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. ~· · ı 1a o mesuJiyet kabul edilmez. . Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eseTlerinin bekçisi sabahları çıkaT siyasi gazetediT. YENİ ASm Matbaasında basılmıstır-

Merkez cephesi Rus orduları Kurnuıy 
Ba§kanı General Sokolovski 

.. Japon muvaf
f akı ve ti erinin 
sırrı nedir? 
----*----

.Japonlara ltarşı malze· 
ille üstünlüğü temin edi· 

llrlten Japon ruh ve 
inan IJütünJiiğünü de 
yenmefı ıazımdır .. 

Harbin Pasifiğe sirayet ettiği ilk gün
ler- zarfında ileriye sürülen tahmin ve 
kanaatler, dnhn ziyade Demokrasi tay
':U-eciliğinin lehinde bir cereyan göste
l'i)'ordu. Amerikan hava sanayünin dev 
l'ılkamlarln ifade edilen inıaatı, Uzak 
fflrktaki büyül< Britanyıı tayyarecileri
tıin teknik vnsıflan, üç senelik bir mu
harebe devresinde edinilen hava muha
~~~i tabiye ve sevkulceyş tecrübeleri 
UÖvle bir kararda ön ayak oluyordu. 

Bilhassa; Japonyada uzun müddet 
~larak Japon gençliğini havacılığa ha
:tlrlıyan lngiliz ve Amerikalı mütahas
:.1_slarm tek cepheli gö~leri, uzak p.r
"'l!l bu harpçı milleti hakkında pek le 
'niisbet kanaatler göstermiyordu. Kara
larda ve denizlerde cidden fedakar olan 
~e hayahnı istihkardnn çekinmiyen Ja
l>on gençliğini havalarda çok zayıf göıı
~ fikir ve mütalealar ortaya atılmq
tı. 

Japon tayyarecilerinin uçuşa ka,..ı 
t.hiatm teairi altında olan bir kabilivet
:i:dikle malul bulunduklan, bilhana · ku
•aklannm umumiyetle motör ahengini 
kavrayamayacak fekilde ve çalı~ma ak
'&ldıtmı fark edecek hassasyetten mah· 
t'\lın bulunduğu, bunun tabii neticesi oln
"-k da kulak arızasının muvazene üze
tİrıdeki tesiriyle bava muharebelerinf' 
~ le ahşamıyacaklan söyleniyordu. 

Şimal cephesi Alman ordıılan grubu 
Kumandanı General Kühler 

«VISI)) NIN YOLU 
----·----

An2'losakson-
larla birleşmek 
ist.klali kay-
betmekmiş -·-Mareşal Peten, Fransız 

mulıadderatı namına B. 
Lavalin yardımını 

istemiş .. 
Vişi, 26 (A.A) - Başvekil B. Laval 

dahiliye nazırı sıfatiyle valileri kabu] 
etm!ştir. İş mızın ile görüşen hükümet 
reisi 1 mayıs bayramı nyrıntılannı kar
şılaştırmış, bu hususta alınncnk tedbir-

leıır;~~UJİ~ ASITTİ 
Vişi, 26 (A.A) - Fransız haberler 

bürosu genel sekreteri Vişinin siyaseti 
hakkında sunları söylemiştir: 

( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 

Rusya savasları .. 
----··----

an ar 
üst "ste hü-
c ' m yaptı 

----*·----
Ruslar bütün hücum-
Jarın püskürtüldü

jlünü bildiriyor -·Romanyada uısn yaşın-
dan lıüçüfı olanlar ve 

lıadınlar gönüllü 
31azdıyor-

Moskova, 26 (A.A) - Tebliğ: Alman 
piyadesi Alev makineleri ve uçaklarla 
üst üste hücumlar yapmışlarsa da püs
kürtülmüşlerdir. Kalenin bölgesinde Al
manların karşı hücumlan Rus topçusu 
tarafından püskürtülm~tür. 

Beyaz Rusyada çeteler bir depoyu 
( Som.: Sabite (t Sütun 3 te ) 

B. LAVA L 

« YENi ASIR)) iN ASKERi MUHARRiRi YAZtYOR 

/j iman taarruzunu Mayıs 
bitrr~eden beklerr~eli 

Alrnanyaya Jıarşı yeni bir cephe açılması m~,,h~e· 
mel mi ve böyle bir t eşellbüsün muvaffa· 

lııyet şartları nedir~ .. 

BATI AVRUPADA ALMANYAYA 

DÜNKÜ 

Tacı elinden alnıacağı söylenilen Yugoslavyanın genç Kralı 
Yunan Kraliyle konuşurken 

YENi NiZAM! 
----·----

Sırbistan 
tarihe mi 
karışıyor? 

UZAK DOGUOA 
-~~-*------

8 i r manya -
da vaziyet 

çok tehlikeli 
-*-- ~•---

Sırb8stanın Bulgarbta• Japonlar Mandalaya 160 
na ilflalıı muhtemelmiş.. Jıllometre yafıla~tılar .. 

Bulgar ve ltaJyanlar Vaziyet ciddi. Sittangta 
işgal sahasını geniflet· çolı şiddetli muharebe· 

meh 11arışında! ler oluyor-
Londra, 26 (A.A) - Taymis gazetesi Çung King, 26 (A.A) - Çin tbeliği: 

Balkanlnrdaki vaziyetin muhtelif görü- Düşman kıtalan Mandalaym 160 kilo-
nüşleri hakkında şunları yazıyor : metre cenubunda şimal doğu istikame-

Balkan ve Tuna memleketlerinde du- tinde ilerlemektedir. Diğer bir japon 
rumun kanşıklığım arttıran iki garip kolu da Tanguyi de taarruz etmektedir. 
lıfidiscden biri büyük Bulgar kuvvetle- Düşman kuvvetlerini top tayyare ve 
rlıı.in Yugoslavynda toplawnalarıdı.r. Al- tank b:rliklerl desteklemektedir. 
b piyade ve bir süvari tümeni Yugoslav- BlRMANY ADA V AZ1YET CtDDl 
yada bulurunnktadır. Vaşington, 26 (A.A) - Pasifik duru-

Sırbistanın Bulgar tacı etrafında, Bul- muna dnir alınan haberler Birmanya ha
garistanln birleştirilmesi bahis mevzuu- riç yeni pek az. değişiklik bildirmekte
dur. dir. Birmanyadn Mandalaya karşı japon

Bulgarlar general Mihailoviçin asker- ların tehdidi artmıştır. japonlar Uç kol-
leriyle çarpı mağa sevkedilmekted!r. dan ilerliyorlar. Düşman şimdiye kadar 
İ8GAL YARIŞI MI? ( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 
Bulgarların işgal sahalannı nereye 

kadar genişletecekleri henüz ma1CUn de-, 
ğildir. Debreyc vnrdıklan takdirde Ma- iiiiiiiiiiii 
nastıra kadar da inmeleri beklenir. Hal
buki İtalyanlar nyni şekilde acele et
mekte ve isgnl sahalarını genişletmeğe 
çalışmnktndırlar. 

INGILIZ HOcur~LARI 
-----*----

Almanyada ve 

B. Bitler diyor ki: ____ * ___ _ 

Düşmana 
on darbeyi 
"ndireceğim 

----*·----
Kışın ordumuz tah· 
min üstünde ağır yü
kü üstüne almıştır 

-*-
Falıat bizi tehdit eden 
lıorltunç feldlıetten 
Jıurtulmağa mavaf

fafı oldalı .. 
Berlin, 26 (A.A) - Rayştag bugün 

saat 15 te toplantısını yapmııhr. 
öLOLERlN HATIRASINA 
HORMET 
Bertin, 26 (A.A) - Rayştag bugün 

Alman saatiyle 15 te açılmıştır. Füh
rer Rayiıtnga gelirken Mare§al Göring 
tarafından karşılanmıştır. 

Celse açılır açılmaz mareşal Göring 
a.zfılarn ayağa kalkmalarını ve harp için
de ölenlerin hatıralarının tazim ile anıl
masını teklif etmiştir. 

B. HITLERIN NUTKU 
Bundan sonra Führer umumi vaziyet

ten, düşmanın mukavemetinden ve sulh 
tekliflerinden bahsederek demiştir ki: 

c - Bütün bu sulh teklifleri reddel 
dilmiştir. Ben düşmanınrnıza kot'i dar
beyi indirmeğe a7.mettlm, ve dilşmanı 
ezeceğim.> 

RUSYA HARBi VE KIŞ 
Hitlcr Rusya harbinden de bahsct

nüş ve kışın ıiddetini tebenüz ettirerek 
ıöyle demiştir: 

c - Bu seneki Rus kışı her senekin
den çok §İddetli olmuştur. Soğuk yalnız 
insanlara tesir etmemiş, makineler iize
rinde de müessir olmuştur. Nopolyon 
ordusu R\.ISYada ~ziyade sıfırdan aşa
ğı 25 derece soğuk gördüğü halde, do
ğu cephesinn baz.ı kesimlerinde 1941 
kı~ında en aşağı 5 2 derece soğuk hüküm 
sürmüştür.> 

RUS MUKA VEMETINDEN 
ŞlKAYET 
Führer, düDmanın Asyanın en uzak 

kö~elerinden getirdiği insan kütlelerini 
( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

Hele Japonyanm ınalzeme cihetinden 
lııiihalağah rakamlara klll'Jı duracak bir 
~rlağa sahip olamayqı Demokrasiler 
1~İn maneviyat üzerinde okşayıcı bir te
tir bırakml§b. Vakıa harbin başladığı 
lık günler airasmda Japonyanın tayyarr 
lııevcudu bin bq yüzü aımıyordu. Fa
~t Demokrasi havacılığı bu rakamda 
~ır varlığı bile güneş oğullannın karsısı
"a cıkaramamışhr. fıte bu noksanlık, 
)~Jlf kanaat ve tek cepheli gÖrÜ'ller yÜ
~den Japon havacılıitna beklenme
"1lc fırsatlar ba~lamnıstır. 

KARŞI İKİNCİ BİR CEPHE 
Amerika genel kurmay başı general 

Marşal İngiltereye geldi. Irlandadaki 
Amerikan askerlerinin talim ve tatbi
katlarında bulundu. İngiliz devlet adam· 

MAÇ 
-----··----

rn.eşgu! arazide 
geniş tahri~at 

yapı ıyor 

B. Hitlerin nutuk s<iyleTken alınını§ üç resmi 

Bundan bir kaç yıl önce; Japon do
~nrnasmın ve hııvacılannm müşterek 
~11'mnlariyle yapılan ciddi manevralar
"ıt. malzemece ve insanca büyük zayiat 
"erilmiıti. O zaman bu manevralara iti
~ edenlere karJı Japon amirnllığmın 
"et'diyi cevap ıu olmuştu: 

- Bir mfutalıbel harp bu çalışma ile 
'1elcre muktedir olabileceğimizi gösle
~cektit. 
• Demek oluyor ki Japon havacılığa bin t:' vüz tayyarelik bünyesiyle dev ra-

ttılıır faırıısında tutunııbilecek kabili
~ ve cesareti, evveli Demokrasilerin 
el ~rlığı küçük gönnesiyle, sonra da 
l t!rıız ve hava kuvvetlerinin fedakar ça
)tfttıalariyle ele geçirmi~tir. Japonyanın 
) '1:>!1~ baıkm ik.inci ~erec~de rol oyna
~ ahılır. Baskın fılhakıka cıddi muvaffa-
{etler verir, muzafferiyet amili de 

~.lir. Ancak bunu idame ettirebilmek 
ın siliıhlann çalmnasmda enerji ve 

~erjinin dcvammda İyman ve inan is
·~r. 

'rı Pasifikte bin bet yüzlük kuvvetinin 
ld cak beş yüz tnyyarcsiyle harekAh 
tıı~re eden Japon havacılığı, öyle tah
" 'j edilebilir ki daha uzun müddet ha
~ nrdaki üstünlüğünü muhafaza edebi
' ektr. Demokrasi fabrikalannm sene 
~~u~a kadar haz.ırlıyacaklannı ilan et
'\I erı d,.v rakamlar MlUIJ, Şark, Afrika 
I e. Pasifik ceoheleriyle Amerikan sahil
.:;;;!n müdafaasında taksim edilince 
_,. l de nonnıll hadlere inecektir. Bu 
"1 ada Japon sanayiinin ve Alman yardı
• ının boı duracağını diifünmek Demok
ll~;~~rin Bleyhine verilmiş bir klll'llr ola-

lan ve asker baslariyle görüştü. 
Bu konuşmaların yakında görülecek 

oek önemli netict:lerinden bahsederken 
İngiltereye dalgalar hal!nde Amerikan 
kuvvetleri geleceğini haber verdi.. İn
giliz ve Amerika basım general Marşa
lın bu seynhntlnden ehemmiyetle bah
setti. Anglo Sakson birliğinin artık mü
dafaadan taarnna geçmek Uzere oldu
ğunu her kese inandıracak şekilde tef
s:X ve izahlarda bulundu. 

Btitün bunlar, İngiliz adalarına gelen 
Amerika kuvvetleriyle takviye oluna
cak bir İngiliz ordusunun batı Avrupa 
kıyılarına çıkanlmasiyle Avrupada yeni 
bir cephe kurmak planlarının İngiliz ve 
Amerikan kurmaylannca hazırlandığı ve 
harekete geçileceği rivayet!nin türeme· 
sine sebep oldu. Znten Sovyet Rusyanm 
Vnşington sefiri Litvinofla nUfuzlu İn
giliz ve Amerika nam-lan Almanyanın 
sadece uçnk akınlariyle yenilemiyeccği
ni, Almanlan nltebnek ve harbi kazan
mak için Avrupanın batısında karaya çı
kıp Almanlnrla dövüşmek lAzım olduğu
nu ileriye sürmüs1ercli. Bu ve em~ 
sözler, bir nrnlık İngiltere ile Amerika
nın bu husustn hakikaten hazırlanmış 
oldukları ve ynkında bu alanda büyük 
işler görebilecekleri zannını uyandırdı. 

Ankara muhte-
liti lzmirlileri 
mağlôp etti 

-*
Anfıaralılar 7 gol attdar 
, lzmlr bir sayı Jıazandı 

Ankara, 26 (Hususi) - Ankara ve 
İzmir muhtelit1eri arasındaki maç bugün 
(dün) 19 May1s ıtadında 25 bin kiti 
huzurunda yapılmııtır. 

Kuvvetli bir takım olan lstanbul muh 
telitine karıı dün 1 - 2 galip gelen lzmir 
muhtelitinin bugünkü alacağı netice me
rakla bekleniyordu. 

( Sonu Sahife 4, Sütmı 5 le ) 

-·-Alman gazeteleri sinir· 
lend!Jılerlni gösteren 
neşriyatta bulunuyor 
Londra, 26 (A.A) _ Hava Nezareti-

nin teblii,ri: 
Dün gece Rustok tekrar bombalanmış

tır. Diğer bir teşekkül Dilnkerk ve 
Şerburgu ve Çekoslovakyadaki Skoda 
silAh fabrikalarını muvaffakıyetle bom
balamıştır. 

Bu hareketlere iştimk eden uçaklan
mızdan beşi üslerine dönmemiştir. 

Londra, 26 (A.A) - Hava nezare
tinin tebliği: 

(Sonu Sahire 3, Siitun 4 te) 

A.vrupa yolu 

Arda ve Meriç köprü
lerinin inşası ilerliyor 

Mayıs niha31etlnde inşaa ıın biteceği ve tren mlt
naJıaJtitının başlıya cağı umuluyol' ... -·-Edirne, 26 (Yeni Asır) - F.dirnenin 

İstanbul ve Avrupa ile olan şimendilfer 
münakalatını temin için Arda ve Meriç 
nehirleri iizerinde yapılmakta olan köp. 
rülcrin ~ına devam olunmaktadır. 
Arda nehri Uzerine kurulan muvakkat 

köprülerden Meriç köprüsü için liizum
lu olan malzeme muntazaman geçiril
mektedir. 

Her iki köprü inşaatının Mayıs niha
yetine kadar ikmal edilerek bu köprü
lerin tren münakalatına açılacağı kuv
vetle umuluyor. 

Halen Arda köprfuU ile Meriç köprü-
sü arasındaki kısımda, malz.eme ta§ıyan 
t.r<?nler işlemektedir . 

SON DAKiKA 
• •••••••••• 

Hindistan ln~iltere
ye hiç bir tf'klifte 
hulunınıyacak 

-*-
Nehru, MüslümanlGPın 
ayrı bir hüfıümet lıur· 
maıarını istemiyol'-

Filvaki tng:lterede ve Amerikada, 
A vrupnnın batı kıyılarına büyük kuv
vetler cıkararak Almanlara karşı yeni 
bir cephe kurmak kudreti bulunmasay
dı, müttefiklerinin hnl ve kudretlerinj 
bilmesi lazım gelen Sovyet Rusya, silah AMERİKADA 
ve mal7.cme yardımının onun Alman 
harbiyle omuzladığı ar.'lr yükü hafifle- DiJıif mafılnesl 
temiyeceğin!, Rusyayı Almanya gibi yapmalı yasalı-
müthiş bir düşmanın karşısında yalnız -+--* başınn bırakmanın tehlikeli olacnğını, bu Va§İngton, 26 (A.A) - Amerika 

l(uvvcUe tahmin edilebilir ki, "z:ık sebeple Avrupada yeni cepheler açarnk endüstrisi harp isthisalini· bütün fabri-

Kalk<Ha, 26 (A.A) - Pandit Nehru 
gazetecilere beyanatta bulunarak: dn
glltereye hiç bir teklifte bulunmıyaca. 
ğız.. Hindistan t.iyaretinin duruma iyllet
tirdiğini sanıyorsa Krips aldanıyor.> de
miş V<! Madras kongre partisinin kabul 
ettiği cMUslUmanlnrın ayn devlet tesis 
arzulanna rinyet edilmesi> hakkındaki 
karar suretini de tenkid etmiştir. 

hrktaki havn mı•hareblerinde deni - ü- Alman kuvvetlerini dnğıtmnk lazım gel- kalanı intibak ettirmekte olduğundan 
cadelerinde ve kara savaşlanndaki 'a- diğini iddia f'dlo durmn7.dı. Bunun için lngiliz tawarelm tarafından bombardmımt edildikten ~onm dikiş makineleri ile yedek lnsımlarmır ~~ ~~Al"'~'-(Sonu Snhi(e 2, Sütun 6 da) (Sonu sayfa 3, Sütün l de) Pamte bit- sokağın aldı6& haJ yapılmaaı men ednlmi§tU 

~-------~ -------------~------------------------------"~--~~~----..:_-~-------=---------------------~--------.. 



SAHiFE 2 

r ~-ı:~~i~~~~~!!.l.~~~!~J!~=r 
YAZAN: ŞAHİN AKDUMA'N 

Eski devrin sinsi delisi 
ve bir sadrazanıı 

Çtnar üleyınan, tıendisin i timarhaneden çılıaran 
sadrazama föyle diyordu:-·- Bana yaptığınız 
lniyiilı iyUlği ödiyeceği nı.. Şimdi buradan doğ

r.u Cennete gi decelısJniz!
Raılı hekimliği, o devirde şimdiki gibi 

terakki etmiş değildi. 
Mi zamanın deli doktorları bütün 

mecnun'ları yalnız üç sınıfa ayırmış bu
lunuyorlardı. 

l - ~ deliler .. 
2 - Dalgın deliler .. 
3 - Sinsi deliler .. 
Bunların içinde en azılısı azgın deli 

olanlardı. Bunlar akıllı bir adamı görür 
görmez derhal üstüne saldırırlardı. 
Dalgın deliler ise hayal.ata müstagrak 

bir halde yaşarlardı. Hiç ses çıkarmaz
lar, kimse ile konuşmazlardı .. 

Böylelerinin Evliya olduğuna, o de
virde kanaat getirenler bile vardı. 

Bu.:ların sessizlikleri ve gördükleri 
manzaralar karşısında kafaları harekete 
geçmediği iç.in melQl, boynu bükük bir 
Va7Jyette duruşlan, dalgın delilerin dün
yadaki pisliklere elleriyle dokunmaktan 
müçtenip olduklarına dair akıllılarda 
wnwnt bir kanaat uyandı.rmı.ştı. Bunla
rın acaba hangisi daha akıllı idi? .. Dal
gın deliler mi, yoksa bizim gibi sap sağ
lam olan akıllılar mı?~ 

Bu me.sele biraz karışık olduğu için 
biz bunu şimdi geçelim. 

Gelelim, sinsi delilere .. O devrin çok 
basit nıh hekimliği bilgisine göre yapı
lan tasnifte en tehlikeli sınıfı teşkil eden 
sinsi delilerdi. 

Bunlar akıllı gibi görünürler, ak:ıllı
lıklanna akıilı insanları kandırarak en 
umulmadık bir zamanda gafil bir ada, 
mın l:ıeşmı beliya uğrabrlardı.. 

Ve işte Çınar Süleyman bu tip delile
rin en karakteristik bir nümunesi idi. 

O bir kaç yıldan beri Süleymaniyede
ki timarhanede tedavi ediliyordu .. 

* Yeni sadrazam Memiş ~a timarhane-
yi ~eğe karar vermişti. Bu haber 
deliler karargahında tldeta patlıyan bir 
bomba gibi milthlş bir tesir yaptı, Sü
leyman.iye allak bullak oluverdi. 

Hmnetçiler sabahtan gece yarısına 
kadar uğraştılar.. Kimisinin elinde sü
pürge. kimisinde ıslak bez, her tarafı 

sildiler, süpUrdUler .• 
Tümrhanenin ~ terni:ı.likten pırıl 

pırll yanar gibi bir hale getirdiler. Ti
marbanenin baş belrimi az kalsın binayı 
yeşil badana ile boyatacakb. 

Fakat vakit daı·.. Çünkü sadrazam 
hemen ertesi güni.l timarhaneye gele
cekti! .. 

Burum içllı baş hekim bu isi yapın.ağa 
vakit bulam.am.ı.ştı .. 

* Ertesi günü, öğleden sonra sadrazam 
kalabahlt maiyetiyle birlikte Süleyma
nlyeye geldi. Ve timadıaneye girerek 
Cfe1ilerln bulund~ kovuşlan gezmeğe 
koyuldu.. 

- Bunlar azgın delilerdir efendim! .. 
Delilerin ldnde en azılı olanlar işte bun
lardJrl_ 

Sadrlam. kendisine refakat eden baş 
hekimin verdiği bu malltmat üzerine yü
rüdil. Başka bk bvuşa geçti : 

- Ya bunlar nasal delilerdir? .. 
s.drhamın sorgusuna cevap veren 

baş hekim: 
- Bmılar sade das,ünür gibi görünür

ler .• Biçarelerin aW21an var, fakat dil
leri yoktur .. Verirsek yerler, içerler .. 
Kimseden h:ç bir şey istemezler. 

Sadrazam: 
- Dünyaya geldiklerine pişman ol

mus gibi kilskün duran bu adamlara çok 
acıdım .. Dedi, onlara çok iyi bakmalısı-
nız .. 

Sadrham buradan sbısi delilerin bu
lundulu kovuşa geçti.. 
Ba~ hekim: 
- Bunlar sinsi delilerdir efendim ... 

Akıllı gibi görünilrler!.. Fakat onlara 
hiç inanmağa gelmez.. Adamı gafil av
lar avlamaz hemen gırtlağına sarılırlar .. 
Diyerek sinsi delileri sadrazama tarif 
etti .. 

Bu sözün tesiriyle korkuya tutulan 
Memiş paşa parmaklığın yanına yanaş
mıyarak b:raz alargada durdu. 

Fakat Çınar Süleyman parmaklığın 
önüne atıldı. Gayet düzgün ve silis bir 
ifade ile: 

- Aman! .. Devletli vezir .. Diye hay
kırdı .. Sen baş hekim olacak bu müna
fık herifin dediklerine hiç inanma .. Be
nim aklım başımda!.. Akıllı olduğunu 
idd!a eden her hangi bir adamdan be
nim ne farkını var? .. Mükemmel okur 
yazarım .. 

Ölen babamdan bana kalan mirasın 
üzerine oturmak istiyen akrabamdan bir 
kaç kişi beni delidir diye timarhaneye 
attırdılar! .. Vallahi. billahi kafamda zer
re kadar bozukluk yok.. B:r saat gibi 
düzgün gidiyor .. Hem devletlu vezir! ... 
Sen şimdi adalete ay kırı olarak yarılan 
işleri düzeltmeğe memur bulwıuyorsun. 

Benim deliye benzer bir yerim mi var. 
Eğer beni buradan kurtarmıyacak olur
san yarın Allahın huzurunda bundan 
ötürü mesul olw-sun! .. 

Ahrette beş pençemle seni yakandan 
kavrıyacağuna emin ol!.. 
Çınar Süleyman o kadar diller döktü, 

sadrazama öyle ateşli b:r ifade ile yal
varıp yakardı ki nihayet Memiş paşa 
onun akıllı oldu~una kanaat getirdi. 

Çınar Süleymanın serbest bırakılma
sı emrini verdi ve yalnız bu emri ver
mekle de kalmadı .. Çınar Süleymanı ba
zı işlerinde kullanmak için, kendi yanı
na aldı .. ... 
Çınar Süleyman, işte bir haftudan be

ri sadrazamın konağında bulunuyordu .. 
Memiş paşa çok memnun .. Çünkü Sü

leyman pek ziyade işe yarıyordu.. Çok 
zeki idi o!. Lep denilmeden leblebiyi 
hemen anlıyordu .. 

Oh, sadrazam ne iyi etmişti de onu 
yanına alınıştı.. 

Hem akıllı bir adanıı timarhanede 
yatmaktan kurtararak büyük bir sevap 
kazanmış, hem de sadık, işküzar bir hiz
metçi edinmişti. Yani Alem.iş paşa bir 
taşla iki k~u birden vvrmuştu .. 

* Çınar Süleymanın konağa geldiği gü-
nün üzerinden bir hafta geç.mişti. Niha
yet cuma günü geldi.O gün haftanın tatil 
ve istirahat zamanı olduğu için Meıniş 
paşa cuma namazını kıldıktan sonra se
lfun.lık dairesindeki odasında oturuyor
du. Birden bire içeriye Çınar Süleyman 
girdi .. 

Sadrazam: 
- Ne var: Süleyman? .. O.iye sordu. 
- Ah veli nimetim .. Bana o kadar 

büyük bir iyjlikl.e bulundunuz ki gece 
gündüz hep bunu dü...<;\inüyorum .. Sizin 
bana yaptığınız bu iy!liğin üzerime tah
mil ettiği minnet yükünün altından na
sıl kalkacağımı tasarlayıp durmaktayım. 

- Bana sadıkane hizmet etmeli!.. Bu 
suretle şükran borcunu ödemiş olur-
sun .. 

- Aman veli nimetim!. Bunu yapmak 
esasen vazifem!. Sizi memnun etmek için 
bundan daha büyük bir h'zmctte bulun
maklığım icap ediyor. Ve ben düşün
di.im, tasındıın! .. Nihayet aklıma bir fi
kir geldi! .. 

- Nedir aklına gelen o fi.kir bakayım? 
- Madam ki siz beni timarhanede çü-

rümekten kurtardınız .. Ben de sizi kur
tarmağa karar vcrd!m .. 
Memiş pasa merak etmeğe başlamıştı: 

(Sonu Sahile 3, Sütün 3 te) 
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ŞEHİR HABERLERİ:) 
.Japon muvaf 
f akıyetlerini 
sırrı nedir? 

Yemeklik yağ
lar hakkındaki 
yeni kararlar 

~~----... ·~------
Yağ fallrilıalarının ça
lışına fefılini lıiilıiiınet 

tayin ede1'ileceır .. _ ... _ 
304 sayılı koordinasyon heyeti kararı 

villlyete tebliğ edilmiştir. Bu kararna
meye göre ticaret vekaleti, milli: korun
ma kanununun 8 inci maddesine istina
den nebati yağ, margarin ve emsali ye
meklik yağ imal ve istihsal eden sanayi 
mliesseselerinin istihsal kabiliyetlerine 
uygun olarak hacjm, m.ikdar, çeşit, cin
si ve nevi tayin etmek suretiyle bunla
rın çalışmalarını programlandırmak sa
iahiyetini iktisap etmiştir. 

Bu yağların !stihsaline lüzumlu her 
nevi iptidai ve yardımcı madde ve mal
zemeye vekaletçe lüzum görülünce el 
konulacaktır. Yağların satı.~ şekillerini 
de vekalet isteyince hemen tayin ede
cektir. 

Ticaret vck~leti yemeklik yağ ihtiya
cını teminle alakalı ticari muameleleri 
kısmen veya tamamen ifaya hükmi şah
siyctı haiz mi.iessescleri memur edebile
cektir. 

-~-----------Va 1 i Ankaraya ~itti 

-*-Vali B. Fuad Tuksal vilayete ait işler 
hakkında vekaletlerle temas etmek üze
re dün şehrimi7.den Ankaraya gitmiştir. 

---o---
Yeni ihtil!ar maznun· 
ları ad!iye;ye verildi 
Tilkilikte Enver ve Cemal, Tamaşalık 

caddesinde Ali AtLl{er, Basmahane cad
desinde fırıncı İsmail ve Alsancakla Mi
şon Habif yük..<:ek fiatla üaç, bcyc:ız pey
nir, ekmek ve kazınir s~ttıklan iddiasi
le adliyeye ver!lmL~lerdir. 

---o---
Ev itrla!-esi ve yemefı 
pişirme dersleri •• 
Maarif vekaleti, 1942 _ 1943 ders yılı 

iptidasından itibaren kız meslek öğret
men okulu mezunlarının yalnız ev ida
resi veya yalnız yemek pişirme dersleri 
"ermemelerini, her iki vazifeyi bir ara
da yapmalarını ve ev idaresi ile yemek 
oişirme derslerinin ayrı ayn öğretmen
lere verilmemesini okul idarelerine em
retm'..şt.ir. 

---o---
öaretmenlerln ders sa· 
cıiıerı değfştiri!ıniyecelı 
Öğretmenlere verilen ders saatlerinin 

sık sık değiştirilmesi bir çok mahzurla
rı mucip olduğundan mümkün olduğu 
kadal' del's dait,ıtunının ders yılı iptida
sında iyi tetkik edilerek yapılması ve 
kat'i zaruretler olmadıkça öğretmenle
rin ders saatlerin:n azaltılıp coğaltılma
ması lüzumu maarif vekaletinden icap 
edenlere bildirmiştir. ----·----ZABITADA 

"'YCÜK BİR KIZIH 
BURNU KOP'!'ll 
Göztepede Belediye parkındaki çocuk 

bahçesinde çocuklar salıncakta sallanır
ken Hatice isminde küçük bir kız bir 
salıncağın önüne doğru sokulmuş, salın
cak şiddetle çarpınca yavrunun burnu 
kopmuştur. Çocuk derhal hastaneye kal
dırı 1mıştır. 

vccocuDuH 
FENA BİR İŞİ-
Mehmet Lütfü Arap, Namık Kemal 

ve Mehmet Mirnc adındaki çocuklar Ka
rataşta İnönü caddesinde makinist Ma
cit Bayraktarın 628 .sayılı evi önündeki 
demir parmaklıkları sökerek çaldıklan 
iddiasiyle adliyeye verilmişlerdir. 

Dünkü At Yarışları 

Mevsinıin son koşuları 
güzel ve heyecanlı oldu 
Bilhassa beşinci lıoşu ço ır zevırıı geçınif, rom•· 

cuJı ve Ceyıan reıı ya anyana fıoşınıqlal'dtr 

ilkbahar at yarışlarının sonuncu haf
ta koşulan dün Kızılçullu alanını doldu
ran fevkalade kalabalık bir halk kütlesi 
önünde yapılmııtır. 

Koşular umumiyet itbariyle çok zevk
li ve sürpizli geçmiştir. 

BtRINCl KOŞU 
Üç yaşındaki yerli yanm kan erkek ve 

di§i taylara mahsustu. ikramiyesi 295 
lira, mesafesi 1 600 metreydi. 

Bu koşuya beş tay kayıtlıydı. Lakin 
favorilerimizden (Tiryaki) son dakika
da koşturulmadı. Diğerleri arasında ya
pılan koşuda yine favorimiz (Bilaloğ
lan) birinci olmuştur. 

!kincilik için (Ceylan) uğra§ırken 
(Zıpu) ve (Meneviş) hatalı bir şekilde 
onun önüne geçtler. Resmi netice şu
dur: 

Suat Karaoemanın (Bilaloğlan) ı bi
rinci, yine Suat Karaosmanın ( (Menevi
şi) ikinci, Mahmut Akgünün (Ceylan)ı 
üçüncü olnıuılardır. 

Derece alamıyan, Suat Karaosmanın 
(Zıpır) ıdu. 

Birinci gelen hayvanın ganyanına 593 
plasesine 492, ikinci gelen hayvanın 
plasesine 4 38 bilet sa ttlmı~tır. 

Müşterek habis ganyan 130, plase 
11 O ve 125 kurll§getirmiştir. 

IKINCt KOŞU 

Karaosmanın (Heveıı) i üçüncü olmuş
lardır. 

Derece alamıyan Hüseyin Kurunun 
( Neriman)ıdıl'. 

(Elhan) ın ganyanına 493, pweaine 
481, (Şehnaz) ın plasesine 563 bilet sa
tılmıştır. 

Müşterek bahia ganyan 130, plase 
120 ve 100 kuruş getirmİ§tir. 

DöRDüNCO KOŞU 
Handikaplı üzüm koşuau idi. Dört ve 

daha yukan yaıtaki halis kan İngiliz at 
ve kısraklara mah3ustu. ikramiyesi 500 
lira, mesafesi 2600 metreydi, 

Stardla beraber favorimiz (Dandi) 
öne düştü ve (Sabutay) ı hep arkada 
bırakarak cokey Davutun idaresinde gü 
zel bir birincilik kazandı. 25-30 metre 
gerisinde Salih Temelin (Subutay) ı 
ikinci olmuştur. 

Müşterek bah.ie ganyan 240 kuruş 
vermiştir. ( Dandi) nin ganyanı na 401 
adet bilet satılmıştır. 

BEŞiNCt KOŞU 

Beşinci koşu handikaptı. Dört ve da
ha yukarı ya§tak.i halis kan arap at ve 
kısraklara mahsustu. t kramiyesi 3 5 5 li~ 
ra, mesafesi 3 5 00 metre idi. 

Bu koşu çok zevkli ve heyecanlı ol
muştur. 

~---~ıfr~-----

( Boştarafı 1 inci Salıü ed 

pon muvaffakıyetlerinde malzeme 
motör kuvveti ikinci dere<:ede rol o 
maktadır. ön safta 8mil olan, Japon 
biye ve karekterinin, l"ÜDef oğlu • 
ratora kartı olan dini bailantwdır. 
ki daha haberler bize kadar gelm 
Varm&mlf fedakirlık ve feragat ö 
leri çok geçmİftir. Belki de, bava ve 
niz müeadelerinde iki bin kiloluk 
basiyle baaon ııemisi üzerine dikilen 
tayyaresiyle birlikte gemiye çarp 
bayabnı feda eden Japon çocukJan 
dır. Bunun ömeklerini geçen büyük 
ve daha önce Rus - Japon harbinin 
telif devreleri pek ili göstenniftir. 

Yaptığı fedakarlıktan ve vatan v 

daki ölümünden sonra Japon gene 
tele arzuau, Güneıin oğlu olarak 
imparatonınun kahramanlar r 
kendi adının okunmasmdan batb b" 
değildir ve toprağı uirunda ölmek 
l'Jflna ciriJen Japon ~ği için bu 
tuf bir takdis mahiyetindedir. 

f ıte Pasifikte ınücadele eden Ja 
havacılığının Demolaui tayyarecil. 
kartı temin ettiği hava hakimiyetin 
devam eden muvaffakıyetinde ve d 
uzun zaman da elinden bırakmıya 
havalardaki hareket serbestisinde A 

olan, bu imparatora bağlılık, dbıi i · 
ve ananavi terbiyedir, iddiasmda b 
nabiliriz. 

Mmzeme üıtünJüğiinü kurarken 
ruhla mücadele edecek karekterde 
kabil bir vuiık ta hazırlamak lüz 
unutmamak icap eder. 

Japon bavacdağa heyeti uın.unıiy 
ufak bünyeli, dar sayılı, derli topla 
çel'ÇeYe içindedir. Fakat müCadele 
ölçüsüz cenwildedir ve takdire d 
tarafı da budur. 

Oç yaşındaki halis kan arap er.kek ve 
dişi taylara mahsustu. ikramiyesi 320 
lira, mesafesi 1600 metre idi. Bu koşu
ya Suat Karaoamamn yalnız iki tayı iş
tirak etmiştir. 

(Tomurcuk) le (Ceylan tek) 3000 
metreyi baş başa lcoımuşlardır. K;cxxıocıocıocıccıocııoı::ıoc:ııoaoooc:ıooOOCI 

Neticede favorim.iz (Tomurcuk) bi- Çocuk Haftası mü-
rinci olmuştur. Ko~unun bitmesne 500 nasebetiyle şiirler 

Yarı~ başlar başlamaz Favorimiz (Ge 
diz) öne düştü. Fakat görünüte göre 
cokey Mustafa her nedense hayvanı çok 
kasıyordu ve bu kasma hayvanı ileriye 
gitmekten menediyordu. 

metre kala halk çok heyecanlanmıştır. 
Resmi netice ıudur: 
Dündar Gündayın (Tomurcuğ) u bi

rinci, Nuri Sümerin (Ceylin tele) i ikin
ci, Fehmi Vuralın (Tarzan) ı üçüncü ol
muslardır. 

23 Nisan 
-·~ 

Mayısın on dokuzu doğmuştu yen 
bir .. 

Neticede (Hı7.Jr) birinci olmuştur. 
Ganyan bilet 660 adet satılmııtır. Müş
terek bahis ganyan t 35 kuruş vermiştir. 

Birinci gelen hayvanın ganyanına • 
607, plasesine 630, ikinci gelenin pla
seı:ine 495 bilet satılmışbr. 

Öyle bir gündüydü güneş parlıyor 
dusüz ·· 

Bir kurtarıcı geliyordu u.z.aklard 
Bir imdat sesiyle görUrunüştU ufuk 

larda 
OÇONCO KOŞU 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya

rım kan ingiliz at ve kısraklara mahsus
tur. İkramiyesi 390 lira, mesafesi 3000 
metreydi. Koıuya 4 hayvan iş tirak et
miştir. 

Neticede Prens Halimin (Elhan) ve 
(Şehnaz) ı dünkü yazıml%da tahmin 
edildiği gibi ko;ıunun kahramanı olmuş
lardır. 

Resmi netice ıudur: 
Prens Halimin (Elhan) ı birinci, yine 

Prens Halimin (Şehnaz) ı ikinci, Suat 

laş~ müsteşarı 

Müşterek bahis ganyan 15 O, plase 
100 ve 120 kuruş getirmİJtir. 

* Üçüncü ve beşinci koıular arasında 
olan çifte bahiste (Elhan • Tomurcuk) 
kombinezonuna 400 bilet satılmıştır. Bu 
bilet sahipleri J ,5 liralarına mukabil 6 
lira kazanm11lardır. 

Oçüncü koşuda olan ikili bahiste (El
han - Şehnaz) çiftine 400 bilet satılmış
tır. Bu bilet sahipleri 1 liralarına karşı 
4 lira 20 kurut kazanmışlardır. 

iSMAlL iLHAN 

"Ceyhao,, a gitti 

"Mersin,, de tüccar ve 
ır üstahsiller ile konuştu 
HUlıümetın prensibi : it haUitta fıoJaylıJr göster· 

ıneır, eşyanın tevzi inde her yerin ildi· 
yacını düş ünmelı ••• 

Mersin, 26 (AA) - iaşe müsteşarı 
B. Şükrü Sökmen Süer evvelki gün tüc-
carlanmızla. clün de çihçi ve baicılarla 
hasbihallerde bulunmustur. Ezcümle 
şunları s1iylemiştir: -

< - Hiikümetin ana prensibi ithalatı 
azami surette kolaylaşhrmak ve tevzi
atın memleketin her köşesine muayyen 

nisbetler dahilinde yapılmasını temin 
etmektir. Zira tevziat adilane olmazsa 
eşya fiatları mütemadiyen yükselir VC' 

paramızın iştira kuvveti azalır. Halbuki 
Türk parasının iftira kudretini muhafaza 
etmek azmindeyiz.> 

B. Sökmen Süer Ceyhane hareket et
miı ve uğurlanm.ışhr. 

Yaptığı kongreyle bir tek insan ol 
du va 

Türklüğü etrafında ınefkfue yap 
At 

Ey tarihle yaşıt ey tarihten gen 
mille· 

Düşün wrluklarla nasıl doğd 
cümhuriyeti 

Yirmi üç nisandır tarihlerin .il 
dönüm .. 

Yirmi ü~ nisandır istikbalin yıld .. 
nilın 

Yirmi üç nisandır istikbalin ts. 

MISJR-ÇİH 
BirlJirJerlne elçi 
göndereeelder •• 
Çtnıking, 26 (A.A) - Haber alındı 

na göre Çin ve Mısır hükümetleri b' 
elçi göndermek hususunda bir anlaşJn 
ya varmışlardır. 

~~~~~!!!'!!!!!~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

.. : .. -. .. ·-·-·-.-.· 1 IBl YUK 
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... '4'fWlllWIW Çeviren : 'Oç Yıldız 

Benım başka türlüm! 
- Bunun ne ehemmiyeti var, yav-

rum? Onunla evleniniz! Evleniniz 
ve mesut olunuz!. 

İnatla reddettim! 
- Asli! Bütün hayatınca sakat bir 

kadına zencirlenmesini istemiyorum. 
Enise göde.rini gözlerime dikti: 
- Bir erkek için, kalpsiz bir kadınla 

evlenmektense topal bir kadınla c-vlen
ınek müreccehtir, dedi. 

O ayrıldıktan sonra falcılığı andıran 
bu söilerin ne ı!emek olduğunu urun 
zaman dilsündUm. 

* Tekrar evde olmak bana ferahlık ver. 
ınişti. Annemle Biilbtilün bana göster
dikleri tezahüxlii muhabbeıt.e de ferahla
D;•Yordun:ı.. Gerç.e bunun menfaat kaygı
.sıy le olduğunu billyoı-du.ın. Beni yanla
rında tutmak .istemeleri, bahamdan. ka
lan mirasın t.aksimi bakımından en zen
gin olmamdan ileri geliyordu. Bülent 

sık sık bize çaya geliyordu. Annem ona 
kaTŞl büyük bir teveccüh besliyor ve her 
gelişinde Bülbülün gözlerinde daha canlı 
bir alev parlıyordu. 

Bir sabah, kahvealtı ettiğim sırada, 
Bülbül yemek odasına girdi. Kostüm 
tayyorunu giymişti. Saçları hafifçe da
ğınıktı ve yanaklarında mutaddan fazla 
bir pembelik vardı. 

- Bülentle bir sabah seyranı yaptık, 
dedi, Umanın ki hiç bir mahzur görmez
sin._ Kalbim .şiddetle çarptı, fakat sil~ 
kfuıetle cevap verdim: 

- Şüphesiz. Ne mahzuru olabilir ki! 
Bülbül güldü! 
- Ah, ne bileyim ben! Sadece senin 

haberin olmamasını :istedim de ... 
Bundan sonra artık. hemen her sabah, 

birlikte dolaşıyorlardı. 
Sevdiğim, adamın her gün bir az daha 

kendi kız kardeyime tutulduğunu gör
mekle l:ıissettiğim azabı nasıl anlatayım? 

Onu suçlamıyordum. Buna bir halclom 
yoktu Bülbülün güzelliği, cazibesi, ince-
liği mukavemet edilmez bir kuvvetti.. 
Zaten Bülende ÇOK meydan vermekten 
çekiniyor, onu teşvik ediyordu. Her va
kit gibi yine istediği şeyi kolayca eline 
geçirdi. 

Sonkanun başlarında evlendiler ve 
bal ayı ~yahatlerini bir doktorluk tet
kik seyahatiyle birleştirerek Fransa.ya 
gittiler. Bülbülün çeruz faturalarını öde
mek lazım gelince hiç bir kelime söyle
meden keseyi açtım ve taliin bu acı is
tihzası karşısında çok sız.ı duymamağa 
çalıştım. Bülbül benim kalbimi yırtan 
şeyi eline geçiriyordu ve buna yardım 
eden de bendim. Çoculduğwnw:dan be
ri bu daima böyle olmuştu. 

Ona hınçlanmıyordum. Sadece Bii
lendi mesut etmesini temenni ediyordum. 

* Bülbül şen ve tuhaf mektuplar yazı-
yordu. Her geçtikleri yerde Bülent mes
lekdaşlarına tesadüf ediyor ve doktor
luk mevzuları üzerinde yeni bilgiler top. 
luyordu, Tabidir ki bu görüşmeler Bül
bülü hi~ alakadar etmiyordu. Buna mu
kabil o da bir çok genÇlerle tanışmıştı 
ve kocası cbaş ağnhcı> tetkikli!rine d.aJ. 
dığı vakit, lnmlarla birlikte gönül eğlen
diriyordu. 

Bülbülün mektubunu Eniseye oku
muştum; 

- Acaba kocası bu hususta ne düşü-

nüyor? dedi. Her halde başına gele
ceğin böyle olacağını tahmin etmemiştir. 

Ben Bülbülü mazur göstermeğe çalı
ııyordum ! 

- Henüz ne kadar gençtir, düşün! 
Eğlenmek hevesine kapılmam çolc tabii
dir. 

Enise bunu kabul etmiyordu! 
- Evet, genç ama .sizden daha genç 

değilya. Siz onun yerinde olsaydınız, 
bal ayı seyahatlııizde neşelenmek için 
kocawzdaıı başka bir aleme her halde 
d.almazdınız. 

- Fakat aynı şey değil ki, ben sakat 
bir kızun. 

Eni.sen.in sesi sertleşti: 
- Elbet aynı şey değil. Fakat olması

nın sebebini aizin .sak.atlığınızda arama
:malL 

Bu sıralarda idi, annem de evlendi. 
Koca olarak intihap ettiği adama ~ı 
teveccühü.ı:n pek coıkun değildi, takat 
annemi ayıplamıyordum. !Unüz kırk 
beş yaşınc1a idi ve yeni bir bayat kurma
ğı düşilnmt$i tabü görülebilirdi. Cvey 
babam, Ahmet Narbay zengindi. Anne
me, ihtiyacı olan lüks hayatı verebilirdL 
Büyük konağmıızdan çıkarak Göztepede 
yalnız benim olan bir eve taşındığım va
kit içimde ferahlık duydum. Akşamın 
alaca .karanlığında, su üzerinde kayan 
kayıkları seyretmek üzere pencereye 
dayanmak benim için 'bir zevkti. 

Bülent ile Bülbül aeyahatten dönmüş-

lerdi.. Arası çok geçmeden Bülbülün ge
be olduğunu öğrendim. Sinirli ve hırçın 
olmuştu. Fakat kocasının gözleri iftihar
la parlıyordu. Ona ka?"§ı çok sevgi gös
teriyor ve en olmıyacak kaprislerine 
tatlılıkla tahammül ediyordu. 

Evlendiklerinden bir buçuk sene son
ra çocuk doğdu. Bebek gibi bir yavru 
idi. Annesi gibi güzel ve güleç gözleri 
vardı. Çok geçmeden küçük başcaibzı 
ipek gibi kumral Mçlarla bezendi. Adım 
Deniz koydular. 
Çocuğun doğumundan sonra Bülbül 

çabuk iyile~. Bütün eğlencelerde, balo
larda hazırdı. Gözlerinden neşe taşıyor
du. Endamı he.r zamandan daha ince ve 
narindi. Bülent onun zevk hayatını tas
vip eder gibi görüntiyordu. Fakat ken
di işi o kadar onu işgal ediyordu ki, 
Bülbüle ekseriya refakat edemiyordu. 
Anlatacağım hAdiscler sırasında, kü

çillt Deniz dört yaşında idi Kocasından 
ayrı olar.ak gittiği toplantılardan birinde 
Bülbül, Neyir üstelle tanıştı. Bu, meş
hur bir avukattı. Kadınlar arasında da 
ç.ok muvaHakıyeti vardı. 

Bülbül onun kavrayıcı tavırlarına mu
kavomet etmesini bilmedi. Ve hiç ŞÜP
heşiz istemedi de .. Artik ikisine sık sık 
beraber tesadüf ediliyordu. Birinin ismi 
söylenirken ötekininki d.e hatıra gelme
ğe başladı. 

!ş benim kulağıma da gelince, karde
şimle bu hususta konuşmayı lüzumlu 

gördüm! 
- Buna son verilsin, dedim. ı<:ex:ı 

şerefin seni kayıtsız bıraksa bile hiç 
mazsa Bülendi dil§ün. 

Bülbül, son derece kızdığını belli ed 
cek bir tavırla! 

- Haydi sen de! dedi, kar§ıma Ç 
ta faziletli kocakarı rolünü ovruu•'""""'I 

kalkışma. Elbet bir az eğleneceğiın. ... 
rafimdaki bütün genç kadınlarda bol' 
yapıyorlar. 

- Fakat Bülent... diyecek olduın. 
Bülbül sözümü kesti: 
- Bülent! Bülendin sinir hasta.lıl<l 

rından başka ilgilendiği bir şey yo 
onun için bundan başka bir sey ınevc 
değildir. Ben can sıkıntunndan gebe 
.sem bile farkında olmıyacak. 

Sesi ac~mı_ştı ve dudaklarının ctd 
fında çirkin kıvrımlar hasıl oluyor 
devam ettl: d-" 

- Hem neme lazım, gençllic bir ~ 
ele geçmez. Ben de gençliği hoşça geçı 
mek karanndayım. .. li 

Onu zevki haricinde her ~eye b0 1. 
kayıt.sız görmek beni m:yus ediyor~llŞ~ 

- Hiç olmazsa bana bır şey vadet. ·ıı. 
N eyir üstelle böyle ulu orta kendı e< 
teşhir etme. Bu, Bülendin işine zarar "

9
, 

rebiliT. Bu herifi mutlak götmek ih~{uıı 
cında isen, evine çağırabilirsin. Bu ·ııe 
şehrin sizi daima bir arada görıne5ı 
lüzum yok. 

- BİTME D t "'1#/N 
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BiR KAÇ AYDA 

INGILIZCE 
OCRE!'EN DERSLER 

. -· -·-·-·-·. -- ··-·-· 1 

AL'J'MIŞ JdRiNCİ DERS .. 
BIDING AND BOBSE - BACBS 

ATA BİNMEK VE AT YARIŞLARI ... 
VOCABULARY: 

HORSE (Hooe) At 
STALLION (stelym) Aygır 
llARE (mea) Kısrak 
J'OAL (föul) Tay 
RACE-HORSE (reyshoos) Yarış atı 
CART- HORSE (kaat-hoos) Araba atı 
TO RIDE (tı rayd) Binmek 
TO TROT (tı trot) Tırış gitmek 
TO GALLOP (tı gelıp) Galop gitmek 
SADDLE (sedıl) Eyer 
STJRRUP (stinp) Üzengi 
SPOR (spöö) Mahmuz 
WH1P ( wiu) Kamçı 
REIN (Reyn) Dizgin 
BiT (bit) Gem 
RACE - COURSE (Reyskoos) Koşu yeri 
JOCKEY (Coki) Cokey 
TO BET (tı bet) Bahis tutmak 
A BET (ı bet) Bahis 

- Do you like riding? Ata binmeyi sever misiniz? 
- Tbat is a ve.ry fine horse Şu çok gUzel bir at 
- it can gallop very fast Çok silratli galop yapabilir 
- A male horse is called a stallion Erkek b!r ata aygır denir. 
- A female horse is a mare Dişi bir at kısraktır .. 
- We call a young horsc a foal Genç bir ata tay deriz 

-·-·-G-· 

- When you ride a horse you sit on a saddle an hold a rein 
Bir ata bindiğiniz zaman bir eyer üzerine oturur ve dizginleri tutarsınız 
- in tbe horse's mouth there is a bit Atın azğında bir gem vardır .. 
- You put your feet in two stirrups Ayaklarınızı iki üzengiye korsunuz 
- U you want to make the horse go faster, you use either a whip or your spurs 
Atııı fu.1a gitmesini isterseniz ya bir kamçı veya mahmuzlan kullanırsınız. 
- A cart. horse is very heavy, but a race - horse is very thin and elegant 
Bir araba atı çok ağırdır, fakat bir koşu atı çok ince ve zariftir .. 
- Let us go to the races Koşulara gidelim .. 
- '!'bat is the race - course Koşu yeri budur .. 
- On \t tbere are several horses each of which is to be ridden by a jockey 
dresaecı in gay colours. 
Bunun UstUnde, gösterişli renkli elbiseleı· giyen cokeylerin binecekleri atlar 
Vardır, 
-Let us bet on this borse Bu at üzerine bahis tutalımM 
- Now the horses are running and the people are getting excited 
Şimdi atı.r koşuyor ve halk heyecanlanıyor .. 
- Tbat jockey hu fallen off his horse - Bu cokey atından düştü .. 
- Our borse has come in first, we have won our bet, Jet us go and take the 
tnonıey_ 

lıizim atımız birinci geldi, bahsi kazandık, gidip parayı alalım .. 
- We sball come back to the raccs to - Morrow 
~ ann koşulara geri geleceliz .. 

Tarihten hikayeler 
----*·----

-BAŞ TARAFI 2 iNCI SAHİFEDE -
- Be.nim şiklyet edecek bir derdim 

yok! .. Sen beni ne gibi bir gaileden kur
taracaksın? .. 

- Bu dünya yükünü, bu hayat ağır
lığını taşımaktan bUyük bir gaile mi 
olur? •. Ben bu yükü sizin sırtınızdan al
mağa karar verdim .. 

Sadrl\zam telaşa düşmekten kendisini 
kurlaramıyarak : 

- Ey! .. Sonra! .. Devam et! .. Diye hay
kırdı .. 

- Sonrası işte bu!.. Beden dediğimiz 
bu sakil yük ruhumuzun "izerine çöke
rek bize ağırlık veriyor .. 

Biz bedenden kurtulacak olursak ru
humuz bir kuş gibi hafifler! .. O za
man pırr diye buradan uçar gideriz doğ
ru cennete! .. 

Bizim iç.in bundan büyük saadet mi 
olur? .. 

İşte ben bu işl yapmağa kat'i bir su
rette karar verdim .. Sizi şehitlik merte
besine ulaştıracağun, buradan doğru 
cennete gidecck<;in!z! .. 

-Aman deme, Süleyman! .. Bunu sen 
ne zaman yapacaksın? .. 

- Hemen şimdi veli nimetim!.. Hiç 
çekinmeden kendinizi bana derhal tes
lim etmelisiniz .. 

Ve Çınar Süleyman koynundan kın
sız, keskin bir bıçak çıkardı .. 

Mcrni.ş paşa gün görmüş. çok metin, 
iradesine tamaıniyle hikim bir adamdı .. 
Hiç futur göstermedi.. Gülümsiyerek 
Çınar Süleymana dedi ki : 

- Aferin oğlum!.. A.şkolsun sana .. 
Bana bundan daha büyük bir iyilik ya
pılamaz.. Şehit olmak için ben daima 
Cenabıhakka niyaz edip duruyordum .. 

İşte bu muradıma senin sayende ka
vuşmuş olacağım! .. 

Fakat senden son bir ricada buluna
cağım! .. 

- Nedir? .. Emrediniz .. Emriniz her 
neden ibaretse hemen yerine getinneğe 
hazınm .. 

- Müsaade et te yavrum, abdestimi 
t.azeliyeyim.. Sonra hak rizası için iki 
rekAt namaz kılayım! .. Tövbe ve istiğfar 
edeyim.. 
Bunları yapıp bitirinceye kadar bana 

müsaade etsen olmaz mı? .. 
Çınar SUleyman: 
- Hay hay! .. Diye bağırdı, baş üstü

ne! .. 
Hemen şimdi abdest alınağa başlama

lısınız .. Fakat çabuk olunuz .. Size beş 
dakikadan fazla müsaade edemem.. De
diklerinizi yapmak için bu kadar za
man size yeter de hattl artar bile .. 
Memiş paşa kendisine verilen bu kısa 

mühletten istifade etmek yolunu bul
makta gec!kmedi .. Abdest almak baha
nesiyle hemen odadan sıvıştı .. Ve dışa
rıya çıkar çıkmaz: 

- Aman tutun.. D~liyi sun sıkı ya

lngiJiz hücumları 
(Jlaftarafı 1 inci Sahifede) 

Bugün Fransanın fimalinde ııenif öt. 
çüde hava faaliyetleri olmut ve avcılar 
himaycainde bombardıman tayyareleri 
Şerburg ve Kale üzerine ayn ayn hü
cumla yapm111ardır. Kalede bir fabrika 
bombalanmış ve Şerburg, Dungerek 
doklarına da bombalar atılml§tır. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 26 (A.A) - Dün gece diit

snan Roetok üzerine bir hücum yapmıt
tır. Binalarda hasar olmuştur. ölenler ve 
yaralananlar da vardır. 

Türkiye iş Bankası 

besi müdürlüğündeh: 
lzmir şu-

Bankamın ait lzmr' e tabi Keere Karacadai mahallesi Çapargölü mevki
inde kilo tapunun yevmiye 2 2 O cilt 7 numaruuıda kayıtlı altı yüz dönüm 
mikdanndaki arazi satılacağından taliplerin bankamıza müracaatlan illn 
olunur. 23 24 2~ 26 27 28 29 2281 (968) 

MADEN H'UHENDiSI ARANIYOR.. 
Garbt Anadoluda istasyona yakın bir madende çalışmak tlzere bir ma
den mUhendisi aranmaktadır. Taliplerin İstanbulda Galatada Ünyon ha-
nında 41/42 numaraya mUracaatları... 26-27--28--3-4--6 (987) Baıka bir tetekkül de cenup Alman

ya havalannda uçmuştur. Bu taarruzda 
9 ingiliz bombardıman tayyare5i dütü-
rülmüııtür. raııa.s Undted Şlrlıetf lzndle falleslnden : 
~~~ı~~A~E LUBEKTEKl tsulçreclen eslıl anlqma Daldllncle mal geff· 
Londra, 26 (A.A) - Yüzlerce lnai· ren tüccarlara... 

liz tayyaresinin bir saat içinde Rostoku l - l 6/ 4/942 tarihinde Yeni Türkiye ve lwiçre Ticaret ve taku an-
yakmalan etrafında mütalealar yürüdfi.. lqmaauun mer'Jyet mevkilne girmeal dolayıaiyle etki anla,.ma mucibince 
lürken Lübekin daha evvelce yakılma~ Şirketimizden takae satın alıp ta, aplikaayon mektuplarını henüz merkez ban
na ait retimler gazetelerde çıkmııtır. Bu kasına ibraz etmemiı olan müıterilerimixln bu aplikaıyon mektuplannı ilin 
,dırin yüzde 40 nln yandığı anlaşılmak- tarihinden Jtibarcn l O gün zarfında merkez bankuına ibraz ederek muame-
tadır. lelerini yaptırmalan, alui takdirde bu apllkaıyon mektuplannın iptal edile-

ALMAN CAZETELERl SlNIRLI ceği, 
Berlin, 26 (A.A) - Alman gazete- 2 - Yine ıirketimizden iıviçre takatı eatın alıp ve kendisine, mukabil 

leri İngiliz bombardıman tayyarelerinin ihracaı. yapılmadan, yani prevantif ithalAt için tirketimizce vize verilip mer
Alman oehirlerinc yaptıktan hava hü- kez bankuına talepname teeçil ettirmit olan ithalatçılardan henüz itbalitını 
cumlan hakkında çok ağır neırlyat yap- yapmamıı olanlar mevcut ise, bu talepnameler iptal edilmit olduiundan 
malctadırlar. Aynca Algemanya Çay- prim heııaplannı taıfiye etmek üzere ıiıketimize müracaatlan ilan olunur. 
tung diyor iki: t ngilizler medeniyet ahi- 2 5 2 6 2 7 ( 9 7 S) 
delerinin tahribini hedef tutan hücum-------------------------------
lara cesaret adı veriyorlar. Kilisalar ve 
tiyatro binaları bombalanmııtır. 

---.--..wtt~------
A.IOR ADAi.ARi 
2'alıutye edlliyoP-
Lızbon, 26 (A.A) - Asor adalarında

ki Portekiz gamlzonunu takviye için 
yeni kıtalar gönderilmiştir. 

~c::ıcıcıacıacıı:ux 

Dİ$2'ABiBi 
HAMDI aouvooı.u 

Birinci Beyler sokak No. 41 
Telefon : 4118 1-13 (896) 

DOKTOR 
Nuri Şemsi GVNEREN 
Hastalannı her gün Tilkilik Akar 

Çeşme karşısındaki muayenehanesinde 
kabul eder. Telefon : 4057 

ı•HacıaL;;ka~cı~~~hiiaa~aaa1 

l 10 - 15 beygir kuvvetinde bir Loko- ~ 
N komobll aranıyor. Evsafı ve fiatını 8 

1 
bildirir mektupla İzmir İnönü cad- ~ 
desi 332 numaralı haneye müracaat. 

1- 5 (971) 

ZongaJdalı Stılldı Komisyona f'fyasetlnden : 
l - Zonguldakta :sağlık te,kilitı ifÇi baıtahanesi için 300 lira aylık üc

retli bir bakteriyolog ve intaniye müteha111111ı ile 300 lira aylık ücretli cildiye 
mütehauıaı 1 00 lira aylık ücretli bir baı hemıire ile 70 lira ilcretli üç hem
ıire. 

2 - Sağlık tqkilatına bağlı bölge diepanaerleri için 15 O lira aylık ücretli 
üç ezzacı ile 70 ve 80 lira ücretli eıhhat memuru alınacakbr. 

Taliplerin 30/4/942 pertembe gününe kadar Zolguldakta havza hq he-
kimliğine müracaatlan ilan olunur. 2S 27 2302 (980) 

Istanbul Belediyesinden: 
Ha.eki haataneai mutbah çamaprhane ve aoiuk hava dalreai teaiaatuua 

yapbnlması kapalı zarf ueul.ile ebiltmeye konulmUflUr. Keıif bedeli 19.003 
lira SO kunıt ve ilk teminab 1425 lira 27 kul'UfbıT. 

Mukavele ebilbne bayındırlık itleri genel hu.uet ve fenni prtnameleri 
proje ketif hülaaasile buna mütcferri diğer evrak 9S kurut mub.bllbıde b~ 
lediye fen itleri müdiirlüğünden verilecektir. ihale 7 m~ 942 peTfCIDbe 
günü saat 1 S de daimi encümende yapılacalı:br. 

Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektuplan ihale tarihinden 8 gün 
evveli belediye fen itleri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet, 
942 yılına ait ticaret odası veailcalan ve kanunen ibrazı lhun gelen diier 
veu.ik ile 2490 numaralı kaıuuıun tarifatı çcrçeveeinde hazrrhyacaklan tek· 
lif mektuplarını ihale günü Mat 14 de kadar daimi encümene vermeleri l&-
zundu. 22 27 30 4 4788 

T. iş Bankası 
ımptlı tucırraf Jaesap,.,.. J,42 UırarnJye ,,..... 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

kalayın.. Diye bağıran sadrazam bütün .,~11111•••--•••••••~ 
sarayı yerinden kaldırdı. 

Keşideler: Z Şubat, 4 Mayıs. 3 Ağuc;tos, Z ikinci teşrin tarihlerinde yapdlr .. 

ı ' • 2 DDIAHirBLERJ-<....-. 1 bad Sahifede) 

~ Sabon cepbesinln yakında Av
~ ordular çıkaracağına hakh ola
Tak jwemnlu olmuştu. 

dt bir hareket teeebbUsleri var da bunu 
örtmek ve J{izlemek için mi sadece bava 
akınian ve baskınlar yapmakla yetsine
ceklerini ileriye sUrilyorlar, diye insa
nın bir şüphe duyması tabi!dir.. Fakat 
bUyUk demokrasi devletJerinin iki bu· 
çuk yıllık harp sevk ve idare.cıi gözden 
geriri1dili takdirde beklenmedik SÜ~ 
riZlere onların pek kadir olmadığı görü~ 

Hizmetçiler ve Ycnli;eriler koştular ... 
Çınar Süleymanı elindeki bıçağiyle bir
likte tuttular .. 

- Şimdi götürün bunu timarhaneye .. 
Baş hekime söyleyin .. Ona ağır zincirler 
vursun .. Evet! .. Baş hekimin hakkı var
mış.. Meğerse delilerin en tehlikelisi bu
nun gibi akıllı görünenleri imiş! .• 

Blrlnd aınd mBte.._. Dokts 

Demir All ~la 
CiJt ve TenuW bu«•hklen " 
ELEKTRiK TIIDA VİL.lild 

Birinci Beyler Sokab No. 55_ bml-r 
Elhamra Sineması arkasuıdald mu
ayenehanesinde hastalannı kabul 
edv .. 

T~Ll!:l<~ON : 3479 
su 

(419) I' , 

ı adet ZGOO Liralık ZIOI Lira 
s adet llOI Urabk 3000 Ura 
! adet '150 Liralık 1500 Lira 
3 adet 500 Liralık 1500 Lira 

11 adet l50 Lirabk Z500 Lira 
" adet 198 Llrahk 4000 Lin 

se adet se Urahk zseo Lira 
- .... Z5 Uralı.k 5'08 Unı 
200 adet 10 Lirahk zoee Lira 

Aınerib genel kUrmay başkanı Lon
'irada Vıqingtona döndükten sonra ise 
ll6zlerde birden blre değişiklikler oldu .. 
8atı AWUJ)RYa uker çıkarmak, Alınan
'fara karşı. karada yeni bir cephe kur
tnak .mıcmlk dilşünnlemezıniş. Amen1ca •e İnRi}fz kurmaylarının konuşup ka
l'a.r1-rdıkJan hareketler Almanyaya 
~e Alman işgılll altında bulunan yerlere 
l>tıyfl)c alçOde hava akınları yaparak 
"'1emmlyetll harp sanayi merkezlerini 
)'akıp yıkmak ve ara sıra batı Avrupa 
ltıYJlarma deniz, hava ve kara kuvvet
lerinden milrekkep kombinelerle bas
kınlar yaparak Almanyayı doğuda Rus
larla dövUşUrken batıya tahsis ettiği as
lcert lcu.vetleri oraya bağlamak, yani 
batı cephesini doğu için bir ihtiyat kay
tlaRı olmak halinden çıkarmakmış .. 

IUr. Bu sebeple biz milttefilderin Avru
pada ikinci veya UçlincU bir cephe kur
mak yolundaki arzu ve azimlerine şüp
he etmemekle beraber, menfi veya müs
bet söz ve rivayetlerin tesiriyle, böyle 
bir önemli ve bllyilk teşebbilsU basara
blleceklerini şüpheli görmekteyiz. Cün
kü İngiltere ve Amerika bunun için ]A
zım olan kuvvetleri bUvUk canta bir 
debarkman için bulabilirler. Fakat bi-

Şimdi diizgün konuşan hangi akıllıyı 
görilrsün de zihninde b:r sakatlık bu
lunmadığına emniyet getirebilirsin? .. 

Böyle diyen Memiş paşa biraz durdu, ••••-~!!!!11•••11!1••••••••••••••••••••••••••••••••ıı.• 
sonrayavaşbirsesle: ızaı •R KLJRTLJ''LJ.Ş seb':.cünunu veUunun ekallllhlim lJi) L CAM 

FABRiKASI 
Diye mırıldanmaktan kendisini ala-

ma&.. ve ŞiŞE 
~111111111ı:ı•ıı1111ımııı111 1 • ••ım111nmmıımıııı1: 

rinci derecede iktiza eden külliyetli ta
şıt vapurlanna bugün serbestçe malik 
değildirler. Böyle bir 1:ıkarmayı deniz
den ve havadan himaye etmek te aynca 
bir meseledir. İngiliz ve Amerika kurmaylarınm ko

!'tışrnalan neticesinde, her iki müttefik Nitek!m ikinci bir cephe açarak Rus
Ci;.;vletin bugün Almanlara karşı karada yaya yardımın tamamen zafer için bir 
~ınniyetle yeni bir cephe açacak kadar zaruret olduğunu 24 nisanda bir daha 
i:_~VVet w vasıtalara malik bulunmadık· açıkça bağırmak ihtiyacım duyan bun
actrıtn ~rek tamamiyle hazır olmadan dan evvelki İngiliz teçhizat nazırı Lord 
~esbit olunacak büyük b:r çıkarma ha· Beaverbrook bile bu yılda duyulacak 

, ~~ketinin faydadan z.iyade mazarrat ve şiddetli gemi noksanından bahsetmiş ve 
~iki de beklenmedik bir felaket getire- mUttef:klerin gayretlerini yeni gemi 
bnece~ne kanaat getirmeleri halinde inşası işlerinde toplamalarını tavsi~·e
Onlann her hangi bir maceraya atılmı· den kendini alamaınıştır. Evet İngiliz
f~ "1ndllik iıava akınlariyle, küçük terle Amerikalıların ıGemiye olan ihti
~kmlarla iktifa etmeleri tabiatiyle yaçları diğer bütün ihtiyaçlardan ti.stün-
0~dur. dUr. Bugünkü Anglo Sak.son buhranı 

CUnku onlar tlı bek -başlıca- gemi azlığından ileri gelmekte-
lenrnedik Alm~:~a°U:T:ı.:8ini ~~al: dir .. • Hal böyle olunca mUttefikler, Av
bıak 'Ye hazırlanma~a lhım olan zamanl rupa kıyılanna çıkarılacak ordulan ev
lcazanmak ic;in kendi kendine ~elen bü- veli emniyetle taşımak ve sonra da on
Yllk bir fırsat ve ganimet telakki etm:ş. lan besleyip Uıtiya~lannı tamamlamak 
~~ Hazırlıklan bugün de bltmediJint' için 1hım olan yüzlerle gemiyi bulamı
Rtire hAlA Anglo Saksonlann Alman-Rus yacaklarından neticede bUyUk çıkarma 
lnuha'N'besi kendilerince kat't neticenin ve ikinci cephe kurmak meselesin!n su
llhnaca~ bir alandan ziyade Almanlar:ı ya düşmüs bir proje olduğuna şimdiden 
itgal ederek harbi kendi lehler.ne uu- hükmetmek kabil olur. ::n bir nimet g8züyle bakmalan mUm- DOÔU AVRUPADA ASKERi 

Undur. Onun icln. ne olursa olsun di· DURUM 
~erek var ve yoklannı terazinin küfesi- Almanlann taarruza başlamak ıçın 
1 e atmak ve bu suretJe son fodPkarlık- havanın iyice ısınarak ~eşin yol "': 

~ Ankara Radvosn § - -= - = E BUGUNKU NEŞRiYAT ~ = ~ 
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7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 Müzik : Radyo salon orkestrası 7.45 
Ajans haberleri 8.00 Müzik : Radyo sa-
lon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Müzik : Uşşak makamından şarkılar ... 
12.45 Ajans haberleri 13.00 _ 13.30 Mü
zik : Şarkı ve türküler 18.00 Program 
ve memleket saat ayan 18.03 Müzik : 
Radyo dam orkestrası 18.45 Ziraat tak
viıni 18.55 Radyo çocuk kttlübü 19.15 
Müzik : Saz eserleri ve şarkılar 19.30 
Memleket saat ayarı ve ajans haberleri 
19.45 Konuşma (Çocuk Esirgeme kuru· 
mu adına..) 19.55 Milzik : Şarkı ve tilı'
küler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
Bir halk türküsü ötı'eniyoruz.. Haftanın 
tilrkilsil 21.00 Konuşma (Öiretmen sa
ati .. ) 21.15 Müzik : Fasıl heyeti 21.45 
.Müzik : Radyo senfoni orkestrası 22.30 
.Memleket saat ayan, ajans haberleri 
ve Borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki proa
ram ve ka~ 

Satılık arsalar 
Gaı.i Bulvarında bedeli peşin veya

hut taksitlerle ödenebilir satılık 
arsalar vardır .. 
Ankara Palas kapıcısına müracaat. 

1- 3 (986) 

l\l'l Yapmak istemiyebilirler. Belki, bu tar1alan iyice kurutmasını bekledik1erı 
:!fıl dahi. Almanlann Ruslan venemiye- anlaşılıyor. Bu esnada bili mahalli ta
ıeklerini ümit ederek kat'i darbeyi ge- arruz ve müdafaa muharel-eleri dev~ 
.,,~k YJl indirmek üzere şimdiki kuv- ediyor ve edecektir. Alınanların hangı 
~«:tlerinl korumak fikrine dilsebilirler.. glin taarruz edeceklerini belki .şu Anda 
l ihavet Almanlar Ruslara galip gelse- Alman başkumandanlığı da bilemez. 
ber de ~onra onların da yorgun ve bitkin CünkU ihtimal, taarruz gUn n saatini 

1 lr hAle dil$eceklerine inanarak kuvvet- hava va.zlvetine göre, vuku bulma..c:ı icap 
:l'ini bövle bir r,Un için saklamayı akıl edecek oİan Andan ancak bir kaç gün 
t e h'lantıka uygun bulabilirler. Bunla- evvel tesbtt edip emredecekt:r.. AncPk, hiç bir kimse kesin olarak tayin edemez. 
tı~epsi olabilir. Fakat böyle olmasına her ne olursa olsun doğuda ikinci ve Şu kadar var ki, Almanlann bugün 
ha~en onların •Bizim hazırlıklarımız bUyük kıyametin kopacağı gün her hal· Ruslar karşısında geçen yıldakinden da
tn~Uz b1tmemiştir. $imdi yapabileceği- de mayısın 15 inden evvel olması icap ha müsait bir vaziyette oldukları ve 
"~Şey hava akınlariyle kombine lruv- edecektir. CUnkU bu zamana kadar Le· müttefiklerin Avrupada ikinci bir cephe 
et et erin baskınlanna kuvvet vermektir.• ningrad bölgesinde bile, kıştan eser kal- &çın.ak kudretinl henüz hliz olamamala-
~eleri mUmkün mUdUr! mıyaca~nı oralannı bilenler söyliyorlar. rJ dikkate alınırsa bu defa iyi hazırlanan 
~ uhartp bir taraf. böyle bir şeyi an- O halde Avnıpanın ve battl dünya- Alınan ve diğer mihver ordulannın son 
~hasmını aldatmak lhım geldi~ 7.8· nın alın yazısını tayin edecek olan bil- Sovyet asker! kuvvetlerini kat, surette 
\!'ikaı ~·Jiy~hi1ece~ine ~öre, acaba Aml' vUk olavlann başlaması .şu önllmUzdeki yenebllecelclerl kuvvetle tahmin oluna-

ıbırı. İn"1}1zlerin bUytık çapta cid· iJd hafta icinde mukadderdir .. Neticeyi bilir. 

----·----
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ve 
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YENi ASIR 

Yeni zaruretler 
~~~~-.~~~~ 

Harp ekonomisi 
sulh zamanın
dan düşi_;nül

melidir -·-Harp elıonomisi adeta 
31eni bir ilim halini al· 
mış!ı~. Bunun en i~isini 

başaran Alman~a 
olmuştur •• 

Harp ekonomisinden bahsetmek ne 
harbi beşeriyetin bir zarureti telakki et
mek o1ur, ne de kendisinden çekinil
mesi mümkün o]mıyan bir hadise teHik
ki edildiğine delalet eder. Fakat hakikat 
şudur: Dünyayı bugün saran harbin de
koru arkasında kalan sulh diğer sulh 
devreleri gibi az veya çok süren bir mü
tarekeden başka bir şey olmamıştır. 

Bu hakikat bazı insanları muzlıırip 
edebilir, bazı insanları sevindirebilir. Bu 
haller her insan için bir düşünce, bir ne
fe, bir keder mevzuu olabilir. Sosyolog
lar, felesoflar beşerin daha iyi bir teka. 
mtil merhalesine nasıl adım atabileceğini 
araştırsınlar. 

Fakat bu milnakaşa]ar yapılırken, bir 
yanda vazife sahibi bir kısım inşanlar, 
ordular müdafaa vaziyetinde dövüşme
ğe her zaman hazır bulunurlar. Artık 
iktisatçı]ar için de vaziyet askerlerinkin
den farklı değildir. Onlar da hadiselerin 
kendilerini habersiz yakalamasına mey
dan vermemelidir. ÇünkU harp başlıca 
askeri beslemek, ona malzeme ve silah 
tedarik etmek vazifesi onundur. Bu va
zife onun sulh aleyhtarı olması demek 
değildir. Netekim ordu da devletin yük
sek siyasetine tabi bir organdır. Harp 
iktisadı da siyasetin emrindedir. 

Ordular ister emperyalist ihtiraslara, 
ister milli devletlerin ve hakların mü
dafaasına hizmet etsin, onun müşterek 
vasfı şudur: Hazırlıklı olmak! 
Hazırlıklı olmak artık zamanımızda 

bütün maddi ve manevt kuvvetleri arka
sında yardımcı unsur haline koymak 
manasını ifade eder. 

Bu kuvvetler idare adamlarının dira
yeti, azmi, münevverlerin bilgisi, Alim
lerin ilmi, teknik işlerinde ticaretin faa
liyeti, ziraatin menbaları olarak millt 
cemiyetin ruhu ve maddi mukavemetin 
mahsulüdür. Harp artık gündelik bir tA
bir halini alan cTop yek<ln> harptir. 

Muhariplerin her biri harpte kendi le
hine netice verecek bütün vasıtalan kul
lanmakta tereddüt etmemektedir. 

Ordu, filo, hava silAhı, mail, maddt ve 
ekonomik kudret, psikolojik, manevi 
kuvvetler, politik ve diplomatik Amiller 
gibi memleketin halkı da kütle halinde 
düşmanın darbelerine maruzdur. Bunun 
içindir ki harp ekonomisi memleketin 
bütün ekonomisiyle en enerjik bir şekil
de uğraşmak mecburiyetindedir. .. 

Harp bu manzarayı alınca, mesele git
tikçe gilçleşmektedir. Çünkü artık miUi 
ekonomiden büyük mesai sarfedilmesi 
istenmekte, aynı zamanda milletler as
keri tekniğin ve havacılığın, propagan
danın terakkisi nisbetinde daha ziyade 
tehlikelere maruz bu1unmaktadır. 

Geren harp sonrasında harp ekonomi
si mühim bi rmevzu halinde ortaya çık
ti. 1918 i1e 1939 harbi arasında ise yalnız 
seneler değiJ, büyük bir devir sıkışmış
tır. Büyük harbin öğrettiklerini unut
mamak lazımdır. Fakat artık 1914 - 1918 
harbinden alman dersler çok geride kal
mıştır. 

Ordulann motörleştirilmesi ve yeni si
IAhların kullanılması sayesinde ateşin al
dığı ehemmiyet, hareket kabiliyetinin 
artması, harp ekonomisi umumi prensiP
lerinin nazım bir surette tetkikini zaru
rilestirm~ir. 

Geçen büyük harp sonrasında uzun 
seneler harp halindeki bir milletin teş
kiHitJanması işi bir tetkik mevzuu ha1i-

JAPONLARLA HARP 
~~~~·-.~~~~ 

Avustral-
yanınmüda

faası İ,Şİ 

VIŞI - AMERIKALILAR 
-~~----k~----

K anada nıüna-
sebetleri hak-
kında karar 

vermek üzere •• 
--k- _,._ 

Amerllıalılar Yeni Kale· Barıeşilı Amerilıa şimdi· 
don31aya .Japon sıçrayı· lill sefirini !'er! çağır· 

şını önlemelı için malıtan Uerıye 
cıJıtılar.. geçmiyecelı .. 
.. -·- Vişi, 26 (A.A) - D. N. B. nin bildir-

Londra, 26 (AA) _ Amerikan as- diğinc göre İngiJtcre hükümeti Kanada
kcrlerinin çıktığı cenup pasifikteki yeni nın üzerinde Vişi ile siyasi münasebet
Kaledonya adası Fransanın yıkıldığı sı- lcri katetmesi hakkında şiddetli baskıda 

bulunmaktadır. Bunu gören yarı resmi 
rada Degolculara iltihak etmi.ştir. makamlar Kanadalıların buna mütema-

Resmi bir tebliğde anlaşma mucibin- yil olmadığını söylemektedir]er. Kana
ce ve müdafaaya yardım için adaya as- da Başvekili Makcnzi Kingin şimdilik 
kcr çıkarıldığı z.ikredilmi.şt:r. bu hususta geniş kararlardan sakınaca-

Fiçi adaları yakınlarında bulunan Ye- ğı sanılıyor. 
ni Kaledonya, Avustralya ve Yeni Ze- c 26 (AA) D N B R 
ı k 

enevre, . - . . . jansı 
andanın istilası için bir sıçrama no tası bildiriyor: Kanada Başvekili önümüz.. 

olabilir. deki hafta içinde Kanadanın Vişi ile mü-
Milstakil Fransız ajansı Amerikan nascbetleri hakkında bir demeçte bulu

kuvvetlerin!n bir kısmının bundan bir nacaktır. 
müddet evvel Yeni Kaledonyaya çıka- AMERİKANIN VAZİYETİ 
nlmış olduğunu söylemiştir. Vaşingtonun alakadar mahfilleri Ka-

A VUSTRAL YADA ANZAK GÜNÜ nadanın Vişi ile siyasi münasebetlerini 
Sidney, 26 (A.A) - Anzalt günü sü- kesmesi için hiç bir telkin yapmış değil

kfuıetıe kutlanmıştır. Diğer yıllarda ol- dir. Zira Vaşington şimdilik Vişideki bü-
duğu gibi bu sene anıt - kabir önünde yük elçi Amiral Llhinin geri dAvet edil
yapılmnsı mutat olan dini tören bir ti- mesinden ileriye giden bir adını atmağı 
yatro binasında yapılmı.ştır. düşünmilyor. 

İngiliz kralı altıncı Jorj Avustralya ----·----
başvekiline gönderdiği bir telgrafta şun- TU" RKIYE • ALMANYA 
lan bildirmektedir: 

Avustralya tarihinin bu büyük anın
da kraliçe ve ben harbin Avustralya kı
yılarına yaklaştığı bir sırada Dominyon
lanmız yanında olmakla iftihar etmek
teyiz.. İstilA tehlikesi şimdi dominyon
lar üzerine çökmüştür. Azimli erkekler 
ve kadınlar bunu karşılamağa çalışıyor
lar. 

AVUSTRALYA BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 
Sidney, 26 (A.A) - Başvekil Curtin 

Anzak günü münasebetiyle şunlan söy
lemiştir: 

- Anzak gününde orduya selfunımı
zı yollamaktayız. Geliboluda ölenlerin 
hatıraları asJa kaJplerimizden sll!nıniye
cektir. 

General Mnk Artür ve general Bla
ney aıut - kahire birer çelenk koymuş
lardır. ______ , __ _ 

• Müttefik gemı 
kayınları de· 
vam ediyor 
~~~--k-~--

Almanyadan ve malıte• 
lif lıaynalılardan veri· 

len son haberler 
Bcrlin, 26 (A.A) - Alman Başku

mandanlığının bildirdiğine göre bir Ni
sandan beri AJman donanmasiyle hava 
kuvvetleri 550 bin ton tutarında 88 dliş-
man vapuru babrmıştır. Bun]arın 13 
adedi petrol gemisidir. Yalnız geçen 
hafta batırılan gemilerin hacmi 194.000 
tonu bulmuştur. Bunlardan top yekQn 
166,000 tonilato tutarında gemi Ameri
kanın şark sahilleri açıklarında ve Kara
ib denizinde batırılmıştır. Diğerleri ise 
Atlantik ortalarında, İngiltere kıyılan 
önünde, Barenin denizinde ve Akdeniz
de tahrip edilmiştir, 

Batm1an vapurlann bir kısmı düşman 
limanlarının hemen önlerinde torpillen
miş veya bombalanmıştır. 

Vaşington, 26 (A.A) - İki ticaret va
puru Atlantikte torpillenmiştir. Bunla
nn mürettebatı doğu kıyılannda bir yere 
çıkarılmıştır. 

~~~~-.~---~ 

Mübayaa heye-
timiz şerefine 
dün bir ziyafet 

verildi _,._ 
Elçiliğimizde verilen zl· 
yafette Alman ilıtlsaı ve 

endüstri mümessille· 
rl de bulundu.. 

Berlin, 26 (A.A) - Mübayaalarda 
bu]unmak üzere Almanyaya gelen Ka
ra ve deniz yolları Türk heyeti şerefine 
büYilk elçi Hüsrev Gerede elçilikte bir 
bğle ziyafeti vermiştir. 

Yemekte Rayşbank dJrektörU, harici
ye nezareti iktisat dairesi reisi büyük 
elçi Klodyus, iktisat ve münakalAt reis
leri, ağır endüstri mümessilleriyle Al
manyanın Ankara elçiliği ticaret rnUs
teşarı ve Türk heyetiyle büyilk elçilik 
erkanı hazır bulunmuştur. 

----~·-,~---Kaçan Fransız gene· 
ralının g{>Çf'D harp

teki macerası _,._ 
Berlin, 26 (A.A) - Esir kampından 

kaçan GeneraJ Jirotun yakalanması için 
fotografı her tarafa yaytlmıştır. Funinş.
tayn kalesinden kaçan Jirot Fransız 
yüksek harp meclis azasından idi. Geçen 
umwni harpte de Almanyada esirdi. Ve 
o zaman bir kasap çırağı kıyafetiyle kaç
mağa muvaffak olmuş, Fransa Genel 
Kurmayına çok kıymetli malfunat gö
türmUştil, 

~--~~~-~-

Rus ya savaştarı 

ne konulmadı. MADRtDE GöRE 
Alman silAhsıılığı Versay muahedesi 

(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

baskınla ele geçirmiş ve Almanların 
köylüden gasbettikleri erzakı yine köy
lillere vermişlerdir. Düşman 224 asker 
kaybetmiştir. 

Madrit, 26 (A.A) - Vaşingtondan ge
len habere göre Cuma ve Cumartesi gü
nü Amerika sahillerinde ve Karaip deni
zinde 7 ticaret gemisi kaybedilmiştir. 

PANAMA KIYILARINDA 

kayıtları altmda bulunduğu müddetçe 
Avrupa dev1etlCTi arasında harp ihtimali 
imkAnsız tasavvur edildi. İktisatçılar 
kendi1erini başka işlere verdiler. Umu
miyetıe Avrupadaki kanun yapıcıları da 
umumt havaya uyarak hazırlanmış pro-
jeleri lUzumsuz saydılar ve dosyalarda Boynes Ayres, 26 (A.A) - Venezüel-
uykuya yatırdılar. ladan verilen bir habere göre Panama 
Almanyanın tekrar silAhlanması, ide- yakınlannda 12,000 tonluk cFon Vald

olojik blokların tesekkülü, emperyalLcıt mar> vapuru batmıştır. Tayfasından 15 
arzuların acıkça inkişafı harp sonrasın- kişi kurtulmuş, 29 kişi de kaybolmuştur. 
da cHarp gelmiyecek> diyenlerin yarat- Kahire, 26 (A.A) - Dün gece Kahire, 
tığı havayı değiştirdi. Bundan sonradır 1skenderiye, Süveyş ve Delta bölgelerin
ki Avrupada harp durumuna göre hazır- de tehlike işareti verilmiş ve ateş açıl
lanma işleri başladı. Avrupa devletleri- mıştır. 
nin harp ekonomisine ait işlerle i1gilen- lTALYANLARA GÖRE 
meleri 1925 den baş1ar ve şöyle bir he
sapsap takip eder: 

İtalya 1925 den, Be1çika 1926 dan, Al
manya ve Polonya 1935 den, Fransa 
1938 den itibaren askeri ve ekonomik 
hat"p plunlarını katı surette tesblte baş
ladılar. Bugün ise bütiln dilnya harp 
ekonomisinin zaruret1eri içindedir. 

Roma, 26 (A.A) - Tebliğ: 
Sirenaikada dün keşü hareketleri ya

pan kolJarımız düşmanı geriye çekilme
ğe mecbur etmiştir. Çok alçaktan uçan 
bir Hariken tayyaresi uçak savarlar ta
rafından düşürülmüştür. 

Gece Bingaziye yapılan bir akında bir 
düşman tayyaresi daha uçak savarlar 
t3rafından düşürillmüştilr. 

Maltaya devam eden hücumlarda mü
him hedeflere isabetler 'kaydedilmiş ve 
2 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

---~-~----

1939 dan beri beşeriyet harp ekonomisi 
bakımından büyük bir imtihan geçir
mektedir. Bilhassa sulh ekonomisinden 
harp ekonomisine geçiş dikkate lAyik hu
susiyetler arzetrnektedir. Harp ekonomi
si adetU yeni bir ilim halini almıştır. Bu
nun en derli toplusunu başaran Alman-
ya olmuştur. Lllıyada Auustralyalı· 

Harp ekonomisi edebiyatına dair Al- ların yePinf Cenubi 
manva~a 1939 St!nesine kadar neşredilen Af iı:.aJd 
escrlc~ın mikdarı bini geçmekte olduğu- p H (Ut aJl')10P-
n~, a1akadarları yaptıkları etüdlerle bil- Pretorya, 26 (A.A) - Cenubt Afrika 
dırmektedirler. Diğer mem1eketler de bu birliği başvekili generaJ Smuts, Tobru
~eni ilmi şubesi üzerinde nazari ve pra- ku 7 ay müdafaa eden bir Avustralya 
tık foalivPtlere giric:miş bulunrr~ktadır- tümeni yerine şimdi bir cenup Afrika 
lar. a tümeni g~1rildiJlinj söylemiştir. 

SON FUS TEBLtôl 
Moskova, 26 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: 
Dün gece cephelerde milhim bir deti-

şiklik olmamıştır. • 
Moskova, 26 (A.A) - Royter bildiri

yor: Bu sabahki Sovyet tebliği: 24 Şu
batta hava muharebelerinde ve yer de 
68 Alman tayyaresi tahrip edilmiştir. 
Bizim kayıbımız 10 tayyaredir. 

Parenç denizinde harp gemilerimiz 12 
bin tonluk bir düşman nakliye gemi.sini 
batırmıştır. 

FINLERE GÖRE 
Helsinki, 26 (A.A) - Fin tebliği: 
Kareli berzahında mahdut faaliyet ol

muştur. Topçumuz düşmanın sahra tah
kimatı yapmasına mani olmuş ve bir kaç 
bataryayı susmağa mecbur etmiştir. 
Piyademiz düşman keşif müfrezelerini 
dağ'ıtmıştır. 
Doğu cephesinin cenup kesimindeki 

Luli bö1gesinde düşman hilcumları püs
kürtülmüştür. Bu hücumlarda ağır ka
yıplara uğrayan dUşman 1000 ölil ver
miştir. 

ROMANY ADA HARP 
GA YRF:l'LERl 
BUkreş, 26 (A.A) - Rador Ajansı 

bildiriyor: Kuremtul gazetesi Romanya
nın siyasi vaziyeti hakkında şunları yazı
yor: 

Romanya sabrediyor. Sahur Rumen 
milletinin Mkim vasfıdır. Asırlarca üze
rimizden kasırgalar esti, fakat bizi sü
rükleyemedi. Sabretmek savaştan vaz 
geçmek değildir. Babrımız dünyaca an
laşılmağa başlamıştır. Rumenler Rus 
baskınlarında bir Alman gazetesinin yaL
dığı gibi yalnız Avrupa meydanı iç.in de-

ASYADA OLAYLAR 
--.-----·"k·~--.----

H i ı ı t lideri 
"Nehru,, 
hayrette! 

-*
.Japonyada düfürölen 

biricilı Amerilıan bomba 
tayyaresi teşhir 

olunuyor •• 
-*-Kalkuta, 26 (AA) - Pandip Neh-

ro gazetecilere demigtir ki: 
c - Mister Kripsin mesuliyetten 

korktuğumuzu söylediğini görüyoruz ve 
buna hayret ediyoru-n. Çünkü istediği
miz mesuliyetler bize verilmemiştir.> 

Tokyo, 26 (AA) - Cumartesi gü
nü, düşürülen br Amerikan bomba uça
ğının enkazı teşhir edilmiştir. Uçak par
ça parça olmuştur. Fakat bir tarahnda 
Amerikada yapıldığı fabrikanın iami 
okunmaktadır. 

Yakında bir Amerikan paraşütü de 
halka teghir edilecektir. 

-~--~~·---
l1 za k doğuda 

---*----
(Başfarafı 1 inci Sahirede) 

çok arazi kazanmıştır. Bu sebeple vazi
yet ciddidir. Sitangta muharebe çok şid
detlidir. Sitiyaunen kıyılarında Çinliler 
japonlara taarruzda bulunmuşlardır. 

FtIJP1NLERDE A VUSTRALYADA 
Filipinlerde Krogidorda topçu döello-

su devam ediyor. • 
Avustralya cephesine gelince japonlar 

Port Moresliye hava taarruzlarını tekrar 
etmişlerdir. 

Melbum, 26 (A.A) - 25 Nisanda 
dü~an, Avustralyanın şimaJ batısında 
Solomon adalarına kadar olan muhtelif 
yer1eri bombalamıştır. Port Moreziye 
24 tayyare tarafından şiddetli bir hücum 
yapılmış, fakat hasar az olmuştur. 

Solomon adalannda 8 düşman uçağı 
Sulaviye hücum etıni§tir. Hasar azdır. 

KROGlDORDA 
HARP KIZIŞTI 
Filipinlerde Krogidora yapılan hücum-

1ar gittikçe ~iddetini arttırmaktadır. Dün 
Manilla koyu sahillerindeki düşman ba
taryalariyle topçu döellosu yapılmıştır. 

----~~~"11----

Vişidek~ ler lngi-
lizlerle alay 
ediyorlar _,._ 

ıngaızıertn C!cele lllnd~ 
me telııdğl, ya ni r lcatl 

meıharınaf-
Vişi, 26 (A.A) - Haberler bürosu 

umwnt kAtibi, Sen Nazer ve Bulonya 
akınlarından bahis ile şunları söylemiş
tir: 

• - İngillilerin yıldırım harbi tek
linde vasıflandırdıkları bu hareket fU 
şekilde mütalh olunabilir: 

1 - 22 nisanda Bulonya loyılanna 
bir müfreze çıkarılmış ve bu müfreze 
sahilde mevki almı$br. 

2 - Biraz sonra İngiliıler Alman lo
talariyle temas etmişlerdir. 

3 - İng!lWer ilk temasta bUtUn mal
zemelerini bırakarak gemilerine dön
müslerdir. 

V azlyet:.n bu şekline göre buna tam 
manasiyle bir yıldırım harbi denilebilir; 
İngilizlerin acele b:ıtdirme tekniği za
ten çok meşhurdur. 

Sovyetlere yardım için bu hareketle
rin yapıJdığı söylenirse, böyle 8 dakika
lık hareketlerden Stalinin memnun kal
mıyacağı muhakkaktır.• 

-------~~~ıw--~-

" Vi ş i,, nin volu 
.1 

(Baftanb 1 ind Sahifede) 

• - Fransanm mukadedıatiyle alAka
dar olan mareşal Peten, Lavalin yardı
mına lüzum gÖrmÜf ve kendisine müra
caat etmiştir, Avrupa siyaseti için Lava
li en salAhiyetli bir adam olarak tanıyo
ruz. Laval A vrupamıı hastalığına yegA
ne çarenin Fransız - Alman barışı ol
du$inu her zaman söylemiştir. 

1JC YOL 
Fransanm önünde üç yol vardı; bun

lar da beklemek, Anglo Sak.sonlarla bir
leşmek. Avrupa ve Alınanlarla işbirl:ği 
yapmaktı. Beklemek siyasetinin bata 
olduğu anlaşılmıştır. Bu siyaset her iki 
tarafı da gücendinniştir. Anglo Sak.son
lar bloku ile birlesmek, harbin neti<.'esi 
ne olursa olsun Fransanın ist:klAlini 
kaybetmek demektir. Fransanın siyasi 
menfaatleri Almanya ve Avrupa ile iş 
birliğidir .. • 

PROTESTO VE İSTIFALAR 
DEVAM EDİYOR 
Nevyork, 26 (AA) - Fransanın Det

roit konsolosu Lavalin tayinini protesto 
için istifa etmiştiı·. 

ğil, aynı zamanda Rumen devletinin bir
liği için de savaşmaktadırlar. Askerleri
miz bu gaye uğrunda ölüyorlar. 
Bükreş, 26 (A.A) - Siyasi fik\ispri 

yüzünden ordudan çıkanlan bUtün Ru
menler tekrar orduya alınmaktadırlar. 
18 yaşından küçük Rumenler gönUllil 
kaydediliyorlar. Ordunun geri hizmetle
rinde çatışmak üzere kadınlar gönUllU 
alınmakiadU'lar, 

27 NiSAN PAZARTESi 

Veterinerler kongresi 

Ankarada 4 Mayısta.baş
lıyacak, 5 gün sürecek 

Kongrede hayvancılı lı işleri görüşülecelı-. 
Ankara, 26 (Yeni Asır) - 4 mayısta Trakya umumi müfettişliği Veteriner 

başlıyacak ve beş gün devam edecek müşaviri Şevket Tunaboylu şimdiden 
olan veterinerler kongresine Trakya Ankaraya gelmiştir. 

Kongrede yurdumuzda hayvan durU· 
umumi müfettişliği veteriner müşavirle- mu, hayvan üretimi, hayvan hastalıkları 
ri ile bazı vilayetler veteriner müdürle- ve diğer hayvan meseleleri incelenip 
ri davet edilmiştir. bunlara dair kararlar verilecektir. 

Trakyada yeni ziraat çalışmaları 

Edirne, 26 (Huusst) - Trakya mmta
kasmdaki bütün ı.iraat bölgelerinde pan.. 
car ekim iş]eri için her türlü tedbirler 
alınmış ve faaliyete geçilmiştir. 

Dünkü maç 
--~~~·*·------~ 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 
Ankara takımı: Mehmet, Şevket, 

Ahmet, Nüzhet, Melih, Keıfi, Halit, Ya
ıar, Sabahattin; Niyazi ve Hamdiden, 

lzmir ta:.lmnı da: Salahattin, Hayatı, 
Şeref, Macit, Adil, Yusuf, Saim, Halit, 
Fuat, Sait ve Hidayetten mürekkepti. 

lstanbuldan Şerei Mutlu hakemlik 
vazifesini görüyordu. 

BiRlNCl DEVRE 
Ankara birinci dakikada birinci go

lünü yapb; Yaıann bu birinci golünü, 
3 ncü dakikada kaçırılan muhakkak bir 
gol fırsatı takip etti; 9 uncu dakikada 
Halit ikinci golü, 1 1 nci dakikada Sa
bahattin Ankaralıların üçüncü golünü 
temin etti. Fakat bu üçüncü golde, top 
kaleyi geçmediği halde hkkem 
tarafından görülmemiı ve lzmirlilerin 
itirazına rağmen gol sayılmasında iarar 
edilmiştir. Fakat bu karar, henüz ilk da
kikalarda O - 3 mağlup vaziyette kalan 
İzmirlilerin maneviyatına tesirden hali 
kalmadı. Ankaralılar makaslama pas
larla hücumlarına devam ettiler ve 19 
ncu dakikada Y &§ar dördüncü, 29 ncu 
dakikada Sabahattin 5 nci, 34 ncü da
kikada Hamdi altıncı golü attılar, bu su
retle birinci devre O - 6 Ankara lehine 
bitti. 

1K1NC1 DEVRE 
ikinci devrede lzmirlilerin panike uğ

rayacaklan aanılıyorken, vaziyet bunun 
aksine olmuıı ve lzmirliler devreye eeri 
hareketlerle girmiılerdir. Fakat muay· 
yen bir usula tabi olmadan enerjilerine 
dayanarak sıkı hücumlar yapmağa ko
yulmuılardır. 

lzmirin bu baekıaı devrenin 1 O ncu 
dakikasında hızını kaybetmİ§ ve oyun 
müvazeneli bir duruma girmiştir. Anka
ralılar da O - 6 galibiyeti kafi gördük
lerinden ve yahut yannki maç için ener
jilerini saklamak istediklerinden fazla 
gayret göstermemiılerdir. Bununla be
raber 19 ncu dakikada Niyazi Yaşardan 
aldığı nefis bir pasla yediı\ci golü çı
karmlfhr. lzmirliler de 29 ncu dakika
da Saim in ayağiy le şeref sayısını kayda 
muvaffak olmuılardır. 

B usuretle oyun 1 - 7 Ankara muhte
litinin lehine nihayet bulmuştur. 

~~-----~tt~~~~ 

B. Bit ler diyor ki: 
(Baştarah 1 ind Sahifede) 

Alınanların üzerine aaldırdığına, beyhu
de pek çok kan dökmesine sebep oldu
ğuna İ§aret ederek ıunlan eöylemiıtir: 

c - Bu kış Alman ordusu tahminle
rin fevkinde ağır bir yükü üstüne al
mııtır. Fakat bizi tehdid eden korkunç 
f eliketten kurtulmağa muvaffak olduk. 
Bunu Alınan askerine borçluyw:.> 

YENt TAARRUZA BAŞLAYINCA 
Führer Alman ordulariyle birlikte 

harp eden müttefiklere teıekkür etmiı 
ve: 

c - Ben lizım gelen tedbirleri daima 
vaktinde alının. Rusyada taarruz baıla
dığı zaman bunu bir kere daha iabat ede
ceğim. > Demiştir. 

INGtLIZ HOCUMLARINA DAiR 
lngilizlerin Alman ıehirlerine hava 

bücumlanndan bahseden Hitler: 
c - Bütün bunlara mukabele edece

ğiz? Her hücumun intikamını alacağız.> 
Demiıtir. 

RUSYA KARBi 
VE ZAFER 
Führer Rusyadan bahsederken ıunla

rı söylemiştir: 

c -- insanlık düımanı bolıeviklere 
ka111 harbe bütün Avrupadan başka 
Ukrayna ve Tatarlar da iıtirak ediyor
lar. 

Bütün Alman milletinin ıimdi zaferin 
kazanılacağına itimadı vlll'dır. 

MEZUNiYET TALEPLERi 
Fakat bazı hareketlere temas etmek 

lazımdır~ Mesela, mezuniyet İ9tiyenler 
vardır; fakat onlara hatırlatmalıyım ki 
asıl mezuniyet hakkı cephedeki askerin
dir. Ben de üç senedir Bir an mezuniyet 
almadım.> 

HARP V AZlFEJ...ERI 
VE ALMANLAR 
Bundan sonra sözü Alman milletinin 

harp vazifelerine ve bazı hakimlerin ver 
dikleri kararlarda milletin yüksek men
faatlerinin nazara alınmadığına nakle
den Hitler: cHarp vazifelerini hesaba 
katmıyan bazı Almaıılaran itlerine mü
dahale etmekte iarar edeceğiz. Onları 
kaıaunlann fevkinde cezalarla cezalan-

Alpul1u şeker fabrikası, fabrika çift. 
llği ve Sarımsaklı çiftliği arazisinde P' 
niş ölçilde patates ve diğer yazlık ürüa
ler de ektirmekted.ir. 

Sıllllat .Ktifesl 
••••••••••• 

Tetani hastalı
~nın alametleri _,._ 

Çocuklarda tetani hastalığı nöbet n&
bet gelir. Nöbetler hazan uzun, saatler
ce, hatta günlerce sürer. o vakit heki
min bu nöbetleri görmesi ve haatahia 
tcıhis etmesi mümkün olur. Fakat, te
tani nöbetinin pek kısa sürdüğü de olur. 
Nöbet gelince hemen hekime haber ve
rilse bile o gelinceye kadar nöbet ge
çer. Vakıa nöbet geçtktein sonra da he
kim çocuğu muayene ederek haatalail 
anneai tetani hastalığının nöbeti nasal 
teıhis edebilir. Bununla beraber çocak 
geldiğini bilirse, onu kendi kendine ter 
his edemezse de, hutalıktan şüphe ede
rek çocuğunun hemini aydınlatır ... Onun 
için bu hastalığın .Alametlerini bilmek 
çocuk anneleri için faydalı olur. 

T etani hastalığının nöbeti, çocuğun 
adelelerinden bazılarının takallüs etmui 
yani gerilmesi demektir. Zaten tetani, 
gerilmek manasında eski Yunanca bit 
sözden gelir. Gerilemek en ziyade çocu
f:'Un ellerindeki, yüzündeki ve ayaklann• 
daki adalelerde olur. 

Hastalığın nöbeti gelince çocuğun bh 
eli, çok defa iki eli birden dışan doğru 
bükülür. Baş parmağı avucunun içine 
yapı~ır gibi yatar, öteki parmaklar bat 
parmağın üzerine sumıkı kapanırlar. 
Yüzündeki adaleler gerilince, çocuğun 
kaılan çatılır, göz kapaklan sakıpral: 
gözleri kapanmıı gibi aralık kalır ... 

Çocuğun bacaklarındaki adaleler ge
rildiği vakit, bacağın diz kapağından 
yukardaki kısmı karına doğru bükülür, 
diz kapağından aşağıdaki kısmı da diz 
kapağının üstündeki kısım üzerine bükü-
lür .. Ayak parmaklan da ayağın taban
lanna doğru bükülürler. Taban de bfi.. 
zülür, ortası daha ziyade çulturlapr. 

Bazan, çocuğun arkasındaki adaleler 
de gerlirler, o vak.it bel kemiğinin orta
sı çukula11, çocuğun gövdesi kaekab ke
silir. 

Bu saydığım adalelerden hepsinin bir 
den gerilmesi nadir olur. Çok defa, ge
rilme yalnız ellerde, hatta yalnız bir el
de görülür. 

lspasmoz, bahsinde yazdığım gibi, bu 
tetani hastalığının çocuğa ispa9111oz 8'e-< 
tirdiği d., olur. 

T etani hastalığının can sıkacak nöbe• 
ti yalnız, nefes borusu adalelerinin g .... 
rilmesidir. Küçücük çocu~ öksürürken 
aKlarlcen, bir şeyden korkarsa uykudan 
birdenbire uyanınca nefes adaleleri 8'e• 
rilir o vakit çocuğun nefesi pek ziyadeı 
gÜçleıir yüzü morarır boynundaki kan 
damarları kabanr; boynu gerilir. Bere
ket versin ki bu türlü nöbetin de uzun 
devam ederek çocuğun neff'.3inİ kenneei 
pek müstesnadır. 

Ellerde, ayaklarda ve yüzde hattl 
aövdenin arkasında meydana çıkan nö
betlerin bir tehlikeai yoktur, yalnız ço
cuğun annesine merak verir. 

Nöbetlerin ne kadar aralıkla gelece
ğ belli değildir. Fakat kıt mevsiminin 
sonunda, ilk bahann bllf}angıcında nö
betlerin sıklaşbğı çoktur. ' 

C. A. 
Afrilıa ve Alıdenlzde 
'1enl flarelıefler-
Kahire, 26 (A.A) - Orta şark tebliği: 
Dün Libyanın cenup kesiminde düş• 

manın bazı hareketleri görü1mUştUr. 
Tank, topçu ve piyade birlikleriyle kam
yonlardan mürekkep bir düşman kolu 
kıtalarımızın hücumuna u~ ve ba
tıya doğru çekilmiştir. 

Gündüz kum fırtınası hüküm ~firmtiJ· 
tür. 

dırmak ve yahut işlerinden u::ıaklaıtıT
mak salihiyetini isterim. 

öLOM - DIRiM HARBi 
Biz, bir ölüm ve dirim harbinde bu• 

lıınuyoruz. Bu harbi kaybedersek Al
manya makvolacaktar. Bütün Alman mil 
le ti zafere iman ediyor, yegane dilelinı 
gudur: Allah başanlanmızı mazide ol
duğu ~bi istikbalde de tesit etsin.> 

B. HtTLERE 
YENi SALAHlYETI..ER 
Bu nutuktan sonra Rayiştag reisi m•· 

reşal Göring mebuslan Führerin ı.tedi
ği bütün aalihiyetleri vermeie davet et• 
miı ve mebuslar ay~a kalkarak ba Sil" 
lihiyeti verdiklerini alk11layaral: bildir" 
mitlerdir. 


