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Orman işlerimizden 
şikayetler 

Bir şikayet sahibi diyor ki:=====-

''Bugün memlekette 30.000 orman 
halk davası var, orman idaresile 

arasındaki işbirliğinin yolunda olma
dığına bundan açık bir delil olamaz.,, 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

günden itibaren 
yarısı varilec3k f 
Bu vaziyet 

muvakkattir ı 
V'llAyetteo tebliğ edllm'.fllr: \ 
Bu sabahtan itibaren herkes ( 

ekmek istihkakının ellerindeki ( 
karnelere göre nıs!ını alacak- ( 
tır. 

Bu vaziyet muvakkatti~. 
Vali Y. 

Ahmet Kınık 

.,......_....._. .. r H er birimiz şu yurdun rnal ı
sahiplerindeniz. Haz :nele

rimlzin üzerine t itrememiz ve bun 
Iarın ıyt bakılmasına, gelişt.rUme .. 
sine, israfa ve tahribe uğramama .. 
sına göz ku1'ak olmamız her bıri
mize ve hepimize düşen b ;r vazl .. 
ledir. 

Gözümüz glbi sakınmsmız lftzım 
relen miııt hazinelerin başında ar .. 
mantarımtz gelir. Ormanların b '. r 
memleket:n varlığında, ziraatinde, 
ikliminin düzeninde, millt serve .. 
tinde mühim bir yeri vardır. Esk l 
Avusturya - r.1acaristan ; ormanıa .. 
rına iyi bakmasile bütün dünyada 
iöhret almış ve ormancılığı ve or
man san.ayilni en mühim bir gelir 
kaynağı haline koymuştu. Onun 
virlslerinden biri sıfatile, Slovan
~ada kurulan ileri ormancılık Yu .. 
goslavyanın temel dıreklerinden 
bir.yd!. Bu asrın başlannda Ame· 
tlkada devlet reisliği eden Teodor 
Fluzvelt'in Amerikan tarihinde mil .. 
him bir iz bırakabilmesinin hikm•
t i, ormanları korumak için esaslı 
bir mücadele kurmuş olmasıdır. 

Oncü Japon'ar 
' Birmanya-Çin 
! hududunu aştı 
ı 

l
. Bu hôdise Amerika da 

Ru7.o\'elt geç-enlerde 8ÜyledJtl bir nutukta. tlemokras·nın yakında t.aarru7.& ge('eceflnl haber \."ermı,tı. J~te bu 
re'Jim, Fuzvelt'ln kolonu bir dünya harJta~ı Uıf"rlne doğru uzatarak bu sözleri sarfettlği onda nhnrnıştır. 
Mafla.gaskarın alıftDluı, Ruz.\.·elt'ln UAn ettlğ' : taarruz kıırarnun gerc;-ekle'!meslne doğru bir adım sayılabilir. 

lngil~z;er 
Madagaskarı 

işgal etti 

HİNT 
DENİZİ 

r---..... -~-.....,.., 

1Vişidekilerin1 

IMadagaskara~ ı dayan emri 

Memleketimiz zengin orman 
ınemleketlerinden biri iken asır .. 
larıea devam eden. ihmal yüzünden 
ormanlarımız yok olmuı ve mem· 
lcketln bir çok La.rafları çöle çev .. 
tllmiştlr. 

Nihayet günün birinde aklımız 
başımıza geldi. Sıkı bir orman ka. 
nunu yaptık. Orman muhafaza teş .. 
kllAtı kurduk. Bu sayede orman 
işine bir çok yasaklar ve zorluklar 
karıştığı muhakkaktır. Fakat iyi 
Ve makul bı r orman talctmesi ku~ 
tabildik mi? Ormanların kesilmesi 
c•iz, hattl lAzım olan kıamı yolun .. 
da. kesiliyor mu? Bu iş, memleke .. 
tin ikt.ısadl hayatı içinde normal 
:Verini •im~ mıdır? tıte bu nokta
lar şüphelidir. 

Etraftan orman işleri hakkmda 
lürlü türlü §ikAyeller duyuluyor. 
aunlar cidden memleket menfaat
lcrln;n sarsılmasından mt ileri ge
liyor, yoksa yasaklardan sıktlan 
Ve ormanları d iledi(:i S:ibi keserek 
kolayca keselerini doldurmak ist i. 
Yen adamların yayıarası mıdır 
lia!Warca uğraşıp esaslı bir tel1ı:lk 
:VaPmlldan bu nokta hakkında sa_ 
llılmı bır kanaate varm•k elbette 
itiçlür. 

Daha kestlrme bİT yol vardır k· 
0 da f~kAyetleri ortaya koyarak 
salAhlyeth makamın haktıcau or
taya koyrnasır .. ı beklemektir. 

Bu.gunıerdc aldıtımız uzun bir 
llıcktupta bu şikAyeller sıraya dL 
zııınışıı M . k r . ektup ımza.sızdır. J'a .. 
al işleri bilen bir ad&m tarafın_ 

dan Yazlldıtı bellidir. 
1 Mektupta tesadüf ettilmlz baş· 
ıca şikAyetler şunlardır · 

1 - Orma ·d · · n ı aresı, orman ka .. 
nununu astı mak l 
rnemleketı sa ve ruhuna ve 

n me-ntaahn " 
da: ma ve körü k .. . e ıore delil, 
sahiplerinin aleyhi orüne let~bbüs 

ne tefsir t • 
blk etmektedir. İllJ&at ve •~ 
nJn azlıj:ı yüzünden malzemesi .. 

!nşaatın durmuş olrnas:=~ı:~~~ 
memlekette bu yüzden suni bir 
kereste buhranı ve pahalthk v 
dır. ar-

2 - Yine orman idaresinin. ça_ 
hs-ma tarzındaki isabetsizlik YÜ 

:Zün~en maden direti vakit ve za: 
rnanıle tedarik edilememiş, kömür 
oC&kları kısmen muattal kalmış ve 
bu Yllzden bütün memleket bilYilk 
zararlara uğratılmıştır. Fenni t•rt
narnen~ icıp ettirdifi mevsimde 
zorluk Yaratılmıyarak lam yohın
da dırek kesilmE"sine mtisa.ade el.
Beydi ormanlar tahrip cdiim:yecek 
dah ' 
1 

• a sağlam direk elde edRerek 

11
ht Y•ç daha az miktarla karşıla. 
ac•ktı, n"kllyat da kolay olacak

~ - Dırek kcs i ımesi fennen caiz de .. 
.ııse b .. 

u musaade neden ~ işlen 
it<;llkten sonra verildi? Neden dl. 
tekle · · h rın. yaş lken kesilmes:ne, pa_ 
tnahya mal olmasına, ömürsüz ol· 

&.sına, kı~ın bin türlü nakliye 
Z.Orlukları çekilmesine, bütün hü .. 

(Devamı Sa. a, su. 4 de) *§• 

Istanbul zabıt&8ı taıafmdan yakalana.n hu•sız te-beke1l 

50 bin liralık ipekli ku
ması nereden calmıslar 
lstanbul zabıtası büyük bir hırsız 
şebekesini meydana çıkardı 

Geçen ayın 19 unda Bursadan 
İstanbula gelen Marakaz vapurile 
İstanbul manifatura tacirlerinden 
Tevfik İpekman ve ortakları. No
bar Baharyan, Tevfik ve Beşi r 

Tatarı, As1m Sevıeç, Yasef Ko. 
hen SarıncJ, Sami Papu, Ahmet 
Ata ve Emanetçi Osman namları
na 50 bin lira kıymeti<ıde ipekli 

<Devamı: 8ıı. S: Sü. 4 te) (/) 

Mihver 3 yerde Milli Şef 
birden hücuma Yunan büyük elç: 
geçecekmiş sini kabul ettiler 

Milli Şefle Hitler ve 
Japon imparatoru ara
sında tebrik ve teşekkür 

telgrafları çekildi 

Bumar: 1 - Kırımdan 
Kafkasyaya; 2 - Malta; 

3 - Kıbrıs. 
Nevyork, 5 (A.A.) - Vaşingtonun 

askeri mahfillerinde hüküm 8Uren 
kanaate göre Mfhver üç tarafta bir. 
den taarruza geçecektir. Bunlardan 
btrınc:sı Kırımdan Kalka.sa doğru, 
ikincisi Kıbnsa dofru, UçUncUsU de 
Malta.ya doğru yapılacaktır. Aynı 

ma.h!Ulerde Mihverin mut.ad asker! 
ha.zırlıklannın 'imdi tamamJanm~ 

olduğu ve onların da hazır bulunduğu 

Ulve edilmektedir. 
Vaşington, 5 (A.A.) - Amıraı 

Yatce Strlbhng Londra He va.,ıng

ton'un, Inglliz • Amerikan küllt kuv. 
vetıerini bu yıl Alrna.nyaya kar,ı ha
rekete geçirmeye karar verc:tlkleri 
tahmin edilebileceğini söylemiştir. 

Londra, 6 (A.A.) - B. B. C: Rus 
kuvvetleri taarruzlarına ba.ı,ıamıflar-ı 
dır ve vaziyetlerini iyileştirmektedir. 

Ankara, 5 (A.A.) - Relııicum
hur Iamet InönU, Çankayadakl 
köfklerinde Yunan büyük eJçlııl 
M. Ralael'l kabul buyurm~lar
d1r. Bu mü!-A.ltatta Hariciye Ve· 
kili Şükrü Saracoğlu da. hazır 
buJunm~tur. 

Milli Şerle Hltler ıoraeııoda 
Ankara, 5 (A.A.) - Almanla

nn l mayıs milll bayramı mU
na.sebetile Retsicümbur Iamet 
lnönU ile Adolf Hlller arasında 
tebrik ve te'ekkUr teıırratları 
teatı edilmlftlr. 

Ankara., 6 (A.A.) - Japon im
paratorunun dofum yıld&ıUımU 

mü.rı.aaebelile CUmhurrei.Bimisle 
imparator aruında tebrik v-e te
\'CkkUr telgra.fiarı teati edilmiftlr. 

Necip Fazıl -Peyami 
Safa nihayet barıstılar 

Para piyestnden doğan dava 
bu suretle kapanmış oldu 

. Para pl~esinden dol;an davaya 
dün de k tnci asliye ce:ıa mahke
mesinde devam olunmuştur. Ka .. 
lah:'lı~ı.n fazla oluıundan davaya 
birıncı a&ırceza mahkemesi saıo. 

nunda bakılmıştır. 

Duruşma Necip FAzıJın avulta.tı.. 
nın verdijl istida okunarak baş.. 
lamışlır. Bu ?st:dada aynen şöyle 

(Devamı Sa. 4, Sil. t ti<>) x 

büyük bir endişe 
uyandırdı 

Birmanyada 6 milyon ln
giliz liralık pr;trol tesisaf/ 

tahrip edildi 
Çungking, 5 (A.A.) - Çin as. 

kert -sözcüsü, Japon öncülerinin 
Birınanya lle Çin arasındaki hu
dudu aştıklarını ve Wanting ya.. 

Amerikanın tosvip 
ettiği bu isgale mu

kavemet müttefiklere 
müteveccih sayılacak 

M.a,da.g'Mkann ttnıubu şark! Afrikaya 

yalunbf;ını ,-österm harita 

!
Fransızların bir den:z 
altı gemisile bir top 

) çekeri ilk harekôtta 
) batırıldı 

V 
· t 

5 
CAAl on·· J bır mıhver tecavuzunden..._. ___________ "' 

~~!arına ulııştıklarını bildlrm.iş· ı ı ~şgal .. adayı h~~h~ngi 

13101 on. 1 • - • a -r 
ponların B;rmanyan<n şlmaJJnde korumak için yapıkh ,-

Amerikanın Vişi Mas
lahatgüzarı Lava/le 
mü/likatta bulundu 

llerlediklerJnı bildiren bazı ha.. Madagaskarı n 
::rl~~;ü~ör:irb~0~:::ı"~:;riı::ı: tHUr ,:;::~:~;.~e k=~:-u ı 
maktadır. Haber alındığına göre Londra, ıs (A.A.) - Amirallik ve • l ı" 
Japonlar Çinlileri geri püskürte.. harbiye nazırhğ1nm pazartesi sabah· 1 ş g a 
rek Çin hududunu geçmişler, Yun- ki mUş;terek tebfiğlnde de deniliyor 
nan eyaletine girmışler ve hudut ki: 

civllrtnda mühim b:r dört yol ağ Müttefik milleUer Madagaskar'da.· karşı S' nda 
zı olan Ouangting mevldlne kadar ki Dicgo .. Suarez Fransız deniz Us- 1 
gelmişlerdir. Son günlere kadar su.ne karşı bir Japon hareketi ya.pıl-
Çine gönderilen malzemenin en ma.sınt önlemeye karar verdiklerin
mUhim kısımları bu merkezden den bu sabaJı ada açıtma bir de.niz 
geçmekte idi. ve kara. kuvveti gelmi9tir. Müttefik 
Diğer cihetten bu stratejik nok.. milletlerin, Fransız .statUSUne müda

tanın elden gitmesi 3aPonlara Yu- hale ebnlye niyetleri olmadığı ve 
karı İrravady yolunu açmaktadtr. arazinin Fransız olarak, Fransız Jm· 

Londra, 5 (A.A.) - Londradaki paratorluğuna dahil kalacağ"ı Mad&· 
Birmanya petrol şirketine göndep gaskar Fr&.ft'Sız makamlarına bildi
rilen haberlere göre, tahrip ed ilen rilmM}tir. 
petrol kuyularıntn, tasfiyehanele- Londra, 5 (A.A.) _ .AmiraHik ve 

(Devllftlı: Sa. S: Stt. 2 de) >=< 

Rostokta 8 bin 
ölü, 30,000 
kişi yersiz 

yurtsuz 

harbiye nazırhğtnın mtıııterek tebliği: 
lngiJ;z kuvvetleri Madagaskarda 

Gurier körtezine çıkmıftardır. Deni2 
hava kuvveUeri ta.rafından destekle· 
nen Ingillz kıtaıarının maMach, her· 
zahı geçmek suretile Diego - Suarez 
denlz üssüne ula.şmaktır. IngiUz kuv
\reUeri ~k a.ı; mukavemete rastamılJ· 
tar4ır. Fransız makamlarının, Mlh· 
ver devletlerı tecavUzüne ıcarı:ı;ı ada 
tnlidataasına yardim etmek ~in mut. 
tefik milletler barafından yapilan 
teklifi kabul edecekleri ümid olun· 
maktadır. 

Londra, 5 (A.A.) - Londrıulan ha
ber alınd.ığ"ına göre M:adagukara ya. 
pılan asker çıkarma hareketi tam.a
tntyle In.giliz <komandos> tarı tara.
tından. yapılmışlır. Bu !harekete hJç 
bir cenubt Afrika .mütreztıel, Ameri-

(DeYallll: 8ıı. 3: Stl. Z de) C-l 

Fronsa ile Amerika 
karşılıklı nota verdiler 

Fransız hükümeti bu ta
arruzdan doğabilecek ne
ticelerden Ruzveltedüşen 
mesuliyet hissesini ona 

bıraktığım bildirdi 
Vlchy, 5 (A.A-) - Ofi ajan_.ı 

bildiriyor: 
Amerika Birleşik Devletler! 

maslahatgüzarı M. Tuck bu sabah 
M· Laval'e .aşağıdaki notayı ver .. 
mlştir: 

.Amerika B irleş ik Devletleri Re
lsi, Madagaskarın İngillz kuvvet
leri tarafından işgalinden haber .. 
dar edİlm'_ştir. Bu işgali Amerika 
Birleşik Devletler! hıikfuneli ıa

mamile tasvip etmekte ve bunu 
desteklemektedir. 

Madagaskar adasının mihver 
devletleri ve bilhassa .Japonya ta .. 
rafından i§lali veya kullanılması 
blrleıımlı mllletler için sarih bir 

(Dov-ı: Sa. ll: SU. S de)XX 

lngiliz tayyareleri 
Stuttgorf ve cenubi 

Almanyada hedeflere 
taarruz etti Canı yanan bir iş sahibi 

Alman herk>iy~I ftltlr beyanın
dan lstınk&.f ediyor 

Clermond Ferrand, 5 (A.A.) -
Ma.ref&l Petaln ve Amiral Darlan'ın 
Madagaskardakf Fransız kara, hava 
ve deniz kuvvetleri bqkomutanına, 
bu adalarda bulunan Fransız kuvvet-
lerlnin taarruza. mukavemet ve Fran
sız bayrağının ferefinl mUdataa et
melerini .i.8tlyen bir mesaj gönderdik
leri öğrenilmiştir. 

Viohy, 5 (A.A.) - Madagaskar 
&dası umumi valisine gelen haberle
re göre, mütaa.rrızlar 7 saatlik bir 
Wtimatom vermlfler ve adadaki 
Fran91z m&kamlan buna cevaben bü· 
tUn mukavemet vasıtaları tUkenlnc;
ye kadar Madagaskar mUdataanına 
devam edileceğini bildirmlflerdir. 

Aynı haberıere göre, önemli Ingl· 
ll:r; ha.va. kuvvetleri Di-ego a Suarez 
büyük limanına turruz etm[flerdir. 

(DM·amı Sa. S: Sil. 6: de) (!) 

Bomba hadi-
• 

sesı davası 

Duruşmaya ltugün An
karada devam edilecek 
Ankara, 5 (Telefonla) - AL 

man bilyük elçisi Fon Papen'e 
karşı yapıl.an suikasd maznunları
nın muhakemelerine. bugün y ine 
Ankara ağırceza mahkemesındc 
devam edilecektir. 

diyor ki: 
Londra, ~ (A.A·) - Re&men 

bilclirllİyor: 
Kuvvetli bir İngiliz tayyare teş

kili dün gece cenubl Almanyada 
ve 'stuttıart'daki hedeflere taar
ruz etm i şlerdir. 

Murakabe komisyonu 
Londra, 5 (A-A-) - Bir İngiliz 

av tayyare filosu pazartesi günU 
Havr'd;ki hedeflere hücum eden 
Boston tipi bomba tayyarelerine 
refakat etmiştir. Bunların yolunu 
kesmeğe teşebbUs eden düşmanın 
beş av ve bir bomba tayyareşi 
tahrip edilmiştir. Üç İnıtJiz av 
tayyaresi noksandır. 

Londra, 5 (A.A·) - Hava Na
zırlığının bildirdiğine göre, İngi
liz hava kuvvetleri dün gece 
Cskoda .. Milson fabrikalarına ta
arruz etmişlerdir. 

Londra, 5 (A.A-) - Dün öfıle
den. sonra altı Alınan av tayyare
ıl lng 'ltere sahlllnıle bir şehri 
bombalamışlardır. Bir çok evlere 
bombalar isabet cbnlştir. 

.. .. .. - .. . .. .. 
gunu gunune ış gorsun 
Bandırmalı bir peynirci dün 
matbaamıza gelip dert döktü 

Fiyat mUraka'be 'koınt.syonu kadro
sunun çok çalı9tıtına, çok kAğıt dol
durdutuna tn.aıayoruz. fakat gayeye 
uygun fek.ilde, vak.it ve .zamanlle if 
~ıkıı,rdıfına ln&nmJ)'oruz. Komi&Y<>-

nun satlhiyetı dairesinde bulunan en 
basit meselelerde kaU bir karar ve
rilmemekte, ifler yarına bırakılma.k
tadrr. 

Halbuki koınisyonun elı~e gelen 

her lf, bir istihsal veya ticaret saha
sının yoliyle vazife görmesile veya 
halka ait bir gıda maddesın;n tedarı. 
ki)e alA.kalıdır. lflerı günll cUnUne 

(Devamı s.. •• s. ll de) + 



YATAN 

F.- ıoeır~fQ>eyDök ve l§§ Şehir' 
t@pra~ _ ~avası l Haberler! 

Madagaskarın 
ehemmiyeti 

Hak ve hürriyetle ödenen 
bir himaye sistemi 

Yakacak ofisi 
kuruluyor 

Ofis müdürünü Vekiller 

heyeti ta1"1 edecek 
Yazan: Cemal BARDAKÇI [l)enfz muharririmizin bu ya

zısı üç gün evvel yaz1lmış, b3ş
ktl yazılar dolayısile neşri ıeri 
kalmıııtı. Muharı1rlmlz Mada. 
gaskarın lşeall ariiesinde bulun. 
duğumuzu klılıln ıı•bi &örmüş. 
tnr.J 

deniz kuvvetlerine <ieii:erll bir 
yardım olur. Fransız ıcm:ıerı, 

Atlantik ve Akdenizde mevcut 
kuvvetlere nisbetje kuvvetU bir 
unsur sayılmamakla beraber 
Hint denizinde mühim bir kuv. 
vet oJacaj!ını kabul etmek yan· 
hş olmaz. 

niz ve hava kuvvetlerinin hazır· 
lanmı~ program dairesinde. yer
leşmeler i ni beklemek tabildir. 
A vrupada başlayacak büyük ta.. 
arruz ancak bu suretle her ta
rafta birden meyva verebilir. 

----
-4-

B lzans İmparatorluğunun da
ha ilk ,.ı..i.11lerinde Anado· 

lunun orta ve şark bölgelerinde 
iki hf.ldıse göze çarpıyordu: Hür 
·r...sanlar meydandan çekiliyor, kU· 
çük çiftç;lcr ortadan kalkıyordu. 
Çünkü o zamanlar buralard:ı dlr. 
hk, duzenllk yoktu. HUkumet em
niyet!, asayişl sajlayamıyor, va
tandaş-ların haklarını, hayatlarını 
koruyamıyordu. Herkes kend; ba
şının çaresine bakmak zorunda 
kalıyordu. Bu yüzden A.ciz, zayıf 
k:mseler kuvvetli ve zengJn k:om. 
şularının himayeleri altına sılını· 

yorlardr. Yalnız. .fertler delil. bü· 
yük kilçuk köyler, nahiyeler de 
kend:lertle hükllmet arasıaa gire. 
cek, canlarını kurtar»:cak bir efen 
d., bir Rhip arayorlardı. Fak.al 
bu himayenin bedelini hürriyetle
r:le ve haklarile ödeyorlardı. Kuv
vetli ve zengin zorba.lar küçük 
çiftçilerın zararına olarak çiftlik
lerini durmadan genişletiyorlar, 
türlü vasıtalarla, zorlamalar, kor
kutmah:rla fakir köylülerin tarla· 
!arını, onlar 1stesln İstemeı:n, ya 
h:mı:ı:yc- kar31lığt parasız olarak, 
yahut da. merhametli. taraflarına 

rasl&rsa, kendı biçtiklerini çok a~ 
~1 fiyatlarla satın alıyorlardı. 

KöyJere, nahiyelere hattli vil8yct
lere 8ahip oluyorlardı. Bu suretle 
b:r taraftan ~ahıslar a.rasJıQda efen 
dilik _ kölelik müna!ebetlerl mey. 
dan alırken diğer taraftan büyük 
malikineler vücut buluyor, dere· 
beylik kuruluyordu. 

Bu malika.nele.ı"'e' sah.ip olan ve 
h:mayeleri altınd3. sayısız köleler 
bulunduran zorbalar, ücretli as
ker de kullanırlardı. Keyiflerinin 
stedi~h veya menfaatıefinin ge
•ektirdiğ: zaman etrafa. saldırmak 
tan çekinmezler, hükômet makam 
ve kuvvetlerini hiçe sayarlar, vf
layetlerl sUrekli kargaşalık. heye. 
can içinde bırakır1'ar. taş taş fu:. 
tünde komazlardı. Bazan hükC!met 
memurlartnın da hisselerini aL 
d:klarr bu talanlardan ezilen, her
seyleri.ni kaybeden zavalh1ar çı

rıı, çıplak şuraya buraya dağıhr-

1ardı. Köyler, kırlar, ovalar çOI 
halini alırdı. 
İmparator (Justınlen. 527 • 585) 

bu tecavüzlere. yaj:malar.ı, Z"liim
~ ere meydan vermemek, sefaletle. 
re iJılç bulmak için boş yere ça
lıştı, c:-abaladı. Bu İmparatorun çr
're.ardı4ı anayasa.klrda şahıslara, 

mallara, toprakları yapılan teca
vüzlerden, memleketin sükUnunu, 
huzuru!';u bozan, hükı.imet nüfu
zuna karşı koyan büyük emlilk 
sahiplerinden, zal.m derebeylerin
den srk sık söz a91lmaktadır. Jus .. 

Tehlike işareti verilince 
n tLIJanlar meğer ölümü bllt lcanık-

0 '\l)·orlarm1 . Bugün ıorUterrde 
rn güç ı,terdt-n biri halkı "ııtınalclara 
ı,okmakf!r. Bir lng:ıtı: pı.ete<>I ı, bir 
takım Londıtad•arın 8Jfına.p. ntçJn 
ı;-ltmtk i~teınedikltrı hakkıAda blr 
an~t yapmı~tır. J,tt aldılı <"eVap

tinlen'den sonra gelen imparator
lar da büyük ölçüde ıslahat ve 
tanzimat IJlerine gir,ştller, (hl:. 
mayeı yl kaldırmak istedt!er, b•
~ara.madılM. 922 Jrpnunları, zen
ginlerin, derebeylerınin ki;,.lerde, 
nahiyelerde fakir çlflçılerin tarla· 
larını her ne ~ekHde, her ne ba
hane He oiursa olsun satın alma
larını yasak elti. Fı>kat bu ya.ala 
kimse kulak a.modıtmdan 927 de 
(Yed.nci Kostantin) ı!ddetll teO. 
b:rter aldı. Kanı.mlara aykırı ola
rak küçük çİftçilerJn topraklarını 
satın almıı ol:µı derebeylerlnln bu 
topr...,,.rdııon tıı.zmlnat.az Olarak 
çıkarılacaklarını llAn etti. ıa;ylü
lerın b~!<.r aleyhine açacakları 
davaların masraflarını ödemeli de 
hük&ıınet üzerıne alıyordu. İmpe.· 
ral<>r (Nilı.eoforos Pukas), Clk>nci 
v .. uyus) da bu yolda uııraşıp dur 
dular. Blttiln bu çabşmalard:rn, ut 
raşmalardan h~ bir 'fayda çıkma
dı. Tersine olarak, o zamanlar 
(Dmatos - Dyr>ates), (Filark, Phy· 
larque) (Arhoot - Archonte) de
nilen de-rebeylerinin, mütcgallibe
n:n kudret ve nüfuzları gittikı:e 
arttı, yükseldi. 

İran ve Konya Selçukluları de· 
virlerinde padişah oğullarırun po.st 
kaveaları, yarı mU.takll küçük bü 
yük beyler, valiler arasında ardı 
arası gelmeyen boiufmalar ve İl
hanlılar ıs tıllsı yüzünden An.ad0-
luda korkunç bir bükfunetsizllk, 
bnarşi yüzyıllarca sürdü gitti. Em. 
niyet, asayiş, sükün kurulamadı. 

içtimai dertlerle uA;raşmak da ta
bıatıle kimsenin aklından ıeçme· 
dl. Derebeylik mllesoeselerl ele ya· 
şamkkta devam ettiler, eski kuv
vet ve mahiyetlerinden hiç bir şey 
kaybetmedller. 

On altınaı asır iptidatarında Ya
vuzun şark kuma:ııdaru (Bıyıklı 

Mehmet Paflll. Ç<ıldl<'an zaferin. 
den sonra Bitlisli (MevlAna İd
ris) in de del3Jet ve vardım1arile 
şark: vilA.yetlerimizl Ösmanlı tm
paratorJvğu şınırları içine aldı. Fa 
kat Osm~nlı, İran devletleri ara. 
smda aslrlarca süren harpler yü
zünden bu havali yine devamh 
bir sükiı:na, r.ahata kavuşamadı. 

Kendisi-ni doğuran sebepler, amil
ler ortadan kalkmadılı için dere
beylik sistemi de daime ayakta 
kaldı. (Arkası '\·ar) 

c. Bardakçı 

Şişli iaşe bürosundan 
çalınan ekmek karneleri 

Şişli İaşe bürosundan ağır ~içi 
karnesi çalarak 3 - 4 lira mukabi
l~nde- harice satarken bır odacı 

suç Uslünde yakalanmış ve Adli
yeye verıım;ştir. 

Niyazi ismindeki suçlu Şi~li 
Halkevinin od.acısıdır. Ailesile bir
likle Halkevı binasında yatmakta
dır. 

Suçlu Halkevi bİnas~nın bir ka
tında bulunan İaşe büro.su odası_ 
na anahtar uydurmus ve ic;erlye 
eirerek mühim mlktarda karneyi 
çalmıştır. Bu karneleri de Sirkeci
de satmıştır. Niyazinin vaziyetin
den şliphelenen pol!s kendisini ya
kalamış ve üzerinin aranmasında 

ceplerinden fazlaca para çıkmış. 

tır. Evvela bu paraların plyanı0-

dan çıktığını söylemişse de bİJAha
re itiraf etmişUr. Ve kendisi de 
derhal Adliyeye !'evkedilmiştir. 

Vali ve Belediye Relııi dcktor 
Liltfl Klrdar Ankaradakl ı-as· 
lart esnasında bHhassa ~hri'tnizde 
kurul1ıcak olan ofl,, meselesUe ya
kından alikadar olmuştur. 

A jaRslar bir taraftan Fran .. 
sız donanrnn:sırnn Mada .. 

gaskara dogru yol alacağını bil· 

Hint denizinde zaten zayıf o
lan demokrat deniz kuvvetleri
nin Fransız flloslle desteklenm:ı 

Y~ıJnız İkinci bir ınoktayı da 
gözden kaç1rmamak icap eder. 
Ruzvelt, mihverin bu rnüıtemle
ke1erden istifade etmesine mAni 
olmak :stediğinc eöre, daha İlk-

Vali ve Beleoiye Reisi ofiıılR teş.. 
kilAtJ, faaliyet saha• etrafında Is.. 
tanbul VılAyetlle Belediye ara. 
sıru:la m(iftereken liazırJanmlf o. 
ıan ofis pro;..ını Vet&lete tevdi 
etmlftir. 

Hazırla.nan projeye nazaran o. 
t isin sermayesi 500 bin hradır. Bu 
para Koordinasyon Myeti emrine 
verllmlf olan bir milyon liradan 
ayrılacaktır. Ofu JUzum l<iele<di· 
li takdırde Elektzllt, Tramvay ve 
TüAel İııletmel«I Umum MüdUr· 
Iü*U tarafJO<len bloke ectilndf pa. 
radan bir ıu..mı.nı da lıtll<raz ede.. 
rek kullanalıilec..kür. 

dırirken, di~r 

taraftan da A. [ 
me!il<a Cüm· 
hurre!iıntn Fran 
sayı ilrJ!endl. 

Yazan 
Hüsam ettin 

bahar taarru-. ----------.... • 
ÜLSEL 

zu başlamadan 

bura1'ırı ı11al 

etmek: üzere 
Eokl Bahriye Mtıst,..rı 

ren (demec) i =--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~...!. 
demokrasi k.uv 

veUerinin ha

Ofis mlldürU Vekiller heyeti la. 
rafından tayin okfnacak ve İstan
bul vaııs.ne batlı bulunaeakur. 

Mobrukat Oflt!i harice yapacağı 
ııatıflarcta nakil ma.ırafkırını azalt 
mak maksadHe şebi-in b ir çok 
noktalannda satış clepoları vücu. 
de getirecektir. Satış fiyatlarının 
tesbı t'.·nde odun ve kömür tüccar-
1'arının normal ve mejru kirları 
eeniş bir şekilde gözönünde tutu· 
lacak ve husus! teşebbüslerde hi
maye edilmiş ohıcaktır. 

Apadımanların Kolcri
fer1eri ne zamanlarda 

yakılacak 
İstanbul Şehir medisl dün öj. 

leden sonra reis veklll Abdülka· 
d ir Karamürselin başkanl11ı:1nda 

toplanarak müzakerelerine devam 
etm;,tir. 

Bir çok diıva dosyalarm<n kal· 
dırılmast hakkındaki teklif O'YVellı 

münakaşalara yol açmışsa da ait 
olduğu encümene havale ediJmiı
tır. 

Bir numaralı unar pl"nı da tet
kik ve müzakere edllm!§tir. 

Merkezi teshin usullle ısıtılacak 
binalar hakkında belediye zabıta.. 
sına illve edilecek maddeler 
üzerindekl konuşmalar münôka
~ah olmuş ve pek uzun . sürmüş
tür. 

Bundan evvel apartımanlarda 

yatak odaları, salonlar ve banyo 
odalarındaki hararet dereceleri 
hakkındaki maddenin umumi ve 
hususi müesseselere de teımWi 
lieri 9iirülmüştür. 

Diğer taratta.ı belediye talim.at· 
namesine konan maddeye göre 
kaloriferleriıe b~rinclteşrinin tık 
gününden nisan sonuna kadar bü
tiln binalar ısııtııacaktır. Bunun 
haricinde lüzum sörUldUiü tak. 
dlrde Belediye Reisllğı nin ııan 
edeceği &ilnlerdc de bir mecburL 
yet tahmil! için talimalnamen!n 
sonuna müteferrik bir fasıl açıla

rak !Jiıvesl de h<>yeti umwmiyece 
istenmiş, bu maddelerın ilavesi 
için tekli! encümer.e iade edilml~ ... 
Ur. 

n i de bütün dünyaya yaymış. 
Jardır . Binbir prop&gandanın or
talığı kapladığı harp günlerinde 
slnirle1'1n bozulmaması iç!n çok 
metin olmak IA.zrm geliyor. 

İn&aın Fransız ruhunu yakın
dan belirlen hlltlkatleri bllm.ı 
ve görmüş o1masa dünyanın dört 
ktiieslne serpilen propagandalara 
belki de boş bulunup da kıymet 
verir. 

(914) ten sonra Fr"'1ıa za. 
fer sarhoşu oldu, rtiya ve serab 
içinde yaş.adı . Gafleti o de:rece
dc idi ki Almanyanın nasıl ça· 
tııtıtının ve hazırlandığtıun r.r
kında obnadı ve durduğu yerde 
yeni bir zafere gayet tabii ola
rak konacaıını sandı. 

Yalnız (15) gQn iç•nde yıkı.. 

lan Ft'ansa, (91~) FranSMsından 

bambaşka bır oeslj kı>C'\!ında 
büyüten b ir Fransadır. Az;mden, 
ccsarett.en, ytlma,jdttan uzak 
b!ı Fransa ... Ne ise ... 

zam.an propaganda yollu söyle-
nen Amerika savaş tesislerine 

büyük zararlar verebilirler. 
Eğer Fransız donanma~: hiç 

bir A.rızaya uj:ramadan Mada
easkar ıdasına varacak otursa 
bu kuvvet Hint denlılnde Japon 

Mallarını saklıyan fob- z t· ~ 1 A k 
rika . 1 ~th I ey ınyagcı ar n ara-

ve ıma o Eme er b' h t .. d d 
Ticaret Vekii.leti alAkadarlara ya ır eye gon er İ 

bir emir a:öndererek imal ettikleri 
malları gizleyen, piyasaya çıkar
mayan, lmalilhanc ve fabrikalar 
hakkında takibat yapılmasını bil
dirm:şur. 

Ticaret VekAlel i zeytlııyaccılar. 

dan mürekkep bir heyeti Ankara· 
ya davet etmi~Ur. 

Heyet bugün Ankaraya gide. 
cektir. 

olan bir Japon llloauna karşı du
rumları bir kat daha iÜÇlc~r-

Amerika devlet reisı Ruz
velt'ln m .hver devletlerinin Fran 
sız müstemlekelerinden iıtlfade 

etmelerine meydan vermlyecci:! 
hakkındak; mUtalbsı da diğer 
bir noktadan a!Aka ile k&rfılan. 
mala llyıktır. Amerika hUkCı. 

metinin, daha doirusu Anılo 
Sakaon kuvvetlerinin; Atlant'k
te ve Avrupa ıularındı1 deniz 
üstUn!UiünU korumak, ve mlh· 
ver kuvvetlerinin etrafa yayıl. 
masına mini omak için P'ransıı.... 

!arın Atiantık sahilleri boyunca 
uzayıp fiden mUıtemlekelerlnl 

güniln birinde ııcaı elmeğe kal
kacaklarını bu sayfalardı tekrar 
tekrar tahmin etmiştik. Bu müs
temlekeleri elde tutmıtlı. iki ta. 
raf için de çok mürumdir. 

la ahar taarruzu diye söyle· 
s;;;ii9 nip duran yeni hareketle-

rekele geçmelerini beklemek icap 
eder. 

Bahar mevsiminin y3rısı bit .. 
mek üzeredir. İki tar"lın da ha
rekete ıeçmesi için zaman ael
miş demektir. Bu bakımdan pek 
yakında. Fransız müstemlekele
rine karşı her iki tarafın da ha
rekrte ıeçmesinl beklemek doğ· 
ru olur. Daha fazla ıcclkmekse 
faydadan z,yadc zarar verir. 
D~mokrasi kuvvetleri buraları 

1şg3le muvaffak olamazsa harbin 
bu. ıahalarda da uzayıp ıldeceği 
ve Anııo Sakl0<1l~r da bu yüz
den daha mUıkUl b'r mevkie dü
ICCeklerl tabiidir. 

E ter Fransız fliosu cidden 
Madaeaıkara dotru hare. 

kete bafladiysı bu kuvvetin yol. 
da bir fellkete utramasını bek
lemek icap eder. Pek az bir za
man sonra ha.kik! bir deniz 
h:ırbine da!r haberler duyarıı

nız hayret etmeyiniz. Tehlikeyi 
önceden ö\ılemek en dotru bfr 
harekettir. Kaçırılan fırsat, te
essürden başka bİrşey doğur. 

Jardan bJr ka(ı: 

Bir ahçı - Tanı tehlike ı.,_r~ti ''e- r------------------------------------------------------------------------
rUdJf1 ıırada ateşte Uzenerek yapb
.tım bir yemrk "·ardı. TenC"treyi Jndl
rlp tekrar koyıııam kn:aını bozulaeak
h. Bomba tehllkeAlnJ g-öze alnt&kta. 
tereddüt etmedlın. 

BJr ga.zet«I -. Derin uykuda. id 'm, 
Karını uyandırıp: • Trhlikr f!'aretl Yt'
riJlyor. Xe yapıa.hnı ı:"• diye 6ordu. 
«Otekı tarafına dönüp oynmağa bak• 
dedim. Derhal KBm J7,('B U)"kuya tlal
dırn. ln'lan na..~ıl ol'ıa. bir kere öltir. 
Bomba .lUı.Unden tatlı Ul kuda.n va:.. 
geçilir m. f 

Bir UIJiak - Evimizin elendl~I olan 
Lord, u'aklarr irin bir -ııkınak yap
tmnr'}tı. Tt"hllke ı.,arf'tl 'eril~oce lıe. 

plmlzln oraya glhneınlzde ıftrar f'dl
~ ordu. Son defa Mn S"ltmedlm. Sıtı
nap tam l~abet oldu, u'akların topu 
blrdf'n UldU. Valnı7. hen ~ak kaldım. 
Bakhnı ki o;ıŞnakta. hem toptan 01-
mek, hem rahat'1ı~ olnıak Yar, IK>mba 
p.yangosundan fena ikramiye ~e~
yl gO.(.e alıp ıfınal;a ııtml) orum.» 

Bir ya)ı ~dın - Babaın Yıl.izdi. 
Xe .Y•P"am o:cehennemf' giderı;;ln» 

dlJf' bf'nl tehdit ederdi. Gel ıaman, 

ı;-ıt r-.ın1an <·tl1ennen1 te-hdJdl h~ç para 
('f1nt"n1eğe ba,ladı .. \Jmanlaruı boın· 

haların"' da •)·nı .,ekllde yava, yava., 
u ıştıın. Şlmdı artık: cOIUınUm bom. 
ha ~üılınden olac'akıta. \'&r ın ohun!:ıt 

dJylJ> ıeril orwn.» 

SONMIYEN ITES 
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O, mahkemeye gld:yor. Ben de yor
aunluğuma \.'C bitkl nliğimc ra4;men öj"
leye do&ru :yatağımdan kalkıyoru.m , ma
somın başına geç.yorum ve sana bu 
mektubu yazmağa çahŞlyorum Na.zan! .. 
Senden artık ne akıl danışmağa yüzüm 
var ne de senl r~hatsız etmeıe .. Hcldi
ıatı sana, olduCu &"İbi yazıyorum . Mek
tubumu oku ... Bana yalnız, ha.klı veya 
haksız olduğumu bildir. Çünkü, bunu 
öğrenmeğe çok 'ihtiyaclm var. 

üstadla hcnü'Z pek samimi olmadığı· 

mız tçln ona fazla açılamıyorum. Daha 
doğrusu açılmak da. istemiyorum. Çün
kü, onunla benim ııramızdaki temiz ve 
yllksck dostluğu ğrcnç dedikodularla 
kirletmek lstem;yorum. Jstrraplarımda.n 

;.·alnız sana bahsedeb1liyorum. zaten, 
dertlerim i içimde uyuşturmağa , onlar
dan hiç kim~eye bahsetmemeğe o ka
dar alıştım kJ Nizan ... irademin ve ka
ramın !~yan etmesine r;ğmen, dudakla
rımdan ve kalen1:mden dokülen şUc:Ay~t 
feryatlarını t&harnmüllü bir kardeş sev-

Yazan: ismet ZIYA 

gis;ıe karşılayaeat1na çok eminim. Gü
zel ve şirin ıözlertne bweler ... Kocana 
hürmetler, yt.vrularını ayrı ayrı kucak· 
l•rım kardellm· Perıhan 

* Güzel Nhancığım! ... 
Nihayet, beşinci çocugunun da. teşrai

nl tebşir eıtln ha ... Mektubunu okur
ken ıü!meden katıldım. Xocl<l için yaz
dığın ş k;iyetlerde haksızsın. Yeglne 
kusuru oburluk oltn bır adamdan bu 
kadar şlkayele hakkın yok. Hem obur 
insanların iyi kalpli olduklarını söy1er
ler. Hiç şüphe yok k> kocan da öyledir. 
Keşke Nihal da obur, tembel, ukalA lıı a t· 

ta hasis bir adam olsa·yd.ı da, evini bil~ 
se, yuvaSJnı tanı.saydı .. , Belki ben de 
bu kadar taUhsiz olmazdım Nizanı .. 

Moktubunda, üst<ldı çok betendİğln. 
den baltsedıyoraun Nazan. Gıyaben bu 
kadar beğenirsen, kendioinl Jördüfün 
zaman neler n:saetmezs!n e.caba? .. 

Ben, üstadı t:wııdıktan sonra bü•bil· 
t.ü:n başk& b)r insan oldum Nazan! .. Bun-

don evvelki mektuplarrmda, sana o&U 

çok beğendlilmi yt.zmıştun. Simdi ise 
onu, hem betefliyorum heın de şe-viyo
rum Nizan... Kendi kendime Dile iti
raftan çekindiğim bu tatlı hakikati ilk 
defa sana söylüyorum N~zan! ... 

Üstadı; bir annenin çocuiunu sevdlii 
Cibi i.ftUrassız ve menfaatsiz· bir muhab
betle sev~yorum. Onu, kucaklamak, te
miz alnına ve ı::üzel saçlarına, şefkatle 
d&lu buscı..r serpmek latlyorum· 

Üstadın !a.zl!<.line ve yüksek hislerine 
•f•kım Nb•~ı.. SeYcl clenılen şeyde, 
meler ne büyük bir kwdret v~ış .. 
Eier hayatta Ustadla karşıl"lll'-Ydım 
ne faziletin ne de hak.iki ve temiz sev_ 
a:inin manasını öğrenmeden ölecektim 
w.lz"'11 .. 

Aylıı.rdanberı içlmcle gizliden elzliye 
yanan b ~r aıteş var... Bu. ateıl.n yeri:11i 
bir türlü tayin ~!yorum. Fakat ne
ı eden ıeldiilnt biliyorum. Bu ateş, üs
tadın bana. a~.ıladığı yüksek sevginin ve 
fazJct aşkı.nın ateşi Nizan!.. Geceleri 
uykudan u:r•ndığım zaman bile içimin 
ayni ateşte yandığını duyuyorum. Sa· 
b&bları yataktan aynl ate,ıe kalkıyorum. 
Ruhumu ve varlığımı saran bu yakıcı 
!ako.t tatlı ateşe bir isim vermek istly0-
runı. Fa.icat bulamıyorum NAza,nJ .. 

Niha.t, yıı,zlıta taflnalı bucün bir haf. 
ta ol~yor. Mahut emektar hlzme~lsi 
Zeyneple elele verip öyle bir g'ldiş git-

tiler ki... Zavallı aşçı;ra. ac>dım. :idam 
sehpaıııaa eiden bi.r ma!Mt..,, ıtbi oola· 
rı nefretle to«ip etti. Nibada, kalben 
kiiokün olmakla beraber Ofla bir do•l 
.tnliarneles• yaptı.m. Çok iyi bir l"kikle 
selAIRCtledim. Giderken betli uzun uzun 
köşke davet etti. Fakat lcendl.ı bir haf. 
tadır htlfı gl>rilnmedl. Kimbltlr zavallı 

k~k, ne katı açılmamış oomaraltıra sah
ne oluyor? .. 

İki fün evvel halam<n, mulad hafta 
ziyaretine ,gittim. Ben! eörilr eörmı:z: 

- Bu ne htl Perihan! .. 
Dedi. 
HaJa.r&ın1 böyle bir sual sorması.nı çok 

bekliyordtlm... Hemen, mantomu, §apka· 
mı çık.a.rQoo. Bir 'kenara koydum. Ra
lı&t bir k<>ltutıı yerleştikten sonra bala. 
taa sordum: 

- Ne var hal1<:ıjım?-· Haliwıde, et1dl. 
şe edii«:ck blr§ey mi varı .. 

Halam, ü~üntülü gözlerini l'Uziimde 
ıudMcerek: 

- Daha ne olsun yavrucuğum ..• Se
ni, şimdiye ktd•.r hiç böyle soluk ve 
renksiz görmemiştim. 

Dedi. 
Hııyretle halama sordum: 
- Yüzümdekı bu renkslzllgin şimdi 

mi f&rk1na varıyorsunuz halacııl:ım, de
dim. 

Lakırdılorrmda biiyük bir ~ik~yet se
zen halamın ren&,i &tb, bana: 

(Arlıaa -.r) 

Benzerliği 
ama ... 

yok 

T nlfı&t emekdarlannd&n Atıl 

Koçer'ln bir proTadau sonra. 

öldUğiinU okuyunca., Fran ız tiyat
ro yazarlarının ileri gelenlerinden 
Jlenry Ba.taJile'Jıa ölümünü hatırla
dım. Vakıf. Ahf Koçer'le Batalll• 
,..fı lkl öllbn aruında hl(ıb!r müna .. 
sebet yok ama., «pro\'&» ketırneel 
bu hatırlamayı doğurdu. FranıeJ7; 

muharrir bir piyesinin tl7atrodlı 
provası sırasında. değil, kJt.p ha-
Unde bastlmak Uzere olan bir pj.,e· 
•inin dlql prc><'&l.,.ııu oon - dil· 
zeltlrken garip bir fOkikle öJnmt'li-

Henry Batallle plyeolerlnill t17at· 
rodakl biitün provalannd& .., ~ 
noktalarla kendlıol mewuJ oldlit" 
gibi, bım!MJ&k ply-- ddP 
provalarını da -gene keNM lıç *4• 
tashihten geçirir ve anıalllll: oadllU1-· 
&onra «balıla't>üir• lmHd verlrallıf. 

Batllle'ln üçllnell ve ...., tuldlıl11I 
yaparlwı öldüğll -· cL& ,-
slon• aduıdaki dört perdelll< plııe

skllr. 
Olümün g&riplli! ,_,...
BatalJJe, yuklU'lda oö,)'1edlilM pi• 

yesi, Pa.rls dokl.ylıu-ında ktraJaasl• 
bir vlllllda yaıım.,ıtr ve pty....,.. 
birinci ve clördllnctı peP<leler- de
koru v!Uhmda çalı'tıtı _ıı .. 
aynıdır. 

işte b8 nkıad& «Le. _ _...,. 

dLzgı provalarıaın son tullitıterJ.,ıl 
yapan ııatallle, ~n ~ 
ııonlA-rına. yakle..'tyor. Burada ~ 
kendisine UL&tılan •ek.kı•• o..,. 
maktadır: 

Mu - Ne! .. Ne? .• (lbnk c1111ııı.ı< 
cllmleler ~) ... _,.,... 

Allüıa IAnlA.rla<lık ... - ld .,-
~ıl"'"7•l'Wllll... UwlaımııeJJ'• IW 
da.r af'tık yrflarca. beni gl~ 
cekBln ... Mlilhlt ,.tır~ .ıoıa1ı 
affet, affet -rıuı .. - çıı.ıı· 
rHıya oe..ıyordmn ... Bir g41n 1111· 
J~ur ve ... (Dunrr, ayakta. aı•LI" 
tv balde, bir ı.ı.-ıealn arJPI•• 
tıaı yakalar, aeıtr&. •• 

i .MAYIS lHZ 
ÇARŞAMBA ı 

AY 5 - Gün U& - Ruıt ı 
RUMİ 1358 - NİSAN !1 
HİCRİ 13il - ;ıı.eııtuıilU---~ 
VAIUT -ALI 9 4, 
OONEŞ 5,51 'oe 
ÖGLE t3,10 ~. ı 
İKİNDİ ı 7 ,114 8·~ 
AKSAM 29,10 ıı.,, 
YATSI 21,56 f, j 
İMSAK 3,54 f ,f-) 

l ~ 

ıvğ~ıtı 
Sucuklu omlet ı .ı· 

E tın lıer cin l•la çok pııll'1, 
dujll bu zlNllJWlda blildııı" 

- ~ ıı.cllld&nn gıda8ı•1 _.r' ... 
Mek ~k ~r •layor. Ben d• ıl'f 
lok Jçıinde kıwa.nıyorlılJJI, tıt«'aı' dl!' 

rııc•, beııle)icl yemek ı.uısc.ı"" I' 
ııııu,.. 

utraııı;ron .... Bıııün de d ~ 

!Ö•e oucukhı -~ı y•P"'°":.,...-.•' 
~lırdım. Yarım kanpl et ., ll'ıl 
ince ince doğradım. sır I< ,.ı;>)~ 
biraz yağ ve u koyanlt Yıı;:,..;,ı>', 
eıya kadar kaynattım, o• Y ~ 
kırarak çallrulodım, tçl .. ""!,.~rır 
nen defrryarak ı. ... ·ad& ~ pJ4ıt' 
yatın içine doktöm, ~ıJ ııııll'' ... ı~ 
dlm •e JçJaiıı yıınnı.,aıı 1, •~,ti 
çok dikkat etUııı. Fası- pl.,-0 '-• kayı,.. dllner. içi .uıvca kol':., ~ 
b41yllk bir taJıoıta. ıu.yd:;::ı. '•'~"'. 
d.tğim ucuJdarı s.eak ol Jrı" ':'.; 
na koydun1 ve kaUadUllt uzer .,tJf"'"I 
kara bllıer serperek ..,tr&Y'> yeıı''~ el' 
Çok lezzetli ve 11<1vlmll birrıfl d• 
du. BJrer, lkl,er :\fa.ita c ·ı 
cuk.tarın aj'ı;ını tatııtad1• __ ... of!'i 

ı:,V _.. 
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Askeri durum 

G;a:'';w. ] 
ı Albay Knoksun ı Madagaskarın 

işgali karşısında 

den şikayetler Mekteplerin im ti han 
kiımetın ~ka <~-:,ı, 1g:~~ :!:. ~ogramları tesbit edildi 

Yu nan 
kabinesinde 
değişiklik 

Madagaskar adasının işgali 
n ngf.li%Jer, müttefikler h~abtu 

O 1;-rartıbıı; toıOınUrıesi olan 1\-lada. 
gaskar a<la6ıne. asker çtkarm1,.t•r· 
dır. MııulagaıtJkar, Afrika kıtaeımn 
t•tnup dottzsunda, 6M murabba ki· 1 
ıometre büyl:kttlft1nde ,.e nlttueu 
3,ll milyon olan bir adadır. 1664 de 
J<"r~rzta.r tarafından 1,,.1 edllml' 
\·6 bugüne kadar Franıınz ... ür&e&l 
kalmtttır. Afrika cenubunda• geçen 
UmJtbuma yolları tıı..erinde bu.tun
dufundan bu harp dolayll!Jtle ae,._ 
knJ<.ııeyyl önemi '\'&nhr. 

Ad&JHD lngillzl~r ta.rafından ı,,.._. 

ıı mtıl"-akkattir, ada ıırf Japonlara. 
k...,ı bir emniyet tertibatı abnalı: 

ın~De ıwaı edllmt •e adadaki 
Franerz idare tefjkllii..tına dokunul· 
mamı-ttır. Afrika "e lırC"JIWre harp
ten sonra ,·ey& IUzumu kalmayınca 
adanın F,.....ya ıe.rklade ..-.ık· 
tırlar. 

cV&taa• Hl :ıs Şubal IM!l Jllnlli 
n ü!tıh-.uda. cdaltz yolları ve Sov
yet.Jıere yardım meMtedl» baıfldc:h 
•!o.kert )"Kımız.da. blz ba adaU• Once 
ba.Metmt11 ve o uı;un makalede ,a 
mlltaliad~ balımmn ,tuk: 

- •Japonların sınıa.pur yolundan 
ba.fka Sumatra ile .Avustralya. ara· 
•ınd.akl adaların boğaz.larınd&n ge· 
niş cephede cenubi Puifife ve Hint 
Okyanusuna çıkmaları, Sovyetler 
Bırtlğine Katk•1a. yoliyle ya.rdını 
tdilnıl!fıuıi de gtıç1e4'ürmek tıııeredlr . 
Amerikanın batı kıyılanndan uza.
nıı.n YOlllLr ve he.ttl Afrika cenubun· 
dan dolqmak ııretUe kullanılan 
dentz yolu Ja.pon hava. ve deniz l<uv
Vetlerintn gtlnd<n ı:ııne tehdidi allı· 
na girmektedir. Yarın öbilr gUn Ja
pon denizaıltdarKttn Hrndiaıtan cenup 
sularında mUttettk gemile.rint batır
ması mUmkUn olacaktır. Zir& Mltün 
yollar nihayet Bura körf'eı:tnin af
zında toplanıyor. .Japon amirall;ği 
bu noklayı g-özünden ayıramaz. Yal
nız Çin( dU,tınıe de ylM böyle bir 
deniz sevkulceJlli ltuııa.nmak JııOrun. 
dadır. Müttefikler Alr1ka. dotUliun· 
da. M&dqaekar'a. .hAk:im olmalı ve 
Seylan adaeını takviye etmelidir.> 
T.ıunıo el.tlflılıh: veı:tıllo, mütt&

tlkltr, Japonlann )fad~ra, M· 
ker çtkarmak J~t.ediklerinl !ieMtlşlu 
"e öace davra•arllk a.ctı.,yı iıt&M e~ 
ml, terdlr. Bu.nutıla ffraber, Mada· 
C"Ukar ırat edltmcklf', Japonları n 
•rint Okya.rıu~unda. garbe d~ Her· 
lemelerioe k&r'ı 6Ct çekDdttıne hUk· 
medllmtmef'.d lr. Japonlar Hlod\stan 
<'tnup kıyılarma ve Seylan ada.OJına 

yerıe,ttklerl takdirde, M•d.&Cukara 
tıkmalarrna bJç lüzum yoktur. Çün
kü Afrika cenubandan ,.e Pa t.rık
ten Celttek remı kaftte1erhı1 ha"Ya 
ku"~•etıerlle ve denlzalhlarUe mn. 
dlst•n 11ulanott~ Bura ve A&tn 
körfezleri afzıoda önJJyeblllr ler. Fa
kat M&dap karı• lff'lllyle Hint 
Okya.nu unda. Japon hava - dee.lz. 
faal13·f'tl şüpheıttz tahdid edUml ve 
Japonların zararına. olma,Qır. 

U:ıakdofuda Japon ı till hareket
ltrt, li8tUn ha, ·a ve dtnlı; k'llY'\·etJe.. 
rlle du rdurul• hll lr; Jal)On ordulan
n ın bütUn ıerl 3·olJar1 denJz1erden 
ı:"e<:mektedlr. J•ponl&n Blmıanya.. 
dan cenuba ,., dofuya dofru ""nnek 
lft.7.ımsa, bu her ff!)·den önce onun 
ana. "·atan tle ola.o deniz yollan üze .. 
rinde hlklmlyet temin etmekle ka· 
bildir. Bunun lıçln l>ulflk "'e m.t 
Okya.nuı-.unda ktnarda kalntıf ıneıt
huJ hir adanın i lalln4e mubakk.a.k 
b r ukeri fayda '\"l.l'dı r. 1\ofadapA
kar adaer bu bakımdan. a"1& i t.nal 
edlltıneuU. Yalnıı remUerln kömUr 
almak \'-.Jr yo.ı lhtily~lannı le· 
JUln ebnek baluroınd.an düşıU nüı.e 
mütteftk1trhı l&daga kardao lıtl~ 
fade etme.aeJtr l yine u.rarlı sQrU
leb li r, 

lluliloa, ladagaskarın müitefllı:. 
ler tarafıfl<lan ltraJt Jk'ırilt J 1 t 
da lı 

0
, ... _ , _ f n ay· 
~ 111" ha~kettlr. hkat 

bunıınta, ıu., 1 oıcy..., 
h_a, .. - Mntz faaJ:t t.bl ueund& Jaııoıı 
r huloıı df'fildlr "t:~•~r• nlıba3' t , . ._ 

· · · ~ lkl<r lfJndlo. 
tan kıyılannda. ~:vlan•o1.-
d ıc. ·- ve Afrika. n._u hl llerlnde daha bl 

. r ('ok ha· 
\ a - deqtz ~lcrt \'ÖıcUde &e 
zorundadırlar. tt.n.ek 

Tkln<I «(llıe -6 ka..,, 
Londra, 5 (A.A.) - Norveç aja.,., 

hUyUk miktard• Alman takviye kı. 
talarının Tromsoe ile Norv~in gar. 
bindeki dığer ••hlrlere ı:ondcrilditin! 
bildirmektedir. 

iRTİBAL 
Eski ilk mektep muallimlerinden 

merhum Mustata'nın ottu, caz~tecı 

arkl\.da~lanmır.clan Mehmet SıraJar'rn 
kardetl Abdurrahman Sıralar. daha 
Pek ten~ ya.,ında iken uzun blr hı.a. 
tahtın pençesinden kurtulamıyarak 
töılcrlnl hayata kapamıştır. 

Cenaıe.sı b1ıgUn Dıvanyolu Biçki 
)'Urdu Z'Okak No. 11 den kaldırLia.ra.k 
P"atlh camllnde na.maz1 kılmdıkta.n 
&onra Edirn•ka.pı ille muarlığına. 
d"'tned11ecektlr. Arkad•fımıza ta..z.1-
Yetıerimi.zi !lunarlten merhuma da 
AllaJıtan maatıret <iılcrı.t. 

Atlanti ğe dair 
bir dEmaci 

Am~ r ikada saatlerce 
su altında giden 

tankın tecrübesi 

yapı lıyor 

bir 

VL11ington. 5 (A.A.) - Denizaltı· 
larla mücadele t~in alınan tedbirler· 
den bahseden Albay Knox Amerikan 
donanma.'iının mevcudu 'imdi Ş00.000 
kişiden fazla oldu,tunu ve bu mlkta· 
rın bir sene içinde iki misline çıkarı. 
lacağını HA.ve ebni.ştir. 

Dentıaltı tank 
Nevyork, 5 (A.A.) - Halen Bir· 

le.yik Amerikada denizaltılara teıtbih 
edilen hem karada hem ı1uda kuUant· 
labile.n yenl blr tankın tecrllbeleri 
Y&Pllmaktadtt. Bu tankın su altında 
uzun mesafeler katettiği ve bir çok 
•aatıer ııu tçlnde kaJabildiAi st;ylen
mek:tedtr. 

Slpaıio mliotıwellyetınden 
faydalanacaklar 

Vaıılngton, 5 (A.A.) - Harp iBtilı
a&.llerl ofi11i , Türkiye, Izlanda, hür 
Frama. ve ~kosl'>Vakya.'nın &ipa.rjş. 
Ie.ri müstaceliyet hakkından Jsttfa.de 
edecek memleketler listesine yar.ılmış 
olduğunu bildlrmi,Ur. 

Blr ayda Si gemi 
Vaııington, 5 (A.A.) - Nisan ayı 

içinde Amerikan deniZ te~arı 36 
tK:aret \•apurunun in~asını bitirmi'· 
ler ve teellm etmtı,lerdtr. Bu rakam 
bır rekor t .. kil etmekteclir. 

Öncü Japonlar 
Birmanya - Çin 

hududunu aşttlar 
(~ l inclde) <=> 

rinin ve petrol stoklarınm kıyme
ti altı milyon İngiliz lirası tahmin 
edilmektedir. Yer altındaki hasar· 
ların ehemmiyet' ancak kuyuların 
yeniden ıotet.meı:e konulması ha 
linde belli olacaktır . Bu hasarların 
da ayrıca bir kaç mtlyon İngtıtz 
lirHI tutacaiı tahmın edilmekte. 
dir. 

General Wav~rın ztya.retl:ert . 
Yeni Delh;, 5 (AA) - Yeni 

Dclhiden l:l'ldlrlld(i: ine göre Ge. 
neral Wavell geçen hafta Bom. 
bay, Colombo. Madras ve Kalkü· 
tayı ziyaret etmiştir. 

Mindanao'da 
Tokyo, 5 (A.A-) - Japonl•r 

MiRdanao cepheltinde, mülteci F .· 
llpln hükOmetile adadak i Am<r'
k.uo umumi kararg:thı merkezi o
lan Dansalan' ı işg,1 eimişlerdnr. 
Şi md,, ada tamamtle Japon kon. 
trolü altında bulunmaktadır 

Jrpon Başvekilinin 
demeci 

Tokyo, 5 (A.A-) - Harp sana
yi i mfunessillcr :nin toplantısında 

llaşvekll General Tojo yaptığı bir 
demeç arasında ~unıarı söylemiş
tir: 
•- lnıiltere ve B'rle,ik Ame

rika ham madde kaynaklarına da.. 
yanarak kat'I çarpışmaya tcşeb. 
bUs maksadile harareUe hazırlan. 
maktadırlar. 

lngilizlcr 
Madagaskarı 
işgal ettiler 

(Ba!< l !..,ide) (-) 
kalılar ve lıür l"ranaızıar •ftlrak et
tnerol9tir. 

An1erikan ı n tebHği 

V~ington, ~ (A.A.) - Hariciye 
nuırlıA'ı bildiriyor: 

Blrle,ık Amerika hUkOmetl Mada
cukar adasının Mihver devletlerin
den biri, tzcUmle Japonya tarafından 
lf&°aJI ııaı.nde bu adanın mUttofik 
milletler için bir tehlike teşkil ede

ceflnl dUn akşam Va.şlngtondakl 
P're.ıuııı bUyUk elçıal M. Haye·e bll· 
dırmtttir, 

(~ ı -) XX kıp b\l ~ ile uğra,mas"'a Ankara, 5 (A-A-) - Maarif Ve- , neticeler i talebeye 9 haziran salı 
tehlıke te§kıl eder. Bu adenın meydan bırakıldı? Bu isM>etslz ka. kllllğ i ndeın teblil edİJm iştır: sabah• teblit c-dlle_ce~tır . -
m;.hver devletleri tara:flndan J.şcall rar ve hareketlerin hiçbir mesuH- Bütün okullarda derslere 27 Ortaokulların sozlu l mtıhanla . 
Fransanın ve blrl.,mi~ mllleUerln yeli yok m\l? Drkkate ll)'rt< oY.m mayıs 1942 çarşamba günü son \ rına ıo haziran çarşamba gilnU 
ötedenberi alı~mış oldukları mede nokta şudur ki orman kanununun verlleccktir. başlanacak, bu imtihanlara 29 ha-
n;·ye~·r .· n muhafa.,_,t uJO.rundald tersliklerine hep devJ.et iş1etmelerı artcsı ak•amı son ve rllc-
~ """'"' 0 Ortaokulların b rinc' ve ikinci z:ran paz ııı 

müca~ıAıcrlnde ciddi blr tehdit uğrl\mıştır. ~aden.leri-n bir kısmı ki . L·se devlet ol•unluk lmti vç"" s inıfJa rında 1 haziranda kamcler -:r ır. · ~ -
Oı•""kl•... husust ellerde iken maden sahiP- h ı ı 1 programı ~ôyle tesbiL - ~ datıtıl~cak, aynl aünde lise bitir- an ar n n v 
A~rlka B"le"'k Devletleri bil lerl vakit ve zamaftında direk le. 1 · ı · 

...... ııı· mc iınt i hantarına bn~lanacaktır . cd i mı~ ır : 
kQmetl, m ihver devletlerine karşı darikinin yolunu her nasrlsa bulu_ Bu imtihanlara 

16 
haz ~ ran salI 23 haziran ~ alı Edebiyat ve fen 

muharebede den !:>: ve hava asker- uorlardı. Zonguldakta yapılacak en . il ı da ıu·· ı·kec kompozisyon 
- " akş.amI son verilecek ve ertesi gün ıco ar n ll • 

!erinin ve tler:ntn müşterek sa. ' athi bir tetkik bile bur.u ispat 5 h pcr embc · Edebivat 

vaşta ı.tadagaskarI kullanması icap eder. Ur. Ortaokul eleme lmtihanlarına kolunda edebiyat, fen kolunda 
neticeler talebeye tebliğ edilecek- 2 aı ; ran " ' · 1 

ederse herhang.i b ir anda bunu yap 3 - H ayvan sahlplert kış•n mun· 2 haziranda başlanacaktır. Elcıne matemal ı k grupu . 
makta tereddüt etm)yecektir. pat yerlerde barındırdıkları . sürü- i mtihanlarının günleri şöyle tesb it 27 haziran cumartcsL Edcblyal 

Amerika Birleşik Devletleri ve terin ? yaylaya çıkarmak içln ar- edilmiştir: kolun d,ı rel~cfe gruptt veya t arih . 
Büyük Britanya İmparatorluğu şu man memurundan bir yayla kAğt. Fen kolunda tab ıiye grupu v eya 
husus-ta mutabık bulunuyorlar ki , dı almağa mecburdurlar. Baz.an 2 hazlrıın sah : Türkçe 
harpten sonra Vt'Ya Madagaskarın gürlerce memuru bulamazlar, 3 haz:ran çarşamba : Tabiat bll-
lşgaıt lnleşn1 i ş milletlerin mütte· türlü türlü zorluklara uğrarlar, gls i 

fizik. 
29 haziran pa ıa r tr-.ı:ı : Edebiyat 

kolunda tabilye grupu veya mate· 
matik grupu , fen kolunda fcls~fc 

a:rupu veya tarih 
rek davasına artık esaslı tel2kkl vaktinde yaylaya çıkarılamıyan 4 haziran perşembe: Matematik 
edilmiyeceğini h.e<rh&l'!ıgi bir anda rı:ltrüler boş boşuna. zedelenir. 
Madagaskar Frımsaya iade edıle. 4 _ Sahil halkımız mükemmel 
cektir. gemici adamlardır. Cih.&n harbin· 

Madagaskar adası mihver dev. de , lst:klal harbinde memleketin 
}etlerinden herhangi bit inin te... tht~yaçları kocaman vapurl arla 
cavüı:üne karşı hhMye edilmek değil , küçiicük takalarla temin 
maksadile Fransa hesabına İdare edılmi~ti. Bı.ıtıün Türk gem•cİligl 
edileceğinden Fransız hükQmeti- IÖllmeğe yilz tutmu~ur · Çünkü 
ntn İna:iltere- veya Amerika Birle- batan gemilerinin yerini dokiur
şik Devletleri hüklımetler!ne kar- mak veihtiyacın ıcap ettirdiği ye r.1 
şı yapıJmasına müsaade ed.eceti tekneleri yapmak için orman ida
hertürlü harp hareketi bütün b ir- ! resi zor!,,k göstermektedir. 
leşmiş milleUerln heyeti umumiye. ' 
sine karşı tevcih edHmiş bir taar· 
ruz addedilecektir. 

FrMlllBnm notas1 
Vtchy, 5 (A.A.) - Ofl ajanaı bil

diriyor: 
M. Laval Amerika Birl~ik devlet· 

Jerl maslahat,.Uarı M. Tuck'un bu 
sabehki notasına. ..,atıda.ki nota ile 
cevap verm.lftir: 

5 - Anadolunun bir çok yerle. 
t"il'lde iyi b ir itiyad va.rdı: Ağaç 
büyütüp bir darlık gilnünde kes· 
mek .•. Fertlerin bu maksatla ye ... 
tişUrdiklerl ağaçları kesmelerine 
lzin verilmedifi için bu güzel itL 
yad sörrmeğe yüz tutmuştur. Bu 
da a1tın yumurt& veren bir tavuğu 
kesmek mana.sına gelmez mi? 

6 - Köylüler odun tedariki için 
Fransız hUkOmetl Ma.dagaskarın 

Ingi!iz Jruvvetıtri tarafından uğradı· yoliyle müsaade alamıyorlar. Bu. 
fı tecavttzU en flddetll b:ir tarzda nun için gizllden almak ve orman· 
protesto eder. ları kör körüne tahrip etmek yo-
Madag:ukarın bir gün Fransaya ıuna gidiyorlar. Orman idaresi1e 

iade edileceği hakkında verilen temi- halk arasında malr.sat ve ihtiy•c& 
natı Fran.ea hUk&metl senet ittihaz 
eder. uygun blr i~ birliği kurulama:ması 

Amerika. blrle'}iik devletleri. taar- yüzünden her gün türlü türlü h~
ruza ufrayan bir ırranıu.z toıınfını 1 dis<!Ier çıkıyor. 
müdafaadan Fransayı menebnek id- 7 - Milli korunma kanununda 
diasındadır. Franstz htıkQJneU bu devlet dairelerinin ihtİlı:Ar y apabi. 
kabul edilmez Jddlayı reddeder. Fran. leceğlne dair hiçbir kayıt yoktur. 
sız htikftmetı, 'ere!inin kendisine Aksine olarak Adljye Vekftleti açık 
yüklediği vecibelerin yeglne hlklml- arttırmaya. konacak mallara ait 
d;r. I~te Madagaskar TJ1Udafileri de fiyatların arttırılmaması , böyle ya· 
bunu bayle anlamışlardır. prl:ırsa n1 illi korunma kanununun 

Biraz ötede Franoız notası şöyle haricine çıkılacatı hakkında bir 
devam ediyor: tamim neşretmi.şt.ir. Öyle oldutu 

Mütarekedenberi Jngiliz.ler Fransa- halde orman idaresi, tahmin edil
ya kartı o kadar d~a.nlık cöster- miş bedeli 15, 20 lira olan toın
mif)erdir ki, Mada.gaskar'a yaptığı rukları +o, 00 Iiraytıı satmaktadır. 
hu taarruz da Fra.nıtz: hUktlmetlni İnhisar altında buluna11 orman 
hayrete dU9tiremez. mllıbsullerinin bu şekilde sahlm~ı 
Franıız notuı föyl~ bitmektedir: blr ihti\tir dcj:U midir? Eşya fi_ 
Franırı: n.U.kG.meti, bu taarruıdan yatları birb;rlnl çekerek bir hiza

dofab!lecek neticelerde M. Roooevolt.e ya ıetirdlğlne göre böyle istisnai 
dUtt.n rnesuliyet hiıme.sinl ona bırak· hareketler. memlekette pahalılık 
ma.ktan b~ka lM.r şey yapamaz. Amili olmuyor mu? İnsana hazan 

LavaJ'in söüeri öyle geJJyor k i orm an ldareql, pi. 

Ortaokul eleme ·ımtihanlaru.,ın 

Veraset vergisi nizam· 1 
namesinde değ;şikli k 
Ankara. 5 (Telefonla) - Vera-

set ve int ikal vergisi nizamname
' nin 38 inci maddesi şu şeklide 
değiştir i l mlııt ir: 

.. Mükellefler t<. rafından müdde
ti ıç indc beyanname verilmediğ:l 
takdirde Malmemurluğunca der. 
hal kcndqc r ine yazı ile mürac3at 
olunarak lntik11. I eden mallar, hık-

Parti grupu 
dün top!andı 

Seyhan vilayetinin 
Osmaniye kazasında 

çeltik ekilmiyecek 
l•r ve mer.faatlerlın miktar ve ma- Ankara, 5 (A-A.) - c. H. p. 
hğlyetlerln _ı1n . nelerden lba1r~t oTldub- Meclis ıırupu umumi heyet! bu-

unun b ı d ı rıhnesı ısten Jır. e ' 
15 

d l . kili li' tarih.inden itibaren resmi tat il 
1 
gün 5 5 942 ~at . e re 5 ,\:e 

günleri hariç olmak Uıerc s k ; :ı Seyhan mebusu H ılm i Uran ın re· 
~ün iç:r.de isk!nilen malOmatı ve- fsL&l altındn topl a ndı . 
renler namına tarholunacak ver. 
ciyc yüzde 20 zammolunur. 

Bu müddet içinde istenilen ma. 
litmat.ı vermeyenlere intikal eden 
mallar, haklar ve menfaatler idari 
tahkikatla tesbıt olıınarak larho-
lunacak vergiye yüzde 5e z.ıım ya. 
pılır .• 

Emniyet komisyonu 
mesaisini bi tir d i 

Celsenin acılmetsını ve ~ecen 

toplantı zabıtlarinın okunmasını 

mUteakıp ruzr.ameye geçildi. Ruı. 

nanıede . Seyhan vi l ıiyetinJn Os. 

maniye kazasında çelt:k ekim inin 
umumi sıhhat durumunu ihltil et~ 
tiğine mahallinden yapılan şİkA. 
yellerle ıttıla hasıl ettikleri beya. 
nlle sıhhat ve içtimai Muavenet 
ve Ziraat Vekillerın in keyfiyeti 
izah ttmeler inl isteyen ve Bingöl 

Amkara, 5 (Telefonla) - Dahi- mebusu Feridun Fikri Düşünsel 
liye Vekil inin reis1illnde, o yolda· ı le ik i arkadaşı tarafından verilmiş 
ki kanuna istinaden çalışmakta bulunan takrir vardı. Takrir o· 
olan «Emniyet komisyonu • mesa.. kunduktan sonra kürsüye gelen 
isini bitirmiştir. Ziraat ve Sıhhat ve İçtima! Mua. 

Komisy<>na iştirak eden Umum venet Vekill t' ri bu şik3yetln hü
müfettlşler ve valller, Ankarsda. kumete de yapıldığını ve mahal· 
k: dizer temaslarını bitirdikçe 
bölgelerine VI! vtlAyetler :ne döne. 
ceklcrdlr. 

Bu arada. Jstanbul Valisi dok .. 
tor LOtfi Kırdar, buradaki ' c:1c-· .~ 

bltlrdlğLnden bu akşamki ekspres· 
le İstunbu l :ı h rek.?t ,, · 

De\IJet opera81ntn releceii 
tloi; ru doğ'll 

Ankara, 5 (Telefonla) - An. 
kara Devlet Konservatuarı opera
sı talebelerinin, fl'F :de1yo• ve 
«Madam ButtcrflY» operalarını 

temsil etmek üzere fstanbula el· 
deceğl hakkındak i haberler doğru 
cletlldir. 

Jinde yaptırdikJarı c5aslı tahkikat 
sonunda bu .!er.c Jçln Osmaniye 
kazısı dahilinde çelt!k zlraatinJ 
men'c karar verdiklerini bildir
mişlerdir. 

Btt Akfam 

MELEK 
Sinemasmda 

Yazan : ,ı. H. ZAL 

0 ondrada bir takıtn hUkOmet. 

lb ler bulunduA-u, bunların kcıbi
nelPrlndt' ,·akit ,.a.k -t detto:iklikler 
)·apılclıgı lll'k güzr ('arpn1'tt. Fakat 
bngl\nlerdc- 1· uııan ka bln&.lnde ya
pılan drğJ~ikllk hı-rJıalde dikkati 
<'t"lbedect"k bir .Yoldodır. Çlttçı par
tlql rel-; ' Ye Gunarl"i' ln Yf"fenl 8. 
JCan('IOJ>ulo"" ba;, ekil nıua,·ıru sıta
tlle kabln(',\·e glrml)llr. 

Kanclopulo!\, t1gnl altındaki Yu· 
nanL-.tandan bin zorlukla katmanın 
\e ~tı~ıra, orad::ın Londraya ~trne
nln ;yolunu b11ln1uıtur. 

Hatıra ~u 8Uallcr S"tleb.Htr: Len .. 
dradn. kurulu hlr hlikCtmete glrmek 
l(Jn hu kadar zalun"te kallanma. 
nın rnAna!iJ \·ar mı 1 Bu hükilm-e-ttn 
nazırltlrının "u Yeya bu olmaeımn 
ne ehet:nnılyetl ' ·ar'! 

ııaklkat ~u kl Londradakl Yuaın 
hükOnıet nln, toprakları l~J altm
da bulunan diğer hükftmetlerden 
razla bir ına.na•ı Yardır: Yunanlıhk 
hütUn (·lhana :ya.)"ılını ~ canh bir 
ku"·\;ettlr. Dhn:yanın nere~ıne gkltl· 
fi'e Yunan rnühac-lrlerJne te.adü.t 
edlllr, Bu ınu.h8<'Jr1erden bir teki 
~oktur k nt'4olllrrd('n r,onra. bile Yu-
nan topraklarına ,-e Yunan rot.una 
derin blr ba.A-hlık du]lrnwnn "·e onan 
itin ledaklrh~ı göze alm&Mn. Ha.
rlıçte para. kau.nan Yunamlrlardan 
bir roğu, ~indn hirlnde keındlslnin 
"·e ('ocutunun temin ettıfl f&h .i 
zevkten e'"·eı bu "'•yede Yunanlırta
n& ~-apab'Jttekl ,·ardınu ditşünUr. 

Londradakı l:"unan hbkO.metı, bil· 
gfin l('in Yunan topraklarına. hük
medemiyor, fakat dünyanın her f.a... 
rafına. dal;tlan bütün bir Yunanlıh· 
ğa ,., dU.nyanın tk'aret IUolan ara
sı nda mtihln1 bir yer tutan genl, 
tonajda bir styyar Yunanıatana 

hükmediyor. 

\~atan "'te,·g~nln ifratı dfln Yu· 
nanlılaruı, s1y-a.sl hayata haddlmkon 
fazla ciddiye almalanna ,.e parti 
kaYg-a]araa. dü,...ıelcrJne ıebep ol
mu.,tu. Bu ylizden General l\otetak· 
has, kendilerini sı-rt, fa.kat dürüst 

bir birlik mektebfnde okutmak tlı· 

tıyM"ını duymuştur. Yanmn M'.etak· 
~ız Yunanlo;;tanının alacağı sima 

) ı ı.e bu(ÜRkU liunan hlll<Ometlnln 
Jn~r 1ııeı:rtmtje hizmet ede
cektfr. B. KAntlopuJos'an Londr• 
dakl Y una n kablnı-..-ı n e .gJrmMI, t,
te bu llakımdan da alıik• ne Jar:ı
Jaamıya. dej'er. 

ANN SOTMERN 
( Ço.m Sak ızı ) 

AY R!'-

VE 

MAUltEEN 0"f0LL1VAN 

Vlehy, 5 (A.A.) _ Haberler mUS- yasaya. az mal çıkmasını ve fiyat. 
lefa.rı M. Marion Mad&&'Ukar'a lu.· tarın yüksek kalmasın ı isUyen b:r 
Ciliı: kuvvetlerinin çıkarılması hak· muhteklre mahsus ruh ve .. zihniyet. 
kınd&1<1 Amerikan ve FransJZ: nota· le hareket etmektedir. 

Vişidekilerin 

Mauagaskara 
dayl\n emri 

tarafından netli bit surette ye.ratıl&n 

l&rını .. a.zetecilere okuduktan ıonra, 8 - Orman idar~ile vatandaş· 
orada l>Ulunan M. La.val ş,unları n~ve lar arasınd&ki dAvalırrn )-"'C'kUnu 
etmil}tır: bugün otuz bine varmaktadır. 

Notaya. hi&61 m-.hiyette bazı muta.- Memleketin her tarafında adliye 
hazaJar da. tı~ve edel>lllrtm. Fakat makinesi bu a~ır yUkün altında 
bunlar, tarJhlerinl hatırhy&n Fran· tzilmekte, halk, iş.inden Jıilcilnden 
sı.zlann ve .Amerikahların esaeen olmaktadır. Dlvaların çokluğu or .. 
kalplerinde yaşa.maktadır. Geçen glin man ldaresile halk arasındaki iş 
Amiral Leahy ne yaptığım mül&.kat- birJij"inin yolunda olmadtfına en 
ta. ha.zırd1 nız. Size .şunu teltr&rlama.k açık bir delil değil midir?• 
isterim ki ka.U hareket Fransada.n 
ıebniyecektır. 

i ca p eder1tı Amerika doW1n111aııı da 
iftirak ..ıecek 

VA41~t.on. 5 (A.A.) - Amerika 
hariciye nazırı M. Hull ga.zeWıcilere 
demt.,tir ki; 

Mad&«ukar'a. ya.pılan Inl'\liz çı· 
karmaıı -gibi tedbirle.re lcabederae 
Amerikan harp ~ileri iştirak et· 
mete hazırdır. 

Darlan Akdeniz 
üslerini gezecek 

Londra, 5 (A.A.) - Bım inı:L 
liz gazetelerinin tahminlerine ıö.. 
re. Am.iraı Darlan, Ber11n ve Ro
tnadan gelen Am iral Nomura ve 
Amiral Abe ile pazır günü yaptı. 
ğı tıörtişm<>!er sonunda, Akden!ı. 
deki ll'rııneız den iz imlerini teftiş 
ed~cektlr. 

General Giroud 

Bize mektup yazan vatandaş 

hçr kim ise dAvasından eınln gb .. 
rünüyor ve her söıünU deLller ve 
veaHı:alarla ispat ede<:eğinj söylü. 
yor. 

Orman meielesinin memleketin 
umumi hayaU1e ve vatan~arın 
her günkü çalışma ve menLaatle
rile o kadar sıitı bir alı>kası var k i 
ileri sürülen noktaların !1'ikwme. 
tınılı tarafından esaslı bir tetkik. 
ten geçirilmesi herhalde zahmete 
ciejer. 

ı\Jusıet Emin Y hl.MAN 

50 bin liralık ipekli 
l«.Nnaşı nasıl 
çalmışlar 

(Jtetı l i1"Clıle}(/) 

k U111Af gelmiş ve bunlar rıhtıma 
çıkıır-ılarak :ıc.asım Babanln ard ı-; 
yeslne konulmuı ve mal sahipleri. 
ne sevkedUmeye ha!jlanmııtır. 

(Bafı 1 incide) ( 1) 

Mada.:-askar önUne ı:-eıen lllC'illz de
niz kuvvetıerın:n sayısı hakkında he· 
nUz hiçbir malllmat yoklur. 

Ilk taarruz J>lzartesl akf&mı geç 
vakit yapılmı~. Salı &11nU, ötfle 
vakti, saJa.hiyetıı Fransız ma.kamları, 
çarpışn1aların harareUe devem ettl
tlnl ve lngUizlf'rin u.ker çıkarma ha
teketlerlndo muvaffak olup olmadık
larını &öyleyebilmek: mUmkiln olamı
yacae"ını teyid etmekte idi. 

Daha ~imdiden Fransızlar tarafın· 
dan bir · denizaltı ile bir topçekerln 
kaybedildifl l>lldirllmektedir. 

Ankara, 5 (Radyo Gazetesi) -
Resmt Vi~i ajansına gÖl'e Vifide A· 
nıerika maslahatgüzarı, Lava.ile gö
rU-\fmilştUr. Lavaıt. Madagaskar mese
lesi hakkıRda y9'kında blr bt~anatta 
bu~unacaktır. 

V\lıl, 5 (A.A l - D. N. B: 
Vlşl siya.at v' idari mahfilleri Ma.

dagaıSkara. karf1 yapıJ.a.n Ingtliz ha· 
reketlnJ, ne ınsanWt hukuku ve ne de 
nı&ne\'1: bakımdan hıtklı pterUeml
yecek açık bir 'lddet hareketi olarak 
vasıtıandırmaktadır. 

Ahlaa.Al&r ne d~yerT 

ÇAPKIN KIZ 
Eğlenceli ve hlS81 sahnelerl<l dolu bliyllk fünı 

Ayrıca; Ren)tti Mıki Maos. Numaraıh koı-tttkJarın ~rktnden ıtldınımuı 

rica eivnur. 

----------------------..... Kalpleri son&lE bir heyecanla titreten ... 
Göz\erı esrarın dehşetUe örten ... 

PA.ULETTE 
B O B H 

GOJJJJ A RD 
O P E' n in 

ve 

KABIN ve SEYTAN 
Y o rın AMşom L A L E Sinemosırıın 

9eref hatta. okoak, btttün llta.nbulu zevkle yerinden o}·natacaktır. 

Berlin, 5 (A.A.) - Yarı reaml bir ~lllJ••••••••• .. •••••••••••••••••ııı. 
kaynaktan bildırUtyor: • 1 p E K ~ 

BlJ&'Ün, öfl• vakti, Almanya bari- y Grlf\ Akc.nm Sineması nda 
cJyo na.zırlıj'ında. basın rnüme~ıne~i '6-

Böyle bir ıwı Fraruıa ile mUtte
t'lk nıliletlerln çok uzun zaman ballı 
k\Jdıkları mtdeniyetin mutıataza.sı 
lıfııında mUttettk milletler tararın-
d Londra, 5 (A -A.) - G e neral 

an Yapılmakta olan mOcadele için 
Anca-iı:, bu malları t"§lyan ha· 

mal lsk ender ve Fehmi mallarla 
beraber birdeınbire ortadan kay. 
bolmuşlardır. 

tinUnde, M&dagaska.r hAdl11eJerı hak
kında, fikir beyanından tatlnklf olun. 
muft,ur. 

(Zoı•e'nun ifaretl} flllıeserinkl. unutulmaz k&Mama.nlan 

kesin ve ciddi bir tthd•t tefkil ede- Giraud m eselesi h•Uı. -arını m u-
cekttr. · hafaıa ediyor. F ransadan selen 

Birl lk haber ler şimdiki hakla gencraLn 
d 

.. Amerika cumhurrelsi M:a. 
agukarın Brıtanya ku.vvetıeri ta· ıwaı altında bul Wlmayan Fransa

,..,ından tııcal edildiği . 6ğr 
1 

tir da bulun~ueunu, Abetz ve de Brl
Bu iR"&l .Amtrika hU~~met~= ~ non lle Moulins

1

de- görüsmtiı ol
ta..svtbirıt ve ma.nevt mllzaheretını ka· duğunu ve htir FranS.lı. kuvvetle· 
zanrnıtlır. rlne iltihak etmemek ve Alman.. 

lfUJ. yaya karşı yeniden silAha sarılma Fran ızlar memnun 
Londr mak hususunda bjr taahhüile bu.. 

a, ~ 1 A.A.) - Müttefiklerin · 
M •·- lunmayı reddettiğit1i bildlrmelı:le· a-.Mkara mUd&h'1•ıerl Londra-

nın serbest '.Fransız ma.h!Ulerind~ ha... l ,d=i=r=-============= 
rareUe l.uvtp lıdilmek:tedir. Serıı.ıest h8llS1 bir ınukavemeUn. m Qttetilüere 
l'r&m1Zlar1n btr eözcUııU şunları söy- kartı bir harp harekeU Bf.)'llaca.fına. 
ltml•tir: dair Amerikan beyanatı bizi bilhaasa 

«Vıft taratınde.n göaterilt.::eiı: her- memnun ebnişıtir.> 

Dün, çınarcıklı . oduncu Aeım 
ielml ı bir ~ıh.sın, ptyasacta muhte
lif renk ve desende ipekli kumaş 
nümunesl gezdirip milıteri aradı. 
ıı Emniyet müdürlüğüne ihbar 
edilml;s, bunun üzeri'll.e İkinci şu. 
be memuıları bU işin tahlı:ikint 
başlamışlardır. 
Yapılan sıkı araştJrmalar sonun· 

da Asım G ilnay Kantarcılarda bir 
kahvede otururken ;ılokalanmış. 
tır. 

Bundan sonra şebeke 
meydana çıkar•lnultır· 

ta.mamen 

BerUn •iYasl maht'iUerınde, bu hl· 
d.iaeye baJh olarak n..,rodllen Birle· 
fik Amerika hariciye nuırhfı tAb· 
11fl, cBeynetn1llel hukuk b&kımından, 
tarihin -şimdiye kadar bir efini daha 
görmediği en parlak hareketı olarak 
vasıtJandırılmaktadır. 

Bu mahfillerin fikrine göre. Alman 
ya, bu hAdise hakkında. l\ir bildjrig 
nefl'lnde acele etmlyecekUr. 

Iyi malOmat alaıı mahtlUer, cBek· 
liyelinl ve an-ası ıelince, Fra.nea Ue 
Almanya ve Jlalya ııe Ja-ponyanın bu 

TYRO•E PO 

LINDA OARNELL · JOHN 
W ER 

CAR RADi NE 
~a.ratıHan mUkemmel blr surette :yarwt11an 

KURTULUŞ 
Muazzaın bir ee~ filmi t.aı.dim edtlecek.tir. 

mevzu ı-trafında ne söyllyeceklertne .. 

b&kalun• demektedırler. t •lıı••ıım•••••••••••••••••••••••~ 
Biletler şimd.tcn ealtlın.kladır 
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Klüp idarecisinin bilmesi 
ıaz ı mgel en noktalar 

Bir idarecinin, her şeyden evvel elir.d ~ki 
oyuncuyu tutmasını bi!mesi l a z ımd ır. 

Bir spor teşekkülUnUn ya~ıyabil- ı Yani funu açıkça söylemek h\zım 
me.si, diğer rakiplerinin arasında tu- gelirse bu gibi serbest maçlar eleman 
tunabilmesi Sçln, takımın her zaman kapanı olarak kabul edilmelidir. 
içjn kuvvetli bulunma.!ı f&rttır. Şurasını da unutmamak IA.ztmdır 

Bir klOp taraftarı, klUbUnU ancak ki, ma.a.lese! bizim klUplerimiroe ba
galip geldifl zamanlarda sever ve zı sporcular 'klUbe har~ten oyuncu 
tutar. Ma,ğlObiyet o sevgiyi derhal gelmesini hiç istemezler ve klUbUn 
tezelzüle uğ'ratır. bu eskilerinin yaptıkları herhangi bir 

Bir klüp idarecisinin muvaffak o'.a- hareket yeni gelen çocuğu derhal so
bilmeBt i~tn sporcu haleli ruhlyeslni ğulur ve kaçırır. Onun içindir ki bir 
bilmekle beraber, oyuncu bulması, k!Up idarecisinin dikkat edeceği en 
bulduğu oyuncuyu da. tutmasını bil· mühim nokta.lardan b1mt de buduT. 
mesl JA.zmıdır. Bu hafta Rapfd maçlarında kulak 

Idarecl, oyuncuyu öyle idare ede· misafiri oldu#um bir hAdi.sedır ki, 

cek ki, otoriteyi, dlslplinl bozmadan, barra bu yazıyı yazdırdı. Mektep mac;
çocufu klQbe, takımına bağlachfı gt. larında seyrelliflm ve Ueriet i';ln bü
bi, onu ça!IJI11ıya da sevkedeceklir. yUk ümitler veren bir oyuncunun Fe-

Bir idarecinin ba.!Jlıca V'a.zifelerln· nerbahçeye gird.ğini, girmek Uzere 
den 'biriıl de oyuncu bulmak ve oyun- olduğunu söylediler Ifte o gün bu 

futbolcunun bir idareci kafasi1e Racuyu yett.şUrmektir. Fakat bana. ka-
lına bir oyuncu bulduktan sonra onu pid ka.rşıslnda. hiç olm&Z68. bir devre 
idare etmek ve elden kaçırmamak oynıyacatını, oynatıalcağlnı Umll et. 
daha. mUhimdir. tim. Fakat, böyle bir fırsat zuhur 

etmesine rağmen Fenerbahçe ida.re-
MeselA. istikbal wa.deden bir oyun- cileri oynatmadılar. Nitekim iki gün 

cuyu bir idareci, bir mUkelle! takı- sonr& oaıatuara.y • BeşfklaJJ B ta. 
mında veyahut her zaman için ken- kımları arasında. yapılan maçta bu 
d.U5lne gelebilecek bir klUpte gören futbolcunun Galatasaray takımında. 
idareci o çocutun zayıf noktasını bu- oynadıfını gördüm. Bu da. Fenerbah· 
tarak veyahut da b;r vaa.dle kendine çell idarecilerin, oyuncu tutmasını 
mal edebilir. Bu bir dereceye kadar 1 bilmediklerine açık bir deJil olarak 
kokydır. Fakat o çocutu aldıktan ; cösterilebilir. 
sonra tutmak, klübe bağlamak en B~k'a. misal göstermeğe ıuzum 
mühim meseleyi lef kil eder. yok. Yine Rapld maçında genç ve 

Zayıf bir klUplen veyahut da oır yarın lçin ümitli bir mektepli fulbol
mektep takunından gelmiş amatör cu ancak on dakika oynatıldı. Diğer 
bir çocukta büyük takımlarda oyun arkad&flarından aşağı bir oyun oyna.
oynamak hevesi vardır. işte çocuğu madıfı Mide ~ıkarıldı. Ben öyle za.n
tec:rübe imkA.nı o>a.n bir maçta oynat- nedtyorum ki; o çocuk kırılmıştır. 

maktan çekinmemelld;r. HattA. ken- Başka bir klUpten görebileceği mU
dine esaslı bir şekilde mal etliği o- ıait b r teklif onu bir dakika. tul
yuncuyu o ma.ç için oynatmıyarak maz ve bu sur~lle o da. kaybedllmif 
o yeni çocuğ& yer vermek Jlzımdır. 

Me&eıa. bir ecnebi maçı var. Ya 
yarın için sana gelecek veyahut da 
yeni gelmiş, o genci muhakka.k su
rette oynatmalıdır. Jş,te bunu yapan, 
yapmuını bilen bir idareci ancak 
muv&f!ak olabilir. 

olur. 
Onun tçindir ki, yukarıda da. kay

detbfim gibi b1r klUp idareci.sinin 
oyuncu)"U tutmuını bilmeel lA.znndır. 
Aksi halde o idareci, idareci olarak 
kabul ed.lemez. 

Kemal Onan (Con) 

Bir para hırsızı 7 ay 1 Zürihte Türk mimarisi 
hapis yatacak dersi 

Sinemada ltasan adında bir a. 
danun parasını çalmaktan suçlu 
Maksudun diln üçüncü asliye ce
.!ada duruşması yapılarak suçu 
ın.bit &örülmüş ve 7 ay hapse mah 
'ulm olmuştur. 

Kulanın eski kaymaka 

mı 9 kişi a!eyhine5800 

ZUr:h Yilksek Mühendis mek.. 
teb!.nde bu sömestr Türkiye Gü. 
zel Sanatlar Akademisi eski pro 
fesörlerinden mimar Egli Tarihte
ki ve bugünkü Türk mimar'si is
minde bir derse başladığı öğrenll. 
m:şt.r. İlk dersin münevver bir 
zümre tarafından büyük bir .alt\
ka He takip edıldiğ 1 , profesörün 
tık svz olarak Türk tarihinden b~-

1. I k b• hisle Türk ırkınt tavs.r eltiğf ve 
ı ra ı ı r dava açtı Altaydan Vlyanaya kodlar uzanan 

Ha.len demlryolları beden terbiyesi Türk medeniyetlerinin Avrupa m; 
müdürü 'bulun'8n Necmettin Slem 1 marisi ilzer:nde oynadı&" rolü an. 
Kula kaymakamlığında bulunduğu latm1ştır. 

esnada Btiy\lk Mlll•t Meclisi lzaları- Bir kadın denize düştü 
na tetevvuhatla bulunduğu iddia.sile 1 
9 kı,ı tarafından hakkında tanzim/ fakat kurtarıldı 
edilen :mıbıt varaka!ı Uzer.ne Manisa 
ceza mahkemesinde muhakemesi gö-ı K:ıdıköyünden hareket eden va 
rUlmUş ve neticede cürüm sabit olma.- pura binerken ~f~*Ye": İsmi~dekl 
dı.ğından beraet etmişti. Necmettin b r kr.dtn Kad1koy ıskelesındcn 
Slem beraet kararından sonra bu de- denize düşmtiş;e de kurtarılmış... 
ta zabıt varakuında imzalerı bulu- ltr. 
nan Kula eski ağır ceza mahkemesi 
rei!i ile eski ma:hkeme Azaları, esk~ 

mUddeiumumt, eski malmUdllrU, eski 
jandarma. bölük kumandanı ve e3kl 
belediye reLsi ale.}"hlerinde Kula aılt 

hukuk mahkemesine 5800 liralık bir 
dl.va. açmıştır. Bu dAva 30 nisanda 
Kula uıı hukuk mahkemesinde rüyet 
edihniş tse de mahkeme 4 haziran-s. 
talik edilmiştir. 

R©ı<dly©> ı 
BUGÜNKti P ROGRAM 

SABAH 
7.30 Program ve memleket ıa

at ayan, 7.33 Müzik: Radyo .salon 
orkeetra.sı, 7.45 Ajanı haberleri, 
8.00 Müzık: Orkestranın devamı, 
8.15/8.30 Evin saati. 

ÖÖLE 
12.30 Program ve memleket sa

at ayarı, 12.33 Müzik: Sarkı ve 
tUrkUler, 12.45 Aja.ns haberleri, 
13.00113.30 Mtizik: Şarkı ve ttir
killerin devamı. 

AKŞAM 

18.00 ProgTam ve memleket sa
at ayarı, 18.03 Müzik: Radyo 
dans orke,.,trası, 18.45 MUzik: Fa
sıl heyeti, 19.30 ~fcmleket saat 
ayarı ve Ajans haberleri, 19.ıi5 

Serbest 5 dakika, 19.30 MUzlk. 
20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Bır 

mar-? öğ'reniyoruz, 21.00 Ziraat 
takvimi, 21.10 MUzik: Şarkı ve 
ttirkWer, 21.30 Konuşma, 21.45 
Jı.fUzik: RlyaseticUmhur bandosu, 
22.30 .Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ve borsalar, 22.45/22.50 
Yannkl program ve kapanı~. 

Bir veznedar 7 sene 
ağır hapse mahkOm oldu 

lstanbulda Eminönü Malmüdür
lüğünde veznedarken 28 277 lira 
ihUlAs yapmaktan suçl~ Kazım 
Oğuzun duruşması dün ikinci a. 
ğırcezada bitirllmiştır. 

Halen tevk fh,nede mefhlç b:r 

ha1dc yatmakta olan suçlu 7 sene 

hapse ve ihtilas eltili parayı öde· 
meğc mahküm olmuştur. 

ilhan dün defnedildi 
·Bir kaza neticesinde, en bek

lenmez bir tarzda öldüğünü dün 
haber verdiğİm'z ilhan Yenel dün 
defnedilmiştir. Zavallı babası Tunç 
cH mebusu Mitat Yenel evvelki 
gün tayyare ile gelecekken tayya. 
renin kalkmaması üzerine dünkü 
trenle 1stanbule varmıştır. Derın 
bir teessür içinde bulunan kala
balık bir heyetin huzurile cenaze 
Amerikan hastanesinden kaldırıl. 
mış, namazı Teşvik.iye camiinde 
kılındıktan sonra Feriköy mezar· 
lığına defnedilmiştir. 

İlhan Galatasarayın dokuzuncu 
sınıfındaydı. Ölümü, muallimleri 
ve arkadaşları arasında çok derin 
bir teessür uyandırmıştır. Mekte
bi ziyaret eden bir mUharririmiz, 
Galataslirayı bir matem havası 

içinde bulmuştur. Mektep idare. 
srnden çocuk hakkında şu malO
mat verilmiştir. 

«- İlhan; ahlAk, seciye, bilgi, 

zeki bakımından fevkallde dene· 

cek vasıflardaydı. Mektebin en 

seçme ve kıymetli talebesinden 

biriydi. Fed şekıldeki ölümile ııc

rıcle bir boşluk bırakmıştır .. 

Canı yanan bir iş 

sahibi diye r ki: 

VATAN 

BULM ACA 

'1--+-.+--+
(Bafl l incide) + t 

halletmeyince. varlığının; lst1h98l ve J 1-'+-ı.-ı-
llcaret hayatımız k;in bir destek de
li', fUzuH bir engel olduğunu ispat " 
elmiş olur. 

işte canlı bir misali: '1---1--t-
DUn matbaamıza Bandırmalı Ali 1 

Fahri lferl müracaat etti. Bandırma.- r 
da. peynir, yo~rt veea.tre yapmakla , 
utra.ştığ'ını söyledi. Adının delA.let 
ettifi gibi ı, eri olduğu halinden bel
li ... Bize şunları anlattı: 

<27 nisanda Bandırmalı iki arka
'1af1R. beraber fiyat mUraka~ kornls
vonuna müracaat ellik .. beyaz peyni· 
.,,n ya serbest bırakı'masını veya ha
klkt maliyete uygun bir fiyat konul
ma.tını i~tedik. Bir karara varmaları 
ic;in IA.zrm gelen bütün malt\matı 

kendilerine verd!k. Şunu da anlattık 
ki peynir yapmak mev'*mt Uç aydan 
ibarettir. Bunun da bir ayı geçmiı,

tir. Istiluıall mUmkUr. kılacak bir fi
yat tay:n edilmezse peynir yapılmaz. 
Ortaya ya ynksek fiyatla gıda kıy
metinden mahrum imansız peynir 
c;ıkar veya. hem mUstahsllin, hem de 
müslehliktn zararına olarak bir ta
kım kaçakçılara ve vurgunculara at 
oynatmak fınıatı verilir. 

Mesele pek açıktır. YUz kilo sütten 

yüz kilo yoğurt ç>kar, iyi lH!Wı yüz 

on kJo bile ~ıkarabllir. Halbuki yüz 

kilo sUtten ancak otuz kUo beyaz 

peynir yapılabilir. Oyle olduğu halde 

yoğ-urdun 80, 90 kuruş:a kadar satıl

ması h°' görülUyor. Fakat maliyeti 

Uç misli olan peynirin 7:5 kuru'a sa
tılmasında sadece ina.d ediliyor. 

Netic:e ne oluyor? Herke! narha 
tA.bl olmıyan lüks peynirleri yapıyor. 
Fakir halkın yemeğe alı.ştığı beyaz 
peynirin adı ve fiyatı var<lır, kendi 
yoktur. Fiyatı islediğiniz Kadar 34a
fl y&pın, bu fiyata mal •bulmadıktan 
sonra kimin 'karnı doyar? Halbuki 
makul bir maliyet fiyatı te@btl edtılr
se teşebbüs sa'hlpleri memleketin şim
diye kadar peynir yapmıyan yerleri

Soldan safa: 1 - İhliyat; B'r 
sebze. 2 - S,kat; Soru. 3 - Say
fiye; Çok iyi. 4 - Karı; Tuzak. 
3 - Ehlince; Nefi edatı. 6 - Ter
si; tak; Tersi; ufak mağara. 7 -
Coğrafya tab ·rlerinden; Gönül ve 
göz alıcı. 8 - Tersi: metheden şl

r; Kör. 9 - Tersi: duymama; 
İsim. 10 - Bir nevi şeker. 11 -
Bir uzvumuz; Kuru yeşillik; Uçu
cu bir madde. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Gü· 
rültü bağıma; G2rbt Anadolu. 2 -
Bir renk; Büyükbaba.m. 3 - Ba
cağın b·r kısmı; Hazır. 4 - Do
kunma; Tersi: bir nota. 5 - Ziya; 
Spor sa.hası. 6 - Yama; ttstiln. 
7 - Tersi: eziyet ve zulüm. 8 -
Bir iskambil; Raci; Fikir. 9 - Bir 
vecibeden müstesna; Uzak işareti; 

B r gıda madd<si. 10 - Tekz;p. 
11 - ligi; Az bulunur. 

DLNKU BULMACANIN .HALLI 

Soldan sağa: 1 - Bezenmej İsa. 
2 - Enaz; Ayin. 3 - L~r:duh<>· 
4 - İle; Gıı (ağ). 5 - İki; Hela. 
6 - Slpahlocağı. 7 - Ralas (sa. 
l•r). ı - Bitap; Afi. 9 - Amade; 
Süha. 10 - Şapşal; Bu. 11 - On; 
Ne; K~n. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Belkls; 

Baro. 2 - Ene; Kilim. 3 - Zan; 
İp; Taş. 4 - Ezd·; Abadan. 5 -
Ulüh; Pepe. 6 - Mehe (ehem) 
7 - Horasan. 8 - Tegafül. 9 -
İyi; Lat h (hilal). 10 - Si; Gaga; 
Aba. 11 - Anka; Is; Un. 

ne d• d•ğıhr. btih&al çoğalır. Fiyat Geçen seneye nazaran 
kendi kendine iner. 

Meml•k•tin hayvan mevcudü Y11rl· bu senenin yakacak 
ya lnmi,tir. Hakiki fartlıirla ni<: alA- sarfiyatı 
kası olmıyan bir takım hayali fiyat-
larla ve rnerı.fi usullerle lstn,salin yo- Belediye İktısat müdürlüiü bu 
ıu kesilirıe mOstehlikin de hem bu- sene şehrimizde yakılan odun, 
günkü. hem yarınki men!a.alleri teh- mangal ve kok kömürü miktarını 
ltkeye dUJ7UrülmUş olur. Halkın h~ine tesbit eden bir rapor hazırlamış
yarıyan gichş:, n1utıa.ka. ve körkör\ine ttr. Bu rapora göre; İstanbulda 
ucuzluk değ ldlr. Sermayeden yemek normal zama·!llarda 400 bin çeki 
gibi bir Jlellce vere.n ucuzluk çok odun sarfcdlldlli halde bu seneki 
tehlikeli olabilir. Bu b&kımd.an mem- sarfiyat 184 bin ÇE:kidir. Normal 
le.kelin .tııayva.n auvetinJ korumak zamanlarda mangal kömUrU 50 
için hilkOmelin hazan istJ:ı.qal fJyat- bin ton fakat bu senen:n sarf.ytttı 
larını mutavassıta kartı yüksek tul· 37 bin ton olmuştur. Buna muka
ma.sına bile ihtiyaç vardır. Trak- biı geçen sencn·n 70 bin tonluk 
ya'nın geçen sentki zorkıkların- kok miktarı bu ser.e 100 bin tona 
dan istifade eden ve ba"lıcaaı Pepo çıkmıştır. 
adında biri bulunan 'bir takım mUte- -------------- 

ı 

100 
100 
100 
100 
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Stcrlın ~.22 

Dolar 132,20 
İsveç frangı 30.365 
Pczeta 12,8~ 

İsveç krC'lnu 31,16 
ESHAM ve TAHVİLAT 

6-6-IHZ 

. - . .. ... · ':.' ' ~-

SABAH, ve AKŞAr._1 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça/aytnıt. 

' -· : •• ' • •• -. •' ~- j 

KAŞELERi 
BAŞ, DI Ş , NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Kesar. 
Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatım Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe lilınablnr. 

,_B~-~~-::-1:~k-.. ,u--'-~~-~:-~ , I KIZILAY CEMiYETi 
Av:~u:op.<5~~> ~:izY;.t~. T:'. lstanbul Deposu Direktörlüğünden 
Halit oğlu Re.şat Gl\ven {534.70) in htanbulda perakende olarak 
acele şubeye müracaatları UA.n olu
nur. 

* Entlnönü Yerll M. şubesinden: 
P. Tgm. Vedat oğlu ı. Hakkı 330 

(51289), Lv. Astğm. M. Hl'ml oğlu 
HUmi Şile 318 (30381), P. Tğm. Emin 
oğlu Kenan Istanbul 322 (52444), 
s. 8.· Hs. Me. Mustafa oğlu Yusuf 
Keresteki 302 (20275), P. Tğm. 0.
man Nuri oflu Ihsan 322 (44379), 
P. Tğm. Saffet oğlu nhamı 335 
(51186), P. Tğm. M. Kemal oğlu Mu
hittin 335 (51463), P. Tğm. M. Reşat 
oğlu M. Mtinir 320 (5218{). P. Tğm. 
Asım og-ıu Abdurrahman (52367). 

Bu subayların hüviyet cUzdanlarlle 
birlikte acele ş:ubeye gelmeleri na.n 
olunur. 

o E mlnönll Yerıı Al. ı,ube51nden: 

15 şubat 9-t2 tarihinden başhyan 

ve 15 Mart 942 de nihayet bulan ve 
'ubede !kayıUı subay ve Mkert me
murlardan yoklama.-ra gelmiyenlerin 
1076 sayılı kanunun 10 cu mad:desl 
mucibince yoklamaları yapılmak üze
re acele ~ubeye gelmeleri illn olunur. 

Yd. Nk. Tğm. Sabit oğlu Samı 316 
{19588), Jandarma Bnb. Süleyman 
oğlu Rauf 310 (288{). 

Bu subayların hüviyet cUzdanlarile 
birlikte şubeye gelmeleri ilAn olunur. 

San'at mektepleri 

mezunlarının kongresi 

Oyun Kağıtları 
yalnız Dördüncll Vakıf hanında. Milli P lyanco cı~eriaö: 

53 lük 
37 !ik 

oyun kağıdının destesi 

" 
,, ,, 
Satılmaktadır. 

Dev!et Demiryollan 

230 
210 

kuruşa 
kuruşa 

ilanları 
Muhammen bedeli 1.50000 lira. olan 1200 M3 fırmla.nmış: kayın kere.!~ 

te 12/5/19{2 salı gllnti saat ıs de k&palı zarf uslilü ile Ankara.'da Idare 
b~nasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek isteyenlerin 8750 liralık muvakkat teminat ile kanu~ 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekli!lerint aynı gün saat 14ı do kadar adı 
geçen komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankarada Merkez veznesinden ve 
H. Pa.,ada Haydarpaşa veznesinden temin olunur. c:4:863> 

• Muhammen bedeli (2H3) lira olan 10 adet 150 m/m ilk ve 5 ad•t de 
200 m/m lik tevzi \'anası (25/ 5/ 1942) pazart•si gUnti saat (14) on dörtte 
Hayd&rp&f&da Gar binası dahilind~ki komisyon tarafından açık eksiltme 
u.sulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (160) Hra {73) kuru.,tuk muvakkat tem'.· 
nat ve kanunun tayin elliği vesaikle birlikle eksUlmc gUnU saatine ka· 
dar komisyona müracaatları ıazımdır. 

Bu işe ait .p.rtnameıer komi:!lyondan parasız oJarak dafıtılmaktadır. 
(5189) 

Tlirkige Ciimhuriyeti 

galllbe, ıılltçUlere bir ta~un avanolar 
vermiı,ler ve bugünkü piyasa. kıymeti 
25 kuru~ olan sütü on kuru4tan ba.t
lamışla.rdır. Biz de köy!üye avans 
veriyoruz, fakat bedeli mevsim esna
sındaki piyasa fiyatından mahsup 
edilmek şartile ... HUkClmet millt ser
veti korumak ve lslihs.ali te,vik ve 
himaye etmek bakımından blr müda
halede bulunacakaa. bu gibi hakıız

lıklara el koymalıdır. 
İkram;yeli '1 5 938 Ergani 
1941 Demlryolu Il 

TtirkJye Sa.DAt mektep~rl ntez-un
lan cem:yetl ~'kanhğln4an : 

5/4./94:2 de toplanamıyan senelik 
23 o; gıı ü t kongremiz 10/~ 1942 pazar n saa 
19157 10 da Eminönü Halkevlnin konferans 1 

19 RJ 

Ziraat Bankası 
Sırasında tedbir alınmazsa beyaz 

peynirin gelecek kı.' reçete ile aransa 
bulur.mryacagını fiyat mtirakabe ko
misyonuna a.nlatmıya çalrljtık. Bir 
cevap alama.d1ğımız lıçin iki ıırkada

ı,ım işlerinin gU<:lerinin ba.flna dön
dUler. Ben de uğra.tman1n boş oldu
ğuna kanaat getirerek bu &k~m gi
diyorum. Bizim için hava. hoş, pey
nir olmazsa. ba.;ıka iş yaparak malını
zı işleriz. Göz göre yapılın v~ tashih 
etmemekte ina.d edilen bir hat.Ayı an
latmak: lc;in elimizden geleni yaptık. 
Siz de bu söyledlklerlmizi yazarsanız 
siz de elinızden gelenl yapmıf olur
sunuz.. Uet taratmın mıl.nevl me!uH
yeli, salAhlyetleri dahilindeki en ba· 
ılt meseleler hak.kında gUnü künUne 
karar veremiyenlerln üzerinde kalır.> 

Sıvas - Erzurum 2-7 
Anr:doiu Demiryolu I ve 11 

salonunda. toplanacaktır. BUtün Aza~ 
S'l,!';7 

tarın gelmeleri. 

Insan bu ltaUert görünce kendi 
kendine soruyor: Fiyat mü~akabe 

komUııyonları ne maksaUa. kurulmuf
tur? Halkın menfaatini korumak 
içinse tutulacak yol bu değildir. Nor
mal faaliyet ıaha.ları; biJgialzllk, tec
rübesizlik, kararsızhk, kırt.J.11iyecUik, 
füzull mUdah&le yollartyle tıkanınca. 
mtlstehlik himaye edilmiş olmuyor, 
el altından iş görmete çahfBn ve hU
kO.mete hiçbir vergi vermiyen vur
guncu unsurlara hudutsuz fırsatlar 

verilmiş oluyor. 

Matbaamıza dün müracaat ed.en 
diğer lf sah.bl, fiyat murakabe ko
mLsyonu hakkındaki ka.na.atıni şöy
lece. ifade etti: c:Datreler-tn sa
tın alacağı eşyanın fiyatı .hakkın

da.ki suallere üç ayda cevap alınmı
yor. Komisyona. verilel\ va~ite, me,.t. 
cut kadro ve bilgiye göre laft:nam1• 

yacak kadar ağırsa komisyon üzeri· 
n..e ya.pabilecefi yükü al&ın, fakat ifl
nl günü gününe görsün.> 

Necip Fazıl· Peyami 
Safa nihay~t 
barıştılar 

(Ba'ı l laclde) X 
yazılıyordu: 

Muhterem Mkim; 
Necip FAzıl Kısakürekle Peya

mi Safn aşağıdaki esas noktalar 
üzerinde anlaşmışlardır: 

1 - Davanın sebebi ve esası 
Peyami S:;fanın intihal isnadı idi. 
Peyami sara mahkemede rnütead. 
dil defa böyle bir isn;;dda bulun
madığı)lı söı4!ediğinden dava<ıJn 

mesnedi kalmamış olmakla bera. 
ber, Peyami Safa makalesinden 
böyle bir mana istihracına mahal 
olmadıgını beyan eder. 

11 - Peyami Safa iki eser ara
sında intihal h ükmüne vardıracak 
münasebetler olmadığını kabul 
eder. Bundan b9şka Peyami Safa
nın makalcsincle kaydettit• ben. 
zerlİkleıi dlledilli tefsirde lriir ol
dufunu Necip Fazıl kabul eder. 

III - Peyami Safa - Necıp FA· 
zıl l3ra!ındaın dava mevzuu ola. 
ra k kabul ed ilen hakaret lafızları 
va ktile Necip FAzılın kendisine 
yaptıjfı hakaretlere tekabül ettiği 
ve ayrıca bir deiAlet ifade etme
d iilini belirtir, Necip FAz.ıl, yuka.. 
rıdakJ maddelere göre artık bir 
dava mevzuu k!ılmadığını kabul 
ve davasından feragat eder. 

İstida okunmuş, h3.kim her İki 
tarafı tebrik etmiş, dinleyiciler ta. 
rafından da alkışlanmıştır. 

Endüstri Türk Anonim Şirketi İdare 
Meclisinden : 

şirketimizin mUtbakı nısıf sermayesinin toplanması Idare Mecll
ıince karar altına alındığından alAkadarların l)lrket veznesine mUraca
atle hiSSelerini itmam etmeleri rica oJunur. 

l"are Mecllsl 

Beyoğlu Halkevinde 
konferans 

Beyeğlu Halkevlnden : 
7 Mayıs 942 perşembe gUnU saa.t 

18 de Halkevimizin Tepeba.şındaki 

merkez binasında doçent Hüseyin 
Nail tarafından c:l870 Fransız hezi
metinden doğan bir cemiyet ve siya
set teh\kkiei ve tenkidi:. mevzuunda 
mühim 'bir konferans verilecektir. 

Herkes gelebilir. 

, YAZLIÖA GİllECEKLEtl.E : 

l
a.aııa llOLT111l . 
•• llOBILYA•IZI 
Her yerOen ucuz Istanbulda 

Rıza- yokt1'und a. 611 No. 1 1 -·- AHME7I' FEVZI'n ln !.I 
~ 1!:aza~d~n·a~•!ZT A 

ZAYi iLANI 
Konya Askert ort& meklebindel\ 

aldığım tasdiknamemi zayi ettim, 
yerıJınni çıık.arac&ğımdan eskisinin 
htikmü yoktur. 

Ulvi Er-tunca 

ZATI 
193!5 eenesi ~Bat ayında Bqiktaş 

nntus idaresinden aldığım nutUB hü
viyet cüzdannnı kaybettim, yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Yüksek T icaret mektebinde lbra
him Mümtaz oğlu Osman Blldacı 

• • 

VAT AN GAZETESJ 

80flılı: 
1 inci aaJ(a 
ı nci • 
3 üncü • 
4 iiııci • 

150 
5H 
00 
150 
5t 

Kııruluş tarihi: 1888. - <ıennay .. ı: 100.000.000 Türk Uruı 
Şube ve ajan• adedi: 265. 

Zira! ve Ucaı1. her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat B&nkMmda Jcumlıaralı ve ihbarsız ta.lıamıf heeıapıarınd" 
en az 50 l iram lMılunanlara senede 4. det& çekilecek kur'a ile -.,.ıı· 
d&kl pl&n& pre Ucra.ıniye dafılı lacaktır . 

..... J , ... Brsıllk 
.. -ı,oee • 

ı• Mlet 118 llraldı 6,000 !lr9 , . .. . 
,. 216 • " . ı• . 

ı ,eeo » 
.ı,tlO » 161 • 

DUQ{AT: Heoapıarınd.ıtl paralar bir sene içinde 5e liradan 14•• 
fi dÜfDllyenlere ikramlY• Cıl<tıtı tak<Unle ';4 2& far.lılaile varilecti<W· 

ll;ıualar ......ıe i defa, 11 mut, 11 tıa.sıraıı, 11 eyltl, 
11 BiriacllıAnuııda çeldlecMtir. 

~ 
Istanbul Belediyesi Ilanlarr 1 

Floryaıda yaptırılacak: mozayik bordür katranlı yol ve Adi J<a.ldl~ 
inşa.atı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1875 Ura 20 kuru9 

11c 
ilk teminatı 1._0 lira 64. kuruştur. KPşif ve şartname zabıt ve mus.nıe 1t 

rntidUrlUğtl kaleminde görtileblll<. ihale 13/5/9{2 çar~amba günü .. .,, 
14: de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat maJ<btl~ttr
ya mektupları, ihale tarihJnden Uç giln evvel Belediye Fen ışıeri Jt(!ıs>J 
lüğüne mUraca.aUa &acakları fenni ehliyet ve 942 yılına ait Ticııret ,.rı· 
vestkalarile ihale günü muayyen saatte Daim! encUmende bUlunJfl~ı:ı 4l c•-

Sahibi ve Ne.,rly&t Mi\dtirll : Ahmet Emin YALl\lAN 
Vat&n NOfrly&t Tiirk Lt4. Ştı. Vatan Matkal' 
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