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DUNLE YARIN 
ARASINDA 

Dağıtma birlikleri 
faaliyete geçiyor 

Sinanın ruhundan ilhamlar - Bir düşünce: 
Otomobilimiz k ırtasi usullerle idare edilse 

idi neler olacaktı? 

Vekiller flegeti, Koordinasyon 
Heyetinin kararını tasdik etti 

Yazan : Abmet Emin 'YALMAN 
~------------------------~~--~------------------ Ortaşark 

malzeme 
merkezi 
konferansı 

.. 

Konferansa mer

kezin Türkiye 

murahhası de 

s ize tavsiye ederim: otomo· ı · 
blllc uzun yolculuklara çı

kacağınız znman seyahat arkı:daşı 
olarak Hakkı Tarık Us"u, Abıdin 
Daver'i ve Şeker Fabr.kaları U
nıum MUdüri.ı Kflzım Taşkend'I se· 
çinlz. Hakkı Tarık, Tilrk cdcbıya
tının canlı bir kUtilphan.s.dir ... Bu 
geniş bahçelerden birer b rer oze
ııerek topladıgı ç.çeklcrl tam sır~
sında size uzatır. Daver, Mcşrutı
Yctten bugüne kadar olan devr n 
canlı bir hatıra defteridir. Bu dev· 
rir. her faslına aıt bin bir şahsi ha
tırası vardır. Bundan başka çeşit 
çeş t seyahat hatıralarını da dagar
cığına doldurmuştur. Bunları ga· 
Yet hoş ve tatlı bir şekilde anlat
ınasını bıllr. Kôzım Taşkcnd'in her 
hııle, her hadiseye uygun sayısız 1 
hikayeleri boldur. Bundan b~.ş~a 1 ıktısadi ha)atımıza ait geniş s.on~ş Blr:rnanynılıı biiyük bir mukın·emet gfr'iteren Çin askerleri eııerlne fC!'İr· 
ve tecrlibelerinl, bunlara hlçbır dikleri top tüfekle ilerliyorlar 

isHrô'.< edecek 1 
l şahsi h.s katmadan, terUtazc b•r 

şekild<' sunmanın yolur.u bilir. Ben 
de dinleme~! bildiğim için takımı-
rnız tamamdı. -

Fnkll'i otomobilimiz asfnlt yol 
üzerinde uçarken, butun bu htka
Ycler ve kanuşmalar ikinci plan
da kalıyordu· Gözümüzü, ruhu
nıuzu doldurnn bir varlık vardı ki 
"rrııkyad3 her şeye hakim görUnü
Yordu: Büyük Slnanın dehası ... 

Üç kocaman asrın yığdığı her 
türlu şiddetlere göğüs vermiş, kı
lına dokunulmamış b r köprü go· 
rüyoruz: $inanın yaptırdığı bir 
köprü... Arkasından zarif avls· 
lerıle, bır, bir daha köprü, hepsi 
Sınanın ... Büyük ve küçük kubbe
lerinde rler.n derin ifadeler sezi. 
len bu cami kimin? Slnanrn ... Bir 
saat uzakta diğer bir nefis cami .•. 
O da Sinanın •.• 

Trenle seyahat edip bu Jt25aba
lardan yalnız bir.ne uğrasak ve b r 
defada yalnız bir eserini görsek; 
~Ya. Sinan demek bunu da yap· 
011~!11 deyip geçeceğiz Fakat oto
ıtıobıı mcsaf-eyı yok edince Sına
rıın eserleri gozilnüzün on ünde sı- 1 

ralanıyor, buyük Türk sanatkarı· 
~ın dehası bir an lçirdc insanın bu. 
un ruhunu sarıyor. ı 

Sınan, asırların gerıs:nden b zc 
ses · li nı duyuran bir tek lr.san mı? 1 
hayır, asırlarca evvelki Türk mu-
ıu, onu yaratmış ona kıymet 

Ve ' k rıney, bılmlş, onun eserinin zcv· ı 
1ni duyarak emr.nc huzlnclcr do· 

( IJe\amı: Sa. 3; su. 4 te) (/) ı 

il il 

Denizlerde vaziyet 
Konferansta malzeme, 1 

gıda maddeleri 
mese/ele.~i görüşülecek 

>Bir ziraat konferansı 1 
) do cçılacok 1 

il il · 
Mihverin bahar taarruzu 
denizlerde suya düşmüş 

sayılabilir 

K ahire, 11 (A.A.) - O rtn:;nrk 
Malzeme Merkez, Konferansı cu
ma günü topl;nacak ve üç gün stl
rccekttr. Bu konferansa mcrke
zlıı Kıbrıs, M&lta, Türk ye, Suri
ye, Ürdiin, Filistin, Mısır, Eritrc, 
Sud an. Doğu Afrika arazisi, Suudi 
Arab'.stanı, Aden, Irak vr. İ randakl l 
murahh~sları iştirak edeceklerdir. 
Gazcy, konferansı açacak ve bu 
konferansta gıda maddeleri, malzc· 
mc ithalat, ihracat ve deniz Uca. 
retı meseleleri ile Ortsşarkın ·lha
lAt cşyasıns daha az muhtaç olma· 
sı için bu bôlgedckl memleketler· 

r Yazan : -----
Hüsameffin O L SEL 

E!kl Bahriye MUst~n 

~ emokrat devletler donanması ı 

~ ile Japon deniz filosu arasın- l 
da :Mercan denizinde bir çarpışma 1 
oldu. Her lkl tarafın tebıtğlerl de 1 

1 
birbırtne a\'kırı ... Japon karargCl.hı-ı 
nın iddıas•na göre Amer.ka - lngl· 
liz donanması bUyt.lk to'lajda harp! 
gemileri kaybetnıış. . Biz buna ait 

dUşUncelerimlzl söyllyebılmek için 
b raz daha. b<'klcmcyı ve ynlnız şim
di ik Pnsifil-:tekı yeni durum hak
Jt.ndakt görll1UmUzu yazmayı doğ
ru buluyoruz. 

de mahalli endustrller vücude gc
Harbe karışan gemiler arasında tirilm~i imkfınları görüşülecekt.r. 

(Warsplle) lngillz zırhlısının bu-
lundutunu bildiren Bu kor.feranstan sonra perşembe 
dlkk t! telgraflar bizce günü bir Ziraat konferansı açıla. 

a çeken en mUhlın noktadır. kt 
(Warsplte) zırhlısı lnglllz donan-: _ca _ _ ır_. ____ _______ ___ _ 

masının en iyi gemilerinden biridir. I ,--------------
ana \"atan filosunu dolduran unsur- ı ~z a ... a r k ,, 
larclandır. I A T 

.. Ru zırhlının Uıakclo~ı sularında )1 8 r .. 1 
gorünnıcsı mUhim bir ınrına :rade 
eder. Ingiltercnin ana vatan filo· ç • l • J 
sundan bu kadar mühim gemileri ı n 1 e r 
uzaklaştıı ınası A tlantik denizinin • 

~~~~~~;unııe cndışeıer ı;ezııme<1.ğ1nı b Ü y Ü k gayret 
Uç, dört gün ev\·eı lnglllz telgraf- • } 

!arının birinde. Alman açık deniz gösterıyor ar 
do"lanmasına bağlı o up Manş de-
nizini bl\ytlk bir cesaret ve ltimad 
ile geçen gcm.Jcrın hugtlnkU halin
den uzun uuıdıya bahı;edlllyordu. 
Söyle"lerı ı::ey eri bugün halukat 
diye kabul etmek caizdir. 

l'lgl!ız amiralliği Gnııy1.enav 

JJpC nk.r, 
şehrini 

Myitkyina 
aldılar 

Birmany a hükümeti 
merkezini Hindi:tana 

nakletti 

Şa'lhö::st ile ı Prens Ojen) kruva
zortinlin Alman clonanıııasının esas 
kııv\'e~lerini leşk.l ettiğini tabi\ hl. 
llyor. Alınan fotogrF.flor bu gemile
rin en az bir sene hareket edcnılye. 
cek bir derecede yarnlannıış oldu· 

j ğunu göstcrmektt'dlr. Demek ki i n. 

Londra, 11 (A.A.) - Tlmes gaze
tesinin aı:ıkerl muharriri yukarı Bir
manyadakt durumu incelemektedir. 
Tlmes'in çungktng-'de bulunan muha-

(Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) (O) 

1 

glliz amlralll~I Atlant kte Alman 
( De\·amı ~a. t , l:l ii. 3 el<') «+ıı> ,------

yoksullara parasız 
şeker ve çok çocuklu 
ailelere para yardımı 

' Bu iş için 5milyon lira harcanacak 

n .. ~ ,.. ı . .. ı ıı ıır :redllrn tl'hllğler, ılb!!Urrılen tayyarelf'rl slıratlf' oku~ or ,.e bir ı 

Şeker lstlhllkl rüsumundan elde edilecek beş milyon liranın 3,5 mil
yonunun parasız şeker dağıtılmasına ve geri kalan 1,5 milyon llras•nın 
da çok çocuklu ailelere yardım faslına ayrılmasına karar vcrnmıvtır. 

trın ırcıılrı kn,ı1t tı u:ı.('rln le dunnu::1oruz. RC'ilmde gurdüğııııilz adanı bir 
lnyyarl'nlıı ltı)ml'tıııl beli rtme"""' kMIJir. l'çıı~ın kanatlarını bir ln"anın 
kalbi et p,• 

1 
te ııı nlrr glhl ıllnll::1or. Rakalım ~lı ksf'k taz)lka d3.)0ll3C'ak mı diye. 

hu Murrtıe ~ " '" '"" 'fiıder«'e tav.) arr bir ınınde ı;oçıııı ı;icU) or. Ne 
kadar emele pybed.l.)•r bu l11,.a11lar 

Parasız şeker dağıtmanın hangi esaslarla yaplacağ hakknda bir ta
limatname hazrlanmaktadır. Kanunun önUmUzdek l .gilnlerde Meclis 
umumi heyetinde mllzakere edller~k haziranın ilk gtlnlerlnde ytlrUrlUğc 
gırcceıtl ve ~f'ker dağıtı ası iflne de gene aynı tıırlhlerdc başlanacağı 
ümit edılmeklcdır. (Deftml Sa. 8; Sii. 6 teJ ~ 

Hükumet, 
işleri 

istihsalden istihlake kadar bütün 
kontrol altında bulunduracak. 

Ankara, 11 <Radyo Gazctcsi
Harb:n meydana getirdiği zaru
retler karşısında ıstihlôk msdde
ler1nın dağıtımında bir hıkım zor 
luklnr çek lmekterllr. Normal za· 
manlıırda dağıtma lşl mutavassıt. 

lar tarafından yapılıyor ve bun. 

Jar arasında n5zım rolünii reka· 
bet oynuyordu fakat ist -hsalin ıs. 
tihlfıkc .Yetmemesi, nakil .ş!er:nln 
zorluğu ve stlhlak maddelerin n 
mutav:ssıtu bırakılması r yatla. 
rın ylıkselınesinc ve ist.fc,llğc sc· 
bep olmak1adır. 

Bu hnllerln önüne geçmek \'t. 

halka ıht yacı olan maddeleri 
dağıtmak için hükümet halk da
gıtma b.rliklerı kurmıık üzere hıı. 
z:ırlıltlar yapmaktadır. Koordinas· 
yon heyetinin bu kararı İcra Vc-

(Oe\amı: Sa. 3; Sü. 5 te) (*) 

Hintli şefler 

birleşiyor mu ? 

Gendi, yine ön 
sofa geçti 

Hindistanda mühim 
görüşmeler oluyor 

Stokholm, 11 (A.A·) - Dat:ens 
N'yht'tcr gazetcs.nln J3oınbay mu· 
hablrlnin bıld ird.ğınc göre, Sir 
Cr pps'ln \'azlfes!n n akamete uğ. 
r .. mııl;ından sonra Hint p4rti şcf
lerı arasında, tutulacak yolu tayin 
maksadılc göri.ısmeler yapılmakta· 

dır. 
M ruf HinU. şeflerden Rajagho 

Paiecharı son günlerde Gar.dt He 
bir çok gor0şmc1er yapmıştır. Bu 
miizıılcC'relcrc büyük chcmm yet 
ver lmektcdlr. 

Parls l'!gııl olunalıılanhf>rl tabanca, ılınamlt v~ homhardımıı n .ı.~I bu gür.el 
~eh re ha klan ulılu 

Sofyada 
müthiş bir 

infilak 
Laval karar 
arif esinde 

Boşkumandanla Baş· 
vekil ve generaller 

görüştüler 

Ya mihvere iltihak ya 
donanmayı il/manyaya 
vermek bahis mevzuu 

Ol ring rraaıada 

Darlan - La\·al 

Ankora, 11 (Radyo Gazetesi) 
Stokholm'de Swenska Oagbladet ga· 
zetcsinin yazdığına göre Lava! çok 
yakında bir karar vermek Uzercdır. 
Verilecek bu karara göre LaVRl Yıt 
Mıhvere iltıhalt edecek yahut Fran· 
öız donanmasını .Almanlara verecek-
tir. 

Amerika • La\ a l ınlinı&Sl'lhetll'rl 
hoıuk 

Nevyork, 11 (A.A.) - Vlchy ile 
Berlln arasındaki mUnasebctlerln ln
klşa!ı Uzerlne Bir:cşll< .Amerikanın 
Martlnlk ile müzakereye girişmesi 
Vaşlngtondo, Birleşik Amerika • La
val nıilııa .. ebctlerlnin tehlikeli bir ana 
yaklaştığı suretınd.: tefsir edilmek
tedir. 

(Deumı: Sa. 3; Sü. '1 .. ) «/• 

Paris rady;uı 
dinami~le 1 
atıldı 

1 
Hasarın ağır 
olduğu 

bildiriliyor 
Ankara, ıı (Radyo Gazetesi) 

Londra, Ncvyork ve Boston radyo

larının Vlı,;I den aldığ'ı habere göre 

Parıst<' radyo merkezinin binası dl· 

namlt1c atılmıştır. Hasarın ağır ol· 

duğtı \'e radyo binasının uzun mUd· 

del ışleyemıyeccğl tahmin cdılıyor. 

Sarn ıçl ı vagonlar 
patladı. Hasar 

çok mühim 
Sofya, 11 (A.A.) - Sofyaya ya. 

kın ayırnu garında sarnıçlı vagon
ların p:ıtlaması yi.ızimden bu gece 
.ddctli b r yansın çıkmıştır. Hu· 

sar çok mühimd r. 

inönlaln tebrik 
telgralları 

Ankara, 1 ı (A.A.) - Polonya mil. 
11 bayramının yrldonUmU mUnascbe· 
tıle, CUmhurrclstmlzle Londrada bu
lunan Polonya cUmhurrelsı arıı.sında 
tebrık ve te~kkUr telgrafla.rı teati 
edilmiştir. 

* Ankara, l1 (A.A.) - Irak kralı 
.Faysal'ın yıldönUmU mUnascbetılc, 
CUmhurrelslmlz InönU ve I<ral Fay
ı;al arasında tebrllc ve teşekkür tel· 
bl"afları teati edılnılşUr. 

SUiKAST DAVASI 

Müddeiumumi 
iddianamesini 
garın okuyacak 

Abdurrahmanın avukatı mahkemeye Pavlof u 

itham edecek vesaik verdi 

Ankara. 11 (Telefonla) - Al· 
mrın bUyük elçl!!İ .Fon Papcn'c 
yapılmak ıstcnılen suikast d~
\•asına çarşamba sabahı devam 
edilecektir. 

Fcvkalt\de bir ,·aziyrt ortayn 
çıkmadığı takdirde cUmhurlyct 
müddeiumumisinin iddıanamesı-

ni okuması beklcnmcktcdlr. 
Diğer tnraftan Abdurra.hma-

nın müdafii avukat Şakir Ziya, 

Pavlof'u itham eden ve onun 

geçmişteki vaziyetini göst.E'ren 

bnzı vesaiki mahkeme relsllğl· 

ne vcrmış bulunmaktadır. 



! 
VATAN 

Deırebeyl~k ve ,\ Ş 8 h İ r 
topıra!< _ ~avaso J'Haberleri 

VOLKANLAR, ZELZELELER 
MEMLEKETi JAPONYA 

Beylerin kurduklan dolaplar 
Yazan: Cemal BARDAKÇI 

-10- j kum ett"rılmlş olduğunu meydana 
çıkarmışt ı. Bir kısmının mEhku-

9 
. - niın 25 inci ı mh etlerı sebebi de luzumuna gu. 

25 yılı eylulu . re hükümet kuvvetler ne, komşu 

Havaga~ı 
işçileri --

Yapılacak zam ıçın dün 
bir toplantı yapıldı 

Havsgazi işçileri ile şirketler ara
sındaki .ht HiOarı halletmek tize. 
re Yalı muav.nı Ahmet Kınık'ın 
başkanlığı altında bir toplantı ya
pılmış, işçılcre yapılması ic;tenen 
pah ~lılık zammı etrafında her ik 
taraf ta d,nlcnmıştir. 

Japonya, yine 
sallanıyor 

ı:unu D yarbakırın 54 kı- nşıret1r rc \'e rakıplere k,\rşı kul
ıometrc doğu şimal.nde bulunan !anılmak uzerc .. şıret reıslerilc 
Sılvan kazasının (Klnyat) kbyün· dcrebeylerln ıı askere olan hl -
<le ikıncı bir top\anlı yapıldı. Bu yaçları idi. İk aşiret ara,, ı da b"r 
ıopl .. ntı bırlr c.s nden çok daha 1

1 

kavga çıkır.ca bunlardıın her biri 
k .. h· lkı 

.,alabalıktı Yi.iılcrcc oy " diğerinin lekm 1 fertler' h kkındn 
cı.wer kabul ederek buraya ko- dava açard., bunlar o k~vgoda bu· 
ıp gelmışt .. Bu defa geeeYi de lunmus olsunlar olmnsınlnr .. 

Cuma günii ıklncf bir toplantı ya 
pılarak nihai karar verilecektir . 

Vali ve Belediye Reisi 
Oefterdarla görüştu 

Vali ve Beled ye Reisi Doktor 
Lütfi Kırdar, dün sabah dcfterdaı·
lığa c.derek yenı sene mali \'azi. 
yeti hakkında ı;;örüşmUştür. 

Trakya Umumi Müfettişi 
Valiyi ziyaret etti 

l ırada, o r: ların arasında geçire-, Köyde bir öküz olür 'e.yo oldüru
c ktlk. Koy bir çadırlı ordugfiha lilr, b r dam yanar vcy yaktırı 
b · zi)orclu Gen ş b.r mcyda?ın hr, el silah tutabilecek olar.ların 
0 t. a yüz, ;>ÜZ elli klş alabile. hf'pcinln ~ d ları b.r kfigıda yazılır, 
rck l · c iır da kurul~ - - . uç .ın fa lı d iy e hukumele gonde
tu. Esk i znmanla ı _.ı ıı " •1 an- rıJJr, bu b çarelere de jandarma· 
.a ılar: bu ç dırın ta\·anına, k:ıpı dzn veya mahkemeden çı. ğ rılacak 
ve pencere perdelerinin lıst kenar- olurlarsıı gltmcmclerı tenbıh olu
larımı (Şehname) den alınmış ~e- I ı. urdu Esasen boyle b r t nbıhc 
yltler işlenmJsti· KUylUlttrde, llk de hacet yoktur. Aranılan btr kim
topla .lıda gorU\En çek ngenlikten sc masum olduğu u bılsc dah v -
hemen hemen hiç eser kalmadığı lfıycl ve kaza merkezlerine gıd p 
beli olu) ordu. (Gasbedılenlerl. ge teslım olamazdı, :r.ırn cinayetle zan Şehrimızde bulunan Trakya umu 
rı .. ıma) komisyonlarının fealıyel altına ııhr.mıştır, muhj1kemenln mi müfettiş vckll ı Sabri, eli.in Vnli 
ve ,crantı beklcd•ğimlz, umduğu· mevkuf olarak gorlllmes lfızımdır. ve Beled ye Hcisl Doktor Lutfi 
muz net ceyı v~rmlşti. Komısyon- B r kere haptsnne~e g riııcc de Kıı·darı zıyaret ederek bir rnüdclet 
ları r. , ga bedilmış olan topraklar lıakıkat a r. laşılıneaya kad .. r post görüşı~üştiir. 
\C ('\'ler h kkında pek çabuk ln- 1 elden g 'dcr. ÇlinkU masum, suç- ı Sehır ve inkılap miize
celemeler yapar .. k bunları, gasıp- suz olduğunu lsbat için ı;•hit dın-
arı clınde k ldığı milddele ait tak etemez. Gostcreccğı şahitler men- leri talimatnamesi 
dır olunan k ra b:deller le bırlık- sup oldukları re sin veya dercbe- Şehir ve lnkılfıp ves kaları mü-
te hakıkl sah plerıne tesU~ c:lc- v.nln izni olmadan mahkemeye gı- ze ve kiltilphaneslle Atatilrk lnkı
mec:I huküme\!n artık kcr:d\ nüfu- demez.ler. Gitseler de mutlaka d lAbı ve Tevfik Ftkret, Edcb yatı 
zundan başka bir nufuz tanıma ı. l eiendllerlnin verecekler talimata cedde müzeleri iç n yeniden bir 
gına. adalet ve hakkaniyet ? .cap- uygun o"arnk fade vermek zorun- talimatname hazırlanmıştır. 
ları r.ı muJ:~aka yerltıe getırm~.ğc d&dırlnr. Bu yilzden klms(' hakkı-\ Kadrosu yeniden tesblt edılen 
karar verdığ ne hiç kimsede şup. nı müda!oııya kalkamaz. Ve tabi. !nkı!Ap müzelerinin bu tal.matna
he bırakmamıştı. Halk akın akın j atile gıyaben mahkum olur. Ve meslne göre Beyazıttakl müze 
komisyonlara bacsvurmağa başla· ı bu mahkfimiy('t scbebıle hüki'ı- h&ftada i.iç ~iın parasız. gezdırlle~ 
mıştı. metten kaçar, uzaklaşır, guya kcn cek. kUtUphane ıse pazar gününe 

Alınan diger bir tedbır de bu dislr. himaye eden beye sığınır. mukabil diğer bir giln kapalı ol-
mür~caatları. kolaylaştırmıştı: Onun her emrini kor körline ye. mak üzere her glin açık buluna-

B r kaç gilndenb<:_rl gıyabi mnh- rıne getlrmcge mecbur olur. caktır 
kt1mlara şöyle birer vesika dagı- · .. Tekmil erk('klcrı gıyaben moh· Atcıtllrk muzesf haftada Uç Tev 
tılıyqrdu: _ ki'lm olmuş köyler görmüştüm . Bu f k Fikret müzesi haftad; iki 

C... K a z a s 1 n ı n K 0 - 1 arada beyler tarafından kaçlrılan gün parasız olarak gezlleblleeektir. 
y .ü n d e n A l 1 o ğ 1 ~ V e- ! ve kapatılan genç ve güzel karısı- Başlıbaşıruı bir kütüphane veya 
1 ı, h a k k ı n d a k • ı n c e.

1 

nı aramağa kalktığı, ger. verılme· kütUphanentn gayes ne uygun o
l e m e 1 e r s o n a e r 1 n c e- sini istediği için b "r lsnad ve lftl. larak en az beş yüz kitap teberru 
Y e k n d r t e v k i f 0 1 u n. ra ile kalebentliğe mııhki'ım ettlriL \edenlerin lsımleri şeref levhasına 
m ı Y n c a k t ı r. İs t e d 1 ğ i imiş b r zavallıya raslamıştım. yazılacaktır. 
Y c r e g ı t m e k t e s e r b e s t Bunımn toplanıp muhakeme Sehir Meclisi dün 
t • r.) edflmelerl mUmkUn olsa yüzde dok • 

Eller ndc b~ı vesikalardan bul~~- san beşinin beraet edeceği şüphe- ı toplandı 
na n kımselcrın tutu1maması lu- sizdi. İşte bu bilgi ve knnaattır ki 

~ ünkO telgraflar, Japonya. 
11=!1 da csk ı bir volkanın tek

r ar patlıyarak ctrafır.a ateş ve 
kül yağdırmıya başladığını ve bu 
esnada müthiş zelzeleler olduğu
nu da bild . rınekte ld. Bu yüzden 

1 ne gib i zın;arlar olduğu heııüz 

belli dcğil;;e de, volkanın bu de
fnk ı lnd 1 faır:ın eskilcrlnd , n d: ha 
şiddetli olduğu şimdıdcn anlaşıl. 

mıs bulunmaktadır. Dür yeniden 
çalışmıya başlıyan ve (Asama) 
ısm ı le anılan bu yar:rrdağ, Japon
yayı teşkil eden beş bUyuk ada
drn en büyüğü olan Hoı:do ada
sının üstündcd r. Devlet ınerkezı 
olan Tokyonun ş m· \ batısında 

bulur.maktrdır. Bu yan&rdağ , es
kı de\•lrlerde de defalarca böyle 
ınd ı fa etmı~. pek çok insan canı
na ve malına kıymış 1htlyar bir 
volkandır. Bunun en son lnd faı 
1923 sene;;i eylülünün bir ncl glı. 
nü olmuştur. 

Bu tarihteki indifa o kadar mut 

h iş ve o kadar korkurç olmuştur 

k ı, tarihler dünya yüzünde bun

dan dehsetl ı , bunun kadar zara

ra sebep olan başka bir ındifa \"e 

zelzele kaydetmemektedlrlcr. 

indıfa esnasır.da her taraf ateş 
ve kiil yağmuru alında kalını~. 
korkunç yer sarsıntıları miitc
addit şehirleri yıkmış ve mah
vctmış, yüz binlerce nsan ölmüıı
tür. O zaman tamamen yık ılan ı::c

hirler:n en mi.ihlmleri, de\•let 
merkezi olan Tokyo ile onıın Is. 
kelesi oltip ilı;- saat me.rnfeclc bu
lur.an Yokohama, !\lagosa, Yakosa 
ka, S lyakana şehirlerld r. Bu şe
hirler tamamen harap olmuş, için 
deki evler, biiyük binalar, clemir
yoJları yıkılmış ve yahut yan
mıştı Tokyo !jehr nden kurtula. 
bilen binalar ,mparator sarayı

nın bir kısmı ılc, dağınık bir du
rumda bul ına dört mahallenin 
bir kısım evleridir . 

ve sönmüştü. Bunun üzerine er. 
tesi sene, bu fclfıket. n sene! dev· 
r yes nde Buda papashrı ve halk 

r- Yazan~-, 

1 Baba TANSEL 1 

büyük merasim yaparak bu kur. 
tul uşu tcsit etm işlerdi. 

a nclıfa başladığı zııman, dün 

U y.ı bu felf.ıkelı birdenb r e 

duyamamıştı, çllnku telgrt ! tcl
lerı ve kablolar kopınuş ve pnr
çalar.ını !jtı. I<'akat b r müddet son
ra Jo,ponlc.ırın Uzaka lJtıa r.ında rı 

her tarafa yağnn telgraflar, bu 
mUthi~ haberi etrafa yayınca, her 
kes dehset içinde heyecnnıı dCi ş

mi.iştU . .Japonların bugilnkü aman 
sız dUşmar.ları, fakat dünkli cnn 
do:;tları olan Amerlkı;lılar, bu fe· 
l8ket karı;ısında derhal harekete 
geçmişler, altı harp g~mlslle bir 
cok sıhh'ye ek plerlni ve levz
zımını Japon sularına yardım iç!n 
göndermiı;lerdi . Bır taraftt n Ame 
rika Ctimhurre si Kullç, Amer -
kan m:lletl ramına Japonyayo 
taziyetlerini bild rlrken, diğer ta. 
raftan Amerıkalılar da derhal 
mllyonlarcıı. dolar toplıynrtı le fe· 
lnkete uğrıyanlnra gönderm'ş. 

lerdl. Ayni yudımları FransıT.-
1 r ve bir çok m lletler de yap
maktan geri kalmamışlardı . 

~ zamnr. Japonyada bulunup 

\'::J bu fchiketı gözlrrlle ~ö
ren bir muharr r, zelzelenin deh
şet"ni şöyle ta~\· r etmekten r: 
• .. . 1Sl23 senesinin sonbahtrı idi, 
her tar< fta boğucu ve ağır bir 
sukuııet vardı. Dentz uyuyordu. 
Hüzgıir ôlmü~ gib yd \ "C hiç b ir 
şey kımıldamıyor ve kımıdıya. 

mıyordu. Herkes bliyiik bir !ç sı. 
kır-tısından muzttrlptf, boğulacak 
g.blydı, insanlrr ve hayvanlar, 
gi>kyüzlc:rinc, sapsarı kes.len ve 

ı nsanca zayiata gelince, fe-

ışıkları sönmüş gibi duran güne
şe bakıyorlardı. Eyluliin birinci 

zumu da lıllf makamlara, kayma- bize 0 vesikaları bastırmak ve da- 1 Şehir meelısl, dün öğleden son
l:amlarn tebl ğ olunmuı;tu. Kiny:rt- ğıtmak cesaretini verdi. Ve bu su- ra Faruk Derelinin başkanhlı al
ta beş yüzden .fazla mahkuma .b~ ı retle hareket etmekle elde ettiğı· I tında topla.narak mOzaker.elerine 
vesıkalnrdan bırcr ~nne verd ı ğı- mız netıccler çok şümullü ve 

1 

devam etmıştır. 
mız ı.amaıı ki>ylülerın sevinci, he-• önenıh oldu: Beled ye intihabı bu sene yeni. 
vecanı son hs.ddl bulmuştu. Bu Ellerine ves kalarır..ı alan ve , leneceğ:nden bir eylulden bir teşri 

laket bu bakımden daha\ 

acıklı olmu~tıır. Nü!usu üç mll.

1 yona yakrn o1an Tokyoda ölenle· 
rln ve 1 yaralıların sayısı on bin-ı 
!eri aştığı g!bl, nüfusu 400 bin 
kEdar olan Yokohama şehrinde 
yüz binden fazla insan ölmüştür. 
Tokyodan geçen nehirlerin taş

Hii.ner 

gü r.ii, oğle zamanını henüz iıç da. 
kika geçml<>t ! Yer altından, mtit 
hiş kUrck gürüllüler•n andıran 

S<'"leı \'l' uğullu'ar gchntye ba!i
ladı . Evler çrıtırdıJ arak sallanıp 
parçnl~. ıyor, damlar uçuyordu. 
Agaçlor ki klc rlndcn • yrılarnk 
dalkrı {istüre y.~ılıyorl<rdı. O 
sırada havaya ~·üksclcn muazzam 
toz dalgaları, deli gibi koşus· n 
bulutlara k rı., .. oı c"• t ,. r İ' 

altımızdaki toprağın dalgalar gi. 
., '· ı ._ gJ u v m ut 1 

h ·ş uğultular lçınde s . rsılclığını, 

gördilk. Bir ts r&ftan tutu~'1 ı+ 
nal rın alevleri birer yılan g .bi 
c:ağn sola sa ldı~ırkcp, 1ı~ ı k tn b -
~ırışarak . agloşarak snğa sola \ 
1• ,. • .,rvordu . .. • 

~ elzele Japonya iç n yen• 
~ b r hadise değildir , Ja

ponlı:ır rısırkrclanberl buna alışm•c: 
lardır. J · ponya yalnız Pasif ğ in 

dnğll. bi\tUn dilr:ynnın en volk -
" ı memlekct · dır. Japonya dağ· 
!arının {kserlyeti sönmilş birer 1 

dır. Bunların ço:u Hondo 
da"ındadır. Bu sönmüş yanardağ 

l;:ır le r.dc dikkate en çok !Ayık 

olnnı Kuy2s!)a adasındı;k Asoya_ 
ma volkanıdır. Bunun 24 kilo- ı 
metreyi geçen gen 'ş ağzırda on• 
birden faz.la Japon ya5amak
t r dır. 

Japonyn ndalerının volkanik 
olmnı;ı r etlccsl olarak, tııb t hu 
memlekette hemen her gün zel
zele olur ve halk ta buna çok alış

mıştır. Hiç ddırış etmez. D l::er 
tarnrtan· Japonlar, arkası gclml. 
Y<'n zelzeleden zarar görmem:.-k 
ic; n de evlerin bir kat olarak 
tahtadan yaparlar, duvar ve böl
me yerire de mukavvı:dan p::rra· 
vanalar korlar. İşte bu sayede ve 
Japonların azmi sayeslrde, Tokyo 
ve diğer harap olan şehirler o • 1 
zaman pek çabuk yeniden y·pıL 
mıı ve kurulmu tu . .Japonya yi. 
ne sallanıyor, bakalım bu defa 
ucuz kurtulacak mı? 

Baha TA:'\SEL 

doğrusu zavallıların kalplermi doldur~n merkezlere gidince de tevkif edıl. nlevvele kadar devam edecek olan 
şukran ve m nnet duyguları göz- mecllklerinl göre mahk. 1 • d l ınt hapta reylerin alınması için bu 
;·aşları hal~nde yüzlerınden , sakal hal hükCımetc y~klaştıla~mv~ı es~~ sene mecl scc gün tayini lstcni-
arırdan dokOlilyord~ . , efcndllerine d rsek çev.rdiler. De- yordu. Bu teklif riyaset makamı. 

O sır,da yalnız Dıyarbakır vl· ebe I"k t g 11 b b k gü . ra havale edildikten sonra, muh· . . r y ı . e a u r ne n ıçın. 

ması üzerine. nehir civarlarında H aber arkadaşımızda Wr lıa,·a- ı baladıkları Varneınunde'un bir plAj 
bulunan b"nlcrce ev tamamen yok d 11 bw,ıhiı: dlftnba tıalarının ~lırl olduğuna llerı ı;ürii.rorlarnuş. 

ı '! - 5 - 1)4!? 

Hazin bir tören 
A nmnll, sc,•ıımı,, bllyilk blr 

~ adam öltliı de onun <'cnaı.e 

törenini nnlat.ocağım san mal mıı. 
ll'kAyeslııi nakledeceğim tören harıı 
cndiistri~lııe aittir. 

Amerika'nın, harbe glrmcsllı'. 

her şev ı;lliıhlıınıııuk l olunda kulla
nılacaktır parola .. ını vcrcllğl mn-
lfımdur. ' 

ı şııtıatta gN'I' yarısı, Amerika
nın Dl'trolt şehri dola~ larındakl 

nı~hur Ford fetır.kalarmın bilyllk 
\C geniş nıoııtııj atelycslnde hazin 
bir tilren ulınıı':hır. Saat on lklyl 
ı;alım•n, hiitiiıı diiııyn~ •' mllyonlar
<'a"ı verllıııl-, olan seri ~ıallmlckl te· 
nezzllh otonıoblllerlıılıı yapılmasına 

ııllı:ı~ et 'erllnı ştlr. Yapılan ımn 

otomobil gazetecilerin blriktljtl şc
r<'f n \ lusu:ıdıuı :ııtır ağır çıkmı;tır. 
Hu otomobilin fotografları alırımı,, 

stncmaM çekilmiştir. lhUyar Ilenrl 
Ford mt'rushnd~ bulunmamış, fakat 
oğlu bulunmuştur. 

Bu otomobil, srrl Jıallncle çıkarı
lan ııh ll nrahnlarıııın, Amerika !Mllh 
arabalarının en sonuncu udur. Tec
rıihe ınührmll 1 direksiyona geçnvı 
,.r arııbnyı, !>atın alın!!) otan bir 
doktora te,.llııı etmek Uzere almış 
golUrnıüştUr. Orada bulunanlarla 
g:ın•tedlcr, otomobilin arka ı'tıitı 
knr:ınlıktn im) holıınc·ıya kadar sey
rclınlşler \'f' ışık kaybolunen ka)'· 
hedllcn e\'gillııln ardınılan acı du
l unlar glb' eterin l.ılr heyOCJlna ıca

ıııt nıı-ıla rdır. 

ne, dakika geçmeılen eerl lınalAt 
tekrar ba~lnnııştır; fakat artık te· 
ncu.üh utoınolılll def;ll, ordul a kanı
yon çıkarııml;: itin ..• 

• ••• 
Kim bilir, I'ord :fabrikaları belki 

grlccek sulh (levrcslnıle seri halin· 
de birer kişilik tenculilı tayyare· 
ıerl çıkararak, hUtlln dünyaya ,·e· 
re<"ck ... Fakat !i!Ulh deHCSI ne 7JI" 

maıı grlccek, o ~ili ılek\1. 
O dc\'reyl beklerken, ~lınıllllk 

doktor ı.atııı nlcl•i{ı son otoınotılll, 
lsten;ıı lılr kaç mlr.11 fiyatla satactı• 
ğı ıımlıııkkaktır. 

KÖlt KADI 

Bir ihracat tacirinin 
teberruu 

ihracat tacirlerinden Doktor 

Scrker adında b r tüccar dUn ,.,. 
liye b r mektupla 250 lira göndt· 

rerck bu p:ıranın 150 lirasının f9· 
kir çocuklara, 100 lirasının eslr rnO 
b:ıdelcsl dolayıslle İzmir KızıltıY 
merkezıne gönderJlmes:ni rica et· 
mlşttr. 

r- TAK V i M 
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SALI 

lnyetl çevresinde. uç bln beş yiız. I de yapayalr.ız. ve kuvvets z kalı- t~lıf dava. dosyalarının tcrk!n, ile 
den fazla gıyabı mahkum vardı. vermişti. Koylerde bulunan bey. dığerlerlnın aıt oldukları encümen 
Yapıla~ ıncelemcler bunlardan biı- ler, ağalar, köylüler n şahıslarına !ere h~\·alesıne karar verilml5 ve 
~ uk bır kısmır.ın tarlalarını ver-, karşı sarkıntılık yapmaları İht.- celse nıhayct bulmuştur. 
medlklen~den ve gasbcd 1~~ş !1ak- mallı:den çek ndiklerı .ı korktuk-

f l 'k .. d a,..ız rı p e aır; annor.» 1 
olmu5 ve ahol!sinden kimse kur- ıı. la 

1 1 
b _

1 

1 

Jng-llzlen;e burada denl7.altı ve hli-
tulamamıştır. Bu c •I et ıçır. e S " 

1 
le. b ıı.ı k Z ti rumbot era.t mekteblle, 10000 l~I !:a-.. ·· ı d' ı. 1 • uvun a,..Lını p a,.. ama .a 

AY 5 - Gün 132 - eıznı '1 
RUl\Iİ 1358 - NİSAS 29 
HİCRİ 1361 - Reblülalllr zil 
VAKİT :UVALI azA=°' 
GÜNEŞ 5,46 9,20 

butun Japonları se\• n ıren yegd- 1 ~ • , k bü .. nk bl lf t lııthran Arado tan·are fabrlkalan 
ne teselli noktası, mukaddes say. 1 :o;un,gur a ya ff}adır 'u r mar eıı.-1 bulunduğunu ı.<iylii,~orlar. 1 

1 
. . I tir. Fakat ark aşımızın u\·un a,..- • • 

dıkları imparator arıle ı mpııra· b ıı.ı ak hü 1 k • ıta Zati Jkl tarafın da iddia ı doıı.ru vf'~·a 

larını gerı almak içın hukumet larını ilcrı sürerek üçer, beşer vl- devam ettirmekten çeklnmiyor
makamlar'.~a, . mah~emel~re baş. lfıyet ve kaza merkezlerine taşın. duk. Nitekim bu icraatın si.\rdüğü 
vurmak c~ret~nı gostcrdıklerınden mağa bnşladılı;r. Halbuki onların müddet içinde tek bir ferdin b.le 
dolay'. emırlerı altın.da yalan .yer~ böyle b:r ihhmali ileri sürmeleri 1 burnu kar.amadı. 
şahitJık yapscak yüzlerce es rlerı ve korkmaları yerslzd . ÇUnkü ha· ~ Hayır, onların köylerden ka
bulunan be~l~rı, reisler, ağalar .ta- rcketleriml7.ln, icraatımızın, sôzle-\ çışları köylülerden korktukları 
ralından tilrlu bahanelerle muh- rimlzin vatandaşlar an:sında kin, için degildl. Tcgallüb ve tahak· 

,. l zını a,.. am ner ar,ısı" ,., ,, 
torlçe ve veliahdın sa6 ka srak bu S , ıı. k k 1 k, yalan olıthilir bura ını ara .. tırlk·ak " 

1 
I . ung-ur un a,.zı a.çı a 1M·a • • , 

afetten kurtulmuş o ına arıdır. df'ğillm Yalnu: lnglli•ler bu tunrru7.-
TABIATI~ BiR YARDIMI ~fi? . . •· - . 

Diğer taraftan bu felaket esna. dR on doku1: uçak kaybettlklf'rlnr ıtö 
sında k i hadise daha herkesin Feliılet, hele "u baKkını, yt"r deıı- re Almanların plıijl "'' plAJ•lıt ı;afa 
dikkat ve hayretini çekmiş bulu· remi gibi Metler, kimin ba,ına gelir· ı.iircnlerl, askt>ri hNlef \'C garnlıon

!.e geı .. :n iizüli\riim. Japon;\·ada ;\'R• 

Kırol Karo1 istiskale 
uğra yor 

R 
onıanya kralı Karol'un ha

yatı ~hın haşa bir tnac:era 

romanıdır. Karol, Romanyaya bir 
çiftUk gör.ile baknıı,, hJrblr mesu
llyet lriı>!.I tanıınıyarak her pn bir 
sdal'd arkaAıntlan k04:nııı,tur. Bu 
hayatı l\'fnd,, de\•anıb lblr tek ~.) 

'ardır ki o da kımnr.ı ~lı metresi 
Ele"a Lnpeecn'ye ~an balhlığıdır. 

Burun ~l kral 'Mekııtko ~ehrl el
' annda yerle'9Jri.: ~ıulunuyor. Ronıan
~adan kaçarken beraberinde altı 

mll~ on dolarlık lblr .en et kaı:ırdığı 

~n ~ınM'.ak bir halde sayılamaz. 

Beraberinde e11kl mabe~ ln<"l!ll, yedi 
U'4k, tdzmetırt, a~ı ,.e ~fôr, dört 
köpek '\'arclır. Her geceıı1nl barda ıe
~lrlr, gündlizlerl de poker, ta,·ıa ,.e 
golf oynar. 

Geçenlerde kral Karo!, yarınki bilr 
Roma"yanm kralı değil, hUkfımet 

nattıl olacağını ,.e il tler ınağlüıı 

olur cıhnaz, Romanya~a ılönecetlnl 

illa eum,ıır. Jlarbukl \'a,ıngtoıı ve 
Londrada bulunan Rumenler, kralı 

bir daha Roman3a~a sokmı~aeakla
rını !Mi3 ledlkll'rl libl lngOÜ're 'e 
Amer.kanın da gllnUn lılrtnde kral 
Karolu tanamata hiç nJyetlert yok
ı.r. Hattl Amerika bükOmetı. kral 
Karol, Amerikaya ıeçmek için "'17.e 
S.ter!!e bu \Tıenln 'erllmlleceğlal 

lptkladan kendl&!ne blldlrml11tlr. 
SERÇE 

nuyordu. Bunlardrn biri Yoko-
1 

ıı. 
1 

dtf d 1 halM":rlnl lar kadar iyi mtidafaa ettikleri ırnla-
hama civ:ırında bulunan Onoski. nana.., n aı, ytr l"f>r't"m ~nlı~·oı-. 

nefret ve di.ışmanhk duyguları küm blnı;sıı ın çatırdamağa, bütiin 
meydan almasına sebep olmaması yurddaşlara müsav! haklarla ya. 
içın çok dıkkatli ve itinalı d::vra- şamak ve çalışmak lmkAnını vere· 
nıyorduk. Biz şahıslara değil, dev. eek imtiyazsız, sınıfsız yenj bir iç. 
let , hükumet mefhumlarına aykırı timai düzenin kurulmağa başladı
düşer. kötu gıdlşlere hücum edi· ğırı görmüşler, anlamışlardı . Bu 
yorduk. Ve köylülere de her ve- sebeple bir köşeye sinerek işlerin 
s le ile, her fırsatta, hususi, umu· sonunu beklemeği ihtiyata daha 
mi biltün toplantılarda bu yolda uygun bulmu5lardı. 
telkinlerde buluruyorduk. Ve beY-

1 
(Arkası \'Br) 

d 
- ı · · d k " )arla okuyutK"a. JaılOnların bundan evvel 

ya a asının us un e ı ıns·n . bu ·vUzdt"n uğradıkları ı·an ,.e mal AC'ARA Nt~ YAPAC'AK•: 
beraber dalgalar içlııde denızln • im 1 ak h t sır Clrlpps'e ı1111lanyada ölen ka~·na-
d 

i likl · .. ·T' gltmiı; ol kay•ıılarını ylireğ &ız ryar a ır-
er n erıne gomu up • ı ı .. B ı be her kendi kendi naııından 10 milyon """.etalık bir ml-

d D.ğ d T kyo e \"'r•r.- auım. unun a ra • r·""' 
ması ır. erı e o u • • • .. 

da bulunan Budistlere aii A5a- me: «l' anardağından fışkıran M'aha ras kalmıştır. ~ır <.:rippı> ifrat zen· 
b d hl bir şey olma- Çin illerin ahı mıdır 'e yeri titreten 1g11lik ,.e ifrat fakirlik aleylıindedlr. 

gura ma e ıne ç tabtat a<'aba hM ,·ıl l!!enra Çine yar-
masıdır. Filhakika bu mabet zel. · · .. dl k Acaba bizim paranu:r.la bir b~uk 

1 d 
r. lb. t dım t"llni mi uzatn or. » ye !Mlnna •

1 

zelcden harap o ma :a: il ı e •

1 

d'-I 1 ·adım mHyon liraya yakın olan bu mirası 
· ı h r net ren yangın tan ken .... a aın . 

rafını k{ı a ır.e .. . MUDA1''AA~I ınn'VETLI l'LA.J ne yapacak diye merak edh·orwn. 
1 •1 i de mabedın duvarları • · • a ı. \ er · i d b Almanlar, Inlflltz uçaklannın bom- Tath8ert 

lerle samimi mümsebetlerimızl C. Bardakçı öniine gellnce b r en .re durmu:ı 

SÖHMIYEH ATES 
Tefrika No. 52 

Nıhat, gti)a mahcub yetinden gozlc
rinı başka tııraflarda geı.d rerck bana 
izahat veri;> or: 

- Ben bu hal mden memnun muyum 
sankı? .. Kend ni kuvveuı bir su cere. 
yıınına kaptırmış kuru bir yaprak gi
blviın ... 
·- Seni; kapıldığın o cereyandan kur· 

tarm .. k iç in bu kadar emek sar~cliyo. 
rum. Nıçin bana tabi olmuyorsun. Ne
den ıradeni ku11nnınıyorsun? .. 

Nihat, içini çekerek: 
_ Ah .. Siz.. kadın m ileti yok musu

nuz? .. Sız n karı;ınızda ıradcnin sozu 
mii olur. insanı, çıleden çıkarıyorsunuz. 

Ondan sonra da ahlfık dersı vermeğe kai 
kıyorsunuz. 

- Eğer her aile erkcgl sızin gibi ol. 
saydı, clunyadaki tallhsız kadınların sa
yısı milyarları nı;ardı. .• Benim babam 
da, nihayet bir crkekt;. Ve sonra aile
mizin iç r.de daha bir çok erkekler gör
dum. Fakat senin gıbısine butün haya
tımda reslamadım. 

Yazan: ismet z/y A· 

Nıhat hiddetle: 
- Beni babanla ne mukayese edi

yorsun ayol •.• Benim mizacım ve ya
radılışım la babarın yaradılışı arasında
ki farkları hiç düşünmUyor musun? .. 
Ben, Allahın ele avuca Sığmaz haşarı
sı ... Baban ise, ard cteğı.n<le namaz kı
lınacak evliyadan bir adam ..• 
Artık herşey ortaya dökülüyor. Ni

hal, utanmayı arlanmayı kaldırıyor. 

Herı;eyi itiraf ediyor. Bu biiyasızca iti
raflar, doğrudan doğruya bana meydan 
okumak gibi blrı;ey. .. Biraz daha llerı 
gidecek olsc:n muhakkak bana: (Sen 
bilirsin kızım... Ben işte buyum .•. He· 
s<ibına elver rse benimle ya5arsın. El
' ermezse sen bilirsin) diyecek kadar 
cüretkfır bir adam ... 

Üstat bUr&da iken sönük Ve karanlık 
hayatıma, kucak kucak ışıklar serpti. 
O gitti. Bu tdam geldi. Kalbinin bütün 
k.rlilİgınt, şiddetli bir zeh·r acıhtılc içi
me akıtıyor. Ne tezat Yarabbi? .. 

İşte yine zehirlendim... Vücudumun 

her noktasından ayrı ayrı ıstırap duyu
yonım. 

Bu adamın ifadesine bakılırsa, kııl
blndc bana karşı zerre kadar bir sevgi 
alakası yok ... Genç bir kadın bu kadar 
ihmal ecı.illr m ? .• Sonra da yolunu şa
şırmış, sadakati kaybetmiş kadınlara 
kabahat huhıyorlın·. 

Banyonun sıcaklığı da asabımı bozu
yor. Soıiı, d "l fazın uzatmadan dı§Srı 
çıkıyorum. 

Gözlerimle şahit oldUJ;um bu ihanet 
hiıdlse i de böylece kllpanıyor Niızan .. · 

Bu mektubumu sana, gece yatakta 
yazıyorum. Romanıma bugün başladın:ı· 
Üstadın nasıl bulacağını pek merak edl· 
yorum. · Yarın lç:n geleceğine söz ver
mlşf. Onunla karşılaşır karşılaşmaz ilk 
işim, romanımı okumak olacak... Bun. 
don sonraki mektubumda, onun roman 
hakkınd<ıkl tenkitlerini yazarım Nazan
cıiım ... 

Min'mın. yavruna, kliı.;ük )leclaya 
uzun ömürler ve iyi saadetler temcnri 
ederken, senin de gözlerinden öperim 
kardeşim. 

Perihan 

Sevg'l! Nazancığım! .. 
Mektubunu aldım. Hakkımdaki tevec

cühlerine teşekkiir ederim. Bu seferki 
mektubumun cevabını hepsinden çabuk 
giınderdin .. Mektubunda, İstanbula .b r 
sonbahar seyahati yapmak istedlkinden 
bahsed .yorsun. O, bir sürü yumurcakla 

mı? .. Onlarla beraber gelecek olursan 
bu seyahatten hiç lstlfape edcmlyeceğl. 
ni sana ş!mdiden söyliyeyim. Buraya 
gelmek istemen ben çok sevindirdi. O 
kadar yalnızım ki Nazan, sana anlata
mam. Şayet gelecek olursan seni üstad
la tanıştırırım. Bak nekadar beğenecek
sin?. Bu mektubumda sana bir sürü ha. 
vadls birikti. Onları sıraya koydum. An 
lalmbk için .sabırsızlanıyorum. Bundan 

evvclkı mektubumda sana (yarın üsta. 
dı bekliyorum) demiştim ya ... O giln, 
geç vakte kadar beklediğim halde gel
medi. Nekadar fazla üzüldüğümü anlat
ınağa lüz.um yok. O geceyi, çok büyilk 
sıkıntılar fçlnde geçirdim. Sabaha kar
şı üstadı rüyamda gördüm· Bizim. evin 
misafir salonundayız. Karşı karıııya o. 
turuyoruz. Her zamanki gibi edebiyat
tan, yazıdan, tarıhten sayfalar karıştırı
yoruz. Birdenbire üstada şiddetli b;r 
öksürük geliyor. Göğsü ıhtilllçlar !cinde 
kabarıyor. Her zaman kullandığı keten 
mendilini ağzına götürüyor. Mendil, 
kıpkırmızı kesiliyor. tlstad kanı görün· 
ce ş:ışırıyor. Ben ondan daha fazla he
yecanlanıyorum. Korku ve ıstırap içl:ı

de, üstadı kollarımın arasına olarak kÖ
şcdc duran divana yat.ırıyorum. istira
hat etmesi ç n arkasına yastıklar ko
yuyorum. Bana. o kadar büyük bir tes
limiyet ve uysallık gösteriyor ki tarif 
edemem .. 

(ArkMı var) 

ÖGLE 13,10 4,54 
İKİNDİ l 7,06 a,50 
AKŞAM 20,17 12,00 
YATSI 22,05 1,49 

lMSAK 3,44 '1., 
======================~ 

rlKôS~ıLJ 
Sakız kabağı dolması 

~· 

Kış sobwJerlmlz bitmedf'll ..-' 
danamız, lzmlrimiz bize 

taze yaz sebulerl gönderiyor, ~ 
de pek pahalı değil... Kıtın 1~ 
nın kflO!lunu :rinnl, otuz k•~..,.
rMayı bir o kadara, ka~..ll 
tanesini elli, altm., kuru.. ? 
alıştıkımız tçln bugün körpe ., .. 
kaba~m kırk 'kurufja bolu~•~ 
,.a aldım gibi geldi. iki kilo 'IJ" 
aldrm. Koyun eti bulamadıJrlli J'' 
yağlı tarafmılan yarım k!lo cJla ,, 
eti aldım. Biraz pirinç n so, .... ,,; 
ne, ınaydanoz dotfıyarak .,.,.-~ 
ça \'e bir kaşık da ya« ııave (f 

Al! bir ılolma J"Rphm. !'ilyalı ~,,,,,. 
Uzliınlc karı!Jık kompostorm;u tıA~41 
şar ;)aptım, ~ocuklar pek ,,.,,,,. 

ol dalar. 

*** 
'fORlK BALIGI HAŞLA-~ 
Bagüolerde torik bolhafh· ~ 

gl\n ltlr bUtUn 'balık aJdlld• ıJI 
!68nthnl:k parçalara tıotrat*IOI- "' 
kaç saııt snda tııraktmı ,·e 1'~ 
kınrıya k~t9ı' suyunu ~~· 
&onro hn.lu 8Ul1K haş1ıu:lın1· • , 
ca ık'rllerı ve kenılklrrtnl JılÇ " iflf' 
mak tlzere temtdedhn. uzeri:ır"' 
&l kapıyarak bir ta, koyduırt~ J" 
saat de suyu sözlildü, tılr ,-t:_ 
vanoza kat kat aralarana d~ ,,ı· 
rakı ve tane kara biber koY• ,_r ,,ı1 
durdum, üzerini iJrtlinetye k• ~ 
tlnyağı koydlHTI. Dört beŞ gt}ll ,ıJ'' 
biraz çıkardım, Uurine ıilf'O" ~ 

~·d· ,._, 
rak yedik. Çok gUul 01111 · "t'~ 
ete yemeğe bir yedek oıuyo:;ttı,_,, 
bir ku'>uru ur ki: Ekmf'k 
tazla<-a J'tJha açl)'Qr. . -td 

&V~·~ 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM 

TELEFON .TELGRAF. HABERLERi Dünle yarın 
arasında 

Nahiye bakkal 
birlikleri işe başladı 

Tokyoya 
yapılan hücu
mun tafsilab 

Askeri durum 

[
- Y&zan· 

İllıu IOIA1' 
Birmanya harhlnin son 

sefhası: 

fa lrınan) a bükOrnetınln Hln-
1,g dl!.tana taşınmış olmuı Bir· 

manya harbinin bitmek üzere olctu
iuna I,arettır. Japon sai cenahı, 
Rirrnan.)a - Çin hududunu aşmış ,·e 
Nulcenahı da Hint hududuna u~ıe
nıeğe ko~ ulınuştur. Arada ka1an 
~·1ıı • Jnglltz kun·etlerlnln ı;tımber· 
dı•ıı kurtulmak için dağlık araziye 
çekilmeleri ye böylellkle müttefik 
<'eııheslnln ylkılması muhtemeldir. 

MECLİS MOZAKERELERI 

Mebuslar, tevkif 
olunabilir ırii? 

Teşkilatı esasiye encümeni, teşrii masuniyeti kaldmlan 
hir mebusun tevkif ed.lebileceğini bildirdi 

Ankara, ıı (Telefonla) - Urfa 1 yet umum mUdUrlUğil Jle GUmrUk 
mebusu n_rct Ülgen n masuniyeti muhafaza ve muamele sınıf te.şkilfıt.ı 
rcfedfldlkten sonra tevkif edıldlği, 

1 
hakkındaki kanunlara bağlı kadro1a

b:lahare kendfs.ne isnat ed·len suç ra da'hil maaşlı ve daimi Ucreuı me
lard:ın beract ettığl ma!Umdur. murlara bir er tayını verilmesine dair 

Masunıyetlnln reflnden sonra bir kanun llylhası kabul edllml,tır. 
mebusun tekrar mecl si umumi he· Madenlerin aranma ve işletilmesi 
yetinin kararı alınmadan tevk f e- hakkındaki kanun ıtıylhasının lktısat 
dil p cdllC'mlyeccği hakkında Re- encUmenlnden gelen beş maddesinden 
fik İncenin bir t {s r talcb:nde bu· dördU kabul ve biri adliye encUmenl
ıunması üzerine toplanan Teşkilatı ne verilmı9ur. 
Esasiye encümeni, bir mebusun ma Iktısat devlet teşekkUlleri memur-
sunlyetl refcdildlktcn sonra muh

keme karşısında d ğcr vatandaşlar 
lan tekal1t hakkındaki kanun lllylha-

(Befa ı ı.elıle)(/) 
lusu para, sürü suru yardımcılar 
yctl&tirmllj. 

Ölmez cserlcrile bize meydan o
kuyan bu devrin karşısında bana 
bir utanma hissi geldi: Mi111 zevki. 
mızı ne kadar kaybetmişiz, ne ka· 
dar rer.ks z olmuşuz, Kendimize ne 
kadar ypbancı düşmu~uz, maz.ln:r: 
mirasına karşı ne kadar anlayışsız 
kalmışız! 

Sinanların eserleri etrafında ya· 
rattığımız ç..,rçevclere bakıyorum: 

Yarabbi, taklitçilik bizi ne hale 
düşürmüş. B zi yok etmek için 
milli ruhumuzu ve benliğimizi yık
mayı iş edinen emperynlist beşinci 
kollar, nesillerce müddet ne kadar 
iyi çalışmışlar, bizim anlayışı kıt, 
zevki düşkün, taklitçi insanlarımız 
onların ekmeğine ne kadar çok 
yag sürmüsler! 

Bu birlikler gıda maddeleri tevziatına başladı 

Halka tahsis edilen. gıda madde
leri ik.nci part. tevziatını yapmak 
ıç.n nahiyelerde kurutan bakkal 

birlikleri dün faaliyete gcçm'filer· 
dir. 

Her b rltk bir reis ve beş azadan 
mür~kkept r. Bölge iaşe mUdürlü
ğU dun sabahlar. tibarcn her semt 
teki birlik mümessillerir.e y.sğ ve 
pirinç vcrmıye başlamıştır. Bu mad 
deler birik rcislerı tarafından na-

hiyc bakkallarına taksim oluna
cak, herkes kendi mıntakasıııdaki 
bakkallardan ekmek karnesi mu
kab.lındc gıda madd~lcrl alacak-

lardır. 
İlk olarak kıl05u 178 kuruş ü-

zertndcn Turyağ, sonra pirinç ve 
fasulya verilecektir. 

İaşe müdUrlUlil dünden itibaren 
gaz, kahve ve çay tevziatına baş-

lamıştır. 

Yoksu ·ara parasız şeker 
(Ba!ı 1 ınckle) § 

Altı ve altıdan fıız.la çocuk sahibi otan 46.000 aileye yardım edilmesi 
hakkında evvelce ayrılan tahsisat mıktan, 715.000 liradan bir buçuk mil-

yon liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 
Bu suretle 1935 yılındanberl senelik istihkakı olan otuz. lirayı tahsi-

Amerika, bu hususta 
bir tebliğ neşretti 

B:ımbardımanda binlerce 
insan öldüğü bi.'dir."liyor 
Vasington, 11 (A.A.) - Harbiye 

Nazırlıtı tebliğ : 
Japonyaya karşı geçende bir ha

va hUcumu yapan tayyareler B ir
leşik Amer kanın bomba tayy .. rc
lcri idi. Bu hilcumlar gün orta ı 

gayet berrak b r havada yapılmış 
ve tayyareler o kadar ı;lçaktan uç· 
muştur ki bir balon barajından sıy
rılmaları icap etmlstlr. Tokyo, Yo
kohama, Nagyoyıı civarında ve da
ha başka batgelcrde kara ve den ·z 
askeri fabrikaları bombalanmı~tır. 

Jaı)()n sat cenahı, Çinin Yunnan 
eyaletine glrml178e de ilerlemek ~· 
me.) ılanı bOf bu'lam811lı1ftır. :Mare
şal Çan-Kay-Şek. hudad bölCe9._ 
ne yetişmiş ,.e taze ku,.,·etlerle ta
arruu geçerek Ja1>0n Deri hareke· 
tini önlemiş , c Blrmanya • Çin hu· 
dudundan 40 kilometre ~rtde bU· 
hınan Şefang Şf!brlnl geri a)mıttır. 
llattıi <'et,heden ~rl attıfı bu 1a
ııon kolunu cenuptan kuşatmak ıı:ın 
l\layno tlıerlnden :Mandala)' umumi 
istikametinde bir mııkabll taarruu 
ela glrlşm1'tlr. 

dan bir farkı olamıyacağı, binaen- sının birinci mtızakeresl tamamlan-

! 
aleyh tevkif dahi edtlcceğlni karar mıştır. 
eltına alarak tefsir talebini reddet- Nahiye kanunu lflyihasırun 19 uncu 
mist r. maddesinin mUzakcrcsine devam o-

Bugün uyanıyoruz. Mazin n c
serlerlnc milıclerlmizde yer açıyo· 
ruz. Fakat bizı mazinin gilzellık· 
terine ve hu nelerine ulaştırccak 
yolu keşfedebildik mi? Burası çok 
şüpheli ... Mazinin kötü taraflarına 
gözümilzil dikmekte devam ederek 
iyllerı ayırmağı bilmezsek acaba 
bu yolun 'zleri gitgide silinmlye. 
cek mi? Bununla yeni nesiller ara. 
sındıı köprü olabilecek insanlar bi· 
rer biıer ortadan kaybolmıyacak 

sat olmadığından dolayı alanuyan çok çocuklu ailelerin bugün ayrılmış 
olan bu bir buçuk milyon lira uc bUtUn alacaklarını hep birden almaları 
mUmkUn olacaktır. Yapılan ıstatlstlklerden anlaşıldığına gl!re, çok ço
cuklu ane:erln l'.'0 80 ninl köylU teşkil etmektedir. 

Tayynreler şehre yaklaşırlarken 
Tokyo radyosu, ıncilizce b:r pro 
pngandu neşriyatı yapıyordu. Spi
ker, Japonyadakl neşeli hayattan 
ve bombardıman korkusu olmııdı. 
ğındnn bnhsedlyordu. Bu neşriyat 
b"rdenblre durmuş ve radyo Japon 
d.11 ııe halkı ikaz: ederek Tokyonun 
alçaktan ve büyük bir silratle u. 

Etibankın [ 1>za1ı,arll barltl l 
çan bir çok tayyueler tarafından 
bombardımen edilmekte olduğunu 
haber vermiştir. Spiker, bu tayya· 

t'akat Japon ııol cenahı, meyaanı 

Ankara, 11 (Tclc!onla) - B. M. lunmuştur. 
Meclisi bugUn Şemsettin Gllnaltay'm 1 B. M. Meclisi çarşaillba gUnU top
relsliğinde yaptığı toplantıda emnı-1 ıanacaktır. 

mı? 

• 
sermayesı 

100 mHyon 

___ _. relerin çok süratl! uçtukları, için 
(Batı 1 incide) (U) yakalanmaları kabl olmadıfını 

birine göre Uç bin Japon askeri tu- söylemiş. biraz sonra bunları kar· 
zağa dllfUrUlmilş ve kısa bir taarruz.- şılamak için havalanan üç Japon 
dan sonra yok edilmiştir. Çin topçu· tayyarcs·nın zayi olduğunu bildir. 

Bu h t k
. k rlkaler göstermiştir. DUşmıın kolla· Öğleden sonra, d iler bir radyo 

lıo' bulmuştur. ÇUnkU ınılllr:ler bir 
muharebeye bulaıtmahn çekHmtye 
de\'Bm ediyorlar. Bu yüzden Japon· 
ların ı)("k yakında Hint hududuna 
varmaııı , e Blnple kıy•ında sıı. 
tagong limanını uptetmelerl çok 

ınuhteme1dlr. 
Japonlar Blnnany•da netten ini 

kadar ı;abuk mu,-alfak otduJarf Blz-
1.'e !IC~plerl şunlar ol•blllr: 

Ankara - Erzurum 
hayrakyarışıbaşladı 

Bir aralık konuşma fasılaya uğ
ruyor. Şoföre bakıyorum: İşine sa
hip ve hAk'm, silratlc yol alıyor. 
Her şey yolunda ... Gitmek istedi. 
ğlmlz yere tam zamanında varıı-
bileceğlz... • 

ı 
su bu şiddetli taarruz esnasında ha-' m ştlr. 

USUS Q l OnUn nndan arta kalan kısım Blrmanya merkczı 3000 ile 4000 arası tele. 

lôyihası ME.clise verildi yolu vasıtaslle kaçmış \"e Çınlller ta- fat hab:rı vermiştir. Radyo yangı-
A k rafından şiddetle takip edıimlştır. nı söndurmek için ve yenıdcn ta· 

1 
n ara, 11 (Telefonla) - Meclise Japonların tahripten kurtulmayı e.rruz yapılması iht mailerin! azalt-

Bayrak ,ımdl Erı~acan badaOarında 
Erzurum. 11 (A.A.) - Kurtuluş Ankaraya Milli Şef'e g!!tUrUnUz. Yo

uvaşının b&11ında Ebedi Şet Ata- lunuz. açık olsun.> 
tUrk'Un Anadoluya ilk olarak ayak Atlet alkışar arasında bayrakla 

1) Müttefikler Blnnanya cephe
•lnde bir emir , 9 ıuımanda blrlii'l 
kuramadılar. JaJıli& kı&aıan IJCll.17. 
Cl'nl'ral Alexandf'r'ln \'e Çinli kıta
lar ıla, mareşal Çan.&ay-Şek'ln aa
kerl mU,a' iri olan Amerikan ıene
rall sıııwvell'tn etnlrlerl•e ktlı 
kaldı. Sevk ve ıcıarede lklllk daim& 
fena neticeler doturmuttur. 

bastığı g{lnUn yıldönl1mUne rnstııyan 1 beraber Erzurumdan ayrıldı. 
19 Mayıs spor ve gençlik bayramm-ı Erzincan, ıı (A.A) _ Erzurum 
da Ankarada bitmek Uz.ere Erzurum vilayeti atletleri tarafından getlrl
ve Samsundan başlıyac&k olan bay- len bayrak vdlıyetımiz hududunda 
rak k°'usu bugiln Erzurumda yapı- Tercan kaymakamının relsllğl al· 
lan parlak bir merasimle bıı11ladı. Tö- tında bulunan heyet tarafından 
rene Istlklll rnarfı ile başlandı ve merasimle teslim alınmış ve Er· 
bunu müteakip AlatUrk'Un ruhuna zlncan atletlerine teslim edilmiş. 

hUnneten bir dakika sUkQt edildi. tır. Törene bUyUk bir halk kütlesi 

':!) )flittt'flkler, Blnnanyada Ja-
ııon taarruzlarını k&l'IJıhyacak ka· 
dar .) eter ku,·vet bulundunnadılar. 
Eğer ınareıpl ('.an-Kay-Şek daha ön
l'e nıüdahaledıı bulunsaydı, Japon 
"lığ ('enalu şimdi belki tle Manda
la) •8 bile 'armış olmazdı ,.e Blr
rnan) a )olu k~Umezdl. 

3) ı ngi117. kıtaları, Male-ıyada ol
duğ-u gibi eırrnan~ ada da cephenin 
ııat l"enahında ı;abuk ve müteakip 
~ekilmeler yaptılar, böyk!llkle Japon 
oıane, ruını kolayla,tınnış oldular. 
Jaıaontar bundan istifade ederek ce
nahlara )Üklendller \ 'il mlltteflk cep
hP'>inl yanlarından kanamata mu
\ affak oldular. 

4) MUtteflkler, tank ,.e tayyare 
gibi \"aıııtalarea .Japonlara ka~ı pek 
7.a~ ıf kaldılar. 

Acaba müttefikler, Blnnanya har
bini claha eııaıılı bir 9ekllde Jdare 
etlenıPzler miydi f Çlmn tecrlcl edil· 
nı~lnden \e Japonlann Hint Jıudu
duııa 'armasından !;ıkaeak fena ne· 
li<'elPrl .röı.önllnde tutarak daha 
<:ok kil\\ t>t MWkedf'.ınezler mıyaı '! 
llilttt1flkler Hint ,e Çin bndat böl· 
l('lerlndt' ~imdi yapmak Iııtedlklerl 
rtıildahale)I, daha ön<'e yapsalardı 

bıı akıbete dll~ml) ehlllrlt'rdl, 
lllrmanyıula müttefiklerin Japon· 

lara karşı mlbnkUn olan her şeyi 
Yaptıklanna hllkmetmek g-üçtör. 
Jl:llerlnılP 700 - 800 milyonluk ınaarı 
ka.) nakları 'arkt'n ,.e en atatı 4 - 5 
nııı~ onluk ukerl kun·et dururken, 
hlrrnan~ ada o katlar az ku,•,·etle 
harı• etmeleri \l' Jlk mailCıblyeUer· 
d!'ıı ı.onra da me,·eut ku' vetlerJ :r.a
lnanında tak' ile etmemeleri yoldak-
1~· lrnklnsızlıkla izah edilemez. 

Mare,aı Ç.an-Ku·-Şek'ln ellnde 
ku~ • rv~tıer umııt ki ~I Yuanan 
"') '\letınde mukabil taarrau ııedıef· 
ını,tır. General Wavell, Hlndtlltan4a 
dUze Jt nlemete çalıt•P devam ettii"l 

lııt ord111mnu Blrmanya - Hlnt hn
dud t\f Unda kullanmıyac~k mı f A.-aba 
W •re.,aı Çan-Kay-Şf'k'ln 'e General 

"""ll'Iıı mlldahale)<e ı,tmdl karar 
\e..,__ · .. ..,ıerlnde 41e\•katoeyıfl bir fayda 
'•r 11Uf Bn da \arld olamaz. 

~8Irnıanya yola kNllm .. ür, Çin 
.ı •ld edtlmll)tlr. Çin hadadanu •n 
J "Pon Nat t•enahının hedefi nedir, 
&Ponıar Çin~ nl(ln yöneldiler! Bu 
~~l I 3·arınkl l azonıı.cla lloaa,u
~ 

BEŞIKT AŞLI HAFIZ 
RIZA OLDlJ 

Erzurum \•alisi ba)Tağı bir numa- ve bir manga jandarma iştirak et
rah atlete verirken dedi ki: mişt r. Bi.iyUk bir neşe iç!nde ko-

c- Bayrağı size teslim ediyorum, 
Er'Zurumun ve Et~urumlulann say
gılarını, bağlılı~larını, tazimlerini 

şuya devam olunmaktadır. 
11'12 gecesi Tcrcanda geçirile

cektir. 

Memurların yabancı 
dil imtihanları 

Ankara, 11 (A.A.) - Maarif ları 25 - 28 mayıs tarihleri arasın-
Vekilllğinden blldlrilm ştir: da aşağıda göster1len günlerde ya. 

ı _ Devlet memurları ile ban- pılacnğından bu glbilerln ves ka
kalar ve devlet müesseseleri me- larının en geç 20 mayıs 1942 tarl
murlarının 3656 ve 3659 sı:yılı ka· hine kadar vekllllğlm.ze gelmiş bu 
nunlara gure icra olman yabancı lunması lfızımdır. 
dil imt h~nlarına glre.:ek islekllle. ı 3 M 
rın mensup bulundukları müesse- tiha;- ~·ıs 1942 .kinci grup im· 
selere 30 nisan 942 tarihine kadar ,. arı r.kara ve Jstanbulda a. 

şatiıdakl tarihlcrd • ı! kt . 
milracaat edip muameleler.n ta. Yalnız . c ;>ap aca ır. 
mamlatmış olanların imtihanları h b·r yabancı dilden imtL 
evvelce radyo ve gazele ıle lAn e-

1 
ana girecekler için 25 mayıs yazı· 
ı 28 mayıs s· r· lk" · b 

dilen tar hlcrde Ankara Dil ve Ta. dlld 1 uz u, ıncı ya ancı 
rlh Co"rafya Fakültcs.nde ve f.. en mt.hana girecekler lç'n 25 

• • ~ ve 26 mayı ı 
tanbul Ür.lvcrslteslndc yapılacak· ·ı .. ~ yazı ı ve 27 • 28 ma-

t 
:> s ta sozlu imtihan günleri ola-

ır. rak t<sblt ı 
2 - Mer.sup bulundukları veya İmt'h 1 ° unmuştur. 

intisap edecekleri da relere 30 nl- r"h an ar Anksrada 0 .1 ve Ta
san 942 tar.hine kadar başvurduk I b - Co~ra!ya fakUlteslndc, istan· 
ları halde muameleleri vaktınd - f ul~a Üniversitede yapılacaktır. 
tamamlanmamış olanlnrın imtlh e ı 

1 
mtıhanlara sabahları saat 9 da baş 

an_ anacaktır. 

Beethoven 'in 
bilinmiyen 

eserleri 

British Museum'do 
kıymetli üç 

kompozi !.yO:i bulundu 
Stokholm, 11 (A.A.) - Londra. 

dan Svcnska Dagabladct gazetesi· 

ne bıldı.rlldiijinc gore, Brit•sh Mü· 

zeyiımde )apılan tamirler esnasın. 

da, çok eski vesika yıjınları içinde, 

Beethoven'e ıait bulunan ve şimdi

ye kadar malum olmıyan çok kıy

metli uç müzik kompoz:syonu bu

Amerikal3 
uçak gemisi 

birden yapıyor 
Nevyork, l l (A.A.) - Amerl· 

kan donanmasının Japonyaya kar
şı hava kuvvetini arttırmak !çln 
bir çok tayyare gemileri lcşa ed'L 
mektedlr. 13 tayyare ıemlsinln ı .. 
şası muhtellf derecelerde ilerlemiş 
bir . halde tezgAhlarda bulun dutu 
ve ınşaata gece gündüz devam o· 
lunduğu ifşa edllmcktedir. 

---o---
Sirkecideki 

yangın 

d Aiacamlsinln İmam ve Hatibi lunmuştur. 
n<'Cerl! üstat Mcvlid'han Hafız 
d ıza Goncl Amerikan hastanesin· 

DUn ak9am Uzer! Sirkeci Hamidl
ye caddesinde bir yangın olmuf ve 
bu yt!Zden tramvaylar bir saat kadar 
işlememiştir. 

l' 10 mayıs pazar günU hayata 
gözlerini yummuştur. BUtün bir 
tnernlekı>tın insan ve fazilet Alemi· 
~e Yuksek ak de ve insanlığı le 
11zınet eden kıymetli üstadın ara

rnt ız1dan ayrılan mevcudiyeti ile ınil-
cc ı· ınıız. Yeri dolmıyacak bu kıy-

---o---
General Grau d 

tevkif edilmiş 

Yangının çıkması şu şekilde haber 
almmı.,tır: Saat yedi buçuğa doğru, 
Halk f&pka ve tuhafiye mağazası 

kepenkleri arasından duman çıktığı 

görülmüş ve derhal ıtfal~ye haber 
verilmlftir. Yangın mahalline yeti9en 
itfıUye kepenkleri kırarak lçer1 gir
mlf ve dUkkAmn alevler içinde yan
dığı g!!rWmllftUr. 

Sonra bir kırtaslyec nln gözlil· 
ğün!l hayalen burnuma takarak 
b!r daha bakıyorum: Ne. b'z ne 
alık adamlarmışızı Bllmedığlmlz 
bir şoföre, muayene ettlrmed ğlml:r. 
bir makineye canımızı r.asıl emni
yet ettik? Bu şoförün başına bir 
murakabe memuru koymadan na
sıl yotıı çıktık? Hareketlerini daki
kası dakikasına takip edecek, asa
ğa git, sola dön. şu vıra3• §Öyle al, 
ıyavaşlat, }ıız ver!• diye kumanda 
edecek b;r ümlr peyda ctmeği na. 
sıl akıl etmedik? Acaba otomobi. 1 
lln durduğu gara3dn bir mUfctt'ş 
var mıydı? Bakıma ve tamire iyi· 
ce nezaret ett. mi? 

ge en evrak arasında SUmer bank . · · ı ıo1 ' katlyen Umld edcmıveceklerı katı· mal< iç n ya,.mur yatm::ısına dua 
sermayes:nın çoğaltılması ve Etıbank yctle söyleniyor. Zir~ -rlcat yolları etmelerini Japonlardan istemiştir. 
se

1
rmayes nln 100 mll~·on liıaya çıka- I<esilmiş ve Ma)o'\1o"yu işgal eden Neşriyat bundan sonra daha az he.. 

n mdası hakkında kanun lAyihaeı da 1 Çın kuvvet'erl yenllen Japonları ku-ı yccanlı olmuştur. Yalnız hastane· 
var ır. 1 ı şatınak uz.ere şimale doğru ilerlemek- er n ,mekteplerin ve h'ç bir as· 

Bu seyahate çıkmadan bütan bu 
kadro tamam olmalıydı! Şoforün eh' 
1.ye vesikası, zabıla Tımilhaberl tet 
kik edilmeli idi, otomob!li muaye. 
ne iç·n kurulacak komisyonun ra· 
J>Orunu görmeden yola cıkmamalı 
idik!. 

o-- tc bulunmuştur. ı kerl değeri olmıyan daha başka 
Dag"': tm 3. birlikleri Çinliler inatta day•nıyorlar yerlerin bombalandığı, hatta bom-

Çııngking. ıı (A.A.) Çin tebll-j ba isabet eden yerinde btte hasar. 

faaliyete geçiyor g-ı mınma Mltkyllna'nın dUştUğ"Untı(ların hsfif olduğu sliylenmlştlr. 48 
teyid etmektedir. Şofag'da şiddetli saat sonra Tokyo radyosu bu akın 

(Ba,ı 1 ıncltle) <•> 1 ııavaşıar cereyan etmektedir ve Ja- esna~ırda çıkarılan yangınların 
killeri ~eyctlnln tasd•kh:e iktl- ponlara tak\1yeler gelmiştir. Lollem 1 söndUriildiiğünU haber vermiştir. 
ran etm şt.r ve Ticaret VekAle- doğusunda Japonlar Kungksln'e hU· Ba'şka bölgelerden verilecek ha· 
lince tcsbit olunacak yerlerde i cum etmektedirler. Çinliler inatla her yoktur. 
halk dağıtma birlikleri kurulacak ı mukavemet ediyorlar. ----o----
tır. 1 Tokyo, ıı (A.A.) - Imparatorluk Filipin Cumhur 

Reisi Amerikaya 
gidiyor 

Şehirlerde her 250 eve, yahut umumt kararglhı tarafından sııe.l 
her. lOOO ııiüusa bakacak b"r bir- 17.!?0 de b ?dirildiğine göre.Japon or. 
ilk kurulac~ ve her blrt.jin bir 1 dwuna menaup tefkWer 8 m~•ta 
reisi ve dört azası bulunacaktır. Myltkylna fehrlnl taınamlle ıwaı et. 

Bunların başlıca vazifeleri şun- mlşlerdir, stratejik bakımdan pek 
!ardır; ı mUhlm olan bu febir Birmanyanın 

l - Birlik azası lçin bir defter ~imalinde bulunmaktadır. Blrmanya-
tutulması, ! da faaliyette bulunan Japon birllkle-

2 - Karne ile dağıtılan mad- rl düşman her tarafta bo:quna uğ
delcrln karnelerin n dağıtılması, ratarak 6 mayısta Luat nehrinin şark 

3 - Hükumetin tesblt ettlli sahillne varmıflardır. :Myltkylna :ııa-1 

İyi ama, bunları yapsaydık va· 
kit kaybedecektik, gideceğimiz ye
re zamanında varamıyacağımız !çın 
belki de bu lstlfı:ıdcll seyahatten 
vazgeçecektik. Biltiln bir kadro, 
bUtUn o murakabe \'e teftişler çok 
pahalıya mal olacaktı. 

maddelerin doğrudan doğruya rekııtı bu suretle 8 mayısta sona er-

San P'ranıdsko, 
11 (A.A.) - Fi· 
llpın cUmhurrelsl 
Manuel Queaon 
ailesiyle birlikte 
Ani olarak cu
martesi akfamı 

Acaba sonunda kaza ihtimali da
ha iyi mi önlenecekti? İş'n icabını 
~·erine getird"ğlmlzc daha fazla mı 
emin olabHecektlk? Mesullyet ııı 
daha mı mazbut olacaktı? 

Hayır, tamamlle aksine ... Şoför: 
.Eğer kendı halime bırakılsaydım, 1 
hem dahe silratli g derdim, hem de 
otomoblll daha ·yi kullanırdım, ka. 
zaya da meydan bırakmazdım. Ne 
yapayım ki, snlAhlyctım yok, aL 
dıtım emri yaptım.• diye mesul:
yetten sıyrılacaktı. Emir veren 
adam: «Ne yapayım. ben ~oföre la
zım gelen emri ver:nclye kadar 
olan oldu» diye yakayı kurtara. 
caktı. Kadronun hangi uzvunun 
vazifede kusur ettlğ"nl araştırmak 
için bir kom'.syon kurulacak, ilk· 
önce çok acele, sonra daha yııvaş ı 
tetkikler yaptıktan sonra uzun bir 1 
rapor yazacak, fakat bunu oku-j 
mıya kimsenin vakti ve alfıkası ol
madığı için mesut yet davası, za· 
manın sonsuz derinliklerine gömü
lecek, gidecekti. .. 

Ama mantık ölçüslle kırtas:yeci 
haklı mı haklı! KAğıt üstande her 
şeyi güya dilşünilyor, gQya hiç bir 
şeyi tesadüfe bırakmıyor. Fakıtt 
hakikatte hem asıl maksat boşa 
gidiyor, hem de mantık denilen sü. 
lUk, kıymetli ve canlı enerj;IC'rl ve 
zamanları emiyor, yok ediyor. 

Otomobil yol alırken. korkulu 
bir rüyadan- uyanmış gibi silkin· 
dlm. Tabii se~Tlnl takip eden, nor
mal tehlike ,.e mahzurlar göze 
alınarak yapılan işlere kırtasl· 
yeci ruhun karısması üzerine ne
ler olacağını hatırddan blle geçi
rince insana alırlık basıyor. 

Halbuki bu b'r, iki günlük se
yahat, ver'mll usullerle kırtasl yol 
arasındaki farkı, gözlerimizin 
önünde tamamile canlandırdı. Bun. 
lıırın hlkAyeslnl b!r, iki yazıda an· 
latmıya çalışacağım. 

A)unet Emin YALMAN 
{Yukarkl satırları tekrar oku. 

yunca farkına vardım ki Trak· 
ya seyehat.nf ne diye yaptı(Jımı. 

müstehlike verilmesi. miştlr. 
4 - Esnaf blrl:klert tarafından (AA) Of' 

d ğ t 1 k dd l 
. t • t V!şl, 11 . . - ı: 

a ı ı aca ma e erın evzıa ı- 1 hilku ti .. uı J nın kontrol altına alınması, B rmanya me ' sura a-
5 _ Nüfus ve yer değiştirme pon ilerleyişinden dolayı, merkezi· 

nl Hlndlstana nakletmiştir. 
hallerinin tesbiU, 

6 - Buna benzer d fier işlerde Amsterdam, 11 (A.A.) - D.N·B· 
hl\kOmete yardım edilmesi. Londra radyosunun bildlrdiğirc 
Her köyde de b"r birlik kurula· göre, B!rms;nya valisi Slr Donald 
c~k ve bunun relsllğini kby muh· Smlth, refakatinde kurmayları ol. 
tarı yapacaktır. duğu halde Hlndlstana gelmiştir. 

Okul, hastane, çocuk yuvası gl_ 
bi mticsscselere birer dağıtma b r 
liğı tarafından bakılscaktır. Yal-

nız bu müesseselerde bulunanların 
eski bulundukları yerlerdeki ka· 
yıtları silinecek ve ayni maddeyi 
iki yerden almalarının önüne ıe
çilecekUr. 

Karara göre ıst.hlAk koopera-
tifleri kendi statülerl,.e göre da
ğıtma için tesblt olunan fiyat ve 
şartlara göre hareket edecektir. 
Tarım satış koopcratlfı b!rllk-

lerl, toprak ofisleri, sanayi b!r1ik
leri münasebetlerine devam ede· 

cektır. Ya1nız dağıtma birl klerl
nl bunlardan. temy.z eden vasıf 
birliğe girmlyenlerln hükOmctçe 
yapılacak dağıtma işlerinden istl-

Cııdc cdemlycceklcrldlr. 
Dağıtma birlikler! vasıtasllc hii 

kümel istlhsalden ist nliıke kadar 
bütün işleri murakabesi altında 

bulunduracak ve halk ile hüku· 
met bir işbirliği yapmış olı:cak-
tır. 

lir_. _______ " 

Dokfifo Ar -nıvc -
Fransızcaya hakktle vlktt 

İstanbul veya Ankarada ça· 
lışmak uzere erkek veya ka
dın sek'z dakflo alınacaktır. 
İsteklilerin Tilrk ırkır.dan oL 

mssı şarttır. Tahsil derçcc· 

lerlne ve şimdiye kadar ça· 
lıştıkları yerlere ait malCtmatı 
muhtevi bir mektupla İstan. 
bul postanesinde 722 numa
ralı posta kutusuna mUraca· 
·ı ed 'lmesi. 

Nuri lstinyelinin 
cenazesi bugün 

kaldırılıyor 
Ani ölümilnil diln teessürle ha. 

ber verdığlmiz eski Şurayı Devlet, 
Maliye ve Nafıa Daireleri Reisi B. 
Nuri lstinyelinln cenazesi bugün 
öğleden sonra Osmanbeydc Rumell 
caddesinde Afitap apartmnnından 

kaldırılarak namazı Teşvlklye ca
mı nde kılındıktan sonra Rumelihl
sarındaki aile kabristanına deCne
dllecektir. 

Merhumun oğlu Bilkreş sefareti 
milstesarı Şefkati İstiny~li. bir kaç 
giln evvel babasını tam bir sıhh:ıC 
ve neşe içinde brrakarak yeni va
zifesi başına gitmişti. 

Yaşama sanıatLr.ln hakiki b r Us· 
tadı olan Bay Nuri, ölüme de kcn· 
d"sine mahsus zarif bir şekilde ka
vusmustur. Pazar günU dostları ile 
br"ç oynamış, arada lştlha ve zevk
le kahvaltı etmiş, sonra brlce de· 
·.amla b.r parti kazanmış. tam bu 

anda bırdenbire ellndekl kağıtlar 
düşerek en tatlı ve rahat bir şe· 
kilde ve b·r an içinde ölüme ka
vuşmuştur. Kendisine fenalık gel
d 'ğ'nı sanar: ev halkı ve m safir· 
ler birer tarafa koşarak doktorla:-· 
la dönmUşlerse de doktorla:- ölU
mUn Ant surette geldlğ"nl tesbıtten 
başka bir §eY yapamamışlardır. 

Doğan s·gorta Şirketinin açılış 
zı anlatmamışım: Geçenlerde 1 

resminde Hakkı Tarık ve Abidin =============== 

Bay Nuri, son c:ıerecede naz k bir 
Tilrk centilmen! idi. Eski nce TiJrk 
nezaket kaidelerine ve muaşeret 
wıullerine tamamile sahipt·. Her. 
kesin gönlünü hoş ederek konu
şur, dElma gilzcl nUlftelerl ile et· 
rafa r.~§e ve ferahlık u~rdı. ö~ 
lümU İstanbul içtimai hayatında 
dolmaz bir boşluk bırakacaktır. 

Ilı. Vaşlngton'a ha
reket etmlfllr. 
M. Quezon bura
da reJs Roosevelt 
le görilşecek ve 
VaŞlnıton'da bir 
Fllipln hUkQın"'tl 
kuracaktır. 

:Man~I Queıoıı 

Laval karar 
arifesinde 

, (Başı 1 lneJde «/• 
Berlln, 11 (A.A.) D. N. B. ajan-

sının bildirdiğine göre Amiral Dar
lan ile Amiral Auphen ve General 
Brldoux'nun dUn Laval ile görfl4mllf
lerldlr. KRblne gelecek cumarteal gll
nU tekrar toplanacaktır. 

Görlng Framıada 
Berlln, 11 (A.A.) - Mareşal G6-

rlng"ln, y{lk.sek Fransız şahsiyetle· 

riyle mUhlm mUza.kereler yapmak 
Uzere halen Parls'te bulunduğu söy
lenmektedir. Berlln'ln iyi haber alan 
mahfilleri görUşUlecek meselelerin 
Italyan - Fransız rekabeti yUzllnden 
karışık bir durum arz.etmekte oldu
funu kabul eylemektedir. 
Ya Mllt\·ere iltihak, ya dOllAlllll&7J 

Almanlara t•rk 
Ankara, 11 (Radyo Gazetesi) -

Stokho"m'den bildirildiğine göre, Ma
dagaskar meselesinden sonra Alman. 
ya 1''raıısııya daha ~ıkı bır iş birliği 

yapması için tazyikte bul•!nmakta
dır. Fakat Fran"a bıınıı ı.nrar '\'erme
den evvel ltalyan isteklerine karşı 
Almanyadan daha fazla teminat is
temektedir. 

La\al'ln beyanatı 
Vichy, 11 (A.A.) M. Laval pazar 

gUnU Vichy'dekl Amerika ı.,guderi 

M. Tuck'le görUşmUştUr. Görll.şme 

Amerikan amiral Hoover'le Blr:eşlk 
Amerika hariciye nazırlığı memurla
rından birinin Martin qu<'·c gelmeleri 
etrafında yapılmıştır. Malt\m oldutu 
Uzere Amerika heyeti, Antllle deniz
lerindeki Fransız makamlariyle mU
zakere1er yapmak Uzere Martlnlque'e 
gitmlflerdlr. 

ınetıı varhlın cenazesı 12 mayıs 
CbuıUnkü salı) cunil ölle nama· 
~ını mUteakıp Aiıcamis-inden kal-
ırılarak Ferlköy aile makbereo:l

ne tevdi edllecektlr. ~labUıı mat
ıtt.t DlJU ~ria. 

Nevyork, 11 (A.A.) - Ahmm 
hususi haberleri zikreden Nevyork 
T mes gazetesi, General Henrl Gi. 
raud'nun Cenevrede tevkif edildi. 
tinin söylendıtlnl blld rmeldedlr. 
General, sahte evrakla seyahat et· 
mek suçu ıle tevkif edilmiştir. El
rie ed len vesikalar Generalin Llz
bona dojru yole çıkması ihUmal 
eldutmm ıcı.Mımiftir. 

Saat 8,1.i da ya.ncın tamamen aön
dUrWmUş bulunuyordu. JUdlse hak
kında taıhklkata baflanmıştır. Yangı
nın elektrik UU11Unden çıktığı talımln 
eclllmektedlr. 

Daverle buluşmuştuk. Alpullu 
şeker fabrikasıl'I gidip görmlye 
hep b!rden meral< ctt k. Oray 
yapacaiı ilk teft ı seyahatinde 
b~ beraberaıe almasını Klz.ım ı 

Taşkend'den rica ettik.İşte Al· 
pulluyu ve bu ves·le ıle Babaeski 
,.e Kırklare!lnı z:Iyaretımlz, bu 
rlcamıztn neticesidir.] 

A. J;. y, 

Cenazeye çelenk gönder lmeme 
a 'lesi t11rafından rica edılmektedlr. 
Merhuma Allahtan rahmet diler 
kederli aıleslne teessür ve taziye~ 
lerimizi tekrar ederiz. 

M. Laval pazar gUnU akşamı Vl.fl'
de mUza.kerelere alt olarak nep'edl· 
len Hobel't'in Amiral Hoover'ın ziya
retini kabul ettiğini ''e Amerikalı 
amiralin hUkCımetlnden aldığı direk· 
tıne Anlllle adalarının bugUnkQ ata
tüsUnU tadile matuf bazı la&MJa'dl 
bulundupnu aöylemlfUr. 



• 

~~ 
Bu hafta yapılacak 
G.Saray-F. Bahçe günü 
Gözönünde tutulması lazımgelen 
bir nokta üzerinde düşünceler 

Ikl ezelt rakip Galatasaray - Fe
rıerbahçe klüplerimiz önümtizdeki 
pazar için birleşik bir spor günU ha
zırlama., bulunuyorlar. 

Memlekette her zaman için Sarı 

Kımıızı - Sarı LAclverd karşılaşma
ıınm bir Mdlse teşkil etmesi itıba

rilo bu ib&yram gUnünUn futbol me
raklılarına iyi bir gUn ya.şatacağın

da fllphe yoktur. 
Bu iki ezeli rakip, 30 yıllık bir re

ka beUe dlyebıllrlz ki, TUrk futbolU
nun, !ıattA Tilrk sporunun tarihini 
yapm"'lardır. 

Memleket futbolUnUn günden güne 
dlişm,.kte olduğu şu gUnlerde bile bu 
rekabeti, tezelzllle uğramamış ve he· 
yecanını kaybetmemiştir. 

Şunu bir defa daha kaydetmek 
mecburiyetindeyiz ki, bu iki kllibün 
yafıyabilmesl için bu rekabetin de
\•ıı mı lAzımdır. 

Şu da muhakkaktır ki; Fenerbah· 
çeıılz Galatasaray, Galatasaraysız 

F.merba!ıçeyl y~atmak çok gUçtUr. 
Hatt.A diyebll.rlz ki, mümkün değ'il

d r. 
Büttin korkumuz Tilrk sporunun 

b lyilk zararlar göreceği, bu ezeli re
k betin ö!Umüdür, t.,te onun içindir 
kı, iki taraftan bir tarafın gerek ida
ri hatAlar ve gerekse Arızi sebeplerle 
z ıafa uğraması Uzerinde hassas.yet
lC' duruyoruz. 

Bu iki ezeli rakip 30 yıllık rekabe
t n de\'amı müddetince spor sahasın
c!a bırbirlerine yenilmemek için ne 
l adar çalı~ışlarııa. saha haricinde 
ele dalma doıst kalmı.,ıardır. 

Halk üzerınde fena bir tesir yapa· 
ı ak bu rekabetin tezelzllle uğrama
ı korkUt!U Hedir ki, bir nokta üze

rinde ehemmıyeUe durmak istedik. 
Bu hafta yapılacak Galatasaray -

F'enerbahçe gilnünün programını göz
den geçirirken memleket sporunda 
en bllyük hAdlseyl doğuran bu Gala
tasaray - Fenerbahçe kartılatmaaın
da Ahmet Adem'ln hakem duracağı· 
nı gördük. 

Ahmet Ademin bugün birinci sınıf 
hakemlerimiz arasında yer alabilecek 
kıymette bir hakem olduğunu kabul 
ctmi!kle beraber bu maçın idaresinin 

dı~ gibi tıem bugün içın ve hem de 
yarın için Galatasaray - Fenerbahçe 
heyecanının ö!Ume doğru sürilklen
mesl endişesini de tevlld edebilir. 

Bu noktalar, akla gelse bile bu 
hatta yapılan maçın bir danışıklı 
~övüş olması şilphesinl de uyandıra· 
rak bu gUne karşı olan a!Akayı da 
öldUrebilir. 

Onun içindir ki, bu mahzurların 

gözönünde tutularak ona göre hare
ket edilmesi yerinde bir hareket 
olur kanaatindeyiz. 

Kenıal Onan (Con) 

Okullarm imtihan 
komisyonları 

teshil edildi 
Şehrimizdeki lise ve orta okul 

müdürleri dün saat 15 te maarif 
müdürü Muhsin Binalın riyasetin· 
de, İstanbul Kız Lisesinde toplan
mış, mtlhan mümeyyiz ve komis
yonlarını tcsbit etmişlerdir. 

Bir kiloluk ekmeği 
kuruşa satarken 

yakalandı 

40 

Üsküdarda Adnan adında b·r a· 
dam 6 kilo ekmeği beher kilosunu 
40 kuruştan s1ttmaktan suçlu ola
rak Üsküdar milli korunma mah
kemes·nce soguya çekilmiştir. 

Suçu tesblt edllen Adnan, 3 ay 1 

hapse ve 100 l ira para cezasına ı 
mahkum olmuştur. 

Kasım paşa iaşe memuru 1 

beraat etti 
Kasımpaşa aşe memuru Şevket 

Arıkan, karne s;tmaktan ve keyfi 1 
muamele yapmaktan suçlu olarak 
mahkemeye verllm şti. 

2 numı.ralı milli korunma mah
kemesınde dün yapılan duruşma
da Şevket Arıkanın beraatir.e ka

verllmiştlr. 
kendisine verilmesinin doğru olmıya
cağını da kaydetmek mecburiyetin- rar 
deyiz. üniversite Rektörü 

Ankaradan geldi 
Ahmet Adem bug\ln Galatasaray 

k1UbünUn ücretli bir ldareclsidlr. Se
nelerce Kasımpa.şa klübUnde futbol 
oynayıp, aynı zamanda idareciliğini 

yaptıktan sonra Galata.saraya idart 
if]erde çalıl11Tlak üzere intisap etm:ş 
bulunmaktadır. Spor efl<Arıumumiye
BI de bunu bilmektedir. Bu vaziyet 
karş~ında bu arkada,ın hakem dur
ması hiç de doğl'u bir hareket aayı
lıunaz. 

Yalnız şunu da kaydedelim ki; biz 
bu arkadaşın şu veya bu takım aley
hine bir hareket yapacağ'ını, yapabile
ceğ'inı muhakkak surette düşünerek 
bu noktaya ı.,aret etmiş değiijr:. 

Evvela. iki ezeli rakip ka~ılaşma
larının başlıca huıuslyetlerinden olan 
salla içindeki temiz mUcadelede, her 
hangi bir dü~Unce ile, halk üzerinde 
bır f{iphe uyandırmak bir tehlike 
teşkil eder. 

Bu hareket, gerek Gıdatasaray, 

gerekse Fcnerbahçe taraftarlarında 
bu nıaç üzerinde bır şllphe uyandır-

Radyo, 
BUGÜNKÜ PROGLUI 

SABAH 

7 ,30 Program ve memleket 
saat ayarı, 7,33 Karışık prog
ram (Pl.) 7,45 Ajans haberle
ri, 8,00 Senfonik parçalar (Pi) 
8,1518,30 E\•ln 5aatl. 

OOLE 
12,30 Proaram ve memleket 

saat Q)arı, 12,33 Türküler 12,45 
Ajans haberleri, 13,00 - 13,30 
Karııık şarkılar, saz semaUeri. 

AKŞAtl 

İstanbul ünıversıtesl rektörü Ce
mil B !sel Ankaradan şehrimize 

avdet etmiştir. 

Karısını öldüren 
Arif deli mi ? 

Çatalcanın Yakuplu köyünde A· 
rif adında bir adam kıskançlık yü
zünden metresi Haticeyi tabanca 
ile öldllrmüştü. 

Dün İkinci Ağır cezada yapılan 

duruşmada, davacı Hatlcenin ba

bası, Arifin müptelft olduğu has-

talık tan kurtulamıyacağını duşü-

nerek karısının da ölümünü istemiş 

olduğunu ve HaUceyı kasden öl

dürdüğünü söyliyerek 20 bın lira 

mAnevi tazminat istemiştir. 

Katil Arif, hasta olduğunu, ara

da sırada buhranlar geçirdiğini ve 1 
bu iş de böyle bir buhrc.n esnasın_ 

da yaptığını söylemiştir. 

Mahkeme, suçlunun ~dlıyc tablb 

liğlnce mUşahedc altına alınması

na ve şahitlcrtn celbedllmes ı için 

muhakemenin başka bir güne bıra 

kılmasına karar vermrştlr. 

Esrar ve afyon 
kaçakçıları 

Nıyazi adında bir adam, Galata 
c 'varında dolaşırken hali şüphelı 
gô .. iilerek yakalanmıştır. İkamet
g."ıhı olmıyan Nlyazlnin cebinde 

18.00 Program ve memleket beş gram esrar ve beş gram afyon 
saat ayarı, 18,03 Rııdyo s lon bulunmuş, bunları kahveci İzma-
orkcstrası, 18,45 Fasıl heyeti, rodan aldığını söylemiştir. Sebıka-
19,00 Konuşma (Dertleşme sa- Jılardan oltn İzmaro ile Nly1tzi ya 
ali>, 19,15 Türkiıler, 19.~o Mem kalanmışlardır. 

leket saal ayarı Vt' nJar.s ha- 1 Evlenı"rken ortadan 
berler., 19,45 Seı bcst 10 dak - I 
ka, 19,55 Fasıl heyeti, 20,15 k 1 ab k 1 
Radyo Gazetesi, 20,45 Şan solo- 1 JO 0 an S 1 a 1 
!arı, 21,00 Ziraat takvımi, 21.10 Beşiktaşta sınnr.paşa mahallesin 
Kemnn v!rtüozları (Pi.) 21,30 de. Hatice :dındct bir kadın sabı-
Konuşma (İktısat saatı), 21 ,45 ··alı! , dnn İsmail Hakkı ile tanı-
Klasık Türk müziği programı, şarak evlenmek üzere Beşıktaş ev-
22,30 Memleket saat ayarı, A- lenme memurluğuna gitmişlerdır. 
janc; haberlerı ve borsalar, Fakat İsmail evlenme sırEsında 
22,45 ..:2,;,0 Yr.J\ınkı program ortadan yok olmuş ve Hatlcenin e-
ve kapanış. vine giderek eşyalarını çalmıştır. 

L.,. _____________ J Bu eşyaları satarken yakalanan suç 

lu, adliyeye teslim edılmıştır. 
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KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

Amerikanın maruf Dupont Fabrikasından getirt.len muhtelif 
ebatta altı düzı.inesl bir pakette 

RONTKEN FiLMLERi 
satışa çıkarılmıştır. 
Talip olanlerın on beş gün zarfında İstanbulda Kızılay Satış de
posu müdürlüğüne, Ankarada Umumi merkezimize müracaatları 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
18 X 24 Eb ·adında düzünesi 6 Lira Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

24 x 30 " " 9 
İCABINDA GtiNDI: 3 KAŞ& ALINABİLİR 

" 30 x 40 " 14 r. " 
Ticaret Vekaletinden : 

Kartal Malmüdürlüğünden : 
Semti 

Dolayba yolu 
üzerinde 

Karyesi Cinsi 

Yakacık Hali arazi Tamam 

l'ıliktarı 

9200 metre 
murabbaı 

Kıynıetl Hududu 

460 lira Şarkan hazineye ait hali yer, gar· 
ban Barbarosun fuzuli işgallndekı 

ha1.lne yeri, ş!malen haz;neye ait 
dag, cC'nuben Dolayba yolu 

IB.1e .Müsteşarlığı merkez teşkilAtlle vekaletrmlze bağlı dağıtma O· 

fisi merkez ve te.şklJ{ıtı için büro moble ve eşyası satın alınacaktır. Bu 
iş lizednde teklifte bulunmak fstiyenlerin 15 .mayıs 942 cuma gilnU sa
at 14,5 de bizzat veya saJAhiyetli mlimessUleri vasıtaslle iaşe mUstcşar

lığında hazır bulunmalan llfln olunur. (5351) 

lığa 

942 

Yukarda hudut ve evsafı salreSi yazılı arazi müzayede ka.mesinde yazılı şerait dairesinde satı
çıkarılmıştır. Tal plcr.n yüzde yedi buçuk pey akçesi ılc satış günü olan 7.5.94:? tarihinden 27.5. 
tarihine kadar Kartal Malmüdürlüğüne müracsatları ilan olunur. (5412) 

BORSA 
11 MAYIS 1942 

1 Sterlin 

11 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 

5,24 
100 Dolar 129,20 
100 İsveç frangı 30,03 
100 Pczeta 12,9375 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM ve TA!!VILAT 

Sıvas - Erzurum I 
Sıvas - Erzurum II - 7 
941 Dcmlryolu II 
Anadolu Demlryolu I ve 11 
t'ürk umum tiyatro 

l!l,70 
19,801 
19 ,58 
51,25 
69,50 

ÇO<'uk hu.talıkları mütehaı;ııısı 

Dr. Nevzat Ziya 

:\Iuhammen kıymeti ~ıuvakkat Te. Alınacak malın clnsl 
Lira K. Lira K. 

~~~ ~ ~~~~~~-~~~~~ 

1739 900 130 50 Fotoğraf kopya ve ağrandismanı 
yapılmak iç n = Arşitektür fotoğ· 
raf makinesi ve teferruatları. 

500 00 37 50 50 adet arkaya doğru açıldığı za· 
man açılır kapanır bir tarzda hu
susi çekil tertibatlı albüm, ebadı 
30/ 40 

532 64 39 95 Fotoğraf ve ağrandlsman makinesi 
tc!crruatı. 

Yukarda muhcnımcn kıymetleri ve temin&t miktarları yazılı fo
toğraf makınesi \'e tefcrruatilc 50 adel albümün ekslJtmesinc istek· 
11 çıkmadıfır.dan eksiltme l O gün temdit edılmiş\ir. İhaleleri 20.s. 
04:! çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. istekliler.n müdürlüğe 
müracaatları. (5410) 

Hastalarını her gün ımat H 

1 
.. 

den sonra Cağaloğlu Halk Par- ' ,.,. 
tisi binası karJiıaında Zt'kibey 
apartımaru 8 inci dairede kabul 
eder. 

Türliige Ciimhurigetl 

Ziraat Bankası . ~ 

BULMACA 

f 
l---+-4--+-ı---

Türkiye 1 Ş Bankası t 1--4-4--+ ..... ~ 
) 

't 

5 Dflk tuan'lll ııııaplan 1142 lkramlJ• pli• 
IUSfl&>lllLEB: Z ŞU.t. f Mayu, a Atm*ee 

ı llıdlııelMfri• &ariWeriMe ~ 

190~ 

ı edet _,. l.lnWt = JtOe,- ıaa 40 > 108 > = .000,- > a > ıaoo > = aooe,- > 
. 2 > 760 > = 160Q,- > 

60 > 50 > = :»ea,- > 

3 > 518 > = liOG,._ > 28i > » > = ~.- > 

> ı• > = 2~.- > 10 > 2öi > = 2600,- > 2iO Soldan sağa: 1 - lstanbulun bir ı 
semti; Bir nota; 2 - İriyi ufağı 
ayırma, Caymama. 3 - İlflve, Es
ki bir mabut. 4 - Su haline gel
memek. 5 - Çağıran, Kapının kı
sımlarından-, 6 - Bır edatın kısası, 
Cemt edatı; B ir nevi cetvel, 7 -
RUzgar, Olabilirlik, 8 - Bir nota; 

Mihverin ilkbahar taarruzu denizler
de suya düşmüş sayılabilir 

(~ı 2 nclde) «+:ı> 1 
açık deniz donanmasının ciddi bir 
harekete geçemiyeceğine tamamlle 1 
emindir. Bundan dolayı diğer de-1 
nlzlere ana vatan !.!osundan gemı-1 
Jer ayll"mak için tereddtıd etmemek· ı 
tedir. i 

Alman donanmasının Manş 
0

ka-' 
nalını geçmek için yaptığı bUytik 
fedakArlığın bu sene için meyva 
'\'ermlyeceğ'i artık pek açık olarak 
görülmektedir. Mıı.nş çarpışması 

Almanların bUyük bir kahramanlık 
nümuncsldir. Fakat umumi duı'um: 
için faydalı olmaktan daha ziyade, 
zararlı olmuştur. 

Alman fllosu Manş denizinden 
geçmeyi, mesafenin kısalığından 

dolayı düşünmU., ve belki de Ingl
lizlerın de bu gemileri bu kadar ze. 
dellyeceklerinl hesaba koymamıştır. 

Ing.tizler Almanların karşı:ıında 

çol< dikkatıı harcl<ete mecburdur. 
Bunu harbin üç senelik gidişi bize 
tamamlle öğrelml.ştır. Eğer Ingıliz
ler Alman gemilerinin zedelenme
sinden emin o!ma.ııalar ana vatan 
fılosundan çok kıymetıf ve kuvvetli 
gemilerini ayırmak cesaretinde bu
lunmazlar; lhele Fransıiların vazi
yetlerinin şüpheli olduğıı b r zaman
da böyle büyül< gemilerini Avrupa 
sularından çekmek ile acı neticeler 
vermesi ihtimal dahilinde bulunan 
bir duruma düşmeyi h çblr zaman 
göze almazlardı. Demek oluyor ki 
Inglllz donanması Avrupa suların-ı 
da çok kuvvetli ve çok emindir. 

lngilız donanmasından ayrılan 

gemiler adedini bilmiyoruz. 1''akat 
Alman donanmasından yaralanan 
gemıler ile Fransız donanmaSll\ın 

bUyUk gemileri bellidir. 

o halde lngiltere amlralllğlnin 
en az dört beş gemi ile onlara yar
dimcı f)larak yarıyacak miktarda 
kUçUk gemilerden mllrekkep bir fi
loyu ana vatan fılosundan ayırarak 
göndermiş olduğıınu tereddütsU:ıı 

kabul edebiliriz. Bu filonun belki 
bir kısmı Madagaskar hareketine 
gitmiş ve diğer bir kısmı da Avus-\ 
tralya için çalışan müttefik !.ıo ile 

blrl~miş olabilir. Başına (k) gelirse bir mobilya 
Bundan anlaşı:dığına ı;öre Uzak. olur, B ir nota. 9 _ Tuz&k; B r ne

doğu ve Hint denızlcrlndc hatırı vi araba. 10 _ Birinci; Mesafeli 1 
sayılır blr miltteflk filosu var de- değil; Uzak mağara. 11 _ Bir so· 
mektlr. Böyle lk denizde kuvvetlice ru; Sarp; İnilti. 
iki filonun bulunmnsı Japon deniz 

Yukardan aşağıya: 1 - B r 
kumandanlığıııı zor bir durumu kar. 

madde pişirilen kaplar; Nıızil ol; 
şılamak endişesi karşısında bırakır. 

Akd i A ·k ,.,.emil 1 1 2 - Pılavın ortası; Maalesef, 3 -en ze merı an ., er n n 
geldiğ:ni bıldiren ajans haberleri de Derhal; B ir renk. 4 - Deniz gene· 
dikkate değer. Artık i'kbahar ta- ra!i; Bir renk, 5 - Bir kadın s
arruzunun denizlere alt kısmının mi, Bir nota. 6 - Kumanda, Ka
Anglosakson donanması tarafından palı değil, 7 - Kurum, Dokuma 

ham maddeler r.den, 8 - Çizmek, suya düştirtilmüş oldl:l,'llna inanmak 
9 - Bir hô)"Van, Bır memleket. 

yanlış olmaz. Bundan sonra ilkba-ı 10 - Garp asalet unvanlarından; 
har taarruzunda denızlerdc'l bahset-
mek propagandadan başka bir şey Açık olarak, 11 - Verme; Bir b na 
değildir. Dl-~"KU BUL.'IAC.ASIN HALLI 

Denizlerin umumi üstünlllğil bu- Soldan sağa: 1 - Dcınadcm; 
gün yine Anglo-Saksonlnrın elinde Kap. 2 - Aleniyet; Re. 3 İb
bulunuyor. Yalnız Japo:ı clenlzlc11114 re, Yer.!k, 4 - Mecbur. Muz, 5-
de muttefık filo faaliyetten çekli- Mihlr, 6 - İmame. Zati. 7 - Sc
ınlştir. Mm-zit deniz Ustlinlliğilntin ma, Nam, 8 - Yak6rnoz; (c)iro, 
kıymetı zamanla yol< cdi!ı?1>llir. 9 - Ab, Dama. Az. 10 R_pze. 

Denizaltı gemilerinin faaliyeti ise Ulaşma, 11 - At. Ezel. 
deniz fistUnlllğUne tesir e<iecek de- Yukardan aşağıya: 1 • Dalma , 
recede kıymeUI değildir. Anglosak- Yara, 2 - Elbc, isabet. 3 Mer. 
son deniz kuv\•etıerl bunların vere- c;mek, 4 _ Aneb, Amade, 5 _ 
ceği zararları da en az dereceye ın- Di (id), Ummama, 6 - Ey, Rıe, 
dirmek için türlü türlü usullerle ça. Omuz. 7 _ Mey; İzale, 8 Tem z, 
lışmaktad.rlar. Bu taaıTuzların u- Al. 9 _ Nurani, 10 - Arz, 'l'ara
çak sevkıyat nn olan tesiri hemen ma, ıı Pek; Mimoza. 
hemen yok edılml7tır. (Grocnland -
Izlanda) yolty.e Inglltcre ve Rus. 
yaya havadan uçak fıloları gönder
mek imkAnı bulunmuştur. Denizaltı 
gemilerinin zar.1rları ancak gıda 

maddeleri üzerinde nisbcten bir te
sir yapabiliyor. Bunun dn yok edı

let'ek deı eceye dlişüı l\lnıc.'11 için 
Anglosakson fılol::ırı bUtUn kuvve. 
tile çalışacaktır, sanırız. 

Pasifik denizinde olan muharebe 
denızlerln umumi vnzıyetlne dair 
bizde bu düşünceleri uyandırmıştır. 
Bu muharebenin kazaııılmıı.sı veya. 
hut kaybedı'mc .. I, oradaki deniz 
bölgesi durumunu aydınlalmağa ya
rıyacaktır. Bunun netlceleri'll et· 
raflı habe\.ler alındıktan sonra ayn 
ca ıncellyeceğ z. 

H ıV>anıeddln t 'ltıel 
Eskı Bahriye M{\:;teşarı 

Tülin 
,- Kitap 

mecmua 
ve 

• 
evı 

Ingillzce tıbbi, ... ., kitaplar 

kira ile verilir. En yeni mecmu· 

aıar burada satılır. 

1 

çrked Adliye hinası karşı
ı11nda, :\Umar \'edat Caddeıh 

No. 19 

L.......-------

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk liruı 
Şube ve ajans adtdl: 265. 

Zıral ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 l!ra ikramiye veriyor. 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile LJatı· 
daki plt.na göre ikramiye da.tıtılacaktır . 

4 Met ı ,090 lwakk 4 .... Hra 
' lt 600 » 2 .... » 
, :ıı 260 ,. ı,eeo ,. f,800 lt 
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lM > • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene lçinde•50 liradan ~· 

tı düşmlyenlere ikramiye çıktılı takdırde % 20 fazla.sile verılecektit· 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylal, 

11 Bırincikl.nunda ~kU.Cekür. 

~, ............................. r1~ 

j İnhisarlar Umum Müdürlüğünded 
1 - Proje, şartname ve keşfi mucibince Ankara bira fabrikası etıJl• 

dıkhane inşaatı işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keş:! bedeli d8.7i4.96> lira, % 7,5 muvakkat teminat c3659.t 11• 

radır. 

3 - Eksiltme 22/5/942 Cuma gUnd saat 10.30 da Istanbulda K&tıa• 
taşta Levazım şubesindeki merkez mübayaa komisyonunda yapııacaı<• 
tır. 

4 - Proje, şartname ve keşif sözü geçen şubeden ve Izmir ve ~n· 
kara başmüdürlilklerinden c24fi> kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmelc isteyenlerin c30.000• liralık bu kabil inşaatı 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair \'eslka ibraz ederek ihale gU· 
ntinden 8 gün evveline kadar umum mildllr!Uk ınşaat .şubesinden vesi!<• 
almaları lAzımdır. 

6 - Eksiltmeye g.rcceklerin mllhllrlU teklif mektuplarını kanunf ,-e· 
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temlr.at mcktubll~ 
ve şartnamesinin F. fıkrasında yazılı vesaiki Jhtiva edecek olan J<8P 

J<Or 
zarflarını iha'e gUnü eksiltme saatinden bır ııaat evvelme kadar meJl tıi· 
komisyon başkanlığına veya Ankara B~mUdUrlUğ'Une makbuz mu1<11 

llnde \'ermclerı JAzımdır. cs168) 

Devlet Demiryolları ilanları 
t dt 

Muhammen bedeli (214:1) lira olan 10 adet 150 nı/m !ık veri ade tte 
200 nı/nı llk te\'zi vanası (2:>/5/1942) pazartesi günü saat Ll4 J on d~~ıııe 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek511 

usli'rm sa un alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (160) lira (73) kuruşlu!< mm·akk&t te:~ 

nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saa'111e 
dar komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak t dıt· dağıtılmak B oG) 
(510"' 
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Sü!IJI ve N~riyat Müdllrtl : Ahmeı Eınln YAL.'IAl"f 

Vatan Neşriyat Tirk Lt4 ŞU. Vat.u MaUJull 


