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.Çin, Umumi 
Seferberlik 

St. Nazaire 
Baskınının 
Tafsilatı 
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ilan Ettı 
Japonyaya Karşı 
Bütün Kaynaklarını 

Kullanacak 

Avustralyaya Taarruz 
için Japonlar 12 

Tümen Hazırlamışlar! 

Büyük Havuzu Tahrip 
fçin 5 Ton infilak 
Maddesi İ le iç Limana 
Sürüf en f ngiliz Muhribi --
Hedefin Yakınında 
Havaya Uçtu Londra 
Neticeden Memnun 

Çunking 29 (A.A.) - Çin İcra Almanlar, ihral! Edilen 
meclisi, umumi seferberlik emri ~ 
neşretmiştir. Başkomutan Çang- lngiliz hava kuvvetlerine mensup Avro :Manchester tipinde bom- Kata ların Tamamile Yok 
Kay-Şek'in isteğiyle alınan bu ha tayyarelerinin bi.r gece taarruzunu gösterir temsili resim Edildiğ ini Söylüyor 
tedbir, Japonyaya karşı en bil· ~ Londra 20 (A.A.) _ Evvelki 
yük harp gayretini sarfetmek 1 •• •• K gece Saint Nazaire'e yapılan İn-

Türk Hava Kurumunun Etimesutta kurduğu yenir nmıxa bildirmiştik. Bu resimde, Kurumun davetlisi için iktisadi ve insan ihtiyatları n o u o şusu giliz taarruz hakkınd k ' • 
lnyYare :fabrikasının faaliyete geçtiğini dün okuyUcula- olarak ye~ tesisleri gez.en heyet ~zasmı göruyoruz. bakımından umumi seferberlik n tebliğ şöyle ~emektedir~ l resmı 

yapmak maksadiyle hüklı.mete Akına· iştirak eden kuvvetlerin 

E 
L 1 - r --=-----.----------.-...... - hudutsuz salahiyetler vermekte- salimen döı:ıdükleri Saint Nazairc rza... evzıine 1 aı·r Bulnar'ı ~.~pHs~&a~~!~i~~r;;~·g~!W:. o·· y ld . ~~~ .. ~:~;~~~si"C:~i~ 

':il r4 tekmil taŞ>t vasıtalarını, elekt· un a p 1 1 teshil edile~ taarruz pliru~a gö· 

A,·ı Hazırlı '·lar 1 Gazetes·ın·ın 1 ~~_s:~;~a~~ı:~ .:~a :ı~;:;~e:ı! ~fK!~I: :~;~kd~: ~:tf!: llf. ı salahıyetıne malik olacaktır. line atılmıştır. Bu geminin eski . y d k 1 ·ı Japon ya Avustı-alya için Eskişehirde On Binlerce Halkın Hazır bir Amerikan muhribi olması ha-' 1 1 az 1 ar 1 , 1 sebiyle baş tarafı tahliye C'dil-Şehrim izin · htiyacı çin Ofis Emrine I 12 tümen ayırmış. Bulunduğu Müsabakada Takım tibrile nıiş ve buraya beş ton patlayıcı \/ ·ı y· k M dd 1 · 8 kk il Nevyork 29 (A.A.) - Foreign A k 9• • ., ..... • Ald madde konulmuştu. Sefer heye. , ,Yeri en ıyece a e ert, a a ar i Correspondance ismindeki hafta- n ara lrlnCI 191 1 timize başka tahrip işlerini ta• 
Efiyfe Hafka Satılacak "Türklerle Kavga lık Amer~_an mecnıuası, Japon- Eskişehir 29 (A.A.) - !nönü lanıruşlardı. Birinci sınıf atletler maı_nlB.1:11a.k v~ _ inf~~akten evvel 

E k 1 
• 

8
. $ b l~rın .P.asüikteki kayı~lannı 140 koşusu bugün Eskişehiri Sivrihi: birbirlerıni geçmek için atakları çekilebılmek ıçın luzumlu zamam 

Ilı. İstanbul vilayeti dahilinde da· len miktarı toprak mahuslleri O· tme çın ır e ep hın kışı olar~. t~ı_n .etme~te sara bağlıyan ~kpınar caddesı na 1?aşlamışlardır. Eşref, ~aba - elde etmek maksadiyle geminin 
sıtılacak olan ilk parti 150 ton fisinden alacaklardır. G .. . ve bunlardan uçte bırmın denız· üzerinde su kulesı ile stadyuma- hattın, Mustafa Kaplan, Rıza İş· baş tarafına konulan yüksek in .. 
J:>irinç, 150 ton fasulye, 100 ton Şehirde 2000 den fazla b ak· orem1yorUZ11 l:Jij'" Sonu; sa: 2: Sü: '1 rasmda yapılmıştır. man, Behzat, Hüseyin gibi milli filak maddelerini muayyen za. 
bulgur, 1600 teneke beyaz peynir kal dükkanı bulunduğu için bun- Koşuya Ankara, Antalya, Edir takıma mensup atletlerin zaman manda patlatacak tertibat alın· 
~e 600 teneke sadeyağının tevzj ların hepsine birden mal ver il - ne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, zaman sürdükleri koşuda üçüncü mış. b_ulunuyordu. _:\k~cılarımız 
lısteleri bugün mıntaka trcaret mesi halinde satışların kontro • Şimdilik Münasebetleri 1 İstanbul İzmir Trabzon Zongul- kilometreden itibaren bir takım çekıldikten sonra agır bır infılak 
lnüdürlüğü tarafından hazırla - lünde güçlük çekilecektir. Bu iti- B k M h. a· da.k bölgeleri ~e Maarif temsili gruplar meydana gelmiştir. 1 duyulmuş ve gözle görülmüştür. 
bacaktır. Liste, bölge iaşe ve ti· barla petrol ve kahve tevziinde ozaca a ayette ırj takımlarile beş grupta yapılan t?f" Sonu; Sa: 2; Sü: ı "Campel Town,, gemisindeki tay 
Caret müdürleri tarafından kont· olduğu gibi her mm takada satış- HGıdise Olmadı9ına da •

1 
seçmelerde derece alan atletler ~ Sonu; Sa: 2; Sü: 3 

~~ı edilecek ve bunları satacak o- ların mutemet bakkallar eliyle Ayrıca işaret E iliyor girmişlerdir. Ayrıca Eskişehir .. ;;fil ; 
oan mi.iesseseler listede gösteri - yapılması muhtemeldir. Demirspor 2, Erkek }isesi bir, tay .. 

Sofya, 29 (A.A.) - Kral Bo- yare fabrikası bir, Kütahya böl-
• ··.v •• Ordusu ,Mrl. Petain 

risin Berline yaptığı seyahat mü gesi bir takımla hususi olarak 
nasebetiyle yabancı memleketler müsabakaya katılmışlardır. Anka 
Bulgaristan kesiminde durumun ra bölgesi de iki takımla t emsil 

t 

Vazife.ye Laval İle 
Çağırdıyor . Barışmıyor 

t~ 

Amerilca Sovyetlere 
. Malzeme T eslimahnı 

Hızlandırdı 
o .... 

ltauf Orbay, Krala 
ltimatnamesini Dün 

Takdim Etti 
.. londra 29 (A.A.) - T ürkiye
tt~ Yeni Londra büyük .. elçisi ~· 
t Useyin Rauf Orbay dun lngıl-

Almanya Vichy'den 
Bu Sefer de iktisadi 

işbirliği 

karışması ihtimali etrafında en ediliyordu. Tam zamanında top-
heyecanlı haberleri vermişlerdir. lu olarak hareket eden atlerler 
Resmi nıakamlar, bu şayialara i. birinci kilometreden itibaren ar-
nanılmaması lazım geldiğini söy ka arkaya bir hat üzerinde sıra· 
lüyorlar. Ayni mahfillerde işa· 
ret edildiğine göre, bilakis son 
günlerde imzalanan Türk • Bul
gar ticaret anlaşması hiç değil 
se şimdilik Ankara ile Sofya ara
sında.ki münasebetleri tehlike • 
ye koyacak mahiyette Avrupanın 

t'lfi" Scnu: Sa: 2; Sü: 4 

Avustralyada müttefik hava 
kuvvetlerine kwnanda eden 

General G. H. Brett 

SA·RK ·CEPHESi 

Harkof Ve 
Kalinin 

Kesiminde 

R. Hess Rahatsız 
Londra, 29 {A.A.) - B!r Amerikan 

radyosunun Almanca vediii bir tı1-
berde Radolf Hess'in melS ..... ı.kolid .. n 
mustarip olduğu ve bu yüzden buhn
duiu binada doktor nezareti altın .h 
bulunduğu bildirilmektedir. 

Bu habere cöre, Hess'in kend~s! :ı.i 
l öldürmesinden korkuluyor. 

St. Nazaire baskınına iştirak eden seri hücu.mbotlan 

KAZIN AY AGI ÖYLE DEGtL ! 
REFiK 
HALiD 
KARAY 

Dil işlerine dört elle sarılan Ulus gazete· 
sinde okuduğuma göre tuhafımıza giden 

"kazın ayağı öyle değil" tabiri, eskiden medrese 
tahsili yapanların dil pelesengi olan "kaziyye 
öyle değil,, sözünden çıkma imiş. Ben onu Nas· 
raddin Hoca ile Timur arasında geçen tek ayakl: 

kaz fıkrasına dayanıyor sanırdım. "Kıvır zıvır,, m da aslı, yine 
softa ağzı "Kebir~ü- sagir,, den başka bir şey değilmiş. Bir ekim 
aleti olan "pulluk", ilkönce bize Almanyadan gelmiş ve bu dil
deki "pfluk'', bizde değişerek "pulluk" a çevrilmiş. "Dil Köşe
miz., muharriri şöyle diyor: "Fransızcada olduğu gibi bizde de 
bir <kelimeler tarihi) yazılsa kimbilir ne meraklı şeyler görür. 
dük. 

!3u .. i~. yal~~z .~~.ra~lı şeyler ~örmek bakımından değil, ya• 
nnkı buyük sozlugumuz ve ansiklopedimiz ·ancak onlarla ta· 
mamlanacağı için de lüzumludur; modern bir sözlüğün kelime 
asıllarını bize öğretmesi şarttır. Mesela fransızca bir ~nsiklo. 
pediye baktınız mı, italyanca çocuk oyuncağı demek olan 
"popea,, kelimesinin, süse pek düşkün olan Roma lmparatori· 
çesi P_?ppaea'd~ ~lınd:Şını, fa.kat fransrzca "poupee,, nin küçük 
kız manasında latınce pupa,, dan çıktığını, güzelce ve kısaca 
aı:l~tıverir. İşte İnönü Ansiklopedisinde de "pulluk,, a göz gez· 
dırırsek yukarıda.ki "pflug,, kelimesiyle ilişikli olduğunu da 
böylece öğrenmeliyiz. 

~:re Kralına itimatnamesiJti tak- ı 
l' ~ etnıiştir. Mutat protokol ge
lt~ltınce yapılan bu törende Tür 
tı 1~e büyük elçilitp' erkanı hazır 
Ulı.unnu~tur. • " stad111da oynanan Galatasaray - Vefa maçından bir göriiniiS,. (Tafsilat İkinci sayfamızdadtr) 

( Bu haber hakkında Londrada efsi
ra t yapılmamaktaCitr. 

Geçen gün, "özerlik,, veya "üzerlik., denilen ve yenj doğan 
çocuklan tütsülemekte kullanılan tohum adının aslım merak 
ettim. "Özer,. öztürkçede "üzeri,, nin de anlattığı gibi üst, 
kabuk, arka, sırt, d~ taraf manalarına geliyor. Bu tohumun tüt
süsü çocuğun dış kısmına, yani derisine, tenine, sivilce ve pi
şiklerine faydalı sanıldığı için mi böyle denilmış? Dil. tıp ve 
nebat bakımından düşünülecek, fikir danışılacak ve doğrusu bu
lU!1UP sözlükte kelimenin yanma yazılacak bir nokta değil mi? 
'Ödağacı,, ındaki 41öd,, ü arapça, yahut hintçe diye gösteren 
eski lugatlarımız bu güzel kokulu kuru dalların ya.kılarak kul
lanıldığını göz önüne getirip niçin türkçe ateş anlamına gelen 
"üt - od,, ile benzerliğine dikkat etmemişler? Görülüyor ki ya
rının sözlüğünü yapmak için posteki saymak ve kılı kırk yar
mak lazımdır ve lftgatçilik de budur. Şimdiye kadar türkçe lu
gat yaptıklarını sananlara şöyle diyeceğim geliyor; ~'Kazın ayağı 
öyle değil!., 

'" "'· -
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1 O'LümDEN BETER 1 
No. 1 
Ocağa, blrtev!ye atılan zeytin kü

tiıkleri, kozalaklar, kuru dallar, kah 
sönük sönük, kah alev alev, beyaz, 
isli dumanlar, mavi ışıklar çıkararak 
çıtır çıtır yanıyordu. 

Ateşe gözlerimi kaptırmıştım. 
Alev, dilini uzatıyor, yalıy.'.l yahy3 

yanındakini yakıyor: o da alevleninl'C, 
hffsla birbirlerine sanlıyorlar. Oc;ık
ta külleri kalıyor, dumanlan göğe çı
kıyor. 

Sanki bir aşk hikayesi! 
Eğer, keyifl: bir gunum olsaydı, 

bu kıvrıla kıvrıla, süzüle süzüle, uçan, 
&avrulan, titreyen beyaz dumanların, 
mavi ışıkların karşısında, kimbilir, ne 
tatlı l:ıayallerc dalardım 

Basık tavanlı, geniş, tonoz han o
dasının yol üstü pençeresine kepenk
ler vurulmuştu. Ne gündüzümüz, ıün
düz; ne gecemiz geceydi. 

Tavanda asılı yanan karpit lamba
sının ürkek ışığı, ocaktaki ateşin pa
rılhları, ocakthki gölgeleri uzalt:ryor. 
kısaltıyor, büyültüyor, küçültüyor, ba
zan gölgelerle ışıklar, birbirlerine lca
nşıyorlardı. 

Kahve ocağının üstündeki çm&"Irakh 
yuvarlak oturtma saatle günümüzü a
yarlıyorduk. 

İs kokusuna. keskin karpit kokusu
na. ıslak buğulu kokusuna, hiç hava
landırılmadığı için gittikçe '\ğırlaşan 
ekşi bekar nefesi kokusuna burnum a
lışmıştı. 

Handa, dört kişiydik: Hancı, iki u
şafı, ben. Tahta sedirleri ocak önüne 
sıralıyor, saman şilteleri Üzerlerine a
tıyor, üstümüze kebeleri çekip yatı
yorduk. 

Dışarda tipi, bütün hızını vermişti. 
Üç gündenbcri devam eden bu kara 
kış fırtınasının daha ne kadar süre
ceği belli değildi. 

Oranm yerlisi olan hancı da kesti· 
remiyordu: 

- Kolay dineceğe benzemiyor 
Bunalmıştım. · 
Hancı, cesaret veriyordu: 

- Dü~ünmeyiniz, beyefendi .ıiab"yl 
Yollar açılana kadar bir yere gide
mezsiniz. Tipi dinse bile savruntular 
insanı boiar. Rüzgarın durması, ka
rın ezilmesi lazımdır. 

Yolumu bekliyen yokta. Fakat ulu
yan rüza:.ir, sinirlerimi bozuyordu. 

Karpit Umbasının ışığı ufalmıJtr. 
Hancı, yaslandığı sedirden kalktı, bir 
tahta masaya çıkarak ince bir dikkatle 
lambayı aldı. Karpitini tazeledi; ~etir. 
clr. yine ince bir dilrkatle yerine astı:.-

- Kaç gündür görüyorsunuz, uşak
lara el sürdürtmem. Patlaması, bir 
ıie şu kötü kokusa olmasa, üzerine ı
cat yok doğrusu,.. Eskiden yai mum
lariyle, çıralar, gaz limbalariyle. nefor 
çekerdik. Fitil bulamazsın. Çıra, yai
ı:ız çıkar. Liimbanm şişesi kırılır, ma
k;nesi bozulur. Gaz bulmak da ayrı, 

Tekrar sedire yaslanmıştı, yayık 
yayık gülüyordu: 

Yazan: MAHMUT YESARİ 

- Eh, ışığı da karar sayılır. Bura 
da dikiş dikmiyoruz ya! Birbirimiı!n 
yüzünü görüyoruz, yeter de artar bile! 

Fakat, keyifli deiil<li, sesi yorgun
du, kendi kendine cesaret verdiii de 
beIIiydi: 

- Sunun şurasında neyimiz eksik, 
beyefendi atabeyi Yazdan kütükle:i 
odunluğa attık. Unumuz, tarhanamrn, 
bıılgurumuz, çömlek kavurmamız v.ır. 
Kütür kütür yetil zeytini de unutma. 
Yolda kalanları bırak, Allah yardıo
cıları olsun. Esinli yerlerde yatanlar, 
görseler, buraya can atar. Yol üstü 
tek hanız. Yazın uğraktır. Kışm, ke
penkleri, kapıları örter, içeri çekiliriz. 
Allah söndürmesin, şu ocak, bahara 
kadar, sönmeden yanar. Yazda:1 ktş3 
hazırlanırız. Yoksa soğuktan donmak. 
açlıktan ölmek işten değildir. Düşün
me beyefendi ağabey, bahar:ı. kadar 
hazırlıkhyrz. Ölüm, gelip, bizi burada 
bulamaz! 

Dış avludaki bakrr kapı çmgırağı 
kalın kaim çınladı. Birden doğrulduk; 
Hepimiz, birbirimize baktık. 
Hancı, sedirde davrandı: 
- Bu havada deli olan yob çıkar. 

Çıksa da, yol alamaz, yolda kalır. 
Uşaklardan biri: 

- Kuşlar da dokunuyor, dedi. 
Hancı, küfür eder glbi baktı: 
- Kuş, böyle çıngırağı öttürür mü? 
Çıngırak sökülecek gibi çalmıyor-

du. 
Uşaklar, hemen seğirttiler. Hancı, 

bıyıklarını avuçlariyle sıvazlıyor, b:r 
türlü aklı almıyordu: 

- Bu havada, bu saatte kim olabi
lir? 

Dış avluda beygir kişnemeleri du
yuldu. İç avlunun kapısı açtlmtştı. 
Sert, kahn bir erkek sesi, uşaklara 
bağırıyordu: 

- Ceylinr avluda gezdfrin, teri ku
rusun, üzerine de kuru bir velense 
bulun, örtün, tavlaya çek!n, arpa, sa
man, ne varsa verin. Açtır, kızcağız! 
Hancının merakr sönmüştü; omuz

lan düştü: 

• - Celil ağabey, dedi. Gelen, Celal 
agabey, .. 

- Celal ağabey de kim? 
Hancı Şerif, başını iki yana salla

dı: 

(Arkası var' 

li:t!•tı•I 
BUGONKO PROGRAM 

7,30 Prorram 
7,30 Proırram 
7,n Milrik (Pi.) 
?,4S Haberler 
8,00 Müzik (Pi.) 
1,15 Evi.n ıutl. 

12.30 Proaram 
13,30 Türküler 
12.33 Tilrklller 
ı 2.45 Haberler 
ı 8.00 Proıram 
ı ,,03 Dan! Orkutruı 

11,45 Ziraat takvim 
18,55 Fasıl 
ı 9.30 Haberler 
19 4S Serbe.t 

19,50 Türltiller 
20, ıs Radyo nzetesi 
20,45 Hılk tllrkUııi 
21,00 Konuıma 
2 ı, 15 TUrlıiller 
zı,45 Orkestra 
22.30 HıbeTler 
22.45 Kapanıı 

1 G'C' G'l'M H•BERLEA 1 

İnönü Koşusu Dün Y apddı 
t:!fr Baştarafı ı incide 

Kuvvet ve nefes saklamasını bile::ı 
atletler çok hesaplı koşuyorlardı. Bu
na mukabil bütün enerjilerini aarfede
rek ilk hamlede arlr:adaşlarmı çok a
şanlar birer blrer ıeriye kalıyorbrdI. 
Dördüncü kilometrede artık birincilik 
için çarpışan takımlar ve maarif i-a
kımları en çetin çekişmeyi yapıyor
lardı. 7,500 metrelik mesafede genç
liğin Inönü koşusu için gösterdiği 
gayret şehrin giriş noktasında bütün 
hızını almıştır. Akarbaşmdan istasyo
na giden cadde üzerinde koşu iki ta
raflı dizilen izciler ve halk arasında 
olmuştur. Stadyoma kadar u.zanan düz 
yolda artık koşuyu kazanmaları bek
lenenler belli olmuştu. En önde Şeref 
Aydın koısuyordu, bir adım ıerisinde 
Sabahattin takip ediyordu. Riza Iııman, 
Mustafa Kaplan hemen onlara yeti!ie
cek vaziyette idiler. Bütün bunlara 
rnğmen Şeref hepsini g-eçti, Stadyomun 
kapısı önünde dizilen izcilerin bora 
ve trampetleriyle kopardıkları sevinç 
sesleri ve halkın hiç de kesllmiyen al
kışları arasında kapıdan ilk geçerek 
içeriye ıirdi. Pist üzerinde yarış hat
tına kadar yalnızca koştu, 40 metrelik 
aralıkla Sabahattin Sungur "Ankara, 
ikinci oldu. Mustafa Kaplan "Ankara,, 
üçüncü olarak bitirmekte iken son el-

Mrl. 
ile 

Petain Laval 
Barıımıyor 

1:.:ffr Baştarafı ı incide 

tına girmiş bulunuyor. Bu kon
solosluklar hakikatte casusluk 
merkezleri olup Vaşington hü -
kfımeti tarafından siyasi ve as -
keti maksatlarla kullanacaktır. 

Bern'dekl siyasi mahfillerde, Roma 
ve Berlinin bu husustaki aksülamelleri 
büyük bir alika ile beklenmektedir. 

V ichy tazyik altında 
Vaşington, 29 (A.A.) - Diplomatik 

mahfillerde öğrenildiğine göre, M. 
Hitler, iktısadi ve ticari bakımdan 
Fransanm Almanya ile tam bir işbera
berliii kurması için Vichy üzerinde 
sıkı bir baskı yapmaktadır. 
Mareşal Petain, M. Lava! il~ gö

rüştükten sonra mumaileyhin tekrar 
Fransız kabinesine girmesini kabul 

ti metre mesafede üçüncülüiii Riza lş
mana bıraktı ve bu suretle dördüncü 
oldu. İbrahim Bilgi "Ankara .. Musta
farun arkasından betincl geldi. Altrn
cılıiı da Raif Develio(lu "Maarif ta
kımı,, kazandı, Yollar yaimurlu ve 
kaygın olmasına ve çiselemekte olan 
yağmura rağmen atletler 7.500 metreyi 
muvaffakıyetle bitirdiler. 

TEKNiK NETiCELER: 
1 - Aydın "Maarif takımı,, 22 d. 

1 si 5/8. 
2 - Sabahattin " Ankara,, 22 el 1 

s. 115. 
3 - Rıza Işman "İstanbul,, 22 d. 

31 s. 1. 
4 - Mustafa Kaplan "Ankara,, 22 

d. 53 s. 
5 - İbrahim Bilgi "Ankara .. 
6 - Raif Develioilu "Maarif takı-

mı,, 

TAKIM TASNiFiNDE: 
1 - Ankara 11 puvan. 
2 - Maarif takımı 19 puvan. 
3 - Eskişehir takımı 38 puvan 
4 - Eskişehir (b) takımı 50 puvan. 
5 - İstanbul takımı 58 puvan. 
Koşudan sonra vali ve bölge l)ıış-

kanı atletler ıerefine Porsuk Otelinde 
bir akıam yemeği vermiştir. Yemekten 
sonra kazananlara mükafatlar dağıtıl
mıştır. 

Maltada 
Hasar 

Abideler 
Gördü 

Malta, 29 (A.A.) - Maltanm çok 
eık.iden kalma tekmil ibideleri düşma
n;n hemen her gün attığı yükselıt infi
liik maddeli bomba saianaiı yüzürıden 
ciddi surette hasara uğramıştır. Al
manlar, adaya dün de 6 saat süren bir 
hava akını yapmıştır. Hasar azdır. 1 
tayyare düşürülmüştür. 

Almanyaya akınlar 
Londra, 29 (A,A.) - Kuvvetli bir 

lngi!iz bombardıman filoııu, dün ıe
ce Lübek'e taarruz etmiş ve liman 
şiddetle bombalanarak yangınlar çıkn
rrlmı$tır. 

yor: 

ctmcmİ$tİr. 

G. Veygand'm sözleri 

"Afrika umumi deleceliii vazifesjn
dcn yabancı bir devlet karııımda Fran 
sanın menfaatlerine bağlı bulunm.ak
lığımın bir neticesi olarak çekildim. 
Fransa dirilecektir Fakat halk c~phe-

• sinin ve bozruncuİuiun ted::ıvisi nz1Jn 
ııiirecektir,., 

Stokholm, 29 (A.A.) - General 
Weygand, İsveçte çıkan Syosvenska 
Dagbladet gazetesine bir mülakat ver
miştir. General Wcygand şöyle dl-

Harbin sonundan bahseden ı~neral: 
"Büyük blr devlet çökecektir. Bunun 
hangi devlet olacafmı tahmin edebilir
"ini:r ... demiştir 

30. 3. 942 

Sehrin Her yerine Pek Hava Seferleri r - DiKKAT: - .. , 

. Çok Ag"'aç o·ık·ııd.,ı Qaşhyor SaJahiyetSahiplerine 

Dünkü 
Lig Maçları 

--o--

Beşiktaş, G8 Saray ve 
Fener Galip Geldi 
Tehir edilen lig maçl:ırına dün Şe

ref ve Fenerbahçe stadlarinda deva!!! 
Sıhhat Köşeleri Vücude Get iriliyor 

Belediye şehrin ıığaçlandırılmıısı i- Buraya 7000 çam dikilmiştir. Ayrıca 
edilmiştir. 

O dd. 1 b çin hazırladığı plfüırn birinci krsmını Fenerbahçede 600 ça, m, 50 kavak, 690 
yunların i ıa ı ir mahiyet taşı- t 

d dl am.amlamtştn-_ Plô.n tatbik edilirken m:.ızl, 100 ~. er·vı· 'le a~Eıçlandırrlm,ctrr. 
maması yüzü en sta arda a.z bir cıe- ~ ' " .., diktirilen fıdanlar cinslerine göre 
yirci kalabalığı toplanmıştır. ı grup grup tefrik (:dilmiştir. Fidanlar Şebzadebaşma da 200 çam, 50 ka\'ak, 

Şeref stadında ilk maç Beşiktaş He 100 servi, 1500 Ligostrom, Selimiyeye için çukurlar kıızılırkPn, bu çukurla-
Süleymaniye arasında oynanmıcı ve 2000 çam dı'kı·ı · ti ş· d' k d ~ rm müsavi rnıhkları.ı ııçılmasına ve mış r. ım ıye a ar 
Bepktaşın büyük hakimiyeti altında ileride 0 yerlere konulacak tahta ~ı- dikilen fidanların sayısı 16.460 ı bul-
geçmiştir. Birinci devreyi 5 _ O galip t ralarda oturulup diıılenilmesine e- muş ur. Belediye, agaçlanan yerlerin 
bitiren Beşiktaş, ikinci devrede de ıı.l~ı di hemmiyet vprilmişli'r. Şimdiye kadar "nlenme yeri içit' ayrılan kı~ımlarma 
gol daha yaparak oyunu 11 - O ka-
zanmıştır. bu şekilde ı-,ğ~ıçl:ındrrılaıı yerler ile- "sıhhat köşesi .. adını takmlştır. Sıh-

Ayni statta ikinci maç Fenerbahçe ride şehrin man;-:ırasını değiştirecek hat köselerinin çoğaltrlması ve bura
ile Beyoğluspor arasındaydı. Fener- kadar çoktur. !ara konulacak sabit tahta srralarm 
1.iler Esat ve Ömerden başka, son maç AğaçlandTrıl:m yerle• arasında Ka- yaptırılması için tah~isat ayrılmışttr. 
ta kaşı yarılan Murattan da mahrum snnpaşada Aşıklar mezarlığı, Şişha- Bu işleri süratle reticelendirmek için 
bir takım ile iştirak mecburiyetinde ne - Kasımpa~a arası bulunmaktndır. çahştlmaktadzr. 
kalmışlardır. 

Dalaman Zirai Cezaevi 
• 

Faaliyete Geçti 

- 0 - İhtiyacımız Var 
Nisandan Eyfule Kadar eır daireye gidiyor, ııerhan9ı 

Devam Edecek 
bir I§ lçl:ı direktörü uıyor, fakat 
direktörürı vazlfeaine müteallik 

Devlet Hava Y<>llarmm Ankara, İs
tanbul, Adana ve Elazığ arasındaki 
hava seferleri Nisanm birinde bnşlı
yacaktrr. Tayyareler Ankarad:ın 14.40 
da kalkacak, htanbula 17 de gele
cektir. İstanbuldan kalkacak tayyare 
de Yeşilköy hava meydanından 8,45 
de hareket e"lecek. Ankaraya 10,45 
de varacaktır. Hava yolcuları Sirke
ciden 7,40 treniyle uçuş meydantna 
gidecelderdir. Ankaradan Adanaya 
tayyareler her gün 14.30 da, Pazar 
günleri 8,30 da kalkacaktrr. Ankara
dan EIAzığa yalnız Salı, Perşembe ve 
Cuma günleri hava posatları vardır_ 

Bu sene hava postalarında gidiş -
dönüş biletleri kaldrrılmıştır. Ücret
ler de bir miktar a!"ttırtlmıştır. 

Ankara- t~~anbul 26, Ankara - A
dana 29. Ankar:ı - El.izık 32, İstan
bul - Adana 44, İstanbul - Elbık 52 
liradır. 

Seferler Eylılle kadar devam ede-
cektir. 

Münhal Doçentlik 

bir iş[ başarmak için blr baıka 
yere gltti;jinl, farad komisyonda 
bulunduğunu, teftişe çıktı!iını, fi• 
liln dairedeki içtimada bulundu• 
jjunu iSjjreniyotsunuz. İşinizi yap• 
tirmak, ıorduğunıızu ojjrenmek, 
kilğıdınızı imzalatmak için bir 
baıka ıahılyet arıyorsunuz. Size 

1 •eflerden bfrlnl gosterlyorlar. Şef 
ılzl aükOnetle dinliyor ve sonra: 

- Vallahi efendim, diyor, be• 
nim aa!Ahlyetlm yok. Müdür Beyi 
beklemek vazly~tindeslnlz. Ben 
üzerime rr.eaullyet alamam. 

Siz ya aaat:erce bekleme~. ya• 
hut günlerce müdür Beyin P•!lin
de kotmak vaziyetinde kalı1or-
ıunuz. 

1 Brinci devrede oyun Fenerbahçenin 
tam hikimiyeti altmda cereyan etmiş, 
fakat bıı üstünlüklerini yavaş bir tem
poya istinat ettiren Sarı - Lacivert
liler bir çok gol fırsatı kaçırmışlar
dir. Bu arada kale öntinde olan bir 
karışrklrk neticesinde Beyoğlusporlu
lar kendi kendilerine bir gol yapmış
lardır. 44 üncü dakikada Beyoğluspor 
penaltıdan beraberliği yapmıştır. 

ikinci devreye Fenerbahçe çok se- Burada 1000 Mahkum Ziraatla U" k lmtihanlarıYapllıyor 
graşaca Üniversitede açık bulunan 25 do- ı 

dığı bir sırada faaliyete geçen yeni çentlik için yarın namzetlerin dil im
ceza evi, bu bakımdan da yurda fay- tJhanlarına başlanacaktır. Dil imti- ,1 

Şekll tamamen yar{lıı ve n• 
kattır. Bir memur, bir ıefln mut· ı 
taka bir m~sullyetl ve mesulyetl 
nlıbetinde ı:le ı:a!Jlılyetl vardır. 

Fakat -memur veya ıef meıull· 
yetten kurtulmak için ıalilılyetı
nl kullanm,.k~a. bu da hem it ıa• 
hlblnln, hem de işler bu yUzden 
geciktiği lçl~ o dairenin aleyhin· 
de olmaktadır. Me&uliyetten kor• 
karak a.Uihl)etinl kullanmıyan 

memurun zihni)etl kabul edlllr
se, aalihlyet aalıibl olan dlrektlS• 

1 rU makamından bir an blle kal• 

ri başlamıştır. • .. ..- ~ 
37 inci dakikada Fikret Fener gol

lerini altıya ibiağ etmiş ve oyun 6 - ı 
Beyoğlusporun aleyhine bitmi,tir. 

Galatasaray - Vefa 
Şeref stadında son maç Galatasaray 

ile Vefa arasında idi_ 
Sağ açılı: Hikmet dördüncü dakika

da bir fırsat yakalamış ve hemen sıkı 
bir şiltle topu kaleye sokmuştur 

27 inci dakikada Cemil GündÜzden 
aldığı bir kafa pasiyle ikinci golü yap
tI. Vaziyeti uzaktan ofsayd hissini 
vermişti. Gazanfer sol açıktan gayet 
güzel bir gol daha yaptı. İki dakika 
sonra bunu Gündüzün sayısı takip 
etti. Dört golden sonra Vefa müda
faasında biraz sertlik görülmiye baş
lamıştı ki, çok sert bir şarj ile Cemi
lin sakatlanmasını mucip olan Envere 
hakem sahadan çıkmasını tebliğ etti. 
Vefalılar itiraz ettiler ve hakem bir 
mühlet vermiye mecbur kaldı. Takım 
kaptanı Enveri sahadan çıkardı; an
cak klüp reisi dışarda:ı. müdahale e
derek takımı sahadan çekme kararını 
verdi. Keyfiyet hakeme bildiriliyordu 
ki, Enver uzaktan ve frikikten güzel 
bir ,ütıe G'alatasarayrn beşinci golünü 
.vaptı_ Neticede Vefanın çekilmesi ile 
Galatasaray bükmen galip ilan edildi. 

AJtuntuğ 7 - Taksim 1 
Fener stadında ilk maç Altıntuğ ile 

Taksim arasındaydI Taksim birinci 
devrede bir gol çıkarıp sahadan sa
lip ayrıldıktan sonra ikinci devrede 
penaltı ile başhyan yedi gol yemekten 
kurtulamamış ve oyun Altıntuğun '!-1 
galibiyeti ile bitmiştir. 

Muğla vilayetinde Kö;vceğizde Dala
man mevkiinde tesisine karar verilen 
"Dalaman ziral ceza evi,, nin bütün 
hazırlıkları tamamlanmıştır. Bu ceza 
evinJn kurulnıns.yle İmralı ceza evi
ni kuran Adliye Müfettişi Cemil Ay
ta m~l olmuştur. Ceza evinin fa
aliyete geçmesi üzerine, memleketin 
her tarafınclf ki ceza evlerinden ka
nuni vasıflan haiz mahkümlar ayrıl
mış ve sevklerine başlanmrştır. Bura
ya İstanbul ceza evinden iki, Üskü -
dar ceza evinden bir mahkum gön -
derilmiştir. 

Yeni ceza evinde imralıda olduğu 
gibl, mahkumların kaçmasını önliye
cek polis ve jr..ndı;ı-ma ku.\·vetleri yok 
tur_ Bu tip ceza evlerinden kaçanla
rın geçirdikleri mahkiımiyet yanmak
ta ve firar su~undan dolayt alacak -
tarı ceza ile beraber mahkumiyetleri 
yeniden infa.ıı edilmektedir. 

Esasen bu ceza evlerine sekiz se
cıeden fazla mahki'ımiyeti olup, bunun 
ür:te birini tamıımlıyan ve ıslahı hal 
ettikleri tesb!t olunanlar gönderilmek 
tedir, Mahki'ımlann bu ceza evlerin
de geçirecekleri bir güne mukabil ce
ıalarmdan iki gün indirilmektedir. 

Dalaman zirai ceza evinde zeriyatm 
her çeşidi, bağcılık, hE<yvan yetiştir -
me, sütçülük, tR'mkçuluk, yoğurt ve 
peynircilk ve meyvaC'ılik işleri yapı
lacakttr. Ceza müddetin) tamamlıya
rak buradan çıkan mahkılmlar ser -
best hayata faydalı bir unsur olarak 
dönebileceklerdir. 

Memlekette ziraf seferberlik yapıl-

St. Nazaire Baskını Bir Bulgar Gazetesi· 
p? ~astım 1 ' " ,,,~ nin yazdıkları 

fal~ın bü~k- kıs~ı motö~le~le r~· r\ ~ 
tahlıye edilmışlerdır. Tahrıy ış- d v d · b' h~d· 
lerine memur edilen ve vaziefle. cenup v ogusu~ a yem ır. a ıs~ 
rini bitiren kuvvetler karadaki olmadıgını gosterme~te~ır. Eskı 
deni:z inşaat tezgahına çıkarıl _ ~azırlardan ,mebu.~ Mosyo Todo_:
mışlar ve kendilerine tevdi 0 _ o Jukorop un Turk-Bul~.ar mu
lunan vazifeyi ikmalden sonra nasebet_lerı hakkında Slovo,, 
geri alınmışlardır. gaz~tesınde ~ıkan yazısı da bunu 

Bir mikdar zayiata mal olmakla be- belırtmektedır .. 
raber, Atlantik kıyısında Trlpitz gibi . M. T~orko Jukorop yazısında 
büyük düşman harp gemisini içine a- dıyor kı: 
labilecek yegane havuz olan Saint "Bazı kimseler hu ik; memleket a
Nazaire'delti büyük havuzun methali- rasmda derin bir anlaşmazlık oldu -
nin tahribi İfinden ibaret olan bu va- ğunu iddia etlerek Bulgaristanla Tlir
ıifenln bitirildiği kuvvetle ümit olun- kiye arasında mevcut iyi münasebet
maktadır. leri bozmıya uğTaşryorlar. Bunların 

İngiliz kuvvetleri dönünce bu taar- iddiasmca Türkiye tarafsız kalmış, 
ruza ait mütemmim ma!Umat neşredi- halbuki Bulgaristan üçlü pakta ilti-
lecektir. hak etmiştir. Bu, Türk - Bulgar mü-

Paraşütçüler sarıldı nasebetlerini bozmak için bir sebep 
midir? Türkiye coğrafi: durumunu he
saba katarak menfaatlerine uygun 
bir dış siyaset takip etmektedir. Biz 
de coğrafi vaziyetimiz' hesaba kata
rak ve milli emellerimizden ilham a
lan bir dış siy,ıset takip ediyoruz. Es
kiden olduğu ~ibi, şimdi de Türkler
le aramtzda anlaşmazlık yoktur. Tiirk 
!erle kavga etmek için ortada sebep 
göremiyoruz. Türkler iyi komşu ve 
eski dostturlar ,-e bütün baskıya rağ
men böyle kalmak istiyorlar. Millet
lerimizin akıllı davranarak entrika
lara kapılmaları yeter. Bunun içindir 
ki, Klovdiyo r.t.lmune panayrrma 
Türkiyenin iştiraki işini tanzim için 
gelen Türk heyetini sevinçle sel~mlr
yoruz, Yine bunun içindir ki, Anka
radaki Bulgar ticaret heyetine göste
rilen samiml kabul bizi son derece 
memnun etmiştir_ Bulgaristan ve Tür 
kiyeyi birleştiren yc.ı birdir ve do
lambaçsızdır ... 

Londra, 29 (A.A.) - Saint - Na
zaire'e yapılan cüretkarane İngiliz b3G
kını hakkında tafsilat veren Vkhy 
mahreçli bir mesajda: "Alman iddia
lannm aksine olarak Kanadalı para
şütçiilerin limandaki Alman istih!d.m
larma taarruz ettikleri bildirilmekte
dir. Gayri resmi bir şekilde öğrenildi
ğine göre paraşütçüler kuşatılmış ol
malarina rağmen Cumartesi öğl~den 
sonra içine girmiş oldukları binalarda 
bili mukavemet etmekte idiler. 

Berlinin verdiği taf slliit 
Bertin, 29 (A.A.) - Alm~ ordu

ları başkumandıınhğı İngilizlerin St 
Nazaire'e yaptıkhrt asker çıkarm~ 
hareketi hakkında aşağıdaki tafsilatı 
veriyor: 

28 Martta, gece yarısmdnn az son
ra düşman tayyareleri müteaddit dal
galar halinde St. Naııaire bölgesi ü
zerinde uçmu~lar ve birkaç bomba at 
mışlarsa da hiçbir hasar olmamıştır. 
Bu uçuşların takip ettiği gayenin, 
dikkati kxyı müdafaıısfndan uzaklaş
tırmak olduğu aşik::lrdı. Uçak karşı
koyma bataryaları uçnklara ateş etti
ği sxrada, İngiliz donanmasına bağlı 
hafif kuvvetler Loire'ın ağzına ka
dar gelmek teşebbüsünde bulunmuş
larsa da donanma bataryaları tara
findan tam vaktinde ateş altına alın
mışlardır_ 
Düşman pl~nını geçen harpte bir 

Almn denizaltı Ussü olan Zeebrüg'e 
karııı yapılmış olan hücum gibi hazır
lamıştır. 

St. Nazalre'de hlkliseler büyük bir 
hızla birbirini takip etmiştir. Bir ta
rafta hücumbotlart kıyının muhtelif 
uı:-larıruı doğru ilerlemiye çahsrrken 
diğer taraftan bir İngiliz destroye!'İ 
eı;as havuzun methaline doğru ilerli
yordu. Donanmn batarynlart derhal 
ateş açmıştır. Bırk&ç dakika sonra 
çok. şiddetli bir patl:ıma neticesinde 
de;:trover hav:ıv;ı ncmıı!;tur C:~roinin 

enkazından bunun ilsler mukabilinde 
lngiliz donanmasına verilen eski mo
del Amerikan destroyerlerinden biri 
olduğu anlaşılmıştrr. 

Bu gemiye lnf.iHl.k maddeleri yük
lenmiş bulunuyordu. Düşman torpido 
muhripleri, biicuın ve torpido botları 
sahil bataryalartmızm ateş altında 
hemen hemen ayni zamanda batmış
tır. Düşman, yaptığı toplu manevra 
sayesinde müteaddH sı.mdallardan ka
raya asker çıkarmıya muvaffak ol
muştur_ Alman ordueunun üç smıf 
kuvvetleri hrafmdan birbirinden ay
rılan, kaçmak zorunda bırakilan ve 
ricat yollar? kesilen bu kuvvetler kü
çük gruplar halinde etraftaki evlere 
sığınmışlar ve yıne gruplar halinde 
teslim olmu;ıJardır. ~ehirde ve liman 
çevresinde nizam ve sükQn az zaman 
içinde yeniden teessüs etmiştir. Düş
manın bütün hücumları püskürtül
müş ve karaya çıkan düşman kuv -
'""tieri vok ı>:lilnıi~tir 

dalı olacaktır. hanlarında muvaffak olanların doçent dirmamak, o dairenin direktör e• 
liyie ba!lk• yerlerde yapılacak O• 

lan işferinl yaptırmamak, yü:ıüa· 

tü bırakmak 11\zımdır. 

İmralı ceza evinin ikinci benzeri o- olmak istedikk!'i derslerden verecek- 1 
lan Dalaman ceza evinde 1000 mnh- !eri imtihanlar da 13 Nisan Pazarte-
kum çalıştxrtl.acaktır. si günü yap!lııcaktrr. Üniversite Rek-

lııerlmlzln, bugünün prt1arına 
uyularak hızlı yürümesi için de
recesine göre ht>r memurun, her 
ıefln kendi meaullyetini yüklen• 
meslni ve mesullyeti nlıbetln· 
deki aallhlyotlnl kullanmasını ,,. a 
temeliylz, Mesuliyetten kurtul
mak için ııallh1y&tlerlnl kullan
mıyan memur ve şefleri de vazl• 

/ki cezaevi tamamlandı törlüfüne şimdlyP. kadar 16 ders için 
namzet kaydedilmiştir_ Namzetlerin 
ve derslerin adlıırt şunlardır: Kadın 

ve doğum tirıçentliğine Pakize Tarzin, 
Saip Ali Belbuk, Cel§.l Kent, MUker
rem Sorol, Suphi Şakir Alsay, Saim 
Merey, göz hastalıklarına Azmi Bat
maz, Necdet Sezer, FiP.mal Parkam, 
birinci iç hastalıklarına Osman Bar
la~. Nusret Karasu, ikinci iç hasta
lıklarına Hıf:ı:ı Bakım, birinci dış haı1 l 
talrklarma Ziver Mestçi, Necati Du- 1: 

Ankara, 29 (TAN) - MahkQmlar 
tarafından yapılmakta olan Manisa -
Balıkesir ceza e,•]erinln inşaatı sona 
ermiştir. 

Bir Adam Karısının 
Sevgilisini Vurdu 

Sarıyerde outran Halit isminde bir 
adam son günlerde karıı;ı Nafianm 
akşamları eve geç gelmesinden şüp -
helenmiş ve onu takibe başlamışttr. 

Nihayet evvelki gece ~aat 21,30 da 
karısını kibrit fabrikasmda çal~an 
Ahmetle sokakta kolkola gezerken 
görmüştür. Halit, onları tenha bir 
yere gelinciyep kadar takip etmiş ve 
Sarıyer camisinin yanmda birdenbire 
önlerine çıkmıştrr. Halit derhal bt -
çağını çekmiş ve Ahmenin üzerine a
tılarak rastgel~ saplamzya başlamrştır. 
Nafia bağmnıyıı bıışlıımış ve yetişen
ler Ahmedi Haliclin elinden güçlükle 
kurtarmfşla:::d.ır. İki yerinden ağır su
rette yaralanan Ahmet hastaneye 
kaldırılmış, Halit yakalanarak adliye
ye teslim edilmiştir. Tahkikata Sarı
yer müddeiumumiliği elkoymuş ve 
hazırlık tahkikatmı tamamlıyarak 
Halidi meşhut suçfor kanununa göre 

Ş,\RK CEPHESi 
~ t:i<aştaratı l melde 

muştur. Rjev hfila Almanlarda -
dır. 

Merkez cephesinde Rusların esas 
hücumlarına Jaşk şehri hedef olmakta 
ise de Ruslar burada kat'i hiç bir 
muvaffakıyet elde edcmemişl.erdir. 
Harkofta şiddetli sava5lar yapılmak
tadır. Almanlar bu cephede §İddctli 
karşı hücumlar yapmışlardır. 

Stalino şehrinin varoıılarına Rııs 
zırhlı kuvvetlerinin girdiği hakkında}g. 
haber Sovyet resmi kaynaklarından 
teyit edilmemıtir. Stalino Taganrog·
la birlikte bazı yabancı askeri mÜ'j:ı
hitler tarafından Kafkasyaya yapıla
cak önümüzdeki harekat için hareket 
üssü olarak telakki edilmektedir. Ve 
şimdi yapılan şiddetli savaşların seb2-
bi de budur. 

Kerç yarımadasında Sovyet hücum
lan Almanlar tarafından durdurulm1k 
tadır. Sivastopol kesiminde ise ıükü
net vardrr. 

Sovyet resmı tebliği 
Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet teb

Uği: 28 Martta kuvvetlerimiz, fa:ıist 
Alman kuvvetlerine karşı taarruz lıa
rekctlerine devam etmişler ve bir çok 
meskiln mahalleri işgal eylemişl~rdir. 
Cephenin bir çok kesimlerinde düşman 
karşılık taarruzlar yapmışsa da bun
ların hepsi ağır zayiat verdirilerek 
püskürtülmüştür • 27 Martta 3ekiz Al
man tayyaresi düşürülmUştUr_ Biz üc: 
tayyare kaybettik. 

Alman tebliği11e göer 
Berlin, 29 (A.A.) - Alman tebliği: 

Kerç yarımadasında Alman savaş tay. 
yareleri., toplu bir halde bulunan .iüş
man zırhlı arabalarını yok etmişlerdir. 
Novoros.isk'e yapılan hava akınlarıııda 
liman ve demiryolu tesisleri ile iki ti
caret cemisine bombalar isabet etmiş_ 
tir. 

Donetz ÇC'Vresinde Rumen ve Al
man lntalan, bazı kesimlerde •iddetli 
düşman taarruzlannı püskllrtmüıter
dir. Doğu cephesinin muhtelif kesim
lerinde düşman, boş yere taarruzlarına 
devam etmiştir. Şiddetli müdafaa sa
vaşları esnasında düşmana yen.iden 
kanlı zayiat verdir11miıtir. 

$imal burnu deniz çevresinde Alman 
ha.va kuvvetleri, bir deniz kafilesine 
dahil ve önemli kuvvetler tarafından 
korunan dört ticaret ııemiıi ile bir 
dilıman muhribini huara uiratmıılar
dır. Murmansk limanı cece ve cUn
dUz bambaJanmıttll'. 

Yeni Delhi'de Müzakereler 
Yeni Delhi, 29 (A.A.) .:._ Sir Staf

ford Cripps refakatinde Pandit Jav.ı
harlal Nehra bulunduğu halde hu ra
bah Gandi'nin evine ~elmiştir. Muma
ileyh kongre üyelerinin toplanmış ol
rhığu salona almmıstrr 

felerinl yapmamış sayarak ceza· 
landirmalıyn::, Blirokraslden an· 
cak bu şeklide kurtulabiliriz • 

man, Sacit 'T'ezelli, Ata Topaloğlu, f- _______________ , 

kinci ttbbiye hastalıklarına Adnan U
ras, fizyolojive Halil Derman, frengi
ye Cemal Beldaş, sosyolojiye Peyami 
Ermen, sosyal siya~ete Orhan Tuna, 
pedagojiye Refia Uğurel, Türkiye ta
rihine Tayyıb Gökbilgin, An~illstiğe 

Vahit Turha-:t, amm~ hukukuna Ragıp 
Sarıca, medent hukuka Bülent Dev
rem, Roma hukukuna TürkAn. 

Münhal bulunan diğer doçentlikler 
lc;in yakında yendien imtihan açıla

caktır. 

muhakeme edilmek üzere mahkeme
ye vermiştir. Dunışma aırıı.sında Ha
lit karıstnı sevgilisiyle sokakta gezer
ken görünce, ker.dini kaybedip üzer
lerine hücllli ettiğini söylemiştir. Ha
lit tevkif edilmiştir. 

"V11 0rdusu Vazifeye 
Çağırıllyor 
~ ARst::ırRtı ı ınctde 

clh edeceği meselesinde ihtimaller i· 
lerl stirtileb!lirse de, Iy! malumat a
lan biitün mahfiller Hitlerin varını 
yoğunu bu taarnız<ı bağladığında 

müttehittirler. 

''V,, orduları hazır 
olmıya çağırılıyor 

Londra, 29 (A.A.) - "V., orduları 
l!deri Albay Britton şu mesajı neş

retmiştir: 
"Yeni taarruz harek§.tı için yeni 

yollar kesilmesi zamanf gelmiştir, ö
nümüzdeki iki a;v içini!e size pek çok 
önemli yeni haberler verecek durum
da olacağmn umuyorum. Sizden bü
yük bir dikkatle dlnlemenizi rica e
derim. "V,, o-rduları için harekete geç 
mek zamanı gelmiştir. "V,, orduları 
tızasınm kendilerine verilecek emir -
teri yapmakta inzibat ve sabırla ha
reket etmeleri hayati bir iştir .. 

"l cap ediyorsa kıt aya ihraç 
yapmalıyız!,, 

Nevyork, 29 (A.A.) - Herald Tri
bün yazıyor: 

Berlinin söyledikleri, Maiski'nin 
"1942 kail vıldır, karar Uzak Şarkta 
değil, batıda almacaktı:r,. sözlerine 
uygun düşüyor. Churchill de bu fikre 
iştirak eder görünüyor. Eğer duru-

K. Çekmece Sahillerinde 
Bir Ceset Bulundu 

Dün Küç\.\kçeıı:.meceden iki kilo .. 
metre uzakta bulunan Viranköy sa• 
hillerinde tefessüh etmiş ve &işmiş 
bir erkek c~sedi bulunmuştur. İki 
hafta evvel batan Karakuş motörii 
tayfalarından birine ait oldufu zan .. 
nedilmektedlr. 

Beden Terbiyesi 
Müfettişliği 

İstanbul Cümhuriyet müddeiwnuml 
muavinlerinden Refik Bülbül, Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü Müfet
tişliğine tayin edilmi~tir. 

.PASifiK HARBi 
tr-4r f:ı&staratı ı tnctde 

de boğulduğunu ilave etmekte • 
dir. Kayıplar, zannedildiğine gö• 
re, harbe atılan kuvvetlerin yüz· 
de ellisidir. Mecmuada şöyle de• 
nilmektedir: 
"Vaşingtonda yayılan tahmin• 

lere göre, Japon kuvvetlerinin 
hepsi 72 tümen, yani ild milyon 
kişidir. Bu tümenlerin 12 si zırh .. 
lıdır. Japonların Avustralyaya 
taarruz için 12 tümen hazır bu· 
lundurduklan zannedilmekte • 
dir.,, 

BIRMANY A'DA: 

Çungking, 29 (A.A.) - Cumartesi 
akşamı neşrcdılen Çin tebliği ~öyle 
demektedir: 

Tungu ceoheslndcki çarpışmaların 
~iddeli artmaktadır. Japonlar Tungu
nun şimal, batf ve cenubunda çevir
me hareketlerini ilerletmiye devam 
ediyorlar. Japon merkez kolu Çin 
mevzilerine karşı kuvvetli taarruzlar 
yapmaktadır, 26 Mart gecesi bu düş· 
man kolu şimal batıdaki Çin mevzi
leri üzerine attlmı~tır. Göğüs gö:ilsc 
süngü muharebeleri yapılmıştır. Düş
man ağn: kayrplara uğranuşttr. Şld 
det!! çarpı-sınalar devam etmektedir. 

Japon kaynaklarına göre 
Tung ıaptedildi 

mun bu tahlillı:ri ciddt ise pek bQ- Saygon, 29 (A. A.) - Tokyodan 
yük önemi haizdir gelen hııberler, Japonların B!rmanya-

Almanlar son darbelerini indlrmiye da Tungu'yu işgal ettiklerini ve mü
hazır iseler, bunun muazzam bir dıır- dafilerln şehrin ş.lmalindekl dış mü
be olacağmdan emin olabiliriz_ Bu- dafaa hatlanna çekildiklerini bildlr
nun ne oahasma olursa olsun pils- mektedlr. 
kürtulmesı gerekeceii de muhakkak- Londra teyit etmiyor 
tır. 1942 için ihtiyatlar toplamak hu- Londra, 29 (A. A.) _ Japonların 
susundaki gayretlerlmizJ gevşeteme- rungu'yu a1dıklarına dair ileri sür-
yiz. Fakat ayn! zamanda her şeyi ilükleri iddi!lyt teyit eder mahJyettr 
1942 miicadelesine atmtya hazır bu- Londraya hiçbir haber gelmemiştir 
lunmalıyız, En bQyilk darbe Ru~lara Bltıikis son alman Chungking Çir 
yönelecek olmakla beraber, f ngıllz - 1 bll". de • ,. ,_ ... 1 1 h"l" bu 

J k bil 11 1 • e gın ,.ın ıuıa arın n cı. cı. 

ler e Amerikalılar mu a a .. ır ı.~ı Birmıınya şr:hrini eTierinde bulun-
azam!ye çıkarmak. için büyük tehlı- ı durdukları sarahatle anlaşılmaktadtr. 
keleri glize :ılabllırler ve almalıdır -
tar. HattA Fransaya ve Norveçe de
vamlı çikarma hareketleri yapılması 
bu yaz Rusya ve Almanyadan birinin 
yok edilmesi meseleı;inde teraziyi bir 
tarafa eğebilecekse, bu çıkarmaları 
yapmak da zahmete değer bir eey
dir. En ııiddetll harekete hazır bu
lunmak için gayretlerimizi arttırımı 
lıyız, 

-~~~~-o~~~~~ 

Adliyecilerin Terfileri 
Ankara, 29 ('t'AN) - Bir ve iki 

numaralı adliye ayırma meclisleri ha
kim ve hakim sınıftndan sayılan müd 
deiumumtlerden, terfi müddetlerini 
doldurmuş olanların, tı:rfi defterleri· 
'" h'lnrlamıv;ı rll"v:ım PtmPktPnir 

Belediye Memurlarına 

Verilecek Maluliyet Maaşı 
Ankara, 29 <TAN) - Belediyeler 

ve bunlara bağlı müesseseler ve be
lediyeler bankası memur ve müstah
demlerinden, vazife icabı mal(U olan
lara verilecek malı)llyet maaşı hak
kmda bir nizamname projesi hazır• 
!anmaktadır. 

G. Cavallero Döndü 
Budapeşte, 29 (A.A.) - İtalyan ge• 

ne! kurmay başkanı Cavallero üç güt 
kaldıktan sonra Budapeşteden hareke• 
"tmiıtir 
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TAKViMDEN 
BiD YAPRAK rT~;,~--~~u~~ •• ' IKi HiNDiST AN 

.'E.:LJf.~~~}" f lrtgif,jz Hiftdistanı Ve l Elen Hal~ma "Meryem 
1 :ıırcııı:ı ı Prensler Hindistanı Ana ... dan Haber 

"Lüks .. e 
Veda EtmeHyiz 

Yazan: ULUNAY 

Laval he Yapılan ~- • • • • -- ______ .J G et. ren Adam ! 
İngiliz Hindistanının nüfusu 257,000,000 kişi olup Birleşik Amerika devletlerinin 

Lükse seobol olmak üzere bir çok 
eşya zikredilebilir. Meseli mü

cevher bir lükstür; bilmem kaç bey
gir lmvvetindc kocaman bir araba bir 
lükstür. Giyim kuşamda fazla değişik
lik ve süs bir lükstür. Yeme, içmede 
de öyle. .. Bir iki türlü ile doyulacak
ken sofrasında fazla çe~itli yemek bu
lundurmak lükstür ••• 

Yeni tKüzakereler nüfusundan iki misli fazladır. Prensliklerin en başında Haydarabad gelir ki, Japon 
İmparatorundan sonra dünyanın en zengin adamıdır. Senevi geliri 100,000,000, altın 

serveti 500,000,000 ve mücevherleri de en az 4,000,000,000 Türk lirasıdır. 

Ya2:aDc M. ANTEN 

~ Peta1rf"m. ı.avan tekra:r 
kabineyıe ahnıya karar 'lıerdiğr 

ve bunıın temini için Amtral Darlaıı'ı 
Lavaı ne müzakereye memur ettiği 
halı:lcmd.ı.ki haber Vichy makamları ta. 
rafından ne tekzip, ne de teyit edil
lll.iştiıı. Bu haberi veren İngillz kay
ııalı:larıı; Laval'lıı ba teklifi kabul için 
çoJı: ağır prtlar ko§tuğunn, çok geniş 
salib~lerden ba!ika hüldlmetin Vi
chy~ Parise nakledilmesini istediği
ni bitdhmektedirler. Berlin kaynakla
n, Pctabı ile Laval arasında bir görüş 
ınc mihıiumı ve bu haberin bundan 
çıkması muhtemel bulunduğunu :;öy
lemektedirler 

Bu haberi~ doğru olup olmadığmı 
bilnıi:voruz. Bunun, Vichy hükiımtti
tım, daha doğrusu Mare~al Petain'in 
tıiyct ?C maksatlarını ve Almanyaya 
ka"lt vaziyetini ôğrenmek maksadiyle 
lngıffdC!' tarafrmhn çıkanlması ihti
rnatt de vardır. Böyle değilse, Mare~al 
Petain".in kendi yerini almak istiyen 
bir adaıru, Almanyanın Fransaya t-n 

• çolı: mabtaç ve onu en M tazyik ede
bilecek bir vaziyette bulunduğu bir 
2aınanda kabinesine almak istemesinin 
manasım anlamak güç olur. Böyle bic 
teşebl)Us, Mareşal Petain'jn Sovyet 
Rusyarun hezimetini Fransanm men
faatlerinden üstün tutması, Almanya. 
nın da harbin sonunu beklemeksizin 
F ransa ile sulh yapmayı teklif etmiş 
olnıuı ile izah edilebilir. 

Stcfani ajansının verdiği bir h~hc
re ~l'C< Rlom muhakemesinin talikine 
karar '.-erllmİştir. }1akat bu lcaraıı 
haldtmda efkin umumiyeye izahat ver 
melıcte güç.ilik çekecek olan hükiimetin 
Otorttcstrıi kaybetmesi tehllkesi vardır 

Harbin hazırlanmasında eski hükü
llıct adamlarından ziyade Vichy biıkU
l'l'lcti adamlarının mesuliyetlerini orta
Ya koo"8n Ye Almanyayı da tabnin 
etmiycn Riom muhakemesinin devıı.m 
etmesine h:ıkikaten hiç bir lüzum kal
mamıştır. 

St. Nazaire Baskım 
Ingili2: deniz, hava ve kara kuvvet

leri tarafından St. Nazalre limanına 
karşı yopdan baskının neticeleri ':ıd.1-:
kında il1gifu: ve Alman kaynakların
dan wıırilcn haberler birbirini tutma. 
maktadır. Fakat Alman denizaltıları

na ?C b:ıva kuvvetlerine üs vazifesini 
Côren "" Tripitz zırhlısını alabilece~ 
derecede büyük bir havuza malik olan 
bu limanlara karşı yaprlan taarruz 
ınuvaf'fak olmuşsa, İngiltere için ol
dukça mühim bir kazanç teşkil ede
cektir. İngilizler, bu hususta henüz 
ltat'i malumat vermemekle berab'!r, li
man tesisatında. doklarda ve havuzda 
büyük tahribat yapıldığını tahmin et
mektedirler. Bu gibi baskınların, tn. 
tilizterln latada ytni bir cephe açmak 
~çin hazırlandıklarını göstermesi ve 
AlmanJan Norveçin şimalindcn İspan
l'a hududuna kadar uzanan sahilleriıı 
her noktasında kuvvet btılundurmıy:ı 
mecbur etmesi itibariyle de bir ch:m
rniyeti w.rdır. 

M. Deat'ya Suikast 
Ajanslar. M. Deat'ya kar:ıı, 'ronn 

1ichrindc bir konferans verdiği esna
da bir suikast yapıldığını haber ver
mişlerdir. H11tırlardadır ki, Deat ile 
tırvare kaışı, geçen yrhn Ağustosan
da, Bolı;cvlzme karşı mücadele için 
Sovyet cephesine gftmiye hazırlan:ın 
PrenftZ göniı11iilerinin bir torılantnm.. 
<la bir suikast yapılmıştı, Alman -
Pransız işbirliğinin en hararetli taraf
tan olan bu iki adam da yaralanmış
lardı. 

Alman - Fransız işbirliğine taraftlr 
küçük bir ziımre hariç olmak üzere 
hemen btitiin Fransızlar tarafındıın 
"atan haini ve milrted olarak tellkki 
edilen Dcat'nın oldukça garip bir ha
Yatı vardır: Deat yüksek muallimden 
Çritblıctmı sonra ıosyalist hareketine 
i~ttrak etmiştir. 1932 de sosyalist par
tİ1ıinm ııefi olmak istemiştir. Buna 
ınuvaffak olamayınca Neo - Socialiste 
l>artisini kurmu,, fakat kendisine çok 
taraftar bulamamıştır. Bumıu üzerine 
ltendine bir mevki ve şöhret temin e
debUmek maksadiyle parlSmantarizme 
~ mücadeleye başlamış, p:ısifi!t 
tcınayüllerini ortaya ntmış, .zahiren 
Pransayı baıııten korumak endişesi 
ile. Habc.$istana taarru'!: eden İtalyaya 
~ Millet'Joer meclisinin aldıfı 2ecrl 
bedbirleıtin aleyhinde bulunmuştar. 
~SS inh'lmt>atmda Fransız faşistleri
?ıin sayesinde mebus seçilmiştir. 1939 
'rcnunuzıonda bir makalesinde yazdı
fı: "'Dantrlg için ölmek istemiyorum .. 
aQzleri Fransanrn sol partileri mahfil
~rinde bUyulc bir hiddet ve nefret a.
:Yundınmştı, Deat Fransanın hezime
tinden sonra faşist temayüllerini büs
hUUUı açığa '9Qrmuş, Alman • Fran
St-ı: fşbirliğintn yani Fransanm Alman 
Jıarnn hakimiyeti altında istihdammuı 
en hararetli müdafii olmuştur ve net
riYabna Pariııte devam eden Oeavre 
t<wctcsindc İngiltereye, Sovyet Rus
l'an. Hür Pransız hareketine karşı 
IJİddetti makdeler yazmakta, hatta ra
ırıaa zaman Vichy hülriimetinin, Al
rtıanJ'anm istediği şekilde tam bir ;~. 
birliği yapmakta tereddüt ettiği için 
lcrıkit eylemektedir 

Bu izahat, Deat'ya karsı yapılan bu 
İkinci suikastin manasını ve mahiyeti
illi kafi derecede aydınlatacaktxr. 

Hindistan asim da iki kısma ay-
rılmıştır.. Birinci kmm. 1n

~ili21erin yolladıfı b.ir Kral vekili 
tarafından idare edilen ; • ı 1 eyalet. 
ten müteşekkil İngili:ı Hindistantdır. 
Ik!ncl kmm ise üıer~nde muhtelif 
mihrace ve nizamların hüküm sür
düğü prensler Hindistanıdır. 

İngiliz Hindistanı bütün Hindist•n 
arazisinin beşte üçünü, mecmu pr.:nı 
likler araılsi de beşte ikisini tuhr. 
İngilizlerin, İngiliz Hlnd.:stanr ka
dar bu ikinci Hinfiistanı da korıtrol
leri altında ti:ıttuklarr münaka,:ı IC'Ö
türmez bir hakikattir. Yalnı" kull.\n.. 
dıklan usul başkadır Mihrac~ler 

ile aralarında sö7.de muahedeler, an
laşmalar vardır. Aslında her me~ele 
hakkında son söz yine İngilizlerirı
dir. 

İstatistiklere ı:öre, İnıifü Hindls· 
tam arazisi takriben 2.158,520 kilo
metre murabbaıdır v~ nüfusu da 
257,000,000 dur ki, Birleşik Amerika 
devletleri nüfusunun iki mislinden 
fu:ladır. Prensler Hindistanınm ise 
arazisi takriben 1,787,100 kHomet
re murabbaı ve nüfu:;u da 80,000.000 
dur. Bu rakamlara b:lkmca görülrü 
ki Hint nüfusunun mühim bir ek-:;e
riyeti İngiliz Hindistanında, vlni 
doğrudan doğruya İngiliz idaresi al
tındadır. 

*** ~ 

lngiliz Hindistanmt teıskil ed~n 
11 eyaletin her blrin.in kendi!le 

Haydarbattaki büyük cami 

mahsus hususiyetleri vardır. Bun- ş.iretlcrin, muazzam şelılelenn ve 
ların en temayüz etmiş olan üçü. en nihayet Gandin.in bulunduğu di-
Bombay, Madras ve Bengal'dır ki, yardır. 
bu üç eyalete "reislikler,, denir. ZS,000,000 nüfusiyle oldukça !di-

199,430 kilometre murabbaı ara - çük bir eyalet olmasına rağmen Bi
zisi ve 17,000,000 nüfuıu olan Bom- har, Hindistandaki toprak kavgası

bay - bir vakitkl Çekoslovakyad'\11 nrn yuvası olmak hasebiyle mühim. 
daha büyük - reisliklerin en küc;ü~ü dir. Büyük bir ziraat diyarı olan 
ve en gayri mütecanis olanıdır. P.u. Bihardaki memnuniyetsizlik, ve içın 
rası, Hint parsilerinin. Ahmetab3d için kaynaşma son derece kuvvetli
pamuk tezgahlarının. Mahratta çift- dit". 
çilerinin ve Bombay kozmopolitleri- Merkezi Kalküta olan Bı;>ngal re
nin yerleştiği diyardır. Bombay eeh. islliinin nüfusu 50,000,000 nu bul•Jr. 
ri de Singapur gibi biı ada üzerin- Benıal, kenevir sanıı.yiln!n, Hint me 
dedir. Ve karaya dar b.ir geçit ile mur sınıfının R abmdranat T agor' un 
baflıdır. Bu eyalette milli kongrenin yurdudur. Bengalliler bünyelerinin 
nüfuzu kuvvetlidir. Burası ayni ;ı:a. hafifliği hasebiyle Hint ordusunıı 
manda şiddet göstermeden mukave- kabul edilmezler. Bu eyalet halkı
met seferberliğine sahne olan ilk nın ekseriyeti Müslüman dinindedir. 
yerdir. Halkın büyük bir ekseriyeti Assam, Belçika kadar ufıık bir e-
Hindu mezhebine mensuptur. yalettir, ahalinin ekseriyeti iptidli 

Cenubi Hindiıtanın en büyük reis. aııiretler halinde yaşarlal'. Bucuı 
liği olan Madras eyaletinin arazisi çay sanayii diyarıdır 
ltalyadan büyük, nüfusu İnıiltcre- D!ğCT küçük bir eyalet olan Sind, 

H.indıstandan ziyade İralct andırır. 
Hindistanm başlıca tayyare meyd.mı 
olan Karaşi'yi ihtiva etmesi ıebe
bıyle Sind kiıc;üklüğüne rağmen mü. 
himdir. 

24,000,000 nüfusu olan Punjap bü
yük eyaletlerden biridir ve Fra:ısa 
kadar geniştir. Bura h:ılkı dini mez. 
hepleri itibariyle birbirlerinden .;ok 
ayrılmışlardır. Burada 13 milyon 
müslüman, 6 milyon Hindu ve 4 mil
yon Sinkh vardır. Punjarılılar ga
yet iyi döğuşürler. Punjaplılar, Hint 
ordusunda askerlerin yüzde 54 ünü 
teşkil ederler. 

• • • Drcnaliklere ıelincc bunlan idatt 
eden Prenslerin her biri bir 

şahsiyettir. Hint pren~liklerinin en 
baııında 14,500.000 nüfuslu Haydar:ı
bat gelir. Haydarabat nizamı, Japon 
İmparatorundan sonra, dünyanın en 

(Devamı 4 OncOde) 
nink!nden çoktur. Burası büyülı: birı-
ziraııt mmtakaırdır. Madras, Hint 
entelektüellerin.in yetiştiği diyardır ~-·••••••••• 
Gazeteciler, bankerler ve avukatlar 1 s • • Yarın Akşam 

hep burada bulunur. Madras üç re. u M E R 
isliğin en fakiridir. 
Şimaldeki birleşik eyaletlerde hU

yük bir zirai memnuniyetsizlik hü - ı1 
küın sürer. Madras ve Bombay, .d
raat mıntakalarında çiftçiler iıle -
dikleri toprakların sahibidirler. Bir
leşik eyaletlerde ise bili araziyı, 

çiftçiye kirahyan Zimendar sist~mi 

hüküm sürmektedir. Nehru Zimen
darlık sisteminin önüne ıeçmek için 
açtığı büyük mücadeleye burada baş
lamıştır. Bu eyaletler halkının ek
seriyeti Hindu mezhebine mensup
turlar. Hindistanm tanınmış ıehlrl" 
rinden biri olan Banareı buradadır. 

sinemasında 
Ağlatırcasına güldürecek çok güzel bir Operet filmi 

SIRA KOSA 
G E._.ÇLERI 

Baş Rollerde: Binlerce figüranın iştirakile 

Rosemary Lane-Allan J ones-Martha Raye 
Bu filmde: Cazip ve göz kamaştıran tualetlerle Holivud'un en 

güzel kadınlarını göreceksiniz. 
Hissi ve müessir sahneler ... Fevkalade bir temaşa ... 

Birlc,ik eyaletlerin alt tarafında 
merkezi eyaletler gelir. Burası, şölı 
retleri dünyaya yayılmış olan uçs·.l' 
bucaksız ormanların, vahşi hayva:ı- ı 

lann, son derecede iptidai yerli a - ~-·•••••••••••••••••••••-••••••'" 

Tefrika N o. 1 
1916 yılının ilk ıafatı sefil ve pe

rişan bir dünya üzerinde atmıştı, Bu 
~afak, geniş b.r harp sahası halini a
lan Avrupada en asil milletlerin kanlı 
bir boğuşmaya girişmiş oldukla:-ını 
bütün çrplakhğıyle ortaya çrkanyordu. 
Mücadele, iki muhaaım taraftan biri
nin yok olmasına kadar uzayacak gi
bi gÖrıinüyordu. İki tarafın muazzam 
kuvvetleri o kadar muvazene haline 
&"irmişti ki son ve kat'i darbenin han
gi taraftan nasıl geleceğini tahmin et
mek kabil değildi. Hiç bir hal çaresi 
görülemiyordu. İki tarafın muh'lriple
ri öyle bir kıskaç içinde idiler ki 
hiç bil devletin bu lmıkaçtan yalnız 
başına kurtulması imklru yoktu. 

Hemen her tarafta dilşmanlannm 
toprağını işgal etmiş olan Almany3 o 
kadar kan dökerek elde ettiği toprak 
lan bırakabilir mi, ilk hatalarının a
kıbetine katlanabilir, sebep olduğu 
felaketleri tamir edebilir mi idi? Böyle 
haklı bir hal çaresi teklif edecek bir 
hülclimeti veya hanedanı Almanya der
hal el aş3fı ederdi. 

İnglltereye gelince müttefiklerine 
verdiği söz onu her hanıi bir "'e
kilme,, fikrinden alıkoyuyordu. Ru 
manevi mecburiyetlere Napolonun su
kutundanberi ruhuna biraz gevşeklik 
ııelen İngiliz ırkında uyanan vahşi bir 
ihtiras kayna:ıması, mye mal olu·.-sa 

! Yazan: H'. Clııu:clıilL 
••••••• (İng,/;z Ba~vc.l<ili) •••• 

Çeviren: llha.nu Sefa 

olsun yenmek azmi de inzimam etmiş 
ti. 
Diğer devletler de daha az mühim 

olmıyan amillerin tesiri altında idiler: 
İtalya parlak tazminat vaadlerlyle 
harbe rirmlşti, Bu vadler yerine ge
lince Avusturya, büyük devletler sa
fında yer alamazdı. Rusya ile Fransa 
arasındaki anlaoına İıtanbulu Rusla
ra tcrkettiii için Türkiye de ayni va
ziyette idi. Türk ve Avusturya İmpa 
ratorluklan için bu harpte muvaffa
kıyet~izlik bir inbizam değil, bir ın
hidam demekti. 

Böylece bütün muharipler için tes
llm olmd: ölüme mahkum olmaktı. 
Bundan dolayı iki taraf muharipleri 
için birbirine sıkı sıkıya bağlı ıı-.. ı
mak, düşmanlarmm karşısındaki yeri 
tutmaktan başka çare yoktu ve bu bağ 
ancak harbin alacaiı ıstikametle lro
pabilir&, Milli servetler, ilimler, me
den iyetler, vatanperverlikler, asri mu
nakallt imlı:inlan, dünyaya ~l mali 
itibar, her iki taraf muhasımlartn top 
yckQn kudretini devamlı olarak har
be hasretmesini temin ediyordu. 

Bütün bir milletler camiası, erkek
ler gibi kadınlar da, bedeni varhkla
nnı yakıp yıkmak gayesine hasrede
rek çalrşıyor ve harp ediyorlardı. Her 
memlekette milli sanayi harp istihsa
line ayrılmıştı, On rrulyonlarca muha 
rip, on binlerce top, binlerce lı:ılo-

metre uzunluğundaki cephelerde ölüm 
yağdırıyorlardı. 

Fakat Avrupa baştan başa bu kor
kunç hlzmete hasredild i ği bir sırada 
harp sanati hemen hemen tam bir ik
tidarsızlığa düşmüştü Şeflerin hiç 
biri düşmanını kabir bir darbe ile ye
re sermek imkanını bulamryordu 1ki 
taraftan hiç biri tam ve kahir bir 
tefevvuk temin edemiyor, kat'i bir 
taarruz usulü akla gelmiyor, yalnız 

orada burada bir takım yerler ve in
sanlar hic; bir netice elde ed:Iemek
sizin ateşe veriliyordu. 

Bu hal dört sene (50 ay) sürmu~
tür. 

İnsanlık tarihi, Alman volkanının 
indifama ben.zer bir kuvvet kaynağı 
ile mukayese edilebilecek hiç bir say
fayı ihtiva etmiyor. Almanya ıeçrn 
harbin dört senesi havalarca, deniz. 
lerdc ve karaların beş kıtasında caliı: 
celdi. Alman orduları yrlcrtmak üure 
olan müttefiklerine destek hizmetini 
cördiiler. bütün harekat sahalarında 
zafer eklilleri topladılar, her tarafta 
fethedilen topraklarda harp ettiler ve 
her yerde düıımanlarma uiradıkları 
zayiatın iki mislini verdirdiler On
ların kudretini ve tekniğini :vı°km.ık 
onların tehevvürünü önlemek iı;in dün 
yanın bütün en büyük milletler'lni 
harbe sokmak icap etti. 

(Arka11 var) 

24 Mart gecesi Yunan m:lletinln ı Meryem ana, elini genç as'kcrin O· 

en büyük dini bayramlarımlan muzuna ~oydu. ve: . 
biridir Her sene bu taıihte kilis~lere - Yanı Kotıs, dedi, kahraman He
dolan halk: isteklerinin yerine gelme- len askeri; ko~~I ::'e ~en, ne. de ~e
si için Meryem anaya dua ederlec. nin fedakar mılletın olmıyece~tır. Sıı:. 
Hasta çocuklarının iyileşmes:nı iste- leri ben himaye ediyorum. Gıt v~tan
yen analar, dertlı sC'Vg·l!ler hep M~r- daşlarına benim tarafımıı:ın. •_?Yl.~ 
yem anaya mum adarlar. merak etmesinler, cesaretlen~ı, umı 

Bu sene bütün Yunan milleti t~lt terini kaybetmesinler; Yunanıstan kur 
vücuttu Ve bu defa ne kaybolan sev- tulacaktırl • 
gililer lçln dua edenler, ne yavruları- O günden itibare.n Yan.1 K~,us •. ~
nm iyileşmesi için mum dikenler var- Unde sopaslyle, eehir, ıc~.ır, .~oy koy 
dı. Bütün Yunan milleti bir tek &el dolaG!Jlıya b?şlad~: <?.nu ?lmuş sanan 
oldu, ve bütün varlıklariyle bir tek arkadaşlan ılk go~duk~en ı:~n. şa
şey için dua ettiler: şıp kaldılar. ~aninın ~ıkiyesını dinle-

- Ey mukaddes Meryem ana; bizim yenler ona deh dcm.ediler. Herkes, haç 
ve yalnız biz ım olan, canımız gibi öev- ç~~a-~dı .. ~.~ .~ua .. e~tı:. Mery~m an.a~m 
diiimiz, taşına. topraima taptığnruz, buyukl~gunu, sozunu tuttngunu gos-
öz vatanımız sevg:li Yunnnistanı oize tereBn' hıkk~yle!er lanlaAtrldı: la' '-·-
b - ı ı " ır oy u o an naı:tas nm a.=• 
agış a " M · k- d • t H' bir d kt Bu dua için el kaldıran halk ar'l- an .. 0 r ogm~ş u, ıc;. • o or 

d b b·1 h~ktkat olaca- onu ıyı edemedı. Anastas:a, bır gece 
sın a, u arzunun r n •• d '" 
ğına inananlar, gittikçe çoğalmaktadır. rüyasında, Meryem .anayı ,gor u .~~: 
Yani KotJs'in hikayesini iş:ten, ~en- - Anas.tasya, dedı, Tıos ~~1 bu>:°k 
disini dinliyen her Yunanlının bu i- mabede .gıt mum ada, istegın yenne 
ııancı artmaktadır. gelecektırl_ , 

Yunan tarihi efsanelerle doludur. Kadıncagız bunu .. yapt~ ve hakikaten 
Belki de Yani Kot!s de bu seferki derhal kızcağızın gozlen açıldı • ., 
Y h ' ıı· · efsanevi kahramanı 0 _ Bunun gibi hikiyaer, birbirini takip 

unan ar ının . h · ·ı· d · bi ıacaktır. etU. Yaninin er gıttı ı yer e yenı r 
umlt, yenı bir yaşamak arzu&u belirdi 

Yani Kot.is, memleketi uğrunda, Demek ki Meryem ana Yunanlıları 
Yunan dağlarında dövülicn, binlerle kurtaracaktı. Yaniye bir penambcr 
~hraman Yunan aııkerlnin b1r tane- muamelesi yapmıya ba!iladılar. 
siydi, Bir muharebe esnasında aiır 
surette yaralanarak yere serildi. Hu-
dutsuz kan kaybetti ve kendinden 
ıcçti. Genç askerin hayatmdan ümidi 
kesen arkadaşları. onu orada bırakıp 
cittllor. 

yanı Kotis saatlerle baygın yatu. 
Neden sonra kendine gdd:. İçi 

yanıyordu. Susuzluktan, dudakları ku
rumuştu. Derin bir ah çekti ve: 

- Ah Meryem ana, bir yudum su! .. 
Diye sayıkladı. 

İşte bu anda tuhaf bir şey oldu. 
Birdenbire yaralı askerin önünde Mer. 
yem ana belirdi. Elinde tuttuğu gümüg 
bir tastan Yaniye su içird!. Bu sudan 
içer içmez, Yaninin içindeki hararet 
ceçti, yarası iyileşti ve kuvveti yerine 
celdi. 

24 Mart gecesi Meryem anaya dua 
eden Yunanlıların bir çoğu, 

Yani Kotls'in hikayesini duymuştu; 
ve Meryem anaya gönderdiğı ilahi M· 

bır için, yürekleri yar.arak. gözleri 
bo~anarak dua etU1er 

Yani Kotls'in hıkayesi, bir efsane 
gibi ağızdan ağıza dolaşmakta, bir fı
sıltı halinde bütün Yunan milletini 
istill etmektedir. Bugiln hali Yuna
nistanda bulunan Yani Kotis ilahi 
bir kuvvetle, ıece gündüz dolatmakta 
ve vatandaşlarının kulııklanna fısıl
damaktadır: 

- Yunan halkı iımidlnizi keımeyi. 
niz, cesaretinizi kaybetmeyiniz, Yu
nanistan ölmiyecektir. Onu Meryem a
na koruyor! 

1(•]3~rJ ~~-.. 
TETANI HASTALIGI ' 

Adına bakınca. tetanos hastalığı ha
tıra ıelir. Vakıa bu ~ onun gibi a
dalelerin ıerilmesi demektir. Pek ısid
detli olunca tetanos hastalığına ben
zer. Fakat tetani, ötelci gibi, mikrop
lu bir hastalık olmadıiı ıibl "hetlcesi 
de ötekininki gibi dır değildir. Tc
tani, çocuklardaki ispazmoz hastalığı
na daha ziyade benzer, Onun için ço
cuk annelerine iapazmoz kadar ilgi 
verir., 

En ziyade küçülı: çocuklarda corü
lürıe de, çocuk olmıyanlara da ı;e

lir. Yalnız ihtiyarlar bu haauhia tu
tulmazlar. 

Pek küçük çocuklardan sonra, teta
ni hastalığı en ziyade bülGğ yasına 

yaklaoan renç kızlara, sonra da genı; 

1 kadınlan musallat olur... Genç ka-
dmlara ıebelikte ve çocuğuna süt 

diği olurdu,. •• Simdi böyle 'ey görül. 
meı:,.. Tetani hastahfl, bir de, lüzu
mundan pek faıla karbonat içildiği n 
kit ıclebllir. Bu da kanın ve vücudün 
içindeki sulu maddelerin asitlik ve al
kalenlik miivf.zeneslnin bozulma11n -
dan ileri ıelir. Tetanl hastalığının bir 
sebebi de bu müvazeneslzliktir. 

Çocuk olmıyanlar d1 tetani hasta
lıi1nın başlıca alimeti ellerin ve a
yakların büzülmesidir .•• Ellerin par _ 
maklarr birbirlerine bitişerek bükü
lür, el dar bir yere sokulmak iste
nildiği vakit aldığı fekli alır.,. Ayak
hırın da parmakları büzülür ve bü
külür, taban çukurlaşır. Fakat bu hali 
devam etmez, nöbet nöbet gelir. 

Zaten, tetanJ daha .ziyade pclı: kil
cük cocuk ha~talığıdır 

Fakat bunlardan en ıöze batanı, a
deta lüksün sembolü olarak kabul e. 
dileni: İpek çoraptır. 

Niçin? Çünkü bu, müsrillik etmek 
isteyen her keseye elverişli bir lüks
tür. 

Meseli: Mücevherle lüks yapmak 
istiyenln parmafmn bir pırlanta yüzük 
aldıktan sonra açlıktan ölmemek iç!n 
ceride de biraz geliri olmalı 
"Rolsn otomobil edinmek için evi."ll 
satan sokakta kahr; yüksek terziye 
para yeti~tlren sade ağır elb!sc ile 
donanmış olmaz, her şey ona göre ol
malı Bütün kazancmı gırtlağa veren 
sonu~da imaret lı:apısrnn düııer. 

Ev, boğaz, esvap, hayatın üç mühim 
payandası glbidlr. Bu üç ayağın ara
sında müvazene olmazsa insanın var
hiı tutunamaz. Hayatı yilrütebilme!ı: 
için bQ Uç tekerleğe ihtiyaç vardır. 

Yukarda saydığunız sunturlu lüks
lerden bahsetmiyorum. Fakat bazm 
mütevarl bir ailede bir ipek çornp 
payandalardan birini destCTeiemlye 
kafidir O uman bütçede açılan ged~
ii in~ecik çorapla tıkamıya imkan 
yoktur. 

Bir çok aile babalan kanlarmın, kız
lannın bacaklarında bir ipek çorap 
bulundurabilmek için ne mahrumiyet
lere katlanıyorlar! Ve her şey bunun
la mukayese edilebilir. 

Fakat zorumuz ne? Bu ağır .zinciri 
kırıp atarak kendimiz~ bu mantıksız 
1,aretten lmrtarmıya imkan yok mu
dur? Elbette vardır. 

Lüksten sakınmayı milli bir hareket 
olarak kabul etmeli. 

Ortada bariz hakikatler var: 
Bir çok memleketler ve milletler 

bizim herkesin gıpta ettiği ~ müs
tesna vaı:iyetimizde olabilmek içln 
yalnız lüksten değil, daha bir çok ih
tiyaçlardan fedakarlıklara katlanmıya 
hazırdırlar. Böyle olduğu halde biz en 
lüzumsuzundan kurtulmakta tercddi!t 
gösteriyoruz. 

Lüksten uzakla:ımak neden btiyifü 
bir mahrumiyet olsun? 
Soframızda bir, nihayet iki türlU 

yemekle pek güzel 'iktifa edebiliriz; 
kürklü mnntomuz olmnyıverısin. Yerli 
kuma(i da o işi görür. Bacak az ı;ok 
blçlmli olmadıktan sonra ipek çorap 
değil, üstüne altın varak yapı§tmlsa 
nafiledir. 

O halde GU lUks denilen belayı st• 
yırma kantar baıımızdan atmadığmııza 
hayret ediyorum, 

Pasta, baklava, unlu tatJdann orta
dan kalkmalarma ısevlnmi$'tik. Dük
klnlarda pasta evvelklsindcn fazla 
satılıyor; ama unla yapılmıyormuş ... 

Taban helvasiyle, hoşafla, komposto 
lle pek ıilzel atıı: taUılanırkcn mut
laka o vıcık vıck pasta erzaslanna ne 
lüzum var? Pasta yemezsek ölür mü
yüz? 

Herkes kuvvetli irade, hatt' milli 
bir azimle bu harbin sonuna kadar az 
çok, büyük küçük her türlü lükse ait 
masrafa kesesinin ağzını kapamalıdır. 

Bütün dünyaya vereceğimiz ba ha. 
zimkiirlık dersinde böyle nazik va
ziyetlerde kendini gösteren Türk ira
dını pek gilzel önayak olabilir. 
Yuvayı yapanm diı;I kuş oldufutıu 

isbat edecek zamandayız! 

, verdlii zamanlardı relir... Bir çocu-
~una gebeyken yahut onu emzirirlcen 

1 

tetanl hastalıfına tutulan kadmın, ron 
raki çocuklarında da bu hastahğ tu
tulması ihtimali c;oktur. Fakat gebelik 

, •e yahut çocuk olduktan sonra gelen 
, bu tetani hastalığı, yine o zamanlarda 

' Türkiye KIZILAY Cemiyeti Menfaatine 

~elen kadın havalesi hastalığı değil
dir. ikisinin ,ekli bşka baııka olduğu 
~lbi sebepleri de ayndır. 

Annesi bu hastalığa tutulmuş olan 
çocukta da ona t~tulmak istldadr o
lur. 

BER LI N FLAR M O NIK 
OR KE ST R A S ' 

Profesör Hans Von Benda'nan idaresinde 
lstanbuf da Y afnrz iki Konser Verecektir 

Tetani hastalıtının, çocuk olmıyan- Kon~erler: 31 Mart 1942 Salı Günü Aksamı Saat 21 de 
lara, mikroplu ve ateşli bfr hacıtalık ~ 
esnasında yahut hastlrk bittikten son- 1 Ni~:ln M2 Car~amba Günü Saat 17 de 
ra geldiği de olur. Fakat bundan t:lo- 'iEHIR TİYATROSU KOMF.nf Kl!':l\fl (Fransız Tiyııtrosu)ndn 
layı t~tani hastahiına seb~p. ateşi! VERİLECEKTİR. 
hastalıgı meydana çıkaran mıkrop ol- B'l ti C'.' h' · K" · 
d ~ h"k d"l T ta . h ı P er- ·~e ır Tıvatrosu l!;elerınde satılmaktadır U5una u me ı emez e nı asta &. · 
lığına sebep, ateşli h~stahğı meyda-1 ~ U - WWW _, 

na çıkaran mikrop olduğuna hükmt-. , ._. ••••••••••l!!ll!!!!!!ll!lm•••••••ı~ 
dilemez. Tetan.i hastalığı mide ve bar-
sak bozukluiu hastalrklannda da ge- Sıncma dunyasınm en parlak iki yıldızı 
lir. DO ROTHY LAMOUR - BETTY GRABLE'i 

Eskiden, tiroit ıuddesinde ur de-

mek olan ıosa hastalığına ameliyat Perşembe Akşamı LA-LE Sı"nemasında 
vapılırken, tetani hastalıfının da -:ı 
guddenin yanlarındaki paratirolt gud. 

delerinin ekslklifinden ileri geldiği b!- ŞARK Bu·. L Bu·. L 
tan ~onra dıı tetani hı:~tslı~ının ~el -
linmediğinden, goşaya karşı ameliyat. 1 
ESKRİM MÜSABAKALARl Şaheserinde alkışlamağa hazırlanınız. 
Dün Dafcılık KIQbilnlle yapılan latanhul &. _.L7 

Eskrim birinciliklerinin neticeleri ıunlardır · ~"ll"'••••••zll_!!ll _____________ I••••••• 
Flöre ı.ayanlar ara11nda: ı inci Samiyr 

2 incl Uakat. 3 UncO iffet 4 anca Emma , - ... 

Sa~ı~:=di~cr:b~~~~l•;;.;!ı.l~cla;:~•t.~m~~·ı AG-1 R ITTı• HA ' Epe; - 1 inci NeJat, 2 inci ilhan. s Qncil 
Seremt, 4 Oncll Salibaddin. J 

Kılıç: l inci Oımanı 2 incl Rıuı S üncQ 
Ali, 4 llııcO Semih. 1 

Tecriiboizlu A Crubuı 
Flore: l inci HalOk. 2 inci Hayri. 
Epe: 1 inci HaUlk. 2 inci Ibraltim,, S tıncu 

Hayri. 
Kılıc;: ı lııci Merih, 2 ind tbrahlm, 1 tınell 
Yawz. 

Tecrilbeslzler B. Grubu: 
Vföre ı 1 inci KudQ', 2 illd ltıı'IW, 1 &ncll 

Bülent. 
Epe: ı inci Euer, 2 inci Xuda.,., S i!ııdl 

Bftlent. 
Kılıç : J lneJ tbHn. 2 inci Baki. S Ont 

Kemal. 

•••••••••••••••••••••••• 
ŞEHlK l'l ~A'lltUSU 

Oram kıımr: Saat 15,30 akıam 20.30 d 
P A R A 

ı:nmecll Kııunı: Saat H.SD alı:sam 2-: SO da 
~ö7UN 1'\IC:ASI 

•••••••••••••••••••••••• 

ROBERT TAYLOR 

VALTER PIDGEON 

RUTH HUSSEY 

Yakınd~ iP'Ell Sinemasının ZAFER TACI 
, ....................... l!!m ............ , 
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i Ki Hİ ND İ ST AN 
(Bav tölrafı 3 Uneüde) 

zencin adamıdır. Tahminlere ıröre 
senevi ıeliri 100,000,000 Türk lirası, 
altın olarak serveti soa.ooo,oop Türk 
lirası mücevhcrrleri de en aşaiı 
'4.000,000,000 Türk lirası tahmin e
dilmektedir. 

Kendisi müslümandır. lki oilıın
dan birisi, son Osmanlı Sultanı Me
cidin km Dtirrü,ehvar ile, öiieri de 
Sultanın yeğeni ile evlidir. 

750,000 nüfusiyle Alwar prensli
ği, prenslik Hindistanmm en ıeri u
zuvlarından biridir, Bir kaç sene 
evvel Paristc ölen Alwar mihracesi 
son derece zalim ve hodbin bir a
damdı. İyi bir avcıydı; fakat avhya
caiı kaplanlara yemlik yapmak ü
zere küçük bebekleri annelerinin koy 
nundan almaktan çekinmezdi 

Ta Cenupta olan Mysore prensli
ğinin nüfusu Belçika kadar azdır 
Burası umumi sıhhat, tahsil. s~ 
yollarının açrlması, ~ehirlere elekt
rik getirilmesi gibi içtimai terakki
ler bakımından İngifü Hindiıtanma 
bile örnek olabilır. 

Mysore nizam, kendi halinde, di
nir,ie, duasında. sessiz bir adamdır 
Bütün işleri, başvekil idare eder: 
Komşu prenslik olan Travancov da 
müterakki bir prenslilctir. 

Kaşmir, en iptidai prenıdilı:lcrden 
biridır. Burada bir avuç Hindu, bü
yük bir müslüman kütlesine hükmet 
mekte, dolayisi.yle arada bir çok te-

zatlar çıkmaktadır. Hiç bir ilerleme 
yer almamaktadır. 

* ·* * "4)Mahrata,. prenslikleri diye ıını-
lan, Baroda, İndore ve Gwalior 

un en . enteresanı bu üçüncüsüdür. 
Henüz 24 yaşmda olan mihrace dün. 
yanın en büyük :ıenııinlerinden biri
dfr. Kendisi, Rindstanda çok ııe
r)kaimııı olan sivil tayyareciliği tes
vjk edecek kadar ileri zihniyetlidir. 
Bu Üç devlet Rindistanm Tata sivil 
tayyare servisinin kurulmasında i
mil olmuşlardır. 

En .ııeri prensliklerden biri de 
Pııti;:ıfi'drr. Halk burada, açlık ve 
sefaletten can çeki$ir. Ve yine bu
rada dünvanm en modern köpek a
hn-lan bulunur. Hint balkının heniiz 
pek muayyen bir miktarı elektrik, 
sıcak su git,; konforlara kavuştuğu 
halde, bu ahırlarda Patili köpekleri
nin, bu ııibi bütün ihtiyaçları temi,, 
edilmiştir. 

Gene bir müslüman tarafından !da- 1 
re edilmekte olan Bh:tpaJ prensli~' 
en demokrat bir p~nslik olmak! • 
nam almrstır. Genç han, her ıab~h 
şehrin sokııklarmda tek başım do
laısır. Her kim isterııe. yanına yak
laşıp onunla dcrtle:ııebil!r. Karısı ıs~ ı 
kendisiyle cörüşmek iıtiyen kadm
lan sarayd:ı kabul eder ve onlarla 
ayn ayrı alakadar olur 

İ~te 2 Hindistan; tn~liz ve prens. ı 
tik Hindistanı hakkında ufak bir 
hülln. 1 ,._ ________________ __ 

l 

. 
İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

Her yemekten sonra günde 3 defa munt~zaman dişlerinizi Fırçalayımz 
....................... 1 ................... .. 

BAŞ, 
Ve 

~ 

~ 
DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 

bütün ağrdarı derhal keser. 
Sıhhiye Jlektüetinin ruh.Satım haizdir. icabında günde iiç kaşe alrnnhilir. 

30 - 3 - 942 

~AYANLAR ve BAYLAR~ 
Müessesemizde daima KADIN v~ 
ERKEK kol, ceb saatleri, masa, du. 
Yar saatleri, altın ve platin ni~n 
yüzükleri, kıymetli taşlarla süslü 
ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şe
valiye,, yüzüklerinbı zengin çe~tle. 
rini bnlundurduiunıuzu bildirmekle 
şeref duyarız 

SiNGER 
S A A T Mağazalart 

- ADRESE: İSTANBUL, EMİNÖNÜ CADDESİ No. 8 ... 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan 
BETON İŞİ İNŞAATI 
1 - Muhammen bedeli 16318 Ura 80 kuruştan ibaret olup yaptırıla

cak beton ~şinln pazarlık eksiltmesi 1 Nisan 1942 Çarşamba günü saat 
14 de İzmittc tersane kapısmdaki komisyon binasmda yaprlacaktir, 

2 - Teminatı (1223) lira (91) kuruştur. Bu işe ait fennl, husust 
şartname 11e proıesi komisyonda görülebilir 

3 - Pm:arh~a i~tlrak edecek talipleri~ bu işlerle ilgili olduklarına 
dair pazarltkhn bir hatta evvelki tarihli· Nafia Müdürlüklerinden ehli
yet ve mahalU emniyet mülürlüklerinden alacaklan hüsnühal vesikala
rım ve yukand.ı yazılı teminatlariyle birlikte belli gtln ve saatte komis-
yona müracaatları. (3862) 

Sıtma Mücadelesi Sıhhat Memurluğu 
Kursu Açıhyor 

İstanbuld:ıı bir buçuk ay amel! ve nazari ders gOmıek hitamtnda mu-· 
vaffak olanlar hemen tavzif olunmak kaydiyle (Sıtma Mticadele!i Sıhhat 
memuru) alrnac;ıkhr. 

Orta okulu il-..,11 etrnJş bulunmak, fiill hizmetini yapllll§ olmak ~art-
tır. 

İsteklilerin 4.4.942 akşamına kadar her gün Kadıköy Moda caddesi 
numara 91 de İstanbu! Sıtma Mücadele riyasetine müracaatla kayıtlarını 
yaptirmalan diğer şeraitle beraber verilmesi lazım gelen vesaik hakkın-
da malllınat edinmeler! il~n ~lunur. (3963) 

l ~~~-~---------------------a>...a..-~~NULWUU>.ar-»W S<a-O'ASJ 
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TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

ALATURKA ve ALAFRANGA ,1 
1) ~t~!~TU~K~~E !~FRAt:1~~HA!L~~~~~~ o- 1 TÜRKİYE iŞ BANKASI 

Küçftk T8S31Ttlf Hesaplan 1942 ~iye Plam 
, ~eler: J sw-ı. .... ,,., 1 ~ 1 tırıwu..-

... . mrffilertnde ,,prtn . 
~942 ikramiyeleri 

1 ııa-et eao llnldc- toOOt- Un ıı t0 -w 180 u.mr-teoo..- ı.tn 
• • ?800 • -3000- • il 
1 • 'liCI • - lboo_- • 11 5ıO • IO • -a&oo.- • 
a • GOO • -uoo.ı- • . • • u • • ,.ooo.- • 

J l o • 29C) -1500- • ıoo • .. __..,.,_ • 
\ı ................................... ~ı 

Öksürenlere KA IRAN HAKKI EKREtvi 
Csküdat- Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları 

Türk Anonim Şrketinden: 

9/971940 tarihinde fevkalAde surette toplanıp ~ketin tasfiyesi hak
ktntla vaki talebi tetkik ve müzakereden aonra tayin ettili hususi mü
raklplerin Vet"t".-<:ekleri rapora inüzaren taltki müzakerat etmiş olan hlsse
daran umınnt hey·eti bu kene 27 Nisan 1942 Pa:ı:aı1<!si gı..inü sa.at 10 da 
:ıirketin Bağlarbaşmda kain merkezinde yeniden toplarunıya davet olu
nur. 

İşbu fe'Ykaltıd-? içtima bir hi_,..,. ahlp oJ&ıı dahi ~tlralr edebl1ece
i;rtnden evvelki içtima için diihuliye kartt almamıı, olan veya dühullye 
~artını iade etmi1i culunan hissedarlarm içtima gününden biı hafta evve
lıne kadırr şirket merkezine mtlracaatla hi.ssele:rıru te,"di ederek dühu-
lıye kartı almaıan rica olunur. iDARE MECLiSi 

RUZ NAME; . 
Hususi M!iraklpledn raporunun okonması ve bu bapta karar alın

ması. 

Yazma, basma, eski yazı, ye
ni yazı, her cins kitaplar alınrr. 
Taşra mektuplarına cevap veri
lir. Ankara caddesinde Şark kil· 
tüphanesine müracaat ediniz ' . 

KAYIP: Fatih nüfus memurluğun-1 
dan nUfusum•ı ve Fatih askerlik şu
besinden aldığım terbı~ tezkerem( T.a

yi ettim, yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. - Hasan o(llu 
Mehmet Kir. fı;tanbul 1319. ,. _, 

Dr. Hafız Cemol 
(DAHİLiYE MÜTEHASSIS!) 

iç haetalıkluı mtıtehaur11 
İstanbul. Divanyolu No. 104 

Tel. 22398 , _________ , 
• o~ 

f\ 
-~ V! fiı11u 

Ç!ro<O 
lfVHI 

lup da satmak Ü;tlyenlerin, 2) Alaturka ve Alafranga nııı imalinde ih

tisası ve bunJan yapmak için imalA.thane ile düzeni olanlarm malze
mesi vernmek SUTetiyle bu işi yapmak istiyenlerin 5 Nisan 942 tari- ı 
lıine kadar İstanbulda Posta kutusu (378) ve Ankaradıı Orman çi.ttl.i-

gi Posta kutusu \ 1) e sarih şekilde müracaatları rica olunur ......... :.... . , 
KtJPONLU · VADI;Li · M t VDUAT 

:VARLIGINIZI TEMiN EDER 

HER·AVfN·9rRlNOE: ·PARAN1N · J:A1Zi ·VERiliR 

TÜRK·Tf CARET· BANKASI· A·S· Muh.anıınen bedeli (26379) lira oı.an taktın çeliği uçıan 11/5/1942 
Pa:ı:artesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında 
toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın almacaktl\. 

Bu işe girmek istlyenlerin (1978,43) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin eltli!i vesikalan ve teldi!lerini ayni gCın saat 14 e kadar 
adı geçen Komışyon Reiıtliğlıu! vermeleri ın:ı:ımdır. 

Ra.WLİ 
fi' 

t" ,.ı 
Kus~ tK~~~I ----.;..._---------------

ŞarlnameleT" paru12 olarak Ankantda Mab:eme Dairesmden, Haydar-
pa~ada Tesellüm ve Sevk Şdliğinden temin olunur. (3854) 

f nı11S1111•111ı•ıııı•ıııı•ıtıı•trıı• ı111• ıııı• ıııı•ın•ıııı "' 

j İ D E A L B Ü R O j ı' TAN Ga7etesi -

i Yazan: lktısat Doktoru GASSON i JI"' f • fi 
§ Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak. para kazanmak 11 Qft IYG arı 
~ istiyorsanız, "iDEAL BÜRO" yu okuyunuz._ = Kre 

Satq yeri: TAN lstanbuJ 1 Başlık· maktu olarak 7~tı 
= ı ı tncı sayfa şımtimı 5()(J i Fiyata 50 Kuruş ~ ,. .z • • • 101; 

..._ . . J • • • 15() 
-....ıaıııım rıııa!ııı• ıııı• ıııı• ıııı• ıııı• ıııı• ıırı• ıııı •ıu ti •>•••••••••--•· 

1 

r.Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llônları 
KiR A LIK OD A L AR 

Galatada Hact Ama mahallesinin Azapkapısı sokağında bili numara
lı Fı:rm üzerinde odalar aylığı 25 liradan 31/5/943 günü sonuna kadar 
kiraya verilecektir 

İhalesi 414/942 günü saat 10 da yaptlacafmdan istekl!lerin Beyoğlu 
Vakıflar müdilrlüi(ü akarat kalemine müracaattan. (3777) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Üniversite i(..in 4 itfaiyeci ne bir Amir almacaktır. Bunlar İstanbul 

İtfaiye Mildilrlüı;un('e yeti$tirileceklerdir. İtfaiyecilere 45, Amire 60 lira 
ı..icret verilece ittir. 

tstcklilerirı itfaiye müdü.rlü;iine bat ~. (3906) 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiY OR 

Ziraa t BankHında kumbar11tı ve lhbarea tasarruf tıeuplannda e11 ez 50 
llraal bulunanlara aenede 4 defa çeklleeek kur'a ile aıaljıdakl pllna ;15· 

re ikramiye daOıtılacaktır. 
4 Adet 1,000 Llralıl' 4.000 Unı 
• • 600 .. 2,000 .. 
4 " R50 • 1.000 • 

40 .. 100 • 4,000 .. 
100 • 60 .. 6.000 • 
120 • 40 • 4,800 • 

1eo • 20 " a.200 • 
Di KKA T : He .. plarfndakl paralar bir eene içinde 50 llradan apOı dOtml· 
yenfere ikramiye çıktıllı takdirde % 20 fazlaaJyte verllecektlr. Kur'alat' 
.enede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blr1nelkhun, 11 Mart ve 11 Hulran 

tarlhlerlnde çekllecektlr. 

· . .Deniz :Le\;azim ·satmalı_na · K~m.is~·onu İlanları 

RADYO ~LINACAK 
Akümülatörle çalrşır ve ikinci oparlörle birlikte (7) adet radyo ahi

zesi almacaıctır . 
isteklilerın 2 Nisan 942 gOnQ akşamına kadar Kıısfmp&§ada bubınan 

komisyona tekli!lerini vermeleri. (3913l 

7 Adet Telefon 
70 " Fincan No. :l 
70 " Deve boynu 
70 " Ağaç direk (6 metre boyunda) 
3.5 kilometre çıplek tel 

• 9 Metre Bakn- boru 28 iç kutur, 32 dış kutur 92 Atmosfer 
11 .. • .. 13 .. .. 20 .. .. 330 " 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı yedi kalem malzeme 3 Nisan 942 

Cuma günü saat 14,30 da pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin belll gün ve saatte Kastmpaşada bulun.an komisyona mtl• 

racaatlan. (3958) 
~ 

1000 metre kaynaklı cellk boru 1 pUS 

1000 .. .. .. .. 1 1/4 .. 
2000 .. .. .. .. 1 1/2 • 
2000 .. .. .. .. 1 3/ 4 .. 
5000 

,. " .. .. 2 .. 
Yukarıda miktar ve eb'adı yazıb borular sattn aımacaktır. 
Talip olanların 10 NfSAN 942 gününe kadar teklif mektuplarını Ka-

sl'mpaşada bıılunan kourlı::yonumuza getirmeleri ilAn olunur. (5915) 

Sa.bip ve oe,rtyat mtldü.rO. UallJ LOtft Oördtıncf 
Ga:ıetecilik ve nepiyat 'f. L. Ş. TAN matbaası 


