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Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Alınız. Çünkü aıu Anılkloped• ona mektep kitabı udar ve ll•lkl 

ond•• d1hı ılyıda ilamdır. 

Fiyatı Yedi Liradır. 
rAN mOe11~neı'nd .. Vf ltlUpcılırdı bUIUftUP. 

......................................................................... , 
lnönünde Dün 
Yapılan Tören 

M. Churchill 
Bir İhtarda 

·Bulundu _..,__. 

On Binlerce Kişi, Milletin Kurtuluş 
Beraetini Kanı İle İmzahyanların 

Almanlar Rus 
Harbinde Gaz 

Kullanırsa 
* 

Almanyaya Geniş 
Ölçüde Zehirli Gaz 
Hücumları Yapılacak 1 Manevi Huzurunda Eğildi 

Törende Bir 
Çok Heyetler 
de Bulundu 

Bozöyük 10 (A.A.) - Birinci 
ve ikinci İnönü zaferlerinin kaza· 
nıldığı ve aziz şehitlerimizin mef 
tun bulunduğu tarihi yerde, yur. 
du için can verenlerin aziz hatı· 
raları, bugün parlak bir törenle 
tebcil edilmiştir. 

Bütün milletin bir ölüm-dirim 
savaşı için ayaklandığı ve kurtu. 
luk uğrunda tek bir kalp halin-

İnslliz Başvekilinin AJt1111rıyaya karp gittikçe şiddetlenecetini bildirdiği ağır hava bombardı
manlanna geniş ölçüde iştırak edecek olan Amerikan uçaktan, saatte bir uçak inşa eden bir 

fabrikada seri halinde hazırlanıyor 

* 
Baıvekil, ikinci Bir 
Cepheden lahsetH: 

* 
"Milletimizin Taarruz 

M t • • r - ... --- ' Arzusunu Tahnln için 
ar ınıq. ue \._ A~KERi y~~-~!ET J lir Yol Bulacağız., 

M 1 d Londra, 10 (Radyo: saat 22) -e 5 e e 51 e M d L •ı Ba§Vekil Mister Churchill, bu ak. a agaSK ar I e ~::i ~~yoda söylediği nutukı. 
Ele Al indi "İki sene evvel tam bugün Baı 

M I B • t vekalet mevküne gelmiştim. Ba e S e e ' m ez vesile ile bu gece radyoda mazı,. 
B. A 'k H t' ye bakarak bugüne nasıl vardığı. 

• 

İnönü şehitliğinde geçen sene yapılan merasimde bulunanlar de çarptığı. ~nJ~rin hatıralan a· 
nılmış, tarıhımızın en unutulma2 

-, savaşının parlak bir zaferle bit. 

ır merı an eye 1 mızı tesbit etmek ve azıcık da i9' 
F L ~ k 1 il tikbale bakmak isterim. 
ransrı Ma am arı e B K Hava K +· y ... k "Mazide bir çok taıihsizlikl~ 

Müzakereye Başladı uraya ara ve uvve 1 ıgma ' gördük. Almanlar Holanda ve 

Şark -L ... . --, ..... 5 ........ k ... -" ~!~:e::ıi:.~;~ı~ol:a~~~n o~e~~ 
a Va 1 1 caniyle ürpererek milletinin kuı 

Cephesİn~e tuluş beraatini .kaniyle imzala. · 

• Civarmdaki Adaları ileri Karakol yaparak Belçikayı isti_li ettil~r. B~ 
A Fransanın hazın mağlublyeü vt 

Mihvere Yardım 
Yapelmıyacaijına 

Dair Söz isteniyor 

Emniyet Kordonunu Tamamlamak Lazımdır nihayet Almanyaya teslim ohna. 
sı takip etti. Mussolini, şansınız: 

I• be ı • v e yanların manevı huzurunda eğil· 

Taarruz Niçin ş ır ıgıne miştir« Devamı Sa. 2. Sü. 1 re bulunan Fransayı arkadan vm I" ''Yazan: Emeldi Deniz Subayı~ geldiğine kani olarak ölmek üze

1 N E C A T 1 Y A S M U T du. Biz yapayalnız bırakıldık 
Başlamıyor? Girişiyor 

1 -·-Geçen eneye n .aran bu Se?ij! 1 
vazıyet biraz değişmiştir. Alman 
ordusu çetın bir kll harbinden 
çıkmış, Sovyet ordusu noksanları
nı tamam.lamak ve hazırlanmak i- 1 
çin altı ay kazanmıştır. Almanya 
Şark cephesinde pek çok insan, 
malzeme ve tayyare kaybetmi§tir. 
İngilizler garpta bava taarruzuna 
geçmi§lerdJr. Almanya kuvvetleri
ni üç cepheye datıtmıya mecbur 
kalınıibr. BiltUn bu sebeplere ba· 
karak Almanyanm bu yaz Şark 
harbini bltlremlyecettne bWonedi
lebilir. 1 

Bir Stokholm 
Haberine Göre 

• 
Fransız Filosunun 

Mihver Emrine 
Verilmesi Yakın 

M. Zekeriya SERTEL Stokholm 10 (A.A.) - Alman-

i lkbahar geldiği halde aylar- ya ile İsveç aras.ında bütün t~J':: 
danberi beklenen Alman ta- fon muhaben:l~rı cumar~si ~u~u 

arruzunun başlamamış olınası saat 21 den ıt.~baren kesılmıştır. 
herkesin şu suali sormasına se. Bundan bir muddet _evv~l .vuku~ 
bep oluyor: İlkbahar taarruzu gelen b~ benzer .~ır hadıse mu 
niçin başlamıyor? ~betıyle pek müh!m bazı şey. 

Evvelce de yazdığımız gibi, Al le~ ce~yan et~~k uze.re bull!n· 
manlann bu sene de geçen sene- dugu soylenmı~r. Şıınd_i ıse 
ki gibi bir yıldırım taarruzuna Svenska Dagbladet ~aze~e~ı iş~al 
geçip geçmiyecekleri kat'iyetle altındaki. Fransa vazıye~tnın ilk 
söylenemez. Bununla beraber plAnd~ bır mevki tuttugunu ve 
Almanyanın bu bahar ve bu yaz Lav~ ~ pek yakında gerek mlh· 
bltün varmı yoğunu ortaya ata. vere ıltihak etmek, gereksa FJ:an 
rak Şark cephesinde bir taarru- sız donanmas~ı mihverın. erorın.e 
za girişmesi zaruridir. Fakat biz vermek suretıyle sarih bır vazı· 
çok daha cenupta olduğumuz hal yet alacağıa1 yazmakt~dır. 
de bahar buraya bile tam gelmiş Iuarla dolııan bazı ııııyalara c6· 
değildir. Sovyet Rusyada ise cep re, Goerinc, bu aralık Fransa~ bu-
h · b' k da 1..ıt.1ıı. ka lunmktadır. Bundan baıka Incılu: fı. 
enın ır ısmın u.u• r De S 2 5 ·· 2 

AMERiKAN 
SULARINDA 

Vaşington 10 (A.A.) - Harici. 
7e N!lzırlığı bildiriyor; . . 1ncilizler Madapıkan tıcal ettiler.! 

~ Devamı Sa. 4. Sü. l 

Reıs Roosevelt, Antıl denızlerı Ba ı1eaıııı ehemmiyeti, Japon Amıral-ID •• f 1.. 69 Yddö - ** 
deniz cephesi şefi olması hasebi- lerinin Fraııaada, Vichy hükumeti ile GfU§ja a~anlft UftCU ftlllftU 
1e Amiral Hot>'ver'ı, refakatın mifzakerelerae l>ulancluldan bir ı:a· 
bulunan Hariciye NazırlıpnJan mana tesadüf etmeıindedır. Adanın 
bir mümessille birlikte. Marti. Japonlar tarafından itcaline Vıchy 
nique adasına göndermistir hükOmetince müsaade edıldifi hak· 

• 
Alman Denizaltıları 

118,000 T on1uk 
21 Vapur Batırdı 

* 
Malta ve lskenderlye 

Gene Bombalandı 
Berlin 10 (A.A.) - Alman or

dulan başkumandanlığmın husu
sı tebliği: 
Düşmanın iaşesini temtn eden 

Amiral, burada. Laval'in lşbfr- kında bir kaç ay önce bazı .haberler 
1.ğ. · t' ·· ··nd A t"l ve bu haberler etrafında mutalealar 
ı ı sıvase ı yuzu en n ı cev. . J F 

i d ki F ·• .. l . . ıntlıar etmlıtı. aponya ve un"8 
res n e ra~sı~ ~omurge erını!1 ıibl aralanndakl kocaman denizler vt 
meydana getırdığı meseleler1. krtalarla birbirinden ayrrlmıı ıki mem 
Fransız yüksek komiseriyle mU- leketin devlet adamlannın bU sıkı fıkı 
zakere edecektir. konuımalırı ve kar~ıhkh dostluk nu· 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 4 tukları dikkate liyıktır. Dünyanın Ö· 
----* bür yanm küresinde bulunan Japonya 

MiHVER 1nm bu harp esnasında, Fransız sana· 
yiinden ve iktıaadi fşbirliiinden yar· 
dım cörmsl imkinıız oldufuna «Ö· 
re Japonlann 'ıtrana:ıdan beklediklef' 

YENi 
TAARRUZU 

gemilere karşı açılan mücadele- • 
yardımm daha ziyade. uzak dofudıı 
bundan sonraki harekat içln kenJ.le 
rlne pek lüzumlu olan n Vichy hlilril· 
metinin emri altında bulunan bazı 
stratejik mevkilerin. b1Jha111 Mada
ııaıbr •e bunun sekiz 7\iz kılometre 
dofı11unda, Reunfon adalarrmn ltııali 
müsaadesini koparmak cayeıine mıtuf 
olduiu ümit edilebilir. Çunkü yeni 
Vichy hükOmetinclen çok ıeyler bek· 
'iyen mihver için. bu iıcalin Vıchv 
'ıükOmetlni ıücendirmeden onun ken 
tlı rizasiyle vaki olması llzrmdır. Fa-

de Alman denizaltılan Amerikan B K 1 "k 
sularında, Karaib denh:inde ve İr aç stı amette 
Meksika körfezinde 118 bin ton- Ve Birden Bacl.yacagv 1 luk 21 vapur batırmışlardır. ,. 

Berlin 10 <A.~.) _ "Tebliğ,, Haber Veriliyor 
Malta üzerinde yapılan hava sa- Berlln, 10 (A.A.) - bı haber ııları 
vaşlannda Alman ve tfalyan u- mah~illerde ıöylen~lilne röre, mihve~İ 
akı ff k tl ld t- harbın ıonunu tayın edecek olan kat 

ç . an muva a ~.e er e e e harekete ıeçmek Için siyasi ve askeri 

Okulda yapılan dunkil merasmıde hazır bulunan'Jal' 
(Tafsilat ikinci sayfamızdadır) 

1 mışler ve 14 İngilız av uçaitJ fn· hazırlıldannı tamamlamak Uzeredir. 
dirmişlerdir. Yalnız bir Alman Bu hareket topyeldin harbin özünil 
uçağı kaybedilmiştir. SaVRŞ teşek teıldl eden ,..ıdrnm süratlyle birden· 
külleri adadaki hava alanlarmı bire muhtelif lıtikametlerde lnki,af 
şiddetle bombalamış ve dün gece edecektir. İkinci bir cephe kurmak 
lskenderiye limanındaki askeri bakımından ~lhverlp daha çabuk dav
hedeflere taarruz etmiştir. ranacaiı, yem ceıftıeler kurmak hu· 

kal Ja~nÔev:ııhs:~t2. sÜ~l~m ALKOL, NiKOTiN YE HARP 

nıunda inlıiyatifl kartı tarafa bırak· 
k7fr Devamı Sa. 2. Sü. 7 mıyacaft sanılmaktadır. vardır, '!>ir kısmında çözülen l2lr vamı a. • u. 

karlardan bataklıklar ve çamur- ------------------------------------
lar husule gelmiştir; bir kısmın. 
da da dereler ve nehirler taşarak 
ortalığı suya boğmuştur. Bu şart
llar içinde geniş ölçüde harekat 
yapmağa imkan yoktur. 

Rapid 2.0 Yenildi 

Son Deniz 
Harbi 6 

Gün Sürdü 
• 

Amerikanm Zırhh ve 

Bazı Avrupa memleketlerinde tütün dajı. 
tımı daha fazla kısılmış. Tütün bir be9iJi 

maddesi midir? Elbette değildir; hatta alkol gfb( 
o dahı az çok zararlıdır. Fakat şu fikırdeyim ld 
tütün ile keyif verici içkiler - hele can ve mal 
klvmetı kalmadığı böyle kanlı, feliketli C"lnl~r
dP - insanın en çok ihtiyaç duyduğu madde~ 

rın başında gelmektedir. İnsan, fikriyle yaşıyan bir mahl'ftkt!lr" 
yalnız midesinin istediğini vermekle onu memnun edemeainız 
Doğrudan doğruya dimağına tesir edecek, karayı az bir müd. 
det için olsa da pembe gosterecek, kafatasına bir nefeslik açıp 
içeriye yalancı bir hava ve ışık salacak, dayanma kuvvetini 
arttmp manevi takatini yerine getirecek zehirlice maddelere de 
muhtaçtır. 

Taarruzun hali başlıyamama· 
smın ikinci sebebi, iki tarafın da 
cepheye yığacaklan askeri, yine 
bu tabil Arızalar yüzünden, ta. 
mamen sevkedememif olmalan
da. Yollar henüz açılmıştır. Hal. 
buki iki taraf da cepheye mil. 
yonlarca asker ve bu askerin bü
tün malzemesini yığacaktır. Bu
nun da hay ll zaman istediğine 
§ilphe yoktur. 

Uçüncü sebep, Almanyanın ta
arruzdan evvel dilfünüp hallet. 
meğe mecbur olduğu meseleler
dir. Mısırda ve Akdenizde bütün 
kış devam eden harp bitmemiş
tir. Garpte İngilizler, günden gü
ne arttıracaklanm bildirdikleri, 
büyük hava taarruzlarına batla· 
mışlardır. Geçen sene bir cephe. 
de harp eden Almanya, fimcli üç 
cephede harp etmeğe mecburdur. 
Kuvveılerini de ona göre organi. 

• ze ve tahşit etmek zeınındadır 
• Ayni ~ da ırıüttefikletjn Av-

rupa • >-çıkarmağa telfebbüs 
etm dini"df! göz önün. 
de göreted-

lllm'!r~. 2. Sü. 3 

(Spor haberleri ildnel .. yfamızcladır) . 

• 

. . 
Uçak Gemisi Kayıbı 
Olmadığı Bildiriliyor 

lir Japon Filosu 
Manilla'ya Girdi 

Vaşington IOC A.A.) - Avust
ralyanın şimal doğusunda Mer
can denlzipde 6 gündtir süren de
niz muharebesi sona ermiştir. Ja. 
ponlar bu çarpışmada 9 harp ve 
3 tayyare gemisi kaybetmişler
dir. Bu kayıplardan ba§ka bir çok 
Japon taşıt gemileri de batı.rıl -
mıştır. 

Bahriye Nazın Kno::ıc, "bu, par 
lak bir zaferdir,, demiştir. 

Cordell Hull de Mercan deni. 
zinde Japonlara karşı elde edilen 
zaferin s6zle tarif edilemiyeceği
nt 1Öy1emiştir. 

Mac Arthur umumi kararglhı, 
Japoplar tarafından neşredilen 
müttefikler gemi kayıplannın ha· 
klkate uygun olmadığını bildir • 
mektedir. 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 7 

Zaten lili.ı;ınsuzluğuna şüphe götürmiyen yakalık ve kravatı 
bile henüz boynundan atamıyan bizler için kökü tarihin biline
miyen loş devirlerine kadar gıden içkiyi ve yeni olmakla bera· 
ber bildiğimiz bütün keyif verici maddelerden fazla, bütün arzı 
kavrayıveren tütünü kesip atmak imkinı yoktur. İzmirde ltaL 
yan yaralılariyle değiştirilen hasta ve sakat İngilizlerden biri 
gazetecilere dPmisti ld- "EsirkPn bir noel gecesi vanm şişe vıs
ki elde edebildik. Onu nasıl bölüştuğümüzfi, ne lezzetle içtili
mizi ve ne keyif duyduğumuzu ömrüm oldukça unutamam! 
Sigara ise bir idam mahkumunun son hayat zevkidir. Bütün harp 
resimlerinde askerlerin sigara içtiğini ve onlara kıymetli hır 
'1ediye, t:.i• lütu olarak sigara dağıtıldığını görüyonız. Şarap ve 
tiitün azlığtndan bugünkü F'!-aru.arurı acı acı sızlandı~~ da ~ku· 
yup dinlemekteyız Alkol ve nikrıtlnf ne yapalım kı ınsan ıbtl. 
yaçlan sırasına soktuk; ne zaran~ sayıp dö~me~~e. !'e de pro. 
paganda ve cemiyetlerle bunlan onlemek mümkundur; halkı 
fazlasma gitGıekten ürküte-bilirsek ne Ala! Zaten devletlertfı bir 
irad kaynağı olduğundan dolayı da yasak edemedikleri, ettikleri 
zaman hükümlerini yürütemedikleri içki ve tütünü artık. yok
luğuna boyun eğemiyeceğimiz gıdalardan saymak llzımdır. 

Amma zararlı imişler ... Dünyada önüne geçemedilfmlz za• 
rar bunlardan mı ibarettir? Her halde tütün ile içkinin insanlar 
arasında sebep olduğu yıkım ve feliketi bir cihan !1-rbtyle kı
yas edemeyiz. Her ikisinin de birleşerek tam yinnı asırlık bir 
müddet içinde toplanmış zaran §Opheslz ki Şark cephesind 
uc ızunhik bir yarma hareketinden fa7.la okmaz! 
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No. 38 
- Artık, pek ııengin sayılmam. 

Bu bahis, ben m ıc;ın tatsızdı., he
men değ t relim: 

- Konuıs eağımız şeyleri konu'ja
lım. ManoUiki çorbııcınm iş ni bana 
bıı akın. S z. iyı giyınmiye mecburnu
nuz. Arkad ş olduk, olduk ama, bu
nunla bıtmlyor ki ... 

Gözlerını çocuk çocuk açtr: 
- Daha ne v r? 

BETER 
Yazat'l: MAH AffJ!' Y !S A.ft11 

- Oyoeıtı. •• 
Tabaka, elinden dıiııüverdi~ 
- Onu da kaybettim. Sevgım g;bi 

onu da arıyorum. Onu da aramıya 

mecburum, Benim ıc;ın, hayatım, b•r 
kere değil, b:r c;ok kereler tehlikeye 
atmıştı. 

Eğıldi, tabakayı airr ağır aldı, el
lerı titriyordu. Hancı Şerıf Agaya u
zattı: 

Kaş a ımı çattım: 1 - Bana bir ııigara sar ••• 
- Sız, ayru zaman:ı ben·m muavi- Hancı tabakayı aldr, baş kesti: 
m n z S g ve hatta sol kolumsu- - Elbette •• Hem, bir kaç tane s~-

uuz... · racağım .. 
Sınm tı Bu, gozlerın çocuk çocuk Cel6.I ağabey, elini ı;ofsune bastırdı: 
n g c n, 1t;.ç de çocuk olmadıgını - Eyvallah 1 
yıverd m Çu • bu ' s.ın şte" !>aş Ellerini dizlerine vurdu: 

mekten çok çten saygı ve sevgı ve - Yine baş ağrıtalıml 
zam nda b r de " .. damı tart:ş., Hatıraların ıçinden nasıl sıyrılaca-

\ ardı. fım tasarlıyor gibiyclı. 
Ba h ·, bfisbl'I ifn hoşuma gitti: Başı goğstine diıştU, ıhladı: 

- Ko'lu . az:'zım, konuş. Biz, bu
atla arir.;ıd şhlı: cıleceğ z.,. Gunler u

ı:un, geceler kısa. Çam arda gezecc
iz. Mi fırlen ağırlay cağrz 

- Katip Ali Nafızde, ruh vardt. 
Yalnız vücut yoktu. 

Kaba kaba gUluyordu 
- Bende de yoktu .. 

Kolla ımı kavu urmuştum: 
- Az m, sen de, ben de bur-ı.tia Durdu, kahkaha ile gıildü: 

U$ak dl"gıliz. Çamlıklsrda gezeceğiz. - Müsaadenizle bendenızde de, o 
Nered n hatınma ged : tarihlerde kuvvet yoktu Ş mdıki ı.t-
- R k1 çer m: n·z' rımlığ m olsaydı ... 
Keııd sn n de guleceğ geldi: Ahladı, inledi, ufladı, göğsünii dÖY'· 
- A astra • dti: 
Hem ., •o..,::rrfıın<'ı nnfattr: ı . M • , · - Bırakın ... Alı Nafız çocuga . Ali 

1' :- dp e s d m Ama, çok gur Nafız arkadaşa, Alı N r 7. erkeg~ :;e-
eS g~ 7 rd lelım. Dunyalar· kadar eı kekti o . l:C· 

~ı r r70 u: c;elim . 
- Gurbet, nsanı ez yor · • 
Bı d ,... c nlandı: Celal agabey, acı bır kahkaha att 1 : 

Ve terb •c d' r - Ali Nafız. bcn,m kadar tav:aıı-
e yo "· t N b b' · · Di ı rıı sıkmıştı: mış ı ... e çare ır ırımızı kay'!>ı:tti'.-t. 

Ama, yıne buluşacağız. 
Y ba.,cı Gözlen sulanm ştı: 

k.: d .. h~kkrn var. 
f ycleı, hepsi vi!

o dıılar Yı 1 larca sessiz ıs-
memlckct c;ocuklarınr 

Nafız, b r kom teci taşkınlığı ıle 
h ykrdı· 

Sustur mazlar, beyım, sustura-

Gerileyış '11-

boğulıla: 

bit· J>f'Sa 

- Kusur::ı bakmayın, 

Kuşağından iri yazma mendili çı
karrlı, bumunu s idi: 

- Konuşalım. 
Yumruklarını d zlerıne dıkti. gö;:le

rinı dev'rerek baktı: 
- Korıuşa1 ım. Alı Naf,;zi, dahd 

kaybeUnedm. 
f Ar1<aar varı 

R:l!•l!Z•I 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,30 Program 19,45 Konuşma 
7,33 Orkestrn JIJ 55 'l'iirkuler 
7,45 Haberler 20,15 Rııdyo gaze-
8.00 Oı kcstra tcsi 
ıı,ıs f.dn saati 20,45 mıtk Tür· 

12,30 Progrnm küs il 

Sıra Olmak' 
Usulü 
An karada T atebeye 
Konferans Veriliyor 
Ankara belediyes.inln llıtiyac; ınııd

deleri dağıtımın~a ve bunlııı için kart 
verllı~jnde, umurnt yerlere gırış ve 
çıkısta, nakil vasıtııl~.rıııa binişte hal
kın bırbiri ıırdr sırc1 dizilmeleri hak
kında koydıı~u mecbL•ı lyet, t tbik sa
ha.,ında genişlemek i tldadınt göster
mektedir. 

Ankara Valill~i. ~anrlf Vckilliğın
den, Ankara mt>ktepler;nde taleb"'Y" 
ögrf!tnıenleri, idare memurları \ e 
orofesörler tararlndan ıaman zaman 
bu mevzuda konferanslar verilmesini 
rica etmiştir. Valllık, talebeye her 
seyden önce hakka rlayetkAr bir va
tandaş olarak yetışmek imk!ıııının 

verllme~inin yerinde bir tedbir ola
~a~ına ı ·aret etmi~tlr. 

Bu isteğin tııtblklnC' geçilmiş ve öğ
retmenler. Ankara okullarında ÇO<!Uk 

larr kiic:i.ik yaşta cHııiplin ve diizene 
alıştıracak mevzulardan bahse ba~lıı
nıışlardır. Bunun bütün yurttaki tah
o:;il müesseselerine teşmili için Tali·n 
ve Terbiye Heyetince de tetkikatıı 

başlanmıştrr. 
Ru kararın cliğer şehirlerimizde dP. 

tatbikinin geclknıiyecegi ~anılmakta· 
dır, 

~~~~-:*~~~~~ 

Bir Sahte Karne 
Sürücüsü Yakalandı 

Karagtiml'iikte kesekfı[!rtc;ılıl(T ya
pan Yusuf isminde birlsı. Cnrşnnı
bı.ıda 81 numaralı fırına biri ağır i~ci 
diğeri büyük olmak üzere iki sahte 
ekmek ı,arrıesi verirken yakalanmış
tır, İki numııralı milli korurımıı malı 
kemrsine VPritPn Yu'u r. lcıırnelerl 
~okakta buldıı~unu !lö;vlcmlstir. Mah
keme suçlu;vu tevkif ederek krırnelc· 
rin saht,. olııo rılmııdığmı tetkik kirı 
ehlivukufa gbndermlye karar veı·mi~. 
tir. 

~~~~-:*~~~~-

300 Noksan Ekmek 
Musadere Edildi 

Cerrahpıış:ıda N'urinın frrm1J1da ya
pılan bir kontrol sonunda mevcut 300 
ekme~ln hepsinin 10 - 20 gram nok
~an olduğu göriılnıü~tıir Ekmekler 
miisadere edllmh ve fırıncı hakkında 
takibata bnşlıınmtştır, 

~~~--:*~~~~· 

İzmirdc 900 Ekmek 
Kartı Çalındı 

lstanbul Muhtelili 
R apid 'i 2-0 Yendi 

r···- DiKKAT ......... °' 
Bütün İstanbul Sahili i 
Çöpten Kurtuluyor i 

1 Kunıkapıdan itiraren Yenlka· 
pı, Samatya ve Yedlkuleye kadar 
blitün İstanbul sahillnln leşlerle 
dolu ve deniz yüzünün çöplerle 

1 
1 

Oyun Baştan Sonuna Kadar Rumen Kalesi Önünde Oynand~ i 
örtüJU olduğundan ıikayet etmlf. 
bunun, cöplerin sahilin pek yakı· 
nina döküldüğünden ilerl geldi• 
ğlni söyllyerek, sahilln temizle• 

1 
BU.kreşin profesyonel Rapld takımı 

dı.ln son maçını , elindeki sa!Ahlyetna
meye bınııen Bi.lkı·e~ muhtelit! adı 
altında l<'enerbahçe, Galatasaray, Be
şiktaş karışıgına karşı yaptı. 

Hemen ,,öylemelıyi7 kı, Rumen ta
kınır dun ı:ıiç de mlısııvl bır oyun çı
karamadı ,·e takını itlbarıyle oldu
gu kadur fert baktınından du Ustun 
olan İstanbul futbolculeri, oyunun 
başından sonuna kadar Rumen kale
sı önunde oynadılar. Fakat kolayca 
çok sayı ile galip gelebilecek iken. 
bır tül'lı.i yakaladıkları fırsatlarla mü
tenasip sayı çıkarcımııdılar. 

f stanbulun diınku hakıınıyeli ne 
Feııerbahı,:enin, ne de Galatuarayın 
talihsizlik havası içındeki btiskıları~ -
le kıyas edilecek gibidir. Çok ağırdır. 
Buna rağmen oyuncuların bllhııı;sa ı -
kinci devrede çok şahst oynamaları, 
Lakımm kendi kudretini göstereme
me~inde ba~lıca Aıııil olmuştur, En a
şagı dört beş golle kazandacak bir 
galibıyet .;ok az farklı bir netice ha
l!nde tecelli etmiştir. Ki.ıçük Fikret 
ve Şlikrüni.ın fevkal4de şiltlerine de 
direk .nilni olmuş ve Rumenlerin 
şanslı oldukları bir kere d:ıha gözük
mü~tür. 

Rumen takımında biı·iııcı devre 
Baratki ve kalecilerı yoktu. Yorgun 
oldukları için olacak, bu oyuncular 
ihtiyatlarla değiştirilmişti. Buna ınu

ltabil takımın kaptdnı Boğdan bir gun 
evvel Galntıısaraya itar~ı çrkmıyıır;.ık. 

muhtelitt kar&• ,yeriııi almı~tı, 

En tehlikeli oyuncu Sipoş bu .,eıer 

Eşfak \'e Salim tarafından ç:ok usta
lıkla tutuldu ve kalktı solııçıgıı geç
ti. Oradıı da Esat ve Faruğun kar;;ı
sında dıki~ tutturamadı. Muhtelh dün 
::;öyle teşkil edilmişti: 

Mehmet Ali (Osnıen) Faruk. Sa
lim. Esat, Hakkı, E~fak, Fikret. ŞUk
rü. Melih, Şeref, Mehmet Ali 

İkınci devrede Melihin yerı~e Hak 
kı geçti ve Esat orta hafa gelerek. 
ag hafa Hüseyin alıııdı, H•ıkcm Şa

zi Tezcan ıdi 

ilk dakıkalarda çok mutecanı. bl r 
oyun tutturan İstanbul tııkımı bilh<ıs
::;a sağ;ıçık tarafınfüm o kadar çok a
kin yaptı ki, Rumen müdafoası hnyli 
yorulmak mecburiyetinde knldı. 

s;ıran i.stanbul tııkımı, bekinden ha- cektir. Bu takım Adınlra yeya Forst 
tından ileri oyur.culrırıne kadar topla Vicnna olacaktır. İC'ap eden resmi 
oynadı. durdu. Fakat en keı-tirme şe- müsaade alrnmıştıı. 
kilde gol çıkarmayı elinde bliyük a
vantajlar olduğu halde bir tüı lü be
ceremedi. 

Şeretin ve Şüknınilr. Küçük Fikret 
tarafmdarı kale önlerine kııdar getı
rilen toplan gayet güzel pozı,.yonlar
da yakalamaları, nlha)et ,;ııyıl;ır1n (.'O 

ğalacağını ihsas ettiyse de, şiitl~ k,.. 
le üzerinden geçti ve H::ıkkı 43 ı.inctı 

dakikada Şereften aldığı güzel bır 
pasla ikinci ve son golü yaptı. Hakem 
Şazi Tezcan mac:ı ç_ok li?ii7.el idart> etti. 

Füruzan Te kli 

ADMİRA VEV A FÖRT VİENNA 
GELİYOR 

Maraton Birinciliği 
Dün Yap1lch 

Ankıırıı. 1D (A.A.) - Tıırkıye ına

l'alon birinciliği bueün l!.l :\layıs sti.id
vomu iJ,., Etime~ut arıısrndıı 42 lc!lo
ınetre 19!'i metre i.izerınden vaprldı 
Müsabakay;ı muhtelit bnl~elcrdf!n 
~elen 14 atlet girdı 

Neticede: :vı:ustcı I'• KElp.l:ııı (An ku
ra 3 saat 8 dakika 218 de 27 S de 
birlnii, Bekir Öztürk (Zonguldnk) ı
kincl, Harun C:.kır (Bur<ı:ıl 1\clmt'iı 
Orh::ın Ertun (Ankııraı dordündıı A
rif Nnz;ın (Zon~uldak) be,iııci. Ncl'

mcttin Sava') kan ( Zonguldak) altın-

tilmesl, çöplerin ele biraz daha 
'!çığa clokülmesi ricasında bulun• 
mu9tuk Belediye şu mektubu 
gönderdi: 

"Keyfiyet temlzllk lglerl mü• 
diırlügUnden tahkik edildi: (Bu 
şıkayetı.ı istihdAf etti(Jl makanı 

temizlik isleri miidiırlii(iü idi. Hiç 
şlklyet şlkllyet edllenden tahkik 
edilir mi?) Atıırk;ıpıdan itibaren 
aatırlln tmtldadınc('. g8zden geçi· 
ritdi, H lcblr taraftjl ne leşe. ne 
de fazla miktarda cöpe tes.ııdiif e· 

Feneri:>ahçe ve G8latus .. l'ay klüp -
leri tarafından bir Vıyaıw takımı ge
tirileceğini evvelce yı-znııstık. Viyana 
takımmm gelme~i takarrür etmiş g1-
bidir. Bu ayin ı;:onur:d::ı Viyanıının en 
kuvvetli bir takımı ~ehrımi1e ~ele-

• dilmemi§tir, (Garip şey. Halbuki 
yannın gazetede çıktığı gün, biz 
tesadüfen yln11 bu sahilden geç• 
mİf, aynl noktada . ayni leşleri, 
hatta karaya vl•rmus bir halde 
qörmü~tük. Ayni gün de tetkikat 
yapanlar nasıl olmuf da g8rme• cı geldiler. Hakkı F:rte Ali f<Arıırilt· 

m:ın 30 uncu klloınetı·ede m{ıc;, b~ -
kayı terkcttiler Diğerleri ko uyu bı- • 
tirdiler 

mişler?l 13unun üzerine en kala· 
balık olan Venil<apı salı111ndekl 
qazlnocularta temasa geçildi, bun· 

DARÜSSAFAKA ' , 
69 YASINDA 

' 
Dün. Mektepte Bir Toplantı Yapddı 

Darü~·;:afakımın trnrulu:;;unun fl9 ! Yemek salonumı •nilip ;ınnnevl ye-
uncu yıldönümü münc.sebetiyle dün mek yenilirken. ~ırnılıı-clı ki, c,ıloıııı 
mektepte bir toplantı Yi\ptlmışt1r, Da- dolduranlar yıışlı vr havatn ntılnıış 
rÜ~fiafakaldar her f:ene bu vesile ile insanlar değil d<?. bir giinlllk gcnıs 
bir araya toplanırlar, mektebi kuran bir hilıTiyete kavu~r.ııı~ ve ml'suı hlr 
hayırkaı· Türk bilviıl,lcrlni annrlar gUn şerefine disiplınrlen ııffrrlllnıl 
ve sonra en yaşltstndan en gencine genç bir Darilşşafaknlı grupudur. 

Yalnız bu seneıtl yemegin diğer 
yıllardaldnden yegllne farkı dııvetli
lerin ve mezunların ekmeklerini ve
ya ekmek karnelerini birlikte getir -
mis olmalarmda;vdl. 

Yemekten sonra programa devuın 
edildı, monologlar :söylendi, şiirleı o
kundu, temsiller verildı ve geç vnkit, 
bu çocuklaşmış iMı111lar knfilesi ınek 
l.epten ayrrldıklıırı ilk günıin hüznü
nü bir lcere daha yüreklerinde seze
rek dağıldılı:ır. 

!ardan bir kısmlyle ekserisi ba• 
lıkçı olan sahil lı::-lkı mevsimin 
bazi gtinlcrinde Kıble lodosu es· 
tlği cihetle denize atılan ç!Spler· 
den bir kısmının salılle dUtnıek· 
te ve havanın deljlşmealyle çöp· 
lerln de cereyanlaf'a tlbl olarak 
kaybolduliunu lf'ade etmtılerdir. 
Çöpler! döken mavnalar badema 
daha açıklara çekilecektir • ., 

Cevap, tatminklr olmamakla 
beraber, neşrlyatımıırn nazarı 

dlkkııte alınmış olmASı bakımın· 

dan 9ayıını memnuniyettir. Ba· 
rlema mrıvnııların dııha açlklara 
"ekilerek cöp!erln sahile allrllk· 
lenrmlyecek kadar uzağa dl!kil • 
lecP(ii vlrl• ve~l"e getlrlldllil tak· 
dirde lıe lı;t.ıırıbul sahili çllptcn 
tımamen kurtulmu& olacaktır. Bu 
tedbirden dolayı da teıet<kUr e· 
derls .. ................ -......... ----.. ·---· 

Edirnede Peynirciler 

Faal~ye"e Geçti 
Edirne. (TANl - Edirne bölgeııio 

nin meşhur br· z peynirini yapaı:J 

mandıralar bu ·ne de faaliyete geQ' 

miı;lerdfr Veni mahsul 70 • 80 kuruş fl!n.a. 
o'up 12,33 

12,45 
Ş rkılar 21,00 
Haberler 

Zırant 

vlml 
tak- İzmir. 10 (TAN) - Alsanca•;: ia~e 

tevzi büro,;undım 900 ekmek kartı 

çalınmıştır. Bu işle kamyoncu Sala
hattln Coşkuner, laı;:e tevzi memuru 
Kemal Onııal ve Şehitler caddesinde 
fırıncı Remzi Ercetlnln alılkııdar ol
dukları iddia ediltnistir. Tahkikata 
müddeiumumilikçe elkonulmuııtu r. 

20 inci dakikııyı kııdıır devam e~ 

den hu vaziyet, nihF1yet semeresını 
verdi. Hakkrdan Mehmet Aliye, on~ 
dan da Şeref~ geçen top, sol burunla 
Bukreş kalcRine girdi. Bundan gonra 
İstanbul takunmm vaziyeti rakibini 
baştan sona kadar ezmek Vt' şah~! o
)'Unlarla netice alamamaktadır. 

kadar mezunlar yeniden çocuklaşarak 
~amiml bir gün ya!jarlar. Bu sene de 
öyle oldu Salonu, yaslıları dııha az, 
gençleri daha çcık bir mezunlar küt
lesi doldurmuştu. Vali Lutfi Kırdar. 
gazeteciler ve başka davetliler de 
bunların arsında yer alm~tı. Mera -
sime bir Darüşş<oıfakalı grupunun söy
lediği İ!ltiklal marşlylc başlandı ve 
bunu gene; ve ihtiyar bütün Darüşşa
fakalıların iştirak ettigt Dari.lısşafaka 
marşrrım söylenmesi tc.klp etti. Bu 
marş söylenirken genç ve ihtiyar bü
tün mezunlar sanki hepsi yeıiil şeritli 
uzun eteklı resmi ünifrırmal arr w· -
tındaymtş gibiydiler. Bundan sonrn 
mezunlar cemiyeti reisi Darilşşara -
kanın kuruluşunun bir tarihçesini 
yaptı ve daha fOnra mektepte yeti
şen edip ve şairlerin mektep için 
yazdıkları şiir ve ne;:ırler okundu . 

Toplantı münasebetiyle bu irfan o· arasında satılmaktadır. Geçen kı ın 

13.00 Fııı;ı 1 hcyctı 21,10 Fasıl heyc·ti 
,ı;a 18,00 Program 2130 Konuşma 

18,03 Oı;kc- trıı 21,45 Orkestra 
18,50 Miızik 22.30 Haberler ıi:ı:e 

19,30 Haberler 22,45 Knpantş 

l GE.C~ GE.LlM H•B~AH.A 1 
İNÖNUNDEKİ TÖREN 

{( Ba!:l, rafı 1 incide 
kın ve uz k vilayetlerden. 

ok kaz lnrdan ve nahiyeler· 
n heyetler gelmi ti. Ankara, 

I tanbul, Bur a, E kişehir, Ku. 
• hya Bilecik viluyetlerlnden ge 

n heyetler bu arada bulunuyor 
m wplardı. Ankara ve Istanbu] 

ztecilerıde hem Ttirk basın 
ıni t m il edıyorlar, hem de 

u buyuk gunun milli heyecanı
ı bütün akisleriyle te bite uğra-
ıyorlardı Abidenin önünde bir 
n an denizı halinde tonlanan ka. 
balık ve mebuslar ğöze çarpı
ordu. 
To ene sa1t tam on b rde bando 

·un ç ldıgı matem h:-ıvasiyle başlaıı
ı Evladını. bab grnı, k:udeş ni, 'to

ını vat n yolund ku ban verenle· 
n gözler yaşarıyor, krs k mırıl•ı
r hal nde hıçk•rıklar duyuluyordu. 
k t butun go sler. k zanılmı~ bu 
ferin batı ı ve f;ercf kurtarılmış 

b yuıdun hur havas yle ş k ndi. Bu 
ı ada bır h va fılomuz bu eskı h:ırp 
hasının semasında dolaş yor, b n bir 
z hatıranın ayaklandıgı bu mulcarl 

vatan parçasının ufukıarında ge
d reler çızlyordu. 

Heyecanın son haddını bulduğu bu 
J • ogretm n Hulusi Tımur 2zı.ı 

eh ılcnmız n hatıra m hiırme en 
lkl uç dakıka sukiita davet ettı, 

.ır sanıye iç nde gerı15 İnonü ov!'~r 
Jklıtların en derın ve en hiırmetka
ına bliründti. Üç dakıka, herkes va 
n uğ unda can veren mutlu insanlar 

çin vıcd nında l bir fıpta duyarak 
e s "L, fakat heyecanla ayakta dur lu 

1 kl 1 m rşı d ayn· hurmetle din
i d'. 

Ah de önunde hazırlanan kürsüye 
k çıkan hat p ordu adtna söz söy-

1 yen kurmay binbaşı Tevfık Çetinsc>y 
oldu Genç hatip, heyecanlı bır ifade 
'e buyuk İnonu zafcrlcnn n bir hü 

, a mı y:ıptı ve h::ırp s fhalarını lıl

r b rer z h ettıkten sonra sözlerini 
yle b l ıd: 

vilayetler, kazalaı ve nahiye heyetlen 
namına söyleııen hıtabeler takip etti. 
Btitun bu hatipler, fnöniı zaferlerinin 
muzaffer kumandanı Milli Şef İsmet 
İn5nıinün etrafına., butUn, mille in 
yekpare bir kiıtle halinde toplandığ 'lt 
elirttıler ve on binlerce halk, bu ka

ı:tat' alkışlarla ta vıp etti 
Torene nihayet verlld'kten sonra 

nonü Halk Partlsınln hazırladığı bir 
kır sofra:;ının etrafmd 1 toplanan da 
vetliler, zafer günlerinin dekoru İ· 
ınde, zafer bilnlerinin heyecanını ya
~ryarak yemek yerlıler ve dağıldılar. 

*-----
Laval Sakı işbirliğine 

Girişe yor 
((.n Baştarafı 1 incide 

!osunun P rene sahilı açığında faalı
yette bulunduğuna daır bazı haberler 
dolaşmaktadır. 

Berlin membalarından alınan baş
ka h berlerdc ihsas edildiğine gere. 
1\11 dagask:ırm İng !izler tarafından i'
galindenberi Almanlar d::ıha geniş öl
çüde bir işbirliği yapması için Fran
sayı tazyik etmışlerdir. Fransanın 
yardımım temin için Almanların şim
di imtiyazlar vermlye tamamıyle ha
zır oldukları Stokholm'de söylenmek
tedir, Fransanm bu hususta bir karar 
vermeden evvel İtalyan taleplerine 
karşı Almanyanrn yardımından tama· 
miyle emin olmak !stedıği tahmin e
dilmektedir. 

MüTHlş BiR 
İNDİFA 

--1(:-

J a p on yada Asama 
Yanardağı Tekrar 
Faaliyete Geçti 

Tokyo, 10 ( A A.) - Tokyonun şi
mal batısındaki Asama yanardaiı 
dıin gece saat 21 de faaliyete geçmiş• 
tir. Mi.ithiş uğultu ve gürültUlede 
başlıyan yer depremleri o kadar ~irl· 
detlf olmustur ki. civardaki h alk evle
rini bırnkmrş ve geceyi açıkta geçir
miştir. 

Ha-ıar derecesi heniiz malum d~ğil
dir. Yanardağın indifaı kilometrelerce 
mesafeleı e it dar uı nan hakiki lıir 
kul yaı:muf'ıı ile b r arada haşlam ş
tır. Y nardağın bıt faaliyeti, uzu:ı 
vıllard beri ı;önilen en şiddetll in· 
d·falardan b ri olarak sayılıyor, 

Şark Cephesinde 
Taarruz Niçin 
Başlamıyor ? 

lt 1?' Başta rafı 1 incide 
bir almak ıstırarındadtr. 

Bu sebeplere belki dahili bazı 
meseleleri de eklemek lazımdır. 

Onun için, eğer başlıy~cakSB, 
taarruzun gecikmiş olmasını izah 
mümkılndür. 

* * 1. kinci sual: 
- Almanlar bu defa Sovvet 

ordularını harp harici edebile
cekler midir? 

- Geçen sene vaziyet her ba
kımdan Almanların lehinde idi. 
Sovyet ordularına ani bir bas -
kınla bir sürpriz yapmışlardı. 
Bütün kuvvetlerini Şark cephe
sine yığmışlardı. Ordunun ma· 
neviyatı fevkalade yüksekti. Tec. 
hizat bakımından Sovyet ordu
suna üstün idiler. İngilizler. kı. 
mıldayamryacak vaziyette bulu
nuyordu. Bütün bu sebeplerle de 
Almanlar dört beş hafta icinde 
Sovyet harbini bitireceklerini 
umdular. 

Bu sene vaziyet biraz değişmiş 
tir. Alman ordusu çetin bir kış 
harbinden çıkmıştır. Sovyet or
'.:iulan noksanlarını tamamlamak 
ve hazırlanmak için altı ay ka· 
zanmıştır. Almanya Şark cephe. 
sinde pek çok insan , malzeme ve 
tayyare kayb~tmiştir. İn~ılizler 
garpta hava taarruzuna geçmiş
lerdir. Almanya kuvvetlerini ile 
cepheye dağıtmağa mecbur kal: 
mıştır. Bütü n bu sebeplere baka.. 

İkinci devrede hemen rakip kaleyı 

Martinique Meselesü 
l:1fr Baştaraf ı 1 incide 

Amiral Hoover şu anlaşmayı 
teklife mezundur: 

l - Antil denizler•r.deki Fransız 

sömürgelerinde Frıınsız bayrağı dal
galanmakta devam erlecektir. 

2 - Antll denızlerindeki Frnnı-: ız 

hUkünıranlrgı muhafözn ,.e idame e
dilecektir. 

3 - Amıral Robertin, Antil deniz -
!erindeki Fransız sömürıelerlnin en 
yilksek amiri !lrfatiyle tanılmıısma de
vı:ım olunacakbr. 
Anlasmanın her iki taraf için mem

nuniyet verici olduRunu Amiral Ro
bert tarafından kabul eclildiğı tElk
dirde, Fransrz Amirali, Antll deniz -
!erinde ve Atlantik kcyılarlnda Fran
sız makamlarmın mih\'ere y;ırdım 
yapmcyacağr teminatını verecek, Bir
leşik Amerika dh bu çevredeki F ran
sız menfaatlerine şaygı gö~ternıiye. 
ikhsadi hayatı muhafa7.a etnıiye, An
til denizlerindeki Fransı7. sömilrgele
rinde bulunan F'Tansız para ve ser -
mayesinin iıtiyen Fransız nıllletirıln 
emrine ~made tutulan bir ihtiyat o
larak muhafaza edileceği teminatlnı 

venniye hazıı bulunacaktrr. 
Diğer taraftan, Amerika teklifi ka

bul edilmediLi takdirde, nasıl bir va
ziyet hasıl olacağı hakkındaki suale 
Hariciye Nazırlığında hiçbir cevap ve
rilmemiş ve müzakerelerin şimdiden 
bir dostluk ve nezaket zihniyetiyle 
başladığı kaydedilmiştir. 

* Vichy. 10 (A.A.) - Vichy haber-
ler ajansı, Vaşıngton tarafından Mar
tinique müzakerelerine ait olarak ve
l'ilen tebliği bu Pazar sabahı neşret
mekte, fakat hiçbir tefsir yapmamak
tadır. 

Martinique'deki gemiler 
Vaşington, 10 (A. A.) -- Emile 

rak Almanyanın bu yaz Şark har Bertin, Jeanne d'Arc kruvazörleri ve 
bini bitiremiyeceğine hükınc<We- Bearne Fransız uçak ıemisiyle Ber· 
bilir. Nitekim Führer de son nut neour yardımcı kruvazön1 ve 7 Fran
kunda gelecek kış için şimdiden sız sarnıçlı gemisi mUtarekedenberi 
hazırlandığını haber vermek su- Martinlque'de bulunmaktadır. Bun
retiyle, harbi bu yaz bitiremiye. dan başka burada 3,000 Fransu de
ceğini itiraf etmiştir. Alman or- nizclsi de vardır. Bunlarm takriben 
duları bir miktar daha ilerliye- alt1 ay kadar evvel Fransaya ıönde
bi1ir. Leningrad, Moskovı:t Ros· rilmelerinin Vichy hükOmetl tarafın
tofu alabilirler. Fakat ilerledikçe rl'ln i~tenıHi?l hatırlardadır 
mesafe uzayacak ve Rus steple- kat'i bir netice elde edemezse 
rinde bir kış daha geçirın~ır ıo- sonbahara müttefikler taarruza 
tunda kalacak olan Alman ordu- geçebilecek vaziyete gelirler ve 
su için vaziyet gfü,leşecektir. O. ondan sonra artık Almanya mil. 
nun için Alman ordusunun bu dafaa harbine çekUmeje mecbur 
defaki hedefi arazi katanrnaktan olur. 
ziyade Sovyet ordusunu imha O· Böyle olduğu içindir ki Alman-
lacaktır. yanın bu bahar ve yazda Sovyet * * Rusyada. kat'i neticeyi alam~a-

A lmanya bu sene Avrupa cağına emin olduğu, bir bUytlk 
• harbini bitiremezse ne o- yıldrrrmharbine gireceğinden şüp 
!ur? he edenlere de hak vermek lazım 

-Almanya bu bahar ve yaz geliyor. 

cağına yüksek himayelerini ibzal e- ~ok siddetli olması yüzünden hayval'l" 
den Milli Şefe. ı:ıeniş bir alaka ıle 1 . 1 b 1 - b da ··t 

ASKERi VAZIYET 
1?fr Baştarafı 1 incide 

olan hareket usullerine nazaran böyle 
bir gayeyi temin edecek konı.ışmalarıtı 
müttefikleri kuşkulandırat"ak onlan 
karş1Jtk tedbirlere ba1 vurmıya o;e:1k 
etmiyecek bir surette çok ıiıli yıpıl · 
ması gerekti. 

Acaba Fr<oınsad:ıki konuşmalar, müt 
teftklı-ri kasden kuşkıılandtnırak kar• 
~ılık tedbirler a.lmı·n sevkedip şimııli 
&.frika ve Akrlen izdeki kuvvttledni 
takııime uiratmAk ve 7.ayıf düııürmek 
gavesivle mi yamlmıştır? Yoksa. J::ı• 
ponva. kendi~i b;o~ka bir yerde qlri· 
ri.,rce~i V"ni bir h:ıreket ic;in mütte• 
fiklerin ıt ikk:ı•ini batı Hint de,,ı ?fne 
cevirmek m i istemlştir ?Mesela, Japo'l 
va, Sevlan ad"''"Tna kar!'lı yaı:rıca~ı bir 
1ıareket k;n tnıt iliz Hint denizi fi
losunu Mıd~ g:ıık~r sahillerine sevk 
irin bövle bir plan kurmuş olabilir 
':ı11onvı:ının maksadı heı· ne olursa ol 
·;un , İngilt .. r,.nin bu krınuıımalard:ırı 

· !(erek M~•hıraakar adıısını hemen 
:'lgıı 1 e girişmesi. hem de Birmany~dıı 
'·i Japon orıtıı~u11un Hindistan hudut 
'ı.rına dayand•iı v!' bu sahadaki rİ· 
ı.Un sırf hava kuvv .. ti noksanınd:lr 
•.,ri ~"ldi~i bt.van edildiği bir aıradı> 
'-tadaız11gkar is ıra 11 irin kara ve htı"" 
·ııvv etleri tahsis edilmeıı i, müttefik 
'•rin batı Hint d,.n:7İn,. verdikl,.ri e 
\emmiyet derecesini gösterir. Çünlı:P 
da, hem Ingiltereyi. şimali Afrika v• 

·rta sark:t b:ı~lıyan -k1sa fakat <:e>1' 
•hlikeli Akd .. niz yoluna nazaran· 
ı zun fakat çok emnivetli den17. yoJıı · 
1un üstündedir. Hem de H indistnn 
~eniz yollarına hakimdir Madag;ı .. k.1 
•e civarındaki kücük adalarda ü~Jr 
ecek Japon denizaltı ve tayyareler 
" voll~r•n emniyeti"i tım11mi vl" i 

z:ale edebilirler. Bövle bir vaziye'' 
ıUttefiklerin gerek H ind istan, ırert1' 
·rta ıtarkla bütün muvasıılıılarını hP 
'ik bir tehlilte)'e maruz bırakrr. 
Fakat, yalnız Madagaskarın işı:ı:ı I 

mektebin genişl~me imkanlarını ııdım 
adım takp eden Başvekile ve Mııarlı 
Vekilliğine tazim telgrt>flarr da çekıl
mesl karar altına alıııml \tır. 

bu sahada vücude getirilmek istenızel 
emniyet tamamiyle temin edllmiş o
lamaz. Ancak bu manzumeyi elde bu 
lundurmakla Hint denİT.inin şimale, 
Umman denizine ve Mendep boğ-azına 
doğru genişliyen klsmı, cenup dogu· 
dan, Seylan ve M aldlv adaları, cenup 
batıdan da Madagaskar manzumeııivle 
emni:yete alrnmış olur ki bu sur!!tlr 
gerek orta şark gerek H;ndiı;tan de 
niz muvasalast tehllke&iz bir surettr 
müttefiklerin elinde ve kontroll~ri 
ltındıı bulunmuş olur. 
Bazı yazıcıların bu hususta, gelecl'l

harekit için yürüttükleri faraziyeler" 
benzer bir şekilde, eğer orta ~arkt.ı.k 
mihver kuvvetlerinin, Japon kuvvetle 
:vıe birlesmesi gibi çok genis bir e 

melleri mevcut ise Bu emel hiç şüp 
hesiz k i ancak batı H nt denizi ve 
Umman denizi vasıtasiy1e gerçekle
şebilecektir. Böyle bir plan geniş h r 

plin bile olsa, cürelklı bir dilısm 
için belkl tetkik mevzuu ola 
Singapur düştükten sonra buraya da 
yanan Japon filosunun Andaman ıı 
dalarını nasıl işgal ettiklerini ve son 
ra da bu adalara dayanan Japon denı1 
ve hava kuvvetleriniıı bin üc yüz ki 
lometre mesafede Seylan sahillerin· 
rle İngillz filosuna nasıl bir darbr 
vurduklarını biliyoruz Yarın Sevl~r 
•dası Japonların eline geçerse Mııl 
rfiv ve Lakkadio adaları Andaman ıı 
dalarının akıbetine maru kalırlar k 
bu hal Japonlara hem Hindistanı c;:.
•İrmek imkanını verir. h'"m d .. önlr 
rine Basra deniz yolunu açar Bu c;o' 
•ehlikeli vaziyeti kar-.ı•amak c • 
.,,üttefikler Hint Dı-ni1'r'" cok kll' 
vetli deniz ve hava filoları ııe~ ketmıv 
•ıecbur olurlar. O raman. ilk 5n · 
Avrupa harbini teı;vive hususund3 kıı 

rarlar vermiş ve p1;in1ar vıı11mıs olP 
niitttfi klerin bu pl.;nlıırı 11lt üst n 
lur ki, bu da AvrupRrlAki mllwe,. · 
'aponyııdan beklediği en biivük yar 
1 •mı teşkil eder. 

Netice: Asya harbini Avrupa har 
1!' birlestirf'cek 'ek yol bAI• J' 

'e Umman denlzler!nrlr.n geçer 
-ıenlzlerı doğu H int den!ıı:ı ve bıiv 

\ u ıahada muhtemel hlr Jnoon teh 
esinin önüne ıeçemez, Evvela bı 
ılanın münasip yerlerin in t hk m e 
'llmesi, ıonrı adada kifi mlkd ,,. 

1 

:kya11u~a birlestiren cı:•ni" k11nın 
~ara ve hava kuvvetlerinin yerleııme~ bır kanadına Se.vlin. Mıılillv ve l•'llc 
ıcıp eder. Madaıaakar ıibı oldı.ıktP kıdlv adalan. dıier kıınadın::ı da M ,. 
"üyük bir adanın her tarafında k trP da.ıukar ile batrıındakl kifc:ük aliı.br 

uvveti balnmındn kuvvetli bulunmalt hlkimdlr. Japonlar bu adaları işg:ıl 
ordıır. :Su sebepten hem adayı cl~h •derlerse iki kıta harbini hlrle$tlrmf~ 

·ula emniJete almak. hem de emniyc• lıuıı.ııundıki vasi mihver hay:ıli ı. 
!\hıımı Hindiıtan iıtilcametine doit 'ıakkuk etmlye baı1ar . 
ı ıenieletrnek için bıı emniyet kor· NOT: Yeni Gine ıulannda <:ereyar 

1onanu Hint denlılnln bainna doiru ııden deniz muharebesine ait haber'• 
' "'atmık tbım ıeUr. henUs tamımlanmadıtı için bunu ıır 

1ecek yudarımızdı tetkik mevzuu o· 
Adanm ıelıfi .,Us kilometre dolu· ırak ele ılaeafu!. 

:n IY c:s enememış ve u su ve-
rımleri üı:erine tesir etmistir. Halen 

~oyun sütünün ve yoğurdun peraken> 

tl" flvatı 40 kuruı,;tıır. 

Son Deniz Harbi 
(t'J?' Bı:ıstarafı I incide 

J apolllann hedefi ne idi? 
Vaşington, 10 (A.A.) - Vaşin&toııa 

•q:elen haberler üzerine, neşredıleıı 
11hriye nazırlığr tebliği, Amerlkanııı 
•rıok ırrmis1 ve zırhlı kııvıbı olmadı• 
ğınr bilrfiriyor. Teblii! şöyle divor: 

Bıldiklerimizi, düşmana fayda ol· 
•ıaktan çıktıkları vakit neşredecegı.ı:. 
eponhır. simclid"n 31 ucakla bir oçak 
~misi kaybettiklerini itiraf ediyorlar. 
Japonların hedefi. Avustralya He 

'merika arasında irtibatı kesmekti. 
Bu ilk maksadında muvaffak olamadı. 

1 ıittcfik kuvvetler, ikinci bir teşci>· 
'ıiisıi ele önlemive hazırdır. 

IJ1 anns adasına ihraç 
Tokyo, 10 (A.A.) - Japonların A" 

m[raute takım adalan üzerindeki 
Manns adasında Lonungau'yu 8 Marıs 
gilnü hlc; kan dokmeden işgal ettlkle· 
rı resmen b ld'rilmektedlr. 

Bu ha berin 3imdiye kadar yayılın:ı· 
ması si ı ateji1' srbeplerden ileri ge\.. 
mışUr . Buradaki dı.işman kuvvetleri, 
harbetmeden ormanlıklara doğru kaç 
makta, radyo istasyonunu, resmi bl" 
ı·aları, kışlaları ve hast haneleri tah· 
·ıp etmektedir 

Lorungau, Yeni Gine fiimal kösesi· 
in ileri müdafaa sistemine dahil ve 
~dvo istasyonu ile h::ıva alanr yaıırl· 
ması lein buraya A.nzaklar gönderil

ıs bulunmaktaydı. 

\merikan Sularında 
l:1Jr Baştarafı 1 incide 

Cenubi tngilt.Jrede, hafif savaş u• 
aklıırtmız gündw hücumlarlyle sı
ıai m!lcqseselerl ve liman tesislerini 
nmbıılıımııılnrdrr Askeri bakımdan 

1!!sir11iz keJı.ın ve tngfliz hava kuvvct
IPri muhtelit teşkilleri tarafından 
~'rnnsa - Belcikıı kryılarma karşı ya
rııfon akın esnoı!Omdıı duşman. av u-

,hırımız ve karsıkovma akşlmlıle 
11 uc;ıık kaybetrnıstir İki Alman u 

ıft• noksanclır 

I ngiliz hava akınları 
Londra, 10 (A.A.) - İngiliz uçak"' 

lorı, dUn Fnınsa ve Belc:ika {lzerlnde 
uçmu lardır. l\'IO.him şimendifer mer
kezleri olan Hazebrouck ve Druges 
sehlrlerl bombalanmıştır. B ir Alman 
uçııilı tahrip edilmi~tir. 7 tnailia u
cıı~ı üslerine dönmemi$lerdtr. 

Malta adası üzerinde 
sonra Rettnio\ ve bunu iki yüz elif- -----.----
Uç )'t1I kilometre ılmat t'lofuıundı B I i k" y . Malta, 10 (A,A.) - Neşredilen teb"' 
Port Loufı ve daha dotuda Mauri· U gar standa 1 ahud1Je1• 1 li~ 4öyle demektedir: Cuma akşamı, 
timı adalanm da birer ileri karakol Sofyıı, 10 (A.A.) - Dnhil!ye Nıı· 'ı önemli av uçaklnrT tarafından koru-
haline ıııtirmek icap eder. Bu ileri nrltğr Yahudilerin devamlı olarak o• h, n bir Italynn bomba teşkili llmnn 
karakol mevkilerinde yapılacak tahkl turduklarr yerlerden başka yerlere t'l!HC ine taarru;; etmiştir. Dilşman 
matın kıymeti de buralarda iiılend!- ı;titrnclcrini yasak etmiştir Yahurl!lf' vcıları uzak köyleri de mitralyöz a 
rllecek hava kuvvetleriyle tamamla j ı·ln de\'amlı ru~te oturııhill'cct!ı y<'r· r ine tutmu !ardır. Uçnksauar top• 
nabilir. YokH Madagaııkarın ltııllyle Icri polis tayin edecekUr. çu u f ııllydı,; gcçmi:itlr 
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' 
Yeni GineAçığındaki Tedarik Edilebilir? - Ve, Nihayet, Her Türl ü Tehlikeye Rağmen 
Denğz Muharebesi Sağ ve Sa lim Olarak Ne Suretle lngiltereye Nakledilebilir ? 

STOKHOLM 
Yazan: M. ANTEN 

S amoa udn.sı ile Avuetralya ara
&mdaki ıahadt: altr gün devam 

eden Mercan denizi harbi, yerini bir 
lekzı.p harbine terketmiıtlr. 

Amerikan resmi tebli,tlne &öre: 
6 gün bilyiik bir ıJddetle devam e
'ien l\.tercan harbi t.ona ermittir. Bu 
harpte Japonlar 1 aaır, l hafif kru
vazörle 2 tayyare ıemi•i. 5 muhrip ve 
<lıtor kücilk harp gemileri, birkaç ta
ne de nakliye aemial kaybetmişler ... 
n r. Müttefiklerin kayıpları Japon
larmkfne nazaran ~ok hafiftir. Düş
mana faydalı olacak malOmat verme-

eK maksadiyle buPlar şimdilik bil -
dırilmiyecektir Japonlaı·ın maksadı 

.. ~\'llstralyanln · Amerika ile irtibatını 
kesmekti. Buna muvEılfak olamamış
lardır. 1\1üttefik kuvvetleri yeni bıı
te.jebbü~e karfl koy mı.ya hazırdırlar. 

.'\merikan Harbıye Naznı Albay 
Knox, 11.'lercan h~rbini ''parlak biı· 
ınuzafferiyet., olarak tavsif etmiştir. 

J!ariciye Nazırı C. Hull de, Mercan 
deıılzinde kazanılan zaferin kelimc
crle tasvir edilemiyeceğini söylemiş
lır. 

1939 harbi bütün diinyRda ve 
bilhassa muharip memleketlerde 
iaşe darlığına sebep olmu~tur. Bu 
nun neticesi bu kabil memleket -
!er Milli :\füdafaa, harp malzeme 
si istihsalatı gibi birinci <lerecede 
ehemmiyetli işlere müvazi olarak 
bir de iaşe politikası tcshit ve ta
kip etmiye mecbur olmuşlardır. 

Biz, bugünkü yazımızda hemen 
hemen dünyanın dört knsesinde 
harbetmek zorunda kalan lngilte. 
renin İngiliz adalarındaki halka 
tatbik ettiği iaşe siyasetini inceli
yeceğiz: 

* * 1 941 - . 42 ıenesi kıf mevıin1İııde 
tncıliz mılletine adam batına 

verilen yıyecek maddeleri şunlardır: 
A - Et: Harpten evvel haftad<ı 

adam ba,ına verqen vasati yarım 
kilo uç ceyrek ete mukabil şimdi 
yarım kilo verilmektedir. 

B - Yaj: Kıi mevsimi içjn 10 
onceı'tir; evvelki tevziatla $İmd;ki 
araıında bir fark yoktur. (Bir once 
takriben 28,5 l'ramdır.) 

·ollel'i hariçten l'etirilen gıda rnad· 
delerinde kifi derecede vitamin <ı,-f' 
kalori mevcut olup c.•!madıt1nı t~t· 

1<iktir. 
Lord \\rolton "daimi tehlikeler tT•l' 

kabilinde uzak deniılerden getiri1ef' 
erzağın her ıramınd'lki cıda k:y 
metini ve kalorisini hesap etmiye 
vukuatın kendisini ıcbar eylcd:i;ini. 
beyan eylemiştir. 

Halkı gıdasızlıia k::ırşt korunıak 
için un Bl vitamini ile kuvvetleıt· 
rlirilmistir Margarinleri hakiki \e· 
reyal:ına benzetmek için A. D vıt"'

minlcri il3~e edilmiştir 

Çavdar ekmeğinin yiiı:d~ sekstn 
beşi buidaydır, Gıda madlelerinin 
bir kısmı da pek muhtaç olanl1.l ::ı 
tahsis edilmiştir. Nıçin geçen yıtt 

yabani dut birdenbire piyasadan <'l.Y 
boldu? Çiinkü vitamince çok zen~n 
olan bu meyva ile çocuklara pc~t,. 

yapıldı da ondıtn ... 
Birinci k3nunun sekl:r:indenberi ht• 

pelte. (A, D) vitamini bulunan mor:
na bahk yair ;le beraber fki yaıştn· 

drın ufak çocuk analarına verillyr.ı· 

* * 

noııebette bulunan pitirme servisi ~ .. 
live edilmiştir. 

Orada hydratı alınmıt çorba ve et, 
kuru sebze. balık tozu. gibi yemek
.,.r hazırlanıyor. İ!ikandinavya mem .. 
leketlerinde, Amerikada, İtalyada, 
Fransada gıda meselelerini tetkik C· 

den mütehassıs aşçılar bu şubenin 
-neı.ai!line iştirak ediycırlar. 

Ortll hrı1li alleler icln de böyle 
nütchassıs ascılar tutulmuştur. Bu 

suretle hazırlanan yemek listeleri bü 
yük mağazalard:ı t~rüb• mutfakları, 
en kalabalık sokaklarda açılan Jo· 
kantalar, konferanslar. tecrübeler ... 
gibi ne~ir ve ilin vasrtalan her til
r;ıfa yayılmaktadır, 

Bir çok alle kadınları bu araşlt"
na merkezleriyle temasta buhınu· 

··orlnr. Onlara akıl öğretiyorlar. 

Memleketin bir çolc.: şubeleri bir
birleriyle d:ıima münaıebette bulu
nuyorlar. "Bir şeyin yerine kaim O· 

lan., denilen maddeler hakkında ~~d 
detli btr kontrol tatbik ediliyor. Bu 
cibi madleler ancak fen komlteıınin 
muvafakati. ile yapılabilir. Bu ı1u

retle bu kış ancak 11dc1. kıymeti mev
cut olduğuna şüphe cdilmiyen mad
deler satılmıştır. 

Bir ecnebi gaı:etıef, her tarafı mu· 
f'ıarlp devletlerle sarılı bulunan 1ı. 
veçte utnumf hayatı tetkik etmeyi 
faydalı butmuı ve dütündü6Unü 
yapmıftı r, Muharip bir memleket· 
ten derhal blt•raf mı mlıkıta ge· 
çlnce her ıeyl çok fırkh gtiren 
bu gazeteci, "Şimal Cenneti,, diye 
tavsif ıttlOI lıveçl ıöyle anlatiyor: 

* + 
5tokholm~ ıeldii:imiz cün herke· 

sin bahsettlff bir hadise ll.e •· 
llkıııdar olduRu bir cilndil: 

Üç aydanberi ilk defa olaTalc: ter· 
mometrenln civası sıfırın üıtilne çık· 
tı ... Cok zaman hatırlarda kalacak o· 
lan 1942 kısı aonuna celiyor Vapur· 
tar, bütün Balhkı beyaz bir kabukla 
ıaran buzları d~h" kolavlıklı:t kır-rak 
kendilerine yol açabiliyorlar... Ka· 
nallarda. denizin dil &ibi u:r:anl\rak 
ıeki:r: ada ile iki yarım adayı ıyır.ın 
ve üzerinde $İmal Venedilinin bulun· 
duiu noktalarda biT faaliyet var. 

~""'"" "Stnltholm., tiler için daha 
manah bir alimet var: (Grand otel) 
suya hikim olan taraçalarım t9.nz~m 
ediyor. Bu büvük bina, seçird.iil cer
rahi bir ameliyenin yava• yavl'I' ne
kahat devresini yattıyan Kral Beşinci 
Güstav'ın sarayının yanındadır. 

Avustralya Başvekili Curtin; i\1u
\'itkkaten duran bu deniz harbinin, 
"1u m1ntakanın mihverin kontrolü al
t1n.a girmesine mcini olmak için ya
pılan harbin bir kı:,mı oldugunu. baş

a muhareblerin de bunu takıp edc-

C - Jambon ve domuz yağı: Ev 
velce 5 oncetu, timdi 4 once'tur. 

D - Seker: 12 once·tu şımdi 
GıdaS< çok, hacmi ar enakı nak- Sivil halk için hususi lokıntelır Birdenbire 3 tJene geıı,.leGtim 

letmek de ayrı bir me~elc açılmış. bunların adedi bin yüzü geç Y Y-

ef{lnl beyan etmiştir. 

Japonlar Jse, bu dt>nız muharebe -
nı kendi muvaffaklyetleri olarak i-

ta~ etmekte ve müttefiklerin 2 tay
)·ın·e gemisiyle beraber birkaç tane 
ıtrhlı ve ağır kruvazör kaybettikle -
tini iddia eylemektedirler. 
Amıral Takasaki: İngilizlerin ve 

Amerikalıların hattıhı.rp &emilerini 
kuçuk teşekküller halinde muharebe
)'e sevketmekle yanlıli hHrek<E"t ettik
lerini ve Mercan dE."nizi muherebesi
tıın Avustralyanm mukadderatını 

heıılletmiş gibi gön..lntiü.S(linü ve AVYs
tralyanm ıon gurılEnni y~dıgınt 
boylemiştir. 

yarım kılodur. 

E - Peynir: Aleti.de mikdar 3 
once'tur Yalnız sebze yiyenlerle 
amele k;smına ~ oncc veriliyor. 

F - Yumurta: Adc:.m ba$ına iki· 
den be!.ie kadar veriliyordu. Harp~ 

ten evvel 15 yumurta veriliyordu. 

teşkil ediyor, Meseli portakal nak- miştir Bu lokantalard."I günde 215 
ledileceğine doi:rudan doğruya suyu bin öğün yemek veriliyor. 
nu nakletmek. Mektep çocuklarına mekteplt:rinde 

İaşe ntzaretinin uğraştığı bir ci- yemek yemeleri tavsiye ediliyor Bu 
het de şudur: Halkı fen:ıin gıdasını vemekler \aşe neza,.ttinın emriyle 
tesbit eylediği yiyectk'ere ahştu-- iki kaptan ibarettir. Garnitürlü et ve 
mak yani eski yemek ananelerini bir puding (gıda kıymeti takdbcn 1000 
tarafa bırakmak. kaloridir. ) Yemeğin fiyatı da ehven 

15 
Zaten harp ahşrlmıyan bir çok g1- dir: 5 peni. 

daları yiyecek llıtelerine sokmuştur. Eğer talebenin ailesi yemek par:ı. 
Bundan dolayı: nezarete bir de Pro- srnı veremezse o zaman bu paTayt 

G - Çay: 2,6 ya mukabil $ım
di 2 once verillyor. 

H - Konserve değişmemiştir. 
once'dir. 

1 - Süt: Fa~k yoktur. . fesör Dı-ummond'un ,ubesiyle n1ü· la$C nezareti veriyor! 
Kııın aut tevzıatı gayet ehemmı--------------------------------

yetli bir mesele olarık tehikki _edil· ı 

~. ::t:;k~~ :;~: :.~:~~=n ·;;o i::~::-, 1 r .~ rl • ':t ' l 'dde!fr®i!g-
lıtred1r. Şımdıkı sarfıyat 36S m'.lyc.; ~ ~ !~ ~ ~ ~ -: - ·------
lıtreye çıkıyor , Tor: halınde ve ta· . .. 

PEKLiK iNSANi ZEHiRLER Mi? 

H arp halinde bulunan bir memle
ketten c-e1inerelc Stokholme C't· 

kar çtkmız ilk tesir insanın dü"ki"t
tarın. camt-kiinl:ırın önlindf' havret1e
re düo;mesidir T,.7.~ et1eTin. ko('Rm111n 
iambonlarrn. sucukların. pıstalırrn , 
cikolata paketlerinin. yurrıurta küfe· 
1erinln. meyvalartn, yt'ml,lerin 'k1r,ı. 
ıııında ahk1aşm11;m~k kl'hn yünlü t'l

vıı.pltrın fnce int'k çorapltııırm. altı lcö
ııııele kaph kurı~•ı,.:t1arrn eö,.ünce in'la
"ltn bir karış alı:r acık kıt. 1mamRk Jı'tı. 
"il deJi14'fl.. Hem de bii•iln bu rıal 
'"rın. veı1ikasız satın ahnahi1me1~-r; 
hi.l!ııhUtüıı sıoııılAc~k ,,.vdir Lok~nt2-

lıı.rda yiyecek tıhd~t e~qmiıı;tir, Fak111t 
herke!'lin k::ırne ile -yeıi:ıii porıl?oıı o 
kıııdar boldur ki, tahdit mesf'les•nin 
hlc r:hemmiyetl k.,lmımı"'ttr. Ve b,.,1 
lıol vf'riten zerı:evat. b"!hk. peynir de 

Amıral Noıamur:ı da: Bu dcniı: har
blnde Amerikahlarin 2 tayyare gemi
li kaybetmelerinin büyük bir darbe 
teşkil ettiğini ve simdi Amerikanın 
a:!hıde yalnız 3 tayyare gemisi kal
dtğlnı ve Amerikan deniz inşaatı pro
RrlilımJnda tayyare aemisi bulunmamn-

kim edilmi$ olar;ık harice de ıüt 
1tönderilmiştir. Bunl~r da dahil olur 
sa istıhlik ıc;in istenilen mokdar ay
da 450 milyon litredir, 

Pek eski :r.ı:tmı:tnlardanberi, öyle -der
ler ..• İnsanın yediiı yemeklerin haz1n 
olunan kuımından başkas·nın çıkıp 

gitmesi lizımdır. Çıkması ·11zım celcn 
kısım insanın karnında kalırsa, bllr-

İnsanın baraakları, üzüm şekerıyle ~Ö"'"d:r, 

Çocuklar için yiyecek kartları o
l;:ınlar, gebe ve emzikli kadınlara 
cünde tercihen bir "piııte" ilave ,,_ 
pılmaktadır, Büyükleı·e de bu sene 
fazla olarak bir pent verilmişti ... 
Hastalıklara ve kur$Un mamu13tiyJe 
çalışan fabrik;ılar gibi süte ihtiyar:ı 

olan mtiesseselcre istedikleri 5üt ve

pancar tekerin\ bile biıbiTinden ay1rt Bira, ,arap, cav. 'k~hve, ,,ker 1939 
ederek, birini içeri bırakıp öttk:'li dJn evv~lki ıc'h:ct;,. V·lnt7 Y""lt"k•~n 
hırakmıyacak kadar ince dikkatli bir oııonra bir "pro .. siv11r11f11 irmek l•te
k.imya Jiboratuvarı olduiu anla1ıldık· nilirflt o z::.mıı~ •ii•u .. ;;,, f,veçte ı1c 

ıakların aras·ndan y.:ı.vıttt yav~ vücu- tan sonra, bazı hekimler insanın bar- ~--ıthiınTn fnrkına varılıyor. 

ının, yani önümüzdeki !ene de Ame
tikan filosuna hi('biı yeni tayyare 
Reınısinın iltihak etmiyecegi keyfi
Yetinın bu kayıpların vahametini da
ha Ziyadele ·ti.rdigini beyan etmiştir. 

de girer ve insttna zth!r olur, diye •l'klarındn zehirlenip zehirlenmiyece- ~"lk3.kl~rd~ Ct"l~n ll!('en cokhır 
idd;a edilir ... Onun için, yine pek e~- ti ioııirti tff' ~tecrtit-~ler yapR.rak- ince 'R•rı7İn t'l'ırh~Tn<1 rar:-mrr: ar:ıb:al;:Jr n
ki Zilmanlarda.nberi, insanlar -Kendı lemişlerdir ı:t1ııı ve kömürden rıkarı1an ga7la l~H-

rilmektedir. 
kendilerini zehirlemekten korkarak- Bu önemli tecrübelerin neüceıııind~n vebiltvorlar. 

* * 
peklik çekmeyi hiç İRtemez'er Prklik an1&$ıld:ğına ıöre, in!lan1n ince bar- Rııc:ka memleketlerde he" ftf'CC' s:m 
çekenler de türlü türlü linet \IS.çları saiınd;ı hulunan m:ıddeler vlkıa pek oıfyah karanlıi.a ah~:'ln~ann Stokho1n1;i 

N Memleketin iaşeıini temin içın kullanırlar ... Bazıları da tenkiye !·8- zehirlidir ,. Fakat iner bar!llak bu te .. höyle ~»kır sık•r eıf'ktrik ı-'yı.ları irin. 
etice Ne Olacak 1 Londra iaışe nezaretinin mcsa parlar. Bu zamanda pekliktf'n kurtul· hir1i maddelerin arasından, insanı ze- ~,. görünce $1.!UTlıJm:al:ırı kıbil a~v.~1. 
~ . b d isi çok chemmivc•lidir En lilzunılu mak için tenkiye yapanlar pek de cok hirlemiyecek, aksine, gıda olıcak şey- 1;r 
J.:.oılcmmiyetı akımın c-0 Skajarak teri ayırır, onları içeriye bırakır, 7 e-

rlı ıiz harbine benzetilen l\1ercan de- kı~ gıdası nedır? lıtitilme?.se de. bir zRman pek çoklnrı, 
Nasıl ve nereden tedı1rik edılme· hattı. insanın her cün bir kere vücu- hirli olanlırı bırakmaz .. , 

tıız harbinde, iki tarafın da ,hakiki Surası gariptir ki. 0 a:ehir11 maddc-
kuyıpları hakkfnda henüz doğru bir lidir? dünün dışarısını yıkaması !Azım ol· !er ince barsaitın ırerisinde aeag"ıya 
< d k d il Bu cıda maddeıin~ her türlü teh- duğu cibi, her gün b:r dtfa barsakla· ~ .., 

ıı:ır e inmemiz müm ün eğ dil". indikçe onların zehirleme kudrctı' a-J 1 ı likeye raj'men sa& salim na"lıl '1ak- r ı nı. tenkiye iletiylr yıkama 13zrm rıl-
apon arm ağır kayıp arının yanında 7ahr Nihayet kahn barıaktaki >nad-

- · ı !etmeli ve halkın muhtelif sın·flarına duitunu i!IÖVliyen heklml~r vardı ... 
.. ,uttefiklerin de o dukça mühim ka- delerin zehirleme kudreti pek azdır .•. 
b la i 1 ı t i ı muntazam nasıl tevzi ve taksim et-ı1lp r verm ş oma arı man ık görü - Pekliğin insanı zehirlediğini i:ddia Peklik "'eken insanlara da 0 mnddt>le:r 
- k t ı dl meli? ., .,,, tedir. Ancak şu nok a li m den edenler vaktiyle, bunu sadece mıkul kalın barsakta birikir ... 
ltba ·· ed. k" Ja d İMe bu seneki mu··ıhı• kı• esn•- b ı ı d ç k · ı· ı ruz ıyor ı: pon onanması 'i' • .., u ur ar ı, ı ·p ıtıtmcsi azım ? an Zaten o maddeler çok zehirli olsalar 
A.vustralyanın Amerika ile irtibatını ıında ne•aretin muvaffakıyele halle- maddelerin karında k11dıkları müddet da. bakalım, kalın barsak onları içeri_ 
keamek, Avuıtralyanın. şarktnda ileri debild ıı}i meseleler bunJaTdır. çe, insant zehirledii'ini akla uygun bu. ye bırakacak kad:ır ihtiyatsız mıdır? 

arakol vazifesini gören adaları işgal Fakat yalnız erzakı tesellüm etmek turlardı ... Sonra m~kroplar ke$fedilip, Bu noktyı anlamak için de yapılan 
etnıek, yahut doğrudan doğruya A - ve daiıtmak kifi dt'iıldir, Bunlarln insanın karnında m;!yarlarca mikrop önemli tecrübelerin neticelerinden .ın-
\tu tralyaya asker çıkarmak maksa - halkın işine yarıyacak şartları da bulunduğu anla,thnca. pekliğin insı:ı.:n laşıldığına göTe, kı'lhn barsakta bi"i• 
tli:rle harekete geçmiştir. Müttefikler haiz bulunmaları lizımdır. Bunun zehirlediğine arttk kimsenin şüphesi ken maddeler kara k3 n damarına f;ı-
'lu maksadı sezmişler, bu teşebbüsü için bir "lüzumlu cıda,, politikası kalmam11tı ... O rada bulunan mily"lr- rınl'a edildiği vakit hir~:ı: ı:rhirli nl .. 
'- ı1 ı h. ı · yapmak faydalı olacaktır. ı ·k ı lb tt da h « rş amış ar ve - ıç o mazsa şım- arca mı rop ar e e e ora ra at •• halde, yine kalın barsaj'ın ice 
"i·k kim b kt!r ı d Bu usul iace nezaretinin himnıeti d ı 1 k d • h. ı 1.11 ı - a rra mıı ar ır. ~ urmaz ar, on arın çı ar ıgı ze :r er risine şırrnlfa edildiği vakit hiç zehirli 
Japonların bu teftbbilJ11ü derhal ı- Ue profesör J, C. Drumond'un ida- barsaklardan süıülürlec. içeriye girer- de~ildir 

•· · d f ı k t k ı ı resi altında ve fenni bir esas dahi- ı k k ı ı ·· ...._ ı ... ıncı e a o ara e rar ama arı, ka- er, ana arı,ır ar ve nsAnı •upnet ı; Bir taraftan dıt peklik (ekenlerin 
•ı 1 rl d · b ·ı d H linde tatbik edilmittir. h' ı ı d. d-· ·· ··ı·· d .. .ı p a nm erecesıne ag ı ır. arp 7.e ır er er. ıye uşunu ur u, barıaklarındaki mikropların, peklik 
• h d 1 ı 1 "İaşe siyaseti komitesi", "ferınt B .. ı d.. .. k b' · ki a asın an uzaklaştığı bi d ri en Ja- oy e uşunme . ızım a ımıza uy çekmiyenlerin barsaklartndakine nis-
• . 1 gıdalandırma grupu'' tarafından fr- ı ki b b b' b. • .. l'>n donanmasınm rıcat yo u üzerin- p;un oma a era er, ta ıatın ıtrıen betle daha az olduiu. yine tecrübe-
de evvelce hazırlanınış bir plAna gö- ıat edilerek fen kurumlarının riy'\- daha akıllı olduğuna inanmamakt? .. terle anlaşılmıştır. 
• . im b bl 1 seti alt ı nda bulunmuştur. t b ki 'k 1 h. • e- vazıyet a ış aşka r Amer kan nsanın arsa arı. mı rop arın ze ır- Demek oluyor ki, peklik çekenl'!rin 
ı 1 Bir çok •ubeler ve liboratuvar1'1r ı · · · · b k k k da h · · osu ile karşılaşma~ı ve - vaktıylc Y erını ıçerıye ıra aca a r i tıvı:ı.t- kendi kendilerini -yavaş yavaş bile 
J mütemadiyen çalışmakta ve neza- ı k ·· t · ı · ı ıponların Baltrktan Uzalt Şarka ge- sızı .ros erır erse ınsan nası y:ıı,:ıv.ı olsa_ zehirledikleri kolay ko1ay inı-
ı. retle temasta bulunmaktadır, Ba•lıca b·ı· ıı 

dfikleri gibl - bir tuzağa düşmesi .n Rus donanmasını tuzağa düşür - l'iiiiiİİİiİiİimİİİiİİİİİİİİ.iİİİ~ı ~ıriii~"~- İİİİİİİİİİİİİİİ~İİİİİİİİ~n~ı~la;c;•~k~•;ey;d;e;ğ;i;ld;i;r ·;~·~;;:;;j 
ihtimali de yok değildir, Ayni tehli-

::r_Amerikan filosu için de mevcut - z .A. F E R ! 
7\.Iercan denizi harbinin, Pearl lf/A., 

lr:arbour hezimetinden sonra mane -
\IJyatı sarstlan Amerikan efkArı umu· 
"r'ltyesine ümit ve cesaret verdlii hi&
•tdilmektelir, Amerika gaıctelerl, A
tııenka donanmasının nerede oldu.CU 
•Unline şimdi müsbet bir cevap veri· 
1E'bilece&'ini, Amerikan donanmasının 
)'aJnız nerelle olduğu delil, neler yap
tıA:ı da söylenebileceğini yazmakta
dırlar. 
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------ <i??'"' B•ş..JV/;J ··Çevıren: /Uı.a.m;, Sqfa 

Gözyaııları dinmiııtir : 
Avrup;ının ş;m .. 'inde yegine bit -

raf v:1r!m :ıd:t otan ve her !a
raft muharip devletlerle 111arıh bu•t1· 
nan lav~~. hoı•·hi" lıt•ndinr yak1ı.oıı1ı«ı· 
nı hlssedivor. Ru..,r\:~n hlkl• olıu·~k ,..,,_ 
dişe etmeklt heraher ihtiyar ett;J; ıı;J. 
?aset "lı<"41· olalım!., cümleıiylt hü
·ı,a edileb!lit". 

Vr ha1:ır olmak icin de bütün 1ı-
veçliler büyük blr g1yret sarfl"d:y':>r
lar. Yen: m:ııi müd-:ı.faa :stikl'azına 
va.zthyorlar. her 7<ım"'n art:tn büvfik 
ver1rıı,.r vt'rlyorlar, Sulh 211m,.nını1·"ı 

üç defa daha fazla olan aıkulik mi:d 4 

de:tinde sırtlarından üniformayı tı-
l{armryorlar 

Mavi ctszİü ıarı11n t aveçli ktıdar 
da bnbalarını, nitanhlarını, kocalaıı
nr, kardeşledni teısvik ic;in istasyoııla

ra ko~arak onları klh karşılamk, telh 
uiurlamak suretiyle 11hazır olaltm •. 
parotasma riayet td:yorlar. 

Fakat artık e-öz yatları dinmi~ıir. 
Cünkü bu gidi$ gelişler o kadar Çl'I· 

ialmt$hr ki herkn mecburt ayrıh~t
lara alışm ı ş bulunuyorlar. 

Tiyatrolar, alntmılar. lokanta1.\r 
tıklım tık 1 ım doludur İsveçUler hu
na hayret edenlere: 

- Dünya aklını kaçırdı ise bu'lda 
birim ne suçumuı vır? Hayatın lılze 
verdifi zevki tepmiye hakkımı z YOk .• 

Diyorlar •• he r ıktam muzlkholter .. 
deki rövlilete, me!)hur tetıör JUıty 
Bjorlinı't •lJr:tflamak tein operaya ıı
diyorlar : operette Blau J ackn adh bir 
piyeı oynanıyor, Bu. eıeri, b üyük ban ... 
ker Wallenberg' in en ufak oğlu Gii!;
tav \Valli yazmış. bestelemiş ve ıah~ 

neye koymuıtur. 
hveçll, balkı ve kendi kınaaılne 

da.yanarak bitaraftır. Bunun için: 

''İsveçte bitaraf olmıyan iyi vatanse
ver dcfildJr,. derler. 

Bu bttaranıtın en belirtici şekli 
Cecil yahut Royal'in büyük müsame
relerinde aörillür. Erkekler frakları
nı, kadınJar sUvare elbiselerini g'.y
mitler, çehrelerinde hiç bir endl$e •
limeti olmakıu:r:tn sanki Paris veya 
Londradı imişler gibf eflenlrler. 
Orkestra ve muhtelif memleketlerin 
havalarını çalar bir Arjantin tango
ıundan sonra Lily Marlene'in şarkı~ı 
dinlenir ve biltün bu parçalar ayni 
ratbetle alkışlanır. 

Odu11. maden kömüriinü 
yendi! 
uı:un bir aulh asrı Isveçlilere öv-

le ihtiyat mıddelerl b\.r";ktirtti 
ki, timdlki güçlüklere uzun mddtiet 
tahammül edebilirler. tı.,eçli mlihen· 
dııler kok kömüriyle yanan yükıek o· 
cakları odun kömüriyle yanacak t ekle 
koydular. Bu suretle odundan çıka
rılan (sulphlte - Spiritus) ıibi bir ('Olı: 
yeni ıanayi ortaya çıktı. Bunlırdan 
büyük servet yapanlar vardır. 

Meseli Pariste intihar eden meshur 
kibrit lı:ralt Thorston Krtuger'nln bi
raderi Stokhotmün en büyük: iki ga
zetesi olan Aftenbladet ve Stokholm 
TJdincen'i satın almış ve İsveç ban
lı:ılarının en mühimlerinden birini ele 
ceçlrmek ü:r:ere bulunmuştur, 

İıveçte matbuat hürriyeti prensip 
itibari7le mevcuttur. Fakat adliye 
nazırı Mösyö \Y'eıeman'ın bitarafhUa 
kar,ı fikırler olan caı:cteJeri müude .. e 
etmiye hakkı vardır. 

Adliye nazırının bu hakkı kullandılı 
vakidir. 
Nazır böyle bir icraatta bulundufu 

zaman onu ba$ta en büyilk dutmP.nı 

ola_n gazeteci Torjni Sejersted olduiu 
hılde bUtiln tsv,.-c;Jller alkışlarlar! 

Çiinkü hepsi b;Jlrler kı "flulh" deni
len bu kıymetine b~ha yetltmiyen sa· 
ıdeU devam ettirecek yecine imH 
"bit111rafhk., tırl 

Sh,ahi Ocağında 
Dünkü Müsabakalar 
Sip:lhioca~ında tertip edilen atlı 

miJqıbak.abır dUn saat 13 de ba<illa
mış ve merekh bir tıeyirci kütlesi 
tarafından takip edilmiştir. 

Blrinri mli,abAkfll hf'r birinin yük
ıeklij'I 1,20 ve genişliğ· 3 metrf" oltn 
10 mttninlı idi. Buna 10 atlı iştirak 

etmt,tir. Kemal Dnğanla :57 saniye
de birinci, Fohir Ete kut ile ikinci, 
Zafer ZAff'rle Ü("üncü ,eelmletir, İkin
ct n1üsabAk" 1000 mPtreliK ve 9 ma
ninh Jdi. Madam Riyye 1Vla7.h1m ile 
blrınci l\1a maıı:el Franlıt Karboka ile 
ikinci, Matınaze-1 Sinıit Fro:w- ile ü
çüncü l'lınıı:t:r. ÜçUncü müııı:abaka at 
terbiye!!! idi. Hnfif kategoride lfl at
lının i~tirık t"tt ği bu mW!ııbak&dPI 
Kemıı) Doftuıhı: blrincı. A~lan Nihst 
[rol ıle i~inc-, Şlrnit Froy ıte Uçün· 
cü gelmiştir, 

Bu mil. ab1:1kaııın ik!nc-1 k;ıte:nri
sindP. de :ı.1'atınaı.e-l Desi Kohen Ete 
kızf lle birhıd. '.\lalrur.1.el Şimit Froy 
ile ikinc1, P.Tadanı Hurma '-turat He 
O('ilncüluiil &lmı tardır. 

Bu n1ilsahakaicırdan sonra atlt o
yunlar yaı:ıılmrş, kaşık içinde ytımur
ta, dolu su b<ırdalh. raket il!--tünde 
top O;'.\-'Unlarında derece alanlar !aba
da gezdirilerek takdir edilmiştir, 

Bir Sabıkalının l\lahzende 
Ölüsü Bulundu 

Zeyrekte- e!'ki biı n1ahzende oturan 
Şerif adında biri dün ölU olarak bu
lunmu~tur. 

E.!ki bir ıuctan mahkOm olan ve 
hastalı~ı dcl:ıyb:i7le muvakkaten ceıa 
e\"inden çıl<::arılan Şerifin muayenesi
ni yapan Dr. Enver Karan, de!ni i
çin ruhsat \'ennl~tlr. 

Yüksek Öğretmen Okulu 
Müdürü İstifa Etti 

Fın Fakülte1i doçeniler inden yük .. 
ıek öfretmen okulu müdürü Ratıp 
Berker istifa etmiştir. 
Ratıp B~rker'in iatifagı kabul edil

miı ve yerine Edebiyat F•ktiltesi col
rafya şubesi pr•Jfe~örlerinden Beıim 
Dark:ıt tayin edilmiş ve vazifesine 
başlamıştır 

Amerikan kaynCjklütının verdikleri 
trıııumata göre: Harbe 150 harp ge
tn iyle giren Jilponya, &imdiye kadar 
44 harp gemisi, yani deniz kuvvetle
•inln takriben üçte birini kaybet-
111~tir. Bunlardan 17 si Mercan deni
:zı harbinde, 13 il Makasar harbinde 
a si Pearl Harbour'da ve geri kalan; 
ı:la rnUhtellf harp nııntakalarında bat
·rı.ıştır. Ancak bi.iyük zırhltlar değil, 
ltruvaıörler, muhripler ve diğer kü -
,Uk harp ıemileri olduitwıu tebarüz 
•ttırmek de l&znndır. Bundan ba~ka 
·1•t>on Amiralinin, Amerikanm te% • 
Uhlarmda inşa halinde tayyare ge -
"11leri bulunmadığı hakkındaki iddl
l aı .da gülünç olarak tavsif edilmck
edır. Çünkii 1940 da tezgAhlarma 
~,ooo tonluk 11 mhlı ile beraber 11 

Bununla beraber 1917 de de İngilia 
tankları henüz fena kullanılryordu. 
Bunları toplu bir halde ve kuru blr 
havada, bombardunanle altü.it olına· 
mış ve kolayca h~reket edebileC'Pkle· 
ri bir sah:1da birden bir bas.km ha
linde ku llanacak yerde, piyadenin 
baıit blr yerdımcIEı gibi dörder beıer 
olarak k.ullandık. Dü~man bunların 

parça parça, şurada burada rastgele 
kullanıldığını göriuıce, bunlara uya
cak tedbirler almaktı:: g~ikmedi Za
ten tankların coı1".ı da camura ~pla
ntyor, yürüyemiyordu. Yine bereket 
ver in ki, düşman ttınklarm bu hali· 
ni görerek bize, bizim s11Ahlarımııla 
mukabeleye kalkmadı. 

haırrhyan İnailiz GenerRli Byng ol
muştur. Ca.mbrai'daki bu tank taar
ruzu bazı ger; kalmalarına ve tered
dütlerine rağmen, mUkemmel netice 
vermişti. Birkaç saat içinde, hemen 
hemen zayiat veımeden muvaffak 
olmuştuk. Fakat bu muvaffakıyetten 
isti.lede ve bu harbin bütün netice -
lerl evvelden dilşilnillemedlğ! için, 
ilk tank taarruzu netice itibariyle 
kötü, hattA bir i~hizam idi. Ancak 
1918 yılındadır ki, tanklarla birlikte 
duman yapmak ve duman himayesin
de büyük tank birliklerini harekete 
ıetirmek kabil oldu, Eller geçen harp 
1919 yılma kadar sürseydi, her tan
kın kendisine mahsus bir duman ma
kinesi olncak ve her tank bu mun'l 
bulut himayesinde harekete geçe
cektl. 

diğimlz fibl - bunls.rm glrli tutul -
ması gerekti ve dojtrusu ilk 50 tank 
son derece gizH olarak inşa olunmuş, 
bunların tecrübeleri Hatfıeld parkın
da Kral ile mühim ıahsiyetlerin hu .. 
zurunda yapılmıştı. Bu tecrübe so -
nunda Harbiye Nazırı şüpheli bir ta
vır aldı. Lloyd George taraftardı; ni
hayet bunlara aldatıcı bir isim ola -
rak tank (Depo - Rayne) adı kondu. 
Elli tankın l'ransaya ganderilmesl ve 
harplere iştiraki, bunlarm siperleri 
nasıl aıtıklarmt. telörıüleri naıd kes
tiklerini gösterdiği ic;in, bundan son
ra yapılanlarda alınan derslerden is
tifade edildi ve o z:amana kadar tank 
!ara kar~ı !Akay\ olan karargah ge· 
nel kurmyı bunların daima harbe iş
tirakini istedi. Halbuki tankları muh 
telif birlıklere Qçer dörder tane tak
sim ederek kullaıı.mak ve bit yar -
dımcı saymak doğru değildi, Kütle 
b.allnde tanklarm büyük iş görecek
leri muhakkaktı. 

"" ...................................... ""~ 

)Yare gPmisinin yapılmasına baş
:ırnıştrr ve harpten ~onr:1 diğer tay

)aı:e ıemllerl de tcz&ftha konmu~tur. 

İ;Jte bö;yl tce iki ıenelik bir tecril
be ve dersten ıont·adır ki, tank blr
liklerlnin zabitleri tarafmdan yapı .. 
lan ikazlar, tanklara bütün &eraltl 
toplıyarak boy Ölçilımek imkanlarını 
verdi. Onlar da nihayet savaşlarma. 
nail olacaklardı ,.~ nihayet onlar di.lş
mana modcırn t:ı;,rruzun baskınını 

yapac11k, tclörgü1erl bombardıman.sız 
aşataklaı-d!. 

l\fodern harbin ilk tnnk tat\rruzunu 

• 

Taarruza Başlıyan 

Tayfalar 
Bununla beraber, bü!On 1918 yı

lınca tanklar, dostl:-ırnı naz:ırında ol
duju gibi, düşmanların nazarmda da 
İngiliz, Frnnsız ve Am('rikan taarruz
larının baş]ıca vasfı, e.saslt silcihı o
larak tacıyyün etmc<len önce - de-

Fakat tankın yolunda kullanılması 
kln blr ha:"li tc<'rG.belerln ve fena. 
derslerin rlaha ıılınma~ı icap etti ve 
nihııyC't tankl;ır iç!rı zaruri ıcraitin 

nel('r olduğu anlaşıldı. 
{ArkaSJ vırl 

Yarın Akşam SOMER Sinemasında 
Bir kaç Ay Evvel Bir Tayyare ~azasına Kurban 

Olarak Ölen Sarış ın ve Sevimli Büyük Yıldız 

CAROLE LOMBARD'ın 
Amerikada11 yeni gelen e11 son çevirdif}l 

GECE NÖBETÇiSi 
İhtiraslı hisli kuvvetli filminde canlanacaktır. 

Vn7ife ve insanlık uğrunda afktnt feda eden genç ve gilzel 
bir kızın hazin romanı. 

Yarın akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Yazan: ULUNAY 

H er ay muntazaman piyan•o b~ 
leüni alan bir doıtum vardır 

PJyancoyu bir kazanç vaııtaamdan zi· 
yade bir karakter imtihanı ,-ibi kul
lanır· meıell aldıfı biletin numarası· 
na d~lma bir ay ıonra bakar, bunun 
ıebebinf ıoranlara: 

- Kazanmak ümidinin helecanını 
devam ettirmek için .•• 

Cevabını verir. 
Ben bu arkadaşın devam etUrm~k 

iıtediği helecandan ziyade insanlarda 
7aradılıt itibariyle mevcut olan te.• 
ceııilı ve merak hisledne böyle son 
dakikaya kadar tahıdı:küm edecek de· 
recede metanet ıöıterebilmeıini tak· 
dir ediyorum, 

Yoksa büyük ıkramiyenin ve o mlk
darda diferlerinin seksen altı bin dn· 
kus yüz kırk yedi ihtimalden birisin.in 
her biltt alana müsait cörünmesi ha· 
kikaten umulmaz bir tesadüftür. 

Böyle olunca bunu biraz daha kı\ ... 
zandırıcı bir şekle ıokarak o tatlı 
helecanı umumileştirmek doiru olmu 
ı:nı? Piyanıro idaresi be1ki de bu ci
heti düşünmüştür. Fakat ben de bu 

11histe aklıma ıeten şu noktayı yazı 
yorum. 

Meseli bir tek adam yirmi bln lira 
ile sevindlrileceiine pek 1tüzel biner 
Ura ile yirmi kiti ıcvindirilebilir ve 
bu ıuretle piyanaoya i{:tirak edenlerin 
kazanmak ihtimalleri ziyadeletlr. 

Piyanaolarda raibet temini için ko· 
nulan büyük ikramiye bu suretle yirtr.i 
talie taksim edilecek oluraa mikdarı 
ualan ikramiye, hüviyetinden bir .;ey 
kaybetmiş olmaz. Zira bir piyanıoıuın 
hususiyeti kazandırmak veyahut kay. 
bettirmektir Yirmi bin lirayı kazan• 
mak ümidiyİe bilet alanlar taliin Hlt. 
fundan mahrum kalınca bin lira de· 
ılil amortiye bile razı oluyorlar, yir .. 
m.i bin liranın yirmi kişiye taksimi 
demek kazanç ihtimalini o nisbctte 
arttırmak demektir. 

İşin bir de ahlik:i cephesi vardır: İk 
ramiye adedi ıeksen alb bin dokuz yÜl:: 

k·rk yedidir. Büyük ikramiyeyi kaza• 
nanın seksen altı bin dokuz yüz kırk 
}'edi rakibi vardır. Onların hepsi ayni 
maksat, ayni emel, ayni ümitle bilet 
almışlar ve muvaffak olamamıslardır. 
Muvaffak olana karşı hiç bir &amant 
" Obl .. Memnun olduk ... , demezler. Bi .. 
llkls, "Bize niye çıkmadı da ona çık• 
tı?,, diye lınskan~rlar ve taliin hepsini 
birden memnun etmesine im.kin olma.. 
dtfını düşünmezler 

Bu itibarla Jkramiyenin mikdart bbt 
lira olurıı bu para rakiplerin &Özüne 
çok görünecek mahiyette delildir. Bir 
iki llra mukabilinde 2'!ahmetslzce yir
mi bin yahut elli bin lira sahibi olmalı 
ıüzel feydtr. Fakat tabiatlyle insana 
bir ,ımankhk verir. Belki de çarçur 
olur. Halbuki bin lira ile miltevaz~ bir 
surette bir cok delife yama tedarik 
edilebilir. Böyle havadan dü,en bir 
,:ı.1ra ile btr evin Jüzumlu tamirlerf 
yapılır. bari eşyalar alınır, yazlıia 

cidilir, u fak bir seyahat yapıhr .. Vet .. 
h:ısıl tıusı mikdarı nlabctinde olan 
büyük ikramiyeden daha ziyade işe Ya· 
rar. Bilyük ikramiyenin rağbeti temin 
etmesi bahsine gelince piyango varı .. 
datının memleketin milli mUdafaastna 
tahıfs edilml$ olm11.11 rağbeti temin e
tlen en büyük fi.mildir. Plyango ı•tııı 

~çln bund~n yük~ek. bundan mulr:ad .. 
de' bir tC1vik ıebebi tasavvur etmi .. 
vorum. 

Yunanlı Çocuklar 
Temmuz Ayı 

içinde GetirClecek 
Ankara. 10 {TAN) - Yunanbtan

dan get.irtil~k olan fakir ve kimse
~ız tocukları El'7.Urum vapuru Tem
muz ayı iı;:inde- fstanbula .ıetirecektir. 

Bu çocukları~ ne suretle getirile -
reği hakkında hR:orhınan talimatna
me pı·ojMi Bao:vektlli!e ıunulmuştur 

Gctirtllectk c:ocuklırın °hepsi Balt. 
limanındaki "Balıkçtlık Enstitüsü,, neo 
'\'f'rleştlrilecek1 erd lr 

ACI BiR KAYIP 
Sadrl7am merhum s,~;t P1şa dama. 

dı ve eRki SQrayr Devlet Maliye ve 
Nafia daire~! reisi Nuri tı•_{nye1i di.':1 
«~e vefat etmtştlr. Merhum. 1ıt.tır. 
bulun en tanınmış ve kendlsint bilen 
!erin pek ılyadc takdir ve muhabbe 
tfnf ka:r:111nm1ş cok kibat" ve gU1ide b 
phılyett ldi. Ebedi ziytıı pek ,umullr 
ve derin bir teeııür hasıl edectktir 
Cenaze meraslm'!'\in nt> ııtman y!tpd1 
caiı ayrıca bildirilecektir 

ACI BİR ÖLÜM 
fiflkllp ~rafından müftLilülE"rden 

merhum K11dr.i. BE."yln ref'ltaıı Al 
Kadri Anrt ve Ertlrne maliye memur 
lartndan Ahmet SHkrünün validele· 
Kırklorell sorgu hAklmi Nih•l Dotu'· 
nun ve ıtajyer doktor Saml Dotu'nut 
büyük teyzeleri HAF1YE Kodri Anı' 
10/5/1942 Paıar ~ünü vefat etmiştir 
CenAEesl bul!lln Taksim Park otel 
arkasında Marmara bcıh~esi yanında. 
ki Anıt apartıtnanmdan kaldrrılara~ 
Be-yazıt camlinde nıuıı:-.zı kılınc-akhr 

KONSERVAT UAR 
Orkestra. ı ve Koro Konseri 

SP!: 
IJIUHIDDIN SADAK 

Sol! .tler 
<;emlha BERKSOY • AH SEZiN 

TAKS i M B EL ED IY & gıalnoaundı 
12/5/942 SALI saat 21 de 

Programda: Weber, Mozart, Beetho• 
ven, 5<'h1Jbert. Bllet!er Koruervatuar

dan almnblllr_ 



Ot.LE ve 
Her yeme .. en sonra günde 3 clefa muntazaman ditf erinizi Ftrc;•l•Y'"JZ 

'• ; ............................. ..-. 
IOYACI USTASI ARANIYOR 

Bir Yln Memucat Pabrfkur bo)'ahanelf tç1n delerll ~ 

IOYACI USTASI ARANMAITADIR 
! ......... l.t.aW. BJlp. 8alaari,e, BD1taa9t.iı=-ia e.1 

iZZET JLU.D~K EJip lleuaeat F ............ 
müneaatlan. 
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