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Kı~eti 3000 Lirayt Geçmiyen Ahıap ikametgahların 
Sıgortasında Yüzde 50 Tenz1ıa+lı Tarife Tatbik Edil k 
Ankara .z (A. A.) - Bize verilen maltbnata • ,. 1 ece 

ıöre, k:ııymeti 3.000 liraya 
1 

mi en ah ahpp ika~eqihlara, civarlyet şartı aranmak-

Bulgar Kıtalan Şarkta 
Değll, Llbyacla lnglllzlere 
Kartı Kullanllacaknuı! 

ikametgihlar için yanım teıı:!ı ~ 'f . PP •tın, 1 msan 1942 tarihinden itibaren binde 
yapılan yüzde 50 :niabetinde tenziliı8n·:S:~do !2, lO ve 7,5 fiyatları yerine binde 6,5 fiyıttı Kahire, 2 (A. A.) - "Tas 
ret vekiletince alınan kararı nisan~:~ c~ tatb~ olunacaktır. Mihver devletlerinin 12 aCladakl 
hinden itibaren meriyete ıirmiı ve bu ::_tarı- f ~aret VeWetince alınan bu kararla, tari. hazırlıklarını arttırml§ olması 
rm tatbikini teminen Türkiye Sigorta ıla r:.- e yilbek olması dolayıaile aieortalanmi • dikkati çekiliyor. Askeri kaynak-
irel merkeziyesince hazırlanan airldile~ araka- yan. ah~P. ~etclhlann aiıorta edilme•i ve lardan öğrenildiğine göre Alman 
dar acentelere ~önderilmiştir. • ~ahıplennın bir yan~ felaketi ka11ısında 51• ve İtaly~n deniz ve hava makam-

Bu suret.le kıymeti 3 ooo lira . 1 ~tıya ve zarurete duşmemeleri temin eail . lan Kalımnos adasındaki deniz 
\. ' • Yl ıeçnuyen mış bulunmaktadır. üssünü genişletmekte ve ağır çap 

• • • • ••••••• •• • • • • •••• • ı • •••• ••• • ••••••••-••••••••••••••••••~/ta uzun menzilli toplar yerleşti-
~~~-=-:--------------~~-=-:..::.=..=====•:•:•:••:•:•:•:•::•••-' rilmektedir. Estanköy Nismos a. 
AMERIKANIN - ~Sonu, Sa: z: sa: 
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PASiFiK 
PLANI 

Buna mukabıl &imdiye kadar yal
nız lıarbedenlere malzeme ye~Ur-1 
mek için bir levaznn ambarı halin- • 
de çalışan Amerikanm bir taraftan 
harekete geçmek için de bazll'lan
makta bulundutu ıörülüyor, Ge
neral Mac Artbur'un Avustralya
~· getirilerek Paıılflk mlldafaasma 
memur edilmesl, Amerikan Gene
rali oradaki kumandanlarla görO,
tülden sonra Vaıılnıtonda PaaWk 
harp konseylnın toplanmas!, Ame
rlkanm Pasilikte huırlamakta ol
duğu taarruz hart'keti,yle altkadar 
görünmektedir. Biqui limawnda hava hiicwnlan neticesincle batırılan ltalym.pmDeri 

Valinin batkanlılmda toplanan fiyat mürakabe komisyonunun dünkü lçtimamdan btr ılrlniq 
(Yazısı ikinci sayfamızdadU".) 

PASifiK HARBi 

Birmanya 
Batısında 

Japon Kıtaları 

Akycdt LillHHHftCI 
Çıkarıldı 

Milli Sef ile Elen 
Kralı Arasında 
Yunan Milli Bayramı Dolayisiyle T ebri~ 

Ve Teşekkür Telgrafları Teati Edildi 

lc~hurreisimiz 
Sporcu Gençlere 
lltif atta Bulundu 

11 ltalya Artık 
$ulh istiyor .. 



1 O'LümDEN BETER 1 
No. 4 

Hancı, Celil atabeyin omuzunu ok 
ıuyordu: 

- Va.kit, erken mi, ceç mi? Düşü~ 
necek defiliz. lhllmur demlendikten 
ıonra, sedirleri hazırlarız. Sen bize 
bakma, Cel3.l aiabey. Yoldan &'eldin, 
Hemen yat. 

Celil aiıbey!a cür kaşlarının arbı 
buruımuştu, sesi darcmdı: 

- Ben, ya. tmıyacaitm. 
Hancı, elinl omuzundan çekti: 
- Neden? 
- Uykum yok. 
~er,t afa, omuz sılkti: 
- Bırak, anlatma bana. Turşu &i~

c;indir_ Tipide, at sırtında lr:imbilir kaç 
&aatlik yoldan &eliyorsun? 

Celil aiabe7 aafır bir se5le ce11ap 
\:erdi: 

- On saatlik. 
Hancı, düşüncelere daldı~ 
- YoJJar örtijlü ama, senin Cey~ 

lin. cöiüsler, uçar. 
Celll aiabeyin yüzü aydınlanmıştı. 

Ba!Hn.J öne öne ıalhyordo: 
- Uçar kızım, benim ı Uçar! 
Seri! afa ,kendi düıilnceoindeydi: 
- Karlar, hayvanın yolunu keser, 

afırlaıtınr. İki ıaatini çıkaralım. l>e
mek ıekiı uatlik yerden celiyonun. 

- Öyle .• 
- Öyle iıe kaıabıdan... Kasabl.da 

ne var ne yolr:? 
- Çok durmadım. 
Hancmın •iSzleri açtlmııtı: 
- Orada da dlnlenmedin, demek! 
Celil .atabey, kayıtsızca! 
- Dinlenmedim 1 Dedi 
Şerif afa, bana döndü; 

- Ben, bu adamı botum, haktır, 
Beyefm.di atabey. Bu. adamın kanı. 
b.na helitı 

Celll atabey, kuru ltııru rllldü: 
- Neden be atacıtnn 1 
Hancı, Jrollarmı açmIJb: 
- Orada dinlenme, Burada uyuma.. 

Eh, bu, ne olacak böyleT .. Ayakta ce
berecckain, Celil aiabey, danlma a
nıa ayıkta sebereceksin, Bunu aklı
na koy_ 

Celil ailabey, omnılarıru kaldırdı: 
- Ayakta ölmekle. yatakta ölmek 

araısmda ne fark vırdır? Nihayeti O
lum, deiil mi? 

- Ölüm ama, çekmek de var 
Celil aiabey, YUmrutunu &Öisüne 

\."Urdu: 
- Ben, ölmedm ıçelı:iyorum. 
Hancı, ceriler aibt oldu; ıes1 yu. 

muşadı: 

- Arada bir dinlen.. Yorgunsun, 
aykuıuzaun. 

Celil aiabey, bacaklarını gerdi, el
lerirü dizlerine koyarak topuklarmın 
üstüne bastı: 

- Demir ııiblyimf Uyku, kııvveti
mf kesiyM, Sersemliyorum, Bir kere 
uyurum cünlerce uyuyacafıml 

- Elini kolunu tutan mı var? Bu 
havada. haradan ili, ya m~ olur? 
Ccken;in socuiu üıtUne, yatar uyur. 

Yazan: MAHMUT YESAR! 

sun. Seni, kimse tedirgin etmez. De
mir aibiyim diyorıun. Bu, zoraki a
yakta duruştur. Birden yıkılırsın, 
in'an vücudü değll, ta1 da olsa, de
m"r de oJsa, bu kadar zora dayanm:ız, 
çürür kırılır. Kafamızla vücudümüzil 
idare edecetiz. 

Hancı, bıyıklannı burarak önüne 
bakıyordu: 

- Ama, nasıl? Herkes, kendi kafa
sına cöre. Ben, döşeğe düıtUğüm z:a
manlar, ateş basınca kurarım; benim 
bir şeyim yok, ayaia kalkaytm, niye 
vatıyorum? Derim. Kımıldanac1k o
turum. Eskisinden d1ha kırık, daha 
pelte yastıfa, ıilteye düşerim. Öyle. 
tnsan, hastayken de kalkınmak isti
yor. Takat olmayınca vücut ne yap
sın? İnsan, günlerce uykusuz ayakta 
duruyor ve uykuyu unutuyor. Açlık 
da böyle. İnsan, günlerce aç ltahyd'r ve 
açhfa ahııyor, açlık duymuyor. 

Celil aiabey, sin5i sinsi a:ü1dü: 
- Doğrusun ağa 1 
Hancı, titizlendi: 

- Elbette doiruyum. Sen yemek 
rerken &özümden kaçtı sanma; sen, 
ıünlerdenberi açmı,aın r. 

Celll atabey, baımı sallıyordu: 
- Bu da doiru •ia I 
Serif ıia, bana bakıyordu: 
- Gördünüz mü? Na.ııl biliyorum? 

Parası mı yolı:? 
Alay eder cibi ıüldü: 

- Sjmdi elini koynuna ıoksa, bir 
torba ıan altın ç-ıkanr. Bu adımda 
para bitmez. Gel celelim, verirsin yer 
vermezain yemez. Anlamıyorum bi; 
türlü! 

Celil aiabey, poı bıyıklarmı sıvar:. 
lryaralr: mahçup cülümsüyor, bir 1ey 
ıöylemiyordu. 

... Ha~cı, ıözleriyle onu yola cetirdi
a:me ınanmıt cibiydJ; ıeı: ferahtı: 

- Ihlamurları içtik mi, yatarız? 
Celil ağabey, yavaş sesle: 
- Yatmıyacağım, dedi 
Hancı, diılerini ııkmışt;: 
- Hemen yatma, otur. Uy!<u bastı

rınca yatarsın. Vücudünü iyice dinlen_ 
dirirıin. Bir gün, beş gün, bir hafta, 
bir ay, ne kadar iıterst-n kalırsın 

Şerif ağa iki el.ini &öiıüne ba~tır~ 
mıttı: 

(Arka11 var) 

B:tf•tl·I 
BUGÜNK(} PROGRAM 

1.lt Proı-ram 
1.Sl Mb'ilıt (Pi.) 
1.45 Haberler 
ı.oo MD.t.k (Pl.) 
ı ıs Evin sıati 

l'Z.SD Proı-r•m 
12.JS S•rkılar 
12.4! Haberler 
11.00 SarkTlar 
11.00 Proırınt 
ıı.os P•11I 

ı 1 45 Zlra•t tılı:vimi 
Jl.55 Müzilı: 
19.JO ff3berler 
1•.4S Kllıllt mbdk 
20.1 S lladyo ı-•ıete1i 
20.45 TilrkO!er 
21.00 konu1rna 
21.15 Teman 
22.00 Orkeıtr• 
2:1.10 Haberler 
.2:1.45 Kap•nıı 

Patates 
Düşecek 

Fiyatı 

--<>--

Karadeniz Bölgesinde 
Bin Vagon Patates Var 

Bu sene patat~ fiyatları mütema
diyen yükseldi~! halde, patat.. re
koltesi de yine btitUn tahminlerin üs
tünde olmuştur, Ortalama bir tahmin 
le rekolte 20 bin ton fazlasiyle 80 bin 
tonu feçmlş!ir, Fakat kısın çok şid
detli oluşu yüzünden istihsal bölge
lerinden sevk pazarlarına ve istihlak: 
yerlerine patates gönderilememiş ve 
büyük şehirlerde fiyat1ar yükse1miş
tir, Bu yükseli, derhal istihsal böl
gelerine tesir etmf,tir. Haber aldığı
mrza göre. Bolu ve h~valisi ve Kara
deniz patates istihsal bölgelerinde 
1000 vagon, yani bir milyon kilo pa
tates vardır. Pat~tes ilıtihlAk mevsi
mi geçmekte oldujur.dan ve havalar
da düzelmesi üzerine sevk müşkUlAtı 
da kalmadığından, bu hafta içinde 
potates fiyatlar! 5 - e kuruı düşe -
cektir. On beş fün sonra düşüklük 
10 kuru:su geçeceği muhalckaktır. 

TAN 

Odun ve Kömür 
ithalat Birligi 

Kuruluvor 
Şehrin Yakacak ihtiyacını Bu Birlik Karşılıyacak 
Odun ve Kömür Narhı Şimdilik Kaldırılmadı 
Fiyat Mürakı:ı.bf> Komisyonu, dün ı dun ve kömür n;ırhmt kaldırmamış -

Valinin reisllj'inde mühim bir toplan- tır, 
h yapmıştır. Toplsntıya odun ve kö- Peynir tAcirlerı de.: dün Komisyona 
mür tfıcirleri .1ı:t\•et edilerek şehrin cagrılmışl;ırdır. J.•e;vnirciler d~ narhın 
ıelecek kışlrk ıhtiytıclarmm temini kaldırdmı:ı.smı i~temr!-ılerdir Ticlrlerin 
etrafında görOşülmüı::tür, Komi!:;yon, mütallasma &Öre. nRrh kaldırtlmadık
odun ve kömür toptancı ve ithal~tçt ça bu seneki yeni peynirlerin çoğu 
~cirlerin derh·tl bir birlik kurmala- imansız denilen y;,gı:ız peynirlerden 
rınm lüzumunu ileri sürmüştür. T~- ibaret olacaktrr Cünkü mandıracılar 
cirler bu teklifi kabul etmi,lerdir. sütün kilosunu otuz kuruştan aşağı 

Bu suretle diger birliklerin nizam- vermemektedirler Bu fiyat peynir 
nam el erine &öre odun ve kömür it - yapmıya elverişli görülmemektedir. 
haldt birliği kurulacaktır. Villyet, bu Eğer Komisyon süt fiyatlarını yir
birllfin ihtiyacı olacak taşıtları temin mi kuruştan kı:yınetlendirccek olursa 
edecektir. Birliğin kurulmaslyle şeb- bol peynir yapnnla~ınn imkan olacak
re odun ve kömtir getirmek işi ta- trr. Peynircilerin teklit~ Komisyonda 
mamen birliğin n1esulfypti altına bı- müzakere edilecek ve gelecek toplan
rakılmıktadır. Komisyon, şimdilk o- trda karara bağJanucaktır. 

Ağır işçi 
Karneleri 
Şehrimizde Onbeş 
Bin Karne Dağıtıldı 
Şehrimizde a~rr J ,çilere dağıtılan 

on beş bin karneden artmış karne 
kalmamıştır. BaT.ı kimselerin ağır iş
çi !l:ayılmast içi:-ı yapılan müracıntlar 
VilAyl'tçe incelenmiş, fakat bir defa 
da Sanayi Mıntaka Mildürlill}:ünce 
tetkik ediJmesi için ]i!l:te oraya .1tön -
derilmiştir. 

t~tanbula ayrrlrr.ış olan bu miktar 
karnenin :lrtttr1Jıp arttırdmryacağt 

Ankaradan ~orulnr.akhr A~ır işçilere 
yedi yüz gram ve dl~cr iıçilere beş 
yüz gram ekmek \•erilmesi için de 
baır tPtt.-il..-lpr vapıJmnkt ıdrr 

Rfr mnnaı•dn 2fl 
karne bulundu 

Hazım 
Mısı!çar~ısının ~ub· Jübilesi 
besındekı Motıfler .,__ 

Memleketin her tarafında patates 
ekimi büyük bir hızla devam etmek
tedir. Ekim on beş On daha sürecek
tir. Yapdan hazırlıklar ve ekilen sa
halar gözönünde tutularak alAkalıla
rm yaptıkları tahmine göre, havalar 
müsait gittiitf takdrlde önOmOıdeki 
yıl rekolte 100 bin tonu bulacaktır. ) Almanya ile 

Ticaretimiz 

Bazı kim"eJerin her na,~ıtsa tedarik 
Pttikleri ('kmek kt!Tnelerlnt yetmiş 

b~ kuruştan 1..:- Urays kadar s11ttik
lar1 e-örUlmücıtfil' Bu J(ibi satışları 

vaptıü:t ölrenile11 Kilçükpazardrı ma
na\' ~fustafrı ve oi?lunun dUkk:inrnda 
yapflan arastırrn.Jd;j, l\fusta.fanın üze
rinde yir'Tii tanP aJır tşci karnesi bu
lunmu$tur Bu lrame1erdt"n bir ve iki 
NfsRn tarihli olanl~rır kullanı1dıiı 

ıtörülmOstür Mu~tafa ve- o~lu kArne
leri nereden ve kimden alchklarmt 
t'İ7:l~mektedir. Tahkikat ıeniı:ıletilmis
tir. 

Erzincan Mektupçusu ve 
Arkadaşları Tahliye 

Olundu 

Yardımcı hA.l h:ı.llnf' konulmak ü
zere tamir edilen l\turrçarşısmın kub
belerine k~nutan alemlerin haç işa
reti sanılarak neşriyat yapılmast ü -
zerine Belediye, ilmi tetkikler yapıl
ması için mUzeler müdOrlüğünü ha -
rekete ıeçinnistir. Müzeler mUdürlü
tU, Belediyenin teklifini ve ıönderi
len alemleri eski ell"rler komisyonu
na havale etmiştir. Komisyon, bu hu
su~ta şu raporu vermiştir: 
"Yapılan yeru aJemlerin eskiden 

mevcut alemlerin aynen kopyasmdan 
ibaret olduğu giiri.lldü. Ancak zaman 
ve teslratı havaiyeden dolayı asıl 
şeklini kaybetmiş me\•cut nümunenin 
tashih\ lle lStederıberl tanmmı:s ve- İs
tanbul mebanisinden birçotunun ve 
hattll Yenlcaml tndrrvan avlusu kub
belerinin üzerinde bulunan en oriji
nal Tilrk motitl bulunan bu resmin 
l\o'ltsırça~ısr kubbeJf'rfnde tatbikr ka
rarlaştırılmıştır ... 

İcra Vekilleri Heyeti 
Ankara, 2 (A.A.) - İcra Vekiller! 

Halkevinde Ehliyet 
Diploması Verilecek 
Şehir Tiyatrosu artistlerinden Ha .. 

zrm Körmükçü'nün sanat hayatmm 
25 inci yılı mün.:.~ebttiyle Pazar gü
nil akşamı saat 21 do EminlSnü Hal
kevinde bir mUkSfat verme gecesi 
yapılacaktD', O ıece doktor Yavuz A
badan bir söylev verttek, Halk Par
tisinin sanatkArları hlmayesinJn mü
him mAnasmt belirtecek, Nusret Safa 
Coşkun; Hazımın hayatmı anlatacak 
ve bunu Razı.mm başma konulacak 
yapraktan bir tacm tiydlnne mera
simi takip edecektir 

Merasimden sonra Halkevl Hazma 
bir 1'&nat ehliyeti dtplomoıu verecek
tir, Bundan sonra orkestra ve şan 
konserleri verilf"Cek, Hiısei Şayia pi
yesinin birinci perdes: Halkevi artist
leri tarafından temsil edilecek ve son 
olarak Hazım, Vasfi Rıza ve Perihan 
tarafmdan Saadet Yuvası piyesi oy
nanacaktır. 

-o-

Külliyetli Demiryolu 
Malzemesi Gelecek 
Almanyadan memleketimize gön

derilecek lokomotif, vagon vesafr de
mlryol malzem.~lni tetkik ve teknik 
esaları tanzim için Almanyaya sekiz 
kişilik bir teknisyen heyeti gltmlıtir. 
Heyet, devlet Demiryollart Umum 
Müdür muavini Fuat Zincirkrran'ın 
rel!!lljinde, cer reisi Saban Daıa, 
malzeme reisi Tayyip, cer heyeti fen
niye müdürO. ve dlittr dört teknisyen
den mürekeptlr. 

Heyet, Türk .. Alman ticaret an -
taşması hükümleıine göre Almanya
nm verecell demiryol malzemesinin 
ev!llafa uygun olduğunu görürse, bu 
malzemenin yakmdi'I sevkine baıla
nacaktır. 

Teknik Terimlerin 
Karşılıkları 

Erzincan mektupçusu ve ıazeteci 
arkadaşlarımtzd~n Muzaffer Muhittin 
Dalkılıç, Erzincanda fe13ketzedelere 
para daqıtmıya memur Kızılay ko
misyonunun reisi stfatiyle bu komis
yonda 1300 liralık bir thtilAs iddiası 

üzerine komisyon ~zası Vehbi ve Ab
dullah ile birlikte Erzincan mfiddei
umumUiğince tevkif olunmuş ve Er
zincan ağır ceza mnhkemesince de on 
birer sene seklı:er aya mahkUm edil
mişlerdi. Dalkılıc ve arkadaşları bu 
yüzden on aydanberl Erzincan tev
kifhanesinde mevkuf bulunmaktaydı. 

Dava, temyiz cezrı mahkemesindf' 
tetkik edilince, tE'myir mahkemesi 
mahkU.miyet kararını bozmuş ve mev 
kufiarm derhal bhliyeslne, muhake
menin de Siv:uıa n&kllne karar ver
miştir. Temyizin t:1h1iye karart Er -
ı:lncana telgrafla bildirilmiş ve Mu
zaffer Muhittin Dalkılıç ve arkadaş

Anbra, 2 (A.A.) - Dilimizde, tek- lan derhal tahliye olunmuşlardır. 
nik terimlerin karıtl1klarını ıraştırıp -o-

belirtmek üzere Dil Kurumunun dave- Bir Kuduz Köpek 3 
Yeni Tokyo Elçiliği tiyle bir uzmanlar toplantm yapıl-
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r··-- DiKKAT: --.. "\ 
Dedikoduların Önüne! 
Geçmek lazımdır i 

1 
Ajane, geçen gün Tlcıret Ve~ 

klllnln Parti Grupu lçtlm•ında 
la9e meseleler! hakkında tzahıt 
verdlOlnl blldlren bir haber neı· 
rettf. 

Parti Grupu içtimalarında Ve
kfllerln verdJKlerl izahat hekkın
dı tafıll.it vermeJ1"1ek usuldendir. 
Fakat laıe meaeleal hakkında ve· 
rilen lzahahn bu ıtradı bOtDn 

1 
vatandaıtar ta .. afından blllnme- ı 
sinde bUyUk f~yda vardır. Blhu-

·l 

ıuı bu lf blr devlet sırrı da ol- i 
masa gerektir, 1 

iaıe itleri h•"krnda her gUn 
çıkan ve plyaıayı altUst edeft, bir ; 

ı çok malların fiyatlırının yOkıel· ! • 
l mealne veya o,.tadan kaybolma•· ı 
İ na sebep olan dedlkodulartn 15nU- • 

1
! ne ancak bu açık konuımalarla 1ı geçmek mUrıkUn olur. Umırız ki 
: Ticaret Vekill bu T:rahatı Mecllate l 

!:-de-vermek ıuret!yle vaziyetin ay· : 
dınlanmaıına hizmet edeceklerdir. j __________ ı 

Genç Kızları Fuh a Teşvik 
Eden Bir Adam Yakalandı 

Alemdarda Catal<;-e~mMe İçtihat a
partunantnın bir numarah dairesinde 
kiracı Ali Yayının r&ndevuculuk yap
tığı ve bu arad3 g<:nç kızları fuhşa 
teşvik ettiil ihhar edilmiştir, Yapı• 
lan aramada evde genç kadınlar Ye.? 

15 yaşında bir kız bulunmus ve Alt 
Yaytn adliyeye verilmiştir. 1tçilncü 
sulh Cl"7.a hAkimi ~uçlunun te\•kiflne 
karar vermiştir. 

!stanbula Fazla Kasaplıl{ 
Hayvan Geti'rtilecek 

Belediye, me:rbnhaya bol miktarda 
koyun vesair kfiçil'..ı; h• hayvan ae
tirtilme~lni temin etmek için esatılı 
tedbirler a1mrş ve Vali mezbaha 
müdürünün Cikrini aldıktan sonra ken 
disine bu yolda dirtktifler vermiştir. 

·~----

Fırıncıların Belediyeye 
Bir Teklifi 

Fırıncılardan bir kısmı dün Bele4 

diyeye müraca:'lt ederek, tmaltye üc
retinin azaltılma!'lı için muayyen semt 
terdeki fırınlara verilen unlartn bil" 
rrrında ekmek halinr detirilme~inl Is.
temlşlerdir. Bu tel·! kabul edillrse, 
c;atış için ckme'<ler yine her fırına 
müsavi surette rln" · ı:acaktrr. Beledi
ye bu tokli!l teth etmektedir. 
Di~er taraftan l' ,,l açılan fırtnlarla 

birlikte şehrimi7.drkl ftrlnlarm. :sayısı 
iki yüzil bulmuı;:tu!" 

Heyeti bugün saat 16 da Başvek~lette 
Başvekil doktor Refik Saydamm reis
liğinde mutat toplartu:tnı yapmıştır. 

Altın Fiyatları 

mıştır. Toplantı, Maarif Vekili ve Dil Çocuk ve 50 Koyunu 
Başkiitibimiz Kurumu başkanı tarafından açılmıştır. Isırdı Bir Tayin 

Ankara, 2 (TAN) - Çung-King Maarif Vekili yapılacak işler üze- Muratlı. (TAN) _ Jn•nh köyOnde bir Ankara, 2 (TAN) -- İktısat Vek~ ... 
Dün bir altm yine otuz altı llra

d11n, bfr gram killc;e 495 kuruıtan sa
tılmıştır. 

Elciliği başkAtibl Nizımettin, Tokyo rinde izahatta bulunmuş ve komisyon Jı:\l~Us kBpek s çocu1c1a tlll 1c•dar koyunu nır letl birinci 5mı:1' mütettişllğine, Tlca .. 
Büyük Elçiliği ba~kltipliğlne tayin on kola ayrılarak çalışmalarına baş- mr,tır. Cocuktar ttd•vi tdilmtk llıtrt Ist•n- ret VekAleti iaşe mtiftttişlerinden Sü
edllmiştlr, lamıttır. ı ~eu~:vısllaİ:1e:~~;!~e:1~!~. Ko,.unlar da bur•ıi• leyman Toptanoğlu tayin edilmiştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:__~~~~~~~~~~~~~~ 

1 GE.C'- GE.LE.N H~BERLER ' 
Milli Şef İle Elen Kralı 

Arasında 
l:?.J" Bllflaratı 1 incide 

"" Mrlncillk mO•abakalar!nı yap
mqlar ve i'kincl İnönü zaferinin ytl
dl\nümOnü bu müıabaka ile fiilen 
kutlamışlardır, 

Eakişeh!re gelemiyen fençler de bu
lunduktan kasabalarda kır koşularını 
yaparak bu kutlamaya ittirok etmlş
ı..t-dir, 

Riom Divanında 
Dinlenen Şahitler 
Rlam, ı (A.A.) - Bugünkıl celse, 

tayyare karııkoyma topçu.su sabık 

kumandanı General Marescaux'nun 
isticvabiyle başlaml:jtır. General, tay
yare ve tanksavar va!W'lalarmm endi
şe verici durumundan bahıetmi,, 7000 
tayya-re karşıkoyma topuna Uttiyaç 
••arken, sadece 800 top bulundurul
dutunu, 5900 tane tanksavar top bu
lundurmak icap ettiğini, buna muka· 
bil elde mevcut topların HOO den i
baret olduJunu anlatmış, malzemenin 
evsaftndan ıUclyet etmiı, yedek su
baylarla kıtalarm, tayyare karşıkoy
ma topçu kuvvetlerinin de kAfi dere
cede talim eörmediklerln, tanksavar 
müdafaa kuvvetlerindeki talim nok
sonmm bundan daha fazla oldufun
dan ~klyet etmiştir. 

Emniyet ve G. Muhafaza 
Memurlarına Er Tayini 
Ankara, ı (TAN) - Emniyet u-

mum mildürlüiü ile cümrük muhafaza 
ve muamele ıınıfı tetkilltmda çalışan 
maaşlı ve daimi ücretli memurlar için 
hüktlınel çok mühim ve yerinde bir 
karar alm1t ve bu karan tatbik mev
kıirıe koyabilmek maksadiyle bir ka· 
nun liyihast hazırlamııtır. 

Llyiha, Meclisçe kabul edilıliii tak
dirde her ikl teıkilitta çah!lanlara bir 
er tayını istihkak olarak verilecektir. 
Her tayının istihkakı, bu maaslı veya 
ücretli mennırlara, mahallt rayiç na.za. 
rı itibara almarak bedelen yalnız, as
keri birlik olan yerlerde bu bedel, bn 
bırlik mensuplarına ödenen her tayı
nın istihkakını .reçmiyecektir. 

,Japonlar l\1ilsrop Harbi 

Bu vesile ile genç atlet spor-oular!
mu: iklncl İnanü zı,ferinde milletin 
makQs taUinl yenen 111illl Şerlerine 
inanJarmın ve bafhhk1aİ-ınm bildiril
mesini benden rica etmişlerdir. 

Gençerimizin bu dileğini yerine ge
tirmekle sevinç duyar, hepimJz derin 
saygı ile- ellerinizden öperiz yüce bas
kanmıız.,, 

Türk • Bulga r Müna· 
sebe tleri Etrafında 

1:1fr Ba§tarab 1 incide 

Y ıhedef tutan entrikacılar, aksi 
tesir yapmışlardır. Gerçekten, 
geçen umumi harpte müttefik o
lan ve aralarında arazi talep ve 
iddialan bulunmiyan iki memle
ket arasındaki münasebetlerde 
büyük bir iyileşme müşahede e 
dHebilir. Türkiye için Bulgaris
tan Avrupaya doğru açılmış bir 
kapıdır. Bulgaristan için ise Türk 
kiye arkasını himaye eden mü -
him bir destektir. Ankaranın bun 
dan başka, bu memleketin tedri
ci dahili kuvvetlenmesi ile ala -
kadar bulunacağı bedihidir. Da
ima dürüst bir tarafsızlık hare -
ket hattı muhafaza etmiş olan 
Türkiye, bugün her zamandan da 
ha ziyade, 17 şubat 1941 Türk • 
Bolgar dostluk paktının ehemmi· 
yetini takdir etmektedir. İranın 
istilasından sonra Ankaranın kar 
şılaştığı ağır güçlükleri takdir e
den Bulgaristan ise, Türkiyenin 
bugünkü anlaşmazlığa karışma -
masının siyasi kıymetini müdrik
tir.,, 

General I\o1uselier'in 
Vazifesi Değişiyor 

Londra, 2 ( A.A.) - Htir Fransız 
haberler servisi, Amiral Muselier'nin 
Hür Fransız mllll komll .. 1 azalıjm
dan ayrıldığmt ve Amiral Auboy
neau'nun onun yfrlne bahriye millt 
konilierl sıfatiyle toyir. edildiğini ha
ber vermektedir. 

Yapıyorlarmış! 
bi yaphklarına dair elde ettıği m<llÜ

Cungkını. 2 (A.A.) - İstihbarat matı müttefikl""re bıldi,ı.eceg~nl soyle
nazırı, Japonların Çinde mikrop har- miştir. 

Amerikanın Pasifik 
Plc1nı 

l:lif" Haıtarafı 1 incide 

Görülüyor ki, Japonya Pa -
siliği istıla plBnının birin

ci safhasını süratle tamamlamış, 
fakat ikinci safhasında büyük 
güçlüklerle karşılaşmıştır. Japon 
ya, tıpkı müttefiki Almanya gi. 
bi, düşmanlarını birer birer yen
mek pl8.nını takip ettiği için Çini 
ortadan çıkarmadan Sovyetlere 
hatta Hindistana saldırmak iste· 
miyor. Japon gazeteleri, hala Sov 
yet Rusyaya taarruz niyeti olma. 
dığı hakkında teminat vermekle 
meşgul bulunuyorlar. Çini de 
harple istiliinın uzun zamana bağ 
lı olduğunu düşünerek Mareşal 
Çan Kay Şek'e sulh teklif ediyor 
lar. Çin mukavemetten vazgeçti
ği takdirde, yeni Asya nizam,.na 
girmek, ve Japon • Sovyet har • 
binde Bitaraf kalmak şartiyle, 
kendisine istilA edilen vilayetler· 
den bir kısmının terkedileceği, 
bir gümrük birliği ile iki ml!mle
ket arasında bir iktısadl anlaşma 
yapılacağı vBdedilmektedir. Fa· 
kat Mareşal Çan Kay Şek bu tek· 
lifi reddetmiştir. Mogol murah. 
haslarının da Moskovada bulun· 
duğu haber verilmektedir. 

Bu arada Amerikanın Pasifik 
planı hakkında da şu mal\ımat 
veriliyor: Amerika iki koldan ta· 
arruza geçecektir. Birincisi Pasi
fikteki Japon üslerini birer birer 
zaptederek tekrar Filipine kadar 
v.arnıak; diğeri şimalde Alaska • 
dan ve Aleousien adalarından 
doğrudan doğruya Japon adaları
na tecavüz etmek. 

Amerika bu plBn dahilinde şim 
diden harekete geçmiştir. Avus • 
tralyaya çok miktarda hava kuv. 
veti göndermi§tir. Amerikan do· 
narunası da Wake, Midway ve Ku 
raso adalanna doğru akınlar ya • 
parak buradaki Japon üslerini 
tahrip etmektedir. 
Vaşingtonda toplanan Pasifik 

harp konseyinin verdiği kararlar 
hakkında henüz hiçbir şey ifşa e. 
dilmemiştir. Fakat bu toplantı • 
dan sonra Amerikanın Pasifikte 
daha faal bir rol oynamıya başlı· 
yacağına hükmedilebilir. 

Bir Gemi Torpillendi 
N evyork, ı (A.A.) - Orta tonaj

da "Pannameric,, vapuraı Atlantik sa .. 
hili açıJtnda torpillenml,tir. Mürette
battan iki kişi Olmiı!j, 38 kişi kaybol· 
.nu'$tur. 

PASiFiK HARBi 
l:liJ Baştarafı 1 incide 

maktadırlar. Oldukça kuvvetli 
kollar Birmanyalı asilerin yardı
mı ile İngiliz mevzilerinin etra -
fına sokulmakta ve ricat yolla -
rını kesmektedirler. Bu vaziyet 
karşısında İngiliz ileri unsurları 
geri çekilmek veya sayıca 
pek üstün olduğu anlaşılan d ıiş
man tarafından çevrilmek şıkla. 
rından birini tercih etmek zaru
reti karşısındadırlar. 

İngiliz kuvveUerinin şimdiki vazi
yette bir mevzidf' tutunmakta veya 
mahvoluncıya kadar çarpışmakta hiç
bir fayda yoktur, lngilizler tarafın
dan ıimd.iye kadar tatbik edilen stra
teji, bu suretle tehdit altma girmi$ 
olan mevzilerde &'lr dakikaya kadar 
dayanma leh. 

Hava üstünlüğü Japonlarda 
Yeni Delhl, 2 (A. A.) - lrravadi 

cephesinde milttf'fik)er hava yardnnt 
görmedikleri için mOşkOI bir vaziyet
te kalmışlard[l". Japon tayyareleri 
müttefiklerin mevzilerini ve muvasa
la yollarmı lrtediklerı gibi bombala.
makta ve dövmektttdırler, Müttefik
ler keşif yapamamt.kta ve düşmanın 
hareketleri hakXfT"d:> malUmat alama
maktadırlar 

FILIPINLERDE 

Vaşington, 2 (A.A.) - Harbiye Na
ıırlılı teblt~t: Bataan yaranadı~t cep
heslnde şiddetlJ taıkmlar yapıldılmı 
söylemektedir, Japon topc;usu ve pi
ke bombardanan tayyarf'leri. Ameri
kan mevzilerine- hücum etmişlerdir. 
Manllla körfezindeki isti1'k8m1ar üze
rine bilhassa şfddeth akmlar yaptl
m'lştll'. Fakat t:ıyyare karşıkoym::ı 

topÇUsunun bnraJ ateşi neticesinde 
bombardımanlar te!lllr~iz kalını~ ve 
topçu, tayyareleci çok yQk..,kt•n uç
mı:va meebur ,.tmi!"tir 

Japon tebliği11e göre 
Tokyo, 2 (A. A.) - İmparatorluk 

umumi karaı·glhmm tebliği: Japon 
bahriyesine mensup bava kuvvetleri 
24 ve 31 Martta l\1anilla körfezinde 
Corregidor adasma ve kalelerine kar
şı toplu bir hald• blrı:ok defalar a
kmlar yapmışlardır. Bu akmlar esna
•mda dUıman tayyare karşlkoyma ba
taryalan, aıkerl tesisler ve hava U
manı kı$laları tahrip edilmiştir, 

DIGER HABERLER: 

V•şlngton, 2 (A.A.) - Bahriye N•· 
zırhlı harbin b&Şlndanberl Amerikan 
kuvveUeri tarafından 28 düıman de
nizaltı gemisi batnt1d1tın1 haber ver
mf"kledir. Bu denizalhhırdan 21 l At
lantikte, 7 si P.ıs fikte batrrılmı., tır. 

Hint Partisi de 
Teklifleri Reddetti 

l:lf!" Baftarafı 1 incide 

Ko11gre reisini11 sözleri 
Yeni Delhi, 2 (A.A.) - Hint kon

gresi ~lıi Azad, Cripps'in teklltleri 
hakkmda kongrenin kararlarına dair 
verilen haberlerin mevsimsiz olduğu
nu, çünkü komitenin hazırladığı ka
rar suretinin metnin! bf'nilz bildir -
memiı oldu#unu söylemiştir, 
Diğer cihetten Mahasabha grupu

nun icra komitesi numma şunlar söy
lenmlştlr: 

Cripps'in beyanatı oldukça mem -
nuniyete şayan birkaç noktayı ihtiva 
etmektedir. Fakat Crlpps'ln beyana
tmda maalesef tnıiltere hUkOmetl 
taratmdan hazırlanan plAnın ya ol
dutu cibi kabul, veya reddedilmesi 
t~zlın celdlfl tasrih edilmektedir. 

Halbuki plAnm bazı esaslı noktala
rı Mahasabha Hintlileri için ya ta
mamen veya kısmen kabule şayan 
görillememi$ ve bunun için reddedil
miştir, 

Anlaşma için gayretler 
Londra, 2 ~A.A.) - Oll: Dally He

rald gazetesinin Yen' Delhi muhabiri 
Cripps'in vazifesinin şimdi akamete 
mahkOm gibi ~ör\.\!'ldüj:ünti ya7:mak ... 
tadır. 

İngiltere htik(ın1eti, Hindtstanm 
miUi müdafaa işlerinin Hint!Uer ta
rafından kontrolüne müsaade ettiği 
ve dominyon statükosunu derhal ver
diği takdirde vaziyet düzelebilecektir. 
Hint kongresinin en kuvvetli parti!'ii 
Cripps'Jn tekllflerin maalesef kabul 
Pdilemiyece~lni bildirmiş ve bütün 
mMuliyeti fng!!lz kabinesine ytikle
miıtir. 

Daily Mail gnzete 1 muhabirlntn 
bildirdlline söre, Crıpps Londraya 
telefon ederek bütün partilerin mem-
leketin müdafa9.stnn daha geni bır 
ölçüde iştirak etmek iatedikleı IÖY· 

leıniştir. ~ .. mı 1lll4aflu< ·-

Mr. Roosevelt'in tavassutta 
bulunacağı söyleniyor 

Vaşington, 2 (A. A.) - Hindistan 
meselesinde Roosevelt'ln tavassutta 
bulunacalma . dair bir sayla dola$
maktadtr, 

Cripps işinin bir çıkmaza girmiş 
ııırOnmesl Birleılk Amerikanın siyasi 
mabflllerlnde kl!tumserllk doturmuı
tur. Bu mah!lllerde hasıl olan ka
naate göre, teklifler asil bir dür;Unce 
ile yapılmı:;ttr. Ve şimdiki şartlar i
çinde daha büyük imtiyazlarda bu
lunmak !mkbı yoktur. Eski müna
kaşaları uyandırmak lsl!yen ve mem 
leketin lstlll tehl!kesl karıısında bu· 
lunduğunu unutar. Hint liderlerinin 
uyuşmak isten;("mrlcri Vaşingtonda 
şiddetle tenkit edilmektedir. 

12 ADADA 
~ Ba0tarab ı incide 

dalarında yeni hava meydanları 
ve yer altı benzin depoları hazır 
!anıyor. Bundan başka Alman ve 
İtalyan işgalindeki Sisam adasilc 
Patmos, Seros ve İlyaki adala -
rında büyük deniz üsleri kurul
maktadır. Bu adalardaki sivil 
halle Sikyat takım adalarına gö. 
türülüyor. Bu göç gizlice ve bü
yük gruplar halinde oluyor. Bo
şaltılan yerlere Alman ve İtalyan 
kıtaları yerleştiriliyorsa da 12 
adalardaki garnizonlardan olmi • 
yan askerlerin buralara gelmesi
ne müsaade edilmiyor. 

Bulgar kıtaları, Libyada 
kularıılacakmış I 

Ankara, 2 (Radyo gazetesi) -
Moskovadan verilen bir habere 
göre Sofyada bir hava tehlikesi
ne karşı ışıkların karartılması İ
çin icap eden bütün tedbirler a· 
lınmıştır. 
Diğer taraftan Bulgaristanın 

ilkbahar taarruzu için Almanya
ya vereceği askerin, Rusya cep· 
besinde değil, Libyada İngilizle
re karşı kullanılacağı haber ve 
rilmektedir 

M altaya hava akmları 
Londra, 2 (A.A.) - Maltaya karşl 

on ~ün arka arkaya yapdan hava a
kınlarından sonra bir sükô.n devresi 
gelmiştir. Bu taarruz düşmana paha
lıya mal olmuştur. AJman hava kuv
vetleri taarruza birçok bomba tay
yarelerlni iştirak ettirmi~erse de, 
bunlardan 27 si düışürülmüş ve en a
şağı 13 ü üslerine dönmemiştir, 60 
bomba tayyaresi de hasara uğratıl
mıştır. Harbin başlangıcmdanberi 
Malta ilzerlnde 600 düşman tayyare-
11 dil;urülmUştor. 

* Berlln, 2 (A. A.) - Tebliğ: Maito 
adası a kert tesislerine karı5ı gece ve 
gündüz savaş ve av tayyarelerinden 
mürekkep önemli te-şkiller tarafmdan 
birbirini takip eden dalgalar halinde 
hücumlar yapılmıştır. Tayyare han
garlarına, orduga.hlara ve ban.garlar
daki tayyarelere yapllan tam isabet
ler bilyUk yangınlar çıkarmış ve in
!ilAklara sebep olmu::tur. Valetta li
manında denizaltı iemileri ve muh
ripler tam hedefe vuran bomba isa
betleri almışlardrr, Hava çarpısmaları 
esnasmda 3 İn~iliz tayyaresi düşilrül
müştür, İtalyan bomba tayarelerl Ce
belitarıktaki İngiliz kalesine muvaf· 
fakıyetle hücuın Ptmfşlerdir. 

Cebelitaı-ık bombalandı 
Roma, 2 (A.A,) - İtalyan teblı~i: 

isveçtan Kaçan 
Gemiler 
t:JJr Baıtara!ı 1 incide 

Batırılan vapurlar Büyük Bri• 
tanya tarafından Londradaki Nor 
veç hükumetinden kiralanan 11 
geminin arasında bulunuyordu. 
Alman kontrolü altında bulunan 
Norveç vapur kumpanyaları ge
milerin kendilerine ait olduğunu 
öne sürerek iadesini istiyorlardı. 
Son zamanlarda İsveç yüksek 
mahkemesi bu gemilerin serbest 
bırakılmasına karar vermişti. I. 
çindeki kaptanlar da İngilizler ta• 
rafından tayın edilmişti. 

Grıei eııau yaralı 
Londra, 2 (A.A.) - Tayyareden a:• 

tınan fotoiraflar, 26.000 tonluk Gne.i ... 
senau zırhlııının ağır haıara uiradı
iını iabat etmektedir. Zırhlı Kiel'de 
kuru havuzda bulunmakta ve zırhlının 
yarısına yakın kısmı sokiilmü1 bir hal• 
de durmaktad!r, 

Daha ba1ka fotoğraflar, 45.000 ton• 
tuk Tirpitz z1rhhaın1n Trondheim do· 
fu simaJ'.nde Aaa körfezinde bulun· 
dulunu meydana çrkarmııtır. Zırhh 
torpil atlariylc çevrilmiı ve ayrıca 
maskeleme ağlariyle cizJcnmiıtir. Ay
rıca gene maıkelenmiş himaye bir.
liklerJ Tirpitz'in etrafını kuşatmış bu· 
lunu.yorlar. 

Orta Alıı:deniıde seyreden hafif bir ıeıi 
karakol cemimiz bir düşman denizal
tısı tarafından batırtlm.ı,tır. Mürette
batın büyük bir kı&mı kurtarılmıştır 

İtalyan tayyareleri Cebelitarık'a ta
arruz etmişler ve burayı bombalamış-
1ardır. Liman çevresinde büyıik yancın 
lar çıkmış, askedi hedeflere bir çok ı .. 
~abetler olmuıtur. İngiliz av tayyare
lerinin müdahalesine raimen bizim 
tayyare teşckkühimüz va.ıifesfni kah
ramanca yerine getirdikten sonra nok
oıansız olarak üs&üne dönmüştOr. 

Almarıyaya yeni akınlar 
Londra, 2 (A.A.) - Hava naıır

hiı tebJiii: Dün cece bombardıman 
servisine mensup tayyareler, Alman~ 
yanın batrsmda ve batı timalinde sa
nayi ve münakale heleflerinı bombı-
lam11lardır. İşgal altında.ki arazide 
Poissy'de Matford fabrikasına ve 
Havre'da doklara ve cmıilere bomba
larla hücum edilmiştir. Düşman sula
rına mayn dökülmüştür. • 

Paris, 2 (A.A.) - lncillz han kuv
vetleri dün öileden ıonra Manş de· 
nizinin Fransa kıyısında Boulogne Sur 
Mer çevresine müthi$ bir akın yap
mıstır. Ilk temizleme i,ınden sonra 
14 ft çocuk olmak Ü7~e 40 ce5et çıka· 
rılmıştır, 60 yaralı vardır. 
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Dltrt beş gün evvel btr Japon ga
zetesı :iunlan yazmıştı: "Japon

yaya oldukça yakın bir mesafede bu
unan Alösıyen adalarından bir tehli

ke gelebilir. Rusyadan vaziyetini. tas
rıh etmesini. istemeliyiz. Rus - Japon 
munasebetlerinin zehırlenmesine asla 
müsaade edemeyiz. Rusya Aınerikadnn 
.stediği ııeyleri Japonyadan istese da
ha iyi eder.,. 

Ctekil er '------- ..... __.... ...... 
spordan maksat. 

sadece ve her 
p;ıhasına olur
olsun kazanmak 

,- """"" -, 
1 Füruza~.Tekil ( 

Bu gibi ieleri mü
talea ederken, spor
ların miıac;larnu göz 
önünden ayırma

mak ,arttır. Futbol, 
boks, hatta tenis 

Almanyanm müttefiki olan ve ayni 
zamanda Almanyan:m düşmanı olan 
Sovyet Rusya ile bir ademi tecavüz 
ttifakmı imzalamıi!i bulunan Japonya
nın nazik vaziyetini mevzuu bahseden 
Nişi - Nişi. gazetesi de: japonyamn 
Almanyanın müttefiki olmalı: itibariyle 
, asifllı:te üzerine düşen vazifeyi yap-
ığını ve yapacağını. fakat Almanya

nm, Ruslar tarafından sebebiyet vcril
ned kçe Japonyanın Rnsyaya harp aç. 
masını istemiyeceğini ve Moskovamn, 
Pasifik harbinden evvel Londra ve 
Vaşinitonutı Japonya:J"tı. kal'fı tıılrip 
c'tikleri tehdit ve tahrik siyasetine 
Jenzer bir siyaset takip etmedikçe Ja-
onyarun R~ya ~ı harp açmas1 
çin hiı; bir sebep buhmmadı:ğmı ya~ 

m ştrr. 
Alosiyen adalarmm, Jrtnoovetlerini çok 

uzaklara ve geniş sahalara dağıtan 

Japonları endişelendirmesi gayet ta
bıidir. Evvelce Ameı-ika kıtasmm Ja
ponyaya karşı müdafaasında bir ileri 
karakol vazifesi görmesi kararlaştırıL 
nıış olan bu üslerin, Sovyet Rusya 
muttefikler grupuna girdikten sonra 
Japonyaya karşı taarruz için bir hare
ket ve istinat noktası olarak kullant-. 
lacağı muhakkak sayılmaktadır. Şıip
hesiz, bu adalann en başlıca üssü o
lan Dutch Harbour ile Tokyo arasıo
da. 31)00 milden fozla biı mesafe var
dır. Fakat ba adalar 10-00 mil uzunlu
gundadırlar ve en uc,;taki adalarla Ja
pon adaları arasında ancak 800 mil 
kadar bir mesafe mevcuttur. Bundan 
başka. Rusların Kamçatka açıkların
da tahkim et.rni;ı oldukları Komandorti
kı Ussii ile aralarındaki mesafe 25 
mil kadardır. Diğer cihetten ancak 47 
mil genişlığinde olan Behıing boğa 
zında Rusların kuvvetli bir üsleri bn
lunmaktadrr. Vladivostokta ve Sa-
halin adaınndaki diğer üsleri de bun
l ıra ilawr etmek laznndrr. Bu vaziye
te göre: Dutoh Harboıır'dald Ameri
kan deniz ve hava kuvvetlerinin ken
dilerinin ve Rusların üslerinden isti
fade ederek Japonyaya karşı geniş mik 
yasta bir taarruz hareketinde bulun
m::ılan mümkündür. Böyle bir hava 
taarruzunda daha uzak üslerden uça
cak olan Amerikan bombardıman tay
yarelerin! Japonyaya çok daha yakın 
uslerden kalkacak Sovyet av tayyare
leri muvaffakıyetle himaye edebilirler. 

Böyie blr taarruz Japonyayı can 
evinden vuracak kadıw tehlikelidir. A-· 
vustralya önünde duraklıyan -.ıe Fi!i
pıne tıımamiyle hakim olamıyan Japon 
.Ya1! endişelendiren de budur. Japon
Yanm. kendisi için daimi bir tehlike 
ve Ultraimperialist emellerin.in tahak
kukuna en buyük engel teşkil edeıı 
Sovyet Rusyayı bir müddet daha oya
lamak ve şarkta Alman taarruzu baş
ladığı JCamatı bir baskın taarruzu yap
mak niyetinde olduğu hissedilmekte
d~ 

Hür Fransız Hareketi 

Hint Liderlerinden Ağa Han 
Bir kaç g-undenberi Hindistanda 

bulunan Stafford Cripps, bir 
çok Hınt ileri gelenleriyle temaslar
da bulunmaktadır. Bu büyükliık ve 
tezat dıyarmı temsil edenler, bu son
suz hengamenin içinde kendilerine 
bir isim yapmıya muvaffak olanlar 
kimlerdir? İngilız Mührühas Lordu, 
ne fikir ve tipte insanlarla karşılaş
maktadır? 

Gandi ve Nehru'dan sonra, Hin
distan münasebetiyle ismi en çok du 
yulan ııahsiyetlerden biri de Ağa Han 
dır. Bir çok eıtlence yerlerinde meş· 
hur olan, dünyanın en kıymetli Yant 
atlarının sahibi bulunan Ağa Han Mr 
Hint prensid~r. Fakat o diğer nam. 
darları gibi, muayyen bir araZlnİD 
prensi değil, fakat büyük bir tari
kat mensuplarının lideri, İsmaiU 
müslümanlarının prensidir. Ağa Han 
Hındistanda bir prenslikte hüküm 
ı;ürmediği halde "prens,, ünvanını ta
şıyan yegane adamdır. 

30 sene evvel, ilk tanındığı zaman, 
Ağa Hana Hint müslüm.anlarmuı 
müstakbel lideri nazariyle bakılım
ya başlanmıştı. Kurnazdı, şakacı ve 
zekiyd. Fakat o Hint milliyetçileri
nin değil, İngilizlerin tarafını tuttu, 
ve o günden itibaren siyaset sahne
~nde Ingilizlerin adamı oldu. O müı 
lümanların Gandi'si olabilirdi; fakat 
o, Deauwilleıerde, Blarritz'lerde ve 
Avrupa paytahtlarmda dolaşmayı, 
İngılizlerin ısrariyle toplanan birçok 
konferanslarda, İngillz Hindistanını 
temsil etmeyi buna tercih etti. 

Bu konferansların en meşhurlan 
olan bir tanelline iştiraki dolayısiylıe 

Nehru onun hakkmda şöyle demek
tedir: 

"Namütenahi menfaatlerin -emper
yalist, feodal, mali, sınai. dini- top. 
lantrsında İngiliz Hindistanım 
tem~il etmek, ancak; kendi ~hsmda 
bu menfaatlerin hepsini kısmen te
me-rküz ettiren Ağa Hana yakışır
dı.,, 
Ağa Hannı dünyanın en zengin 

dört adanundan biri olduğu sanıl
maktadır. En büyük geliri topraktan 
değil, fakat müritlerinin Yerdiği he
diyelerden çıkar. Kendisine delicesi
ne tapan İ5maililer, ona senevi ge
lirlerinin yüzde onunu verirler. Bun
dan maada dualar esnas•nda camiler
de brrakılan paraların hepsi de Ağa 
Hana gıder. 
Adamları gibi, koyu dindar olm.ı

yan Ağa Han, eilenmpsini ve eğlen
dirmesini gayet iyi bilir, Uç defa 
evlenmiıştir. Birine! kansı bir Hintli, 
ikinci~i bir İtalyan, üçüncüsü de bir 
Fransrzdır. Bazan gayet çabuk si
nir>enfrse <le siyasi meselelerde lten 
disine «on dereoe hakimdir. Onun 
bayatrnda en büyük alakası kendisi 
"ille eihmeesidir; her şey bu iki mef
bumdan !ıOnra gelir~ 

* * * Hindistanda. Müslümanlar birli.-
tinin reisi olan Mehmet Ali 

Ctna, büyük bir avukattır Hindu
lardan son derece nefret ed~r; mem
leketi dolaşarak kongre aleyhinde 
nutuklar verir. Vücutça aon derece 
Jl8yıf olmakla beraber fenalide kuv 
"Yetli bir hatiptir. 
Tanınmış diğer bir möslüman si

yaset adamı, Puncap eyaleti başveki
li İskender Hayat Handır. Ayni za
manda bir asker, blr iş adamı "Ye 
bankacı olan İskender Han gayet hoş 

sohbettir, müslüman birlliinin bir 
azası olmakla beraber ayni zamnnda 
P~ncap'tak: Un.ionist partisinin lide. 
ridir. Muhafazakardır. 

Puncap'lı diğer iki diplomat, Be
gum Şah Navaz, ve Bayan Naidu 
isminde iki müslüman kadınıdır. 

Müslüman1arın federasyona karşı al
dıkları vaTiyet gayet mühimdir. 
Prensliklerin hemen hepsinde Hin
du'lar ckserıyeti teşkil ed Prens
likler, İngıliz Hindist.:ı~y· l leşti
ği takdirde. Hindistand.. Hınduların 

nüfu/u artacakttr. İşte bu sebeple 
müsliımanlar federasyona ateş püs
kürmekte ve bu fikre katiyyen yanaş
mamaktndırlar. Hatta senelcrdenberi 
federasyon fiknyle mücadele etmek
tedirler. 

Bombaylı bir askerin oğlu, ve do
ktı.nulmazların lideri olan Ambedkar 
çok fakir bir çocuktu. Dokunulmaz
lar, Hindistanm en aşağı, en hakir 
görünen kastına mensup olan biça
relerdir. O, bunan ne demek oldu
ğunu, sayısız tecrübeleriyle daha 
ldiçüklüğiinde öğrenmişti. Sonsuz ze-

kası, ve atılganlığı, nasılsa Gaekwar 
nizam.mm dikkatini çekti; ve hayır 
perver adam, bıı zeki gencin tahsilini 
üzerine aldı. 

Onu Amerikaya yoUadı. Bu bir 
dokunulmaz için misli görülmemiş 
bir krsmetti. Ambedkar fırsattan is
tifade etmesini bildi. Kolumbiya ü
niversitesinde, antrepoloji, iktısat ve 
hukuk tahsil ettL Sonra hem Alman
ya, hem İngilterede iktısat tahsiline 
devam etti Memleketine döndüğü 
:ıaman, çalıştığı dairelerde. diğer 
memurlar kendisine hakaret ettiler. 
Bir dokunulmazrn memur olduğu 

şimdiye kadar görülmüş bir şey de
ğı.ldi. Ev sahipleri ona oda kirala
madılar. Bu dokunulmaz, kastının 

üstüne çdanrya kalkıyordu. Tahsili
nin iistünlüğüoe rağmen mütemadi
yen tahkir edilen Ambedkar, meyus 
oldn, kalktı Bombaya döndü. Bura
da kendi başına bir yazıhane açtı ve 
gayet çabuk muvaffak oldu. 

Tabi.atiyle Ambcdkar kastların il
ııasma taraftardır. Kastlarqı tekli· 
rııül ettirilmesi, yani sistemi kaldır
maksızın, kastların haklarını arttır
mayı, aralannda bir imtizaç teminini 
isti.yen Gandi ile bu hususta katiy
yen anlaşamamaktadırlar. Gandi her 
şeyde olduğu gibi bu meselede de 
ulşma siyasetine gitmektedir. Am
bedkar ise işin kökünden hallini is
temektedir. 

ne 
Ambedkar, avukat lakabını taşıyan sa 

ve Hindlstıında bir şahsiyet olarak 
temayüz etmlş olan yeglne doku
nulmazdır Henüz 46 yaşındadır. Ga 
yet tenha bir sayfiyede oturduğu 
halde, büt!in Bombay şoförleri onun 
evini bilirler. Duldur, sigara içmez, 
fakat çay tfryakısidir Münakaşala
rında son derece canlıdn ve fikirle
rinde sonuna kadar ısrar eder, 8000 
kitabı havi büyük bır kütıiphanesi 

vardrr. Kongreden nefret eder; ken
di kurduğu "müstakbel iş<i,, birliği
nin lideridir. 

* * * 
pandit Malaviya, avukat Ambed-

kar'ın en büyük hasmıdrr Zi
ra, o, Hinduizmin en ortodoks ·şek
line iiden, ve kast sisteminin en 
kuvvetli taraftarı olan Hint Maha
sabha'smın lideridir. Bu grup, İngi
lizler ve prensliklerden sonra fede
rasyon taraftarı olan yegine siyasi 
birliktir. Zira feder:uıyon sayesinde 
Hindistanda Hinduizmin nüfuzunun 
artacağı llsikardır. 

Pandis Malaviya, bir Brahmandrr, 
yani en yüksek kasta mensuptur. 
Koyu Hindu olduğu için, tütün ve 
ispirtolu .içkilere, çay ve kahveye ve 
hatta yumurtaya el sürmem.iştir. 

Hindistanda federasyon 1n.raftan 
olan diğer yegane siyasi uzuv, lib~ 
rallerdir. Bunlar İngilizlerle el ele 
çalışmakla beraber, ne nıifuzlan ne 
de parmakla gösterilecek kuvvetli 
bit- şahsiyetleri vardır. 

esasmın çerçeveleri 
içinde hapsedılecek 

kadar dar olsaydı "Netice vasıta
ları meşru kılar., diye düşünur ve o
yuncuların para ile id;ıre edtlmeler\ni 
hoş e-örebilirdık. 

Çok şükür ki, sporun ga:yes.i. kendinı 
maddi menfaatlerden uzak tut.ıcak k:\
dar ü~tündür. Sporu para ile yapa~· 
lar hunu ancak bir maişet kaygısı hıı.

linde diişünürler ve alenen izhu et
tikleri için hürmet görürler. 

Geçenlerde milli takıma bir kaç de
fa girmiş kıymetli bir futbolcü ile 
konuşuyordum. Açıkça söyledi: "Ben 
bu yaştan sonra, yani gırtlağıma ka
dar alkışa, heyecana doyduktan sonra 
futbolden menfaat bekliyorum., dedi 
ve ilave etti: 

"Benim ribi daha bir çolt arkadaş 
sayabilirim; spor hevesinin de bir de
recesi vardır ve bu yaştan sonra. :n. 
san ya maç yapmaz, yahut yapmak 
külfetinin karşılığını ister. 

Söylediğine inanmamak mümkün 
değil; gerçekten alkışa do:vmns, ıp:>r 
heyecanına kanıksamış bir çok kıy

metli futbolcümüz var ki, bunlar spor 
kari.er'lerinin tabii seyrini takip eder
ken bir noktada takılıp kalıyorlar En 
yakm komşularımızda bile harpt'!n ~,._ 
vel bu çeşit oyuncular profesyonel :>
turlarken bizimkiler zoraki amator 
biraz sabırdan ıonra da "marron,. a· 
matör, yani ııi:eli profesyonel oluyor
lar. 

ÇOCUKLARDA TETANI 
Çocuklarda tetani, güneljsiz mevsim hassa, luıamrk gibi bir hastalık tetani 

hastalıfıdır. Onun .için sonbaharın bi. nöbetlerinin meydana çıkmasına vesile 
teceği zamana yakm göıiilmlye baş • olur. 
lar, kı§ mevsiminde artar, mayısta ve Büyücek çocuklar tetaru hastalığına 
haziranda artık görülmez olur. tutuldukJan vakit, artık gUneşsfzllğin 

Erkek çocukların mı, yoksa kız ço- tesiri yoktur. O vakit en ziyade büliiğ 
cuklann mı daha ziyade tutuldukla- yaşının yakla3ması bu hastalığa se. 
rına dair bir şey bilinmez. Fakat ço- bep olur. Bazıları bir solucan ilacı 
cuğun yaşı bu hastalık bakımından içince tetani nöbetine tutulurlar. Ki
pek önemlidir... Çocuk üç aylık ol- misi ateşli bir hastalıkta, kimisi, gö
madan önce pek nadir görülür, çocuk rünüşte hiç bir sebep olmadan tetani 
üç yaşmı geçirlikten sonra da, bu hastalığına tutulur 
hastalığa tutulmak .ihtimali uzaklaşır.. Tetani nastalığı~a tutulan küçük 

Anne sütü emen çocukhrda b"ll çocuklarııı yüzde altmışı ayni zaman 
hastalık nadir görülür. Ona tutulan da, raşitism dediğimiz kemik hasta
c;ocukların hemen hepsi şişede sütle ılığına tutulmuş olanlardır... Tetani 
beslenen ve mideleri, barııakları bo- hastalıimın, bir de, meydana çıkmı
zulan çocuklardır. yan gizli bir sekli vardır Ona tu· 
Çocuğun kalabalık arasmda bulun- tutan çocukların yüzde seks.eninde ke

masınm tesiri büyüktür. En ziyade, mik haı<tahih bulunur 
bir odada bannan ailelerin çocukların 
da görülür. Tabii havasızlık ve gü
neşsizlik tesiryle ... 

Bir de bu hastalık mutedil 
iklimlerde olar. Güneşli "ft pek sıcak 
iklimlerle, simalde pek soğuk iklim -
!erde pek az görülür ... Sıcak .ikllın
lerde pek az olmasının sebebi, tabii, 
güneşin faydasıdır. Simalde, kış mev 
siminde güneşi pek az, yahut hiç yok 
olan iklimlerde de, güneşsizliğe alı
şık olmaktır ... Mutedil iki.imlerde in
san ırüneııte yaşamıya ah:;ımış oldu
ğundan, güneşsiz mevsimlerde ve 
güneşsiz yerlerde, pek küçük çocuk
ların bu hastalığa tutulmaları ihtimali 
çoğalır. 

Bu hastalığa tutulmak istidadı bu
lunan küçük çocukta, hafif bir soğuk 
almaktan ileri gelen küçük bir ateş, 
basit bir boğaz hastalığı, hatta bir 
nezle, çocuğun diş çıkarması, midesi
nin ve barsaklarmm bozulmasını, bil-

Çok Acıklı Bir !<ayıp 
Baıulıui ahfadından profeoor Ethem Aki

lin ve Adnan Aklfin kardeşı. Sillhdaraıia 
Fiıek . fabrıkuı mıidilril F.mel:li Albay Ha!:> 
d.ı Akıf Bat.taluzi evvelki ıece vefat etmi1. 
tı~. Cen"'e" bugün ofle naman Beyazıt ca
mıı!nde kı_lındıktan ıonra Eyüpte B!tbarlye
del<ı husu~ı makberosine defnedllecektir. 

MEVLUD 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 
VilAyeti idare heyeti ve Belediye Mec 
lisi azasından daym1 merhum Aziz 
Ak'm ruhuna ithaf edilmek üzere, 5 
Nisan 1942 Pazar günü öğle nama
zını müteakıp ~işanta~ Teşvikiye ca
mlinde MevlQdü şerif kıraat oluna
cağından, merhumu seven arkadaşları 
ile arzu eden zevatın teşrifleri rica o-
lunur. Yeğeni 

Vecihe Korte! 

gibi temaşa ıporları vardrr ki, bir .r:ıı. 
man sonra müntesiplerini birer ad:ı.le 
kudreti halinde değil, bır sanatkar o• 
!arak gösterirler. Bilhassa futbol ve 
tenis gibi olanlar bir sporcunun yirmi 
sene sahadan uzaklaşmamasını temiıl 
edecek oyunlardır. 

On beş yaşında bu oyunlara başhyan 
nice sporcular görülmüştür ki, birer 
kıymet olduktan çok ııonralaı:ı bile 
değerlerini kaybetmemişlerdir. Halbu
ki bir yüzücü bir atlet ic;in mesele 
ayni şekilde değildir. Onlar nihayet 
beş on sene zarfında şöhretlerini ya
pıp sönmeye mahktimdurlar ve seyir
leri bir kaç dakikııyr geçemez. İçle· 
rinde Nurmi ııibi isti•nalar da niha
yet bir tema:sa mevzuu olmaktan kur
tulamamışlardır. 

İşin bu tarafım iyice tetkik ettiktrn 
sonra bu sporlarda amaforlüğün ni
hayet bir dereceye kadar mümkün bG· 
lunduğunu kabul etmek lazundır. 

* * * Dütün bunlarla "hemen proiesyo-
Cnel olmalıyız,., demek ist,.mi

yorum. Bence l:itedenberi sporun en 
güzel ve en heyecanlı tıırafı amatÖ!"ce 
yaptldrğı vakit anlaşılır. 

Bununla beraber "sporumuıııda pro
fesyonel elemanlar da llizıındtr,, diye 
düşünmiye mecburuz. 
Amatörlüğün hiyle ile ihlal edilme

mesi malı:sadiyle. şöhrete doymuıı spC'r 
cuların ıahadan çekilmemeleri için ve 
tecrübesiz amatörlerin. profesyonel 
kurtları seyrederek, istifade etıne
leri için, sporda profesyonelllk liT.1m
dır. 

Fakat yine kabul etmPk lazımdır ki, 
bizde profesyonelliğin tahakkuku için 
elimizde- bugün bulunmıyan bir çok 
imkanlara ihtiyaç vardır. Madaly;mm 
yalnız bir tarafını, binanın yalnız bit 
cephesıni. görüp, üst tarafını iÖrmemez 
liğe celerek, sadece oyuncunun pro
fesyonel olmak arzusunu, her ne p:ı· 

hasına olursa olsun tatmin etmek gaf
let olur. 

Bunun gibi insanlard;ı ne ihtiyaçlar 
vardır ki, tahakkulıı:u bir takım ş:ırt

lara bağlıdır. Bu şartlara ve imhiin
lara malik olmıyan bir ferdin, .içinde
ki arzuyu tatmin için yanlış Yollara 
5apmaııına nastl cevaz verebiliriz? 

Daha açık söylemek llzım gelirse 
bugijn bazı klüplerin, bir anlaşma ile 
oyuncularının ayrılıp başka yere ~t 
melerine mani olacak tedbirlen almı~ 
oldukları halde, belki takımda oyna
maz diye futbolcülere para vermeleri 
tevil götürmez hatalardandır. Yuka,.
da da söylediğimiz gibi sporda: "Ne
tice vasıtalan me~ru kılamaz.,. 

Futbolcüyü haklı bulmak Ye pro
fesyonel olmak imkinlarrndan m11h
rum bulunmak, hiylell amatörlilğü 
meşru gösteremez. Bazı küçüd: feda
karlıklar bünye itibariyle am.ıtörıük
ten daha ileriye gidemiyecel: olan 
sporumuzu dü.zeltmiye ki.fi gelecektir. 

Beden terbiyesi umum müdiirü se
çenlerde, "Yolundan çıkmış bır ara
bayı yoluna koymak için evveli dur
durmak lazımdır,, diyordu. Beden ter
biyesinin yapacağı işlerin en miihlmi 
de şüphesiz ki, yalnız amatörlük ta
limatnamesini tebliğ etmek değil. ıuk 
sık yapılacak esaslı ve bilgili teftiş
lerle yoldan çıkıp tekerlenen bu ır.ra
bayı yoluna koymak için evveli dur
durmaktır. 

Beden terbiyesi mevzuatmd1, klüp
leri endişede ve böyle hareket etmek 
zorunda bırakan hükümler yok mu
da.r? Bunlarr da gelecek yazıdı işaret 
etmiye çalışacağız. 

Pmsa 18 Haziran 1940 ta sllahlan
nı htrakm.ıştJ. Fakat bazı Fransızlar· 

bu mağlubiyeti kabul etmemişler Ye 
l7ransaııın Alınan istilbından masun 
olan doniz aşın müstemlereke ve bu· 
radaıd kuvvetlet"'e dayanarak İngiltere 
ile beccrber mücadeleye devam edebile
ceğine ıııe etmesi laznn ~eldiğine ka
rar ...ecnıİ.§lerdi. ve bundan, General 
De Gaulle*ün idare ettiği Hiir Fran
Sl!Z hareketi doğmuştu. Başlangıçta 

mabdat insanları içine a:tan bu hare
kd:o zamanla '9'C hadiselerin yardımı 
ilt; Laval, Deat, Dodot gibi Fransa
Q!n AJmanyanm bir sömürgesi olma
sırtt isteyenleri, Almanya ile işbirliği 
siyaseti takip eden Vkhy'clleri ve biz
zılt Almanlan endişelendreeek kadar 
biiy&ail 9C kavvetlcndi, General De 
Gaaüe lngilizlerin yanında herhangi 
Dk- ceıfrcde harbe ha.zır yenl bir Fran.. 
~ ocdusunun bulunduğunu ilan et

Z•FER ! Yazan : lV. Cluu:cltia 
••••••• (İ,.nş:ı;z Baş•el<ili) •••• 

Çeviren: IUıarni Sefa 
Sıtma Mücadelesi Sıhhat Memurluğu 

Kursa Açdıyot 

Tefrika No. 4 pılan bütün bu hücumlarda ben kafi 
derecede kuvvetli olmadığımız kana
atinde idim. Meselt tanklarımız, g~z
lcrimiz kafi derecede değildi. Düş
man ise müdafaada son derece ç:v;k 
davranıyor ~ bir kıymeti olmıy:ın 

topraklan bırakmakta tereddüt et -
miyordu. 

nıl$i.. Bundan bir ay sonra, yani 26 s - İkinci saflıadan sonra i1çiJncü 
Ağustosta Çat mlistemlekesi, bir kaç sllfha: 191S senesinden sonra ne Tür
gfin sonra orta Kongo ve Ubangi, bir kiyede ne Balkanlarda iyi bir netice 
~ 'aıJ' 1IODQ da. bütün Gabon Gene- elde etmek ümidi yolrtu. Almanlar 
r.al lDe ~ ntihalı: ettiler. Gene- her tarafta münakale ve muvasal3yı 
I'dl Dıo Gautre o zamanlar, Hür Fra~ temin etmişlerdi. Bu yüzden, o sa
sı:z Afrikasmın nkında nriihim bir rol halarda galebeyi umin edecek kuv-
oynryacağım !!Öylemişti. vete sahip olan müttefikler bunları 6 - 1917 ilkbaharında Almanlar 
~adiseler G ı D ,.._ 11 • hak İngiliz ve Fransız hücumlarına muka-= enera e U'ISU e e nakle kafi tonaja sahip değillerdi. Di-

verdirı:Diş:th:. Filhakika Hür Fransız ğer taraftan Akdenizde Alınan deni- vemet edebilecek kadar kuvvetli ol -
kaynaklanmn V'Crdikleri ma!Gmata gö_ zaltılan müthiş bir silih olmuş, Rus- madıklarmı hissediyorlardı. Bamın 

HUT.. Franö•~lan 'd · lt d 1..: • üzerine İngiliz - FransM pl"nını alt rtr. ~- n ı aresı a ın aıu ya gittikçe zaaia utramrşh. Eğer biz ,. .. 
& L-r<__ .t- ..?mdYu. kada 23 000 •-=ı üst ettiler·, cephelerini geri rcki-
~ .,. •••• •JV r · ..,., o- 1915 de garp cephesinde harcadııı:. • "' 
m...._ ı:ızunla""--'- ı ı t 6 ' verdiler ve böylece hücuma hazır-

.,..... 6 ....... .a Y'O yapı mış ır, mız askerlerin ve kurşunların yarısını 
ll·manı- genlşlctilm·ı., mod tnd· !anan ordularla aralanna bo", haz:r-... ,,, em ır- Balkanlarda kullansaydık orada h!kim "' 
me -e ~=rme vasıtalan· ı t çhi lıkaız, i.... yaramaz bir arazi parçası 

"" uun.u Y e e z e- bir vaziyette bulunurduk Fakat 1916 Y" 

dihniştir. Bu suretle harp levazımı yılında dört defa daha fazla miktar- bıraktdar. Bu manevra ile onlar W:Wl 

Afdkanm Atldntik sahillerinden İngi- d ··himmat k kull 1lZWl bazırlantn11 bir taarruzu önl~iş . a mu ve as er anmamu ı l .ı_ s· b · ~.ız S~annı~ k~dar kamyonlarla iki da ktfi değildi. o uyor ar..... ız ütün eene yapbgı-
uç, gunde g;ıdebilmektedir. Harp mal- mız hücumlarla hiç bir netiçe vermi-
zemesinin İngiltereden Ümltburna yo- Pııkat bu sıralarda, miı1ı.imntatr bol yen "Ye kuvvetlerimizi israf eden te
lu ~ orta şarka az ~ tehi.illeti blr büyttk btr !Dgı'ltz ordtttıu teşkil otun- şebbftslee girişmiştik. 
Yolu takip ederek 11Deak 8 tıaftada gi. ma.şta. Böylece .f\lçüncü safha aı;tlx
debi?diği g& öntine getirilecek olıır- yordu. Bu safha 1916 temmuzundan 
sa bu yeni yolan hayati ehemmiyeti 1917 ilkreıırinine kadar sürer. Bu de
ve lf:iir ~ransız hareketinin mii'tte- vir esnasında İngilho: ordusu hazan tf'k 
f kl~m ~uşterck dav~~~nna yaptıkları başına. hazan Fransız ordusunun yar
buyuk hia.met kendilıgmden mey.dana dnnı ile Alman müstahkem saft:ırma 
sakar, hiıcum etını§tir. Bu devre içinde ya. 

7 - 1917 ııonlannda: Rusyanm yı. 
k:rlışı tamamlanıyordu. Düşman safın
daki askerler ise, hemen hemen bizim 
askerlerimize müsavi idi. Bizim o sı
ralarda yapmak istediğimiz teşebbüsü 
düşman haber alını~. ciddi tahkimat 
ile bu teşebbüsü önlemıye hazırlan 

mıştı. Bu vaziyette İngiliz ordusu
nun hamleleri onun zaafına ~ebep ol
maktan başka işe yaramıyacaktı. 

8 - Anlaşıln bizim askeri oefleıi
miz bütün ümitlerini bir muzaffert1e
te bağlarken Rusyanm çöknıe!M yü
zünden uğrayacağımız 6kıbetleri hiç 
hesaba katmamı~lardı. ""?akat 1917 
kanunlarında bu akıbetlerin korkusu 
İngiliz ve Fransız generallerini sar. 
mıştı. Rusyadan kurtulan Alman Jrı
taları garp cephesine akın etmiye 
başladılar ve bu :ıkın aylarca ıürdü. 

Düşmanın hücutn usulleriyle bizim
kiler farklıdır: Onlar tRarruzda bas
kın, müdafaada beton usulünü tatbık 
ederler, bizim o sene zarfında öııü
müze çıkan müdafaa hali, Altnınl:ırın 
ayni sene başında t:ıtblk ettikleri usul
lerden çok daha zordu. Almanla.r 
müdafaayı fevkalade mükemmel tat. 
bik etmişlerdi. A imanlar 1917 de bi
zim nereden hücuma geçeceğimizi c:ok 
evvelden anlıyorlardı: . 

BiT.im her t:ıarruzumu;- günlerce sü
ren bir bombardımanı takip ediyor
ilu. Buna biı- de fe-nı r:·ııent"n haıır
lıkları ıliive etmek lazım. 

lArkaaı var) 

fstanbuldıı bir buçuk a:r amell .,e nazart ders görmek hftamtnda mu
vaffak olanlar hemen tavzif olunmak kaydlyle (Sıtma Mücadelesi Sıhhat 
memunı) Alınacaktır. 

Orta oknlu tkmal etmiııı bulunmak, !HU hizmetini yapmış olmak şart
tır, 

İsteklile?:ln 4:4.942 akşamma kadar her gi}n K~dık15y Moda eı!ddesl 
numara 91 de İstanbu) Sıtma Mücadele riyasetine müracaatla kayrtlarmı 
rapttrmalan diğer şeraitle beraber verilmesi lllzrm gelen vesaik hakkm 
ia malfunat edf.,mPleri ilAn olunur. (3963) 

Eksiltme ilanı 
Yük~P.k Mektepler Muhasebeciliğinden: 

920 lira fl5 l uı uş kesir brdclli Selçuk krz en~titüstı binasının tamiri 
çrk e1<sıltıneyl kcı nıuştur 

htı-k!il rııı 7 ı lmı TJUV kkat tt'minatla 18/4/942 Cums.rtesi günü saat 
10 da muhaseb, ınrb hııiıı.,nııılan. {4111) 

Karar HülCisasıdır 
c. 42/192 - 194 
Milli Koruma Kanununa muhalefetten İstanbul Fen~rde tncebel so

kaAmda 26 ve 54 numarada bakkallık ticaretiyle meşgul Andon oğlu Nl· 
koli ve Kostantin kızı l\farika Fatyadis haklarında htanbul Asliye ikin
ci ceza mahkeme"ınde cereyan eden mahkemesi netic~sınde suçlunun fiilı 
sııbit olduğundan !\!illi Koruma Kanununun 31 ve 59 m<.ddclcri muci· 
bince yirmi bcşı•r lını para cc.ıası ödemeı:ıine \•e yedi gün mtıddetle d!lk
k:'ınmm kapatılmc~ın:; ~c hiikiim k tilestiğinde ıkreti suçlu:ı:._a ait olınak 
üzere k rar hulftsa~mm Tan gazetesinde neşredilmesine 6,1.942 tarihin-
de kaı ar verildi, ( 4118) 
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TAKYiMDEN 
BiA YAPAAK 

Geçen Tiyatra 
Mevsimi 

Ya7.an: TJ'LU?f Ar -
Nisan ayı, şehir tiyatrosu mC"l'dıa 

temsillerinin sona erdiğini gös
teren bir tarihtir. "Hamlet,. le bıaşb
yan bu seneki devre gürültülü geçen 
bir mevıı!m olduğu için muharrir ve 
munekkitlerle memleketin ba sanat 
şubesini idare edenler güreş meyda.• 
rundan oldukça yorgun ayrıldılar. 

Etrafında en çok müna.ka§a yaı
lan eser, mahkeme huzuruna kachr 
giden "Hamlet., oldu. Banda ~ 
seyretmeden aleyhine tenkit yazmai 
gafletinde bulunan bir muharrlrle ~ 
arız tarafın hücumları pek şiddetli ı. 
di; hatta münakaşa "doz,, u bi:ra:a 
fazla kaçırılmıştı. 

Fakat sanat cereyanları beliren me!!I 
leketler için bunlar lüzumlu münaJı:ııi.o 
şalardır. Münekkitlerin -haklı hak:s:mıo 
hücumları, bu sanat şubesini idare eı. 
denlerin mukabil taarruzları orta )'E!lt. 

de herkesi kendisinden bahsettirm:Qıe 
mecbur eden bir sanatın vücudüne &
!ildir. Münakaşaların kıymeti bu 00. 
kımdandır. 

Şehir tiyatrosu temsilled bahsedt). 
~k zahmetine değmeseydi, lı:i~ 
.lı:isbetirü giyerek, yağlanıp peşrev """' 
ra vura ortaya çıkmazdı. Gönlüm h1t 
ınuarazalarda şahıs meselesinin tama. 
men mevzuun d~mda olduğuna inanıt 
malı: istiyor. 

Bu seneki temsillerin en büyuK: bap 
tuğu "telif eser,, noksanıdır. Tercü~ 
adapte ve yaran adaptelcrdcn hari\'f 
olarak telif namiyle sahneye konulam 
piyeslerin hiç biriı;ine muvaffak oltHJıit 
muş göziyle bakılamaz 

Zaten sahnede, m~ayyen müdded 
ancak bocurgadla doldurabiliyoriardJ:t. 
Telif namiyle sahneye konan bazı eseıt 
!er, tenkitlerde biraz fazlaca hrrpalanoıı 
dr. Hatta bazı müellifler bundan atı. 
naralı: -idet hilafına olarak- cevap dıf 
verdiler. 

Halbuki eseri ten.kit edilen tiya~ 
müellifinin vereceği cevabın daha rn\J.oı! 
kemmel bir eserle olması lazımdı; ı:n.
kale ile defi!. Şehir Tiyatrosunun b111 
mevıim için hasenat hanesine kayd~ 
dilecek bir himmeti ''tiyatro tarlhin6 
ait temsiller,, oldu. "Komedi Fransez.ı. 
in "turne., sinde "edebi matine ]er .. 

den imrenilerek bizde de edebi ~tine 
yapmak arzusu (deklamasyon) v-o 
(diksiyon) yokluğundan dolayı tabfa.,. 
tiyle akim katınca, Şehir Tiyatrosu 
bu noksanı "tarihi tiyatro temsilleri 
ile telafi etti. Bu sayede memlekett:· 
tiyatroyu tesis eden büyüklerin kuv• 
vet ve kudretlerini tanıdık. Hem ~ 
temsillerde kasden yapılmı§ denileceW 
kadar. ihmal ve teseyyijblere rağmen.. 

Mattnelerfn mürettibi, son temsilleıt 
ek yaptığı netice ve mukayesede ar.ıt 
tistlerden birinin inşattaki noksanına 
ilişen bir münekkiUe bn noksanı met-. 
heden diğer bir münekkidin görü~ 
~ ~oğrusu iıiti;ılerindekJ ayrılık pi.a. 
~ıncının taşını seyircilere ayıklatmaW: 
ııtedi. Bu, yüzlerce halkın hakemJiğineJı: 
baş vurulacak kadar karışık bir me• 
sele değildir. Nihayet divan edebiya-o 
t~, e.fail. tefaile doknnan bir bahistir 
Şun okuyan delikanlının bunlardan 
haberi yoktur ve haberi olmaması daJ.: 
kendisi için bir kususr teşkil etmez 
Bunda asıl suç onu bu vadide cahii 
bırakanlardadır. Ama temsillerin mü
rettibi "biz de bundan çakmıyoruz!,. 
derse o zaman bu cevap karşısında: 
akan sular durur! 

: -- ···-- ....... 
İ KÜÇÜK HA.H~KL~R f . ................................... ..._. . 
SE~VER HILMI lHTIFALr - oi;°7.: 

babetı ve ec.ıacı mektepleri e&ld mildDrü 
merhum Prof. Dr. Server Hilminıa •cfau 
~ldö':'limll !ftl1Da&ı:beti7le diln .Merkezden ~ 
dıdeki kabrınde buyilk bir ibtıfııl yapılıru • 
tır . .Mcrbu~un m.eaa ve me.<yetlerlnı belirten 
nutuklar ıoyl~nmıştlr. * PETR.OL TEVZI.\TI - Bakkallara 
pe\rol tevzune başlanmıştır. Halk da karne· 
ler~yle petrol almaktadrrlar. Sanayi mDessese 
lerıne do benzin ve petrol verilmektedir 

GIDA .MADDELER! - Bakkallar ~astta• 
sble yapılan yiyecek maddec!rl tevziatı için 
ber kan ve nahıycde mutemet bakkallu 87 
rılmııttr. Bu bakkallar ia~enin d.o!ml konrrolu 
altında bulunacaklardır. 

+ U_SKUDAR~A YANGIN - Evvelki 8 ,, 
ce l!ı.kuda_rda Ftkır tepesinde yirmi odalı al:· 
ıap hır koşkten yancın ç•kmııtır. K&ık tama 
men !aıı.mııtır. K5;klln iki odasında bek,f 
Ib:ahım. ıle kannın oturmakta olduğu ve di&cr 
daırelenn bo, bulunduğu teıbit edilmlatir. * IKl ÇOCUK HAŞLANDI - Penerde 
oturan Fatma Yıldır, odada d6rt ya;rndakı 
kın Nebahatlı: ayni ya~ta kom;u ;.acuğu 
Mustafa ve bir yaıında Hllıeyni yalnıa bırak• 
mıttır. Çocuklar oynarken sobanın ı.lstUnde 
kayna!:'an. tencereyi. devirmi~ler ve Neb.ılıat 
ile ffu5e71n muhtelıf yerlerinden ha1laıunı~ • 
lardu. 

_. MAL SAKLAYANLAR - Taksi:nde tU 
halıyeci Eleni ve Mıbail dllklrlnlannda sac 
makası olduğu halde makas isı!ycn m01te"iye 
~kt.ur, d~mı,ıer ve yakalanarak adliyeye ve· 
rılmı;lerdır. 

MATBAACİLARA 
lstanbul Matbaacılar Birliğinden: 

1 - Kllğrt ve matbaacılığa mü
teallik isteklerimizin ten•ici için ma
kamatı resmfycye veki olan mlir<ıcaat 

1 
ve temennilere verilen mi.isbet cevap
lar üzerine, meslekdaşlar!n 11.cll olan 
birinci hamur kağıt ihtiyaçlarını ve 
ikinci Ue üçünrQ hamur kağıttan ka
zan, pruva ve kopye k5ğıt1arma mü
teallik isteklerinin ayrı ayn birer 
mektup ve birer suretleriyle 4/4/942 
Cumartesi gnnri saat bire kadar Bir
lik İdare :.1'.erkezine bildirmeleri 

2 - Şimdiye kodar rnaklna ve· mat 
baaları hakkında sorulan suallere ce
vap vermiyen meslekda$1arm süı·atle 
cevap vermeleri rka olunur, 

OSMANLI B&'IJKASI 
İLAN 

1334/1918 tarihli % 5 fah:lı DAHİ
Lİ İSTİKRAZ Tahvillerinin 1 Mayıs 
1937 tarihinde meykit tediyeye va.z'e
dilen 39 No. lu kuponlarından ibraz e
dilmfyenlerln 1 Mt>,yıs 1042 tarihinden 
itibaren Türkiye Cfünl:.u ) eti Hükü
meti nef'ine rnUrurı.: zamana tAbi o
lacağl mezlrur Esham HAmillPrlniı 
malümu olmak i!zere- ilan olunur. 

KAYIP: Aya"cıktar. alılıi! m u1tcrf ttr 
his tcücremi kaybettim Ycuı ni 11 aca ım 
ılan eskisinin hOlcmfi yoktur. 31ö dog' J 
Çalık oflu Hilscyin. 




