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Plô.nsız ve devamsız 
çalışıyoruz 

1 

1 Yurdumuz bakımsız kalmışhr, çünkü birimizin 
~.....-.--.-.b ..... a ... şl--.adığını di.ğerimiz tamamla~ 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN • 

Dlayuın en ılraW llravaıirl 
n nsanları benlik h8stalığın- j 

dıın bütün bütüne kurtar- r 
mıya imkan yok. Zaten ta.mamile l 
kurtarmak ta Hlzım değil... Az, 
çok bcnlık iddiası olmasa yarat· .._ ____ _ 

ma 'kudretimiz azalırdı fakat her 
hıılde benlikle bizi k &;asında bir 
mm:azcnc ve ohcnk kurmak lazım· 
dır. Bizim hayatımızda işte bu mu. 
vazcnc yoktur. Umumi hayatımızın 
lııikim zembereği bcnllkt r. Bu gfi_ 
tel mt>mleketın, bu kadar geri kal· 
nu:sının bnslıca sırrl da budur. 

Her bir mlz kendimiz için çalı· 
şıyoruz. Bu yolda ça:ışmalarımız
da bnşka vatandıı.,lar bir yardım. 
er b! v ' 
k.. r destek dcğ·ı, b r rakip mev-
•lndcdir.l~te bunun için kimsenin 

ilerlemesını çekemcyı:ı: başkasının 
ili hır h ld ., · E a c olması bt:ı:e eza verır. 

n yakın dostumuz hakkında. bize 
fena bır ı;CY sbylcrl<'rse tereddüt 
c~medf'n inanırız, belki biraz da 
ı;ızıı hnz duyorız. 

Bu neden höylc? Halkımızın u-
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BOYOK MiLLET MECLiSi MOZAKERELERI 

Orduya, yeniden 30 
milyon tahsis edildi 

Nahiye Müdürü tayini için aranılan 
evlilik mecburiyeti şartı, 

şiddetli münakaşalara gol açtı 
Cripps'in 

mühim sözleri: 

Darbe vurmak 
zaman ı 

yaklaşıyor 

1 

mumi sccıycsındc m bir bozuk-
luk var·! Hayır, tamamlle aksi ... 
Bu zeki ve çalışkan halkın müs· 
:eı:nn mezı~·ctlc-ri vardır, ne kader 
cdakArlık ve feragat sahibi oldu· 
i:unıı dar zamanlarda daima gös
terınıştır. 

Giirdüğilnilı. Jıarp Jt'eın'. .. I Anı('rikanın Atlanta k ru\·azörüdür. Xe\·yor 
tersaneslnılc deniz<' indlrllmh:tir. Kendl.ollne benzer iki kruvaz..örfüı ıa,a 
atı dil yakında tamamJanıtl'akhr. ~üratl 48 ~t. yani l'it Amerika nJIUdlr 
En ımn Japon k ru \·azörl4'rlnden en az 8 not aürat Udlr. Japonyanın 46 
Amr.rlkanın ;\"1llnır. 37 knn aror il bulunduğu i~ln k.ruyazör in.atı hız. 
landırılmı-,tır. ' 

k 
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Harp gayretimiz Fa
şist ve Nazi hedef
lerinin tem zıddı uğ
runda mücadeledir 

Milli M üdafaa VekUi 
Ali Ru.a. Artunkal 

Tayyareler 
Tou ıon'u 

ziyaret etti 

D allUlyf' \'ekltl 
Faik Oztra!~ 

Dün söz alan mf'buııl:ırilan 
Rerlk l n<'e 

t Ankara. 4 (Telefonla) - Bugün 
................... _.._.._.llllıııllllllıııll..__..~ \ ııaat Hi de R<'fl't Canıtcz'in reı111iğın· 

de toplanan Bilytlk Mıllı>t Meclisi 

RiltLtn fcı alık, ldart makinedeki 
kıılın v ··ı d ,. e o çhlcrln fena. olmasın. 
1 ıı~ _ileri gelmektedir. Kendi ben· 
.ğinı, gururunu, inadını unutup 
Yalnız faydalı olınnk ve hizmet et· 
nıck h'ssfle hareket eden feragat]! 
adam, bu keJrplara mutln1ı..a avkırı 
diıtoij .. 

v Yor, makine kendisini )'ti. için. 
den atıyor, veya hareket.sizliğe 
;ıohkum ed yor. Bunun lçln çok
uk, kı>nııatlne aykırı bile olsa, is. 
ı:: istemez kalıba uyup gidiyor, 
~ UrOyUşe ayak uyduruyor. 

Almanyada 
silah istihsali 

ön planda 

Lise ve orta okulların imtihan 
~ tarihle ri de kararlcştı rı ld ı ~., 

Ankıırn, 4 (Telefonla) - Maarır Vckfıletı k 
1 dc\•resı mtlhnıılarının ba.şlıyacag-t tanhlerı tcsblt otu llardıı hıızıran 1 

n em ştır. 
uıın göre, orta okullar ve liselerde mavısın ,,7 

slJ,.cek, 00 unda devlet orta okul ve ilse bitlrın - sinde d~ısler ke
ler ilıln edilecektir. e !mt hanına girecek-

! hıı:ı:1r ıınd-:ı, orta okul ''C liselerin ı ,.c 2 net sın fi 1 
nelC'rl vcrll('('ek ,.c 1 sc ı:on sınıfının lıse bltlrnıc ı~ tnlhrııııln nôt kar
yn"aktıı. ı an arı b.ışlı-

2 hıı:ı:ır.ııncla orta okul son sınıfının l'!cme lmtıhnıılıııı ve 10 ha- j 1 
ndn llÖZIU fmt.ıhanları ;,-apılacaktır. ( 

l.6 ~~z rnnda lise 'lo:ı sınıflarının llllt! b.tırme imtihanları bite
' 2.:. h .ı:,ı ntla da de' let olgunluk lmtHıanlnrı b:l~lıy~aktır. 

1 

r BH • Alaaa 1 
:.-__ barlll 

1 

1 Büyük fak irlikle, bü
yük zenginlik arasrn
da utanrlacak tezadm 

( J ruznameslııdt'ki maddeleri çalışmıya 

U a 1. I a r k ba~lanıazdan evvel, Milli Müdafaa 
A Vekili General Ali Rıza Artunkal b&rll l ___ _. ·kUrsiye gelerek meslls umumi he-

yetine sevkedllmiş bulunan \'e MılU 

Ingı.)ı•z)er Müdafaa ıhtıyaçlannı karşılıyacak 
30 milyon liralık fevkalAde tahsisata 

1 alt kanun lAyihasmın mUstaceliyeUc 
., AL !-ligaz mUzakcresını r tca etmiştir. Şimalde bir 

deniz harbi 
oldu. 

Almanlar 10 bin 
tonluk bir kruvazör 

batırmışlar 

. 

1 

1 

mevcut olm1111uısı 

lazımdır 

i 
p 
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Londr.a, 4 (A.A.) - Miihrühas 
Lordu Sir Stafford Crlpps, dün ak. 
am radyoda söz söyliyerek, önce 
olonyalılara, milli bayramları mü 

nssebetilc bir mesaj okumuş ve 
emi~ir ki: 

Darbe vurma k zamanı yakla.,ı. 

o 
ı;i 

k 
nı 

b 

ror. Polonyalılar ve biz muzaffer 
li.cağız, ve bu muzafferiyet saye
nde kuvvetli, sağlam ve mUsta· 
U bir Polonya kurulacak, düny4l· 
n imarı işinde kendisine düşen 

ütün rolü oynıyacaktır. 

lngilizler Homburgu 
ve Soinf- N :ı zoire'i 

bombaladılar 
Vi~i, 4 (A.A.) - Dün g<"Ce Mar: 

silyada ve Tulor.da hava tehlikesi 
ı~aretleri verilmiş, milllyetl meç· 
hul bir takım tayyareler bu şe· 

hirler iizerlnden uçmuştur. Uçak. 
sayar topçusu ateş açmış ve fakat 
hiç bir bomba atılmamıştır. 

Cripps, bundan sonra, Hindistan Hamburr bombardımanı 

8 

ı.a 

eyyahalinin neticelerini, ana hat. Londr.a, 4 (A.A.) - İngiltere 
rile alatmış ve şöyle demlşt r: j Hava Nezaretinin tebliği: 

bl 

...,Jlll'. Umumi heyet bu talebi kabOl et-

k il 1 mff ve derhal JAyihanın mllzakeresı-
U anmış ar ne geçllmlştir. Müzakere neticesinde 

Milli Müdafaa VekAletl kara kısmı 

Lashionun ıimal inde 
Japonlar taarruza 

geçtiler 

Amerikalı tayyareciler 
Lashioyu bombaladılar 
Tokyo, 4 (A.A.) - Ja.pon sözcü· 

sil &fS-ğıdaki demeçte bulunmu§
tur: 

ihtiyaçları için yeniden 80 milyon li
ralık !evkalMe tahsisat ittifakla ka
bul edılmlştır. 

(De\·amr Sa. 3; SU. 5 t.e) § 

General 
Giraud 

muamması 

• rı 

Brltanyn hükümeli, harp biter Pazar - pazartesi gecesi bomba 
tnwz ve Hlı!otliler, kendi başla- uço:klarımızdan mürekkep büyük 
nl\ yen! bir ıına yasa hnırlıya- b'r teşkil Hamburgdakl doklarla 
lecek hale gel'r gelmez Hinois· deniz i::şaat tezgahlarına taarruz 
nııı tsm hürriyete ve muhteri· etmic::tir. Taarruzdan sonra alevler 

Cepheden alınan raporlara göre, 
Birleşik İngiliz - Çin kuvvetle
ri, Japon ilerleyişini durdurmak 
için sarfettlklerl ümitsizce ıayret
lcr sırasında zehirli gaz kullanmış 
Jar ve su depolarını, kuyuları ve 
nehirleri çekilirken zehirlemişler· 
dir. Yeni teşkil olunan 122 inci Çin 
tümeni 12 nisanda Mandalayın 200 
kilometre C<'nubunda Tagayo ya
kınlarında Japon taarruzunu dur. 
durmak için hukuku düvel kaide. 
lc-rinc aykırı olarak zehirli gazla 
dolu obüs kullanmıştır. · 

Viş i Fronsasında 
b :.ı lunan General 
Alman Elçisi ile • bi 

ta 
y ete sah:p olması nrzusunda bu- içinde büyük yangınlar görülmüş.. 
nduğunu aç:kc:a. kesin ve tam tür. lu 

ol arak anlatmıştır. Dünyaya c;ık- Saint Nazalre denizaltı üssli bom 
~!\ anlattığımız büyük nokta hu. b&lanmrş ve düşmııın sualarına ma

ur. Fakat, 1!!'•1 ı::üc:lük, Il"ndlstn· ylnlcr diikülmüştiir. d 
nı 

za 
. intİksl dc-vresir<le, yanı h:ırp Holandarla ve şimali Frarısada, 
manında ve ) eni b r ana ynsa Büyük Britanyaya karşı akınlara 
zırh:nıncaya k&dar idam etmek geçen düşmen uçaklarının havalan 
n .c lırncak tcdlJ'rlcr mesele-iı1· cfıkları alanlar bomba ve ııv uçak· 
n çılmııştır. Hint ona yasasını, !arımız tarafır.drn bombardıman e. 

ha 
içi 
de 
b 
rl 

u navk devrede ha.ı:·rlP.mıy ll•· d:Jmlı;tlr. ŞlınAl Frar,sa üzerinde ı
şemezdik. Acil mcs-lelcr bakı. ki düşman bomba .uç3ğı düşUrül
ından bu, h'ç bir fayda vermez. ınüşti.ir. m 

çünkü bir anlıışmıya varacak Kıyı servisine mensup uçaklar, 
olsak, bu ~l~ı yapılması aylar- Norveç kıyısı aç·ğında iki düşman 
zaman isterdı. Bu. S<'beplc Hin- gemisini h asara uğratmışlar ve kı· 

dl, 
da 
ca 
d. 
le 
na 

stan birrğinl tenısıl cdt>:ı lider. yı iizer:ndcki hcdefl<'ri bombala· 
ri. meYCUl Jıükümcıe_. yanl kı:> • ı ınıfilardır. 
M>lnln kra , koml.t~":ne iştirake Bu hareketler sonunda bomba 
(DMamı: sa. S; ~ti. ~ de) (-) 1 ı.erul.i; ne mf!:lliUD 5 ucajınıı;ı: nok. 

Şhnalde •pon taarnıı;u 

Yeni Delhl, 4 (A.A.) - Çun
klngdcıı ;!lın~n haberlere göre, Ja
ponlar Lashlo'nun 100 'kilometre 
kadar şimalinde bulunan Çin mev· 
zılerlne karşı şldd"Ui bir taarruza 
geçmişlerdir. Her iki tarafın da ka 
yıpları ağırdır. 

Çin askeri sözcüsünün bildirdiği 
ne göre, .Japonlar nisan ayı içinde 
13 - 14 bİıı k işi kaybetmişlerdir. 
Çin kayıpları ise 3 .4 bin kişiden 
ibarettir. 

(Devamı; Sa. 3; SU. 3 df') (_:) 

görüştü -
Giraud'uun Almart!ara 

teslimi bahis mevzuudeğil 
Vişl, 4 CA.A.) - Alman sefiri 

Abets, dün gece general Giraud'· 
nun bulunduğu şehre f;°derek ge· 
neral ile görüşmüştilr. Sefir, de 
Gaulrıı lltıhak ctmlyeceğine dair 
generalden !'ÖZ istemiştir. G iraud, 
söz vermemıştlr. Mulakat gece ol. 
muş ve 22 dakika sürmüştilr. 

Berne, 4 (A.A.) - Reuter: 
Eerne·e gelen haberlere göre, 

General Glraud'nın arkarablarının 
yanında bir kaç giln kalmak üzere 
Llyona glttlğl söyleıımcktedlr. 

Generalin Alman şahsiyetlerle 
temaslar yapmış olmssına rağmen 

(De\'amı: Sa. J; su. 1 <'e) + 

F ec.i 'bir k aza 
Tunceli mebusu 8. Mithatın küçük 

oğlu pencereden düşerek öldü 
Tecsslirle tıııber ahiığımıza göre.• apartıınanın bahçesine dU tUg-ü tah· 

runçeli mebıısu ve eski inhisarlar l nıin edilnıc.kt<ıdır. ' 
umum mlldllrli B. Mithat bUyük bir ı Çocuğun dUşta,\-UnU k' f k 

• ı "ı; n ımse ar ı-
acıya ul(rKmıftır. KUçük ot~ Ilhan ı na varmamış, anr.nk komşular bah· 

1 

cvvı-lki akşam bir kaza netıceslnde çeden akseden inilti ,1 d k ) uyara apar-
npartımanın penceresinden dllşmüş, trman l:apıC'ısına haber vermhılerdlr. 

ı 
ağır surette yııralanmış, Amerıkan Bahçe arıı:ırnC'a ~a"all ao\o 

d"ldikt " • I ya\'l"U, -eolr hn3tahaneslne nnlrle ı en yarım yaralı olarak bul t B 
unmuş ur. ıı acı 

l 
saat ııonra da kendine ~elemeden göz- haberi Anknradakl babasına telefon· 
ler.ni hayata kapamı' ır. la b ldlrnı,.,ır lılzım gelmiş, B. :l\llthat 

Çocuk kitap okuduktan ve alle e!- bUyUk bir tecssllr içerslnde dUn sa
radı ile neşı-11 bir surette konuştuk- 1 bah Ankaracuın tayyare ile Istanbula 
tan sonra mutad saatte odasına çekli. koşmuştur. 

lncU:zıerln Ha mburp bomhanlımanlarını &"iittteren tem•lll resim 

mıştır. rerdıtYi ln~lrmek için P~nce- Bu büyOk acıdan cıoıayı H. Mıtn~ta 
re önUndekı kalori!eıin üzerıne çık· en ~rin teessür ve ~yelertmlai bil· 
tığı ve buradan ayağının kayarak dirirıa. 
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Hükumet nüfuzunu kemiren 
gizli nüfuzu teşh'ise çalıştım 

Yazan: Cemal BARDA ÇI 

-

Halk dağıtma 
birlikleri 

kuruluyor 

Her dokuz bin nüfus 

VA'.[ AN 

il il 
- --, UZAKŞARKA BİR BAKIŞ 1 

il il 

Birmanyada 
ini • er 3- j ct•m. Köy!ülere, nşıret mensupla. için bir birli~ kurulacak ! 

rına; (Bunc~ zulme, C'ffa.Ya ,c.çin ,.------------'"' 
.. . 'k•t1andınız. Neden hilküınetin hi· J\.fahallclerdc kurulmasına karar K öylülcri hukunıet n kanu-J m.::yes.ıne sıgınmad:n 7.) dcdıglm verJJen halk dağıtma birliklerine 

ı a:n1 rll'r~nc .kar!!' ~.o~ma .. -. za•nan hemen diİma şu cevabı alı-' ait çalışmalara. dcv~n~ ed~lm<'ktc-
1 zorla.yan g zh r:lıfuzu .l .kınal~. vordıım (Ef d· h . h··k·,,. dir. Bütün p:ırtL te_şkılatıntn bu b r 

, 1 iş bit- • en m angı u u· d 
{ r,,ın kaynağını kur~.tn: 'K·a _ J met? a;zim j<!ndar.tıla kumandanı. Jik)er~n kuruJn1DSll1 a fizanıi yar. 
i;'",ş olmıyacJkt-" Hukuınc~ oto~.ı- mız de, kaynıakamımtz d;ı, vaıımiz.f ctım gö~tcrmclc~i alakadarlara bll
t. -.. ıın kend ~iğ: nden bu gızlı nu- de bcylcr.ı.miz, reislerim.izdi. Bi~· ı d rilmtşt\r. Pırtı merkezlerinde bu 
!'°'·un yerıni. tutması bek1~nemez- den verg: ~lan, arzu ettiklerini ış :çl~ toplantıla.: yapı}acak ve b'r
dı Qnı1 ycnıdenı kurmak \C ku~- yok eden, stcdikleri zamar .. elL Ji.klcrln .namzet ıdare heyetleri se-
\"C adirmek g.reklyordu. Şe) h . d k _,., 

1 1 
ı·rı çılecektır. 

~ mız e g~-·m vası a arını, ç 
saıt .vr"' ctcnilrn sel bu otor t z•ptedlp l{er 9 bin nüfus için b'r biri 'k - ıl ., ,.:,..,}:t!"-01, f:llcUerlnl J 

'· e ç·rp.111ş. u.ıu., ! • ,·nrt:ı!1 i>Ir · h··ı·kum" ete kurulacak ve bu blrl'klcre h~rkc,!; bızi kapıd·~Rt"ı atan, 
scı. g~bi yıkıp parçalamı;ıtı. Olori. mürac .. at cd<'nlerin hanümanlb.rl- gircceklir. 

'
, 1ln bu zaar•.-ın o selin slldırı<:- ·- - · d. İdare h ' ti ı b k" ;d t ı.ı .... · _~ r:ı sondur .. n,. yalancı ~ahıtler ın. e.;c er e~ ·ış. en c-

larına d~yannma:masın.: n şilpheslz !etmek sur He m;,ıhkeınclcr i 5• rckküp C'dccek ve g b;n kiş~ içln 
btr çok seb~pleri vard: Bu sebcp- 1 tedikleri şekilde karttrlar verdiren, kütük defterleri hazırlar.acak v:-
lC'r yok ed!Jmrd kçe otorite vc.r- tapu, nüfus kayıtlz.rını keyiflerine r!lccek m::ddelcr bu defterlere 
dtr e-tmek doğr~ı o~an1azdt, Askeri ~orc dcj:iştıren onlardı. llüklımet muntazaman kaydedlleccl-:.t:r. 
hnrekt:!tler otorlteyı -~emin ctıne. bize ne yapmıştı? Bir karı~ top- Her şahsın ve her ailenin birden 
. ı ı. sttdece onun duşrnanın.ı boz- ~ rzk mı verml t. Köylerimizden fazla. birliğe girn1emes. de temin 
guna uğrat•rak k.1.A_kı\'rak bağla-\ kovulup aı; kaldıgımız zaman ağ- olunecaktır. 
rt\lf, t> r müddet .ıçın saldıramıya- zımı.uı bir lokma Ekmek mi sun./ Bakkallar da ayrıca. kcnd. ara.-
('ak h.ale koymu tu. muştu Her •n tcccıvU.ze uğrayan larında bır b rllk kuracaklardır 

Fakat otor te nedır ve nJstl te- İ namusumuzu, malımızı canımızı e t • f d k •• ·· 
rn 11 ed !!r' Makyavel, (Otorıt~ 1 korum<k ıçın ne vakıt ~e gıbi tcd· ı U garıs an On omur 
hükmetme-tlc. Vıcdanları kazan birler almıştı? Biz kurtuluşumu~ geliyor 
rna.kla .bu ~.u;~ün o:u.rı1ah~:ı!!~ ı zu bugunku hLikUmetten, Ci.ımhu- Kurulması muk .• rrer olan m!lh-
>lam~zs~ s1 a .. uvv: ıe u 1 ;n riyetten bekLyoruz, umuyoruz.) rukat ofl51n:n kadroları hazırlan-
.nektır. ÇUnku otorıte. idare . ç Beylerin, aşiret rclslerinln de makta.dır. Bugünlerde Bulgaris· 
nlutlaka lAzım olan btr h•ysı.yet- şiküyetleri çoktu. Aşağıda görüle- tandan 25 bin ton mangcıl kömürü 
tir) d·yor. Otoritenin tarıflerı a_ cea. üzere onlar da asırlardan .ar- aı;elccektir. 
ra ıoda ben m aklıma en yatkın lakalmış kötü bir sıistemln lht.i:rar-
gelenl 1r.gillz filozoflarından Sp•n· sız esirleri tdller. Mensucat fişleri 

•1 k;d' Ona göre~ (Olorıtc 
ser n •. r . . . Hastlı bu iki aylık incelemeler dag"ıfıl.ıyor 
b. oat !ert1erinın fık rlerının. . .r cem_ _ . . s.nunda o gizli ve korkunç nüfu-
r~delerın.n bir sraya geli~ı: bır zun mevk.inf, kuvvet kaynakları. l\.1er.sucat almak iç:n Yerli Mal

noktada. t~plJ.iıôıdır. Kay~agı in. nı keşfetmislim. Bu tehlikeli düş· lar tarafından hazırlanan f:şıerln 
sanların vıcdanı. dayandıg'. nok~ilı mana karşı hücum p!fı.nlarını ha. tevziine bu hafta .('inde btışlanacak 
da onların 1tlkatıarıdır. B.ır fikır zırlay1tb:lmek jçin muhtaç bulun- tır. Bundan evvel mcrsucat alıp 
ve ttıkat cemaat fertlerlnın çok- duğum bütün maJQmFtı t 1 1 

nüfu~ tezkereleri işaretli olanlar 
ıu~una. hAkim olur da müşterek bulunuyordum. (Ark.aııo~.~~ ş bu defa mensucat fi§i alamıyaeak-
bır mal kıymet~ni kazanır!'!&, taş.. lardır. 

k:nlık.W..rı önleyebilecek bir kuv
vet haline gelmiş olur. İşte her 1 

tClrlil m1na.91e otol"te, hüktlınet 

nüfuzu budur. Ve hükt"ımetln en 
büyük ve birinci haysiyeti de bu
dur. Yalnız hükümetler ehliyet~lz, 
l:yakat.siz. ellerde bulunduğu za. 
man bu hay~ı~tl fena kullanarak 
z.aa!a uğratırlar, milletln itikadı· 

na. \r:antna !i;Üphe dü~r, umum_I 
-;:üven sarsılır, idari muvazene bo
bulur. Ve işte o zaman anar~L baş
lar, İ!fyLn ve ihtilAI tehlikeler} 
bı1şgöstcrir). 

Üniversitelilere 
sinemalarda 

tenzilat 

Talebelerin sinemalara 
25 kuruş mukabilinde 

girmeluine karar ve.-ildi 
Üniversite Ta1ebe birliği loı:;tan .. 

bul beled!yeııtre müracaatla ünlver 
s:te talebesine sinemalarda tenzi
lAt yapılma.sı hususunun tem\n e
dilrnes nl istemiş~crdi 

Vali ve Belediye 
yarın geliyor 

Reisi 

Muhtel:! iaşe işleri, kurulacak 
Yakacak ofisi rncseltsi etrafında 

temaslarda bulunmak üzere Anka
ray& gJden ve ayni zqmar.da da 1 

valiler toplantısına iştirak eden va
li ve Beledye re;sı Doktor Lütfi 
Kırdar bu akşam Ankaradan ha· 
rekctle yarın sabah şehr:miz:e ge
lecektir. 

Mevsim doloyısıyre 
kömür tevziatı 

durduru'du 
Mevsimin geçmesi dolayısilc E

Ubank halka kömür tevziatını ta-
mamen durdurmuştur. Yalnız dev 
let ·müesseseleri kendilerinin ;htı
yaçlarını karşılıyacak miktarda kö 
mür almaktadırlar. 

Japonlar müttefik sol cenahını rıasıl , 
baskına uğrattılar? Birmangada lngiliz 1 

idaresi ne halde idi? 1 

Çeviren : İ il SAN B O B A. N 

-2-
Marıdaların ç=l•k rakipleri. 

tank.'ar: 

yetini a.c.la kabul C'tnl<.'nı;şlcrd·i·. 
'?\Icbetlcrl pek bol olan hu mcm· 
ll'kct, dt.inycnın en merak uyan. 
dırıcı diy:ı:ıırlarından b'rlı;idir. Ka
dınlar, boyu~ IA.rında madeni hal~ 
krılar trşımayı. büyük sigaralar 

~ ub::ıt oyrnda Japonların çnu:•yi, baldırlarına n1aııda kı· 
c;t.J Saloucn vadisine nasıl ın- lından yapılmış yüzlerce nıetrc 

dikleri ş'mdi anlaşılıyor- İngiliz. uzunluğunda şer:tıcr ~armayı za
ler ~1razlr.in sarplığına aldanarak ra!et ve lüks s;yarlar. Bu yüz
,.c Japon s~kerintn baş·rıhğtnı den bacaklarını açarak yürürler. 
tahminde yanılarak bir defa da- a·rmanyalt Esi ruhludur. İ:-. 
ha baskına uğradılar. S.'louen ~an cm-:-ığİnl isteyen zengin bir 
ırmatının doğuswıda tepeleri y:ıradı1ı.şın ortasınd yaşayan 
5000 metreye yük!-iclcn Shan dağ a·rmanyıthlarda hürriyet duygu
ları va.rdrr. Albay Bllmp ordu· su çok köklüdür. Beyazlar, Bir. 
nun bu sarp ve yUk~ck d:tğlırı ma.;yada yerli b:r tek köle bu
ıtşamıyacrğını sanmış f'\kat Ja· lan1azl2r. Bütün hizmetçiler H;n
ponların bu da&Jardaa p'.y de dbtandan gP-tirilmi~tir. Birman
kıtalarilc b'rliktc tanklar geçir- Ya halkı hürr:yct ve iı::t kllı.l is. 
diklerini görünce kendisile be- temektcdir. 
raber bütün İng;llzler şa~ıp kal- Blr çok isyanlardan sonra 1937 
mışlardır. de İngiliz hükiımctl dış siyaseti 

İlk Japon t3nkltrı. dagıarda.n ve milli nıüdafaryı kcndt cmr • 
güneş t~ığı altında trınak vadi· de bırakmak şartiic s:rmanyaya 
sine indller; kurak ve y;nık 0 _ hük(nnet sürmek hakkı verd" 
vaya düşünce 50 sant metre ka- Fe;.kat bu, hürr:yete susaınış Bır
JınJıj:ıw.d:ı. tebeşirli bir toz tab~- manyalılbrI doyurmadı. İngiliz· 
k~ına battılar. Bu toz bulutu ler, çok geçmeden kendi nüfuz. 
içinde kalan tanklar, hatttı içle- larr aıt:nda bir Birmanya hük(ı· 
rindckl aS';eerlcr bile değirmen- ıneti kurmanın imkilrsızlığını 
ciler g:bi toza bulannıışl(rdı. gördüler. Bu yüıden Brmanyalı 
Tankların içinde sıcaklık 45 de- naz1rlarında.n Uba Pc'yiUba Win'i 
rece idi. Üslüne bu yutulan to:ı- ve B rmınya mE>cllsl reisi olan 
la- Japon askerlerinin nckadc.r 

1

_ 
bunaldıklarını ta!:avvur cdersi
,r.iz. 

B:r muhartp şöyle d'yordu: 
- Belkem.ğlmln ağzımdan çı. 

kacağını sandım .. 

doktor l\larcc'i VC' daha sonra 
Maliye Nazırı B•thl'yl h;p:•e at. 
tılzr. 

tr:ı; lizl. r Uba Saree ile son 
bir tecrübede bulundular. Fak.at 
bu umutları da boşa ~itti. Lan 
dı-a s·rn1anya müdAfanst iç n 
Rrngon hüklımetindcn i~birlİği 
y pmssını ~tcd ·. Nazır Uba Sav.· 1 

gazetecilere Oyle deml!'ti: 
"- B'z hürr:yete sah·p olacak 

kad ~ r oiguı;ı bir millelız. İng;ı:z 1 

ler·n bur.ya. gelınelerindcn çok 1 

önce, astrl~ rc:ı ve teman1ile hür 
bir lmpa.ratorlug'a srı.h P bulunu· j 
yorduk.,, 

Son a:rınanyalı nazır Uba 
$;,,... Lor draya ve Va~iııgtona 

gitti. FE kat dönüşte umumi İn~- ı 
liı. valisi Dorn1an Snı.th tarafın 4 

dan h,..pse atıldı. Tokyo ile g:z. 
li müzakerelerde bulunduğu bR
h•ne cd'ldl. Böylerkle ln,l!!zlcr 
!{Or. nazırı d9 hap~etmeklc Bir. 
manya nezareti üyelerini h=tpisa· 
nede tamamlamış oldular. Bu 
tedb'rlerin neticesi bugün orta. 
dadır. Japon ist:lôsı, Birmany::? 
lam bir kayn%'ma içicdeyken 
başladı, Beşinci Kolun flaliyeti 
bütlin Birmanya halkının rerd·
mını temln .ederek Japon lleri 
harcket:,r.i kolaylaştırdı. 

(Dernmı Sa. 4, Sü. 4 de) X X 

Toz bulutu dağılınca , tPnk kul 
la.nan Japon askerleri büyük bir 
manda. silrüsile karşılaştıklarını 

gördüler. Bu vahşi hayvanlar, 
tankl~rdan korkup ktçacak yer· 
de kendllerlne mahsus bir me
rakla tanklara bakıyorlardı. Ba
zıları, kendi yurtlarında gorıı. 

ne:\ bu çelikten rakiplerine sal· 
dırmak iç·n ileri atılıyor; faknl 
tanklara bir kaç metre kalınca 
duraklıyor ve tekrar hızht geri 

Bir bilanço münasebetiyle 
"o taJ)·an gazeteleri, harbto ba,ın-

kaçıyorlardı. 

Ikiılcl bir nokta. dn. 'u: Altlan tor
Jtllln l('lnde ııortakal !}Crbetl yok'ia, 

torP:llenen harp ıe.mls.I ya batar, ya. 
hatıa:ra. uğrar. JlaJbukl yukandakl 
blHin('oda torplllenen harp rtmllerJ 
batırılan 'eşa hasara. ufrahlan ge
ınilerJn dı~unda. muallAkta duruyor. 
Buna. d~ blr mAna \'Crem6dln1 dof
ru'iu. 

HE~AI' DOGRl.' <'IKlYOR 

Bir hesap 
yanlışlığı 

B lr kısan garsonlar hesap pm--

lalarını ln('eliyen mu.,teriler· 
den Jlek ho~lanınazlar. Çünkü böyle 
ınü~terflrr o gJbllerlıı hesapta. ke· 
3·ınerine Jôre kalem Ol natına....,ına. 
meydan 'ermezler. lCendi iddlala· 
rınca. he6aJ> yanh-;;ı l-apan gan!oD
ltıra, dalut faı.Ja l(,'klll <'~lcn<'e yer· 
lerlnde, barlarda ra"ıtlanırj zira 
nılişteri JR hovnrdadır, incelemeden 
JckOna. bnkar ,,arayı ,.-erır, yahut 
da. kata~ı dumanlıdır, yanlı'' farke-
tlrC'ek halde deffJdtr. 

Lokantalarda 3anlı'.K'ı garsonlara 
prk te...a.düf ediln1cz ama oaaıl.M blr 
tanesi b ıe lokantada ~ath. 

E\'\'('lkl gün öğle ~·emeğini bir ar
kadaı;;la birlikte ı~·ice bir lokantada 
~·edik. Sıra Jı~aba. g-ellnC'e, arkada' 
garsonun uzattığı puslayı gözden 
ge<;ırdt: 

- :!80 drğll, :'?60 olacak. .. 
Garson baktı \e düzeltti: 
- Affeder,lnlz, adlbyon hat:A.31 ... 
Arkada, tekrar bir göı: attı: 
- l'Jl;J.yı Jkt tane yazmışsın, tıal

bukl Bay pilav :lemedl . 
- Evet, hakli.! mız: Jki pllh .,...,~ 

ka matıaya. vcrdlmdl ... 
Pu~la gene ta81ılhten ge-:tl ve 280 

kuru,hık hesap !?S.> kuru,a. indl4 

* * * 
GC<'<'lcrı uyJ(u~-u rabuk getımek 

tc:lıı ,,atakta bir ~<'l·rck kadar hafif 
şeyler okurum. Amerlka. Unlversl· 
tclerlnden birinin 989 yıh nu~mna~ 
Jarından birinde talebfo tıı:ra.tmd•lfi 

~·azılnrı, fıkralara gör. ~ezdlrly&r~ 

dunı. •..re•adtif bu ya, bunlardan bir 
tane"I 'u:ı·du: 

- Gar~on, hüfôiahım nedlrt 
Oaı-ı,,on pu'-layı ur.alır: 

- V("bnJ' bfo' ~cnt ef~dim. 
- Bir dolar yetmı, beı, 8ellt ~ 

~il n1l ~ 
- ııayır ('ft"ndlm, yalnız yetn"I~ 

b~ Kent. 
Garsonun ın.attığl pmdaya tel'~ 

rar bal<ar: 
- ı-:tc pıı.,lada bir dolar yetml' 

be' sent yazılı. 

Gar.son da puslaya bakar: 
- Aman erendln1, bir dolan ıtt· 

reden (,'ıkarıyonu11uz '!' Burada y-1· 
nı-z yehnl' be, sent yazıh. 

- Sen beni .kör mli snnıyerecJli 
b r dolar- yetmi. be' sent yaz.ıh. 

- A rtederslnil:, bir ~ey 60rac"· 
ğım: h:ln mC8leğinlı:; nedir! 

- Ben clek\Tik ştrketlnln m~ıW 
rlJerdekl saatlerini l<ontrola "·e bl!' 

saıllarını tıkarmıya. nıemurum. ır 

- ııa, yetnd~ be' senit nJ(.'ID .b U 
dolar l-etınlı;t be, sent gördüğünilt 
-,ınıtll anladnn. 

~ ~ . 
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te""nf', el~ktrik heaapları fazla ~
zıhyor df' g~n.onlann hesa.p pllll•' 
htrı fazla ~-azdmıyor. 

Şu halde şark vi1üyetler-mtz~ 

yıkılmış olan hükllmet nüfuz ve 
kudretint ay-ağa k"'-ldırıtb'lmek iç·n 
her~e;·den evvel bu havallde :ya
şayiln in:ııanların vicdanı. rını ka
z!ınmak, bunun İçin de o~ların fL 
k;rJerin.. itıkatıarını, arzularını 

Oğrcnınek, dertlerini, -elem ve ıs

tıraplarını, ~htiy~çları:.ı anlayarak 
bunları gidermek yolların, bul
mak zarurt idi. 

i,te bu zaruretin sevk:1c evvel;\ 
küttiph&neye baş,·urdum. Bir ay 
geceı- glindlizlü kit .. pların ~ayfa

ları arasında gezdim. Sonra yine 
bir ay J...-azalarda, .r.ahiyclerde, köy. 
;crdE", aşiretler içinde dolaştım. 

Riıılerce yurddaş;a- görüştüm, ko
:.,uştuın. B ls~niz neler, ne yürck
er acısı hıkbıyeler, dertler dinle· 

Va!i ve Belediye re..:.sinin yaptt.. 
ıı teki.! üzer:ne Daimi Encümen 
ün.verı-ıitc t:ılebesine sinemalarda 
tenzilat yapılması kararını vermiş 
ve bu kararını ~inemaJara bildir
mek üzere kaymakamlıklara tebl·ğ 
etmi~tir. Bu yen~ kararla yüksek 
tahsll gençlerl sinemalara 25 ku
ru ... muk. b· ind· gircbilecc,klerdtr. 

Manifatura ve kôgıt 
tevziatı listeleri 

hazırlandı 

Öntimilzdeki kış mevsimi için 
halka verilecek olan kömür şjrndi
dcn stok edilmlye başlanmıştır. Ha 
ziran ve temmuz aylarır:dan itiba
ren halka tevzj ediJmlye başlana
caktır. 

Şahan d•il•rından inen bu J a. 
pon kılaları, mildafiJeri bu böl· 
gede oyalarke!'I· cenupta J .. pon
Jar Marlaban'a asker çık•rdila:-. 
Bu çıkaTma 10 şubat günü saat 
11 de yapıldı. D ? ha asker mavu. 
nalarda iken kEranlık bir gCC'c 
s'.nmiştl. Kıyıdan gonk '-csl-<:ri 
geliyordu. Bunu iş.ilen P.~kerler 
k•nııı tarafın si13hbaşı y~ phgını 

sandılar. Fakat kıyıya çıkınca 

kendilerini. seıam4mak üzer~ 
toplanmış Birmanya halkını bul· 

danberı ltaJya tara!ından dU-:· 
mana \'erdirilen k:ıyıpların bllıi~o

s-unu yapmı,lal'. Bu bllG.~oda ~ak
lar ,..e ti ret ıenıııer! hakkındaki 

rakkoınlara bir şe~· tliyeıu·~·eı•f"ğinı; 

rünkü. ltalyanın dU,ınanında ne ka
dar ııçaJc 'ar ,.e bu d~-nan Jtalyan
larrn 3·eh,ebllecckleri :rerlerde ne 
kadar ti('aret remi"l cıol.a,hrıyor bJl
n1ern. J<"'akat ltalyanın dü,.nanınm 

harp gt"mllcri hakkında. az tok bir 
tlkr·ın oldutu için bu bahl~tekl rak-
kamları biraz J adırgatlıın. 

ltalyanlar 5S harp geml~l bahr· 
mı,ıa.r, 198 harp g-emtshıl ha'!ar& u*
ratmrylar, 87 harıt ;en1l&lnJ de tor
Jtilleml-,Ierdlr k 1 topyekt\n 33S haıp 
genlisi eder. Buna ba.tı_rılan "·e lwu!ıa· 
rıı uğratılan 76 deniz.altı da <tahU 

df'ğll. 

An1er!kada. bir gltnde on befer da~ 
kik& ara Jle dört 1nuhrip denize lnd:rll 
mı,. Bu ,·esne Jle Ne,·york radyo.f!iu. I r 
nuu iki KUn evvtl l·erdlll be'ka bir 1 

haherl hatırladım. 

KÖR KADl 

Darüşşafaka 

Dürüstlüğün mükôfafı 
nu şte bize ı:.e,. on 'iabr lçlnlle bü-

tün bir roman, hHn de be~, altı 

ay e\·yel Şlka~da cereyan eım·,. na· 
~ıl~ ga1.tteler-e ak~tnıı, btddkt bir 
ron1an, .. 

ilk hii~ ~·('rl bir- '"'ıpor ıneydanı ... 
Spor nH•raklı'ı bir gene: .kız, oton10-
bllt ile me~·dan eh urınq. g-ldiyor, oto
mobilin! bunun için ayrılan sabaya 
~·erlc.'jtlrdlkten ~onra o~unu seyredi
yor. Otomob 11 bırakhtı ;yere g-ellnce 
bir de bakıyor ki Jkl taratma da bt
rrr oton1obU yerıe~tlrilrni,, hunlar 
arA'-ından ~·ıkmak üzere n1ane\ ra ya
parken, Jabıtn<'ı otomobillerden blrJ. 
nln tan1ponunu zede-1.yor. 113.k ylye
<'f"lk de,i;'JJ ~·n. derhal l~Jın 'f'l adre-;lni 
bir kağ1tla. yn7arak lıa..,ar güren oto~ 
mobilin ka.pı~ına ..,ıkı,hrıyor ,-e tamir 
ına..,rarını ödcınrjt'r hazır oldu~unu 

il~\-t"' edi3·or. ı 

F.rteı-1 giin b. r drllkanh, Pllnd<" bir 
kilA:•t p.tr~a .. r, kızın adr-eoolne geliyor, 
eht"tnınlyet ... ız olan zararr taıının et· 
tirnıek l<;ln değil, cllirU~tlükte bu ı.:ı

dar tltıı:Hk Kü~teren insanı tanımak 

i~in g~ldiğlnl Qnlntıyor. ~etk:f": ilk 
bak~tft. e\-gi, her iki g-ene tanı , ınca 

blrlllrteriol her cihetle taın tdeallerf. 
nt u~ g-un bolu ·orlar. En f'htmmlyet
... ı7 bir t.f'!'rıadür bOylP('e sonu tath bir 
v,k romanı ••,..tıyor ,-c dUrtiBtlütun 
mü1<4fat ı;ördiıili bir defa d&lıa lıell• 
oluyor. 

Blr kaç gü r.ev\"el Ankaraya git
miş olan İthalat blrlıklerl umumi 
kAtibi StlAh•ddin Çuhenk şehr. 
mizc- dönmüştür. 

Para piyesinden do
ğan ikinci dava 

Şair Necip Fazıl şah:;ı hakkında 
ötede ber de dedikodu yaptığı ld. 
dİasilc Yaşar Çimen aleyhine da-
va açmıştır. 

dular. 

Birmanya.'ı nazır Uba 

Standard tip oJarak J~ edilen 

10.&oo tonluk t'caret l'CJnUcrJnln ya. 
pılması ınthtdetı ,.ın1dl ıs:s gUne ln
ını.,. Bu müddet daha Jndlrilecekmı,. ı 

Jfefj.011 ettlnı: Buı-Unkll 183 rakka· 

Mezunları 

Cem iyeli -:den: 
DarUşşU'akanın 69 uncu yıldÖ· 

nUmU ıo, Vı 1942 paz.ar gUnil e•" 
at 10 da mektepte kutıuıa.nacıJc~ 
tır. 

Adre.st bilinmiyen Yeya deği~" 
miş olan bütün mezun arkada~ı•~ 
ra davetiye gönderemedifinılı-

Uınumi kRUp. Ankarada tevzi 
edilecek olan manifatura ve kA.
ğıtıar .çln hazırlanar. listeleri Ti
caret Vckaıeune vermiş, bu liste· 
lcr t;svip olunmuştur. 

Dün Birinci Asliye ceza mahkc· 
meslnde yllpılan duru~mada Yaşar 
Çimen Para. piyes:nin, kendi !tal· 
yanC'9dan. tercüme ettifi Oro Puro 
eserinden intihal edilmi' olduğunu 
söylemiştir. 

Savv'ın öcü alındı: 

nında tlonanmanın bU)'Ük bir k~mı 
yararnaz hale gelmJ.,, hele Akdcnizde 
donanına. namına bir ~y kalmaım' 
den1ektır. 89.)·le olunl'a ltalya.n do
naTI~aı,ı, ba.'jka ;\·erleri bırakalnn da, 
::\Ialtoya nl('ln hllcun1 etmiyor ,.e Ja
ı>onlar ada:rı zapta gitmiyor da. bU
:rük tayyare ı..a,)'ıpları bahasına ada
nın yalnız ha\aclan bıombardımanlle 

.ktlfa. ediyor p.,rıacak ~ydlr. 

gi.hları enede Jld l'eınl yapryor de
mektir. Bırıe,lk Amerika.da. 400 ter.-

1 
gih ticaret geml~l yaptıtınA ıöre 
ı.ent(le 10.000 tonluk 300 C'Mtl ıeklz 
ınilyon ton eder. B. Roosevelt ilk J 

harp SCnMlnde on mJJyon ton ticaret 
gomlol yapılacafrnı söyleml'tl ki 
he ap daha şimdiden bu rakkama 
.yak.la~ıyor. 

s•· den, bu :lQ.nin da\·etlye yerıne ği 
yılması ve o günkü öğle yen1e 
!Çin, ekmek karr.elerlnin bers.bCt" 

1erinde getlrilmesi rica otunu:; 
Ma.nifitura ve k3.ğıt te\·ziatına 

bu hafta içinde başlanacak ve vi
l~yetl~r için ayrılan mallar gon
derilecekt:r. 

?\.lahkcme, şthitlerin dinlcr.mesi 
için başka güne bırakılmıştır. 

15 ;rn1anya yerlileri İngil.z_ 

~ lere düşmandırlar. 12 mil

yon. Birmanya1ı, İng:liz h3kimL 

SONMIYEN ATES 
T efriko Na. 45 

Gözümde dürbun olmadığı halde, kar
şı cvdtt çırıl çıplak darı.s eden kızı, ben 
de pek süzel seçebiliyorum. Kız, ritmik 
hareketlerle bacaklarıru sağa, sola. ileri 
geri lırlattıkça vilcudünün her parçası 

ayrı ayrı oynuyor. Nlhadın ağzı sulanı. 
yor: 

~ Vay im.ar.sız yosma ... An1ma da 
o)'nak kafir. .. d:yor ve beni Ml{t Zcy. 
nep zannederek boynuma doladığı ko
lunu kaldırıp sırtıina, var kuvvetiJe bir 
)'ttmruk indiriyor. Şehvetten koraran 
gözlcrilc, r.e y'1ptığını bUmiycn bu ada. 
ına, bir tokat da ben a k etmek istiy0-

rum. Kolumu, bülün gayzım1a kaldırı

yorum. Fakat kolum, yayı bozu1mu, bir 
ınakine gibi birdenbire yanıma dl\şü

yor, ondan sonra da bir külçe gibi yere 
yuvarla-nıyorum. 

Gözlcr '.mi açlIG:ım ıaman, kocan1ı baş 
ucumd'l buluyorum, Fatoş, kızarmış 

gözlerlle ayak ucumda duruyor. Geçen-
1erl hatırlamıya c;al~ıyorum: 

Niha.t, çatışma od3Smda, masa.sının ba. 

Yazan: İslllel ZIYA 

~ında ... Elinde dtirbün, çıplakların kı. 
z1n1 seyrediyor. Ben, Zeynep rolünde ... 
Rolümü muvaf!a.kiyetlc ba~arıyoruın. 
Fakat .sonunda ne<kn boca!ıyorılm. Ya.. 
ralanan izzeti nefsimin ruhumda yarat
tığı kuvvet ve cesaretle, n:çin o yerinde 
tokadı Nihada alamıyorum? Neden ko. 
lum meflilç bir hale geliyor? .. Bütün bu 
suallerin cevabı, bir noktada toplanıyor: 

Aldığım terbiye ... 

F.vct, aldığım terbiye, büyüğe hürmet, 
hatıralara bağlılık ve ~nra beni her za
ınan. her yt:rdc ve her şeyde mağlüp 
eden kalp zaafı ... 

Kocamdar.·, dün gece olup bilenler 
hakkında izahat istlyc-cek olsami kim 
b;Jir b&na ne zarın yAlanlar söyllye. 
ccık?. • 

Zeyneplc kocamın ara.sının pek iyi ol· 
du&unu biliyordum Bn'\f' .. hu kadar ip:_ 
renç ve 13üba!i bir dostlukla b'.rblrlcrlr ~ 
b&ğlı olduk~arıııı hiç tahın·n C'lrniyordun1. 
Meğer Nihat, ne Afi bir .d;mmı~·· .. 

Yirmi sekiz !Senelik hay~lımda gördu-

ğüm ve tanıdığım insanların en düşük 
ruhlusu ... 

Dün. gece yatağıma, ne büyük ilmit. 
lerle girmiştim. Nelere karar vermlş
thnı;t .. Bu evde, bu çatının altında, hiç 
bir kararın yirmi dört saatlen fazla hük
mü yok ... işte; yirmi dört saat evvel ta. 
zelenen ümitlerim tekrar sararmağa ve 
solmağa başladı. Demek kl Nİhadı, iyi. 
!ik ve güze!!ık!e de yola getirmek müm
kün olmıyacak .. o halde ne yapmalı? • 
Bu yuvayı derhal terk mi etmeli'> .. Ya 
ha1aın .. , Böyle bir l~e tc~üs cder.)em 

bent muaheze etmez mi? .. Onu nasıl ik
na. etmeli. Böyle bir hareketi onun ta
assubuna ve basit kafa.sına nasıl haz~ 
ınetUrmeli? .. Ya düşmanlarım ... Bllhas
sa Mazlumc... Bu yuvayı terkedecek 
olursam, onun ekmeğine tereyağı sür
müş olmaz mıyım?.. Bahtsızlığıma ve 
;ı;avalltlıl;ıınrı, o fettan. ve müf~ki kadını 
kahkahalarla güldürınez 1niyin1? .. Ne 
yapınalı All:öhım? •. Ne yapmalı? .. Bey. 
nin1 ateşler içinde... Iztıraptan yanan 
gözierlmi b:r türlü açamıyorum. KonuŞ
ma sesleri kulaklnrıma çok derinden 
geliyor. Uzun b'r hastalıktan sonra he
nüz kendi·~e gelmiş bir 'insan gibiyim. 
Bütün vü'cudüındc humınah bir titreınc 
v;tr. Hem donuyorum, hem de ateşler 
içinde yanıyorun1 .. 

Hayal•ın hC"p böyle üzür.tüler ve ıztı~ 

raplar 'ç1nde mi geçecek.?. Ben de baş
ka kadlnlar glbi kocama "" yuvama 

Tatlısert 

sahip o1~11ecek miyim acaba? .. Yoksa 
onu, daima benden uz.ak, dudaklarında 
ve yüzünde başka kadmların sevgi izle. 
ri.ni ta~ıyan yabancı bir erkek olarok mı 
göreceğim? .. 

Bu karma. karışık düşünceler arasın

da kafamın doğru ve isabelli bir karar 
verme.()i imkansız ... Şimdilik yine sa bre. 
deceğim. Bakalım zaman, karşıma ne 
<;eşit sürprizler çıkaracak ... 

Koc s.m, elinde tuttuğu dereceyi kol
tua;umun altına sıkıştırmağ3. çah~ıyor: 

- Dur yavruın dur ..• Hah ... Tan1:t1n ... 
Fiyevrın yok ama merak ettim. diyor. 

Gözlerimi zorla açmıya çalışıyorum. 
Ayak ucumda duran Fatoş koşarak ya
nıma geliyor, karyoladan sarkan clfmt 
alıyor. Yüzüne, gözüne ::;ürC'rek ağla_ 

mıya.. başlıyor. Ağzımı bin m0şkül3lla 
açarak Fatoşa soruyorum: 

- N:çin ağlıyorsun Fatoşı;t .. 
Fatoş cevap verınJyor. Yalnız hıçkır

m•s:ı-na ve ellerimi öpüp yüzüne, eöıü
ne sürme.sine devam ediyor. Nihat dere. 
ceyi alıyor: 

• Oh. oh .. ;vıaşallah, fiyevrln yok 
oluz yedi, ild ... Bana müsaade eder mi
sin karıcığım mahkeme zamanı geld.? .. 
diyor . 

Nihada cc:vap vermiyorum yahut 
vermek istemiyorum. Yalnız; gözlerim
den şikfı.yet, 1strrap ve teessüf ta..5an 
na.zarlarla ona. uzun uzun bakıyorum. 

(Arkam. ..... ı 

\ ~ 

Yumurtalı dona 
bonfih!si 

D ım l>ir ı.yr; <iü,ıJn4ııırt~ 
ra nilmyo& bir dana ..,~· 

, ya.pmıya karar vcrdbn. Jla.nll"'#· 
1 

file tarafından bir bııc;:nk ld1° 111t" 
Kasaba gÜ7<"lce ayrklattrn1 1'#,r 
in<ı-e k~c,t kten eonra, eabrlıt. 
döYdürdUm. 0 ,1• .. 

Bonlilenin U.sttine biraz tl17" .st911 

yalı biberle birlikle bir ftnc•0 ., (11" 

koydu:ın ve l}Rraba yahrdııtt· BO:ııtl' 
yi 3 saat kadar ,uaptn tutturn· .rt<"ıJ' 
ateı;ote YC kanlı b'r \"87,iyete Jf'U 1'' • • ;;ı rı 

kadar hafifçf'I kızarttım. ı;un ".,0,,rı 
tabağa. gü1.(.>h·e sıraladrıo:tnı:ı., 1J 
b\iyUcek bir lulba kafi mlkl•" •'' 
koyarak ate~te ıkrıdırdıoı. 10 ~ .,t 
tayı d~ teke .. r, teker yııta. ı.ır ~~d.'" 

aJl1· r• hiç bir surette dağlJmııJarın . J 
aın11J.o ı-ycr1ne<len ,.e J)ek kah otnı ·T1e 1 

rl uıer1 r· tile p.ıt,lrdlrn. BonnJclf' n_ aS- ft 

ne t.eker, tel<e>r koydum. t;0fr "°"!" 
elim. ~le""'!'imln mayı~ 01tnaf'' (OA 

tıı"· 6' ıtıe gilzel bir de oUHM ya~,.~.ıı 

ı 
cuklar bugün.kti yen1eı..t.erı 

meınnıın kaldılar. _.nf1'1 
ı:v.,... 

• 
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Büyük Millet Meclisi SiYASl itMAL 
Filimlerden 

ahnacak gümrük 
indiriliyor 

Yüzde 5 f ai~li 938 tahvillerinin 
ikramiye ve amorti keşideleri 

nızamsız 

çalışıyoruz 
(Baw ı melde) // 

lığın tesirine mukavemet edeme· 
mekten ibarettir. Sırf 'bir tcsadUf 
yüzünden son zamanh.ırda yolum 
Manlsaya düştüğü için oradan bah· 

müzakereleri 
{Ba'r 1 incide) § Aynı ıuesel.c etrafında SÜZ alan Si· 

F.m~·et 'e Gümrük meınurlanna nan Tekelloğlu, ev yaptırmak mec· 
birer er ta~·mı n•rllettk burfyetlnln köylülere bfr ıztırap mev-

Bundan sonra Emntyet umum mU· zuu olab.lece::;rıni ve binaların hususi 
dUr!Uğü ile GUmrUk muhafaza ve idarelerce yapılmMını ileri sürmüş 
muamele sınıtı teşklldtında çalı('an \'e b!rmilşahadeslnden şu suretle bnh

~= c= :::ı=; ==== = = %$=:=::• 

Vişi ne tarafa 
yürüyecek? 

Yazan: l'\J. R. ZAL 
A. merlkanın Ylşl ı.eflrl Amiral 

~ l .euhy, La\al'le son blr gô. 

rü,nıe ~aptıktan onr.ı Vi~J'dcn ay. 
rıtmı,tır. nu nıUlftkııtta ne görfüıüJ. 
nıü~tllr? IJuna nlt rh a~ etler bl;lıl· 
rlııl hıbnuJor. nır rhnletc göre 
1.ınnl, l'rnn ız muknddcratının AJ. 
nıarı.\11ya bağlandığını açıktan a~ı
ğa !Kiyleınl 'e ~\ ıııcr1kala meJdan 
ukuıııu':'iur. ll lğer bir rlva) ete göre 
ı ·raıısanın kendine alıip olrnadığ'ı
nr. Fran~unııı rnilstakil bir hlyaset 
sahihi olmasının Amr.r:kanın, A\'
rrı ııanuı gurlJlrıcJe hlr (·ephe kurına-

Bu hususta hazırlanan İş Bankasının ikramiye keşidesi de dün yapıldı sed yorum. maa.şlı ve daimi ücretli memurlara' 6etmlştlr: 

b. lôyi ha Meclise Ankara, 4 (A.A.) - Maliye Ve- Bankasında kumbaralı ve kumba-
I r kiıieU \'e Türk!) e CUmhurlyet 'rasız Küçük Tasarruf hesabı ol3 n-

Yunanlılar Anadoludan çekil r. 
ken, Manisayı tamamlle yakmış. 
!ardır. S'nanın nefis eseri olan ca· 
mi ile diğer bir kı:ç bina mucize 
nev'nden kurtulmuştur. 

bir er tayını istihkakı verilme.>! hak·' K öyliilere 15 bin lireya yaptırılan 
kındakl Iliyiha da mUzakcro \'c ka· ı mekteıı bloa ı 
bul edilmiştir. Bu teşklllerde çalışan - Daire! lnllhablyemde dolaşırken 

ve r ildi Merkez Bank sından: lar .c.rzsında tertip edilmi~ bulu. 
nkara, 4 (Tele!onla) - Halkın Yüzde 5 faizli 1938 ikram.yeli 1 nan ikramiye planının 4 mayıs çe· 

~· 1 ilk ilmekte buyük te· tahv1!ler n bugUn (4 5.942 pazar. kili3ı bugün Bankanın umumi mer 
s~v y~slnb 1Y anse sinemaların daha test) TUrkiye Cumhuriyet Merkez kezinde ve noter huzurunda ya· sırıerı u un . 
vası mikyasta halkın hizmetine tah l. Bankasınca Malıye Vek€ıletl ve pılmıztır. 
sis cdllm~lni temin el.mek mak. M~rkez Bankası ve diğer bı;nka 1 B u çekıllste kendilerine ikramı. 
radile hariçten getirilen flmlcrln 1 mümessıllerll~ noter hu.zurunda .~c- ye isabet eden talihlllerln isimle
kutusu nun kilosundan alınmakta rn edllen 8 ıncl tkramıyc ve dor· rlni, J1esap numaralarını ve he
olan 15 lira. gOmrük resmi ıle bo· dilncü amortı keşldelerinde: 37330 sap açtırdıkları şube merkezini bil· 

kil dan nlınmakta olan numara 10,000, 204320 numara d 
1 

z, 
şunun osun . ·· d 75 10 000 239525 numara 5000· .r yoru 
2 lira gümrük rcsmınln yuz. e 39; 165 5000 . 

77798 
n 

8
.' ıooo liralık lkr 2mlyeyi Erzurum· 

nlsbctlnde indirilmesi hakkında ha ' ' um 1 a da 3300 hesap numaralı Osman, 
z.ırıanan bir ltıyıha Mccllse veril· l,OOO, 133562 n~mara lOOO, 331320 ı· lık lk am!yeyl Beyazıt (İs. 

l"Uınnra 1000 lıra, 347707 numara 500 ıra r 
mlştir. 1000, 365781 numara 1000, 375619 tanbul) da 6747 hesap numaralı 

o numara 1000, 401747 numara 1000, Maylster kazanmışlardır. 
E S k 1• M a d r as 25768 numara 303, 76457 numa- iki yüz ellişer ı:ra ka.ı:anta:rılar: 

ra 303, 183954 numara 303, 187366 İstanbulda Hikmet 58633. 

Başvekl·ı·1 muka• numara 30, 206837 numara 303, Yüzer lira. kazananlar: Ankara-
207060 numara 303, 265297 nu- da Mehmet 12128, Antalycda Jale 
mara 303, 28051 numarn 303, 1368, Bursada Me\'hlbc 4553, DL 

Ve met l·stiyor 291954 numarn 1000, 342157 nu- yarbakırda Naci 1780, I\Ianlsada 
mara 303, 366!J67 numara 303, Nihal 772, Mersinde İbrahiın 329, 

Raça Gopalatari. milli bir 
ordu ve ·mi/il bir 

cephe kurulması lehinde 
Y(>n! Delhi 4 (A·A·) - Madras 

C-kl Ba~·ekıİı Raça Gopalatarl, 
Japon Heri hareketin. durdurmak 
makzadlie nilll bır ordu ve milli 
bir cephe kurulması lehinde acı 
bir hıtap vapmı!ltır. Raça kongre
nin ı>olıtıkasmı "takbih etmiş, §ld
dets'zlik ve ış beraberllğl yapıl
mamak s!ynsetlnln şeamet ve mu· 
slbct siyaseti olduğunu söylemiş, 
t hllkc gitgide yakla~tıkça menfi 
mukavemet meselesi bah's mevzuu 
olamaz, deml~lr. 

Londraya 
gidecek mi? 

gitmiyecek mi? 

390194 numara. 303, 405456 nu· istanbulda Kadr.ye ve Neriman, 
mara 303 llr.a Ye ayrıca 596 nu· İzmirde Gomcl 2161 ve Fikret 
maraya 40 ilr lln ikramiye Ye 16850. 

11,130 adet numar ya da amorti Bundan başak on hesap sahibi 
isabet etmiştir. clllşcr lıra, elU hesap sahibi yirmi· 

ı, Bankası k~ldC51 şer lira ve elli hesap sahibi de o· 
Ar..kara, 4 (AA) - Türkiye İş nar llra kıızanmışlardır. 

Cripps'in mühim 
sözleri 

(Ba.şı 1 incide) (-) 

Almanyada silah 
istihsali ön planda 

(Ba,ı 1 Jnclrle) ( X ) 

\'e Hlndlstanın müdafaasını bizim . zumu kedar ve lüzumundan :fazla 
le m ü,,terek ola rak hazırlıunıya miktarda en iy, silfıhlara malik ol· 
dl ·et ettik. Devredebileceğimiz 1 mesı için her şeyin yapıhıea"ını 

b i o saliıhlyctlerln sen şllğı bahsinde hiç ld rmiştlr. 
b 1r kayıt llerl sürmedik. Muh,ıe- Führer, Doktor Lcy'e aşagıdaki 
mat biter bitmez saUıhlyctlerı ta· cevabı verml§tlr : 

mamlle devredeceğimiz, lekliff'ıniz. Bana gönderdiğiniz sadıklık se. 
de açıkça izah ed!Jın'ştir. Sarfet· lılınlarınızdan ve çarpı~an cephe 
tiğlmlz ga~Tetlerin umduğum gibi için ve bu yolla zafer ve sulh için 
muvaffakıyetle b tmemcslnden do. durmadan çlilışmak vaaUerlnizden 
layı çok mliteesslfim. Fa)«ıt Hint dolayı size ve erkek kadın bütiln 
meselesi için b.r hal çaresi bulmak işçilere teşekkür -ederim. :\1emle
hususundakl teşebbilsumUziln, har ket, nazik vaziyetlerde dahi gös. 

Va~ 'ngton, 4 (A.A.) - Ruzvel· bin biz' Jnoelemek 2orunda bırak. terdiii nümune tcc:k!l edecek ha· tın l.ondrayn bir seyahat yapacağı F~ r " 
1 tı~ oır ÇOK meseleler i halle:tnılye reke.t tarzı fle kahraman erleri• ı kkında neşredilen mihver haber 
lerinfn «her halde do~ru olmıya. mahsus umunıj planımızın esası. mize layık olduğunu isbııt etmiş. 
c~ğı. lialahlycttar b r membad•n : t ı d a hil bulunduğunu '1nh:ımanrzı ti~İııMazlde l m:ıyıs hepimiz. için 
hlldlrllmektedir. Bununla beraber l t erim. m b ir bayramdı ve b u günd" 
""' bütün Alman milleti bü··"k teza • .aeyaz Sarayın sözcüsü bu haberi Bu harp, hedefi topraktan ibaret hü 

1 
'u 

t r r erle sulh ve sosyal terakkı' e. e sir etmek istememiş, yalnız cum hatt€ı /.dısedl fsydal rdan ibaret 
1 1 h s

1
er er ne karşı imanını gösterirdi. urrclsl yola çıkacak olsa b le bu 1 alcllıde bir müCJdelc değildir. :p. 

hu t . ı layıs, bugUn cephedeki er lerimiz sus a bir §f'Y söyliyemlyeceğinl I Çok da hi\ fa7.la bir l}ryıllr . Şu baJ. 

Şch r, yeni bir p!An üzerine y<:· 
r.i bastan yapılmıstır. Fakat bura. 
da h'mmetll bir vali ve,·a belediye 
reisin 'n yaptırdığı bir iAğım siste. 
ml vardı k! yeni pl5n yapılırkcıı 
bu ~istemden istifade etmek nasıl· 
sa hatırdan çıkmıştır. Yüz bln1ercc 
liralık para. bir çok emek ve kUI· 
!et b!~a gitmiş Ye Manisa da bu la· 
ğım slstemin~n sıhl1i faydalarından 
mahrum 'kalmı§tır. 

GUnUn blrinde buraya gayl'etll 
bir voli gelmlşt'r: Doktor LCıtfi 
Kırdar ... Aklına koyduğu her şey 
başarmanın yolunu aramış, bul
muş, büyük bir teşebbüs hızı ve ba· 
şarma kudreti göstermiş, Manisayı 
memlekctın en mamur şehirlerin· 
den biri mcvkllne çıkarmı~tır. 

Doktor Lutfl Kırdar, Man ·sanın 
lhUyaç1arını tam icabına göre sı. 
raya koy·du mu? 1\Ianlsanın güzel 
binalardan. stadyomlerdan evvel 
gelen İhtiyaçları yok muydu~ Bu 
kadar enerji ve gayretini me.selü 
Manisa ovaSlnı sıtmadan kurtar
mağa hasretseydi daha lyl olmaz 
mıydı? 

Böyle bir münakaşa açmanın el· 
bette ycrı vardır. İhtiyaçları hakiki 
ölçillcrle sıraya koyamamak, en 
esaslı bir İht'iyacı ihmal ederek 
süse, gösterlse gitmek bizim umu· 
mi b 1r kusurumuzdur. 

Fakat ne de olsa Doktor Lütfi 
Kırdıır, Manlsaya unutulmaz }\ z. 
metler etmis, snzel caddeler, bir 
s'inema, bir ~ehlr klübli, bir halk. 
evi, bir Parti binası, Ankara stad· 
yomunu yapan mimarın cl'nden 
çıkmı,ı bir stııdyom, çocuk bahçe· 
leri vcsalr ~scrler bırakmıştır. 

Sladyom cl\'arında. bir manej 
yeri \'C halk :ç n diğer eğlence sa. 
haları yapmak üz.ere geniş arazi 
de istimlak edllmis bulunuyordu. 
L(ıtfl Kırdar vali iken açtığı mec. 
rıılara hayat dolmasına, stadyomda 
maçlar yapılınasına, ~ocuk bahçe· 
lcrlne yavruların nyağı ıılı~masınıı, 
öz edadrn'a. bakar gibl, çalışmıştır. 

memurlara ı haZirandan itibaren bir Kırmık nahlyes.nc uğramıştım. Bu 
er tayını \'erllecekt..r. nahiyede, k6y1Werf! on b~~ bin !ıraya 

XahlH te~kilütı hakkındaki bir mektep yaptırılmış olduğu halde 
kanun lAyllııu.r bi'lıhare millki amirler tarafındaıı 

Yukarıdaki her iki l!tyihn da nçık bu rnekteb!n kA!i gelmediğinden bah
reye konduktan sonra, nahiye teşl:I· sedllerek köylUlere bir mektep dnhn 
l&tı ve idaresi hakkmdnld kanun Hl.· yaptırnınları iç.n emirler Yerilmiş. 
Ythasının mUzakereslnc geçltm!ştlr. hattA bu nahiyede telefon yaptııınak 
Refllc Ince ısC!z almış ve domiştlr ki: için de para. toplandığı Jıaldc telefon 

- Bu kanunla hükümeUn esaslı bir do. yaptırılmamıştır. Bu vaziyeti, ver. 
ihtiyacı kapatmıya çalıştığı gı>rlll· dlg"lm blr raporla Da.biliye Veklletlne 
nıektedir. Fakat, bir.ne! madde ka· bildirmiştim. H!IA Ce\'ep alamadım. 
rışıktır. Nahiyenin nasıl teşkil edi· Söz alan Dahiliye Vekili, binaların 
lcceğl belirtilmemiştir. Diğer taraf· yapılması esasına klmsenln itiraz 
lan bugünkU mUUtl idarede nah:ye· etmediğini, yalnız tatb kata alt bszı 
!erin bazıları kazalara, bazıları vUA· fikirler ılcrı sUrllldUğünU belırtmlş ve 
yetıere bağlıClırlar. Bir vali, başın· demiştir ki: 
dakl mühim işlerle uğraşırken nah!· - Bu blnalaı a alt p:Anlar hazırdır. 
ye mUdürlU#UnUn meseleler! ne de Bunlar üçer odalt olacaktır. Ihtlyaç
nasıl uğraşsın. Dahil.ye VekAletlnln tan başka bir şey düşUnOlmcdlğl lçın 
nahiye ,kaza \'e viliıyet leşkllt'ıtı endişeyi mucip bir şey yoktur. Sinan 
yapması lö.zundır. Bu mesele !lakkın· Tekello~lu arknda~ımızın verd.ğl ra
da Dahlllye Velcllinln izahat vcrnle· ponın suretı alAkadarlarn gönderil· 
sini rica eder:m. mışllr. Telefon paralan bahsine ge

I\'.Ursilye gelen Dahiliye Yek!ll Fa· lince: Şayet bu paralann ııulıstirnal 
lk Oztrak, Refik lncenln !llclrlerlle edildiği 1hakkında kendlslnde bir nıa
mutabık bulunduğunu söylemi~ ve JQmat var ise söylesin. AIAkııJılar 
demiştir ki: hakkında takibat yapalım. Şayet bu 

• Köy, nahıyc, Jtaza ve vla.yet tesisat, telefon levazımı bulunmadığı 
teşkilA.tı içln hazırlamış bulunduğu· için .şimdilik geri kalmış ise o \•ak.t 
muz bir 10.yihn. l\tecllse verilm!~Ur ve mesele başka olur. 
clAn Mecliste bulunmaktadır. Bu kR· Bu beyanattan sonra Meclıs reisi, 
nun çıktıktan sonra mesele kendıll· Mehmet Altan. Refik lnce ve Sinan 
ğindcn halledilmiş bulunacaktır. Tekelloğlunun verdıtf takrirleri re· 

Refik lnccnln sorduğu dl.ğer nokta ye koymuş ve Refik Inr.enln, blna'a· 
etrafında Dahiliye encUmen! maz.ba· rın beş .senede yapılması hnltkındalcl 
tn. :muhnrrlri Ibrahlnı Ethe!>l Boz- takriri kabul edilmiştlı · 
kurt cevap vermiş ve Refik hıce ile Nııhl~ P. ınhdıirli tayini l~ln aranılan 
mutabık olarak maddenin tashih ne şartlar 

encümenin de ı,tırak ettiğini blld!r· Bur.dan sonra gelen bir maddcdl', 
mlştlr. nııhlyc müdürlerinin menım1yete ıılı· ı 
XohiJe m füllirlerinin ta~ini halokı nııbilrnelerl !~in Hızım ola!l şartlar 
Mllzakereııinc geçllcn lklr.ci madde 1 sayılmel\tR idi. 

de, nahiye müdtirlerlnin tayini hakkı Bıı mııcldeye göre, nahiye mUdUı·tl 
Vekalete verilmekteydi, Halbuki na· tay ni için aranılan şartlar arasında 
hlye nıüdUrlerinln ta)inl şimdiye ka· behemehal e\•Ji bulunması kaydı yar 
dar valiler tarafından yapılmakta idi. Bu nokta :Mecliste esaslı ve .şid· ı 
idi. detll mllnakovaıııra yol açmış, söz 

Refik Ince tekrar söz alarak bu alan Fuat Sirmen, nahire mUdUrle· 
noktayı işaret etmiş ve Dahiliye Ve- 1 rinde evlilik g!bl b:r vasfın niçin 

ıııa lıağlı ulrlu.funu söylcmı,tı r. 
Ayııı rhıtyete bakılırsa FraMa., do
nannı~ınr Alınanlara f.e:!llm etmJ. 
3 e<-e.kflr. 

Hangisi doıtru? ı~anl, ı:aklt ka
zanmağa \ ı• Alman bteklerlne fren 
' u rarak ortalığı idare ctmefe çalı
şan bir adanı mıdır. )<ıkııa Joctıı~ 
dü"11Unlıgı, ııart i :ılfıkaları \ 'C ken
di şalı!ıi ,,ı~ asi tın,rııtı halmnmdan 
Qulsllııg l'()Jlinıi ıooııuııa kadar oyna. 
ınafa 'c rransa3 ı Almanyaya aat. 
mağo lcarar vennl~ bir adam mı? 
l\llitarekenlıı ha rklne çıkmıyacafı· 
rıı \lj leyen larc,al J•eten'i ne fili· 

retle kaııılırorak arkıtsına katını~-
fır~ 

Bunlar ~imdilik k81'stılık kalaeak. 
Şıırıutan buradan gelen ihaberlere 
lieğfl, :> alnız hlldlı.clcrln tfnde etil· 
ğl gldl~lerc lnanmıık l!znn gelccıek. 
tir. 
Uenıokraslnln dilşündüği} ikhıcl 

cephe) e. Portekiz arazl;ıı \"e Port6-
kil'- adaları liz:erinc 3 apılabileeek 
lılr Anı<'rlltan hareketine ' e Alman-
3aya k a r ı arılan haya c~phestne 
knrı:ı Pra~ ile tsııanynnın birlaşe
(•cğlne \C C'ebclııttank'a saıimıak 

.hUıı\llllerl olduğuna dalr esrarlı 

h ı&hl'rlc>r gcli~ or ki bunun ml\nası, 

l'raııı>11.larlıı ı ... pnrı) oltan 'c onların 
nı.,ıtasllc Fn~lıları alet ederek A f
r l k ıula taarru1.ıı geçınvk , .e Akııaaı
Jara ~-ii J.; ohm) ft(•ak, lak at demok· 
raslııln ıııunt ala ~·oııarm1 tehdld 
edı?Cck ı,ckllılr. ) eni bir t·tph~ yarat· 
malı: emeli olablllr. 

ı~akat bu zamanda kıUılnllk !,"Ok 
para etmiyor. I~lcrin ne 3·01 alaca
ğın ı glirrııck için \ akaları bekle· 
mel.ten ba~ka ~are ~ok. 

kAletlnln bu salAhlyeU alması hak· arandığtnı sornrnştur. 

Dahiliye Veklll bu ıscbebl şu awet· ıcrck evlilik meselesini, .Mcc.l~ln talt· 
kmda yekilin mUtalAll.'iını .sormu~tur. Dahiliye Vekil! tekrar kUrsUyc ge· [ 

le !zatı etmiştir: dirlnc bıraktıtını sö;I. cm~. .sadece 
- MUulkere edilmekte olan ka· nahiye mUdUrlerlnln ailelerlle bera• .._ __ _ 

Bas· Almaa 
barbl J 

nunla nahiye müdürlerine çok mU· ber bıılunmalarının, btilunaukları mu
hlm vazı!eler verilmekte ve terfiler! hltı yOkseltmek bakımından faydalı 
muntazam blr şeldlde cnrniyet altına olacağını belirtmiştir. 

alınmaktadır. Ha.lbulti vlllyetıerin Tekrar kürsüye gelen Fuat Slr· 
nahiyeleri mahduddur. Nahiye mil· men demiştir ki: ııa,·e eylemiştir. de tabiidi r J;I harp ga)Tetimlz t11ı rr na ve cephe ~erisindekl işçilerimiz i· 

çln bir dU§ünme ı,:ünüdür ve bu. Sok k 7.l ye fa 11I t ~U\Ht.: nr. karşı ınUcaC'le- mili ı· . 
1 a savaşı ~ e imız il hürriyeti ve sosyal j5. leden ibaret kalmıyıu·ıık belki nu.i t kb 11 :ı t'f:tnin edilinceye kad ar böy. mu''tehassıslarJ \C fa!)ls t hedt'flr.rJnln t am 7rddı lftlJ'· le k } k 

Homa, 4 (A.A.) - Gazetelerin 
Berlin Muhabırlerine göre, Alman 
ordusuna sokak ~avaşları mOtchas. 
ııları namıle kıtalar kitılmakta. 

dır. Bunlar bnzı ~birler n kıyı ÇC\' 

relerinde is göreceklerdir. 

'" aca trr. Pek Yi biliyoru m ki 
ler uğrıınd:ı bir mllcndelc olacaktır. bu gayeye varmak için, memleket 
Gerek bizim! .. tııb' ' adını verdi· Ye bilhassa erkek ve kadın işçiler, 
,;tmlz ırklar arasında, gerek kendi cephedek i erleri h iç bir zaman ter 
memle1tet mtzdekl sınıflar arasın· ketmiyeceklerdir. Yap mak zorun. 
da mevcut eski musavatsızhkları da kaldığımız harp milletimiz için 
kendi sözlerim z.lc takbih ettik. Bu bir ölüm kalım h~rb'dlr. B undan 
yeni zihniyetin beynclmtlel münı:ı. dolayı. kazanacağımız zafer, biltiln 
sebetıerlmlzde ve memleketimizin ınUJ~tın zafer i olacaktır. Cephe. 
iktısadi ve içtimai sahasında prattk d~kı .erlerin kahramanlığı ve mcm 
b!r ifade bulması ldz.ımdır. Şu hal. lckctın gösterdiği fedakfırlıkl<ır ve 
de z fcrlmizden sonra 'mar sıra. ~alıı:malar, hakiki nasyonaı sosya· 
sı gelince flllyat halinde tatMk e· 1 st blr cemaat devletinde mükü· 
debllınck üzere bütün neticeleri !atını görecektir. nız, mecbur bıra. 
sUkünetle ve ilmi ı;ekllcle hazırl a- 1 kılrtıi:rınız bu harbe mu taassıp nas. 
mıya ş mdiden bn~lama.mız. lfızım. 1 yonııı sosyallstıer gibi başladık. Kal 
dır. bl~de 1 mayısın yeniden sulh ve 

Bu eserler yalnız kendisinin de· 
ııı. parayı sariedcn memleketin öz 
e\•l{ıdı olmak lfızım gelirken ne ol
du? Yeni valiler \'c onlara yaran
mak zorunda olan llerl gelenler 
tarafından Ü\'ey c,·lat muamelesi 
görmiye başladı. Stadyomda mac: 
yapıldığı görülmcd , çocuk bahçe· 
lcri metrük kaldı. 

Son valilerden bİrJ, ba§lanan i· 
mar sahasını terkcderek saniyede 
kendi :ıdtnı andıracak blr mesire 
yeri kurmrk merakına düştü. Bu. 
rada her tarafı beton kocaman bir 
su nt göl, plaj, gazlno yapıldı. cı. 
vardan ~eçen şosenin tozu mesl· 
reye geJcnlcrl rahatsız. ettitı iç n 
§OSer.in yeni bir kolu Vileude geti· 
rlldl. 

dllrleri. valiler tarafından tııyin edil· - E\•llllk bütün memurlar için ar· 
me yüzllnden oldukları yerlerdo bir 2 uyo. şayandır. BekA.r adam bakkın· 
çok terli müddetleri geçirdikleri hal- da daha çok ve kolaylılcla tcz\'lr ya
de ilk tayin edildikleri man.şı almak pılablllr. Fakat biz, idare teşkllltı· 
gıbi bir va1...iyet karşısında kalmak· mır.da kifayetli arkadaşlar bulama:o:
tadırlar. Naktller! zordur. Sınıflannı ken mektepten yeni çıkmış bir gen
tayine lmkln yoktur. Vcktılet tayin cin evli olması şartını da öne sUrer

(Başı t lrıdde «/> 
rak Italyan kıtnlan Romanya Uzc. 
rlndcn şark Ct'pheslnc sevkedllmclcte
dlr. Alman taan'll:ı:unun mayısın so
nuna bırakıldığl tahmin ed!liyor. 
Yabancı kaynnklıınn verdlltleri ha

berlere göre Almanlar cenup cephe
sine bUytık kuV\'ctler yrğmaktadrrlar. 
Bununla beraber Mosko,·a cephesini 
de ihmal etmiyorlar. Mo.skovanın 200 
kilometre batısında buhınan R!jev, 
Vlamıa ve Briansk elan Almantarın 

iki Alman Generali 
daha Libyada 

I.ondra, 4 (A.A.) - Nehr!nı;- ve 
Btııınarek isminde iki yenl Alman 
tcncrallnin Llbya'ya geldikleri bugün 
Lorıdrada tey!d cdllmelttcdlr. 

-------· ...... ~-~-
General Giraud 

muamması 
(Ba~r 1 incide) + 

Vış den gelen gazete telgrafları, 
kendisinin Almanlaro. tesliminin 
bahıs mevzuu olmadı~ını bildir. 
lllektcdlr. 

k V §1, 4 (A.A.) - Almanyadan 
açıp fsvlçredcn "eçcrek Fransa. 

Ya d" 0 

d 
0 ntn General Giraud hakkın· 

a dü 
1 n nkşom heyecanlı rivayet· 
ber dolaşmıştır. Yn.nlış verilen ha-

crlcr üzerine işitilen ısrarlı bir 
şa.yıaya g" GI 
Al orc, • raud, Moulins'de 
cd~nn askeri tnRkamlnrına tesl m 
lrı rn ştl. Resmi bir kaynıtktan a
l lan malumat bu habr.rı kesin o. 

GeçC'.n harpten sonra mevcut sevınç bayramı olaeaı?ına mutlak 
kalan bu aşikar müsnvatsız.lıkUı- imıınla, m!Jli bc:yrnmı gUnünde ça 
rın bu harpten sonra me\•cut ol- lışan Alman mill<?tlni selamlarım. 
maması U'ız.ımdır. Tam l~ller 

B üyllk fakirlikle, büyük zenginlik Berlln, 4 (A.A .) - Alman lşoda. 
ar:ısuıdıı bu ut anılarak tezadın m e\'- sının dün yaptığı toplantıda, Al
cut olmaması lazımdır. man teşkllAUarı ~eli Doktor Ley 

tarafından Alman fabrikaları lstlh
saıntını idareye memur edilen J\J. 
Hupfaur, Fiıhrerin nlimune teşkil 
edecek tarzda çalı an nasyonal sos 
yallst müe.sse~elerine ve diğer mü· 
e;;s?5elere «<Nümune h_rp milcsse. 
sesııı unvanını \'ermeyi k:ararlas
tırm~ olduğunu b!Jdlrınfştir. n u 
milcsseseler, üzerinde harp haçı ta 
şıyan bayrak r;ekcbllecek lerdlr. arak yalanlamakta 

Giraua c14n ~gal edil;eeml general ya içtihat farkı gözetmeden arka· 
;da bulundufu ta !h ş Fran- da.şça. harp ellik. Daha mesut ve 

l\feml-~keUmizi müdafaa eden bir 
çok kahramanların şimdiki harbin 
kap ettıreceğl çok bHyük can ve 
m~l fedakdrlıldarından sonra so· 
kak sokak dolaşan boşu boşuna ek· 
mck par.ası aradıklarını nrtık gör
memeliyiz. Illrcr lıfet olan, Işsizll. 
ğe, gıdasızlığa., .sıhhats zllğe ve Is. 
t dalların boı; yere israfına artık 
mnsamaha edilmemelidir. S~ ve 

Ffihrer ayrıca, uHalk ar.abası. nı 
yapm~ ol.'.ın profesör P orsche've 
meşhur He nkel uçaklarını yap~n 
Profesör llelnkel'e ve Ekonomi Na 
zırı ve nay{bank umum müdOrü 
Doktor Funka d a ııTam İIJÇII> ün. 
vanını vermiştir. 

dir. sr ed Imckte· j dah3 devamlı bir sulhü de keza ar· 
kadı:ışça hazırlamalıyız. 

Giizel bir mesire yeri. .. Fakst 
burada e~kidcn o1duğu sil.>i bir 
kır kahvesi de olsa mıı ksada kıHI 

gelcb .llrdl. Yüz bin liradan fıızlaya 

çıkan bu mesire yerinin mctrlık 
bir yer manzarası alması için vali. 

nln ayrılmasını bcklem.yc bile rn. 
zum olmamıştır. Ben Dlf'Slre yeri· 
n. dola:itığım sırada, suni göl için 

özenerek yapılmış olan sandalların 

bakımsızlıktan dibi del ıımlş, Jıa· 

rap olmuş bir Mle t:cldlğınl gör

dfim. Bakımsızlık eserleri her ta. 

rafta vardı, valinin ayrılnıı:k ilze· 
re olduğu söylendlğı cihetle yüz· 

me havuzundan akan .sulel'ı11 O\'a. 

dakl bağları bozduğu hakkında da 
sik~yetler başlamıştı. 

Sorup araştırdım, vali iJ t adam. 

ınış, ia~e işlerini iyi idare ctını~. r.c 

çare ki kendls1nden evvel gelcııln 

eserini ihmal etmek ve şehrin flk 

htlyacını telikll etsin etmesin, kcn· 

df namına bir gösteriş yapmak JO· 

lundaki umumi hastalıktan kendi.. 
nl koruyamamış. 

Jşlnl eline alınca nahiye mUdUrJeri· sek nasıl memur bulabiliriz? Bu mad elindedir ve bu Mo."'kovanın lı.er an 
nln nakiller! \'e terfi işleri de kendill· de ile idare mekanizmasını felco uğ- tehlikede olduğunu gösterir. 
ğinden ha.lledilceektlr. ratırız. Bir nah.ye mUdUrünUn an- ============== 

Tın"lnde yalller'n mtitalıla!ıl nesi \'e kız kardeşi He memuriyeti 
• almeuyaeak başında bulunması, o ınuhltın ytlk· 

sclmeslnde faydalı olmazsa kaldı ki Sorulan blr suale cevaben mazba· 
ta muharriı'J Ibrahim Et11orı1, nahiye nahiyeierde muallim ve jandarma gf. 

b. memurlar da bulunmaktadır. Bun

ra kundura almak gibi ev!enmiye le· 
bar etmek tuhaftır. Bu madde bir 
defa da.ha cncOmende tetkik edilsin. 

ınlidtiı Ierlnin tayini ke~"1'iyctlnde va· 
illerin mtitalliıısı alınmıyacağmı bil· lıırın bekfır veya evli olmMı hakkın· halledllmeınlş oldu~unıı. bunun son

da bir l<ayıt aranmıyor da nahiye mu. ıavu hırnkılmBBını istemiştir. 

I•'uat Gökbudak, evlilik \'C beklr· 
lrk meselesinin tıenüz vicdanı Allde 

dlrnılş \'C Mazhar MUflt: ed 
00

· 
1 

b 1 " 
d ku dilrlerl !~in n en Ye ır kayıt aıa- 1 K"rıtktcrl 00~ uk hı'r adanıırı ®kuz - Tayin l'dilecek j:uı arına • .. " u nıyor? .. Diğer taraftan madde bu mandanları hal\kında ''alilerin m • 

talı\ası alını'-·or d:ı nahiye n1Udürlcri lıaliyle lcaldığı takdirde e\•ll olaralc 
" bir nıı:hiye müdürü tayin edildikten 

hakkındn nasıl alınmaz... sonra kansı ölUr veya boşanmak icap 
Demiştir. :.\faz.bata muhaıı1rl. bu 

Ud ederse bu maddeye iııtlnaden memukanunla stajda scçlreceklerl m • 
v kA ru kolundan tutup atmak JA"Zım gedetıer zarfında ancak Dahiliye e • 
bl r lir. Bu ad::ılete uymaz. Eğer Dahiliye Jelinin bu memurlar !hakkında r ı· 

kir sah.bl o'ablleceğinl, çünkü nahiye VeklleU nya Meclis, e\'llllk kaydın· 
müdürleri adedinin !?000 e yakın ol· da ısrar ediyorsa bunu nahiyelerde 
dufı.ı için \'a.lflerln bu 2000 kişi hak· çalı~an b!lt'lmum memurlara teşmil 

ahlbl ol etmek icap eder. Aynca şimdiye ka· kında birer birer maJQ.mat s • 
fakat dar evli olmıyan nahiye müdürleri· masmın imkansız olduğunu ve 

62 vlllıyettek! 62 jandarma kumnn· nln tatbikatta ne gibi mahzurları 
danı için \'a11lerln ma!Omatı olabile· görUldU? 
ce&-lnl ı;Bylemışttr. Nıılt ye mlidürlerlnin n~den 

Bund[l.n sonra g~llen nıaddl'<ie, her e\ lennıelerı lazım ! 
nahiye merkezinde, nahiye mUdilrü· Söz alan Dahiliye Vek!ll denıl.ştir 
ne Dahiliye Vcldl!etiniıı tesblt edece· ki: 
ği bir t.p ev yaptırılması mecburiye· 
ti bulunmakta idi. 

Söz alan :MPhmet Altan. bugUnkU 
dunımu ili' idare! hususlyelerln an· 
cak memurlarına maa.ş Vf'recek bir 
halde bulunduğunu, Dııhlliye Vekl· 
letlnln tesblt edeceği binalar için be· 
herine iki b.n lira sarfedlldlğl tak· 
dlrde umumi vekunpn 4 milyon lira 

karl!!lr da olsa ... 
Jt"uat Slrmeıı tekrar eôz almış, ka· 

rakteri bozuk bir adamın sekiz çocu
ğu, dokuz karısı da olsa her türlU 
rezaletten knçınnııyncnğını, hislere 
kapılarak kanunların içine, memleke
tin yüksek menafilne mugaylr hU· 
kümlcr konmamasını söylcmlştır. 

Bir defa daha kürsüye gelen Dahi· 
llye Vekili, Fuot Gökbuda.ğa. cevap 
vererek, Meclise, gUmrUktcn mal 
ka~ınr glbl Jtanun getlrllmcdiğinl, 
bu kanunun hükOmet tarafından Mec 
lise gönderildiğini, encümenlerde tet
kik ('("lildlğlnl 8llylemlı;Ur. 

Ziya Ge"':her de söz alarak demiş
tir ki: 

MELEK 
ANN SOTHE"RN 

(Çam Sakızı) 
LEV AYRES 

( Uzaıı,arlı j' 
L_ llarltl _ 

Bu gidi~! bir noktada durdurmak edeceğini söyl~.ş ,.e de.mlştlr ki: 
lfızımdır. Bir defa çahşnıalrı.rınıız Kıh ninün Mrhntlaki yiık 
planlaşmaJı, keyfi, şahsi ve tesa. 1.rn;ıuye böyle bir kUlfet tah-

Muhtelif hlıdis,.Jerln verdltl in· 
tlba bizi bu noktaya sevketmlştır. 
Köylerde çalışan mcnıurlarm yemek, 
yatmnlt ve çamnşır gtbl !htlyııçları 

için de evlenmeleri Jlızımdır. Nahiye 
mUdUrlcrlnin muvaffak olıbllmele.rl, 

bulundukları yerleri yükseıtcbtlmelc
rl fç n e\•l,.nmeleri Jfız mdır. Biz klm
seyı nahiye mUdllrü olmıya icbar er
miyoruz. Yalnız nıı:hlye nıUdürU ola· 
bilecek !nsnnlard:ı azami \':uııflnrdan 
biri de cvlll ktlr. 

- Hayatın lt'Z2cUerlnl bulmak l:o
laylaşmıştır. Memlekette bt'V.Arlığa 
doğru hlr gidiş vnrdır. H&rbukl nli· 
!usumuzun artması v~ biran evvel 
çoğ'almamı:ı: lflzımı:!,r. J•'uat Gökbu
dalc, bu mesele \'icdıını Alide henOz 
balledilmcmıştır, diyor. Anket mi ~ ... 
pacağı~? vicdanı Ali .Mecltsin klln;U
stıdUr. Bcklirlık !çUmaı bUnye)i tah· 
rlp eden i>lr meseledlr. HattA bOtUn 
mcnuıriyetıerdc e\•Jılllt aranması dof· 
ru olur. Hatlll. Meclise ôıle evliler 
alınmalıdır 

Sinemasında 
taro rındıın nc!Ja bi r a urctte 

;rarahlan 

ÇAPKIN KIZ 

düfi fekllden kurtulmalıdır. Sonra mil etmek yerinde değildlı-. De\'let 
(Ba~ı 1 lndde ) <=> da valıJe,·ln ve diğer nıeınurların bir defaya mahsus olmak üzere bu 

Çuogkın;, 4 (A.A.) - Çin h ıı.. lte;ıd! hlslcrlnl, gururlarını, SÖS· evleı·ı kendi yaptırsın. 
va ordusu bomba tayyareleri cllin, terışlerinı defli, ıneınleketln de· P.u mesele üzerinde de söz alan 
öğleden sonra Amer1kan gönülli.ı· ''amlı menfaatlerini düşUnmelerl nefık ince şlSyle demı~tır: 
Ieri grupuna mensup birlikler ta- lazımdır. İdari haynttn. öyle bir ruh _ BllhUEa Faik Oztı·ak zamanın. 
rafından desteklen-erek Lashlo'yu varatmalıyız ki blrİmlzl:ı başladı. da köylillerln sırtındaki yUk muht~-
§lddctlc boınbalamışlnrdır. ~ını dlğcrlm!zln tamamlaması mu. lif kanunlarla haff(Jetilnıek lstenir-

Mlndanıw ada ınrlıakl harp kaddes bir vazife hal nl alsın... ken kövlülcre ve belcdlye:.e. nahiye 
Tokyo, 4 (A.A.) - Japon ku,·. Teşcbbils ve fsallyctıerdekj de· müdUrl~rlnc ev yaptırmak klllfetln n 

vetlerl, l\facajalar ve İllgan körfez. vemsı.ı:Jık devanı ettikçe bu yur· tahmlli ile Jcö\'IUnUr. 'c ~e'edıyenın 
lcrlne yapılan yeni çıkarma hare. du imar imkanı bulunamaz, hem vaziyeti harap. h':- hale {;"ellr. Benim Etlenceli 'c bbst ıahnelerıe dola bU3·ük f'"- • ,_ .,_ •. d 

~n. ".,• ıca: m :naU l\liki keUeri Eonunda l\tlndanao ad."isın· de bizim için çok kıymetli olan pa. tekllflm şudur: Köyler. bele lyc!e:-
Dlkkat : Numaralı koltuklar bugiinden tıatılınaktadır. 1 daki düşn~an kuvvetlerinin çem· ra, zaman ve emekler bo~ıınıı lsra. 

1 
her sene bUtçe \'aridat:arından b r 

"•••••••••m:ı••••••••••l:I••••••••' 1 berlenmesıni tamamlamışlardır. Sn ı fa uğrıır. J mıktnr para ayıraralt bu bınaları bc_ş 
rılan kuvve!Ucrln miktarı 30 b!o Amet Em.in YALMAN senede yaptırsınlar. 

Hükumeti \'C cr..:Umenl tebrik et- Meclisin görUşme'eri arasında Ziya 
melde söze ba~iıyan Ziya Ge\'her. bir Gevher, kım ı ölı-n nahiye müdür· 
gencin senelcrct' bir nıthiyedc hekftr lcrl hakkıııda da kanuna sarih hU· 
kalma ındaki lçt.mal nıesı>lelcrin aza- kUmler ll&vcslnın doğru olacatynı 
ııır~ıni ileri stlı nıUş, bir aile ı elsi, b.r söylemiş \"C mnddenln encUmene la· 
baba olan genç bir nnhiye mUdUrOnün desin! lsllyert'k i:lzlerini şu cUınle Ue 
a le ocağı kudslyetlni bilmesinin pek bit rmlşl!r: 
IUzumlu olduğunu nnlatnuş ve demiş- EncUnıcnde, beke rlann oklı:ığu 
t r ki: gibi cvlllcrln de mümesslllerf vardU". 

lJlt dt-fa olarak ıdarl kanunlar- Oı ada konu ulur \'c madde tekrar 
da lçtlmal ha:rattan mti"lhem bir hiı- umumi heyete Se\•kolı.ınur. 
kQm konmuştur. Tebrik ederim. 111 madde olan bu kanunun ıs incl 

SalOh Yıı.rgı ve Relik lncc aynı maddesine kadar bugün ~a~ 
noktadan kanur.un bu madde 1 htik- ve Meclis aat ıs de c:~eeini tatil 
mu etrafında şunları söylemlşlcl'dir: 1 etmiştir. Çarş~mba günü saat 16 de 

- Bır adamı, karu;ı öldük.ten &on· tcın:u t~akt.ls. 
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Milli küme maçlarını 
tekrar ihya etmeliyiz 
Halkın fut bola karşı olan 

öldürülmeinelidir • • 
sevgısı 

• 

11ATAN -

İSTANBUL LEVAZIM AMİR
LİGİNDEN VERİLEN ASKE

Ri KITAAT İLANLARI 

30,000 ktlo koyun veya .s ığır eti 
kapalı zarfla elcsiltmcye konmuştur. 
i halesi 9/5/942 cumartesi gUnU saat 
12 de Konyada askeri satın alma ko
misyonunda. yapılaeakbr. Koyun eti
nin kU}TUğu dahil kilo fiyatı 110 ku
ruş temtnatı 24.75 lira. Sı~r etinin 
fiyatı 55 kuru" ilk ten1inatx 1237 lira 
50 kuruşt-Jr. Taliplerin ka.nunt vesl
kalarHe teklif mektuplarınL ihale sa 
atinden bir saat evvel komtsyonc 
vermeleri. (2969 - 4719) ,. _____ , 

Çocuk bMtaltkları mlltchassısı 

Dr. Nevzat Ziya 
Hastaıarını her gün saat 14 

den sonra Cağa.loğlu Halk Par
tisi binası kar~ında ZekibeY 
apartımanı S inci dalı·ede kabul 
eder. 

YAZLIGA GIDECEKLERE: ' 

BASl8 llOLTIJ r' ı· 
ve llOBILTAlllZI 
Her yerden ucuz Istanbulda 

1 
Rızapaşa. yoku.,unda 66 No. f 

AHMET FEVZ!'nin 

ASBi MOBiLYA 
- 1\fağ:aza~ardan alınız. -- ---------- --· 

K ARAR Jl l l.ASASJDIR 
912 63 

Karapınnr C. 1Hiddciumumili~;n

den: 
Elinde bulunan ürün iı;in h"'yanna

me vermiyerck m:ııt kt)runma kanu
nuna aykırı hareket cttıgt;ıd('~ suç!•: 
Karapın~r kazas·na b:ı.ğll Gölviran 
köyünden SLHeymRn oğlu 325 doğun\
lu 1\IE"rycnıch:n do~ma }fehınct Denlı; · 
h~kkınd~ I<:::ıraptna;· a~live C<'7.a mah-. 
kPnıc~.nda ynpıifln duru~m!l..'H !';onun-1 
da: 

SU('ll iş cdigi en\a,.ıln1a!<ilL 3780 
~ayıl; kanunu (le-~. ;:tir~n 39~)~ nun1a-I 

Ahikn ile tııklp <'dllen nlllli künı e m:t.ı;- l a rı '"ttlAn Gala.tao;a ray - :\ (a-.ı,.,., po r karşda, ınB.!l ı 1 1. -- 2 1 "d . 1 _ ra r .. anunuıı n.l - ne ma· .. es1 gP-

Ruml"n c:ampıvonu Rapİdln Fe-1 bol merakhları her seıic yapılanı yac:;-larını karşıltyacak \'ar.dal mem regir.ce yirmi hf"Ş li:a ağır para ce-
.. • . zası ile nıah!<O.r.1\veLnc ve 200 kurıı~ 

nerbahçe \e Bcşıkta<a kar<.:t y9p-J 1ıg n1•tçlarından bıkn1ı!i=, bunların baır.l kurutman11ş vr. hem de fut- ı · : 
tığı ikı nıeç ta buvuk l)ır alrtka u- a1as1nda .,o 3-1 ık ez" ı rr..-. oc~-r o. rnera ı rı u ıne\sım c n1 ç .. · ·• 11 ı· 1- • •ı lb • ki ı· b , · d ~ harcın ~J111mı;ı~ına V{' hUkmUn bcdelı 

kendisine ait olm11.cıına d<ıir karar 
vandırdı ve sshayı her ıkı gundc Gll<:tasarııy - Fcncrbahçc ve ondan f:C\'rct.11Pk ı:cvk nd0 n mahrum C'l-
• 1 1 J B d t k n h katile~ınckle il<l.n olunur. c.513G.t de ~·C'rlı. ı::C'klı bin k şılık bır ml.! sonra da. bu ik 1 klubumuzun ar~- nı<'ın ş o ar ar. u a ('~ 1 a ın ıç 

re.ki• kutlr~ı doldurdu. sı·· a g rC'n Deş 1'.taş nıaçları ınus-ı olmPısa_ bu noktttda ~olge cln1cnır. 
Uzun zamandanbcr b r rcn<'bl tesna diğerlerınc bir al:)k<ı ~üı;;;tC'r- sile kabıldır. 

takın1 maçı seyretmek ımkfı.nını mıyor, yaşamak çın bt1 m:-:ıçlardan K em al ONA N (Con) 

8 C R S A 
4 i\IAYIS 1942 

bulamıy•n futbol merokl.tarı hu gelen ha,ılatı bckliyen ldııpier de Futbol Qrup bir inci l kleri 1 Sterlin 5,24 
100 Dolar 129,20 maçlara koşa koşa geldiler. Bi- bu al.ôıkasızhk karşı~rnda idari ba- -

Samsun, 4 (A.A) - D ün sam- 100 İsveç frangl 30,63 rinci karşılaşmadı Rap d. ikincl kımdan müşkül vaz~ycU?rc düşü
hatt~ üçüncü sınıf bir takım hiss=n. yor, bu müşkül nnıarda nİha~·ı-t 
verdıJi h::ı.lde halk yine ikircl ma- başta Fcr.c.-rbahçc!'lin o gün!erdck 
ı;a gelmekten kt'ıld.ni ı-Ianı:lrlı. umumi k::ıptsnı Zeki Rızı, Fed<'-

sun - Zon_guld'1k takımları. ar~"itn-ı 100 Pezet.ı. 12,9375!• 
da y&.p!!an futbol _ı::rup b 1 r~ncıllk ! 100 fsveç kronu 30,1·2 
mac;ını sıfıra karşı b1r sayt ile Sam ESUA~I '"" ·r,\.HVJL,\ 'f 

Biz dür.:yının b:rin('i !'ltnıf futbol rasyon re~! rıamdl Eın'n ve dil:er 
takımlarını burada gördük. Sla\•ya, ~rkadaşları milli küme !lkr;nj or
F.T.C. Vİyenna, Isparta, Elittih1t. t~ya att•lar. Türk futbolündc bun
Hungarya, Gradyt.nskl, Avu!'llur- dan _,.onra b r c1nhhk b<Jc;ladı . An
ya, Rapld ve daha bunun gibi Av- kara futbolü bu rnilll küme maç
rupanın b:rinci sır.ıf takımlarını }arı ve üç şeh~r temasları say"siı:
seyrett:k. Bu takımlar yunınc;ia bu cteôir kı İ•:tsnbul seviyesine k<ıd;ar 

hafla sı-yrcttig·m:z Roman>·a Ra- yi\k$Cldi. Klüpler masr;;flErını kar 
pİdi derece ôlabilcc::k bir Vftziyet- ş:lıyacak bir var'.dal membaı bul-

sun lakltnı kaz•rımı~tır. 1 rtı 7 112 933 'l'ürk borcu 24.00 
• Denizli. 4 (A.A.) )- Antalya, Ay Tranş I 
dın, Denizli, Isparta ve l\.1anisa ta-.

1 

sıvtı~ ~ Erzurum 2-7 
k•nılarının ;ştirakilc kalabalık bir ~ 8 Tasarruf bo oları 
sey.rcı önünde ys.pılan futbol grup 

19.80 
94,-

mü••bakalarıada Denizli - . Aydın B' ·r. anya . - c · ı~l ı'ler 
m1çınc 5~ Denizli, ·1'-tan sa - L~ ır: .. ..! .ı . .ı 
part<l maçını 5-1 Mani.sn, Denizli- ( Ba~ı 2 nclde) X X 
Antalya n1RÇ!n1 7-1 Denizli k ... zar.-

te dcğ:Jdir. dulc:ır. Her Uç şehrin milli küme- mıştır. 
· k kı·· ı i · Finale kalan Dcn'zli v ... Manisa İçlerinde yalnız ikb~l de~rler:nı ye g.rece ~ up er arRstna gıre- .-.. 

takımları, yarın, ·grup kar~ılama

larıdır. 1 
atlatn11ş, eski ~ünlerin birinci sınıf hilmek için klüpler arasında rcka
bir futboIC"i.isü olan sağ a('tk müs- bet l'rttı. Bu rckRbet:n Artışı klüp 
tesna olmak üzere ikinci sınıf bir lerl ç:ıhşmı:va sevk!ttt. Türk !ul
takım olan Rapidin bu alakayı gör. holünde de büyük bir kalkınma ol

Eski~ehir, 4 (ı\.A .) - Dün ya
pılan grup müsab!kalarır.da K o
C"aclı Bil':'cik1i 6 - 2, Eskişehir Bur 
sayı 5-0, Kütah;\ra Balıkesir: 2-1 
ycnmişlerd.r. 

mesl. her iki m.aclı:t da ytdi, sekiz du. 
bin kiş kl!k bir seyirc kütl~!inı ~.-- Bugün, halkın c:13kasını <;cknıİ~. 
haya toplaması bize gö:~teriyor ki, klüpleri çalı!)mıya ~evkctmiş-, Türk 
futbol mera:kJıları ecnebi maç se)~- lutbolünün kalkınmnsında Amil ol. 

retmiye su~amışlardır. 
Her :cür:. teşkil3.tt~n 

muş. muv:ıffak bir organizasyonu 
mült'."ma. kaldırmak kararı verllr:ıiş bulunu-

Almanlar Macarları 
4-3 yendiler 

diyen çelme yiyrn futholün uyan
dırdt.f;r a!3k;yı dünyada olduğu gi
b: b:zde de hiç bir sporun uyan
dırmıyacağı da bir defa dah:t anla. 
ş?lmtş oldu. 

yor. 
Ankarada b'r maç 20 • 25 b•n, Bud•peşle. 4 (A.A.) - Dün öi'l-

1stflnbulda da ikir.ci sınıf den'!?cek leden sonr:.ı 40 b"n seyirci önünde 
Alman ve r,'lacar futbol n1illi taknn bir takım yine ;ıı.·edi sekiz b n kisi_ 
tarı kar§ılaı:mıştır. Birirıci ha(-yi b:r araya topl~.rkcn bu tem.z ve 

H:lk, bugün, 
ğişiklık stiyor. 

sevilen spora "'elmc takmak, ala. taymtn ~onund'l Macarl-":r 3-1 ga-
rrıuhakkak ki, de- ' li!J V<' ziy('tte hulunuyorlardt. Fakat 
Bir znm<"nlı.r fut- k;:.·ı öldürnıek yoluna gitmek in-

' sa/sızca bir harekettir. ik:nci hgftaymda a<;ı]an ve iyi b;r 
=============== K .. . ·~ d .ahalarımız bir oyun çıkRr.;,n Almanlar 4 gol yap~ 

R ©] 1 
ı.1 nıı::vsmı.ı e. 1 ı b <§l '--0 ~ camur deryası h·ılindc İken maç- m ş ar iV(' u suretle maçı 3-4 ka-

Y/ ~ . . zanmış ;rdır. 
tar mütemacf.yen tehırlere uğru- D"' k.. lk. 

BUGÜNK Ü PROGRAM 

SABAH 

7,30 Program, !':38 t ayarr • 
7,33 Müzik: Karı.şık program 
(Pi.) - 7.45 Ajans haberleri -
8,00 8,15 Evin saati. 

ö GLE 
12,30 Program, saat ayarı -

12,33 Müzik: Muhtelif m•
kAmlarda.n şarkılar - 12,45 A
jans haberleri • 13113,30 Mü
zik: Şarkılar programının de-
vamı. 

AKŞAM 

yor. Bir çok maçları yapamamak, . un u maç ı dost m<'mleket . ı mılli takımları aı·asında 18 ı·ncı· 
bır çok takımları da oynalama_ k 

1 
· 

1
. 

k 
. arşt aşma ıc ı. 

ma vazıyetinde kalıyoruz. Bu mev 
sim ise Lizde •~•i futbol mevsim'· İsfanbdsporun ~ongresi 
dİr. Milli küme maçlarının orttdan 

İstanbul Spor klübü B•şk 1 kald1rrlması karar:ıe futbolcü genç: an 1-
t:k atalete uğratıld:ğı gibl, btnler- ğındı:n: 
ce futbol meraklısı da maç feyret- 9.5.942 cumartesi günü Emir.ön U 

halkevindc saat 15 de senelik kon mek zevkinden mahrum ed:lmi:ı: o-
grcm ;7. yapılacaktır. ?w1uka~·yet a-

lacııktır. 1 ~lilli küme maçları ilk kurulu- zanın llıtff'n teşrif er·; rica. olunur. 

ıunda esasen t•şkilata hiç b'.r kül- _ T A K V ·ı M 
fel tahmil eım·iyordu. Beden terbi- { ) 
yesi tcıkilatı faaliyete geçtikten! 5 MAYIS 942 

ı sonra kendisine ~ş çtke?rm'.'ik ıçın SALI 
bir çok ZC'vat klüpicr tarafından AY 5 - Gün 125 - Kasım 178 
ldara edilen bu organizasyona da RUMİ 1358 - NİSAN 22 
el uzottıla. İşte bundan sonradır HİCRİ 1361 _ ReblülallıT 19 
ki, ,htilAflar başladı. Her sene k!üp VAK.İT Z EVA.t.i EZA~l 
· - b'n bir müşkülata uğradı. Bu GÜNEŞ 5 53 9.44 
t-~liat her sene daha ziyade büyü· ı ÖGLE 13:1 t 3.01 

ciii ve nihayet iş çığır ından çıktı- İKİNDi 17,04 8,51 
l\.1cmleket futbolüııd(', büyük bir AKŞA!\1 20,09 12.00 
kalkınma y;pan organiza!=:yon da YA1'SI 21,55 1,15 

sıl programının il~i"'t" kısmı _ faydasız denecek bir hale girmek .İMSAK 3,56 7,47 
yoluna da sokuldu. 20, 15 Radyo r;·~r.rt .:H _ 20, 1:;, 

18.00 Program, saat 3yarı • 
18,03 ~1üz:k: Radyq ı-:alon or
kestrası - 18,45 l\tüzik: S.;z 
eserleri Ye oyun havaları -

19,00 Konu~ma: 'D:rt'ı-ş:me 

saat) - 19.15 Müz' 'ac::l h"'
yct! • 19.30 Sac.t rv&ır· ve A
jar.~ haberleri - lfl l'i ::5crbcst 
10 d>kika - 19.55 Mvcil:: F•· 

B;z. teşk.18.tlan şunu bekliyoruz.. 
Miız k: Tanınr1 ln1 sarkı:-:t- Ek k k f d 
rı (PJ.) - 2i.On z r• l ia'<v'· Eğer futbolc karşı b r kasıtları me arna erin <? 

suiistimal 

Rangon şehri nasıl düştü ? 

rn irmı:t.nyadaki harbin şim
d.yc ı.:1dar en !cci sJ(h:<st, 

Rangonun dü)n·,c.;I olmlı~!ur. Bu 
:facia, büyük hava bombardıınan
l~rile başladı. TRyy;re bombala
rt, tarihte ılk defa o !.ıi:.rak şehrin 

küf ve çürük kok:u1'ar1 yi.ıklü 
ağır sükünunu sar.stılar ve ctra
J1 bı;;rut kokusur.ıa boğdular . Ran 
gon şehri bataklıklar üzerine 
kurulmuş olduğundan hava. ta· 
arruzlarından korunn'"lak lçin s·
ğınaklar yoktu. Bunun için çoğu 
Ç'nli ol~n hi!k şehirden çıktı ve 
ş:male dogru k2c;tı. 

Aç kalan bu insan sürüsü kor. 
kulacak bir ha.le girmi~lı. Ran
gonda.n 200 kiJan1elre mc-sa!edc 
Prome civarıııda liinUİ asker 
yollsrı tuttulnr. Bu çrlgln halk 
korka korka tekrar Rangona 
döndü. Şehrin etrafındaki or
manlard:, kamplar kuruldu. Ha
va bomberdııııa.:ılarında halk b u
ralar"l sıı:ıı:ıacaktı. Çinlilerin bü
yük kısn1ı kendi memleketleri 
olan Çine gönderildi. Kamyon
lar bunları tıkabasa yük1ü ol
dukları h; ld~ günlerce taŞJdılar. 

Rangon şehrinin düşmesi çok 
çabuk ve ansız oldu. 25 şubat 
Sfbahr Japonlar Pegu civarında 

sanılıyordu. Bir saat sonra J apon 
zırhlı 'birlikleri bombardıman_ 

larlit harap olmuş hava m eyda
nında göritndüler. Arlık R ar.
gonun düşme!'i nıtı h 3kkaktı. 

İng·ıızıcr, scrvetl('r yığ:lr ma· 
iazaları ve depoları açhrarak 
tdsted'.ğinlz kadR.r nlın!" diye 
emir verdiler. Bunun üzeri.r.(' 
halk y: itma)'' başladı. Böylelik
le Asyanın en zengin şehirlerin
den say.lan RR.::gon, bu yağma 
:ı<' b&.rbar h·tı131arınd.ı görülen 
bir manzarayı andırdı. 

Bu arada, köprü, J)f'tr-ol tıısf

ychancl<'t i, gcıni tezgilhı, havuz· 
l:ı.r dinamitle havaya uçuruldu. 
Son ktılan Avrup:dılar tsyyare-
1erle H~.ndis tana taştndı. Bunla-

6- 5-U? 

SİHİR 

V 
rıkt,JP. !>!hirbazların ın~anl;ı.rı garip hay- iç:n yapam•yacak1Rrı ~eyler pek azdır. !'omuğu 

··aııı .. r.ı tahv•l etmek kudretıı: ht:l/. ol- c.:ın1 gibi ş~ ff~I h~le get ren, ~uğu kuşunun tüyil 

c•ukl.::.rı, prensesleri kurna;~-ıy;ı, tns:ır.i;ırt kadar yumuş3tan veya kolalı bir y aka dcrece

canavara çev;rdtkl1?ti zanrolunurdu. D~g\nıc da - ,c,,inde sertleştiren yardın1cı maddeler mevcuttur. 

ma iy:dı:!n fen~ya gitt'!ıi .çin onlo.rın sih'r kuvve- Bu kimyagerler pamuğu ipeSe benzetebilirler ve

t:ndcn bih kkın korkulu~·ordu. Bu günün sihirbazr ya sun'i ipeğin pırlaklığır.ıı izale edebJirler. Bun· 

k"myagf'rdir. Fakı:ıt onun yarıt.rğı is• hcrkl's be-- dan baska, bir bezin boyasını ·alan vey a mcnsu

ı.."!cnir, ı;ür.1-..h rl"- 0 n)a frnayı i:.··vc <;evirir. Hiç tez- c;ttı daha. en1ici bir hal<- gct>ren kimyevi madde-

ı,:2.htan çıka.~ bir bez. parç~sını gördünüz mü? 

R"nksiz ve pcjınürdc b'.r hAJi vardır. Fak;ı.l, te-

lı-ri buldukları g'bi, en )·umuş~k bezi, kcnd• cv

~~fı:-1 katlyen kaybcbneden su geçirmez blr hs..lc 

mizlC'n ·p yun1uşatılciıklan, aprelt'ndiktcn, buru- getiren bir madde dahi bulmuşlardır. Bu uz\'İ 

~uklar1 diizC'ltllclikten ve parlatıldıkti':ın ~onra. ba.. 

k·nız, 1.(' fCJrk ... Rıı deı;ışınc doğrudan dogruya İn

gı\iz boya san<1yiİnın im~l f'tht~l ve yardımcı mad-

yardto1rr m~dd~lcr sayesinde kimyagerin mod::rn 

bf'zi b:zzat yaratınış oldu;:unu 

bal3ğ~ oln1az. Bu 

söylemek 

İplikleri 

bir mü

biç!msiz 

dcier d'ye tıtnııını!Ş ol":tn mensucat 

s .. ycsinde vuku buhııu~tur. İngiliz 

.rnustahzaratı 

k:mya_ 

bir şck.ldcn, m~,S:1zlardan satın aldı~ımız gayet 

cazib, tnükcmmcl mamul{tt haline getiren 

gcrJcrioin mensucat ev.safını -:.yllc~tir·mek 

@ 
yLnP tc:imyagerlerdir. 

lnıpcrial Clıe?ı~~ca7 lndustries L[n~i{qd. LONDON, S. W.1 - _, 
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Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütüa Ağrılarınızı Derhal Keser 

İCABINDA 

Bozkurt mecmuası sa
hibi ile muharriri 

mahkum oldu 
T an gazı-tesl başmuharriri Zeke

riya Sertel, şahsr aleyhinde neşri ~ 
yat yaptığı :ddiasile Bozkurt mee
mu;:ısı hakkında dava zçmış:h . 

D ün 7 inci Asliye ccz:ı. mahke
mesinde yap ılan duruşm ... da Zı?ke
riya Serle!, kendİsir.i milliyetsizlik 
le itham ettiklerini, bunun kadar a
ğır b!r hakaret olamıyacağını söy
liyerek 5000 lira manevi t<ozminat 
istemiştir. 

l\.1ahkcme, icabını dü~ünmüş ve 
neticede Bozkurt gazetesi neşr.yat 
miıdürli. Sami Kar..ı.yel ve rnevzuu 
bohls yazının n1uharriri Şcvk'(t 

BarımAn h;.kktnda 4 ay hap·s ve 
100 lira p1ra ceoza~ı vermistir. Ha
p:s cezası tecil cdilm:şur . 

rın arasında 83 yaşında bir rA
hi~ de \-ardı. K:;dınc· f!ız hayt
tında. ilk dc·ra böyle bir giindc 
tayyareye bind . 

Ra.n~on. :nf !ilk gürültüleri a
rastr.da yfluıyo,.du. Çapulcular 
I>Q~alnı,.ış m'.thallcılcrdc dols.şıyor· 
tardı; .bülCn g' -ce ıo.llilh ~si eri 
işitildi. 8 mart pazar günü sa"t 
10 d~ J!lpon kıt&.!arı Rangona 
girdiler. 

G"ÖNDZ s KAŞE ALINABiLiR 

KIZILAY CEMiYETi 
İstanbul Deposu Direktörlüğünden 

lstanbıılda. perakt nde olarak 

Oyun Kağıt arı 
yalnız: Dördüncll Vakrf hanında ~lUli PJyango g l,&leri.nde: 

53 lük 
37 !ik 

oyun kôğıdımn destesi 230 
210 

kuruşa 
kurusa ,, ,, ,, 

Sablmaktad1r. 

lstanbul Belediyesi Ilanlarl 
Romorkör satın alınacak: el' 
Şehir <;öplerjnl taşıyan mavnaları Hayırsız ad& ac;ıklarına götUreC 

kudrette b:r romorkör satın alınacaktır. 
Taliplerin 10 11.f!ly:s :g42 tarihine kadar mektup:a 

·ıJiİ> T pıı Belediye e ... 3) 
(51' Işler;. ~lüdtirl Uğtine bildiı·rneJerL 

/ Kadıköy Vakıflar Direktör~/ 
)fRh a lJ e4'l i'iokııtı No. t 

Boğ'azi.;i .. Çubuklu Deniz kenarı 

C'fniiJ 
Aylık ,:nra"' 

ı.. J{. ------ÇaYJr ve 
kahve 4 50 ııl; 

yoksa klüplerl serbest bır•ksııı
m! - 21.10 l\f ; ... k Se ·fJ:-ıl·\: ler. On paralık bir yardı'll da. yap. 
orkestra eserlo:-ri CP1.) · 21 30 

1 
"'1,81 ,,1r _ ~ ~.:ı;llata baktırm;;k i

Konuşma (K:~"P'>C\<.t:'er · ı ·r r '"ı 1 ~ b lindcn yüzlerce ti_ 
t) - 21.45 Müzik: Kia, k T ·~ 

Bazı kimselerin arkasında iaşe 
m ührü bulunmıyo3n ekmek karne
si temin ed~p 3 - 4 lira mukabilın
de sattıkları haber alınmış, derhal 
tahk:kata başlanmıştır. Bunun iç tı. 

icap eden ted'Jİrler alın.acaktır. 

İstanbul Gümrükleri Başmüd :~ rliiğünden: 
> Anadoiuhisarı KUçUksu Set ma.haJii 60 00 gerıc 
> Paşabahçe KöyönU 31 Dükk1n 4 00 

Kadık~y Caferağa Moda 40 > 6 00 
r~ ve~ ip neınurlar göndersinler ve 

müziği progr;.:ımı (Şef: I\ı1es ut 1 ne de yine n1asra!lara yol -açan he_ 
Cern:l) - 22,30 Saat ayarı, A- yellf'r kursunlar. 
jans. haberleri ve borsalar - Klilplcr, kcnd! aralarıı:da top-

l 
2z.4J l.~ rıo "\~ rır.kl program ıanarak m-lli kümenin ilk kurulu-
ve kapanı,. 

şunda olduCu gibt me~l<i ... Nümu-

'---------------'J ne kümesi .. isn1i altında blr orga_ 
nizasyon yapıp hem k lüpler iht i.. 

D iger taraftan fır ı nlarda günlük 
!islerin değil, karnelerin heyeti u 
mumlyesın;n kon trolü iç:n de ted~ 

birler al•~maktadır. 

Müfredat u~teleri Gümrük Satış 1'fl\dllrlüjtü llAn tehtasile Bc'td:ye 
At e.zat l ']leri Mlidürlllğü ilan tahtas ında asılı sahipsiz eşya (klğıtı de
mir, boya, tıbbi mU'itahzar, mensuce.t vesaire gibi) muhtelif cins eşya 
1549 sayılı kanun mucibince açık arttnma. u~ulU ile 5, 6, 1

1 
S, 11 , 12, 

13, 14, 15, 18, 19 ve 20/5/9·12 gUnler inde şaat 13 ele Slrkecide Reşadl 
ye eadde.•andeki Sah., MUdürlUğUn de açık arttırma usulü ile peşin 

para ile satılaca ktır. J$tekltlctln bi ldlrilcn günlerde hit;t;r veJJika 
aranmaksızın satışa iştirik edcb : ıe cekleri ilıln olunur. c5169> 

Uskildar K u1.gunl'uk Çarşı 69 > 2 00 ıcıtd~r 
Yukarıda cinsi ve mevklleri yazı lı yerler Jl/5/P13 sonuna 

2 5 pfj 
ınUddetıe k:raya veı•ilmck Uzerc ilıina verilmiştir. !haleleri l 
sah gUnU saat 14 dedir. ,

5
o'iJ,1 

i s teklilerin MüdUr:Uk akarat kalen1lnc mUraeaatıarı. 

Sab · bı , .e Ne, rlya.t ~füdtirii: Ahme t Ernin YAl~!\lA...~ 
\ Talan Ne,riya t Türk Ltd. Şti. Vatan l'fatb ... • 


