h&klmlyet bayramı bôylece 
birbirine k•n'1t1ı' oluyordu. 

SÖNMIYEN ATES 
Tefrika No. 35 Yazan: lsm etZiYA 

edecek kadar yabancı kisvelere bürünen 
tiplerin ekserisi, romancıyı kendi kap
risleri arkasından koşturan tiplerdir. 
Ha.lbukl romancı, Uplerine Mkim olma. 
lr, kahram&nlarma kendi varlıJını karı~ .. 
tırmakla beraber daima onları bitaraf 
bir gözle, kendı karakter ve istidatları 

ı~ nde teb3rüz ettlrmeğe ça.Jıpn'llJı(jır. 

da dinleseniz göreceksiniz ki hiçbirinin 
ifsdesi diğerine benzemez. 

Bu d& bize gösteriyor kı. vaka ve hA
dlseleri bütün teforruatile kopye etme. 
ie imkan yoktur. Çünkü orada bulunan. 
}ardan her biri, görme kuvvetlerini 
kazanın muhtelif te!erruatı üzerinde 
tesbit etmişler ve hepsl de kazayı, ba~ka 
cephelerden ı:örmüşlerdlr. Bahusus za... 
mania unutulan ve insanın hafızasından 
•ilinen hadiseleri tesbit etmek büsbütün 
güçtür. 

Dün, bir çocufa, bu ananenin de· 
,.anı etmen1esl hakkmda -ne dU!ün
dillünU !lordum. Alaca" yavru 'u ce
Tabı ,·ermMln mi'!' 

- O anane <'lbette de,·am edemeı:
dl. Biz bir gün için ,·alJ, müdür, ga. 
ı:eteeı olduğurnuz zaman akla ya.km 
karar1ar -veriyor, akılhra yazılar ya
zıyorduk. BUyUkler i e akla uzak 
kararlar ,.trlyorlar, anlnt;ıılnıaz at
dalı yazılar yazıp duruyorlar. Bizi~ 
'ient"df! bir defa akla yakın, Aade ı,. 

lcr gürmenlJz, onların yanlı' gldl'!I· 
lerını btlirte<'ek bir ölçU oldu. Bu da 
l~lerlne StlnıedJ. Bunun Jçln senede 
bir defa b!z.Jm fahri ,·azlfe gönne. 
ml:ıl çok fördiller, bu Pf'k hoıııumuza 
:;:-iden ananeyi ı,to bı• '°'b('ple boz· 
dular. S!:BÇE 

- Buna imkAn var mı üstadım" Ce
saret edebilir miyim? Bu cesareti ar;c< k, 
yüksek tecrUbelerlnizden ed.necelim bil
ciierden ıonra ıösterebillrim. Teşrif el. 
mese Jdlnlz, sizi bir mektupla davet et
mek cüretinde bulunacaktım. Sizinle son 
görüşmemden sonra, yazı yazmak fikri 
katımda o kadar yer ettt ki ... Çok a.ce. 
misi oldutum bu işin teknik krsm, üze. 
rinde bent biraz tenvir etmenizi rica e
deceğim. 

Üstadın çehresi clddlleı;iyor. Kaşlarını 
birbirine yaklaştırıp gözlerini bir nokta. 
ya dikerek konuşuyor: 

- Yazı yazmanın muayyen bir tekn:g' 
yoktur han1mefendl... Hatta, tebellür 
etm ı b:r k• desi dahi yoktur. Ben, bir 
(ok romancılar tanırım ki plfln dah; t.;r .. 
tip etmeden yazarlar, hattd bunların 
içinde meşhurları da var. Şimdi siz kL 
rarınızı verdiniz mi? Ne yazmak istiyor
sunuz, roman mı, h'.kAyc mi .. 

Kare.rımı evvelden verdiğim için dü.
ıünmedcn cevap veriyorum: 

- Roman ... 
- Ata ... Romancılı&ın tckn:ğinde gör. 

mek, düşünmek, tahlil ve muhakeme 
etmek, ondan sonra da. tiplere hareket 
vermek lazımdır. 
Romancı kahramanlarını, vakayı ken

dı yaşıyormuş &ibl düşündürüp konuş. 
turmalt. Tasvirlerde de daima kahrama
nın görilşüne göre ifade kullanmalı, ken_ 
dl düşünüşüne göre değil. .. 

Bazt muharrirler vardır kl kahra
manlarını hakikt karakberindcn ayıra .. 
r•k onu büsbütün başka ~killere ve 
kisvelere büründürürler. Bir de bak•r
srnız, romanın başında size kendini acın_ 
dıracak derecede mariz görünen bir in
~an, roman sonunda bir HerkUI olu. 
vermiş. Onun içln \:plertn seciyelerini 
bozmamak rome nın sonuna kadar de
vam ettirmek ihımdır. Böyle hatAlara 
düşmemek için de acele etmemeli. Mu. 
hakemeyi e:ilzel işletmeli, tahllllere kuv
vet vermelidir. 
Romanın baş rolümlekl aslını lnkilr 

Üstada merakla. soruyorum: 
- Roman, ne demektir üstadım?. 
Üstad gülerek cevap veriyor: 
- Fazla tevazu aOsteriyorsunuz. Ro .. 

man mefhumunu kavrıyamıyacak kadar 
cahil misiniz? .. 

- Belki dejilim ... Fakat bir kere de 
slzln ilim li•an1ntzdain diı\lersem fena 
mı olur? .. 

- Roman; h&yatın içinden alınmış 

vakalar ve h3disclerln ha:yallcr ve ya
Ja.nlarla süslenmesi demektir. 

- Fakat üstadım ... Bu hAdiseler ve 
vakalırın üzerinden uzun seneler geç_ 

mişsc... Romancı, yaşatmak istediği 

herhangi bir hadiseyi, arzu cttiii gibi 
tasvire nasıl muvaffak olabilir? .. 

- Zaten ne kadar yeni veyahut taze 
olursa olsun hiçbir hAdlseyi olduğu ııbi 
ta:sv!re imkAn yoktur. 

- Neden? .. 
- Sokakta giderken bir tramvay ka-

z•sınr tesadüf etseniz, ·sizinle beraber 
aynı kazayı gören bir kaç arkadaşınızı 

- Peki·· o h•lde, ne yapmalı? .. 
- Yapılacak şey gayet basit.,. Hafı. 

zanın iflAs ettiği yerde, hayali iındada 

çağırmalı ... 
Ellerini birbirine çırparak bir çocuk 

gibi ~evlniyorum: 

- Güzel. .. Çok güzel... Bizim hay >l 
hazretleri rol almağa başladı. 

- Fakat bu hayal, hiçbir zaman ha. 
kikat hududunu aşmıyacak ... 

- Esasen hayal de btınyesini hakikat. 
ten alıyor, öyle delil mi üstadım? .. 

Üstad, b•şıyle tasdik işareti yaparak 
:sözüne devam ediyor: 

- Ben de şimdi onu söyllyccektim. 
Hayal de malzemesini realiteden alır. 
Bin bir gece ma•allarında olduğu gibi 
akhn. kabul edemlyeeeği hayalleri, ha. 
kikatler arasına 10kmağa çalışmak mu. 
harrirln kıymetini düşürür. 

<Arkası ,...r> 

Z-1 - ı .. !)J.': 

Radyo başında 
IR\ ün öğle Y•meğlnl, oğlu in· 
l'=::V gllterede makine mülıendls
llfl tah&ll eden bir do•tumun e.-ln· 
de yed:m. 

Ve-nu~kten sonra salontla kabve
lerJn1lr;J içerken do~tumun karı~• 

birdenbire yerinden fırladı: 
- Cr geçiyor ... Az ka'dr kaçırı

yorl1uk ... Ya bizimki konu'Jtuysa ... 
Dotıotuın da, karı!!ı kadar teı.ı,

landı: 

- Aman çabuk aç .. 
Ben bir "°y anlamadan onların 

bu tehl':tna bakıyorduın. Ba;yaıı 

radyonun başına geçti, düjmeyJ ~eF 
\''.rdf; bir tkJ saniye l!lonra Londra 
:rad,yo~unun, .sesini tarudıfım, türk
ee bpJkerlnln konu. tuğunu duy
dum. 

- Neyse, tükUr henüz spiker ko
nu,uyor ... 

:\leğer lngllterede okuyan TUrk 
gençleri, Mllll lllklmlyet blyramı 
'eeJlesUe Loodra. radyosundan alle
lerlne lutap edecek1ennJ' ve doıt
lanmın: «Aman kaçırdık mı aea
ba '!:t df.)·e telA5ları da bundaıunı~. 

Spikerden sonra, Türk tal&bellln 
birer birer mikrofon başına rece
rek ,.e az çok heyecana kapılarak 
okudukları veya söyledikleri ,ırü' 
n1ektupla.n dinledik; en sonra 
Londra kon~olosumuz orada buı 

na.ınıyan veya yerleri uzak oldufu 
tı;in gelrn1·yen biltün öteki Türk 
gençleri namına aUelerlne Jııtap e .. 
derek hepsinin arJyette olduklanıu, 
:hl~ merak Wllmem""lnl söyledi. 

Dostumun oğlu Lh·erpool'de bu· 
lunduğu için tabii ceıemtyenler ... 
rasında. idi. Otullarınm 9e!lnl duy• 
nıak için do"itlarımtn röst.erdlğl te .. 
ııı, bo,a gitti. Jfele Bayan hayli tl
züldU. 

- Geçen sefer, ne Jyl, gelınlftl• 
No1urdu bu sefer de gelseydJ un· 
ki ... 

- Canım Bft.3·a11 iyi olurdu ama, 
ne yapaJım gt"lememi~... Lh-erpool 
kom'u lcap,..ı drı?U kl ... ırem ko~o .. 
Jo5 heJloıılnln ~ıhatte olduğunu &Ö)"' 

Jedl ... Yetn1rz mJ? .. 
DU~UndUın: ~e 1.1~ '!eY! Binler· 

ce kllornf'tre uzaktaki oğlun ,·t~·· 

ta.nıdı,tın odaııın Jçinde;)ıllhj gibi, 
mHelfı: cAnacıAım, babB;Cıtun» dl .. 
yor "·e de,·an1 ed lyor: «BcnJ hlç nıe" 
rak etmeyin, çok :tyl;lfm. Mektubu· 
nuzu aldım, ~izin de ıthh.atte oldtJ .. 
ğunuza pek .. ,.inılltn. Tahsilim çol< 

lyl gidiyor. Sizi özlenılt olmaa""' 
rahatıma d:ı·ecek yok. BUyWıterl• 

ellrr.lnden, küçltklerlıı ıöılerlnden 3 .. 
perim.> 

Geçen büyük harpte, tanıdı!<ları 
,·eya. yakınları az çok uı.ak memJC" 
ketlerde bulunanlar radyonun 1>11 

JQ.t!undan faydalanamıyorlardı. Şllfl 
dl ise esirlerin bUe allelerlne ra.4• 
yoda Jııtaplarr ı:·e yahut dunıntl•" 
lıakkcnd& 1nalOnıat ,·crd1J(l11elerl 
kab:t oluyor. .. . 

nu,unUyorum: Belki de - ~ıa 
(e<:'lnden, hem pek ıeclnden "'·tf"' 

ıln ! • gelecek büyük harpte ııcr .. ,. 
kesin evlnde bJr telsiz telefon u· 
bir televizyon A.letl bulunacak, dO 
z.aktakJlerl hem görecr'k, heın 

onlarla. kar~ılıkh konu'}acak? 

K!)R KAD_;... 

Maliye Vekili geldi 
dil~ Maliye Vck'll Fuat Ağrılı b 

sabahki ekspresle Ankaradan t" ' 
rlmize gelmiştir. 

Vekil trenden Bostancıda ınc .. 
rek evine gltmlşt:r. _..,..,. 

-TAKVİM-ı 
24 NİSAN 1942 

CUMA I 
AY 4 - Gün 114 - Kasmı 1:1 
RUMl 1358 - NİSAN 8 
HiCRİ 1361 - Reblülihlr ~I 
VAKİT DVALI JZ11

1
o 

GÜNEŞ 6,08 10, S 
ÖGLE 13,12 5,l 
İKİNDİ 17,01 9,o4 

AKŞAM 19,56 12.00 

YATSI 21,38 1,4l 
İMSAK 4,16 9,!

9 

~ 

~VKôS~ıh11 
Patates mücveri d" 

D 
~te bo da zaman yerne&ı.Jer: .,, 
biri: Şimdiye kadar pata!., ..... 

ıP'' ç.,tdlnl yememı, ,.e yapınll brl"ı' 
Geçende cördUjtllm bir aJıb• ıc 111 

tarlfJ Uz.erine bugün yapi:m1, pt 
ve doyuru('u bir yen1ek oldtl· .4; 

Bir kilo patates h .. tadrın •"°! .... -ı· 
• y- i 

'laklneden geçlrdlm, içine Uç 'ftl"'I1. 
ta. kırarak iyk'e yoğur~ull1· 1

0 
r-r1~ 

yafladın1, yaptıtıın nılic"tr r"' ıı' 
sını l~lne l·aydun. ~oğanI& bl 11,,1' 
vurduğum kıymanın ı~ıne bl_,.ı 6''' 

il~rı11t ·••-' daooz d& d~ğradrın "'e üot':.ıt 
tli111, kalan hamuru da datllA r 
dökerek bir klMJıkla dUıeıttJfll~,..f" 
yumurta sarısını da tı>tıııı• "'' ,ı#' 
rak baklava teklinde k .. ıııc ıııı.r"'. 
ra fırına koydum. Nar gibi ""'• I' 
ca tabata alarak &oCr•Y~<ıJl 
cak verdlın. EV 
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·RADYO. TEL_~FON. TElGRA F HABERLERi 
VATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Askeri durum 
ı.::- )&Z8D' =1 
J~aa BO~f 

Muazzam havalf 
kuvvetleri ---

Bwı ·Alman 
llarltl l 

Vesika usulu 
biricik kestirme 

Milli Piyangonun 23 ~isan 
f avkalade çekilişi 

hazırlanıyor Ruslar on gün-
Uzak Doğu cephesi: Flmerika, il/manyaya 

U Mkdofutla Blımanyada bir- müthiş hava akmları 
ktııp sUndenberl pek 'lddetll 

rınıllarebeh1' olmaktadır. Fakat bu yapacak 

de 14 bin ölü 
verdiler 

ınallaıebelere Clalr gelen haberler 
pek Jrarıfıldır. Bir taraftan Japonla
nn, Şlıtaa&" cepbeıılnde Plrmaya ve 
lrand1 eeplaealnde Lokorua şehirle· 
r1al aldıkları ve cltfer taraftan da 
lapon pemben ffJncle kalan 7 bin Jn
sUla •kerfnln kurtarıldığı 'e Japon
ların YananrrıwnJ'dan 15 kilometre 
cenuba geri atıJdıfı blldlrllmcktedlr. 
llunuır, petrol h&l"Z&l!ının merkezi sa
yıhnaktaı.'lır. 

Muhakkak oJaa bir §ey \'arı;a o ıla 
"'1dur: Dallık araziyi aşarak kısmen 
O\'&ya inmiş olan .Japonlar Çlnlllerln 
\e Jnglllz.lerln Jrun·ctıı bir mlldafaa 
cephesi tutnıasına \'akit bıraknuunak 
için eüratıe ller!emlye c1el'am edJ. 
~·orJar. Ba,lıca hedefleri l\landalay 
şetırlle petrol ha\'Ul"ına hıik"m olınak 
\'c Çin - Jnglllz ku''' etlerini ayrı 

am matlOp ehncktlr. 
Hlndkıtanın mUdafaa<ıı mUnasebc

tlle General \'&\'elin Ö.)ledifl sözler, 
Japcın tehlikesinin genlşlfğlnr ıöster
tnekte ' 'e HlntUlerl endlşe~·e dilşttr
hlektedJr. General \'a,·eı, Blrmanya 
üzerinde yaklapn Japon tehdidin· 
den başka lllndl!ltana karşı iki bil· 
)'tik tehlike daha l'örUyor ,.e bunla· 
tın yakın olduğunu ııı!Sylüyor: 

1 - BlrmanJ·acla \'O Jllnt denlzln
Je ha,·a hlkl~lyetınl kazanan Ja
JIOnlar, Jlln4Jıtan llmanlarmı 'e şe· 
hlrlerlnı bombardıman edH:r..lderd'r 
Japcınlar şimdiye kadar &h il halk~ 
hUcllm ebnemMerdir. Fakat, he
deOertne ''armak irin bn hareketi de 
ı:öze alacaklar 'e yapmaktan çckln
tnlyeceklcrdlr. 

2 - l\IUtte/lkler Jlint denizinde 
hleTeudlyet gösterJnc1ye kadar ge
t'ecek zam 
111 

an zarfında Japonlnnn 

Nevyork, 23 CA.A.) - Boston Mo
nltor gazetesi, Birleşik Amerlkanın 
Almanya Uzcrıne yapncag-ı hava a
kınlarının, şimdiye kadar Amerika 

11/manlar. Murmansk 
limamnr bombaladılar 

tarafından girişilen hareketlerin hep- Berlln, 23 (A.A.) - Almıın or. 
sinin UstUnde olacağını yazıyor. dul•rı başkumar.danlıtı tebliği: 

Bu hava. taarruzlanna burada, M· Doğuda, münferit Alman taar
lcn Ingııtere ve Amerlkada talim gör ruz harek-eU muva!fakiyetle blL 
mekte olan lutalnrla yapılacak Av- mi§tir. Deniz ve olmal bölgelerin. 
rupa karasının fstUAsı hareketinin de düşmanın giriştiği mevzii hil
blr başlangıcı olarak bakılmaktadır. cumlar yarım kalmıştır. 

lngilteredekl Amerllta bava kuv- Bazı sava§ tayyaresi t~klllerl, 
veUerinin ba,ıı batına ayrı bir birlik bu gece Stallnırad'da büyük bir 
gibi harekete geçeceği, yahut Ingll- Sovyet sil~h fabrikasına hUcum 
tere hava kuvvetleri kndrosuna alı- etmişler, hedefe miltcııddit tam 
nacağı ıhenUz rnalOm değildir. isabetler kaydederek yangınlar ve 
Şuruı muhıı.kkaktır ki, Amerika İn!ilAklar çıkarmııılardır. 

hava kuwetıeri, JngtUz bomba ser- Mourmansk liman tesislerine de 
vısı komutanlığının emri albnda. bu- tcsirll !hava taarruzları yapılmı~trr. 
lunace:ktır. Carclic berzahında, Finlandiya 

Boston Monltor tarafından elde e- kuvvetlcrl Svlr ırmağı cephesinde 
dilen bu lıaber, Jngilterede muazzam on giln &ilren çarpışmalar esnasın. 
lıava kuvveUerl yapılmasına baş- da 150 dilşman taarruzunu püs. 
lanmış ve hızla 1lerletllmekte bulun- kürtmUşlerdir. Bu taarruzlar sıra. 
muş olduğunu itfa etmektedir. sında. düşman, bir çok sllAh ve esir 

Kopen h a g 
bombalandı 

Patlayan bombalar 
lsveç s~hilinden 

işitif di 

lngilizler, cenubi 
11/manyayı da 
bombaladılar 

kaybından başka H bln ölü ver. 
miştlr. Aynl kesimde b ir Alman 
teşkiline karşı yapılan düşman ta. 
arruzu karşı tarafa kanlı kayıp. 

lar verdirilmek suretile akim bı. 
rakılmıştır. 

Helsinkf, 23 (A.A.) - 23 Nisan 
Finlanda harp tebliği: 

Karell berzahında !uıl&lı, °'id· 
detıl piyade ateşi olmu9tur. Topçu 
ve el bombası topları d~an IŞ!:i 
bölUklerlnl dağıtmış'ar ve dllfmanın 
atış mevzilerine mUteaddlt tam isa
beUer kaydetmişlerdir. 

h 
ndJ!lfan kıyılarına bill·llk 1.11,,Uıle 

ır ıJc • ~· Stokholm, 23 (A.A.) - Rosmt Is-
he~ anna hareketi yaıımaları da ve" ajansı tcbll&I: 

Erbaa 
tütün 

p i yasası 
t nebuır. Bengalo körfezinde ar- " ö 

,_•n .Japon deniz raalh·etı, bu tebll- DUn gece Kopenhag'a b:r hava akı. 
~Pyl h • atıer ,·r.rmekteılir. nı yapılmıştır. In!llO.k sesleri Isveç 

G.!a[l(Jnlar, Hint denizine lıAklm ol- sahilinden lşltllmlştır. 
Ya ~a, lffndlstan hududuna Blrman- Stokholm, 23 (A.A.) _ Bugün 

zerinden ulaşmıya rahşmaktan-
ı.a denizden 11 k 1 Kopenhagda hava tehlike işareti ve-

• 1 r çr nrma Jlc yaklaıı- 1 rııayı tercih edebili 1 n • ri mlş Ye b.r buçuk saat sUrmUştUr 
rn&Ji""' r er. u B\"tll za. 194p 13 t ' 1 

-. BlrrnanyıMlaıtı hal'f:ıcitı 0 cmmuzundaQ~crl verilen ilk 
tatJe nettCf'JentUrtlme!I d 

0 5 
• hova tehlike işareti budur. 

bilir. ne e yaraya- Dnnlmarkadan alman başka haber-
ltlntlller J lcre göre, dlln gece, lngıliz uçaldnrı 

tnek aı.nıı~ı aponlara muka\eınet et· 1 Danimarks.nm mubtcllC bölgderl U· 
lllndlstan nı=t ehulı:lerdlr. Fakat • zermdc uçmuşlardır. Bir ı:ok ııalıll
rıe dereet-,·e k auında lnglltere ile !erde tehlike işareti verilmişse de hiç 
ııı Ulı ~ adar anlaşablleceklerl- bir bomba atılmamıştır 
ltınwı::n~~~~lanıak kabil olacaktır. C<-ııubi Almanya da ~mbalandı 
ha ....... - eyi ~ık bir ltade lle Berlln .,3 (A A ) _ D ..... B 1 

Şimdiye 
bin kilo 

kadar 700 
tütün satı l dı 

Erbaa, 23 (A.A.) - Açılan pi. 
yasada. 700 bin kiloya yakın tiltün 
pek iyi fiyata satılmı~tır. İnhisar. 
ların mUstahşil lehine aldıiı ted
birler tütüncüler! çok sevindir.. 
mi&tlr. 

numaralar 
yoldur . • 

Kazanan (Ba'ı 1 Jllıt'Jde «+» 
kurmak ve memleketin en !yr tc§-
kUAtçı dlmağlarrnı vatanı vazife. Milll Piyangonun 23 Nisan 9!12 !ev 11ıayet bulan 40 bilet 
Ye toplamak JAzımdır. kalfıde çekili~! dUn Ankara Sergie· 100 lira Jcazanan namarllhr 

Bugünkü ~arthır altında umumi vinde saat 15 te çekllml\I ve çeklllfi Son üç rakkamı 218 ile nihayet bu
menfaat için bir tek ölçü kabul kalabalık bir halk kUUesi takip et- ıan 400 bilet. 
edilebilir: O da bir kaç açıkgöz mişUr. lkramlye kazanan numaraları ıo Ura kazanaa nwnaralar 
menfaat sahibini değil, biltOn mil. aşağıya yazıyoruz: Son iki rakkamı 66 Ue nihayet bulan 
leli hoşnut etmek, ilk ihtiyaç eş 150000 lira kaz.ıınan numara 4000 b·let 
yasının tııkslmi baJtımından mil 166:?98 2 ııra kaı.anan numaralar 
savat prenslplnl kabul etmek, pa 20,000 lira kaı.anan numara Son rakkamı 5 ile nihayet bulan 
raının satın alma lmkAnlarını lhtl 0114G8 40,ooo bllet 
Y~ eşyası hakkında doğrudan 10.000 lira kazanan numaralar 
doğruya dlzsinlemck ve tıhcrkcs 168617 291680 
le beraber selen, dUğün bayrama 5000 lira kB'l.anan numaralar 
formülünü gerçekleştirmektir. Her 081208 096477 260070 806169 3412119 
Türk vatandaşı bu memleket için 8SU96 
bir hazinedir. Her birinin kursağı 2000 lira kazanan numaralar 

Son rakkanıı 9 ile nihayet bulan 
40.000 bilet ikramiye alır:ar. 

Bu çcklllşte :i0.000 lira ktı.ıı:ana.'l 

166208 numaralı bJet Ankarada Milli 
Piyango idaresinin Bankalar Cadde· 
.elndekl rcsml sıttış glş~lnden eatıı-

na günde b ir defa sıcak yemek Son rakkanu: 003916, 010107, 
girdiğine emin olmadıkça rahat 02310t 038976 ossııı 089915 1199.ı7 mıştır. 
edemeyb:. 147079 149138 161917 207ş52 213112 

20.000 lira kazanan bilet Anlak· 

Vesika sisteminin zorlukları var 220542 230.582 254270 297968 306850 yada satılmıştır. 
Fakat bunlar, tcşklltıtçı dhnağlar 379i84 380092 393749 ile nihet bu- 10.000 lira kazanan blletler lzm!r 
lee koşmak ve tUccar ve halkla lan blleUer ,.e Ceyhanda. 
lşbfrlf4i kurmak sayesinde müm 1000 Ura kazanan numaralar 5000 lira kazanan biletlerin 3 ta-
kün olduğu kadar önlenebilir. Ek. Son rakknmlıı.n 000971 001010 nesi Istanbul, birer tanesi BIU!s, 
mek tevzii sistemi tsbat etti ki bu 00i822 008512 Ol086S 043050 045954 Çarşamba, Tarsusta, 2000 er lira ka
siatem, bütün noksanlarına rnlmen ~2940 0591~ 067i64 083918 084879 zanan blleUe.rden 2 tanesi Istanbul 
fırınlara hUcum usulUniln kcyf 088219 095205 100183 111065 lll'i778 bir tanesi Izmlr, iki tanesi Ankara, 
§ekil ve nelicclerl:nden üstündür ll9H4 126516 154143 160806 187826 Merııln. Afyon, Ga:ı:iantep, Malatya, 
Bunu bir kat daha ıslah etmek 215494 236468 237378 243651 2-18924 Eskişehir, Izmlt, Ayvalık, Şarkışla 
suret:le biltün ihtiyaç e§yasına 268980 269989 283398 294022 294441 ve Kırıkkalede satılmıştır. 
tatbik etmeliyiz, Memlckelim:zde- 30l788 306009 311305 329570 335818 ıooo l.ra Jtazanan blleUerden 9 
ki vasıtalarla nekadar ftina etsek 338841 369778 379130 ile nihayet bu· adedi Istanbul, 5 tanesi Ankara, lz· 
be.zan vesika mukabil inde eşya te. lan blleUer. 1 mir, 2 tanesi Erbaa ve Bandırmada, 
darlk edlllp tevzi cdllcmlyecek ve t;OO lira kazanan numaralar 17 111 de yurdumuzun muhtellf şehir 
karne, karşılıksız bir çek, vadesi Son dört rakkamı 0863,8951 ile nl· ve ka&aba' arında satılmıtlır. 
ödenmcmi§ bir bono gibi kalacak. 

Bu nokta, hUkômeti du~ündUrU. ç k B 
yor, fakat halka emniyet vermek o c y r a m ı 
ve ibalkı sırda§ diye kabul edip u a 
herşeyi açıkça söylemek suretlle 

bunun altından kalknblllrlz. • ı 1 ı d 
kur::.~'.';::~.:"':~.t:,~·"v.~;;;~ se vın ç e n~ t an ı 
t :careti; kesesi kuvvetli olanların (Ba§ı 1 incide) 90 
daha fakirlere alt b r hakkı satı~ mu~larwr. Ve saat 10,30 da Ulus 
almaları demektir. Varsın, zengin- meydanında ilk, orta, lise ve mes
ler bu ~ekllde fakirlerle lsbirll~! !ek okulları talebeler.le Çocuk 
yapsınlar da mcseJA zcng'nın bir Bakım okulu yavrularının ve on
kısım ekmek ve fasulye vesikası. binlerce halkın lştirakllc bl\yük 
n.a mukııbil fakir et ve kumaş ve. tören yaptımıştır. 'Mızıkanın lşt'
sıkalarını versin, üste de şu ka- rak!Je hep bir ağızdan söyler.en 
dar para alarak bu sayede ailesini İstlklAI ve Çocuk mnrşlarından 
geç.nd:.rmek ve barındırmak iın. sonra Çocuk Esirgeme Kurumu a. 
kanı geni§lcs!n... dına Zafer ııbldes:ne çelenk ko

İlkönce: cHalk ~man rahatsız nulmuş ve müteakıben Çocuk 
olmasın, tebli hayatına devnm et- Esirgeme Kurumu adına Erzurum 
sinı.ı dlya ~efkntıi bir ıhislc, sonra mebusu Nakiye Ergün, Maarif Vc
Y~ tedb~rlcrle coıc vakit xay.:' kili adına Ankara Maarif mildilr 
bett•k. Ve,ıka şeklinin en etraflı muavini Ferit Karslı, krz talebe. 
şekline doğrudan doj!ruya, cesa. lcr adına Cilmhur Kenan Unsal, 
retle yilrümcllylz. Hem paramızın erkek talebeler adına Vural Kars
iştira kudretini bu suretle korur, lı tarafır:dan nutuklar söyk!nmlş 
hem herkese hakkını wrlr, hem ve hep b:r ağızdan and içilmiştir. 
fakir.in geçinme imkanlarını se-1 Bundan sonra Çocuk Esirgeme 
nişletir, hem de bu sıkıntı zaman. · Kurumu umumi merkez. önünde 

tur. Istl1<in.J marşı \'c bayrak tekme 
merasJ11lnden sonra. kUrsUye gelen 
Beyoğlu Hnlkevl reisi ve ;ehir me<:lısı 
azasından Ekrem Tur bugünUn m4· 
nruıını anlatmış ve bllhas.'la halkın U
zerlne çökmUş olan ıstırabın bundan 
22 sene evvel AtatUrkün yılmaz ener
jlsi'e nasıl dindlrlldlğlnı canlı bir şe· 
kilde tebarüz ettirmiştir. 

Ekrem Turun bu hıtabeslnden son· 
ra Çocuk Esirgeme Kurumu namına 
Cevat Emeean kUrsUye gelerek ço
cukların bayramlarını kutlamış, bu· 
gUnUn kudslyetini s.nlat.mıştır. 

Cevat Emecanı mut~alnp 12 inci 
;!kokul talebesinden Selva Altınarut 
13 tlncU ilk okuldan Levent Akııut, 
birer hıtabede bulunmu§lardır. Söy
lenen söz erden sonra da geçit resmi 
yaplmış ve merasime nihayet verll· 
m:.ştlr. 

EmlnönU halkevlndekl mel'Mllm 

uo:r \·ere G • ' .. • · • .,, · n n larından istifade ederek halkımı. bir geçit resmi yaprlmı~trr. 

O zaman m!llt b!rllğlmlz de daha M illi Mkimlyetln yirmi ikinci yıl· 
Y aştırmak '\'e ona ltlml\t etmek · , a ay Y'.Orunda L 

1 
yarclerı 23 n:san gecesi Almanyanın 

uu unuyorlar. . l zı.n. vatanı terblyeslnf yükseltiriz. * 
yüksek b~ merteb.yc yükselmiş, dönUmU ve 23 N '.san Çocuk bayramı 

___ .. memleket içindeki tes~nüt duygu. mUnasebeUle dUn memleketin her 

köla 1 n eneral \&\·elin 1,lerlnl öğrendiğine göre, Inglllz bomb t • r 
B bıı. tı 'e cenup • batısında evlerin bu- , 
_atı lf vrup!ldB : ıunduğu yerlere taarruz etmişler ve ._ _ _ _ 

Uzak,arll 
barbl 

DUn Istanbulun her köşesinde oldu
tu gibi EmlnönU halkevJnde de me
rasim yapılarak bu mutlu g1ln kut
lanmıttır. 

hasarlar olmuftur. Slvtl halk araeın. 
da mu ve yaralı vardır. 

<Batı 1 ı.dde) XX su ve beraberlik hazzı artmı~ köşesinde olduğu gibi ,ehrimlzde de 
demlryolu üzerinde Plglnana el- olur. bUyUk merasim yapılmıştır. 
varında &lddeUI çarp~malar devam Şu da var ki vesika ikinci b ir Bayram, dün sabahtan itibaren feh 

1 işgal 
L Mi a.7 t::: =::::: =:::• 

altındaki 
Iran 

l'azan: l\f. II. ZAL 

n rıı.mn ı;ent' \'e ateşıı Bal},'e• 
Selli Ali SUtıeyll'nln geren ,.Un 

kli untkunıtan da helll oluyordu ki 
lrıın ~·etin günler gerlrlyor. na.ıııı. 
de l!lyanlar 'ar, ho,nutsuzluk \"ar, 
mecll!lte flddetJı tenkitler nr. 

ı,ın içinden llMıl rıkılac:lkf E • 
ki phın tayin ettiği selamlardan 
mürekkep olan meellsln dağllacafı· 
na \'e yeni bir &erhn yapılac.af,'uıa 

dair rh·ayetııır de ortada dolaşıyor. 
Akslllk şurada ki bugUn Iran, 

l~p1 altında bir memlekettir. Iran 
mUletl, mkl 'ahın idareeı altında 
tam lstlklAI gUnlerl ccçlrmifJtir. 
Buglin fse l'IJ:11l altındaki bir mmı
lekt.t ııc kadar müstakil olablllr"'t' 
o kadar mllııtaklldlr. 
G~n eylfı.lde 1nızalanan dokuz 

nıadcte-ıı bir anlaşma ile f~alln mu
''akkat oldujt'u, ecnebi ku\' etlerin 
mlitarekede-n altı ay sonra çeklle
M".ti ,.e Jran JııtiklAllnin gnrantl aJ. 
tında oldu~ Umln edllmlştlr. 

Bu mukaveleye bakılırsa lngU~ -
Rus :ı,gall ancak harbin icap et
tirdlft bir rerçc,·e ~nde kal!M'.ak 
''e Ba ra körfnlle Kafkas hududu 
araSJndakl mnna.ula hattının em
nlyetlnf ,.e 1yl idare ini temin ede· 
~ktt. 

Fakat helll Jel işgal, bu rerçe\'eyl 
a'at'ak hıtldatıar gösteriyor. Tah
ran ~hrl bo,altılnu9 olmakla be
raber Iranın mukadderatına yaban
t'l emeller baknnından lstlkaınot 

\·ermek mey!Uerı farkedllmflktcdlr. 
Jıwlçre gazeteleri IJU no' ta Uıe

rlnde duruyorlar: lnglUz taraftarı 

tanrnan }"Urugt Hanın iktidar me,·· 
kllnden ur.aklaşması, mubafnzaklar 
olmaa.ından mı Derr geldi, ,-:oksa 
Raa emellerine karşı durmaı;ından 
mı t Ali SUtıeyll ateşli n ileri fikirli 
bir de\let adamı olduğu için mi Baş 
, ·e.kUdlr, yoksa Rus taraftarı olma-
81 dolayı&1le mi 'l 

Rua işgal salıuında Jlltak hazır
lıklan yapıldığına ,.e hattA Iran 
A~erba)·canının şimdiden Rus)·aya 
ilhak ed ldiğlne dair Iıali bitaraf 
memleketlerde bir takım llM>erler 
dolatıyor. 

ı·erıı Rus nJlml 1907 anlaşma
aanın kendisine \·erdiği h&kları red· 
detmlt, ~arlık cmperyallunlnl bir 
m!ras diye kabul etmediğini gös· 

tennl"ll. Bagiln ise aı;keri bir kuv
vet haline gelen Ru!I ldareslıün 
parltk ml.ruıu y-lden canlar.dır· 
mak Jıtedlfl NyleaJyor. 

Her halde Jran, Rus ldarealnln 
yanna alt emel n latldatıannı belll 
eden bir imtJllan meydanı hlı.me
tJnl görecektir. Bu lmtllıanı blltUn 
dünya pek tabii ı.ır merakla takip 
t'dece.k tir. 

Rauf Orbay 
merasimde hazır 

bulundu 
(Bu,ı 1 ln<'lde) (%) Son haberlere göre taarruz eden 

tayyarelerden UçU dllşürWınUştür. 

~ogUız ha,·a ku\"\'ctlerl Ş&-borg'
" 1 kert hedeflere taarruz etml~ 
~e denız ku\'Vetlerlne mensup küçUk 

1 
t Uın.ç ınıpu da Fnneada Bou-

0&'ne kıyı ında bir taarruzi keşif Jıa. ------.---------

~eketındc buıunmu~ıur. ıu .. ııız a • Amerikan ordusuna 
etler1 ka 

ettiğini bildirmektedir. nevi para demektir. Du nevi para. rlmlzin muhtel.f scmt:er!nde, mek· 

Yapılan başlama merasiminden son 
ra söz alan Hikmet Turhan Dağlrof· 
lu, 23 Nisanın kudslyetinl vectz bir 
şekilde izah etmiştir. Bu söz'.erJ Ço
cuk Esirgeme Kurumu yavrularının 
verdlklerJ konııer takip etmlf ve me-

Saluen cephesinde Japonlar tank asıl paranın çılgınca koşuşur~ gem teplcrde, halkevlerlnde, neşe içeri· 
kullanmak suretlle hareketlerini vuracak başlıca tedblrd r. Harp .sinde kutlanmıştır. raalme nihayet verllmlftlr. 
artırmışlardır. Japonlar Lolkav'ın ve sıkıntı zamanları için daha .i i Şehirde, bütün binalar, nakil va- 1 
60 kilometre kadar cenubunda Bel- sl henilz keşfedllmemfıtfr. y. eıtaları bayraklarla süslenmiş bulu· Roma sulh taarruzuna 

geçecek mi ? · 

bugün Londra Halkevlnde yapılan 

merasimde h•ztr bulunmuıtur. 

BUyOk elçi, Tilrklyedc çocuk Sil-
k r&Ja çıkarak l kilometre 
v:4ar llerl""1.lye mu,-attak olmuıtlar 727 bin liret kan lôzım 
tük~ seri d6nma,1erdlr. Bu kU· 

In&1Jlz. mu,·attaJı:ıJ eti, ~ansa 
'4111•rıncla ve kıyılarında Alman baya 
eıııa ve Nıbll ~ mUdataa tertibatının 

ııoktada ayni kUV\'ette , . ., bol 
ıııhladıfını &'&~nnektf'dlr, 

Vaşington, 23 (A.A.) _ Amerl. 
ka Kızıllıaçı ordunun ve donan. 
manrn 1 tcmmuuı kadar 727,040 
litre kan istemi& olduğunu btı 
dlrm13Ur. HaftEda 9656 litre k;~ 

lake'ye ulaşmağa muvaffak ol. Ahmet Emin YAL.3fAN nuyordu. Sabahın erken saatinden 1· 
muşlardır. Çinliler, çok bUyUk tıbaren yediden yetmişe kadar genç, 
maddi üstünlükte olan Japonlara J aponya tecavu""zlere ftıtıyar herkes sokaklara dökUimUş· (Blllfr 1 IIK'lcle) «» 
ağır kayıplar vcrdirml§lerdir. tü. Çocuklarda bUyilk bayramlarını tan, Romanya ve Bulgaristan Alman 

Correılctor adası dayamyor dayanacaktır kutl&.maktan doğan sevinç yüzlerin· yaya yardıma devam ederlerse Ame-
V&şington, 23 (A.A.) - Harbi. de okunuyordu. rikanın bu Uç memlekete karfı da 

nünün ne olduğunu öğrenmek !ç!n 
Halkevlne gelen mektep çocukla. 
rını ve lz:cllerinl kabul etmiş, ço
cuklarla ve bilhassa Ccbclıtar1ktan 
gelmiş olan 80 çocukla birlikte fo. 

toğraflar çektirmiştir. 
Ye nazırlığının neşrettiği bir Cor- (Ba'ı 1 incide)(/) Beyazıt meydanındaki meraııılm harp açacafına dair M. Velles'ln ge· 

Son aenel ı tegldor haberine •öre, hava hil- Ingiltcrenln .lç slyaseUne "'e'ı'nce, f sö ı diki . J Merasimi açan Slr Wyndhıım er n en büyUk slnema anu,·atrakıyctı • ., Beyazıtta yapılacak toplantıya çen ha ta Y e erı spanyaya da Dccds çocuklara, Türklycnln dün. 

L O R E L 
._ cumlarına. ve Bataan'daki Japon solcuların kuv\ctl mütemadiyen art binlerce rocuk iştirak eLml•tt. Saat tatbik edileblllr mi? 

- te~llm cd1lmek liizımcıır. 

r 

H a R O 
• t t.ı"" öste bir ,. k be " " yada oyns.dıiı ve oynayacağı rolü 

1 
opçusunun bombardımanl;rına erını g ren ,,o llrtiler \'ar. ıo da biltUn mektepliler kendilerine - HAdlseleri beklemek ve oldu""• d o .. anlatmı&tır. 
t'ağmen Corregldor'daki Amerikan ır. tahsis edilen yerleri almış bulunu·, glbl görmek daha lyt olur. Mevsimsiz: sır Wyndham Deeds'den sonra 

• kıtal arı savaş kuvvetlerinden ve Tıpkı Inglltere gibi Anıertka Bir- yorlardı. Merasime IstlklAI rnarflle 1 tc!slrlerde bulunmatr sevmem. Bu, söz alan Bayan Özbcrk, 23 nisanın 
azimlerinden hiç blr şey kaybet- l~ik DevleUerı de yenilgırerini giz- başlandı ve ayni zamanda da fel'e! blr gazete haberinden ibarettir. S6y- .ayni zamanda BUyUk MUlet Mcc. 

M E K T 
memişlerdlr. Balta görmemi§ or- lemeğe çalıfm&kladır. Amerika Bir· direğine şanlı bayrağımız çekildi. llyecek ~zum yoktur. llslnin de yıldönUmU ve Türkl 

E B DE 
manlarda çıırpıonnaırra aJı ı lan l~ik DevleUerl Ingı.tere ""'nUn ~.. ..... h lk b F d ye • ..... • şm 1 o . b 5 " u .... eydanı dolduran b nlerce a ay· ranıııanın unmıu de m ,UJ hAkfmıyct günü oldu:ur.u 
bu erler, dinç ve şcnd:rler. Yiye. rınde şurada ''eya urada girişecek- raklarını göğ'Uslerı iftiharla kabara· - .Fransadakl durum hakkında anlatmıştır. 
cek stoklarının muhafazası için !eri kartı taarruza bağlamışlardır. rak sayg-ı ile seIAmladılar. Meraıılm· bize ı\e söyllyeblllntnlz? Büyük elçi bir buçuk· saat ktı-
tayınlar gayet sıkı olmakla berL Fakat Japonya btltUn tecavüzlere de vll4yet, parU, belediye, Çocuk E· - P'ranaız milletinin vatanaever· dar Halkevlnde kalmı&tır. 

18~~ .. ~~;.k Sözlü Kahkaha Tufanı ber erler kAfl miktarda iyi cıda dayanacaktır. slrgeme kurumu mümessilleri Ue ilk llğlne, k!yasetıne ve hürriyet aşkına Filmlerin göstcrlld ğl perdenin 

D
•ıBp ~rki(azdan gsö.rd •• üNğil EmuMaı.ı.amASratlbeNt DüzeAr•-e a1mak\.dırl1ır. Yalnız yemeklerin Sovyetıer Birliği ise Japonya ile okul talebeleri hazır bulunmakla i· tam itimadım olduğunu tekrarlamak üz.erinde bir Türk bayrağı ılc 

... hcvl fazla dcllşlk dcğ.ldir. tarafsızlık muahedesini tutacağını dller. isterim. Mihvere aı;ıkça taraftar un· Halk Partisinin altı okunu taşıyan 
Pa.nay adı'fluıd• iş kızıştı bir çok defalar bildirdi. Esasen Sov. Iatlkl!l ımar~ı ve ba)Tak çekme me eurıann Fransayı mlh\'ere teslim et· bir bayrak bulunuyordu. Büyük 

Va .. ı ', 23 (A.A.) - Ame- yetıer Blrllti Jnglltere ve Amerika raslminden soma çocuk &lrgeme mek Uzere Fransız milletini idareye kabul salonuna da 4 X 7 metrelik 

lı-F ~~~~~~==::~~ll!U!_!!_l_J!}~l}~~~~!"!!§~~~::.._J rika I c nazırlılının tebliğine heııabına e'.lni ateşe aokmak tehll- Kurumu adına Doktor Fethi Erdem çah~malarını gBnnek cidden acına· muazzam b·r bavrak konulmuştıı. 
ilme ilAve o•ar·•"·. • ır. göre P d d T ı t " ••· ..... , .. n~y a asın a o1apon arın kesine atılmıyacak ır,ı. kUrsUye gelerelc bir hıtabede bulun· cak b:r şeydir. Merasim o kadıır muvafiak oı,. 
J - )1. 11. '.:\f. Ml:Mı.•_v- - tekrarladıkları taarruzlar, Amerl. d d Lavaı tk • _ _._ ı •- t ki ,. 
2 

_ Renkli ,.
1 1 

K ~ .... JURNALi du, çocukları bu bayramlann an o- - nu unu proo..c:rı.u iç n ... mi.il ur , ba,ka 250 çocuk iç 1~ 

" 

'° 1 M A u 
8 

kan ve Filipinli kıtaları edanın yadan hareketlerde bulunmaktadır. layı tebrik etti. Ayni zamanda bu· tlfasını veren l"ransız bllytlk e!çllltf tekrar edilecekUr. 

~-~::::::::::'==~~~·~··••••••••~ içerilerinde bulunan Lambunao h klld m m h t .... H 
Holanda deniz ve ava kU\'VeUerl- günün kud.sJyetlnl canlı b'r şe o e urunun areketinl tefs r C'Uer S\•a talim kıtasına mensup 200 

I~~==:=~==~·=~~~~~~;::::::::~; !,~rtılrn.I bosaıtmak zorunda bırak. ek u mlsl 1" kiel d 
":' • ....,, - n1n Seyllnda har e erde bulundu- anlattı. n z · r e merasime davet cdllm • 

26 
Nı.a tuna dalr bu ilk resmı tebllfdlr. Doktor Fethi Erdemden sonra 66 ın - BlSy!e bir tela!rde bUlunacak bulunuyordu. ~ 

n pazar •kf&lllı saat 21 de ı:;001r Ti) t Flltplndeld b&r• hl b&loçosu Bir Çin seııeraU .Japcınlarrn tarafına cı ilk okul talebesinden minimini bir kadar maJQmat almadnn. Lolld~ Halkevbıde k•yınet)i 

T tJ R K MA
. T B. ruosuAkonTıedı kl8lıtın~"' Tokyo, 23 (A.A·) - Filipinler- gertl yavru Sllheyl4 Ytıksel kürsUye gele- bir konferans 

deki Japon umumi karargAhı Ba. tb F ı k Lo d 2 Nankin, 23 (A.A.) - 39 uncu Çung rek 23 Nisanın mAnasmı anla 'l.'e ırın an Si ı n ra, 3 (A.A.) - DOn Lon 

T B 
., M j taan harekeUerine dalr aşafıdaki lAd dra H Jk ı -
A n S \' 1 N L 1 R J • bilAnçoyu neşrediyor. ordusu komutanı general Sunllang dakikalarca alkl{llandı. SUhey 1 an de af ev nde Br.tish l\ıuseum. 

8 1RL1 İİ j 9,500 ü Amerikalı olmak üzere Şene" bir kaç bin askerle blrllkte Çin sonra Erden YQcel kUrsUye ggtıeld i ~ıu kontrol ven bpro e.tökl·r Sydı:ey Smlth, Et.lı:-r 

O 
/Yıenfaatine 53,000 esir, harp meydanlnda bı. tnlll kıtalanna iltihak etmiştir. y&\TU da 23 Nisanı anlatan ze ... r U ludcs medeniyetlerden birisi 

B YÜK MÜ takıla ölü 5000. Bunlardan baoka Ml111 hUkQmet askeri şOrası Sun- şiir okudu. Askeri bandonun çaluığ'ı tı~:~ n. ehykakpılın araştırmaların ne 
:Su DlU!ia SAMERE oa tm t ı k 4 t 4• llang11eng'i, cephedeki ikinci ordu ko- ytlrüy~ marşUe dağ'ılmıt ve burada rı 8 ında bir ko f 

mcrcnln programı; krymetıı fi"" • t • n e o ara ayyare. ., tank, y 'merasim nlhayetlenmlştır. Vali na· Pı·ımemı·ş ekmek vermiştir K nf n erar.s 
...., sana kllrıın 4 500 kam'-·on 280 top 50 tayyare mutanııır..na tayin etmi•tır. dl • 

0 
cransta seçkin b r 

8 A Y A N 
• ıa • " • • o• Y mına merasimde bulunan vali mus.- Etnl 1~~·11c1,ı kalab&lı"'ı bulunmuc:tur . 

S A r 1 Y 
karşı koyma 1opu, 64 kilçUk çapta Eski Çungking generali, bir tel- 1 1 11 d' ıt- zevat , k f f .,·· t 

5 
" 

Vo Brkad E top "C havan topu ve bir '"Ok m•. " n Ahmet Kınık e ıe.er ·e rı aran ıran ar ı ti a ını.n bariz vnsıCiarını gös 

• cı"'HIRaşlTiar~ .• Ata,!'!!Oınsduan verilecek '·onser fle • ,, grafında karşıkl orduya geçı 1 r 1 B Y c tıı:. ı • ·~ "' kine11 tUfek alınmıştır. 988 i A- b , ncs ne himaye birlikleri nıUmeııs ıcr eya- d J ran muhtelif çanak çömlek re. 

B A 
SAN'ATKARLAJUND .. "N me lk l 1 k U 1 677 se ep olarak, Japonyaya karşı daha zıt meydanından hareketle Taksime Cezalan iri 1yOr slmtleirl de ProJeksly~"la gösteril-

i 1 M 
,.,. r a ı o ma zere , dUş. usun bir mukavemette bulunmanın 1 1 1 1 m "'' -• e V A 1 1 nıan hastanelerde tcdavt edilmek. b gc m ş erd r. tt .. gnndenberı ıırml•rır. sıkı blr ·• r. • r B I z A ' . eyhudeliğlnl göstermekte \'C bu mu- 1 " ------------lttlr-•-"a •-rn 

0 
D 1 D tedir k Takı;Jm nıı•ydanındakl ıncraı; 111 "P.kllde kontroluna devam edil. • 

...,., .., 
1 

edil • avemetln, sırf Birleşik Amerika ,.e Tak ki 91 v G • b 1 
Koaaervatuar mena 1 ecek (SAADET y U \' A 8 l) HolaDda deniz kun·etıerl fuUyette Ingiliz menfaatlerini mUda!aaya ya- t s~md m::~s.mndad mera maldde mektedir. Bu Oç tün içinde nizami 0 2 1 U VQfl incaofı 

BUctıer R...1.
1 

up an t&ratınclan alatran.. rD Colombo, 23 (A.A.) - Düıı •••- ad•""- ı....1 saa 11 e ..,....ir ban oaunun ç ığı rutubeti a.kın ve p 1-em1• ve ev. u "I 
• vua• r Tiyatrosu Koıned! kıE- •- \c ecek konser lfo. ""T- r -o•uı söylemek -=lr. Ceneral, bu 1 tik -. 'V"' .. .r nkapanınd - .... '1"-"-'nda t ı -•· &•dak! tebliğ n"'"redllm••tır: u .. - J ,.....", ı 111 m&rflle ba.fladı. nl •em•-da noksan vezinli ekma'-. G an Aksaraya açılan Her t &I .,....... "' .. 1 m .... taı'lır. ...., .., ........ p e yuun kalkınması için, bun- T ..... -· ... A azı bulv.;.r 

ar a le.&ltı aakll)e temin cclllmı ... tır. Holanda deniz Ye ha\'a kuweUeri dan bö 1 akalmdeki merastmde de vUlyet, lcr musadere edllmıs ve bu fırın_ ma . ının bir an evvel .k.' 
J ... ...c1ter...--- s llnd Ye, Nankin hW<Qmctııe Çalı"· parti beledlve "",,,.uk Esirkeme ku - 1 edılnıcsl için ınşaata hı:- ,~ . 
• .,,... ~·· ey an \'e .A.\'ustral- mıya karar vermlıotır. 7 

' " ' Y"'" • lar hakkında ceza zabıtları tutul- - " ., rumu rnUmesslleri hazır bulunnıuf- mu~tur. tilmesı yolunda aJAbdarlara Juıt'i 
c.mirler verilmışUr. 
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'' SON NEFES,, 

Yazan: 
Mahmut Attila AYKUT 

~ mlne öld11 dediler . Onu !even

~ JE:r !I aradan& is yan eder gı bi 

haykınp: 

dinf' 
ladı : 

<> z.ııen artık hiç gelmiyecek. 
ÇU tkU annem geliyor .. Ne tuhaf .. 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
- Yalan diye bağlrdılar \ ·c f.onra 

zavallt varlıkların ölçUs!:z kudretler 
el1nde aczini hazırla.ıı•ış ~ar gıi:ıi sus
tular. Yapabildikleri tek şeyi yaptı

lar: AğladıJar .. Göz yatları aczin de. 
acının da, isyanın da. tek ifad"gf oldu. 
Damla. damla sıcak göz y&.şları ko
puk inci taneleri gibi birbiri pe~i .sıra 
'imdiye kadar kim bilir kaç deftl 
gülmekten ya11armı~ ve kim bilir kaç 
defa ağlamaktan kızarmıt göz oyuk
larından dudak kenarlarına doğru 

Annem ve o .. 
Derinlere çekilml~ göz.terinde hA.lA. 

y&f1yan bir Umit, beklediği bir sev
gili vardı .. Onu arıyordu .. Onu bek· 

Ne\•ralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İCABINDA G t) N D E JtAŞJ: ALINABİLİR 

liyordu.. Onun için yafryordu ve 
onun için nefret duyuyordu .. 

; . . ~ . ...--. . ....• ·,· . . ~.--:··;- .... "r:1 ... ·J "",', 

akıp gitti ..• 
KöyUnUn kızı, toprağının ve batıt

aız ana.!ının sevgili yavrusu zavallı 

Emine; ömrOn bir nefee: kadar kısa, 

hayatın bir rüya kadar ömOrı:ıUz ol
duğunu duyarak mı gözlerini yumdu 
bilmiyorum. Fakat. onun ayrılık me
Jod~inl dinledikten ~onra ölUmUn de 
muhtefem bir he)1>eti ve mlnası var
mı, dedim .. Onu ben, renk , renk tu
valf'tler ara.ıunda yaban gülU kadar 
ade. kır çM;ekleri kadar kokusuz se

vimli hayaliyle tanımıştım .. Anası

nın uğradığı elim ıstıraba kUc:UcUk 
mevcudiyetile isyan eden bu köylU 
kızı nefsinde yarattığı en sarsılmaz 
kudretle kendi kendini yetiştirmiş 

te~elliyi bu zevkte, ümidi istikbalde 
bularak t;a1ışmıştı .. Onu ilk tanıdı
ğım ak~m bir doktoru ~eviyor dedi
ll'r ve o kalabalık nişan ak,amında 

bu gönUl bağının bir günah gibi o
muzlarını nasıl çökerttiğini, muhte
riz mahcup haliyle kendini 11Uzen 
mü&tehzi ve mütece..~is nazarlardan 
na~ıl korkarak kaçtığını görmüştüm . 

Bir gün o:ıa ilk defa csevgilim:. di~ 

yen delikanlıya gönlünü vermi,tl ve 
o da ate4ten gömleği gıyivermlştl. 
Yaşamanın bu hudutsuz engin he

yecanını lapa, lA.pa karların yağdığı 

ve ~n ntfeaini verdi&'i son aktama 
kadar duydu.. Gözlerini kaparken 
bile a~rlaş:an bir musiki ahengile 
yine onun adını, yine onun nefretini 
terennüm etti. A~kı bir ı,arap gibi 
içen genç kız, onun tılsımlı zevkini 
acı"iyle beraber duydu.. Sevilmenin 

Em'ne, annesine doymıyan bir has
retle bakıyordu. Ona sıkı, sıkı 1ıarıl

dı. Derin, derin kokladı . Teseolliyi, 
Umtdf aradıRı her !;'eyi onun ana ko· 
kusunda buluyordu.. Gece olmu~tu. 

ihtiyar anne hasta yavrusuna tUken
miyen bir muhabbetle içi yana, ya· 
na. yüreği parçalana. parçalana bak

BULMACA 

' 1--t-+--+--

tı. Onun nasıl eridiğini ve günden '1 
güne naaıl solduğunu görüyordu. 
Eminede aa.f kalan bir çift şahane , 
siyah gözden başka hayatiyet yok 
gibiydi .. Genç kız kendini bu ak!Jam- 1 

ki kadar fena hiSJetmeml~tl. içine I 
dolan acı ölUm ayrığılının melA.li idi. ' 

- Geç oldu anneciğim .. Haydi ar- 1-i--t--t--ı 

l 
1-l--t-+-, 

tık yat uyu. Bak ben de uyuyaca
ğım .. Bu gece o kadar iyiyim ki.. 

ihtiyar anne onu sıkı, sıkı örttü 
ve onun bir gece kadar siyah saç· Soldan sağa: 1 - Harpteki mem 
ıarını ve yıldızlar kadar parlak göz- leketlerden birı!; Bir mevslm. 2 -
terini muhabbetle, •elkatle öptil. Ken İnsan; Davorı bir eser. 3 - BiH. 
di$i için hazırlanmı"' divana bir kUI- r:cn; Temizlik yeri. 4 - Hastahgın J 

çe gibi yığıldı .. Her ya~yanın dl1edi- görünür t..ara.flaırı; Hayvan yemle- ı 
~i yaşamaktan, o, fimdi azap duyu· rir:den. 5 - To-kat. 6 - Bir hay_ 
yordu. Kendinden bir parça olan Van: Bir nota; Bir musı:kt işaret:; 
yavru!lunun inhyen ök,ürUklü nefe- Bit" nida. 7 - Ölü elblse&i. 8 - Ar; 
sini duydukça yUreği parçalanıyor· 1 Hamız. 9 - Bir hayvan; Ceket. 
du. Bu ne feci tteY Yarabbi dedi.. Bu 10 - Yadeder; İşgüzar. 11 - Bir; 
ne sonsuz ~tıra.p, hu;kırm&ma.k, hay- Bir kuş. 
kırmamak için yorganı atzına tıka- Yukardan aş.c.ğı.ya: 1 - Erme
dı .. Onu üzmemek l<:in uyuyormuş nice bir gazete; Altı düz mavna. 
gibi yaptı .. Böylece ne kadar zaman 2 - N~z'<.de-r; Yıl 3 - Semer; 
geçm,,u bilmiyordu.. Eminenin se· B:r scbz.c. 4 - Vücudun bir kıs
ıin1 duydu. Bu; iniltiye, hıçkırığa. ve mı; Ayd1nlatma vasıtaki.rından. 
,...duaya benzi yen bir sesti. Emine aa· 5 - Tan. 6 - Nid"J; Tersi: bir 
yıkhyordu .. Emine son rüyasını gö· renk; Bir gtda rnadde81, Uzak işa· 
rilyordu.. reli. 7 - DerMl· 8 - R•h•P; Üç 

clhtıra.s .• ve ey ebedf. aşk .. Ey iyi 
geçen günler .. BUtUn her "'yıml, gU· 
zellitlmi, sevgimi sızın zaman ve 
hatıra olan kucaklannıza bırakıyo~ 

rum .. Btit:Un geçici ve yok olan teY
ler .. Bu kl!a ömrün ve hayat kita-

"""1i bir seoıslz harf. » - Ay; iç 
kumaşı. 10 - Uzak: Başına (g) ge 
l 'rse Kırım karıl.arının so:r&d.I olur. 
11 - Bit- şehir; Örme süs. 

Dl•!•iKU BULMACANIN HALLI 

ebedt gururunu ihmalin, vefuızlığın 
ıstırabile beraber his~. 1'h' bahar hının son sayfalarını okuyl)rum .. GU· 
kadar taze varlığı fırtınalardan da· zel güneş, sabah melodileri .. Sizi son 

defa görUyor, son defa dinliyorum .. 

Soldan sağa: 1 - Tabanca; Ya. 
2 - A.rııme.i Tatar, 3 - Ta.ka; Ra_ 
na. 4 - Aba; Salata. 5 - Va {av), 
Meram; Ka (ak). 6 - Kabataş. 

7 - An. Kabak; Al. 8 - Anat&ç 
(çanta); lıa. 9 - Akil; Ad~m. 10-
K ,ler; lr>ka. 11 - Al, Ağlamak. 

ha amansız. ku:ırgalardan daha sert . . . . 
sarlmelere uzun zaman mukavemet Benim ıyi kardeş,lerım hepınızl .. he
edemezdi ... Em,ne. Uç mıen\m l!lüren piniz;. ~n defa. kuca.klıyorum. Bu ne 
bir ölüm ve y.,.ama mücadelesinden 1 hazi~ şey ~nim için.. ne olurdu 
Aonra. doyamadığı a,ka, kanamadığı sevgıli. Şehırlerln kasırg~h havası
hayata dudaklarında öltım şrkısile ı na tutulmadan rUhundakı ha.st& ve 
bir dah& hiç <hiç• dönmiyeceği uzun uıı~ ibm~ler uyanmadan. beni ilk 
öltim yolculuğuna çıktı.. sevdığln gıbl .. ve benim ilk sevdi· 

o gUn de bir bahardı .. ve her yer fim gibi her yeri çimen kokan, yedi 
beyazdı. Hayır, bu bır bahar değildi. renkli gilneşten renk alan akar l!IU• 

lu köytlmU.zde .sakin ve meeut yaşa
saydık.,. 

Bir ömrün hazanı bir mevl!llmln fl
tasiydi ... Uç gün evvel kerıdleine ba
kan ihtiyar hu:tabakıcı kadına: 

- Anneme haber veriniz artık ya
nrma gelsin dedi ve sonra hıçkırık
larını zapted.emedi. .. 

- Onu son de.ta görmek, kollarının 
a.ruında beni aldatnuya.n .sevgi dolu 
kucağında ölmek i1Jtiyorum, dedi. 

ihtiyar kadın cevap veremedi. Göz 
ya_,la.r1nı bu h&NL~ kızdan .sakladı. 

- Ne susuyorsun? Neye konu.,-
muyorsun Şükrüye abla .. Olüm o ka
dar korkunç 'ey mi ki 7 .. 

- Allaha emanet yavrum. Neye 
ölecek mifSlıt, buraya senin gibi ni
celeri geldi. Iyt olup gittiler. Emine 
bile, bile aldananların sahte kahka
haslyle güldü .. 

- Budalaca konu1uyorum ŞUkrUye 
abla. Hangi hastaya. yanınd&.kiler 

ölümden ba:hsetmişlerdir ki ... ve son
ra birden aklına gelmiş gibi: 

- O hiç geldi mi? diye !'lordu. 
- Geldi yavrum. Dün geldi. Sen 

uyuyordun. 
Genç kız korkunç bir şey gönnilf 

gibi yerinden sıçradı. 
-"- Sa.kın dedi. Sakın. Onu buraya 

almayınız... Ondan korkuyorum.. ve 
birden sustu .. Biraz sonra kendi ken-

r R©ı©lyo 1 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 
7,SO Ajans haberleri, 7,SS Ha

r.t pa~alar (Pi.) 7,4.5 Ajana Jıa
berlerı. 8,00 - Sen1onll< parçalar 
(Pi.), 8,15/8,SO Evin saati 

öCLE 
12,30 Program, saat ayarı, 

l'!,SS ~lha\'ent makam1Ddan far
kılar, 12,46 AJana habulerl, ıs 

Türküler, lS,15/lS,SO Konu,ma: 
(Ço<-nk J!i81rgeme Kurumu adına) 

AKŞAM 
18,00 Program. A&at ayarı, 

18.0S y,..,I heyeti, 18,45 Ziraat 
takvimi, 18,M Radyo Çocuk klü
bU. 19,15 Film pa~aları (Pi.) 
19,SO Saat ayan \•e Ajana ha
berleri. 19,45 KJA.slk Türk mlb:t
A'I (Şef: 'i-.t Cemil). 20,15 
Radyo Gazetesi, 20,45 Neva .,.__ 
kamından ,,arkrla.r, 21,00 Ko
nu,ma (lkhHat sa.ati), 21,15 Tem-
1111, 22.00 "ü;r,lk: - Radyo salon 
orkefttrafliı, {Vlyolool"tt NecJp At
kın), 22,SO Saat ayarı, Ajanı ha
berleri "\'e bor alar, 22.~/22,50 

Yarın.ki program "\·e kaJ>anı,. 

IhUyar kadının yUrefi ağzı· 

na gelmiş gibi oldu.. Onu uyandır

mak, onu ölüme götüren bu kA.bus
tan uzaldqtırma.k istedi .. Kıyamadı. 
Varsın rtıyumda ölsün, avunsun 
dedi.. 

Emine; dilinden ekeik etmediği ve 
her yalnız kaldıkça dudaklarında bir 
dua gibi tekrarladığı ölüm tarkısını 
söylüyordu: 

cNeden bitmem göz Y&flarım 
durmadı .. 

cYine güzel bir sa.bah olmu, .. 
cBenim ruhumun sabahı olmalı .. 
<Uzakta, yakında mı bUmiyorum .. 
«Hep onu bekliyorum .. 
c-0 flimdi göz yaşlarımın içinde .. 
cUzaktas:ın .. hem pek çok uz.ak .. 
cFakat kalbim senindir ancak .. 
esen.siz bir gün .soıaca.>t ömrüm .. 
<Beni böyle bulaca.1< öltlm ... 

Anne. Zavallı kadın daha. fazla 
taıha.mmill edemedi. Yerinden fırl&dı, 
Hayretle yatak içinde doğnılmuı, 

Emlne5ini gördü. Göğsü bir körük 
gibi kabarıp .sönüyordu. Kendini ku
caklıyan annesinin boynuna sarıldı. 

Halinden, nefesinden umt.\lmıya.n, 

beklenmiyen bir kudretle haykırdı: 
- Ben neymişım anneclğ,im? Ben 

neyml,im? 
Ve ıonra Adeta bağlrdı: 
- Ya.ş:arnak istiyorum .. Sizin için 

yalnız 11izln için ya.ş:amak .. 
Çılgın, acı bir kabka.ha ile güldU. 

Bu çılgın kahkaha bir ömrün son 
nefesiyle beraber tUkendf.. Emine 
ö.lmUştU.. Sevgilisini bekliyen, sev
gUiıUnden veta görmJyen Eminecik 
ölmüştü .. Dı.,.rda llpe., lf.pa kar ya· 
ğ"ıyordu ve her yer bembeyazdı ... 

Mahmut Atillı!. Aykut 

Tramvay derdi 
önleniyor 

Romanyadan malzeme 
gelir gelmez bütün 

arabalar sefere çık;;cak 
Romanyadan sipariş edilen ve 

ihraç müsaadesi de altn&n tram. 
vay malzemesinin bugünlerde şeh 
rimize gelmesi beklenmektedir. 

Tramva.y ve Elektrik idaresi ye~ 
niden arabalar sefere çıkarmakta. 
dır, Bu bandajlar da geldlkter 
scw:ra depoda buluna.n bü.tün ara_ 
balar sefere çıkarıl&caktır. 

Yukardan aşağıya: 1 - Tatav_ 

la; Aka. 2 - Araba; NAkil, 3 -

Baka; Nil. 4 - Ama; Makale. 5 -

Na. Sebat; Ra. 6 - Karabaş. 7-
At; Lataç (Çatal). il. 8 - Ara

mak; Ara. 9 - Tat; İdam. 10 -
Yanak; Alilka. 11 - Ara (bal; 
Anlamak. 

SPOR 
Fenerbahçe, Kasımpo

şayı 4 - O yendi 
İstanbul muhtelitinin Ankara 

seyahati dolayısile bundan evvel 
tehir edilen Hk maçlarından Fe_ 
nerbahçe - Kasımpasa karşılaşma_ 

sı dün F~ncrba.hçe stadında oynan 
mıştır. 

Fenerbahçeliler sahaya şöyle b '.r 
kadro ile çıkmışl2rdır. 

Murat _ Muammer, Murat -
Ömer, Ali Rıza, Zeynel _ İbrahim, 
Aydın, Hikmet, Esad, Orhan. 

Oyuna Fenerbahçe başlamıs ve 
daha ilk dakikadan !Ubaren M. 
kim:yeti ele almıştır. İlk devreyi 
sarı lflcivertlilcr 3 _ O galip bitir_ 
mişlerdir. 

İkinci devrede Kasımpaşahlar 
çok canlı b:r oyun oynamışlarsa 
da gol kaydına muvaffak otama_ 
mışlardır. Fenerbahçelller bu dev
rede de bir gol kaydederek saha
dan 4 • O galip ayrılmışlardır. 

İkinci maç Beşiktaş _ Beyoğlu. 
spor arasında oynanacaktı. Fakat 
Beyoğluspor sahaya gelmed"ğln
den Beşiktaş hükmen calip sayıL 
mıştır. 

Yeni Neşriyat 

Çocllk terbiyesine 
dair bir eıer 

Çocuk bayramı vesilea:ile çocuk ter
b.yesine ait bir e8ere dikkatinizi ceı .. 
betmek Lsteriz. Eserin unvanı 'udur: 
cÇocuğunuzu fena terbiye edlyor.au
nuz. Eserin l!lahibl Salzmann·dır, 

tUrkçeye Cahlt GUndotan tarafından 
tercüme edilmiı,ttr. 

Kitap, gayet kolay okunur ibretli 
h..ikAyelerden ibarettir. Bunu okuyan 
çocuk baba ve anaları çok istifade 
edebilirler. 

Askerlik İşleri 

Şubeye dave't 
l'allh Aıikerllk fubeoloden: 
S. 6 Mu. Me. Mustafa oğ. ŞUkrU 

319 - 39 ve yahut ailesi e.fradından 
b1ri. 

Türkiye iŞ Bankası 
lıeuplal'I 1942 lkramlJa pliaı 

"' lkincit.efrin tariblerlıDde yapıhr 

1942~ 

ı &det 2000 lir&lU. = 2000,- Ura 4.0 > 
8 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 700 > = 1600,- > 50 > 
a 

10 
• 
• 

• 
• 

= 1500,
= 2,;00,-

• 
> 

200 
200 

• 
• 

100 

50 
25 

1U 

Devlet Demiryolları 

> 
> 
> 
> 

= .000,-

= 2500,-
= :)000,

= 2000.-

ilanları 

• 
• 
• 
> 

Muhammen bede~i 23300.00 lira olan 10 ton kUp ve 12 ton kristal şeker 
615 11942 çar~ba günil s:ıat 15,30 da kapalt zart u~ulU ile Ankara'da 
idare blnaıunda toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın ahnaca.ktır. 

Bu işe g•rmek iste.tenlerin 1754,2:1 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün .saat 14,30 a kadar 
adı geçen komt.,.yon reisliğine vermeleri 1Azımdır. 

Şartnameler p::t.rasız olarak Ankara'da. Malzeme dairesinden Haydar-
pa,a'da. Tesel1Un1 ve Sevk şefliğinden temin olunur. (4695) 

~ ................................... , 
Türkiye Ciimhurigetl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - öermay .. i: 100.000.000 Türk Uruı 

Şube ve ajan" adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 ı.ra ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4. defa çekilecek kur'a ile 8fafı· 
dakl pHi.na göre ikramiye dağıtılacaktır . 

4 adet 

' . ' . 
•G • 

1,eoo Uralık •.ooo lira 
csoo • 2,000 • 
250 
180 

• 
• 

1,000 > 
4,880 :ıt 

100 adet 60 liralık 5,000 Ura 

120 :ıt 

160 • 

40 

l 20 

• 4.,800 > 

3,200 > 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.ııa.· 

ğı dli.şmiyenlere Jkı·amlye çıktığı takd.rde % 20 fazla.sile verilecektir. 
Kuralar senede 4. de!a, 11 mart, 11 haziran, 11 eylül, 

11 BirinclkAnunda çekilecektir. __ , __ ~--~~~~~~· 
Abone Ücreti 

TUrklJ• ılalılliıYle: 

senelik 

1'00 

8 aybk 

750 

8 aylık 

UlG 

S aybk 

400 

Aylık 

UM> K. 

VAT AN GAZETESi 
lLA.N FİYATLARI ıturuş 

B~lık 150 
1 inci sayfa 500 
Z ne! • 400 
3 üncü • 150 

s afl!k Aylık ' üncü • st 
800 IL rıl<ıı&r j _________ ,,,, 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
İlônları Askeri Kıtaat 

A,ajtıda yaz.ılı mevadın pazarlıkla ek•lltmeleri 30/4/942 günü El&· 
zıfd& asker! satın alma komlsyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli -v•· 
kitte komisyona gelmeleri. (2928 • 4.564} 
Cinıl 1'-llktarı Tutarr 'l'e.mtoatı 

Kilo LITa LJra. 

Şeker 

Kunı üzUm 
Ertm·i' sade yağı 
Nohut 
Kuru fuulye 
Mercimek 
Zeytin tant!li 
Zeylin yağı 
Pirinç 
Kuru soğan 
Pirinç unu 
Nişasta 

Salça 
Makarna 
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2500 
5000 

10,000 
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50 
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500 
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6500 
1300 
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100 
100 
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1000 

300 
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112.~ 
4g7,60 
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382.50 
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B•her kıla.un1. 10,50 kuruf fiyat 1 Kapalı zarf ıısullle 400 ton k''
1 

tahmin edilen 50 ton kuru ot 27/ 4 / I boynuzu mUnakasaya konmuş:t.ıJf-,. 
94.2 Pazartesi gUnU saat 11 de pa~ Ev.ı:ıaf ve husust şartları komisS" 
z~ıkla satın alınacaktır. Şartna· da görUiebUir. 400 ton keçi boynı.ı•U 
mesl her gün komisyonda görillel;i- toptan bir istekliye ihale ediJtbil~ 
!ır. Muhammen bedeli 5250 lira o- ceği gibi 200 tonuna talip çıktı•· 
lup kat'ı teminatı 787 lira 50 kuru~
tur. Isteklilerin belll gün ve saatte 
Fındıklıda satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (2965 • 4715) 

* 1,200,000 kilo koyun veya sığır 
eti kapalı zarfla eksiltmPyc kon. 
muştur. ihalesi 5.4.942 sah günü 
saat 15 de K. Çekmece Avcılar 

köyündeki askeri sat.in alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 168,000 lira, teminatı 13,400 
liradır. Taliplerin kanuni vesika
larile teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir sa.at evvel komisyona 
vermeleri. Evsaf ve şartnamesi 

Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri 
satın alma komisyonlarında da gö
rillür. (2914 • 4524) ... 
Afafıda miktarları ya.zıh nallar pa

zarlıkla ek.!iltmeye konmuştur. !hale· 
si 28/f/942 salı günü ıaat 15 de Ge· 
Jiboluda merkez satın alma komis
yonunda ya.pılacaktır. Taliplerin bel-
11 vakitte komtayona geımeleri. 

ClH.11 Mlktarı Tutarı Teml.nat 

Beygir nalı 
No. l 
Beygir nalı 
No. 2 

Giyim Lira Lira 

5000) 

) 6750 1012,50 
250?) 

(2972 - .722) 

* 9 kalem veteriner eczası kapalı 

zartla eks1tmeye konınUftur. Ta.h
min bedeli 21,150 llra tik teminatı 

1586 lira 50 kuru.ııtur. ll>ale81 30/ 4/ 
942 pa,...mbe günU eaat 16 da Anka
rada M. M. V. satın l!i:ma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerın kanu
ni vefJ:lkalarile teklit mektuplarını 

ihale saatinden bir .saat evvel k"r.t e
yona vermel-erl. Eczaların listesi ko-
misyonda görül Ur. (1874 - 4459) 

ı.,1' 
takdirde de ihale yapılabiUr. Jhll d·' 
9 ' 51942 cumartesi günü saat ıı 

yapılacaktır. Muvakkat terrıifllttı 
;ıı· 

5650 liradır. Taliplerin ihale sssl rl· 
den bir saat evvel tekiit mektupta 
le Harbiyede Yedek Subay Oku!ıII'' 
da kom:syona. mUraca.atıarı. S) 

(2963 - ••1 

... pOl' 
60 ton sabun alınacaktır. ı<s. . L'IO 

zarfla eksiltmesi 4/5/942 cum• ıcO 
.ı.ıı 

saat 15 de Iskendl!runda askeri 8 

ltuf· 
alma komisyonunda yapılaca 

·rı•tl 
Tahmin bedcJi 54.150 lira, tcrt11 , 

~· 4061 lira 25 kuru,ıur. Taliplerin JPI 
nunt vesika.!arile tekil! meı<tupl~ır 
ihale saatinden bir saat evvel tpl' 
misyona vermeleri. Evsaf ve şst )(il' 
mesı Ankara, Ista.nbul Lv. A.mırll ı6' 
ri satın alma kom:syonlarınd• d& ~ı 
rü!Ur. (2975 - 41 

J(.. rf.' 
80.000 kilo koyun eti kapall ~ ~ 

eksiltmeye konnıuştur. Iha.lesi '(!' 
94.2 Çarşamba günü saa.t 15 de:J~Y 
zurumda Mkert satın alma kon'~; 
nunda yapllacaktrr. Tabnlin 

6
4;1 

56.000 lira, llk teminatı 4050 II~~ 
Talip~erin ka.nunt ves;kalarile ·r ' 
mektuplarını ihale saattnderı bl 
at evvel komisyona vermeleri· 1151 

(2973 • 4 

84 000 kilo k:yun eti aıın1 • l 
tır. Kapalı zarfla eksiltme• eo' 
4/ 942 sah gün il saat 1 O d~oı", 
rumda askeri satın alrrt8 JJ1 ~ 
yonunda yapılacaktır. T•tı~ ~; 
deli 75,600 lira, ilk temlP• 

1e<'i~' 
liradır. Taliplerin kanuni '" ~' 
larlle tekl.f mektuplarını Jllı'Y' 
saatinden bir saat evvel ıco 
na vermeleri (2819·43~ 

j Askeri fabrikalar satınalma komisyonu ilanları 
•oooo ~ .. • metre yer)j ipek kuma, alınacak .,o.ı 

. J}JM, 
Beher metreeıne 365 kuruş bedel tahmin edilen yukarıda ys.Z J<CJ. 

metre yeril ıpek kuma, at:ıkerl fabrikalar umum mUdUrlüğU rrıerı11. I~ 
hn alma komisyonunca 28/.-4. 942 .salı günü saat 14 de paz.(U"llli ,,st 
edilecektir. Şartname 365 kuru~tur. Katt teminat 9800 liradır· 

* .ı 300 ton yeri! llnters pamuğu ahnacak •oO ·,. 
\1 .. !!""' Beher kilosuna 60 kuruş bedel takdir edilen yukarda ya.Zl . 0rııJ ..J' 

yerlt linters pamufu askeri fabrikalar merkez. satın alma. ıcoıfl·5)c;n.ı·t· 1 
27/4/942 pazarte61 günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilec•~tir· ~I~ 
me 9 liradır. Katt teminat 20.~00 hrad.Jr. ~ 

llahlbl .-. NOf'lyat MıldilrU : AJımet Emin Y~~ 
va-. Neşrl1at Türk L td. şıı. Vat:uı Ma~ 


