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Askeri harekat 1• • 

r 
Jluepl Pemin AJrnsnlara 
~ ne samaa li
lbidlni bütün bütün keseook
Ur? Biitiin mesele i:'}te bu
radacbr. IUom muhalremesi 
nıünasetıetiJe Alma.nyaıım gös 
terdiği ınemn,miyetsl7Jilt Vl
clıy Jlükfunefüıin 1Ufak .bir 
ümidi kalını sa. hile ıonu da 
n\&h,'t'Alerek aaıba M..an'Ş.11 
Petaio'oo ,leriıı bir hayal su
lnıtu tevlit etmfyecek midir~ 

Batıanadoluda yaptığı seyahat ~ardı müdafaa ve taarru .derhyor 

t . . d imparatorluk ge- esasına dayanaca nücade.le yalne• O e 1CeS1 n en m em n U D ueıkurmay• ıklucı bir tJÖD .. ~aıtın••, 
başkan-. kendisine plı•ln-; tarlalar• 

refakat ediyor Mak Artür her şey ba- arasında yapıl•yo:a 
....----o- na "erilecek malzeme- ~ 

Kah/rede aıühlm ye bağladır diyor Birnıa11yada ingi• 
Vekil verdiği beyanatta diyor ki: 

''·Umumi sıhhat endişeden aridir,, müzakereler ya- bi~e=~e;J.ıF~~!:>söyı!~~ği lizler 111üdaf aa ha., 
~~VVVVVV'VV'VV'VV'~~....,.,~~""""""""""A".A.".A.,ıv..."hl'V 

Pılıgor bir nutukta demiştir ki: .. 1 /inde 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

M
AREŞAL PetAin'in Al

manya ıJe bir mütare· 
ke im1..alarken yapm1:;;; 

olduğu hesabııı yanlışlığı her 

Ankara, 21 (Yeni Sabah) -
Batı Anadoluda bir tetkik seya
hati yapan Sıhhat Vekili li. Hu-
1\ısi A latıı.ş şehrimize avdet et
miştir. Vekil seyahati etrafında 
bana ı:ıu izahntı vereli: 
"- 1sparta, Burdur, Antalya, 

Nazilli, Aydın, Muğla, lı.mir, 

RUSYADA 

Sovyet hHcumıan 
devam ediyor 

gUn bir paı ça da:ha meydana 
çıkıyor. Mirta.r keden sonra 
Yukua gelen ifşaat gösterdi ki 
Franınz askeri ma.kamlannı ve 
devlet adamlarını ne pahasına 
olursa olsun Almanya. ile acele 
acele bir miltareltename imza
lamağa sevkedcn amil Alman
Yaya d yatıruının ve Almanya
yı ycıunenin mümkiin olmıya-
cağı kanaatinden ibaretti. Fı an- ---<>-
~ kendi.<;inin darına dağınık K )" • d Al 
bir hal aldığını görllyordu. Va- a IDID e maD 
kıa, İngiltere ona müşterek bir garnizonu çevrildi 
hükumet kurmayı tcklü etti. 
Fakat Fransız askerlcıi lngil- [A.A. telgrnfüırındnn 
terenin de 15 gün içinde "Bir hulfısa edilnıı~tır.J 
tavuk gibi boynu koparılacağı • Alman orduları başkumandan 
na" emniyot getirmişlerdi Bı,ın- lığının tebliğinde şunlar vardıN 
dan başka, lneiltereye karşı J{erç yarımadasında dilşman 
kin veya hic dPğılse bir emniyet- neticesiz taarru?.lanna devam et 
•izllk bcslıycn Fransız dev1et miş1ir. 

Manisa vilayetlerinde tetkikler 
yaptım. Tetkiknt.ımm neticesin
den çok m~mnun olarak avdet 
ooiyorum. Sıhhi hizmetler her 
yerde istediğ"imiz tarzda yürü
mektedir ve bu mahallerin umu
mi sıhhatleri endişeden aridir. 
Hıfzıssıhha kanununun enm.~ti 

Amerika 
tahripcilik 
yapıyormuş 

Almanlar, Roz•ıeltin 
cenubi Amerika 

devletle• ini harbe 
sokmak istediğini 
iddia ediyorlar 

ği vecibelerin yerine getirHme- _ General Mac Arthur iln 'e 
sine çalışılmaktadır. GördilğUm Londra, 21 (A.A.) - Hindis- daha başka Amerikan subayla- [A.A. tel ıaflanndnn 
noksanları alakadarlara kısa tan mesele.sinin ha1line dnir İn- rının gelmes:ile cesaret bulan A- tıuın.m cd'lnıl Ur.] 
zamanda yerine getirmelerini giliz kabinesinin hazırladığı pla- vuE.1.nılya Japonya.ya karşı ya- Toky0<lru1 şu maliıma.t \C-f'İ. 
söyledim. lstediklerimirin çoğu nı Hintli şeflerle mUznkC'..re et- pılacak müstakbel tabiyenin bir 1 liyor: "Bfrmanyada Japonlar, 
yapılmışbr. Yapılma.mı '-' olaula- mek üzere Hindistana gitmekte tecavüz ve taaJTu?. tabiye,si ol- Sitang bo)1ın\:a. yıldırım hızile 
rın da yapılmaları yoluna g:dıl· olan Sir Stafford Cripps şimJ\ masma karar veımi§tir. Avns- ilerlevişlerine devam ediyorlar. 
miştir.,, l lmparatorluk Gtı.nelkurmay 1- tralyalılar ezici bir zafer karon- J aponlar, 'l'\mh'Udn nltı hin mtit-

- kinci Başkanı General Nye ile mak için Amerikalıların bir saf- tcfik 81>'keıine hii('UD. etn.ı~ler • 

AF R 1 K A DA ~~~ikte Kalıirede bulunmakta- ta döğiişeceklerdir. .Amerikalı- dlr. Daha baaka Japon birlikle
lar, savaşmağa müsait bir vazi· ı·i lillısad:ıyı hfü·umla za.ptctmiıt 

7..aıınedildiğine göre, Sir Staf- yette görünilyorlar. Ve ömek terdir. füıngQn demiryolu ii.zc-
• ford. C1:ipps b:r kaç gün . daha 1 olmağa layık tutmnları iyi tesir rinde Led Padan'ı da almı.,.Jar-

M • h k f I • Kahı rede kalacak ve bu müddet ı yapmıştır. 1 ver uvve en içinde biltün lngil~z ve"~Uttefikl Her Şt;y Vetüccck 
b~kumnndanları ıle gorUşecek· JfakcmeıJc Bağlı 

hücuma hazulanıyor tır. sıııh lıftizakerc,si ı Neıbourne, 21 <A.A.) - Be-
-o- J{ahirc. 21 (A.A.) _ 1mpara- ne.ral ~ac Arth~, buraya gcl-

ı İ .. . .. .. torluk Genelkurmay Asbaşkanı mış, Cihan h:ırb!. zamanından 

dır.,, 

.)'ai)OD hi?t-muu 
Rövt.ei1n Birnınntadfıcki mu· 

ha.bitinin bildirdiğine gğı e, ili~ 
maııyanııı şimal istikametinde 
Japon hü<'nrnu kurumuş pitin<) 

(Sonu S;ı. 3, SU. 2 de) 1 ngılız paraıutçu• General Nye, Kahireye gelmiş Sonu Sa. 8 Su. 5 te 

lerİ harekete hazır ve Si~ Stafford C,ripps, Gen~ral ------

1 

Au hmleek, Amıral Cunnıng-ı ~ u u=Muı-
{A.A. tclbrnfi:ıruıdıın ham, Hava Mare.-:ıali Teddar, M., HARP D R i 
hül:is:ı cddmtştir.. Millcs Lrunpr.on ve M. Monckton == ,=.-

J Mi~:;~o~~letre~~yo~~':nn~%~ ile görüşmiiştür. AV u s J R A 1 YA C T R A f 1 N o 1.\ 
11 ia~dt~~ı:ş~~=:ı~d~~rlık- B Q.-.ıLM .... BJ".w.A~· 1 t. [ c-\ 

Mihver devletlerinin a~ık ta: - 1 
adamları bu ıniişterek hukü- Gerek Donetz havzasında, 
ınet projesini lngilterenin ııU- gcı ek t~ephenin oı1.a ve şimal 
fuzu altına ı;nnek gibi telakki 

1 
kcsım1crinde Sovy<>tlerin yeni 

ettiler. Bwıdnn dolayıdır ki ta- taarru.;darı pürıairtiilmü~tür. 
ahhütıeri hilafına münferit bir I..eningrndın asken tt.:ısisleıi
&Ulh yapmağa kendileıini mcc- ni Alman .1ğır top~usu tesirli 
._. görclliler ve malflm müta • olar k borubaıdmum etmiştir. 

Son vapur 
hadisesi buna 

deiilmit 
savvurlaıı 011.a Sal'kta bir hü- "' • • j • ---
cuma. gecmcktil'. -Yunanistanda, HADiSESi Amaçlarına vakit ge.rirmeden varma~ 
Gıritıte ve Oniki Adada deniz ~ 

Berlin, 21 (A.A.) - Deu
sche Diplomatische und Po· 
litische Korrespondenz ga
zetesi bugünkü sayısınd.:ı. 
Birleşik Devlet.erle Cenup 
A~ OlWafturifetleri mü 
nsı.se'hetıeri hakkında şu mii- 1 . 
taleala.rda bulunuyor: l n 1 

H~ hava faaliyeti artmıştır. i11tiyen Japonlar, bundan sonra büyüi:C 
Kahireden ~u malumat verili-. ( 

yor: Resmen haber vcıildiğine Davanın rüyeti- ( ölçüde savaımak ıztırarındadır!ar 
göre, dün düsnıan faaliyeti art-

l'eken.ııncvı -n.~\p.dı r. Moskrıvn.dan bilcliıiJdiğine gö nuş, Timimi ile E.llgazala arat;ın ne 1 Nisanda 
d&. önemli kıta J.aı'e!-cl!.:ti gO- 1 

Yazan : Emekii General Kemal Koçer 
İngiltercmn ~ ;;.fıfi h&nsız re, Kalinın ~pheeftrde Atma.n-

§eref ve baysıye-Uw biç bir su-1 Jarın ku~atllmış bulunan gar
retle inci<tmiycn en derin bir nizonun durumunu hafifletmek 
samimiyet nişanesiydi. Fransız için yaptıkları blitiln gay'retler 

riilnıilşiür. başlanıyor . 
Kalıire mahıeçli bir telgrafta 

deniliyor ki: "Bugün açığa vu
ruıduğuna -görc1 bütün Orta 

(Scmu Sa. S, Sü. "/) 

A RTIK. Pasifik mücadele
si Avustralya etrafında 

toplanmaktadır. 

kıı hraman bir ırkın ana yurctu
dut· • .Avustralyamn wngml . -
ni, 112 milyon koyuna otlak t t 
kil etmesini zik~i.meklc bdirt· 
mek )eter. 

devlet adwnlan bunu takdir e- bo:µt çıkmıştır. 
<.'lemediler. Fransız askerleri de Cenup - batı ceph~inin bir 
bütün hatalarına. en biiyUk bir 1 kesintinde yapılan biiyiık bit· 

(Sonu Sel. 3, SU. 2 deJ ı 

hata daha Hav..: etınris oldular .• t~nk muharebeı->i~de Almanlar 1 Fransa 
ÇiinkU Alman hilcumuna. on b!:!Ş agır kayıplara ugrrumştır. na has 

Paşaya 
suikast 

gün <l:ı.yananııyacak dedik!eri 1 Rus • Japon DaJyım 
İngiltere iki buçuk ay sonra anla.;rmtsı 
bu harbin en büyük ?.aferini Moskova radyosuna göı·e, Sov Teminat 

Verdi ka?.a.ndı ve l.ngiliz havnlanna yet Rusya ile Japonya arasın • 
hakimiyetini ısbat ederek İn- dn mevcut dalyan muknvelesini 
gilteı enin istiklalini 'kurtardı. uzatan protokol dtin Kuybişcf -
lht hakikaten geçen Umumi te im1.a.larunıştır. --<>-

Harptekı Marnc La.ferinin ha
Vatardn. kaz·mılmış bir ~idir. 

Mareşal Pctain, imzaladığı 
ınUtnrekename şartlarına Slldık 
kalmAlc ve Almanyaya karşı 
daha fazla bcyun eğmemek is
tiyordu. Bunda da muvaffak o
lıun:ıdı. Çilnkü Abnanlar, um
dukları gibi, haı·bi çarçabuk 
kn.za.narnaymca., c.ı.nıC'ları içinde
iki Fransayı i:s ism ır etmek lü
zumunu duydular. h,ransanın 
Şim.ıli Afrikrıda büyük bir im
i> ı atorluğu vardı Garbi Afri • 
k.lda "Madagaskar müstemlekesi 
vardı ve Uzak Do~-uda koca 
nnisteınlekelcri vanlı. Fazla o
l 2 a.k, el değmemiş kuvvetli bir 
don r.ması ve ışlcnebilecek mü
kerıel fabriklnrı Yardı. 

Mnrt. ;al Pttain biı• taraftan 
h ı gi.iıl kendısiru biraz daha 
f ızln.sile hi. ,.,ettiı en A1rnan bas
kı .ına karşı Jwya~a çalışırken 
dı!"'cr taraf tan da eski müttefı
kmin ucı şikayetlerine ve ze
hi. li muamelelerine maruz ka -
hyor lng1lızler Fransız kaynak
larımıı Almunlar hesabına ça • 
lı.şınasııı , F'ransız kuvvetleri· 
nL'l, tt! kiic1tınrı ve üslerinin 
Alnıruı askeri gayelerine hizmet 
etme ... inc göz ywnamazlardı. 
lııgıl'zlcr Fransız limanlarını, 1 
dc:nıryoJl!lrını ve fabrikalarını 
tayYarclcrle bomh:ı.Jamağa baş
l:ıJıla.r. İki ateş arasında kalan 
Ma. ·şal Petain ne ya;>sa iki 
tlarmı memnun edemiyeccğini 
aı tık anlamak icap eder. Al
nt:ınya bir tUrlil sulh yapmı
:Yor \~ ltTansaya kat'§l iyi bir 
niyet eseri göstermiyor. Hatta 
F'ı ~nsaıyı harp mes'ullerini mu
hakeme etmeğc bile zorladı. 
!1 ·ır&yı narp sahaeındıı ezdi • 
gı kadar manen de düşürmek 
Ve küçültmek için beslediği e
nıeı\ bUtün bUtün açığa vurdu. 
Mareşal Petain Almanlara 

Yaramnaktan no zaman üıni· 
dinı bUtUn bütün kesecektir? 
B~tlin mesele ~ buradadır. 
~ıom muhakemesi münasebetile 
A:Jnıa.nyanın gös!.erdiği memnu
nıvetsizlik Vichv HükfunetiniD 

ft"raa8aoın sahip 
b11Jnnclnğu llman
lara ltlllıTer gemi
ler• 11lrenılyeeek 

Dlı· talebe, (~anıl· 
den çıkan baş· 

,~eldle tnbanea ile 
ate' etti 

ufnk bir iimidi kalmışsa bile o
nu Çla mahvederek acaba Ma
reşal Pctain'de derin bir hayal 
sukutu tevlit etrniyecek midir? 
Almanlar değil, lt.alyanlar bile 
seslerini yilkseltmcğe başladı· Vaşington, 21 (A.A.) - Sala- Roma, 21 (A.A.) - Roma 
lar! Onlar da Fransarıın biitiin hiyetli bir kaynaktan bildirildi- basını Knhircde Cuma gUnH Na
namus ve haysiyetini galiple- ğiııe görl'. batı yarım küresinde ı baş Pa~aya karşı bir suikast 
riıı ayakları altına atıp çignen- ! Fran~nın sahip bulunduğu ada-

! d ı lardaki Jhmınlar" hiç b ·.·r mı"hver yapıldığını haber veı mcktedir. 
mediğinden do ayı an mı:;. .... 
Fransayı sert sert azarlıyorlar, gemisinin ve uıyyarcsinin gir- Bir talebe Nnhas Paşa camiden 
tehdit ediyorlar. miyeceğine drıir Birl ·şik Amcri- çıkarken Paşanın ar·abasına bir 

Hnlbuki bugiin ölü ~'raıısa ka hükfımetıne miisbct teminat el rövelver sıkmıştır. Kurşun, 
bir ün e Şinıali Afıikııd.ıki \'erilmil?tir. !<'azla olarak Birle-1 Başvekilin elbisesini delip geç. 

Faşistleri sapır sapır dcni:-.e dü- ~:.ı~~~:~~~~~~!ı:~e ç~~~ıyk:: miştir. Buşvckile refakat eden 
kecek kadar kuvvetlidir. Haya- 1 E · o l 
tının uzun seneleri Mare§al Pc- kınd3. aydınlanacağı da burada 

1 

rnın sman yara anmıştır. 
tuin'de enerJıyi, karnr vermek tahmin ediliyor. Suikaı;ti talebe tarafından ya
kabıliyetini yıpratmış olobılir. Bi~le.sik ~~erika 2 Şubalf:a 

1 
pılan bir nümnyiş takip ctmiş-

Fakat bu eski askerin içinde Mat tınıktekı F ort de Franşa hırı tir Por .. . ç'leı · d w t 
t 1 · · f h' Alman denizaltısının gı'rmeHı'ni 1 • ıs numayış 1 ı .. a .. gı mış va an ııssı, şerc ve namus ıs- 1 1 tı Tal b d 3 ı 

si sönmiiş olamaz. I<Tiınsanın ve orada bir Alman subayını • r. e e arasın n ° u oldu-
kurtulma ve yükselme iimıdi 1 alelacele karaJa çıkarmasını ğu, suikastçinin tevkif edildiı;i 
şimlli tamamen bundaılır .. F'ran- şiddetle protesto etmişti. haber vel'ilmektcdir. 
sa harbin girdiği şu safhada ------------~-------------
tesirli bir rol oynayabilir ve 1 1 

~:~tıis~~~~~:s~rd~. u::~:~~:agi~, 1 No.Iu mahkemenı·n 
lir. Alınaııyadan ve 1tnlyadan 
bekleyebileceği şeyler ancak ha-
karet, istila ve tahakküm ola - 1 N 1 k 
bilecei;-ine Mareşnl Petain iman o. u ararı 
ettiği zaman ruhunda Fransız 
gelenckler:nin (an'anelerinin) 
sesini, vatansever bir askerin 
sesini duyması zaruridir. Öyle 
zannediyoruz ki mılyonlarca. 
Frruısızın gözleri şu anda. za
vallı bir ihtiyarın elemli ve hü
zünlü çehresine çevrilmiştir. 
Hepsi onun içinde parlayncak 

1000 teneke yağ, 150 çuval reçine, 30 
çuval karabiber saklayan iki hişi 
üçer sene Sivereh'e sürülüyorlar 

bir hamleyi bekliyorlar, )nun Dün sa.ıbahtan itibaren faali
ağZından çıkacak bir cümleyi yete geçen bir numaralı Milll 
bekliyorlar. Bu çok trajik bi.r J(orunma Malııkemeei dün ilk 
in. Fransa tarihinde hiç bir olarak bir sürgün karan ver. 
zaman bir kararın bu kadar miştir. 
muazzam bir ehemmiyeti olma- Arşimidis müessesesi murah
m~tır zannederiz. Bir !kelime . has azasından Yorgi Papadop
Fransayı kurtaracak ve Mare - 1o ile yağ komisyonctWu Reşat 
pl Petain'i öimez bir §()hret ve Oğuz, ileride. fazla. fi~t!a ~
uerefle ebediyete yUkselt.ecek. J!Ulk ~dile. A.r!pmidis mu. 
Fakat bu sükfn Fransaya ne · eesCSES.Inın ardiyesıne 1000 te
bUyük bir felaket ~il ede- neke erimiş Kıars yağı, 150 çu
cek ! val reçine, 30 guval kanıbiber. 

Büse,ln Oahic1 YALCIN aaklamıglardır. 

Suçlu Reşat Oğuzla şeriki 
sakladıkları bu maddeleri piya
sadaki yağ tüccarlarından z~ 
man zaman toplayaralk ardiye -
leıinde deno etmişlerdir. Her i· 
Qd su~lu da bazı re6Dli dairele
rin yağ alacaklarına dair mü
teaddit defalar gazetelerdeki i
lfuılarını gördükleri halde sak-
ladıkları maddeleri bir türlü 
satışa arzetmemişler ve bu mal 
lan saklamakla piyasada bü-

( Sonu e •.•• 80 • da) 

Muhakemeyi takip 
için Ankaraya ecnebi 1 
gazete muhabirleri ~ 

gefdi 
Ankara, 21 (Yt>.ni Sabah) -

Atatüı k Caddesi üzerinde patla
yan bomba h5.disesi hakkındaki 
tahkikat bitmiş ve 8.mme da
vası açılmıştı. Aldığımız malfl
mata göre davanın rilyetinc 
Ankara Ağıroe..za Mahkemesin
de 1 Nisan Çarşamba ~nU saat 
10 da başlanacaktır. Muhakeme 
aleni olarak devam edecektir. 
Birçok yabancı gazetcdler mu
hakemeyi h kip i~in Aukaı-ada 
bulunmaktadırlar. 

Avustralya., harbi besliyE>J1 
birçok maddelerin kaynağı ve 
kudret ve cesaretini harp mcy
t1anlal'ında i2ba.t etmiş olan ---

Öbiir yaılrlan, A \'UHtı, ly:ı1 
t Sotıu Sa.. 4, "' ii. 3 h•} 

Mektep Kitaplan 
---------------- ... -------------~-

ıMaarif Vekaleti yeni yıl kitaplarının 
ı bastırılması için tedbirler aldı --Yunanistandan gatirilecak CO&U klar 

' j"Yeni Sabah,. m Ankara m::ıhabirinden:I Alman 
ordusu 

Kışı nasıl geçirmiş 
Bcrlin, 21 (A.A.) - Almon 

nazırı M. Gobels, haftalık D~.s 
Reich mecmuasında Alman mil
letinın ve ordusunun kışı naınl 
geçirdiklerini aıılauyor \'C di
yor ki: 

* Maarif Vt:kaleti öııUmifadeki )11 mektep kitaplarının ba
sılmasına şimdiden başlamış, kitaI>lar ıcf ıı lüzumlu kat'hdııı 
milhim kısmı şimdiden temin olunınustuı. Asıcerlik dt>rs kitap
ları. gerek erkek gerek kız talebeler içın sinıd~dcn b:ısılmıstır. 'ı 
İlk ve ortn mektep cografyaları için açılan müsalY.lknln.r geç bi
tcceğ'nden c·oğı afyaların bu sene d \"t,•kalt-tçe b.lsılamıy:ıı.: ğl ~ 
anlaşılmaktadır. 1 

ANKARADA KAH\rı.; NJ'...RHI: 

"Alınan milleti harp için kati 
mahiyette olan b r imtihan ge
çilmiştir. Beliti bazılarımız si
nirli obnuı;;tur. Aramızda 13ıkfl.
yct ctn eJim diyecek pek nz kim 
se vardır. Fakat esaslı olan şe
yi başardık, sav~tık, çal1ştık VP. 
bu harbirı ucundn neler bulun
duğunu asla unutmadık. Yakın
da kıtarnız yeni acılnr görecek
tir. Fakat müsterih olunuz. Bu 
acılardan yeni bir alem çıkncak· 
tır. 

* Ankara Valiliği. bugiind itioJar0 u dy k.ı.hvt'~lin kilo-
sunu 570 kuruş, kavrulmuş kalwenın kilo~unu 72(J !r\;ruş c !Eıral~ 
tesbit etmiştir. 

ANIT. KAnin JORi ın;1' !!..'Tİ: * Anıt • Kabir jiıri Heyetinden Mo1.;ar ve Alman pı OJ.t. (ıı. 
ler bu akşam memleJ{etlcrinc gitmek üz~re Ankn.-adan ayrılmış
dır. 

FAKİH JlAIJK ~EKER '.l.'I~VZU: * Fakir halka ucuz şeker verılebilm·~si iç:n ılfıkadar ma
kamlaı ca yapılan tetkikut bitmek üzeredir. Bu tetk"katıu 
uzun sürmesinin sebebi tcvzintmelıilJerine y. ı 'arek :;uiistimnle 
meydan verilmemesi içindir. 

EHNA ZAK KO~~ERİ: 

MiLAS * Bi.iyük Alman ses sı.ıtısti l<Jrna Z :k'm bu ak§fUll Ankara 
Halkevinde Kızılay menfaatine vereceği konser 1\148 metrı· uzun 

BOMBARDIMAN/ dalga Türkire radyosiyle saat 21ve31metre70 kısa dalga .An· 
---oo-- kara radyosıyle de saat 21,45 ten itibaren neşredilecektir. 

Milas kaymakamı göste- Y1JNAN1Sl'Aı.~DA.N oımıdLJOOEK ÇOCUKLAR: 

rilen alakaya teşekrkü * Yunanistandan yurdumuza. ~etirilC(.ck 1000 çocuk için 
ed' hazırlıklara devam olunmaktadh·. Çocul larııı Yunaai:standan 

ıyor getirilmesi için Münakalat Vekfıletinin hus11si bi: vapur tahsis 
. Ank~,"' 21 (Radyo Gazete- 1 etmesi muhtemeldir. Çocuklnm1 inşe ve il.a.t... yt.rle~ henüz kati 

sı) - Mılasın meçhul tayyare- ! \ olarak tesbit edilmemişse d~ bunların Heyb~U.ı.darla çoltan~ri 
ler tarafından bomb'alanma ha- boş bulunan Papas Mektebine ycrlu;tirilmel~i mnhtemeldir 
disesi milnasebetiyle Milas ka:r- l nEFiK lNOE'NİN TAKRİRİ. . 
makamı Rndyo Gazetesine bır " · 

ı 

ı 

telgraf çekerek halkın ve Üni- * Refik İnce ~ii mnsuniyeti kaldmhın bk meb'usun 
vcrsite gençliğinin gösterdiği n- mumi heyetin karan alınmadan tevkif <td •• ip 1.:•.hlmiycceğinin 
lô.ka ve baş sağlığı dileklerine tefsir yoliyle halli için bir t.al>ıir vcrmiş~i. /),!renciğ'rr.c göre 
Mi1fıslıların en derin teşekkür- Refik İnccııin takririn.in geri iaöcsi içın ft:cli& ~eısli[iııe 
}erinin ibliiğına tavassutunu ri- ikinci bir taktir verilmi tir. ) 
ca etrnistir. ~~~~-....... _,.-=------ === _ 

J 



• 

27 .llL41tT 19-d 
--- -

1 Pazar sohbeti ŞEHIR_~-H~A~~E~--L~~~~~FIKRA~ 
Nakil v asıtal rı r Okuyuc ::._ Holivood'u ha· 

( ı 

NEVRUZ 
Nevruzun tarihi • Nevruziye nedir? - M~rtın ilk 
dokuzu • lranlılara göre • Osmanlı imparator· 

ıueunda Nevruz - Manevi hacet taşıyan 
gün • Yaşayan adetler 

HAS UN 
GELDİ a o· k. tıracaklarmış! 

vanıiacak zamla Elen bıyaolrkın': "ı •Yazan: Aka Gündliz 

Unlar hısmen hal- r m yaı-dıuı için f çi boncuk, dışı badem göl' 
lla dağıtılacak B d Bir o7.."1Lyucıımu.zdatıfU ,nck 1 lü; beyaz dl~ giilcır yu. 

1 Yazan: Sohbetsever f O O o 
Kcmiklerimbdeki ilikleri don- yatJtığı Şems takviminde, Nev

lurnn, damarlarımızdaki kanı ruzun yeri bUyiıktür. Ve en sa
lnızlaştıran Kocakan soğuk rUz- yılı bayram giınüdur. Nisır T<>
pnn:ı. rağmen bugün baharın sinin Zeyci Dmnnisinde, Uluğ 
ilk gumidur. Fakat eski Rumi Bevin Zeyci Kurkinisinde de 
takvıme gore değiL Eskiler, Nevruz, yılba§ı. ve bayramdır. 

Şehrimi~ birinci nevi beyaz ele iye Muhasebe Müdürlüğü tubu ayiık~ıkTür ... k 1 h ~~ :.r;:e~;ı~,;~~ ~!~~; 
buğdayda.o yapllmıt 30 bın çu- "Bu . bedbahu usunun yer ri başında bir Japon dostum -
val un getinlmiştir. On giine tarafından tesbit, hükumei teşekkülu, \:V~ aç ~- kulagmııJ. ~ğilmiye lüzum gör 
kadar ayni cins undan 20 bin nanlı camias na e n en ge - 1 medcn - bana. dedi :ki: 
çuval daha gelecekt r. tarafından tasd•ık olu naca 1( d"ği yardım y:ı.ptı \e yapıyor. - IloJiııoo'u batıraca;nz! 

Bu unlann bir lasrm ekmek- Kızıl.ayın açtığı bu yardım Gözlerimi aZzıntla aça a~.a: 
lere kanştınlaca.k, diğer kısmı yolunda ııeClen biz sporcula- _ Anlıyamndmı 1 de<tim or6 

:t.ugiinü iOYle ~ır: Osmanlılar, eski ıan'aneye ~ 
da T rak Mahs 11 · Of" · · + bul B nn da ufak bir ~eyi bulunma- H op u erı ısının . ısran elediyesi Mubasebc MOdürlUğü. Belediye ve Vili- sın. gönill isterdi ki sayın böl- em tatlı, hem minalı gül~ 
hazırladığı ve vilayetin tasdik j ye.. bütçesinin açığını kapamak maksadıyle nakil vuıt.a.lAn ta.ti- rck: 
ettiği pro'feye müateniden halb !elerine yapılacak zam.Jan tetk t etmektedir. gemız böyle bir teşcbbüs~e - Zati siz Avmpalılar hiç~ 
clağltılacaktır. Bu huı::ustaki kati karar 94-2 Mayıs yı1ı Belediye ve VilAyet bulunsun. &ıeyi bir tahtada anlıyamazst' 

Nevruz! Selçuklardan tevvüs ettikleri 1r.: ~ :;~ ~:ı e!'~ J i!~~tlere sa~akıı.t gösterclikle~ 
'l'iirhkrin ve lranhlnrm yılba-ı ~uddetçe Nevruzu bavram gu-

ydı. Hrı J, bugune nem ve- n~rl~ k kabul etmiş bulunu -
.-- bütçesi tesbi t olunduktan sonra verı lccr-ktır. Çünkü nakıl vasıta- B~ bu hnyırh ve gerl>,di il] r.ı . T"' ' · 1 , m · l a-

l t ·reı · cak 1 ,.,_ m nf atine yapılacak (He - d k' ·ı.- f 

rir, tebrikler yapılır, ve Nev- )" DÜNKÜ /(AR an arı erme yapıla zam ar ut"1ediye masn.rıf b:it.c:csin n va- fa.at müsab"l.ltalarınn) hütUn a ıü:>IZmn. S ratacn. n ı & 
rid.ıt bütçesine nazaran mevcut açığı kapayacak nisootte ola- b~kt ';rlcrimle i"t:rake bazı- rasette ve qa.bulc in.ti ru • 1* 

ruzi denilen bir macun y :ni- Fatih Sultııu Mehmet, Qsman
lrcü: Keskin kokuhı, çok tntlı lı de\ Jetinin Sel<:uk hukı'.'une
okn Nev.ruzıye, tekere. lbir ta- ınden dıüıa. fazla kudret bu
bm baharlı maddeler karı tın- lutıdui!una ve onu ço'k geçtiğine 
larak yapılırdı. kanaat getirerek saray ktıpı-

caktır. liyct pe-ydıı etseydmız l)tı h le 
&>Jed· M h be 'r.·a:L-lil;;.ıl ..... f d h rl ' akil' rıın. Saygılıı.rımla. gclmezdıniz. d ıE 'bn11:ı. 

Hararet sıf&rm altında 
2,5 dereceye düştü 

ıye u ase .ınu ı.u 5 • ·u~ra tn an azı anacaK n Gi•"""" khibü bol'5 mmıllim1 
,-asıtalıı.n :zam tarifesi hükfımet tar:ıfından tasdık olunacak ve an- -~ Hilmi llchiç - Yooo, ıazizim! Benı ı dl 
cak ı Bazirands yürürlüğe girecektir. YFJNI SABAH: Okuyucumu- içine kabp sinırlcndirm~ ! A~ 

Zamanu.uzda, şekercı dük- 81Dda her ilı:ındi vakti - Sel- Bir aydanbcri devam eden gtl- Bir benzin bo:n· 
haaiı patladı 

Çalıştığt fabrikav• 
~oymuş 

kaynağıwn nt' ,.e ruunl s" rnl'lı. 
zun bu teklifini bi?. insanıyet ferasetli olduı,'1lnu s;:;ıı 1 k ·,t 
namına makul buluyoruz. A- bilirsin. S.ıdece H livu l'dı:.11 Dıılan nasıl dolup boşalıyorsa, çuk sıdta.nlanm nnmak mak- zel havalar, büyük karnkışın 

otuz, otuz be yıl C'vvcl, Nevruz.. sa.d le - çalınaıı nı hterban ... yi artık geçtiği ve b:ı.l:mra kavul#'" 
)arda ynı hal görülürdü. Ve kaldU'dığı gıbi kanunnames"nin tuğumuzu zanncttrmişti. Dün. 
lıerkcs Ne.nıı.ziye almak için, ikincı faslına -koyduğu bir mad- tekrar başhyan soJuk ve 'kar 
tekerci dükkblıı.nruı hücum e- d~ 1 e yalnız Şeker '\'e Kurban inkisarı hayali en acı bir şeıta
derdı. Çılnkll Nevruz sabahı B yramlannı resmi gün olarak de bıze taturdı. Dun saat 14 ten 
alıiıacıı.k bir 'kBl'ık Nevru iye- kabul etti ve Nevruz ba.ynunı- eonra yerler yavaş yava., beyu
aiıı BJtmadan romatizmaya., kör- ru kaldırdı. Fakat halle Nevru- Jnnmıya başladı ve kar gece bir 
ilikten köUirilmhi.,e, mırlıktan zun manevi bır hacet taşıdı- hayli arttı. Rasathaneden aldı
lrıanete kadar bUtUıı beden arı- ğına inanmaJı:tan geri kalmıyor- ğınıız malUınat.a göre dUn .hara-

lakadar makamlann nazarı konuealım. r·uıl b t.ıra wı-
d1kkatine anederiz. nız! dedim on!'!. 

Zeytinburnunda Demir eşya ,-------------1 - Pek bı$ : 'Damelifliıı alU-Fındıklıda ?ıJcb'usan ~dde-

ilinde Zekeriyanın fabnkl\Slnda 
çalışan Bodos dün fabrilc!Lda 
benzın bombalnnnı temızlerken 
bombalardan biri ani olan\k pat 
lamıştır. BoJos sol e!inden ağır 
surette yaralwınuo ve lıastaha
.aeye kaldırılmıştır. 

111 torpil istif cddceğiz d mo 
fabrikasında çalışan elektrik Be rl ı· n üstundeo. torpil boşaltactıp"' 
kalfası HllS8.n Sözer fabrikadan 

1 

dedi bana.. 

elektrik malremesi çalarak kaç- eu·· yu·· k - o siY.in b"leceğin.i.l iş eııtn· 
mıştır. Suçlu yakalanmı9 ve ma, ElC~.hi ne? dedim ona.. 
dünkü duruşması sonmıda 5 ay - Holivood yirminci r.. t'll 
ha mahkfun N1°1mlat" Elçı· m ~2 tı.2e o!d gn D ;}>ette acemı hı 

pse 1 ~ .. ır. ~ nesillerini bozım:Jct:adlr. 
sa.Ia.nm gidereceğine itikat e- du. ret sıfırın altında 2,5 dereca idi. 
elerlerdi y BugUıı de kann ve soğuğun de-
ş k · ·ı Ne """ye oös apra.ksız ağaçlann birden vam etmesi muhtemeldir ........... _ e ·ercı er, vnız._,..., "' yeşillenivemıesi, kU§la.ruı dile ııı_.. 

terilen 'rağbeti biraz daha. hz · gelmesı, tabiatta engin bir de- haza bugttnkl\ so~ ve karda 

=.=:=.~~a~~~ :~~ ~~:ng~=~: cianta:n~;:ı !~ :~~it~::rdi~~!n~1:ı ..... -- Ali Babanın marifeti --..... Şehrimize geldi ve 
kmrla.rdı. Ve bunların üzerin ve her sene hemen heme!l ayni r "' gazeteci}el"e beya• 
lratbbi ve hükmi vecizeler y.a:zıl yen VMttalarlft bır şeyler, me- gUnlcrde olan ki.o sonunu 6:ec:i- ·---J''"'""-""~""" ... .__. __ 
renk renk yaJW.11 kiğıth.ra sa· sela tazelilder cyliyobileceğine i- riyonız. z il ıa• h t r·ı· ,. 170 1• natta bulundu 
:rara.k .Nevruzdan bir kaç güı nauılıyordu. Bu cb ple Türki- ava 1 ıae me r 1 lZ ID Jr&SlDlt 
wvel vitrinler.ine aıralarlardı. yede Ne'\lıuz lxıyramı yapılma- ---..an.----- t d k 1 k •b• Berlin Büyük Elcimiz B. HUs-
Martın ilk dokuzunda halk dığı balde birtakttn adetler ya- Çorapçılar Koope- ereyağın an 1 çe er gı J reY Gerede tayyamyle gehrimi-
(N~) içiıı bazırla-nırJ:ırdı şat.ılıyordu. 1 D 8 8 1 1 U Ç U r m U 1 1 a r w gelmiştir. Büyük Elçi gn~· 
=t~~ !~~ı!r~ "~~~~. ==·G~: s ~~~ılıhtt•:~;~ ~ ~Gae~~tsenei t?.IJ-~ül~bedenSI ~- sar: blr köy çocuP 61e beri aı... bahatinJn • iL'kJ7e lpt11Aaıdır, gec! =-~ere şu beyanatta. bulunmnş-J 
~irler, Ş<?kerciler, -aJ;kılı, aE J _... __. .ı-. .ıao r11k jgranbuJa gelm11. •tmıı savın• ~Wldilz i~. vaka akli&JUı da kör- "- Birkaç günlilk mezııni) ~ 
kısız. bılltlr, toprak çanakları Şehrimi7.de eJektriksız evler ~b~l elle çorap ve. trık?taj. im~ wnan1 ıvo il ra kuzanmıı. Gençlı.t kUtUk sarıı05tu, dediler. Genç olma- timi memleketimde geçirmek u-
(Ne\'l"UZi.ye) 1er yaparlardı. Ev tamamen teısbit 'edilrnı§ ve bu c~e~ ~ooperatif şırketi. dun. E- bul. Köye dönmeden evvel '611.e sına rnboea tem1z ve tqAllıtı do- zere geldim. Bu arada ban tc-
lerde Jobuklar, tatlıl r çıkan vatantlaşlarıruw.n ihtiyaçJan m~~onu . li~k.evin~. d!>rt yilzll blr lstaııbal i~i e!leneyim dem.il; Iayısiyle "Baba,, llkabiJrle wuldı- maslarda bulunacağım tal,Jdh. 1 
lar, ıtaat gözde Nevroz vaktiı: göz önünde tutulıırak ayda 3 lit- mutccavız azarwı ı~tırikiyle ve l•alkımş S.rkc.-cide ıçal&ılı ve !('kili iuıı illve ettiler. Seyahatimin Alman Büyı k 'El-
beklerJerdi. Nevnwııı geli§i gc re gaz teni.ine karar verilmi§- Ticaret Vekileti kom~ri B. I bir gf1%lnoya g'itmi.s, başlaımt çek- Suçlulardan Mehmet Binec her çisi Fon Papcııin Almanyaya 

d3.larımmn b.pılnrıaı -
ya, Kolen:va kapa~•mı~ 
bi - Holivoodn da a.ı•.ıdıf: uı 
dçindlı- ki dıınıı.gı. siıtir..., ü · l~ 
maddi, manevi ıdurom .ku vvPd 
tek olan bir cephe NAJteriJ 
Buf(Uu .adalarmnr.ın +hu<l 
diladiP.imiz ö li l,. gen· 11!11 
dir. Dü11 u:r.agırm ;{t hı 
biı H ıh ooclu bn;im )-~B 
za b t..ı k 'S". Sll.UUfül'\ l •. 

l> n 
H T ıı en • B n d mı o

na. o ded1 l>ana. Yi .. nli"'k bır 1ld 
R<uı.l c nfü. O a torpı1.let· ~ fı
tir fıtile tır khm, ben ı mıo 
dü .\n"elet"".ni ku.lb1'l'le re
•rck ayrıldnn. 

• ceye ra.stlarea o vakte kack tir. Fethi Bfttün'un nezareti altında miyc. Zavallı Mehmet 1'.Jizm (kb1- defasmda Hadelcrlıu deiiitiıVor ve yapmak ll?.ere bulunduğu &'Yll· I 
ayum:ı.zlardı Tam zamanınd Öğorcndi!!im ·m göre elektrik fevkalade bir toplantı yapılmış- J ın ~nun mnı) hayatta belki pibitlere karp da: hatlc hiç bir alak:ıSl olın· dı~t ı Q lavlar ti. w:e bize do 
tatlıl:ır yerler, uyuyanlan kal buhuunıyq evlere karue dağı- tır. J ilk üta kullıuıdlliı 1çkl ant bir te- _Yalan ~Q,yorJar, bela namu- yua.bilirsiniz. ~t.erıyor. "Tıwt-.mo .. 
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'dınrhr, böl.un ev halkı, şc tılacnkbr. Toplantıya trikotaj işlerinde ~ıle kerıdını gt>stemriJ. Sarbotlu- armla geçinir bir adamUD. Ne çal- Türkiye ile Almanya ara'31ıL• ğil e bi'e tı lCfl ~ n v yı 
aeşcli, şatır, memnun ve b hl Ba karneler 3 parçadan ibaret ~alı§an 200 d:ı1 fazla kadın lza tun tes:r le hovardalık damarlan dun, ne ettim. Ali Baba 0 gece 170 da.ki mtına ebetler, tam br &:nt H •lıvood ft ler.uden kurtt l-
Jlı!l' yeni ·"111 uğurlaTlardı. olarak ve her binu)e ayda 3 lit- ışt1~ ~ıttir. .. ı t-n'b:ıııın Filiz onüne ıetme başla· luk çerçe\resi içinde, hakiki bir chtk lı ·ıll ıuw. b tun it 

Bu ft~,;ıft -ılAr, etekler öp ·v I ln Sllll ... ~ k • 0 lirayı bana verdi ve bu para ema- lu ,,".. .,~ 
.... _..., <t;l ., re """Z alınacaktır. Gaz tevziatı . \.Ongrcnın açı la rn.u'-CW' mu. l mnna .. Etrafında dobı,şan ur- gelişme yolundadır. lrla n uba- ...... 

l1r k i ..,J,1" el l'.>~ '--- b nett.r. Yukarıda bir yerde sakla. , para., uma& pç~ı men ba dcaJlar Umiüında.n yapılacak- kıp ruma.me OıunuuOŞ ve ır se- sun, Ali Hab0t, Mehmet Biter 1snun- eonra ben senden alınm, dedi. :lite dclcsi esasına dayanan tics:ret Ba fn'saltruı .fa~da <" rm.ı· 
gibi nC\.ıııziveLL.r verilır, alırur- tır. nelik hesaplar tetkik ve konb-olJ dck.i üc ~.ısı çocu.fun pvah oldutu- allıkam bu kadar, berutlmi iste- anlaşmalarının daha geni olçiı- 1 yı Holiv 1nn 4.4' ilen araf-
dı. edilmiştir. nu ~rak sızdırmaya çalışmae- de tatbiki icin huduttakı köpri\ 1. nnı her bit" 'binbir .de.ı Ut"'-

Şairler de boş durmazdı. lUı. - ·-· • BiWıare şirlcet niDmllamesf far \e nihayet Filiz llehmedın ce- rim. lerin tfunirl b klenmekt.c ir. • d n d ha fayda.h olan ki ' r 
sideler yazarlar, ncalc. ekiı.hir.. Eode ölü IJu luna ll mucibJıce lfi kişiden ibaret olan b.ndckl 170 lirEıyı ftlizlendirlvw- Ali a.. mMemtıd~ ..mııı.m- ReisicUmhurumuza tnzımh ri- fiJml<' 1 rfoldurAhnt. ıCerı·" i-
auıarak caizeler lbcl:lerlerdi. icl 1 • heyetı ve murakiplerin ~ m!~ler... :rur. stıçhılann U'tinwna kurban mi nrzettikten sonra Pnzar gli- n01 u rın kalUir film:ler• ~< s-

(Takvııni Celali) nın ,,..ılbıu:. çncu/ı çımi yanılmıs.tır. nwı bu hıı Iık davasına 9ıd- l ·ttl!iru hır&ızlık yapacak bir adam tem t>lM'ine clı:tir, •tmıs karar-,, u - r· 1 d nn Ankaraya gideceğ'm ve bir 
elara.k gôstl'ftl ?'.l bugün, Şarkın Çorap ve tnkotaj mensupla- l8nahmet Blrıncı ~ Ceaa M.. 0 mn ıC;uu, kanın kadar tahlıye- kaç gUn kaldıkt..:n 901 ra tekrar lıınııll7. v.t!'<lı •. !i' At lmru J k 
en buyük" bir F nlik ıriınlinu rrH • Ali isıınli bir "OCtt1t e'\"- el ki rının ayn ayrı to.AekkUlere bağ- kem .. ..ınde bakıldı. lliııe mUsaade edllmeflint lsüyordu. ru: mneır. ular na.vet. h •r n· ı-:,v '< ~ .... ,, s vazifemin basına dön ·r.eğim. 
terdigı içm, {Finı!!), (Fer- gün Emirgün 1a boş bır evde ö-ı lı olması ve bunların bırleşerek Mehn et FWz 1'DO~ .iaı.- uçlulardaa bir cQerf il fÖ.Yle ı- Von Papenin İstanbuldıı bu- H ,mema ı»:o~nunrn.a 
hunde), (Hembcste) adlar.Je lü olarnk bulunmuştur, bir birlik teşkil etmeleri bir çok 1 nıyor ve: lalı etil: 

1 
Jundu!unu şimdi burnda. ôğı·t"n· kul Ut filmıt1in mntcıJta 

~aber tanılm13b. Emirglnda oturan Kerimin' gürültülere sebeb:yet vermiştir. - Paralarım madem ki buluD- - O akpm, temlzlik ~ecı dim. Bu fırsattan istif.ıJ" <.>d ""ik t•t lnıa •nı iativebilıriz. B!ı 
Es u milnşea:t m~ua.lsnn- on nltl y şındaki oglu Ali cir- Neticede t.am bir anlaşma mey- muştur, ver.:ln. aıitk -. da "7fl- masalardan birinin altında bu para- kendisile bu akşam bir meslek- ler rtrı\daıı ~ttrilıeme-z 

da ('.l' briknameı Ne 'TUZ) bar kaç gündür t•V.ino gitmemistir. dana gelm11J ve 'tntihapta (8) me g deyim. 71 buldum. 57,S .llraslDI Mehmf'de, daş sıfatiyle gHI'Ü§e"et';rim. yoltUır. 
h(,ıı altında kuçükten büytiğc V z.iyl'tten haberdar edilen z:ı- çornpÇJ ile (1) trikotajcı idare Dıvordu. Hiltlm Reşit kend.WM bir 'lwımuu da Ali Babqa v•dim. F:ı.;mt Awupxnın tüd'ı ru u 
yazılmış nümune!er ve onhmn b!ta i e ,,1 coymu sa da hic bit· heyeti D.zalığuıa 'leÇilmişlerdir. mıwihat tıt.nuık TT1ecbur\7etinde ka\dl: Dedi. lialya maarif müsteşarı buhm.-uı hrwr vcrind k tttm film 
eevapl n var<hr. l -JC6·.naden lletirdıttn ~ bet Bfltün ~uı.r bbahetl Mrblrle- lf ı bıl bol bulunur.\' . !m 1 ip ucu e'de -edeme.mittir. .1... Romany'"da evruzu t 'it etıne1t ve P""C8 .ceJ'i sattın. aldıtua PR81' linin uzerine atıyorlar 'ft be'Pli -ele a de kolaydır. in;v tt<'!'t'd~. Al· 

Niha} t ya llan ar~tırmab.r Bi"·- 21 (A J .a o... d '.:. ~'-"N L-vrtL:~e, yemek i)deti, bu- Elektrik ve tramvav meyhanelerde yemek sana yakışır kabahatsiz <Mduld nna :iddia edl7or- wf'.Ş, .A ) - tnlyn manvn•.ın, J~} a \4 'ı.:ıuıl· 
.. n .. dost lra .1.. b.ndas BıL'ıa- sonu d:r Alın n b:1.11 b·r evoe hey- 1 mı? Yaşın ne bllllfl '-' Ayıp delil lantı. Mıuuif :Müstcşan Rikaıclo Del cillkt 1tal~":?claı b •C: 0 !'ı 'ın 
,....... ""' nınden taban<'n ile vurulmus ıve m•1z""mesl re v Semerkanttc hd.lfı. baki- · "' a Dit sana! Hlldm müdafaa yapclmak ft di- Kfulı":.t resmi bir ziya.ret l p- lf'rıuı.s:ıd küttur Iı1.mı b n: k 
iir- ölu olarak yattığı göı-iUmüştür. j İstanbul Belediyesi Tl"amny ıŞ:lhillerln dırlenmeslne .ceçiWi. ter bil' tr11hldin dinlenml!BI tein Fi- ma:k Ü7.erc .dün bura) ı. s,relm.iR- hi~ zor değildir. H'"Ukin 

Eskı Tlirtderin Nevruzu .thı Hidiaeye Snn:ver M lddeiumu İdaresi Tramvay ve elel:trik mal fk · şahit te suçlu ııaıulanlardan Ali tiz Mehmedin 170 lirasını flli1lendt- tir. ve h11.,,ust :mü~scs::: erim b ı· 
MUhenna.'nın t.ahirilc Yengi gü- miliği cJ koyımı tıı.r • .F.sraı en gir. zenıesi ten in etmek maksadiyle lhb. nııı n:ırn ısltı, dürllat bir adam renlerin dnuanı bqka bir etine Mli.'ltet:ar, öğleden sonrn d v- gt\."1 ellerinde bulunan fHm.k>r, 
nü lı:anhlarıuk-inden on gün ön- hfur nin tahkikatı de\ am et- bazı RomE'n finnalariyle temas- otduğumı st>yJM!Oer w ~ne b- barakta. Jet reı i Mare~Jl AntonMlrn )·cnne n.n t-edar.ıkiııe kadar bı· 
eedır T.i1rk1er, gtlnf'ffin neıv ruektedir. lara ib~laum;trr. tarafmdan kabul edilmi~r. ze )'l'.'tcr 
lnırcıına C"octiği r.ıınu. iranlılar ___ Koufcr:ıns. iyı 'biı 11\.f ka:laba 
1Be o yıJ~.zlar yi\dı;-.ının Hamel -------------------------------------------------------- hgıclu-. Ki.ıltür !ilmi ıs ... 
bı,.cuna mtikal e tiC:ı günü N{'!V- Göz!"rini lngıfü:in mizlcrlnın doJı:unyordu_. Sö7.ü uza!mn.yım: yalnız ne.~ 

l'.> b ' ,.-.~"Yeni sabah" ın EIM &:nmam l - · k h roı -snyarl r. Bugün martın der nhk ırnı nüfm elttrerch. ~ Ecdadını.n &a.lonunda l"'tti mo- limız d<;gil, 1i at hepmfrı; ve e-
ylrn ·rkllr. ft glln Ramtl - l ·1. s· n ruha ~ chya uygun olarak üiı .. kmüş pımız ltfıttur ii\mlerine a?;l'k ı-
tturcunaı ıntibl etılll tir. pe-k <.'ok n 1 Uın t al ca 'hm ve ob.ı.ı Mari<iı Yorisaka, Kot.o~- tık kadar muhtacız, de} P ~NL 

1.- crılılar, Türideroen on gfuı ıizıil'n d. a 'Pt". cok nası1ıatler -••••• lıyordu .)un. 
farkla Nevruzu yılbaşı sav- istiyec bim. 10 Agustos sava..~- J vı f ..;.... ______ __. ___ _ 
maktu beraber onlann Nevru- n1 teltrnr etıneıl'ia lizımdır " & I ' 

d 
~ j ih _, u:_ .. r· . dd . i ~-:-~ Yrnn: CJaaade Jl'aırift --- Ceviren: tnıamı &ala ~-:11'1:' Ertesi hafta .Jean l<l"Rnçois • - • 

:1:ı!m~~~ ~~7 Tu:& H ";~~ ı~!e~nn·:=~~ne~di. Salona bitıailt oda dar vem<>- ka t~krar kalktı, bir ~hza otlu- Fcl t?, 1V arklL Yo i akım n por- Yen 1 Sabah rın kviml n müsamaha ıle Tıraı:ılı ynnaldarı kı :annışt1. - 22 - 'regini bitird!bmdcn, ııarkız 
h d bilyasır.di. Markiz Yorisa.ka bu da yürüdü, yan karanlık korı- ?."ı . Ho iey"ı ".ıe clJift;dZ bır ............... ~ ~ 

ceçı:ttirilecek ka.d::ır ince esap- Yava. a konu,maya. ba.)n ı: -Odayı geçti. Onun yamndald 18. yere çökerek banımlamun dom ~ıl.."tı. Ve birden avuçlarını snı tte J..ıeyi-'l, er T<:'J' ıti!ldeki ABONE BEOEL1 
JarJ. dayanıyor. Ve baslı başına -10 AğuAt08 10 Ağustos- losmı DAl'ti ve binanın öbür \1- ...,ı,. dılar $ou k v..ı-k k tı fll" d b timi hır bütün tefkil ediyordu. ta siz c;ok çekingen idini.1. Siz e..,.. pa,pucunu ı.r-ar · ra ça- Vl ra -, sagw:ı -ı apıyı aç · ' 1 ır ça~ t:~ \C o.raun 'nlf'tlt,,. •""'" 
Bu sebeple 1r mılar, ~k eski onhmian daha kuvvetli olduru- oonaOrageldadlbem. - h-- ---h... bucak podrah kollardan hemen Birincisine tamamiyle benzi- fü.t d.n t cirel cse-ıiııi, .~r...r'ki Yo· aENELIK uoo Kr• 2roo-K;; 

lcr
. b·ı . h. d "Ua• ...._.." .ıur.nua • kayıveren dnntelli korsaJl çık&- yen ikinci bir .oda. görllndit: A:.y- 1i l zırn ıya ta ınmadan _,_ 7 d virlerinden kal n takvim ı· nuzu ı mıyor, ıs ·tmiyor w.ıuz. ~tek renkli :iki pano arasında . • k be · · ....,., ı AVLU< 50 • 1450 .. 

11,.. b.u~ olduk.arı halde, Tüı·k-ı Kendinize gU cnmil ordunuz, bir ur.anan bir koridOl'a -iliyor , 8 1'4'T.Rk. v jpck A JUpoD u. ~yı, n\ yaz tahtl!!f :an ~ çıplak )'a- :retmeye,, dn'> l t etti ı AYL ı K 400 ., soo ., 
le in :Ncvruzllim b ~Tnm ola- bez.metten korkak insanlar gi- e-.,,- göm~ ve ·vrupa c:on.p ftnnı ta yeri, şef n kaı';rıttan ayni :M • res Hokley bu daveti ı AYLIK 150 aoo 

r.·~•, "°ft.bu1 ettiler. Ve onu ıra. n bı N>k ihtiyntın., pek dikkatle ve sonra karşıya iki kapı geliyor• çıkaı·arak onu soydular. cer eve, ayni tavan ve aynı tn- t1;;cld ... ı.mcdı. Oraya bızzat üstatla ., " 
ii.A "" "' du. Markz Yoriaaka soldaki Jca- ç ı ı ı kalan Markı·z y...... tam'lcr Yalnı b. t l t b l.+~ Mtn k. " 1 da T A . ., V 1 M Jııtl"VJ't1lmlld n ayırtm&k 1çin pek uzaktan döifü tflntiz. 'tn,gi- ıı ı çıp at .,.. · ' . . z ır uva e ve r •ı.c: D-' ıc ,, an arına n 

N mı Dih' !lni diye 3ndllar. i.izlerin tek sım: Ciirettir. De- pıya yürüdü. Bu kapının arka- risl.ka iri .'.lalli lkimanosUDa sa- ~ir ayna yerine üzerinde ecdn- Mis Elvina \Tanc'yi almak .kara- :1 . 
lmek 1 ön sında bir -c;eti~ karyola, bir YI"' nldı, ayakla.rllU kenan kumaş- dm bv.ı hatıraları duran iki ki\- nnı ·verdi. Bu kııfllc Yseult ya. K-• l~S Cufıi i,f AY .. t 

N vruz, ilkbaharın birinci gü- nizlcrde galip ~ çin . ce tak yeri vardı. İnce bir doğra. h sandallara soktu ve cvvcli çiık .küraU vardı. hndan aynlırl~en Fclze: 
nü \arak kaLul edilmiı tir. Bu- nıctodla ve basıreUe hazırlan· macılik i~l. sade bevu taht&- h ~ h • od 1 bu M k. y IT- 1358 sunU taldı> eden haftanın ao- mak, sonra gazcple ve deııce y ~- ta sı ve urusı ası o an ar ız orisaka gene sessiz - ~yvruunızı, Ronco'yu iÔ'-
11 u!açlanıı yeşereceğine i- tepmek ıazımdır. Rodney, Ne!- dar.., tamamiyle bo9 bir yatak ~tak yeri den aynlarak, biltiln ve :sak.in bit' bal.de,&~ bu hl- türn.iyecek mis nıı'> 
sıaıulır. Türk ruhunda bir na- son Vt: Fransız Suffren böyle veri. Japon 1mdınlnnnın her akşam tırala.rın önünde diz çöktU ve Diye -sordu. Mmtt\.'8 Hokley 
turımımin .asırluca ya,jadığın- yaptılar - Bundan dolayı, ate- Tavaa çok alçak, d6şeme ld· gllneı batmadan .. evvel y~ enert yerde alnı haara dayalı sertçe: 1 
d rı h·ııtın yen den <"~ılanma- ii idaıe için. _ rişleri görünüyordu; döşemede tıklan banyoya, b.,vaar BU ka- ol .. rlc birçok dakikalar öyle - Çok komıksiniz! 

.avvel MAR 
4 1942 

Mart 

' sına d ıaıet eden Nevruza bU- • • • taze saman renkli Tatamiler d6- pUne gittı. b'dı. D di. Mayısuı biri idi. Her 
)'ük b r kıymet veriliyor ve 

0 
_ Kap1, aea çıkarmadan ka- şeli idi. Kumlu klğıttan ftç 1:J8.. Sonra tekrar geldi. K:imonosg.. Sonra bir yastık berine dis sabah J\fu&az&kl 'Prcss'in yapb-

gun bJ.ynı.m yapllıyo .. lu. Fa.kat yarak kapanmıştı ve MarJds yilk ~e ncnoeı" 'ft cuı ,-. nu attı, -aya~ndan aanda.llan ~ ~tü. Bir hizmetçinin ko1ların- ğı tel~1ı haberlere ra.t,'m~ i-
Tw·k cr.uı ny, dc.vir, :yıl ~ Yorisaka dısıan çılan1'b. rini tutuyordu. kamı. Hızmetçiler ona Japon- da Raygı ile getirdiği bir çeşit ~inli Japon .zabitleri Saseboya n. t 
.. amnlıL dayanan milli takvimi de Salonun dışında, durdu. Dit- Bir köşede, u.tUnde ı l k • lri.rI, geniş kollu haf"ıf krepten :ufki ha.rpuı önüne geçti. Bu fr tihak etıuek emrini almanuv-

PAZAR 
Glnal t•lb 

ll.38 .S.58 
t;.CıO l2~l 

.tkindi 
S.25 J:moi 

16.48 y .... 
bıra.kmış ·değillerdı. Takvim ba- k:ıtle cllnledi. cerç.eveli bir Ayna bulunan tn- ti<: elbise umttllar. Oçn de açı.~ Jetten, garbın nağmelerine ve a- larUı. 

11 
ise mmtaka m.ıntaka değişip Fergan'ın ve :Marki Yorisaka- v:ıletin önilnde siyah kadifeden mııvi renkte. üçU de garip " hengine hiÇ benzemiyen karan- Bn.hço kapısında Marki Yod- :Aqam Y•1a 1ınAk 

...;divordu. s lcuklardan Melek- nın sesleri, sakin cilmll'ter ha.- 1'ir yastı'k vnrdı ki, bu yastık o- ayni gül rcsimleriyle llin61ll iat hk ve ağır bir m\Wk doğdu.~ se'ka misafirlerini karşıladı. Her 1'2.00 1.31 9.51 
ph, fenni esaslara istinat etti- linde birbirini takip ediyC\rehı. danın oturacak, yahut daha .zi- Markiz Yorisaka giyinerek ra.-iı ees1er birbirini takip etti vakitld gibi sın.:ı&lı ilniformam- JV..23 f9.54 4.%0 VuaU 

ek yaptırıp kendi adım ver- Jnce bölmeden tariht isimler yade J~vari diz ti)kecek tek aynasının önUne diz c;öktü. t'-.. •e ba$huıgıcı da. -u da ol.mı- nı giymişti. Mistr"s Hokley mü- l=-C:::::=-====:;:::::===--~ 
Giğı takvimd Nevruzu yine yıl- g~i: Rodney. Nelson. Suffren.. yeri idi. tünde elbiseler lltif bır ~lı:llde yan cüm1e1er taştı, ve uğursuz ait bir tesir altında, ıbu ünifor- O 1 K K A T -
başı ôstenniş. Yalnız tarih Markiz Yoris.'Lka ağır bir ha· E ikte duran Markiz Yon-. a avor, "Öbi .. bu elbıseleri gü- gıcırtılar araamda ~ poyrady- nıa ile büyük Amerıka deniz 
başi:ıngıcı olm:ı.k Uzcre (1074) reketle parmaklannın ucunu~- h-ellerini ilci kere vurdu ve iki ze1 d ğümiyln kemerliyordu. 1lrl le gece Jmslannın BNini hatır- ku\.'Vetleri subaylarının giyd·k
tı kabul e~tir. Bu tarih. o- kı;klarına dokll'ıdurdu ve ecs iı hizmetçi kosuştu. el ~ lan ci>zd11, da~ttı ve iki latan tahayyüller, ye.Wer, :acı ~- lcri üniformalar arasında hiç 
aun tahta çıktığını gösterir. adımlarla yUrUyerck bölmedm Hiç bir şey konu~dılar. A· g ni bo :'U!D halinde donuk çeh kfıyetler titredi- Biltiln bunla- bir fark o!ınedığını gördU. 

mw- ~hU\.. Hınd· ~ uzakl [Jtl~ ğızları b.palı olaıı Jrnı., '°'""" revi çcrçcv('1ı>dL lılarlds YcıırUa- :nn üstünde Oınitsiz bir hUzUıı (Arkaaı var) 

Cınetemize gf\m!etnen 7U11ar 
neşredilsin """°cdıimesm iade 
olı..ınnu ~ "%iyamdan 111es'ull.)oet 

kabul edilmez. 
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Portakal, ateşn ve mik
ropJu hastahkların 

EN SON AJANS VE TELGRAF HABERLERi 
panzehiridir Japonlar ISVEÇ 

l:lortakaı, ateşli ve mikroplu -

ı-- hastalıkla.nıı panzehnclir. sür'atle Tarafsız kalacak 
PortaJıahn ~ " kahu- fakat bir tecavtze 
tı~: =. c;:erı~ ilerliııor uğrarsasawaıta te-
llUvvetli maddelerinden. ötilrü- ~ dd - t k dür ki vücudumuzu besler. (Baı u·afı 1 inci uyfad.a) l'e Ut e meyece 

Ben ötedenberi dikkat ediyo- tarlalarından ibaret bir alanda. Vaşington, 21 (.A..A.) - 1s-
1'lım. Çok portakal yenen şehir- ft yakıcı bir gimeş altında ye- veçin Birle§ik Amerika Elçisı 
lerde, kasabalarda, ha.tti. koy- Diden başlamıştır. İngiliz kuv- M. Volman Bostrom, radyoda 
lerde o lro.dar çok hastalık ol- wtleri müdafaadadır. Jaıpon söylediği bir nutukta İsveç n 
muyor. hamlesi evvelce Birmanya ya. ta.rafsız kalmalr istediğini, fa-

Cünkil portakahn euyunda ve lu adını ta.,ıyan Mandala yolu- kat icap ederse hürrıyetini ve 
kabuğunda. bulunan A vitamini nun yukarısında Tunguyu he- istikliilini korumak için savaşa 
.hastalık mikropların.a .karşı ge- def bıtuLor. hazır olduğunu söylemiştir. 
iyor. bedenimizı hastahğa kar- ngHldlıre ıh M. Bostrom, İs'< eçin yakında 

Yeni Delhidcki umumi karar- · 500 ooo k il r: wo vemetli, dayanıldı ya:pı- ..el. bucıriin aGJll!vlaJri teblıği" iyi talim görmi.aş . as ere 
Jll>r- tj<M& •- ~ sahip olacağını ve memleketin 

(Pünyanın en b .. yük bir ka- neşretmi!Jt;ir: cüssesine nisbetle dünyanın en 
lesi olan insan vi.ıeudu !) nun Şat lda. beraber bir piyade fıızla motörleştir'lmiş orudusu
(muhafız askerlerini!), (hücum miifrezooi Lepa.dene taarruz et- na sahip bulunduğunu ilave ey
t&.bu. l.ırım)' (yıldırım ordtısu- miştir. Şehirde altı yüz kadar- lcmiştir. 
au) kuvvetlendiriyor. Yani ka- Japon askeri bulunuyordu. ·---------
aunızm içinde bulunan (beyaz Birma.uya. resmi tebliğinde Anı k dak• 
41eğ>innicikleri), {ak yuvarlacılt- deniliyor ki: "Çin kuvvetleri eri a l 
lan) sil3.bl ndınyor. Harp ka- Pitvunun cenubunda harekete 
tiiliyetıerini, kudreUerini arttı- geÇmiş bulunuyorlar. Kuvvetleri Brı· tanya 
aıyor. mi.?Je bırlikte haı cırnt eden 

Portakalda bulunan (A Yit&.- bir Çh:ı süvari müfrezesi diln be 
lllini) hastalara çok JnıYftlt ve- sabah 4.00 piyade ve süvari ile ta ası 

· B "b u ..-..: il talık üç zırhlı otomobilden ibaret bir 
l'ir. u cı a ~ as Ja.oon kıtasım taarruz etmiştir-! Nnyork; 21 (A.A.) - Bir:le
pençesinde fnli)ell keyifaizlere rz...ı;.ı. _ ... _....:ııer tahrip olun- f!k Amerika.da YafflY&n bütün portakalın suyuııdıln yapılan se- c.ııoJ.U vu.ı...-. i 
~rli (limonata) daha doğrusu mu,tur . ., giliz tebeaaı, asket·Lk hizmat 
«tabir) ile (Term.) iJe fport.a- YetD:Sill'nt Başve1dliDbı bir için çağırıhnıştır. Harp f&brika
i mıUaı larında. çş.IılBJl)ar ~ bnlun-

alata) bol bol içirmek lizmı- Yeni Zelinda Başvekili M. dukları işler için vücutl:ın za. 
*Şüphe y.ok ki, hastanın bede- Fraser mebuslar meclisinde söy. ruri oliuılu bu emrin dışında· 
aini besler, kampa, kalblııe kuv- lediği nutukıta demiştir ki: dut 
-.et verir. "Pasifikte demokrasinin tkud· J l d b • .. k 

(Neıkahet) devrine gelen, }ıa- retini yeniden kurn1ak ve b~ nebo U a uyu 
..,. r t:ehtifit eden dUnnan otokrasıle- b• L-ı. ili ateşe hast I 6 & geçh-cn zayı re k"'-1roymak 1,.m yeni bir il' .Hıl"'-alD& ve ltansJZ" ıtabmş insanlara por- ""''l'"" .,.~ 

t&ka1 ne kadar iyi ~efir! Porta- ümidimiz vardır. O da, memle- Lıel.Jılu.. 21. (AA..) - DUn 
lal kabuklarından yapıll.Il re- ketimizi demokrasiler iç:in Pasi- gece )imana geJesı Ksadmıiz 
teller ne Udal:'" f ardı.t verir. fıl:te blı- tersane. bic buluıµna. vapunına yüklenmek üzere. muh 

Kasey'in 
Kahir eye 

tayini 

ÇiJrçiI'in bir ma· 
nev rasıııdan iba

retmiı 

Avustralyada 
ıaa, tarafı 1 lncJ uyfsda) 

tanıdığı A vustra.Jyalılara kwnan 
da etmekle bahtiyar oldu0'Ullu 
ve onlan takdir ettiğini söyle
miştir. 

.Mac Arthur demiştir ki: 
- Davamızın sonunda mu

''affakiyete ulaşacağına büylık 
b r itimadım vardır.. Fakat mo
dern harpte muvaffakiyet, cesa
retten ve ölilmü gö7.e almak az. 
miııden da.ha. fula bir ııeye bağ-

Berlin, 21 (A.A.) _ D.NA udır. Bol siliha. ve mühimmata 
nin askeri yamrı YOll'"..,Or: sahip olan di.işmn.nı yenebilmek 

için yetecek kadar silih ve mü-
Avustralyanın Vı\Ş•"?ıton EJ. himat lazımdır. Hiç bir general 

çisi ll. Cascy'in İngili.! ba~veki- el'nde bir ey bulunmazsa iş g3-
li tarafından lııgıHz ha.rp k:ıbi- remez. Bu bakımdan her şey ha
nesi aza!ığına. ve ru ~·kezi J{ahi- na \!erilecek malzeme miktarına 
rede olro~ üzere Oda ~:ır~ Devi bağlıdır. Eminim ki, yetecek ka
lct Nazırlıgına taydı edılmış ol- dar malzeme vereceklerdir. Beıo
maSt, ~ ~yi~n Avustralyada ha'd{! elimden !!eleni yapacağım. 
başka türıu hıslerlo k. rşılanmış A>Skerlik vazifeme sadık kalaca-
olması da k ll:nıyı.cak ır. ~ 

gım. 

Avustralya B~vl!ki ı M. Cur- Ma7~ Ar''iir Awat'ra1ymelara 
t1n şimdi M. Cnaey'.iıt Avustral- Cesaret Venn~ 
ya hilkfüneti ıç'n. Va ingtonda Nelboume, 21 (A.A.) - Har· 
çok lüzumlu bulundl -llllu ve biye Nazın Forde, General Mak 
kcndisinm V a.~ingt.ond.ı.n ayn- Srtürü karşıTadıktan sonra. A· 
lışile AYllstralya ve Amerika: merika.. ve Avustralya m lletle
arasırulıki ifihirliğinin mUtees- riuiıı.. başkumandanın emniyeti· 
alı' olabilece;ini ihsas. etmiştir. ni bo a çıkarnuyacaklarından e-

M. Casevi I\:aaireve ehen:ımP- m\n bulunduğunu söylemiştir. 
~i bir va.?Afeye- ~nderm.it o-ı Nazır demiştir ki:-
lan M. Çörçil ne- daılm wvelden - .Ba.§kumandanın parlak şöh 
Avustralya.nın mıwaiakatini al- reti Avustralyalılara ve M~ 
mış ne. de ı-örünıw. göre Var fiklcre cesaret vermiştir. Oııım 
şiıurtanwı. miitlWıeuuıı 80I"Dl\lfl - gelişi harp gayretinin arttıı:ıJ .. 
tur. masına. biır haglangı~ tofk.il ede

Anlaşıldığına gör&, M. Çörçil, 
AYUStralyamn Eir~k De9'1et
let'den müzaheret ieU'tliği inıti
t.mı da si1nıM iı!ıtemektedir. 

cclrtir. 

v~~·~ 

~ ~ ya- ve biı: hareket ııWdası lıaluıe t81if ~ ytlklü 25 11LPUDa YBP 

tan kevifS1zlcra götiirülecek en getirmektir.,. . . ·- .. pırua borduına ywı91hnldıjı 
'1 hediye po takaldır. * Dclhiden bildiıitdiğhıe go- "Ye :Jükletilmeğe 1'8ıl1a.ndı:jı ~ 

Pahalı o} ı sUtü, yoğurdu re. betıiinci ve albncı Çhı ordu· uda Yıidız. ist:ıbmethıden ani yar. 
1 yPmiven hastafatıl her ik sa- Janırur ekte ettitieri 1-al'I t. 'ıkaa liddetll fırtıma yüzU.nden ------------

İhtimal ki Çörçil Kil.bireye 
Caseyi -öndemrelde Avustralya. 
btalanmn §Ünal .Afritadaın ay
rılmasına da mani <tim.ak isti -

Ve.şingtDn,. 21 (A.A.) - A.vus 
tralyarun Birıe.ik Devletler nea
dinde. göndeFdiği revkalide mu. .. 
rahbas. lıL Evatt ile Avu.straly&
ııia Vaşine:ton ~ AL Casey 
dün M. Ruzvelt ilıa &örüimJliler· 
elit. 

ııie bir baı"dait ~H port.a.- hrtilnaektedir. mavnalar b&tnrU tehlikesine J'oP9ftp H••le• ~it 
kal limonatası verirı;eniz, hem B\ı gerçı kili;tHt öl,üde bir marua kalruışlar we tayfalar m Çia • Japoa harhi linfr 
ucuz gelir. '\te he111 de- beliti suı. hareket olmuş. fa.Dt Japonlar men mawnal'anm d.._....... Toltyo, 21 (A.A..) - Japon· 
lu süt• etaba füzla besler.. bozguna uğratılmış, \'e Japon tile Jr.,...,. mıed>ur olmut.Jar· Çungki:ıg, 2t (.A.A.) - c;.. -.n- Hfnd'iM.tt EJPisi M. y,..;.. 

Ben b'""""'k k rıı hummalı, süvari ve piyade ·kuvve-tifırı cia- dır. ---- al 8-ia.nal. Çiıl ~ l8Janda ~-;;-bir -=~·dlemtŞti;kf: 
('I'ifö) lu~;;.ull hast:a.ları go - ğıtdmıft.lr. Bwılardall ellla ve patatM ~Mi~ ver-eJrt. ~bı\~~h.& görife, A-
diim ki, inat. ederek süt. yoğurt ytlkltl nmıa 41alplann tesirile vulltrJWyall ve Amlırilalt tıta1ar 
Yemediler. ('3:..f) santt.e bir bar- A •ka hh •pcil'ık Boyran mevkilııde kan.ya düş- seksen bht ~ t r Japon Yeni Kaledanyayı işgal etmiş-
da.k (portakal tıa) il.tiler. <

22- merı Ulllfl 1 müs ve batmıştır. Diğer mav- ordusu Hotsan ve TF osien ke- tir. Eğer bu haber doğru ise Ja-
35) gün bu tanda porta:kal su.- uJ&r müskillltl& ve takat sati- Bimlerindeki Çin mer.ilerine ta- ~ Amerikahlar ~ .Avustral 

~e~~~~~ii yapıyofmu& ::.=~==~ :.=ı::~ 8: ==--~katiharebtepe-
Ve ÖlümUt huhılıkfanı hrşı voktur. l"llttıiL Ye kar devam Tonssom - Fvkeu ~ 'IT"\;l)IU. tlç 

7
-

geldller. (Brıf .taraft 1 4ttcide) 1 -J ~ Bbnt.btwtft:n..,._.,.. 

• 

lngilterenin 
müşkül durumu 

Berlin, 21 (A.A.) - Alman
yaıda inse huswmnda yapumak 
tlzeı e ola.ıı tahdidat.tan bahse
den D" lomatische Korrespon
denz. lngıltercde yapıl n tahdi
datla mukayese yapıyor ve di • 
yor ki: 

lli memfoltetteki tahd. datm 
sebepleri büsbütim başkadır. ln
gilteı'e, kendi ihtiyaçlannı ken • 
dl topra.k.lannm mabaullerile te 
min edecek dUl'UDlda olmadığı 
için onun iaşesi dışa.ndaıı get.i· 
rcbilecekler.iııe bağlıdır. 

Almanya ve onunla bera!ber, 
kılanın di~er milletleri ise ken
di y, _.;a.yL']lan için gereken yi
yeoolrlcri kendi milli topraJda.nn 
d1 yetiştirebileceklerine §iiphe 
yoktur. 

lngilt.ere, can danıarlannı git 
gide da.ha ziy3de sıkıştıran. de
niz muJıarebelerinhı gelıE>ın.cleri
ni endişe ile ta.kip ederken Av
rı,ıpa milleUeri ~eri hakımın
d:uı s.ı~ toprakta. ya.'.;ladı.k
Janm biliyorlar. 

_.,-__ --4,.._ __ ._ 

Arj :ın.tinda yakafanen 
Japon generatr 

· llio de .Janeiro. 21 (A..A.) -
Habiro Kabikara. ismiade bir 
;Hlpan. generali yakalanmtFr. 
Ha~ Parana. eyaletinde lMı • 
liuıu)"lr v& kendisine diiçj. .&üsii 
variyordu. Te•kffindrnı wıra 
Rio de Janeiroya ıetirilmiftir. 

Bir JllJHJll ltrava
zl)rü balJrılllı 

Cıuıberra, ıı (A.A.) - ?ıf. 
Cı.ırtin bugitn aşaiıdaJti demeçıo 
te bulunmuştur: 

- • Xartia, ınMtefi1t w:ak
~ Rohaf'da düşman harp ge
milerine- karşı muftffakiyetle 
neticelenen hir hareftet yapm111-
tır. Bir bOyftk Japon-knmnıöril
Dfin yaktlarafr babrıldığı bifdi
ribniştfr. 

.... 1mnazar llHara afrUI 
Canbeı ı a, 21 fA.A..} - Ba~ 

wkü Cvtin dün Raba.uf<Ja ya.
p1lau taarm MDaaında i1dnd 
bir .Japoa ağlr kruvaörürıi.ha 
h-ra uğıraıbWlğma ~ 

Bu c·betle bal bol porıta1<al Almanya ile B.rleşik- DeY- ...:edi:..:....::.y'o:._r._________ geni U.?Jl!finde cereya.ır etmekte- Ca.nb:m-a, 2t (A.A.} - Avus--
ycmeli. Kuvvetlenmeli. Bu mm ı ıetıer m waıia ıı.rp ~ •••••••••" dir. Çinliler Pfdetll mukabll ta- tralya Başvelh1f M. C'artliı, dQn -....,;oo,~-.._.vv--.A".,,._~"""" 
•imde ~ "'ostcren birçok has- yalıdanberi ve hatt.i. ctaı. # arruzford• buluıımldt adırtar. t. a§3.ğlk:i tebliği. neşretmi§tir: 1 No. t. ""'~ Lke• 
talıklara karsı koym:hdır. evvel K. R.uzvelt; cenup A- D o J4.. A N ki tarafın da.kaşıplaı ağırdır. Port Moresby, bugiln ilk d'ef.a n '' .... n 

tir. 

Lalcrr-arı H~kim merika Cümhutiyetlerini hl \.J ~- Japon. tayyarp~iııin llücumuna •-
diseler çıkarmak auretile , uğramı.ştır. Bu httcumla.,., şehre menin Kararı Yeni tip lılr ingiliz harbe hrıştırmak için gay- A • :& ı.ıa lıomft•W. karşı yaıfıran 15 iner ve 16 ıncı 

t.~ ... ,~ .. n .. I retler sarfediyor. M. Ruz· Sigorta DOllHD ~•a ~-illi itld& JıücumTardı. Aranı 60' metre ka· ,....,...,, 1 iııcMe) / 
•-su-•""'° velt tahrik ve iftira ile ba- Şi....L-.&.! ,..- ~ dar yUksekteıı ~&tattne yUk bir duı:gu11flıt meydana 

Londra, 21 (A . .A.) - Gizli şaramadığı.nı mıwaffa.k. ol.- rKCU rül•ilş tutulmuştur. get:frnd.şlerdfr. 
listelerde& siJiıaen Wlıirlwind i- muş bir usul ile yani hldl- Şan~ ıt (A.A.) _ CiJldıa. * ~ . ~ 1lllıiliırildl- Her iki suçµı da. yakalana.ntt 1 
· · tn 'liz ~- · seler eıbrma~ lltll'etile ha- 2A4")0~ • ır-...--ıı.ı.~ ,... ..... ı. ........ ı. bir numaııd'ı ıaııt Konmma limli yem gt a.v -yyaresı • a!ll-ak ı·stiyor. .. .. eseıa.· a. • Telef.on : Ne. ~~ ki Japon.__. -~ ~ &öre. llarepl ~Y- ._.-.. ____ ,. _ _.__ -m-.~..+ır_ 

lıin halt &ıüude illt tecıiibele- ~-;rlkalıların Şillbandı~ bildiriidiğina-P'e Şıuıgmq cb General :Malt Artüre göruferd"ıği Y-d~~~S0:-1 
it dün yapılı:nışbr. Bu yeni tay- Tolton vapu•·"- verdikleri ·----------111 lllylannu luırelaltleırde buluma/ bir ~T~a: -Jrmnandantz ar- nmıda her Btisfnbı d~ '1iner Hra 
Jareler llanş. tı.eriııde bir çok • ........ lromfiırilt. çıa lıtallln llnha edil tındaki askerlerin yaptığımız ahk~etri • 
auvaffaluytıiler Mgannuşlar. elllir blL mahiyette bir lıııMiı- mi ~-~hafta..,_ ~ mika tıa tarihia ye- para cezasile m o.w.uz erme 

1 6r. • çıkvnwk p.yeatru tqı.. ~~ ~ ';:~ c;etsrere ~ ~an sefftıde S! ai lir- ulmri ~etler ~öcldetle sa:;:·e ı 

2Y 

[HER SABAD 
De 1 Eart 

Yrzam A. C. Sat'açafl• 

B 1R kat} gün güneljiDe al· 
da.nan.lar a.nwsuıda. w. 
Jti: 

'- Çok şükttr, bahar geldi; 
1WWD §W'aSmda. ne kaJdı ?' T• 
sa yapea hır kaç gün daha titr 
retir. Işte o IDada.r! .DiıYeaJıer o&:. 
m~. Halbd:i: 

- Mart penceT"eden baktnır; 
hzma, kürek yakbrır! ~ 
tinin doğnılUoöu her yıl tecril>I 
ile sabit olnıns!na rağmen u
zun bir kıştan sonra da~ 
li bir mart s1t>ahr ka.rşuimda 
b:ıliarm geldiğine derhal h k
D11!divennekten kendim aıaım
y.ı.nlar da d:ıi.ma. b lu.ııaro' ır. 

Tevekkeli dcdelel":imiz b ı aya: 
- Dili Mart dem~. Şu 

ika.4ar var ki 1* yılki a:ı.ı üğl 
şöhretli deliliğini golg00e bll'flk.. 
ıtı. ArbJr. Marta sadece deli de. 
fil: 

- Zır de:ti ! demek icap etı. 
eal&. Halbuki 19il - 1942 ıkıŞl.
nuı müstesna insafsızlığı yet. 
miyorınaş. gibi Mıevruz ari.feai.n.
de Mart.uı bu laarcaimcşl epti
ğini ho~ görenlerin bulo.aduga
JN da eöylersem 9 n. ' !.Z. 
Dün &abalı 8tıa1amaD biriöi -.. 
1-epkea yap.n ka ::a; bti ı> 

- tsatJet, ilMet, -~ 
btt kar JMJ•• ~-.~mı
yadır: Yalriıt&ig ~e'k: ~ıJ» M-mt 
eoğlttlarile ~ ,_ 
yıf meyva W olaoaık; ~ • 
derim. ... 
Martın le dokMzH. ~..,.. 

u. BL yal za"'8n P'.İli ~ 11'
w.k okWJidu, iMl elokusuadla 
yapt.tğı iM PMJetw b ı.k.ılH.'HQ. ~ 
~ kAlaıa ild dokuaıı cia Q&;.. 
cWkp. tat..J& g~ğiRe hilk
metnıek yanlış olma. .... 

bnriano upılığ) ~san· 
Jere de btlap.ı p.i:i.b&. Hu• 
aiMlerimizııiaa da~.udık Dir 
.,.. HıduelleK. iüail bi-y•• 
p.._ytl:dan in lwnt kan <;i.ğ.A8Jl8 
~~ dönrn~if. A.w. 
'böyle acayip irabahlırll bS ı. 
döaiimün& mi pAi.t o~vor.mt"!' 

-·-···-------AFRİKA.DA 
( B~tGraf• l rcr.i _,../et.UJ-J 

Şarkta muntazam pa t :'41 
bır!OOai mevcut il huım Ji: 1.

dAI". ır..- ıurıu modem. silahlan 
bIJa.nDJMJnı ve her türlü UJ>. 
ri» i~ ~~1111 atren· 
mıs olan bu bırliklerin ıtalım w 
terJ»yesi tH"amhumı.Jitır 
lnı,~ amiralliğınin tı-ıb!iğ: n -

de: "Orta AkJ'elıizde yenM:leta 
f)tryftTt iki d"ıt~n iaşe ~ ıWııt.. 
ıw deaizaltıl»rınuz mll'V:lffaıkı
yetle taarruz etmt,tir Bn ·ki 
dilpaan ı:emiaizıia. baUıjı tıw-
1* edilmiştir •• , 

......... sehlır .. 
hnıir. 21 (A.AJ - Düa sa-

118!.ıı saat 8 de nç aniye ~İrelt 
lıatit yw a.nmatıa ohmıfbır. lp~tf. khvmd.l .d •daht&y~elttli"t•f' ~~ ltıdirilen Gemiler lıafff luanuıılw denile indf• tin uiar ilıllil, ~ eeıb- atı. faslı ilave edeeeğiBe eminim,, maddelerin m~e ~I tuia u~:ı:n..ı;ı.!.r:. 0 

• Nevyork, 21 {A.A.) - rilmiŞtir. mlfbr. damiclir. verilmiştir: 

~~;;;;~~~~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~==:=-::~~-----------------~ 
c.::.~~er. Duaiin s ü M ER Sl•!Hlı 

BUu yokbır. 

Yirmi yd 8Dıce ubcık bi.- san
·~a sığıau ~r timdi kf>ca •· 
-Ya mimıNordu. BUtün günle
llbıi dlelnda. upı glhıet aıtın
''- gölgeli. \'e aerm ağaç diple
tlnde, Mımr soka.klurmda, bU-
~ . hallr. kiltleleri arasında, 
llübaasa Beniisrailiıı ağır işler
'de çal&fDn1dığJ yerlerde geçiri
~rdu. GWaı bir Mısırlı. ağbyan 
bir İbnafo nen bir ayak, ezilen 

'bir ka.nnea, iyice açılma.dan so
lan bir çiçek, yağmurlu bir hıv 
... n&murduı aoııra tertemis 

li ve ebedi bir yaratıcı)ldL ~ uugtl 
ht bir yaııı:tıcı ki, dHeı .,.., bttttt:n 
u~llıirmda.yolıt-.. 
bilirdi 

MW:l8-. Benilsrail ile dostluiu 
~ ileri: ~ Resmen 
kal& oldllöltı hatie onfaıia, to
fit4Ut Ja:ıı Priir fnsanlarfa l:omı .. 
fll'.P ~ bir 4lff Jnrlbımıerdu. 
Hdti kendisini onlardiaı. onları 

6080 fYEN KABIN 
Jl.9lıalıııf w? ,. g6rlds. .. aılleıtde:· 

ViRGtNIA 6RUCE w JOK BARRYMORE 
kendlsindim say!JU?da. ll'JJsa+a• •EmlilllıeedT ... -.ıJPll&• --.... •eJNM wpw' lıılır Mnıj' L -

::; il~ ~tt.Nl~:::::.•.s.'•••..a••ıı••t»•te•ı•s•u.• ... ••u.•••• .. - .. •an saatferce I~ ka- ,~ 

:~~ ~~= =: Bugün SARA Y Siumloıfa 
ı:etııü eöstaemi'ror.lardJ. ~ iMia .,. meat zı T--. ..-nnlZUl KAROSUSU 
MWlllyl ~ EVG. i'Jn.vuıw.o yaJB 

1 b?Yle bir ~ik~y~ti. din"'1!1j~~- B E N J A 11 I N o G G L 1 yi 
nı; da.ha. ıJen ~ Şikftlct e- ., . . 
deni cezalaııdi.ı.acağuu mııW Napc;ıli. aa abraDD !MllMralaıı &rMmda. ~ 

~=~=.bir-- SEvorGrM KA orN 
piç llu1n&ıama uğnıD. DeliQa.. Filminde tegıwd tıtt.iii '1WllEO - .IUl..llinTE'' • 11L' J.rle9. 
lı~ buPada çoli aıcıka 'bir muza- _.., "LUCSA• ~ "M:AlÜA" Nn.politaine romaıı-
ra ie lmrıpleşb: SeJı:isos lıbmo-. sını cblcyiniz. .hi.vcten: 1'DKD MAVS'un gie75 w41 ..... 
lı, yüze yakın Beniisraili kır~ bir ftlııııııl Bugj!a _. ıı M tmzllitll maU.. 
lıyaraJr ~-~da. Mttm, ?.a· ---iiiıııiııılıllliıılilllii-iiıliiililıiiıiiliıiliiiilıll-•iiıl•••-
vallı kardeşlerini bu vaziyetıte ••••••••••••••••••••-gimfnce c;oıt imilldft. Onltın lhrı- • 
b ç aJt.ında iü,e1e:lt ça!ı~ran 
Mısırlıları aJam.akıllı payladı; 

- SiM iasaıf yek ntY. be ._ 
damlar? Bu zave\W.<ır.m; eanm;. 
siz mi v~ b& Dl.imler?-

Diy& ~. l;fı»ırftlar, Mı.t-
8&!Un Mkcsini daha ztynde tah 
rik etm ek icin ~ ses ~ 
madan oradan uzaklwtılar. Mu
sa.. bu fırsattan istifade ederek 
MV'lt BenilBrail llard 
Nıfawt. to~ 

Ş A R K Sinemasında 
BRlG/TTE HORNEY 

.JOACRIM GOTTCHALK'ln 
mieterekcn yaratbkları 

SENİN-GiBI BİR KADIN 



......... 
1 % 

YAZANı M.S. Kararı 

ı 

iWıat Yörük, fimlf* gibi h> l lara gıirmeb:ıek:te iıdeta mat ve 
Met ederclc hasmına mukabe- lSl'8.r eder gılrl hareket edlyor-
ıede muvaffak olmu§bı. Llkiıı, du. 
Sicimin bu hareketi herkesi in- Yartik Ali ile Sicim ayakta 
ösarı haya.le uı7ra.trn•şil. Yörö:k be§ on dakika boğuftular. Yö
Alinln yenileceği bir emrivaki rtlk, bir kere daha hasmının 
&ihi telikki edilmişti. G.ltına yatmağa karar vermişti. 

- : ı ·" ·~ ',. . .. ' ·~. . . . . , . 

SABAH, ve AKŞAM 
ır yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz, Nıhayet güreşin yirmi beşin- Yine bir tek paça dalışı yaptı. 

ci d&.kıkulaıına doğru Yörik bir Sicim, tek paça dalışını şiddet· 
l>iç.imine getirerek basmınm par le brelladı. 'Zaten Yöriik böy
planna daldı. Bu, dahi alta 1e bir ika.rşılık bekliyordu. 81- ;n.;;;ı 

j 

• 2'J ••uw 

Toprak Mahsulleri Of l•I lataabal 
Şabealnden 

lıluhtelif dqtrrnenJetode ~ b>•h•nd&.ıtumuı. bububatm ıe:ılıtı 

knmeaf:ode elde edDen kava, tavuk 1em1. cevrenti ... toa dibi P. """W 
karsıhkh pazarbk suretDe I.a- Mil 4 Gnd kattaki dairemizde •tılıteüıo 
br. Pasarhta işt:irik edecekkıriD bin Yra1ık banka tıeminat mektuba .,.,. 
nakt~ birlikte H Mart H1 Salı aGnl .aat on dörıtıe OfiCmizde bolmlıl 
malan rica olunur. (IUI) 

1 İnhisarlar U.Müdürlüğünden 1 
1 - PLln, prtıınn.ıe w tarifbamea:i muttblnee rT/2/Nt t:.ildnde ._ 

f'ksiltme usulile ibaleal ,,apılaeatı l)b oluıuın (10) kalem mefrufat ili ~ 
raitl sabıka dairesinde 81/8/142 Sah i((lnil ııaat 9.JO a bıralolnnftır. 

2 - Muhammen bedeli (UM) illa ve IJf, 7,5 muvakkat tıemlnatı (Hl) 
lira (20) kmııştur. 

ı - Plh. ,aı1naae ,,. tarıfnalDe ..eza .... fUbede ber Pıı sörii• 
blHr. 

<l - ı.tıeklilerln ebDtme tein taPrı ohlnan f(ln ~ aattıe "' '1,& ... 
vmme peraadle btrlfktıe mezk6r k~ona müracaatları. (3591) :;::..~== =~-t,~ :j HARP DURUMU-1- ~OYO PROGRAMiı 

:,1t~ul=ğ~~'raı=1~ =~~ ":a~~"ii:ı~~~ A t ı t f d 22 MART 1942 - =======================:::::::a 
re etiıAlll.:M görUnce mal bulmuş - Hasan, seninki dalavereli vus ra ya e ra 1 n a 8.30 Program 18.45 Zlraat o 1 o 1 
Mıgr~bi gt.bi deıh~ il.zerine yeı'e yattı. \Baş tarafı l inci sayfada) kııı-şısında, bu sularda meydan 8·33 M(lrşlar Takvimt T RK YE C MHUR YETJ 
çullandı. - Evet... oımması imkansız gibidir. , 8.45 AJ:ıns 18.55 F:ı ·ıı Sazı z ı R A A T 8 A N K 

Yi ı"iıı,>iio giireş tabiyesini bil- - Bakahm, herif üete gi- Anglo • Saksonlann Okyanus- '-'- hak"k. 'k Haberleri 19.30 AJans A S } 
mı~enk·r üıüntüye diişmü~lcr- decek mi? larda dayandığı biricik Üı:i, i~tik· k ~y:ıs~\oıa 1 ·ı mı ~nı 9.00 Miızik: Haberleri 
eli. Yüzde ·üz Yörük gidiyordu. - Hiç zannetmem.. balde çıkarılına.at mukarrer ta- cstırm Y oimıyan a- Maııslar 19.45 Yiğitlik 
Cazgır ve, Çalık f!ÖZ kesilmişler- - Gidente... arruzlar için en önemli bir des- dalarnı, hat ti en büyüklerinin, 9.30 ı.vm 'saati Şürleri 
dı. As1l güı e onlaı· içın '°1ıdi - Yörük., bo&ar zannederim. tek ve bir kaledir. Bu ada - kıta- h~+":ı ve deniz bil ~.miyeti elden 12.30 Program 19.M Kanşık 
tn11?1aınışlı. Tuttu~ tabiye doğrudur. .. wn ehemmiyetini bugünkü stra- gı .. tikten sonra, rr: udafaası mu- 12.83 Türkftleı• Par~ruar 

Raltacl, söylenmoğe baş • Ded~. Çalıkla ~ §Oyle tejik durum bir kat daha artllr· ı hal ~l.mı_ıştu. ~ıc· k A vustr:ı-t-j 12,45 Ajanı 2.0.16 Kahr:ımım-
ladı: konuşmuşlardı: maktadır. - Y!l, ~ m~!yon kilc·m•·tre tf>. bı~n- Haberleri lnr Saııtı 

- Hasan, oluyormuş.. - Çalık, seninki yine yattı. Japonlar, Paı.ıitikte emniyetle de bır kure pa.rc;.r.sı olmal· dOJa- 1 ıa 00 Zeybek 20.3-0 Karışık 
- Öyle .. kurtulamaz bundan - Allabtan fU herif oyuna yerleşmek için, A \'UStrlay;ıyı yısiyle, büyük ordul · nn harel<it- · . Havaları Turküler 

Yörük!. girse... • ele g~irmek mecburiyetindedir- tına müsaittir. Mu' n.rebC'Jer a- 13 30 Salon 21.15 TEMStL 
- Vay canına., bUylikortayı - Hi«! za:ıuıetmiyonun. Gir- Jtr. 1.ıtila ordusunun Hindista.- da karalarına intih: l etse de, Or-kestraın ll.35 Müzik 

uiimyet Anadoluluya verdik be! mi§ olsa,ydı ilk elde girerdi. Yi- na mı, yoksa Avustralyaya ını yıllarca sürebilir. On ın için, ~u 118.00 Program 22.30 Ajana 
Sicimoğlu, Yi.lriik :Aliyi ke- ne henf oyuna girmez... uzanacağı l(i.iniin eorusudur. Anglo - Sabon diy. rının bır 18.03 Dan9 Haberleri 

maneve aldıktan s.ıonra derhal - Ne olacak ya? Btma cevap verirken, Japonla- baskınla dütiirlilebfü eğini ka- Orkestrası 22.4~ Prograra 
ttaukladı ve gırtlt.khyaraık ters - Beş, on dakika aJtta ka - nn deniz hikimiyetı saye-! bul e-tmek d :>ğnı du .. ıldir. 
çevırlp yenmpge çaibaladı. Si- lan Yörük, tekrar ayağa. kal- @inde çok genif' Ulkelere aynk Avustrlayahlar, t .. Jrvıyt: edil-
e.im, müsbet oYunJar ya.pıyor- kaoak, tıqka yolu yok... bastıklarını diio.Unmek gerek· mf'k şartiyle, kar.larının son 1 
du. Halıbu.ki, Yörüğün i6te<J\ği YörUk alta d'Uşer düşm.61: Si- ~ d:ımlasını alotacakL 1 ıı..1 MUtte- j tir. 
.arma. filandı. cim derha.l keman.eye geçti ve Singapur, BUyilk Okyauusu fiklerine acı ve açık lıh dille ba· 

Yorük, ~~ duruyıordu ve ilk yaptığı gibi kazık attı. Ve Hint Okyanusuna birleştiren wrdılar ve destekle· melerirıi 
Sarmayı açmışb. Faücat hasmı gırtlaklamağa başladı. MUcade- bir §ehrahtı. Burasının kaybe· Jiledıl. r. Bu vatan}.i"'rverlere, 
earma.ya yana.,cmııyordu. Ka.2.lkla Je ıbir kaç dıa.kiılrn. sürdii. i'akat dilmesiyle Japonlar, ummanla- ilk imdat kafilesinin yetiştiril
gırtlak oywmna dcV&m edi- Sicim, çok ~.orladığı halde bir ra taşma.k için emin bir yol el· diği gelen baberlerdr·n ~uılaşıl
yoı du. Yörllk Aliyi kazlkla netit·e alamadı. Oyun değişti. de etmi~lerdir. Felemenk adala- mnkt.adır. 
ycncıne--.IAli. O, istemiş olsa.. Şakküntesin.e el attı. Yörük, nnın ve ATUstralya)M çevre- Avwrtrlaya topraklarına çı
kazığı sdker, ayağa 'ltsı.tkabilir - hMmına şampiyonasını venne- liyen noktaların işgaliyle de iç- kanlan kuvvetlerin sembolik ol
di. Fu.kat OMUD istediği bu de- mek igıin kıÇl'llın üzerine otur- dc>.nizlerl kapayan çenber bütün ınadığına inanılal.mr. rn iyi bir 
ğildi. du Ayaklannı öne uzattı. EUe-1 lenmiş demektir. l mildafaanın kata.ya yal tımıa· 

&d.mwıYlu, bir kazrk l\zerinde rini paq.dannı örter vaziyette Belki Japonlar, yakın bir lti- mak için taarruııda ol . ğu ma-

Buruşukluklarımr 
N,.ası l ,.. :. 

Giderdim-. 
81nfrra ·•ot4. 
ltan11lan••n 
Siıdt'11unqM· 
luklara ka'lf" 
•lltUzarat18 gırt.kl& üzeriıMie inatla duru· dtwteldedi. de büyük bir donanma ile boy h1mdur. Cavada da uı ı .. deniz 

yOfttlı. Anıda sında p.k kün- Sicim, -.besmmın biçimsiz va- ölçtişmek < mecburiyetine düşe- 'e hava kuvvetleri ta.a u?.i bir .._. ..,.ft. 
tetine el atıyonlu. Şak 1riiatelli ziyetine karşı :ııooamede kal- ceklerd!r. Fakat, en nisbetle müdafaa ınakaadı git ıUşler. liJIU.._ _. 
ele :misbet oyundu. Mukabil ınağR mecbur okiu. Gırtlaldayıp kuvvetli bir donanm:mın da, Pa- yazık ki, Ustiiıı Jnnvctlc öniln-

1 
- - ~ 

mane\l'raya g8Aen eyunJardan yenmek i9üyordu. Başka oy1.1- "f'k Ad l d ku la n~1 d büyük b . ....,..,.,,_, ı · Pli• ,.,.,_ 
di. ııa aAılmıyordu. Yo"ıı.·~ı·, dog~. 81 ı a ann a nı n wner e ve ır .-qfu~ < a gos. ı IAllT lla TEDAWI 

U\ teremeden feda edilm . lerdir. MMtllA Yau1iw-. 
pt-hHvan, §ak kUn~ile ruidu, B1izüJiip "turdu. Bir a- Bu k ı d A t.r ı 

kazık eruında gidip gelh~rla:r r~>J.ık Yörük, dönerek ve kol ., .. ok •ayırlı bil• an 1 eneme, vus alyn et- ~ 
bu '!ıi" rafındaki açrplflD&}&.ru nı~betle AQamlan 

eh. Belki on bes dakika şe - kaparak hasmının ilzerine çık - teherr6 bülriik deniz ve lulvr kuvvetle- yatmud•n ~ 
.lı:ilde devam etıti. Yöri~ bir ~k b. Sicinı, altta Ulmı!ftı. rtnin i'1iriklni &tretmiştir. Bu- nl1\}ı.ertıblne 
a.Qlkiar verdiği halde haamı al- Yörük, hasmının üzerine çı- Beşikta.' Çocuk F.ırlrgeme Ku- na durumun im.kin V<'rip vermi- llffl~ ~JTan-
mıyordw. kar ~rkmaz fırsattan istifade e- rumu SUt Damlasına maruf tt\c- YP.Ceğini olayların "'eli ıruivle lann huceyre-

Siciınoğhı, kurnazdı. .Memle- deı'e'.k sarmaya girdi. Fakat Si-' carl~mızdan Bay Necdi Şer- anlayaeağız. " · 1 ıertnden tstth-
iketinden İstaJrbula geldiği za- cim se.rma ile beraber bir an_ be~ı tarafından (1) çuval ,eker Amerika _ AvutrnJy::. aıa- ı,rac; ettılm si
man ona nasihat etmişlerdi: da doğrulup kalktı. Bu, kalkış ve pirinç unu teberrtl etmek su- sındaki ikmal akJp gitmeJidir. ~OCJ:L kan4tı· 

- Y:ı~ pehıtvanlan alta df~ mühimdi. aiciRlin çok kavi ol - ret.ile yUkaek yardrmlanna. so_ı1- .nu mecbunyetle Ameıikan :ı.r- nlmıt bh' krem 
tükleri J&man JJ8kıll UıRrlcrine du!!t.mu ~eriyorou. Bereket j suz ve alen_ en t~kkUrlennnzl ıattıHr ed110-,.:ı~- A.o. .. t>"'~ a.&. b .... -J- 111ftdalaı·ının bu &int?Je.de bır 8 ··~ 
va.nrı suaıa Ul6U VW'Qyun ~ - versin Yörük, hasmı kalkarken raze. tenizle ıbl-. u,,.--.. .. asmı 1 rwn u, .. ..,... t-m. n.iye.t bavuı yarabnalan kati _.,dJ·_._._ _._ 
me.. kendisini bir yerinden kaptır- 1 n<'.a ederiz. b hti .. n+. '"' ,._... D& 

Sicim. bunu bildiği ~n has - _,,_,.,f-, B · ...... '-~k · ç zr • 11 .. ...:w v ır 1 y~ ... r. OCl!L'l ıtbl-'t.mi rd ...... __...__. u, w.zıy- &K'r esın . ı:,. n.. ~·GŞ n.amat A ı .::!-'--,_, .. __ kah . 
mının \berine gı yo u. -1ıs- nefesini kesti, kalbini durdHrdu. idare lleyeU Rei8' ng.o - ._,;sa_a14ı t.r cür. Bihriimla 

s..ıu. .-.: ı.. - ..,.~ ıoo.oeo.• 'l'Grk an.. ...,. .. 
AJ.m~-

:Qnat BlıAlı •Mta nan.....ıa •• ....,.._" ....-rw .._blıuvMI. en 
n IO lirMI bulu unlara ııenede t .... -'** .kw'a U. ........ ki 
pJAna ,.._ Ornanlye datık..'-eaktlr 

4 MM 1..ooe Unhtı 4.IOO 

4• - • a.ooo 
L ... U 100 94h41 M LINldl .11-. 41. 

.... u.a .. .. ...... : il,. .•. 4 • - • 1.000 ... • '°° • 4.000 

DiKKAT: Re.plansadald ~ bir ._. ic;lnde IO .......... 

tatmlyenlere Dn-wmfye eılrtııltl ~rde " • fadalıl7lt ~. 
Kur'alar H•e ıle dört dfıfa 11 Malt. 11 ~ 11 EJ• 

IW ve 11 Blriadkaaua ıariltleriade çekilecekdır. 

Bir çocuk mangala 
dOştO 

Fatih Fenerinde Abdülbiz 
Caddesinde 275 numaralı evde 
oturan altı yaşındaki Mehmet, 
dün evinde kuaen mangalın ü
zerine diiıJinil• ve ellerinden a
ftr aurette yanmıştır. Mehmet., 
Şişli Çocuk hastahanesine kal
dınlmıştır. 

r "Yeni Sabahın,, 1 

ilan fiyatları 

tsTANBUL 

Sehlr 
Tiyatrosu 

'J'epebafmda Dnna ·-·· Gündüz saat 15,30 da ve 

Bu akşam saat 20.30 d-.ı 
PARA 

* l&tildil ('ı\d. Komffii lh~nunrt'-' 
Gündüx uat 1~30 dıı ve 

Bu akşaın saat 20.30 ela 
ÖkS'4~ wı StlKS.E 

1 8'JR Hafta 
~-- - -b6t oyunlarla heemmı ywnek Anadohılu miithifti. Haddin . bir hakimiyet temin e<lınceye olan bu cevher •Jntnb9' sa71rıa-

iltiyordu. ..L.- f la '-~-..: di kadar son kuvvetiJle arnı.adala- ~ 1 eUdlnb bellenecek. tueleflp &r. 
Ca2ıgır, .p 11 işti. Çabk'a UWI~' :cl;'Y ~ ç.ıkara- Yeni llbf{1yat: nııı, Avustralya için dahi, rençleteoek. Ba clld lldul. btııln DOKTOR t 

dılnerek: J8k: m~dana silrecE'.klerini f;imdiden dünyada tanı~ bir cfld möte· Beti* makta olarU '750 
- Çalık! Herif denı almıt- '"--"' .....a. ~~ı Tahsili Emval kanunu kestiremiyoruz. Buka.bHı .. cti ne baASlSJ &aıaı1ndan u.ı •e hal1 ha· Birillei .,,_.. ...... IOO 

krdaA.. Yörük oyun verdiği - ........., ... ' ~ .-.. k k1ann d bi 
halde üzerine gitmiyor. İf fe • rif Benders, sana söyledim. Bu Vergi, IWlbll 've ....... lllt ~.~na:dar v~r kı, ~: l ::~n ~:b~~~!.ı ~~':.ıs=: lkW • ISO 

be ab:nış.. Wulil~ ... Jaükiinılıel't w ~ bt dı K 1 U..J'--- Bırak Pindi oau. .. .Kalkıfl ına.n, •amap r. UY\ t erin ı Her aqam ptmudan evvel y-.. 

1 
~ • • • 

töntün yal. damla damla harap ed mesi, ılne cOd gıdua olan ba BiOCBL'll Dördtblıel 180 
_ "'"k kavi b&!. Yazan: .Maliye Veklleti Tah- bliyiik zararJar dofun,bi ır. A· ln'tmi ı,tuııanuus.liJ Sabahları ~da " • 

•a. .. 
- Ben de öyle göriyonun. 

Hakikaten fena! .. 

. HAFIZ CEMAL 
t Lokman Hekirl" 

1
1
1 Dahiliye MiU.ehMaa ._..._oma_,. ... __ 

Yörük, hasmıntn heline gel
mediğini görönce WŞ söktü 
ve hasm.u:ıın koffyie beraber 
a.vağa kalkıp gırtlağına. bafftı. 
J'aka.t Sicim, yine hasmından 
ayrıldl ve e a il i agaktı&ıı 
~e baş!a.dı. 

Y" Bt0la~ t Müd. :ı .. u ........ ..4!ı'k Koral vu..+-h·a ve Hindistan top- 1-- beyaz rentt.ekl ._ Toblon ltttınlnJ - Vaynae•nı, Mıwıa ile be- w·u .&ev.ı. .,._ ........ ,,. uu1. 
raber kalktı be!. --o- ı.nndan fedakir~~-~unmak kullanınız. O, elldl beaıer, açık me-

- Fena weselam!. Ticari, sınat ve mali JMitu.n, ise, telafisi güç ~er açabi· 1 anmeıert sıkla.ştırır~Tt '•MatJa]• 6fm•---------------------.,, 

Balt"M~ ile Kel H8$ın da Y~ 
riiğtin kumulıldarını a:nlamltt
tı. Baltacı, Kel Basana: 

- Huaıı, Yörüğün 8"ref 
WJiyesiıli eeadin mi! 

- EYet.. Atttan heri!i beeer
meğe .kon.r vermif. .. Fa.1mıt kur
naz .A:Mdolul\l üzerine vvma
da. 

- Yoriik Ali, alta dlli)Up he
rifi iurpala.yım diye uğraştı a
ma., Sicimoğlu, M8ihaüni yu
wda almış. .• 
-ı Fakat Yörük Ali. iyi dU

fOanüş doğrusu .. ~a yohl 
ela yok bu tŞin .. 

- Ne çıkar? .. Herif yutma
dı. 

- Şimdi ba.tuwm ne oieeaık? 
Çalıkle. Ot.zgır da hayrette 

idUer . Birbirlerine bakıştılar .. 
Bir an için konuşamadılar. Çün 
kü Yörlik, fena :mevkie düş
mtis oluyordu. Biıtil"lerine ne 
diyeceklerini şaşı~lardı. 

Nihayet Cazgır, aiAıu aça-
bildi: 

- Çalık, iş belt>&tl. 
- l!ı'\et, fena.!. 
- Horif hiç üste gitmedi be! 
- Ders almış, o ... 
-Gördiin mü koca 8ıvaalıyı? 

Bunlar Keçelinin tonınla.rı .• 
- Bu, herif a.yaktan ~ılur 

mu hic? 
- Berabere kadar gider bu, 

güreş. 
- Ali, kolay kohly DLpbr

mıaz kendini.. SUrer gider gü-
reş •• 

Dedi. HA:kikaten güreşin ne 
netice vereceği kestirilemezdi. 
Güreş ayakta başladığı za

man Yörüğün kendisini iyi mü
daf aa ettıği görülüyordu. Si
cim, hasmını bild el oyunl6l'lıa 
~VllUllak ve, bJlmediii oyun· 

- Oğ}aıı bir kazaya gelinıe.. 1 lir. için mtlmktın. olan tn 4in.ükf'.mmel 
- .Arbk ne olacaksa olacak.. miiefiıeeseleri alikalandıran mev- Japonlar, teşebbtlse ko~1llduk blr eaaa teP1l eder.~Bu w treaıtn 

Döjıönme.. suatı ve tatbik tekillerini muh- ları her yerele üstünlüğe Y•"r ve latimallncs. ;mieellr ne~r ıa" 
Demoğe blmadı. YörUğl\n, tıeıvidir. Bütün kütUplıanelerde 6rıem vermişlerdir. Hmdurtan- rantWdir: AUI~ hakle ~ 

Siciıooğluaa birdenbire çapraz bulu."lW'. dan ziyade A wstral;,anın teh- .,.,anın ooıımıan iade olunur. ı 
toplayıp eiirdttğü görUWü. Bir------------ likeye maruz bulunduğunu tah- -----------· 
bi~ine getiril) hasmını çapnırv Bir Yanaa ••••· ınJn etmek için bir çok sebt: }>ler tralyaliin da-Amerikalılar ta- , 
)aınağ'a mu\l&!fak olm~. Si - da k k dak vardır. Bu sebeplerin başında, 1 rafından korunması hatıra ge
cim, çaprazda.a lrurtuhnak için raa aça Ç denizlerde emniyet tesisi ve is- lebiliı'. Amerikan kara ve hava 
Anadolu oyunle.nna kaçacaktı. DUn Yunan bandırall T8§0jl tikbal için emin destekler edi- kuvvetlerinin Ada - Kıt..ı.ya çı
Bu, muhakkaktı. Fakat Yörük gemiainJe bir ~çılık hidi- Dilmesi gelir. İngJlizlerin, bir karılması da bunu gösteı·ir. Her 
buna meydan vermeden bunu- aesi olınuftur. °öğrendiğimize c;ok ~rlulclar içinde, bu her iki halde, amaçlanna vakit geçir
m çengelJiyerek önüne düşürdU. göre geminin qçısı Zaharya cepheye de yetişmeleri beklene- medEn varmak istiyen Japonlar, 
Ve kemaneledi. Sicim sarma 1:unanistaııa kaçırmak iBere moz. O sebeple, Hint - Birman- bundan sonra bUyUk ölçüde sa .. 
gibi kemaneyi söküp lııalkınak muhtelif yiyecek maddesi ile ya cephesinin İngilizler; Avus.. vaşmak ıztırannda.dırlar. 
iıltedi. Fakat muvaffak olama- koneerve alarak vapura götiir· ~~~ .. w.~-~~f!t~~-;mi;iR~";~;;;;~~;;;;~ 

~~~~~ ~~€~~ ı:m:mııi:=ı 1 
girdi. Fakat bu lef er sarmayı yataklann altına saklanan bu yi 
bağladıktan sonra ha.smıru mu- ....,....ı, maddelerini kimilen ort. [ • _ , -• 
~~la~ eliyle köstek- ;;7ıkarmışlardır.. J b- J B J d• • 1.1.... } 
Çalık, olduğu yenle duramı- Yapılan tahkikatta kaçakçı- Stan U e e tyeSJ an 311 

yoldu. Hatti bağınnağa başla- lık hAdiseslnde kaptan w tayfa- ----------•••••------•-•i lardan bazılarının da suçlu ol-
dl: dukları tesbit edilmiş ve her bi- Aşağıda ya;ı.ıw Tenbihi Beledi Dalınl Endımeııln 19/3/942 T. u içUma-

- Yöriik, haydi.. ·rad l . ah ında karar altıJ\a abnmıııtır. Keyfıyet ilin olunur. · rinin ayn ayn ı e en na.-
y~~~!. de bağın- raJı ba.klaı"lnda rutulan bir 18.· 8efedlye Tenblh~ 

.....Au·. bttla Adliyeye teslim edilmişi~ ~e ı - Geceleyin le7rilsefcr eclen mo\Öılü bıııek nakil vasıtaları- 1 

~_: BaJdi Yöriik!.. dir. nm iç lAmbıllannı ;yakmalan mecburidir. ı 
- Bekletme!. Madde 2 - Hillfıno hareket edenler umuru Deledlyeyc müteallik ah-
Bu, beyecana tap11.mı)Wl iki F · artiatlerl JciJDl cezaı:re kanununa c6re tecziye oıunurııır. <a112> 

kiei vardı. Biri Baltacı, diğeri ranstz sı~a • 
Ha.san. Onlar, Yörağün m- şey Serimde 
yapamıyacağıoo kaniydi. Herif BerHn, 21 (A.A.) - Alman 
eaımıayı aökecekti. H.ıtA Ha- film odası reisinin daveti üze. 
an: rhıe Frallsız aineına aktörlerin

- BaltBCı, bu herif köst.ek den Danyel Daryo, .Junye As • 
Alin tanıma• kopanr kalkar. tor, Vivyan Romans, Suzy Del 

- Be cie öyle unnediyo- yar, .Albero Prejan, Janjean 
rum.Dedi. Rene Dary, Andre Legran ve 

Piyer Puz Hoze Berlinc geı...,;a.. 
Yörük, earmadıWti oyununu ..._.... lenl.ir. 

tatbik ic;Z fıraa.t bekliyordu. Bir İngiliz korveti battı 
Çünkü hsmıı e.car C)Jduğundaıı, 
temkinli hau•et etmek lluım- Londra, 21 (A.A) - lngilis 
dı. Ufak 'bir tloehık Verirse fe- aniiralliği Arbutna Korvetinin 

Ka .. • ••IA888idır 
c. 42/Me 
:ıwın Xorunma Kanunana muhalefetten Cenberlitqta 1'enlçeriler cad

deainde 23/1 No: da şeken:ill.k tknreLlle ıneogul Murat ollu Rılat hakkın
da tstanbul A8liye lkinci Ceza Mahkemesinde cereyan edeo muhakerneei 
neticesinde suçlunun fiiU •bit oldu •undan Milli Korunma Kanununun 
Sl ve !il uncu maddeleri mucibince yirmi bee lira para cezası ödeme.ine 
w i)ç giln müddetle dükkAnının kapatılmasına ve hilküm kat"\le.ştiğlnde 
ttcretı suçluya ait obnak üzere karar hul4S8sının Yent Sabah Gazete&lnde 
neşredilmesine 30/5/941 1arihlnde karar verildi. (3700) 

T. İ Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf 

hesapları 1942 
iKRAMiYE PLANI 

KEtlD&LlR: 

2 Şubat, >l Mayıs, 3 Atwııol, 2 tkla
citefr.in tarihlerinde' yap&lar. 

1942 İKRAMiYELERİ 
1 adet lOOO Liralık = 2000.- Llra 
s .. 1000 > = sooo.- > 
2 > 1&0 , = 1500.- > 
3 , 6t)U > = 1500.- ,. 

10 , 250 > = 2a00.- • 
•o > 100 > = fOOO.- > 
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~ olDJu. ,..... Wll') batbim• bildtrmektedir. 
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