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Mülhak Bütçeler 
HükGmet. Mülhak Bütçe İle İdare 
Olıınan Dairelerin 1941 Mali Yılı 
Bütçe Proielerini Meclise Verdi 

:"'nkara, 5 (TAN) - Hükômet, mülhak biit- fazlasiJe 668,114 lira; devlet deniz yollan 11 - İ 
ç~. ıle idare olunan dairelerin 1941 mali ~·ılı mum müdürlüaünün bütçesi geçen yıla naz:ı- t 
~~tl~.projelerini Büyük .Millet Meclisine ver- ran 127382 farlasile 10,083,;86; devlet limnn. J 

,Ş Projelere göre orman umum müdürlüğii _ Jım işletme umum müdürlüğüniin bütçesi t 
nün bütçesi, geçen yıla nazaran 1 58,200 lira 668,000 lira faz1asile 3,905,000 liradır. • 

'-··············································--························-' 

Kuomin9tan9 -
Kongre - Vafd 

~ğer Hindistan, Krallık idaresine 
alışmtş memleketlerdeki gibi kral 
Ölünce: "Öldii kral, yaşasın kral!,. 
diyecek kadar itnat ve teslimiyete 
:ılrşmış bulunuyorsa, "Gitti İngil
tere, geldi Japonya,, diyebllir. Yok 
eğer, milll bir istiklal bakımtndan, 
gerçekten olgun bir halde bulunu
yorsa o zam,m, İr:gilteren1n elin
den onun .., ermek istediğinden 
:f'a:ı:lnsnu da l:oparmasmı bilerek, 
davasını mutlaka müsbet olarak 
halledecektir, 

,ı 

Bomba Davası 
Önümüzdeki Duruşmada 

13 Şahit Dinlenecek 

SiY ASİ HAlK GAZETESi 

avalin Son 
Teklifleri 

Red Edilince 
Paris Gazeteleri, Yine J 

Vichy Aleyhinde 
Neşriyata Başladı 

Bu Tereddü Fransa 
için Öldürücü Bir 

Tehlike . İmiş! 

Hattıistiva Afrikasında 
Hür Fransız Hakimiyetini 
Amerika HükumetiTanıdı 

~ ' Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken 811 ..ı,; 

ÇOCUK · ANSIKLOPEDISl 
Alınız. CUnldl bu AnıOctopedl ona mektep kitabı kadar •• liefı 

ondan dalla dyade llatmcfno. 

Fiyatı Yedi Uradır. 
TAN mOe~eıhıde ve ıcltapçılırd• t>ulunuP: 

Şark cephesinden resimler: Alman askerleri tahrip edilmiş bir demiryolunu tamir ediyorlar. 

SA··RK CEPHESi 

Leningrat 
Önünde ve 
Kronştatta 

AlmanJa. 

Cepheye4 
Milyon 

Kişi Yığdı 

PASifiK HARBi 

İki Japon 
Kruvazörü 
Batırıldı 

Japon Tayyareleri Dün 
Seylan'da Kolombo ' 
Limanmı Bombafadı --
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1 O'LümDEM BETER l lTek Tip v 

Y e .. nek Y agı Jıı~ı~[~liiS ·~ :o-· ı ~111111111:::1 Esnaf ve 
8irlikleri 

Halk ,- DiKKAT: -, 
~ Halka Kolayl ı k 
i Göstermek Lazım Tefrika No. 7 Yazan: MAHMUT YESAR! 

- Efer duyduiun doğru ise, allah 
yollarını açık etııin, selametle kasaba
ya varsınlar. Orada, bir kaç ır;ün soluk 
alırlar. O zamana kadar, fırtına da 
hrzmı alır. Sen de gidersin 

Celil beyin sesi dargınl~şıverdi: 
- Yarın eideceiim. Ceylana güve

niyorum. Kar kümelerini ı;:öğüsleyip 
11.uyor kızım, benim 1 

Hancı, ümidini kesmişti: 
- Seninle baş edilmez 
Fakat birdenbire fikrini degiştiı-di; 
- Ben sana karşı koyacağım. 
Celil ağabey boynunu bükmüştü: 
- Ağa, benimle uğraşma. Bırak. 

Mecburum. 
- Aradıimın oyuncular arasında 

olduğunu muhakkak biliyor musun? 
Celil ağabey, kekeledi: 
- Muhakkak bilmiyorum 
Şerif aia, elini dizine vurdu: 
- Öyleyse:' 
Celil atabey, dudaklarmm uciyle 

b:r tılıımıu ıırrını söyler ır;ibi yavaş
ça: 

- Umu7orum, deli. Umuyorum. 
Hancı, yine cevap verememişti. 
Öbürü, hıhlıyarak iüldü: 
- Susma! Ya ummasam? 
Yuzü, birdenbire on yaş ihtiyar

lamıştı. Yumrukları dizlerinde, iki 
>"ana sallanıyordu: 

- Ya ummasam? .. Ya ummasarn? •. 
Sesi derinden ıteliyordu: 
- Ummak, yaııamak demek Ummı

yan insan, yaşamaı, ya15ıya~az Bü-
tun baiları kesilir, ölür. ' 

- Demek, muhakkak gideceks.in. 
- Gidersem, öleceğim. Gitmezsem 

de ölürüm. 
Hancı, ona doğru eğilmişti, gözle-

rinin içine bakıyordu; 
- Umuyorsun, defil mil' 
- Evet. 
Şer~! ağa, birdenbire doğruldu: 
- Oyleyse, Allaha taan etme. Alla

hm ıtücüne ıtider. Allah, seni terket
mi~ olsaydı, umamazdm ! 

Celal aiabeyin başı ır;öfsüne düş-
mıiştü: 

- Doğru söylüyorsun ağa l 
Başmr airr ağır kaldırdı: 
- Gitmiye mecburum! 
Hancr, avurtlannı şişirerek baktı 

baktı; b;r şeyler söylemek istiyor'. 
soyli!emiyor, kendini tutuyordu. Sağ 
topucunu yere vurdu, elini, reddeder 
eibi havada salladı: 

- Git bet 
Celil aiabey, kaşlarını çattı. dikildi: 
- Yoo ! Böyle kovmanı da istemem 

Buraya ilk gelişimde ahbap olduktU: 
İkinci ~elişimde daha kaynaştık. Sen, 
insan adamsrn. Şerif afal Beni koru
YU$Un yapmacık deiil 1 

İzzeti nefsine dokunulmuş fibi han
cı baiadı: 

- Elbette!. Sen, beni, ne sanıyor
sun? Elbette! .• 

Celil ağabey, eliyle onu yatıştrrı
yord11: 

. - Biliyorum, dcd;m, Şerif ağa! Bi
liyorum. Yalnrz :?U var ki, sen, benim 
derdimi bilmiyorsun. 

Hancr, bir şey söylemiyordu. 
Öbürü, terlemişti; pantalonunun ce

binden çıkardığı köy dokuması ipekli 
mendille alnını sildi, mendili tekrar 
cebine koymuştu. Tabakasını açtı, cı
ıtarasmı tazeledi. Derin soluklarla çe
kip üflüyordu. Gözleri ateşe dalmıştı 
ŞerH afa da bir cıı-ara yaktı İne~ 

beyaz bulutlar ocağa ıidiyor aİevled 
tülleyordu ' 

Celal aiabey, ağır ağır bize döndü: 
- De~t ıiesem,dcrt değil. Kapan

mıyan bır yara. Dinmiyen bir acı 
Yıllardanberl benim çektiklerimin y~~ 
nında, ölüm ehven kalır., Ben, ruhu
nu, kalbini kaybetmiş adamım. İçimi 
dolduran acı, ölümden beter! 

SükUnetle bakıyordu; 
. - Evveli beni tanımanız lazım. Be

nı. şu kıhkta bir dağ adamına benze
tirseniz pek de haksız bir hüküm ver
miş olmazsınız. Ama, konuşmamdan 
belki biraz kuşkulanırsınız, o kadar. 
Ceplerinde tomarla kağıt para. koy. 
n_u~da torba dolusu altın; kar, yaimur, 
tı~ı, kasırga, gı.ineş. çamur, batak de
mıyor; at sırtında, daf. dere, tepe a
şarak memleket memleket dolaşıyor. 

Durdu, sol elini çenesine dayamış
tı; kendi kendine soruyor &ibiydi · 

Kim bu adam? · 
Elin! çenesinden çekti hüzünle gül

dü: 
- Merak uyandırır elbette, bir ma

sal, bir roman kahramanıyım sanki 
Gözleri, tekrar ateşe dalmıştı: ·· 
- Ben, acı çeken zavallı bir insa

nım! Hadiseler, tesadiifler. insanların 
hayatlarını değiştiriyor. Muhit, yaşa
ma şartları da foıanları değiştiriyor. 

Döndü, hancr ile bana. ayrr ayrı 
baktı: 

. - Be~, dadı,. lala, elinde büyümüş, 
bır zengın çocuır;uydum. İki kapı ara
sında otursam, hemen nezle olurdum 
~ğır yemekleri yiyemezdim, Ciğerle~ 
rım zayıf, midem zayıf, vücudüm de 
zayıftı. Evde tabla tabla dört türlü 
yem~~. çıkıyor. Yediğin önünde, ye
~.edıgın arkanda. Canın neyi çekerse, 
s~yle. Hemen hazırlanır. O halde 
nıye zayıfım? Parayı düşünmeden bar
cediyorum. Demek ki lstedi(im ribi 
eğlenebilirim de., O halde, niye mis-
kinim ?. (Arkası var• 

·ı G'-CE GELEN H•BERLER 1 

Kırkpmarda Bu Sene 
Yapılacak Güre~ler 

O;·taya "Adab Pehlivan .. Kemeri Konuluyor 
'Edirne, 5 (TA~) - Her sene E- j ni bir kemer yaptırmıya karar \'et:' 

dırnenin Saraylei mt'dresinde yapıl- ! mistir. 
makta olan tarih! ''Kırkpınar., güreş- Ktrkpmar giire~lf'rinln bütOıı böl -
!eri bu sene daha geniş mikyasta ve gelere teşmil edilmek suretivle ser
%cngin bir progr&mla yapılacakttr. best, yağh \'e alafranga gilreşierin bir 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü arada şehrimizd"' yapılması ve '"Tür
tarafmdan 10 sene için bu musaba- kiye Kırkpmar olımpiyadı;; adiyle 
kalartn şampiyonuna verilmek üzere bu mübakaların her ~enp tekrar edil
hazırlanan "Kurtderell.. kemeri üç mesi için bir teklif yııpıhıcaktrr 
seııe birbiri nrka.,ına Tekirdağlı Hü- Her sene 9; i O ve 11 Mayıs ·gün
"'Cyin tarafından kazenıldıjı için ken terinde Krrkpınnrda kurulmakta olan 
cllsl bu kemere s<ıhlp olmuştu. Bunu "Ktrkpınar panaymnm.. da bu sene 
nazarı dikkate alan Umum Müdürlük 1 daha zengın bir ~·~J..ilde kurulacaktır. 
"Adalr pehlivan., namma izafeten ye- , cari!<tan ve Tür Zpiikyiemfö cmfôcc 

Hindistan işi Karara] "Demiryolu Merkez 
Bağalnıyor Okulu.. Açdıyor 

ttJT Baştarafı 1 incide 

Hint kongresi icra komitesi a
zaları, Yeni Delhiden harekP.t1eri 
tarihini, muvakkaten önümüzde~ 
ki çarşamba günü olarak tesbit 
etmişlerdir. 

Kongre reisi Azad kongre ta
raf mdan verilecek esas kararın 
salıya neşredilmesinin muhakkak 
bulunduğunu ve o güne kadar 
İngiliz harp kabinesindeki aksül~ 
ameli Stafford Cripps vasıtasile 
ögrenmek ümidinde olduğun\\ 
soy lem iştir. 

Diğer Partilerin görüşü 
Yeni Delhi. 5 (A,A.) -- Liberal 

partinin lideri Sapru ile müstakil gnı
pun mümessili Jayaker. Cripps ile gö
rüşmü,lerdir. Bunlann hazırladıkları 
mulıtrrada şöyle denilmektedlr. 

Ankara, 5 (TAN) - Devlet demir
yolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü, yol. yer ve hareket servisleri 
itin bilgi ve teknik malumatla müceh
hez personal yetiştirmek makıadiyle 
şehrimizde bir (demiryolu merkez o
kulu) açmıya karar vermlştir, Lise 
derecesinde olacak olan bu okul iki 
sınıftan ibaret bulunacak ve her sı
nıfa 200 talebe ahnacakhr, Okul Ha
zirandan itibuen faaliyete ıeçecektir. 
koçxdmd-(7fC, rm 

Müttefiklere Ait 
3 Gemi Batırddı 
Vaşington. 5 (A.A.) Bahriye 

nazırlığının bildirdiğine göre. or
ta hacimde bir Amerikan, yine 
orta hacimde bir Leton gemisiyle 
küçük bir kanadalı vapur bundan 
bir kaç hafta evvel biri Atlantik 
sahilind e diğer ikisi Karayibler 
denizinde batmıştır. 

"Bugünkü Harbe Yeni Bir 
i sim Lazım,, 

Yapılan 
Sonr1 

Tetkikler 
Erdi 

. Halkm yağ ihtiyacını karşılamak i
çın yapılan tetkikler sona ermiştir. 
~rfa, Trabzon, Ktırs ve diğer yağ i<
tıhsal bölgelerinden gelen sade yağ
ların ihtiyacı l;:arşrltyacak miktarda 
olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer ta
raftan hariçten ithal ee''1en nebati 
yağlar da harp c1urL1mu yüzünden a
zalmış bulunmaktadır. Bu vaziyet 
karştsmda ihtiyaçtan az olan yağm 
çok yükseleceği gözönünde tutulmuş 
ve bütün müstehlikin mevcuttan ay
ni nisbette faydalarıması doğru ola
cağı neticesine varılmıştır. Ayni za
manda mevcut ticaret anlaşmaların
dan istifade edilerek hariçten nebati 
yağ ithaline de hız verilecektir Ge
rek nebati ve gerek hayvani ;ağlıır 
mevcut stoklar gözönünde tutularak 
tek tip yağ halinde karrştırrlacak v~ 
bunun dışmda yağ s&tVmamasr temir. 
edilecektir. Bu tip ucuz ve besleyici 
olacaktır. Bu işte f ııtcınbul Belediyc
sının vaktiyle bir tip yemeklik yağ 
yaptığı da nazarı dikkı:te alınarak 
Belediye kooperatif mi.idllrü de An : 
karaya çağrılarak mütalaasr ahnmış
trr. 
Zeytinyağ rekolteı::inln fazla olrnasI 

~o~ay.ısiyle fiyatlnr sabit bir hale ge
tırıldıkten sonra. hıılklT' dahcı ucuz o
lan zeytinyağı i!'.tihlakini arttıraca!!ı 
da umulmaktadır. 

Üç Sahte 
Mahkum 

Memur 
Oldu 

Osman isminde bir polis ile Hakkı 
ve Süha lsminrJe iki arkadaşı bir ay 
kadar evvel kendilerine fiyat müra
kabe memuru sü~ü vererek birkaç 
makara imalfıthanesine gitmiş ve: 
"makaralarmızm boyı.ı eksik,. diyerek 
para almak istemişlerdir. 

Yakalanarak bir numaralı millt ko
runma mahkemesine verilen üç suçlu 
zanlısmm mevku!erı yapılan duruş -
maları bitmiştir. 

Mahkeme, suçları sabit gördüğün
den, Osman ile Sühayı birer sene se
kizer ay hapse, Hakkıyı da ayni za
manda yanında t;ışınması memnu si
lah taştdığmdan dolayı ı sene 8 ay 
20 gün hapse mahkum etmiştir. 

Dün 
GC!ldi 

Ticaret Vekili 
Şehrimize 

Ticaret Vekili Miırotaz Ökmen, dün 
sabahki Ankar'l h·eniylc şehrimize 
gelmiştir. Vekilin şehrimizde on giln 
kadar kalacağı ve İl'tanbulun iaşe iş
leri hakkında alınan tedbirleri göz -
den eeçirip, alınacak yeni tedbirler 
etrafında alaka!ılar& direktifler vere~ 
ceği anlaşılmaktadır. 

Almanya 
l,'§j Baııtaratı 1 incide 

Almanların Bulgaristana kar -
şı bazı ihtiyatsızlıklarda bulun -
maları mümkündür. Bir çok Bul 
gar subay ve erleri Ruslara karşı 
muhabbetlerini saklamivorlar. 
Bulgar limanlarında bilhassa Bur 
gaz'da askeri tahşidat yapıldığı 
haber verilmekted ir. Gerek bu 
bölgelerde. gerekse Bulgaristan
da b ir çok Gestapo memurl;ıT"ı 
bulunmaktadır. 

Libyadaki Alman ve İtalyan ordu
ları geniş ölçüde yeni İtalyan tümen
leriyle t akviye edilmişler ise de bu 
kuvvetlerin Mısıra karşı kat'i bir ta
arruza geçmekten ziyade mümkün ol
duiu kadar büyük müttefik kuvvetle
rini oyalamak için kullanılmaları muh 
temeldir. Leninırrat cephesinde Alman 
hava kuvvetlerinin tcıhşit edilmekte 
olmasr Atman kumandanlığının Mur
mansk ve Arkanjel limanlarını kulla-
nılmaz bir hale getirmek istecliğin: 
göstermektedir. Sovyetlere yaprlan 
Ingiliz ve Amerikan yardımı bu liman
lara gel~ektedlr. 

" -
Laval'in Son Teklifi 

(t1ff' Ba~arafı ı incide 

Londra, 5 <A. A.) - Britanova 
ajansının siyası yazarının öğren
diğine göre. Mareşal Petain Al
manya ile daha sıkı bir iş birliği 
hakkında Lavalin yaptığı teklifi 
reddetmiştir. Lavalin Vichy ka. 
binesine girmesi ihtimalinin artık 
uzaklaşmış olduğu temin edili -
yor. Laval, Mareşal Petain ile 
yaptığ1 son buluşmadan sonra 
görüşmelerin artık sona erdiğini 
bildirmiştir. Bu demeç Lavalin 
uğradığı muvaffakiyetsizliğin bir 
itirafı olarak telakki edilmelidir. 

Paris gazetelerinde 
Paris, 5 (A.A.) - Laval"in Mareşal 

Petain ile yaptığı son konuşmalar hak 
kmdaki demeci münasebetiyle M, Lu
chaire, "Les Nouvaux Temps,, gaze
tesinde Fransız dış slyııset meseleleri
ni inceliyor ve diyor ki: 

Dün~tü Maclarda 
j 

; .. 
Esnaf ve Müstehlik i 

Fenerbahçe Vefayı 
Beykozu 

4 - 1 
2 - 1 

Galatasaray 
Yendi 

da 

Evvelce tehir edilmiş olan lig maç- nerbahçenln galibiyeti ile sona erdi. 
!arına dün Fenerbahçe ve Şeref stad- GALATASARAY - BEYKOZ 
lannda deva medilmiştir. Fenerbahçe $eref stadında oynanan ilk mac Al
stadmda ilk maç Süleymaniye - Tak- tıntuğ _ Beyoğluspor arasındaydı, 
sim arasında yapılmıştır. Sazı Tezcanrn idaresindeki bu maç 

Hakem Muzaffer tarafından idare 14 _ ı Altmtuğun galibiyeti ile bit
edilen bu maçta Süleymaniye her iki mistir 

Birer Birliğe Girecek ~ 
. Yiyecek, yakacak ve giyim eşyası li 
fıyatlarmdaki yiikselişi kontrol et
mek ve bunların gizlenmesine mey - i 
dan bırakmamak ve müstehli!t halkt 
tazyik eden hareketleri önlemek mak- i 
sadiyle bunları satan ve yapanlarm 1 
teşkilatlandır!lmaları kararlaşmıştır. 1 
Bu maksatla odun ve kömürcillerden 
başka bakkallar. kasaplar, balıkçılar, 1 
sebzeciler. yoğurt ve peynirciler, kun 11 
duractlar, terziler, perakende kumaş j I 
ve manifatura satıcıları Ye buna ben- • 
zer bütiln esnaf ve tüccar ayn ayrı ! 
birer birlik haliı1de toplanacaklardır. 1 
Birliklerin statüleri Ticaret Vekale- I 
tince hazrrlanan ıma statükoya uygun 1 

Geçen hafta}'a kadar bazı alle· 
ler Pazar gilnUne ait ekmekler!· 
nl Cumartesi gUnü'*len alı rlar, 
haftanın tatil günü olan P•1:1r 
gününden en genfş ölçüde fayda· 
!anabilmek lcJn çar§ıya ve •lı' 
verlıe alt bütUn lslerlnl Cumar• 
teıl gününden bitİdrlerdi. Böyle 
yapmanin bir sebebi de gehre ve 
çarşıya uzak yeı·lerde, civar köy· 
ferde, sayfiyelerde oturanların bu 
tatlı ve dlnlenrrıe gününde ek· 
mek almak için yarım saat, hattı 
bir saat mesafedeki çarşı yolunu 
yürümekten kur:ulmaları endlıe· 
siydi. Her gün işinden evine dö· 
nerken nevaledni götüren lnMna 
Pazar günü ekmek almak için ay• 
rı bir zahmete katlanmak da pek 
!ıaklı olarak gUç gelir. 

devrede de hak' moynamıştır. İlk dev- Son· oyun Galatasaray ·1e Beykoz 
re 1. - ? S?l~y~aniyenin galibiyeti .. i- arasmda olmuştur. Hakem 

1 

Adnan A
le bıtmış, ıkınc~ devrede gayret gos- kın tarafından idare edilen bu maç 
teren Taksimliler uzun b"r mücadele- Beykozun daima müdafaa s'stemi de 
den sonra Sülı:ymaniyenin attıg-ı ikı 

1 

n oynaması ve rakibinin oyununu boı:-
gole iki gol ile mukabelede bulunmıya ması yüzünden çok zevksiz geçmiştir. 
muvaffak olmuşlarsa d~ sahadan 3 - 2 Galatasarayrn bidayette işi gevşek tut-
mağliip ayrılmışlardır. ması ve buna mukabil Bıoykoıo·un adam 

F. BAHÇE - VEFA adama ovnama!1r ve topu sık srk taca 

olacak ve ticaret meşgalelerinin hu- 1 : Fakat nedense geçen haftadan. 
susiyetlerine oıöre b8.zı değişiklikleri : beri fırınlar ve bakkallar Cumar· 
ihtiva edecektir ! tesl gününden Pımır günü nün . . 

B~ sahada günün. ~ühim maçını atması Galatasaraym temtıosunu boı-
t~ııkıl eden bu oyuna ıkı takım ~u şe- muş ve şuursuz blr ı:;ekilıfco oynıyan 
kılde çıktılar: Ga!~tas ra 1 ı ı k k · · b" 

FENERBAHÇE - Nuri • Muammn, Mu l .. " .. a .! : ar ~o <:ı arma ıçın U-
rat - Omer, Emat, ;Ali Riza • Fikret, lbnhim vuk ı:ıuskulata ugramışlardır. 
Aydrn, Turan, Lebıp. . Dagnıık hücumlarla Galatasaray de-

VEFA - Muvahit • Vahit, Süleyman • 
Muhteşem, Lütfü. Mu•tafa . Hüuyin, Hakkr fansrnı hırl)alıyan Bevkoz forveti ı4 
C,ui, Fikret, Haydar. z üncü dakikada ilk golünü çtkarmıya 

Bunlar, satacakları maddeleri birlik 
!er kan aliyle a facaklar, kendilerine 
lazun olan iptidai mr.ddeler birlikler 
eliyle dağrtt!acaktrr. Ayni zamanda 
bu birliğe girmiyenler o işe ait ti
careti yapmaktan menedilecektir. 

5 ekmeğini vermek usulünü keıtl· 

= fer. Fırınlara uzak mesafelerde 
:.! oturan halk da cdidi güçlüklerle 

kartılattl, ÇUnkü her fırının en 
i : az iki satıı §ııbesl açm111 mec· 
i buriyetl Belediye brıfından esas• 
:. it bir surette tatbik edilemedi. 

Hakem Feridun Kıhçı~ idaresi .al- muvaffak olmuştur. Bu gol ile hare
tmda oynanan bu maçm ılk devresın · lı:ete gelen Galatasaray müteaddit hü
de Fenerbabçc Ar~zgar altında o!makla cumlar yapmıs ise de bir türlü toplu 
beraber çok hakim oynadı. Bilhassa bir halde oynıvan Beykoz müdafaasrnı 
Melihin takımda bulunmamasr üzeri~e yarmrya muvaffak olamamıstır Bu 
orta akıncı oynryan Aydmın ve solıç cıekilde cenkleşme 43 üncü dakikaya 
'l'uranm ıı.uurlu ve .atak oyunları F«!.- kadar devam ettikten sonra. korner
nerbahceyı rahat bır oyuna sevkettı. den gelen toola Cemil taknnını bera-
Gü_zel v~. deplasmanlı bir oyun ile hıorl;ire ulastırmrııtır. 
daıma h~c.umda ~ulunan Fener~ahı;e fkinci devre baştan nihayete kadar 
forvetlerı ılk __ golu 16 tnct dakikada iki tarafın şuursuz oyuniyle geçmiştir. 
Turanın ayagıyle yaptılar. Bu gold~n Beraberliğe razr olan Beykoz, bütün 
s~_n;.a _Vefa takımında bira~. hareket oyuncularını geride oynatarak oyunu 
goruldilyse de Fenerbahçe guzel oyu- bozmıya çalışmış ve sık sık topu yan
n~. ile sahaya hikim olm.akta ve ra- tara atarak vakit kazanmıya gayret 
k~bıne .oyu~un~ kabul ~tt'.rmekt~ g~.- etmiştir. B'l vaziyet 19 uncu dakikaya 
cıkmedı. Nıtekım, tbrahimın attıgı şut kadar sürdükten sonra Arif bir kafa 
kaleciye çarptıktan sonra topa yetişen i'" takımma ikinci golü kazandırmış
Lebip ikinci golü de çıkarmca Vefa trr 
canlılığı~ı daha ziyade kaybetti ve ilk Bu gol Beykozu derbal harekete ge
d~vre .b~ylece 2 - O Fenerbahçe le- tirmiş ve bidayetten itibaren kullan
hine bıtti. dıklan tabiyenin aksine olarak hücu-

Ikinci devrede Fenerbahçe baııtaıı ma geçen sarı - siyahlılar Galatasaray 
nihayete kadar güzel ve hakim oynadı. kalesine yaptıkları aktnlarln korkulu 
Rüzıarın yard1miyle yapılan akmlar dakikalar yaşatmışlarfür. Fakat her 
Vefa kalesini bunaltacak mahiyet te i- iki tarafm gayreti oyunun neticesini 
ıli. Küçük Fikret çektiil güzel şiltle değiştirememiş ve maç 2 _ ı Galata
üçüncü golü de çıkardıktan sonra Fe- sarayın halcimlyeti ile nihayet bul
nerbahçe daha rahat bir oyun oynamı- muştur 
imkanını buldu. Buna mukabil Vefa takımında bidayetten itibaren hüküm Mektepliler Koşusu 
süren anlaşamamazltk daha ziyade Mektepler bölge birinciliği , dün sa-
kendini gösteriyordu. bah saat 10.30 da Mecidiye köyünde 

Nihayet seyrek yapılan hiicumlarııı 4000 metre mesafe üzerinde ·yaprlmış
birinde Vefa Hakkı vasıtasiyle yegane tır. Neticede: 
golünü atmıya muvaffak oldu ise de 1 - Raif (H. P.) 14.57 dakika. 
çok geçmeden Fenerbahçc, lbrahimin 2 - Hidayet (H. P .), 3 - Emin 
güzel bir volesiyle yapılan dördüncü (Dariişşafaka) . 
gol ile mukabelede bulundu. Takım tasnifinde: Haydarpaşa 63 

Vaziyet 4 - 1 olunca oyunun haki- puvan ile birinci. Kabata, 113 puvan 
miyeti tamamen Fenerbahçeye geçti ve ile ikinci ve Darüşşafaka 194 puvan 
bu şekilde devam eden mac; 4 - 1 Fe- ile üçüncü olmuştur. 

Diğer taraftan Jıalk da istihHlk 
kooperatiflerine bfnzer bir şekilde 
teşkilfıtlandmlacaktır. Bu suretle bü
tün satış ve alış hareketlerinin sü~ 
ratle kontrolü mümkün olacaktır. 
Ayni zamanda e;-nduı halka dağtt
mak üzere kendikrine verilen mad
deleri glzlemesi!ıe veya fazla fiyatla 
satmasrna imkan btrakılmıyacaktır. 

Deniz Klübü Umumi 
Heyeti Dün Toplandı 

Dün Deniz Klübü umumi içtimaı 
yapılmıştır. Nizamname mucibince 
kura ile üç azantn değişmesi icap et
tiğinden kura isabet edenlerin yerine 
yeniden ittüakla Necmettin Sadak, 
Nurullah Draz ve Mı..şuk Kalkan se
çilmişlerdir. İdare heyeti raporunda 
klübün bu seneki mesai ve inkişafın
da büyük hizmeti görülen murahhas 
Hidayet Fuat Tugaya teşekkür edil
miştir. MfiddeUeri hitam bulan ko
modor CelM Bay:ır ve Reji Vitol it
tifakla yeniden intihap edilmişlerdir. 

İdare heyeti yedek azalığına da A
ziz Derya, Ramiz Bakcınlaroğlu, Ta
ı•ık Draz seçilmişlerdir. 

Bir Vapur Bir Sandala 
Çarparak Parçaladı 

Yalovadan gelen Maltepe vapuru, 
dün Sarayburnu önlerinde Mustafa
nm 30 numaralı sandalına çarpmış ve 
parçalamıştır. Kayıkçı kurtulmuştur. 

Fırınlar ekmek satması mutat o
İ lan bakkallarla mukaveleler yı• 
1 parık mevcut satı& yerlerini ço· 
1 ğaltmamak usuHinU tuttular. 

1 
Bakkallar Pazar günleri kapalı 

oldukları lçi!'I hc;lk, bu sözde .a• 

1 
tış ıubelerinden istifade edemi· 

f
• yor. ister latıımez Pazar günU fi· 

rına kadar taban tepmek vazlye. 

1 
tinde kalıyor. Halbuki fırınlar 
şehrin muhtelif semtlerinde top· 

İ lanmış vaziyette t-ulunmaktadır-

1 
lar . Bo1jaz ııahlllerinde, sayf iye• 
terde, şehrin kenar semtlerinde 

1 

oturanlar ister istemez uzun me• 

• 

aafeler yürUyerek Pazar gDnlerl 1 
bu fırınlara g1dip gelmek mecbu• 
rlyetlnde kalmaktadırlar. Halla 1 
bu güçlükten kurtarmak llnm• 

! dtr. Y a firınlara mecbur olduk· ı 
• tarı gibi Pazar günleri açık bu• 
İ lunaeak satış yerleri açtırmalı, 
; yahut da halkın Pazar günUnUn 
! ekmelilni Cumartesi günü bık• • 
1 kallardan alabilmselnl temin et· ı 
J melidir. 
ı ______________ __ 

Ekmek Karnesi Satan 
İki Kişi Yakalandı 

Aksarayda tramvay deposunda Na• 
zım ve Enis adında iki işçi 20 kadar 
ekmek karnesi ve Lalelide bakka1 
Reşat da fazla fiyatla ekmek satmak 
suçiyle yakalanarak millt korunma 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Yeşilköyde bakkal İsmail fıtzla fi• 
yatla mercimek sattığı için !! lira pa
racezasma ve ye:ii gün dükkAntm aç .. 
mamıya mahklım olmu;jtur. 

PASiFiK HARBi 
;tJJr Hnştarafı 1 incide 

Seylan adasına Japon 
akınları başladl 

SARK CEPHESi BOMBA HADİSESİ ~ Baştarab 1 incide 

da, suikasta teşebbüs eden adam par- geçmişlerdir. Tanklarımız Alman 
ça parça olduğu ve tanlnmıyacak bir tanklarile çarpışmış ve 14 tank 
hale geldiği halde. hüviyetinin na~ıl takriben bir piyade taburu ve 4 
olup da çok kısa bir zamanda mey- tanksavar bataryası kaybeden 
d~.na çık~_rlabildıği~ir. Nitekim eger düsman geri çekilmek zorunda 
Tu~k polısın\n ta~dır uyandıran bu 1 kalmıştır. Ganimetimiz arasında 
s~rı muva!takıyetı olmasaydı, Kayse- 1942 yapılı 3 tank sağlam bir hal 

Kolomba 5 (A. A.) - Resmi 
tebl~ğ: Bugünkü pazar gunü, ma 
hallı saatle 8 de büyük bir J apon 
tayyaresi teşkili Kolomboya hü • 
cum etm~tir. 

Bomba. pike ve çok alçalttan 
uçarak mitralyöz hücumları ya -
pılmış, liman ve Ratmalana böl
gelerine taarruz edilmiştir. 

Şehir üzerine yapılan akın es. 
nasında 25 düşman tayyaresi, a v 
cılarrmız tarafından muhakkak 
surette 5 tayyare muh temel ola
rak düşürülmüş, diğer 25 tayya
re de hasara uğratılmıştır. Tayya 
re karşıkoyma hafif silahlarının 
ateşi alçaktan uçarak yapılan ta
arruzlar esnasında düşmanın iki 
tayyaresini daha düşürmüştür. 

* Colombo, 5 (A.A.) - Amiral Lay-
ton, bugÜn Colombo'ya hücum eden 
Japon tayyareleri sayısının takriben 
75 olduğunu ve bunların bir tayyare 
gemis:nden geldiğini söylemistir. 

(TAN: Ko1ombo şehri, Seylan ada· 
sının garp sahilinde Jcllndi r. Hlndlı· 
tanın cenup ucuna çok yakın bi r me
safede bulunan bu ada Hlndlstanın 
müdafaası bakrmttıdan stratejik bir 
l'heml'\İv,.t l ı-111,..!fr ) 

FIL/PİNLERDE : 

Va!;ington. 5 (A.A.) - Reutcr a
janıır, geceleyin Bataan yarımada<ımrn 
ooğu sahiline yapılan bir Japon ihrı:ıc; 
hareketi tesebbü!lüniin ııiic:ldirtii1rliii'ii. 
.,;; haber v"rme'kt,.r1 1r 

Yeni t ip yangın bombaları 
Vasineton. 5 (A.A.) - Japonların 

'i Nisand3 Corregidor':ı karst Y"ntrk
ları hava ta:ırruı:l armn<> kı•lhı..,drklarr 
hombalar h:ıkkrncfa taf~i 1it voktur 

Amerik harbive naı:ırHb c:fö'.rüqüniin 
ıil'diiine göre bu bombalar bir nevi 
van,;ın bombaları >lup ate~ alııbilecck 
hedefler üzerinde a$ağıya dotru ıılev
ler saçarak patlamak üzere yapılmış

tır. 

Btı nevi bombalann Correıidor'a 

~ BaştarafJ 1 incide 

Diğer şahitler de Sıhhiye Vekilliği 
ci\·armda 15 numaralı pavyonda otu
ran Mithat Kururıel'. karısı Mağfiret 
Kuruner, Lozan ap~rtLmanında otu -
ran İkhsat Vekilliğinde memur e
mekli yüzbaşı Maruf Konurkaya, Ye
nişehirde Birlik berber salonunda ça
lışan Ahmet K:ılen. Atatürk bulva
rında And apartımar.ında oturan Ed
var Romanski, Ymişehirde Güneş 
berber salonu sahibi İsmail Korkulu 
ile Toros otelinde katip Seyfettin 
Marsoğlu. otel müstahdemlerinden 
Halit Ünsal, otel kapıcısı Ali Çelik 
ve Kavaklıdere karakolu milretteba
tmdan polis 493 Kazım Özdcmirdir. 

Bu şahitlerin dinlenmesiyle suçlu
ların Ankarada geçirdikleri günlerin 
gizli kalmış sailıaları ve bombanın 
infilakına ait tafı;ilAt ö~renilecektir. 

Bunlardan başka İstanbulda bulu
nan 15 ş~itle Ad3pazarmda bulunan 
diğer birlfaç şahidlr. de dinleneceği 
anlaşılıyor. Bu cel5ede, bu şahitlerin 
bulundukları yerlerde sorgularmm 
yapılması için m~halll müddeiumu
miliklere istinabe tn1jmatnamesi gön
derilmesine karar verilmesi muhte
meldir. 

Bomba nasıl patladı? 
Diğer taraftan, suikast faili Ömer 

Tokat'tn ölümü etrafındaki esrar da 
yavaş yavaş ayduılanıyor. Kuvvetle 
tahmin edildiğhı.e gö;e, Ömer Tokad 
kendisine verilen cismin kuvvetli in
filfik maddesiyle dolu bir bomba ol
duğunu bilmiyo;:-du, Suçlulardan Ab
dürrahmanın snrgustı sırasmda, dlj!ı>r 
suç ortaklartna kahpelik isnadından 
da bu Rnlaştlmaktadır. Ömer Toka
da, kendisine verılen ci~min bir siı: 
makineı::i olduğu ve Von PapPne ta
banca ne çok yakm mesafeden ateş 
eder etmez sis makiııesinin düğme
sine basmak suretiyle etran kaplıya
cak olan sisten faydalanarak kaçabi
leceği s!Sylenmiştir Bu suretle sui
kastı hazD'ltyanlar, şayet tabanca 
kurşunu sefire isabet etmez veya 6-
lUmil intaç etmezse, müteakıben pat
lıyacak bombanın hem suikasdm ta
mamlanmasını mümkün kılacağını, 
hem de Ömer Tokadın parçalanarak 
suç ortaklarnu ele vennesine fmUn 
k&lınryacaiın1 hesaplamışlardır. 

rı yolunda trende yakalnan suçlular- d l . r 
dan Pavlof hudud1 yaklaşmtş ve bel- e e e geçmış ır. 
ki de bir ecnebi memlekete geçmek Smolensk böl«esinin bir kesiminde 
imkanlarını eld2 etmiş olacaktı. hatlarımızın gerilerine giren muhi~ 

24 Şubat sabahı Atatürk bulvarın- bir ku'•veti imha etmek emrini alan 
da Ömer Tokadın vücuduna ait kan- piyade kıtalanmız bu vazi!eyi mu
h parçaları, elbis~sini ve tabancası - vaffakıyetle başarmı5tır. 500 piyade 
nın bazılarr pek ufak olan parçala- ve 1:10 sOvarlden mürekkep bu Al
rmı dikkat ve itına ıle toplıyan za- men krta~ı önce çevrilmiş ve doku7. 
bıta, bunlart h~men polis enstitüsü saatlik muhareoeden sonra tam bir 
laboratuarlarma gondermlştir. Bura- hezimete uğrattlmıştır. 200 subay ve 
da eldeki parçalar bir araya gctıril- er oldur !mu tıir Bir miktar gani
mek suretiyle meçhul ~ahsm harld met ele g el ıl"lli~tir. Kn:ılordu kıta
eşkAli tecessüm ettirilmiştir. B lhassa lnrrnd1n biri cephe hattmm gerile
bu arada iki kaşını ihtiva eden bir rincte bir A iman ıt::ırnlznnunA hücum 
deri parçası Ömer Tokadm hüviyeti- !'tmlst:r. Burada 130 Alman subay ve 
nin tesbitinde çok i~e yaramıştır. C'ri ölclürlilmit~tür, 
Çünkü bu deri parcasmda iki kaşm Blrc;nk d1ışman a~keri teslfm ol
arasmda büyfir.ı-k bir et beni bulu- mustur. Ele geçirilen ganimetler a
nuyordu. rnsında 4 makinelı ve 7 mükerrer a-

Otellerden elde mevcut eşkı'ıle uy- t~li tiifek1e 100 k ıda .. tiifek ve muh 
gun bir müşteri olup olmadtğı aralj- telif harp ma17err.E'~i ''ardır. 
tırılırken. Toros oteli katibi ve müs- Jf 
tahdemleri ik1 kasmm ara~mda bir 
et beni bulunan bır yolcuları oldu
ğunu ~öylemişlerdir 

Bu suretle Ömer Tokadın hüviye
tinin tesbitlnden sonra !ş nısbeten 
kolaylasmrş, nereden geldil:(l, ikamet 
ettlitl yer ve lti':nlerle düşüp kalktıjtı 
anlaştlmTştır. 

Suc;lu Abdürrahman Saymanla Sü
leyman Sav da bu suretle ele ı:teç
miştir Onlar bu iı;t;ı üç yabancı şah
sın alakalı oldu~unu itiraf etmişler 
fakat bunlarm hüviyetleri hakkmdıı 
kati bir şey bilmediklerini söylemiş
lf'rdlr. Bu m-:-çhul y~bancıları bul
mak işinde de ıabrtanm dosyaları 
bOyQk rol oynamış. Abdürrahman ve 
Silleymana. ecnebilere ait dosyalar 
göstf'rilmişltr İki suçlu adlartnı bil
medikleri yabancıları resimlerinrlen 
tanımışlardır Rut•Ia~ d:ı Pavlof, Knr
nilof ve Stepan'dır. 

Kornllof İstanbulda. Pavlof da Kay 
seride trende tutulmuştur. Stepanın 
tse hudutlarmmı geçtlğ1 yine zahıtıı 
kayrtlıırlyle tesblt edilmiştir. 

Berlin. 5 (A.A.) - Alman ordu
IArı başkumAndanTıl!mm tebliğine gö
re. 2 Nisanda Almar. kttalarl;rle mü
him Bol~evik kuvvetleri arasında 
ciddetli bir muhnrebe başlamıştrr 
Sovyet kıtaları topcu himayesinde 
Alman h::ıtlarına doğru ilerleme te
cıebbfüıilnde bulunmuştur. Bu topçu
nun şiddetli cıt'!sine rağmen Sovyet 
hUcumları piyaclı>mizirı mukavemeti 
1<arşısmd;ı kmlmışttr. Göğils göğü<ır 
vapılan çarpışmalarda düşman kıtıı
lan pilsktırtillmllc:tiir Oonetı haı:za
c:mdakl Bolşevik hücumlarr atır ka
vTp1arla geri atrlTl"'ı trr. 

"Filihe Fuarın 
Bugün Açllıyor 

Sofyn. 5 (A.A.) - Fillbe örnekler 
ruarı 6 Nisanda acılııcaktır. Fuarıı 
Almanya, İsviçre. İtalya. Romanya· 
'.'dacaristan ve Türkiye iştirak ede
cektir. 

Fllibey~ gelme~i beklenilen Türk 
heyetinin basmdıı Senay! Umum Mü
ıfürO bulunmaktadır. 

Harbin mu\•affakıyetlc devamı için 
Hındistan. halkının mümkün olan her 
yardımı yapmasını şiddetle ırıu etmelc 
te isek de ayni zamanda bu rayeye 
varmak içoin harp devam ettiği miid
detc;e amumt valinin mecföıinde bir 
Hint müdafaa azası bulunmaamı sara
haten lüzumlu sayıyoruz. 

Muhtrrada her eyaletin arzu ettiti 
takdırde yeni me$rutiyet rejimi dı
ımdı1 kalmak ve şimdiki me1ruti vazi
yetini muhafaza etmek hakkına malik 
(llması doiru oldugu kabul edilmekte-

Vaşington, 5 CA.A.) - Reis Roo
sevelt, ~imdiki harbı vasıflandD'mak 
için !ldnd dünyn harbi tabirinin yet
medi.i?in1 ve bıışka bir tabir bulmak 
ıterektliini ıtazeteciler tQplantısınd;ı 
söylemiş ve dcrrıiştlr ki: 

"Fransız durumunun ıtünden ıtüne 
daha vahimleşmeıinin sebebi. sadece 
memleketin takip ettiii bekleme siya
setinden ileri ıelmektedir. lnıtiltere
nin yardımına hAla ıüvmebilecekler 
anca lı:akdsızlardır. Durumun vahim
leşmesinin diier bir ıebebl de Japon
yadan yemekte o1duğu darbelerle sar
sılan Amerikadır. Eter Lavalin son 
konuşmaları müsbet bir neticeye var
mamış ise bu yeni vakit kaybı Ame
rikan baskısından doimaktadır. Bu 
baskı. bir taraftan gürültülü radyo 
propaeandası, diier taraftan da gizli 
fakat tesirli siyasi manevra şeklini al 
maktadır. Amerikanın kurtulmak için 
tek caresi . haskalarının 7ararın;ı ola-

karıır 'kullanılmasma havret ~tmek lft. 
o;ımdır Cünkii Corregidor'da yerde a
teıı alabilecek maddeler yoktur. Belki 
rle diiııma.n bunları tecrübe olarak ve 
ıılavlerin yayıhe nhaıımı tesbit etmek 
için kullanmtstır. CUnkü bombatar çok 
.. ;;1r., .. ~,,. .,,.tbmıııkt:ıı~rr 

rak vakit kuanmaktır. Efer Fransa 
ııon anda kendi mukadderatını kendi 
eline almaz ise Amerika Birle~ik dev
letlerinin siyasetine kurban ıidecektir 

Fa.kat Ömer Tok&d. ııallp bir lllti
mal olarak evveli kerıd.isl.nlıı kaça
bilmea!ni temin edecek olan sisi mey. 
dana getirmek istemiş ve Von Pa -
pene bundan sonra ateş et meyi dil· 
~ilnmQştür. Bu da son dakikada t eh
like ile karşr karşıya gelen sulkast
çmm o andaki ruht haletine atfedlt-

trıflllk hidlsPsinlrı ışimdiye kadar 
blllnmlyen taraflırtl'ldan elde edilP • 
bilen malQmat budur Carsambı ııllr 
lcü duruemadan sonrı mevcut mec
bullerden blr kaçm'll" daha aydmlan· 
ması b eldem:nektedlr. 

Bir Soğuk Dalgası 
Stokholm. 5 (A,A.) - Bundan iki 

ıün evvel İsve!C üzerine çöken soiuk 
dalgası devam etmektedir. Derece bu 
sabah sıfır altı IS tir. 

'Diler taraftan yeni ticaret an1as
masım müzakere etmek il.zere Anka· 
raya giden Bulgar iktı&at heyeti Sof
vaya dönmüştar. 

fngilterede Yaz Saati 
Londrıı. 5 ( A,A.) - İngllterede yaı: 

saatinin ta1blkine başlıınmıştır. Bu 
~uretle Grinvk saatine eöre, saatler 
iki saat ileri almmıştrr 

d .r 

"Bu mücadPlenin kilçOk milletle
rin ve dünya dr,mokrasilerinin ko
runmıısı için yapılc1ğınr anlatacak bir 
etimle bulma lıdrr .. 

Fran~ız siyasetinin her yeni tered
ihıdü. Fran:5a için öldiiriicü bir tehlike 
nlaca'ktrr ... 

mektedir. 
Hadise nasıl meydana çıktı 
:\'l'erak uyandtran dij!er bir nokta 
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1 :Ji{CJ•J:ı 
Amerikanın Kararı 

Yazan: M. ANTEN 
G linü:n en mühim siyasi Mdisesi, 

& Birleşik AmenR:anın General 
. Gaulle'üıı. idaresindeki (Fransız 

trnllt komitesi) .ile Hür Fransız kuv
ıretlerinin kontrolü altındaki Afrika 
to!'raklannm idaresi meselesinde res-
mı temasa g..,.,.,. • H'. Fr Af k - ...... esı, ur ansız -
rı ·a~rnın merkeu oJac Brazzavillo 
~rı~e bir hususi mümesıill. ile bera
tid· bir konsolos göndenn.esl keyfiye-

ır. 

1 Bu mesele hakkında beyanatta bu
~nan. Hariciye Müsteşarı S. Welles: 
rnerıkan :milleti ile Fransız milleti 

arasında dostluk münasebetlerinin de
; ~w ~merikamn ananevi siyaseti i-

k~ tııdan bulunduğunu Amerika bü-
um ı· · · İ e ının gayesinin Fransanm ve 

hmParatorluğunun büti.ınlüğunün mu
~f~ı olduğunu, ister De Gaulle'-

n, ıster Vichy'den emir alsm, Fran
~17. hakimiyetini tamr..men ellerinde 

ulunduranlarla müna.~bet tesis e
deceği · k nı ve alacağı vaziyetin, btı 
k uvveUerin düşmanm hakimiyet ve 

ontrolüne karşı gösterecekleri mu -
kavemet derecesine bailr bulunduğu-0u ~Yli!eiikten ı::or.rıı, Franstz Hattı 
s~uvasının mUttf'fiklerin harp gay

r"t~nde OYnadığı mühim rolü tebarü:. 
ettırmi~tir 

b V!chy h
0

ukCımetiyle siyasr münase
etlerini devam ettiren ve Vichy'deo 

~OQ!;.eve\t'in şahsi mümeı;sili Amiral 
ahy'Yi bulunduran Amerika, son 

~rıınantara kadar Hür Fransız teşkili
ını resmen tanrmaktan çekinmişti. 

Amerika hüktimetinin bu meselede 
\'az.iyet ve siyaset değiştinnesinde ne 
gibı müessir olmuştur': Zannediyoruz 
ki, bunda evvela bizzat Hür Fransız 
~':Vetle:rinin, müttefik cephelerde 
gıttıkçe müessir bır rol oynamaları 
rnuvaffak olmuştur. Diğer cihetten 
daha on gün eV\·el Fran~anm fü:leri
ni voe donanmasmr Almanyaya teslim 
e.trniyeceği hakkında Amerikan hükü
tııetine teminat VE-ren Mareşal Pe
l~in 'nin, bütün Fransayı Almanyanm 
lııımetine koymak siyaı:etinin sembo
l~ olan Lava! ile yaptığı görüşmele -
tın bunda bir rol oynamış olması 
tnuhtemeldir Fııknt Amerikayt böyle 
bir harekete. sevkeden en mühim a
nın, lfür Fransızlarm kontrolü altın
da bulunan Hattıüstfü;a A!rik.umm 
harbin SeYJi ve mukadderatı tb:erin
d~ tesir yapacak *atejik bir ehem-
1111Yeti oi&ıası keyfiyetidir. 
Fransız Hattrllstüw Afrikam Hür 

Fransız hareketine nı~ defa kattlan 
ve Generaı de Gaulle'ün otoritesini 
kabul eden Fram;ız m~temlekesidir. 
Bu müstemtekenln baş şehri olan 
Brazzaville Hür Frsnsanm merkezi 
~lmuştur. Sirenaik'de, Habeşistanda 
Ingiliz ve Cenuhi Afrika kuvvetleıfy
le beraber harb~en yeni Fransa kuv 
vetleri burada t~llm görmüşler ve 
hazırlanmrşlardrr Burada hazrrlanan 
kttvvetler, çöllerden, bakir ormanlar
dan, Jıatekalardıın ~erek ve bu su
retıf! binbir güc1ük ic;inde binlerce ki
lrınıetrelik bir :yolu katederek. Krztl 
rleni;e kadar gitmişler ve Habeşis
!nn ~arbinde biiyük yararlıklar gös-
etınışlerdir. 

Stra+eiik Kıymeti 
. Fransız Hattıü~tiiva Afrika sının m

g'. ltere ve Amerika için c:ok hayat1 
hır stratejik kıymeti vardıT. Bu böl
ı:en}n rnıittefiklerln davam ~n coğ
~afi ktymeti hiç kimsenin gözünden 
~-çmamıştır. Çat"da ve Kamerun'da 

l-hır Franstzlarm ~is ettikleri hava 
nıeydanları. Garbl A frikadaki İngiliz 
müstemlekeleri olan altın sahili ve 
~ligl?ria limanlarma gelen İngiliz tay
r•relerine Sudıın, Şarki Afrikaya: 
~ibyııya domı ı;eyahatlerinde durak 
~~~lan nzifesini görmektedirler. 

ur Fransız; id!lresiııin gayreti neti
cesinde yapılan kara yolları sayesin
~e ?arbI Afrika ile Sudan ve Kızıl 

e!U'z at"aı;mda çok emniyetli bir ir
tıbat teessüs ctmi~tir. Bu sayede in
ı;ıheredcm ve Am~rikadan Orta Şarka 
~·c Sovyet Rusyaya gör4ierilen harp 
f.l\'
1 
•azınu, çok uzun olan ve Japan de

n z 'Ve hava kuvvetleı-lnin Hint Ok
:Yanusunda faaliyete geçmeleri dola
t~si:rle ırz eok emniyetsiz ve tehlikeli 
~r haJe gelen Ümit burnu ve Hint 

_k
1 
Yanusu yolunu takibe mecbur de

gı dirler. 

~b d"vlet adamları. Dekar, 
~a'la.blanka gibi Vicby hüktimetinin 

1 
°~tz:olü altmda bulunan üslerle Por
ekızn:ı. idaresindeki Aı.::or, Yeşilburun 
adalannnı, Atla'ltik harbi ve Afrika
~ sarlt sahillermin müdafaası ba-
.ırı11ndan ehemmiyetlerini tebarüz et
tırnuşıer ve bu üslerin mibvercilerin 
ellerine geçmestne müsaade etmiye
~~klerini s6ylemişlerd1r. Fransız Hat-
ıüstt?va müstemlekesi, İngilizlere ait 
~lan altın sahili ve Nigeria ile bera
'Y F!r Alrnantarm D:ıökara ve Asor ve 
~btırun adalarmıı karşı muhtemel 

~l'tı.tzlannı önlemek için müttefik
~:e k?!'!netl.i isttnat üsleri vazifesini 
~Ol"eceklerdir. Müttefikler, bunlardan 

""1ta. ~tnn Afrika k;ttasına en 
~ o1&?t ve Dakar'dan sadece 2400 
b Olnef:re ıneu:tede bulun.an Peımam
h tık lhııa1uru lntVVetli bir deniz ve 

a-va üsstı olarak talık.im etmeleri 
~~m~~ııe Cenubt Atlantikte tam 
h nkımıyeti temin edecek, bundan 
tna?ka bu limandan Franı;tz Hattrüs-

\ a~rna harp malz~~i daha kolay 
•e daha tabuk gönderilecektir. 

. .... 
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Bugünkü Harplerde 
En Mühim Rolü Zırhlı 
Tümenler Oynuyor 

AHRET POSTASI 
. KAÇA KALKIYOR? 

Ölüm çoğaldı, fakat gömme güçleşti - Ahret }" olculu
ğunu.n masraf pusulası - Kefen tilmanm şartları -

Yaşamak, ölmekten ucuz 

E skiden in~anlar çıımasırcı 200, imam 
uzun ömürlü o- (- Ycızaft -, 500, iki hafrz 500, 

Kubbede 
LCileler .. 

Biten 

Yazan:TJLUNAY 

M1sır çarşısı kubbelerine konular. 
motifler, gazetelerde bilyük miı· 

nakaşaya sebep oldu. KiıNsi bu şekil
aiz nesneyi haça benzetti, kimisi Turh 
mimarisinde klasik ziynet motifleri o
lan \ile olduğunu ileri sürdü. Bazılan 
"lale deiil, We başağtdır • ., dediler: 
derken bir başkası da: "Ne laledir; 
ne başak," Olsa olsa bir zambak!,. de
di çıktı. 

Ancak, üç zırhlı tümen için lazım olan vesaitin imali ve ihzarı ile tümenı 
edecek insan kadrosunun talim ve terbiyesi maksadiyle ve 

büyük bir gayretle tam bir sene çalışmak icap ediyor 

kolay kolay ölmez- SAiD KESLER ~cıo, mezar kazma 
lurlar, çok yaşarlar, , f dilt>ncilere sadaka 

lermiş. Şimdi ölüm 1 400, mezar tahtası 
Halbuki bizce ne odur, ne budur; 

kubbelerin üzerine konulan 1* motif· 
ler biçimsiz, şekilsiz, zevksis tepelik. 
lcrdir. Ve hepsinin böyle nra sıra 
dizilmesi de nazara hiç hoş gelmiy~ 
oraya Semirami.sin asma bahçesini an· 
dıran havai bir mezarlık manzaraS' 
veriyor, Böyle yapılacağına kubbecık· 
lerin üzerine hakikaten tam manasiy· 
le lale başağnu andıran bir alem ko. 
nulsa daha iyi olurdu. 

teşkil koh:ylaşb. harp mey 600. mezar yeri 1000 
danlarmdan ba~ka, şimdiye kadar 1 ve cemaate kahve 400 olmak üzere 
medeniyet merkeıleri diyebildigimiz mecmuu sekiz bin kunştur. 
.en mam{ır, en mfüı>rakki şehirlerde - Bu masraf ~k değil, dedim. 
bile her ;rün on lıml('rce insan olu- Maamafih belediye va~ltaslyle de ce
yor. nazeyi knldxrabilirdin, daha ucuza 

E:;ki.den ölüm aı. ıakat ölüyü göm- mal olurdu. 
me şartları ehvenmi~. Şimdi ahret - Evet, fakat hemşire, "anamın 
yolculuğu c:ok rahı;Uya mal oluyoı · ölüsünü eTler ellne brrakamam .. diye 
Doğum kadar. ö1Un dt> bir ev büt- ayak dired ı, cenazeyi ister istemez 
çesıru sarsıyor. Ne doğanın, ne de evden kaldırdıit, Belediyeninki de 
ölenin bu büyük külfetten mütee~sir pek ucuz değil ya Bizim kaldrrdığı
olmamalarına ı ağmt>n geleni karşıla- mız şartlar altmda o da cenazeyi 100 
mak, gideni teşyi etmek masrafına liradan aşağı k:ıldırmıyor. Oranln ta
katlananlarm ôdedıkleri para, se- ri!esl de şu: 
vinı;-lerini de. ele mlerinl de unuttu
ruyor. Orta halli bir evde bir cenaze 
oldu mu, mevtanın ınirasçılarma bı
raktığı bütün :c:en et. onun ahret yol
culuğu için sar"ediliyor. Hele bu ö
lü. miras na bt .. ak;1rr.ryan cinsinden 
olunca ı;f'hf'p oldu~u maı;raf, in!'i:ma 
ölümündan daha ar. g!'lıyor. 

*** 

Birinci sınıf 200. ikinci 
üçti.ncü smıf 50. dordüncü 
liradır. 

sınıf 100, 
sınıf 30 

Bizım cenaze ikınc! sınUtan kaldı
rrldıgı ıçin Beledi) f-ninkıne nisbetle 
yirmi !ıra ucuza kaldırılmış oldu. 
Fakat çe.•tiğimiz zahmet: 

Milli mimarlıkta motif olarak kul· 
tanılan laleleri pek iyi bilirim, çiinki 
bende dövme demirden yaptlmış lilr 
devrinden kalma bir nargile maşas 
vardır ki, ateş tutacak yeri en bas ı 
çizgilerle derhal nazarda bir 15.ley; 
~anlandırmrya kafidir. 

Alman zırhlı tümen1erinden biri mu.a.zzanı bir hiicwn esnasmda 

G eçenlerde ihtıya~ annesini k~y
be<lE'n ellllik bır dostu tazıye 

ederken durmııdıın hıçkırdığını gör
dum. 

Yalnrz kefen bulmak ic;in çekme
digimiz kalmadı, Eekdıye doktoru 
nahiye müdürüne nnhiye müdürü po
lıse, polis tekrar mıhıye mudürüne, 
nahiye müdürü l«•ymakama havale 
etti, nihayet Yerlı Mallar Pazarına 
gidip kefenliği ııldık amma. rahmetli 
anamd<ın emdiğı'lı ri:t de burnumdan 
geldi .. 

Belki bu motifler de lale başaklan 
idi. Fakat dökümleri yahut yapılış! 
rr o kadar kusurlu ve kaba idi ki, bun· 
lar ince bir lale zarifliğini hiç bir z 
man hatırlatmıyorlardı. Zaten bulu 
bu dedikodulardan ve belediyenin ıza. 
hından anlaşılıyor ki, Mısır c;arşrs 

nm damındaki kubbelere konulan tc· 
pelikler yeniden yaptırılmış d .. ğild r 
eskilerden fena surette kopye edilmi 
!erdir. Bütün münakaşaya sebep ol r 
da bu fena kopyedir. O halde bunlaı 
~adil edildikten ııonra ortada münakıı 
şaya esebep kalmıyor. 

Kütle ve sünıü harbinden zırh y 
ve malzeme harbine ge-çen bir , - azan : ' 

devirde, orduların he msevkülceyşi, I N • y 1 
devirde, orduların hem sevkülceyşi. ecatı aşmut 
muharebelerinde zırhlı tümenin oy-
nadıiı büyük rolü ve bu rolün neti- _ __...._. 
ce üzerindeki hayati tesirini mütalea bik edeceği yıldırım taarru7.larında, 
edecek harp tarihi, bunu yetmiş sek- kendisini süratle hedefe ulaştıracak 
sen senedenberi tatbik edilen harp en şaşırtıcı şekiller üstiınde tank kol
usulünün seyrin bit dönüm noktast- larmı organize ve bunları kendi 
ıetircn amillerin en birincisi olarak maksadına elverişli surette talim ve 
kabul edecektir. terbiyeye uğraıtı ve böylece zırhlı 

Daha 914 - 18 harbinde makineli tümen meydana geldi. 
tüfek kar:şısında piyade ve s!ingiiniin Polonya, bilhassa Fransız ordusu
:ıavalhhjı, her millete çok kanh ve ııun da tankları vardı. 940 baharında 
pahalıya mal olan tecrübelerle mey- Fransanın irili ufaklı iki bin tankı 

dana çıkmıştı. Kütle halinde hücum mevcuttu. Fakat hunların orduda hiz 
eden kahraman gençlerin kutle halin met tarzları hU~ iptidai şeklini mu
de topraklar üstünde kalan cansız hafaza ediyordu. Fransız ordusunda 
cesetleri karşısında bile bir çok ge- bir tek zırhlı tümen mevcut dej'ild.i. 
neraller, ellerine teslım edilen de- Bu orduda tank taburları piyade tü
ğerli vücutları hali alay alay mit- menlerinin topçu vesair unsurları gi_ 
ralyözlerln biçici ateşi ü::;tüne sü- bi tümenlerin yardımcı unsurları e
rerken bazı memleketlerin fen adam Jarak kabul ve teli.kki ediliyordu. 
lan da, müdafaa edilen bir mevzide Halbuki zırhlı tümen demek bir tü
taarruz eden piyadeye ihzari topçu menin bütün kadrosiyle, yani piyade, 
ateşinden daha emniyetli surette bir topuç, makineli tüfek, keşif. işaret 
cedik açabilecek yerı.i bir vasıtanın unsurları ve tamirat. malzeme iaşe 
keşfi için planlar, resimler çizmekle servisleriyle hep birden müteharrik 
meşguldüler. zırh içine bürünmüş hali demektir. 

Bu kafi ihtiyaç ve bu araştırma- Piyadeye yardım eden tank taburla
lar nihayet tankı do~urdu. Tankın rm.m harekatı mahduttur. Mahrukat 
918 ms arebeleri üstünde kat'i bir ve mal:ıeme itibaJ"iyle daima sabit 
tesir yaptığı şüphesi.ı: ki iddia edi- depoıuna istinat etmiye mecburdur. 
lemez. Çünkü Y•!nl doğan bu si15.hın Bunun tesiri ancak bır cephe parça
ıerek kendısi ve ıerek ku ' laııış tarzı sında mevzii olarak kalır. Açtı&r ce
henüz iptjdai devresini y:ışryordu. dii ipiyadenin işgal etmtsinı ve sa
Surati azdı. Manevra kabiliyeti çok bit deposunun ilerde yeniden tesis 
noksandı. Ordulc.r onu kullanmakta edilmesiıı.i bekler.Halbuki zırhlı tü-ı 
çok acemi idiler. kullanılanlar da menin piyade ve depolarla alakası 
müstakH orıanize edilmiş büyük bir pek azdır. Kendisine lazım olan plya. 
likler halinde değil, münferit küçülı: de livasm.ı ve bir sahra topçu ala
birlikler halinde ve sevkülceyşi malt yım bindirilmiş olarak beraberinde, 
saflardan ziyade tabiyevi maksatlar taşır. Bütün mahrukat ve malzemesı 
ic;in bir cephe parçasmda piyadenin depo arabalarında daima yanında 

töreli taburu, bir şoför taburu, sah
ra topçu ve motör tamırat atelyeleri 
ve personali, benzin, yağ, ıaşe ara
balan ve kendi istinat hava filosu 
teşkil eder. 

• • • C. unu iyi bilmek lazımdır ki, bin
~ lerce tank ve motöre sahip o

lan ve bunların teker teker her husus 
ta kullanılmasını bilen b'r ordu, zırh
lı tümene sahip demek değildir. Ev
veli bu tankların ve arabaların zırh
lı tümen halinde organize edilmesi, 
sonra tümen halinde lazım gelen bu
tün tatbıkatın yapılması ve tümeni 
teşkil eden bütün unsurların yekdi
ğerleriyle tam iş bırliıiı temin ede
cek surette talim ve terbiye ve ma
nevralarını muvaffakıyetle ikmal et
miş olmaları şıırttrr. Harekatta tü
menin her hangi bir unsurunda vu
kua gelecek bir karışıklık yahut a
henksizlik tümer.in biıtun teşkilatı
na sekte ve dolayısiyle muvaf fakıye
tine hemen tesir eder. 

Almanlar, bu suretle teşk'Iatlan
dınlmrş ve hazrrlanmrş on iki veya 

Yetmis b~ yaşında, eli ayağı tut
maz köhne bir \'ı.kudu kaybedişin 
dostumu bu kadar fazlı:ı sıırı;ışmıı bi
raz da hayret ett•m. Teselli maksa
diyle: 

- Yoo .. dedinı. Bu kadar teessü
rün manası yok. Rc.hmetli annen ya
şıyacağı kadar ya:;adı. Artık yaşamak 
onun için bir azap, senin için de de
,·amlı bir ıstıraptı. Ölmekle pekala 
etti. Hem kendi kurtuldu, hem sizi 

Hem bu gördı.ijlun pusulıı masra
fın kalburüstü tarı:.fi. Bir de bunun 
IVırt, zıvırı var Tam yuz Ura borca 
girdim. Şimdi gel de benim 69 lira 
aylıkla bu borcu öde bakalım Ben 
ağlamzyayrrn da kım ali;lasın? 

/Deve mı 4 OncUde) 

Lalelerin eskidenberi mevcut olm · 
ları onların şimd:ki halleriyle zevk 
sizliğine rağmen muhafazalarını icaı 
ettirecek bir sebep değildir, 

Tepelikler bu şekilleriyle bir manza. 
t'a arzediyorlar. Buna şüphe yok. Böy 
te herkeste hoşnutsuzluk uyandıra 
bir şekil yerine yaldızlı sade bir ale'l 
konulsa daha güzel olmaz mı? 

"Nasrettin hoca bir gün misafirle 
rinin yanında oğlunun zekasını anla• 
mak ic;in ona bir patlıcan göstererel 

DOGUM kurtardı.. l!>rmuş: 

Sözümü kesti: Genç ıüccarlanmrzdan Tahır Akıun'un n· - Sunun ne olduğunu bilirsen san 
. velki &ün bir oilu dılnvu·• ııclmi~ttr. \'av· kocaman bir aferin var. 

hfllime ağlıyordum, dedi. O yaoarken - Bunu bilmiyecek ne nr? Demi-; 
- Ananım ôhimilne değil, kendı 1 ruya u•un omürler dil•rız. Çocuk: 

nihayet qana günde er. çok 50 - 60 n· llf ıı· Öld" dk k kuruşa mal oluv. or ve ben onun rn:- Jr n Ua im U Gözü açılma ı sığırcı ya"1'11su ... 
ktnm bedelini c-cste ~te harctYarak ıRETMENJ.ER Cl::MIYFTJ ı-mıSLIGTN 

1 

OG Hoca misafirlere dönm\i~: 
• • .: •. • DEN : Kaclıkoy bırıncı orta okulu ıırıh, c<>i - Amcaları 1 Demiş, \•allııh ben og 

pl'k hi~setmıyorchım. Fakat olumu rafy~ o.rcımenı .Musip ~urcuz'u uamr dın retmedim, Bu oğlanın kendi buluşu· 
beni altmdan kalkı:mryacağnn bir ı =~~~~~;n kaybettık. Aılrsın• ıhıyctlerımlıı dur! 

borca soktu. Düşün bir !tere, pahalı- ~===============================ı=== 
Irk zammı ile beraber 69 lira tut.an l H lk • d H 
a~lıkla ben bu boreun altmdan nasıl a evın e azım Gecesi 
kalkıırrm? 

Do~tumun söyfodiklerinden pe-k bir 
fieY anlamadnn. İstifhamkar. yı.izune 
baktım. O ıki ı-.ıçkrrık arasında ce
binden bir puı;ııla çıkardı, bana u-

on dört zırhlr tümen ile Fransaya 
girdiler. Havıı kuvvetleri ile de tam 
işbidiği yapan bu tümenler Fransn zattı: 
ordusunu mağlup ettı, Fransa muha- - Bak, dedi; ahret postası !<aça 
rebelerine iştirak etmiş altmış ya- kalkıyor: 

hut yetmiş Alman piyade tümenine Kefen RfiO. tc' hi1. malzeml'SI 400. 
k~rşıhk Fran_sız or~~sun~m da yet- tabut 1500, tl'n"şır. kazan vesaıre 
mış seksen pıyade tumeru mevcuttu.

1 

hamaliyesi 200. ıHi; yıkayıcılar 500, 

(Devamı 4 D"cOde) bekçi 200, su V"' odur: 200. buhur f>O. 

ı l•J :ı ~ a ~ r,ımım 
GiZLi TETANI HASTALIGI 

taarruzunu kolaylaıstırmak suretinde bulnnur. Bütün tamirat ve iaşe ser- Tetani hastalığının rıobeti meydana 1 vardır. Meseli c;ocuiun bir taraftaki 1 Hazmım tiyatroya intısabmın 25 ferans vermiştir. Bundan sonra Han 
tecrübelere tabi tutulmuştu, Böyle visleri kendisiyle beraber mütehar- çıktığı vakit onu anlamak -hekim ol- kulağının memesiyle. dudaklarının o inci yılı mlinasebetıyle dun gece E- ma sanat eklili giydirme ve sanat ch
olduiu halde bile Almanlar, karşı- riktir. Cephede harekatı stratejiktir. mıyanlar için bile- pek güç değildir. tarafta birleştikleri noktanın tam o~- mınönü Halkevindc bir Hazmı Gecesi liyeti diploması \·ermt> merasim! ya
laştıkları bu sürprize alı,ıncaya ka- Boyle olduiu da iki buçuk senelik Fakat bu hastal•ğm basladıktan S<>n- 'ı tasına, ucu lastikli ~ekiçle ~r~ldug~ tertip edilmiştir Ev reisi Ya\'UZ A- pılmıştrr. Bunu bir kom:er takip ct
dar, hatlannda açılan boşlukları dol- harp tecrübeleriyle sabit olmuştur. ra, uzun müddet, hiç bir türlü nöbetle, vakit çocu~~ .~udakları ve yuzundekı badamn, Partinın sanatkarları teşvik mis, Halkevi temsil kolu (liisscı şa
duruncaya kadar çok ıııkmtı ve kor- Bir zırhh tümenin araba kadrosu belli olmadan ıizli olarak kaldığı da adaleler buzülur... için giriştiği fa;ıliyet ve gôsterdigi yia) piyesinin b!rinci perdesini, H -
ku ceçirdiler, dört :vüz yahut beş yüz hücum ara- vardır. Bazan gizli hastalık hiç bir Fakat bunun gibi alimetleri hekim alakayı belirten bir söylevden sonra. zmım· da iştirakiyle Şehir Tiyatro u * * * bası olmak üzere bin iki yüzle bin vakit meydana çıkmaz. O zaman da olmıyanlar arayıp bulamazlar. ~ocuk muharrir Nusret Sııfn Coşkun Hazı- komedi kfsmı sanatkflrlan (Saadet 
9aşkasının keşfettiii bir mulıa- beş yi.iz arasında değişen motörden büsbütün zararsız denilemıez. çünkü annelerinin de cörebilec,.klerl bır a- ınııı sanat hayatı h~•kkmda bir kon- Yuvası) piyesini tı>msil etml!ılerdir 

rebe vasıtasına bile, zamanla mürekkeptir, Bu suretle br zırhlı tü- çocuk her halde normal bir çocuk sa- l~me~i. ~öyli.yeceiim: Çocuğun kolu .,============================---== 
en iyi şeklini ve kullanış usulünü menin tam kadrosunu beş yüz hücum yılmaz ... Sonra la ıizli hastalık uzun ?irs~ıının bıraz altından, yahut baca-ı Pek yakında İstanbulun en büyük iki sineması olan •• , 
nrmcslni çok iyi bilen Alman or- arabasından başka bindirilmiş bir zaman gizli kalır da bir giın meydana gı diz kapağının altından tutulup sıkı- • p E K ı • s A RAY 1 d 
dı.su SIJ9 harbjne takaddüm eden yıL piyade .Livası, bindirilmiş bir sahra çıkabilir. lmca. elde ve bacakta tetani hasta- 1 + ~ 1 a 
lar zarfında tanktan en fazla istifa- topçu alayı, br motiıikletli keşif bö- lığının alameti meydana çıkar, yani ~ 
de usullerini tetkik ve tayin etmek lüğü, mukabil tank dafl topçu tabu- Bu hastalık gizli kaldığı vakitte de, çocuğun elindeki yahut ayaiındaki 
için çahıtı. Polonyada, Franr.ada tat- ru, makineli tüfek taburu, bir mo- onu anlamak için hekimUkte vasıtalar parmakların adaleleri gerilir ve par- Türkçe Sözlü nüshası W Fransızça Sözlü Nüshası 
~~~;~;;;;;;;~~;;;;;;;;;;~;;~;;;;;;;;;;;;;;~;;;;ir ma~arbbillü~ .. Çoc~~k~k~~ 1 suzlanırsa, uykusuz kaltnıa annesi bu 

z•FEA ! Yazan: lV. CJuuxJıilL alameti kolayca arıya bilir. 
••••••• ( /n9;/iz 8a$•eAiliJ •••• Gizli tetani hastalığı kan tahliliyle 

Çeviren: IUıanıl Sefa de meydana çıkar ... Çorufunun kanm-
daki kalsiyum madeni, lıcan suyunun 

Tefrika N o. 5 
O acne de teıebbüs Almanların e

linde1'di. Taarruzu sanki bütün cep· 
hede yapacakmış gibi cösteriyorhr ve 
biz taarruzun hiç beklemediiimiz bl.t 
yerden patlak verdiiini görüyorduk. 
Di(er taraftan o sıralarda ıaz ve du
man taarruzuna yeni kolaylıklar \live 
ediyor ve bizim tahkimat sistemimiz 
Almanlarınki yanında çok iptidai ka
lıyordu. Bu halde ne yapmalıyız? 

9 - İşte üzerinde durmak istedi
ğim meaele de budur. Geçmiş hadise
leİ'in bence en canlı görülen nokhla
nna göz cezdirmekten maksadım bu 
cün • eya yakın bir istikbalde alınması 
zaruri hayati kararları cöstermek, u
mumi bir kumandanlık üzerinde dıır
makur. İmparatorluk harp kabinesi
nin, blltiin müttefikler arasında müş
terek bir plln tayinjne ve hayati ca
Jelerln seçilmesine muvafUlıc ol=aaı 
milmkiiD4üı', timdiye kadar bu muvaf
fakiyet elvermemiıti. 

10 - Yapılacak ilci 'ey nr: 1 -
Her şeyden evvel şarkta bir cephe aç
mak; 2 - Fransada 1919 senesi için 
bir taarruz hazırlamak. 
Eğer şarkta Almanyaya kar!}ı yeni 

bir cephe açılamazsa o halde bu har-

bin sona ermesi nasd kabil olaclk? 
Bütün milletlerin ve orduların feda· 
kirlıkları beyhude mi olacak? Biz ha
diseleri tayin etmiye mecburuz, yoksa 
hadiıelere uymıya deiil. 

11 - 1919 senesi için taarruz har
bini hazırlamalıyız. Bu harbi önümüz
deki kış düşünüp hazırlamak geç kal
mak demektir. Bu kış harbin sona e· 
receğini ümit ediyoruz. Fakat geı; 
kalmamak için bekliyemeylz. 

Almanların Başlıca Zafer 
Ümitleri:İngiltreyi Abluka 

İngiliz deniz kuvvetlerinin -ister 
harp, ister ticaret filosunun- Alman 
denizaltılarına karşı giriştikleri mü
cadel tarihi hadiselerin en çetini ol
mu~tu: Ve bu mücadelede galip cel
memiz uzun nesiller milletler tarihinin 
bir dönüm noktası sayılacaktır. Bu 
düello hemen hemen İnciltere ile Al
manya arasında cereyan etmiştir ve a-

Eğer 1919 ,.ıh için şimdiden bir raya Amerika destroyerleri girmiş 
plan ve bir taarruz hazırlayamazsak, olmakla beraber batan ıemilerin dört
bütün bu yaz nasıl hayatımızı kurtar- te üçü İngiltereye ait idi. Batırılan 
mak için mücadele ettikse, önümüz- 182 Alman denizaltısının 17S ini İn
deki yıl da ayni hazin vaziyette bulu- gilizler batırmıştır. 
nacaiız. Bu muharebede, teşebbüsü e- Bu zaferin esasını şu müdafaa kud
le almak, yahut bazı büyük müşkülleri reti teşkil etmiştir: Üç dört defa de. 
önlemek ancak bir yıl önceden planı nizaltı hücumundan kurtulmu~ olan 
te1bit etmekle kabildir. '.Buründen re· denizcilerin ve tayfaların hiç biri teh
lecek Yıl (1919) :yazı iç.in muzaffe- tikeli ıulıra bir kere daha açılmakta 
rane b1r taarruz harbi hazırlamak, lii- tereddüt etmenıiı, açılan dört vapur
sumlu bütün sillhları imal etmek, müm dan bir tanesinin dönmed.iii o müthiş 
klliı deiil midir?. Almao ordularını aydı. bu sivil azimklr in.anların yQk-
1919 da yenmek vaartaları mevcut de- sulluğundan dolayı bir tek vapur bi-
ğ:il midir? Bize lazım olan adamları la geri kalmamıştır, (Arkası var) 
bulamaz mıyız? Eier bulabilirsek ya-
pılan silahlar kullanılabilir, demektir., (NOT - Gecen harp ııııa de: biımiııi. 
Henüz vaktinıi7 var htemek ve ku· B.u muht.r~ılan anla~ılıyor lci Church!ll !ıarr 

• bıtmeden bır kıc ay evvel hcnOz harbın JDU 
manda etmek kudretine malik miyiz?,, da bitmuini bile pek n ilmit cdıyordu.) 

bir litresinde 105 hattl 110 milicram 
olacaiı halde, çok defa 80 hattl 50 mi
ligrama düşer... Bazan da. aksine. 
kalııiyom artmış: bulunur. Bunun a
zalması da, artması da kanda bu ma
denin müva.zenesinin bozulması de
mektir. 

Onun için, tetanl hutahiının ba•
lıca sebebi lıcanda kalsiyum madeni 
müvazcnesanın bozulmasıdır. Bu da 
boyunda tiroit cuddesinin yanlarında
ki paratiroit guddelerinin iyi l3leme
me~nden ileri gelir. 

Fakat, tetani hastahfmm önemli bir 
sebebi de, çocuiun vücudünde ekşilik 
ve alkalenlik müvazenesinin bozulma
sıdır. Çocuk •iicudiinde bu munzent 
alkalen tarafa dofru kayarsa çocu(un 
grdasından gelen kalsiyum madeninin 
tuzlan ayrılıp safi kal15iyum haline re
!emeıler. 

Tetaaj baatalıima tiıtnlan çoeutu 
tedavi etmek. tabii, hekim itidir. An
nelerin yapaeatı 167, o bası.hlrtan 
şüphelenince hekime haber ,,ermektir. 

Şişede stitle beılenen, 1ralabalılr o
dada yatırılan, vaktinden önce doi
muıı olan, bilhassa kemik hastahiına 
tutulan çocuklara tetani hastahfı da
ha ziyade musallat olduğu için öyl' 
çocuklann annelerine daha ziyade 
dikkat etmek dü~er. 

AL KAZAR 
MUHASARASI 

' 1ireille lalin ve Fosco Giacchett; 
Müthiş ve hakiki sahneler ... Mücadeleler ... 

Tefrikaya düşen bir milletınfeci akibeti... 
Muazzam kahramanlık ve fedakarlık manzaralan ... 

'-•::::1•••••• Gözlerinize inanamiyacağınız b ir şaheser J 

Y arm Akşam S O M E R Sinemasmda 
BİR KAD1N1 NASIL 1NT1HA.P ETMELİ? .. 

AŞK IZD1VACI MI? .. VASİT.AL1 iZDİVAÇ l\fl?. 
Bunun, asri hayatın büyük bir macerasını tasvir eden ve 

Rosalind Russell • Virginia Bruce 
ve BRIAN AHERNE tarafından 

ÇOK GtiZEL BİR TARZDA YARATILAN 

ICİRALIK 
zerafetler filminde nasıl halledildiğini göreceksiniz. Cidden 
şayanı temasa bir filmdir. 

'------·------------------.... ı 
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Kuomingtang • 
Kongre • ~ atd 

d-:2:1 ön§Larau l w.:..ı.de 

Çin, Hindistan ve Mısır, anlamış 
tır. (1 1 

Bu uc hareketin bi:rbirine ben. 
ziyen .;e bırbirıne benzemıyen 
nbktalarıru araştırmak, bır maka 
lenın hacmine sığacak ışlerden 
degildir. Böyle oımakıa berager 
ve hazır Hint istiklali davası gu
nun en hararetli bahsııu te~ınl 
ederken, Hınt kongrelerini, Av. 
rupalı olmayan memleketlerin 
son istihaleleri bakımından tas -
nif etmekte, elbette fayda var -
dır. Zıra Hindıstanda, Kongre 
harekctmden başka hareket.er 
yok değildir. Şu varkı, bunlardan 
hıç birısi, milletin ve memleke. 
tın tamamının arzularını 1'.ongre 
hareketi kadar tamam temsu e
dememektedir. Bu dıger hareket
ler, ya uydurma yahut ırticai ma. 
hıyette ve ister böyle ister öyle 
olsunlar, Hint istiklal davasını 
baltalayan teşebbüslerdir. 
Bunları bır takım partiler zan 

etmekte de hata vardır. Partiler, 
ancak istiklallerini sağlamış mem 
lektelerde bulunan hiziplere de
nır. İstiklalini henüz sağlamamış 
bir memlekette bu gibı uyuşama 
yan teşekküllerin mevcut olması, 
ya o mem4.eketin iç birliğini ya
pamaması için (bunda menfaati 
olanlarca alınması bir tedbir ya. 
hut ta, o memlekette sadece bir 
mılli şuurun henüz t~k.ki.il ede
memiŞ olması demektır. 

Hindistan., şimdi, tarihinde ilk 
defa olarak çok mühim ve mesu
liyetli bir karar vermek arefesin 
dedir. Eğer Hindistan, krallık 
idarcs.ine alışmış memleketlerin 
kralı ölünce: "Öldü kral, yaşasın 
kral!,, diyecek kadar itaat ve tes 
limiyete alışmış bulunuyorsa, 
"Gitti İngiltere, geldi Japonya! .. 
diyebilir. Fakat o zaman da, esa. 
sen istiklale layık değildır. Yo!t 
eğer Hindistan. milli istiklal bakı 
mından, gerçekten olgun bir hal 
de bulunuyorsa ,o zaman Ingilte 
renin elinden onun vermek iste -
diğinden fazla.sının da koparma
sın ı bilerek., davasını, mutlaka 
müsbet olarak halledecektir. 

(1) Bizim de son bir asırlık tan1ıi
miz tetkik edilince ıöriılür ki, bizde 
de inkila~mtn gayesini, ilk ıününden 
itibaren, teokratik ruzarnm tasfiyesi 
teşkil etmiştir. Tasfiyenin bir krsmmı 
tanzimatçı, bk kısmım ittihatçı yap
mrş ve ma'!tmdan tam tasfiyeyi yap
mak Buyii'k Mntet Meclisi hükilmeti 
ıle Tlirki7oe COmhuriyetine nuip ol
muştur. 

ASKERİ BAHiSLER 
(Baş tarafı 3 tincıl sayfada) l 

Buırün Alınanyada esir kamplarında 
bulunan tam iki milyon Fransız as
ke;;i bunun en canlı bir delilidir. 
Fı·ansa mütareke teklif etUÇ'I gün 
verm~ olduiu bu iki milyon esirden 
başka elinde yine yirmi beş otuz 
tümenlik bir kuvvet bulunduğu d'i 
yine Fransızların itirafiyle sabittir. 

TAN - . • •• .J . :. _ ... ı 

Kara ordusu büyük bir istihale 
geçirmektedir. Tıpkı değişen tabiat 
şartlarının tesirine tahammül etmek 
içın yavaş yavaş kabuk değiştiren 

bazı haşarat gibi bu ordunun birlik
leri de, bugünkü silahın ateş kuvve
tinin müthiş tesirine karısr kendini 
korumak için çelik kabuklar içine gi
r.ip sığınmaktadır. Eğer bugün hala 
çarpıtıan piyade tümenleri mevcutsa 1 
bunun sebebini nıuhakkak burıd:ırı 
sonra da ayağıyle yürüyen, süngüsi
le dövıişen çıplak birliklerin mevcu
diyetlerınin lüzumundan ziyade, çar
pışan milletlerin henüz bütün kuv
vetlerini zırh kabuklar ir;ıne yerleş
tirmek imkan ve zamanını hulama
mış olmalarında aram:ık la7.tmdır. 1 

Ç.ünkıi bu .iş hem ~ok yüksek verimli 1 
bır sanayı kuvvetıne, hem de yine 1 
çok yüksek verimli talim ve terbiye 
: "kilatma ve sonra da geniş bir mali 

BAŞ. r: ·ş ' ~ 1 1 NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
Nevralii1 Kınklık ve Bütün Ağrıf arımzı Derhal Keser 

lrahmda Günde 3 Kaşe Alınabilir. .. ' ' . , ,.. . . . 
' ~ ' . .... • . - • .,., .r. '• .. ı • • ... ' •. 

;m. BiR HAKll-:AT ! Sayın Müşterilerimizhı Nazarı DH<katine • • '-

variyete dayanır. Bu h3rbin bidaye
tinde, A lm;ı.nyamn sanayi kudretini 
ve askedi talim ve terbiye müddetini 
miyar tutarak bu husu~ta fik ir be- , 
yanına salahiyetli bir Alman zırhlı 

tümen komutanı, üç zırhlı tümen için ı 
lizım relen vesaitin imali ve ih:.:arı 
ile tümeni teşkil edecek insan kad
rosunun talim ve terbiyesi için büyü!~ 
bir ıayretle tam bir sene çalı;ımak 
lazım ıeldiğini söylemiştir. 

Pırlantalı ve elmaah saat demek , btr ketime ile 8 1 N G e R 8 A A T 1 demektir. ÇOn kü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru ~lem olan S İ N G E R saatlerinde top

lanmıştır Bunun ıçin: Saat alacal?ınız zaman. te reddiltsiiz s 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze-
rindeki S 1 N G E R markasına. müessesemizin adresine likkat etmeniz l&zınıdrr. 

Modayı takip eden tıer asrl kadın için k:ıymetll taşlariyle ve nefts işlemeleriyle hakikaten nazan dik-
katı celbeden b6yle bir harikul~de S 1 N G E R saatine sah ip olmıık Adeta bir saadettir. 

SİNGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul ·ve En Güzel HEDiYELİKTiR 

No. 82 • D Elmaslı v e 11 pırlantalı 550 lira, No. 82 • c. E l maslı ve ortadaki büyilk olmak ü:ı:ere 11 pırlantalT 
650 lira, No. 82 • E. Elmaslı ve ort adaki ile ik i kenarı ndakl bllyük olmak üzere 11 pırlantalı 800 llra. 

ı·ENJ NEŞRiYAT EMSALLERİ GiB i 15 SENE GARANTiLi D İ R. 
DiKKAT : SINGER saatleri tstanbulda yalnız Eminönü merkezindek1 mağazamızda satılır. !stanbuldıı şubemtz 

~-----Ilı'~ yoktur. Adrea: SINGER SAAT Maıta~a:ıalan İstanbul Emin1Sn0.. No. 0 1ıı , 
Pli:RD'lt "'8 SAHNE - Nisan n:vm bir 

çotı. luym<:th 1'lzıla.r ve zenıı:in re"1mlerle 
çrkmıştır. - - -----

Devlet Oemiryolları· ve li t'.ahl arı· işletme idaresi ılanlan 
lııluhammeıı beQeL ti70oo ura oıau su gevmez ~zcien ı:namuı. aooo adet 

ı-desü ile 1000 adel panıalorı 16-4-1942 Perşembe gfmi1 saat 16 da ka
palt zarf usulıl ile Ankarada İdatt binasında toplanan Merkez 9 uncu 
kıotni4ıyonca satm alınacaktır. 

Bu iee girmek isteyenlerin 4600 liralık muvakkat t eminat ile kanunun 
tayin ettJti veı;ikal.vı ve teklitlerinl ayni gUn saat 15 .e kadar adı geı;en 
Komisyon reisliğine vermeleri lAzundır. 

Şartnemeler 2 lira mukabilinde Ankara ve Ha,.darpaşa -vezneledn-
derı temin olunur, (4022) 

' CEMİYETİ 1 KIZILAY 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

Afyonkarahisar Maden Suyu 
Tren yola izeriodek:i bütün şehirlerde 4.4.~42 &uihindeta 

ttiharen aşağıda yaztb fiyat1ada satılmaktadır. 
1 - 100 santilitTelik bir şişe safi su bedeli ıs kunış 

-Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
K'11.'tllus Tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

1 

Şel,;!ı·den Ro""porta·ı / so santmtrelik bir şişe safi su b edeli ıo kuruş 
m 30 santllftrellk bir şişe safi su bedeli 8 kuruş 
~ wafı 3 ilne& iaPfada) Z 100 santilitl'elik bir boş şişe bedeli 15 kuruş 

Ziraat Baı:ıkasmda lrumbarab ve ihbarsız tasarruf besa-plarmda en 
K MI Ura.1 bulunankı.ra senede 4 defa celdlecek kur'a tle aşağıdaki 
plba ıröre ltrGmfye dağrtdacaktır : 

4 adet 1,000 Llrahlc 4,000 Lir• 'I' 100 a det 60 Llralık 5,000 Ura 

D e\Jir <f<ı&Wi. İnsan pünü Yol- 50 santilitrelik bir boş şişe bedeli 10 karuş 
mor .,..mma", m-asraf başltyor_ 30 santilitrelik bir boş şişe bedeli 10 kuruş 

İmamın kapı Qııünde: 3 - lift öç cim şişenin boş sandık depnziton (%()0) kuru~-
- Ey cemaat merhıımu nasıl bilir- tur. 

&iniz" dıye öru,ye ıf1ret paı.c;aportu ' C - Sannlara verfftteft fatwralanfa ~ft ım hedelinden 

\'ermek ıç.in•meıvta hakkında tahkikat ,_% ıe iskoat;o yapthr ••••••••••··~~!!!!!!.~"~ 
yapışından veya bonservis arayışın- ----------

dan tutl:ln dıa.. cenaze kat.1rmı tahri- Eksı·ı+me ila" nı 
khıden ııon f!itasyon l:xışmda: 

- EYYY •• Alan oğlu veya nl!ın km 
!il4n di;re telkine bsşlaY'P mevtanm Yüksek 
yeni gıtttl!l rııuhittckı aleme uyabil
mesını temin mak.!t&dlyle b~ nevi 
rehberlik VEJ'a tercumanlık yapışma 
kadaı- ihtiYM" eıtıler. masraf bir ada
an m ya§arken yaptığı ma9n1f'tan hem 
daha ıçok olu,.or, hem de toptan har 

Mektepler MuhasebeciUğinden: 

eru:ı ryt1?'. 
Bundan sonra ölümü cJörtgötle bek 

lenen insanlar k:ılmndı demektir. ö
luyd ~ k'iil!etinc katlanacak 
olanlar: 

- Ah •• Bir ölse de kurtulsak, de
tmyorlar. Çok >-ami nıt olarak: 

- ~h başı.'Titzdan eksik etme
sın. Ko.. yaşa:;ın da biz bizıyıc•"nde 

bulunahm, !ek ölme-sin! Temennisinde 
bulunuyorlar. Şimdi heı- aile ic,:in en 
yerinde temenni, ôlümi.ı hatırladıkları 
zaman: 

- A-llah geçinde:ı versin, oluyor. 

Bir l'.ht Fabrikasında 
Yangın Çıktı 

Kııstmp~ada anonim \in fabt"ika
Fmd ki makınelerclen birinin yata
ğından s1çrıyan l-:l\'ılcımlıır çı:ralt dö
J:Pme tahtalprmr tutuşmasına sebebi
yet "Yermiştir. Bu yilzden çıkan ve 
genişfomek ısticlt dı göcteren yangrn, 
itfaıye tan:ıfındar. çtıbuc;:ık söndtirül
rnustur. 

'::ezaevindeki Dokuma 
Tezgahları Durdu 

Uskildar ceza evindeki mahkUm
lardan 150 si 28 dokuma tezgahı ve 
18 çorap makİ!'!Esinde çnhştırtlarak 
her çeşit mamul e•ya çıkarmaktadır., 

Bunların maliye t fiyatlarına küçük 
bir knr eklenmekte olduğundan, ha
~ ·ı-teki benzerlerine göre daha ucuz 
satılmakta ve genJş b ir rağbf't rtör
tnektedır. Bu sureti~ hem 150 mah
k'..ı'11 sanat ö~erımckte ve hem de ' 
'bo durrn kollar mılli ictihsalin art
m sına yardım ctmektedır. 

FaKat dört aydımberl bu tezgfıh-
1 a ışlene<·f"k pamu k iplıği venlme
dı inden f aaliyet tııti\ edilmiştir. 

920 lira 95 kuruş keşit bedelli Selçuk kız enstitüsi.ı binasının tamiri 
&edt eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin 7Q lir a muvakkat teminatla 18/4/942 Cumartesi günii saat 
10 da muhasebemiı btan~mda buluı:ımalan. (411 1) , __ , 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tas:ırruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

&e,lcieler: 2 SU.bat, 4 M&J'U, 8 Atust os 2 tktncıtesrtn 
tarihlt" riorle vaprhr . 

~ 942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 llra~-2000.- Ura 40 adet 100 Uraltk-4000.- Llrıı 
s . 1000 • -3000.- • 
2 130 -ısoo- 50 • 50 • -2500.-• • • s • 600 • -ısoo.- • lOO .. 25 • -6000.-
fl 25C 1 -2~00- wo ıo -2000.-:' a.-1 

4 " 600 • 2:,000 • 1 120 .. 
4 • 2:&0 .. 1.000 ~ 160 • 

40 ,. 100 • 4 .000 • 

40 .. 4,800 • 
20 • 8.200 • 

DiKKAT : Resaplarmdak1 paralar bir sene ıçinde 50 Liradan aşağı 
dfipiyeQlelıe ikramiye çıkbğl ta~irde % ıo fazlasiyle verilecektir. 
Kura'ar senede 4 defa 11 Eylül, 11 Birincik anun, 11 Mart ve 

1J fla'Ziran tarihlerinde çekile~ektir. 

~·------------·A ______ ,., 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

• 
Doaya No. N EV'İ 

l\hıh;ımmen Teminat 
bedel 
Lira Lira 

1 - 4842 Emln5nü Hopyar mahallesinin Aşirefendi 100000 6250 
kütüph ~ -ıesi sokağmda eski 13. 13 müker-
rer yeni 1 ili 12 ve 5, 3, 1, 20 No. lu 

• Alyanakyan hanının msxf hi<ısesi 
Yukarıda evsaft yazılt Alyanıı\tyan hanının nısıf his5:t-si 8/ 4/ 942 Çar

şamba günü sant 15 de Milli Emlak Müdürlüğünde müte~ekkil komis
yonda kapalı znr! uı:uliyle ihale edilecektir. isteklikrin 2-190 No. lu ka
nunun hükümleri dairesinde hazırlanmış teklif mektuplıırmı ihale saa
tind~n bir saat evveline 1-tadar komisyon reisliğine tev di etmeleri muk-
tazidir. Fazla izahat için mezkur MUdürlüğe müracaı:ıtlıırl. (3644) 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyasetinden 
Görülen lüzum üzerine sıtma mücadele sıhhat memurları kursu için 

müracaat tarihi 13/ 4/ !J42 akşamına kadar uzatrlmış Glmakla istekliler in 
her gün Kadıköy Moda caddesi 91 numarada mücadele r iyas::etine müra-
caat etmeleri HAD olunur. (4l!J5) 

I Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREW 
......................................... , 

Defter, Zarf ve Sair Kağıt 

İmalatçılariyle Çizgicilere 
tHRACAT BiRLiKLERİ 
KATIPLIGiNDEN: 

Her Nevi 
Kırtasiyesi 

iTHALAT VE 
UMUMİ 

Kağıt, mukavva ve tatbikatına ait tevzi planının ihzarı 

dolayı.sile lüzumlu görülen ınalı'.'ımat ve izahatı vermek üzere 
her nevi defter. zarf ve bilumum kağlt kırtasiyesi imalı1e iş 

tigal edenlerin, 7-4.942 salı günü saat 14 de Galatada Ome 

l 
Ahit hanında Birlikler İçtima salonunda yapılacak toplantıd 
hazır bulunmaları rica olunur. 

ı ' ... , 
lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan j 

iKİ MEMUR ARANIYOR 
l - Komutaııld'!wnın bağh blr antlessese tein bir mütercim lle bir 

.,emur almacakttr 
2 - Milterclmln İngilizce bilmest şarttır, 
S - Müte?'Cim Yilksek tahsil görmüş olacaktır, 
"K.ollej mezıın!an Ue İngilizceden başka lisan bilenler tel"dh olunur . 
4 - Memurun lise veya ortaokul 71ezunu olmast şarttır. 
5 - Müterclm memurun 45 yaşından fazla olmaması ve askerllğinı 

"'litirmlş olması Ulzmıdtr. 

8 - Miltercim 170 - 210 liraya kadar ve memura 75 - 170 llrayıı 
kadar kifayet dl't'l'<'E'lt>rlne ı;röre aylık Qcret verilecektir Tııtiplerln bireı 

dilekçe ile (nüfus cfü~dam veya musaddak su reti. diploma \•eya sureti. sıh
hat raporu ve merkezce musaddak hüsnü M I kAihdı ve varsa bonservis
lerin! bağlamak s urt't iyle) t zmit Askeri posta nümara.sı 4152 komutanlı-
ğtna rm:ıracaatlıın !(b:umu ntn olu.tur: (4oıt) 

ll 1'1Ul'f ]){POSU :· 

Ga/J/rJ Jlbid ?a9 f!tffi./9 
TefJrr: ll0f1KA ki. 4454 9 

6. 4 - 932 

- ------------ - ----------------
",Jleniz Levazım Satınalma Komis~·onu İlanları 

uoıcuıı. Ueıw. I! aorıkaları umum M.Udurl\i&il ıçın aşağıdak.l şe.raitf 
haiz 210 Jira aylık ücr.etle bir muhasip al macakttr. Bu şera1t1 havi bu• 
lunanlarm Kasımpaşada bulunan Deniz Le-lazım Satmalına k.Qmisyonuna 
müracaatları. 

1 - Türk obnalt, 
2 - Hukukı.ı siyıısi,.esbıe ııahlp tiu!mımek. 
3 - HüsnO ahlfik eshabmdan olmak " ~ mGstehfın '6lr tın ile 

mahktım olmUŞ olımımak, 
4 - Sarf hastalıklara mOpteJ! bulunmam• vuffemrl tnmıtanmım 

itaya mAni olacak beden! ve akll Anza Te bas!lı.ııdarla m alQJ. buhmma
mak, 

5 - Yükselt tahstllnl fkmal etmJş olmak. Terdban Yillı::sek T!caret 
mektebinden ıne?.Un bulunmak, 

8 - usum muhasebeye, ttcaı1 muamellta, fabrikalarda car! muha• 
sebe i.6lerine ve muameJAtına Y'ltlrufu olmak, 

T - AskerJi~i yapm~ olmak. 
8 - Alma~ak muhasibin fabrikalarda 1 senel!lr hizmet' taahltf1t et

mek, taa]\~ildünü \tesak oartlan kabulODft noterlikçe tescil ft tasdik et~ 
tirmek, .. (3815). .... 

l - T ahmln otunM'I mecmtıU bedeli {30 ,900) l!ra Olan (30,00f)) kllo 
toz şekerin 8 Nisan 942 Cal'$8mba ~nl .a.at 15 de pfl&arlıkl.a ekafltmesl 
vapılııcakttr. 

2 - İlk teı:nınatt (231T) lin (50) kuruş olup şartnamesi 1Mr gün 
<155) ltunııı bedel mukabfttnde komisyondan olmablllr. 

1 - 1stekh1erin 2400 sa,.W kanunun isted.flt ...mk ft ttfMıl liiad
dede yam mikfa'rda teminatlarl7te biıtikte K~ bulunan lco-
m~ mnracaatıen. ı... (4ıOS7(_ 

~ 

500 adet T elefon Dlreil Alm~a't ~ 
Komisyonda mevcut şartnamesine gfu-e 500 adet telefoır. dir~ğinfn pıı-o 

zarlık eksiltmesi 8 Nisan 942 Çarşamba günü saat 15 cie yapılacakttr. 
Şartnamesini gönnıek istiyenlerin her gün ve ı::azarlrğa iştirak ede

ce1derin de belli giln ve saatte Kasımpaşada bulunan konıisyona mü-
racaatları. (4209) ,,,.,.,, 

3 Kilo Saf fo~for 
500 " Külçe bakır ' 
200 " Fero Mangen' 
200 " Fero silizyon 
10 Paket Döküm tasfiye toztt 

876 Metre Muhtelif kuturda bakn" bOrtı 
150 n " .. lastik boru 
75 Adet " " delik düz valf ptrme 
Yukarıda yazılı 8 kalem muhtelif cins malzemenin 8/ 4/942 Cı;ırşaM• 

ba günü saat 11 de Kasanpaşada bulunan Dt>niz Levı.ızun Satmalma ko
misyonunda pazarlığı yapılacakttr. İstekliler n belli gUn ve saatte mezkı.i.r 
komisyona müracaatları iltın o unur. (4199) ,11mm ______________________ ... ~ 

Devlet Deniz Yolları l§fetme idaresi llônlar1 1 
6/4/942 _ 12/ 4/ 942 Tarihine Kardar muhtelif hatlar~ 

Kalkacak Vapurların i simleri ve Kalkış Gün 
ev Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Karadenlı hattı 

Bartın hatti 

İ.ı:mlt hattı 

M ı..ıdanyii hattı 

BQndır m• hattı 

Karablga hattı 

lmroz hattı 

Ayvahk hattı 

İzmir 1. et posta 

Pazartesl postast yapdm:ıyacaktlr. ~embe 
17 de Cumhuriyet. Galata rıhtlmmdan • 

Cumartesi postası yapılmıyar:aktır. 

İş arl ahire kadar posta yapılnuyacakttr. 

Pazartesi Çarşamba ve Cı..-ma 9,50 de Trak, 
Cumartesi 14,00 de Marak.az, Pazar 9,50 de 
Trak. Galata rıhtnnmdan. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,00 de Mara
kaz Gıılata rıhtnnmdan. Aynca Cumartesi 
20.00 dt> Bartın. Tophane rıhtmıtndan. 

Salı 19,00 da Bartın, Cuma 19,00 da Antalya, 
Tophane rıhtımından. 

Salı 9,00 da Antalya. Tophane rıhtımından, 

Çarşamba 12,00 de Buna, Cumartesi 12,00 de 
Kemal. Sirkeci rıhtnnm :lan. 

- Pazar 13,00 de İzmir. Galata nhtnnmdıın. Bu 
po~1:a gidiş ve dönüşte Gelibolu ve Canakka-

- leye uğrıyacaktır. -
(4216) 

N O T: Vapu r seferle ri hakkında her t ürlO malOmat •ta!iıda 

t elefon numara lan yazılı acentele rimizd en öö renlleblllr: 

Galat a Baır Acente ll!iJ - Galata rıhtımı Limanlar Umv m 
M üdü rlllöü binası att i nda. 42362 

Ga lata Şube - Ga l atıı rıhbmı MTntaka Liman 
Reisliği binası altı nda. 4013S 

Sirkeci ., - Slrl<.ecl yolcı..ı aalon •J 22740 

,~ ............. ~ ................ __ _. .... , 
Sahip ve neşriyat mftdftrit Bam Lfttfl Dördlbıeil. 

Gazetecilik ve n•yıt T. L. Ş. TAN matbuu 


