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Marta adasınrn hergünkü hali Maltanın 
çetin 

müdafaası 

Belediye Kooperatifinin 
imtiyazı mı var? 

• • 'I>- .... . ... 

Maltaya 4ayda 
11 bin tayyare 

hücum etti 

Malta odası, 400 
bomba tayyaresini 

uğra~hrıyor 

Malta ve Ccrregidor 
müdafileri birbirlerini 

tebr,·k ettiler 

rHalka tevzi edilmek üzere ayrılan 
gıdalardan 11,500 kilo pirinç ve 6300kilo 
bulgurun kooperatife ayrılması prensipe 

uygun bir hareket tesiri yapmıyor 
Dün şu haberi aldık: Halka tev

zi edilmek üzere ayrılan gıda rnad
delerindcr. 6300 kilo bulgur, 11,500 
k ilo P rlnç, kırk teneke peynir, 
kırk teneke y.ağ Belediye Memur. 

• 

ları Kooperatifine vtrllmiş. 

ilk parti imiş. Ayrıca ikinci 
parti de verilecekmiş. 

Bu ı iyice belll etmenin zamanı çoktan 
b:r gelm şUr. Bu teşekkülün normal 

:mm6nlar için bılc aykırı bır mn •.• 
zarası vardı. Hattfı yağ iş.ne adını Öyle sanıyoruz kı Bcled;yc Me

murları Kooperatif nln mahıyeUnl (De,·amı a. S; SU. 5 te) § 

Dün bir konferans veren Rektör dedi ki: 

T •• k • --~ -1 Kahire, 27 (A.A.) - Malta adası u r 1 y e A m e r ,. k a.., ~· 1 • A 1 m a D ~=~l~~.~d~:r;::a;i~~~ ~~=~: J b • ı reklf hava akınlarına k a tlanmakla 

ismet 
Paşa 
Parkı 

Türkiye, bir barış yolu 
açabilirse ift1har duyacağız A • k 8 r U Almanyanın harbettlğl bUtUn saha-m e r ı a M ~arda ytıksek terefl kazanmıştır. 19 

•t e 1ç1• s 1• v ı' ş 'ı- u r m an s k ıl~kAnundan 19 nisana kadar geçen ~ dort ay içinde 11 bin dllşman tayya-

m una s ebe fi eri den ayrılıyor ıı·manı ~:;r:~:.~:::::;s~ 
J~!'0n. ipeğinin yerine 
Turk ıpeğini geçirmek 
için iki taraflı çahşma-

lar11 giri~meliyiz 

Yu.an: AJunet Emin YALMA:.'f 

Dl~er tarana B. Ruzvelt bi 
karıı dalma yakınlık d ' ze 
At tü k uymuştur. a r e yazdığı tarihi t 1 hrlardadır. c ıra! ha. 

Busun Va~ngtonda 
11•· k 1 B. Ruz· 

~c k~ntı u ağı denceçk bir takım 
eş 1 t peyda olmuştur ki b 

Albay Do ah ııın idar~slndek~ ~a 
tlhbarat koord nasyonudur. Bu 81-
bay, dünyayı dolasın Amerika~ 
devlet reis.ne taze haber ıeUrme
le memur ed lm~tl. Bu arada An 
karaya da uğradı. O sırada Mıııİ 
Setim 'l uzun bir seyahate çıkmış 
bulunuyorlardı. Amerika devlet 
relsinir. hususi milmcs rıı Başve 
kil doktor RcCik s ydn:ı,, Gencİ 
Kurmay Reis Maresal Fevzi Çak
mak, Harlclyc Vekili Şu!;rU sa_ 
raçoğlu ve Harıclyc Umumi KAU
b! Numan Menemencloğ!ıı 'Je gö· 
rilşlU. İntıbalarının nctlcc~rir.i bir 
Amerikalı gazeteciye şöyle 41nlat. 
mıştır: •Gezdiğim mcmlckctlerdc, 
rh~~t sevg si, dünyanın g'dışltıi ve 

Y&çlarır.ı anlayış, ly.ı nıyet ve 
ıcciye bakım ından bu dort klşln.n 
~alrt scvlycstndc bir 11damla karşı. 
Ulftılım zaman o mcmleketı mcs· 
k sayd ım. Halbuki Ankaradakl 
ısa temaslarımda ideal vasıflara 

S.hlp dört devlet adamı birden ta 
(Devaaı : 8a. 3; Silo ' te) (/) -

bfiytık blr h ava kuvveti olme.k&zın 

Elçi ayrılmadan 
evvel Petenle 

başarılamaz. MObalAğa etmeksizin 

b Om b a 1 a n d 1 Mal tanın 400 bomba uçağını meşgul iJ ettiği söylenebilir. Malta olmasaydı 
bu 4oo tayyare SoV)~t cephesindeki 

Ankara kalesinin 
etrafında k i parka 

bu isim verildi 

Her Türk, memleketinin varlığına yan gözle 
bakılırsa atalarından fazlasını yaplcak fır 

Uni\'erslte rektörü Cemil Bllsel 
dUıı akş~ Eminönü llalkevlnde 
(Dllny:ı yolu) me\'ZUlu bir konferans 
vermiştir. B.r çok Oniversıtc talebe
si ve halkın hazır bulurıtluğu bu kon
!eransta.n evvel Halkcvi reisi Dr. Ya
\'UZ Abadan, rektöre tıeşckl<Ur ederek 
söz11 kendisine bırakmıştır. 

görüşecek Şimalde kanlı 
çarp:şmalor boşladı 

Kıt çeuıi otcıu. Oyie ld, Almanlar taaJwmu toplarmı Wyle ev?erla ~ 
ycrtqtlmıek mecbarlşefJDcle llaldılar. 

R U8 kıtalarrna. her gün 70 ton bomba 
atabılirdl. Bundan başka bu kadar 
bomba uçağının himayesi için bu 
miktardan da fazla av uçağı kullan
mak lAzmıdır. Düşman bu avcıları 
Afr lkada Mihver kuvveUerlni I ngiliz 
hava kuv\•etıerlnin hücumlarına karşı 
korumak için kullanablllrdi. 

Bundan başka Malta, gösterdiği 
mukavemeUe mUhfm miktarda hava 

(Denııu: S.. S; SU. 6 da) (O) 

lstanbul, 
Ankarayı 
2-0gendi 
Buna rağmen, 23 
Nişan kupasını 

Ankara kazandı 
Ankara, 27 (Hususi surette giden 

arkadaşımızdan) - DUn Ankara 19 
mayıs spor alanında 23 nl.san k upa
sının son maçını Ankara Ue Ist&nbul 
muhteııtıerl yapmıflardır. 

GörUJmemiş bir saylrel kalabalığı 
etrafı sarmış, bir gUn ev\'el Izmir 
muhtelitlne 7 • 1 gibi bUytık bir 
farkla galip gelen takımını alkışla
mak llzcrc yerlerini almışlardı. Se
yirc i adedi yirmi binden !azla idi. 

Ankara, 27 (Telefonla) - Bugün 
Ankara belediye meclis[ çok heyecan
lı b!r toplantı yapmıştır. Belediye re
isliğinin, Meclisi ıımumt heyetine 
göndermiş olduğu bir tezkerede, 1339 
senesınde Milli Şefimiz Ismet Inönü· 
nUn, Ismet Paşa lmzM!le BOyUk Mil
let Meclisi riyasetine verdiği bir tak
rirle Ankaranm merkezi hUkQmet 
olması tekllfinde bulunduğu bildlr!ll
yordu. Ve bu mUıµıscbeUe belediye 
reisliği, ebediyete intikal eclecek 
•erler aruına Ankara kalesi etrafı
nın da alınarak burada yapıJmaJrta 
olan parka clsmet Pqa> isminin ve
rflmeelnl rica ediyordu. 

Belediye mecllslmlz, bu teskerenin 
muhteviyatını ayağa kalkar&k heye
canlı blr surette dakikalarca alk1'la
mıt ve bu parka. clsmet Paşa> unva
nının verllnıesini reybirliğl ıle kabul 
etmiştir. 

Rektör konrerııruıını vcrtrııen 

[ l 
Gandi konuştu! 

Uzallıarll _ 

1:;::.:r--- Hindistan ı 
Mandalay'a rahat 
yaklaşıyor bıraksınlar 

Çinliler şiddetle mu
kaverr.et ediyorlar 

Corregidor adası 
264 üncli hava tehlikesi 

işaretini verdi 

Japonfora düşmcm
l ığtm yokiur Yapılan kısıı l>ir rnerae:lmden son 

ra oyun Ankara mul}telftlnin galip 
gelmek hızilc ba~lııdı. Be"liyd! ki 
Ankaralılar. lstanbul muhtelltinl 
yenen lzmlrlilerc Jcarşı elde cttJkle
ri ezici gallb'yetin sıcaklığı 11og-u. 
madan Iııtanbulu da ezmek istiyor
lar. 

Oyunu l z.mlrden S!maarog:u idare 
ediyor ..• 

Ankara. 27 (Radyo Guelesi) 
Verilen bir habere göre Japonlar 
Mandalay'a 165 kUometrc yaklaşmış
lardır. 

Fakat. Hindistana kar
şı besledikleri düşün

celeri endişesiz 
karşılayamıyorum f 

,M,mc5tAbat, 27 (A.A.) - Gandl, 
Harljan gazetesilc neşrettiği bır 
makalede, Japonlardan brıhscde
rck şunları soylcmcktcdir: 

Jstanbul muhtelitl, sağaçık ıs
tanbulsporlu I<adri hariç bir Galata
saray Fener muhtelit! halinde. 

(D~n·amı: Sa. 3 ; Sü. 7 de) «/» 

Tanıu ÇJaUIHln ellade 
Çunk lng, 27 (A.A.) - Çin tebll· 

tinin bildirdiğine göre, Salveen c~p
(Devamı ; Sa. 3 ; su. 3 ele) <= > 

Rektör, Halke\'lnin uyanık ve ay
~n her TUrkUn kendi evl olduğunu 
hallcevlnin llnlversllenln bir devamı 
ve hattA bir tnmamlayıcısı bulundu
ğunu ıs!Sy.edikten sonra konferansın 
mevzuu o'an {Dünya yolu) llurinde 
konuşınıya bl.J)amış ve şunları söyle. 
mittfr: 

- Dünya kurulalı, dUnya yolu ba
rış \ "C ııavafla blter. Her savaş blr 
barışla biter ve Jıer barışın peşini bir 
ııavaş takip eder. Bütil.n dUnya tar.hl 
birbirini takip eden barış ve savaş-

(Devamı Sa. 4, 8U. ı de) ııı 

'Almanlar, 550 
bin tonluk 88 
gemi batırdılar 

lngil;z Southvold 
muhribi battı 

Müttefikler, Amerika 
sahillerinde 1.52 gemi 

kaybettHer 
Bcrlln, 2i (A.A.) - Alman radyo

su bildiriyor: 
10 lle ~ nisan arasında Alman de-

nlz ve hava kuvveUeri denizlerde 550 
bln tonluk 88 Anglo-Sakson tıearet 

vapurunu batırm1flardır. 

Vaşıngton, 27 (A.A.) - 7 llkkA
nundanberl Amerika sahilleri açığın
da kaybedilen müttefik gemllerlnln 
adedi şimdi 152 yl bulmuştur. 

Londra, 27 (A.A.) - Amirallik da
iresi Southwold muhribinin batt.:ığını 

bıldirrnektedir. 

Meclis müzakereleri 

Müterırrızların rncmlckcl fayda.. 
sına çalı§lıklarını tahmın etmek 
b ir dcllllk olur. Hlnd:stanı kurtar. Ruzvelt, bir nutuk 
mak için baska devletlerin yardı· 
mını aramamaklığımız lAzıın gel. söyleyecek 

Dünkü celsede 
münakaşalar oldu 

Dev.et ik " ı ~adi teşekkülleri tekaütlük konunu 
lôyihosı müzaker; feri yapi '. dı 

Ankara, 27 (Telefonla) - Bu- zaker esine sıra gelince Rasih Kap· 
gün saat 15 de toplanan Büyük lan şu noktalar ctrafıı:da itirazda 
Mille t ,Meclisi, 194~ mali yılı m u. bulunmuştu r. 
vazenfl umuınlyes.ne dair ba2:.ı «- lktısııdi teşekkUIJcr n teşk·
d aire bütçelerlle Den.lzyolhırı, Or-ı 1r"ıt, işletme ve murakabe kanun J ' 

m an, Posta ve Telgr:::! ve Vakıflar Meclise gelmeden tekaüt sand:ğı 
Um um ınUdilrlüklerl 1941 mali k anunu müzakere edllm~melıdir. 
yılı b!itçelerlnde de~lşlkllk yapıl_ Ayrıcı:ı bu kanunda tekııtltlük müd 
masına dar kanun lAyihasını mil· deli 25 sene olarak hüküm altına 
zakere ve ktbul etmi§t r. alınıyor. Halbukı bundnn evvel 

Bundan sonra Devlet İktısadi demlryolları memurları lç..n ka-
Tqek küllerl Memurları Tek .. üt bul ed·len ke.rıundakl tekaütluk 
S.Udıj'ı hakkındaki ıaylhanın mü- (De......, Sa. 4, l lL !? de ) •=• 

dlğlni her vakit söyledim. Boylc v 1 bir yardım istemek dalma mildafaa aş ngton, 27 (A.A.) - Rel.s Roo-
ettlğim şiddetten çckir.mc siyaseti, scveıt yarınkı salı a!;şanu mUlete 
le uygun dilzmez. Ben bu slyasC'tc j radyo lle bir dem~ yapacaktır. 

(Denunı : Sa. 3 ; su. 6 da)>+< - ---.---------

• 
Gamdı yalnn: slyaı.eUe uğraşma?. o ı••-L.. le . " - ..... a arar vermıı aman J9Qll-

de &if riktiifi gıbl •ırtına ört&Bta lnna.,tan keadJ clokm " ...., 
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~ EDEBi DERTLEŞME >ı Şeb. r Tiirke doğra 
_K_a_h_v_e_g_e_n_ç_l_i ğ_i__.- ı Haberleri 

Vilayette 
J(ütüphane gençliği iki mühim 

BAHÇE SANATINDA 
TÜIUtLÜK 

S on Posta geçende yazdılı 
bir fıkra ile Benim Yeni 

Adam'da çıkan oBahçcde Türkc 
Doğru • baıhklı yazım ilıerindC' 
duruyor ve ne demek ı.ted'jim. 
anhyamadığını söylüyor. Ne de
mek isted:Alm meydanda değil 
mi? Avrupa b•hçelerini taklit 

&"ibi tiya.tro işini de yalnız bir tek_ 
nik. işi olarak dü§une:elmtşlzdtrl 
Tiyatro sanatlnde m·'llct1"rar°'ı o
lan hanlfi. unsurlar vardır. Sah
ne, dekor1 au{lör, ı'ık, mlı.o.nien ..• 
Görüyorsunuz. ya; bunlar hep 
mllletter. millete ceçcbllon. tek
nik unsurlardır. Şi!'rdi g:elel!m 

diksiyon, deklamasyon, 11k:s.yon 
ve tema unsurlarına.. Bunların 

:ıırrtlli m:toloji, milli masallar, ata 

sözlerl, Nasrctfn Hoca, Bekta~i 

fıkraları da böyledir. 

ANANE BAHSİNDE GÖKALI'· 
TAN Al'.RILIYORUlll 

insan hırslarının 
ulaşa1;lladığı yer 

Eiı- lff üş alı t - toplantı B u bakımdan ben Gökalp'
tan ayrılıyorum. O, milli

yeti d.lle, zevkle tari! ed ·yordu· 
Ben mllllyeti 

B 
eyazitta bir t•Iebe kahveıi· kır· d ı;uppelc. kız ve kadına 

ne ugrar-ışt•m , bu ka':ı\·e Karşı muvaf!.k olamazlar. 
- Oluyorlar? •:? emsali glJ. b ık, ya r ı ·ıcl.n . k Olamazlar' 

ve s igara d1..ı..ndn Ue k rlıyd • T•v- _ Oluyorlar! 
la gürültüsü \'C ıarl arın gld\ş ge- Sözlen bir çıkmaz sok•ia sap. 

Yakacak işleriy'e 

ekmek kalitesinin 

düzeltilmesi meselesi 

görüşüldü 

lle ulr.aşmayın, 
Türk zevkinl', 
Türk sanat v:c
da.nına &öre bah~ 
çe yapın, diyo_ 
rum. Son Pos
ta bana ~or.a_ 

------Yazan : ı 

lsmayıl Hakkı Baltacıoğlu 

tıdil, zevk, ah
!Ak, mım:k, ye
mek, mua:kt, 
felsefe •n•nc
lerlnde birlik• 
olorak tarif edi 

lışlne dl r söylerıc:ı 5 ,zler kulak ı anıp kalm ıştı; bobst"llerln kuş be 
tıtrtı1il'yordu. Bu a!!a . m•sa top. - , ı · ı d 1 ,/ r.i olduıuna, yeni ia r.er n e 
ar.mı$ olan gençlerin konuşu a_ 'J!r fikir bob:Stilliğ:nden başk"" b:r 
Ciık hiç b r eyi yok muydu ki, , ey yapmadıklarına dair söylenen 
hepsi Sı;.k11mbl1 k&ğıdına, taviaya ~:r ik söıden başkası hep fıdeta 
sarılmr .. 1ardt, diye hayreti .. bakı-

1 • 1 ok ı: k koL.uımasıydı. On beş, y:r-
nıyordum ~\c3ba , d yordum. o- n dak~ka ancak süren bir heye-
san konucmdk çin hatıra zecglnl._ ı k 

v c s nd~n usanmı' olacaklardı ki te 
~ne mi, b•hse de~er bir maziye r • ar iıkamb:le dOr.dtiler, .arhk ma-
,.,., muhlaçt r• Yoksa kor.uşmak 
bir mi:r;aç, b r tiyat ıneseleıı=;i mi-

!!&l~rınd•n mRça b yi, kupa papa-
zt, zınk .. kelimeler:r.den başka bir 

dir, bir z.!lıın coşku .:Juğu mudur' ses gelmiyordu. 
E&er, dıye düşünüyordum. konuş- * 
mafı körilk• ·yen m&zi ve hatıra Halkevlerinde genç:er bir toplantı 
coşkunluğu olsaydı, mütekaitler yapmışlardı . Bu topilnhya ben de 
lavla iı:tmaz:, lskamb'l oynamaz. g:Utm. Ha.lkevlnin auzel ve temiz 
konuşurlardı. Hal~ukı . şimdi b:r j bir ki:S$e•lnde toplanan bu gençler 
mütekaitler kahve:une g:tsem . ora on dört. on be-~ kl~iydiler. Çotu
d& da. ay~ zar g:ürültüsünü ve ay- nun önünde bir kitap, bazısının gö 
ni za~ arkasından koşan tavla ka- zünde gözlUk bulunuyordu. Bu 
dar mahdut mi.nada cümleler .,1_ gençlerin de hiç birini tanımıyor
teceğim. Demek oluyor ki, konuş- dum; bununla beraber hepsinin 
nlak bir z. hin veya bir mizaç iş'- alnında bir t mlzllk izl görüyor
dfr. dum, HalJer.nde; y""lorın• nl•beL 

Bu mevzu etra[ında düşüncelc- ıe vaktinden önce gelen bir ciddi
run b'.rblrjnf doğururktn, arkam-f yet vardı. Her b fi ı;oze ba~larken, 
da k2mbJI pertısin: bitirm:ş, yük i e\·vetfı b;raz Kızarıyor, kekehyor, 
ıck mekteplere mensup dört. t.ale .. l ~oc.ra eç11ıvcriyorlardı. Bu haller! 
bcni:ı konu.şmıya başladıklarını dikkat.mi cckti. Demek oluyordu 
hayret ve ıcvtnçle i~ttim. Hemen ki buradakl gençler konuşmanın 
onlara doğru dOr.düm, ağır bir yor mühim b'.r tçtımat mniyet o1du
ı:unluktan silk nlrceslne hepsi ıi. ' 

1 

&unu an:ıyorlardı. Dinleyişleri de 
garaya ve kahveye sarılmı§lardı. 
Ellerinin birinde kahve, ötekinde ayni ni•bette tedbirli, •!Akait ve 
ııe:ara bulUnUfU, benim gör0.1;ümc titizdl. EvYelô memleket~n dertle. 

rinden. An•dolunun İstanbul•. İs. 
côre, bu genç adamlara hi<; ya._ 
kışmıyordu. kelimeleri •ğızlorında tanbulun Anadoluya çok az tar.ı· 
gev~ yerek, Jconuşuyor'ır re ! tıldığından şlkAyet edildi. 

Cümleler bozuk, ifade, şive sa- Konu~maıarından anladığıma gö 

Dün biri•i sabah dlğeri de öğleden 
Ronra olmak Ü%1P>te Vah ve Be".ediye 
r~IRI Dr. LOtfi l\.ırdarın b&,kanlrfı 
altında. dört ~ saat süren iki top
lantt yaptımış ve bu toplıntıla.rda 
\'&.it muavini Ahmet Kınık, iaşe mU .. 
dUrll Mümtaz Rek, belediye lktısat 

mUdUril Saffet. Toprak Mahsulleri 
o!iRi mUdUrile odun ve kömür mUte
ahhiUeri bulunmuttur .. 

01\oden evvelki toplantıda te9kill 
mukarrer olan mahrukat ofi111 hazır
lıkları ıtrı!ında förtıfUlmUt ve mU· 
teahhitlerle al&ltadar daire mlidürlt
rinin mütallalan ahnmıttır. Dlter 
taraftan mahrukat için nakil mUkel
lefiyetl konulan nakil vasıtalarına 

yakacak temini husu.sun4a d& iaşe 

ınUdUrHe mutabakat olmu.,tur. 
Oğiedon oonra yapılon toplantıda 

da e«:mefin her mıntakaıda ayni kaJi .. 
tede çıkarıımuı iç'n al'lnacak tedbir· 
!er etrafında da. bir götütme yapıl· 
nu~tır. 

Zeytinyağı soitılorının 
serbest bırakıldığı 
Vilayete bihitrildi 

DUn sabah Ticaret VekAletinden 
lstanbu1a 'IÖnderilen emirle zeytin
yağ satı,ının .serbest bırakfdığı bJ· 
dirilmlflir. 

Yarım, bir ve bir buçuk uitlt zey
tin yağlarının sat1•1 fiyat mürakabe 
bürosunun teıbit ettiği :r:yaUa ser· 
besttir. 

Rafine, prine ve pamuk yağlarının 
satı .. nın serbeat olmadılt da. ayrıca 
bildirllmi~tlr. 

bilir: ıtMfJli 
edebiyat, milli muılkl, mllll mi· 
mari olur; fakat milli bah
çe olur mu?" Ben de cevap 
veriyorum: Neden olmasın? 
Bahçe clc b ir mlınr.ri e .. rı dciP 
midir? HattA bahçe projesi yapaıı 
sanatlcArs. «bahçe mtmtıırı, ve bah .. 
çe ıan&ttnin adına da •bahçe mt
marlrğı» denmez m:? 

TİYATRO SANATİNDE 
TÜRKLÜK 

B c~im 1ı TUrke dolru~ kl i
•e-' lc tekrarladığım Türk. 

çülilk ve mllllyetçllik pronılplm 
bu prensib: bahçe !ar.atine tatbik 
ettiAlm z•man da tepkilere uğ· 
ruyor. Niçin- Çilnl<ü bahçe ııı 

Peynir meselesi iç:0-1 
Vekaletten cevap 

bekleniyor 
Mevtim ıtıbıırlle ksrfllaftlan pey• 

nir a.zlıltnı blra.n tıvveı önlemek \çln 
peynir iattb9al mıntak&1arr 116 Iata.n
bul, Imnir vesaire gtbt tıtlhl&k mer· 
kezıerlntltkt •1<aJıiar tarafından y1.· 
pılan mtıracaate Tkarot Vektlttl ta· 
rafından hen\lz cevap vernmemlftlr. 

Yapılan tahminle.re göre bu teah
hUr, peynir fiyatlarının yen'.den tee
biti tçin ba,ıanıJan ınceıemelerin he
nUz bitmemiş ohnasmdan ileri gel
mektedir. Bununla beraber bu h&fta 
içinde geÇen yıldan l4:alma peynirlerle 
bu mevıım mahsulUne yenı bir fiyat 
konulması ve ıatışa. çıkarllmuına 
mll1ıaade olunması beklenmektedir. 

re, bu ıer.çler halkevi !&lonlarını, 
kattı. İmtıhanlorın yaklaşm•sından ve kütüphaneleri kahve köşelerıne 
uzun uzadıya şik:iyet ettiler. Ge. tercih ediyorlardı Mevzu ol•rak 
çım zorluiu üzerinde bir iki da- aldıkları baluin ehemm:yetine gö-
1<ika durdular .. Boks, futbol g bl re dıiJ(iner. k..ıaların ı .9Ieten bu Vatı· bu ak"-am Şişli çocuk hastanesi 
şpor Jıadfselcrh1den konuştular. ıençlerin konuırnııarına dikkat ., 
Sonra b•hsi döndürüp dola.ştırıp ediyordum, kahve ukl.da,1arı Cibl Ankaraya gidiyor cerrahi kliniği 
bobstlllere &eUrdiler ... İçlerincle yü· ı· hl.,I ve ph<i kalmıyorlıı.rdr. Keli- Tıp fakUlteainln !i•tll çocuk haatr.-
zilndek.i huf\-1nelle dıltkat. .;eken meler~ h9kk,nı vererek ve cüm- Vali ve -.1e4lY• ·rolıl Dr. L~tft ha.nd\nde bulunan çocuk cerrahial 
b:r d•likanlı töyle soyledi: leleri •tin& ile kullanarak bir sa· Kırdar kurulması takarrür eden ya· klinlf!nln Haoeki butahanesln• nak· 

- Bobstlllerle yeni şairler kl.h.

1 

mimi~ ahengi yaratıyorlardı. kacak ofi•i hakkında Istanbulclakl te- !edilmesi allkadarlarca kararl~l-
rolsun Bur.hir cemiyet için zL Tertemiz yüzünün içinde, y:ne mastarının neticesini Vekalete bildir- mıştır. Bu ıuretie çocuk cerrahisi 
rarlt adamlardır. Bir kısmı elb'sıe i mek Uzere bu ak.fam tekrar Ankara- deraine deve.m eden ta.kWte talebelll, 
ile, b;r ktsmı da ~iir yavelıcrile kız 1 terteırnz b r 11ıkla bakan b r aenç '"' ~yle söylüyordu: ya gidecektir. her gün Şi'hye kadar gitmek kUlfı .. 
ve kadın avi•m~ktan b"tk• b>r ış _ Edebiyat dilin anae'Clır, kelL va:i ve Belediye rel~lnln bıı ·temL· tinden kurtarılmı~ olacaktır. 
;örmezler. me doğurur. Edebiyatçı b•r dilin 11nd& yaka.cak !!linin kAU bir •ekHde o· sku•• dar 

Ha .. diyordum, ciddi ve içtimai işçlstdir, kc-llme yontar. Şair ise, halledileceti tahmin edilmektedir. 
bir bahis açılıyor. İşle, bak kah- bu yontulmuş kelimeleri i~iyerek idaresinin umumi 
veye sokulmuş olmalarına. rağmen onlarla ~erf duygularrmızı ifade kültürü arasında kendimize 11as 
bu acnçlerde de bir .ç parıltısı var,, ye çal•şır. toplantısı 
d l,,... n- ·1<ıe k l k baktı k. • bir sanat ölçüsü bulamazsak zan- T 

tramvay 

hepıinl dur~c ıözüylc anlutab.11-
r'z. Bunlar ne ba9lca. :.•erden alı~ 
na.bilir, ne de fertler tarafındın 

uydurulabilir; ıon derece orljl. 
n~ ve mllıt şeylerdir. Aynı 
Shakspeare'ln e!lerlni b ;r ?arlı, 
bir Londra tlyatrosıunda !eyred -
nlz; d:kılyon, d<klam•ıyon, •k· 
ılyon bakımından apayrıdır. Ml. 
n»fl blrlbirlnin tıpkısı ol .. n iki 
millet yoktur. Uzaklan eördUIU
milz ve sÖzUrü lşltmedltlmiz bir 
adamın yalnız mlm 'iini ıörerek 
hanı' millete mensup oldutunu 
keıtlreblllr>lniz. Bu böyle olunca 
ctiyıtronun mllllsl olmız. demek 
ne demektir? 

MİLLi OLMIYAN 
PEDAGOJİ OLUR l\IU? 

P ed•coJI, yani çocuğu terb.· 
ye etme yolu da bahçe, ti_ 

y~tro gibi mtlletlerarası sancııaı

mız bir bilgidir. HalOOk~ milletler 
arası aanıJın bu bilgi milli hü· 
kümlerle yojluruludur. Kant b;r 
Almandır, Spencer bir tr.ıUizd;r; 
Pedagojileri hep kendtlerlne gö
redir. Bir Türk pedagojisi olma. 
yaeak mı? Türke ıore 2dam ye .. 
t ştiren mili! bir pedagojimlz ol_ 
mıyacak mı? Bu pedagojiyl iste .. 
meklc kalmıyorum; nasU kurula· 
bileeeflni de gOsterlyorum. Hatta 
terbiye ananelertmiz ·incelend :ğ i 

zaman ya.yg1n halde bize kadar 
gelen bir milli pedaıoJI yapısı ile 
karşrlaşaeaaımızı da söyledim. 

M'lliyet bahsindeki bütün araş_ 
tırmakırım bent ananeye götürdü. 
Buradaki ananeden mıksat •kör 
bir muhefaz•klrlık• delD, nevi 
bildiren belkemtlll f kridlr. M il. 
let1er tçttmat nevilerdir. MUle~l erL 

ayrı neviler hillne bel.irten teY, 
ananelerlctlr~ Anane demek dll, 

ahlik, musiki, resim, mimarı, tez• 
yini sanatler, tiyatro, yemekler_ 
de - medeniyet ıekltnln dctişme
slne racmen dei.fmeyen şeydır. 

yorum. Şarkta 

kOrtçe •öyllyen Karakeç:ıı ·~'
reli ve kllrtçe söylty~n bU· 
tün Ttirkler, Cenup vlllye. 
tlmlzde arapça. ıöyllyen Eti 
Türkleri Gökalp"ın tarifi dııındı 
kalır. !ne· Jlzceden başka bir ıey 
konuşmayan İrlandalıların milli. 
yetçıı· 11 anıaşılm • olur. Habukl 
benim tar:fiırice o Türklerin TUrk 
lUIU kolayca anlaııldıtı c bl, İr. 
Jandalıların da, dil ve din birli
tine ratmen, niçin lr.cıllz olma. 
dıkJaı kolayca anlaııhr. Şöyle ki 
b·r kolu şarkta kıı'lan Karakeçi_ 
iller, ana dlilerlnt kaybotmeler:
ne ro~men, Türktürler. Çünkll dil 
mantıkları, sentakıları, muıiklle· 
rl, m.im:klerl, melodileri, tezyini 
!anatleri, mitoloj ileri, masalları, 

ataıözlerl Türktür. Eti Türkleri 
de böylcdır. İrlanda m :saline g~ .. 
lince; bu millet in dili İnıillz, dl. 
nl htr•stty2ndır. Buna ratmen mil 
!iyetl lnıi!Iz dellldlr. Ayrı bir 
devlet kurmasının ilk hedefi de 
budur. İrlandalı n·çın İngiliz de_ 
ğlldir? Çünkü dil, zevk ve mlttk 
ananesi başkadır. 
BU, BIZt'I 1ÇİN ÖNEMLİ BİR 

TEZDiR 

G görüyorsunuz k i ben ve 
Necip Aııım Baloğlu mer· 

hum zlbi f.kir milliyctçıst, ne Tilr
koc•klılerı &ib' bir duygu milli· 
y<.'tçlsi, ne de ... misal vermek i!
tcmiyerek söylüyorum • istek 
milliyetois.yim, ben zlhntyet, ya_ 
ni anane mllltyetçlslyim. Yıllır. 
danberi Türklüliln ne olduğunu 
arıyorum ve Türkü yalnız anane
s;nde buluyorum. Tekrardan u ... 
sanmam kl, ben bir çoklarından 
ileri bir inkılApçıyım ; muhafıza

kiir hiç deiilfm . Yaptıtım yen11'k 
teşebbüalerlr>ln tarihi 30 yılı a.,ar. 
İspata !Uzum v ... mı? Son Posta 
~ni bir keyif adamı, bir ıaribe 
dütkilnü adam aanarsa, güccnl· 
rlm. Ben de herkes &lbl anlaşıl_ 

mak Jstertm. 

Yine yandılar! 

B 
lr meemuada dlkkate değer 

bir fC"n b~arı'.'tı okudun1: 

Bundan elli bfıo' sene ön<'~. 1881 yı· 
tında, Partı-ı'te bütün dünya utro
noınları kon&"re!'llnde göfo·Un hal'lta· 
81nın yap1ın1a .. ına karar verUl70r 'e 
hemen ı,., ba.>)lanıyor. FotoJraltı· 

lıkt•n utronomJnln faydaJftnma~r 

ı,ı l't11,mtfe , .e önem kasanmağa 
ba.,ladıfr .~ in, dilnyanrn fllt n.-nh 
;llrml lkl rautan~I "hutıuıd msklne 
ve alttlerle on dördllnt'U clereıeede 

bUyllklUto kadar yıldızla.mı fetog
rafının almtnuına memur edlltyor. 
Bu ra .. atbaneler F:rama, Oeır.aylr, 

ltelya, Almanya, IncUtere, Plıılln· 
dlya, hp&nJ&, ~nup Atlfll,.., A· 
,·uı;tra1ya, HfnNıtıtan Te Cenwp A· 
mtttkur ıınemteketlertndedJr. 

itin Il(ıye depr tarafı flla.r ki 
blltUn 1ıu memleketler, &"ettk ~D 
h1Lrpte-, ıerek b~Rktl dftlııy& ı.r· 
binde kar'}tlıkh 11oa.flarda hlrbfrfle 
mlıc.4ele ~alhıde bulundulılsn llal· 
de, dttnya Mtfo90mlan •• .,...th&. 
nelert blrblrlerlle ve -llıııh be
ıunan Dünya Astronomları UNllara. 
rMı Cemiyetlle temaAJarı•ı muMf•· 
za e\mJ!ler, tiıtlerlne aldılllan bÜ· 

yUk ı ., ı yürlitmU,Jerıl.lr. 

Gölt ke!!tlmlere aynim'' -.c her ke
simin haritaıtının ya(Hhn•ı ı,ı "Y'r• 
mi iki rasattıaneMD birine ve oradll'" 
ki bilginlere bırakllmı,. şimdiye 
kadar uz.un incelemeler \'e heısaplıar 
lionunda 49.000 fotograf tekttmt, "o 
gök harttasının tftbltl tuU oıar-1' 
bitın~t"r. 

Elli be' senedir büttin harplertı 
bütltn toprak defi,HdJklerJno ,,.., .. 
men, Amef'lkadakl Dü.ny& AA&ro

nomları tnusleral"&5l Cemlyett, b• 

ı,ın cutrllğlle ba~ılmatu yoıun•• 
taraf~ız. bir toplama. , .e <Jatıtrrı» 

nıerkezl yazireslnl cörmU,.tttr. 
Bu bllylik fen ım.,ıtrm önUnde W 

ıı1ana 'öyle bir dü,ilnce r:eHyor: 
Koskoca gUkün harıtaaı; on dör"' 

dUneU derecedeki yıldıı.lara. ,-arın .. 

caşa. kadar, elli be' sene gibi bU 1' 
için kı a sayıla.bilecek 'b)r nıUddettc 
tlzllebillyor da. nl~ln gökte blr ı.e.t· 
TC olan dünyanın ha.rlta ı uırl•f" 

danber; istikrarlı bir !Jekllde ~ıJJJc• 
mıyor! 

Bunun sebebini insan hrnlarJD'" 
ol· 

gektekJ 3'- ıldızlara ula~ama.mı' 

ma!iında aramalıdır. Bir gUn l~lt 
de ın.a11lar yıldızla.ra cıtmenın yo· 
Junu bulorlana, değ:l,lldlkJere ııl' 
rayacafı muhakkak olan gökHn ltl-" 

rttası, det· ı 511 ydda, 550-00 •e•ed' 
çIJ;Uemlyeeektır. 

, ' ...,, •P' ır en m ı, Buna, yine terllyerek söze kL· Üsküdar • Kadıköy Halk r•m-
b•h'· hemen kız, kadın me··zuuna 1 ned~rim ki içinde bulunduğumuz • h ıı du··n idare dökÜidü. " rışan ve sor.ra y•vaş yavaı; dili a. "' vayları umumı eye A ayanın ea büyUk J"uatlla•Ml \ blk etmek JçJn bel hol ecursbler 

çılan .. özleri berraklaşan dıger bir bu edebi k•rı,ıklık devam edecek- merkezinde toplanacaktı. Ekseri- olan 1500 Met.e ..-..801<1llln· yapn•ktır. Böyle hueket ederlerse 
Geniş omuzlarından. ense kalın- t 1 nt a 

3
.... ı genç cevap veriyordu: ttr. yet olrnadtiınd•n bu op • ı Y - d~ı v--ng --tıtan .. ı J-ttl•rnı belki .-etecek 23 nisanda ınu\·&ffa.k 

r-T A K V 1 M -ı 
28 NİSAN 194~ 

lı&ından sporcu olduğu anlaşılan ı ~ ... u . ·-- --biri: - Buıünkü insanın kafası g•t- Gençler &ltı.kçe coşuyorlardr... pılamamıst;r. eline P\'1111".· Japenlar "" ..-tıtane- olurlar. 
tikçe lnceleıiyor. Binaenaleyh va- 1 ··- 1• k M t f. • - . -L ...___._....... s•EBI 

- Bırok be $en de' dedi, bu ç•t rınkl edebıv. et'n zaferi, felsefe 'ne Söze baş ıyan .... evve ~ ızarıyor, enSUCa ışrerl Yatr<ln• ıı1n di!rbllnlcri öıriiııe •~-r mı, ··· 
sonra coşarak alevleniyordu. Bu r..ıtttetıı!Mrltt artık onlardan Jı!çblr Bir Çin darbı meoeU: «E\lenlrlıeo 

karı~ık olma.r ile mııınkündür. da dog" ıfılacok ... Y gl'Zle"""I lmkbı kalRllya.cak. bir cıera, deniu çıkarken iki clela, 
Y 1 h h •• ed b . t tath ve şuurlu heyecanla, Beri ge· 

l)Al
-lll)ll r\ı anız s ve ay.. e ~ya ı Y•- Ekmek karnelerlle birl1kte tcv- J[.A][LABIOIR... lt:arbe girerken üç defa dua et!:ıt dl· 

1 

van ka~acaktır. rl fikirler, kanaatler, dilekler ko. zi olunacak mensucat fiı;ılcr i nin Korecidor ve Malt& ..ıaer müd.tl- yor. A»laşdan Çlnltler harbe slrer· 
Bu bahis etrafında ortaya ileri, nuııuluyordu. Banalin ~erez mahl- verllmedlll bundan evvel yazıl· lert telgrart& blrl>lrlerinl tebrik et- lıeıı ilç def• ctua eUller ki Japonlar 

" : 1). {il il grrl fikirler atı ldı ; aralarından b;- yetincl<! 9iT şey olarak başlad•ğın- mıştı. Yerli Mallar pazarları bil- nıt,ıcr. notnuunu o6y-k JAznn lıolay kolay boıklar...nn gelemiyor ... 
ri heyecanlanarak şöyle dedi: dan tuttular, bunun, bugün için tün hazır\ıkl•rını lkmr.1 etmiş ol· geline bu tlııl ~Ok ...ıanm demir ve MAREŞAL 'l'AIUAT 

Avrupanın şuur ve mantıkla. d t ka!ı Çu kin ı-• tll •ı 
.u Ve ekme

k dibi bir uzvi ihtiyae duğundan ayın ilk haftasın a ev_ &le.e yılmadan göğlhı geren ra- ~ g'ln .,. -uye m&n llleri-
gertlml'f olan ~yni ile Asyanın • ı.- ' -""I t b~ --' ........ ı zlata ba§lanacaktır. manlannı ~aul•rt uan e na ne cöre Birmauy-..a. y,.. .... r me'\'5 -

SALI • 
AY 4 - Giiıı U8 - Kaıı•rıı 17• 
RUMİ 1358 - NİSAN 1! 
HİCRİ 1361 - Rebiülahlr 1~ 1 
VAl[İT :&&VALİ SZJI~ 
GÜNEŞ 6 02 ıo.o 
ÖGLE 13,12 5,lO 
İKİNDİ 17.02 9,00 
AKŞAM 20,()2 12.00 
YATSI 21,42 J,42 
İMSAK 4,09 s,o7 

./ 

revaek zihniyeti arasında .sıkıiml~ haline kadar aeldiğini konuştıtlar . il-• i H a lka f • d •f k etrıe yeridir. nf>nln ba,ıama9ı vaziyeti m lkkır 
alr kalmış ohm kaf•mız çetın bir im· Konupnayr, lezzetle çlj'nenen bir eVZI e 1 e ce BA.'jKA YOLU YOK lehine düuıtecekmış. J 

tlhan geç rmektectlr. Bu imhhan !!kir sakızı halıne getiren bu genç d 1 r------------, gıda ma d ""'eri Jltanbul mubt.dltlnI y.- hmlr Tabiatın bu mlldalıalelertne ıoııe· ı . şimd ye kıtd•r "siyasette, cemiyett> !ere ıııpta ile bakıyordum. Zihnin "' alt A k l"k l"-ler"ı 
Mutemet bakk .. 11.r 

va.ıt··•.le takımmı Anka..War 7 • ı. tam 1 ral ıu,. general 'J1'ğmur, general Ç&• s er 1 '6 

S 
on telgraflarda. Italyanların oldu. Şimdi ise, sar.at hayatımız bu açılmışı , muhakeme kBbiHyetlerl_ _, dl b . _ 
bir ulh taarrul.u yapa<•akla.- nunla karşıla.,mıştır. ntn ıelişmesi içte: -en ~az yolu halka tevzi oluna.n gıda maddele- sayı farkla meııc.p etmııpe.rlcul • eu :1;;; j~eraı '1lı seneral ~::m ye lr den' 

Ganimet taksimine 

bir cyun 

~- b bl 1 t k rı·nı·n ı·kı·ııcı· p•rtislnı· n tevzıı· lçı·n Bence bt&nbul hl»Ht an11& ~ -,uwler takryorlar. bu ge- Bc•ikta'1 Askerlik şubes;n ·~ ~·ç aşına r akıl sembolü bulmuşlardı. On arı, konuş u ça, .. w v 'J'l••' 
rrna, hatta tek ~ıanna barıı;ı dU· geçirm-.t gibi duran iri göz1ükl0 parıltısı kızaran yüzlerine şuur hazırlıklar yapılmaktadır. Bu ik.n~ ı ş.tn t! Anka.ta futbok111ıtınnın D~ 1 aeıra.Uerl buakMk aa. hepSlne bfrtlcn Şubmıizde kaytUı Yd. Tbb· 

9undUkJerJne dair haberl~r ''ar<lır. bir deltk:anlı atı!dı: sarhoşlutunun kıskandırıcı saade- ci partin\n bir kaç güne kada.r ve- «01 ataklarını aeyredlp ba usou~r ~ tablat deı6dt ctaha kıu. \'e Ali R tu. 
33o C

22653
) )tJ 

Dlkor taraftan tt1>ıyanların NI.' Tu· - Eter, dedi. A.sya. ile Avrupa ti içinde bırakarak ayrıldım. rilmesl muhtemeldir. iyice toeelemek, IOtlr& bU 119Uilert ı.t- daha ,nmuuu olmLZ mı! Ta.tlıaert s. 8. hesap memuru Halil ol 

nı1', Xo.-ıı.a glbO ganim•! ı,~nıt d• ••·-----------_;-------------- ---- -----------------------------------------.., jAhmet Sabri 3()5 (24564) , 
me,gol oldukları duyoluJor.. p, Tğm. İsmail Hakkı oğlU r:ıv 

8u me ele~r<len halı'!edtrken, ar- o ıııa başladım. NlhaU.. konuştum. üstat- üal&d•n yeni bir eseri imlı. Henüz plya.. 
kad&J11.'n blrl har'bln 'Mlnunda. ~lh\·er , s N M 1 y E H 1 T E s ~. k k . t t 1 ki- saya çıkmamıcı. Bana·. zım Sancak (937·4~3) t ı<>-tan .,.ş a ımseyi dave e mem ye • Levazım Asteğmen Ahmc 
kazanır<;a. ganhnetlerln na ıl tak im 1 rar verdil:. f\1utfaa. lndim, kendi etimle - Onu, ilk defa. siz okuyacaksınız. •ıı ını t hl Bu d •ki ı "-d t k·u ı mık <3o5ssı ıır•~ ru ~·cı; gii'; f'rlr r oyun ö.trettt. pastalar, batonsaleler yaptım· çay sof- n en sonr z yare~~' e en 1 er - 0 t Bu dört subayın acele 10~ 
P•k ho,wna gitti. Anlat~.nnı da 'ıı ıasınr da yine keD<il elimle büyük bir nlzi dlnllyeceillm, dedi. şubemize mür~eaatları ııon ° 
de arkad&!Jlıırını'la gö"iterhı: ıtına içlnde hazırladım. Bahçeden seçe.. 1.l'stada hiç cevap vermiyordum. Yal .. nur. 

Siz Alman, arkad..,ıruz da. ltalyan rek kopardığım ç'.çekleri de sofranın J_ nız, gözlerimde minnet ve şükran dolu 

rolünü o nıyacak»ıoı<. Ortay·• on~, Tefr"ıka No. 39 y; 1 t zjy A eap eden yerlerine yerle~tirdi!im zaman mAnaıarı.. ona bakıyordum. 
kibrit çubuğu alacak•ınn: azan : Sm e . her şey tamamlanmııtı. Kitabın ilk sayfasını açtım. Şöyle baı-

- Bir ... .., bir b&nr. ... diye birini üstadı, iki gün evvel bir mektupla lıyordu: 
kendi önunbze çekecek. dllerlnl Ital- Getırd,cım m u h ı t l e r d e t•k. şim sana mektup yazmak oluyor NA. davet etmiştik. Geleceği ıüpheılzdi. sa- • Bana öyle geliyor ki bcdbahtlığım; 
'.\"&n& uı.atM"ak .. ınız ... onra: I Cirl~r, ı. e b r ı J; ı er topluyorı:nı, ka zan!... bahleyln Nihat giderken, behemehal er.. hayatı ilk anladıi;ım günden itibaren 

- iki ı.ana, lkl b.ıln.a... 1 riler.m. yazılarımt seve seve okuyorlttr Bundan sonra, bana. t:öndercceiin kcn avdet ehnesi.ni ve gecikmemesin' başlıyor .ı 
Dlylp Italyana bir llılncl kibrit ve bena perestiş ediyorlar ... Yatağımın. mektuplarda bol bol muvaffakıyet le- uzun uzun rica etUm. Yazının mabl.dlne devam edemedim. 

azatıı.cak. kendt önünüze 11ıı kibrit içinde Adeta heyecanlanıyorum. Sııhlden menn! et. Cesaret vermdt de sakın u- saat dört buçuiıa. doğru üstat geldi. Çünkü gözlerim ya.ş&rmıya başladı. Ki. 
('ek«>~k...mız .• ı·ç 'lana. Uç bana• dl- m~şhur olmuşum zannediyorum· KarL nutma .•. Çtinkli, bu yazı işi biraz da ce- Elinde iUna ile sarılmış bir paket var- tabı kapayarak nemli gözlerimle üstada 

r. müu.,·at trade eder bir ll~an kol- lerimı karşımda görür g:bi oluyorum· sarct meselesi... dı . Benimle karşılaşınca: Düşük göz baktım. Ona: 
ıanmıya devam ederken Italyana bir Onların tebriklerir.e mukabele etmek üstat gibi büyük bir romancının tee- kapaklarını daha ziyade düıürerek: - Bu kitap ... Yoksa benim hayatı-
tek Uçüoeu kbrlt uzatacak. kendi için parlak cümleler ta.sarlıyorum. HC· rübcslnden doğan sözlerle o kadar tcncv- - S~ze, küçük ve kıymetsiz bir he.. mın bir destanı mı üstadım? dedim. 
OnünliZe ~ kibrit çf'kttekffinlz. «Dürt )·ecanımdan, gözlerim yaşlanıyor. B ir de vür ettim ki. .. Hemen bugünlerde mev- diye ... dedi. üstat, üzüntülü bir sesle sordu: 
"ana, dört bana• derken yine ona bir bakıyorum, hakikaten b ir kaç tar.e yaş zuumu tcsbit etmek ve plô.nımı hazırlı.. Utanarak paketi aldım. Teşekkür bile - Neden? 
, -ere<:ek Jnlz, kendinize dört kibrit damlası yastığımı· ıslatmış bile ... Bu il· yarak yazı ışine g irişmek lstlyorun1. Ka- edemedim. F:ı.!:at iÇ:-ndcl-:tni o kadar mc- - Romanınızın daha ilk cümlesinde 
alacak ınız. cBe~ f!aua!:ıt diye JtaJya· fer de kend i kendime gülüyorum. V e ramın ~u meşgul z·amanında. görüyorsun rak ediyordum ki... yirmi sekiz senelik hayatımın acılıkları~ 
na blr be.'4n<·l kibrit oı.atırkt>n, orta- hatta acıyorum. Henüz yazılmış bir ~- ki. yine sana., sıyfalarla. mektup y:ızdım üstat, merakımı anlamış gibi paketi nı hulılsa eden öyle kudretli bir ıstırap 
ffa ht.klillm f'tlll~·ek kibrit kalmı)·a- tır yazım dahi yok. Bakalım, bu saha... Nasıl? Üstadın rık:rıcrini sen de beğeni- elimden aldı ve kendi açtı. Paketln için- if:desl var ki .•• 
rak. «~de bana-. diye &özüntuü ta- da hakikaten muvaffak olabilecek mi- yor musun? Bana muhakkak. yaz... den ne çıksa beğenirsin? Bir kitap ... üs. Üstat, teessürden titriyen bir sesle: 
nıamJayıp ıt&lyanın önlinde toplanan yim'- Yok~a~ Nihadln dediği g:bL pek Güzel gözlerini hasretle öper;m cici- tad kitabı bana uzatırken gülümsüyor- - Size ıstırap vereceğini bilseydim, 
hq kibritin htı)-;inl . önünüz.deki on kolay olmıyan bu yazı işinde hiç bir te- kız;... dU· gctlrmezdim. Dedi. Ve sonra roman hak~ 
klbr;te katmak ıiLere kendi tarafını· r•kkl giı6teremeden sönüp gid•cck mı- • PERiHAN Kitabı elime aldım. Üstünde şu yazı- kında. izahat vermlye başladı: 
za ç'"kecek8lniz. Böyle ... :e mUaavat ld· yim? Eğer böyle olursa, herkesten evvel * ' tarı okudum: - Bu romanı. bir sene evvel yazmış.. 
dla•llo yapılan uııanc takıdırıln o· Usta.itan ut.anacağım . .. Sevcllt Nhanım! - Unutan ve Unutulan - tım. Fakat tefrika edilmedi. B ir aydır 
nund.a bir tarafın Kantmet mevcudu Bütün bu karmakarışık düşünceler a- Dün , izdivacımızın birinci scnei dev.. Suat Halit... tabedlllyordu. Daha iki ;ün evvel bitti, 
on he• kibrit, dlJer Walın ıtır ola- rasında :;a.bııh oluyor, yataktan fırhyo.. rly~t günü idi. Kırmııı maroken bir kap içinde tns•- - Mevzuunuzu nereden aldınız? 
raı.tır'. bERÇE rum. Hıç bır l<'Ye elimi sürmeden ilk ı.. Bu ıün !cin. bir haf(& evvelden ııa~ır- nın vüzüne ı:lllümslyen bu gü•el kitap, (Arlıası var) 

[VKÖj~~ 
R eçelli krep tıe 

B ;:;.ğ.:7:t d~ı:.ı:;: .. ;; 
ra tocakla.rı se\·lndlrmek f<IO 

krrp yaptun. ... tJd"' 
Bir ~:ay fln<"anı &üt ile )-arııJJ ~

t'&n unu ve dört yumurtayı ıyt:c~ !'"' 
kodını; ta,·ay& koydoıturn ptk:.. Jıl' 
tı .kızd ırdı-ktan sonra. ya.ptıt_ -'' 
n1urdnn kep.re ile tava.ya dök:ttiJl'~ ıft 
hyarak p1,ını:m. Düz bir J<,.p<" ı-~ 
ı:evlrerek öbür tarafr da pı,IO('f' ııt t'' 
ta koydınn. Hıu:ırla<hğtnı h•'" ,.,,ıı 

ıuOC'"'· 
mam olunca.ya kadar aynı ,r 
tekrarladım, pi,eıı yuvorı~.,,,ıı 
taıarına kaJl!ı marmefAdl ~ 
sigarı> bör~ glbt )<atladrrıl• .r/'ı' 
dizerek üzf'rlne birıtr- pu<tr:> "o 

11er_pttm, wfnıya 'erdJln. _ •od' 
EV..,.-
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Türkiye 
Amerika 

münasebetleri 

Eyüpte kanlı bir 
cinayet oldu 

1 

SİYASİ iCMAL 
Asker gözüyle 
Hitlerin nutku 

ı,:-- Yazan· 

ı~u IOBAN 

Maden kömürü 
istihsali artıyor (Bafı ı sJde) (/) 

nıdım ki çok yübek bir rekor. 
dur. Türk umumi hayntmdMd 1s
tıfanın mez'yctc göre olduğuna 
ve Türk mukadderatının idaresi 
hakkında güven duymak ca'z bu. 
lunduiuna dair derin; bir kanaat 
peyda etUm.n 

Bir adam, karısının dostunu öldürdü, 
korısmı da ağır yaraladı 

e ::==::: :> 

Hindistanda açık 
duran yara 

Yazaa: M. il. 1 .. .\L s lr Stafford Crippıı ııe Hint 

B a uzua •tıtll'kta ukerllk ba

Jrmundan b)de i!rğer nolcta

Jar Msre panlardır: 

Sonteşrine kadar 170 bin metre m!kôplık 
direk stoku vücude gefirih:c~k 

Evvelki gece Eyllpte GUmU~yu yanındaki anahtarla ıokak kapısını 
nıahalleslnde çok ıeeı bir aile raci- açmış ve n:.hayet erkekle kadını oda
ası olmuş, seyyar esnaflık eden Ke· l !ardan birinde, blrblrlerl ile cllvele
merburgazlı Mehmet oğlu Cemli f tlrken yakalamıştır. Bu manzara kar
admda blrf kansını ağır surette ya-ı şısmda gliztl dönen Cemil hemen ka
ralamış ve karısının dostu llartın"ı masma asıJmı.ştır. Eweltl. Bartınlı 
Mehmedl öldUmtUştUr. l\Iehmedln Uzerlne atılmıf, bir kaç 

rnllll nıUrues1>11lcrı araımwın 
yapıln.ıı nıUukcreler neticesiz kalılı· 
ğı uıman fkl taraf da tatlı bir dil 
kullandı, müzakerenin bota gltmc
ehılıı acılıfı hlrdcnblrc duyulmadı. 
Halbuki g1lo g~ttkçe acdık lıl!s J 
arhJ or \'C ortada açık bir J an kat
ılığı farkcdll!J or. Nehru'nun ga;ı;c
tccllcre son oylc<l klerine bak.Jır 1 
JlindlstandJtkl durumun ınUz.ııke,re. 
den C\'\'clıılne nl betle daha ı~ ı aoa
yılııblleccğı hakkında lnglllı. naıı
rmın ortaya koJ dutu iddia hak,.ız
dır; mu:r.akcrcnln net.ıceelı kalması 

üıerhıc durum ~kisinden fena bir 
hale gelnılştir. Nchrıı. HiqUUerln 
ınesullyct ten kactığı ldtllusını dıı 
reddederek, lllııtlllcr"n aksine ola
rak me5ullyct aruclıklaruıı, fııkııt 

lıı~llt&lcrln bu nı~ullyeUcrln ilıtl

' aç gösterdiği salAhlyetterl eır rge
diklcrinı Heri sürmüştür. 

Alman onlun Kıt de\ reı.lnde laarp 
taıtldnde .. rtUmem't mUthl~ bir , .. ,. 
ta atlattı. a.,. göre huırlıkları nok· 
eıaa olan Alman ordusu aıfırın altın
da IJ ~ye inen soğuklarda Ru 
tlıArr'll81arıD karşı dayandı ve bUtUn 
~ ttMrJnde önemU ısttnad nokta
lai'hlı w kilit menUerlnl hiıyllk mah
rum1J9~r wı feclakirhklara kat.ıana
rall •ubataza ettf. Ne AJınan aaken, 
... Atman tamlrt, ae de Alman loko
motan • Hltlelin IMJyledltf ''echlle • 
bu kadar llOfufa giire haı.ırlanmış 
defOdl. Btlttln bu l'Üfllllder ycnUnıt,
t1r; fakat Alman ordu u uımn bir yaı, 
\e llOftbahar "8ferfnl mu, affaklyttle 
ı.,arannyacak kadar 3 ıprandı nıı, 
yıpranmadı mı T Bura&ını ll1tJertn 
nutkundan d& anlamak kabll deflldlr. 
Hıtıer ;yalnrs fU kadar MfylenıtııUr: 

Ankara, 27 (Telefonla) - Zongııl· rim burtın 8400 tonu bulmalctadır. 
dak madenltti l!!Uh:.allnl normal ve 1 ZOnguldak maden ocaklarının ~n
normaJden Y\lkan bir dereceye çıkar- JUk ihtiyacı olan 300 metre mlklplık 
mak l~tn hUkQmet tarafından alman direk temin edildikten b~ka aynca 
tedbir.erin neUcolerı alınmıya b~la-
mıttır. 25 bin metre mlkAplık bir direk atoku 

işte dünyanın bu kısmına a...'1 
haberleri B. Ruzvelt'Jn kulalına 
~t recek teşk11Atın başnda blZ.:m 
haktımı2da böyle bir kanaate var. 
mrş b!r •dam bulurunakt11dır. 

Katti Cemil, !sml geçen mahallede hı!"!lr saplama 11~ yere !!erip IDdUr
oturmakta ,.c GW!lzarla çok zaman- dUkten sonra. odanın b.r köşe::lnde 
danbcrl cvll bulunmaktndrr. Katli, korkusundan bağırıp çırpınmakta 
son zamanlarda kansının bam halle- olan karısının ııaçlarından tutup yere 
rtnden şfiphelcnmış, mahal"edc çalka- çarpmış Ye iki yerinden ağır surette 
nıp kulağına gelen ded kodular da yaralamıştır. Kadının feryatlı ile 
~pheslnl arttrnnı~ \'e sabrını ta,ır- nynklanan kom9uların bağnşma.'armı 

~Cephelerin aUkfınett.en çıkacatı 
saat ge.ecektlr. Ve o zaman kış mev
siminde kimin maJJOp oldutunu ta
rih 9ÖyllyecekUr. Inaan 1<Utleterlni 
feda eden !\ualar mı, yokaa mcvzıini 
tutmakla Jktita eden mUd&tıler mi?> 

11.aklkatte pUp , •• matU~bun ne 
uman anlafllae&tını llltıer tasrih 
etnlemlt ve h IN!ne flOnunda yani fc
dakirbJd&ra daYet edilen Alman mil
leti .. Te ortmurw. •on ufer ve •ulh 
'aadeıd'1Memılttlr. Abıne olarak Hlt
l•r 19'8 eene.Jnln kı~ından bab~tmış 
, .. töyle •emiştir: 

Evvelce vertmı rUnde 9 bln ton ha.zırlanmıştır. Gelectk sonteşrln 
olup nakliye \."e direk !~!erinde karşı-1 ayına kadar direk atoku 170 bin 
lanan zorluklardan dolayı azalan vc-1 metre mikAbını bulacaktır. 

Mareşal 
Von der Go.tz 

Paşa 
11nkarada Alman sekır t
hBnesinde mareşal için 

bir sergi açı/Jyor 
.Ankara, 27 (Telefonla) - Alma.n 

se!arethancslndc yarın saat 12 de 
Marl!fal Von der Goltz paşa ile Tilr
klyede evvelce hizmet etmiş olan Al
man generallerinin hatıralarını t:eb· 
ellen açılacak olan sergide bulunmak 
üzere GI. Von Guhr bu sabah Ankara
Ya gelmiş, istasyonda Alman bUyük 
elçisi Von Papcn ve TUrk mlhman
d:u-Jan tarafındıın karşılanmıştır. 

General Von Guhr, Umumi harpte 
Türk orduaunda b.r fırka kumandanı 
idL 

Norveçi 
işgal 

teşebbüsü 

llsketi mütehassıslar 
ikinci cephenin burada 
kurulmasrnı muvafık 

buluyorlar 
Va&lngton, 27 (A.A.) - «O!iıı 

Askeri mütehassısların fikrince, 
müttefikler tarafından Norveçln 
ısga!lne tcşebbils edilmesi ılmdi 
Fransa, Belç"Jca veya Holandaya 
bir taarruz tei'!bbUıtünden daha. 
ziyade muhtemel bulunmaktadır. 

istanbuldakl Amerikan Koleji. 
nln çok değerli mUdilrü doktor 
Rayt Amer'kada yedi, sekiz ny 
kalarak bu te§kiHitın Yakınşarka 
alt esas kayıtı&'l'ını hezırlamağıı 
hizmet etm iştir. Bu faaliyeti esr.-.ı. 
sında B. Ruzvelt'le karşıl~mek 
fırsatınr bulmuş ve Amerika dev. 
Jet relsfn 'n Türk'ye hakkındaki 
malfunatınrn hayret uyandırecak 
kadar doğru olduğunu meım:unl
yctle gôrmO~lür. 

Şunu da unutmayalım ki Ame. 
rlka Cilmhurre!slnln yakın dostla. 
rı arasında eski Ankara set rl Mac 
Murray, Amerlknnın eski Parls se
firi Bu111tt gibi dosUarımız vardır. 
Y•rı Türk sayab.lecel miz eski 
Ankara sefareU müsteıarr B. Sha..· 
da Amerika Hariciye Nczııreti müs 
te,arlarındandır. 

-

mıştır. 1 işiten polis devrlyeslle, mahalle bek-
Evvelki *•bıı..h I I risl Cemili lıan damlıyan kaması .,.. , o gece gc m ycce- ,, · , 

jtlnl söyl yerek evinden çıkan ,.0 el- elinde olduğu halde yaknlnınış.ardır. 
varda bir yere saklanarak kııpısmı Yarası ağır olan GUlUuı.r Hnsck. 
göz altında tuta Cem'i b c tt hastn.?ıanesıne kaldırılmıştır. HUdısc-

n ı , u ır.ııa an 1 k Udd ı ı 
iltlfadc ile sokağa çıkan karısının ye dlln sabal1 el oyan m C!Umum 
peşine takılmış, fakat, biraz ~onra m1:avln1 Nc<:ati KUtUltçUoğlu, adliye 
her nasılsa kaybederek eski yerine 1 doktoru tarn!ından vt>rllcn ra~or Uzc
di:lnmO? \ "C karısının avdetlnl bekle- rlnc. maktul Mchmcdın cc~cdınlıı gö· 
meğe b~lamıştır. mll'mcslne mliiaade ctmiit.r. 

Akfam uat dokuza. dotnı GU"U- Katil. yap:lan sorguya: 
zarın yabancı bir adamla kol kola. \'C Karımın ba::ı hallt# .nden zaten 
güle oynıya geld tını ve nihayet e,•e şUphtlen.yoroum. DUr. kendısını tn
l'lrdlklerlnl gömıllftUr. Bu suretle itip ettım. Dostu ile. gezdltıni ''c C\'e 
karısının hlyaneUni blltUn acılığı ve 1 nldıjtır.ı görilnce tab.t ta~ammUl cdc
açıklığı ile öğrenen Cemil kararını ı medım. !çeri girdım. lkısini de yere 
vermişUr. Bulunduğu yerde' biraz da- ı scrd.m demiştir. . 
ha bekledikten sonra eve ııokulmwı. Katil tc,·k!f odl mlşt r. 

Acık 3ara ı.aman gcçt::kçe lyllcş
mlJccek, fenalaşacaktır. Müşterek 

bir dü,manın Hint kapılarında bu
lunmaın, na:r.arl bakımdan hlr <'l'P

he birliği kuruyor, fakat bu birlik 
lifta kalıyor. htlklilleriae ka\U~
nıak emeli lllatıllcr için o kadar 
nılihhndir kJ memlekctlerlntn tdı· 

dit altında olduğunu kolayca unuta
biliyorlar. 

Nehru: «Tetebbür. bizden celml
yf!Cf'kıo dodif'Jıe göre mü.zakr.rcnln 
yeniden baflamuı için ba.,ka bir ta
raftan teşebhllıı gelmC!tlnı bekli) or 
dernektir. Bu tqebbllıı de • " ÇJnll
lerdea veya Amerlkalılard..ıı gele
bilir. 

«Gelecek Juı Alman trenleri nere
de olursa olaun vulfelerını daha iyi 
yapabllecele.erd.r. LokomoUflen ba.t-

lıyarak tankına. ırakttJr0ne, kamyon- r B a 
1 

• A 
1 
.• 

8 
• l 

larına kadar ordunun geçlrditl duru 
ma benser bir durumun tekerrUr et- il il I 
mcmell için daha Jyt lechiz edl!mı, '--- a r 

Filhakika, Manş ve Şimal deni. 
zi kıyılarına bir taarruz yapma.k 
!~in <ılde bulunan kuvvetler kifi 
delildir. Bu kuvvetlerin Ameri
kan kıtalarlle takvlyeıl Jht!mall 
de yoktur, zira inailtercde tahş!t 
edilen Amerikan kuvvetlerinin 
sayısı aylar geçmeden gerçekten 
önemlt bir nlsbcttc olamaz. öte 
taraftan, Almanlar lçln Norveçi 
müdaCaa etmek, Fr.ansa veya Ho. 
lar.dayı müdafaa etmekten çok 
daha zordur. Bunun sebebi Nor. 
veçle olan münakale hatlarının 
uz.unlufudur. Şimal Norveçfne ta
arruz edecek müttefiklerin durum 
larr, burasını müdafaa edecek olıtn 
Almanların durumlarından daha 
elverişli olacaktır. Bundan başka 
Birleşik Amerika lle Murmansk 
arasmdakl iaşe hattının kullanıl 
nusı da Norveçln stratejik öne~ 
mlnl pek ziyade arttırmaktadır. 
Almanlar burıada den'2 ve hava 
llilerl kurmuılardır. 

Son haftalar içinde bizimle A. 
merika arasında yeni bir köprü 
daha kurulmu§tur ki o da. yeni 
büyült elçi B. Ste>rlıard'ın yüksek 
vasıfları ve ınlayıılı çalışma.ııdır. 
Amerika hükOmeti, mevcut ae!lr. 
lerlnln en ga)Tetli ve çalışkanını 
Ankaraya göndermekle, bizimle 
olan dostluğul:u ituvveUendlrmeğc 
nekadar kıymet veriliğini fiilen 
aıöslcrmiştlr. 

Amerikanın yeni sefırl, kelime
nin e!kl mar.alarına uygun bir dip_ 
lomat değlld r, sefirlik vaz:teslnl; 
bir takım davetlere gitmek ve es. 
ı:ari derecede iş ıörmek diye an
lamaz. Kendisi, Amerikanın en ta. 
nı'rlmı!J avukatlarından blrid;r. A
vukat sıfatlle idarehanesini nasıl 
bir rlş adamı i!bi idare ederse ve 
işlerini saati aaatlne aörürse bu
lunduiu sefareti de o şekilde i~ler 
bir hale koymaktadır. Ankarada. 
kl vazifesini 1t1e ~cklldc anladıCını 
izah için ıeçen ıun bir tanıdıeına 
ıu sözleri söylemiştir: 

Hayvanlara da 
karnelerı tevzi 

hayvan yemi 

edil:cek 
Bundan evvel UskUdar ve havali- hayvanlar lçln yapılacak kepek, ar-

k yemi tevzlatının vuika 11e &inde kepek tevzlatındakt yolsuzluk- pa, uş 

it ndlstanın Jstlkliline alt pren
ılp'!erde iki taraf arasında esaslı bir 
s~rüt aykınlıj'ı yoktur. BUtUn lh
t11Af, ıntıkal denr.aindekl rej'me 
aittir. Harice sefir göndermek gibi 
l!ıtlkWin ba7.ı müsbt't alamctıerl 

'imdiden yerine getırllmek şartıle 

müdafaa ihtiyacının bir Jng111z • 
u·nı me&el~I halinden çıkarılma!iı 
n bir A~rlka - Çin - lnglllz • Hint 
m1-'9terek müdafaa dı\l·a,,ı diye lhtl
yaeın i<'apla.rına. uygun bir ıurette 
halli, htrhalde lmkAn'lıZ bir ~ey de
lildir. Hintliler, aakeri l~ltırde Jh
tısaa iddia etmediklerini \'e t~knlk 

teapla.ra uynaıya hazır olduktırını 

muhtdlf ve8lleJerle tiliylem~lerdlr. 

Dtmek ki ortada hlllle muhtac da
ran me6ele en ziyade ruhidir. H nt· 
Jllerle bir aalqmaya varmanm bu 
dakikada o kadar mltlıbn maden -re 
:ruld faydalan vardır ~I yara:rı a~k 
ve ke•., llılllne ltrra.Jmuyarak teda
vi ~relertnl aramak 111er1Uılde ı:ah

mf't" ıtrtrr. 

bulunacaktır.> (Ba.,ı ı lnclde) (-) 
HUer, hstUa llMa lmneUert Al· 

maa halkım ~11& ~ ... r 
ae, bir mDdclet Mnra Alman han 
kuvvetle.rhd• bil itte daha Jlerı glde
cıeftnJ alytem.,Ur. l"'1llzJer,. artık 
Alman un kuvvetlerlae u11ı mey
dan okU.Jllaak lmkina 'e dllruraa l<a

V119Dillflar4ır. Dofu cepheainderı bir 
t&nare batın l'inderDdJk~e, bu AJ. 
111a11 onlma-.. sararnaa olacaktır. 
Almanya. bcUtere7e açtıtı ha' a 
harb:le leteclltl aetkıeyl alamaaut&ır. 
Fakat laıtJ .... \e Amerika. 4otu 
cepbellae Mtlaaaa Almaa ha\-. kav
vetlerbıe ka"ı bat.ta üatUaltlll temin 
eknlı}ler4lr. Almanya kaybettltl ba 
ti•tUnlütu, aacak dofalla Blımbırı 
.,atl6p ettlktea Hara belkl elde ede
>tllr. 
n:tıerln UçUncU tdtdltll, Alman de-

11lzaltılarıaın lft&YJ('a ıınUtemadiyea 
artacatınr wı deıalr.altı harbine daha 
flddetlc devam ecleceflnl Mlylemest
dlr. Denizaltıları artahUJr; fakat Al'· 
r11pa blttı kıyılarında me\cut dealaal
tı lisle.rinln bir müddet aonra InCW:ı -
Amerikan deıılz • 1aa, .. h&rblJe klil· 
l&ıulmaa bale selıwal azak bir ihtJ
tnaı 41e1Udlr ve 1111 iti yapmak lçlıı. 
4Uantl<'de dealı.aUı a' ına çıkmıya 
lll&11m yoktar. Denlz üslerlae de,·am
lı euette hava taarnuıan yapmak, 
bu llıılr.re uzanan demlryollarmr tah
rip etmek daha lÜMUDludur. Mütte
flkler 9bndlye kadar bunu yapamı· 
Yorlardı, çUnkU tayyarelert pek azdı. 
Fakat ha\•a kunetlerl artınca, mUt
tctlkler l»u &al>lyeye bq \'Urdular. 
BIMıe dealultı b&rblmlıa öaemll dö-
Dllm noklaaı budur, 

bildiriyor: 

Sovyet tebllllne ektir. 

Tanklar himayesinde hareket 
eden Sovyet piyadesi Kallnln ke. 

simindeki düşman kuvvetlerine 
bir baskın yaparak iki köyü geri 

ılmı~ ve 300 Alman öldürmilştür. 

2 havan topu, 1 top ve 3 tank 
tahrip edilmlıUr. Bir kaç esir alın
mıştır. 

dan dağıtılmıştır. 

«- Ben avukat sıfatfle çalışma. 
fa •h&ık olduium için ıördilğüm 
vazifeleri hep o .ölçOye uydunnağa 
meyli duyuyorum. Ankarada ke!l-

Ayni cephenin b&§ka bJr kesl. 
mlnde Almanların mU.tahkem mev 
zlleri tahrip edilmlı ve bilyilk bir 

tank kolu Sovyet topçusu tarafın· [ 

Dilşmanla yapılın kanlı bir çar. --- l dimi Türklyenln avukatı mcvklln. 
, de hissediyorum. V.av!ngtonda bU-

yilk elç!nlz var, fakat o Türkiye· 
---- nin haklı arzularım Amcrlka hü. 

Uıa111arll ...... 
pışmada bir Sovyet taburu 35 tank 
sahr topu ile 12 ıahra topu, ıo 
uçakJav<ır topu, D zırhlı otomobil, 
19 mıtralyöz ve 17 müstahkem 

mevzii tahrip etmiştir. Almanlar 
asker bakımır.dan da •lır kayıp
lara uğramıştır. 

25 nisanda tayyarelerimiz asker 
ve harp malzemesi tll§ıyan 20 kam 

yon tahrip etmişler ve bir demir. 
yolu kl:SprüsUnil havaya uçurmuş. 
lardır. Başka uçaklarımız 2 Al. 

man p iyade bölüğünü kısmen da
ğıtmışlardır. 

150 Sovyet esin kaçtı 
Stokholm, 27 (A.A.) _ Of! bll. 

diriyor: İsveç basınının blldlrd:ıı
ne göre 150 Sovyet harp esiri Nor 
veçte Guldrasaı k:ımpından k 
mıştır. Polisin tahminine göre abçu. 
esirler bu .... ki 

CBafı 1 Jlk'lde )-( kümetlne apaçık duyuramaz, ne. 
hesınde çok şiddetıı çarpl§malar ya- z.aket kaideleri dolayıslle çekinir. 
pılmaktadır. Hoplng'den gelen 3 Ja- Halbuki ben herşeyl çiy çly söy
pon Jcolu, Hunblng, Kong'haJplnl' ve Jeyecek ve yilriltccek bir mevki. 
M:ont'Suno laUkameUnde ilerlemekte- deyfm. Ayni suretle Va~·ngton bil
dir. Tungu halen Çinlilerin ellnck yük elçisi, kıymetli hukuk Al!ml 
bulunmaxta ve fehrln 9lmal ve dofu. M~•r Ertegün de Amerikanın 
Bundaki tepelerde çarpıtmalara de- Türkiye nezdlndekl avukatı de· 
varn edilmektedir. mekUr. vazifeler bu ruhla karşı. 

l\fandalayda kunetU mMalaa lanıraa aramızdaki .l§birUilne ve. 
Jnenller1 .,..., rimll şek:ller vermek kolıylaıır.> 

İnsanın hatırına şu fikir geli
yor: Amerika ile Türkiye arasın. 
da bu kadar mükemmel köprüler 
ve bu kadar sıkı milşterek men
faaUer bulunduğuna göre bunlar. 
dan istifade ederek yarınki bir 
takım işleri bugünden hazırlamak 
mümkün olmaz mı? 

tan bahsetmiştik. Oğrendlf.mize gö· l yapılmasını bildirmiştir. 
re yapılan t.&hkikat neticesinde tev-1 Bundan ııonra köylerde ekmek kar· 
zlatta. yolsuzluk yapfdığı tahakkuk no'eri g-lbl hayvan yemi karneleri 

etmiştir. tf'-z1 edilecek ve hayvan sahipler! bu 
Istanbuı vtllyeti, bu yolsuzluğun • . 

tahakkukundan sonra dün UskUdar karneler mukabılinde yem alacaklar-
kaymakamlığma verdiği blr emirle dır. 

Belediye kooperati
finin imtiyazı mı var 

( ..... 1 ı.ctdl) § 
karıştırmasından ileri gelen yol• 
liUZluklara uzun uzadıya dlkk-tl 
celbetmi& ve bunun üzerine alAka. 
lılar tarafından açılan dava bera• 
etimizle netlcelenml§tl• 

Maltanın çetin 
müdafaası 

, .... 1 a.die) ( .. ) 
mUrettektını Sjeilyada.kı uoaJc m.,,. 
danıannda tutm.,.a muvaffak o'dutu 
gibi dUflllanın her g'enlf ölgOde bom· 
b& ve benaln harcanıumı da tembı 
ebn!Jtir. 

Yiyecek darlığı fcvkalAde ted. Bu dört aylık han mubareWerln- llu defa ilk achmı lng'Oizle.rden 
\fi~a HlntlPerden beklemek yaaluı 
ol.,. (hlllerlfl Atılerlbldann ara
ya ·girerek JntHW deın'ft!J IÇtn bir 
luti fare9f ar....-n ea tabii yoldur. 

blrler almağı icap ettirince Bele· de lngiliz uçaklan ile d&fl bat.,ya· 
diye kooperatlfl imtly.azlı bir man. ıar muhakkak surette 200 du,man 
zara almıştır. Halbuki yurdumuz· uçağı tahrip etmiflerdtr. Aynca 70 

da h:ç bir nevi imtlyazm yeri yok. d~man uça#Jnın dUfUrWmllf olmuı 
tur. Darlık zamanına alt külfetin --------------
mümkün olduğu kadar müsavi su· ihtimali de vardır. Bundan b&fka ı:w> Jstanbul, Ankarayı 
rette taşınması hükümet:mlzin ba~- uçatın ağır hasara uğratıldıfı mu· 
lıca prcnslpldlr. hakkaktır. Bunlardan blr çotunun 2 • O yendi 
Hükôınet her nahiyede mutemet Uslerlne dö•mllf olmalarına pek az (89fı 1 ı.cw. «/> 

bakkallar vasıtaslle her eve bir 

kilo dilşecek surette erzak dalıt· 
mak yolunu tutmuıtur. Bunun hı. 
rlclnde olarak hiç b ir kısım va· 
tandap. ayrıca tevziat yapılmadılı 
halde ve Belediye memuı:Jarı da 
umuma alt tevzlatt&n istifade ede. 
cek bir vaziyette bulundukları hal 
de Belediye memurları lehine is. 
lisna yapılması yanlıı bir yoldur. 
Belediye memurları, ıehir halkmın 
umumi mer.faatlne bakan ııdam. 
tardır. Dar zamanlarda feraıat ör· 
neği diye kendllerini karşımızda 
&önneliy~z. imtly.azlı ve istisnai 
muameleler halkı pek tabii olarak 

ihtimal vardır. Hücumların aayısı ve Ilk dakikalar .Ankara 'ba!lkı.11 çok 
fiddeti arttıkça mUdafUerln manevl-

kuv\'eUI... Herkeste Ankaranm ls
yatı da yilkaelmektedlr. Ş!mdi Mal· 
talılar dUfmanm •ece hücumlarından tanbulu da yeneceği kana.ati var. O· 
bile korkmamaktadırlar. ÇUnkU Ingı. JlUncu daklka4& Ankaradan Yaprın 
Ilı geıee avcıları metıaretlne tam gtı. kuvveuı bir fOtU belki de galibiyet-
ven besliyorlar. le beraber direkleri yalayarak lc~-

Ikı pnenlla bıntrtnl kıllrflll tı. Tribünlerde derin bir (ahhh) çek-
Londra, 27 (A.A.) - Malta nHal me •• On betlnc.l dakikada Istanbul

Korgeneral Dobl, P'llipinlerdekl Cor· lu santrlıal' Enver yaralanıp çıkı
rerıdor aduı mUdafllerine bir tebrik yor . .Ankara hAIA Mklm vıWyette_ 
telgrafı gtindererek: cMUtteliklerin 23 UncU dakikada Enver oyuna gl· 

i'&yelerı ufrunda unutulmaz bir gay
retle çalıfmaktuınıa:. diye kendile-Vurguncu bir kadtn 

mahkemeye verildi 
Galatada GümrUk sokılınd 16 

numaralı matazada çivicilik yapın 
Ollda adındakl k&dıntn, çivi lst~ 
yenleri yoklutundan bahisle baş· 
tan savdılını ve tanıdıklarına da 
yüksek fiyatlarla sattıflJlı haber 
alan Polis K~akçıhk bürosu me. 
murları, di.ln ıabah bu vurıuncu 
kadını suç üstünde tutmuılar ve 
:yaptıkları ara,tırmada mataunın 
muhtelif yerlerınde saklı buluna.n 
~uhtcllf clns ve boyda çivilerle, 
kaçak şampanya ve ~arap, bul
tnuşlardır. Suçlu 1 numaralı m ı. 
il korunma mahkemesi Müddci
umumlllf ne verilmiştir. 

a 
faya halkın evlerinde 

sakJanm kladı B r. u bölgn t 
ı k ... ama-

ÇunJdnr, 27 (A.A.) - .JaponJann 

Tungu • Mandalay demlryolu uzun
llıfunca &Uratıe ilerlemeleri iyi haber 

alaıı Çin nıatıtmerlnde endlte ile kar
fılanmamaktadır. Bu mahflllerde 
saylendi#ine göre Çin kuvvetleri 

Maııdaıay dolayında iyi Jıuırlanmıf 
mUdafaa mevzilerini lfgaJ etmek Uze
re evvelce hazırlanmıf bir plAn mu
cibince geri çekilmektedirler. 
Co~ldor'a !6C bclt llllva Mit-... 

Va9!ngton, Z7 (A.A.) - Harbiye 
nazırlığı tebliği: 

Biz her.üz en esaslı tcçhlıatını 
tam;mlamab çalışan blr milletiz. 
Harp dolayıslle hudutsuz surette 
ıenişletllen Amerika sanıı.yilnden 
istifade etmeğe pek çok Jht yacı. 
mız olacaktır. Fakat b:r taraftan 
da. bunları ödeyecek mevkle gel
memiz lAzımdır ki bu da AmerL 
kan•r; muhtaç olduğu esaslı ham 
maddelerden birini .istihsr.l ve lh. 
raç etmek suret~le olabillr. Bu yol
da imkAnları gözden geçirirken, 
ipek maddesi ilzer'nde durmamak 
milmkün detlldlr. Ha.rpten evvel 
Amerika, Jsponyadan senede iki 
yüz elll milyon dolarlık ipek ılır. 
dı. Öyle derler ki bugün AmerJ. 
kanın başına çorap ören Japon do
nanması, Amerikalılara ipek sa tı. 
şıı::sn ve Amerika kldınurının ba. 
caklarına geçirdikleri ipek çorap
ların hasılatlle yapılmıştır. 

gücendirir. 
rini tebrik etml~Ur. Fittpbı lcumancla
nı buna verdlfi cevapta: dlU,terek 
hürriyet dAvamıza. yardım ~n Mal
ta adasının kahramanlıklarınclan il
ham alıyoruz .. demit ve mukabil teb
riklerini bildlrmıft.ir. 

rlyor. :ı.tanbul alır beamağa başla
dı. Fakat neticesiz çalıfmalnr. Is
tanbulun kupayı alması için Anka
rayı 3 • O ycnmC!ll !Azım. Buna rağ
men birinci devrede L,tanbul gol ya. 
pamıyor. Ankaralılar kendilerini ls
tanbulun oyununa kaptırdılar. De\•· 
re o • & Jııitlyor. 

Bir şapkacı dükônı yand 
Diln ssbah, Galatada NccaUbcy 

caddesinde 126 numaralı şapka ve 
kasket fma!Athaneslnde b r yangın 
çıkmıştır. Vaktinde yctışen itfaiye 
tarafından sirayetine meydan ve
rilmeden söndUrUlmUştür. Alaka. 
darlar yangının ~ıkması sebebini 
araştırmaktadır. 

,. __ DOKTO& --·-· 

HAFIZ CEMAL 
LODIAN JISKbe, 

Dall1U7e Mite..._ 
Dhaa)'el• iM 

Muayene IUUeri: PaJı&r 
ıı.rıe herıün 2,5, Tel: JHtl 

m e ordon altına alınmıştır. 

Evlenme 
Emekli binbaşı Sadık Akduınanın 

kızı Bayan MUrUvvct Akduman U 
Yalaklı vagonlar şlrkeU :ınemurlaruı~ 
dan Emin Karaataç'ın evlenme me
raalmı dün EmlnönU Evlenme Me
murlutunda her iki tarafın davetl!Jeri 
ve güzide bir kalabalık huzurunda 
icra edllml9tır. Genç evuıere saadet 
dllerız. 

TEllKKIB 
Türk Matbuat Teknisyenleri 

Blrl.iinden: 

26 nısan pazar günü •kısmı 
Şehir tiyatrosu komedi kısmında 
Birliğimiz menfaatine tertip edi
len müsa 

merede verdıklcri kon. 
ser \"c temsile mukabU hlr bir ,...._ 
ret alma ki • u .. -
kadar k ma a, sesinin güzeııııı 

albinin do necabet.nl ı,,_ 
bat ede.o değerll okuyucu Bayan 
Sofiye ile, güzide snn'atkirları· 
mızdan Ha 

zı~, Vasfi Rıza ve Ba. 
yan Perihan a ve bu vadide kıy-
metli muavenctlerini derlğ buyur. 
mayan Uyatro müdUrUne, asil ze· 
vata Bir~ilmiz h•kkında &.itayı,. 
kAr .11eşrıyatta bulunan muharr.r 
arkada~larımıza butiln matbuat 
teknuyenlerl namına. .alenen te
§ekkürU b!r borç biliriz. 

Fillpinlerde: General M:ac .Arthurun 
Avuatralyadakı umumi ltararg&hın
dan blldirdftlne göre, Korregidor ka
lesı 26t Uncu hava tehlike !~etini 
vermi9tır. Korregidor kalesi Ue Hq· 
hes iStlhklmı ve limandaki kUçUk 
gemiler pike bomba uçaklarının ta
arruzuna utramıflardrr. Manlla ce
nup kıyıaında ve Bata&n'da mevzı al
mı.t olan Japon topçula.rı 4 hat mlld
det;e Korrestdona alır bir at., altı
na almışlardır. 
Bataryalanmızın karfllama at~I 

Bataan'dald dllfman topluluklarını 
dağıtmıf ve Kamlyon parkına alet 
vermlftlr. 

Amerika Elçisi 
Vişide .1 ayrılıyor 

Yarın Amerika bu hatayı tek. 
rn etmek .lstemiyecektlr. Neden 
demir tavında iken döğüp Ti.lrk 
lpefinl Japon ipellnlrJ yerine koy. 
maja çalışmayalım? Bursa eski

(..,. ı ı.cJde) xx denbe~·J dUnyaca meşhur bir ipek 
merkezidir. Eski zamanlarda Am". ledonyaya Amerikan kıtaıan gönde-

rilmesi münasebeUle &'önderdlti tel- rlkaya da ihracat yapmıştır. Ha. 
tay baştanbaşa bir kozahane hali
ne gelebiJlr. Memleketimizin garp 

gratta. bilhUa& fÖyle diyor: 

Bu hAdlıe .Amerikan poHtıkasının taraflarında ve Trakyada da ipek 
inkişafını gösteren dikkate defer çlilk, ç'!tçlnln iyj bir tc\11 işi ha. 
vakalardan biridir. .Amerikan kuv- linl .alacak yolda geliştlrllebllir. 
''illeri şimdi adayı hUr Fransızlarla Bu işi büyük ölçüde hazırlamak 
blrlıkte mUdataa etmek lçlıı yerlerine için Amerika lpekçılcrlnfn memle· 
varmıt bulunuyor. ket:mlzde tetkikler yapmasına, 

OrazzavUle'e bir konaoıoe cönder- lpefimizin vasıflarını k ndllerlne 
mek bafk.a bir feY· aakeı1 ebemmlye- alt muhtellf ıbUyaçlar!a kırşılıs
tı hatz bır yere asker yollamak lııe tırmalarına, Amerika sermayeai-
daha ba.tka ve mWılm blr ft!ydlr. n1n hazırlık :fuliyetler.i için ıenl~ 

Valimizin ve İ!tanbul İaşe teıkı
IA.tının bu meseleyi tetkık ederek 
meselenin mab:yetl h•kk1nda bal· 
kı tenv~ edeceklerini umuyoruz. 

yardımlarda bulunmasına ihUyar 
vardır. Gandi konuftu 

Yirmi jki sene evvel burada (Bafı ı Jlıc:We) >+C 
Ravr.dal adlı bir Amerikan b&§· her vakitten ziyade lna.nıyorum· 
konsolosu vardı ... Japon Jpell ye· Japonlara karşı bir düımanlıjun 
rlne Türk ipelı > fikrlni vatandaş. yoktur. Fakat Hlndlıtına karıı 
larına kabul ettirmek için ıa.yısız besledikleri dUıüncelerJ endifeslz 
raporlar yazmış, bunu da kAfl ıör· 
m.fyerek halka ıutaben risale neş. karşılayamıyorum. Hür birer in· 
retm;1u. 1&n ılbl kend·lerlle hiç bir mllna.. 

Bu zahınetler 0 zaman bo,.. ı · t- zuyı mucip lhU\Afımız olmadıjtDJ 
mi~U. tünkü Amerikan sanayii Ja. n 'çln görmüyorlar? Hlndiatanı ra· 
pon ipeği esası üzerlne teıkUlt· hat bıraksınlar. İyi nlyatlerle ıel
lanmıştı. Japon Jpekç.lerlnln Ame. diklerini söylüyorlar, acaba kendl
rlk;da yüzlerce kll'llk teık!lltı ve lerinf maruz bıraktıkları bu yık. 
gözcüleri vardı. Her rakip 1eşeb- tah k 

1 ma ve yıkma siyasetine mils ı bUsü derhal kurnazca b~juyor ar. 
olmak iç!n Çin ne yapmııtır? dı. 

Duıün meydan serbest bir hale Ahmetlbat, 27 (A.A·) - Ma· 
ielmlşt r. Bunu iptidtdan hazırla- batma Gıındi, Harijan ıazetesinde 
mazsak y~lnız biz iyi bir fırsat ka. yaz<tfı bir makalede Hindistan• 
çırmış olmayız, Amerikan· sanayii ~abancı askerler ıelmeslnl tenkit 
de harpten sonra füracat lht yacı. 
nı eskisinden ziysde duyacaktır. etmekte ve şunları sormaktadır: 
Türk lpejlnln Japon lpeğln'ın yeri- oHind.stanın milyonlarca insanı 
ne geçmesi, Amerikalıları d•; hem arasında aayı&JZ miktarda asker 
bir ham maddenin dost bır mem. talim etUrllemez mi? Bunlar btı. 
leketten tedar.ikl, hem de bizim ı tUn dünyadaki b!\Şka aakerler ka-
Amerlkan eşyas~na olan satın al.] , 
ma kudretimizin .srlmuı bakı- dar Iyl olamazlar mı. Bu takdirde 
mındın elbette allkadar eder. neden burada yabancılar bulun. 

Aluaet Emla YALMAN sunh • 

lkmcl devre 

Iklncl de\Te lstanbulun ş:ddetll a. 
kmlarile bqladı. Belll kl lırtanbul 
yenecek, kurtulllf yok. llk gUn, ta
kanın fena letklli yUzUnden uğra
dıkları matlCblyet gUnU lstanbul 
futbolunu temsi! edemedikleri a:ıl3· 
tılıyor. Anka.re. bunu sczm·~ vazı
yette. Ne olursa olııun fıWa gol 
yememeli. Kupa elde:ı g.dcr. 

Bu sırada Melih canlabaşla çalı,.ı
yor. I9te !ırı!at çıktı. Soldan gelen 
bir topa yıldfnm gibi k~arak ye
tlfiyor. Top ağlarda. Biraz sonra 
v!ne Me'fh koşuyor. Bu de!a ayağı 
ile VUrdufu top ağları buluyor. 

.Ankaralılar tehlikeyi sezmiş 'a. 
Z:yette. Ne olursa obun OçllncU g-ole 
meydan vermcmeğc çalışıyorlar. O
yun .sertı"lyor. Bu sırada KllçUk 
Fikret yıldırım gibi bir şilt atıyor. 
Top kaleye doğru G'idlyor. Tribün· 
lerdekl lstanbullular heyecan içeri· 
•inde. Top Ust dlrete çarpıyor. Ye
re vuruyor. 

Kaleci dırekte, yere dllfUyor. Top 
Yhıe direkte... Nihayet yakalaıdl. 
Tnlbtln!er biı'blrlne gaiyor. Sevinç 
ve yeis blrbırıne kan~ış bir hal. 
Oyun ll!tanbulun 2 - O gallbiyetıle 
bitti. Fakat .Ankaralılar Izmlre at· 
lıkları yedi go!Un müklf .. tı olarak 
(fazla eoı attık arından) 23 nllaft 
kupasını alıyoda.r. 
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Rektörnn dünkü 
koniaransı 

(Ba" J in<'id•) • 
ıar~ı.n ib:ı•·ctt1r U.z:ıın stirf'n 100 se
ne, 30 a:ene, 7 sene gibi savaşlar gö
rU!Ur. Barı~lar verilen şartlara göre 
uzun kJsa olmuftur. Fakat mUddet
ıiz olamamı.,tır. Insanh~ı barışa ''e 
sa,·aşa götüren dUnyA yolları bu as
rın başına kadar, kara \'C deniz. yol
larıdır. 

Bu yollar barı~ zamanında insan
lar, mılletler ve devletler arasında 

münasebet, do.~tıuk, t;caret yol!arı, 

savaş zamanında da, boğu.şma iı;til&, 

kahır ve ölüm yollarıdır. Biz Türkler 
İIU iki yolun da ezrll ve ebedi A.'ıkları 
ve kahramanlıırıyız.1' 

Rektör bundan sonra. geçmiş de
virlerdeki bUyUk Terk kahramanlık
lannı anlatmış. TUrklerin gerek kara. 
yo'larmda gert"ks" deniz yollarında 

zaft"rler elde ettiklerini 10 un<'u asır
da, kara ve deniz yo11arrnda dünyayı 
bu yollara baA-Iıyan önemli olayların 
art\ılğıın söylemiştir. 

Rektör büyük devletlerin bir c:ok 
sömUrgt"ler eldt' ettik'.erinJ, Alman
yanrn ille sömürgesi olma)'tp sömUre
nt oldu~nu 1911 dünya harbinin se
beplerin: anlatmış:, bu harpte 11 mil
yon tn.!!anm öldüğ'Unü ~ylemi.ş. Ame
rlkadan harp ic;-inde gUzel se.,ler duy
du~nu, sulh için ortaya atılan şart
larla insanların me:ek, dünyanın cen
nete geleceği hio;sinln verlld'.ğlnl, fa
kat bu esıuıların kA~ıt Uzerinde kaldı· 
ğ:r.nı antatmıf, bil)'llk dünya feIAkr
tınden sonra vadedilen dünya nizamı
nın tn~anlığa beklediği bahtiyarlığı: 

getfrmed:~ni söylemiştir. 

Univere:ite rektörü bugünkü harbe 
tema!ıla harbin (960} ncı günUnde 
bu,unduğumuzu hatırlattıktan sonra 
ı;· •e.-ine ş:unları HA.ve etml.ftlr: 

Yer yüzündeki int'anlar iki mil
yar yüz on altı milyon tahmin edili
yorsa bunun 200,000,000 hariç hep
sinin harp içinde olduğunu söylemi~. 
hUkOmetimizin aldığı tedbirler !4aye
Binde harp dışında bulunduğum11zu 

fakat harbin te.!!ir; dahilinde olduğu
muzu izah ettikten sonra şun~arı söy
lemiştir: 

DUnya yangınının önUnde elbet. 
te biıim de hlç olmazsa. kavurucu te
~trinl uzaktan hi&setmemekliğ<miz 

kabil değildir. Büyük cehennem ate
f.nln orta..•unda, kazanç istifçiliği ve 
vurgunculuğu yapanlar var~a bunlar 
hakkında hUk1lmetin hUkmü ancak 
doğrudur.> 

Rektör, dünya. savaşının daha şid
detlenmiye doğru gittiği bugünlerde 
hep.mizin en bUyUk borcunun mem
leketin birliğini duyarak korumak 
o'dutunu. hUk.nmettn vazlfeeinl ber 
sahada şuurla kolaylaştıracağımızı 

söylemi~, Türk gençliğinin ve her 
Tl\rkUn memleketin bugünkü varlı

ğına yan gözle bakılırsa onun uğrun
da daha e\.-vel anasının, babasının 

yaptığının daha fazlasını yapacağını 

ıöylemııtır. 

Rektör yarının dUnya yolunun ne 
kilde olacağı baMine temasla Mllll 
Şet:mizin geçen sene Meclisln açıh,ın
<la söylediği nutukta. bütün dünyanın 
bekledi#ti, muhtaç olduğu barı,ın bir 
gün Türkiyenln delAletile tahakkuk 
edebilmesi imkAnmdan bah.!!etti~ini, 

Türklyenin takip ettiği yoldan ilham 
alınarak cihanın önünde bir barıf 
yolu açılabilirse bundan en büyük it· 
tlharı duyacağımızı, bugün harbi ida
?'e edenlerin hepqinin hak uğruna har
bettiklerlni aöylediklerlni işaret etmlf 
ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 

.. Harbi ıdare edenler, sava.,tan 
başka b;r neticeye varacak bir suret~ 
te uyufabilirlerse beşeriyet o vakit 
minnettar olabilir. K~ndilerine vere
ceğimiz hilküm dUnya yolunu götü .. 
receklerl yolun lsttkamet:r.e göre ta .. 
yin edi:lr. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 
7.30 Program Ye mem!eket .!!aat 
ayarı, 7.33 MUzik: Hafif program 
(Pi.), 7.45 Ajans haberleri, 8,00 
MUzik: Sf"n!onik parçalar (Pi.). 

8.151 8.30 Evin 11aati. 

öCLE 
12.30 Prngram ve meml<"kct saat 
ayarı, 12,33 ~IUzık: Türkçe plıik
lar, 12.4:"'i Ajans haberleri, 13.00 
~tllzik Türkçe plAklar progra
mının deYamı. 13.15 113.30 Ko
nu'J'ma (Çocuk Esirgeme Kurumu 
adınaı. 

AKŞAM 

18.00 Program ·ve memleket saat 
ayarı, 18.03 ~tUzik: Radyo ton 
orkestra.11 (Violonist Necip Aş
kın), 18.45 Zira.at takvimi. 18.55 
Radyo çocuk kitibU, 19.15 Milzik: 
Fasıl heyeti, 19.30 Memlekt"t 8&at 
ayarı ve Ajans haberieri, 19.15 
Konuşma ıK·tap ~aati), 19.55 
Mllzik: Fasıl programının ikinci 
kı!'lmı. 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Mtizik: Violonsel ~ololRr <Pi.), 
21.15 Konuşma (Tilrk hukuk ku
rumu adına), 2 l.30 ~iüzik: Or
kt>etra eserleri CPl.l, 21.45 Mü
zik: K1Uik Türk mUziğt progra
mı ~tustafa ltrt'ııin hatırası için 
(Şef: Mesut Cemıl). 22.30 Mem
leket saat ayan, Ajans haberleri 
ve borsaiar, 22.45 '22.50 Yarınki 
progran1 ve kapanış. 

Şehi·r ·aaberleri 
.. 

• 

lzmitte bir ballkçıhk 
iriiği kuruluyor 

lzmit körfezinde büyük bir dalyanın vücude 
getirilmesine çalışılıyor 

J\'frmnunlyctle haber aldı4:ımıza 1 len ve kısmen de şehrimi.zden te_ 
gore. İzmit körfezi havzasında min etmiş ve inşaat yerine gön
ötcdenberi balıkçılıkla uğraşanlar_ dermiştlr. Alakalılar, bu tcşebbü
dan 20 klşll:k bir grup aralarında sün gün geçtikçe genişllyececlni, 
bir birlik kurmuşlardır. Bahçecik bütün körfez balıkçılarının iştira· 
r.ahiyesl müdürü Reşat sactakın kile birliğin memleket icin çok 
teşvik ve gayrctllc yapılan bu bir- faydalı blr müessese haline gele
lik Taşucu iskelesinde bir dalyan ceğ:ini söylemekte ve v.aktilc Ame· 

kuracak ve bu suretle körfez ba_ rikaya milyonlarca çiroz balığı 

lıkcıhgını el birliğllc canlandıra- gö::dermck gibi şerefli ve berekeL 
caktır. Birlik, ilk teşebbüste mey_ li bir maziye sahip olan İzmit kör
dana getireceği bu dalyan için frzi balıkçılığının y.ine eski halini 
icap eden direk ve tahtalarla ağ bulacağı kuvveUe ümit edilmekte_ 
ve sair malzemeyi kısmen Jzmıt· dir. 

lldliye hab 0 rleri: 

Yeni köy Belediye 
doktoru hakkında 

tahkikat 
Yeniköy belediye doktoru Sa

dcttinln hasta bir vatandaşın mu· 
ayenesine gitmek için dakikasına 

bir lira istediği hakkındaki şikAyet 
üzerine alakadar makamlar tara_ 
l•ndan yapılan tahkikat sona er
m~şUr. 

Neticede, doktor SadcW.n hak_ 

kındaki idd:anın asılsız olduğu an

laşılmış bilAkis havanın soğu-, 

yağışlı olmasına ve vesaiti nakli

ye bulunamamasına rağmen dok· 

torun Yeniköyden İst:nye sırtla~ 

rınd"l.ki hastanın evine kadar git· 

tiğl ve hastayı parasız muaye:ı.c et
tiği anlaşılmıştır. 

Bakırköyünde feci bir 
kamyon kazası 

Dün sabah, Bakırköyünde telsiz 

civarında son derecede feci bir 

kamyon kazası olmuştur. Ahmet 

adında bir şoför. kunremi yüklü 

olan kamyonile Edirneden İstan_ 

bula gelirken yolu üzerinde yüklü 

bir araba görmüş ve bir kaza o ... 
lacağını sezinliyerek makinesini 

birdenbire durdurmuştur. Bu a.ni 

duruş neticesi, kamyonun muva
zenesi bozulmuş ve devrilerek sa.. 
tındaki hendeğe yuvarlanmıştır. 

Sukuttan makine parçalanmış, şo· 

för Ali ağır surette yaralanmıştır. 
Şoför muavini Satılmış devrilen 
kamyonun altında kalar.ak ezilmış 
ve derhal ölmüştür. Şoför Ali, Ba
kırköy jandarması tarafından has· 
taneye gönderilmiştir. 

Dünkü Meclis müzakereleri 
(Ba'ı 1 Jnckle) •=• mesini halkçı Partimizden ve hü

müddeti 3-0 sene idl. 25 senelik kllmetlmlzden rica ederim.• 
müddet tekaüt sandıklarına lA- Birbiri ..arkasından söz alan ha.. 
zım ota.n parayı temin edemiyor. t:pler arasında.rı Kemal Ünal, ku
Şayet bu müesseseler tekaütlük rulacak sandıkların yarını emni ... 
hakları için sandıklarına yardım yet altına alacak bir durumda bu
etmeye kalkarlarsa mamullerin lunmc:dığını, Emin S&zı&k d&, dev
maliyet fiyatı yüksellr. Devlet let memurları tekaütlüklerinin 
yardımını isterlerse, devlet bu ka· blrleştirilmeslnj söylediler 
bil masrafların hangisine yetiş- Ziya Gevher ise, kanuna bir 
sin ... Ayrıca tekaütlük hakkı 12 başka noktadan itiraz ederek de· 
sene evveline teşmil ediliyor. Bu di ki: 

doğru değildir. 12 sene evvel bu •- ihtiyat zabitlerinin en ulvi 
müesseselerde çahşaınlara çok faz- hakları olan ordudakl hizrnetleri
la ücret verllm:şttr. Bu kabil me- nln tekaütlük haklarına sayılaca
murlar aldıkları fazla parayı te· nına dair kanunda bir hüküm gö- j 
kaüt sandıklarına mahsup etsin- remiyorum. Bundan iki sene ka
ler. Bundan başka kanunda usta· dar evvel, şimdiki lktısat Vekill
lar ve ameleler kale alınmamıştır. miz Sırrı Day, Meclise getirilecek 
Binaeın,leyh müzakerenin tehirini bir lflyiha fle Çanakkale, Mi111 Mü
isterim.a cadeleye koşanların vaziyetlerinin 

Rasih Kaplana cevap veren Büt kurtarılacağını söylemişti. Keza 
çc encümeni mazbata muharriri bugünkü ahvalde de orduda va
Hüsnli Kitapçı, tekaüt sandığı ka_ r.:ife görenler vardır. Bunların hak 
nununun bundan evvel çıkan bir tarının kaybolmamasını dilerim .• 
kanunun emrini yerin?, getirmek Encümen mazbata muharriri, 
için hazırlandığını, lktısadi tc~ck. ihtiyat zabitleinin ordud& ıeçen, 
kü11erde çalışan memurlardan sene hizmetlerinin tekaüUüklerine .sa
lerdenberi yüzde beşer kesilmek- yılacağını söylemiş ve maddelerin 
le olduğundan kanunun makablı_ müzakeresine eeçllmiştir. 
ne teşmil edildığini, 25 senelik Sıra, 13 üncil maddeye gelince 
müddetin tekaütlük iç'n kafi ol· ml\nallaşa tekrar ~eV!enmiştir. 
duğunu, ameleler hakkında ise Bu madde, meslekten olmayarak 
hazırlar.an bir iş sigortası kanunu lktısadi teşekküllerin idare mec
nun Nafıa encümeninde tetkik \isi azahklarına, reisliklerine geti
edildiğinl bildirerek 13yihanın mü- rilenlere tekaütlük hakkı tanıma-

zakeresinl rica etm:şur. \nakta idi. 

Tekrar sôz alan Rasih Kaplan, 
evvelki mütalaaıarıcd& ısrar ede
rek demişt:r ki: 

11- Ayrıca Maliye VekU:miz
den rica edeceğim. Gerek bu ka. 
bil müesseseler, gerek diğer dev
let memurları için b•r tekaüt ban_ 
kası viicude getirılmenin çaresi 
aransın. Yoksa ayrı ayrı tekaüt 
kanucJarı ve sandıklarllc bir gün 
bütçe müşkül vaziyete düşe:"ck· 

tir .• 

L3.yJhanın müı~kere edilmeme
si için Rasim Kaplanın verdiği 
takrlrı umumi hcyel reddetmiş ve 
kürsüye Müstakil grupl•n Ali R•· 
za gelerek, grupun encümenler ve 
hükUmetlc hemfikir olduğunu be
lirtmiş, 18yihayı takdl rle ka~ıla

dıklarını söylemiş ve sözüne şöy
le devam etm 1 ştlr: 

«- L6yiha bütün iktısadi dev
let mües~eseleri memurlarının te
kaütlük haklarını tanımak için se_ 
nelcrdenbcri başlanmış bir işin 

~on merhalesini teşkil etmektedir. 
Hükümetten bu kabil müessesele_ 
r~n ve devlet memurfarının tek 
b:r tekaüt sandığı rejimi altında 

birleştirmesini tc•menni ederiz. Ay 
rıca Nafıa encümeninde bulunan 
işçi sigortaları hakkındaki 13.yiha
nın da bazı müşküllerden dolayı 

grri kalmak tehlikesinde olduğu_ 

nu duyınaktayız, Bu lAyihanın da 
ı;üratle kanuniy€.t kcsbetmesinl 
dileriz. 

Diğer taraftan bu kanunlar ha .. 
riclnde kah.:n vatandaşlar Jçin de 
bır sigorta teşkilatı vücudc getir_ 

Fer:dun Fikri, söz alarak bunun 
madelete uygun olml.dığ:ını söy. 
!emiş, Maliye Vekilinden kanaat'
nı sormuştur. 

M,llye Vekilı bu tokyl5Jn Büt
çe encümeni tarafından konuldu
~unu, htfkCımet projesinde ise ida
re meclisi azalariJe reislerine te
kaütlük hakkı tanıld•ğını söyle
miştir. 

Kemal Ünal, meclisi idare aza_ 
lıklarının muvakkat olduğunu, ni
t~k'm barem kanununda da bun
ların kayıtlardan hariç tutulduğu
hu, idare meclisi azalıklarının me
muriyet ha.\inc getirilemiyecetini 
r.öylemiş, Nuri Demirağ bu müt11. .. 
IA.aya iştirak etmiştir. Maliye Ve .. 
kilinin tezini Recep Peker ve M&z
har A.Iü.fıt müdafaa elmi,ıer, tek. 
rar kürsüye gelen Maliye Vekili
miz şöyle söylemiştir: 

,._ İdare meclisi az1lıklarına 
tekaütlük hakkı lc::nıyacak olur_ 
l:Rk, meseJii yirmi sene hizmet gO. 
ren bir Maliye umum müdürü, bir 
mccı:sı idare azalığına getirilince 
tekaüt hakkından mahrum mu 
edilmelid.r1 Meslekten gelenlere 
tekaütlük hcikkI tanırım. Diğerle· 

rine tanımam demek lçin rrıantıki 
bir sebep yoktur.ıı 

Bu beyanı tı müteakıp, madde_ 
nin tetkik edılmek üzere cncüme. 
ne verilmesi hskkındakf Fcridun
Fikrinin takriri kabul edilmiş ve 
lflyiha 23 ür.cü maddesine kadar 
müzakere edild:klen sonra l\lec· 
lis. çarşamba günü toplanmak üze_ 
re celsesine nihayet vermi~tir. 

VATAN 

İSTANBUL LEVAZllll A~ıiR
LiliİNDEN VERİLEN ASKE

Ri KITAAT İLANLARI 

Müteahhit nam ve hesabına. 25%1 
çi!t er kundurası ac;ık eksiltmeye 
konmu,tur. Dıelesi •.5.9!2 paza.rt~I 
g11nü saat 18 da En;ıırumd& askeri 
sa.tın alma. kom\.\yonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 25,210 lira, ilk te· 
mlnatı 1891 liradır. Taliplerin belli 
va.kitte kom~ııyona. gelmeleri. 

(2887 - H75) 

* 9 kalem veteriner eczaaı kapalı 

zarfla ei<s~tmeye i<onm~tur. Tah· 
min bedeli 21,150 lira ilk teminatı 

1586 lira 50 kurt1'tur. lhaleol 30/4/ 
942 J>U'l<'mbe gUnU saat 16 da Ani<&· 
rada M. M. V. satın a.".ırna komlıyo .. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin kanu
ni vesikal&rile teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir .saat evvel knr.ı.:B
yona vermeleri. Ecza.tarın listesi ko-

iLE SABAH , OG LE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça/ayınız. 

: . . . / ,. '. ~·ı :-

mioyonda g-örüllir. (1871 - H59) 

12 ton sıgıc eti ve 12 ton ko
yun eti kapalı zarfla ekslltmeye 
konmuştur. İhalesi 30.4.942 per. 
şembe ,ıünü saat ll de Eskişehirde 
askeri satın ı&lma komisyonunda 
yapılacaktır. Koyun etinin beher 
klloou 120 kuruş, SJğır etinin be
her kilosu 80 kuruştur. Taliplerin 
kanuni vesikalarlle tei<lif mektup 
tarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

K AŞELE R i 
BAŞ, DI Ş , NEZLE, OBİP, ROMA T i ZMA 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
(2843 - 4382) ... Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe 11/ınabilir. 

1,2-00,000 kilo koyun veya sığır 
eti kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
muştur. ihalesi 5.4.942 salı günü 
saat 15 de K. Çekmece Avcılar 

köyündeki askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 168,000 lira, teminat• 13,400 
llradır. Tal:plcrin kanuni vesika
larlle teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyon& 
vermeleri. Evsaf ve şartnamesi 
Ankara, lstanbul Lv. lınirllkleri 
satın alma komisyonlarında da gö
rülür. (2914 _ 4524) ... 

Beher kUosu 87,5 kUruflan 192,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla eksiltme-

BUL M ACA 

ye konml14tur. Jhalesl 30/4/942 per- Soldan sağa: 
.,embe gUnU saat 11 ~ Sivasta askeri letl; Avrupada havası güzel b'r şc
.ı!llatın a.1ma komiByonunda yapılacak. hir. a _ Bir nota; Bir meyva. 3 -
tır. Taliplerin kanunt vesikalarile Ümit et; Kanun; Rutubet. 4 - Bir 
tekli! mektuplarını ihale saatinden nev.i havyar; Bir spor. 5 - Baltk 
bir saat evvel komi.syona. vermeleri. avı vasıtalarından; Şiirin icapların 
Tutarr 129,000 lira ilk teminatı 7730, dan birine uygun. 6 - Sarhoş iıı. 
liradır. Şartnamesı Ankara, Istanbul dası; Bir erkek adı. 7 - Ölçü A. 
Lv. Amirlikleri satın ~ komiıyon- letlerlnden ı,.,rJ, a _ Bir Unvan: 
larında da görUlUr. <4.180> Ltınete müstehak. g - Nezrchne; 

Zayt - Emniyet Altıncı fUbesln

den aldığımız 82 numaralı tecrübe 
pl!kasının bir adedi kaybolmuştur. 

Bulanın Taksim bahçesi k&rfısında 

Tatko firketine teslimi rica olunur. 

BUYUK Fi RSAT : 
K iralık bahçeli ev 
Nişantaşınd& Vali konağı kar

ftSmda Eytarn caddesinde 3 numa
rada. 7 odalı, b&nyo, veranda, mU
teaddlt balkonu, tarhedilmiş, mun
ta.zam bahçesi, denize mUkem·meı 

manzaruı ve telefonu bulunan 

bir ev, mevsimlik veya senelik 
mobllyell ve mobUyeslz kiralık· 

tır. Telefon: 80664'. 

Katra~ 10 - Eski zamanlarln mi
ras pa)'ClSI· 1 1 - Yapma; Yazılı j 
mahkeme kararı. 

Yukardan aşağıya: 1 -
eyle; Yapmacık. 2 - Hediye. 3 -
Bir nota; Sonsuzluk. 4 - Ele ge_ 
çlrmc. 5 - Boy atma; Matem. 6-
Kalınhk; Bir nota. 7 - Fasıla; 

Şart edatı; Ağacın kısımlarından, 

8 - Düzenleme. 9 - Ekmek ile 
yemek. 10 - Bir edat; Şarki A
nadoluda bir kasaba. 11 - Gümüş, 

Dikkat ve ihtimam. 

D1JNKU BULMA<JANIN HALLI 

Soldan sağa.: 1 - Setalap (pa· 
tates) Ah. 2 - Dedelik; AlA. A· 
nahlar; Yel. 4 - Lenin, Ama. 5 -
ld; Apar. 6 - En hoş. 7 - Esfol. 
Kem 8 - Dost; Sima 9 - Ara; 
İtminan. 10 - Lamise; Nine. 11-
Akjdc; Şen. 

Yukardan aşağıya: 1 - Daldan 

dala, 2 - Sene; Orak, 3 - Edani; 

-._-, 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Klfa taHITlll beaaplan 1142 lknmlJ• pi._ 
~:: şw.t, 'Ha:yıe,. 4Po ... 

1 adet :ıooo 
a • 1000 
2 • 7~ 

a • ııoo 
10 • 260 

ı llllocitqrin tarlltleriıı41o ;rapds 

1"2 IIlBAJıOYD.EU 
UrabX = 2000,

> = 3060,
> = ı~.
> = 1500,-
aı ;;; .3Ci00,-

• 
• 
> 

• 

100 
..o 
2:i 
10 

• 
• 
• 
• 

= 4090.
= 3500,.-

= --= :ıoot.-

• 
• 
> 

• 

KATAJt HULASASIDm 

C. IM2/758 

Esami; 4 - Tehi dest; Jd. 5 -

Alt (ı)n; NF. İse. 6 - Tla (RIİt); 

Atıeete. 7 - Akropol. 8 - Aı; 

Sine. 9 - Ay~r; Kinin. 10 - A· 

lem; Keman. 11 - Hala.t; Ma.nej. 

~ ............................... ... 
MilU korunma kanununa muhale

fetten Gedlkpaııada Gedlkpa.ıa cadde
sinde 3 numarada. bakkallık tlcaretlle 
m .. gul Mığırdıç oğlu Anlavu hak
kında latan bul asliye ikinci ceza mah
kemesinde cereyan eden muhakemesi 
nettceelnde suçlunun fiili sabit oldu
ğ'undan milli korunma kanununun 
31 • 59 uncu maddeleri mucibince 16 
lora 60 kuruş para cezası ödemeatne 
ve yedi gUn mUddetle de dükkAnının 
kapatılmasına ve hUkUm katileı:tlğin
de llcreti suçluya ait olmak üzere 
karar hulisasının Va tan gazetesinde 
n°'redllmeslne 9/12/9U tarihinde ka-
rar verildi. c4955> 

BORSA 
27 Nis.AN 1942 

1 Sterlin 5,24 
100 Dolar 130,70 
100 lsveç Frangı 30,365 
100 Pezeta 12,93,75 
100 lsveç kronu 31,16 

ESB AJ\l ve TAHVİLAT 

Merkez Bankası 
iş Bankası N&ma 
lttih&d ~ilirmencillk 

180,00 
14.00 
28,50 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanla rı j 

Satılık Ot 
Mlbantmen K. 

Lira 

100 Me-=idlyeköy caddesinde Ermeni katoJik Surpagop mezar
lı~ında yeşil ot 

50 Şü;ıiide .kAin KAğıthane caddesinde Uçhoran Ermeni me
zarlığında yeşil ot. 

Yukarıda mevkileri gösteri1en mezarlıkların Y&1il otları 6/.5/912 çar
şamba günU ııa.at 11 de mahallinde bilmüzayede satJJacat"ından isteklile
rin o saatte mahallinde bulunmaları Uıln cf.unur. c4769> 

Devlet Dcmiryolları İlanları 
28/5,-19-12 tarihinden itibaren: 
1 - Samsun - Ça11anba hattında kamyonla n&kliyata alt S. S./5 
2 - Mersin t.stasyonunda tahmil ve ihraç ücretine ait D. D/WS 
3 - Haydarpaşa • Sapanca kısmmda sııda yolcu taş:ıyan nakil vası

talarına ait D. D.'258 No. lu tarifeler J&ğvedilmt11tır. Fazla ta!sllA.t iç;n 
ıstasyQDla.ra müracaat edilnlelidir. c2978> «4938• 

1 Tür kiy e Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - aeınuıyesi: 100.000.000 Türk liruı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihb:...rsız tuarrut h'8apıa.rınd• 
en az ~O lirası bulunanlara ~ede 4 de!a çekilecek kur'a ile.. af.ıı· 
daki pli.na göre ikramiye dağıtılacaktır • 

tadet 

' . 
( . 

48 • 

J,009 ilf8J>i< 
~00 • 
2541 • 
100 • 

4:,oOO Ura 
2,000 • 
J ,000 .. 
~000 • 

DiKKAT: Hesaplarındak.l paralar blr sene içinde 50 liradan ~
4 

ğı d~ılyenlere ikramiye çıktığı t&kdlrde % 20 fazlasile vorilec•iıl.i" 
Kuralar senede 4 de!a, 11 mart, 11 haziran, 11 eyıo.I, 

ı .. ı::m ........ 1. 1a1B•irin1S1c•lkAn ... un. d•• .. çe•kl• l•ec• e•k•tlr• ........... ___ ııı1•::..-.----~~ 
Sahlbl '0 1'"'!'riyat Müdürü: Ahmet E.mln YAL~IAN 

Vatan N~rlyat Türk L td. şıı. Vatan ~latba»• 


