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Yolsuzluk yapanlarla 
mücadele 

Uzak doğuda 
şiddetli bir 
deniz harbi 

Hükumetin attığı mühim adımı alkışlarız. Fakat 
aynı zamanda hastalığın asıl sebeplerine· karşı 

da mücadele açmak lazımdır 

Amerikalılar' 7 
Japon gemisini 

batırdılar 

H UkOrnet, çok ciddi b:t' mllll I 
davayı eline almış ve yol-1 

suzca gelir temin eden memurlar
la askeri mensuplar hakkı~da ha· 
Urladısı bır Jılylhayı Meclıse ver
miştir. Meclis de bu mühim dava 
ile meşgul olmağa baflamıştır. 

Fevkalficfu z~mnnlara mahsus 
şartlar; ak koyunlarla kara .ko
Yunları birbirinden ayırır. Secıye· 
si zayl! olan memur, umumi men- • 
faal.j korumak yolundaki vazıfesi· 
ni yapacak yerde bu menfaate 
düşman olan vurguncuya yatak. 

____ _,;._ _ _} 

Yozon : Abmet lada YALMAN _j Japonlar da llmerika 
İngiliz donanmasma ( 
ağır bir darbe vurdular 1 

lık eder, vurguncu bu sayede hal. 
kın sıkıntısı yilzilndcn vurgunlar 
Vurur, yaptığı yol6Uzluğa göz yu· 
marak vazifesini çığneyen memu-
ra da pay verir. Japonla r \'arsplte ııınıfından bir zrrhlı W•tırdıkJarını bı0dlı1vorl&r tn ...ıı • 

1 
, __ 

l do • • • •• .z er .,.... bu h~rl yalanlıyorlar Yahut hükOmet alım satım arın· \'a1'8plte lngillz nwrunnsrnın en kıınetll gemiler inden bJrldJr • 
da seciyesiz memur, müteahhitle--------------,...--------·---

IŞb.rJ !ği yapar. Haddinden yüksek Çan-Ka Ş k,.-, Varıplte'~D battı• 
fiyatlarla mal alarak veya müte- y •• 
ahhit lehine ve memleket aleyhi- M a r t ı· n ı· k - e 1 n Jalaaıamror 
ne diğer suretlerle yolsuzluklar K d 
Yaparak mCiteahhidc para kazan· J oman osları . Tokyo, 8 (A .A ,) - İmparator. 
dırır, kendisi de bu çalrnmış ma. ada d.kk ı· luk umum i kararg:'ıhı aşafıdakl 
ıın bir kısmına ortak oıur. Si 1 a I f aaf l.J8ff 8 tebliği neşretmekted. r: 

ÜçüncU bir !nsile olarak da se· k • Yenj G ine sularında faaliyette 
clyesız memur, halka zorluklar ÇC If Or buluna n İmparatorluk donanması-
Yaratır, zorluğu kolaylığa çevir- na mensup blrl:kler 6 mayısta Mer 
mek ve çabuk i:J görmek için pa. Kanton Ş!hrine giren can der.izinde İnglliz ve A merikan 
ra sızdırır. Esnafı haraca ballar, M b irliklerinden mür ekkep kuvvetli 
kendis.ne menfaat gösterilmezse ada g aska r, a Çinliler birçok binaları bır filo bulunduğunu keşfetmlşler-
binblr zorluk icat eder. C b d lr. 7 mayısta Japon birlikleri dUş 

Sütü bozuk -hı.anlar her ye-rde 
ve her zaman vardır. Fakat f ev· 
kalAde zamanlarda bir taraftan 
umwnt menfaat namına tilrlil tilr
ıa yasaklar ve tahd itler kurulur· 

enu 'j Afrika ve tohrip etti~er man teşkiline taarruz ederek Ca-

A- •I. ~ ~ L 1 lifornia tlp!nde b r Amerikan zırh. m9Ntta Oaer eri 
Hava ~ydanlafl ~--e----•Jısııw cıer:naı ~ ... ~•Cem. 

çıkarıldı berra tipinde iblr Jngillz kruvazö-
Japon karargah/afi ril He W arsprte t fpfnde b ir tn~tıiz 

ken, diğer taraftan :mal az, istek Adadaki Fransızlarm 
!;Okken, yolsuzluk fırsatları pek k 
çok genişler. pe az cephanesi var 

Geçen harpte memleketimizde Lo d 8 
de . n ra, <A.A.) - Madagaskar 

vagon ve koli ticaret!. memur- Btiyilk Britanyanın kontroıu alt 
larm türlü türlü suiistimali, vur- girdikten sonra Panama kanalı kın~ 
gunculuğa mi.isa.maha M.,lı"nde "' 6 d .. ar 

_... "ı ın a onemli bir stratejik durumu 
türlü tftrlü yolsuzluklar vardı. olan Martınik adası dlkkatl k 
Harbin sonunda itt1hat ve Terak· t b 1 çe mek. 

e u unmuştur. Vişi, Fransan ı n yı-
kı fırkası kendi kendini feshetme- kılışındanbcri orada saklı bulunan 
ğc karar \•erdı'ğ ı zaman Tal .. t Pa· 250 ıı 

a m yon altın ı.rayı naklt'tmekle 
§a tarafından neşredilen. beyanna. me~ldür. Bu altınlar iki denizal tı 
mede şöyle oonilmifil: cÇalanlar gemıslne yllklcnmekte ve bltarar yUk 
0

• kadar çoktu ki -bunlara karşı gemileri tarafından VenezUelAya k 
b l"§CY yapamadık. Bir harp zama. ledilmektedlr. vı,ı, Madagukarın n~
nında hilkumct makinesınln dur- gali üzerine Ame.rlkanın diplomatik 
rnasından korktuk. Yolsuzluk ya. rnUnasebetıerl kesmesi ihUmaııne 
Panları cezalandıramamanın mes- (Devamı: sa. 3; Sü. 

8 
de)XX 

uliyeU bizim üzerimizde top. =====-------:__ 
lar.mıc;tır. Biz de cezamıza razı
yız.11 

-
Bu harpte bi.z çok şükür taraf· 

~zlığımızı koruyaibndik, fakat 
larbc mahsus umumt darlıkların 
~t sıkıntıların harlcill(? çıkamadık. 

havaya uçuruldu zırhlısını ciddi hasarlara utratmlı-
Çungk ing, 8 (A.A.) _ Ç an K ay lardır. Bugiln Japon blrllkleri Ba· 

Şck'ln komandosları Çinin ışıal rataor tipjr:de bir Amerikan tay. 
altındeki kısmında Japonları h ır. yare gem1.sini ve Yorktow n tip in. 
Palam ğ d de başka bir tayyare ıem!sini ba· a a evam etm ek tedirler. 
Bunların en son yaptıkları hare- tırmıŞlardır. 
ket K t Taar r uz devam etmektedir. Bu an on'a .ı·rerek burada bir 
ç~k binaları havaya ueurmak ve muharebeye «Mercan denlzj mu
bır çok Jaı>onları öldürm ek ol- harebesi-. ismi verilecektir. 
muştur. Jepo•ların utreclıkları uylat 

Komandosların Hingpo
0 

üzerine Vaşington. 8 (A.A.) - H arbiye 
yaptıkları son taarruzlar esnasın. Nezaret! tebliği: 
~a hava meydanl arı , köprüler ve Cenup batı Pas,fik: Çok lyl ha· 

apon karargAhları hav aya uçu- berler !lınmıştır. 4 mayısta Japon 
rulmuştur. K ornandoslar Hu kow'u ve Amerikan kuvvetleri arasında 
b'.r h ücumla zaptetmlşler, bu rada. cereyan eden dt-n iz muharebesin. 
kı deniz üssünü havaya uçurmuş.. de dilşman kayıpları şunlardır: 
l~r ve Japonların hız:metinde b u· B ir kruvazör, iki torplto m uhri. 
lunan Çin kıtalarının silahlarını · d k 
almışlardır. bı , ört topçe er ve bir iaşe ge-

Pierre La val 
B. Elçimizi 
kabul etti 

mlsı batırılmıştır. 9000 tonilfttoluk 
bir d eniz tayyare ana gemisi, ha. 
fil bir kruvazör, b ir şilep Vt" b r 
taşıt gemisj ağır hasara uğratıl
mıştır. 6 Japon tayyaresi tahr ip 
ed!lmiştir. Muval~ak olan bu ha. 
reket SaJomon adaları çevresinde 
cereyan etmiş ve yalnız 3 tayya. 
remiz kaybolmuztur. 

1 

Fikirler 

IDW tiyatro aaııı 
dotar? 
Y.flZ.flN: 

Fiyatı 5 Kurut 1 
lsmayıl Hakkı BAL T ACIOGLU 

Bug1ln 2 inci sayfamıZda 

C. H. P. Meclis Grupu fevkalade foplanfısr 

Ekmek meselesi 
görüşüldü 

Başvekil ve Ticaret Vekili 
vaziyeti izah ettiler 

~ ............ ...._ ... -... --.--..-... _ .. , .......... ..._ .......... 
Ankara, 8 (A.A.) - c. H . P. Meclis grupu umumi 1 bildirildi. Söz alarak kUrsUye gelen Ticaret VeklJI 

heyeti bugün (8.5.942) saat 17 de Rt>l:ı Vekili Sey- l\IUmtaz Okmcn, 1941 senesi hubuhat mahsulUnUn 
han Mebusu Hilml Uranın rclsllğinde fevkalAde ola- elveriş'! olmaması sebcbıle hUkOmetçc daha eylQJ 
rak toplanmıştır. ayında. ekmeğin karne ile \"erılmesl tedbirinin alın-

CeJ'<e atıldıktan dığ'ını ve geçirdi-
ve geçen top' an- ğ lm ız şiddetli kış 

tıya ait zabıt ııu. Bazı mebu. br, ordu i!e hal kın ihtiyacı ayları içinde de 
lA.sası okunduk- • h iaşe işinin sckte-
tan sonra, htikQ- so{u clındıkton sonra ma sulün serbest ye ıııtramaması-
metçe halka \'e- • bırakılması nı i!eri st.: r düler na d ikkat edıld. 1 
rilmekte olan gün _) ğin l ve bııgllne 
lUk ekmek mık- kadar 300 gram 

tarı üzerinde dUnd~nberl alınan kararın mucip se- ı üzerinden h:ılk11 ekmek verlldlğlnl izah ettik ten son
bepleri hakkında grup umµmı hryetln. hilk<ımetln ra yeni mahsule yaklaşmakta bulundu!ıJmuz §U 

tenvir etmek istediği ve bugUnkU fevkaUıde toplan- günlerde her ihtimale kar şı gerek ordu ve gerek ( 
tının mevzuu bu olduğu riyaset tarafından heyete ( Oennu Sa. 3; Sil. 6 te) § ( 

~--- -. - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - . ZV WU~......-~~ZUF<aUF444~<SU.WLW~~--. 

Eden diyor ki : 

~~ulh için 
fedakarlık 
gapmalıgız 

Harpten sonra ben
cilik siyaseti için yer 

kalmıyacakhr 

lktısat!ı uzlaşma 
mesuliyeti l n g i I tere 
.flmerik11, Rusya ve 

Çine teveccüh edecektir ,_, " -

ı..-wz Hariciye Nazırı B. Eclell 

Maltayı kahraman<'8 müdafaa eden General Dobble ve Dönkerkte lnıt
Uzleri kurtaıuııya mın·affak olan ,... şimdi de Maltayı mlldafaaya 

gldu Gf'neral Gort 

Malta adası 
müdafii 

istifa etti 

General Dobbie'nin 
yerine Generc.I Vikont 

Gort tayin edildi 

ıeneral Lonl lort 
vuııesıae ltqladı 

Son bir ay da Maltaya 

lr ............... ~ 
( ") 

I 
Uzakıark 1 

1- -barbl--

Japonfar,ffinf 
hududunu 
geçtiler 

ukumct, ~alkın çokluğunun sı. 
kıntısının bır takım açıkgdzler ta
rafından vurgun fırsatı yapılma. 
~~sı ~çfn $iddetll tedbirler düşün. 

. ııkat b r tokım c-cclyesı bo 
zuklar h lk w • 

nul ' 8 ın menfaati fçın ko· 
. kan lahdltlerj hükümsuz bı. 

ra mak ve 

..vı~hy, 8 {A.A.l - B. Laval 
Türkıyenin Vichy b üyük elçisi 
Bay Behiç Er~inle Japon b üyük 
elçislnı kabul etm iştir. 

Uzakşark: Amern; n denizaltı
ları ve devriyeleri Uzakşarkta şu 
düım;m gC'miler.ni batırmışlardır: 

(Devamı : Sa. 3; S ü. 4 &e) (/) 

Edlnbourg, 8 {A.A.) - Hariciye 
Nazırı M . Eden, bu ak~am Edin· 
bourg-'da söylediği bir nutukta harp· 

(Den.mı : 8a. 3 ; Sö. 5 &.) (•) 

6 bin ton bomba atJ/dı 
Londra, 8 (A.A.) - Müstcmle. 1 

ke Nezaretinin perşembe akşamı 
neşrettiği tebliğ : j 

Malta adası ve <>na bağlı yerler t 
valisi ve başkumandanı Tumge
neral Slr William Dobbie Krala 
istifasını vermiştir. 

Çinliler bir mmtaka
da Japonları geri 

affı lor 

AvaıtralJUID 
lıtoilı t ni örtm(' v~rgur:<:uların şekave· 

ili: Yapt 1 k lçın kendilerıle ifbir· 
ı ar Veya dııt. 

devlet malın ~er suretlerle 
nı zlmmnUn .' ve halkın lokması

~ ... rınc ıe 1 
durmadılar. Y~e:ın ç nnekten geri 
nu yapanlar e tesellımfz · bu· 

arasında ' 
mevkilerde ııdam b bellibaştr 
fenalık, bdylc bl ~lunmaması ve 

r .. anun. ha 1 mııyı icap etlı rceek kad zır a. 
olmakla beraber deh ı8r ı:eni~ 
çük memurların bir ~' z Yade kQ· 
da kalmasıdır. smı arasın. 

Yalnız şunu llAvc e~Jım k 
kıin(ctln halkla ve ameu J. ha. 
olan t 1 ·v•erle 

emas arı zaten kuçuk me-
murlar v2sıta51lc cereyan cd 
Bunlar arasında yolsuzluk sal er 
goruı esi • gını 

m umumı bunyeyl rahat 
sız etmeğc kfıfıdir. • 

-llu~~tada derin b ir hastalık var. 
la ımet, boy lc bir kıınun hazır· 

makla bu hJPtatıt; ı Jyı etmek a 
zu ve ı . r-

. n Yclı beslcdlitfnf bclll et. 
rnt ~ıur. ıl<.4nundakJ tedbirlerin 
htts ltılı~ın hasıl elt' ~i b • 
k 1ti azı Araza 
arşı teskin edici tesirler .. t 

mcsı beklenebilir. gos er-

General 
Veygand 

tetikte 

Laval A f manfara 
askeri yordım 

yaparsa 

General Fasta m üstakil 
bir rt:jim tesis edecek 

vaziyette imiş 
Nevyork, 8 (AA ) i . . 

membada . · · - yı hır 
kat te it n _Vaşıngtona gelen fa. 
göre GY Cdılmcyen bazı haberlere 

cncraı w . . 
iktidara . e)gand, Lavalın 
hal Fr geçmesınl müteakıp der-

ansadan a'-· ıl k F 
Fasın<Ja Ra .: r ~ra ransız 

ha!~~ı~t biz: asıl mühim olan lş, 
ın a sebeplerin teşhis 

La 1 
bata gitmiştir. General 

va Al • dımd manlara askeri bir yar. 
a bulunma~a teşebbüs <ıttiii 

:a~dirde Fasta ınüstakıl bir reJ.m ~~erek bu sebeplerle uğraşmak. 
· Sebepler olduğu glb' d 

(De\•anu sa. • SU ı evam 
0

• • 4 de) •§• 
es; .. ed.bılecek vaziyetted•r. 

ıger cihetten Vaş ngtonda bu
(llevaını : Sa. S ; S iL 8 da) >+ ( 

Bankalarla tüccarlar 
işbirliği yapacak 

• 
iaşe müsteşarlığı elkoyma 

usullerini değiştiriyor 
,-~~~~~~~- -~~--------------~ 

Ankara, 8 (Telefonla) - J~e Mtisle.şarlıfı. umu-
miyet itibarile her nevi maddelere el ko.Y'll1a va

ziyetini deflftlre-
cek bir takım u-

ları ba,ka fabsa. devretmek yerine, t~ edilecek 
bankalarımıza. a&tacaklardır. Bu sureUe tıusust 

sermayelere işli· 

sulleri t etkik et
mektedir 

Bu usu!Un ba
'ında, m illt ban
kalarımızın tUc
carlarla i' birliği 
Y&pması esası a
r&Jltırılmaktadır. 

Yap11ğı $atışları, 
1 Hazirandan itibaren 

serbest /Jırakılacak 

yecek eaha temin 
edileceti gibi fu
zuli teJ1kllı\ t ku
rarak bu tc.şkilA· 

tın hazineye yUk 
olmasının önür.e 
geçilecektir. Bu 
usule uygun ola-

Tilccarlarım ız, 

eskiden olduğu gibi köylünün elinde bulunan malı 
defer !lyatını vererek ııattn a lacaklar, fakat bun-

rak hAlen el kon-
m~ bulunan ya

Plla'ılann ııattfı ı haziran 1942 tarihinden itibaren 
serbeııt bırakılacaktır. 

Kral, General Vikont Gorl'u bu 
vazıfeye tayin etm iştir. 

it eki eniyor 
IArd Gert \"azlfeıılııe ba,ladı 

Londra, 8 {A.A.) - General 
Gort'un Malt&ya giderek yeni va· 
zlfcsine başladıgı resmen bildiril
mektedir. 

ey/an adasma takviye 
kıt'a/an ÇJkanldı 

.Ankara, 8 (Radyo Gazetesı) _ 
Vişlnin Bıımanyaya atfen bildlrl:en 
ve henllz teyjt edllmiyen bir ~ıabe.ri
ne göre, Akyab'da sahil ?:ıoyunca i· 
lcrllyen Japon kuvvetıerı Birmanya 
ve HJnt hududunu aşarak Hlndista
rtın miihlın bir !m1anı olan Şitabong'a 

Gfllteral l ..ord Gor t Dönkerk't~n btl
yük In,;iJ;ı kıtalarlle bir Jmıım Fran 
.. ı Mkerlerlni Brltan~·a adalarına 

('ekmek mu,·aftakıyetlni göııtert>n ku· 
m&ndandır. Son zamanlarda C'ebc.•U· 
&arık kumandanı bulunuyordu. 

.Bfr ayda 6 b in toa bonllta 

Londra, 8 (A.A .) - Londranın 

salAh!yetli mahf;llerlnde bugilr. 
söylendiğine göre, nisan ayı ıçln· 
de Malta üzerine 6 bin toııdan faz 
la bomba a tılmıştır. Ayni müddet 
içinde hava bataı·yaları 101 düş. 
man layyarc'"İ düşUrmüşlerdir. 

Ma ltaya lıava hlic·umu yava,ıryer . 
Lorıdra, 8 (A.A.) - Britaneva 

ajansının havacılık muhnrrı ri ya· 
zı,ı:or: 

Mıılta ü zerine yapılan akınlarda 

son haftalar içinde manalı bir za· 
yıflama görülmüştür. 

25 nisanda gündilz ve gece ada. 
ya 250 Alman bomba uçağı hli· 
cum ettiği halde, bu sayı 26 ve 27 
tarihlerinde 100 ve l 50 ye diiş. 
müştür. 

(Den~ıı: Sa. S; Sli. 2 de) (-) 

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

Mihailoviç 
askerleri 

harekete geçti 
Nişin doğu batısmda 

muhareb!! başladı 
Zürih, 8 (A.A.) - Brlt. 
Belgraddan alınan bir telgraf, ge

neral Mik .. Jliovltclı kuvvetlerinin 
:-;"lsch' ın dogıı ve batısında bir Sa\•a : 
şa tutuştuklannı bildirmektedir. Bel
graddan takviyeler gönderllınlf l"e 
bir çok köprUlcrln tahrip e<lildıti öğ
renilmlştır. 



Hükumet ve derebeyler 
Yazan : Cemal BARDAKÇI 

-7- 1 
ba.ğlrbklarını sağlamlaştırrnrşlardı . 
1917 Rus futiltı.llnde de geniş araz. 

M llletln bağrından doğan mllll sahibi otan prens1erde!l, diğer asn. 
lıUk!lmet, hUk!lmct içinde bin zadelerden ele geçirilcr.ler öldilrill· 

bir hUk<ımet dernek olan derebeylik mUş, sarayıarı yakılmış, yrkrlmış, eş. 
ve aşiret tcşkllltınm geçmişte oldu· yaları ta'lırlp ve ya.gına edilmlşt .. 
ğu glb. sUrllp g1tmeş,ne elbette göz Şeyh Salt isyanı da mahiyeti ltlba· 
yummıyacaktı. Dış gailelerden tama- ! rile bu ayaklanmalardan farklı de
mlle sı)n1rp kurtulduktan, memleke- ı ğildl. Asller evvelfl mevcut mUessese
tın genel durumuna biraz çeki dil· 1 Jertn, dcrebeylennln koruyucusu say. 
zen verdikten sonra, şark vl!Ayetle- 1 dıkları htlk~ete hücum ettiler. Dl· 
rlmize kurtarıcı elini uzatacağı şUp· ı yarbeklrc gırlp le vaziyete hMdm ol
h~izdl. Nasıl ki bOyUk ölçüde bir de· saydılar, ilk yapacakları iŞ ):4lkala
rebey•!ğinden farksız hale gelmiş 0 • yacakları beyleri aman vermeden yok 
lan Osman oğutınrı saltanatını da ı etmek, sonra onlann lopraklannı 
bir hamlede yıkıvemıl~tl. paylaşmak otaea.ktı. Beyler de bu A· 

Fakııt hadiseler daha çabuk yürü· kıbetl ~zmlş o1acaklar kl köylerde 
dil. Hükfnnetln, bu iyi niyetlerini ger bulunaniah derhal pılıyı pırtıyı top

ekl tırmek için harekete geçmesi- !ayıp Dlynrbckire kapağı atmışlar, 
~e ~it kalmadan, cUmhurlyetin hUkQmetln himayesine sığınmışlardı. 
mAna ve mefhumu halk tabakaları (An"1LSı ,·ar) 

O. RARDı\KÇl arasına iyice yayılmadan Şey Sait: 
isyanı patladı . Köyliller ayaklandı. 

Kasabalarda oturan :fakirler de on
lara katrtdı. Bunlar şurada burada 
rasUadıklnrı ufak t<'fek hlik~met 

Maarif M üdürlüğiindeki 
dünkü toplantı 

kuvvetlerini bozguna uğratarak ller- Dlln akşam Maarif MUdUrlyeUnde 
edller. Diyarbakır du\·arlarına da- Muhs n Blna1ın riyasetinde saat 17,ri 
yandılar. !çeriye girmek için kapı- ! ta bir toplantı yapılmış ve önUmU:ı:
lara sııldırırlten hep b .r ağızdan tek- deki imtihan devresınln mUmeyyiz 
bır alıyorlar, salavat gctlriyorlar<lı . ihtiyacını temin etmek için kararlar 
Bu suretle din namına hareket ettik- vertlmiştlr. 

Erzak tevziatı 

Kurulacak 
birlikler 

Kaymakamlarla parti 
boşkonları işbirliği 

yapacaklar 
Dün sabah \illıyette vali muavini, 

lqe ve lktısat müdürleri ile kayma· 
kamların iştlı akile bir toplantı ya
pılmıştır. 

Bu toplantıda ekmek mcseles., ku
rulacak birliklerle. satış birlikleri ü
zerinde görUşUlmUş ve kaymakam
ların raporları üzerinde tetkikler ya
pılmıştır. 

Alınan karara göre nahiyelerde 
kurulacak iaşe birlikleri için kay
ma.kamlarla partl başkanları iş bir· 
llğl yapacaklardır. 

Belediye umumi mecli
sinde münakaşalar 

Belediye umumı meclisi dün öğ

leden sonra eaat 15,15 te reis vekili 
Abdtilkadlr Karamtirselin ba.,kanlığı 
altında toplanarak mUzakerelerine 
devam etmiştir. 

Ruznamedekl muhtelif maddelerin 
müzakeresinden sonra, Elektrik, 
Tramvay, Tünel idarelerinin 194.2 bl
ldnçosu hakkında tetkiki hesap en
cümeni mazbatası okunmu~ ve !he
saplara göre 94.1 maU yılı tramvay 
varldatında. blr sene evvelki seneye 
nlsbeUe 4.61,760 liralık bir fazlalık 

!erine hem kendilerini, hem de kar
şılanndakilerı inandırmak istiyorlar
dı. Halbuki onlari ayaklandıran, yü
rüten saik, dini koruma kaygısı de· 
ğıldl. Buraya kadar sayıp döktüğüm 
ıd:ırl, zıraı. içtimai sebeplerdi. 

ikinci parti erzak tC\'Zlatının dün gözükmektedir. 
sabahtan itibaren başlıyacağmı bll- TUnel varidatı 13,200 liro noksan
dırmlştlk. Oğrendiğimlzc göre bu tev dır. Otobüs varidatı 7645 lira fazla
zia.tın pazartesi günü yepılacağl nn- dır. 

Şark v!lAyetlertmlzde Mklm bir 1-
deotojı vardı ki, o da nakşılik idi. 
TUrlil zulClmler, 'lfkenceler altında e
zılen. sefalet içinde yüzen halk bir 
parçacık teselli bulmak, başka. bir 
fılemın hayali nımet'lerıle avunmak ve 
oyalanmak maksadile tekkelere ko

laşılmıı~tır. lltıve ve tenzil edilen tnlıslsattan 

Elektriksiz evlere 
petrol tevziatı 

sonra san l<tır 1,825,722 liradır. 

1 Fikirler · 1 
~~ ._...,............._, 

Milli tiyatro 
nasıl doğar? 

Üstat Refik Halid Karay'a cevap 

"Milli tiyatro, Karagöz ve ortaoyunu olacak,, diyen var mı?- Tiyatromuzun 
Türk olması için neler gerektir?- Geleneksiz milliyet olmaz! - Tiyatroda 
Türk geleneği nerede bulunabilir? - Büyük yeniliklerde geleneklerin 
rolü - "11vrupa tiyatrosu,, ndan ne anlıyorsunuz? - 11vrupa tiyatrosunun 
soysuzlaşması - Büyük tiyatro inkılapçı/an ne yapmak istiyorlar? 

Öz Uyatıo ve milliyet tezleri üzerinde duralım! 

YAZAN: 
lsmagıl Hakkı Baltacıoğlu 

) 

1 stiklal'tn 2 mayıs 1942 ta. 

rihll nüshasında tiyatro 

anketine Bay Refik Halit Karay 
tarafımdan verilen cevabın bir 
noktası benim tiyatro üzerindeki 
iddiela.rımı i},ctıtlJliriyor. Saygı 
d~ğer edibimiz diyor loi: 

d3ı!~z:tları milli tiyatronun, bas 
ka memleketlerdekine !benzernJ. 
yen bir şekilde, karagöz ve orla
oyununden i!hem alınarak büsbü 
tün husuııri mahiyette y&pılablle. 
ceğini ve yaprlznesı lAzım ıel~
ğtni Jleri sürüyO!"ll:ıı.» 

mm kerıd:l.ni bulması için ı;crekli 
olan hareket nedir? Tabiate git. 
mek! Bir Rönesans, ancak böy. 
lelikle oic;caktır. Bunada utabi
ato ten maksat am:ak «ÖZ kül
tür, mitli kültünı olabilir. Ben 
bu milll kültilrün ancak gelene· 
le (tradition) bağlanmakla bu-
1unal:>llecefini ctü~ünüyorum. Ge 
!eneksiz milliyet, milliyet ola
maz, diyorum. Onun için Türk 
t'iyatrist.mun. arkasrnı kendi ge· 
leneğine dayamasmı lst.iyorurn. 
Ancak bu hareket tersyüzüne 
geçmiŞc, eskiye dönüp <>raya 
sapfan:mak değlldir, Gcçmlften 
kuvvet almak başka, irtica baş
ka! 

B en «modern Türk tiyat

rosu karagöz, ortaoyunu 

gibi bh- ~ey olacak. demiyorum; 
belki arkasını kendi gelenejtlr.e 
dayanan tiyatromuz yeni teknikle 
birleşince, Avrupa tiyatrosu gı. 
bl modern ve hem de Türk oh
caktır, diyorum. 
Şimdi üstadın bahsettıği cAv

nupa tlyatrosuıı kavramı üzc-1 
rind~ de b ·mz duralım. Bundan 
maksad( nedir acaba? Avrupa
nın bueünkü natüralist tiyatro.. 

su fsc, bu Uyatro soysuzlasmıya 

ba~mr;ıt.1'.r~ XIX UJlrtı yüzytırn 

ortasındnnbcri R~ada, Fransa. 
da İngilterede Meyerhold, Paul 
Appia, Gordon Graig g ibi tiyat
ro ihtılAlcilcri çıkıp tı:ı:atrodakl 
natüralizm temelini yıkmıya baş 
ladıiar. Avrupanın en büyük ti
yatro düşilnücüleri bu aAvrupa 
tlyatro:-;u .. nun aleyh.n~edirlcr. 

Bütün bu adamlar soysuzlasan 

Herşey ihtiyaçtan 
doğar 

~ etrol harbi, petrol harbi der

u-""' ken şlmdl bir de kauçuk har· 

bı çıktı. l'a!>lflk bölgeı"llndeld mu
harebeler, müttefikleri kauçuk ba
kımındaıı sıkıntılı vaziyete dn,nr
dil. lütt<'fikler, )falezyada, ı··ı. 

llpfnlerde, JJolanıla lllndi<1tanmıla, 

Blrmanyada ha-,kaca daha. ç-0k ,eY
le.r kaybettiler ama bunların bir 
kıliT!lını t~f! edt>eek kaynaklara 
malik lmlunuyorlar. Ancak, kau
çuk bakımındnn ı .. e böyle değ'lldlr. 

Kııuı;-oğun ;,lime doksanı Uzakprk
tan gelmekU.-, Amerika IMı bu yüzde 
dokııanın dörtte iiçünü istihlak et
m<'kte idi. 

~fodern lıarı)te kauçuğun önemi 
son derttedir. Bunun lçlo, ııkıntı

ya diı~en. Amerika, bir slirü tab· 
dlılat ile elde me,·cut "'tokların hep-

'<lnin a l<eri Jhtiyaçlara. kalla.nıl

mMmı temtn yolıın& gtttıtgt gibi, 

ne olar ne obnu:, fleriS l~.bı ie bu 

derdf" bir deva aramaktadır. 

.şuyor, ısığınıyordu. 

Pet:rolof!s önUmUzdekl pazartesi 
gUnUnden itibaren elektrlks•Z evlere 
petrol te\'Zllne başlıyncaktır. Her eve 
2 litre petrol verilecektir. 

'Bır numaralı imar tallmatname1Sl 
hakkındaki muhtelit encUmen maz
batası münakaşaları mucip olmuş, 

neticede mazbatanın yeniden tanzim 
edilmek Uzere riyaset makamına ia
desine karar verilmişllr. 

Buradakl baz:ilarınd~n maksat, 
ben :isem, 'bu iddianın h:fç doğru 
olmadrğını söylemci< zoruıoda
yım. Ben Mçbir yazım ve kon
feransımda milli tiyatronun mo
dern l:t.r 'kttai:öz veya ortaoyu
nu olabileceğl.ni Jlerl sürmedim. 
Benbn tiyatro tezım Tlyatco ad· 
lı ki.tabJrnd.1 toplu olarak yazı
lıdır. Tarihi Tüırk temaşa nevl
lcrinoin modernlefiirilmcsi başka, 

bunlordaki milli t iyatro ı;:clcne
~L (tradition) u arayıp bulmak 
ve bu geleneğe arlrasrnı dayaya
rak dleri atılmak bambasktıdrr. 
Bu nokta ne yazık ki hiç anla
şılamamış. R. H. Karay bu

günkü Türk tiyatrosunun hiç de 
Türk oill'i3~1ğtnı iddia r.tmekte 
benimle b!.rlikte<lir. Öyleyse, kcn 
dt;.Sine-$0nıyonım: Türk- olmlyan 

Rör.ıesanscılaT <ıtabialıı 1 bul
mak İçin gre'ko _ }aten gelene
ğine arkalarını dayamışlardı. 

J. J. O lusseau bu tabiatı insanı:ı 

fizyolojik ve psikolojik tabia
Hnde bularak pedaı:ojisı.nln ar
kasını bu beşeri ger~eie yanı bir 
şeyi tabii geleneğe dayamış!.ı. 

Dünyanın en büyük tiyatro dil
şünii<:ülerinden brri olan Rus 
Meyerhold bu tabiati eski Yu
!l'lan, Latin, Ç in, Anam... tiyat
ro geleneklerinde bularak arka
sını oraya dayamLştı. Ben de 
Türk U;>'lat:rosunun doi:ınası içın 
arkamızı kendl tiyatro gelene
ğimize dayayalım ve oradan 'tıız 

alJ.p i\~lye atlıyaliin ve yeniy'i 
yaratıalım diyorum. Yanlış mı? 

Avrupa tiyatrosunu soylaştır· 1 

Yapılan incelemeler g-öeıt.ermfJür 

ki, ka~uk u ııresl ,·eren ağaç A· 

nıerika kıtasında ancak Brezilya· 

da yetişebutr. Fakat bu afacrn u

~ue verebilme.si ~Ç'in on seneye Jil• 

7.Um vnrdır. Ruııunhı. beraber, bir 

Avrupa ga:ı:ete<ilnln verdtğl malft· 

mata göre, Birleşik Amerika Bnzil· 

yanın balta gıörmeml' geni' or· 

nııınlarını kauçuk sahası haline ~e

tlrnıek dçin fllr plan hazırlamı,trr. 

1'u iş için başlangıçta yür. mJlyon 

dolar ıırfedile<'~tlr. Fakat Aıne· 

rlka oraya <lokN'eğl ~ennayenhı te· 

mlnat altına alımnaMnı dU,ünmU~

tür. Bu tm,unceden Amazon nehri· 

niıı ş mallndekl ınuanam ormanıor 

-.ahasında cAmazonyaıı adında bir 

dMJet kurulma.oıı ,.e bu yeni de,·· 

letln hemhudut olıt<'ak Bre-r.Uya, re· 
ru, Koloınblya ,.e Venniielanırı 

kontrolii ve kefaleti aHlll& verll· 

mesl meıselesı doğmu,tur. 

Bu yüzden hemen her urum başına 
h!r tekke yapılmış, bu ruhi ihtiyaç
tan istifade ederek bu zavallı insan
ların ruh \'e vicdanlarına tahakküm 
eden sUrU silrU şeyhler peyda olmuş
tu. Ve l~e isyanın başına .şeyhleri 

getiren ve ona dini bir mahiyet veren 
tnt$ele. bu ruhi hallıerdl. Hakiki &e· 

bcpkr; tekbirler, aalfl vatlar arka.sına 
ı; :zlenml.ştı. Eğer tı.sller Dıyarbakm 

ellerine geçirebllml.ş olsalardı i~n 

Mahrukat of isi 
faaliyete geçti 

Valdebagı 
sanatoryomunda 

Ses sanatkArı .Müzeyyen Senar ve 
.Mahrukat OUsi 1stanbulda fna- arkada.şiarı dBrdUncU konserlerini 

liyete gcçmis bulunmaktadır. Va- dün Maarif Vel<Aletlnln Çamlıcadakl 
li ve Belediye Reisine vcrılen sa· Valldebağt snnııtoryomunda. vcr
lllhlyctc ı tlnadcn Vali, Belediye rnlşlerdlr. Bu koruıer hasta yavruları 
Temizli~ işleri mı.ldürünl.l bu ş. neşelendirmiş, -sanıı.tkAr konserine 
ıeri tedvirc memur etmiştir. 1 başlamadan evvel iha.stalar arasında. 

mak için geçmişte b ' r tiyatro 
geleneği arayorlar. Aralarında 

Gordon Gra)g gibi aktörü bile 
kaldırıp p'.yesleri kuklalara oy
natmak lstlyenler ve Meyerhold 
giıbi yeni tiyatro için Greko -
LAten geleneği dışın~a Cin, An· 
nam gibi yabancı geleneklere da· 
hl dayanma~ gcrekı..rllğlni du· 
yanlar vard1r! 

(DC'Yamt: ı;;a. ıl; Sü. 6 da) 

r<'nıl derhal değı ecektı. 
Milattan evvel 133 y~ında Grakhos Çay tevziatı 

bulunan üniversite edebiyat fakilltesi 
doçentlerinden Abdülbaki Fevzi bir 
kaç söz söylemiştir. 

bu tiyatro nasıl fürkieşecek? O 
bunun çareleri> arasında yalnız 

bir tanesini ıaçtkça gösteriyor: ı 
«- 11Mlllt 1\ıyatroıt dediğimiz 

:zaml9n, 3'1sanın aklına Türk mt-1 

marlsi ı;:föl, bütUn hatları ve 

kaidelC!'i gayet i:>i eserlerle ~a

hr9hındırılmtş bir sanat usliıbu 

geUyor. Halbu~: tiyatro, bugiln

kü şekliyle, bizim nınzimlzle n:. 
ştği olan ve biz'm bir sanat yo. 
ıu.muzu teşkil eden bir çığır de· 
ğildir. Henüz yakın bir tarıhte 
Avrupa.dan alınmışttr. Bu yüz. 
den mmı tiyatro -ancak, milli ha· 
yatunızı olduğu g~j snhncye 
aksettiren eserlerin oynandığı 

ttyatro olabllir.ıı 

kardeşler, 63 de Katllina. yersiz, Bölge İaşe mOdUrlilğü rnııyıs a-
yurt.suz faklrlcrı başlarına tophya- yına ait kahve ve çay tevziatı lls
ı·ak ayak1anmışlar, u.ızadelerln zen- tclerlnl hazırlamıı;tır. Tevzıat pa
gınlerın ellerinde bulunan toprakları zartesi günu başlayacaktır. 
tarlasız çiftçilere dağıtmıya teşebbüs , • , 
etmı.ş1erd1. Bu uğurda kanıı sava,1ar Taşıt bırhklerı kuruluyor 
yaparak teleC oldular. 86!! da Basra-
da da bUytik bir isyan çıkmış, ylrmı 1 Her kaza dahilinde bulunan a-
yı sUrmUştU. Asller bUyük arazı sa- rabacıların aralarında bir birlik 
h!plerın, 6ldllr0yorlar, topraklarını kurmaları altıkalı makamlarca ka 
dağıtıyor, evıeıinl yağma ediyorlar· rarlaştırılmıştır. Arabacılar cemi-

dı. yctı, esnaf cemiyetleri hakkında 

Mensucat kuponları bugün 
ve yarın dagıhlacak 

Yerli Mallar Pazarları tarafından 
halka satılmak tlzere hazırlanan do
kuma bez, basma. vesaire gibi men
sucat için ynptınlan kuponlar bugUn 
ve yarın şehrin her semtinde dağıtı
lacaktır. Bu kuponlardan .şimdiye ka
dar nUfus kAğıUarı Ue mUbayaatta 
bulunanlar istifade edemlyeceklerdir. 

isteyen iste gene 
D oadurmadar Bdedlyeye mti~ GORU?lı"IDY~ MAZXUNLAR (!) 

racaat ederek dondurma fi- Dekın size bir hava-dk b'a!lft•: 
yatJanna zam yaplhnumı Jııtaııiş- .OörUnmlyen adaMlann muhakeme-
ler. Mıt. 

Mahkeme, bu &'örönmlyen adam1a· 
rı (!) nuıtıakeme etmek için klm bi· 
lir ne eıkmhlar çek:mek*edlr. 

COGKAFYA BiLGiNLERi! 

13~8 de Fransada Jakerl denilen kat'i bir karar verUınceye kadar 

topraksız koylUler kıyamı vukubul- bugünkü mevklıni muhafaza ede· 
mu;ıtu. Ilk ''6 orta çağlarda bunlara cek \'C kurulması kararlaştırılan 
b<'nzer vflkıalar pek çoktur. Fransız taşıt b.rıiklt'r• ış nde aH'ıknlılarla 

bUyUk lnkılAbında lhtllAlcUer hU- ı iŞbirllğl yapacaktır. Hemen kurul 
kftmete, ıısılzadclere, kiliselere alt ması ve IŞe başlaması lüzumlu gö
olan toprakları koyllılere dağıtmış- rülen bu birliklerden iaşe işlerln
lar. bu suretle onların yeni rejime 

1 
de, şehrin dahil ve harlcinde ya-

============== j pılacak nakliyatta Azııml istifade 
edılecckt r. 

Merkez iaşe bürosunun 
yeni binası 

Perakendeci esnaf 
birlik kuruyorlar 

Şehrimizdeki bütün perakendeci 
esnafın kendi aralarında bir birlik 
kurmaları kararlaştırılmıştır. ilk o
larak bakkallar kendi aralarında bir 
birlik kurmuşlar<lır. Bu blrllkler!ıı 

statüsü Ticaret Vekl'lletl tarafmdaıı 

hazırlanacaktır. 

B u, temin Türl-. olması de

mektir. Fakat bununla iş 

11ltmİyor. Diksiyon, d<.>khimas. 
yoo, aksiyon, tek kelim'! ile, 
süre (duree) de var (•). Bn sü· 
re de Tilrk olmalıdır. Nas.ıl ki 
üstad da bunu söylUyor .. 

K"ın kömürcüler uun 18t.erlt>r dfoo, 
yazın dond11mtaeılar 'neden ~tıeme

,ınıer' Bencfl dondunnacılar za111 

ı temekte kiimürclilttden ek haldı

dırlar. Çünkii ormanlarda kıeMür ya
pılan ataıçlar her halde Mit, ~er, 
meyva kadar kıymeüenmedl ! 

~EYYAR EVRAK MAHZENi 

Vapuda yaıuıtdaklaln gazetesine 
l'irı attıktan senra arkıulaı,ını dürt· 
ti: 

- Ş• Yunanlılar çok taHtıı1lı; m!l-
Japon Am!ra.H Yanımamato'n•n ıet ... 

kafll8ında 5000 plln ~klıymı,. Aml- - YJııe ne olmu7~ 
ral «E'nak mab7.enbnl beraberinde - AlManlar, Italyaltlar, B11l.ı;arlar 
ta,ıyor demek. yetlŞBll)'OnTilrf Clbl ıpmdl Japonlar tlR 

Amerikada Japon 
be~inci kolu 

A merlkada en ko) ıı 1111111,yetçi 

ı;eı,.ıneıı 'e Amulkaııın harbe 

karıı:mınnıı.sı için merlkalılık na
mına» kıyametler knııaran ltc; kttılnln 

to;va.."ı meyıtana çıknııştır. Bu koyw 
ınOJlyf"t(llertn meğer J9P0n kon!Mll~
hanes1nden ayda ~ yli7 elli,er dolar 
maa,ları \arını!J. 80 para)·a .karşılık 
her tarafta harıı ale)'tılnıte .konfe
raMler , ·eriyorlar 'e Japon para!!.lle 
çıkan b r kaç J:ıtı.ete \C mecmuada 
;, az.ılar .) au.) orlarmış. 

Japon bcşlncl kolu merlkada Jıa. 
li çalı-,ıp duruyonnu,. Meçhul adam
lar, deniz \C hanı ımbıı.)la rının ailt
lerfne telefon ederek kMu 'cya oğul
larının QldliğtinU halJtr \eriyorlar 'e 
tıoı.gun••tı bir matem huası )·aratmı
yn utraşı.) orlarnıı • 

Bu gibi hallrr karşısrnd;ı Amerika 
hııkiımetl sek1>Pn eklı. .. ahaılan Ja· 
ponlftrı ıuııkla-:tınnı~u karar \ernıl . 
tir. Yalnız "an l~raM koıla ll'iOO ,Jıı

ııon balıkçısı vamıış ki derhal ka
~ ıkları alımnış, içerilere l!iC\ kedilnıiş

ll'rdlr. Amerikanın en büyük deniz 
lhsünlin eh arında bulunup toıılattı

nlıın ,Japon balıkçılarının sa.) ısı dört 
, lı7dlır. ı·akından bakılınca bunlar
dan çoğunun hiç balık~ı.)a benı.eme
dlti ı:örUlmllştlir. ;:iu Amerikalılar da 
amma ranet ll.) ktı"ll grıç'rnıl<)lf'r. 

~ERÇ'E 

Bölge İaşe mildürlüğüne bağlı 
Merkez inse burosu, Dördüncü 
Vakıf hanındaki Sokon Vakum 
k.umpanyasının boŞ3ltt:ığ: daireye 
tsşırunıştır. 

19 Mayıs gençlik 
bayramı hazırhkları 

«!- Benim en büyük ~kaye. 
t'im b ·r sah.ne diksiyon ve elek· 
lAmasyonunun olmamasldır.e dİ-

JJUSISDJı~X BiRi bir Yunan şellrlne ctrml-;ler. 
Yine bir !'.!nemanın locasında btr - Ya. .• Vah zavaUılar ... 

kadınla bir erkek münasd>etııılz bir Cetratya Dllclnl ya Y11anan ile 
yor. vaziyette yaka!anmıo:lar, bir liri ay Yuum kan"1nlı, yaMlt ta hır!ır.la-

19 Mayıs !hazırlık1arı başlamış ve 
dlln Istanbul Kız Lisesi Fener sta
dında jimnastık provıılarmı yap
mışlardır. 

Durum 'bu olunca tiyatro kül- içinde lklncl dfofa &'Örülen bu aJıllk- ma okudağu Jta..,·aıtiste attle&lndeR 1-
türilmüz kencHni kıaybetmiş, ~ızlık hldh-tleri kaUm1aua, bir giın kln<'l uıo u çalmıya mo,·affak ola-
soysuzla7n1ş demektir. Bu ke.n.I Mnemalardan locatann kalkac•ğı madan yerinde bıraktl! 
dini kaybeden tiyatro kültürü- nııılıakkaktır. Tathsert 

SOHMIYEH ATES 
kapısında karşıla.şlım. Beni görür ıör
mez, güzel &öıJlerini end~ bulutları kap
lsdı. Bana: 

- Nekadar bozulmuşsun Pcr:han! .. 
Yoksa hasta mı:>'<iın? .. dedi. 

- Nereden anladınız üstadJrn? .. 
- Bana böyle sual sorulur mu h iç? .. 
- Hakkınız vaı- üstadım; fakat Allah 

vere de talebeniz sizi mahcup etmese ..• 
Bılhassa bugünlerde, hissiyatımın şu 

buhranlı zamanında acaba romanıma 

başlayabilecek miyim? .. 

Tefrika No. 49 

- İşi bilir yavrum... Bazı erkekler 
çabuk uslanırlar, bazıları da kolay ko· 
lay yola gelmezler. B z bll-c kadın oldu
ğumuz holde, b r ç çek bahçesine girdi
ğimiz zaman gQlü koklarken koranfllin 
renginde gôzUmüz kalıyor. l\lanzarası 
bozuk, fakat kokusu güzel btr ot b le 
bizi kendls ne çeki;yor. Nerede kaldı ki 
erkekler ... 
Halamın, manzarası bozuk, kokusu 

gUzcl dediğı ot. acaba Mazlümc cinsin
den kadınlar mı'! Fakat bu kadının gü· 
zel kokacagını h ç t e zıınrıctmlyorum. 
Yalnız, onıl bir de :ıı hadın burnile kok. 
lamalı . .. 

Halam, sbzune devamla· 
- Nlhada gelince: Gene, güzel ve y a-

kışıklı bir adam ... Parası bol, mevkii ve 
itibarı yolunda . .. Kadınlar onun peşini 
bırakırlar mı lı ıç? Kaba.hatm yarısından 
fazlası bizim clnslmlzdedlr ... Karşı ev
dek i Hncıbabanrn s.ıkalının -&!tına gir de 
şo~ le bir okşayıver Bak nası'. seksenlik 
hahne bakmadan r;:ıdı gıdılara baslar ••• 

--
Yazan: ismet zjy A 

Erkek bu .•. Erkek mUletl, güzele, Çir
kine, gence ihtiyara bakmaz .•. 
Onlara kadın olmalı . Başı bez olsun da, 
sterse yaşı yUz olsun. Tek değişiklik 

olsun. Erke~in aradığı budur yavrum. 
Anladın mı Pcrlhan?. Onun ıçln, sen 
hiç sinlrlerlnl bozma... Nihadı, tam 
mazıasllc serbest bırak ... Hang~ çayırın 
yoncasını daha körpe bulursa orada ot
lnsın... Sen de keyfine, eğlenmene, ge
z,p tozmana bak ... N.hat Bey, nasıl ol
sa gUniln birinde bu hayattan bıkacak 
ve evine dönecektir; dedi ... 
Halamın nasihatleri bana, pek sudan 

g .bi geldi. Beni hiç de tatmin etmool. 
Fnkat bugUn için halamın tavsiyelerine 
riayet etmek mccbury<'tindeyim. Dü
şundüklcrım tatbik edeceğim d:'Ye, ha
lamı kahrından, kederinden öldürecek 
değilim ya? •. 

Mektubumu burada kesmiştim. Çün
kti Fatoş, üstadın geldiğini- haber ver· 
di. Hemen kalemi, kfığıdı b ir tarafa bı
rakarak aşağıya indim. O nunl.a salonun 

Üstadın elini sıkal'ken ona cevap ver
dim: 

- Onun gibi blrşey üstadım, dedim. 
Ü&tad, beni ellerimden tutarak salo· 

na soktu. Hemen bir koltuğa oturttu, 
kend·sı de karşımu oturdu ve sormaja 
başladı: 

- Ellerin<le ateşin de var. Yoksa ya
taktan mı kalktın? •• 

Üstadı bugUne kadar hiç böyle alA
kalı ve heyecanh görmemiştim. Gülerek 
cevnp verdim: 

- Acı patlıcanı kırağı çalmaz üsta
dtm. Hiçbir §eyim yok. Görüyorsunuz 
ki c;ok neşeliyim, dedim. 

Üstadın kasları çatıldı. Dişlerini sıkn
rıık göz3erıni meçhul bir noktaya d ikti· 
Bu büyük adam, sarfettiğim lakırdıla
rın manasını çok iyi anlamıştı ... 

Sozüme devamla: 
- lslırap1arı gilleryüzle karşılamağı, 

iz bana tavsiye etmemiş miydiniz iis.. 
tadım. Ben de öyle yapıyorum. Hem bu 
suretle, zulümden de intikam almıs o
luyorum, dedim. 

Üstad, takdırle yüzüme b<iklı: 
- Yaz.maga başlarsan çok muvaffak 

olacaksın Perihan .. 

Üstad, blrşey sormak istiyor. Fakat 
hareket eden dudakları tekrar kapanı· 
yor ve harcke'lsiz kalıyor ..• 

Uzun mlkidet iklmtz de susuyoruz. 
Göz ucile üstada bakıyorum· Gözlerinin 
rengiyle tatlı b ir imtizaç yapan gri el. 
bi!!elcr bu kibar adama nekadar d2 
yaraşmış ..• 

Bu büyük adamın, beni hafiflikle it
ham etmiyecegtne emin olsam her za
man bu elbiseleri giym6ini rica edece
t~m ... 

Üstada şeker ikram ederken konuşu. 
yorum: 

- Romanımı sormuyorsunuz i\sta
drm?... Hem mevzuunu ksbit ettim, 
hem de ismini. . . 

Yüzümde gördüğünüz şu ı>olgunluğun 
en mühim seıbeplerlncien biri de yaza· 
cacım roman fçln feda ettiğim gece uy· 
kularıım olmuştur, diyorum. 
Üstadın canı srkılıyor. 
- Yuacalın romanı, sana blr i~keıı

ce ol$un d iye dıeiıl hir eğlence ve b ·r 
m~guliyct olur diye tavsıye etmi~tim. 

(AJ-kaın var) 

1 , --------------- -

Bir Amerika gazetesi de, kurıı· 

lacak cAına'lonya» mu hükülYltt 

merke:r:I olacak şf'lıre «Kau~ıı]cJ) ıv 

dının 'erllnıe · nı teklif etmı,ur. 
l 'enl bir de,ıet bile lhtlya.ı;taıı 

doğuyor. Kauçuk kaynaklan Ja• 

(»Onların eline ~eseydl cAnı•· 

ı:nn:ra:o de\letı kurmak kimserıld 
aklına gelmezdi. 

KÖR KADI 

r-TAKVİM-1 
9 l\IA YIS i942 
CUMARTESİ 

AY 5 - Gün 129 - Hmr 4 
RUMİ 1358 - NİSAN 26 
lfİCRİ 1361 - Rcblülihir Je3

1 VAKİT :UVALt • azı\~ 
GWEŞ 5,50 9,36 
ÖGLE 13,10 4,57 
İKİNDİ 17,05 8,5Z 
AKŞAM 20,14 12,00 
YATSI 22,00 1,47 

lİl\ISAK 3,48 75 
Fatih Halkevinde 
havae1lık günii ,., 

DUn Fatih Halkevindc GeJenbe 1' 
oı la okulu tarafından bir 11avac111 

ıs· 
gilnU tertip edilmiştir. ToplantıYll ıı 

llkH'tl marşı ile başlanmış, bundaII ~U 
rn lngilızce 6ğrctmenl Omer :KoPrO • 
{Gençliğin havacılık tarihi ilt ~3 
mimi ve ezeli rnOnnscbetıeri) ad111 

5 
bir konferans vcrmişUr. K.on!erB:cr 
halke\'l salonundakilerden b3.\1Jcll tlJI 
parlör vasıtaslle Aksaray ''e F~ut· 
parklarında kalabalık bir hallt 1' 

lesi tarafından dlnlenmlştlr. ıı· 
I<onferanstan sonra şiir ve 111eıc· 

kıbcler okunmuş, merasim ger; 
,., 

te ko.dar de\•am etmiştir. 

=======~ 

(VKÖI~~ 
Kıymalı e begümeC1 

Ad ışın iirckll karları .ıt~ 
~ k<.iklerl l)ice be5Jenen ette <ö-r'. 
meçleri ma) ıs güneşini görUrıef' .., 
gii1.eı fı.,kınm~lar ki, zunırilf611,,.
parlak ) eı,11, dolg'Un yapr•klı~. 
ln'lanın pişlnnedtn ylyoceğl ~ 
EvYelkl ıUn Çamlıcada biiyili' ,_,1' 
lt"rlnl J:'Ürnılyc glılen Den1ir JIC ._11~ 
kırlar<lan topladıkları ıwcak dl' 
l"hc gtimt"ı:lerlni getirdiler . .seıa .,ır 
bugün kıyma ile hoka ıılriPÇJI ıııı1• 
güt.el ehe giinıel'i Jemcğl y1'1' ıı' 

ti 
Kendi he!lahınıa bu yernekteıı ~ 
dar mt"mnun ldını kf. uı:erlııe fiti 
sıharak çok fşttha ile yedftll• ·I~ .ı 
Çamlıı·adan ç<>cukların 5et1rıı~.,,
dukları koJun iitil ile 6llde nıdr' ( 
bl ya.ptmı. Sofrada itıflrJne ~ t"
...,ı ve gılt~yu şerperei' Y. ııtd' ' 
gcnkü ycmeflmh; heın ııııbb•· 
leızetlı idi. _ .. ooW' 

EV~ 
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. '.· . . -113 ! 3g.J ~i i ~ M 1!1 ~ :f!1:] =it!'=! J1 
Ask~~:z~ourum İpekçiliğin inkişafı 
G; .. ua;J için tedbir alınıyor 

BAfMAK.ALEDBN Dll\'AM 

Yolsuzluk 
yapanlarla 
mücadele 

Ekmek meselesi görüşüldü <-ı·vAt" f.CMA-L (~• ı laelde) § satın aıma t.,kllUmın yer Yft' ya- .> J R.ı 1 
bal!t ilrtiyacı lr;ln lhtlJatıı bulunma-! ptlmalıta. olduğunu aöyledlltten oon- J ..,..,,============== 
yı l!lswnlu gön!Uklerini ve böyle bir ra, mtıstaı.llin kendiıııııe ve tekmil B t d 
!lt<>k teminin mllmldin kılmak Uzere a.:lesl e!radlle hayvanlanna bir Mne os on an 

(e.,ı: 1 -..ı •§* 
ed<t-oe bu&i.ın bu, :ııar•n il" tllrlil 
araz başgöst.crrneğe devam eder. 

yevmiye ekmek miktarının bir gün için yeter miktarda. hasılatı ve bu } 'h 
800 ve onu takip eden gilnde de 150 m6yand& totıumluk b<rakıldıktan 8M- yayı an su. 
gram Uzertnden verilmestne karar ra tıst tara.tının hUkQmetçe ıabn &· •• } 

vel'dilıler!ni ... bU blllı1lmet kararın- Jınacatını ve hububat müstahalli ol- s o z eri 
dan grup umun11 heyet.ini haberdar mıvanla.rl& istih~ali kendisintı: ktt'l 
etmeyi tllzumlu telA.kkl ettiklerini bil geİmiycceğl anlaşılacak olanları tesa-

Bir takmı yasaklar yüzünder, dirmiftir. dille brrakmıyarak hUkQmetln laıı;rP Da Jkbahar dolayı~ne harp fa.a.-
çıkan hastahk:ların bir mcmlekcU Tıcaret Vekilinden sonra söz alan edectfni, yeni mahsulün meçhul o- Ji.Yelleri gun gt,-çtlkc;.e artı-

me mlekefe fevzii ne~od<Jr sa:rsabPeceğjni harpten bir çok hatipler hUh:Ometın, yeni mah Jan Yc-rtrnini ve memleket ~Udafaası- ~·or. Jtcıe denblt>rdt•kı "e ha.valar-
/N.. vu,tr&IJa şlmallnd• Salomon Manifofuro eşya~ ının sonra Amer kada gördük. o za- suıun idrAk cdilccetı şu günlerde/' nin şinıd_lden bilinıniyecek ıhUysçlArl· d:ıkj ç.arpı,nıalar Jııek ke'lif şeklller 
Doğu cephelerinde 

Y zan M. H. ZAL 

1

~ atlaları ch-a.rında 4 mayıs gü· eSC:S arı tesb·,·t ediliyor man ~r;ka kongresinde iki böyJe bir ihtiyat tedbiri alınmaRnıı nı göz ooUnde bulundurmak mecbu· alıyor. 
nü cere

3
an etmt, otan. .ıeatr. muha- . 1 büyük fırka müsavat halindeydi. sureti mutlakada. tasvip ctml~lerdir. ı1 rlyeUnde olan hükOmelln m~tR.h~· J··a1....ut bir t.ara.ttan cta. ı,ulh J4-

"b..,tnm ta.f.dlatlm ~nı öfrenlyo- Ankara, 8 (Telefonla) Bir :ki I uğra,anlor da şehrimizde bir top an- Bir ırvuç içki düşmanı iki tara!- Bu arada bazı hat.pler önümüzde- le ihtıyacı fevkind< bırakılaca ma - kırdı"' \al<ıt \akit ortaya tlluyor. 
ruz. Bu t.atsUA.t.a. ı-ôre, Japonlar 7 günden~rl şehrimizde buluna.n ıt. tı yapmışlardır'. Bu toplantı~an m.&k· tan birine k~ttlarak ekseriyet kur kl hububat mah:ııulUnün hUkOm.etçel sul Uzerinden memlf'kette .serbest tı· Son K•Je-ııln nlha~·et sulh yapmak 
harp ı:omı.ı kay!,..mıı.,lercLr. S Ja- ı ha!Atçı Birliği kAtlbi SalUıaddln, o- sat. yerli ipekçıllk sanoylln.n lnkışa- ma~a hizmet etti, fakat bedel ola- ne suretle satın a.ıOAcağının izahını caret yapılmas:nı doğru bulmadığını olduğunu herk.., ara '>ra olsun ba
ı>on harp g'emf"I de yaraıanrmttır. I JA.kadar dairelerle temaslarına de· fını temin edecek bazı esasları tes· rak: ... Amerika ana kanununa on tet~mtşler ve ordu ile bir kaç bUy-Uk \'e grup umumi heyetlnln. bu. hUkO· tırhyor. 
Am.rlkan d•0~-•t-' .... da S .Japon va.m etmektedir. bı·t etmektir. dokuzuncu tiıd.il maddesi» adı al- şehir haJkının iaşesini temin edecek met hareketi ha.kkında noktaı naza· 

• ~ ·-. k ı ·.ı: ı,ur n ... ı~n ··"~""unun • .,rettıtt bir ıeva.:nn gemlol bahnnı,ıardır. ııı:nt- Bu temasla.r neticesinde manifa- Iktısat Vek~letl, !Uzum gördUğU tında umumi bir içki yasa~ı o- miktarda hububat satrn a.Idıktan "on rının bildirllme•in ı. em · haber. gijr<, Alman ııeneraıı..rı 
tetıklerln ka,ı4>ı ancak S tayyaredl•- tura °'yQ.8ının memlekete ne suretle 1 d. d bu sa.nayiin inhi,a.fına hiz- nulma••nı istedi. ra müstahsil yedlnde kalacak mah- Başvekilin bu talebi rlyo•etçe he- tıorlıi lfl4

2 
do kaybetmek llıtımaıı-

Bu maharebe oetıceel, müttefllder·• taksım edileceği eoası tesblt edile- 1 tal< ır e k ojesi hazır Bu yasak konullfDCa Amerika sulün memlekette serbe.•t bırakrlmo- t reyine sr7.edllmi.1 ve hUkQme-
dentz kuvvetlertnl ı;.yyarelerk: lyJ cektir. ı met edecek bir anun pr • başt"nbaşa bir glzli meyhane ke- sı nluvafık olacttf;ı yolunda mU-talAa.· ı fı: 1~reket "·e satına.ima tedbirlt>ri~ı 
deetekledllrk'rlnl g-..nelctedlr. Diğer taraftan, yerli ıpek sanayiile Jıyarak Meclise verecektir. sildi. Hükümet memurları halkın !ar ·ef'detmi~Jerdlr. umumi heyetin tasvip etliği anla~ı -

Flliplnlerde Amerikaa muka-ftl'YIC- değil, kaçakçıların adamı ol.dular. Hatiplerin beyanatından sonra kUr t r 

tı sona. cnnlş ve 11 blılden fazla A- •• k ı Amerikan milli varlığlle hlç bir &tiye gelen Başvekil Dr. Refik Say. mı!~~amcde başka. madde olmadı· merikalı Japonlua - olm• tur. Bazı maddelerı·n gu'' mru resmı a!Ak&SI olmayan düşkün unsurlar, dam, yeni hububat ınahsuıunün mü- 2020 de toplantıya son 

du::.a~-:.:.ö:: h';;";~u::: ~~e~ s~vk~:~.~;h;~ir~!~~a~ıı:~ :~::ı:rı~·~~ı~:~.~:P a~n";.~;~':~ ~::ı:iş:~:t • 

;~;:~ y;,:;:;.:,:-.... ~r ::!:d:: muvakkaten ,. ndı' f 11 ~ ·ıyor ~~;~':;"~ ~~i.a•:1!'u~y~:i:a~:~:~~ Eden d:yor ki: ' E U l I'' fJ C A 
cndke ed11mf'kt,edll'. A.nıcak. JS(JıOn· J çılar, yasağın devamr hakkında 
!arı~ Hlndlotanı bir tarafa bırakarak ahlak ve din perdesi altında pro- (Ba,ı 1 ill<"lde) (*) " 

ülı ett"·'-rl hak- k · di lldigv in · d ten sonraki dUnyn durumunu tasvir Ja.Jnız Çine te\.·ecc ~ . An-kara , 8 (Telefonla) - Ha-ı istinaden 0,25 uruşa ın r ~ pagandalara g:rişti'ler. Netıce e 
kındakl mUtalft.alar ~e ihtJnaller tay için Fransad<Jn ithali zaruri den keyfy~Un tasdk[. hakk.~nd~~ı Amerika ma'nen bir ·bataklık man etmı~ ve demüıtir ki: 1 '~+--+-1-t-+-kl J<>ııonlar k ı ı g k 1 Sulh için fedakArlıklar yapmalı- ı J'anlı"4hr. llaklkat · udur olan 10,500 kutu sarı fpekböcrği Başvekalet tez ere erı e umru zarası peyda etli ve bu hasta ığın 
ıııat <"~nahluUe Blrmaoya - ÇJn lla- tohumunun 100 kilosundan alın· tarife kanununa ait ithalAt umumi sarsıntılarından kolay kolay kur- yız. Bu harp başlamadan evvel dUn· J d d ••• 1.'unı·•• •1aJetlne 69 A B ı ~ k · i ya gözlerimtz;n önUnde ufalıyordu. u unu gerer~ -A ması icap eden 3,000 lira ıümrük tarifesinin 4 - c n:ı-L~ 1 ? - tulamadı. 
dofru harekete g«:mtıfler \'e &Ol . ce· resmi 300 liraya indirildiğinden, mentodan alrnmakta olan. gumrilk Harp, bu gelişimi hızlandırdı. Harp-
nah·-~ıe de Ak•ab llurindt:a Hint 1 de darlık yu·· _ ten so~1rakt dUnya daha küçük ola· w:.oı ,J bağcıhkta kullanılmakta olan kü- resminin indirilmesine ve ayn Memleketimiz~ . J 

hududuna do~ru ııerlemJye koyulmu,_ 
1 

kur- caktır. lntirat i~in, bencil slyaset ic;ııı • ıardır. • kürdün EtibQnk tarafından. ithal pozisyondaki çimentolar gümrük zilnden bir takım yasak ar fena komşu:uk siyaseti için yer ka1-
f tı ----et bl- edilecek 5.150 tona münhasır kal. resm•nin tezyidi hakkındaki ka. mak l;lzım gelince işi ya kökün. kt B ·t i to lu~u Yanı Ja1>0nlar, ırta e_ .. .._u mak üzere 100 kilosundan ahn- den bir ve~ka usulü şeklinde :da- mıyaca ır. rl anya mpara r · f 

!erek hen1 ~nuptao Çulll' Klng'I tdl- nun IAyihası Meclis ruznamesinc 
1 

için dUnyada artık infirat bah. is me\'· I , ._ ~ makta olan gümrük resminin 2294 re etınek veya halkla ve tüccar a 
dit etmek ve hem de Blrmanya aa.- t 

1
• zuu olamaz. Bafkalarının blzımle pay 

U çı sayılı kanunun verdiği salB:hlyete alınmı~ ır. samim1 bir ifbirLği kurmak a. la.sscakları idare vaz.itestni temin et- ır hllı boyunça Ucrllyerek logl z ve . o zımdı. Nitekim. her memlt ket bu m~liyiz. Bu ııilA-fllanmalarımızı artık ,,~+-+--kıtaıartnı doğudan vt batıdan fhua.. z "" t •• [ yolu tutmuş ve memurlarlzı bu · bn- ı u 
le do .. ru•büktftklerl çember !l'ne al- egtı"nyagı uccar arı d d hiçbir zaman bu kadar ihmal e ı- Soldan >OğJ. 1 - Muktcs.;t; Y-

• işin başarılamayacağını 'pti • an k r 3 ınak nıak•&dım takip edlyorlar . .Je.- yeceğiz. Bu ihmal cephelerimiz. or- ku· 
2 

_Gazele ya,.ı Kes. · -

Ponlar her halde btiyük bir mAnJ lfl!- A d [ k gö~'::üş~~ın mer.faatini korumak kutacak, düşma.nltırımızı sevindire- Bir kumaş; Adamlar. 4 - :: 
kil edecek ya-.urlardan önce Hint nkara a top anaca cektir. Barı~ bir cephe ve barı' mu•-ı renk, Tersi: br ölçü. 5 - , ır 

•••• d için çok hassasyet göSterdik. Her- b d u k 
hududuna , .. rmıya tal.ı~.aklar ır. b. hedesi i~inden daha fazla ir şey ır. m llet· (Alay) ın karrşmt:jı; Z! 
Riı:<"e en kU\"\-·ttll Jhtintal budur. çı~ Ankara 8 (Telefonla) - İaşe 1 

reler sonunda devlet dairelerinin şeyl memurlördan mürekkep ır Barış lç;n kuvvet te llzımdır. Fakat. eti 6 _ Bir sanat ehlı. 7 -
le ı ı. .. ' b 

1 
' mak'ne ile yapmak lstedlk. Fena- , 

1 
mıya 1 ar · . 

1 
, b n<" <'enuptan yaptJan J•pon 1 r a- Musteşarltğı zeytinyağı ve sa un ınt;yaçları olan zeytinyae:ı ayrıl 1 k erkeklerın ve 1<:adın arın ça ı~ Bir cin- tayuk· Ilıma aya r.ın a. reketıne rellnce, bonnn Mare,a.I Çan- tüccarlarını 'bu ayın 12 s:ndc şeh-ı d k.t .mdil!k 

1 
k • lık şurada kf fiyatları mura abc- hazır olup çahşmak ımkı\nını Ye ça· ı 

8 
.. B r rida B r renls:; B r 

. . . ı an sonra şı e onmuş d k d · ıç ·ı kullandık Yı· b ş - • .. 

nl hf' ha katarak bu t.akdJrde de-
rnokra~ J.-f" harı~ teklir etmek için 
hazırlıklar .} apını,ıardır. 

tnMana ö.}·le gf'llyor ki ba haber, 
bir taraftan "ıızn11'1' bir ri\•ayetten 
ı.lyach~ dul·ulan bir arı.unun Jfad&
Hldlr. 

Alnıan) ada nf' olup bittiğini kim 
ftf" b lınlyor. :S-itf'kln1 1918 ~ne&ln
de .'\ln1anlar 111ütareko Jstlyeıcf'k 

hlr hftlf' gt>ldU<lerl zaman, mUtte-. 
rık deı'\.· lc-tler .. \iman nnıka.vemf'tl-

nln '°'""ıhnı, olduğunu hiç farket-
ıneınl~U. 

Fakat bngün Alma.nyada hüküm 
ısUrcn şartfar, 1918 den çok ba,· 
kad1r. Bir takını generallerin re
jimin çerç~'"" • haricine flkarak 
kendi aralarında. sulh me&ele&ln
tlcn baMt-tn1clcrl ve şJmdlden bir 
takını kararlar \ermeleri, tasan-ur 
blle edilen1ty~ek bir 11eydlr • 

Alınanya , ln~n takat:nt a.pı:ı bir 
takın1 , ·a:ııreıer karşısındadJr. Ila.r
bl ka7.0nanıaıuak thttmall, ayrı ay
rı bir takını Alnuuı ıener&llerinin 

hat,rından geıc:mJş oJabllir, takat 
bunu bJrbirJerlne- söylemeJeN akla 

xcleıni}e<"eğl gibi söyleseler bile 
bunun Bo<ııt.on rndy°"una aksehne
slne JmkA.n bırakacak müsbet bir 
rntr<'ra t&"'a""\.'Ur edilemez. Ka~·~Ş<>k tararandan durdurulaeafına r:mızde toplatmaya karar vermı~- ' e ço ar 0 u er hşmaları mukabıhndeki mUklı.!atı U· k· 

9 
_ B~ nota; Terı-ı: çıpl;ık, 

't> halt" bir mukabil taarruz yapa- tir 1 vaziyette bulunan dlier zeytin· yecek fıyatlarına çok aşaj:ı fıynt. labıl~eklerı bır lktı~at .!l.!stemi kuı- .. p t 10 Acı· Yakın 
u • 1 k r t t. ccarı ka . Su halın<' gc ır. - , <·•ğına ihtimal veriyoruz. SeYkulcey- Bu tüccarlarla yapılacak İstlŞ'<- yağları piyasaya çıkarılacaktır. ar oyup ma ıye 1 'e u n - mazsanız yeryUzünde katiyen barı1 akrabadon bırı. ıı - Şorap; tatlı sif fırtınalar kopmadan, ortaııfm 

,; durumu kartarm•k lçla lıafka ça- rını •kinci p!Ana bırakırsak halka elde edemez.•lnlz. Bırle~ı~ mılletl<r b r madde; (lkenı m kısası. durulma•ını ümit edemez. 
re yoktur. r 'ı I Çörçil Pazar günü bir hız:mct edcce~lmız, sandık. Hal- yolke.9enlerin hırsızlıklarına mAnl ol- Yukuıdan aşağıya: 1 - Geçir-

t•tuk, o kadar karanlıkbr ki, Jn

sa n ne kadar n1kb! n olaa, çok ke-

'(adaga•karda, Antelraoe , .• deniz u z a k ' a r IE buk; aynı nev.ı yıyec:kleri~ .fiyatı mal< ve haydutça usullerle kazanı- mc: Meşhur fı<1klardan. 2 - Zarf -------------
u..,u olan Dtego - ~uarez'dekl Fran- nutuk söyliyecek ahen.klt b ir kul teşkll ettığı iç n lan muvaf'fakıyetrere mAni olmak 1-' edal .. ince toprak; Bazı hayvan- B o R s A 
"' !l'Rrnlzon!arı teollm olm°'lardır. _ h 8 r b 1 lçlennden bazılarını serbest bı- çin !Azım gelen zabıta kuvvetine sa- !arın' saçı. 3 _ B r Turk unvanı: 
Fakat •dadakı Fran ıı mukavemeti 1 Londra., 8 (A.A.) - M. Çörçll, ö- rakmak, bazilarına dar flyatl&rl hıp bulunmalıdırlar. Bnrışr muhafa. İptidai bir tai\ıt; Bir nıda. 4 -

8 MAYIS 191Z '•na e,,.,ı, ıltğ!ldlr. Talımln ettıtı- (Başı 1 
lnelde) (-) nllınüzdekl pazar günU Grenevıç a- koymak; malların ortadan_ kolk-

1 
za etmek yültü "e harpten sonra lk- Dorduncu; Gllzel smatlardan bİ-

ınız "'eçhlle IngDJzJf'r, ada1tın diğer doğru ilerlemektedir. Liman Ganj neh yarı saat ile saat 18 da radyoda btr masını muc~p .oldu. l\Iesela elli/ t.ısadi uzla.şma n1esulıyeti Büyük Bri.I rı. 
5 

_ B r renk: Zayıf hayvan. 
ön•ınll noktalarona. da a&ker eıkor- •inin ağzından yUz kilometre mesafe- nutuk söyliyeçektir. kuruş azamı fıµt. konan mala ıanyara. Ametıkaya, Ruoyaya."" Çı-

6 
_ B•r edatın kısası; Manzara. 100 

nıak ve "'"'~' Frano,. mulla>...,et- dedır. m•kul bır f yat konulsaydı belki 
1 

ne teveccüh edecektir. . . 

17 
_ Veca. 

8 
_ Kokulu blr ot; İk- lOO ler:nı kırmak •orun<Ja bulonı.,-orlar, Akyab alu>dı Mrtin. k ad d. kk t. de altmış kuruşa tedorık . edıl•bı-ı M. Fkn Madagaskardakı lngllız t !a nida ... 9 - Öfretmcn; Bir 100 

1 Slerlın 5,2!4 
Dolar 130,70 
lsveç franıı 30,365 

l'ranw volı.1, adadaki b4ltlln diler Yeni De<hl, 8 (A.A.) - KtiçUk J aSJ J a J lirdi. Fakat işin üzerine "sk P•Yll harekct'erlnl <t•ma.mlle muva!!a.k ol vapurumuzun adı 10 _ Kandır; !00 
noktaların azlmle müdafaa edllece- Japon kuvvetleri Akya.b'a Cirmi9ler- çekiyor ve göz yuman memura verı~e~ j muş har·el<eller-. dıye tavın! ettik~ 1 Dram. 11 - Bir memleket. 
tini ~ylemı,ıır. En rntlhlm Uııste dir bahşi~ de b!nlnce, bu malı gızlı ten sonra ~u sözler~ UA.ve etmiştir· ı Dl.ıNKV Bl'LMAO~"'ı'IN HALLI 

Pezeta 12,9375 
hveç kronu 30.72 

Fran"z muka,•m•tı bu kadar ~- . (S.,• 1 incide) XX olarak ancak 70, 80 kuruşa teda- Bu hareketin önemi kendi ba:;ına Soldan sa~a· ı _ Meı·dlven; 
huk kırıht.•tına göre, dlğ~r yerlerde- Çln.IHer Japonları geri attılar 1 karşı tedbırler alm~t&dır. Martinik l rik etmek mümkün olablld!, o da meydandadır. Diego Suarez Hint ~- ön. 

2 
_ Ali; Perende. 

3 
_ Hafi; 

ki mahallı muk..,·e>flt"!ltnn daha ra- Çunglılng. 8 CA.A.) - Çin t•bli- garnizonu takriben ıki bın mevcutlu- yolunu bulmak şartlle... nlzindeki en önemli Jima.nla.rdan bı- Ek. 
4 

_ Alevlenme. 5 _ Le; Es. 

ESHAM ve TAli'YİLAT 

buk bertaraf edileceği •ttmaı daıhi- I ğtnde Şefang doğu .!}imalinde cere- d~r'. Hatırlardadır ki, Vafington ile ridir. Bu deniz USsünUn mihver eJ•-ı 6 _ Ma; Selts. 7 _ İfa; Melez. 
llndedlr. Bununla beraber lng'Ul:r.ler yon eden Çin mukabil taarruzu ne- Vı~ı arasında Marilnlg hakkında mev Vurgunculuaun gen.ş fırsatlara ne geçtlltl takdirde yalnız cenup A!-

8 
_ Yenge; Eda. 9 _ Eter; Ava-

Sıvas - Erzurum J 
Sıvas • Erzurum 11-7 
1941 Dcm;ryolu I 
1941 DemJryolu I1 
Aslan Ç1meoto 

18.85 
19,95 
19,80 
19,50 
14,90 

l<illerlnt' en ('ok yaraya('ak deniz üs. Lceainde Japon kollarının bozguna cut anl~ma Vt,ınin batı Hindtsta. kavuşmasının zararları büy-üktür. rika ve doğu Afrikadakt Britanyal nak. !O-Maskeleme. 11--Çim; At. t•••• 
'hnü <"le gettrın·,ı erdir. Bundan "°"- uğratıldığı "• bin kadar Japonun te- ı nın bu bölgesinde mihvere yardım et- Bir defa halk sıkıntı çekerken pa- toprakla.rı için değil, Avu•tralyo. Ye- Yukarıdan aşalıya: ı _ Mah- • 
""ı daha ıtJç olmıyacaktır. le! olduğu bıldirilmektedlr. Çin kuv-, mediğı mUddetçe statükonun muha- ra, muayyen ve mahdut bir ta- ni Ze!Anda, Hindl.stan ve Ort~ark rwniyet. 2 - EIA ; Afet. 3 - Ri- s E s 

vetlerinl ku,atmıya. çah~an Japon I rozasını Amir b<>lunuyordu. kım ellerde toplanmıştır k i bun- ile olan muvasalalarımız için de çok ı ! t· Anemi. 4 _ İl. Gram. 5 -
(!kdenizde ve libyada kolları ,ıddetli bir Çın mukabil taar- Amerikan kıtalan adaya l,">karıldı !arın çoğu meşru em<k veya akıl- ciddi bir tehdit teşkil edeceği a.nıa- 11:: Eleme. 6 _ Vel~ele . 7 _Er; 

Bua~1 •••• 

Ltb)-ada. kwn !ırhnaJarl de"·am e· ruzu He karşıla,ş:mıflardır. ~u taar-ı Ankara, 8 (Radyo Gazeteai - Ve- lıca tedbir 1>ayesinde para kazana. şılmlŞlır. Malzen1e nakil yollan au::; 1 İlAvc. 8 - Nedense; AJJ. 9 
dlror. Sıcaklar da. artnuya ba,ıamı,... ruz esnasında hin ne1erlık bir Japon rilen haberlere göre, M:adagaskara. In bilmi~ namuslu adsm]ar dcğildJr. doğuya, orta doğuya ve Rusyay Zene. 10 - Ödeme; Dama. 11 
br. HarekAta miioaıt mf'V•lm bitmek kolu lmlta edilmiş, dllfer bir Japon ı gllizlerden ba.fka. cenup Atrlka ve Kolay kazanılmış para ile bu fakir ru yayıldığı için mihver• kors37ıarı Nekes; Raket. 

kolu tamamite mağlOp edilerek ilk Amerikan kıtalıı.rı çıkmı•tır. V••lnı:· memlekette gösterjş, lüks ve is- bu hatları ellerine geçlreb.hrlerd · ::.:.:=::::c...:.;;;;.:__-".::---:::----tlzt"redfrj ınltı\.er ordosunun doku is- .,. --ı V d t f kt 
tlkanıetlnde bUyük bir taarruza gi- mevcudunun yalnız ye.run kalmı,tır. tonun siyası mahfilleri bu mesele hak raf 1Idişlert açacakl:rd:rr. Sonra eygan e 1 e 
rJı:oınc,ı lbtlmall bÜ"fbUtün zayıfiuıu.,- A:l-uııtra1yada tehlike devo.n1 edJyor kında sorulan suallen sUkCttla mu- namuslu insanlar vergilerir.i öde- R~ #dly~ l (Rafı ı Jnclde) >+< 1
,,, kabete etmt•lerdlr. yerek hayatını kazanmaja çalışır. ( \YI ""' üf 

1 
hs. 

11 
C 

•- 8 (AA) Milli > ıunan blr çc>k n .. uı u şa ıye er anu.:rra, . · - ete hı. ken vurguncular ~rg! ve döv:z 
'faltadKkl lnl'lllz kumandanı ~ti- taben radyoda bir nutuk aıöyllyen Ba, Fraru;ızlann ~.ok az cephanesi ,-ar ka,..akçılıtI yaparak, sahte !otura BUGÜNKÜ PROGRAM garp nıstf kürcslndekl Fransız 

rn ctıni,, bunun yf'lrlne Cebel. t&rılı; kil G ti b lh . 1 Ka 8 (A A ) Son ı rd• • mu· stemlekelerin.in mihver tarafın· ve ur ·n i &888. 90y e dcmittir: i p, · · - zamana • ile mtı:l getirerek, faturasız mal SABAH kumandanı Lord Gort tayin edllnıl'- Bu g•nl' ölçüdeki harpte bir kaç Madagaska.rda olup b:tenler hakkın- satarak namuslu ticareti yıkıyor- 7,30 Program ve memleket sa- d•n kullanılmasına m~nl olmak 
tir. Sabık kurnandan General Dobby, hafta içinde indirilecek darbelerle bü da iyi ma!Omat ala.n bir zat MaılııC'a•- lar. Halkın mer.faotlerini koru- k program lçin Birle,ik Amerikamn bu top-lıdta n1Udaran!llc bu harbln tarJhtn- tU dU ı ti k• Ud !il i . kınd mühı'm at ayarı, 7,33 Karışı . ı rakların kontrolünü derhal eUnc 

n nyanın sarsı ması ih malt ol- ... r m a er nın ya a - mak tçin para alan memurları da tPJ.) 
7
,,. Ajans haberler., 8,00 dt• 'erenı bir ıne,·kı alacaklar. Yeni edl " ı ı istemekte ve b h t duğunu 'ize açtkça eöylUyorum. A- mat:ıız kalacaklarını bildirmekt r. baştan çıkararak m1lll bünycm!zin 

8030 
Senfonik program (Pl.) a masın u usus a kunıandan Dünkerk lrkJip barekJi- vuetra.Iya için teıtıllkell, hayatı hl- ÇUnkU aylar var ki Fransadan Mada- se!Amctile ve satlıfile oynamağa derhal tertibat alması i9ın hükfı· tında fng:lfT. '"~bir k.l!!ıım Franıı;ız er- öGLE t zdinde ısrarlı te••bb 'sl d diBelerle dolu ve son derece mühim gaskara kafile gelmemi.ftir. cür'et edı·yorlar. ı ket sa me ne .,... u er e du unu kurt&rmı!a mu,·affak: o1a.n 1 13,30 Program ve mcm e -

1 
k'~dırl 

haftalar karşısındayız. IstiIA. her •a- Bu zata göre, Diego Suarez a ın- Bizce nnyu"k M .llct l\'ccllsinin il k plAkJar bu unma wı ar. 'attır. lft>r halde \taıta ınüda.raaw. b' .1>U ·ı at ayarı, 13,33 T' r çe ' De hal h r k t il · . ta 
at haklka.t olabilecek btr tehdittir. dık:tan sonra Ingllizler, bUyilk ır el koydu•u kanunun "ok faydalı 

1 1
.t 00 Riya- r a e e e geç mesını v ıııı, aını aı.lmlc yapılacağı tahmin e- ~hı d lıi .. 13,.t5 Ajans haberler' .,., . eden Ayandan Pe 1 

dilebilir. Genoral Dobb»ye de batı Seyliln tak>1Je ediliyor mukavemetle kar,ıl~mıyac~ ar ır. ve lüzumlu olduiuna ~üphe yok- setlcUmhur bandosu, H,30/ 14,40 sıy~ l t · pper şun arı 
,J ÇUnkU Fransız kuvvetlerinin en bU· tur. Fakat ayni zamanda esasa Ankara llkb-"ar at kOfularının söy em ş ?r: ('t'J)ht><;I lc:ln yt>nl bir "·aııte ,.erllm.esı Londra, 8 (A.A.) Verilen haber- t 

1 
___.. Biz · ark rnı-~.. h ı 

k yUk kısmı bu deniz ÜS!Unde op an- gi1rnek ve hastahğt doğuran asd «- ı a ~n ançer e-
a ıa yakın geliyor. !ere göre son günlerde doğu Afrika- mıştır. sebepleri tedaviye çalışmak mut- tahmln11ori. d•kleri bu sırada kılı k•rk yarma-

Do,ğu cephesinde dan getirilen Inglliz kıtaıarı SeylA- Ada umamı val.,lnln tebllft laka !Azımdır. 18 00 Progr~!ş~~emleket sa- fa vaktimiz yoktur., 

SJne.ı.uwn ,-e TlyatrObunda 

Manyatizma. lllüziyo
nizma profesörü 

ZATİ SUNGUR 
Gözleri kama.,tıran, akılları dur· 

dt1ra.n 6 rarh hUnerJeriae 
ba)ıyor 

SES 
Sl•en»>• ,.,e Tlyatl'Of;u ŞehJr Ti
)'atrMVnun eski komedi klMDID.& 

taşındı. TELEt'OS - t9S69 
Biletler her gtln 1S,30 dan iti
baren kl~lf"nle satılmaktadır, 

pazar .,1atınder 16 da ı..,ıar. 

C't>phen.;n hnal keshnJerl mtıı.t.es- na çıkmıştır. Vişl, 8 (A.A.) - Madagaskar u- Alıtmet Emin YALMAN at ;yarı, 18,03 Radyo dans or~ 
:a ohut\J( U1.ert>, tllt~r k~lmlerde •il· Tokyo, 8 (A.A.) - Corregidor a. mumt valisi Annet, Diego Suarez'in k D v d kestrasının her telden programı, 

llnrt hUküm 'U•nıeklcllr. Bütün dasının Japon kuvv•tıerı tarafından perşembe sabahı ateşe nihayet ver- Uz::ı ogu a 18,4~ Radyo Çocuk klübU, ;je:.~ 
tıııuntnlerJn hıli.rına ola k . tamamen f!llgalinden .!onra diA'ino dair bildirili ne,relmi9tir. şı"ddetlı· bı'r denı·z Memleket saat ayarı ve . 

,_ Bugün EL"1 AMR -~.'DA 2 Film Birden •" 
KIVIBCI& PA,.a SARAY llOllSIBI 

<'('()h(' .. lnde . ra I· lnlanda -, adadaki ~a•-rıerl, 19.• • SerbeSt 10 d&kı-
"8 Laııoga C"ôlU JJe , . 1-. Bildirtkte funl&r yazılıdır: ld '" ı.l"'C ·ıı...1 

lt>J>t>lrrlod" iki tarar ta a '- • : Amerikan ve F)!ipin kuvvet.terinin harbi O U ka 
19 55 

Fasıl ;
1

eyetl, 20
1

15 Rad· la d b lllt''-·zu taar- V DU_ıpnan, esir dU,en Albay Ferret • • ka 
ruz r a ulunnıaktad r , 1 b•!llkomutanı General ain Vright ne (Ra•ı ı ın ... • .. -ı (/) vo G••·•--ı. zo,1x Huuaın ma -~ 

1 

• " aamaruı -Y tarafından mUdataa edilen son mU&- ..,...,. iÇ.ii~ _, -ı.c.;, ...-. 

. ·~a~:rın M..,k.,..·a ve ltoetot umu: kurmaylarının derhal esir ed;Jecek- tahkem mevkileri alm!Jlır. Adanm Orta toni!Atoda bir ıilep ve bir mında.n Jarkılar, 21,00 Kon~~·· 
mı " amfttler'.nde tur-a w-m•- J · ı Do 1 · t ·t J k · küçu" k tonı'J•loda 21,15 Dinleyici tateklerl, 21•4 o-l · u.& ....... erın me aJanst eyı ey eme • bUtUn diğer noktaları aynl azim ıte sarnıç ıemisı, • .- 00 
eri ftaha ra~la U'.(8.yamaz.. nu~a (Şiir ve nesir stL&tl), -" ''" 

tedlr. mUdaraa edilecektir. d a b'r şilep. T"~ t 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları : 
l\IUhamnıen Mu,·akkat Serntı 'llaııaıı..ı Sokatı No. eu kıymeti temınaı 

l.. K. L. !\. Ee. Ye. OinAI - - ---
~Ol ı:; 30 35 Kadıkby Oftmanağa 

:ııe,ıtetendi 2J 29 Ada 33 Parsel 5 No. lt ve 94 metre 
murabbaı arsanm tama.mı aı u 25 26 2:; KadıkOy R~impa1a DUz 26 40 Ada 205 parsel 13 numaralı ve 67 
M. murabbaı arsanın t.:mamL 219 20 16 4~ U.!klldar Tembel Hacı 

seıa.nusız 70 Kıl.gir ve bahçeli oda 
Mehmet 

2 Oi:> 60 73 17 UıltUdar Altuni zade N Ulık uyu.su 48 66 Bahçenin tamamı tOO 00 30 00 U•klldar Hacı Heana Servilik 88 101 Dör odalı ahşap ve betıçell evtn ta-Hatun 
• mamı. 

Yukarda cinat \·e mevkileri ya-y]ı gayri nıenkuUerin mUlklyetl pe.şln para ile aatılmak Uzcre arttırm1· 
ru. çıkarılmıştır- lha.lelert 18.!'5.942 pazartesi günU saat 14 dedlr. Iıtekli!erln teminatları ile müdürlük Aka· 
rat ve mah.lülA.t kalemine mUracaatıarı. (606i) 

h~tzler, '\'ar!ıpltc'lıı batbfını Müzik: Radyo salon orkt!!S rat.1, 
..... ıanJıyorla.r 22 80 Memleket aaat ayarı, Ajans 
,_ . {~/22 50 

Lond.ra, 8 (A.A·l -;-- Mercan de- haberleri ve borsa.Jar, 22, • 
nlzindc cereyan ettıii bildtrnen Yarınki program ve kapanış. 
muharebe esnasında. Warspitc zırh 
ıısının veya başka b;r lnıiltz zırh
lısının batırıldıtına dair Japonlar 
tarafından ileri sürülen iddiada 
h:ç bir ruıklkat izi olmadığı. Aml
ralhk dairesi tEiırafından bıldiriJ. 

tay
ta iken geçen harpten sonradl. in 
yare gemisine kalbedilmişler .. 

·ı · 'n en bu. &:iHz tayyare gemı crın. . 

Yüklerinden. biri olan İllu•thr: oldus n1cklC>dJr. ld ğu a e 
Tay)·are getnllerloin ('\-safı 25 bin ton ı ldtoluk o u 

Londra' 8 (A.A·) - Japonların Japonların Akagi ve Kaga 11•YY1~. . 6 b. 9-00 er on ı d· "ercan denizinde yapılan bir mu· re gemılert 2 ın hl 
"' toluklur. Akagl dahi cw~lce zır 1 harebe esnasında batırdıklarını 
idd ia ellikleri Birleşik Amerika- idi. 
nın Saratoga tayyare gemisi dün- Vaşington, 8 (A.A.) - M· Cor
yada mevcut en büyük tayyare del! Hull, basın loplantısmda hU
gemJerinden biridir. Leksington kUmet makamlarının Pasifık batı 
ııemısı t•pinde olan Saratoga 35 cenubunda ccreyRn eden büyük 
bin tir.!J~tohık olup 253 metre muharebe ha.kkı.ndaki iJk rapor. 
uzunluğ'undtdır. Bu iki ı~ml b1- tarı memnuniyetle kar\lıladıkliılrı~ 
dıcyettc zırhlı olarak kullanılmak.. nı ®yl<!rniştir. 

Hl1LİDE - SllİT 

YllŞllR - R. KEM/il 

Bllyük mllOlkl filmi Fraaerı:.ca 

MARTllA EGGERTH -
COLETrE DARFEUIL 

l'. JllA.GNE& -
MARCEI. S~N 

Seanslar 2,SO - 8 • 9,15 ••• SeanAlar: 1 - 4,SO - 8 

Bugün MELEK 
A N N s o T B 
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Galatasaray Rapidle karşılaşıyor 
• 

. . 

Ga.JatMS.rayın muhaelmll'rindtn Arif 
ve Rwnenlerln Kf'llo(' oyuncularından 

biri 

• G. Sarayın galibiyeti 
beklemek hakkımızdır 
SarıkırmızılıJarın kazanması 

tabii b.ir netice olacaktır -, 
Akhn ve mantığın kabul 
etmiyeceği kararlar 

T eş ki 1 atın şampiyona için 
noktalar düşünmediği mühim 

inhisarlar Umum Müdürlüğün den 
1 - Proje, şartname ve keşfi mucibince Ankara bira !abrika.aı .san

dıkha.ne infa.atı i~ kapa.h zarfla eksiltmeye kohmuştur. 
2 - Kefif bedeli c4-8.774'.96• lira, % 7,5 muvakkat teıninat cs.&59> ll· 

radır. 

3 - Ek~ıltme 22/5/9<t2 Cuma gllnU saat 10.30 da l~tanbulde. Kaba
ta.şta Levazım ŞUbe!J.indeki TAerkez mUbayaa komisyonunda yapılacak· 
tır. 

4- - Proje, şartname ve keşif !!Öali geçen .fllbeden ve Izmir ve An· 
kara başmildtirtüklerinden c24-5:• kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - EksiltJReye girmek •tıteyenlerin «30.000lo liralık bu kabil inşaatı 
muvaffa.klyetle yapmıf olduklanna dair ve&ika ibraz ederek ihale gU
nUnden 8 giln evveline kadar uınum mildürlUk IRfaat .şubeeinden vesika 
aJmaJan JA.znndJr. 

6 - Ek..ıı:ıiltmeye gireceklerin mithürlU tekht mek.tuptarını kanuni ve
saikle % 7,5 gtivenme pa.ruı maic:buzu veya banka teminat mektubunu 
ve tartnamesinin F. fıkra.~Hnda yaıılı vesa.?ki ihtiva edece}<: olan kapalı 
zarflarını ihale gUnü ekliiltme saatinden bir saat evvelıne kadar mez,kQr 
komif:;yon başkanlığına veya Ankara Ba.frnUdtirlUğüne makbuz mukabi-
linde vermeleri IA.zundır. «5168) 

Devlet Demiryolları ilini arı 
Muhammen bedell (2U3) lira olan 10 adet 150 m/ m lik ve 5 adet de 

200 m 1m lik tevzi vanası (25 5/ 1942) pazartesi günB. saat (14) on dörtte 
Haydarpafada Gar bJ.nası dahilindeki komi.&yon ta.rafından ~ık ek&i.ltme 
wıulile aatın alınacaktır. 

Bu i~e girmek ioteyenlerin (160) llra (73) kurufluk muvaı.ı.at temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü autine k&
dar komi yona müracaatJarı li.zlmdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan para.sız olarak dafıtılm&ktadır. 
(5l89) 

Milli Korunma Kanunu~ 
Ee son tadillerl, mMClp l!M!bep l&yUıaJa.ıı, 18tanHJ Mu.rak.aıhıe x-..yo

nu u.aml Ur b4dl ~ı. Mahkeme ıçuı.a.ıı.zı 

Avukat: Nazmi Nuri Köksal 
Cihan ve- Universite kltabhanllerindc satılır. 

&«'nRn - SaJJıtn, Faruk - Eşfak, En-

"·er, 1\-IU'ltafa - llikntet, Arif, Cemil, 

Günduz, Gazaafer. 

1 Galatasaray ta.kımı daıtı.a yeni lik 

maçlarından çıkmıf ve muntazam ~a

lışmış bir takın1<11r. Her ne kadar 

Beşiktaşa. yenlldUerse de bu nıı.nt?tl.

ltiyetin takımın şuurwz oyuftundan, 

Dir parça da A.sap gerginliğinden doğ 

duğunu bizim gibi bütün spor ef

klrı umum.yesi ki.bul etmiştir. Y&

nl bu mağ)Cblyet Galatası.rayın 

kuvvetinden hiç bir şey >caybettir

memiftir. 

Sarı klrmızıhlaır bugün atak ve 
"1luriu bir oy\ln oyna.rlar6a meçı ka
zanmamaları için hiç bir sebep yok
bır. Dtt~r taraftan ş,unu da kayde-

' ... 
Gaı.la!ıarayın kıymetli mlidırtü 

Salint 

delim ki, Rumen takmnnr durdur

mak !Çin, .sol açığı tutmak katidir. 

Futbolu bildiğinde .şötııhemiz ol?YW.

yan F.şfakın bir parça akıllı oyunu 

namazsa. bunun, Rumen takımının 

kuvvetinden değ'il. .!:arı kırmızıh

larrn pek bozuk bir oyunundan ileri 
geleceğini şimdiden k.ıbul etmek icap 
eder. 

Kemal ONAN 

Mersin takımı grup 
şampiyonu oldu 

• Mersin 8 (A.A.) Grup şampi· 
Yonluk müsabakalarında finale kalan 
Mersin ve Srvas futbol takımları dUn 
Merain stadında binlerce seyırci ö
nUnOe ka.rşrla!1ı'uş ve Mel'9in takımı 
sıfıra karSJı dört sayı He rrup ~ampi
yonu olm.~ur. 

iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 clela muntazaman dişkrinizi ftrçafayınız. 

" ~ .. 
( 

Galata.sarayın kıymetli oyuncusu E~~ 
fak ve Rumen oyun('u1arıodan biri ... 

'ki klüp hastası 
karsı karsıy a 

Fenerbahçe 
dertleri bir 

hastası Yaşarı 

yapmış 
. 

ş ~ ır 

Geçen akşam bir yerde oturuyor-, .şair yaparsa, zavallı Ya ~arı bU 
dum. Birdenbıre karşıma ~u Be'}ik- dert. ellisinden sonra şair yapmı~. 

taş ha<itası Hafız Kemal çıktı. Bir t ' tre'k ses duya111an anıa ki Y•# 
Kemal, bu yolda Eıac;ını yolmu4, ı -~ı r 

"ar~ 11 • 
sahalarda sesini duyurmu.,, c;özünü Deme ki bu dert neden! Ey biçare 
hic; b.r şeyden sakınmıyan, ağz,.,.ı.J 

1 
rf 

· ·· . ney n , ,a 
ne gelırse soyliyen bir Beşıktaş has· GöRillden feryadıma, 6t'8 veren ol· 
tasıdır. ·.Onu~ varsa, yoksa hayatta 1 maz benlJ'l 

her şeyı Beşıktaştır. Beni ko.)du bu hale, hu korkulu ,o# 
Şu mılU küme maçlarının ortadan l·aJftf 

kaldrrılmasına canı .sıkılmı.ş. Hemen y b' lift 1 · oktıdu. J{e· 
yanıma .oturarak bana: a.şar ıze g es nı 

yorlar. 
Yaf8X o kadar acılanmı!J ki, seven 

bir insanı, duyduğu acıls.r nasıl bir 

Milli fiyafro 
(BMJı 2 jnclde) 

mlU de ona ljU ccva.bı verdi: 
Bu ~e,·dadan ' :a:r.get,:, ey Yaşar untıt 

artıU 

Fenerin mod&Rını, Jçt.Rde uyut artıi' 
Bir sonsuz sevda. ı~;n, kendini Uzrnel' 

nederı1 
Eter güJmek ist.er;en, Beı,lktaşı t11t 

artı1'.· 

Ya?rın derdi derindi. Kemal irti· 
calen söylediği şiirinde uyut, tut der· 
ken, be.ktım ki bu Fcnerbahçenin zil# 
vatlı hastası bulut olm""tu. 

BlllnmJyen Ada•tl 

256 gençlik 
klübü daha 
açılıyor 

B<' 
Ankara, 8 (Telefonla) - . 1• 

den Terbiyesi teşkilatınca 51 'bO. 
}"bli 

ge dahilindeki 256 geeçlik k O ~ 
nün teşkiline Heyeti Vekilecc ı:ı:ı 
verilmiştir. 

nasıl doğar? 
(_,~·~ 

de değil. Ben:m ötcdenber1 · fı~ 
liyegeldiğim şeyleri hatırı ~~ri 
ltr Avrupa Lyatro cs-LetrkÇ: 1~ ıor 
de, bir parç'B olStJn, başk~. t" 
de olsa, söylemişledir. " ?ı ırtt' 
yatro• tezim ve (ımilli tıY8 ir' 
dilvası en iyi n~yet taşıy2ıı . 111\ı 
sanlar tarafından en 2~J!ı \:1 " 
bir incclen.miyc ve cicınlYC 
ger. 

ı. H. Ba!tacıor0 

ııı' 
(•) Süre (duree) canu,,~· 

şeydckl ard ara .bıl,miyen sıı 
!ilik hikd.r. __, ---------

TEMSiL 

Yeni hareket pek yakından 

görülecek olurSa yeni Avrupa 
tiyatro !deolojisi ve estetiğinin 
kendini edebiyat, resan, mıma

ri, tezyi!li sanat dışında kalan 
ve ayrı bir teknik ve cstettk re
alitesi olan asıl tiyatroda yani 
acte, acti.Bn ve: aktör sanatında 
aradıiı görülür. Bu yenı anla· 
y1,ıa ~~yatro, k'anunları kendır. .. 
C'e olan, müst.skil bir sanattır ki 
bu anlayışın b izdeki ge1 encği 
karagöz, ortaoyunu, sohbet oyu .. 
nu, tulüat gibi tarihi temaşa ne
vilertmizde vardır. Türklerin 
kendi tiy~tro geleneklerine da· 
yanıp yen.iyi aradıktarı takdirde 
..:milli n yi bulabileceklerini ben· 
d;en önce bazı A vrupahl>ar da 
söylooti~di. 

Ş..,H Jtat«e\IİRden: -ti dl 
10/5119·12 pazar gtinU sıı:at "' V 

Evımiı>de Y. MUh. Şevket ı<or•"ı&'" 
r8fı»dan (lnşaatta halkın ,.e :.,,,fr 

il"':!!!. örüyorsunuz ya, benim dci yenin vazifesi) mevzulu bıf -ı 
~ va.m bir çocuk, bir cahil rans verilecek, GöatE.'r t ~ben~~tl"9 
a&m dAvast, herhangi dava de. (Erkek gfrzeli) komedisini 
ğikUr. Bu d.:iva bazı temeller üze edecl!ktir. ~t' 
rinde duruyor. lbtta geli~igüzel Davetiyeler bdı·odan da~ılJ11

3 

itirazlarla kolayca yıkılacak gib: dır. / ______ _.,.. 
s.Alhl Ye N8'riyat 1'1Udiiru : Ahmet Emin YAL..~'° 

Vatan Noşrlyat Türk L td. Ştı. Vatan Matbauı 


