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El<mek istihkakının Azaltllmasına S~bep, Yeni 
Mahsule Kadar Ordu ve Halk ihtiyaçları için 
Her İhtimale Karşı İhtiyatlı Bulunmak Zaruretidir 

.. 
---~ 

ft,<lt,?0,"'- Verilen Karar 
Tasv'lo Edildi 

ır en z 
Muha,ebesi 

Başladı 

tv1üttefiklero Göre: 
Japonlar 1 Uçak Gemisi, 
1 Kruvazör, 2 Torpito, 
4 Topçeker, Kaybetti 

-~ 

Japon T ebli ine Göre: 

Amer ikan donanmasına mensup tayyare gemilerinden 

M. Zekeriya SERTEL 

l ngiliz !kuvvetleri 48 saat için
de Madagaskann en büyük 

deniz üssünü işgal ~iverdiler. 
Vichy'den aldıkları emir üzerine 
:mukavemete geçen Madagaskar -
daki Fransız kuvvetleri, üstün 
İngiliz kuvvetleri karşısında 48 
saatten fazla mukavemet edeme. 
~iler. Adada bulunan 15000 kişi
lik Fransız kuvvetinin yarısı içe
rilere çekilmiş olmakla beraber, 
artık Madagaskar işgaline niha • 
Yet bulmuş nazariyle bakılabilir. 

Madagaskann işgali bir takınl 
rncselelerin aydınlanmasına yar -
dım etmiştir. 

Her şeyden evvel bu hadise, 
müttefiklerin teşebbüsü daima 
Almanlara bırakmak istemedilde
rini, !bilakis 1942 yılında teşebbü
sü ellerinde bulundurmıya ka -
rar verdiklerini gösterir. Adamn 
işgali Fransayı Alınan kucağına 
düşürebilirdi. Müttefikler bu teh 
likeyi dahi göze alarak kat'i bir 
hareketten çekinmemişlerdir. 

Madagaskann işgali, deniz, ha. 
va ve kara kuvvetlerinin iştira -
kiyle karaya asker çıkanlması 
hususunda müttefikler için bü -
~ük bir çapta muvaffakıyetli bir 
tecrübe olmuştur. Avrupa sahiL 
lerine asker çı.karmıya hazırlanan 
!llüttefikler bu tecrübeden hayli 
lstifade edeceklerdir. Madagas -
karın işgalinde kara, deniz ve 
hava kuvvetleri beraber çalışmış 
lar, hatta adaya paraşütlerle d e 
asker indirmişlerdir. Bu tecrü -
bt ede elde edilen muvaffakıyet 
ngilizleri Avnıpada karaya as _ 

ker çıkarmak hususunda da teşçi 
edici bir rol oynıyacaktır. 

Y apmallyız" 
-*-

Eden Diyor ki: 
-ııı-

VUSTRALYA 

Deniz h arbinin ' ·uku bulduğu yeri gösterir h aTit a 

,,. ................. ..--.-···----·--·-
1.o r t Garı 
Malta Adasına 

Kumandan 
Tayin Edildi 

• 

"Sulhu Korumak Yükü 
Harpten Sonra ingil· 
tere, Amerika, Rusya 
ve Çine Düşecektir .. 

Tramvay \ SeylCina da Adaya Geçen Ay 6 
1 Bin Tondan Fazla 

' ve Elektrik Takviyeler ı Bomba Atıldı 
İdareleri Gönderildi 

-*-
Bilançoya Göre 

Geçen Yıl 1,876,722 
Lira Kar Etti 

Elektrok, tramvay, tünel işlet 
meleri umum müdürlüğünün 
1941 yılı bilançosu hakkındcı ha
zırlanan mazbata dün şehir mec. 

Çin Kıtaları Doğu 
Asyada Japonları 
Boyuna Hırpalıyor 

-*-
Birmanyada Akyab 
Limanı da Düıtü 

İngiltere için dünyada artık infi- !isinde okunmuştur. Bu bilanço -
ratçılıim bahis mevzuu olamıya- ya göre; idare, 1941 yılında Londra, 8 (A.A.) - Öğrenildiği 

cağlDı söyliyen l\lr. Eden 1,876.722 lira 57 kuruş safi hası- ne göre, son günlerde doğu Afri -
lat elde etmiştir. İşletme hasılatı, kadan getirilen İngiliz kıtaları 

Edinbourg, 8 (A.A.) - Harici- muhtelif hasılat ve faiz hesabı ile Seylana çıkmıştır. 
ye nazın M. Eden, bu akşam E- elde edilen kar ise 9,259.29:> lı- * 
dinbourg'ta sö~l~iği bir nutukta ra 57 kuruştur. Bu paranın Yeni Delhi,,8 (A.A.) - Küçük 
h~ten so-!1rakı dun!a.du~umunu 1196649 lira 97 kuruşu elektrik- J apon kuvvetleri Akyab'a girmiş 
ta~~ır et~~ ve demı~tır kı: ten, 679790 lira 28 kuruşu tram- lerdir. 

Sulh ıçm fedakarLklar yap. vaydan, 401 t lira 83 kuruşu oto Do '"'u Çindeld Harekat General Lord Gort 
malıY?:Z. Bu ~?rp ~a~l~ma~.a~. ey- büsten toplanmıştır. Tünel işleL g . 

Jf Jf vel dunya gozlenmızuı onunde mesi bilançosu 3730 lira ı kuruş Çung King 8 (A.A.) - Çan Kay Londra, 8 (A.A.) - Müctemle-
. ufalıyordu. Harp, bu qelişimi hız. zararla kapanmıştır. > Şekin komandçslan Çinin işgal ke nezaretinin Perşembe akşamı! 

Fakat Madagaskann işgali yü landırdı. Harpten svn:raki dünya E ,...... . ü k' 1 in altındaki kısmında Japonlan hır neşrettiği tebliğ: Malta adası ve 
.. d dml " dah k" ük' 1 kt İ f' t · · ncwnen, m ra ıp rapor armı • 1 d kt d" l bawlı l ı· b .. ı,. 1 h · zun en ay anan en mu a uç o aca ır. n ıra ıcın, celedikten sonra su mütalôaları yü- pa amıya evam etme e ır er . ona g yer er va ısı ve a~u-

ıtn hadise, Fransanın vaziyeti bencil siyaset için fena komşuluk rütmüştür: Bunların en son yaptıkları hare • mandam Tümgeneral Sir William 1 
olmuştur. ·. siyasei için yer kalmıyacaktır. istihlfıkin çoğalacağı farzolıinarak ket Kanton'a girerek burada bir- Dobbie Krala istifasını vermiştir. 

.Bütün dünya ~val hükameti - Britanya İmparatorluru icin dün elektrik tesiatında yapılıın takviyenin çok binalan havaya uçurmak ve Kral, General Vikont Gort'u bu 
lılll bu hadise Ifıi'tfıs.ında alacağı yada artık infirat bants menuu 1- ümit edilen sarfiyat temin edile- birçok Japonları öldürmek olmuş vazifeye tayin etmiştir. 

13r.._.:pevamı: Sa.~. Sü. 4 l:Jir Devamı: Sa. 2, Sil. 5 Jttij" D~vamı: Sa. ı, Su. 7 tur. tlfj8 Devamı: Sa. 21 Sü. 7 
' . / ' ; .,. 

\ \' ' .... ; •, 

Tevzi Birlikleri 
ici/n Hazırlık 

Ekmek Karneleri ile Gıda Maddesi 
. Tevziatına 
Gününden 

Önümüzdeki Çarşamba 
itibaren Başlanabilecektir 

Dün sabah vilayette yapds!l toplantıda bulunanfa!" 
(Yazısı 2 inci sayfamızdadıT) 

Lüksün Bolluğu, Lüzumlunun Yokluğu 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

Dünkü başmakalemiz, şimdiye kadar herhan· 
gi gazetede okuduğum bütün başmakalele

rin en değerlisi idi: devlet ve millet bakımından 
fikirlerin en doğrusunu, öğütlerin en faydalısını 
veriyordu. Bir kere dış siyasetten bahsetmıyordu; 
c;onra iç siyaseti de ağzında eveleyip gevelemiyor, 
meselenin kabuğuna değil, özüne dokunuyor, en 

kestirme yolu g:i~teriyordu. Kısaltacak olursak - tekrarmdn ha -
yır v~rciır! - diyordu ki: "Şeker sarfmı azaltmak istiyorsak neden 
şekercilerC' lüks şeker yaptırtarak halkın yoksulluğuna kar,Şı acı 
bir istihza teşkil eden bir israfa kalkışıyoruz? Süt buh .. mnuyorsa 
neden lüks peyrılre müsaade ederek geçimi dar vatanduşları P' as 
gıdası olaı: beyaz peynirden mahrum bırakıyoruz? Hayvanlarımız 
..rrasız kali,·or.;a niçin bira içiyoruz? Patates, kestane, fındık, 
nohut ve balr.layı ne sebeple pasta şekline sokturarak fiyatlarıntn 
artmasına E;ÖZ yumuyoruz?,, 

Çok doğrH ... Şiddetle doğru! Lüks şekerden, lüks peynir -
dPD, lüks mancaJardan, lüks içkilerden, lüks gıda ifletınden kur. 
tulır.alıyız. Gecen gün Mecidiyeköyü gazinolarında miişteriler şi
şe şişe bira yuvarlarlarken bir yük beygiri de kıştan kalma bir aç
lıkla önlerine yuvarlanıverdi. Gittikçe dikleşen, fersizleşen göz. 
lerini onlara dikerek adeta diyordu ki: "İnsafsızlar! Bir dakikalık 
sudan zevkiniz için bakınız biz ne hale geldik! Slzin ağzınız dahi 
köpüklü amma benimki bira köpüğü değil ... Ölüm köpüğü~., me
zeci camekanlarunız dil peyniri kutuları, kirlihanrm topakları, 
lor sepetleri, kaşar ve graviyar kelleleri, yaldızlı krem kalıpları 
ile tıka basa dolu ... Fakat bir dirhem beyaz peyniri, ilaca dennan, 
bulamazsınız! Şekerci vitrinleri sulh zamanındakilerden çok daha 
çeşitli ve şakrak! Pastacılar ise "ne sihirdir, ne keramet, el çabuk
luğrı ve göz bu.V<t<'ılığı marifet!,, der gibi gittikçe hokkaba'>'.l1gı art
tırıyorlar, donanıyorlar, şenleniyorlar; çoluk çocuğa yediremedik
leri nesne bırakmıyorlar. 

Evet, dünya bizimkinden derin ve çaresiz bir yokluk içinde
dir; aynca harp felaketini çekmektedir. Ağızdan gelen haberler, 
ajansların bildirdiklerinden çok acı ve korkunçtur. Hatta, inan. 
mayınız, çoğunda adlan sayılan iaşe vesikalan karşılıksız ve bah
sedilen iaşe düzeni de yalandır. Fakat durumumuzu iyileştirmek 
için almamız lazımgelen daha bir sürü tedbirler de yok değildir. 
Haniya bir zam.anlar ortalıkta "tek tip,, sözü dolaşıp duruyordu? 
Bir tip peynir yapılmalı: Beyaz! Bir tip şeker görmeliyiz: Akide! 
Bir tip pasta tanıyoruz: Ekmek! Ve bir tip, iaşe sistemi istiyoruz: 
Lüks gıdaya veda! Zira lüksün bolluğu, lüzumlunun yokluğuna 
sebep oluyor. 
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T A N ' A80Nt! BEDEL1 
Tilrklye 

1400 
750 
400 

... .. 
Ecnebi 

1 Sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 
s " 800 • 

1 O ~ 1 " SOO • 
Adl"eS ~~vtfnnek (25) kuruştur 

1 =lll~llJ~I 
Almanyaya Karşı 
Ağır Hava Akınları 

Yazan: M. ANTEN 
Mareşal Goenng, 1940 senesi bıl

şmda, Alman - Sovyet ittifakı 
ycsinde Almanya için iki cephede 

ubetmek tehllkcsınin o t dan kal~ 
tığım soylcm tL 

TAN 

1 

3 

(_ş_EHi_R_D_EN_R_ö_P_O_R_TA_J_LA_; R_) 1 

Sıhhat Merkezinin En Cezaevinde 

d 
Gardiyanın Rolü 

Büyük F~y ası: Yazım: ULUNAY 
9ur meslekler vardır ki, ona in.. 

OKULLAR' KONTROL tisap edenler insanda nahoı bm 
tesir uyandırır: Eski usul mekteplerde 
eli sopalı mubas5ll'lar, bir nira atın• 
ca delileri korkudan sindiren ırUllibi-

Köhne Binalardaki Mektepler - Gazetecilerden Korku -
Güzel ve Tertemiz Çocuklar - Diş ve Çamaşır Temizliği 

cller, sonra bayat istikametini PP
rarak bir kazaya uğrıyan adamlan btt 
ıa.man için mnhafaza eden hapishane 
ıardiyanları ••• 

_ 5 _ binasının yarqnu. Vaktiyle mubassır, suçlu talebe,.. 

beraber yürü- de baylie blr lı:ohne ladığım demlerde lncirlı:öyünde balta 

yonaır: Geçtiğimiz ao SA D bina tıe(l m ,tır. 
Bitler 1940 Haziranında garp cep

hesinde harbin sona erd gini bildirere1< 
h1I cephede Alm nyaya k r111 taarruz 
değil muk veınet edebilecek hıç bır 

lı:uvvttJn mc:vcnt olmadığını anlatınıır 
b. Y"ınc Hitlcr, 1941 in Alm nya L 
çın büyftk muvaffakıyet senesi olaca
inıı 'wıe sulhu getireceğim ifa.de et-

Hemşire Anıl ne r Yazan: ~ yacafı düşünlilmüıı falaka çekerdi. Yeni gazctecillte baş.-

I 1 K E S L E R ·1 ı · ile yedi sekiz cana kıyan deli De 
kaklar, çimen koku- _ Hanı! mektep? sa_ptiycde mlil!kat ;yaptığım samaı1 
yor. Kaldırımlar, se· Bunu yaınnıyacain:. ıüllabJci beni deliden ziyade korkat-
nelerdir çöpçll ılipürcesi görmemış ğım. Çünkü baı öiretmen korkuyor. muıtu ... Mehterhane gardiycnlan da 

iKiNCi CEPHE 
ti.. 

Ley 1940 Agustosunda İngiltere 
1 lunun serbest olduğunu iUln etmişti. 

1941 cncsı so baharında blr çok 
azi ııcflcrl ~ radyolan kızılordunun 

mba edildiğini, Lcningrat ve Mos
ovanm işgallerinin bir gün mesele•ı 
dııgumı bir çok d f lnr ilin etmiş

Bu İşi Başarma·k İçin En Az 
200,000 dl 

HaJbatd bagtin Lenfngrat ve Mos-
a Sovyetlerm clinded r. Alm n or

asu prk ccphesındc dört ayd nberl 
udafaa vaziy tindedir. İng lterenın ihtiyaç Vardır 
lası. nazari olarak dahi, bahıs mev

u olmam ktaır. Buna muk bil Al 
nyaya kar ı g rpte yen b r cephe ıngiltere "le mlittefiklerinin kıta 2 - Gece gündüz bombardımanla-
lması için mtittcf klerin hazırlar• ya bir taarruz yapacak imkan rından sonra mıittefikler!n "asker çı. 
kları hı sed lmekted r. Boyle hır ve kabiliyetleri var mıdır? Bu nolı:tı. karma., harekiu büyük bir (tayyare 
ra cephesi açılıncaya kadar ve bu- yı aydınlatın k ıçin kara, dealz ve 11emsiycsl) altında yapılır. Bu, el-

u kolayla:tt rm k için, b r nydanberı h va kuvvcUerini tetkik etmek la11:1m zemdir. Çünkü ancak bu sayede dü,i. 
giljz hava kuvvetlen Alnunya uze gelır. man pike hıicumlarından korunab!H. 
ne ıcnış olçude taarruzlar yaymak- lngılcre sefer heyetinin ve müttc- nir 
dırlar. Lubck, Ro tock, Hamburg file ordulannın Fransnyı kahraman 3 - İleri yürüyüı. Hava taarruz-

ı şimali Alm ny d ki san yl şehir- ca tahliyesinden sonra büsblitün ye. larına karıı, ilerliyen kuvvetleri mu· 
1 ndc:n başka Stutgrat bı AlmaTJ. nl bir ordu daha teşkil edildi. İngl- hafa:ı:a için tayyarenin ehemmiyeti 

nm içindeki ıebirler ve Gdinya g bi lizler bu hususta aldıklan dersler- büyüktür. Bu hususta İngiliz avcı 
A manya gali alt nd ve İn ltereden den istifade ettiler. tayyareleri pek faal bir rol oynıya-

0 kilometre me54fede bulunan şe 'Muttefıklerin cepheye surcceklcrJ caklnrdır. 
lerde İngılız bava kuvvetler nin çok kuvvetlerin mlkdan nedir? 1940 dakl harpte görüldüğü veçhl-

ddet& ve tahripkar t rruzların:ı Rus harbi, kuvveUerini çekmlye le Alman pike tayyareleri lngıllz 
ruz kalmışlardır. 'Butun h va hü- mecbur etmeden Almanyanın Fran- avcı tayyareleri karşısında kuvvetle-
m.Jaımda Alman harp makinesi için sada 1,500,000, Belçıkada ve Holan rinden çok kaybetmektedirler. 
yyarc, tank, motor vı. d er vasıtaln:" dada 500,000 nskeri vardı. Almanya Bu suretle kara, deniz ve hava sl-
al eden fabrikalarda büyuk t hribat da Ud milyon ıbtiyat kuvveti bulu- Uihlan beraber 7\irilmek ııurctiylc 
prldığı ani ılmaktadır. Soylendigı- nuyordu. Ne olursa olsun maksadı gayet kat'i bir muvaffakıyet cl:te 
göre yalnız Rostock şch ınde 8000 temin için kıtaya 200 000 k0 şllık bir edebilirler. 

en fazla insan ölmüştür. kuvvet göndermek Hizımdır. Eğer ta- Kıtaya dofru yürüyenler filonun 
İngiliz tayyarelerinin faaliyet sa- arruz muvaffakıyetle 1tenişlerse o .ıa. temin cdecefi faıe nakliyatından tıti
anm do~ Almanyay kadar uzat- m n başka kuvvetler de gonderilebi- fadc ederek düşmanı içeriye doit'a 

'llalaa ve şark ccphesının gerllenne Jir çekilmiye mecbur edeceklerdir. 

l'tlüttefik Kuvvetleri İyi 
Karşılanacaklar 

Bir müttfik istilismın ufak nü. 
munesi Norveçte Lofotcn ada

larında, Havr clvannda Brunçval ü
zerinde, Saint - Nazairc'dc yapılmıı. 
tır. Ve bunların hepsi muvaffakıyet
le bitmietir. Bu da deniz kuvvetleri 
sayesinde olmuştur. A imanlar tara
fından lnglliz adalanna yapılacak 
her türlü bu kabil taarruzlar büyük 
bir muvaffakıyetsizliklc neticelenmı
ye mahkftmdur. Belki tayyarelerin 
himayesi altında ve asker çıkarma 
hareketi yapılabilir. Fakat filo ol
madığı için kara kuvvetleri bir daha 
geri donmemiyc mabldlmdur. 

Askeri sırlara alt olan noktalar 
müstesna olmak ıartiylc bir çok ta
arruz vaıııtalan hazırlanrnııtır. İsil
la tekniğini ıöz önürıdc buluuduran 
bir çok kıtalar mevcuttur. Bunlara 
bir de mukemmcl para,utçü kuvvet
leri de ilave cdebiliriı Para,ütçüleT 
gerek Brunwal'de gerek cenubi Ita\
yada büyük yararı klar ıöıtcrrnıt
lcrdir. 

latlllda yahut ikincı bir cephe a
çıldığı zaman Almanlann bcıincl 
koldan istifade ctmell'rt ılbi müttc
fıkler de lı:endllerlne dost olan bir 
teşltl!Sttan btJfale edeceklerdir Bu 1 

lar yerli halktır. Almanlann son 
defa Laval'i iktidara cetirmcleri de 
bundan çekindikleri içindir. 

dar aokulmalan Almanyada buyiık General Morshall'in, Londraya tn- f 
r endifc uyandırmıııtır. 1ng Jterede!l g!lterentn yalnız başına yapamıyaca- 1 r .. ~~r .... .,,. • .,r ...... 
:r.::~~~~r-~~~. ~~:~~; ~~~Y.~~E:.:~~~:;:~ .. :: ~!: ı r• J ~ı ~ n ~ f!•wa 

ecbur olmnksızm az cok aynı mes.ı- nada kuvvetlerının mutmıadiyen tn- •• _Jı.;:~_.J_~_1J_~JueıJ.~.J_l:~~~~~~~~~=-~~~9 
P EK L 1 K-lede bulunan Moskovaya kadar git- gıliz adalanna gelmeleri boşuna de-

1'1\elerl de imkftn dah 1 ndedır. Ve ba gildır. 
uretıe Sovyet Rusyaya yeni bir yol- Amerika, hak'ı olarak harbin A.•- lstanbulda sayın okuyucularımızıh:1 

dan da bomb dıman tayyaresı gonde- rupad:ı bitirileceğine kanidir. Sonsuz Bay Abdurrahman, gazeteye göndcrdl 
r bilecektir. membaları terazide ağır basacaktır. fi bir mektupta, lı:cnıiislnin muzml:ı 

Cephe arkasında fa:ıllyette bulunan Amerıkanm tayyare ve deniz kuvvet- peklik çektiğini haber vererek -ken
·~ ltızı!ordunun muvaffakıyctlerindc lcri bakımından ne bliyük bir kuvvet dislnden başkn daha bir çok okuyucu· 
büyfik ;yardımlan dokunan çeteler de temsil ettiği hakkında bir fikir edın- lara alika vereccğinJ tahmin ettlğl
Almaıı zimamdarlannı ve matbuatını mek guç değildir. bu bahis üzerine de bu sütunlarda yazı 
c ddi bir surette me;sgul etmektcdk. 1941 sonunda İngiltere, Almanya i- yazılmasını istiyor ... 
Afxmm gazetelen başlarında yahudı· le tayyare it!rab yle bir derecede bu Bay Abdurrahmanm tahmini doi'-

rin bulunduğunu söyledikleri bu çe. lunuyordu. 1942 de ıııe tayyarecc rudur, zannediyorum. Mıizmln pek· 
lcnı karşı ddetll kdbırlerin alın- tefevvuku meydandadır. Amerıkarun lılı:ten ıık5.yet eden pek çok klms•,.r 

ırıasmı istemektedirler. Almanlıırı en harbe girmesiyle bu tefevvuk kat'i vardır. Hattl, insanları bu bakımdan 

biri olan röntgen ~rklariyle yapılan 
incelemelerden anlaşıldığına göre, biı 
yemekten ııonra, mide üç, nihayet al
tı saat içinde boşalrr. Yemeğin hepsi 
ince barsağa geçmiıı olur ... İnce bar
sakta altı, nihayet dokuz saat içinde 
boşalır ve bir yemek yenildikten yır
dört saat sonra, yemei'in hazmedile
memiş krsmının karından blisbütlin çık 
mış olması ISzım gelir •.• Her yemeğin 
işi yirmi dort saat içinde tamam ol
duğuna ve insanın bir günde iki, iıc; 
defa yemek yediğine göre, insanın bir 
günde iki, üç defa oraya gitmesi ma· 
kul ıorünür._ 

ıclcmdiren dıger bfr mesele asker bır ııekil almıştır. Evvelce de söyle- ayırt etmek istenilirse, bilhassa ııe
llı.eselcsidir. S rk ccpbcslnde milyoa.. digimız gıbl yalnız tayyare ıistUnlüğıi hirlerde, peklik çekenlerin çckmlyen-
1 rca zayiat veren ve bir çok ccphel~- maksadı temıne kafi değildır. Tay- lerden daha ziyade oldufu iddia cdi 
de a3'111 zamand harbctmek mecburi- yare yalnız başına bır kuvvet değil- lebllir. 
)'etinde kalan Almanya. şimdiye kadar dir. Pasıfıkte olduğu gıbi, deniz kuv- Onun için, bir kaç yıl oluyor, bura- Şu kadar ki, fpokrat hekim zamanı., 
kend\sine ço1E faydası dokunmıvan veUeriyle beraber olunca bliyulı: bir da peklik üzerine uzunca bir söz aç- danberi, insanlann içtimai yaşayı;; 
ıtılittdiki ltaly dan, l gali ve nüfuzu kuvvet teşkil eder. mıştım. Fakat, zaman geçtikçe bir tarzı haylice defiırniştir. O, b!iyük 
!tında bulun n memleketlerden miim. İşte bu sayededir ki. General Wa- gazetenin okuyuculan da değiıir: Ga hekimın zamanındaki insanlar tabi• 

lciin olduğn kadar ~ asker teminine vell, 1940 ta Libyadaki bü}'lik zafe- zctenin esk!dcnberi okuyucuları gaze- hayatlarının şartlarını yerine ıetirmek 
alışmaktadır. rıni temin edebilmiı;tır. için, içtimai hayatlarında vakit bulur-

• Muttcfiklcrm asker çıkarabilme- telerine sadık kalmakla beraber, blr larmış. Halbuki bu zamanda her gün 
"lşçı• Meseles·ı leri de bu iki kuvvet aaycencle ol._ taraftan da yeni okuyucular gelir. So:ı iıç defa oraya gitmek için vakit bu-

ra da, bir defa okunulan ı;ey, zamıı~ 
eaktır. seçtikçe unutulur... Bundan dol,yı labilecek insanlar pek nadirdir. Onun 

Almanyayı ayni derecede, belki daha Kıtaya Toa ... ruz Nasıl için bu zamanda her gün yenilen iki, 
~--- gul d "'~ bir 1 d ._... peklik üzerine bir kaç yazıya tabam---a...._ mcş c en Ul6er mesc e c, üç, hattl daha ziyade yemeiin işleri 
ı..._ yi · ._._, ~ 1•--~~ Yapılacak' mül etmenizi rica edt.ce"im .•• ··=ıı .ana um vcnıuuu çoga ...,..... • 5 ayn ayn zamıınlarda tamam edile· 
~dir. Bu cihet, Hitlcrin son Karaya asker çıkarılma mesele- İlkin, insan kendisinin mlizmfn pek· mcz. Hepsinin it birbirlne ,karışır. 
llııtlmoda, Goebbcls'in makalelerinde, sinde üç safha vardır: lik çektiğine ne vakit hükmedeblllr? Bu zamanda, yirmi dört saatte btr 
Ooertnc"in aldığı yeni tedbirlerde ve Pirimiz, en büyük üstadımız lpoltrat d f 
ı.,.__ A1mruı matbuatının neııriyatında l - Düşmanın irtibat teşlı:nltını e a oraya gitmiye vakit bulabılen 
uuam bozmak, tahş.idatıru d~iıtmak, müıia- bekim, başka hiç bir hekime nasip ol· bahtiyar insan, kendisin! pekliğe tu-
c;ık:c;a görülmektedir. Biitun bu söz- faa esaslarını bozmak, bunlar ancak maııuş ıeniş bilgisi ve derin düşlin· tulmuş addemez. Zaten bu zamanda-

ler w yazılar, Almanyamn yalnız key d ccs!7lc, bu noktayı da halletmişU.. O- ki 
r~ ba'==ından muk~mel değıl, gece gün üz bir tayyare bombardı- insanların istedikleri de ıündc an 

• ..,.,,. _!!;!!!!__ .. u. • 1 mkn-d·· Gü dü b nun blldirdifine göre. normal, yani k b. d-r dı G · d 
f ı-.. -'" rok mıikd .. _ 
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•1 .. hlara v• manıy c mu uu ur. n z om- ~ ca ır .,,a r. un e bir defadan 

-...... .,..... • ..., il " b dı 1 • pcıdiğc tutulmamııı bir insan ırtınde, i d 1 ı..~- malzcmcsıne muhtaç olduğunu ar man tayyare en düşman frtiba- z ya e g tmiye mecbur olanlar, kendı-
'oU.Cp tına hücum ederler, yollarda lltisaic iki, üç defa oraya gltmelfdir ••• O bü- !erine peklifin aksine olan hale tutul-
nlatma.ktadır. Kış, Alman harp. mal- noktalannı bombalarlar, liman •-1. yük hekimin koyduğu bu kaideyi, bet- m f d k d ta L d 2e:mıcshrln mühim bir kısmını tahrip ı.ça uş arze ere • a e mera-. c erler. 

saunı, gcmllcri havaya uçururlar. ki, pek milballfah bularsunu.z. Fakat 
ettniftir. Kızılordunun kış taarnıza Bombardıman tayyareleri gece de onun ltoydufu kaide, bu zamancb en Normal sayılan bir adam için gün· 
.\hnaıı askerlerinin mühim b"r kısmı.. cephane merkezlerine, kıılalara, tay- yem lncelcmelerin neticesine uygun· de bir defa oraya gitmek lbım olmak
llın terhis edilerek fabrikalarda çalış- yare kararglhlanna hiicmn ederler. dur ... Hckfmllğin en y~i icatlarından la beraber, hazan aradan bir cün, iki 
bn1masma lmkln bırakmamıııtır. Al· ıün bllc. ıcçcrsc bu d3 peklik uyda
ltıaııyamn çalı tırdığı bir kaç milyon ============================= maz. Arada ııırada gelen aksaklık be 
:tabana işçi de bu boşluğu doıdurnu- #A----Bu Gece Saat 21 de nüz bir met dotndır.-
l'a. kafi gelmemcktedır. Bu yüzden "W Pcklllı: sadece bir vakit mcselcaf de 
Almanyada 15 yaııındaki çocuklar ve ~ w Tlyat- fildir. Bir insan pclı:lifc tutulmuttur. 
7
0 nıındaki insanlar aa çalı tınlnu- t=1 :ı=ı osunda Bu Mev- dcnilebilmek için, peklik allmetlerlni 

Ya başlanmı ır. Ingilız kaynaklrnı:ı bulmak lizımdır ••• 
&ore bugiin Alm::ın sanayinin tam n s.un en JJeVkll, -----------
tını.le işlıyeb lmcsi içın 2 milyon fş. en heyecanlı d- Tıbbiyelilerin Yemeg"' "ı 
ç Ye daha ihtiyaç vardır. l<abrikalardı .................. 1encest bao}ryor. 

00.000, madenlerde 200,000, miınak - Tıp F•kUlteel 1t30 mezunlarına: 

scrvslerinde 150.000, ziraat işlerin- ZATI• SUNGU" Tıp Fakültesi 1930 mezunlannm 
de 700.000 ameleye lüzum gorülmckte. fi'\. toplanıp akpm yem~nl birlikte ye-
d r. Diğer cihetten tohumların büyük mek Qzere 11 Mayıs Pazarlesf günQ 
b r kıamı kıııın harap olmu tur. Al- İki kere ikinin 5 ettiğini isbat eden, iki. saat 20,30 da Park oteline ea1erfyle 
l?ıanyanuı 100,000 tonlulı: tohumluğa, den 4 çıkaran, koca dünyayı avucunda bil-- teşrifleri rica olunur. 

· Jrt ınahltılmlarla daima pC?tçcl~cn, on1an 
olmasına ra(men tertemi%. Taılamı Maarif idaresi bir ıuetceınln me e- canlarından bezdiren müthiıı adamla-. 
arasında inatçı bir yeşerme görüluyor. be ıırdiilni duyarsa batına celeceJr.. 
Her taıın etrafı, çitnenmesine, czil- leri düııiinü~r. Bu endi,eıılni haklı da dı; bu 1ld smıf arasında nemli zm
mesine rafmen fııkırma:ra uirapn çi. buluyorum. Çıinlı:il 11ere7c gittiome, danlar, paslı zincirler, kanh dö~ 
menlerle dolu. Sokaklann iki tarafını kiminle temas ettimse: eksik olmazdı.,. 
ıaralıyan eski n çarpılmış ahşap ev - Aman, diyorlar, yazmaymız. Oa Bucün bu meslek erbabı fstem~ 
lcrin bahçe duvarlanndan mor, be- zetecllerlc 1ı:onuıtufumuz duyuluna, oynadıldan rolden ~ldılar. M:: 
yaz Jeyllklar göriilüyor. Çimen koka- maazallah işimizden, clı:mqimizdcn bl- bassıra .bir pedagoji ~tclıassm 

...: biri ka 1 l duğu söylendi; gülllbıcl, sadece blıt 
su ile leyllk kokuau .uır ne rışa e o uruz. hastabakıcıdır; gardiyana ııelince o. 
rak insanın ciğerlerlne kadar 1lri7or Doktona da, öğretmeni de, balnalc.. nun da abl!kl marazlarm tedavhddl 
Hcıntire Anıl: çuıu ds, maliyeclsJ de ha&Jh herkes tatbik eden bir.hasta baJacm oldafuııll 

- B izim işimizi biraz: kolaylaıtJra" 
tıtc ba tertemiz han, diyir. Baral"- böyle düeünüyor. kabul etmek lhı:mdır. 
da her mevsimin bir baelca kokusu .Büyüklü, küçüldü blltihı memarlarda Ceza evlerimizden btrinde ~ lılıt 
var. Kar, yafmıır, fırtma n kurak ol- ayni aihnlyetle, ayni endifeyle kartı· gardiyan varmif. Bmııl bu ~ 
masa bile mevsimlerin d efiwtillni, laıulmna için ba lhtlruao kadar a- o ceza evindeki misafirlerin birin~ 
kokulann defipneai ile anlamak kabil ıı,tık 1d. yazmamak itiyadımu oldn. aldıfumz bir mektuptan öğrendik.. 

lıte mektebin adını, semtini oaan Hapishanelerde yapılacak mlaluıtm 
olacak.. * * i~n yımııyonım üzerinde en fazla donılacak nolrt..-

Evler kadar eakt. ki.ıh' olma•nna - Bi"8nm ..... nanın lllll71Mk1a ıardfyanlara alt olan. ccpbesidir.
1 
B5Jı-

raimen insana ahpp hissini mektebi tarif etmiş olmu10r muyam1 le olduğu halde gardiyanlık mes cği.._. 
Ha)'Jr .• Çünkü buradaki biltün mektep lizım geldiii kadar ehemmiyet. w:cih 

veren, Abdüliziz dcmndc zıiaamıye aıiyor. ., 
karalcola olarak yapılımt bir binada.., ler ayni vaıııflan taııyorlar. Karakol-
içcrl glriyonız. Buran, mekteptir. Ka- laktan tutun da her ıe"lrlc bürümnü$. 
ralcolluk. mahkemelik, dairelik, fab- biraz ccniıçe esiri tal mektepler ban

* * 
rikalık, depoluk, hattı ahırlık bile yap lar. 
tıktan ıonra timdi mekteplik yapan 
köhne b ir bina. Belki de bu çarpık çur 

sınıfa giriyoruz: Si)'ah önHHı:lert· 

Gardiyan, bir mUhaflz, tiirı ~ 
demelı:tir Ve ftZifcsi ya1mz kendisinıl 
nrilcn ~busu beklemek dciilclis..l 
Ona, yapuğı bir 1111çtan dola:yı bW 
müddet insanlardan tecrit edilmek is-e 
tcnen bir adam teslim edılmlttir, -~ 
diyan onun nlahına yardım edece~ 
yaptıit idi cürümden onu tı1aıindir0of 
cclı:, ifrcndirccclı:tir; hali ıslah ctı. 
melde beraber istikbal içJn onu baztl'4 
lamayı düıiinccek '9C ona yol goıste

recelı:tir. 

puk mahallelere modern bir mektep 

SPOR: 

Rapid • G.Saray 
Maçı Bugün 
Bir ltalyan Takımı da 
Şehrimize Geliyor 

On ıündcnberi ,chrimizde bulun
makta olan Romanyanın Profesyonel 
Rapld takımı üçüncü maçmı bugün 
Galatasaraya karşı yapacaktır. Misa
firlerin bir haftadanberl idman )'ap
mak fırstını bulmU$ olmaları buglin 
hakiki deferlerinl ortaya koymalarını 
intaç edecektir. Fcnerbahçeye karşı 
yorgun oynıyan, B"iktata kartı da 
ikinci devrede çok güzel bir oyun tut
turan Rapld bugün Beılktae kadar 
kuvvetli olan Galata.-r~ya kartı mu· 
hakkak ki çetin bir müaabalı:a 7aptılt· 
ya mecbur kalacaktır. 

Bu hususta ıorıiı;tügümüa uıeşhur 
beynelmilel oyuncu ı:ıi açık Sipoş 
henüz Galataeanıy hakkında kafi bir 
fikirleri olmadı&ını ihsas etmiş ve 
Fenerbahc;e ile Beşıkta'i hakkında in
t!balarmı şoyle anlatmıştır: 
"- Fenerbahçe takımı acrl bir o

yun oynuyor ve karşı taraf ıahuma 
hemen yerleşiyor. Buna mukabil ta
kımda şüt atmamak hnthlt var. Muh
haclmler de çok gene; oldukları için 
kale önünde becerllı:•dzlik ediyorla:. 
Fakat bu takım ileride çok iyi olacak
br. Bizi oyle zannediyorum ki ts
tanbulda yalnız Fenerbahçe ycnebi1Jr. 
İlk maçta galib yet bizden ziyade on 
larm hakkı idi. Bilhassa sağ açıkl;ırı 
çok dcierll bir oyuncudur. 
Beşiktaş takımı Fcnerbahçeden da· 

ha cüzcl anlaşıyor ve teknik bir oyun 
oynuyor. Tamamlylc orta ATrUpa ta
knnlan gibi. Bununla beraber takım 
Fenerden daha ıaNrdtr. Onların cLl 
saf açıklan iyi. Muhacunlcr topu tyi 
kullanıyorlar. 

Galataaarayı henüz görmedik. Her 
halde Jmnctli bir talumdır. Çünkü 
ben Avrupada Fcnerbahçe ve Gala
taaarayın isimlerini çok t,ittim; bey
nelmilel pi7aaada töhretlcri var -

Bu gün Galatasaray takımında akat 
olaıı Enverin oynamıyacatı tahaldı:a:C 
etmiı slbldir. Buna mukabil Ankara
dan ıol açılı: Mehmet Alinin gelmc!'J 
muhtemeldir. 

Galatuarayhlann Rapid bnıancb 
bugün muvaffak bir oyun 071Wftal &n 
ve belki de calibl7et i, tnctwlcre kartı 
oldnp gibi, halkımıza tatbrmalan 
mümkündür. Bananla berabet litapid'jn 
de bütün kuvvetlnl söstercceti mu
bakkalrtır. Maç uat 17 ba11ıyac:aktır. 
Bundan evvel Fenerbıtlıçc - Bctlktaı 
B. talumlannın maçı v-,rdrr. 

Bir 1 tal yan Takımı 
Geliyor 

İtalyanın en kuvvetli takrmlanndan 
biri olan YUventüs'lin tatanbula ıc· 
tirtllmcal için bazı teıcbbüalerde bu 
tunulmaktadır YUventüı'ün Haziran ; 
çlnde gelmesi ümit edilmektedir. Çok 
kuvvetli bir tak m olan Yüvcnt üs kad 
rosunda Orsi gibi dünyanm en iyi ı.ol 
açığını bulundurmuttur 

nin lizerlnc beyaz kolalı yaka
lannı takm11 elleri J'lizlcrl tertemiz, 
güzel erkek bebekler. Başlanrun Hıe
rlndc bfiyülı:, beyaz: birer kelebek gibi 
duran kordeleleri ile sınıfı ıüıllyen 

(Devamı Sa. 4 de) 

Büyük Koro ve Orkestra 
konseri 

Konscrvatuar koro ve orkestrası 
senenin en büyük ve mühim konse -
rini 12 Mayls Salı akşamı saat 21 de 
Taksim Belediye gazinosunda vere
cektir. Muhittin Sadak idaresindeki 
koro ve orkestrada solist olarak Se
miha Berksoy ve Al' Sezin bulun
maktadır. 

23 Nisan Pullan 
Ç. E. K. latanbul Merkezinden: 23 

Nisan milnasebetiyle tabedilmiş hatı
ra pullarından ufak bir mlktan mer-· 
kezimize gönderilır.ilitir. Bir hafta 
zarfında hatıra pullaruıdan almak is
tlyen pul meraklılr.rının isim, soyadı, 
vazife ve •kametgAh adreslerini vazıh 
bir şekilde tahriren merkezimize bıl
dirmelerl. 

TE Ş EKKÜR 
On sene istanbulun maruf Hacı Be

kiruıde şekerleme fabrikasında çalı
şan ve genç yaşmda öliımiyle bizleri 
denn kedere düçar eden sevgili Pct
ronun, gerek pek uzun sQren hasta -
lığı zamanmda muntazaman maaşla
rını vermek ve gerekse cenazesine 
çelenk göndermek sureUyle sevgi ve 
muhabbetini gösteren Hacı BckJrzade 
fabrikası sahibJ muhterem Bay Ali 
Muhiddlne en samimi ve sonsuz te
şekkilrlerunlzi alenen de arzetmeyl 
bir borç ve vecibe telfıkkı ettiğimiz
den gazetenizin bir köşesinde ~bu te
şekkürlerimizin dercedilmesinl sa;ygı
lanmula rica ederiz. 

P etronun kederdlde •tle.I 

Gardiyan hapishane mUdilril cibl 
değildir; daima mnhafaznsma memaıı 
oldui'u adamlarla temas halindedir. Bıl 
itibarla ister istcmcı onun dert orta.
it aayılrr; bir mahpus koyunden aldI• 
tı fena bir haberde derdini gardiyana 
dökmek ister, çünkü bekçisinin, hilt 
olmak imtiyazı, onun kendinden daha 
saflam diı1iünccek kudrette olduğuma 
ıannettirir. 

Bu halde acaba ıardlyanlar Tazifeo
lerinin icap ettirdıği seviyeye yükso-o 
lecek kadar meslcklerınln lDcellğıne 
vikıf mıdırlar? Bunu zannc:tmyo.rum,. 
Çünkil hapishane be'!tçlliii. mabal'la 
bcnçilliinden daha kolay bir mesı .. ıı: 
cıbi telilı:ki ediliyor.Sadece sokak bek 
liyenlerl yctiıtlrmek için b·r takım u. 
auller konuluyor da, ruh~ hasta bıA
lunan ;yüzlerce adamm dereliyi yuv-. 
rulan meslek erbabı nJç·n en b.lsit 
bir iı;c lı:ayınlıyorlarmııı gibi h ç b.:a 
ehliyet aranmadan lı:abul ediliyor? 

Mektup aahıbi bunun önüne geçe. 
bılmelı: için 111 ıslahatı ileri silriıyo111 
"Gardiyanlık, ifslzlilı: dola:yısyle 11ri.: 
len muvakkat br mcılelc olmaktan çı
kanlmah; gardiyanların orta tahs 1U 
vatandaşlardan ıeçflebilmeleri için ba 
meslefln maddi geçim ıartlan yüksel
tilmeli; ve hepsi blç olmazsa üç aylılt 
bir meslelı:t kurstan ıeçirilmeli. Gar
diyanın adliye mekanizması, usul " 
nizamı, hafif tertip de olsa suç sebep. 
leri, terbiye meseleleri hakkında btr 
fikri olması gerekmez mil,, 

Böyle olursa eski devirlerde z;;n
dancıhk seviyesine ·ndirilen bu mes
leğin içtimai ehemmiyeti laylkiyle tak.. 
dir edilir. 

Ceza evlerini bir ısl h evi haline 
koymak için her şeyden evvel ıardi
yan yetiştlrmeslnı bilmek lazımdır. 

Mektup sahibi haklıdır. 

~.-ı ............................... ... 

Büyük Caz Konseri 
Maruf 20 ecnebi artist tarafından 

Y ardımsevenler menfaatine 
YARIN AKŞAM SAAT 14 te 

Kadıköy OPERA Sinemasında 

fstanbulun lükl mQeqeaelertn-
de çalJŞ&n ecnebi artlttler Kadık&y 
Yardımseuenler C'rmlyett menfa
atine aralannrlan seçtikleri 20 
san'atklrdan milrekkep fevkall
de bir Cazla b(lyQk bir konıer 
vermeyi kararh:ştrrmışlardır. 

11BJ1'atkAr l"rftz Kearten tarafından 
aranje edlleceti gibi, konseri de 
kendisi idare edecektir. 

Bu bQyülc Caz konsere Taplo 
Kolınan. Allen Raboulenkou, Lilo 
Aleksandr da iştirak edeceklerdir 

Bu bOyük konserin rejlsörlüğü
nO Ludvlg Foke! yapacaktır. 

Yerler tamamen numaralıdır. 
Bu fevkallde Caz konserinde 

almacak büyilk parealar meshur , .................................... _, 
...................................... , 

Hayatın bin bir esrarından yaratılan ... Seyredenlere sonsuz bır ~ 
neş'e duyuran ... Gözlere hayret, dudaklara hayranlık dold'llran: 
PAULETTE GODDAR - BOB B OPE'in son zaferi htına vardır. Gubrc de pek azdır. ya kadar küçülten 

Lazım olan nitratın ancak i u, fos İ tn 
tın i i mevcuttur. Komlir istihsali.- pnotizma, Manyaili:ma • üziyonizma K A D 1 N ve Ş E Y T A N ,---·--------------------·~ b da kifi deg ldir. Almanya Ukrayna. PılC>fesörfi ~-;"-_._esrarlı bftnerlerlnf go-sterecek 

daıı. da umduğu gibi fa.yd ::ıruımanuş- e;v .. u..unu"aıl 
tir. 

'.Müttefik mahfilleri bu vaziyeti göz 
6nünde bulundurarak: 1942 senesinin 
!1941 e benzemediğini, 1940 a biç beıı
~eıı.:ıediğin , evvelki senelerde harekilt 
te ebbusünün Alman genelkurmayının 
lındc oldu untJ, fakat bugun bu te 

•ebb · tt { kler genelkurmayının 
~I ne n be l mekted r. 
er. 

SES Sineması Ve Tiyatrosu 
Beyoğlunda Şehir Tiyatrosunun eski komedi kısmındadır. 
Tel: 49369 Biletler her gün 13,30 dan itibaren tiyatronun 
ıri elerinde satılmaktadır. PazaT matineler 16 da başlar. Yerle-

••••••• rinizi evvelden tutunuz. •••••••~ 

Bugün LALE 
H L O E R A K H L ' in 

en güzel şaheseri Sin e m ası nda 

S i NE M AS İ N İ N 

Kalbleri heyecanla yerinden oynatacak, gönülleri esrann deh
şetiyle sarsacaktır. 

DiKKAT MlKEY BAYRA:MI 
Heyecanlan susturmak için iki müstesna Mikf birden 

Gece Gündüz Benimsin 
fi lminin ŞARK 

Son giınlerinden istifade ediniz. 
~--••• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

j 1 - Tecrübeli Bebek Z - Donald'ın saatli lw11 h t<:ı 

••••••" \ .. ••••• ~ugün saat 1 de tenzilatlı matine •••••I 




